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བཀའ་ཤག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༣༠ ནས་བྱང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་རྤེས། སིད་ཚབ་ཆོས་
རིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༩ ཉིན་གསར་འགོད་པར་
དྤེའི་ཐོག་འགྤེལ་བརོད་གནང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན། སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་
མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ནོར་ཝྤེ་རུ་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་དྤེའི་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་བ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབྤེལ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་ཞིག་ཨིན་བོད་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཐོག་ཡོངས་བསགས་གནང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་གིས་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་མང་ཚོགས་འདུ་
འཛོམས་སྤེང་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བའི་ནང་དོན་རྒྱས་བཤད་གནང་སྤེ། གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གུས་པའི་ལྷག་
བསམ་ལ་དོགས་སོང་དང་། ལས་དོན་ནུས་རྩལ་དང་འཇོན་ཐང་ལ་མཐོང་ཆུང་། སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་
བཀུར་བའི་དམ་བཅའ་ལ་རྩོད་སོང་བྱས་ཡོད་སབས། གུས་པས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དུ་གསར་
འགོད་པ་སྐོང་ཚོགས་ཞུས་ཏྤེ། དོན་རྤེན་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་རྣམས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཡོངས་བསགས་
ཀིས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
༡༌༢།

གུས་པའི་གསལ་བཤད་དྤེའི་ནང་། བཀའ་ཤག་ལ་དོན་གཅོད་འཕོ་ལྤེན་གི་སྐུ་དབང་ཡོད་མྤེད་ཐོག་རྩོད་སོང་བྱྤེད་
ཀི་མྤེད། ཡིན་ནའང་འཕོ་ལྤེན་གི་སྐུ་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་གནང་སངས་དང་། ཐག་གཅོད་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་
ཡིན་མིན། ཐག་གཅོད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་མིན་ཐོག་མང་ཚོགས་ནང་དོགས་སོང་ཡོང་བཞིན་པ་
ལྟར། དྲི་བ་འདི་དག་དགོས་གལ་བྱུང་ན་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གི་ཐོག་ནས་གཙང་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་གསལ་
བཤད་འདི་ཞུས་པའི་རྤེས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དངོས་བདྤེན་མིན་པའི་གསུང་གྤེང་
འདྲ་མིན་གནང་བ་ཡིན་ན། ངའི་ངོས་ནས་བོད་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱད་དྤེ་དཀར་ནག་བདྤེན་
རྫུན་མཐའ་གསལ་གི་བྱྤེད་ཐབས་ཇི་དགོས་རྩོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད།

༡༌༣།

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སུད་སིར་བོད་རིགས་
འདུ་འཛོམས་སར། (གནད་དོན་) “འདི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དྤེ་སྔ་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀ་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
སྒང་ལ། དྤེ་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཡག་གང་ཡང་མྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཚར་བ་རྤེད།
ཐག་གཅོད་འདི་བཀའ་ཤག་ལས་ཡུན་མ་ཚར་བར་དུ་དྤེ་ག་རང་གནས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཞུ་ཡག་ཡིན།”ཞྤེས་གསུངས་
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ཏྤེ། གུས་པའི་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ལ་བདག་སོད་གཏན་ནས་མ་གནང་བར། མང་ཚོགས་ནང་བདྤེན་རྫུན་
གང་ཡིན་དབྱྤེ་འབྱྤེད་དཀའ་བའི་དོགས་སོང་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་གནང་བ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ ་ི
གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་ཏུ། “་་་ཉྤེ་བའི་ཆར་གནས་ཚུལ་ཅིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་ཐོག་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོས་སོང་། ཡིག་ཐོག་ནས་འབྱོར་བྱུང་། ངག་ཐོག་ནས་
འབྱོར་བྱུང་། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། ཚང་མ་ཐོས་སོང་། ང་ཚོ་
བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀ་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། ད་གསལ་བཤད་ག་ཚོད་ཞུས་པ་
ཡིན་ནའང་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་ད་ལ་དག་ཡག་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ད་ཡིན་ནའང་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་ཤག་
གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་འདུག་བྱས་མི་འདུག་པས། དྲང་བདྤེན་བྱས་འདུག་པས་མི་འདུག་པས། འདིའི་སྒང་ལ་
རྣམ་པ་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་བྱས། ངྤེས་པར་དུ་མཐའ་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་ཕྤེབས་ཡག་རྤེད། ཁིམས་གཏུག་བྱས། ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཡག་མ་གཏོགས་གཞན་གང་
ཡང་ལྷག་མི་འདུག་བྱས་བྱས་འདིའང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ”ཞྤེས་གསུངས་ཏྤེ། དོན་སིང་གུས་པས་གསལ་
བཤད་ལན་འདྤེབས་ཞུས་པའི་དོན་གནད་རྣམས་བདྤེན་པ་མིན་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་སིད་ཚབ།
བཀའ་ཤག་བཅས་ཀིས་གསུངས་པ་དང་བསགས་པ་རྣམས་བདྤེན་པ་ཡིན་ལུགས་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་དང་། གལ་
སིད་གུས་པས་གནད་དོན་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་མ་བསྤེན་ཚེ། གོད་རྩ་ཞུ་གཏུག་གི་ཁིམས་ཡིག་གི་
དུས་བཀག་རོགས་མཚམས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་གིས་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་
ཡག་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་ལབ་ཡོད་དྤེ། ཁིམས་ལ་གཏུག་མཁན་མི་འདུག་ཨ་ཞྤེས། བདྤེན་པ་ཡོད་ཚད་སིད་
སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ལུགས་བསགས་མི་སིད་པ་མིན་པས། དྤེ་སྔ་གཞུང་འབྤེལ་བརྒྱུད་ལམ་དང་།
གསར་འགོད་ཚོགས་འདུ། མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་གནང་ཡུལ་བཅས་པར་ཕྲན་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་
པ་དྤེ་རྣམས་ཁིམས་ཐོག་ནས་དཀར་ས་ནག་འདྤེད་མ་བྱས་ཚེ། གུས་པས་མི་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་སྤྱི་པའི་ཆྤེད་སི་ཞུ་
ཞབས་འདྤེགས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཞུས་པའི་བྱས་རྤེས་ནག་བསུབ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་གཟུགས་བརྙན་
ལོག་བསྒྱུར་གིས་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ལ་བར་ཆད་བཟོས་དང་བཟོ་སིད་པ་ཡིན།
༢།

གོད་གཞི་འདི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཀི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན།

༢༌༡།

གོད་གཞི་འདི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༩ ཁ(༤) ནང་གསལ་ཆྤེས་
མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལའང་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤྤེར་གི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ལྡན་པ་དང་།

༢༌༢།

སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསྤེས་ ཀ (༡) གཏུག་བཤྤེར་འདིའི་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པའི་སོད་
གནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡིན་པ་དང་། ཀ (༢) གཏུག་བཤྤེར་གི་རྤེན་རྩ་འབྱུང་ས་ཡང་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡིན་པས།
གཏུག་བཤྤེར་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་ཀང་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོས་བབ་ཡིན་པ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༢༌༣། གོད་གཞི་འདིའི་དོན་གནད་རྣམས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་
ཟིང་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྤེན། རྩོད་གཞི་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་འདི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ཁིམས་ཞིབ་གནང་གལ་ཡིན་པ།
༢༌༤། གོད་གཞི་འདིའི་རྤེན་རྩ་ཐོག་མ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་གུས་ཞུ་སོར་བར་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་
ཉྤེས་འཛུགས་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱའི་ནང་བསགས་གནང་བའི་སྐབས་ཡིན་
ཞིང་། གུས་པས་གསལ་བཤད་ཞུས་རྤེས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འདི་ལོའ ་ི གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་
གི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ལ་གཏུག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བའི་ཉིན་དྤེ་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས།
ཁ་མཆུ་འདི་དུས་ཐོག་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན།
༢་༥།

གོད་གཞི་འདི་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༣ ནང་གསལ་ཁིམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་གཞི་རྩའི་ཆ་རྤེན་རྣམས་
ཡོངས་སུ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ།

༢༌༦།

བྱྤེད་ཐབས་ཇི་ཡོད་བྱས་ཟིན་པ། གནད་དོན་འདི་སྐོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུའང་བགོ་གྤེང་མང་
དག་ཅིག་བྱུང་སྤེ་མཇུག་སོང་གི་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་མྤེད་པ་ལ་བརྤེན། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༤ པའི་ནང་གསལ་བྱྤེད་ཐབས་ཇི་ཡོད་བྱས་ཟིན་པ་དགོས་པའི་ཆ་རྤེན་བསྒྲུབས་ཟིན་པར་ངོས་
འཛིན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།

༢་༧།

ཞུ་རྩ་འདི་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༦༧ [ཁ] དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་། བཀའ་དྲུང་གི་མཚན་ཐོག་ཏུ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ DTDC Courier བརྒྱུད་སྔོན་བརྡ་ཕུལ་བའི་བཏང་འཛིན་(ཟུར་སར་ ༡)
དང་། དྤེ་ཉིན་རང་བཀའ་དྲུང་དང་སིད་སོང་མཆོག་གི་སྒྤེར་དྲུང་ལ་ e-mail བརྒྱུད་བརྡ་ཐོ་བཏང་བར།
སིད་སོང་མཆོག་གི་སྒྤེར་དྲུང་ནས་འབྱོར་ལན་(ཟུར་སར་ ༢) གནང་ཡོད་པ་བཅས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་
པས། དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཀའ་ཕྤེབས་ལྟར། སྤྱི་
མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༦༧ [ཁ] ཆ་རྤེན་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྩ་འདི་བསར་འབུལ་ཞུ་གི་ཡོད།

༣།

གོད་གཞིའི་འབྱུང་རྤེན་དང་བརྒྱུད་རིམ།

༣༌༡།

གུས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་གི་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་སྩལ་འབྱོར་བྱུང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་དོན་ཁང་དུ་ལས་བཅར་
ཞུས།

༣༌༢།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ སྔ་དྲོ་ (ཨ་རིའི་དུས་ཚོད།) སྤེ་གུས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུར་འཁྱྤེར་
ནས་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ལས་སོང་མྤེད་སྐབས་བཀའ་ཤག་གིས། (ཉིད་རང་ལ་ཟླ་ཤས་གོང་དུ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ཁུར་བབས་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་ཐོག་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་དྤེ་གཏོང་དགོས་གྱུར་ཡོད་པ་དང་།
ད་ཆ་བཀའ་ཤག་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་གལ་གཟིགས་ཏྤེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༡༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཉིད་རང་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་
སྤྱི་མོས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་" (དཔང་རགས་ཨང་ ༡། ཡིག་ཆ།) ཞྤེས་པའི་བཀའ་ཡིག་འབྱོར།
༣༌༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ གི་སྔ་དྲོ་ (ཨ་རིའི་ཚེས་ ༦ གི་མཚན་མོར་) བཀའ་ཤག་གིས་གུས་པའི་ཚབ་ཏུ་
ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་བསྩལ་བའི་གསལ་བསགས་བསངས་འདུག
༣༌༤། དྤེ་དུས་གསར་འགོད་པས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲི་བ་ཞུས་པར་
བཀའ་ལན་གནང་མྤེད་པ་དང་། བཀའ་དྲུང་ནས་གསར་འགོད་པར་བཀའ་ལན་ཁ་གསལ་ཞིག་གནང་མ་ཐུབ་པ་
དྤེས་ (དཔང་རགས་ཨང་ ༢། བརྙན།) སྤྱི་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་འདྲ།
༣༌༥། དྤེ་ནས་གུས་པར་མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་པར་ཆད་མྤེད་འབྱོར་སྐབས། ཨ་ཁ། གནད་དོན་འདི་འོས་བསྡུའི་
སྐབས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ལྟར་སར་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་དུམ་བུ་འགོ་གཞིར་འགྱུར་མི་སིད་
པ་མ་རྤེད་བསམ་པའི་བོ་འཚབ་ཤུགས་ཆྤེ་བྱུང་།
༣༌༦། གནས་ཚུལ་དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡོངས་བསགས་ཆགས་ཟིན་པར་སོང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ གི་སྔ་
དྲོ་ (ཨ་རིའི་དུས་ཚོད་) ཨྤེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དྲི་བར་ལན་འདྤེབས་སྐབས། གུས་པར་ཚེས་
༦ སྔ་དྲོར་ལས་འགན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་ཡིག་འབྱོར་ལུགས་དང་། དྲི་བའི་ལན་དུ་བཀའ་ཡིག་
དྤེའི་ནང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་གཏོང་དགོས་གྱུར་ཡོད་སྐོར། དྤེ་སྔ་ཉྤེན་བརྡ་དང་གཉིས་གང་ཡང་འབྱོར་མྤེད་སྐོར་
སོགས་གསལ་བཤད་ཞུས། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣། ས)
མུ་མཐུད་མང་ཚོགས་ནས་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོས་ཞལ་པར་རྒྱུན་ཆད་མྤེད་དུ་འབྱོར་བཞིན་ཡོད་པས། ཉིན་དྤེའི་
ཉིན་རྒྱབ་ཏུ་ཨ་རིའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་སྐར་མ་ ༣ ཅན་དང་སྐར་མ་ ༢༢ ཅན་གི་ལས་རིམ་ཁག་གཉིས་
ནང་དྲི་བའི་ལན་འདྤེབས་སུ་རང་གི་ཚོར་བ་དང་། ད་བར་བོད་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་པ། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་དོན་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་གི་ལས་རྒྱུན་
རིང་ཆབ་སིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་གང་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་དང། མང་ཚོགས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་
དགོས་པའི་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་ལ་ཀ་ཀོར་མྤེད་པའི་དང་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
ཅི་སྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་གུས་པར་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནག་ཉྤེས་ཕོག་གཞིའི་གཞི་མྤེད་སོན་འཛུགས་གནང་བ་ཡིན་ན།
གསལ་བཤད་མི་ཞུ་ཐབས་མྤེད་ཆགས་སིད་པའི་སྐོར་བཅས་ཞུས་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤། བརྙན།)
༣༌༧། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས་མཆོག་ནས་
གསར་འགོད་པར་ཐུག་འཕྲད་ཀིས། "དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་ཁོང་གིས་དོན་གཅོད་ལས་འགན་འཁྱྤེར་པ་ནས་
བཟུང་ལོ་འདིའི་ཕི་ཟླ་ ༧ ཟླ་མཇུག་ཙམ་བར་ཏྤེ་ཟླ་བ་བཅིུག་ཙམ་ལས་མ་འཁོར་བའི་རིང་དྤེར་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཁོང་ལ་ཐུགས་འཚབ་དང་བཅས་བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་ཕག་བིས་ཐྤེངས་གསུམ་
གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད། ༼ཕག་བིས་དང་པོ་གཉིས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དང་། གསུམ་པ་དྤེ་བཀའ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྲུང་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད༽ ཕག་བིས་གསུམ་པ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་གནང་ཡོད་པས་ད་བར་ཟླ་བ་གསུམ་
ལྷག་ཙམ་སོང་ཡོད་ཀང་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མྤེད་པར་གནས་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་
བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་གནང་བའི་མཐར་ཁོང་གི་ལས་འགན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱི་མོས་ཀིས་
ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་"(དཔང་རགས་ཨང་ ༥། ཡིག་ཆ།) ཅྤེས་དང་། གུས་པའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་
འཐུས་ཤོར་འགོ་གཞི་དང་འགོ་ཉྤེན་ཡོད་པ། བཀའ་ཤག་ཐུགས་བོ་མ་ཁྤེངས་ལུགས། སིག་གཞི་དོན་ཚན་འདི་
དང་འདི་འགལ་ཡོད་མྤེད་མ་ཡིན་པར་གནད་དོན་མང་དག་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་ཡོད་སྐོར་བཅས་ཀི་བསགས་གཏམ་
སྤེལ་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༦། བརྙན།)
༣༌༨།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ནོར་ཝྤེ་རུ་བཀའ་ཤག་གིས་གནད་
དོན་འདི་རིགས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སོལ་མྤེད་ལུགས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གི་གསལ་
བཤད་འདི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡིན་ལུགས། གུས་པ་ཐོག་མ་སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་ལུགས་
དང་། རྤེས་སུ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་དུ་བཏང་ལུགས། (གནད་དོན་འདི་སྐོར་)"ད་ལན་བཤད་པ་ཡིན་ན།
བཤད་ཡ་ཡག་ག་ཞིག་ཡོད་མ་རྤེད་ད་" ཞྤེས་དང་། "སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་མ་དགའ་བའི་ཐོག་ནས་འཕོ་འགྱུར་
བྱས་ན་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་དྤེ་འདྲ་ཁས་ལྤེན་མཁན་ཞིག་རྤེད་བསམ་གི་མི་འདུག ང་ལ་ཡང་མ་དྲང་པའི་ཐོག་ནས་
ལས་མཚམས་ཞོག་ཟྤེར་ན་ངས་ཀང་ཁས་ལྤེན་ས་མ་རྤེད་" ཅྤེས་དང་། "བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་
བྱྤེད་ཀི་མི་འདུག་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་པ། འགིག་གི་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཕི་གསལ་ནང་
གསལ་མ་བྱས་ནས་མིང་ཤས་ཏོག་ཙམ་འཁྱྤེར་དགོས་ན་ཡང་འཁྱྤེར་རྒྱུ་ཡིན་"(དཔང་རགས་ཨང་ ༨ཀ དང་ ༨ཁ།
བརྙན་།)ཞྤེས་གསུངས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་མང་ཚོགས་ནང་གུས་པར་ཚབས་ཆྤེའི་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་སར་ཡང་དོགས་
སོང་ཤུགས་ཆྤེར་བྱུང་སྤེ་གུས་པར་ཁ་པར་མང་དག་འབྱོར་བྱུང་།

༣༌༩། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་། བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཀི་མིན་ཟྤེར་བའི་དམ་བཅའ་ལས་
འགལ་ཏྤེ། རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་གུང་གསྤེང་གི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ པའི་སྤེང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་
འབྤེལ་དྲ་རྒྱ་ www.tibet.net དང་ www.bod.asia ནང་གུས་པ་འཕོ་འགྱུར་སྐོར་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་གནང་བའི་དོན་ཚན་ ༡༠ ཅན་ཞིག་བསགས་གནང་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༩ ཀ དང་ ༩ ཁ། ཡིག་
ཆ།)
༣༌༡༠། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན། ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
ནང་སིད་བཀའ་བོན་དང་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་ལྷན་བཞུགས་ཐོག་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་དོན་ཚན་ ༡༠ ཐོག་
རྒྱས་བཤད་ཀིས་གུས་པར་ཚབས་ཆྤེའི་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་སྔར་ལྷག་གནང་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་
༡༠། བརྙན།)
༣༌༡༡། གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བར་བརྤེན། སྐབས་དྤེར་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་
ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་དོན་གནད་རྣམས་གཙང་གསལ་མ་བྱུང་བར་རྩིས་སོད་ལྤེན་གི་ལས་རིམ་ཕར་འགངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོང་བའི་ཞུ་སན་འབུལ་དགོས་པསམ་བྱུང་ཡང་། སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ངྤེས་ཡིན་པས། ཞུ་སན་
ཕུལ་མྤེད་པ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་དྲི་བའི་ལན་འདྤེབས་སུའང་། གུས་པ་ད་ལྟ་ལས་བྱྤེད་ལས་ཐོག་ཡིན་
སྐབས་བང་དོར་སིག་གཞི་བརྩི་དགོས་ཀིས་གསལ་བཤད་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆིས་པ་དང་། ལས་འགན་མཚམས་
འཇོག་རྤེས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཞུས།
༣༌༡༢། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་གུས་པ་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཆྤེད་བཅར་གིས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བའི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞིན་བདྤེན་པ་མིན་པ་ཡིག་ཆའི་
དཔང་རགས་དང་བཅས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ། བཀའ་ཤག་གིས་གུས་པས་གསལ་བཤད་ཞུས་པར་
དངོས་བདྤེན་མིན་པའི་གསུང་གྤེང་འདྲ་མིན་གནང་བ་ཡིན་ན། ངའི་ངོས་ནས་བོད་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ཐོབ་ཐང་
ལོངས་སུ་སྤྱད་དྤེ་དཀར་ནག་བདྤེན་རྫུན་མཐའ་གསལ་གི་བྱྤེད་ཐབས་ཇི་དགོས་རྩོམ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཞུས་ཡོད།
(དཔང་རགས་ཨང་ ༡༡། ཡིག་ཆ།)
༣༌༡༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་སུད་སིར་མང་ཚོགས་ཚོགས་འདུའི་
སྐབས་སུ། “འདི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དྤེ་སྔ་
ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀ་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྒང་ལ། དྤེ་ཐོག་ལ་གསལ་
བཤད་ཞུ་དགོས་ཡག་གང་ཡང་མྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཚར་བ་རྤེད། ཐག་གཅོད་འདི་བཀའ་ཤག་
ལས་ཡུན་མ་ཚར་བར་དུ་དྤེ་ག་རང་གནས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཞུ་ཡག་ཡིན།” (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༢། བརྙན།)
གསུངས་ཏྤེ། གུས་པའི་གསལ་བཤད་རྩིས་མྤེད་བཏང་འདུག
༣༌༡༤། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཏྤེ། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོའ ་ི སྐབས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོའ ་ི སིངས་ཆའི་སྤེང་ནས། “ད་ཡིན་ནའང་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་ཤག་
གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་འདུག་བྱས་མི་འདུག་པས། དྲང་བདྤེན་བྱས་འདུག་པས་མི་འདུག་པས། འདི་སྒང་ལ་རྣམ་
པ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་བྱས། ངྤེས་པར་དུ་མཐའ་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ལ་ཕྤེབས་ཡག་རྤེད། ཁིམས་གཏུག་བྱས། ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཡག་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་
ལྷག་མི་འདུག་བྱས་བྱས་འདིའང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།” (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༣། བརྙན།) ཞྤེས་གསལ་
བསགས་གནང་ཡོད།
༣༌༡༨། གུས་པ་རང་ཉིད་ལོ་ ༢༡ ལྷག་རིང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སི་ཞུ་ཞབས་འདྤེགས་བསྒྲུབས་མོང་བ་དང་། རང་
རྤེའི་སིག་འཛུགས་ལ་སིང་ནས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། འཛིན་སོང་དང་། གོས་ཚོགས་
བཅས་ནང་ཁུལ་གི་རིམ་པ་བཞིན་བརྒྱུད་དྤེ་གནད་དོན་གཙང་བཟོ་ཡོང་ངྤེས་བསམས་ནའང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་
༣ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༥ བར་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་གནད་དོན་འདི་མང་ཚོགས་ནང་གྤེང་གཞི་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་
པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དུམ་བུ་འགོ་གཞིའི་ཚབས་ཆྤེའི་གནད་དོན་ཡིན་པ། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་
དགོས་པ་སོགས་ཀི་བགོ་གྤེང་ཤུགས་ཆྤེར་བྱུང་ཡོད་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་བོན་རྣམ་པས་གོས་ཚོགས་ཀི་འགན་དབང་ལ་ལྟོས་མྤེད་ཀིས། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུར་
ངོས་ལྤེན་མྤེད་པའི་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྤེལ་གནང་སབས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདི་སྐོར་འདི་
བྱ་འདི་མིན་གི་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་མྤེད།
༣༌༡༩། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་ད་རྤེས་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བདྤེན་རྫུན་དབྱྤེ་འབྱྤེད་གནང་
སོང་ཡོང་བའི་ཞུ་སན་འདི་མི་འབུལ་ཐབས་མྤེད་དུ་གྱུར་སོང་། ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་།
ཀ་༢།

རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་།
ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སྔ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་འཁུར་གནང་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་དང་
ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་པས། བང་དོར་བརྡ་སོན་སྔ་རྤེས་གནང་སྤེ་བསམ་བོ་འཁྱྤེར་ཕོགས་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་
བ་འགོ་རྤེ་བྱས་རུང་དྤེ་ལྟར་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་དང་ཡིད་ཆྤེས་འཕྤེར་ངྤེས་ཤིག་མ་བྱུང་བར་བརྤེན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་ཁག་དང་ལྷག་པར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་
བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཞག་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཡོད། འོན་ཀང་། ཞུ་སོར་བས་
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སྔ་རྤེས་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐོག་གནང་བའི་
གསུང་བཤད་སོགས་ཁ་མཆུའི་རྤེན་རྩར་བཟུང་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཁོང་པར་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་བྱས་ཚུལ་གི་ཁ་མཆུ་བཙུགས་པ་ནི། རྩ་བ་བོར་ནས་ཡལ་ག་བཟུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། གསལ་བཤད་དྤེ་
དག་གི་རྩ་བ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་
བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེར་ཐུག་ཡོད། དྤེ་ཡང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་ཕིར་བསགས་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་རྤེན་ནི་ཞུ་སོར་བས་རང་ཉིད་དོན་གཅོད་ལས་
གནས་ནས་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ་དྤེར་མི་འདོད་པའི་གྤེང་གཞི་ཁག་ཅིག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སྤེལ་བ་དྤེ་ལ་
ཐུག་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་ནང་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་མོས་མཐུན་མྤེད་པ་ཡང་གསལ་པོ་
གསུངས་འདུག བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ནི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོར། བོད་ཀི་ལྷ་སྐལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མིའི་
གཟུགས་སུ་བྱོན་པའི་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་སྐུ་ཕྲྤེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནི་
འཇིག་རྤེན་ཞི་བདྤེའི་དྤེད་དཔོན་དང་། ས་སྤེང་༸རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་ཀི་མངའ་བདག་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མགོན་
སབས། བ་ན་མྤེད་པའི་དབུ་འཁིད། བང་དོར་ལམ་སོན་པ། བོད་མིའི་ངོ་བོ་དང་། དྤེའི་ཆིག་སིལ་གི་མཚོན་རགས།
བོད་མི་ཡོངས་ཀི་རང་དབང་ལྡན་པའི་མགིན་ཚབ་པ་བཅས་ཡིན། གནས་བབས་འདི་དག་ནི་ལོ་གངས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་
པོའ ་ི བྱུང་རབས་དང་། རིག་གཞུང། མངའ་དབང་ལྡན་པའི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་བཅས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། དྤེའི་
ཕིར་གཤམ་གསལ་གི་མཛད་འགན་དང་སྐུ་དབང་རྣམས་རང་ཆས་སུ་ཡོད།
༡།

བོད་མིའི་བདྤེ་དོན་དང་བསམ་སྤྱོད་ཀི་ཡར་རྒྱས། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། རིག་གནས་བཅས་ཀི་སྲུང་སོབ་
དང་དར་སྤེལ། བོད་ཀི་རྩ་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀིས་མཚོན་བོད་མི་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གང་
ཅིའི་ཐོག་ལམ་སོན་དང་བཀའ་སོབ་སྐུལ་ལྕག་གནང་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༢།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་དགོས་གལ་ནམ་གཟིགས་སྐབས་དང་། འགོ་འཁིད་རྣམས་
ཀིས་གསོལ་འདྤེབས་ནམ་ཞུས་ལ་བོད་མི་རིགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས། བསན་སིད་ཀི་གལ་ཆྤེའི་ལས་དོན་
ཐོག་གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པའི་དཔྱད་གཞིར་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ།

༣།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བོད་མི་མང་གི་ཆྤེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པ་དང་། གལ་ཆྤེའི་མི་སྣ་ཁག་
དང་མཇལ་འཕྲད་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
དང་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་
བསྩལ་རྒྱུ་བཅས།” ཞྤེས་དང་། དྤེ་བཞིན་འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོར་
གསལ་བ་བཞིན། (དཔང་རགས། ཨང་། ༡། ཡིག་ཆ།) སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་དང་འཕོ་
འགྱུར་ཁིམས་སིག་འདི་གཉིས་ལག་བསར་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད། གལ་ཏྤེ་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་མ་ཡིན་པའི་
ཁིམས་སིག་ཆ་རྤེན་གཞན་ལུང་འདྲྤེན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཁུངས་ལུང་དང་བཅས་པ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
རྣམ་པའི་སྐུ་མདུན་དུ་ར་སོད་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་ལྟར་ར་སོད་གནང་རྒྱུ་མྤེད་ན་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་སོར་བ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལྤེའུ་དང་པོར་བརྩི་བཀུར་དང་ངོས་ལྤེན་
མི་བྱྤེད་མཁན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།

དྤེ་བཞིན་ཞུ་སོར་བས། ཁ་མཆུའི་ཞུ་རྩའི་དགོས་འདུན་ནང། ཐག་གཅོད་དྤེའི་གཞི་རྩ་འཇོག་ཡུལ་དོན་ཚན་ ༡༠
ཅན་དྤེ་དངོས་བདྤེན་མིན་པར་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་ཡོང་བའི་དགོས་འདུན་འདོན་རྒྱུ། ”ཞྤེས་གསལ་
འདུག་པའི་ཐད། གོང་དུ་ཁ་གསལ་ཞུས་པ་ལྟར་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་དྤེའི་གཞི་རྩ་འཇོག་ཡུལ་གོང་གསལ་བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དྤེ་ཡིན་པ་དང་ཡིན་དགོས་པ་ཞིག་ཀང་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གཞུང་འབྤེལ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠
ཡི་ནང་གསྤེས་མཐའ་མའམ་བཅུ་པར། “ད་ཡོད་ཨ་རི་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་
བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱི་མོས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། དྤེ་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བཅའ་
ཁིམས་ལྤེའུ་དང་པོའ ་ི དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཡོད། ” (དཔང་རགས་།
ཨང་། ༢། ཡིག་ཆ།) ཅྤེས་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་ལག་བསར་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་ཀང་། ཞུ་
སོར་བས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དྤེ་ལྟར་དངོས་བདྤེན་མིན་པར་ངོས་འཛིན་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་ཡོང་
བ་ཞུ་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེའི་གོ་དོན་ནི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་
ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དངོས་བདྤེན་མིན་པར་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་ཡོང་བ་ཞུས་པ་
རྤེད་ལ། དྤེ་ནི་མངོན་སུམ་འཛེམས་མྤེད་ཀིས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ལོག་ཁིད་བྱ་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་
པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཡང་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་ནང་། སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་གསར་འགོད་པར་གནད་དོན་དྤེའི་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་གཞི་རྩ་མྤེད་པ་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐོར་སོགས་གསལ་འདུག་པའི་ཐད། སིད་ཚབ་མཆོག་ནས། ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དོན་
ཚན་དང་། དྤེ་ལག་ལྤེན་གི་བརྒྱུད་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཁོང་རང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཐོག་མར་བསྐོ་
གཞག་བྱས་ཡོད་པ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་དྤེ་ག་དང་ལག་བསར་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་ད་རྤེས་ལས་འགན་
འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེའང་གཅིག་པ་གཅིག་རང་གི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༣།
བརྙན།) ཅྤེས་གསུངས་ཡོད། ད་ཆ་ཞུ་སོར་བའི་ལས་གནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེ་གཞི་རྩ་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་
ཀི་ཡོད་ན་དྤེ་སྔ་བསྐོ་གཞག་གནང་སངས་དྤེའང་གཞི་རྩ་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡིན་པས། གསུངས་པ་
དྤེ་དག་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་དང་མཐུན་མིན་གི་འདོད་ཚུལ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་ར་སོད་ནི།
༡)

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་བོད་ཀི་དུས་བབ་གསར་འགོད་པས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཞུ་སོར་བར་དྲི་བ་
ཞུས་པའི་ལན་དུ།

ཞུ་སོར་བས། ཁ་སྤེང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་སབས་བསྟུན།

༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་སིད་སོང་མཆོག་ཐུན་མོང་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ལྟར།
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་བྱུང་། ” ཞྤེས་
སྐབས་དྤེར་དུས་བབ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བཀོད་ཡོད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༤། ཡིག་ཆ།)
༢)

དྤེ་མཚུངས་དྤེ་སྔོན་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་རྙིང་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་སྐབས། ཞུ་སོར་བས་སྤྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཕུད་པའི་དོན་གཅོད་གཞན་དག་ཁག་
ཚང་མའི་མཚན་གནས་ཕིར་བསྡུ་གནང་ཡ་གི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་དྤེ་ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་ཕར་སྤེ་ཕར་འགངས་
གནང་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་མཚན་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང།

ཨ་ནྤེ།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ག་འདྲ་ཞིག་བསྐོས་པ་ཡིན་ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་དང་དྤེའི་སྐབས་ཀི་འཛིན་སོང་
དང་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁུར་མཁན་གི་སིད་སོང་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དགོངས་པ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་བསྐོ་
གཞག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་འདྲ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་བསད་ཡོད་རྤེད། ཅྤེས་གསུངས་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་
༥། ཀ བརྙན། ཁ། ཡིག་ཆ།) ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དུས་མི་འདྲ་བའི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་རང་ཉིད་ཀི་
འདོད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་གནང་སངས་འདི་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ཁ་ཞྤེ་མི་མཚུངས་པའི་གནང་ཕོགས་དྤེ་གཞན་སུས་
ཀང་ར་སོད་མི་དགོས་པར་ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ར་སོད་གསལ་རྤེན་དུ་གནང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདི་འདྲར་བརྤེན་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུར་གསལ་བ་བཞིན་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་
བར་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་མྤེད་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་
ཞུ།
༣)

དྤེ་བཞིན་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེའང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བསྩལ་བའི་ཕག་བིས་ལས་གསལ་པོ་ཤྤེས་རོགས་ཐུབ་པ་
ཞིག་ཡིན་པས། (དཔང་རགས་ཨང་ ༦། ཡིག་ཆ།) དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཡང་ཞུ་སོར་བས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༦༧ [ཁ] འོག་རྩོད་ལན་པར་བཏང་བའི་བརྡ་ཐོ་དང་
ཞུ་རྩ་གཉིས་ཀའི་ནང་ཁ་མཆུ་འདིའི་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོ་ནི་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འདི་ལོའ ་ི གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གཞུང་
འབྤེལ་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ལ་གཏུག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་ཐད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ ་ི གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གི་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག ཉྤེ་བའི་ཆར་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་ཐོག་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོས་སོང་། ཡིག་ཐོག་ནས་འབྱོར་སོང་།
ངག་ཐོག་ནས་འབྱོར་སོང་། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་མང་པོ་གསུངས་འདུག ཚང་མ་ཐོས་སོང་།
ད་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། ད་གསལ་བཤད་ག་ཚད་ཞུས་པ་
ཡིན་ནའང་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ། ད་་་་ལ་དག་ཡ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་ག་ཚད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་འགྤེལ་
བཤད་འགོ་ཡ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ད་ཡིན་ན་ཡང་། ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་འདུག་
གམ་བྱས་མི་འདུག དྲང་བདྤེན་བྱས་འདུག་གམ་བྱས་མི་འདུག འདིའི་སྒང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་
བྱས་ཏྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཡིན་ན། ད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕྤེབས་ཡ་རྤེད། ཁིམས་གཏུགས་ནས་
ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅད་ཡ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེའང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ”
ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་བོད་མི་སོང་ཕྲག་མང་པོས་མཁྱྤེན་གསལ་ལྟར་རྤེད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༧། བརྙན།) དྤེ་ནི་
གཙོ་བོ་ད་ལན་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེའི་སྐོར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལབ་གྤེང་ཤུགས་ཆྤེ་བྱུང་
བ་དང་། ཁག་ཅིག་ལ་སོ་སོའ ་ི འདོད་ཚུལ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་འགྤེལ་བཤད་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ཀང་གོ་ཤྤེས་ཉན་ཤྤེས་མྤེད་
པར་བརྤེན། བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་ཐད་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ཁིམས་མཐུན་དང་དྲང་བདྤེན་
བྱུང་མིན་ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད་ན། ཁིམས་གཏུག་བྱྤེད་ན་འགིག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ནི་གཙོ་བོར་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་ཐད་བཀའ་ཤག་ནས་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་གནང་ཡོད་མྤེད་ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད་ན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁིམས་གཏུགས་བྱྤེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་ཅྤེས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་ཚུལ་དུ་གསུངས་
པ་དྤེར་ཞུ་སོར་བས་རྤེན་རྩར་བསད་དྤེ་ཁིམས་གཏུགས་བྱས་པ་ནི། དོན་དངོས་ཐོག་བཀའ་ཤག་གིས་བཅའ་ཁིམས་
དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེར། ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པའི་
རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་རྤེད། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པ་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་ཡིན་པ་དང་། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་དྤེ་དག་གི་གནས་བབས་ནི་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གི་རྩ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༣༦༡ ནང་གསལ་སིད་འཛིན་ལ་ཡོད་པའི་མཚན་མཐོང་སྲུང་སོབ་ཀི་
དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་དང་། དྤེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གི་ཁིམས་ལུགས་ནང་གསལ་སིད་འཛིན་ལ་ཡོད་པའི་
སྐུ་དབང་བཅས་དང་ཁྱད་མྤེད་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ཆ་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་དང་
དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁིམས་མཐུན་དྲང་བདྤེན་མིན་པར་སྒྲུབ་ཐབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པར་བརྤེན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བདྤེན་པ་བདྤེན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བར་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་
སོབ་ཇི་ཕྤེབས་དཔང་རགས་སུ་མི་འདྲྤེན་ཐབས་མྤེད་གྱུར་སོང་བས། དྤེའི་རྤེས་འབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་མཚན་དོན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྤེབས་པའི་གྤེང་གཞི་སོགས་ཇི་བྱུང་གི་འགན་ཁག་ཡོངས་རོགས་ཞུ་སོར་
བར་ཡོད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པར་གསལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་གལ་ཆྤེའི་དཔང་
རགས་སུ་གསང་གནས་ཀི་ངོ་བོར་ཕུལ་ཡོད་པ། (དཔང་རགས། ཨང་། ༨། གསང་གནས།) ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་དོན་དྤེ་
ཉིད་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་དྤེ་ཡིན་ལ། གཞན་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
བཅུ་ཅན་སོགས་རྩ་བས་རྒྱུ་མཚན་དྤེའི་ཡན་ལག་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་
གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
དྤེ་སྔ་སིད་སྤྱི་གཉིས་ཀི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་མཇུག་སིལ་རྤེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༧ ཉིན་ཞུ་སོར་བ་
(སྐབས་དྤེར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཐོག་ཡིན་པ།) དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཐུན་མོང་ནས་
གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐོངས་ཏྤེ། མ་འོངས་པར་བོད་མི་ཚང་མ་རྡོག་རྩ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་ཐུབ་པར་ནུས་པ་
མཉམ་སྤུངས་གནང་རྒྱུའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་ཀང་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། (དཔང་རགས་ཨང་ ༩། ཡིག་ཆ།) དྤེའི་
རྤེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་ཁ་ཞྤེ་གཉིས་མྤེད་ཀིས་ཡིད་ཆྤེས་ཆ་འཇོག་གནང་སྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༤
ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཞུ་སོར་བར་ཡུ་རོབ་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་མྤེད་དྲིས་གནང་བར། ཞུ་སོར་
བས་མོས་མཐུན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དྤེའི་རྤེས་སུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གཉིས་ནས་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་གཏན་འཁྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་མཚུངས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༦ པར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསངས་སྐབས་
ཞུ་སོར་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེན་པོས་མཉམ་འཁིད་ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་མཉམ་དུ་ཨ་རིའི་གཞུང་འཛིན་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་བཅས་པར་ངོ་སོད་མཛད་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྤེ་བསྐངས་མ་ཐུབ་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་རྤེ་བ་གནང་བ་ལྟར་བྱུང་ཐུབ་མྤེད་པར་
སོང་། མཐར་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ནས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད།
མདོར་ན་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་བཙུགས་པའི་ཁ་མཆུ་འདིའི་རྩ་བ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི དགོངས་དོན་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་དང་འབྤེལ་བའི་དཔང་རགས་ཟུར་སར་
གོང་དུ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡིན་པར་སོང་། ཞུ་སོར་བར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཁག་ཅིག་ནས་མང་ཚོགས་ནང་
བཀའ་ཤག་དང་། སིད་སོང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་བཅས་ལ་སོན་བརོད་དང་འཁོན་འཛིན། ངོ་རོལ། ཁ་བརྡུང་
མཚན་སོད་སོགས་ཇི་ལྟར་བྱས་རུང་། བཀའ་ཤག་ནས་ད་བར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོར་
སྲུང་སོབ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུས་ཏྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་འབྤེལ་བའི་གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་གསང་བ་དམ་སྲུང་ཞུས་
ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་མཆུ་བཙུགས་པར་བརྤེན། ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་དངོས་བདྤེན་ཇི་
ཡིན་ཞུ་རྒྱུར་ཁས་ལྤེན་དམ་བཅའ་ཞུ་དགོས་པས། གོང་གསལ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇི་ཕྤེབས་ཀི་བྱུང་རིམ་རྣམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་མི་ཞུ་ཐབས་མྤེད་ཆགས་སོང་། ད་དུང་ཁ་མཆུའི་བྱ་རིམ་ཁོད་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་དགོངས་བསྡུར་མི་ཞུ་ཀ་མྤེད་འབྱུང་སིད་པས་༸མགོན་པོ་
མཆོག་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་སྐོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་མི་གྤེང་ཐབས་མྤེད་བྱུང་བ་འདི་ལ་བརྤེན་ནས་མ་
འོངས་པར་ཁ་མཆུ་འདིའི་བྱ་རིམ་ཁོད་སྤྱི་ཚོགས་ནང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི མཛད་འགན་སྐུ་དབང་སྐོར་
གྤེང་སོང་ཡོང་རྒྱུ་ངྤེས་པར་སོང། ཞུ་སོར་བས་འགན་འཁུར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན་ལས། གཞན་སུས་ཀང་འགན་ལྤེན་མི་
བཟོད་པར་བརྤེན། དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཀིས་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
༡༽ གོད་གཞི་དང་འབྤེལ་སིང་བསྡུས།
༡་༡།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་
༣༠ ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སྔ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འཁུར་གནང་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་
གཞི་དང་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་པར་སོང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་སྔ་རྤེས་གནང་སྤེ་བསམ་བོ་འཁྱྤེར་ཕོགས་ལ་
བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་འགོ་རྤེ་བྱས་རུང་དྤེ་ལྟར་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་དང་ཡིད་ཆྤེས་འཕྤེར་ངྤེས་ཤིག་མ་བྱུང་
བར་བརྤེན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་ཁག་དང་ལྷག་པར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་གཞིར་བཞག་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་
འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༨། གསང་གནས། ཡིག་ཆ།) དྤེ་ནས་
ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧།༡༡།༠༧ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དོགས་སོང་བྱས་པ་དང་ཁོང་ལ་
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་སད་པ་བཅས་ལ་བརྤེན་ནས། སིད་ཚབ་
ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༧།༡༡།༩ ཉིན་གསར་འགོད་པར་དྤེའི་ཐོག་
གསལ་བཤད་གནང་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༣། བརྙན།) ༢༠༡༧།༡༡།༩ ནས་
༢༠༡༧།༡༡།༡༢ བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་དང་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བར་དོགས་པ་ཡོད་ལུགས་དང་གསལ་བཤད་དགོས་
སྐོར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་ཡོད་པར་བརྤེན། ནོར་ཝྤེར་གནས་སོད་བོད་རིགས་
ཁག་ཅིག་ལའང་དྤེ་ལྟར་དོགས་པ་བྱུང་སྤེ་ ༢༠༡༧།༡༡།༡༣ ཉིན་ཚོགས་འདུར་ཕྤེབས་པའི་མི་མང་ཁོད་ནས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་དང་དྲི་བ་བྱུང་བ་སོང་། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་གནང་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨
ཉིན་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་མི་མང་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གནད་དོན་འདིའི་
ཐད་གསལ་བཤད་དགོས་གལ་མཐོང་བ་སོང་། ཁོང་གིས་ཀང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་སྐོར་གསལ་བཤད་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ལུགས་ཨིན་ཡིག་ཕག་བིས་ཤིག་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༡༠། ཡིག་ཆ།) ༢༠༡༧།༡༡།༨ ནས་བཟུང་བྱང་ཨ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བར་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་ཚུལ་དང།

ཐག་གཅོད་དྤེ་

དྲང་པོ་མིན་ཚུལ་སྐོར་གི་སན་ཞུ་མང་པོ་འབྱོར་བ་དང་། (དཔང་རགས། ཨང་། ༡༣། ཡིག་ཆ།) སྤྱི་ཚོགས་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བཀའ་ཤག་ལ་གཞི་མྤེད་སོན་བརོད་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་
རྒྱུན་དུ་བརྩི་མཐོང་ཆྤེ་བའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་སྤེམས་ཕམ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཙམ་
གནང་གལ་འབོད་སྐུལ་རིམ་བྱུང་ལ་བརྤེན། ༢༠༡༧།༡༡།༡༨ ཉིན་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབྤེལ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེ་བཀོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ལ་ཞུ་སོར་བའི་རྒྱབ་སོར་བ་རྣམས་འདོད་བོ་མ་ཁྤེངས་པར་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཏུ་མུ་མཐུད་བཀའ་ཤག་ལ་གཞི་མྤེད་སོན་བརོད་སོགས་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་བརྩམས་ཡོད། ལྷག་པར་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་ཕྤེབས་དུས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ངོ་རོལ་བྱས་པ་
དང། ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་ཏོན་ཊོར་གནས་སོད་བོད་མི་མང་པོས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་
དྤེར་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཙམ་དགོས་གལ་ཡོད་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དང་། མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སྐབས་
ཀང་དྲི་བ་སྤེབས་པ་སོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་མང་ཚོགས་ལ་
གསལ་བཤད་གནང་བ་ལས། ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་ལ་དོགས་སོང་དང་ལས་དོན་ནུས་རྩལ་དང་འཇོན་ཐང་ལ་
མཐོང་ཆུང་གནང་མྤེད་ལ། སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དམ་བཅའ་སོགས་ལ་དྤེ་བས་ཀང་རྩོད་སོང་བྱ་
རྒྱུའི་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མྤེད། ༢༠༡༧།༡༢།༠༥ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་བཞུགས་སྒར་དུ་གསར་འགོད་པ་བསྐོངས་
ཚོགས་ཞུས་ཏྤེ་གསང་རྒྱ་དགོས་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབྤེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་གོང་རིམ་སུ་
ལའང་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་དྤེ་དག་གི་ངོ་བཤུས་ཕིར་འགྤེམས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གཙོས་འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་ཤྤེས་སུ་བཅུག་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་དྤེ་ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
སི་ཞུའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ [བ] པའི་
དགོངས་དོན་དང་འགལ་ཡོད་ལ། (དཔང་རགས། ཨང་ ༡༢། ཡིག་ཆ།) ཁོང་གི་བྱ་སྤྱོད་དྤེ་ནི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བོ་གཏད་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་གསྤེས་ ༡ དང་
འགལ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་ཉམས་ལྤེན་བྱས་
མྤེད་པས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དང་ཡང་འགལ་ཡོད། (དཔང་རགས། ཨང།
༡༣། ཡིག་ཆ།)
༡་༢།

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༡་༢ ནང་། གུས་པའི་གསལ་བཤད་དྤེའི་ནང་། བཀའ་ཤག་ལ་དོན་གཅོད་འཕོ་
ལྤེན་གི་སྐུ་དབང་ཡོད་མྤེད་ཐོག་རྩོད་སོང་བྱྤེད་ཀི་མྤེད། ཡིན་ནའང་འཕོ་ལྤེན་གི་སྐུ་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་གནང་
སངས་དང་། ཐག་གཅོད་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡིན་མིན། ཐག་གཅོད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་
མིན་ཐོག་མང་ཚོགས་ནང་དོགས་སོང་ཡོང་བཞིན་པ་ལྟར། དྲི་བ་འདི་དག་དགོས་གལ་བྱུང་ན་བརྒྱུད་ལམ་
གཞན་གི་ཐོག་ནས་གཙང་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ” ཞྤེས་འཁོད་པའི་ཐད། གོང་གསལ་ཡིག་ཕྲྤེང་དང་པོར་བཀའ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤག་གི་སྐུ་དབང་ལ་རྩོད་སོང་བྱྤེད་ཀི་མྤེད་ཅྤེས་པ་དང་། ཡང་དྤེའི་འོག་མང་ཚོགས་ཀི་དོགས་སོང་ལ་བསད་དྤེ་
ཁ་ཞྤེ་མ་མཚུངས་པའི་རྩོད་སོང་བྱྤེད་བཞིན་པ་དྤེ་ལྟར་ཐུག་ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་གསལ་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་ལ་ཐུག་ཡོད། ༡) བཀའ་ཤག་གི་
ངོས་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གི་སྐུ་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱྤེད་སངས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་
དགོངས་དོན་དང་། ཁིམས་སིག་ལམ་སོལ་གང་དུའང་འགལ་མྤེད་བྱས་ཡོད་པས་སྐུ་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱྤེད་
སངས་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད། ༢) ཐག་གཅོད་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་གི་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་རིམ་བརྒྱུད་དང་འབྤེལ་ཞུ་སོར་བར་བང་དོར་བརྡ་སོན་
བརྒྱུད་གོ་རོགས་ཐུབ་རྤེ་བཅངས་ཀང་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་མ་བྱུང་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་
ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་སབས། ཁིམས་སིག་དགོངས་དོན་ཐག་གཅོད་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན་པས་སྐུ་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་གནང་སངས་དང་བརྒྱུད་རིམ་ཁག་ཁིམས་མཐུན་གནང་ཡོད་པས།
(དཔང་རགས། ཨང་། ༦། ཡིག་ཆ) དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་
ཞུ།
དྤེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དོགས་སོང་དང་འཁྲུག་རྤེན་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་རྤེན་རྩ་ཞུ་སོར་བ་རང་
ཉིད་ལ་ཐུག་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་གསུང་བབ་སྔ་རྤེས་ནས་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོས་ར་སོད་གསལ་པོ་བྱྤེད་ཐུབ། ད་དུང་
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ ངས་གསལ་བཤད ༼ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་དྷ་སར་གནང་
བའི་གསལ་བཤད།༽ འདི་ཞུས་པའི་རྤེས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དངོས་བདྤེན་མིན་
པའི་གསུང་གྤེང་འདྲ་མིན་གནང་བ་ཡིན་ན། ངའི་ངོས་ནས་བོད་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱད་དྤེ་
དཀར་ནག་བདྤེན་རྫུན་མཐའ་གསལ་གི་བྱྤེད་ཐབས་ཇི་དགོས་རྩོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད། ” ཅྤེས་གསུངས་
པ་དྤེ་ནི་ཁ་ཞྤེ་མི་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། ཁ་མཆུ་འདི་བཙུགས་པ་དྤེ་རང་ནས་ར་འཕྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།
དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བརྒྱུད་རང་ཉིད་ཀི་འདོད་པ་ཡོད་ཚད་གསལ་བཤད་རྒྱ་
བསགས་བོད་བསགས་བྱས་ཡོད། དྤེ་ཡང་ཁིམས་སིག་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་གོང་རིམ་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་
པར་གཞུང་འབྤེལ་ཡིག་ཆ་ཚུན་ཆད་ཕིར་འགྤེམས་བྱས་པ་མ་ཟད། སོ་སོས་ནོར་འཁྲུལ་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་
ལུགས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་འབྤེལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཀའ་ཤག་གི་ཆྤེ་མཐོང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡིན་
པ་གསལ་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་ཟིང་འཕར་མ་མི་ཡོང་སད་
མིང་ཆད་དང་སོན་བརོད་ཡོངས་རོགས་འཁུར་ཏྤེ་ཞུ་སོར་བའི་གསལ་བཤད་སྐོར་གང་ཡང་མ་གསུངས་པ་མ་
གཏོགས་བཀའ་ཤག་ལ་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྩ་བ་ནས་མིན། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བས་གསལ་
བཤད་དྤེ་དག་དང་གནང་ཕོགས་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་གང་ཡང་གནང་མྤེད་པ་ཡོངས་
གགས་ཡིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
༡་༣།

དྤེ་སྐབས་ཕོགས་གཉིས་ཀས་གསལ་བཤད་གང་ཡོད་ཞུས་ཚར་བར་བརྤེན། བཀའ་ཤག་གིས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཞི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཇམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཁྲུག་ཟིང་མི་ཡོང་བའི་རྤེ་བ་བྱས་ཏྤེ་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་
༢༨ ཉིན་སུད་སི་བོད་རིགས་འདུ་འཛོམས་སར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དྲི་བ་ཞིག་བྱུང་བར་བརྤེན། དྤེའི་
ལན་དུ། འདི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དྤེ་སྔ་ནས་
ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྒང་ལ། དྤེ་ཐོག་ལ་གསལ་
བཤད་ཞུ་དགོས་ཡ་གང་ཡང་མྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཚར་བ་རྤེད། ཐག་གཅོད་འདི་བཀའ་ཤག་
ལས་ཡུན་མ་ཚར་བར་དུ་དྤེ་ག་རང་གནས་ཀི་རྤེད། ” ཅྤེས་གསུངས་པ་ལས། ཞུ་སོར་བའི་གསལ་བཤད་སྐོར་
གང་ཡང་གསུངས་མྤེད། ཡིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སོ་སོས་གསུངས་པའི་སྐད་ཆ་ལ་ཆ་འཇོག་མྤེད་
པར། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་སུད་
སིར་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་གུས་པའི་གསལ་བཤད་རྩིས་མྤེད་བཏང་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་འདུག་པ་དང་། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཞུ་སོར་བས་ཁོང་གི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་གི་
བཀའ་ཤག་གིས་གུས་པས་གསལ་བཤད་ཞུས་པར་དངོས་བདྤེན་མིན་པའི་གསུང་གྤེང་འདྲ་མིན་གནང་བ་ཡིན་ན།
ངའི་ངོས་ནས་བོད་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱད་དྤེ་དཀར་ནག་བདྤེན་རྫུན་མཐའ་གསལ་གི་བྱྤེད་
ཐབས་ཇི་དགོས་རྩོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད། བཀའ་མོལ་དྤེས་གལ་སིད་བཀའ་ཤག་ནས་ཁོང་གི་གསལ་
བཤད་སྐོར་གསུང་གྤེང་གང་ཡང་མ་གནང་ན། ཁོང་གིས་ཀང་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་བསན་
ཡོད་མོད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་གསལ་བཤད་ཐད་གང་ཡང་མ་གསུངས་པར་སྤྱི་
ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་རྤེ་བཅངས་ནས་བཞུགས་སྐབས།

ཞུ་སོར་བས་རང་ཉིད་ཀི་གསལ་བཤད་དྤེ་བཀའ་

ཤག་ནས་རྩིས་མྤེད་བཏང་སོང་ཞྤེས་སྔ་ཕི་མི་མཐུན་པ་དང་ནང་འགལ་གི་བཀའ་མོལ་གསུང་བབ་ནས། ཞུ་
སོར་བས་ཁིམས་གཏུག་གི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་བྱ་དགོས་གྱུར་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།”
ཞུ་སོར་བས་དོགས་སོང་གིས་བརྒྱུད་བསགས་བྱས་རྤེན་བོད་མི་ཁག་ཅིག་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་ཐག་གཅོད་དྤེ་དྲང་བདྤེན་བྱུང་མྤེད་པར་བསམ་ཏྤེ། མུ་མཐུད་བཀའ་ཤག་ལ་ངོ་རོལ་གི་
རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བར་བརྤེན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༡༠ གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གི་གཞུང་འབྤེལ་
མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས། “ཉྤེ་བའི་ཆར་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
ཐོག་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོས་སོང་། ཡིག་ཐོག་ནས་འབྱོར་སོང་།
ངག་ཐོག་ནས་འབྱོར་སོང་། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་མང་པོ་གསུངས་འདུག ཚང་མ་ཐོས་
སོང།

ད་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། ད་གསལ་

བཤད་ག་ཚད་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ། ད་་་་ལ་དག་ཡ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་ག་ཚད་
བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་འགྤེལ་བཤད་འགོ་ཡ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ད་ཡིན་ན་ཡང་། ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་
ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་འདུག་གམ་བྱས་མི་འདུག དྲང་བདྤེན་བྱས་འདུག་གམ་བྱས་མི་འདུག འདིའི་སྒང་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྣམ་པ་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཡིན་ན། ད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་
ཕྤེབས་ཡ་རྤེད། ཁིམས་གཏུགས་ནས་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅད་ཡ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མི་
འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེའང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ” ཞྤེས་གསུངས་དགོས་ཐུག་ཡོད། དྤེ་ཡང་གཙོ་བོར་བཀའ་ཤག་
གིས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་ཐག་གཅོད་དྤེ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་
དགོངས་དོན་ལྟར་བཀའ་ཤག་གིས་ཁིམས་མཐུན་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་མྤེད་ཐད་དོགས་པ་ཡོད་ན། ཁིམས་
གཏུག་བྱས་ནའང་འགིག་ཅྤེས་གོ་དགོས་པ་ལས་ཞུ་སོར་བའི་གསལ་བཤད་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་གསུངས་པ་ཞིག་
མིན།
ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༡་༣ ནང།

གོད་རྩ་ཞུ་གཏུག་གི་ཁིམས་ཡིག་གི་དུས་བཀག་རོགས་མཚམས།

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་གིས་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཡག་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་ལབ་
ཡོད་དྤེ། ཁིམས་ལ་གཏུག་མཁན་མི་འདུག་ཨཱ་ཞྤེས། བདྤེན་པ་ཡོད་ཚད་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་
ལུགས་བསགས་མི་སིད་པ་མིན་པས་༌༌༌། ” ་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བའི་རྣམ་རོག་ཡིན་པ་ལས།
ཞུ་སོར་བས་སོན་འཛུགས་བྱས་པའི་ཀུན་སོང་དྤེ་ལྟར་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བཅས་ཀི་
དགོངས་པར་རྩ་བ་ནས་འཁོར་མོང་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞུ་སོར་བས་སྔ་རྤེས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་
བཀའ་ཤག་ལ་གཞི་མྤེད་སོན་འཛུགས་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་རུང་། བཀའ་ཤག་ནས་བཟོད་བསན་གིས་ལན་
འདྤེབས་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ཡིན་པ་དྤེ་ནས་ར་སོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།
༢༽ གོད་གཞི་འདི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཀི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤེས་པའི་
སྐོར།
ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩིའི་ནང་གོད་གཞི་འདི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཀི་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤེས་བཀོད་པའི་དོན་ཚན་ ༢་༡། ༢་༢། ༢་༣། ༢་༤། དང་ ༢་༥། བཅས་སུ་
བགངས་པའི་ཁིམས་དོན་གི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དགོངས་བཞྤེས་
ཀིས་ཁ་མཆུ་དྤེབ་འགོད་གནང་ཟིན་པར་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཀང་།
དོན་ཚན་ ༢་༣ ནང་གོད་གཞི་འདིའི་དོན་གནད་རྣམས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གནང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའི་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་ཟིང་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བརྤེན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེར་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་མོས་མཐུན་མྤེད།
ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༢་༤ ནང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འདི་ལོའ ་ི གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གི་གཞུང་འབྤེལ་
མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ལ་གཏུག་པའི་བཀའ་གནང་བའི་ཉིན་དྤེ་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོར་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་ནའང་།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་གནང་བའི་བཀའ་
སོབ་ནི་གཙོ་བོར་བཀའ་ཤག་གི་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་ཐག་གཅོད་དྤེ་དྲང་བདྤེན་
བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད་ན་ཁིམས་གཏུག་བྱྤེད་ན་འགིག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པས། ཞུ་སོར་བས་གཙོ་བོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཟུང་བའི་ཁ་མཆུའི་རྤེན་རྩ་དང་ཁ་མཆུའི་ནང་དོན་གཉིས་མཐུན་གི་མི་འདུག་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
༢་༦

ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བྱྤེད་ཐབས་ཇི་ཡོད་བྱས་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་གིས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལའང་དྤེ་
ལྟར་ངོས་འཛིན་གནང་སོང་ཡོང་བར་ཞུས་ཡོད་ནའང་། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན ༡༤ [ཀ]
པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ན། “གོད་གཞི་གང་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་སོར་མ་བྱས་གོང་གོད་ཡ་སོ་སོས་འབྤེལ་
ཡོད་འཛིན་སོང་སྤེ་ཚན་གི་འགོ་ལུགས་སམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ནས་རྣམ་ཀུན་རྩོད་གཞི་དྤེ་
རིགས་སྤེལ་ཐབས་ཀི་ལམ་ལུགས་དང་། བྱ་རིམ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། གལ་
ཏྤེ་གོད་ཡ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་དྤེ་འབྤེལ་བྱྤེད་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱས་མྤེད་པ་ཡིན་ན། གོད་ཡ་གང་དྤེས་ཐོག་
མར་དྤེ་ལྟའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་དང་འབྤེལ་རྩོད་གཞི་ཕིར་སོག་བྱས་
ཀང་ཆོག་པ་ཡིན། ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་དང་། (དཔང་རགས། ཨང་། ༡༤ ཡིག་ཆ།) དྤེ་ནི་གོད་ཡ་སོ་སོས་
ཁིམས་ཡིག་འདིར་གསལ་བའི་འབྤེལ་ཡོད་སྤེ་ཚན་གང་རུང་ཞིག་ནས་རྩོད་གཞི་སྤེལ་ཐབས་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་
གོ་དགོས་སབས། ཞུ་སོར་བས་བརྒྱུད་བསྐུལ་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ཡོད་ན་ལས། དྤེ་མིན་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དང་རྤེས་འབྤེལ་གྤེང་གཞིའི་སྐོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གྤེང་སོང་བྱུང་ཡོད་
པ་དྤེ་དག་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་སྒྤེར་སོ་སོའ ་ི དགོངས་འཆར་ཡིན་པ་རང་ལ་
ངོས་འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་།

སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༤

པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གོད་གཞི་གང་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་སོར་མ་བྱས་གོང་གི་གནད་ཆྤེ་བའི་བྱ་རིམ་
ཞིག་ཡིན་པས། གོད་གཞི་འདིའི་ནང་གོང་གསལ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་
ཚན ༣༡ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གནད་ཆྤེ་བའི་བྱ་རིམ་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་བས་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
༣༽ གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་བྱུང་རིམ་དང་། གོད་གཞིའི་འབྱུང་རྤེན་དང་བརྒྱུད་རིམ་ངོ་མ།
༣་༡།

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་རྤེ་བ་ཆྤེ་བཅངས་ཀིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་
གསྤེས་ ༣ པ་དང་འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོའ ་ི དགོངས་དོན་ལྟར་ཕི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་
པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་དུ་ལས་བཅར་ཞུས་ཡོད་རྤེད།

༣་༢།

ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སྔ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འཁུར་གནང་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་དང་
ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་པར་སོང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་སྔ་རྤེས་གནང་སྤེ་ཞུ་སོར་བའི་བསམ་བོ་དང་ལས་དོན་
བྱྤེད་སངས་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་འགོ་རྤེ་བྱས་རུང་དྤེ་ལྟར་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་དང་ཡིད་ཆྤེས་འཕྤེར་ངྤེས་
ཤིག་མ་བྱུང་བར་བརྤེན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་ཁག་དང་ལྷག་
པར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་གཞིར་བཞག་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཡོད།
༣་༣། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དང་འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའི་ནང་གསྤེས་
༡ པོའ ་ི དགོངས་དོན་ལྟར་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་བསྐོ་
གཞག་གནང་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་སྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༧ ཉིན་གསལ་བསགས་
གནང་ཡོད།
༣་༤། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ནས་སོ་སོའ ་ི འགན་དབང་དང་གནས་བབས་དང་མཐུན་པར་
གསར་འགོད་པའི་དྲི་བ་ལ་ལན་འདྤེབས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་བྱུང་རྤེན་ནི་
ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་གསར་འགོད་པར་དོགས་སོང་གི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེར་ཐུག་ཡོད།
༣་༥། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༣་༥ ནང་། “དྤེ་ནས་གུས་པར་མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་པར་ཆད་མྤེད་འབྱོར་
སྐབས། ཨ་ཁ། གནད་དོན་འདི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ལྟར་སར་
ཡང་སྤྱི་ཚོགས་དུམ་བུ་འགོ་གཞིར་འགྱུར་མི་སིད་པ་མ་རྤེད་བསམ་པའི་བོ་འཚབ་ཤུགས་ཆྤེ་བྱུང་། ཞྤེས་
གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་བདྤེན་མིན། སྤྱིར་བཏང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་རབས་རིམ་བྱུང་ཡོད་པས་སྐབས་
འདིའི་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དྤེ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མིན། འཛིན་སོང་གི་ལམ་
ལུགས་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་གཅོད་གནང་སྐབས་སོ་སོར་དོན་གཅོད་སྔོན་མ་སུས་
ཀང་སིག་འགལ་གིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཡོངས་བསགས་གནང་རིགས་བྱུང་མྤེད། འོན་ཀང་ད་
རྤེས་ཞུ་སོར་བས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མ་བཤོལ་གོང་ཨྤེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་
ཁང་དང་ཨ་རི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བཅར་འདྲིར་ལན་འདྤེབས་དང་ལྤེན་སྔ་རྤེས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལན་
འདྤེབས་གནང་ཕོགས་ཀང་མི་མང་ནང་གྤེང་གཞི་དང་འཁྲུག་རྤེན་འགྱུར་གཞིའི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་སྤྱི་
ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ར་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡོངས་གགས་ཡིན།
༣་༦། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ ༡༡ ཚེས་ ༠༧ ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས་ང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་དྤེ་བཏང་ཡོད་གསུང་འདུག ཉྤེན་
བརྡ་དང་གཉིས་ང་ལ་འབྱོར་མ་སོང་། ཞྤེས་དང་། ཡང།

གཅིག་བྱས་ན་དྲང་དྲགས། ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཚ་

དྲགས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན་ནི་གང་ཤྤེས་མ་གཏོགས། གཞན་པ་སོ་སོས་ལས་ཀ་བྱྤེད་ནས་
བསད་ཡོད་རྤེད། དཱ་རྤེས་ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལས་ཁ་གསལ་རུ་
ཆགས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ”ཅྤེས་གསུངས་ཡོད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༡༥ ཀ བརྙན། ཁ། ས༽ གསུང་
བབ་དྤེས། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་མིན་ཚུལ་གི་རྣམ་འགྱུར་བསན་
ཡོད་པས་མང་ཚོགས་ནང་དོགས་པ་སྤེ་གཞིའི་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་དང་འབྤེལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཁོང་པ་འཕོ་
འགྱུར་བཏང་བར་གསལ་བཤད་དགོས་ཡོད་མདོག་མདོག་གི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྤེང་གཞི་དང་
འཁྲུག་རྤེན་འགྱུར་གཞིའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། དོན་དམ་བཅོས་མིན་གི་བོ་འཚབ་བྱུང་བའི་བཀའ་
མོལ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་དྤེའི་རྤེས་ཞུ་སོར་བར་དྤེ་སྔ་འོས་བསྡུའི་སྐབས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁག་ཅིག་ནས་གཅིག་རྤེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་སྐད་འཕྲིན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ནང་བཀའ་ཤག་ལ་གཞི་
མྤེད་སོན་འཛུགས་དང་གསལ་བཤད་དགོས་སྐོར་གནོན་ཤུགས་སོད་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་བརྩམས་པ་ལས་ཤྤེས་
ཐུབ་པ་དང་། ཞུ་སོར་བས་གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲིའི་སྐབས་ཀི་གསུང་བབ་ལ་བརྤེན་ནས་གོང་དུ་ཞུས་
ཟིན་པ་ལྟར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ནས་བྱང་ཨ་
རིའི་མི་མང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་དྤེའི་ཐད་གསལ་བཤད་དགོས་གལ་གཟིགས་སྤེ། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་
ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་སྐོར་གསལ་བཤད་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ལུགས་ཨིན་ཡིག་ཕག་
བིས་ཤིག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད། དྤེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས ༠༧ དང་
ཚེས་ ༠༨ ནས་བཟུང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིན་ཐོག་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་
གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གནང་སངས་དྲང་པོ་བྱུང་མྤེད་ལུགས་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འོས་བསྡུའི་
སྐབས་ཀི་གཏིང་ནད་བཟུང་ནས་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་སྐོར་སོགས་
ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལབ་གྤེང་རིམ་འཛར་དུ་བྱུང་བ་མ་ཟད།

སིད་སོང་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཞུ་སོར་བར་

རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེ་བྱྤེད་མཁན་དང་སིད་སོང་ལ་སོན་བརོད་བྱྤེད་མཁན་ཡོངས་གགས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ཁག་
ཅིག་གིས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གཞི་མྤེད་སོན་བརོད་དང་འབྤེལ་ངྤེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་
དགོས་ལུགས་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་བརྩམས་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་
ཡིན།
༣་༧། གོང་གསལ་ཞུ་སོར་བས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དོགས་སོང་བྱས་པ་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་
གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་བྱས་པ་བཅས་ལ་བརྤེན་ནས། མང་ཚོགས་ནང་གྤེང་རྙོག་ཞི་ཐབས་སུ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་སྐབས་དྤེར་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས་
མཆོག་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་སྐོར་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་གྱུར་
པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གསལ་བཤད་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པ་ལག་
བསར་བརྒྱུད་རིམ་འོག་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་སྐོར། ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དོན་ཚན་
དང་། དྤེ་ལག་ལྤེན་གི་བརྒྱུད་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཁོང་རང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཐོག་མར་བསྐོ་
གཞག་བྱས་ཡོད་པ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་དྤེ་ག་དང་ལག་བསར་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་ད་རྤེས་ལས་
འགན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེའང་གཅིག་པ་གཅིག་རང་གི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། ཅྤེས་གསུངས་ཡོད།
དོན་དངོས་ཐོག་ཞུ་སོར་བས་ཁ་མཆུའི་རྤེན་རྩར་བསད་པ་ཡོད་ཚད་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
ལས་བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་
གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།”
༣་༨།

ཡང་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༣་༨ ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་ནོར་ཝྤེ་རུ་བཀའ་ཤག་གིས་གནད་དོན་འདི་རིགས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སོལ་མྤེད་ལུགས་དང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གི་གསལ་བཤད་འདི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡིན་ལུགས། གུས་པ་
ཐོག་མ་སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་ལུགས་དང་། རྤེས་སུ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་དུ་བཏང་ལུགས། ཞྤེས་
གསུངས་ཐད། གོང་དུ་ཞུ་ལན་དོན་ཚན་ ༡་༣ ནང་རོབ་ཙམ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་
སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྤེའི་རྒྱབ་ལོངས་སོགས་གང་ཡང་མ་
གསུངས་པར། ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་དང་དྲང་པོ་དྲང་གཞག་བྱ་མཁན་ཞིག་ཡིན་གསུངས་བཞིན་དུ་
གནས་ལུགས་ཆ་མ་ཚང་བ་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་
པ་དབུ་བསྐོར་ཞུ་ཐབས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐབས་དྤེར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་
དང་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་གཅོད་འཕོ་
འགྱུར་བཏང་བར་དོགས་པ་ཡོད་ལུགས་དང་གསལ་བཤད་དགོས་སྐོར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་
འདྲ་མིན་སྤེལ་ཡོད་པར་བརྤེན། ནོར་ཝྤེར་གནས་སོད་བོད་རིགས་ཁག་ཅིག་ལའང་དྤེ་ལྟར་དོགས་པ་བྱུང་སྤེ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཚོགས་འདུར་ཕྤེབས་པའི་མི་མང་ཁོད་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་
གསལ་བཤད་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་དང་དྲི་བ་བཏང་བར་སོང་། གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་གནང་དགོས་
བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།
༣་༩། དྤེ་ནས་མུ་མཐུད་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༣་༩ ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན། བཀའ་
ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཀི་མིན་ཟྤེར་བའི་དམ་བཅའ་ལས་འགལ་ཏྤེ། རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་གུང་གསྤེང་གི་
སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ པའི་སྤེང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབྤེལ་དྲ་རྒྱ་ www.tibet.net དང་
www.bod.asia ནང་གུས་པ་འཕོ་འགྱུར་སྐོར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གནང་བའི་དོན་ཚན་ ༡༠ ཅན་ཞིག་
བསགས་གནང་ཡོད། ཅྤེས་འཁོད་པ་ལས། སར་ཡང་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ཡོངས་བསགས་གནང་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལོངས་སོགས་གང་ཡང་གསུངས་མྤེད། གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའི་
དངོས་ཡོད་རྒྱབ་ལོངས་ནི། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་
ནས་བྱང་ཨ་རིའི་མི་མང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་དྤེའི་ཐད་གསལ་བཤད་དགོས་གལ་གཟིགས་ཏྤེ། བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་སྐོར་གསལ་བཤད་ངྤེས་པར་ཏུ་དགོས་ལུགས་ཨིན་
ཡིག་ཕག་བིས་ཤིག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ ༢༠༡༧།༡༡།༨
ནས་བཟུང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བར་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་ཚུལ་དང།
ཐག་གཅོད་དྤེ་དྲང་པོ་མིན་ཚུལ་སྐོར་གི་སན་ཞུ་མང་པོ་འབྱོར་བ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུའང་བྱང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་ཐག་གཅོད་སྐོར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ངྤེས་པར་དུ་གསལ་
བཤད་དགོས་གལ་གི་རྩོམ་ཡིག་དང་སྐད་འཕྲིན་བརྙན་ཐུང་སོགས་མང་པོ་སྤེལ་ཡོད། དྤེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞུ་
སོར་བས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བའི་ལན་དུ་གསུངས་པའི་བཀའ་མོལ་གི་བབ་ལས་མང་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་རྤེན་
གི་སྐུལ་སོང་དང་དོགས་སོང་བྱས་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་རྒྱུན་དུ་བརྩི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཐོང་ཆྤེ་བའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་སྤེམས་ཕམ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཙམ་གནང་གལ་འབོད་
སྐུལ་རིམ་བྱུང་ལ་བརྤེན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞིར་བཞག་ཐོག་
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེ་ཡོངས་བསགས་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་
པ་ལས། ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཆྤེད་གསལ་བསགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པས། དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། ”
༣་༡༠། ཡང་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༣་༡༠ ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན། ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་
ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ནང་སིད་བཀའ་བོན་དང་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་ལྷན་བཞུགས་
ཐོག་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་དོན་ཚན་ ༡༠ ཐོག་རྒྱས་བཤད་ཀིས་གུས་པར་ཚབས་ཆྤེའི་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་སྔར་ལྷག་གནང་ཡོད། ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་ནའང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བོད་མི་མི་
གངས་ ༣༨ ཡོད་ཚུལ་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བར་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་
ཆྤེས་མྤེད་ཚུལ་དང་། “གལ་ཏྤེ་སན་ཞུ་ཕུལ་བའི་དུས་ཚོད་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ཚུན་ལ་མི་མང་ལ་བོ་ཁ་
ཁྤེངས་པའི་བརྡ་ལན་མ་བྱུང་ཚེ། ཉིན་དྤེ་ནས་བཟུང་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེས་དབུ་འཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་འདི་ལ་ཡིད་ཆྤེས་དང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཐབས་བལ་བ་བརྤེན། ཇི་སིད་གནས་ཚུལ་འདི་གསལ་
པོ་མ་ཆགས་པ་དྤེ་སིད་དུ་ང་ཚོས་དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ཁག་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི གཞིས་མགོའམ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་ཕིར་འབུལ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེའི་ལས་ཡུན་དྤེའི་
རིང་མཚམས་འཇོག་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན། སྐོར་གི་སན་ཞུ་བཀའ་ཤག་ལ་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། སན་ཞུ་དྤེའི་ངོ་བཤུས་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། དྤེ་མཚུངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་། རང་དབང་ཅན་
གི་སྤེ་ཚན་གསུམ། ལྷན་ཁང་ཁག གཞུང་འབྤེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་བཅས་ལ་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་
ཡོད། ”(དཔང་རགས། ཨང་། ༡༦། ཡིག་ཆ།) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གིས་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་
རྒྱབ་ལོངས་སོགས་གང་ཡང་གསུངས་མྤེད། དྤེ་ནི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བྱས་པའི་རྤེས་སུའང་ཞུ་
སོར་བར་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཁག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འདོད་བོ་མ་ཁྤེངས་པའི་གཏམ་
གྤེང་འདྲ་མིན་མཚམས་མ་ཆད་པར་སྤེལ་བ་མ་ཟད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ལ་ངོ་རོལ་བྱྤེད་འགོ་
བརྩམས་ཡོད་རྤེད།

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་ཕྤེབས་སྐབས་བྱང་ཨ་རིའི་

དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་མི་ཁ་ཤས་ནས། དབང་ཆ་ལོག་སྤྱོད། བོད་མིའི་ཆིག་སིལ་མ་
གཏོར། སོགས་བིས་པའི་འཕྲྤེད་དར་སོགས་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་ངོ་རོལ་བྱས་ཡོད་པའི་ཐོག་མི་མང་ཁོད་ནས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐད་འགྤེལ་བཤད་ཞིབ་ཙམ་དགོས་པས་བསམ་
ཚུལ་ཡོད་པ་དང་། མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་དྲི་བ་སྤེབས་པ་བཅས་ལ་བརྤེན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ནས་དོན་ཚན་བཅུའི་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༣་༡༡། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༣་༡༡ ནང་། གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བར་བརྤེན། སྐབས་
དྤེར་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་དོན་གནད་རྣམས་གཙང་གསལ་མ་
བྱུང་བར་རྩིས་སོད་ལྤེན་གིས་ལས་རིམ་ཕར་འགངས་ཡོང་བའི་ཞུ་སན་འབུལ་དགོས་པསམ་བྱུང་ཡང་། སྤྱི་
པའི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ངྤེས་ཡིན་པས། ཞུ་སན་ཕུལ་མྤེད་པ་དང་་་་་་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་ནའང་།
དོན་གཅོད་འཕོ་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་ཡིན་པ་དང་། དོན་གཅོད་
སུ་ཞིག་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་སྐབས་སོ་སོའ ་ི འདོད་བོར་མ་བབས་པའི་དབང་གིས་དཔའ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ལ་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་གི་ལས་རིམ་ཕར་འགངས་ཡོང་བའི་ཞུ་སན་འབུལ་ཐབས་མྤེད་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་
བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༣་༡༡ ནང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་དྲི་བའི་ལན་འདྤེབས་སུའང། གུས་པ་ད་ལྟ་ལས་བྱྤེད་
ལས་ཐོག་ཡིན་སྐབས་བང་དོར་སིག་གཞི་བརྩི་དགོས་ཀིས་གསལ་བཤད་ཞུ་བདྤེ་མ་མཆིས་པ་དང་། ལས་
འགན་མཚམས་འཇོག་རྤེས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཞུས། ཞྤེས་གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན། དོན་
དངོས་ཐོག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་ཐོག་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་གསར་འགོད་པར་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་དོགས་སོང་ཡོང་རྤེན་གི་བཀའ་མོལ་གསུངས་ཚར་ཡོད་རྤེད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་མི་མང་དང་བངས་ལས་འགུལ་བའི་མིང་ཐོག་
ནས་བོད་མི་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀིས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གི་གནད་དོན་ཐད་བཀའ་ཤག་
གིས་དྲང་པོ་བྱུང་མྤེད་སྐོར་གི་ངོ་རོལ་ལས་འགུལ་ཞིག་དྷ་རམ་ས་ལར་སྤེལ་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་ཡིན། (དཔང་
རགས་ཨང་ ༡༧། ཡིག་ཆ།)
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཞུ་སོར་བར་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཁག་ཅིག་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ལ་ངོ་རོལ་
དང་དོན་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་དོན་གཅོད་གསར་པར་ཁྱད་གསོད་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་ཚིག་
ངན་སྣ་ཚོགས་བྤེད་སྤྱོད་ཀིས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་བའི་རྩུབ་སྤྱོད་བྱས་པ་མ་ཟད། དྤེ་དག་བརྙན་
ཐུང་བཟོས་ཏྤེ་བོད་མི་ལ་མིང་ཆད་ཡོང་གཞིར་སྐད་འཕྲིན་དང་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅིག་བརྒྱུད་ཁྱབ་སྤེལ་
བྱས་ཡོད།

སྐབས་དྤེར་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་ཡིན་པ་དང་། ངོ་རོལ་བ་དྤེ་དག་

ཁོང་གི་རྒྱབ་སོར་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོ་འཚབ་དང་སྦྲགས་ཁོང་ཚོར་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་ཕར་བཞག
དོན་གཅོད་ཚབ་གསར་ནས་ཞུ་སོར་བས་ངོ་རོལ་བ་ཚོར་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་སམ་ནས་ཞུ་སོར་
བར་སྐུ་ངོ་ཁྱྤེད་རང་གིས་གཅིག་གསུང་ན་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ནའང་། ཞུ་སོར་བས་ང་ལ་ངོ་རོལ་བྱྤེད་ཀི་
མྤེད་པས། ངས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཤད་དགོས་རྤེད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨། བརྙན།) ཅྤེས་གསུངས་ནས་
ལྟད་མོ་བལྟས་ཏྤེ་བཞུགས་པ་ལས་སོབ་གསོ་ཚིག་གཅིག་ཀང་གནང་མྤེད་པ་དྤེ་ནི། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སྔོན་གསར་
འགོད་པར་དྲིས་ལན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དུམ་བུར་འགོ་ཉྤེན་གི་བོ་འཚབ་བྱུང་ལུགས་དང་། ལྷག་བསམ་དང་སིག་
འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དམ་བཅའ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ་དག་ཁ་ཞྤེ་མ་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མངོན་
གསལ་རྤེད། སྐབས་དྤེར་ཞུ་སོར་བ་ཁོང་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཐོག་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་
Page 23 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གི་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གིས་དྤེ་ནི་ང་ལ་ངོ་རོལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཤད་དགོས་
རྤེད་ཅྤེས་སྣང་མྤེད་བཏང་བ་ནི་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་ཅིག་གིས་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་གནང་སངས་
ཤིག་མིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ། ”
༣་༡༢། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༥ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་བཞུགས་སྒར་དུ་གསར་འགོད་པ་བསྐོངས་ཚོགས་ཞུས་ཏྤེ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབྤེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་སུ་ལའང་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་
དྤེ་དག་གི་ངོ་བཤུས་ཕིར་འགྤེམས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཙོས་འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་ཤྤེས་
སུ་བཅུག་ཡོད་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་བཞིན་དྤེ་ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་
བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ [བ] པའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་ཡོད་པ་
དང་། ཁོང་གི་བྱ་སྤྱོད་དྤེ་ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་་ཡིད་ཆྤེས་བོ་གཏད་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བཅའ་
ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་གསྤེས་ ༡ དང་འགལ་ཡོད། ཁོང་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་
ལུགས་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་ཉམས་ལྤེན་བྱས་མྤེད་པས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་བཅས་
དང་འགལ་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༡་༡༢ ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་གི་བཀའ་ཤག་གིས་གུས་
པས་གསལ་བཤད་ཞུས་པར་དངོས་བདྤེན་མིན་པའི་གསུང་གྤེང་འདྲ་མིན་གནང་བ་ཡིན་ན། ངའི་ངོས་ནས་བོད་
མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱད་དྤེ་དཀར་ནག་བདྤེན་རྫུན་མཐའ་གསལ་གི་བྱྤེད་ཐབས་ཇི་དགོས་
རྩོམ་རྒྱུ་ཡིན། ཞྤེས་གསུངས་པའི་ཐད། གོང་དུ་ཞུ་ལན་དོན་ཚན་ ༡་༣ ནང་ཞུས་ཟིན་པས་འདིར་བསར་ཟློས་
བྱྤེད་གལ་མ་མཐོང་། ”རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བདྤེ་འཇགས་དང་། ནང་ཁུལ་རྩོད་རྙོག་ཞི་
འཇམ་ཡོང་ཆྤེད་ད་བར་དྤེའི་སྐོར་ཚིག་གཅིག་གྤེང་སོང་བྱས་མྤེད་ནའང་།

ཞུ་སོར་བས་སྤྱི་དོན་ལ་ཐུགས་

བསམ་མ་བཞྤེས་པར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཁིམས་ལ་བསྤེལ་བ་དྤེ་ནི་དག་དགའ་
གཉྤེན་སྡུག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་པར་ངོས་འཛིན་མི་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་དུ་གྱུར་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།”
༣་༡༣། དྤེ་སྐབས་ཕོགས་གཉིས་ཀས་གསལ་བཤད་གང་ཡོད་ཞུས་ཚར་བར་བརྤེན། བཀའ་ཤག་གིས་གནས་ཚུལ་དྤེ་
ཉིད་ཞི་འཇམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཁྲུག་ཟིང་མི་ཡོང་བར་རྤེ་བ་བྱས་ཏྤེ་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༡
ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སུད་སི་བོད་རིགས་འདུ་འཛོམས་སར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དྲི་བ་ཞིག་བྱུང་བར་བརྤེན།
དྤེའི་ལན་དུ།

འདི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དྤེ་སྔ་

ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྒང་ལ། དྤེ་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཡ་གང་ཡང་མྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཚར་བ་རྤེད། ཐག་གཅོད་འདི་བཀའ་
ཤག་ལས་ཡུན་མ་ཚར་བར་དུ་དྤེ་ག་རང་གནས་ཀི་རྤེད།” ཅྤེས་དངོས་ཡོད་ཇི་ཡིན་གསུངས་པ་ལས། ཞུ་སོར་
བའི་གསལ་བཤད་སྐོར་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༣་༡༤། ཞུ་སོར་བས་དོགས་སོང་གིས་བརྒྱུད་བསགས་བྱས་རྤེན་བོད་མི་ཁག་ཅིག་གིས་མུ་མཐུད་བཀའ་ཤག་ལ་ངོ་རོལ་
གི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བར་བརྤེན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༡༠ གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གི་གཞུང་
འབྤེལ་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས། ད་ཡིན་ན་ཡང་། ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་
ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་འདུག་གམ་བྱས་མི་འདུག དྲང་བདྤེན་བྱས་འདུག་གམ་བྱས་མི་འདུག འདིའི་སྒང་ལ་
རྣམ་པ་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཡིན་ན། ད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་
ཕྤེབས་ཡ་རྤེད། ཁིམས་གཏུགས་ནས་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅད་ཡ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མི་
འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེའང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།” ཞྤེས་གསུངས་དགོས་ཐུག་ཡོད། གོང་དུ་ཞུ་ལན་དོན་ཚན་ ༡་༣
ནང་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། དྤེ་ཡང་གཙོ་བོར་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་ཐག་གཅོད་དྤེ་བཅའ་
ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་བཀའ་ཤག་གིས་ཁིམས་མཐུན་ཐག་གཅོད་
གནང་ཡོད་མྤེད་ཐད་དོགས་པ་ཡོད་ན། ཁིམས་གཏུག་བྱས་ནའང་འགིག་ཅྤེས་གོ་དགོས་པ་ལས་ཞུ་སོར་བའི་
གསལ་བཤད་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་གསུངས་པ་ཞིག་མིན།
༣་༡༥། ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༣་༡༥ ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༥ བར་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་གནད་དོན་
འདི་མང་ཚོགས་ནང་གྤེང་གཞི་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དུམ་བུ་འགོ་གཞིའི་ཚབས་ཆྤེའི་གནད་
དོན་ཡིན་པ། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པ་སོགས་ཀི་བགོ་གྤེང་ཤུགས་ཆྤེར་བྱུང་ཡོད་ནའང་།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་གོས་ཚོགས་ཀི་འགན་དབང་ལ་ལྟོས་མྤེད་
ཀིས། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུར་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པའི་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྤེལ་གནང་སབས། བོད་
མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདི་སྐོར་འདི་བྱ་འདི་མིན་གི་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་མྤེད། ཅྤེས་
གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན། གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་གལ་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁིམས་སིག་དང་
ལམ་ལུགས་སོགས་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་གལ་མྤེད་སྐོར་གི་བགོ་གྤེང་བྱུང་ཡོད་
ནའང་། མཐར་གོས་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ལྟ་
ཞོག འགོ་ལུགས་ལྟར་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ཡང་བྱུང་མྤེད་པས་གནད་དོན་དྤེ་ཚབས་ཆྤེ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་གང་
ཡང་བྱུང་མྤེད་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་གོས་ཚོགས་ཀི་འགན་
དབང་ལ་ལྟོས་མྤེད་གང་ཡང་གནང་མྤེད།
༣་༡༦། གོང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། ཞྤེས་བཀོད་ཡོད།
ཁ༽ ཁ་མཆུའི་བྱུང་རིམ་དང་སྔོན་འགོའ ་ི ཐག་གཅོད་ཁག
ཁ་༡།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ཉིན། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ཁ་མཆུ་འདིའི་ཞུ་རྩ་ཁིམས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༦༧ [ཁ] གཞིར་བཟུང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་ཆགས་ཀི་ཁ་མཆུའི་རིགས་ལ་འབྤེལ་ཡོད་རྩོད་
ལན་པར་བརྡ་ཐོ་བཏང་ནས་ཉིན་གངས་ ༤༥ སོང་མཚམས་མ་གཏོགས་ཞུ་གཏུག་མི་ཆོག་པ་ལྟར། བརྡ་
ཐོ་བཏང་མི་འདུག་པ་དང་། ཡང་ཞུ་རྩའི་ནང་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༦༧
[ག] ནང་གསལ་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བས་དགོས་འདུན་གང་ཞིག་འཕྲལ་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་ཡིན་པའི་
སྐབས་སུ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་མ་དགོས་པར་ཞུ་གཏུག་ཆོག་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དྤེའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་གཏོང་
དང་འབྤེལ་ཞུ་གཏུག་བྱྤེད་ཆོག་པ་ལྟར། ཞུ་རྩ་དྤེའི་ནང་བརྡ་ཐོ་གཏོང་མ་དགོས་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
གཏོང་གི་རྒྱུ་མཚན་འགོད་འབུལ་བྱས་འདུག་པ་དྤེ་དག་ཀང་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པར་བརྤེན། སྤྱི་མང་
གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༤ [ག] གཞིར་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡
ཉིན་ཞུ་རྩ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཞུ་སོར་བར་ཕིར་སོག་བྱས་ཡོད།
ཁ་༢།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་ལྟར་དྤེབ་འགོད་བྱས།

ཁ་༣།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉིན། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ནང་གནས་ཤིག་ཕུལ་བའི་ནང་། རྒྱུ་
མཚན་ཁག་ཅིག་དྲངས་ཏྤེ་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་མི་གནང་བའི་རྤེ་སྐུལ་ཞུས་འདུག་པར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་
༧ ཚེས་ ༢༠ ཉིན། གནང་ཕོགས་དྤེ་རིགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་
ཡིག་གསུམ་ནང་གསལ་གི་ཁ་མཆུའི་བྱ་རིམ་ཁོངས་སུ་ཚུད་མྤེད་པར་བརྤེན། བདག་སོད་དང་ཆ་འཛིན་བྱ་
རྒྱུའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་མི་ལྡན་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་སོན་གིས་ནང་གནས་དྤེ་ཕིར་སོག་བྱས་ཡོད།

ཁ་༤།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉིན། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣
གཞིར་བཟུང་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩར་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་ལྟར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་
༢༡ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩར་བཟོ་བཅོས་ཀིས་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་།

ཁ་༥།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ཉིན། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༦ [ཀ]
གཞིར་བཟུང་རྩོད་ལན་པ་འགུག་འབོད་ཀི་ཐོག་མའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་སྤེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨།༨།༢༠ དགོང་དྲོ་ཆུ་
ཚོད་ ༤་༠༠ གོང་ཞུ་ལན་འབུལ་བར་ངྤེས་བཅར་དགོས་པའི་དུས་བཀག་བཟོས།

ཁ་༦།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨།༨།༨ ཉིན། མིང་སོས་རྩོད་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ནས་མིང་རགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་
དང་། བཀའ་ཤག་གི་དམ་ཕྲུག་ཕབ་པའི་ཞུ་སན་ནང་དོན་ཚན་ ༨ རྒྱུ་མཚན་དུ་དྲངས་ཏྤེ། ཞུ་ལན་འབུལ་
དུས་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་འཕར་འགང་ཡོང་བའི་སན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་།

ཁ་༧།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཉིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༦ གཞིར་བཟུང་། གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་རགས་དང་། ཞུ་ལན་
འབུལ་ཆྤེད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ངོ་བཅར་བྱྤེད་པོ་རྩོད་ལན་པ་ངོ་མ་ཡིན་དགོས་པས། དྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་པའི་
ཆ་ནས་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཕིར་སོག་སོང་བ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་སན་དང་ཡིག་ཆ་ཆབས་ཅིག་རྩོད་ལན་པར་ཕིར་སོག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱས།
ཁ་༨།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཉིན། མིང་སོས་རྩོད་ལན་པས་མིང་རགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་།
ཞུ་སྐུལ་ཕུལ་འབྱོར་ནང་། ཞུ་ལན་འབུལ་དུས་ཟླ་གསུམ་འཕར་འགངས་ཡོང་བའི་རྤེ་འདུན་བཏོན་འདུག

ཁ་༩།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཉིན། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུས་དོན་རྒྱུ་
མཚན་ཁག་ལ་ངོས་བཞྤེས་གནང་སྤེ། ཞུ་ལན་འབུལ་དུས་ ༢༠༡༨།༡༡།༢༠ དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤་༠༠ གོང་
འབུལ་འཐུས་ཀི་དུས་འགངས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ།

ཁ་༡༠།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་ལན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་།

ཁ་༡༡།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན། ཞུ་ལན་གི་མཇུག་ཏུ་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ [ག]༢) དགོངས་དོན་
གཞིར་བཟུང་དོ་བདག་རྩོད་ལན་པའི་མིང་རགས་བཀོད་མྤེད་པ་དང་། ཞུ་ལན་གི་ཤོག་ངོས་རྤེ་རྤེའི་སྤེང་
དུའང་དོ་བདག་རྩོད་ལན་པའི་མིང་རགས་བཀོད་མྤེད་པས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་ལན་ཡིག་ཆ་ཕིར་
སོག་གིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གི་ཕི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤་༠༠ གོང་ཞུ་ལན་ཡིག་ཆ་ཁིམས་
ལུགས་ལྟར་བཟོ་བཅོས་ཀིས་འབུལ་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་།

ཁ་༡༢།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བྱ་རིམ་ཐོག་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་
མིང་རགས་བཀོད་པའི་སན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བའི་ནང་། ཞུ་སོར་བས་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ ག༡) ལྟར་
ཕུལ་བའི་ཤོག་གངས་ ༣༥ ཅན་གི་ཞུ་རྩ་ལའང་ཁིམས་རྩོད་པའི་མིང་རགས་ཙམ་ལས། དོ་བདག་ཞུ་སོར་
བའི་མིང་རགས་འཁོད་མི་འདུག་ན་འདི་ནས་ཀང་ཁིམས་རྩོད་པའི་མིང་རགས་བཀོད་པ་དྤེ་རང་གི་འགིག་པར་
ངོས་འཛིན་གིས་ཕུལ་བ་ལས། ཁིམས་དོན་ཞུ་སྒོར་སྣང་མྤེད་བཏང་བ་ཞིག་ཡྤེ་ནས་མིན་པས་ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་
ལན་སྤེང་མིང་རགས་འགོད་དགོས་དང་མི་དགོས་ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པ་གཉིས་ཀ་གཅིག་མཚུངས་ཡོང་
བའི་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་ཡོད།

ཁ་༡༣།

གོང་གསལ་རྩོད་ལན་པའི་སན་ཞུའི་ཐད། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གནང་བའི་ཡི་གྤེའི་ནང་།

ཁ་༡༣༌༡།

ཞུ་སོར་བའི་ཐོག་མའི་ཞུ་རྩ་ ༢༠༡༨།༧།༩ འཁོད་ཤོག་གངས་ ༣༣ ཅན་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༣ [ཁ] གཞིར་བཟུང་དོ་བདག་གི་མིང་རགས་བཀོད་དྤེ་ཕུལ་བ་དྤེའི་ཤོག་ངོས་
བདུན་དོགས་སྤེལ་སད་ཟུར་བསིང་བྱས་ཡོད་པ་དང་།

ཁ་༡༣༌༢།

རྩོད་ལན་པར་བཏང་བའི་ཞུ་རྩ་ཤོག་གངས་ ༣༥ ཅན་དྤེའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡ པའི་མཇུག་ཏུ། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་སྣོན་འཕྲི་ཇི་གནང་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཤྤེས་རོགས་བོ་ངྤེས་བྱུང་བ་དང་། མོས་མཐུན་བརྩི་བཀུར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ཁིམས་རྩོད་པའི་མིང་རགས་དང་ ༢༠༡༨།༧།༢༠ བཀོད་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བར་ཐོག་མའི་ཞུ་རྩ་
ལྤེགས་བཅོས་ཆྤེད་ཕིར་སོག་སོང་བར། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་ཁྱབ་དགོངས་དོན་ཞུ་སན་ལ་སྣོན་འཕྲི་ཞུས་ཏྤེ་ཕིར་འབུལ་ཞུས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ཤྤེས་རོགས་དགོས་ངྤེས།
ཁ་༡༣༌༣།

སྣོན་འཕྲི་ཟིན་པའི་ཞུ་རྩ་འདི། ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་རྩོད་པ་བསྐོ་གཞག་ཡི་གྤེའི་ནང་ཞུ་སན་ལ་སྣོན་འཕྲིའི་
འགན་དབང་བསྐུར་བ་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་རྩོད་པའི་མིང་རགས་བཀོད་དྤེ་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན་པའང་གོ་རོགས་
དགོས་ངྤེས།

ཁ་༡༣༌༤།

ལར་ནས་ཁིམས་ཡིག་དགོངས་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་གནང་བར།
འདི་ལྟའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བྱ་རིམ་ལ་དོགས་སོང་བྱྤེད་པ་འགིག་ཐབས་མྤེད་པ་དང་།

ཁ་༡༣༌༥།

ཁྱྤེད་རང་གིས་ད་དུང་སྤྱི་ཁྱབ་ཁིམས་དྲུང་ལ་ཁ་པར་ཐོག་བརྡ་ཐོའ་ི གནད་དོན་སྐོར་དྲི་གྤེང་བྱས་པ་དྤེ་རིགས་
སད་ཕིན་བག་ཟོན་བྱྤེད་དགོས།

ཁ་༡༣༌༦།

ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་ག་བདག་ལ་ཁིམས་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་འཛོལ་མྤེད་ལམ་སོན་དགོས་པ་ལས།
ལོག་ཁིད་དུ་མི་འགོ་བའི་ཡིད་གཟབ་བྱྤེད་གལ།

ཁ་༡༣༌༧།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་བྱ་རིམ་ལག་བསར་གནང་བ་ལས། ཞུ་སོར་
བ་དང་རྩོད་ལན་པ་གཉིས་ཀ་གཅིག་མཚུངས་མི་ཡོང་བ་བྱྤེད་དོགས་ཀི་རྣམ་རོག་དྤེ་རིགས་གཞར་ཡང་སོང་
མི་འོས་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད།

ཁ་༡༤།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་།

ཁ་༡༥།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣ [ཁ] པའི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་རྩོད་ལན་པར་ཞུ་སན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་
པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་།
ཁྱྤེད་རང་གི་ ༢༠༡༨།༡༡།༣༠ འཁོད་ཞུ་ལན་ཕུལ་འབྱོར་ནང་། གོད་གཞི་དང་འབྤེལ་སིང་བསྡུས་དང་།
བྱྤེད་ཐབས་ཇི་ཡོད་བྱས་ཟིན་པ་ཞྤེས་པའི་སྐོར་དང་། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་བྱུང་རིམ་དང་།
གོད་གཞིའི་འབྱུང་རྤེན་དང་བརྒྱུད་རིམ་ངོ་མ་བཅས་གསལ་འདུག་པ་དྤེ་དག་ནི། ཞུ་སོར་བས་ཁ་མཆུ་ཨང་
༢༠ པའི་བྱུང་རིམ་ངོ་སོད་ལ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཟིན་པའི་བྱ་རིམ་ཐོག་ལ་
ཡིན་འདུག
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩
གཞིར་བཟུང་ཕུལ་བའི་ཞུ་ལན་གི་དོན་ཚན་མང་དག་ཅིག་གི་མཇུག་ཏུ་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་བརྩི་མྤེད་ཡོང་བ་
ཞྤེས་གསལ་འདུག་པ་དྤེ་དག་ནི། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ ཆ་རྤེན་
ལྟར་མིན་སབས། ཚིག་བརོད་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་དགོས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་ལན་འབུལ་སྐབས། ངྤེས་པར་དུ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ང]
དང་ [ཅ] གཞིར་བཟུང་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞིན་གོ་རིམ་མ་འཁྲུག་པར་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་ལན་འདྤེབས་
གསལ་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ཨང་གངས་ལུང་འདྲྤེན་མ་བྱས་པར་དགག་ལན་བྱས་
རིགས་སྤྱི་མ་སོམ་ཆགས་རྒྱུ། དྤེ་བཞིན་ཞུ་ལན་རང་དུ་དོན་ཚན་ཨང་རིམ་འགོད་སངས་དང་། དོན་ཚན་
གོང་འོག་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་སངས་བཅས་པར་ཞུ་དག་དམ་དོན་བྱྤེད་དགོས།
ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༡་༢ ནང་། བཀའ་ཤག་ལ་དོན་གཅོད་འཕོ་ལྤེན་གི་སྐུ་དབང་ཡོད་མྤེད་ཐོག་རྩོད་སོང་བྱྤེད་
ཀི་མྤེད་ཅྤེས་དང་། ཞུ་ལན་གི་དོན་ཚན་ ༣།༢༠ ནང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་དང་འཕོ་འགྱུར་
གཏོང་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་བཀོད་འདུག་པས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་
འགྱུར་གི་འགན་དབང་ཐོག་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་མི་མཐུན་པའི་རྩོད་གཞི་མི་འདུག
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡།༥།༢༩ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ ༢༥ པ་གཏན་འབྤེབས་གནང་
སྤེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སོང་གཉིས་ཀའི་འགན་དབང་མང་ཚོགས་
ཀིས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁིད་ཚོར་རྩིས་སོད་མཛད་བསྟུན། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༩ པས་
སིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་དབང་ཆ་སིད་སོང་ལ་འགན་བསྐུར་དང་། དོན་ཚན་ ༢༠ པར་སིད་སོང་གི་
འགོ་ཁིད་འོག་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་རྐང་ལྤེན་
བྱྤེད་པོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་བཀོད་སིག་གནང་སྤེ་ད་བར་ལག་བསར་གནང་མུས་ཡིན་སབས། བཅའ་
ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) ནང་གསལ་བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་
དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་
བསྩལ་རྒྱུའི་མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཀི་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་དྤེ་དག་དང་།

ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་

བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༥(༢) ནང་གསལ་གི་འཛིན་སོང་གི་འགན་དབང་བཅས་མཉམ་བསྤེ་བྱྤེད་མི་རུང་ལ། ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༡) ནང་གསལ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གང་ཅིའི་ཐོག་ལམ་སོན་དང་བཀའ་སོབ། སྐུལ་ལྕག་བཅས་གང་གནང་ཐམས་ཅད་
༸མགོན་པོ་མཆོག་བོད་དང་བོད་མིའི་མགོན་སབས་དང་མཚོན་རགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་
པའི་སྐུ་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཁིམས་སིག་ཁག་ཏུ་འཛིན་སོང་ལ་འགན་དཀི་
གནང་བའི་ལས་དོན་གི་འགན་ཁུར་རྣམས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་
དབང་ཐོག་བསྤེ་མི་ཆོག་པར་བརྤེན། ཞུ་ལན་ནང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) རྒྱུ་མཚན་ལུང་འདྲྤེན་
བྱས་པ་དྤེ་དག་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་ཞུ་རྩ་དངོས་གཞིའི་ཞུ་ལན་ (བཟོ་བཅོས་མ་ཞུས་གོང་གི་ཐོག་མའི་ཞུ་ལན།) གི་དོན་ཚན་
༤།༣ དང་། ༤།༤ དང་།

༡༢།༡ དང་། ༡༢།༢ དང་། ༡༣།༤ དང་། ༡༤།༡ དང་།

མདོར་ན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཞྤེས་པའི་ནང་གསྤེས་ ༤ དང་ ༥ དང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་འདུན་བཅས་སུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི

རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་སྐོར་གསལ་ཡོད་པའང་འབྤེལ་མྤེད་ཡིན་པས། ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་
དང་། དྤེ་མིན་གོང་དུ་གསལ་འདོན་བྱས་རིགས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
༣༣ གཞིར་བཟུང་མོས་མཐུན་ཡོད་ཁག་ཞུ་ལན་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥
འགངས་མྤེད་འདི་གར་ཕིར་འབུལ་དགོས་ཞྤེས་གསལ་ཡོད།
ཁ་༡༦།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ཉིན། རྩོད་ལན་པས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ འོག་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་བརྩི་མྤེད་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་ཕུལ་འབྱོར་ནང་།
ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ ༢༠༡༨།༡༢།༧ འཁོད་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོའ ་ི ནང་།
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༡) ནང་གསལ་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གང་ཅིའི་ཐོག་ལམ་སོན་དང་བཀའ་སོབ། སྐུལ་ལྕག་བཅས་གང་གནང་
ཐམས་ཅད་༸མགོན་པོ་མཆོག་བོད་དང་བོད་མིའི་མགོན་སབས་དང་མཚོན་རགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་
ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཁིམས་སིག་ཁག་ཏུ་འཛིན་སོང་ལ་
འགན་དཀི་གནང་བའི་ལས་དོན་གི་འགན་ཁུར་རྣམས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི རང་ཆས་སུ་ཡོད་
པའི་སྐུ་དབང་ཐོག་བསྤེ་མི་ཆོག་པར་བརྤེན། ཞུ་ལན་ནང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) རྒྱུ་མཚན་ལུང་
འདྲྤེན་བྱས་པ་དྤེ་དག་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་བབ་འདི་ལས་སྤྱི་མང་གཏུག་
བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ ནང་གསལ་ཁ་མཆུ་འདི་དྲང་བདྤེན་མི་ཡོང་བ་སམ་
པས། དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་འདི་ངོས་བཞྤེས་བརྩི་མྤེད་གནང་སོང་ཡོང་བ་
ཞྤེས་སོགས་གསལ་འདུག

ཁ་༡༧།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་གསལ་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་
སྐུལ་རྩིས་མྤེད་དང་། ཞུ་ལན་འབུལ་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་།

ཁ་༡༧༌༡།

ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་ ༢༠༡༨།༡༢།༧ འཁོད་སོང་བའི་ནང་
དུ།

ཞུ་ལན་གི་དོན་ཚན་མང་དག་ཅིག་གི་མཇུག་ཏུ་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་བརྩི་མྤེད་ཡོང་བ་ཞྤེས་གསལ་

འདུག་པ་དྤེ་དག་ནི། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ ཆ་རྤེན་ལྟར་མིན་
སབས། ཚིག་བརོད་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་གསལ་འདོན་གནང་ཡོད་ལ། དྤེ་ནི་རྩོད་
ལན་པའི་ངོས་ནས་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་འདིའི་དུས་མཚམས་ཆ་རྤེན་ལྟར་ཞུ་སྐུལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་
ཉྤེར་ལྤེན་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། གཞན་སུ་ལའང་ལྤེ་ཁག་དཀི་ཡུལ་མྤེད་ཅིང་། གོད་གཞི་འདིའི་
ནང་གོང་གསལ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ ནང་གསལ་ལྟར་བྱ་རིམ་ཇི་
བཞིན་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་པའི་བརོད་པ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་༡༧༌༢།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་བརྩི་མྤེད་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་འབུལ་སངས་ནི། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ ནང་། རྩོད་ལན་པ་དྤེས་གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་རགས་བཀོད་
དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་ཟིན་རྤེས་དང༌། ཞུ་ལན་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་དྤེའི་གོང་དུ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་སན་ཞུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བ་བཞིན་དུས་མཚམས་དྤེའི་ནང་ཚུན་ཞུ་སྐུལ་འབུལ་
ཐུབ་དགོས་པ་ལས། གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་རགས་མ་བཀོད་གོང་དང་། ཞུ་ལན་ཕུལ་
བའི་ནང་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་ཟིན་པའི་རྤེས་སུ་ཕུལ་
ཆོག་པ་ཞིག་མིན།

ཁ་༡༧་༣།

ཞུ་སྐུལ་ནང་དུ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༤ པར་ཞུ་སོར་གོང་བྱྤེད་ཐབས་
ཇི་ཡོད་བྱས་ཟིན་པ་དགོས་པའི་སྐོར་དང་། དྤེ་བཞིན་ཁ་མཆུའི་བྱུང་རིམ་སྐོར་བསར་དུ་ལུང་འདྲྤེན་གྤེང་
སོང་བྱས་འདུག་ཐད། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་
༢༠༡༨།༡༢།༧ འཁོད་སོང་བའི་ནང་དུ།

གོད་གཞི་དང་འབྤེལ་སིང་བསྡུས་དང་། བྱྤེད་ཐབས་ཇི་ཡོད་

བྱས་ཟིན་པ་ཞྤེས་པའི་སྐོར་དང་། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་བྱུང་རིམ་དང་། གོད་གཞིའི་འབྱུང་རྤེན་
དང་བརྒྱུད་རིམ་ངོ་མ་བཅས་གསལ་འདུག་པ་དྤེ་དག་ནི། ཞུ་སོར་བས་ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༠ པའི་བྱུང་རིམ་ངོ་
སོད་ལ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཟིན་པའི་བྱ་རིམ་ཐོག་ལ་ཡིན་འདུག་ཅྤེས་
གསལ་འདོན་གནང་ཟིན་ཡོད་ཅིང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་བའི་ཐོག་ཁིམས་
ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་གཞིར་བཟུང་གདོང་ལྤེན་མ་བྱས་པར། ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་མི་ལྡན་པའི་སན་ཞུ་ཕུལ་
ཚེ། དྤེར་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ལམ་མྤེད་ལ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་གཞིར་བཟུང་ཐག་
གཅོད་གནང་ཟིན་པའི་དོན་གནད་ཐོག་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་རྩོད་སོང་བྱྤེད་མི་ཆོག
ཁ་༡༧་༤།

ཞུ་སྐུལ་ནང་དུ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) བསར་དུ་ལུང་འདྲྤེན་དང་། འགྤེལ་བཤད་བསར་མ་བྱས་
འདུག་པའི་ཐད། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་ ༢༠༡༨།༡༢།༧
འཁོད་སོང་བའི་ནང་དུ།
དག་དང་།

༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་དྤེ་

བཅའ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཞན་དུ་གསལ་བའི་འཛིན་སོང་གི་འགན་དབང་མཉམ་བསྤེ་བྱྤེད་

མི་རུང་བ་དང་། ཁིམས་སིག་ཁག་ཏུ་འཛིན་སོང་ལ་འགན་དཀི་གནང་བའི་ལས་དོན་གི་འགན་ཁུར་རྣམས་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་ཐོག་བསྤེ་མི་ཆོག་ཅྤེས་གསལ་སོན་
གནང་ཡོད་པ་དྤེ། ད་ལྟ་ལག་ལྤེན་བསར་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་རྩ་དོན་དང་།
ལྟ་གྲུབ་གལ་འགངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་བསྐུར་བའི་འགན་
དབང་གཞིར་བཟུང་གནད་ཆྤེའི་ཁིམས་དོན་དྤེར་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལྟར་གནང་སྤེ། སྤྱི་མང་གཏུག་
བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣ གཞིར་བཟུང་། ཞུ་ལན་ནང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣)
རྒྱུ་མཚན་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་པ་དྤེ་དག་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ན། ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་སོང་རྤེས་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདིར། རྩོད་ལན་པར་སྤྱི་
མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ ནང་གསལ་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་བརྩི་མྤེད་ཡོང་
བའི་ཞུ་སྐུལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་མི་ལྡན་པ་ཆགས་ཡོད།
ཁ་༡༧༌༥།

ཞུ་སྐུལ་དྤེའི་ནང་ད་དུང་། ་་་་ཞུ་ལན་ནང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) རྒྱུ་མཚན་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་པ་དྤེ་
དག་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་བབ་འདི་ལས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ ནང་གསལ་ཁ་མཆུ་འདི་དྲང་བདྤེན་མི་ཡོང་བ་སམ་པས། ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་
བརྩི་མྤེད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞྤེས་གསལ་ཐད། སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་འདི་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པའི་
ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལྟར་གི་ཞུ་སྒོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ཡིད་ཆྤེས་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡྤེང་ངྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཞུས་ཆོག་ཀང་། ཞུ་དོན་ལ་ངོས་བཞྤེས་
གནང་མིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྐུ་དབང་ཡིན་ལ། ད་ཆ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་
ཚན་ ༣༡ ནང་གསལ་ཞུ་སྐུལ་འབུལ་རྒྱུར་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལྟར་གི་དུས་མཚམས་ཡོལ་དུ་བཅུག་སྤེ།
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་དྤེའི་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་ཆགས་ཡོད་སབས། རང་ངོས་ནས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་
ལོངས་སུ་སྤྱོད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་དྲང་བདྤེན་ཡོང་དང་མི་ཡོང་གི་རྒྱབ་རྤེན་དུ་བསང་ས་མི་འགོ་བ་དང་།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་གནད་ཆྤེའི་ཁིམས་དོན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐག་
གཅོད་གནང་ཚར་བ་ཞིག་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ དང་སར་ནས་དྲང་བདྤེན་ཡོང་དང་མི་ཡོང་གི་
རྩོད་ཤགས་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད། ལར་ནས་ཁ་མཆུ་དྲང་བདྤེན་མི་ཡོང་བ་སམ་ཞྤེས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་འཛུགས་འདི་རིགས་བག་མྤེད་དུ་སོས་ཚེ། སྤྱི་མང་
ཁིམས་ཡིག་ལྤེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ནང་གསལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་ཀི་ཉྤེས་ཆད་ཕོག་སིད་པ་ཡིད་
འཇོག་དགོས་གལ།

ཁ་༡༧་༦།

རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁིམས་ཡིག་གི་བྱ་རིམ་དང་། འགོ་སངས་ལ་ཡིད་གཟབ་དོ་ནན་བྱྤེད་དགོས་པ་
བསར་ནན་དུ་བརོད་ཀི་ཡོད་ལ། ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་མི་ལྡན་པའི་སན་ཞུ་འདྲ་མིན་ཕུལ་ཏྤེ། དགོས་
མྤེད་དུས་འགངས་དང་། དུས་གོན། ལས་རྙོག་ཆགས་གཞིར་སོང་ན། ཁིམས་ཡིག་གི་བྱ་རིམ་ཚུལ་
མིན་དུ་སྤྱད་པའི་ཉྤེས་ཆད་ཕོག་སིད་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ།

ཁིམས་ཡིག་གི་སྤྱིར་བཏང་ཤྤེས་བྱ་དང་

རྒྱུན་ལྡན་བྱ་རིམ་ཙམ་ལའང་དོ་སྣང་མ་བྱས་པར། ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་མྤེད་པའི་སན་ཞུ་འབུལ་གཏོང་དང་།
རྒྱུ་མཚན་མི་ལྡན་པའི་གནད་དོན་རྩོད་སོང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བྱ་རིམ་དང་ཐག་གཅོད་ལ་ཅོ་འདྲི་ཀླན་
འཚོལ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་ཕིན་ཚེ། འགིག་ཐབས་མྤེད་པས། ཅི་ནས་ཀང་གཟབ་གལ།
ཁ་༡༧་༧།

མདོར་ན། ཞུ་སྐུལ་འདི་ངོས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་མི་ལྡན་པས། ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་
འཕྲི་བསྒྱུར་བཅོས་ཀིས། སྔོན་བཏང་བརྡ་ཐོའ ་ི དུས་བཀག་ནང་ཚུན་ཀ་ཀོར་མྤེད་པར་འདི་གར་ཕུལ་འབྱོར་
ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་སོགས་གསལ་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་༡༨།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་བཟོ་བཅོས་ཀིས་ཕུལ་འབྱོར་
བྱུང་།

ཁ་༡༩།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན། སྣོན་འཕྲི་བཟོ་བཅོས་ཟིན་པའི་ཞུ་ལན་ལ་འདི་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་
ཏྤེ། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ག] གཞིར་བཟུང་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་
ལན་དང་། མཉམ་སར་ཡིག་དངོས་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་བཅས་ཞུ་སོར་བར་བཏང་།

ཁ་༢༠།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉིན། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༥
གཞིར་བཟུང་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་།

ཁ་༢༡།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ རྤེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་དབུ་འཛུགས་གནང་སྤེ། ཉན་
ཞིབ་ཀི་བྱ་རིམ་འགོ་འཛུགས་མ་བྱས་གོང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁིམས་ཡིག་ངོ་སོད་དང་།
བྱ་རིམ་གསལ་བཤད་གནང་ཁོངས།

ཁ་༢༡༌༡།

ཁ་མཆུ་འདིའི་རྩོད་གཞི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་དང་། མཐུན་པའི་ཆ་གང་ཡོད་གསལ་སོན་ཞུས།

ཁ་༢༡༌༢།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་སྣོན་འཕྲིའི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་། བཅའ་ཁིམས་
དོན་ཚན་ ༡(༣) འདྲྤེན་འགོད་བྱས་པ་དྤེའི་ཐོག་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཁིམས་ཡིག་འགྤེལ་
བརོད་ཀི་ལམ་ནས་འབྤེལ་མྤེད་ཡིན་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཞུ་ལན་གི་དོན་ཚན་ ༤།༣ དང་།
༤།༤ དང་།

༡༢།༡ དང་། ༡༢།༢ དང་། ༡༣།༤ དང་། ༡༤།༡ དང་།

གསྤེས་ ༤ དང་ ༥ དང་།

མདོར་ན་ཞྤེས་པའི་ནང་

དགོས་འདུན་བཅས་སུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི རང་ཆས་སུ་ཡོད་

པའི་སྐུ་དབང་སྐོར་གསལ་ཡོད་པའང་འབྤེལ་མྤེད་ཡིན་པས། ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་གསལ་སོན་
བྱས་ཡོད་སྐོར།
ཁ་༢༡༌༣།

དྤེའི་རྤེས་རྩོད་ལན་པས་ ༢༠༡༩།༡།༩ འཁོད་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་བརྩི་མྤེད་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་ཕུལ་འབྱོར་
བྱུང་བའི་ནང་དུ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) བསར་དུ་ལུང་འདྲྤེན་དང་། འགྤེལ་བཤད་བསར་མ་བྱས་
འདུག་པར། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༩།༡།༡༤ འཁོད་ཞུ་སྐུལ་རྩིས་མྤེད་དང་། ཞུ་ལན་
འབུལ་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ཐག་གཅོད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་བསར་ནན་དུ་བརྡ་སོན་བྱས་ཡོད་སྐོར།

ཁ་༢༡་༤།

ཡིན་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་ ༢༠༡༩།༡།༡༥ ཉིན་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་བྱས་ཏྤེ་ཕུལ་བའི་ནང་། ༤་༡ དང་།
༤་༢ དང་། ༤་༩་༡ བཅས་སུ་མུ་མཐུད་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཚན་འབོད་དང་། ༤་༩་
༡༠་༡ ནང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) དང་། དྤེ་འབྤེལ་གི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཚན་
འབོད་མུ་མཐུད་ཞུས་འདུག་པའི་སྐོར།

ཁ་༢༡་༥།

ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་འདི་གནད་ཆྤེའི་ཁིམས་དོན་དྤེར་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་པས། ཞུ་ལན་ནང་། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) དང་། དྤེ་འབྤེལ་གི་༸གོང་ས་༸སབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མགོན་ཆྤེན་པོ་མཚན་འབོད་ཞུས་པ་ཡོངས་རོགས་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་མྤེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཚིག་
བརོད་དྤེ་དག་གང་དུ་འཁོད་ཡོད་ན་ཆ་ཚང་རྩིས་མྤེད་ཡིན་པས། གོད་ཡ་སུ་ཐད་ནས་དྤེའི་ཐོག་གྤེང་སོང་
བྱས་ན་མི་འགིག་ཅྤེས་ལམ་སོན་དང་།
ཁ་༢༡་༦།

སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ང] དང་། ༢༩ [ཅ] དོན་ཚན་ ༣༥ པ།
དོན་ཚན་ ༤༠ [ཀ] (༧) བཅས་ངོ་སོད་དང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

ཁ་༢༢།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སན་ལ་སྣོན་འཕྲི་ཞུ་ཆོག་
པའི་བཀའ་འཁོལ་སན་ཞུ་ཞིག་གཏུག་བཤྤེར་ཁང་དུ་ཕུལ་བ་དྤེའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་རྩོད་བཤད་ཀི་གོ་
སྐབས་སད་རྤེས། གསལ་བཟོའ ་ི བྱ་རིམ་མུ་མཐུད་འཕྲོ་སོང་བྱས་ཐོག སན་ཞུ་དྤེར་བཀའ་འཁོལ་སོད་
མིན་ཁིམས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་གི་ཡིན་ཞྤེས་བརོད་ཡོད་པ་ལྟར། ལྷན་ཚོགས་སུ་
བཀའ་བསྡུར་གནང་མཐར། རྩོད་ལན་པའི་སན་ཞུ་དྤེ་རྩིས་མྤེད་ཀི་བརྡ་ཐོ་ཞིག་ ༢༠༡༩།༦།༡༠ ཉིན་བཏང་
བའི་ནང་།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཕི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༢་༣༠ སྤེང་། ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་ཀི་ཞོགས་པའི་བྱ་རིམ་
འཕྲོ་མཐུད་དྤེ་འགོ་འཛུགས་བྱྤེད་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སན་ལ་སྣོན་འཕྲི་ཞུ་སད་
༢༠༡༩།༩།༥ བར་དུས་འགང་གི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པར། ཞུ་སོར་བས་དགག་ལན་དང་། རྩོད་ལན་པས་
སྒྲུབ་བྱྤེད་འདོན་རྤེས་བྱས་མཐར། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞོགས་པར་ཉན་ཞིབ་ཀི་བྱ་རིམ་གྲུབ་ཟིན་པའི་
ཐོག་བསར་ལོག་བྱ་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། དུས་འགང་གི་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་ལ་བརྤེན་ནས། ཉན་ཞིབ་ཀི་བྱ་
རིམ་འགོག་ཐབས་མྤེད་པས། གསལ་བཟོའ ་ི བྱ་རིམ་མུ་མཐུད་དྤེ་ཕིན་ཅིང་། མཇུག་ཏུ་དུས་འགང་གི་
སན་ཞུ་བངས་ཏྤེ། དྤེར་བཀའ་འཁོལ་སོད་མིན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་ཚོགས་སུ་གོ་བསྡུར་གིས་ཐག་གཅོད་
ཡོང་རྒྱུའི་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད།
རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་ཡིག་གི་འགོ་སངས་ལྟར་གི་འབི་སོལ་མ་ཡིན་པར། སྤྱིར་བཏང་ཡིག་འབྤེལ་ཚུལ་དུ་
བིས་ཤིང་། ཁ་མཆུའི་ཡིག་ཆའི་བརྒྱུད་ལམ་གོ་རིམ་གང་ཡང་མ་བརྒྱུད་པར་གཏུག་བཤྤེར་ཁང་དུ་སོགས་
སངས་བྱས་པའི་སན་ཞུ་དྤེའི་ནང་། གུས་རྩོད་ལན་པ་ངོས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉྤེར་དགུ་པའི་ནང་གསྤེས་ ༼ང༽ པར་
ནང་གསས་(གསལ་)ལྟར་སོན་འཛུགས་ཀི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་
སྤྱི་མ་སྦོམ་(སོམ་)གི་དགག་ལན་ལྟ་བུས་(བུ་)བྱས་མྤེད་ནའང་། དྤེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་
རྒྱས་ནས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ཁག་གི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ལའང་ལན་འདྤེབས་དགོས་གལ་གསུངས་པས།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
སོ་གསུམ་པ་ནང་གསྤེས་ ༼ག༽ དགོངས་དོན་ལྟར་རྩོད་ལན་པ་ངོས་ནས་ཞུ་སན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་གལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཐོང་བས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ བར་ཞུ་སན་ལ་སྣོན་འཕྲི་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་སོང་
ཡོང་བ་ཞྤེས་གསལ་ཐད།
ཁ་༢༢་༡།

སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ ནང་ཞུ་ལན་འབི་སངས་ཁ་གསལ་
ཡོད་པ་དྤེའི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་འབི་འགོད་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་དོ་བདག་རྩོད་ལན་པར་ཡོད་པ་སོས་
མྤེད་ཡིན།

ཁ་༢༢་༢།

རྩོད་ལན་པས་ཞུ་ལན་འབུལ་དུས་དུས་འགང་གི་བཀའ་འཁོལ་སན་ཞུ་སྔ་རྤེས་གཉིས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་བྱ་རིམ་ལ་ཅོ་འདྲི་ལྟ་བུའི་སན་ཞུ་གཅིག ཁིམས་ཡིག་ལྟར་མ་བྱུང་བའི་ཞུ་ལན་ཕིར་སོག་སོང་རྤེས་
ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཞུ་ལན་ཕུལ་འབྱོར་ནང་འབི་སངས་ཁིམས་མཐུན་བྱུང་མྤེད་
སབས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་རྩོད་ལན་པར་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་
དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་སྤེ། ཞུ་ལན་འབུལ་སྐབས། ངྤེས་པར་དུ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ང] དང་ [ཅ] གཞིར་བཟུང་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞིན་གོ་རིམ་མ་འཁྲུག་
པར་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ཨང་གངས་ལུང་འདྲྤེན་
མ་བྱས་པར་དགག་ལན་བྱས་རིགས་སྤྱི་མ་སོམ་ཆགས་རྒྱུ་ཞྤེས་བརྡ་སོན་བྱས་ཡོད།

ཁ་༢༢་༣།

བརྡ་ཐོ་དྤེའི་ནང་ད་དུང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་བའི་ཐོག་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་
གཞིར་བཟུང་གདོང་ལྤེན་མ་བྱས་པར། ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་མི་ལྡན་པའི་སན་ཞུ་ཕུལ་ཚེ། དྤེར་ངོས་
ལྤེན་བྱྤེད་ལམ་མྤེད་ལ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་གཞིར་བཟུང་ཐག་གཅོད་གནང་ཟིན་
པའི་དོན་གནད་ཐོག་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་རྩོད་སོང་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་དང་། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
ཁིམས་ཡིག་གི་བྱ་རིམ་དང་། འགོ་སངས་ལ་ཡིད་གཟབ་དོ་ནན་བྱྤེད་དགོས་པ་བསར་ནན་དུ་བརོད་ཀི་
ཡོད་ལ། ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་མི་ལྡན་པའི་སན་ཞུ་འདྲ་མིན་ཕུལ་ཏྤེ། དགོས་མྤེད་དུས་འགངས་དང་།
དུས་གོན། ལས་རྙོག་ཆགས་གཞིར་སོང་ན། ཁིམས་ཡིག་གི་བྱ་རིམ་ཚུལ་མིན་དུ་སྤྱད་པའི་ཉྤེས་ཆད་
ཕོག་སིད་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ།

ཁིམས་ཡིག་གི་སྤྱིར་བཏང་ཤྤེས་བྱ་དང་རྒྱུན་ལྡན་བྱ་རིམ་ཙམ་ལའང་

དོ་སྣང་མ་བྱས་པར། ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་མྤེད་པའི་སན་ཞུ་འབུལ་གཏོང་དང་། རྒྱུ་མཚན་མི་ལྡན་པའི་
གནད་དོན་རྩོད་སོང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བྱ་རིམ་དང་ཐག་གཅོད་ལ་ཅོ་འདྲི་ཀླན་འཚོལ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་
ཕིན་ཚེ། འགིག་ཐབས་མྤེད་པས། ཅི་ནས་ཀང་གཟབ་གལ་ཞྤེས་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད།
ཁ་༢༢་༤།

འདི་ཚེས་ ༥ ཉིན་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུའང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དུས་ཚོད་མང་པོ་བཏང་སྤེ་ཞུ་
རྩ་དང་། ཞུ་ལན་གི་དོན་གནད་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བརག་ཞིབ་མཐིལ་ནན་སོང་ཡོད་པ་དང་། ཐོག་མའི་
ཉན་ཞིབ་སྐབས་ཀི་འབྤེལ་ཆགས་ཁིམས་ཡིག་གི་བྱ་རིམ་དང་། ཆ་རྤེན་རྣམས་ཟུར་འདོན་གིས་འགྤེལ་
བཤད་དང་། གསལ་བཟོ་དང་ངྤེས་བརན་བཟོ་རྒྱུའི་དོན་གནད་དྤེ་དག་རྩོད་ལན་པར་ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དོན་ཚན་དང་ཤོག་གངས་གར་ཡོད་བཅས་པ་བརྡ་སོན་དང་། ཐ་ན་ཞུ་རྩ་ཞུ་ལན་གི་ཚིག་བརོད་བཀླགས་ཏྤེ་
ར་སོད་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད།
ཁ་༢༢་༥།

ཡིན་ནའང་། རྩོད་ལན་པའི་སན་ཞུའི་ནང་། གུས་རྩོད་ལན་པ་ངོས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉྤེར་དགུ་པའི་ནང་གསྤེས་ ༼ང༽
པར་ནང་གསལ་ལྟར་སོན་འཛུགས་ཀི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་སྤྱི་མ་
སོམ་གི་དགག་ལན་ལྟ་བུ་བྱས་མྤེད་ན་ཞྤེས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་ལན་དུ་ཞུ་སོར་བའི་སོན་འཛུགས་
དོན་ཚན་སོ་སོར་དགག་ལན་བྱས་མྤེད་པའི་མངོན་སུམ་གི་དངོས་དོན་དྤེ་ཁས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་ཁར།
ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་མ་སོམ་གི་དགག་ལན་ལྟ་བུ་བྱས་མྤེད་ཅྤེས་པ་བདྤེན་པ་
ཡིན་ཚེ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་རྩ་ཞུ་ལན་གི་དོན་གནད་ཁག་ནས་ཟུར་འདོན་བྱས་པའི་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་
བ་རྤེ་རྤེ་བཞིན་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས་ཞྤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ཡོད་པ་འདི་དག་མི་བདྤེན་
པ་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད།

ཁ་༢༢་༦།

དྤེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ཁག་གི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ལའང་ལན་
འདྤེབས་དགོས་གལ་གསུངས་པས་ཞྤེས་པ་ནི། ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་ཐག་གཅོད་
བྱྤེད་སངས་ལ་སོ་སྐུར་དང་། ངན་ཁག་དཀི་ཐབས་ཤིག་ལས་མ་འདས་པ་སྤེ།

ཁ་༢༢་༦་ཀ ཁིམས་ཡིག་ཏུ། ཞུ་རྩའི་ནང་གསལ་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་སོ་སོར་རྩོད་ལན་པ་དྤེས་ཐད་ཀར་རམ། གོ་
དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་ཐོག་ནས་དགག་ལན་ཁ་གསལ་མྤེད་ན་སོན་འཛུགས་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པར་ཆ་
འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་དང་།
ཁ་༢༢་༦་ཁ ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ནང་དུའང་། ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞིན་གོ་རིམ་མ་འཁྲུག་པར་
ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་སྣག་གཟུགས་ Bold སུ་བཀོད་ཐོག ཞུ་རྩའི་
དོན་ཚན་ཨང་གངས་ལུང་འདྲྤེན་མ་བྱས་པར་དགག་ལན་བྱས་རིགས་སྤྱི་མ་སོམ་ཆགས་རྒྱུ་ཞྤེས་ལས་དང་
པོ་བ་ལག་ཁིད་ལྟར་སོབ་སོན་བྱས་ཡོད།
ཁ་༢༢་༦་ག ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་ཞྤེས་དང་། ཨང་གངས་ལུང་འདྲྤེན་མ་བྱས་པའི་སོན་གནད་དང་བཅས་གསལ་སོན་བྱས་
ཟིན་པ་དྤེ་དག་ཏུ། གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པའི་དོན་ཚན་ཡོད་ཚད་ལ་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་མ་ཟད།
དགག་ལན་བྱས་ཡོད་པ་གང་ཞིག ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ཨང་གངས་ལུང་འདྲྤེན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་སྤྱི་མ་
སོམ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་བརྡ་སོན་གསལ་པོ་ཡིན་པས། ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་མི་
དགོས་པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་གོ་དོན་འདི་ཁིམས་ཡིག་ཕར་ཞོག སྤྱིར་བཏང་ཤྤེས་བྱའི་ཐོག་ནས་ཀང་རྩོད་
གཞི་སོང་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁ་༢༢་༦་ང་། སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་སོ་སོར་ཞྤེས་པ་ཞུ་རྩའི་ནང་སོན་འཛུགས་དང་། དགོས་འདུན་གང་ཞིག་བཏོན་པ་
དྤེ་དག་ཆད་ལྷག་མྤེད་པར་རྤེ་རྤེ་བཞིན་དགག་པའམ་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པའི་གོ་དོན་ཡིན་པ་ལས།
དོན་ཚན་ཨ་མར་དགག་པ་བྱས་ན། ནང་གསྤེས་དང་། ཡང་གསྤེས་ཁག་ལ་དགག་ལན་མི་དགོས་པ་ལྟ་
བུའི་ལོག་འགྤེལ་བྱས་ཚེ། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་ལན་ནང་ཞུ་རྩའི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ཕལ་མོ་ཆྤེར་དགག་
ལན་འབི་འགོད་བྱས་པ་དྤེ་དག་དགོས་མྤེད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནམ།
ཁ་༢༢་༦་ཅ རྩོད་ལན་པས་བརོད་པ་ལྟར། སོན་འཛུགས་ཀི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་སྤྱི་མ་སོམ་གི་དགག་ལན་ལྟ་བུ་བྱས་མྤེད་ཟྤེར་བ་བདྤེན་ན། ལན་མ་ཐྤེབས་པ་དང་། གནད་དུ་མ་
འཁྤེལ་བ་ཇི་སྤེད་ཅིག་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་ཏུ་འདྲི་རྩད་བྱས་པ་དྤེ་དག་ལྟ་ཞོག ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༧ ནས་ ༤་༧་༡༡
བར་དང་། ༤་༨་༨ དང་ ༤་༨་༩ བཅས་སོང་བར་བཞག་འདུག་པ་དྤེ་དག་གི་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་ཞུས་
ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་ནས་འཚོལ་དགོས་སམ།
ཁ་༢༢་༦་ཆ སོན་འཛུགས་ཀི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་ཞྤེས་པ་འདིར་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ལའང་དོན་ཚན་ཆྤེན་མོ་དང་དོན་འབིང་།
དོན་ཉུང་། ནང་གསྤེས་དང་། ཡང་གསྤེས་ཀི་དབྱྤེ་བ་ལྟ་བུ་ཧམ་རྩོད་ཀི་དབང་དུ་ཕིན་ཏྤེ། ཁིམས་ཡིག་
དང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལམ་སོན་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའི་འགྤེལ་ལོག་བྱས་ན། ཁ་མཆུའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ལ་
གྤེགས་བར་དང་། འགོག་རྤེན་བཟོ་བ་ལས་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་མྤེད།
ཁ་༢༢་༦་ཇ ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ། ཞུ་རྩར་སོན་འཛུགས་བྱས་པའི་དོན་ཚན་གང་དྤེའི་བརོད་པ་ལུང་དྲངས་ཏྤེ།
ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས་ཞྤེས་རྩོད་ལན་པར་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་རྤེ་རྤེ་བཞིན་བཀོད་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་ལས། ཁིམས་ཞིབ་པས་དོན་ཚན་ཁག་གི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ལའང་ལན་འདྤེབས་དགོས་གལ་
ཞྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་མྤེད་པས། དྤེ་ནི་རྩོད་ལན་པས་སོ་སོའ ་ི དགོས་འདོད་ལྟར་རོག་བཟོ་བྱས་པ་
ཞིག་ཡིན།
ཁ་༢༢་༧།

ལྷག་པར་དུ་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། དྤེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་
ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ཁག་གི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ལའང་ལན་འདྤེབས་དགོས་གལ་གསུངས་པས་ཞྤེས་བཀོད་
པ་ནི། ཁིམས་ཞིབ་པའི་དབང་ཆ་དང་ཁིམས་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་ལ་སྣང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་དང་། ཁིམས་
ཡིག་གི་བྱ་རིམ་ཚུལ་མིན་དུ་སྤྱད་རྒྱུར་ཡ་མི་ང་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཏུ་མངོན།

ཁ་༢༢་༨།

སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣ [ག] ནང་གསལ་གི་བྱ་རིམ་འདི། གཏུག་བཤྤེར་གི་དུས་རིམ་གང་
འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ཡིན་རུང་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་སུ་རུང་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཞུ་སན་ལ་སྒྱུར་བཅོས་སམ།
སྣོན་འཕྲི་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་ནའང་། འདིའི་དགོས་དམིགས་ནི། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དྲང་
བདྤེན་གི་ཁྤེ་ཕན་ལ་བལྟོས་ཏྤེ་བཀའ་འཁོལ་སོད་མིན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན་ཞིང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་
སྣོན་འཕྲི་སྒྱུར་བཅོས་ཡོང་བར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའི་སན་ཞུ་དྤེའི་ནང་། གོད་གཞིའི་དོན་གནད་ངོ་མ་ཐག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅོད་ཀི་སད་དུ་མཁོ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ནི་བྱ་རིམ་འདིའི་གཞི་རྩའི་ཆ་རྤེན་ཡིན་པས། གནད་དོན་ངོ་མ་
གང་དང་གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་ཀི་སད་དུ་ཞུ་ལན་གི་ནང་དོན་གང་དང་གང་ལ་སྣོན་འཕྲི་སྒྱུར་བཅོས་ཇི་ལྟར་ཞུ་
རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མ་འཁོད་ཁར། ད་དུང་དྤེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཞུ་རྩའི་
དོན་ཚན་ཁག་གི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ལའང་ལན་འདྤེབས་དགོས་གལ་གསུངས་པས་ཞྤེས་ཁིམས་ཞིབ་པར་
སོ་སྐུར་ཞུས་པའི་རོག་བཟོའ ་ི གནད་དོན་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་དུ་དྲངས་ཏྤེ། ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲིའི་བཀའ་འཁོལ་
སན་ཞུ་ཕུལ་བ་དྤེར་བདག་སོད་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མ་མཐོང་།
ཁ་༢༢་༩།

མདོར་ན། དོན་ཚན་འདི་དྲང་བདྤེན་གི་ཁྤེ་ཕན་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་སྤེ། གོད་གཞིའི་གནད་དོན་ངོ་མ་
ཐག་གཅོད་ལ་ཕན་མིན་ཚད་གཞིར་བཟུང་ཐོག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་
རྤེན་ཞིག་ཡིན་པས། རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་ཡིག་གི་བྱ་རིམ་ལྟར་མ་བསྒྲུབས་པའི་ཐོག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ལམ་སོན་བགིས་པ་ལའང་མ་གནས་པ་ཞིག་ལ། དམིགས་ཡུལ་དང་ཚད་གཞི་གང་གི་ཐོག་ནས་ཀང་
ངོས་ལྤེན་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་མི་ལྡན་ན། ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་འགང་གི་སན་ཞུ་ཁིམས་ཡིག་གི་
འགོ་སངས་ལྟར་མ་ཡིན་པ་དྤེར་བདག་སོད་བྱ་རྒྱུ་མིན།

ཁ་༢༢་༡༠། དྤེར་བརྤེན། ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་ཀི་བྱ་རིམ་འཕྲོ་མཐུད་དྤེ་བསངས་པ་རྣམས་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་སུ་འཇུག་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཁ་མཆུ་འདིའི་ཐོག་མའི་ཉན་
ཞིབ་གྲུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། ཞྤེས་གསལ་ཡོད།

ཁ་༢༣།

༢༠༡༩།༦།༡༥ ཉིན་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཀི་ཉན་ཞིབ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ངོ་
སོད་གནང་བའི་ནང་། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་ཀི་སྐབས་སུ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་རྤེ་རྤེ་བཞིན་བཏོན་ཏྤེ། ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་
བྱས་པ་ཡིན་ནམ་ཞྤེས་འདྲི་སྐབས། ཞུ་ལན་ནང་ལ་ལན་བརྒྱབས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དང་། ཞུ་ལན་ནང་གང་ཕུལ་
བཞག་པ་དྤེ་ག་རང་ཡིན་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་ནང་གསལ་བ་དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་འགྤེལ་བཤད་མྤེད་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་
ནང་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་ནང་སྔ་ཕི་བསོམས་ན་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་
དུ་དོན་ཚན་ཚང་མར་ལན་བརྒྱབས་ཡོད་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་ནང་ནང་དོན་གི་ཆ་ནས་ལན་བརྒྱབས་ཡོད་ཟྤེར་བ།
སྔ་ཕི་གོང་འོག་ཏུ་ལན་བརྒྱབས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དང་། སྐབས་རྤེར། མ་འོངས་པར་གོ་རིམ་བསིགས་ཏྤེ་ཞུ་ཆོག་
གི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། ལན་ཐྤེབས་སོང་མྤེད་ན་མ་འོངས་པར་གཟིགས་ཆོག་ཟྤེར་བ། མ་འོངས་པར་བཀའ་
འཁོལ་གནང་ན་ལན་བརྒྱབ་ཆོག་ཟྤེར་བ། དུས་ཚོད་སད་ན་ལན་བརྒྱབ་ཡོང་ཟྤེར་བ། བཀའ་འཁོལ་རག་ན་
དྤེའི་ཐོག་གསལ་ཁ་བཟོ་ཆོག་ཟྤེར་བ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་བ་སོགས་ནས། དོན་ལ་སྤྱི་
མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ དང་ ༤༠ ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་ནང་སོན་འཛུགས་བྱས་པའི་
དོན་ཚན་ཁག་ཅིག་ལ་རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་ཡིག་ལྟར་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་ཀི་ཞུ་སྒོ་གང་ཡིན་ཁིམས་ཡིག་ངོ་སོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་། ལམ་སོན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་རྤེ་རྤེ་བཞིན་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་སངས་
དྤེ་དག་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལྟར་མ་བྱུང་ན་མཇུག་འབས་ཅི་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་མྤེད་ཡང་ནས་བསར་དུ་
དྲན་གསོ་དང་། ར་སོད་རིམ་པར་བྱས་ཡོད།
གསལ་བཟོའ ་ི གནད་དོན་རྤེ་རྤེའི་སྐབས་སུ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བར་
འགན་ཁུར་ལྤེན་སངས་ལ་གཞིགས་ཏྤེ། ལན་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། ལན་མྤེད་ན་ཞུ་སོར་བའི་
སོན་འཛུགས་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པར་ཆ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་ཇི་ཡིན་
སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ངོ་སོད་བྱས་ཡོད།
ག༽ ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་ཀི་ཐག་གཅོད།
ག་༡།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་གི་བརོད་པ་ཁག་གཞི་ལ་བཞག་སྤེ། གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་ ༤༣ བཟོ་
འགོད་ཀིས་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་གསལ་བཤད་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དུ་བཅུག་ཡོད། སྐབས་དྤེར་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་
༤༌༤ ཐོག་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པའི་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ།

ག་༢།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་དོན་ཚན་ ༤་༤ པའི་ནང་།

༤་༤

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་པར།

“སྔ་ལོ ་ ༢༠༡༦ ཕི ་ ཟླ་ ༡༠

པའི་ནང་དོ ན ་གཅོད་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་སི ག ་འཛུགས་ཀི་སི ག ་གཞི ་ ལྟར་འབྤེ ལ ་ཡོད་གོང་
རི མ ་ལ་དགོངས་སྐོར་བཀའ་འཁོ ལ ་མ་ཞུས་པར་མི ་ མང་ཚོ ག ས་ཆྤེ ན ་ཐོ ག ་ཨ་རི ་ དོ ན ་གཅོ ད ་ཁང་གི ་
རྒྱ་རི ག ས་འབྤེ ལ ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤི ས ་ལགས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ཏུ་ཨ་རི ་ དོ ན ་གཅོད་ཀི ་ འབྤེལ་
མཐུད་པ་གཅི ག ་ལྕོ ག ས་སུ་བསྐོ ་ འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན ་སྐོ ར ་གསལ་བསགས་གནང་ཡོ ད ་པ་དྤེ ་ ཕི ་
དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟོ ས ་མྤེ ད ་དང་བྱ་སྤུ་གནོ ན ་གི ་ གོ ་ རི མ ་ལ་བརྩི ་ བཀུར་མ་ཞུས་
པ་ཞི ག ་ཡི ན ་པར་བརྤེ ན །

བང་དོ ར ་བརྡ་སོ ན ་གི ་ བཀོད་ཁྱབ་དང་པོ ་ དྤེ ་ ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་

བཏང་ཡོད།”ཅྤེས་དང་།
ཡང་དཔལ་ལྡན་སི ད ་སོ ང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཁྤེ ་ ན་ཌའི ་ གོ ང ་ཁྱྤེ ར ་ཊོ ་ རོ ན ་ཊོ ར ་བོ ད ་མི འི ་ འདུ་ཚོ ག ས་སུ །
“བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་བར་དུ་གསལ་བསགས་བྱས་ཆོག་གི་མ་རྤེད། ༌༌༌༌གསལ་བསགས་གནང་ཚར་ནས།
རྤེས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་འདི་འགིགས་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མི་མང་གི་དཀིལ་ལ་ལན་པོ་ཡོད་མ་རྤེད་
ཝ།

༌༌༌༌དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྒང་ནས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་ང་ཚོ་ལས་བྱྤེད་འདི་འདྲ་ཞིག་བསྐོ་གི་

ཡིན་ད། ཡིན་ཡང་ད་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་ཟྤེར་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད་ད༌༌༌”ཞྤེ ས ་པ་འདི །
གུས་པས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས ་ ༡༦ ཉི ན ་མ་འོ ང ས་ལས་འཆར་དང་འབྤེ ལ ་ནས་དྲི ་ བའི ་ ལན་དུ་ཕི ་
དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་ཐོ ན ་ན་དྤེ ་ འདྲའི ་ བསམ་བོ ་ ཡོ ད ་སྐོ ར ་ཞུས་པ་ལས ། བསྐོ ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཛུགས་གཏན་འཁྤེ ལ ་བ་ཡི ན ་སྐོ ར ་ཚི ག ་ཐག་བཅད་ནས་གསལ་བསགས་བྱས་མྤེ ད ་པས་སོ ན ་
འཛུགས་འདི ་ ངོ ས ་ལྤེ ན ་ཞུ་ཐབས་བལ།
༤་༤༌༡ གུས་པས་དོ ན ་གཅོ ད ་ཀི ་ འགན་མ་བངས་གོ ང ་། ཕི ་ འབྤེ ལ ་དྲུང་ཆྤེ ་ དྭགས་པོ ་ བསོ ད ་ནམས་ནོ ར ་བུ་
ལགས་ལ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཀི ་ རྒྱ་རི ག ས་འབྤེ ལ ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤི ས ་ལགས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ནས་
ལས་ཀ་བྱྤེ ད ་ཐུབ་ན་བསམ་པའི ་ སྐོ ར ་ལམ་སོ ན ་ཞུས་པར། ཁོ ང ་གི ས ་ལས་ཁུར་ཞུས་པའི་རྤེ ས ་སུ་ད་
བར་གི ་ གནས་སངས་ལ་རོ ག ་ཞི བ ་ཀི ས ་སན་ཐོ ་ ཞི ག ་བྱུང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་ཞུ་རྒྱུར་
ཕན་ཐོ ག ས་ཡོ ང ་ངྤེ ས ་གསུངས་པ་ལྟར། ཕི ་ ཟླ་ ༩ པའི ་ ཟླ་མཇུག་ཏུ་གནས་འབྤེ ལ ་བསྡུས་ཙམ་བྱུང་
བ་དང་།

དྤེ ་ ནས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས ་ ༡༢ ཉི ན ་གནས་སངས་ཆ་ཚང་རོ ག ་ཞིབ་ཀི ས ་དོ ན ་

ཚན་ ༦ བགངས་ཏྤེ ། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤི ས ་ལགས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ནང་གཏན་འཇགས་བཞུགས་ཐུབ་པ་
ཡི ན ་ན་དགྤེ ་ མཚན་མཐོ ང ་བས་དྤེ ་ དོ ན ་མོ ས ་མཐུན་གནང་སོ ང ་ཡོ ང ་བའི ་ བཀའ་ འཁོ ལ ་སན་ཞུ་ཕུལ་
ཡོ ད །

(དཔང་རགས་ཨང་ ༡༧།

ཡི ག ་ཆ།)

༤་༤༌༢ ཕི ་ དྲི ལ ་དྲུང་ཆྤེ འི ་ ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས ་ ༢༡ འཁོད་གནས་ལ་བཀའ་དྲུང་ཡི ག ་ཚང་ནས་ཕི ་
ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས ་ ༢༨ ཉི ན ་བཀའ་ལན་གནང་བའི ་ ནང་། “ད་ལྟའི ་ ཆར་ཨ་རི ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་
གཅོད་ཀི ས ་ཞུ་བབས་ལ་དགོ ང ས་བཞྤེ ས ་གནང་ཐབས་མྤེ ད ་པ་དང་།

ལར་ནས་ཨ་རི ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་

གཅོད་ནི འུ ་ཡོ ག ་ཏུ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེ ད ་འཇོ ག ་རྒྱུ་ཡི ན ་སྐོ ར ་མང་ཚོ ག ས་ལ་གསལ་བསགས་
ཟི ན ་ཡོད་པ་གོ ་ ཐོ ས ་ཡོ ང ་འདུག་ན། དྤེ ་ ལྟར་དངོ ས ་འབྤེ ལ ་ཇི ་ ཡིན་ཞི བ ་རྩད་དགོ ས ་པ་མ་ཟད། གལ་
ཏྤེ ་ དངོ ས ་འབྤེ ལ ་ཡི ན ་ན། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་མ་ཐོ ན ་གོང་གསལ་བསགས་གནང་བ་དྤེ ་
ལྟར་མ་འཐུས་པས་མ་འོ ང ས་པར་དྤེ ་ རི ག ས་བྱ་སྤུ་གནོ ན ་ལྟར་སི ག ་འཛུགས་ཀི ་ གོ ་ རི མ ་དང་འགོ ་
སངས་གོ ང ་རི མ ་མ་ནོ ར ་བ་དགོ ས ་རྒྱུ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཚང་མ་གཅི ག ་མཚུངས་ཡི ན ་པ་བཀོ ད ་མངགས་
ལམ་སོ ན ་གནང་དགོ ས ་” (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨། ཡི ག ་ཆ།) ཞྤེ ས ་ཕྤེ བ ས་དགོ ང ས་ལྟར། ཕི ་ དྲི ལ ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས ་ ༢ ཉི ན ་གུས་པར་བཀའ་ཡི ག ་ངོ ་ བཤུས་དང་སྦྲགས་
འདྲི ་ རྩད་ཕྤེ བ ས་པར། གུས་པས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས ་ ༣༠ ཉི ན ། “ཕྲན་ནས་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་
གཅོད་ཀི ་ ལས་འགན་བངས་རྤེ ས ་མང་ཚོ ག ས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་ཁང་གི ་ མ་འོངས་ལས་དོ ན ་བྱྤེ ད ་
ཕོ ག ས་སྐོ ར ་འགྤེ ལ ་བརོ ད ་སྐབས་དང་། ས་གནས་ནས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ཏུ་ལས་བྱྤེ ད ་སྐོར་སྐད་ཆ་འདྲི ་
སྐབས་ཕི་ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས ་ ༡༢ ཉི ན ་གི་སན་ཞུའི ་ ནང་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོ ད ་སན་སྤེ ང ་
ཞུས་དོ ན ་བཞིན། ཕི་འབྤེ ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་བྱུང་མཚམས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ཏུ་ལས་བྱྤེ ད ་
ཅི ག ་འཇོ ག ་རྒྱུའི ་ བསམ་བོ ་ ཡོ ད ་སྐོ ར ་བཤད་པ་ལས། གོ ང ་རི མ ་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་མ་ཐོ ན ་གོ ང ་ཐག་
གཅོད་ཟི ན ་པའི་གསལ་བསགས་བྱས་རི ག ས་མྤེ ད ་"ཅྤེ ས ་དང་། "གུས་པ་དོ ན ་གཅོད་ཀི་ངོ ས ་ནས་
ད་བར་ཁི མ ས་སི ག ་ལ་གུས་བཀུར་དང་། འཛི ན ་སོ ང ་གི ་ འགོ ་ སངས་གོ ་ རི མ ་མ་ནོ ར ་བའི ་ སྒོ ་ ནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལས་དོ ན ་བྱྤེ ད ་བཞི ན ་ཡོད་སམ་ཡང་། གལ་སི ད ་དྤེ ་ ལྟར་བྱུང་མྤེ ད ་ཚེ། དུས་ནས་དུས་སུ་གནད་དོ ན ་
རྤེ ་ རྤེ འི ་ ཐོ ག ་ལམ་སོ ན ་ཡོ ང ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན ་” (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩། ཡི ག ་ཆ།) ཞྤེ ས ་སན་ཞུ་དྤེ ་
ཕུལ་རྤེ ས ། ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་གོ ང ་རི མ ་ལ་སན་སྤེ ང ་ཇི ་ ཞུས་མ་ཤྤེ ས ་ཀང་། གོ ང ་རི མ ་ནས་
གུས་པར་འགི ག ་མ་འགི ག ས་ཀི ་ བཀོ ད ་མངགས་ལམ་སོ ན ་གང་ཡང་ཕྤེ བ ས་མ་བྱུང་སབས ། སྐབས་
དྤེ ར ་བཀའ་ཤག་གི ས ་གུས་པས་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟོ ས་མྤེ ད ་དང་། བྱ་སྤུ་
གནོ ན ་གི ་ གོ ་ རི མ ་ལ་བརྩི ་ བཀུར་མ་ཞུས་པ་ཞི ག ་ལ་ངོ ས ་འཛི ན ་གནང་མྤེ ད ་པ་དང་ ། གོང་གསལ་
སོ ན ་འཛུགས་དྤེ ་ དག་གུས་པའི ་ གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དྤེ ས ་དག་པར་ཆ་འཛི ན ་གནང་ཡོད་ཤག་ཏུ་
རྩི ས ་པ་ཡི ན །
༤་༤༌༣ “དོ ན ་གཅོད་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་སི ག ་འཛུགས་ཀི ་ སི ག ་གཞི་ལྟར་ "ཞྤེ ས ་འཁོ ད ་པ་དྤེ ་ སི ག ་
གཞི ་ གང་ལ་གོ ་ དགོ ས ་ཆ་མ་འཚལ་ནའང་། བང་དོ ར ་སི ག ་གཞི ་ དོ ན ་ཚན་ ༨ ག༽ ལ་གོ ་ དགོ ས ་ན།
སི ག ་གཞི ་ དྤེ ་ དང་འགལ་མྤེ ད ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན །
༤་༤་༤ དཔལ་ལྡན་སི ད ་སོ ང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཁྤེ ་ ན་ཌའི ་ གོ ང ་ཁྱྤེ ར ་ཊོ ་ རོ ན ་ཊོ ར ་བོ ད ་རི ག ས་འདུ་ཚོ ག ས་སུ །
"གསལ་བསགས་གནང་ཚར་ནས་རྤེ ས ་ལ་བཀའ་ཤག་གི ས ་འདི་འགི ག ས་ཀི་མ་རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན།
མང་དཀི ལ ་ལ་ལན་པོ ་ ཡོད་མ་རྤེ ད ་ཝ”གསུངས་པ་རྤེ ད ་དྤེ །

མི ་

མི ་ མང་དཀི ལ ་ལ་ལན་པོ ་ ཡོ ད ་མྤེ ད ་

ལ་མ་ལྟོ ས ་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ས ་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོ ས ་མྤེ ད ་ཀི ས ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཀི ་ བསམ་ཚུལ་
ལ་ངོ ས ་བཞྤེ ས ་གནང་མྤེ ད ་ལ།

ངོ ས ་བཞྤེ ས ་མ་གནང་བ་ལ་བརྤེ ན ་ནས་མང་ཚོ ག ས་ནང་བསམ་

ཚུལ་བྱུང་བའི ་ གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེ ད ། དཔལ་ལྡན་སི ད ་སོ ང ་མཆོ ག ་གི ས ་“བཀའ་འཁོ ལ ་
མ་ཐོ བ ་བར་གསལ་བསགས་བྱྤེ ད ་ཆོ ག ་གི ་ མ་རྤེ ད ། ༌༌༌༌༌ཡི ན ་ནའང་ད་བཀའ་ཤག་གི ་ བཀའ་འཁོ ལ ་
ཡོད་ན་ཟྤེ ར ་ན་འགི ག ་གི ་ ཡོད་རྤེ ད ་ད་” (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༠།

བརྙན། ) ཞྤེ ས ་གསུངས་པ་དྤེ ་

ནང་བཞི ན ་གུས་པས་མང་ཚོ ག ས་ལ་བཀའ་འཁོ ལ ་ཐོ བ ་དགོ ས ་པའི ་ སྐོ ར ་གསལ་པོ ་ ཞུས་ཡོ ད །
༤་༤༌༥ འཛི ན ་སོ ང ་གི ་ འགོ ་ སངས་ལྟར་ན། བཀའ་ཤག་གི ས ་བཀོ ད ་མངགས་གནང་བ་ལྟར་ཕི ་ དྲི ལ ་ནས་ཞི བ ་
རྩད་གནང་བའི ་ སན་ཐོ ་ འབྱོ ར ་རྤེ ས ་ཐག་གཅོ ད ་གནང་དགོས་ངྤེ ས ་ཀང་ ། ཞི བ ་རྩད་བྱས་པའི ་ སན་ཐོ ་
མ་འབྱོ ར ་གོ ང ་ཐག་གཅོ ད ་གནང་ཟི ན ་པ་ཞི ག ་ལ་བང་དོ ར ་བརྡ་སོ ན ་ཟྤེ ར་བའི ་ བཀོ ད ་ཁྱབ་དང་པོར་
ངོ ས ་འཛི ན ་ཞུ་ཐབས་བལ་བ་མ་ཟད། གུས་པས་དངོ ས ་དོ ན ་ཇི ་ ཡི ན ་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི ་ རྤེ ས ་སུ།
སྐབས་དྤེ ར ་གནས་ཚུལ་གཙང་མ་ཆགས་ཟི ན ་པ་ཞི ག ་བསར་སོ ང ་གནང་སྤེ ། གནས་ཚུལ་ཆྤེ ན ་པོ ་
བཟོ ་ ཐབས་དང་། གཟུགས་མྤེ ད ་གི བ ་བཟོ ་ བྱས་ཏྤེ ་ གུས་པས་བྱ་སྤུ་གནོ ན ་གི ་ སི ག ་འཛུགས་ལ་ལྟོ ས ་
མྤེ ད ་བྱས་ལུགས་མ་ཉྤེ ས ་ཁག་གཡོ ག ས་བྱས་ཡོ ད ། ལར་ནས་བྱ་སྤུ་གནོ ན ་ཟྤེ ར ་བ་དང་། བང་དོ ར ་
བརྡ་སོ ན ་ཞྤེ ས ་པ་འདི ་ བོ ད ་མིའི ་ སི ག ་འཛུགས་ཀི ་ ཁི མ ས་སི ག ་གང་གི ་ ནང་དུའང་གསལ་མྤེ ད །
ཅྤེ ས ་བཀོ ད ་ཡོ ད ་པ་དང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ག་༣།

རྩོད་ལན་པའི ་ ཞུ་ལན་ ༤་༤ ནང་།

༤་༤

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༤ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་
གསུམ་པར། “སྔ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སིག་འཛུགས་ཀི་
སིག་གཞི་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་མི་མང་ཚོགས་ཆྤེན་ཐོག་ཨ་རི་
དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་
འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟོས་མྤེད་དང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
བརྤེན། བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་པོ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཏང་ཡོད། ” ཅྤེས་གསུངས་
ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཡང་ཕི་ལོ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སིག་འཛུགས་
ཀི་འགོ་ལུགས་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་མི་མང་ཚོགས་ཆྤེན་ཐོག་
ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་
ཀི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་
བདྤེན་པ་ཡིན་པ་དང་། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་ནང་དུའང་དྤེ་ལུགས་མང་ཚོགས་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་ངོས་ལྤེན་
བྱས་ཡོད།

༤་༤་༡ གོང་གསལ་གནད་དོན་དྤེའི་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་གོང་རིམ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་སྐོར་གསལ་ནའང་། དོན་
དངོས་སུ་ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་
ལགས་བརྒྱུད་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེའི་ནང་དྤེ་དོན་དྤེ་ནས་མོས་མཐུན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་
དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། ཞྤེས་ཞུ་སོར་བས་གོང་རིམ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོང་བ་ཞུས་པ་ལས་བཀའ་འཁོལ་
ཡོང་བ་ཞུས་མྤེད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༢༡། ཡིག་ཆ།) ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན ༤་༤་༡ ནང་།
གུས་པས་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མ་བངས་གོང་། ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ་
དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཐུབ་ན་
བསམ་པའི་སྐོར་ལམ་སོན་ཞུས་པར། ”ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བས་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་
དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ལ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་བསམ་བོ་ནི་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མ་བཞྤེས་གོང་ནས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་མཚོན་ཐུབ། དྤེ་ཡང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་
ཕྤེབས་ཏྤེ་རྒྱུས་ལོན་གང་ཡང་མ་གནང་བར་འཆར་གཞི་བཀོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། དྤེ་ལྟར་གསུང་འོས་དང་མི་
འོས། གསུངས་ན་མཇུག་འབས་ཇི་ཡོང་བཅས་ལ་དགོངས་དཔྱད་མ་གནང་བར་སོ་སོའ ་ི བསམ་བོར་གང་ཡོད་
པ་དྤེ་རལ་གི་གནམ་གཡུགས་ཀིས་མང་ཚོགས་ལ་ཐད་ཀར་གསུངས་ལུགས་འདི་འདྲ་རང་ཉིད་འཛིན་སོང་གི་མི་
སྣ་ཞིག་ཡིན་པའི་དྲན་ཤྤེས་ཉམས་པས་ངོས་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྤེ། མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་བྱུང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་མིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་
བ་ཞུ།
༤་༤་༢ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། ཞུ་སོར་བས་སྤེར་བྱྤེས་རིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་དུ་འདི་ལྟར་
གསུངས་འདུག“ད་ང་ཚོའི་རྤེ་བ་འདྲ་དྤེ། ཀུན་དགའ་ལགས་འདིར་ནིའུ་ཡོག་རང་ལ་བསད་ཐུབ་ན་བསམས་
ནས། བསད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་བསད་ཡོད། དཱ་འདིར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ལ་ཡི་གྤེ་ཞིག་བཏང་བཞག་ཡོད། དྤེ་གའི་ལན་གསལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གཅིག་ལས་བྱྤེད་རན་པ་རྤེད་
གདའ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས། བོད་གཞུང་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཟྤེར་ཁུལ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་གདའ།
གཉིས་ཀ་རྤེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་གཞུང་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་རྤེས་ཀི་གཞུང་གཉིས་ཀ ལོ་སུམ་ཅུ་
སོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིག ལས་ཀ་བྱས་པའི་ཉམས་མོང་ཡོད་རྤེད། ཨྤེ་ནི་གཅིག མི་མང་གི་བསམ་བོ་གཏོང་
སངས་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད། གཅིག་གོ་རོགས་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། མི་མང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་པ་
ཡིན་ན། ང་ལས་རྦད་དྤེ་དགའ་ཆྤེན་ཞིག་གི་དྲག་གི་རྤེད་གདའ། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོད་དུས། དྤེ་ཡང་རྒྱུ་
མཚན་མང་པོ་ཞིག་ཐོག་ནས་འདིར་བསད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ངས་རྤེ་བ་དྤེ་རྒྱག་གི་ཡོད” (དཔང་རགས་ཨང་
༢༢། བརྙན།) ཞྤེས་ཞུ་སོར་བས་ལས་བྱྤེད་མིང་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་བྱྤེད་དྤེར་བསོད་བསྔགས་
ཆྤེན་པོ་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་གནས་སངས་འོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་བསྐོ་གཞག་མ་གནང་ན་དོ་བདག་དང་
མང་ཚོགས་ནས་ག་རྤེ་བསམ་གི་རྤེད་དམ། བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་པ་ལ་འཛིན་སོང་གི་རྒྱུན་གོན་སོགས་གནད་དོན་
མང་པོར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཡོད། དཔྤེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་དྤེ་སྔ་ཨ་རིའི་དོན་
ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་ཐོ་ཞིག་འབྱོར་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་ལས་
བྱྤེད་ཅིག་བསྐོ་འཇོག་མི་དགོས་པ་དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་བྱས་ཏྤེ་ཐག་བཅད་
ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༣། ཡིག་ཆ།) དྤེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དགོངས་སྐོར་འདྲི་བསྡུར་
མ་གནང་བར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་གནང་བ་དྤེས་དབུས་དང་ས་གནས་དབར་དོན་མྤེད་པསམ་ཚུལ་
ཡོང་རྤེན་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་མ་ཞུས་པར་ལས་
བྱྤེད་བྱྤེ་བག་པའི་མིང་འབོད་ཀིས་མི་མང་ལ་གསལ་བསགས་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་པ་ནི་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ༼ག༽ པར་རང་གི་ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་དབང་ཚད་ལས་བརལ་བའི་
ལས་དོན་ལག་བསར་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་འོས་ཞུ་གལ་ཞྤེས་པའི་
དགོངས་དོན་དང་འགལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༤། ཡིག་ཆ།) ཞུ་
སོར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེའི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་ནང་
གུས་པ་དོན་གཅོད་ཀི་ངོས་ནས་ད་བར་ཁིམས་སིག་ལ་གུས་བཀུར་དང་། འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་གོ་རིམ་མ་
ནོར་བའི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་སམ་ཡང་། གལ་སིད་དྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་ཚེ། དུས་ནས་དུས་སུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནད་དོན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལམ་སོན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་སོར་བས་སིག་འགལ་བྱས་པའི་གནས་
སངས་ཡོད་ན་དྤེར་ངོས་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༥། ཡིག་ཆ།)
༤་༤་༣ “ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༤་༣ ནང་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སིག་འཛུགས་ཀི་སིག་གཞི་ལྟར། ”
ཞྤེས་འཁོད་པ་དྤེ་སིག་གཞི་གང་ལ་གོ་དགོས་ཆ་མ་འཚལ་ན་ཡང་། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ ག༽ ལ་
གོ་དགོས་ན། སིག་གཞི་དྤེ་དང་འགལ་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞྤེས་གསུངས་ཐད། གོང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་དཔང་
རགས་དང་བཅས་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་དྤེ་ནི་ཞུ་ལན་དོན་ཚན་ ༤་༤་༢ ནང་གསལ་ལྟར་
བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ༼ག༽ པ་དང་འགལ་ཡོད། (དཔང་རགས། ཨང་།
༢༦། ཡིག་ཆ།)
༤་༤་༤ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་པར་སྔ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་
དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སིག་འཛུགས་ཀི་སིག་གཞི་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་
བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་མི་མང་ཚོགས་ཆྤེན་ཐོག་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་
བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་
ཡིན་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟོས་མྤེད་དང་བྱ་སྤུ་གནོན་
གི་གོ་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞྤེས་གསལ་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན་པས། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གིས་གནས་དོན་དྤེའི་སྐོར་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་བོད་མི་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
ཡོད་རྤེད།
༤་༤་༥ ཞུ་སོར་བའི་གོང་གསལ་གི་བྱྤེད་བབ་ཀི་རྤེན་པས་བཀའ་ཤག་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་
དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དངོས་བདྤེན་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་གནས་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་བཟོ་ཐབས་བྱས་པ་དང་།
གཟུགས་མྤེད་གིབ་བཟོ་བྱས་ནས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན། ཞྤེས་
བཀོད་འདུག
ག་༤།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་བཀོད་པ་དང་དྤེའི་ལན་འདྤེབས།

ག་༤་༡། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་པར། སྔ་ལོ ་
༢༠༡༦ ཕི ་ ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་དོ ན ་གཅོད་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་སི ག ་འཛུགས་ཀི་སི ག ་གཞི་
ལྟར་འབྤེ ལ ་ཡོད་གོང་རི མ ་ལ་དགོ ང ས་སྐོར་བཀའ་འཁོ ལ ་མ་ཞུས་པར་མི ་ མང་ཚོ ག ས་ཆྤེ ན ་ཐོ ག ་ཨ་
རི ་ དོ ན ་གཅོ ད ་ཁང་གི ་ རྒྱ་རི ག ས་འབྤེ ལ ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤི ས ་ལགས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ཏུ་ཨ་རི ་
དོ ན ་གཅོད་ཀི ་ འབྤེ ལ ་མཐུད་པ་གཅི ག ་ལྕོ ག ས་སུ་བསྐོ ་ འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན ་སྐོར་གསལ་
བསགས་གནང་ཡོ ད ་ཅྤེ ས ་དང་། ཞུ་ལན་དུ། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་
ཀི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བདྤེན་པ་ཡིན་ཞྤེས་པ་གཉིས་ལས་ཞུ་སོར་བས་བརོད་པ་གང་ཞིག་ལ་ཚད་འཛིན་དགོས་མིན་རྩོ ད ་ལན་པས་
གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ། ཞྤེ ས ་དྲི ས ་པར།
རྩོ ད ་ལན་པས།

དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་ནང་ལོགས་སུ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཅྤེ་ན།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བཅར་མ་བྱས་གོང་ལ། ལས་བཅར་ཡང་བྱས་མྤེད་པར། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་
པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་མཇལ་ནས་ནྤེའུ་ཡོག་ལ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་གཏན་འཇགས་བཞག་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཞུས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས། ཀུན་སོང་ཁོ་རང་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ཀུན་སོང་ཁོ་རང་ནང་ལ་གནད་
དོན་དྤེ་ཡོད་བསད་པ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལོགས་ཡིན་ནའང་ལན་གསལ་པོ་ཕུལ་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ལན་གསལ་པོ་ཕུལ་བ་མ་ཟད་ཞུ་སོར་བའི་སྐབས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ། ག་རྤེ་བྱས་
ཡོད་པ། ཚང་མ་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་དང་།
རྩ་བས་ཞུ་ལན་ནང་དུ་ནང་དོན་གི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚོས་ངོས་
ནས་ཞུ་ལན་ནང་དུ་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་བཞིན་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཕར་གསལ་བསགས་བསངས་ཡོད་
པ་དང་། མི་མང་གི་ངོས་ནས་ཀང་གསལ་བསགས་རང་ཡིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་དྤེ་
སིག་གཞི་དང་འགལ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བརྡ་སོན་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ངོས་
ནས་གསལ་བསགས་བསངས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཞུ་ལན་སྒང་ལ་ཡིན་གཅིག་
མིན་གཅིག་སྣོན་འཕྲི་བྱ་དགོས་ཚེ་ང་ཚོས་བྱྤེད་ཆོག བྱྤེད་མ་དགོས་པའི་སྒང་ནས་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞུས་་
ཡོད། གང་ལྟར་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད་པ་བིས་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་བརོད་པ་དང་།
ག་༤་༢། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བས་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་འབྤེལ་མཐུད་པར་བསྐོ་འཆར་གི་
གཏམ་བཤད་དུས་ཚེས་ཐད། ཞུ་རྩར་ ༡༠།༡༦ དང་། ཞུ་ལན་དུ་ ༡༠།༡༥ གསལ་བ་དང་། བཤད་ཡུལ་
ས་གནས་ཐད། ཞུ་རྩར་ས་གནས་གསལ་མྤེད་པ་དང་། ཞུ་ལན་དུ་སྤེར་བྱྤེས་རིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་(༤་༤
དང་ ༤་༤་༢) ཞྤེས་ཤོད་སངས་མི་མཐུན་པས། གོད་ཡ་གཉིས་ཀས་གསལ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་དྲི་ཞིབ་
བྱས་པར། གོད་ཡ་གཉིས་ཀས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་བརྒྱུད། གཏམ་བཤད་བྱ་ཡུལ་སྤེར་བྱྤེས་རིག་
གཞུང་ལྟྤེ་གནས་དང་། དུས་ཚེས་ ༡༠།༡༥ ཡིན་པ་གསལ་བཟོ་བྱུང་།
ག་༤་༣། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༤་༢ ནང་། བཀའ་དྲུང་ཡི ག ་ཚང་གི ་ ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༡༠ ཚེ ས ་ ༢༨ འཁོ ད ་གནས་གཞི ར ་བཟུང་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས ་
༢ ཉི ན ་ཞུ་སོ ར ་བར་འདྲི ་ རྩད་བྱས་པའི ་ ལན་དུ།

གོང་རི མ ་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་མ་ཐོ ན ་གོང་ཐག་

གཅོད་ཟི ན ་པའི་གསལ་བསགས་བྱས་རི ག ས་མྤེ ད ་"ཅྤེ ས ་ཕུལ་ཡོ ད ་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་
མི ་ འདུག་པས།

རྩོ ད ་ལན་པས་ངོ ས ་ལྤེ ན ་བྱས་པ་ཡི ན ་ནམ།

ཞྤེ ས ་དྲི ་ ཞི བ ་བྱས་པར།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

རྩོ ད ་ལན་པས།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩ་བས་ནང་དོན་གི་ཆ་ནས་ལན་བརྒྱབ་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་ཞུ་ལན་ནང་གང་

ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞྤེས་བརོད་ཡོད་པ་དང་།
ག་༤་༤། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༤་༢ ནང་། ༢༠༡༦།༡༡།༣༠ ཉིན་སན་ཞུ་དྤེ་ཕུལ་རྤེས། ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གོང་རིམ་ལ་སན་སྤེང་ཇི་ཞུས་མ་ཤྤེས་ཀང་། གོང་རིམ་ནས་གུས་པར་འགིག་མ་
འགིགས་ཀི་བཀོད་མངགས་ལམ་སོན་གང་ཡང་ཕྤེབས་མ་བྱུང་སབས། སྐབས་དྤེར་བཀའ་ཤག་གིས་གུས་
པས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟོས་མྤེད་དང་། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་
པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་མྤེད་པ་དང་། གོང་གསལ་སོན་འཛུགས་དྤེ་དག་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དྤེས་དག་
པར་ཆ་འཛིན་གནང་ཡོད་ཤག་ཏུ་རྩིས་པ་ཡིན་ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་
པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
རྩོད་ལན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེར་རྩ་བས་ནང་དོན་གི་ཆ་ནས་ལན་
ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཅྤེས་བརོད་པ་དང་།
ག་༤་༥། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༤་༤ ནང་། སིད་སོང་གིས་ཁྤེ་ན་ཊའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་བོད་མིའི་འདུ་ཚོགས་སུ།
“བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་བར་གསལ་བསགས་བྱྤེད་ཆོག་གི་མ་རྤེད། ༌༌༌༌༌ཡིན་ནའང་ད་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་
འཁོལ་ཡོད་ན་ཟྤེར་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད་ད་” ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ནང་བཞིན་གུས་པས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་དགོས་པའི་སྐོར་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་
ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། ཞྤེས་དྲིས་པར།
རྩོད་ལན་པས། ཞུ་ལན་ ༤་༤་༤ ནང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་་ཡོད། སིད་
སོང་མཆོག་གིས་གནད་དོན་དྤེ་སྐོར་ཁྤེ་ན་ཊའི་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད།
ནང་དོན་གི་ཆ་ནས་དྤེའི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་འགོ་ཡོང་དུས་དོན་ཚན་གཞན་པའི་ནང་གསལ་ཡོད་རྤེད། ཅྤེས་
བརོད་ཡོད་པ་དང་།
ག་༤་༦། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༤་༥ ནང་། བཀའ་ཤག་གིས་བཀོད་མངགས་གནང་བ་ལྟར་
ཕི་དྲིལ་ནས་ཞིབ་རྩད་གནང་བའི་སན་ཐོ་འབྱོར་རྤེས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ངྤེས་ཀང་། ཞིབ་རྩད་བྱས་པའི་
སན་ཐོ་མ་འབྱོར་གོང་ཐག་གཅོད་གནང་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བའི་བཀོད་ཁྱབ་དང་པོར་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཐབས་བལ་ཞྤེས་དང་། དངོས་དོན་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་རྤེས་སུ། སྐབས་དྤེར་གནས་
ཚུལ་གཙང་མ་ཆགས་ཟིན་པ་ཞིག་བསར་སོང་གནང་ཞྤེས་བརོད་པ་དྤེར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་
པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། ཞྤེས་དྲིས་པར།
རྩོད་ལན་པས། ༤་༤་༥ ལན་དུ། ཞུ་སོར་བའི་གོང་གསལ་གི་བྱྤེད་བབ་ཀི་རྤེན་པས་བཀའ་ཤག་ནས་བང་དོར་
བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དངོས་བདྤེན་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་གནས་ཚུལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆྤེན་པོ་བཟོ་ཐབས་བྱས་པ་དང་། གཟུགས་མྤེད་གིབ་བཟོ་བྱས་ནས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་
པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་རང་ཡིན།
ག་༤་༧། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༤་༥ ནང་། བྱ་སྤུ་གནོན་ཟྤེར་བ་དང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་
ཞྤེས་པ་འདི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་གང་གི་ནང་དུའང་གསལ་མྤེད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་
པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། ཞྤེས་དྲིས་པར།
རྩོད་ལན་པས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་བིས་མྤེད་པ་དྤེ་བྱ་སྤུ་གནོན་ཞྤེས་པའི་ཐ་སད་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ནམ་
རྒྱུན་འཛིན་སོང་གིས་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་བསད་ཡོད་དུས་འདི་ལ་བིས་མྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ནང་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱྤེད་བསད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད།
ག་༤་༨། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༤་༥ ནང་། ༢༠༡༦།༡༠།༢༨ འཁོད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་
གིས་ཕི་དྲིལ་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་། ཕི་དྲིལ་ལ་ཞིབ་རྩད་དགོས་ལུགས་དང།

བཀོད་མངགས་

ལམ་སོན་གནང་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་
ནང་གསྤེས་ ༣ པར། བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་པོ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཏང་ཡོད་
ཅྤེས་དང་། སྐབས་འདིར་བཀའ་ཤག་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་
གསལ་བ་དྤེ་གོང་གསལ་ ༢༠༡༦།༡༠།༢༨ འཁོད་དྤེ་རང་ཡིན་ནམ། གཞན་ཞིག་ཡོད་ན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་
སྤེལ་དཔང་རགས་འདོན་དགོས། ཞྤེས་དྲིས་པར།
རྩོད་ལན་པས། ༢༠༡༦།༡༠།༢༨ བརྡ་སོན་དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞྤེས་བརོད་པ་དང་།
ག་༤་༩། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༦།༡༡།༣༠ འཁོད་སན་དུ།

གུས་པ་དོན་གཅོད་ཀི་ངོས་ནས་ད་

བར་ཁིམས་སིག་ལ་གུས་བཀུར་དང་། འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་གོ་རིམ་མ་ནོར་བའི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་
བཞིན་ཡོད་སམ་ཡང་། གལ་སིད་དྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་ཚེ། དུས་ནས་དུས་སུ་གནད་དོན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལམ་སོན་
གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བཤད་ཞུས་འདུག་པར་རྩོད་ལན་པས་དྤེའི་ཐོག་ངོས་འཛིན་ཐག་
གཅོད་དང་ལམ་སོན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ། ཞྤེ ས ་དྲི ས ་པར།
རྩོ ད ་ལན་པས། གནད་དོན་དྤེའི་ཐད་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་
ལྤེན་བྱས་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་དང་། རྩོད་ལན་པས་ཀང་ཞུ་སོར་བས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པར་
ངོས་འཛིན་གནང་ནས་བརྡ་སོན་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད། ཅྤེས་བརོད་པ་དང་།
ག་༤་༡༠། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་མ་ཞུས་པར། ལས་བྱྤེད་བྱྤེ་བག་
པའི་མིང་འབོད་ཀིས་མི་མང་ལ་གསལ་བསགས་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་པ་ནི་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་
ནང་གསྤེས་ ༼ག༽ པའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དོན་ཅི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞུ་སོར་བས་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་འདོན་རྒྱུ། ཞྤེས་དྲིས་པར།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པས། བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དོན་ཚན་༨ ག་པའི་ནང་ག་རྤེད་བརོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
རང་གི་ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་དབང་ཚད་ལས་བརལ་བའི་ལས་དོན་ལག་བསར་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་
འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་ཞུ་གལ་དང་། གལ་ཏྤེ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་ཐབས་མ་འགིགས་
པར་ལག་ལྤེན་མི་བསར་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ། བརག་དཔྱད་ནན་ཏན་གིས་འགན་ལྤེན་ཐུབ་པའི་ལག་ལྤེན་
བསར་རྒྱུ་ལས་འོལ་ཚོད་ག་ཚོམ་རིགས་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་གསལ་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་དྤེ་རང་གི་ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་རང་གི་དབང་ཚད་ལས་བརལ་བའི་
ལས་དོན་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀིན་ཡོད། དྤེར་བརྤེན། དོན་ཚན་འདི་དང་འགལ་
འདུག་ཞུ་གི་ཡོད། ཅྤེས་བརོད་པ་དང་།
ཞུ་སོར་བས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བའི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་༨ ག་པའི་
ནང་དོན་རྣམས་རྩོད་ལན་པས་སན་སོན་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ལ་གོ་བ་ག་འདྲ་ཞིག་ལྤེན་དགོས་ཚུལ་
འགྤེལ་བཤད་བསོན་མ་སོང་། སིག་གཞི་དྤེའི་བརོད་དོན་ལ། རང་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་
དབང་ཚད་ལས་བརལ་བའི་ལས་དོན་ལག་བསར་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་ཞྤེས་པ་འདིས་ལག་བསར་བྱས་པ་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་དགོས་པ་རྤེད། ད་རྤེས་གནད་དོན་འདི་ལ་ཆ་བཞག་ན། དཔྤེར་ན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་
འཁོལ་མ་ཐོབ་པའི་གོང་ནས་དོན་གཅོད་ཀིས་ལས་བྱྤེད་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བསྐོ་གཞག་
གནང་ཟིན་པའི་གནས་སངས་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། གུས་པ་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། གོང་རིམ་
གི་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་གོང་ནས་ཐག་བཅད། ལས་བྱྤེད་བསྐོས། སིག་འཛུགས་ལ་གོང་གུད་ཕོག གོང་
རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་བྱས་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་བསྐོ་འཆར་གི་
བསམ་བོ་ཡོད། མ་འོངས་ལས་འཆར་ནང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཞུ་སན་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་ཕག་བིས་ཀི་སྐོར་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། མ་གཞི་
ནས་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གམ་ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཁུར་མཁན་ཞིག་ས་གནས་སུ་བཅར་
སྐབས་ས་གནས་དྤེའི་མི་མང་ལ་རང་གི་མ་འོངས་པའི་ལས་འཆར་གང་ཡོད་ངོ་སོད་བྱ་དགོས་ཡིན་དུས།
དྤེའི་སྐབས་སུ་བསྐོ་འཆར་ཡོད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཕག་བིས་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ལས་
བསྐོ་གཞག་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་མིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་སིག་གཞི་འདིའི་གོ་དོན་བྱས་པ་ཡིན་ན་ལག་བསར་
བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་འདུག ལག་བསར་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་མྤེད།
དགོངས་སྐོར་ཞུ་འོས་ཞུ་གལ་ཞྤེས་པ་ལྟར་གོང་རིམ་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་
དང་མ་ཐོབ་སྔོན་ནས་བསྐོས་ཟིན་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་མྤེད། ཅྤེས་བརོད་པ་དང་།
རྩོད་ལན་པས། རྩ་བས་ཞུ་སོར་བ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་གང་ལྟར་ལོ་ ༢༠ ལྷག་ཅིག་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་
དུས། འདི་མཁྱྤེན་གི་རྤེད་བསམ། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་ན་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཞིག་གོ་དགོས་པ་མ་རྤེད།
ཐག་གཅོད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མ་བྱས་སྔོན་ལ་སོབ་སོན་གནང་བ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་རྤེད། ཐག་བཅད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་སིག་གཞི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་མ་རྤེད། འདི་ལྟ་བུའི་བྱ་བ་ཞིག་མ་སྤེབས་གོང་
ལ་མ་འོངས་སྔོན་འགོག་གི་ཆྤེད་དུ་བཀོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆ་ཚང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་གི་
ཆྤེད་དུ་བཟོས་པ་ཞིག་ཨྤེ་ཡིན་ནམ། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་རྩ་བ་ནས་ནོར་བ་རྤེད། གོ་བ་ལྤེན་སངས་རྩ་བ་ནས་ནོར་
བ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་ན་ལས་བྱྤེད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གི་སྤྱོད་ཚུལ་དྤེ་དགོངས་དོན་འདི་དང་མཐུན་པ་བྱ་དགོས། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་གང་གནང་བ་དྤེ་
སིག་གཞི་དང་འགལ་བསད་ཡོད་ཙང་། ཞུ་ལན་ནང་དུ་གསལ་པོ་འཁོད་བཞག་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་འགྤེལ་
བཤད་ལོག་པར་བརྒྱབ་ནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལོག་ཁིད་མ་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞྤེས་བརོད་པ་
དང་།
ཞུ་སོར་བས། ངས་ཚན་པ་གཉིས་པ་དྤེ་ད་གིན་བཀླགས་མྤེད། ཚན་པ་དང་པོ་དྤེས་འགིག་པ་ཆགས་ཀི་རྤེད་
བསམ་སོང་། ངས་སྔོན་གི་ལས་གནས་དང་འབྤེལ་ནས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། ངའི་སྔོན་གི་ལས་གནས་
དང་ད་ལྟ་སྒྤེར་གི་འགན་ཁ་ཁ་ཆགས་ཡོད་པརྤེད། འདིས་ག་རྤེད་གསུངས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་ཏྤེ་
དགོངས་སྐོར་ཞུ་ཐབས་མ་འགིག་པར་ལག་ལྤེན་མི་བསར་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ་ཞྤེས་པ་འདི་ག་པར་གོ་དགོས་ཀི་
རྤེད། འདི་ལག་ལྤེན་བསར་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ལས། ལག་ལྤེན་མ་བསར་བ་ཞིག་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་ཚིག་གཞན་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་མིན། གང་ལྟར་འདིའི་གོ་བ་ནི་ལག་ལྤེན་བསར་ཟིན་པ་ཞིག་གོང་རིམ་ལ་
བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དབང་ཚད་ལས་བརལ་བའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ན་འང་ལག་ལྤེན་བསར་མ་ཟིན་པ་ཞིག་གོང་རིམ་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་དབང་ཚད་ལས་
བརལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མྤེད། ཅྤེས་བརོད་ཡོད།
ག་༤་༡༡། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞིབ་རྩད་བྱས་པའི་སན་ཐོ་མ་འབྱོར་གོང་ཐག་གཅོད་གང་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་
བས་གསལ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། ཞྤེས་གསུངས་པར།
ཞུ་སོར་བས། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ཡིག་ནང་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་བསྐོ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་
ནས་ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ཡིག་ནང་དུ་བལྟས་ན། ཡི་གྤེ་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་ཅིག་དོན་གཅོད་ལ་ཐད་ཀར་
འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་རང་ལ་བཀའ་བཀོན་གནང་ཡོད་རྤེད། ཁྱྤེད་ཚོས་ཞིབ་རྩད་མ་བྱས་
ནས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་དོན་གཅོད་ཀིས་ཞུས་པ་ལ་ངོས་ལྤེན་བྱ་ཐབས་མི་འདུག་གསུངས་ཡོད་
རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་རྤེས་མ་གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་དུས་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་གི་རྤེད། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་ཞིབ་རྩད་ཀི་སན་ཐོ་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་ཞིབ་རྩད་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་བཀོད་ཁྱབ་
གནང་ཡོད་རྤེད། ཞིབ་བརྩད་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་བཏང་
སྤེ། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་བརྩད་གནང་བའི་སན་ཐོ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ན་གཞི་ནས་ཐག་གཅོད་
གནང་དགོས་པ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་གི་འཛིན་སོང་ཕག་ལས་གནང་སངས་ལྟར་བྱས་ན་དྤེ་ལྟར་ཡིན་དགོས།
ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ཡིག་ནང་དུ་ཞིབ་རྩད་བྱས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ཞིབ་རྩད་ཀི་སན་ཐོ་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྱོར་སྔོན་ལ། གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་ཡོད་ན་བྱ་སྤུ་ནོན་གི་སིག་འཛུགས་དང་འགལ་གི་ཡོད་ཅྤེས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
ཞིབ་རྩད་བྱས་པའི་སན་ཐོ་མ་འབྱོར་གོང་ཐག་གཅོད་གནང་ཟིན་པ་ཞིག་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་མིང་བཏགས།
སྐབས་དྤེར་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་བཏགས་འདུག་པ་དྤེའང་རྤེས་སུ་ཉྤེན་བརྡ་དང་པོ་ཞྤེས་གསུང་ཡོང་གི་ཡོད་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན། དྤེ་ཚོ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གང་དུ་ཡང་མྤེད་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོང་དུས་
ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་བལ་བ་མ་ཟད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་ཡིན། ཞྤེས་བརོད་པ་དང་།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འདྲི་བརྩད་གིས་ཟྤེར་བའི་བཀའ་ཡིག་ ༡༠།༢༨ ཕྤེབས་ཡོད་པ་དང་། ཡི་གྤེ་
དྤེ་ག་རང་བང་དོར་བརྡ་སོན་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དྲི་བརྩད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་གྲུབ་འབས་གང་ཐོན།
གལ་སིད་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་གྲུབ་འབས་སན་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་ན་ཞུ་སོར་བས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ལྟར་བྱུང་
མི་འདུག དྤེ་ག་རང་དྲི་བརྩད་ཀི་བརྡ་ཐོ་རྤེད་ལ། ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་བརྡ་སོན་ཡང་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་དང་པོ་ཡང་དྤེ་
ག་རང་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཤོག་བུ་གཅིག་རང་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག ཅྤེས་བརོད་པར།
རྩོད་ལན་པས། དྤེ་ག་རང་ཉྤེན་བརྡ་ལ་གོ་བ་ལྤེན་མི་ཆོག་པ་ག་རྤེ་རྤེད། ལྤེན་ཆོག་གི་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་
ལྤེན་བསམས་པ་ཡིན་ན་ལྤེན་ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད། ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་སྒུག་བསད་ནས་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་
དབང་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་བས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གིས་ཉྤེན་བརྡ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད་ལ། བྱས་ཆོག་པ་ཞིག་རྤེད། ཅྤེས་བརོད་ཡོད།
ག་༥། ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༤ སྐོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད།
རྩོད་གཞི་འདིའི་ཐད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༤་༢ ནང་། རྩོད་ལན་པས་ (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༢།
བརྙན།) འདོན་འབུལ་དང་སྦྲགས། དྤེའི་ས་ཕབ་བཤུས་ཀིས་ཚིག་ཐོ་དྲངས་པའི་ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠
ཚེས་ ༡༥ ཉིན། ཞུ་སོར་བས་སྤེར་བྱྤེས་རིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་དུ་འདི་ལྟར་གསུངས་འདུག “ད་ང་ཚོའི་རྤེ་
བ་འདྲ་དྤེ། ཀུན་དགའ་ལགས་འདིར་ནིའུ་ཡོག་རང་ལ་བསད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས། བསད་ཐུབ་ན་བསམས་
ནས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་བསད་ཡོད། དཱ་འདིར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡི་གྤེ་ཞིག་བཏང་བཞག་
ཡོད། དྤེ་གའི་ལན་གསལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གཅིག་ལས་བྱྤེད་རན་པ་རྤེད་གདའ། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས། བོད་གཞུང་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཟྤེར་ཁུལ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་གདའ། གཉིས་ཀ་རྤེད།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་གཞུང་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་རྤེས་ཀི་གཞུང་གཉིས་ཀ ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་ལྷག་
ཙམ་ཞིག ལས་ཀ་བྱས་པའི་ཉམས་མོང་ཡོད་རྤེད། ཨྤེ་ནི་གཅིག མི་མང་གི་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དྤེ་ཚོ་ག་
རྤེ་ཡོད་མྤེད། གཅིག་གོ་རོགས་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། མི་མང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་
ལས་རྦད་དྤེ་དགའ་ཆྤེན་ཞིག་གི་དྲག་གི་རྤེད་གདའ། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོད་དུས། དྤེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིག་ཐོག་ནས་འདིར་བསད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ངས་རྤེ་བ་དྤེ་རྒྱག་གི་ཡོད” ཞྤེས་ཞུ་སོར་བས་ལས་བྱྤེད་
མིང་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་བྱྤེད་དྤེར་བསོད་བསྔགས་ཆྤེན་པོ་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་གནས་
སངས་འོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་བསྐོ་གཞག་མ་གནང་ན་དོ་བདག་དང་མང་ཚོགས་ནས་ག་རྤེ་བསམ་གི་རྤེད་
དམ། བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་པ་ལ་འཛིན་སོང་གི་རྒྱུན་གོན་སོགས་གནད་དོན་མང་པོར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་
ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཡོད། དྤེས་ན་རྩོད་ལན་པས།
༡)

ཞུ་སོར་བས་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༢། བརྙན། ཁོ་
ན་མ་གཏོགས་འདོན་འབུལ་ཐུབ་མྤེད་པ་དང།

༢)

དཔང་རགས་དྤེའི་ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་ནང་བཀོད་པའི། ཀུན་
དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་
འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་བ་གང་ཡང་གསལ་གི་མྤེད་པ་དང་།
ཞུ་ལན་ ༤་༤ ནང་། བསྐོ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་བདྤེན་པ་
ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བ་ལས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་བའམ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁྤེལ་བ་གསལ་ཀི་
མི་འདུག

༣) ཞུ་སོར་བས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ འཁོད་དྲི་བརྩད་ལ་
༢༠༡༦།༡༡།༣༠ ཉིན་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་ཡིག་ཆ་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩ འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་
ལུང་དྲངས་པའི་ནང་། ཕི་འབྤེ ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་བྱུང་མཚམས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ཏུ་
ལས་བྱྤེ ད ་གཅི ག ་འཇོ ག ་རྒྱུའི ་ བསམ་བོ ་ ཡོ ད ་སྐོ ར ་བཤད་པ་ལས།

གོ ང ་རི མ ་ནས་བཀའ་

འཁོ ལ ་མ་ཐོ ན ་གོ ང ་ཐག་གཅོ ད ་ཟི ན ་པའི་གསལ་བསགས་བྱས་རི ག ས་མྤེ ད ་ ཅྤེ ས ་གསལ་
འདུག
༤)

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༢ ནང་གསལ་བའི་ཞུ་སོར་བའི་གཏམ་གྤེང་དྤེ་དག་ནི་དྲི་བར་ལན་
འདྤེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། གསལ་བསགས་བྱས་པ་ཞིག་ཀང་རྤེད་མི་འདུག་ན།

༥)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་རྩ་ ༤༌༤ དང་འབྤེལ་ཐོག་མའི་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་ ག༌༤༌༨ ལ། ཞུ་སོར་
བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༤་༥ ནང་། ༢༠༡༦།༡༠།༢༨ འཁོད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ཕི་དྲིལ་ལ་བཏང་བའི་
ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་། ཕི་དྲིལ་ལ་ཞིབ་རྩད་དགོས་ལུགས་དང།

བཀོད་མངགས་ལམ་སོན་གནང་

དགོས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་ནང་
གསྤེས་ ༣ པར། བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་པོ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཏང་ཡོད་
ཅྤེས་དང་། སྐབས་འདིར་བཀའ་ཤག་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་
ཅྤེས་གསལ་བ་དྤེ་གོང་གསལ་ ༢༠༡༦།༡༠།༢༨ འཁོད་དྤེ་རང་ཡིན་ནམ། གཞན་ཞིག་ཡོད་ན་རྩོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་འདོན་དགོས། ཞྤེས་དྲིས་པར། དྤེར་རྩོད་ལན་པས།
༢༠༡༦།༡༠།༢༨ བརྡ་སོན་དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞྤེས་ལན་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནསཐོག་མའི་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་ ག༌༤་༩ ལ། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༦།༡༡།༣༠ འཁོད་སན་དུ།
གུས་པ་དོན་གཅོད་ཀི་ངོས་ནས་ད་བར་ཁིམས་སིག་ལ་གུས་བཀུར་དང་། འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་
གོ་རིམ་མ་ནོར་བའི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་སམ་ཡང་། གལ་སིད་དྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་ཚེ།
དུས་ནས་དུས་སུ་གནད་དོན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལམ་སོན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བཤད་
ཞུས་འདུག་པར་རྩོད་ལན་པས་དྤེའི་ཐོག་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་དང་ལམ་སོན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་
གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ། ཞྤེ ས ་དྲི ས ་པར། དྤེ ར ་རྩོ ད ་ལན་པས། གནད་དོན་དྤེའི་ཐད་རྩོད་ལན་
པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་དང་།
རྩོད་ལན་པས་ཀང་ཞུ་སོར་བས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་བརྡ་སོན་
བཏང་བ་ཞིག་རྤེད། ཅྤེས་ལན་ཕུལ་ཡོད།
དྤེས་ན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ འཁོད་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བང་དོར་
བརྡ་སོན་དང་པོ་ཟྤེར་བ་བཏང་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ འཁོད་ནོར་འཁྲུལ་
ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་འབྱོར་གོང་བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག
༦)

དྤེར་བརྤེན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་པར། “སྔ་ལོ་
༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སིག་འཛུགས་ཀི་སིག་གཞི་ལྟར་
འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་མི་མང་ཚོགས་ཆྤེན་ཐོག་ཨ་རི་དོན་
གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་
ཀི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་
པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟོས་མྤེད་དང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྤེན། བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་པོ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་བཏང་ཡོད། ”ཅྤེས་པ་དྤེ་གཞི་རྩ་འཛིན་ཡུལ་མྤེད་སབས། གནད་དོན་ཆགས་ཀི་མྤེད་པར་
ངོས་འཛིན་གིས། ཁ་མཆུ་འདིའི་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན་རགས་ཟིན་ཁོངས་སུའང་འགོད་
འཇུག་བྱྤེད་མ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་སྤེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གནད་དོན་
གཏན་འབྤེབས་ཀི་ཉན་ཞིབ་གཉིས་པའི་སྐབས་དྤེ་དོན་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད།

ག་༦། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༠ ལྟར་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཀི་བྱ་རིམ།
སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཁ་མཆུའི་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་དབང་ཡིན་པས།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གནད་དོན་གི་རགས་ཟིན་བཟོས་ཏྤེ་གོད་ཡ་སོ་སོར་སྣོན་འཕྲི་བཟོ་བཅོས་ག་རྤེ་དགོས་
མིན་བསམ་ཚུལ་ལྤེན་རྒྱུའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་མྤེད་ནའང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་དྤེ་ལྟ་བུའི་བྱ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

རིམ་གི་ལམ་སོལ་ཞིག་ཡོད་མུས་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོད་ཡ་སུ་ཐད་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་རྣམ་

རོག་མི་ཡོང་བ་དང་། ཕི་གསལ་ནང་གསལ། ཁིམས་ཞིབ་དྲང་བདྤེན་བཅས་ཀི་ཁྤེ་ཕན་ལ་བལྟས་ཏྤེ།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་རགས་ཟིན་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀས་
༢༠༡༩།༦།༡༩ ཉིན་བར་དུ་སྣོན་འཕྲི་བཟོ་བཅོས་ག་རྤེ་དགོས་མིན་བསམ་ཚུལ་འདོན་ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་སད་
ཡོད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དུས་བཀག་བཟོས་པ་ལྟར་གོད་ཡ་གཉིས་ནས་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཀི་
རགས་ཟིན་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བའི་ནང་། རྩོད་ལན་པས་རགས་ཟིན་ཐོག་སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་
ཚུལ་མྤེད་སྐོར་སན་འབུལ་བྱུང་བ་དང་། ཞུ་སོར་བས་གནད་དོན་ཁ་སྣོན་དགོས་པ་གསུམ་དང་། ཚིག་
བརོད་བཟོ་བཅོས་དགོས་པ་གཅིག ཁུངས་སྤེལ་འགན་ཁུར་སོ་བཤུག་དགོས་པ་གཅིག ཚིག་བརོད་འཕྲི་
འཐྤེན་དགོས་པ་ཞིག་བཅས་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།
༢༠༡༩།༦།༡༩ ཉིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རྩོད་ལན་པར་ཞུ་སོར་བའི་བསམ་ཚུལ་སན་ཞུའི་ངོ་བཤུས་དང་
སྦྲགས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཀི་རགས་ཟིན་འགྤེམས་སོད་བྱས་པའི་ཐོག་ཞུ་
སོར་བས་སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་འབྱོར་ལ་དགག་པ་ཡོད་མྤེད་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་སྤེ། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་
སན་ལ་དགག་པ་ཇི་ཡོད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤་༠༠ གོང་རྒྱུ་
མཚན་ཞིབ་གསལ་བཀོད་དྤེ་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་པའི་དུས་བཀག་བཟོས་པ་ལྟར། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སོར་བའི་
གནད་དོན་རགས་ཟིན་ཐོག་སྣོན་འཕྲི་དང་། ཁུངས་སྤེལ་འགན་ཁུར་སོ་བཤུག་གི་བསམ་ཚུལ་ཡོངས་རོགས་
ལ་དགག་པ་བྱས་ཏྤེ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་སོར་བའི་བསམ་ཚུལ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་རྤེ་རྤེ་བཞིན་དཔྱད་
ཞིབ་བྱས་ཏྤེ། ཞུ་སོར་བའི་གནད་དོན་རགས་ཟིན་ཐོག་སྣོན་འཕྲི་ཡོང་བའི་བསམ་ཚུལ་གསུམ་ངོས་ལྤེན་བྱས་
ཡོད་པ་དང་། བསམ་ཚུལ་གསུམ་ལ་བདག་སོད་མི་བྱྤེད་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད།
ག་༦་༡།

ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་གི་གནད་དོན་དང་པོར། སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བའི་ནང་། བསམ་
བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པར་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་ཁ་སྣོན་གནང་སོང་ཞུས་འདུག་
པར། ཞུ་སོར་བའི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཁ་མཆུ་འདིའི་གནད་དོན་ཁག་ལྔར་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའི་ཆ་ནས་ཁ་
སྣོན་བྱ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་ཀང་། རྩོད་པ་འདི་སོང་མཁན་རྩོད་ལན་པ་མིན་པར་ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་
ཡིན་སབས། དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་འགན་ཁུར་ཞུ་སོར་བར་བསྐུར་ཏྤེ། ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་སིད་
འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་དང་། ཞུ་རྩ་ ༤་༦ ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་
ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣར་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༧ ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་
སོན་ཐབས་ཐོག་འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༨ དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་སྐོར། ཞུ་
རྩ་ ༤་༡༠ བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་བྱས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་བཅས་ནི་རྩོད་ལན་པས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་དངོས་དོན་གི་གནད་དོན་དང་པོའ ་ི ཁོངས་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད།
ག་༦་༢།

ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་གི་གནད་དོན་གསུམ་པར། སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བའི་ནང་། གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་མོང་
མྤེད་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེ། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་གནས་ཡོད་མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་
ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རུང་ཞྤེས་པ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་
ཞྤེས་ཁུངས་སྤེལ་འགན་ཁུར་སོ་བཤུག་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་འདུག་པར། ཐོག་མར་རྩོད་ལན་
པས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པ་བཀོད་ཡོད་སབས། ཞུ་སོར་བའི་བསམ་ཚུལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཏྤེ།
ཁུངས་སྤེལ་འགན་ཁུར་རྩོད་ལན་པར་བསྐུར་ཡོད།

ག་༦༣།

ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་ལྔ་པར། སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བའི་ནང་། (ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་དངུལ་
ཁང་རྩིས་མགོ་སྐོར་ལ་ཞུ་སོར་བས་) དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ་བཅས་
ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནས།
བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཕིར་འཐྤེན་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་འདུག་
ཀང་། ཚིག་བརོད་དྤེ་དག་ཞུ་རྩའི་ནང་དྲངས་པའི་ཐོག་མའི་རྩོད་གཞིའི་ཚིག་བརོད་ཡིན་སབས། ཞུ་སོར་
བའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ངོས་ལྤེན་མ་བྱས་པར། ཚིག་བརོད་རྙིང་པ་རང་འཇགས་འཇོག་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་
པ་ཡིན།

ག་༦་༤།

ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ ཀ༽ པར། སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བའི་ནང་། དྤེ་སྔ་མ་
འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོང་ཉྤེན་ཡང་མཐོང་མྤེད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་
ཁ་སྣོན་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་འདུག་ཀང་། དྤེ་ནི་རྩོད་གཞིའི་གནད་དོན་ངོ་མ་ཐག་གཅོད་ལ་ཐད་
ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་དང་། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ཁག་ལ་རྩོད་བཤད་བྱྤེད་ཆོག་
པས། ཞུ་སོར་བའི་བསམ་ཚུལ་ལ་བདག་སོད་བྱ་རྒྱུ་མིན་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད།

ག་༦་༥།

ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཀ༽ པར། སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བའི་ནང་། གོང་
གསལ་གི་བརོད་པ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་བོན་འོས་མི་དྤེར་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་ཞྤེས་པའི་ཚབ་
ཏུ། གོང་གསལ་གི་བརོད་པ་དྤེ་དག་གིས་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་བོན་འོས་མི་དྤེར་སིད་སོང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཅྤེས་པ་
རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་བཟོ་བཅོས་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་འདུག་པར། ཞུ་རྩ་ ༤་
༡༠ ནང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་ནང་གསྤེས་ ༩ པའི་ཚིག་བརོད་དྲངས་པ་ལྟར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འགོད་དགོས་པར་མངོན་པས། ཞུ་སོར་བའི་བསམ་ཚུལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པའི་ཐོག་ཚིག་
བརོད་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཏྤེ། ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ ནང་དྲངས་པའི། བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ཁྱྤེད་རང་
སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡོད་
པ་སོགས་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་རིང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་
ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཅྤེས་པའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་བོན་འོས་མི་
དྤེར་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་ཡོད།
ག་༦་༦།

ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཁ༽ པར། སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བའི་ནང་། ཌི་སི་ཁུལ་
གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་
བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཞྤེས་པ་དྤེའི་ཐོག་བཅས་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་
བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཅྤེས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་ཁ་སྣོན་དགོས་པའི་
བསམ་ཚུལ་ཞུས་འདུག་པར། རྩོད་གཞིའི་གནད་དོན་ངོ་མ་ཐག་གཅོད་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད་པས།
ཞུ་སོར་བའི་བསམ་ཚུལ་དྤེར་བདག་སོད་བྱ་རྒྱུ་མིན་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན།

ག་༦་༧།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཀི་རགས་ཟིན་ལ་བསར་ཞིབ་སྐབས། དངོས་དོན་བདུན་
པའི་གནད་དོན་ ཁ༽ པའི་རྒྱབ་རྤེན་ཚིག་བརོད་དུ་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤༌༡༠༌༡ དྲངས་འདུག་པ་ཏག་
ཏག་བསད་མྤེད་སབས། དྤེའི་རྒྱབ་བརྤེན་དུ་ཞུ་ལན་ ༤༌༡༠༌༢ ཚིག་བརོད་ལུང་འདྲྤེན་གིས་བཟོ་བཅོས་
བྱས་ཡོད།

ག་༦་༨།

ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༩།༦།༡༨ ཉིན་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣ ཆ་རྤེན་འོག་ཞུ་སན་ལ་སྣོན་འཕྲི་
ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་སན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར། ཁིམས་ཡིག་ལྟར་བྱུང་མྤེད་པས་ཕིར་སོག་བྱས་
ཤིང་། ༢༠༡༩།༦།༡༩ ཉིན་ཞུ་སོར་བའི་བསར་དུ་ཞུ་རྩར་སྣོན་འཕྲི་ཆོག་པའི་སན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བའི་
ནང་། ཡུལ་ཁིམས་ཀི་གན་ཡིག་ལྟར་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པའི་ཞྤེས་པའི་ཚབ་ཏུ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་
ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཞྤེས་བཟོ་བཅོས་ཡོང་བ་ཞུས་འདུག་པར། ཞུ་རྩ་ཞུ་ལན་དང་། དཔང་རགས་ཀི་ཆྤེད་
དུ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ཚིག་བརོད་རྙིང་པ་དྤེ་དུས་ཚོད་འགོད་ནོར་ཕིན་
ཡོད་པ་དང་། ནོར་བཅོས་བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་གོད་གཞིའི་གནད་དོན་ངོ་མ་དྤེ་ཐག་གཅོད་ལ་མཁོ་ཕན་
འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དངོས་བདྤེན་ཡིན་པས། ཞུ་རྩར་སྣོན་འཕྲིའི་སན་ཞུར་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཏྤེ། སྒྱུར་
བཅོས་བཏང་བའི་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དྤེ་ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་གཉིས་པའི་ནང་འགོད་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་
གནང་ཞྤེས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལྟར། ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་དྤེའི་ཚིག་བརོད་ལ་ལྤེགས་བཅོས་བྱས་
ཡོད།

ག་༧།

༢༠༡༩།༧།༡༠ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་ཡ་གཉིས་ཀས་
ཁིམས་ཞིབ་བྱ་རིམ་ལ་འགན་ཁུར་ཚུལ་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར་ལམ་སོན་གནང་སྐབས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ག་༧༌༡།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔང་རགས་ཆྤེད་ཡིག་དངོས་འདོན་འབུལ་གི་བྱ་རིམ་ལ་འགན་ཁུར་ཏག་
ཏག་ལྤེན་མ་ཐུབ་པར། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དགོས་མྤེད་ཀི་ལས་རྙོག་འབོར་ཆྤེན་ཞིག་བཟོས་ཡོད།

ག༌༧་༡་ཀ

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༩།༥།༣ ཉིན་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་ཀི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་སྐབས། ༢༠༡༩།༦།༥ ཉིན་
ཉན་ཞིབ་དུ་བཅར་སྐབས་དོ་བདག་གོད་ཡ་སོ་སོས་དཔང་རགས་ཆྤེད་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་
ཁག་མཉམ་ཁྱྤེར་དགོས་པ་དང་། ཅི་སྤེ་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་མྤེད་ཚེ། གོད་ཡ་གཉིས་ཀས་འདོན་འབུལ་ཞུས་
པའི་ཡིག་ཆ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ཕུད། དྤེ་བྱིངས་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནམ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཟུང་དྲུང་ཡན་གི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་དག་མཆན་
ངྤེས་པར་འཁོད་དགོས་ཞྤེས་བཏང་ཡོད།

ག་༧་༡་ཁ

༢༠༡༩།༦།༥ ཉིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རྩོད་ལན་པས་ངོས་ནས་ཡིག་ཆ་ཁག་ ༦ འདོན་འབུལ་དགོས་
པའི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བར། རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་རྙིང་པ་གཉིས་བསར་ཟློས་ཀིས་ཕུལ་བ་དང་།
འཕྲོས་རྣམས་ལ་དག་མཆན་མ་འཁོད་པར་ཕུལ་འདུག་པས། ཡིག་ཆ་ཕིར་སོག་བྱས་ཏྤེ། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ ༢༠༡༩།༦།༡༨ འཁོད་བརྡ་ཐོའ ་ི ནང་དྤེ་འབྤེལ་བཀའ་ཁྱབ་ཉམས་ལྤེན་དགོས་པའི་བརྡ་སོན་དང་
འབྤེལ། ༢༠༡༩།༥།༣ འཁོད་བརྡ་ཐོའ ་ི འབྲུ་དོན་སྣང་མྤེད་དུ་བསྐྱུར་འདུག་པས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་
འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ཁ] ༡) ནང་གསལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁྱྤེད་རང་གིས་དཔང་
རགས་ཆྤེད་ཕུལ་བའི་ཡིག་དངོས་དྤེ་དག་ངོས་ལྤེན་མི་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཇི་ཡོད་ ༢༠༡༩།༦།༢༠ ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤ གོང་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་པའིབརྡ་ཐོ་བཏང་།

ག་༧་༡་ག

རྩོད་ལན་པའི་ ༢༠༡༩།༦།༢༠ འཁོད་སན་ནང་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཁིམས་རྩོད་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཅར་
བ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་ཡིན་ལུགས་སོགས་བཀོད་འདུག

ག་༧་༡་ང་།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ ༢༠༡༩།༦།༢༡ འཁོད་བརྡ་ཐོའ ་ི ནང་།

ག་༧་༡་ང༌༡། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ཀ] ནང་གསལ་གི་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་
སྐབས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་རགས་སུ་ངོས་ལྤེན་ཡོང་ཆྤེད་འདོན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཡིག་དངོས་དང་།
དྤེ་སྔ་ཞུ་ལན་ཆབས་ཅིག་ཕུལ་བའི་ཡིག་དངོས་དྤེ་དག་གི་དབྱྤེ་མཚམས་དང་དགོས་དམིགས་ཇི་ཡིན་གོད་
ཡ་སོ་སོས་ཤྤེས་རོགས་དགོས་ངྤེས།
ག་༧་༡་ང་༢། ཞུ་ལན་མཉམ་ཕུལ་བའི་ཡིག་དངོས་དྤེ་དག་དཔང་རགས་སུ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཆོག་གི་ཡོད་ན། ཁིམས་ཡིག་
ནང་བྱ་རིམ་སྔ་རྤེས་གོ་རིམ་བཏོད་པ་རྣམས་དགོས་མྤེད་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད་ལ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
ཁིམས་ཡིག་གི་བྱ་རིམ་ལྟར་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་དྤེའང་དོན་མྤེད་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ག་༧་༡་ང་༣། ཡིག་ཆ་ཆག་བསིལ་ཁག་གཉིས་ཕུལ་འདུག་པ་དྤེ་དག་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་
ཚན་ ༣༩ [ཀ] ཆ་རྤེན་གཞིར་བཟུང་འདོན་འབུལ་ཞུ་གི་ཡོད་ཚེ། ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༡) གཞིར་
བཟུང་འབུལ་དགོས་པ་ལས། ཐོ་གཞུང་མྤེད་པར་ཆག་བསིལ་གིས་ཕུལ་བ་ཙམ་གིས་འགིག་གི་མྤེད།
ག་༧་༡་ང་༤། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོའ ་ི གོ་དོན་རོགས་པའི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལྤེན་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གོད་ཡ་སོ་སོའ ་ི
འགན་ཁུར་ཡིན་ལ། ཉམས་མོང་མྤེད་ལུགས་ཀི་ཤོད་སངས་འདི་རིགས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལྟར་
འགན་ཁུར་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ་དྤེའི་ཁག་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བགང་མི་རུང་།
ག་༧་༡་ང་༥། གོང་འཁོད་སན་ཞུ་དང་། ཡིག་ཆ་ཆག་བསིལ་གཉིས་དྤེ་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལྟར་འདོན་འབུལ་ཆྤེད་
ཕིར་སོག་གིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤ གོང་འདི་གར་
ཕུལ་འབྱོར་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག་པའི་བརྡ་ཐོར་ཞྤེས་བཏང་ཡོད།
ག་༧་༡་ཅ

དྤེའི་ཐོག་རྩོད་ལན་པས་ ༢༠༡༩།༦།༢༤ འཁོད་སན་ཕུལ་འབྱོར་ནང་། ཡིག་དངོས་ཐོ་གཞུང་འདོན་
འབུལ་ཞུ་རང་ཙམ་ལས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོའ ་ི འབྲུ་དོན་གཙོ་བོ་སྤེ། རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་
ཞུ་རྒྱུ་མུ་མཐུད་སྣང་མྤེད་དུ་བསྐྱུར་འཇོག་བྱས་འདུག་ན།

ག་༧་༡་ཅ་༡། ཁིམས་ཡིག་གི་བྱ་རིམ་ཉམས་ལྤེན་ལག་བསར་མ་ཞུས་པའི་འགལ་འཛོལ་གི་འགན་ཁུར་རྣམས་གོད་ཡ་སོ་
སོས་ལྤེན་དགོས་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་རྩོད་པ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༤)
པའི་བྱྤེད་སྒོ་དོན་ཚན་ ༥ པར་མོས་མཐུན་ཁས་ལྤེན་གཙང་མ་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན་པས། ཁྱྤེད་རང་གི་
ཁིམས་རྩོད་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཅར་བ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་ཡིན་ལུགས་དང་། དྤེས་དགོངས་གསོལ་
ཟྤེར་བ་ཙམ་གིས་ཁིམས་ཡིག་ལྟར་གི་ཞུ་སྒོ་ཉམས་ལྤེན་མ་ཞུས་པའི་འགལ་ཚབས་དྤེ་དག་རྒྱུའི་ཁིམས་
ཡིག་གི་གནང་བ་མྤེད་པས།
ག་༧་༡་ཅ་༢། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལྟར་འདོན་འབུལ་མ་ཞུས་པའི་ཡིག་དངོས་དྤེ་དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ངོས་ལྤེན་བྱ་རྒྱུར་ཁག་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡྤེང་ངྤེས་འདོད་བོ་ཚིམས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཇི་ཡོད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤་༠༠ གོང་ཕུལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས་ཞྤེས་བཏང་ཡོད།
ག་༧་༢།

རྩོད་ལན་པས་ ༢༠༡༩།༧།༡ འཁོད་སན་དུ།

ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་སོང་འདུག་སྐོར་

དགོངས་སྤེལ་དང་ཕིས་འབྱུང་ལྷོད་གཡང་དུ་མ་སོང་བ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལྤེན་བྱས་འདུག
ག་༧་༣།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་ ༢༠༡༩།༧།༢ འཁོད་ནང་།

ག་༧་༣་༡།

ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ཡིག་དངོས་འདོན་འབུལ་དུས་འགངས་སོང་བའི་སྐོར་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་ཕིན་པར་
དགོངས་སྤེལ་དང་། སད་ཕིན་ཁ་མཆུ་འདིའི་བྱ་རིམ་ཁོད་བྱྤེད་སྒོ་ཇི་ཡོད་བཀའ་ཕྤེབས་ལྟར་རྩོད་ལན་པ་
དང་ཁིམས་རྩོད་པ་བཅས་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སིང་བཅངས་དམ་གཉྤེར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་ཕིས་
འདོམས་ཀི་ཁས་ལྤེན་ཞུས་འདུག་པར་བརྤེན། ཡིག་དངོས་དྤེ་དག་དཔང་རགས་སུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདུག་ནའང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བྱ་རིམ་བརྩི་མྤེད་ཀི་བྱྤེད་འཛོལ་དྤེ་རིགས་མུ་མཐུད་བྱུང་ཚེ།
ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ཆད་འགྤེལ་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་ངྤེས་ཡིན་འདུག་པ་དྤེ་དོན་སྤེམས་འཆང་
དགོས་རྒྱུ།
ག་༧་༣་༢།

ཡིག་དངོས་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་དཔང་རགས་ཆྤེད་ཡིག་དངོས་གངས་ ༥༡ འདོན་འབུལ་ཞུས་ཁོངས་
ནས།

ག་༧་༣་༢་ཀ ཨང་ ༥༠ དང་ ༥༡ གཉིས་དཔང་རགས་འཕར་མའི་ཁོངས་ཕུལ་འདུག་པ་ལྟར། ཐོ་གཞུང་དུ་དྤེ་དོན་
མཆན་འགོད་དགོས་པ་དང་།
ག་༧་༣་༢་ཁ ཨང་ ༤༩ ནང་ཚེས་གངས་འགོད་ཆད།
ག་༧་༣་༢་ག ཨང་ ༣༠ ནང་ཡིག་ཆ་གསར་སྣོན་དང་། ༣༡ ནང་ཁ་ཤོག་གསར་སྣོན་བྱས་འདུག་པ་དྤེ་དག་ཀང་འཕར་
མ་ཡིན་བཟོ་མངོན་པས། ཐོ་གཞུང་ནང་མཆན་འགོད་དགོས།
ག་༧་༣་༢་ང་། ཨང་ ༥ དག་མཆན་འཁོད་དྤེ་ཕུལ་མི་འདུག་པ་བཅས་བཅོས་སིག་དགོས་རྒྱུ།
ག་༧་༣་༣།

དཔང་རགས་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ཡིག་དངོས་གངས་ ༥༡ ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་ཁ་མཆུའི་དངོས་དོན་དང་། ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་གང་དང་གང་ཞིག་
ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་རྤེའུ་མིག་གཞིར་བཟུང་བསྐངས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་
དང་།

ག་༧་༣་༤།

འབོད་ཁིད་བྱ་འཆར་གི་དཔང་པོ་ ༥ གསལ་བ་དྤེ་དག་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༢) གཞིར་བཟུང་ཐོ་གཞུང་
བཟོ་འགོད་ཞུས་ཐོག དཔང་པོ་འབོད་ཕོགས་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༢ དང་། ༤༦ ནང་
གསལ་འཚེམས་མྤེད་པསྒྲུབས་ཏྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ རྤེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤་
༠༠ གོང་འདི་གར་ཕུལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས་ཞྤེས་བཏང་ཡོད།

ག་༧་༤།

དྤེ་བཞིན་དུ།

ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་ཆྤེད་ཡིག་དངོས་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཁོངས་སུ།

ག་༧་༤་༡།

སོ་སོའ ་ི བདག་དབང་འོག་ཏུ་མྤེད་པར་ཕི་དྲིལ་དང་། རྩོད་ལན་པར་བདག་དབང་ཡོད་གནས་གསལ་བའི་
ཡིག་ཆའི་ཐོ་གཞུང་ནང་བིས་བསུབ་ལག་བིས་དང་། ཡིག་ཆ་གསུམ་ཚེས་གངས་འགོད་ནོར་ཕིན་འདུག་
པ་དང་། ཨང་གངས་འགོད་ནོར་ཕིན་པ། ཡིག་ཆ་གཅིག་ཐོ་གཞུང་གཞན་ནང་མཉམ་བསྤེ། ཐོ་གཞུང་
སྔ་ཕི་གོ་མཚུངས་མྤེད་པ་བཅས་ལྤེགས་བཅོས་ཆྤེད་ཕིར་སོག་བྱས་ཏྤེ། ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་
ཕུལ་བའི་སན་ཞུ་ཁག་བཞི་ཡི་ངོ་བཤུས་གནང་སོང་གསལ་བ་ལྟར་པར་བཤུས་དོད་སད་དྤེ་ངོ་བཤུས་ལྤེན་
ཆོག་རྒྱུའང་། སོ་སོའ ་ི སན་ཞུའི་ངོ་བཤུས་ཙམ་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱྤེད་པའི་བྱྤེད་བབ་དང་། ཡིག་ཆའི་
ནང་བིས་བསུབ་དང་། ལག་བིས་སོགས་ཀི་བྱྤེད་སངས་འདི་རིགས་སྣང་ཆུང་ལང་ཤོར་དུ་མི་འགོ་བའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིད་གཟབ་བྱྤེད་གལ་ཞྤེས་ལམ་སོན་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་ཡོད།
ག་༧་༥།

ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འགན་ཁུར་ཞུ་སངས་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་བྱྤེད་
སངས་འདི་དག་གི་རྤེན་གིས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་བྱ་རིམ་དུས་འགངས་དང་། ལས་རྙོག་
འཕར་མ་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་ངོ་སོད་བརྡ་སོན་བྱས་ཡོད།

ག་༨།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན། ཞུ་སོར་བས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་
ཚན་ ༣༩ [ག] འོག་དཔང་རགས་བང་བྱར་མི་འོས་པ་དང་། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥།
༡༦། དང་ ༣༠ བཅས་འོག་དཔང་པོ་བརྩི་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་ཡོང་བ་ཞྤེས་པའི་སན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་འབྱོར་
བྱུང་།

ག་༩།

དྤེར་འདི་ནས་སན་ཞུའི་ནང་དོན་བཅོས་སིག་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་ ༢༠༡༩།༧།༡༢ འཁོད་བཏང་བའི་ནང་།

ག་༩་༡།

གཉིས་པའི་ནང་གསྤེས་ ༢ ནང་། དཔང་རགས་ voice proof 1.MP3 ཞྤེས་པ་དང་། དྤེའི་
སིང་དོན་བཀོད་འདུག་པ་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་རྩོད་ལན་པས་འདི་གར་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཁོངས་སུ་མི་འདུག་པས།
ས་ཁག་ ༤ ཡི་མཉྤེན་བཤུས་བསར་དུ་བཏང་ཡོད་ན། ས་ཁག་དྤེ་དག་དང་། དྤེ་དག་ཕབ་བཤུས་ཀི་
ཚིག་ཐོ་སྔོན་བཏང་གཞིར་བཟུང་སྒྲུབ་བྱྤེད་སིང་དོན་རྣམས་འབི་འགོད་དགོས་རྒྱུ་དང་།

ག་༩་༢།

ནང་གསྤེས་ ༤ [ཁ] ནང་གསལ་དཔང་རགས་བརྙན་ ༡ དང་ ༢ གཉིས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་ནོར་ཤོར་ཡོད་
མྤེད་ལ་བསར་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་སན་ཞུ་དྤེ་བཟོ་བཅོས་ཆྤེད་ཕིར་སོག་སོང་ཡོད།

ག་༡༠།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ཉིན། ཞུ་སོར་བས། རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་འཕར་མ་གཉིས་
འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བར་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གྲུབ་རྤེས་མ་གཏོགས་རག་སོན་བྱུང་མྤེད་པས།
དྤེའི་ཐོག་རྩོད་བཤད་ཀི་དུས་ཚོད་སྐར་མ་ལྔ་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞྤེས་པའི་སན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་འབྱོར་ནང་།
ཡིག་ཆ་ཨང་རིམ་འབི་ནོར་ཤོར་བ་དང་། ཤོག་གངས་རྩིས་ནོར་ཕིན་པ་ལྤེགས་བཅོས་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་
བཏང་བར། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༩།༧།༡༢ ཉིན་སན་ཞུ་བསར་མ་ཞིག་ཕུལ་འདུག་པ་དྤེར་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་
སྐབས། ཨང་རིམ་འབི་ནོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཤོར་བ་དང་། ཤོག་གངས་རྩིས་ནོར་རྩོད་ལན་པས་
ཕིན་འདུག་པས། ནོར་འཁྲུལ་ལ་ཆ་འཛིན་མ་དགོས་པར་དག་བཅོས་ཞུ་སྒོ་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧
ཚེས་ ༡༥ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བ་སྔ་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༡་༠༠ གོང་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་ཡོད།
དྤེ་ནི། ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་བཅོས་སིག་ཞུ་སྒོ་ཁག་
༢༠༡༩།༧།༡༠ ཉིན་གི་སྔ་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༩་༣༠ ཐོག་མ་གཏོགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཐུབ་
མྤེད་པར་བརྤེན། རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་གཉིས་དྤེ་ཞུ་སོར་བར་ཞིབ་
གཅོད་ཉན་ཞིབ་གྲུབ་རྤེས་ཀི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣་༥༠ ཐོག་གཞི་ནས་ངོ་བཤུས་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ག་༡༡།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། ཞུ་སོར་བས་གོང་གསལ་སན་ཞུ་ཁག་གཉིས་ལྤེགས་བཅོས་ཀིས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།

ག་༡༢།

དྤེར་འདི་ནས་ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ འཁོད་དཔང་རགས་བང་བྱར་མ་འོས་པ་དང་། བརྩི་མྤེད་
ཡོང་བའི་སན་ཞུའི་ཐོག་ཐག་གཅོད་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་།

ག་༡༢་ཀ

སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ག] འོག་རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་ཞུས་
པའི་དཔང་རགས་ཁག་བཞི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གྤེང་མི་ཆོག་པའི་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་ཟིན་པ་ཤ་
སག་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་དག་དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་དང་། ཁིམས་དོན་དང་པོར་འབྤེལ་བ་མྤེད་པས་དགག་
པ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་དང་།

ག་༡༢་ཁ

རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་གཞན་ ༡༠ ཁ་མཆུའི་དངོས་དོན་བརྒྱད་པར་འབྤེལ་བ་
སྤུ་ཙམ་མྤེད་པ་དང་། གནད་དོན་ངོ་མ་དྤེའི་ནང་དོན་ལ་རྩོད་སོང་བྱ་རྒྱུར་འཁྲུལ་གཞི་ཡོང་བ་དང་། དུས་
ཚོད་ཆུད་ཟོས་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངྤེས་གཏན་འཁྤེལ་བར་སོང་། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥[ཁ]
དང་ ༡༥[ང] ཆ་རྤེན་འོག་བརྩི་མྤེད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞྤེས་ཕུལ་འབྱོར་ཐད།

ག་༡༢་ཁ་༡། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་དང་པོའ་ི སྐབས་སུ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས།
ཞུ་སོར་བ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་མཉམ་དུ་དཔང་རགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་དམིགས་
པའི་ཡིག་ཆ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ལས། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༠ ཕུད་པའི་ཡིག་ཆ་ ༡
ནས་ ༡༣ བར་དང་། རྩོད་ལན་པའི་ཡིག་ཆ་ ༡ ནས་ ༡༨ བར་ཁ་མཆུའི་བྱུང་རིམ་སོགས་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་ལས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་གནད་དོན་སོ་སོའ ་ི འབྤེལ་ཆགས་ཞུ་རྩ་
དང་ཞུ་ལན་གི་དོན་ཚན་ནང་འདྲྤེན་འགོད་བྱས་མྤེད་ནའང་། ཕིས་སུ་དངོས་དོན་དང་ཁིམས་དོན་གི་
གནད་དོན་བྱྤེ་བག་པའི་ཐོག་སར་འདུག་པ་རྣམས་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་གོང་གུད་མི་ཕོག་པའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་དག་
ཚང་མ་འགིག་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་སོན་ཟིན་སབས། གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་དཔང་
རགས་རྣམས་ཐག་གཅོད་དྤེའི་འོག་ཏུ་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ།
ག་༡༢་ཁ་༢། ཡིན་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་ཟིན་པའི་གནད་དོན་ཏྤེ།
བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) དང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་ཆགས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ནང་གནས་དཔང་རགས་
སུ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་རྣམས་རྩིས་མྤེད་གཏོང་རྒྱུ།
ག་༡༢་ཁ་༣། དཔང་རགས་གང་ཞིག་ཁ་མཆུའི་གནད་དོན་ལ་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའི་རྩོད་བཤད་བྱྤེད་བསམས་ཚེ། དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསལ་ལྟར། ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ། ཁ་གཏད་གོད་
ཡས་འདོན་འབུལ་ཞུས་མ་ཐག་པའི་དཔང་རགས་གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱ་གཞིའི་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་
བ་མྤེད་པའི་དགག་པ་ཐད་ཀར་དུས་ཐོག་ཏུ་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་།
ག་༡༢་ག

ཁྱྤེད་རང་གི་ ༢༠༡༩།༧།༡༥ འཁོད་སན་དུ།

རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥༠ དང་ ༥༡
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཉིས་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གྲུབ་རྤེས་ཀི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣་༥༠ ཐོག་གཞི་ནས་རག་སོན་བྱུང་སྤེ།
དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དུས་ཐོག་བྱུང་མྤེད་པས། དངོས་དོན་དང་པོའ་ི ཀ དང་ ཁ གཉིས་ཐོག་དཔང་རགས་
འདི་གཉིས་དང་འབྤེལ་བའི་དགག་པའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་སྐར་མ་ལྔ་ལས་མ་བརལ་བ་ཅི་ནས་ཀང་གནང་སོང་ཞྤེས་
གསལ་ཐད།
ག་༡༢་ག་༡། ཞུས་དོན་ལྟར་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གཉིས་པའི་རྩོད་བཤད་འགོ་འཛུགས་མ་བྱས་གོང་ཞུ་སོར་བའི་ཕོགས་
ནས་སྐར་མ་ལྔའི་རིང་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་འདོན་འབུལ་ཆོག་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་ཡོད།
ག་༡༣།

ཞུ་སོར་བའི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ག] ཆ་རྤེན་འོག་དཔང་རགས་
ཁག་ཅིག་བང་བྱར་མི་འོས་པར་ངོས་འཛིན་ཡོང་བའི་སན་ཞུར་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་འདོན་རྒྱུའི་དུས་
བཀག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ རྤེས་གཟའ་ཕུར་བུ་སྔ་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༠་༠༠ གོང་བཟོས་ཡོད་པའི་
ཐོག རྩོད་ལན་པས་ཕི་ཚེས་ ༢༠ བར་དུས་འགང་ཡོང་བ་ཞུས་པར་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཏྤེ། ཕི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤་༠༠ གོང་དགག་པ་ལན་འདྤེབས་ཇི་ཡོད་
འདི་གར་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་ཡོད།
དྤེ་བཞིན་དུ།

རྩོད་ལན་པར་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ཆ] ཆ་རྤེན་འོག་དཔང་རགས་བང་

བྱར་མ་འོས་པའི་ཐག་གཅོད་ཀི་བརྡ་ཐོ་ ༢༠༡༩།༧།༡༥ འཁོད་བཏང་བའི་ནང་།
ག་༡༣༌༡།

དཔང་རགས་ཨང་ ༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང་། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་ལྷན་གི་སིག་གཞི་
ཤོག་གངས་ ༤ འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་དྤེ། ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཟིན་པའི་
ཁིམས་སིག་གང་ཞིག་དམིགས་གསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དཔང་རགས་སུ་
འདོན་དགོས་དོན་མྤེད་པའི་ཐོག་འབྤེལ་མྤེད་དང་།

ག་༡༣༌༢།

དཔང་རགས་ཨང་ ༥ དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཕག་བིས་ ༢༠༡༦།༥།༦ འཁོད་པ་དང་། དཔང་རགས་ཨང་
༦ དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཕག་བིས་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ འཁོད་པ་དང་། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ འཁོད་པ་བཅས་ཁ་མཆུ་འདིའི་གནད་དོན་ལ་འབྤེལ་
མྤེད་ཡིན།
དྤེ་ནི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) སྐོར་འདི་ནས་ ༢༠༡༨།༡༢།༧ དང་། ༢༠༡༩།༡།༡༤ སོ་སོར་ངོས་
འཛིན་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན་པས། དྤེའི་ཐོག་འཕར་ཟློས་ཀི་དཔང་རགས་དགོས་མྤེད་འདོན་འབུལ་
དང་། རྩོད་སོང་བྱྤེད་མི་ཆོག་པ་བཅས་ལ་བརྤེན། གོང་གསལ་དཔང་རགས་རྣམས་སྤྱི་མང་གཏུག་
བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ཆ] ཆ་རྤེན་འོག་བང་བྱར་མ་འོས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་སྤེ་ཕིར་
སོག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དཔང་རགས་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་ནས་ཕིར་འཐྤེན་ཡིན་ཞྤེས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད།

ག་༡༤།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན། རྩོད་ལན་པས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚན་ ༣༩ [ཀ] ཆ་རྤེན་འོག་དཔང་རགས་འཕར་མ་ལྔ་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཏྤེ་ངོས་བཞྤེས་ཡོང་བ་ཞྤེས་སན་
ཞུ་འབྱོར།
ག་༡༥།

དྤེར་འདི་ནས་དྤེ་ཉིན་རང་ལ་དཔང་རགས་རྩིས་མྤེད་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་། ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
དྤེར། གནད་དོན་ཇི་ཆགས་ངོས་འཛིན་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་སྐབས་སམ། མ་བྱས་གོང་གོད་ཡ་དོ་
བདག་གམ། ཁིམས་རྩོད་པ་སུ་རུང་ནས་གཞི་བཅོལ་བྱྤེད་འཆར་དཔང་རགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་དམིགས་པའི་
ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་གོད་ཡ་གང་དྤེའི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་པ་དྤེ་སྔོན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འདོན་
འབུལ་བྱས་མྤེད་པ་ཇི་ཡོད་རྣམས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདོན་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་
གནང་བའི་ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་བཅས་ཇི་ཡོད་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༡) གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་འདོན་འབུལ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར། ད་ལྟ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཟིན་པ་མ་ཟད།
ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་ཀང་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པས། ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་འདིའི་ཆ་རྤེན་འོག་ཡིག་
ཆ་དྤེ་དག་དཔང་རགས་སུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཐབས་མྤེད་པར་ཕིར་སོག་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་ཡོད།

ག་༡༦།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉིན། རྩོད་ལན་པས། དོ་བདག་གིས་འབོད་ཁིད་ཞུ་འཆར་གི་དཔང་པོ་
༥ སྤེ། ༡། བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན། ༢། ཤར་གིང་ཟླ་སོན། ༣། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། ༤། བག་གཡབ་
བོ་བཟང་། ༥། ཆོས་འཛིན་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འབོད་འགུག་གི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་
ཞྤེས་སན་ཞུ་འབྱོར་བ།

ག་༡༧།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༩།༧།༡༩ ཉིན་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་།
ཁྱྤེད་རང་གིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དཔང་པོ་ ༥ འབོད་འཆར་གི་མིང་གཞུང་སྔོན་ཕུལ་དྤེ་དག་ལས། བཞི་
(དོན་དངོས་ཐོག་ཨ་རི་ནས་མི་ ༣ མ་གཏོགས་མྤེད།) ཨ་རི་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་དགོས་པ་དང་། གཞན་
གཉིས་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་དཔང་པོ་ལྔ་སོ་སོར་ལས་དོན་འདྲ་མིན་ཡོད་ཕིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཅར་
པར་སྔོན་ཚུད་ལས་ཀར་དགོངས་པ་ཞུས་ཏྤེ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརྡ་ཐོ་
གཏོང་རྒྱུར་གལ་འགངས་ཆྤེན་པོ་བརྩི་གི་ཡོད་ལུགས་བཅས་རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ལ་བརྤེན་ནས། སྤྱི་མང་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༢ [ཀ] ༢) ལྟར་གནང་སོང་ཞུས་ཐད།
སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༢ [ཀ] ༢) ནང་། དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་བྱྤེད་བོ་ཡོད་མཁན་གོད་ཡ་
དྤེས་དཔང་པོའ ་ི མིང་ཐོ་སན་འབུལ་ཞུས་ཁོངས་སུ་འཁོད་པའི་དཔང་པོ་སུ་རུང་ཁ་གཏད་གོད་ཡའི་དབང་
ཤུགས་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཡོད་པས་མཚོན་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་ཅན་ཡོད་ན་དཔང་པོ་གང་ཞིག་གམ་
དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འབོད་འགུགས་ཀི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་གནང་ཡོང་བའི་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཡིན་ཞྤེས་
གསལ་བ་ལྟར། ཁྱྤེད་རང་གིས་མིང་གཞུང་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་པོ་དྤེ་དག་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
འདིའི་ནང་གསལ་ཁ་གཏད་གོད་ཡའི་དབང་ཤུགས་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཡོད་པ་མིན་པ་དང་། ཁྱྤེད་རང་གིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོང་དུ་བགངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརྡ་ཐོ་གཏོང་དགོས་པའི་ཁག་མྤེད་པའི་
དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཐབས་མི་འདུག་ན། སན་ཞུ་དྤེ་ཕིར་སོག་བྱས་འདུག་པའི་བརྡ་
ཐོར་ཞྤེས་གསལ་ཡོད།
ག་༡༨།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན། ཞུ་སོར་བས། རྩོད་ལན་པས་འབོད་ཁིད་ཞུ་འཆར་གི་དཔང་པོ་ ༥
མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བརྩི་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་བཟོ་གནང་ཡོང་བའི་སན་ཞུ་འབྱོར་བར།
༢༠༡༩།༧།༡༥ ཉིན་རྩོད་ལན་པར་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་འགོད་རྒྱུར་ཞུ་སོར་བའི་སན་ཞུ་ཆབས་ཅིག་བརྡ་
ཐོ་བཏང་སྤེ། ༢༠༡༩།༧།༢༠ ཉིན་རྩོད་ལན་པའི་དགག་ལན་འབྱོར་བ་དང་། ༢༠༡༩།༧།༢༢ ཉིན་གོད་ཡ་
ཕོགས་གཉིས་ཀར་དྤེའི་ཐོག་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་རྒྱུའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་།

ག་༡༨་༡།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ཁ་མཆུ་འདིའི་དངོས་དོན་བདུན་པ་དང་ཐད་ཀར་
འབྤེལ་བའི་ཆ་ནས། བརག་ཞིབ་མ་བྱས་པར་ཕན་མྤེད་བཟོ་ཐབས་མྤེད་པ་དང་།

ག་༡༨༌༢།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་རྩོད་ལན་པས་འབོད་ཁིད་ཞུ་རྒྱུའི་དཔང་པོའ ་ི ཐོ་གཞུང་ཁོངས་
སུ་མྤེད་པས་འབྤེལ་མྤེད་དང་།

ག་༡༨་༣།

རྩོད་ལན་པས་ཨ་རི་ནས་འབོད་ཁིད་ཞུ་འཆར་གི་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་དང་། བག་གཡབ་བོ་བཟང་།
ཆོས་འཛིན་བཅས་གསུམ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཇི་
ལྟར་ཡིན་མིན་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཏུ་གོད་ཡ་ཕོགས་
གཉིས་ཀར་རྩོད་བཤད་ཀི་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་བཏང་བ་དང་།

ག་༡༨་༤།

རྩོད་ལན་པར་བཏང་བའི་བརྡ་ཐོའ་ི ནང་། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཨ་རི་ནས་འབོད་ཁིད་ཞུ་འཆར་གི་དཔང་པོ་མགོན་
པོ་ཚེ་རིང་དང་། བག་གཡབ་བོ་བཟང་། ཆོས་འཛིན་བཅས་གསུམ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
༡༥ ནང་གསལ་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་
ཞིབ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཏུ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་བཤད་ཀི་ཉན་ཞིབ་ཟུར་དུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་
གསལ་ཡོད།

ག་༡༩།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན། དཔང་རགས་རྩིས་མྤེད་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་། ཁྱྤེད་རང་
གིས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་ཁོངས་ནས། ཨང་ ༣༤ ཡིག་ཆ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ནས་ཨ་རིའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སྐོར་ཞྤེས་པ་ ༢༠༡༩།༧།༡༨ ཉིན་ཞིབ་
གཅོད་ཉན་ཞིབ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༠ གཞིར་བཟུང་
དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་དགག་པ་བྱས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དགག་པ་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་པ་དང་།
དཔང་རགས་ཨང་ ༣༦ ས་གཉིས། ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་
མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གི་གསུང་བཤད་ཅྤེས་
པ་ལས། voice proof 1 ཞྤེས་བཀོད་པ་དྤེ་ ༢༠༡༩།༧།༢༤ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གསུམ་པའི་
སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༠ གཞིར་བཟུང་དཔང་རགས་དྤེ་ས་གནས་
དང་། དུས་ཚོད། རོད་མཁན་བཅས་ཁ་གསལ་མྤེད་པའི་དགག་པ་བྱས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
དགག་པ་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་སབས། གོང་གསལ་དཔང་རགས་དྤེ་གཉིས་རྩིས་མྤེད་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་
འདུག་ཅྤེས་བཏང་ཡོད།
ག་༢༠།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན། ཞུ་སོར་བར་ཞུ་རྩ་ལྤེགས་བཅོས་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་
ནང་། ཨ་རི་གཞུང་གི་བོད་དོན་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའི་
དུས་ཚེས་ཐད། ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་རྩོད་ལན་པས་དོགས་སོང་བྱས་པར། ཁྱྤེད་
རང་གིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ཚེས་ ༢༠༡༧།༩།༧ ཡིན་པ་དང་། དོན་ཁང་གི་ངོ་དྤེབ་ཐོག་འཇོག་ཚེས་
༢༠༡༧།༩།༡༣ ཡིན་སྐོར་བརོད་ཡོད་པ་དང་། ཁྱྤེད་རང་གི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡༠ དང་། ༤་༧་༡༡ ནང་།
བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ཚེས་དང་། ངོ་དྤེབ་ཐོག་འཇོག་ཚེས་གསལ་ཁ་བཏོད་མི་འདུག་པས། སྤྱི་མང་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣ ཆ་རྤེན་འོག གོང་གསལ་དོན་ཚན་གཉིས་སུ་ཁྱྤེད་རང་གི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠
ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་བརོད་པ་ལྤེགས་བཅོས་དགོས་ཞྤེས་བརྡ་ཐོ་བཏང་དོན་ལྟར། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༩།༧།༢༩ ཉིན་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡༠ དང་ ༤་༧་༡༡ ། ༤་༨་༣ བཅས་སུ་ཚེས་གངས་འགོད་ནོར་ཤོར་བ་
བཟོ་བཅོས་ཀིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།

ག་༢༡།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན། ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཨ་རི་དོན་ཁང་དང་། བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩ། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་ཡིག་ཆ་འདོན་འབུལ་
དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་དོན་ལྟར་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་དག་གི་ངོ་བཤུས་གནང་སོང་ཡོང་བའི་སན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་
བྱུང་བར། ༢༠༡༩།༨།༡ ཉིན། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཡིག་ཆ་སོད་བརྡ་བཏང་བའི་ནང་།
ཁྱྤེད་རང་གིས་ཞུས་དོན་ལྟར། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དང་འབྤེལ་ཏྤེ་དྲི་བརྩད་བྱས་
པའི་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་གཉིས་དང་། ཨ་རི་དོན་ཁང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་དང་། དྤེ་དག་གི་མཉམ་སར་ཡིག་
ཆ་བཅས་ཤོག་ངོས་ ༣༩ དང་། རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་ཐོ་གཞུང་ལྤེགས་
བཅོས་བྱས་པ་ཁག་གཉིས་ཀི་ངོ་བཤུས་ཤོག་ངོས་ ༡༨ ཐོག དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྐལ་རྡོར་གི་གསལ་
བཤད་ཤོག་ངོས་ ༣ ཅན་བཅས་འདི་མཉམ་ཟུར་བསིང་ཡོད་ཅྤེས་བཏང་བ་དང་སྦྲགས། རྩོད་ལན་པར་
ཡང་ཡིག་ཆ་དྤེ་དག་གི་ངོ་བཤུས་སད་ཡོད།

ག་༢༢།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཕན་
མྤེད་བཟོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁྱྤེད་རང་གིས་ཁ་མཆུ་འདིའི་དངོས་དོན་བདུན་པ་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཆྤེད་དུ་དཔང་པོ་གསུམ་སྤྱི་མང་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༢ [ཀ] ༡) གཞིར་བཟུང་འབོད་ཁིད་ཞུ་འཆར་སན་འབུལ་བྱུང་བའི་ཐོག ཞུ་སོར་བས་
༢༠༡༩།༧།༡༥ ཉིན་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥། ༡༦། ༣༠ བཅས་ཀི་ཆ་རྤེན་འོག་དཔང་པོ་
དྤེ་དག་བརྩི་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་གཏོང་གནང་ཡོང་བའི་ཞུ་སན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར། ཞུ་སོར་བའི་སན་
ཞུའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ ༢༠༡༩།༧།༡༥ ཉིན་ཁྱྤེད་རང་ལ་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་འགོད་ཆྤེད་དུ་བཏང་སྤེ།
༢༠༡༩།༧།༢༠ ཉིན་དགག་ལན་འབྱོར་ཞིང་། ༢༠༡༩།༧།༢༤ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གསུམ་པའི་
མཇུག་ཏུ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་དྤེའི་ཐོག་རྩོད་བཤད་ཀི་ཉན་ཞིབ་གོ་སྐབས་ཀང་སད་ཟིན་པ་ལྟར།
ག་༢༢་༡།

བག་གཡབ་བོ་བཟང་གི་ངོ་དྤེབ་ཀི་བརོད་པ་རྣམས་ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་སུ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་
ནང་། དོ་བདག་གིས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་ ༦༠ རིང་སྐུ་ངལ་
ཚད་མྤེད་ཐོག་བཙུགས་པའི་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་དྤེ་དྤེང་སང་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་
གི་ཁིམས་ར་ནང་བླུགས་པའི་ཉིན་ནག་དྤེ་རྤེད་འདུག ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་རྩ་
ཁྱབ་བསགས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དང་། དྤེ་ལ་འགོད་པ་སྤུ་ཙམ་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད་
ཅྤེས། ཁ་མཆུ་འདིའི་གོད་ཡ་ཕོགས་གཅིག་ལ་བོ་ཕོགས་པའི་བསམ་ཚུལ་མངོན་སུམ་དུ་བསན་པ་མ་
ཟད། དྤེ་ཡང་ཁ་མཆུ་འདིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཀི་བྱ་རིམ་ལ་སར་ནས་བིས་འདུག་པ་དྤེ། དཔང་རགས་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་པར་
བརྤེན། བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཁ་མཆུ་འདིའི་དཔང་པོར་ཕན་མྤེད་བཟོས་པ་ཡིན་པ་དང་།

ག་༢༢་༢།

རྩོད་ལན་པས་ཆོས་འཛིན་གི་བརོད་པ་ཕབ་བཤུས་བྱས་པའི་ཚིག་ཐོའ ་ི ནང་གོད་ཡ་ཕོགས་གཅིག་ལ་བོ་
ཕོགས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་འཛིན་གིས་སོ་སོའ ་ི ངོ་དྤེབ་ནང་ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༠ དང་
འབྤེལ་བའི་དཔྱད་གྤེང་ཟྤེར་བའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་འགོད་སྤེལ་བྱས་འདུག་པ་ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་སུ་
འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་། ཆོས་འཛིན་གིས་སོ་སོའ ་ི ཕོགས་ལྷུང་གི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁ་མཆུ་འདིའི་བྱ་རིམ་དང་ཐག་གཅོད་ལ་སར་ཏྤེ། སོ་འདོགས་སྐུར་འདྤེབས་ཇི་སྤེད་
ཅིག་བྱས་འདུག་པ་དྤེ། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་པར་བརྤེན། ཆོས་འཛིན་ཁ་མཆུ་འདིའི་དཔང་པོར་ཕན་མྤེད་བཟོས་
པ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་བཀའ་ཁྱབ་ཏུ་ཞྤེས་གསལ་ཡོད།

ག་༢༣།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན།

ག་༢༣་ཀ

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལ་ཡིག་ཆ་འདོན་འབུལ་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་
བཏང་བའི་ནང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་ ༢༠༡༩།༦།༥ འཁོད་ལ་དྤེ་ནས་ ༢༠༡༩།༦།༡༡ ཉིན་གསལ་
བཤད་འབྱོར་བའི་ ༧༽ ནང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི རྩིས་ཁར་རྩིས་ཞིབ་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་
ཅིང་། རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་མཚམས་མ་རྩ་ཁུངས་སྤེལ་རྩིས་ཤོག་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་ཡང་། ད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བར་རྩིས་ཤོག་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་མྤེད་ན། རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་ཡོད་ཚེ་འཕྲལ་དུ་དང་། དྤེ་མིན་བདའ་འདྤེད་མ་
དགོས་པར་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་མ་ཉིད་དུ་འདི་གར་འབུལ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་འབྲུ་དོན་
བཞིན་ ༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༨ བར་ཨ་རི་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གན་ཡིག་
གཞིར་བཟུང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་སྤེད་ཀ་བྱུང་བ་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་ཁང་ག་
སད་པ་བཅས་རྩིས་ཁུར་ཡོད་མྤེད་ཀི་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་དཔང་རགས་དང་བཅས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ རྤེས་གཟའ་ཕུར་བུ་རྒྱ་གར་གི་སྔ་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༠ གོང་འདི་གར་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་ཞྤེས་
གསལ་ཡོད་པ་དང་།
ག་༢༣་ཁ

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་བཏང་བའི་བརྡ་ཐོའ ་ི ནང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༦ ལོའ ་ི ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་
སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དང་འབྤེལ་བའི་ཕོགས་བསོད་རྩིས་ཞིབ་པ་བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན་གིས་ཕུལ་བའི་རགས་
ཟིན་སན་ཐོའ ་ི ངོ་བཤུས་ལ་དྤེ་གའི་ཟུང་དྲུང་ཡན་གིས་དག་མཆན་བཀོད་དྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡
རྤེས་གཟའ་ཕུར་བུ་སྔ་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༠ གོང་འདི་གར་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་དང་།

ག་༢༣་ག

ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་། ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣་༡༤ ལོར་བྱང་ཨ་
རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ བྱུང་བ་དྤེར་བྱུང་འཛིན་
སད་པའི་ངོ་བཤུས་ལ་དོན་གཅོད་ནས་དག་མཆན་བཀོད་དྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ རྤེས་གཟའ་ཕུར་
བུ་རྒྱ་གར་གི་སྔ་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༠་༠༠ གོང་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་འདི་གར་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་ཞྤེས་གསལ་
ཡོད།

ག་༢༣་ང་།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་། བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་སོ་སོ་ནས་
གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ཇི་བྱུང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཉིས་ཀི་ངོ་བཤུས་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་སད་ཡོད།

ག་༢༤།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ཡིག་ཆ་འདོན་
འབུལ་གི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་། ཁ་མཆུ་འདིའི་ཞུ་སོར་བས་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ།
ཞུ་སོར་བས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ ༢༠༡༤་་་༡༦ ལོའ ་ི ཨ་རི་དོན་
ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་པར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ སྐོར་གི་ཚིག་ཐོ་འདོན་འབུལ་དགོས་པའི་ཡིག་འབྤེལ་ཞུས་ཡོད་
སྐོར་བརོད་པ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་རྩིས་ཞིབ་ལས་བྱྤེད་བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན་ནས་ཡི་གྤེ་དྤེ་ལྟ་
བུ་ཞིག་དོ་བདག་གིས་མཐོང་མ་བྱུང་ཞྤེས་བརོད་འདུག་པས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་དྤེའི་ཐོག་ཡིག་
འབྤེལ་བྱུང་ཡོད་ཚེ། ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་ཀི་ངོ་བཤུས་ལ་དྤེ་གའི་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནས་དག་མཆན་བཀོད་དྤེ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤་༠༠ གོང་འདི་གར་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་
ཞྤེས་གསལ་ཡོད།

ག་༢༥།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉིན། རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོ་འཕར་མ་བཞི་སྤེ། ༡། ཁྤེ་ན་ཌ་ནས་ཐུབ་
བསན་མཁྱྤེན་པ། ༢། ནིའུ་ཡོཀ་ནས་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས། ༣། ཀོ་ནིག་ཊི་ཀར་ནས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་། ༤། བསན་པ་བཅས་འདོན་འབུལ་ཆོག་པའི་སན་ཞུ་འབྱོར་བར། དྤེ་ཉིན་རང་ཐག་གཅོད་ཀི་བརྡ་
ཐོ་བཏང་བའི་ནང་། ཁྱྤེད་རང་གིས་ ༢༠༡༩།༨།༦ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠་༢༢ སྤེང་དཔང་པོ་འཕར་མ་ ༤ སྤྱི་
མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞྤེ་གཉིས་པ་ ༤ འོག་དངོས་དོན་ ༧ ཁུངས་སྤེལ་སད་སྤྱི་ཚོགས་
དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འདོན་འབུལ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་སན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་ནང་། རྒྱུ་མཚན་དུ།

རྩོད་ལན་

པའི་དཔང་པོ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་དང་། ཆོས་འཛིན་གཉིས་ཕན་མྤེད་བཟོས་པ་རྩོད་ལན་པར་གོང་གུད་
ཆྤེན་པོ་ཕོག་གི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་སྔ་གཞུང་དངུལ་བསི་ཚགས་རྤེན་པས་དཔང་པོ་གསུམ་གི་ཐོ་གཞུང་
ལས་ཕུལ་མྤེད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག་ཐད།
ག་༢༥་༡།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་གཉིས་ཕན་མྤེད་དུ་བཏང་བའི་བཀའ་ཁྱབ་ ༢༠༡༩།༧།༣༠ ཉིན་བཏང་ཡོད་པ་དང་།
དངོས་དོན་བདུན་པའི་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་ ༢༠༡༩།༨།༧ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠་༠༠ ཐོག་ཚུགས་གཏན་འཁྤེལ་
བའི་བརྡ་ཐོ་ཡང་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་ ༢༠༡༩།༨།༣ ཉིན་བཏང་ཡོད།

ག་༢༥་༢།

ཁྱྤེད་རང་གིས་དྲངས་པའི་ཁིམས་ཡིག་གི་འབྲུ་དོན་དྤེ་དག་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞྤེ་
གཉིས་པ་ [ཀ] ༤ ཡིན་དགོས་པ་ལས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞྤེ་གཉིས་པ་ ༤
ཞྤེས་པ་ཞིག་མྤེད།

ག་༢༥་༣།

སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞྤེ་གཉིས་པ་ [ཀ] ༤ པའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ནི།
འབོད་འགུགས་བྱྤེད་འཆར་དཔང་པོའ ་ི མིང་ཐོའ ་ི ནང་འགོད་འཚེམས་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡྤེང་ངྤེས་ཡོད་
དགོས་པ་དྤེ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱྤེད་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གོང་གསལ་ལྟར། དྤེ་སྔ་གཞུང་དངུལ་སི་ཚགས་རྤེན་
པས་དཔང་པོ་གསུམ་གི་ཐོ་གཞུང་ལས་ཕུལ་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཁྱྤེད་རང་གི་སན་ཞུའི་ནང་འགོད་
འཚེམས་གྱུར་སྐོར་བིས་མྤེད་ལ། འགོད་འཚེམས་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་བཀོད་མྤེད་པར་བརྤེན།
དཔང་པོ་འཕར་མ་ ༤ འབོད་འགུག་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་ཐབས་མྤེད་ནའང་།
དྤེའི་ཁོངས་ནས་དཔང་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་ ༢༠༡༨།༡༡།༩ འཁོད་ཚིག་ཐོ་ཞིག་རྩོད་ལན་པས་དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༩ པར་ཐོག་མ་ནས་འདོན་འབུལ་ཞུས་འདུག་སབས། དོ་བདག་གི་ཚིག་ཐོའ ་ི བརོད་པ་དྤེ་
དག་ཁོ་ན་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཆྤེད་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་དཔང་པོར་འདོན་འབུལ་ཆོག་པ་དང་། དྲ་ལམ་
སྦྲྤེལ་མཐུད་ཀིས་མཚོན་པའི་ག་སིག་ཞུ་སྒོ་རྣམས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་འགན་ལྤེན་ཞུས་ཐོག ཁིམས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་གཏུགས་ཀིས་འཐུས་ཤོར་མྤེད་པ་དགོས་ཞྤེས་བཏང་ཡོད་པ་དང་།

ག་༢༦།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉིན། རྩོད་ལན་པར་དཔང་པོར་བརག་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་དང་ལྟ་རོག་བྱྤེད་པོ་
ངྤེས་བརན་བཟོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་། ཁྱྤེད་རང་གིས་ ༢༠༡༩།༨།༦ འཁོད་ཞུས་དོན་ལྟར།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་དངོས་དོན་ ༧ པའི་ནང་གསྤེས་
[ཁ] ཁུངས་སྤེལ་སད་དཔང་པོར་འདོན་འབུལ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་སད་ཟིན་ནའང་། བརག་ཞིབ་བྱ་
ཡུལ་ས་གནས་དོ་བདག་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་ཆྤེད་བཅར་གིས། དོན་ཁང་གི་ལས་བྱྤེད་འགན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཛིན་སྤེ་ཚན་ཡན་ཞིག་གི་ལྟ་རོག་འོག་དཔང་པོའ ་ི ཞུ་སྒོ་རྣམས་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། དཔང་པོ་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ལ་བརག་ཞིབ་ཀི་དུས་ཚེས་ ༢༠༡༩།༨།༧ རྒྱ་གར་གི་ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤་༠༠ ཐོག་བྱ་རྒྱུ་
ཡིན་པས། དྤེ་རྩིས་ས་གནས་སུ་དུས་ཐོག་འབྱོར་བཅར་ཐུབ་པ་དང་། ག་སིག་ཞུ་སྒོ་རྣམས་འགན་ཁུར་
གཙང་ལྤེན་དགོས་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་དང་།
ག་༢༧།

དྤེར་མཐུད་ ༢༠༡༩།༨།༦ འཁོད་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་དཔང་པོར་བརག་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་གོ་སིག་དང་ལྟ་རོག་བྱྤེད་
པོ་བསྐོ་འཛུགས་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་། རྩོད་ལན་པས་དྤེ་རིང་སྔ་དྲོར། ཀོ་ནིག་ཊི་ཀར་
གནས་སོད་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཁ་མཆུ་འདིའི་དངོས་དོན་ ༧ ཁུངས་སྤེལ་སད་དཔང་པོར་འདོན་འབུལ་
ཞུས་པའི་སན་ཞུ་ཕུལ་དོན་ལྟར་ངོས་བཞྤེས་གནང་འདུག་པས། དོ་བདག་ལ་ ༢༠༡༩།༨།༧ ཉིན་རྒྱ་གར་
གི་ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤་༠༠ ཐོག་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་བརག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པས།

ག་༢༧་༡།

དཔང་པོར་དྲ་ལམ་ skype བརྒྱུད་བརག་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་དོན་ཁང་གི་ཁང་ཁུངས་ཤིག་གོ་སིག་དང་།

ག་༢༧་༢།

ཁིམས་ཡིག་ལྟར་གི་ཞུ་སྒོ་ཁག་ལ་སིག་འདོམས་བྱྤེད་པོ་དོན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་གི་ལས་བྱྤེད་
ཅིག་བསྐོ་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ།

ག་༢༧་༣།

ལས་བྱྤེད་དྤེས་དཔང་པོའ ་ི ངག་ཐོག་གི་དམ་བཅའམ་ཁས་ལྤེན་གི་ཚིག་བརོད་ཟུར་ཡོད་ལྟར་ཀློག་འདོན་ལ་
ལྟ་རོག་དང་།

ག་༢༧་༤།

དཔང་པོ་དྤེར་གོད་ཡ་གཉིས་ཀས་བརག་ཞིབ་དང་། བསར་ཞིབ། དྤེ་བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་པས་བརག་
ཞིབ་བཅས་ཀི་བྱ་རིམ་རྣམས་དཔང་པོ་དང་དོན་ཁང་སུ་ཐད་ནས་ས་བཅུག་གམ། བརྙན་ཕབ་བྱས་ཏྤེ་ཕིར་
གར་རིགས་མི་འབྱུང་བ་དགོས་རྒྱུ།

ག་༢༧་༥།

དམ་བཅའི་ཡིག་ཆའི་སྤེང་དོ་བདག་གིས་ས་རགས་བཀོད་པ་དང་། དོན་ཁང་གི་ལྟ་རོག་བྱྤེད་པོས་མིང་
རགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་བཤྤེར་འབྤེབས་ཀིས་འདི་གར་འཕྲལ་དུ་ཕུལ་འབྱོར་དགོས་ཞྤེས་བཏང་ཡོད།

ག་༢༨།

ཡིན་ནའང་། ༢༠༡༩།༨།༦ ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤་༥༦ སྤེང་། རྩོད་ལན་པས་སན་ཞུ་བསར་མ་ཞིག་ཕུལ་
བའི་ནང་། དོ་བདག་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ནི་ད་དྤེང་དོས་སྤེལ་རླངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
དང།

ད་ལྟ་ཁོང་དོས་སྤེལ་རླངས་འཁོར་གཏོང་ནས་ཨ་རིའི་མངའ་སྤེ་ California ནས་ New

York ལ་ཡོང་བའི་ལམ་བར་ལ་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་དྤེ་གཉིས་དབར་དོས་སྤེལ་རླངས་འཁོར་གཏོང་
ཏྤེ་ཉིན་ཞག་བཞི་ཙམ་འགོར་གིས་ཡོད་པ་དང་། དོ་བདག་གི་གུང་གསྤེང་ལྤེན་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ལ་སོགས་
ཀི་རྤེན་པས་ཁོང་ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༡༢ མ་གཏོགས་ DC ལ་རྤེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་ངོ་བཅར་
ཞུ་ཐབས་གཏན་ནས་མི་འདུག་པས། ཚེས་ ༡༢ བར་དོ་བདག་གི་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཆྤེད་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་
བརྒྱུད་དཔང་པོར་འདོན་འབུལ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་ཞྤེས་གསལ་འདུག
ག་༢༩།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༦༌༥༠ སྤེང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་པོ་འཕར་མ་འདོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་ཐག་གཅོད་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་།
ག་༢༩་༡།

དྤེ་རིང་སྔ་དྲོ་འབོད་ཁིད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི་དཔང་པོ་ཞིག་ཕི་དྲོ་ཁིད་ཐབས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་བགང་བ་དང་། དྤེའང་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཚེས་ཆ་གཏན་འབྤེབས་དང་། བརག་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་ས་
གནས་དང་། ལྟ་རོག་བྱྤེད་པོ་བསྐོ་འཛུགས་ཀིས་མཚོན་པའི་སྔོན་འགོའ ་ི བྱྤེད་སྒོ་ཁག་གཏན་འབྤེབས་ཟིན་
རྤེས། དུས་ཐུང་འདི་ཙམ་ནང་ཁིམས་ཞིབ་བྱ་རིམ་འཕར་འགང་ཞུས་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་མི་
ལྡན་པ་དང་།

ག་༢༩་༢།

ཞོགས་པའི་སན་ཞུའི་ནང་། དཔང་པོ་ ༣ ལ་ཚེས་ ༧ སྔོན་ཐོངས་མཆན་རག་ཐབས་མྤེད་པས། སྤྱི་
ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཁུངས་སྤེལ་ཆོག་པ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་དྲོའ ་ི སན་ཞུའི་ནང་། རྩོད་ལན་པའི་
ངོས་ནས་དོ་བདག་ས་གནས་གང་རུང་ལ་ skype དང་ watsapp གང་རུང་བརྒྱུད་ཁུངས་སྤེལ་
ཆོག་པ་བསམ་མོད་ཅྤེས་ཁིམས་ཞིབ་བྱ་རིམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མི་ལྡན་པའི་ཚོད་དཔག་བྱས་ཏྤེ། རྩོད་ལན་
པའི་སྔ་ཕི་མི་མཚུངས་པའི་བརོད་བབ་འདི་རིགས་ཁག་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཆ་འཛིན་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད།

ག་༢༩་༣།

དྤེར་བརྤེན། ཞོགས་པར་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོར་འབོད་ཁིད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་སད་པའི་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོར་འགུགས་འབོད་མ་ཐུབ་པའི་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག་
ཅྤེས་བཏང་ཡོད་པ་དང་།
རྩོད་ལན་པའི་བྱྤེད་སངས་འདི་ལྟ་བུ་ནི། སྤྱི་མང་དོན་ཚན་ ༨༤ ནང་གསལ་ལྟར། ཁིམས་ཞིབ་ཀི་བྱ་
རིམ་ལ་འགལ་རྤེན་བཟོ་བའམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པར་མཐོང་ཆུང་དུ་འགོ་ཉྤེན་ཡོད་
པས། ངྤེས་པར་དུ་གཟབ་དགོས།
གལ་སིད་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༧༤ ནང་གསལ་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལྟར་ཉན་ཞིབ་འཕར་
འགང་གི་རྒྱུ་མཚན་ལྡྤེང་ངྤེས་བཀོད་དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་ཚེ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁིམས་ཡིག་གི་
ཆ་རྤེན་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱྤེད་དགོས་ཆགས་ཀི་ཡོད་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་འདི་
ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་མྤེད་ཅྤེས་ངོ་སོད་བརྡ་སོན་བྱས་ཡོད།

ག་༣༠།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ། དཔང་པོའ ་ི ས་ཕབ་ཚིག་ཐོ་ཁག་གི་
ནང་ཇི་འཁོད་རང་སོར་བཞག་ཡོད།

ང༽ གསལ་བཟོའ ་ི ཉན་ཞིབ་དང་། ཐག་གཅོད།
ང༌༡། གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་ཁག
ང༌༡༌༡།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༣་༡ ནང་། ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེ ས ་ ༡༦ ཉི ན །
ཕི ་ འབྤེ ལ ་དྲུང་ཆྤེ ་ དྭགས་པོ ་ བསོད་ནམས་ནོ ར ་བུ་དང་།

སིད་ཚབ་དཔལ་ལྡན་ཆོ ས ་རི ག ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་བོ ན ་གཡུ་ཐོ ག ་ཀརྨ་དགྤེ ་ ལྤེ ག ས་རྣམ་གཉི ས ་དང་། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེ ས ་ ༢༡ ཉི ན ་ལྡི ་
ལི ར ་དཔལ་ལྡན་སི ད ་སོ ང ་བོ་བཟང་སྤེ ང ་གྤེ ་ མཆོ ག ་བཅས་སོ ་ སོར་ཆྤེ ད ་བཅར་གི ས ་ལམ་སོན་
ཞུས་སྐབས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་ཡི ག ་ངག་གཉི ས ་ཐོ ག ་ནས་ལམ་
སོ ན ་གནང་སོ ན ་མ་བྱུང་ལ། ཕི ་ ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེ ས ་ ༢༩ ཉི ན ་དོ ན ་གཅོད་རྩི ས ་སོ ད ་ལྤེ ན ་
སྐབས་སུ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀི ས ་ཀང་དྤེ ་ དོ ན ་རྒྱུས་སོན་གང་ཡང་གནང་མྤེ ད ་
ཅྤེ ས ་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི ་ འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོ ས ་ལྤེ ན ་བྱས་པ་ཡི ན ་ནམ།
ཞྤེ ས ་དང་།
ང༌༡༌༢།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༣་༣ ཀ༽ ནང་། ཨ་རི འི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ ཕི་
འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་མི་ཞི ག ་གི ས ་བོ ད ་དོ ན ་དང་འབྤེ ལ ་བའི་ཡི ག ་ཐོ ག ་དྲི ་ བར་ལན་
འདྤེ བ ས་གནང་བ་དྤེ ་ ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས ་ ༡ ཉི ན ་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཏྤེ །
བོད་མི འི ་ སི ག ་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབྤེ ལ ་དྲ་རྒྱའི་ནང་བཀོ ད ་ཐོ ན ་བྱུང་ཡོད་ ཅྤེ ས ་པར་ཞུ་ལན་དུ་
དགག་པ་བྱས་མི ་ འདུག་པས།

ང༌༡༌༣།

རྩོ ད ་ལན་པས་ངོ ས ་ལྤེ ན ་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ཞྤེ ས ་དང་།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༣་༣ ཁ༽ ནང་། ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ བདུན་
ཕྲག་དང་པོ འ ་ི ནང་། རྒྱ་ནག་གི ་ སིད་འཛི ན ་ཞི་ཅི ང ་ཕི ང ་ཨ་རི ར ་ཕོ ག ས་ཕྤེ བ ས་སྐབས་ཨ་རི འི་
སིད་འཛི ན ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྤེ ས ་ཀི ་ གནས་ཚུལ་དང་། ཨ་རི འི ་ ནང་སྤྱི ་ ཡོངས་ཀི་
གནས་སངས་སྐོར་ཕི ་ ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་ ༥ ཉི ན ་གུས་པ་རྡ་སར་བཅར་སྐབས་ཕི ་
འབྤེ ལ ་དྲུང་ཆྤེ ་ དྭགས་པོ ་ བསོ ད ་ནམས་ནོ ར ་བུ་ལགས་དང་། ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆྤེ ་ཤར་གི ང ་ཟླ་
སོན་ལགས་རྣམ་གཉི ས ་སར་ཆྤེ ད ་བཅར་གི ས ་ཆུ་ཚོ ད ་གསུམ་ཙམ་རི ང ་སན་སྤེ ང ་ཞུས་ཡོ ད ་
ཅྤེ ས ་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི ་ འདུག་པས།

རྩོ ད ་ལན་པས་ངོ ས ་ལྤེ ན ་བྱས་པ་ཡི ན ་

ནམ། ཞྤེ ས ་དང་།
ང༌༡༌༤།

ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༣་༣ ག༽ ནང་། བོད་དོ ན ་དམི ག ས་བསལ་
འབྤེ ལ ་མཐུད་པ་ Sarah Sewell མཆོ ག ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཐྤེ ང ས་གསུམ་ཞུས་པ་གཙོ ས ་
ཕི ་ སིད་ལས་ཁུངས་ཀི ་ ལས་བྱྤེ ད ་ཐུག་འཕྲད་དང་།
མི ་ དང་ལས་བྱྤེ ད །

ཨ་རི འི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་གོང་འོ ག ་གི ་ འཐུས་

ཚོ ག ས་ཆུང་ཁག་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་བཅས་ཀི ་ གནས་ཚུལ་རྣམས་ལས་

བསོ མ ས་ནང་ཁ་གསལ་བཀོ ད ་ཡོ ད ་ཅྤེ ས ་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི ་ འདུག་པས།
ལན་པས་ངོ ས ་ལྤེ ན ་བྱས་པ་ཡི ན ་ནམ།
ང༌༡༌༥།

རྩོ ད ་

ཞྤེ ས ་དྲི ས ་པར།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༥ ནང་། ཕི་ཟླ་ ༤ ནང་ཕོ་ལོ་རི་ཌར་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་
འབང་པས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་༸གོང་ས་
མཆོག་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་གཞན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་གནང་ཡོད་པ་གཉིས་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ལྟར།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་གི་བཀའ་ཡིག་ནང་དུའང་དྤེ་ལྟར་འབྤེལ་བ་བཏགས་མྤེད་ལ། སྐབས་དྤེར་

བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་སྐོར་གང་ཡང་འཁོད་མྤེད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས།
རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
ང༌༡༌༦།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༥་༢ ནང་།

དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བོད་རིགས་ངོ་རགས་ཆོད་པ་མི་གསུམ་དང་

གཞན་བཞི་བཅས་ནས་སོད་གོས་དམར་པོ་གོན་ཏྤེ། འཕྲྤེད་དར་ཐོག་རྒྱ་ཡིག་གིས། ཞི་ཀྲུའུ་ཞི། བོད་
རིགས་སྤུན་ཟླས་ཁྱྤེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་ཞྤེས་པའི་འཕྲྤེད་དར་འཕར་བའི་གནས་ཚུལ་དྲ་ལམ་དུ་ཐོན་མ་ཐག
དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་བདྤེ་སྲུང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པར་བརྤེན། དོན་ཁང་ནས་སྐབས་དྤེར་མོན་ར་
དབང་ཁུལ་དུ་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བཞིན་པའི་བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་སན་
སྤེང་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་
ནམ།
ང༌༡༌༧།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༦་༡ ནང་། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན། དྤེ་མིན་སུ་དང་
སུར་མཇལ་འཕྲད་གོ་སིག་ཞུ་དགོས་མིན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པར། གོས་ཚོགས་
གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་། ཕོགས་འགལ་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་བཞི་དང་། Think
Tank ཁག་ལ་མཇལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་སྐོར་བཀའ་གནང་བ་ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་
མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༨།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༦་༥ ནང་། དོན་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་
མ་ཡིན་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞི་ཕུད། ཉིན་གསུམ་ནང་ལས་རིམ་ནང་འཁོད་ལྟར་ཕོ་བང་དཀར་
པོ་དང་། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ལས་བྱྤེད། Think Tank བཅས་སུ་
དུས་ཚོད་བཟོས་པ་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་ཡོད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས།
རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༩།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༦་༦ ནང་། ༢༠༡༤ ལོར་དོན་ཁང་ཌི་སིར་སོས་རྤེས་
ནས་གུས་པས་རྩིས་མ་བངས་བར་གི་ལོ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་
ལྕམ་ནྤེན་སི་པྤེ་ལོ་སི་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་
སྐབས་སུ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་པ་ཕུད།

དྤེ་མིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་གོས་ཚོགས་གོང་

འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་དབུ་འཁིད་དབར་མཇལ་འཕྲད་གོ་སིག་ཞུ་ཐུབ་
པ་བྱུང་མྤེད། དྤེ་ལྟར་གོ་སིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ལ་བརྤེན་ནས་སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་ལ་ལས་དོན་འགན་
འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པའི་ཉྤེས་འཛོལ་བཀལ་ཏྤེ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་གནང་མྤེད་པ་
གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་
ནམ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ང༌༡༌༡༠།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧ ནང་། ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ལ་
བརྤེན་ནས། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀས་ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་སུ་བོད་དོན་ཐོག་རོགས་དངུལ་
རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་ཐག་བཅད་ཟིན་ཏྤེ་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྤེབས་གནང་ལས་ལྷག་མྤེད་ཅྤེས་
པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༡༡།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡ ནང་། དོན་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་བངས་ཏྤེ་
PRM དང་། USAID གཉིས་ཀི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་མཉམ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་དང་། གོས་ཚོགས་
གོང་འོག་གཉིས་ཀི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་འབྤེལ་བ་ཇི་ཞུས་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེར་
སན་སྤེང་ཞུས་ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་
ནམ།

ང༌༡༌༡༢།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༢ ནང་། དོན་གཅོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་སོ་སོར་ Richard
Gere མཆོག་ཌི་སི་ལ་ཕྤེབས་སྐབས། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་མང་པོ་མཇལ་བའི་
ནང་ནས། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བགྤེས་པ་ Rep. Nita
Lowey མཆོག་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Senator
Lindsay Graham མཆོག་མཇལ་སྐབས་སོ་སོར། མ་འོངས་པར་བོད་མིར་དཔལ་འབྱོར་རོགས་
དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་སྐོར་ཞུས་ཞྤེས་དང་།
ཡང་ ༤་༧་༨ ནང་།

ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ དང་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སོ་སོར་ Richard Gere མཆོག་

དང་། གུས་ཞུ་སོར་བ་དང་ལས་བྱྤེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་སྣྤེ་བཅས་པས་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་དག་ཅིག་མཇལ་བའི་ནང་ནས་སར་ཡང་ Nita Lowey མཆོག་དང་།
འབྤེལ་ཡོད་གཙོ་བོའ ་ི གས་ཏྤེ། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕི་འབྤེལ་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་ Harold Rogers མཆོག་དང་།

གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་

འཐུས་མི་བགྤེས་པ་ Patrick Leahy མཆོག གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
འཐུས་མི་བཅས་མཇལ་ནས་རོགས་དངུལ་སྐོར་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཞྤེས་པར་ཞུ་
ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། དྤེ་ ༤་༧་༢ དང་ ༤་
༧་༨ ལ་གཟིགས་རོགས།
ང་༡༌༡༣།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༥ ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ནང་
སན་གི་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་རྣམས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་ནང་། ་་་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཉྤེ་ལམ་ཨ་རིར་ཕྤེབས་སྐབས་སུའང་ཞུ་དོན་ལྟར་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་དོན་རོགས་སོར་སྐོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅོག་བྱ་མི་ཡོང་བའི་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་
བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
ང༌༡༌༡༤།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༦ ནང་། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཏྤེ། སིད་སོང་
མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་འཁོར་འཕྲལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་སྔོན་རྩིས་སྐོར་བཀའ་བརྩད་གནང་བ་དང་། ཕི་ཟླ་
༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་སར་ཡང་ཞལ་པར་ཐོག་བཀའ་རྩད་གནང་སྐབས་ང་རང་གིས་གང་ཤྤེས་པ་ཆ་ཚང་སན་
སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནི་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བོད་དོན་རོགས་དངུལ་དང་འབྤེལ་བའི་
སྐོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་ཐོག་མ་དྤེ་ཡིན་ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་
འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༡༥།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༧ ནས་ ༤་༧་༡༡ བར་རྩོད་ལན་པས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་
སྤྱི་མ་སོམ་གི་ལན་འདྤེབས་བྱས་འདུག་པ་ལས། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་དགག་ལན་བྱས་མི་འདུག ཞུ་
སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༧ ནང་། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་ ༢༠༡༨ ལོའ ་ི སྔོན་རྩིས་
འཆར་འབུལ་ལ་རོག་ཞིབ་ཀིས། རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བའི་གནས་སངས་འགྤེལ་བཤད་དང་འབྤེལ། སར་ཡང་
མཇུག་སོང་བྱྤེད་འཆར་སྐོར་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ་སན་འབུལ་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་
པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། (༤་༧་༨ དྤེ་ ༤་༧་༢ ནང་ངོས་
ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ་ཞྤེས་དྲིས་ཡོད།)

ང༌༡༌༡༦།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༩ ནང་། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་བོད་དོན་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་སྐོར་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེར་
SMS བརྒྱུད་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་
ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༡༧།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡༠ ནང་།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གོས་

ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་དོན་རོགས་སོར་དངུལ་འབོར་དང་བཅས་རྒྱབ་གཉྤེར་
ཐོན་ཡོད་པ་གོང་རིམ་ལ་ཡང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དོན་ཁང་གི་ངོ་དྤེབ་ནང་དུའང་བཀམས་ཡོད་
ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
ང༌༡༌༡༨།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡༡ ནང་། ཨ་རི་གཞུང་གི་བོད་དོན་རོགས་སོར་མུ་
མཐུད་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་ཡོད་པ་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ནས་
དུས་སུ་སན་སྤེང་ཕུལ་ཡོད་པ་ལྟར་གོས་ཚོགས་འོག་མས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ དང་། གོས་
ཚོགས་གོང་མས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ སོ་སོར་བོད་དོན་རོགས་དངུལ་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
ང༌༡༌༡༩།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༨་༢ ནང་། རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་
ལན་དུ།

དྤེ་ཆབ་སིད་རྤེད། སིག་འཛུགས་གཞན་ལའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་འདུག སི་སི་ཁུལ་གི་

དངུལ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་རྩིས་མགོ་གསར་པ་ཕྤེ་ན་ལྤེགས་གནས་ལམ་སོན་ཕྤེབས་སྐོར་དྤེ་ཉིན་རང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་གཉིས་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་སན་སྤེང་ཞུས། ཞྤེས་
པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
ང༌༡༌༢༠།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༨་༨ ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས། “ང་ཚོས་
དངུལ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ bank manager མཇལ་ཤག bank
manager སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་་འ་ལྤེ་ account ཉར་ན་འགིག་གི་རྤེད་གསུང་གི་
འདུག་ཟྤེར་” ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན་ཞིང། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གཞོན་པར་ཐུག་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཉིན་རང་དཔལ་ལས་ནས་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་
ཕོགས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་ཡོད་པས། དྤེ་ལྟར་ཡིན་ན་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་དགོས་ཆགས་ཀི་མྤེད་
ལ། བཀའ་ཤག་དང་དོན་ཁང་གཉིས་ཀར་ངལ་བ་བཟོ་དགོས་དོན་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་
དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༢༡།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༨་༩ ནང་། གོ་བུར་གི་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་འཕྲལ་དོན་
ཁང་ནས་དངུལ་ཁང་གི་འབྤེལ་ཡོད་ལ་འབྤེལ་གཏུག་ཐབས་ཤྤེས་དང་། གོང་རིམ་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་
སན་སྤེང་ལམ་སོན་ཞུ་སྒོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཏྤེ། མཐར་ཛ་དྲག་དང་ཕུགས་ཀི་དཀའ་སྤེལ་ལྤེགས་སྒྲུབ་བྱུང་
ཡོད་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གོང་གསལ་བྱུང་རིམ་རྒྱུ་རྤེན་རྣམས་ག་ཕི་ལོག་སྤེ་འགྤེལ་
བཤད་ལོག་པར་གནང་ཡོད་པ་དང་། གུས་པས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་སན་ཁག་ལ་ཐུགས་
ཞིབ་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར། གཞི་རྩ་སྤུ་ཙམ་མྤེད་པའི་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀི་སྒོ་ནས་མང་ཚོགས་ནང་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གི་གོང་གུན་ཆྤེན་པོ་ཤོར་ཡོད་མདོག་དོགས་སོང་དང་། གུས་པའི་
ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་ལྷག་བསམ་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས། འཐུས་ཤོར་ཟྤེར་བའི་མི་བདྤེན་
པའི་གནས་ཚུལ་བསགས་ཏྤེ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་
མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༢༢།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༢ ནང་། གནས་ཚུལ་དྤེ་ (ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་
གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཁིམས་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། གན་ཡིག་ཀང་ཡོད་སྐོར་)དབུ་
དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀིས་གུས་པར་གསུང་མ་བྱུང་ལ། རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་གི་ཡིག་ཆ་དང་།
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སྣོད་གང་གི་ནང་དུ་ཡང་གན་ཡིག་དྤེ་བཞག་མི་འདུག ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
ང༌༡༌༢༣།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༦ ནང་། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་སིད་སོང་
ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་ལུགས་དང་། བང་དོར་སིག་གཞི་དང་འགལ་ལུགས། གུས་པས་རྩིས་ཞིབ་པར་
སན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་དགོས་ལབ་ཚུལ་བཅས་གོང་གི་འགྤེལ་བཤད་དྤེའི་ཐོག་ནས་དག་དགོས་ཚོད་ཡིན་
ནའང་། ཐྤེངས་འདིར་བསར་སོང་གིས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་
དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༢༤།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༦ ནང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་
བར་རྩིས་ནང་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཡང་དྤེ་ལྟར་གསལ་མྤེད་སབས། ཡུལ་ཁིམས་དང་
རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་གང་ཐད་ནས་མ་འོངས་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ཆྤེད་རྩིས་ཞིབ་པར་དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་ཞུས་པ་ཡིན། བང་དོར་སིག་གཞིའི་ནང་དོན་དང་འགལ་བའི་ལས་དོན་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་ཅྤེས་
པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང་༡༌༢༥།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༧ ནང་། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ཨ་
རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་རྩིས་ཞིབ་པར་བརོད་ཡོད་པ་དྤེ་མ་འགིག་པའི་སྐོར་
ཁོ་ན་མ་གཏོགས། སྔ་རྤེས་ཀི་བྱྤེད་བབ་ཕོགས་བསོམས་བརྒྱབ་པ་གང་ཡང་མྤེད་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་བང་
དོར་བརྡ་སོན་གཉིས་ཟྤེར་བ་དྤེའི་སྐོར་གྤེང་སོང་ཡང་གནང་མི་འདུག་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་
འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༢༦།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༨ ནང་། ཡུལ་ཁིམས་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ཁིམས་སིག་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་བལྟས་ཚེ། དངུལ་འབོར་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་
ནང་ལ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྩིས་ཁའི་ནང་ལ་གནང་སིན་ཡིན་པ་དུས་མཉམ་
དུ་ཡོང་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་
པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༢༧།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༡༡ ནང་། “བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་ཞིབ་བཀའ་བསྡུར་
ནན་ཏན་གནང་སྤེ་དུས་ཚོད་རན་ཤོས་ལ་ཐག་གཅོད་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཕི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གོས་ཚོགས་Congress ནང་ ༢༠༡༨ ལོའ ་ི སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་གི་ཡོད་
པ་དང༌། ” གསུངས་པ་དྤེའི་ཐོག་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་བཞིན། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀས་
རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཟིན་པ་ཞིག མཐའ་མའི་གཏན་འབྤེབས་དང་སིད་འཛིན་གིས་ཆོག་མཆན་རྩལ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་
མྤེད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༢༨།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༡༡ ནང་། ”སིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཟིགས་སྐོར་ཕྤེབས་པའི་རྤེས་འབྤེལ་ U.S Tibet China Policy ཨ་རིས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཐོག་
སིད་བྱུས་ལག་བསར་གི་གལ་འགངས་ཆྤེ་བའི་དུས་ཚོད་ཡིན་པ།” ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ། ཨ་རི་དང་རྒྱ་
ནག་གི་འབྤེལ་བ་སིད་འཛིན་ཕན་ཚུན་ཐྤེངས་གཅིག་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཐབས་མྤེད་
པར། གནས་སངས་མང་དག་ཅིག་གི་འོག་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་
དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
ང༌༡༌༢༩།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༡༡ ནང་། “ཨ་རི་གཞུང་གིས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་
འབྤེལ་མཐུད་པ་ད་བར་བསྐོ་གཞག་མ་ཐུབ་པ།” གསུང་གནས་སྐོར། བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྤེལ་
མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་ཐུབ་མྤེད་པ་ནི་གསལ་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་གུས་པས་ཐབས་ཤྤེས་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་གཏན་ནས་མིན། ཨ་རིའི་གཞུང་འབྤེལ་མི་སྣ་མཇལ་ཚད་ལ་འབོད་བསྐུལ་རབ་དང་རིམ་པ་
མང་པོ་ཞུས་ཡོད། དུས་ད་ལྟའང་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནང་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་དག་
བསྐོ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད་ཅྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས།
རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡་༣༠།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༡༡ ནང་། “ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ ་ི ནང་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་
འགུལ་གལ་ཆྤེ་ཁག་ཅིག་བརྩམ་རྒྱུར་ཨ་རི་ཁུལ་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གི་གོགས་པོ་
གང་མང་བཟོ་ཐབས་བཅས་གལ་གནད་ཆྤེ་བའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་དགོས་སབས་” གསུངས་པ་དྤེའི་ཐོག
བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུའི་ལོ་དྤེ་སྐོར་གསུང་གི་ཡོད་ན་གུས་པ་དོན་གཅོད་ཡིན་སྐབས་ནས་ལས་
འཆར་བསིགས་ཏྤེ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་
འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༣༡།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༡༠་༡ ནང་། སིག་གཞི་གང་དུའང་འཁོད་མྤེད་པའི་བང་
དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་གསར་གཏོད་གནང་ཡོད་པ་དང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ཀང་ཉྤེན་བརྡ་
མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་སྐབས་སུ། དོན་གིས་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་
དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།

ང༌༡༌༣༢།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༡༠་༡ ནང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དང་ཉྤེན་བརྡ་
མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ཞུས་རྤེས། འགིག་དང་མ་འགིག་གི་ཐག་གཅོད་
ལམ་སོན་གང་ཡང་མྤེད་པ། སྒོས་སུ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་རྤེས་སུ་ཉྤེས་འཛོལ་ཇི་བྱུང་སོན་
གནད་སྣྤེ་གཅིག་བགང་རྒྱུ་མྤེད་པར་འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞྤེས་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་
མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ང༌༢། གསལ་བཟོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད།
རྩོད་ལན་པར་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་ཁིམས་
ཡིག་གི་དོན་ཚན་ངོ་སོད་བྱས་ཏྤེ། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་ནང་སོན་འཛུགས་བྱས་པའི་དོན་ཚན་སོ་སོར་ཐད་
ཀ་ཐད་ཀར་དགག་ལན་མ་བྱས་པའམ། ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ཨང་གངས་ལུང་འདྲྤེན་མ་བྱས་པར་དགག་ལན་
བྱས་ཚེ། ཞུ་སོར་བའི་སོན་འཛུགས་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཆགས་ཀི་རྤེད། སྤྱི་མ་སོམ་ཆགས་
ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་བྱས་ཡོད་པ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ་
ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་བཀོད་པ་དྤེ་དག་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡
ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཞུ་ལན་འབྱོར་བ་ནས་ ༢༠༡༩།༦།༤ བར་ཁིམས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དུས་ཚོད་མང་པོ་
བཏང་སྤེ། ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན། དྤེ་དག་གི་དཔང་རགས་ཆྤེད་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་དང་ས་བརྙན་བཅས་པར་
བརག་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཚགས་བྱས་ཏྤེ་དྲི་བ་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་
བྱས་ནས་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་ཅྤེས་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་འདོན་སྐབས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་
ནས་ཞུ་ལན་ནང་གསལ་ཡོད། སྔ་ཕི་གོང་འོག་ཏུ་ལན་བརྒྱབ་ཡོད་ཟྤེར་གི་བསད་ན། གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་
སངས་དྤེ་རིགས་ཀིས་གོད་ཡ་རང་ཉིད་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོང་གི་མྤེད་པ་ཤྤེས་དགོས་ཞྤེས་ཐག་
གཅོད་ངོ་སོད་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་རྩ་འཛིན་བྱས་པ་ལས། རྩོད་ལན་པའི་ལན་རྤེ་རྤེ་བཞིན་བཀོད་མྤེད།
ཅ༽ ཁ་མཆུ་འདིའི་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་དངོས།
ཀ༽ དངོས་དོན་གི་གནད་དོན།
དངོས་དོན་དང་པོ།
ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གཉིས་པར་
བཀོད་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན་ཞིང་།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ བར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་

ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་གཤམ་འཁོད་
ལྟར་ཡིན་པས། སོན་འཛུགས་འདི་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་གཏན་ནས་མྤེད་ཅྤེས་དང་།
ཞུ་རྩ་ ༤་༣་༤ ནང་། སྐབས་འདིར་"རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་"ཞྤེས་གསུངས་
པ་ནི། གུས་པར་ཉྤེས་འཛུགས་ཁོ་ནའི་ཆྤེད་དུ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་
ཡིན་ཞྤེས་བཀོད་འདུག་པར།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༣ ནང་། ཞུ་སོར་བས་ང་ལ་ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་པ་དང་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་
མི་འདུག་ཅྤེས་ལས་འགན་གཡོལ་ཐབས་བྱས་པ་དྤེ་ནི་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་ལྤེའུ་ ༣ པའི་དོན་ཚན་ ༨
ནང་གསྤེས་༼ཆ༽པར། “རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མི་ཆོག” ཅྤེས་
གསལ་བའི་ལམ་སོན་དང་འགལ་བ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་པ་དང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༣་༤ ནང་། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་དག་སྔར་གི་བསམ་དོན་ལ་མི་
གནས་པར་གསར་སོས་བཅོས་སིག་བྱས་པ་གང་ཡང་མྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་པོ་
དྤེ་དག་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པར་སྐབས་དོན་དངོས་འབྤེལ་ཤ་སག་ཡིན་ཞྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་
པས།
ཀ

སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི
ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་
ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ག

ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་དང་།
ཞུ་རྩ་ ༤་༦ ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣར་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།
ཞུ་རྩ་ ༤་༧ ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སོན་ཐབས་ཐོག་འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༨
དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་
བྱས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་བཅས་ནི་རྩོད་ལན་པས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
དངོས་དོན་གཉིས་པ།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༥ ནང་།

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བཞི་པར་བཀོད་

པ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༤ ནང་ཕོ་ལོ་རི་ཌར་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ་
ཞུས་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་གཞན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་གནང་ཡོད་པ་
གཉིས་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ལྟར།

༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་གི་བཀའ་ཡིག་ནང་དུའང་དྤེ་ལྟར་འབྤེལ་བ་

བཏགས་མྤེད་ལ། སྐབས་དྤེར་བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་སྐོར་གང་ཡང་འཁོད་མྤེད།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༤

ཚེས་ ༢༠ སྔོན་སྐབས་འཕྲལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་གང་ཡང་མྤེད་པ་བཅས་
ལ་བརྤེན། སོན་འཛུགས་འདི་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མྤེད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག་པར།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༥ ནང་། ད་ལན་ཁོང་ཚོས་(དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་)དངོས་སུ་བཅར་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་སིད་འཛིན་སོ་སོའ ་ི དབུ་འཁིད་དུ་ངོས་འཛིན་གིས་ཕྤེབས་བསུ་བྱས་པར་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ཀང་གནས་
ཚུལ་བརྙན་པར་དང་བཅས་པ་ཞིབ་ཕྲ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་རིགས་ཚུལ་བཞིན་མ་གནང་བ་མ་ཟད།

་་དྤེ་བཞིན་

ཕི་ཟླ་ ༠༦ པའི་ནང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གཏན་འཁྤེལ་བར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་
དྤེ་དག་གིས་སར་ཡང་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གིས་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་སིད་པར། ཞུ་སོར་བས་སྔར་
བཞིན་ལྷོད་གཡྤེང་ངང་གནས་སིད་པར་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཞྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་
པས།
ཀ

དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་
པར་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་ཡངས་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
དངོས་དོན་གསུམ་པ།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༦ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་ལྔ་པར།

“ཨ་

རི འི་དོ ན ་གཅོ ད ་ཁང་དྤེ ་ བཞི ན ་ནི འུ ་ཡོ ག ་གོང་ཁྱྤེ ར ་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོ ན ་ལ་སོ་དགོ ས ་པའི ་ བཀའ་
ཤག་གི ་ དགོ ས ་དམི ག ས་གཙོ ་ བོ་ཨ་རི ་ གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེ ལ ་གཏུགས་གནང་བདྤེ ར ་དམི ག ས་
ཡོད་པ་བཞི ན །

སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ལ་དུས་ཚོ ད ་གང་ཙམ་སྔོ ན ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོ ང ་དང་ཨ་

རི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་ཀི་ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང༌།

གོ ས ་ཚོ ག ས་གོང་མའི ་ དབུ་འཛི ན །

དྤེ ་ བཞི ན ་གོ ས ་ཚོ ག ས་

གོང་མའི ་ ཕི་འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་མི་བཅས་ཨ་རི ་ གཞུང་གི ་ གནད་ཡོད་མི ་ སྣ་མཐོ ་ གས་ཁག་
ཅི ག ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི ་ དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་ དགོ ས ་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རུང༌།

དོ ན ་གཅོ ད ་སྤེ ན ་

པ་ཚེ ་ རིང་ལགས་ནས་གོ ང ་གསལ་གནད་ཡོད་མི ་ སྣ་གཅི ག ་ལའང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་ མ་
ཐུབ་པ་དྤེ ་ རི ག ས་ནི ་ ལས་དོ ན ་འགན་འཁུར་ཇི ་ བཞི ན ་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་གསལ་པོ་ཡི ན ། ”
ཞྤེ ས ་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུར་
བཀོད་མངགས་གནང་མོང་མྤེད་པ་དང་། དོན་ཁང་ནས་བཀའ་མངགས་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་
རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་པས། “ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་“གཏན་ནས་མིན་ལ།
མཇལ་འཕྲད་གནང་དང་མི་གནང་དོན་ཁང་གི་ལག་པར་མྤེད་པ་དངོས་དོན་ཡིན་པས། “ལས་དོན་འགན་འཁུར་
ཇི་བཞིན་མ་ཐུབ་པའི་“ སོན་འཛུགས་འདིའང་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་བལ་ཞྤེས་བཀོད་འདུག་པར།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༦ ནང་། དྤེ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་
བས་རྩ་བ་ནས་མ་ཤྤེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་
ཁོངས་ཨྤེམ་ལྔ (5M) ཞྤེས་པ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཨྤེམ་ལྔ་ (5M) ནང་གི་ཨྤེམ་གཅིག་ནི་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དང།

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གིས་གཙོས་བོད་མིའི་སིག་

འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམས་ཕྤེབས་དུས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གང་མང་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་བཟོ་
རྒྱུ་སྐོར་ཡིན་ཞྤེས་དང་།
དོན་གཅོད་ཁག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གཙོ་བོ་དྤེ་དག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོ་སིག་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྤེ་སྔ་ལྕམ་ནྤེན་སི་པྤེ་ལོ་སི་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
བརྒྱད་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཆྤེད་ཕྤེབས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྤེབས་སྐབས་ངྤེས་
པར་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྤེས་སྔོན་ནས་ཐོབ་པ་བཞིན་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་ཕུད། ཞུ་སོར་བས་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་གཅིག་ཀང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སིག་ཞུ་ཐུབ་མྤེད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་
པས།
ཀ

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན།
དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་
མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རུང༌།
ཞྤེས་གསལ་བའི་ཁོངས་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་
བཟོ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་
སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
དངོས་དོན་བཞི་པ།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་དྲུག་པར་བཀོད་
པ་དང་། ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་བོད་མིའི་འདུ་ཚོགས་སུ་
གསུངས་པ་ནི་དངོས་དོན་དང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་མཐུན་ཞིང་། དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་སོར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དོན་ཁང་
གི་ལས་བྱྤེད་དང་། ཨ་རིའི་ནང་འབྤེལ་ཡོད་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་ཚང་མས་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་
རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་ཐོབ་ཐབས་སུ་འབད་པ་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་པར་རྩིས་མྤེད་དང་། ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གིས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྤེན་ནས། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀས་ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་སུ་བོད་དོན་ཐོག་
རོགས་དངུལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་ཐག་བཅད་ཟིན་ཏྤེ་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྤེབས་གནང་ལས་ལྷག་
མྤེད་པ་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ།

ད་དུང་ ”སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་མྤེད། ” ཅྤེས་

གསུངས་པ་ནི་དགོངས་པ་ག་འདྲ་ཞིག་བཞྤེས་ཏྤེ་གསུང་གི་ཡོད་དམ་སམ་པའི་དོགས་གཞི་རང་བཞིན་གིས་
སྤེབས་པ་དང་འབྤེལ་སོན་འཛུགས་འདི་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་རྩ་བལ་ཡིན་ཞྤེས་དང་།
ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡ ནང་། ཨ་རི ་ གཞུང་གི ་ སྔོ ན ་རྩི ས ་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ རོ ག ས་དངུལ་གནད་དོ ན ་མཇུག་
འདྤེ ད ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོད་ཀི ་ ལས་འགན་མི ན ་ལུགས་དང༌།

དྤེ ་ ནི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད་དོ ན ་ལས་

འགུལ་ཁང་གི ས ་མཇུག་སོ ང ་དགོ ས ་པའི ་ གནད་དོ ན ་ཞི ག ་ཡི ན ་སྐོ ར ་གཏམ་བཤད་གནང་
ཡོད། ” གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མིན་ཞིང་།

གུས་པས་དྤེ་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་ཕར་བཞག བསམ་བོའ ་ི

ནང་དུའང་འཁོར་མ་མོང་ཞྤེས་བཀོད་འདུག་པར།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༧ ནང་། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ནས་བཟུང་དོན་གཅོད་
ཀི་ལས་ཁུར་བཞྤེས་ཏྤེ་ཟླ་གངས་མང་པོའ ་ི རིང་། གནད་དོན་དྤེའི་ཐད་དོ་སྣང་ཙམ་ཡང་གནང་མྤེད་པ་རྤེད། རྒྱུ་
མཚན་ནི། ༡) ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ལ་ལས་བཅར་ཞུས་པ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་གི་གནད་དོན་ཐད་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད།
༢) ཨ་རིའི་ཕོ་བང་དཀར་པོ་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་དང་བོད་མིའི་ཐོག་རོགས་སོར་གང་ཡང་མྤེད་སྐོར་
གི་ཛ་དྲག་གནད་དོན་ PTI གསར་ཁང་ནས་ཐོན་ཏྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་
བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་ཁ་པར་བརྒྱུད་བདའ་འདྤེད་བཏང་རྤེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའི་
ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གཞི་ནས་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སྐོར་ནང་གནས་ཤིག་བཏང་བ་རྤེད།

སྐབས་འཕྲལ་ཛ་དྲག་

གིས་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་དུས་འགངས་འཐུས་ཤོར་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་
བྱས་མི་འདུག་པ་དང་།
ཞུ་ལན་ ༤་༧་༡ ནང་། ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དྤེར་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེར་མ་རྩིས་པར་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་
འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་པ་དང་། དྤེ་
ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་
གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་ཅྤེས་དང་། ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡ ནང་བཀའ་ཤག་གི་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་ནང་གསྤེས་དོན་
ཚན་དྲུག་པའི་ཚིག་བརོད་ལུང་དྲངས་པ་དྤེར། སྐབས་དྤེར་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་
དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་པ་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་
དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་ཅྤེས་
གསལ་བ་གཉིས་སྔ་ཕི་མི་མཚུངས་པས།
ཀ

བར་ལམ་ནས་བོ ད ་མི འི་སི ག ་འཛུགས་ཀི ས ་ཨ་རི ་ གཞུང་ནས་རོ ག ས་དངུལ་ཐོ བ ་ཐབས་འབད་
བརྩོ ན ་ལྷོད་མྤེ ད ་གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་མཇུག་སོ ང ་འགན་
འཁུར་གནང་མྤེ ད ་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

ཞུ་སོ ར ་བས་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་
མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན།
གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་
སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་དོན་ལྔ་པ།
ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༨ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བདུན་པར་བཀོད་
པའི་དོན་གནད་དང་། ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་བོད་མིའི་འདུ་
ཚོགས་སུ་གསུངས་པ་ནི་དངོས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྤེད་ཅིང་། དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དུས་
སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པར་ཐུགས་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་སྣང་
གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་
མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ནང་འོལ་ཚོད་ཀིས་འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་
ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཞྤེས་བཀོད་འདུག་པ་དྤེར།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༨ ནང་། གོང་དུ་ཞུ་སོར་བས་གསུང་སངས་ལྟར་ཁོང་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གནང་
བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་པས།
ཀ

(ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྐོར་ལ་ཞུ་སོར་བས་) དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་
འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ་བཅས་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པར་
ཐུགས་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ནང་འོལ་ཚོད་ཀིས་
འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་
གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
དངོས་དོན་དྲུག་པ།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པར་
བཀོད་པ་ནི་གུས་པར་གཞི་རྩ་མྤེ ད ་པའི ་ ཉྤེ ས ་མྤེ ད ་ཉྤེ ས ་འཛུགས་གནང་བ་རང་ཡི ན ་ ཞྤེ ས ་དང་།
ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༤ ནང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཕིར་སོག་དགོས་ཀི་མྤེད་ཅྤེས་
སིད་སོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་ཡང་། དོན་ཁང་ནས་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ད་ལྟའི་ཆར་
གན་ཡིག་ནང་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད་པ་དང།

བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་དང་ལས་བསོམས་

ནང་ཡོང་བསད་གསལ་གི་ཡོད་པ་དང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་ལྷན་ལ་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག་པས། དོན་ཁང་གི་ཁང་ཁུངས་ཀི་བདག་པོ་བོད་
མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་བསད་གསལ་གི་མྤེད་པ་བཅས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། མ་འོངས་པར་ཁིམས་དང་རྩིས་ཀི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་ཆྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་རྩིས་བསུབ་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཏང་བར་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་
ཞུས་པ་ལས། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་རྩ་བ་ནས་ཞུས་མྤེད་པ་
དྤེའི་དཔང་པོར་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བྱྤེད་རྣམས་དང་། སྐབས་དྤེའི་རྩིས་ཞིབ་པ་བཅས་ཡོད་ཅྤེས་བཀོད་
འདུག་པར།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༩ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པར་
གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་ཡིན་ཞྤེས་དང་།
ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ ནང་། ཨ་རིར་ཕྤེབས་མཁན་རྩིས་ཞིབ་པས་སྐབས་དྤེར་ཞུ་སོར་བས་ཁོང་ལ་གང་གསུངས་
ཡོད་མྤེད་ཡིག་ཐོག་ལ་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་པའི་ནང་། ཞུ་རྩའི་ནང་གསལ་ཞུ་སོར་བའི་གསུང་སངས་དང་མི་
མཐུན་པ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་སད་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ནང་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་དྤེ་ལྟར་དགོས་དབང་གིས་ཕུལ་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་ཕིར་སོག་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཞིག་ཏུ་ཐོག་མ་
ཉིད་ནས་ངོས་འཛིན་མྤེད་པ་དང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ནི་བུ་ལོན་ཡིན་པའི་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད།
རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་སྔ་མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོང་ཉྤེན་ཡང་མཐོང་མྤེད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་
འདུག་པས།
ཀ

(ཞུ་སོར་བས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠) བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་
བརོད་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

ཁ

དངུལ་འབབ་དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ (དོན་ཁང་ལ་) གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་
ལོན་མིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
དངོས་དོན་བདུན་པ།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་དགུ་པར་
བཀོད་པ་ནི་གུས་པའི་མི་གཤིས་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་། གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་
བཀོད་འདུག་པ་དྤེར།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༡༠ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་དགུ་པར་
གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་ཡིན་པ་ལས། ཞུ་སོར་བའི་མི་གཤིས་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་
བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་ཞྤེས་དང་།
ཡང་ཞུ་ལན་ ༤་༡༠་༢ ནང་། དྤེ་བཞིན་ཌི ་ སི ་ ཁུལ་གི ས ་གཙོ ས ་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེ བ ས་ཀང་སི ད ་སོ ང ་
དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་ཀི ་ གཏམ་གྤེ ང ་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེ ད ་བཞི ན ་པ་ ཟྤེར་བ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ། མང་ཚོགས་དང་སྒྤེར། དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ས་གནས་གང་དུ། ཚུལ་ཇི་ལྟར། སུ་དང་སུ་ལ་དམའ་
འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡོད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་ངག་ཀལ་འདི་
རིགས་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས་མ་མཐོང་ཞྤེས་གུས་པའི་ ༢༠༡༧ །༡༢།༥ ཉིན་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟིན་པ་
ལྟར། འདི་ནི་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་ཐད།
དྤེ་ནི་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་
རྩ་བ་ནས་མིན། གོང་ཞུས་ལྟར་ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་བཤད་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་
རང་གཤིས་དང་ཁོང་གིས་འཆར་ཅན་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་
བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པར་གསལ་རོགས་ཐུབ་ལ། ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་བོད་མི་མང་པོས་ཀང་དྤེ་ལུགས་གསུངས་དང་
གསུང་མུས་ཡིན་ཞྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་པས།
ཀ

ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ ནང་དྲངས་པའི། བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ཁྱྤེད་རང་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་
གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡོད་པ་སོགས་ཆུ་ཚོད་ ༤
ཙམ་རིང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་
བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཅྤེས་པའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་བོན་འོས་མི་དྤེར་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་
བརོད་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

ཁ

ཌི་སི་ཁུལ་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་
ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
དངོས་དོན་བརྒྱད་པ།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༢ ནང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་
ཐུབ་མྤེད་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་
ཡོད་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་
ལྟོས་མྤེད་གནང་བ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསུམ་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་མ་
གནང་ཐབས་མྤེད་གྱུར་ཡོད། ཅྤེས་བིས་པ་ནི། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་
བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་བཀོད་འདུག་པར།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༢ ནང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཁུར་ཞུ་སངས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་བོ་ཁྤེངས་
པ་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་མྤེད་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནི་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་དང་མི་བྱྤེད་ཀི་གནད་དོན་
ཞིག་མ་རྤེད་ལ། འཇོན་ཐང་ལྷག་བསམ་ཡོད་མྤེད་ཀང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་པས།
ཀ

བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་།
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མྤེད་གནང་བ་བཅས་གང་དང་གང་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
ཁ

གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་
ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
ཁ༽ ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན།
ཁིམས་དོན་དང་པོ།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༡༠་༡ ནང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་གུས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལས་བྱྤེད་
མིན་པ་ཞིག་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། དོན་གཅོད་ཀི་འགན་
ཁྱྤེར་བ་ནས་བཟུང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ཐོག ལས་རྒྱུན་རིང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ཁིམས་སིག་ཁག་གི་དགོངས་དོན་ལྷག་བསམ་ཆྤེན་པོས་འབད་པ་ལྷོད་མྤེད་ཀིས་སི་ཞུ་ཞབས་འདྤེགས་ཞུས་
ཀང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་སྐབས་སོ་སོར་གུས་ཞུ་སོར་བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་སྐབས།
གཤམ་འོག་ལ་ཞིབ་བརྩད་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོད་བཞིན་དུ་ཞིབ་བརྩད་ཀི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་མ་
འབྱོར་གོང་བཀའ་བཅད་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་དག་སིག་གཞི་གང་དུའང་འཁོད་མྤེད་པའི་བང་དོར་བརྡ་སོན་
ཞྤེས་གསར་གཏོད་གནང་ཡོད་པ་དང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ཀང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་
སྐབས་སུ། དོན་གིས་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ཞུས་རྤེས། འགིག་དང་མ་འགིག་གི་ཐག་གཅོད་ལམ་སོན་གང་
ཡང་མྤེད་པ། སྒོས་སུ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་རྤེས་སུ་ཉྤེས་འཛོལ་ཇི་བྱུང་སོན་གནད་སྣྤེ་གཅིག་བགང་རྒྱུ་
མྤེད་པར་འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་གཅོད་གནང་བ། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་
གཞག་གནང་བ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་བར་གུས་པས་
ཐོག་མ་ནས་བརྩི་བཀུར་ཞུས་པ་ལྟར་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་ཡང་ལྤེགས་པར་གྲུབ་ཡོད་རུང་། ད་བར་ལོ་རྒྱུས་ནང་
བྱུང་མོང་མྤེད་པ་ཞིག་ལ། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཀི་རྤེས་དང་ལས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་མ་
རོགས་གོང་གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་བཅས་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་
ནང་དོན་དང་རྩ་བ་ནས་མི་མཐུན་པ་ཤ་སག་གནང་ཡོད་སབས། གུས་ལས་བྱྤེད་པ་ཞིག་ལ་སོན་འཛུགས་དང་
ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་མ་མཐུན་པ་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག་པར།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡༠་༡ ནང་། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་
བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་རྩ་བ་ནས་འགལ་མྤེད་ཅྤེས་ངོས་
ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་པ་དང་།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པས། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་
ཅྤེས་བརོད་འདུག་པས།
ཀ

ལས་བྱྤེད་པ་ཞིག་ལ་སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་
མ་མཐུན་པ་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་གོ་དོན་དང་། དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་པའི་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་
རྤེན་ཅི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
ཁིམས་དོན་གཉིས་པ།

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༡༠་༢ ནང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བྱུང་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ། སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་འགལ་གི་
ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག་པ་དྤེར།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡༠་༢ ནང་། ཨ་རིའི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་ལ་སོག་ཆར་གནང་
བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་བཞིན་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་དགྤེ་རྩའི་རྩིས་ཁོངས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་ཨང་ ༡༢༡ ནང་གསལ་ལས་འཆར་འགྤེལ་བརོད་
དང་བཅས་མཉམ་འབུལ་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་ཐོབ་ཟིན་པ་ཞིག་
ཡིན་པས་སིག་འགལ་ཆགས་དོན་མྤེད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག་པས།
ཀ

ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
སྐབས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ། སྔོན་རྩིས་
སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་འགལ་གི་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་
བཅས།

ཆ༽ ཞིབ་གཅོད།
ཆ་༡། དངོས་དོན་དང་པོ།
ཆ༌༡༌༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི
ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་
ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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ག

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་དང་།
ཞུ་རྩ་ ༤་༦ ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣར་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།
ཞུ་རྩ་ ༤་༧ ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སོན་ཐབས་ཐོག་འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༨ དངུལ་
ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་བྱས་པ་
སོགས་ཀི་སྐོར་བཅས་ནི་རྩོད་ལན་པས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་
བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཆ་༡༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༣

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གཉིས་པར། “སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀི་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལས་རྒྱུན་རིང་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་བར་
བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་ཆབ་སིད་ཀི་འཕོ་འགྱུར་གལ་ཆྤེ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དཔྤེར་ན། སྐུ་ཞབས་ཌོ་
ནལ་ཊམ་ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྤེ་གཞུང་གསར་པ་བསྤེབས་པ། སིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་
མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གཉིས་ཐྤེངས་དང་པོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་སོགས་བྱུང་
ཡོད་པའི་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་
ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ནའང༌། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀིས་འབྤེལ་
ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་”ཞྤེས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན་ཞིང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ བར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་
རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཁ་
གསལ་མྤེད་པ་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཡིན་པས། སོན་འཛུགས་འདི་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་གཏན་ནས་མྤེད།

༤་༣༌༡

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ས ་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་ ༦ ཉི ན ་གུས་ཞུ་སོ ར ་བ་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་
རི ང ་བྱང་ཨ་རི འི ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་དུ་བསྐོ ་ གཞག་བགི ས ་པའི ་ བཀའ་ཡི ག ་ནང་། "ཞི བ ་ཕྲའི ་
ལས་དོ ན ་སྐོར་འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་གོ ང ་རི མ ་ནས་བཀོ ད ་ཁྱབ་ཡོ ང ་རྒྱུ་ "གསལ་བ་ལྟར། གུས་པས་དོ ན ་
གཅོ ད ་ཀི ་ ལས་འགན་མ་བངས་གོ ང ་སྤེ། ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེ ས ་ ༡༦ ཉི ན ། རྡ་སར་ཕི ་
འབྤེ ལ ་དྲུང་ཆྤེ ་ དྭགས་པོ ་ བསོད་ནམས་ནོ ར ་བུ་ལགས་དང་ ། སི ད ་ཚབ་དཔལ་ལྡན་ཆོ ས ་རི ག ་
བཀའ་བོ ན ་གཡུ་ཐོ ག ་ཀརྨ་དགྤེ ་ ལྤེ ག ས་རྣམ་གཉི ས ་དང་། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེ ས ་ ༢༡ ཉིན་ལྡི ་
ལི ར ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོ ང ་དང་ཕི ་ དྲི ལ ་བཀའ་བོ ན ་གཅི ག ་ལྕོ ག ས་བོ ་ བཟང་སྤེ ང ་གྤེ ་ མཆོག་བཅས་
སོ ་ སོ ར ་ཆྤེ ད ་བཅར་གི ས ་ལམ་སོ ན ་ཞུས་སྐབས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་
པ་ཡི ག ་ངག་གཉི ས ་ཐོ ག ་ནས་ལམ་སོ ན ་གནང་སོན་མ་བྱུང་ལ། ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེ ས ་ ༢༩
ཉི ན ་དོ ན ་གཅོད་རྩི ས ་སོ ད ་ལྤེ ན ་སྐབས་སུ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀི ས ་ཀང་དྤེ ་ དོ ན ་
རྒྱུས་སོ ན ་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༤་༣༌༢

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ ཉི ན ། ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཚང་མར་
"དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡི ག ་ཚང་ནས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ བཀོད་རྒྱ་ནང་།

ཕི་

རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ ་ སོ ་ ནས་ས་གནས་སོ ་ སོར་སྤྱི་ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་
མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ་མཆོ ག ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི ་ བྱུང་དང་གསར་ཤོ ག ་ཁག་
ནང་ཇི ་ ཐོ ན ། དྤེ ་ མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོ ད ་དོ ན ་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ གནས་ཚུལ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་བྱུང་
ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ ་ སོར་འབྤེ ལ ་ཡོད་ཕི་དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་
ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོ མ ས་བཅས་སན་སྤེ ང ་འབུལ་དགོ ས ་པར་མཁྱྤེ ན ་
ཆུབ་ཡང་བཀའ་ནན་ཕྤེ བ ས་འདུག་ན། མ་འོ ང ས་པར་གོ ང ་གསལ་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེ ལ ་ལས་
བསོ མ ས་འདི ་ གར་གཏོང་དགོ ས ་པར་དགོ ང ས་མངའ་ཞུ།" (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༤། ཡི ག ་ཆ།)
ཞྤེ ས ་འབྱོ ར ་བ་དྤེ ་ སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོ ན ་དང་པོ ་ དྤེ ་ ཡི ན ་པ་
དང་། དྤེ འི ་ གོང་དུ་དྤེ ་ ལྟར་འབུལ་དགོ ས ་པའི ་ ལམ་སོ ན ་མྤེ ད ་པ་གསལ་པོ ་ ཡི ན ་པས ། སྐབས་དུས་
སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་
སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མིན། (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༥། ཡི ག ་ཆ།)
༤་༣༌༣

ཨ་རི འི ་ སི ད ་འཛི ན ་གི ་ འོ ས ་བསྡུ་ཆྤེ ན ་མོ འ ་ི སྔ་རྤེ ས ་ཀི ་ གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡོ ང ས་གགས་ཡི ན ་པ་
དང་། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སུ་བོད་དོན་སྐོར་དམིགས་བསལ་
བཀའ་མོལ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད། གོ ང ་རི མ ་ནས་ལམ་སོ ན ་ཡོ ད ་མྤེ ད ་ལ་མ་ལྟོ ས ་པར། དོ ན ་ཁང་ནས།
ཀ

ཨ་རི འི ་ ཕི ་ སི ད ་བོ ན ་ཆྤེ ན ་ Rex Tillerson མཆོ ག ་བསྐོ ་ གཞག་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ ལས་
རི མ ་སྐབས།

སི ད ་འཛི ན ་གསར་པའི ་ གཞུང་གི ་ བོ ད ་ཐོ ག ་འཛི ན ་པའི ་ སི ད ་བྱུས་དང་

འབྤེ ལ ་བའི ་ གནས་ཚུལ་ཐོ ག ་མ་སྤེ ། ཨ་རི འི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ ཕི ་ འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུང་
གི ་ ཚོ ག ས་མི ་ ཞི ག ་གི ས ་བོ ད ་དོ ན ་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ ཡི ག ་ཐོ ག ་དྲི ་ བར་ལན་འདྤེ བ ས་གནང་བ་
དྤེ ་ ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས ་ ༡ ཉི ན ་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཏྤེ ། (དཔང་རགས་
ཨང་ ༡༦། ཡི ག ་ཆ།) བོ ད ་མིའི ་ སི ག ་འཛུགས་ཀི ་ གཞུང་འབྤེ ལ ་དྲ་རྒྱའི ་ ནང་བཀོ ད ་ཐོ ན ་
བྱུང་ཡོ ད །
ཁ

ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ བདུན་ཕྲག་དང་པོ འ ི་ ནང་། རྒྱ་ནག་གི ་ སི ད ་འཛི ན ་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ཨ་
རི ར ་ཕོ ག ས་ཕྤེ བ ས་སྐབས་ཨ་རི འི ་ སི ད ་འཛི ན ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྤེ ས ་ཀི ་ གནས་
ཚུལ་དང་། ཨ་རི འི ་ ནང་སྤྱི་ཡོ ང ས་ཀི ་ གནས་སངས་སྐོ ར ་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་
༥ ཉི ན ་གུས་པ་རྡ་སར་བཅར་སྐབས་ཕི ་ འབྤེ ལ ་དྲུང་ཆྤེ ་ དྭགས་པོ ་ བསོ ད ་ནམས་ནོ ར ་བུ་
ལགས་དང་། ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆྤེ ་ཤར་གི ང ་ཟླ་སོན་ལགས་རྣམ་གཉི ས ་སར་ཆྤེ ད ་བཅར་
གི ས ་ཆུ་ཚོ ད ་གསུམ་ཙམ་རི ང ་སན་སྤེ ང ་ཞུས་ཡོ ད །
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ག

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ནས་བཟུང་ཨ་རི འི ་ ཕི ་ སི ད ་ལས་ཁུངས་ནང་བོ ད ་དོ ན ་དམི ག ས་
བསལ་འབྤེ ལ ་མཐུད་པ་ Sarah Sewell མཆོ ག ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཐྤེ ང ས་གསུམ་
ཞུས་པ་གཙོ ས ་ཕི ་ སི ད ་ལས་ཁུངས་ཀི ་ ལས་བྱྤེ ད ་ཐུག་འཕྲད་དང་།
གོ ང ་འོ ག ་གི ་ འཐུས་མི ་ དང་ལས་བྱྤེ ད །

ཨ་རི འི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་

ཚོ ག ས་ཆུང་ཁག་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་བཅས་ཀི ་

གནས་ཚུལ་རྣམས་ལས་བསོ མ ས་ནང་ཁ་གསལ་བཀོ ད ་ཡོ ད །
༤་༣༌༤

གོ ང ་གསལ་གནས་ལུགས་ཆ་ཚང་ལ་ཐུགས་ཞི བ ་གནང་ན།

འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་གོ ང ་རི མ ་ལ་ལས་

དོ ན ་ཞུ་སྒོ འ ་ི སྐོ ར ་སོ ་ སོ ར ་བཅར་སྐབས་སུ་སྐབས་དུས་སོ ་ སོ འ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེ ང ་དགོ ས ་
པའི ་ ལམ་སོ ན ་གནང་མོ ང ་མྤེ ད ་པ་དང་།
བཀོ ད ་ཁྱབ་དྤེ ་ ཐྤེ ང ས་དང་པོ ་ ཡི ན ་པ།

ཡི ག ་ཐོ ག ་ནས་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉི ན ་གནང་བའི ་
དྤེ ་ སྔ་གུས་པར་དྤེ འི ་ སྐོ ར ་མ་འགི ག ་པ་དང་མ་འཐུས་པའི ་

སྐོ ར ་གསུངས་མོ ང ་མྤེ ད ་པ་བཅས་ལ་བརྤེ ན །
མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་"ཞྤེ ས ་གསུངས་པ་ནི།

སྐབས་འདི ར ་ "རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་
གུས་པར་ཉྤེ ས ་འཛུགས་ཁོ ་ ནའི ་ ཆྤེ ད ་དུ་བསམ་བཏང་

དྲན་སྤེ ས ་ཀི ས ་མ་ཉྤེ ས ་ཁག་གཡོ ག ས་བྱས་པ་ཞི ག ་ཡི ན །
ཆ༌༡༌༣།
༤་༣

རྩོ ད ་ལན་པའི ་ ཞུ་ལན།
ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༣ ནང་། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་བར་བྱང་ཨ་
རི་ཁུལ་ཆབ་སིད་ཀི་འཕོ་འགྱུར་གལ་ཆྤེ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དཔྤེར་ན། སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊམ་
ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྤེ་གཞུང་གསར་པ་བསྤེབས་པ། སིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་
དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གཉིས་ཐྤེངས་དང་པོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་སོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་
སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུབ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི
ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ནའང་། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀིས་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་
ཞིག་ཡིན། ཞྤེས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན་ཞིང་། ཞྤེས་དང་། ཡང་། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་
སྤེང་དགོས་པ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་སོན་མ་བྱུང་ལ། ཞྤེས་གསུངས་ཡོད། གནས་
ཚུལ་དྤེ་དག་བོད་ཀི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གལ་འགངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་མི་ལོ་
ཉི་ཤུ་ལྷག་རིང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པས་མཁྱྤེན་དགོས་
ངྤེས་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། 1) ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ཨྤེམ་ལྔ་ (5M) ཞྤེས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་
དང། (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩། ཡིག་ཆ།) གཞན་ཡང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གང་ཡོད་
དོན་གཅོད་ཁག་ལ་གནང་ཡོད། 2) སྤྱིར་བཏང་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གི་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ཡོད་མུས་ཡིན་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་གཙོས་ལས་བྱྤེད་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་
དང་གཟིགས་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་ལས་ང་ལ་གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་ལྤེ་ཁག་གཞན་ལ་དཀིས་ཏྤེ་བསད་པ་ནི་
ལས་དོན་འགན་འཁུར་མ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་གི་དཔང་རགས་ཤིག་ཡིན། 3) ཞུ་སོར་བ་དྤེ་སྔ་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ལས་ཐོག་སྐབས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན། སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའི་ཐོག་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་སྐུ་ཕྱྭའི་སྲུང་སོབ་གནང་ཕོགས་སྐོར་བགོ་གྤེང་གིས་དྤེ་
སྔོན་ཨ་རིའི་གོང་ཁྱྤེར་སན་ཕ་རན་སི་ཀོ་རུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དོན་རྤེན་སོགས་ཕིན་ཆད་
བསར་ཟློས་མི་ཡོང་བའི་སྔོན་འགོག་སད་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བཀོད་མངགས་ནན་པོ་གནང་
དགོས་པས་སྤྱི་མོས་གོས་ཆོད་བྱུང་བ་དྤེའང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བཏང་ཡོད་པའི་
སྐོར་ཞུ་སོར་བས་མ་མཁྱྤེན་པ་རྤེད་བསམ་གི་མྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠
བར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་
དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཡིན། ཞྤེས་འགན་མ་འཁུར་བའི་སྐད་ཆ་འདི་
རིགས་དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་སུས་ཀང་གནང་མོང་མྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་རང་ཉིད་གཏན་
འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་
ཉམས་ལྤེན་དགོས་པ་དོན་གཅོད་སྤྱི་མཚུངས་ཡིན་པ་ལས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ནི། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཟུར་མང་པོས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ཐུགས་འགན་
བཞྤེས་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ཞུ་སོར་བས་ང་ལ་ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་པ་དང་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་མི་
འདུག་ཅྤེས་ལས་འགན་གཡོལ་ཐབས་བྱས་པ་དྤེ་ནི་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་ལྤེའུ་ ༣ པའི་དོན་ཚན་ ༨
ནང་གསྤེས་༼ཆ༽པར། “རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་
སྐོར་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མི་ཆོག”
ཅྤེས་གསལ་བའི་ལམ་སོན་དང་འགལ་བ་ཞིག་རྤེད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༢༠། ཡིག་ཆ།)
༤་༣་༡

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༣་༡ ནང་། གུས་པས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མ་བངས་གོང་སྤེ།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ཉིན། རྡ་སར་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་
དང་། སིད་ཚབ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས་རྣམ་གཉིས་དང་། ༢༠༡༦
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྡི་ལིར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གཅིག་ལྕོགས་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་
མཆོག་བཅས་སོ་སོར་ཆྤེད་བཅར་གིས་ལམ་སོན་ཞུས་སྐབས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་
སྤེང་དགོས་པ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་སོན་མ་བྱུང་ལ། ཞྤེས་གསུངས་པའི་ཐད། ཞུ་
སོར་བ་ཨ་རིར་ཐོན་ཁར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས་སར་གོ་བུར་ངོ་བཅར་
གནང་འདུག་པ་གཙོ་བོ་ཐོན་བཅར་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དང་ཞུ་སོར་བས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྡི་ལིར་མཇལ་རྒྱུ་ཡིན་པར་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་པ་བརྤེན། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་
གསུང་གྤེང་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལྡི་ལིར་མཛད་བྤེལ་ཆྤེ་བའི་སྐབས་ཤིག་
འཁྤེལ་བ་དང་དྤེ་བཞིན་ཞིབ་ཕྲའི་ལམ་སོན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ཡོད་པར་བརྤེན་ལམ་
སོན་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཁོམ་གྱུར་མྤེད། ལར་ནས་ཞུ་སོར་བ་ཨ་རིར་མ་ཐོན་གོང། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་དྷ་སར་དུས་ཡུན་རིང་པོར་བཞུགས་ཡོད་ནའང། དུས་ཡུན་དྤེའི་རིང་ཞུ་སོར་བས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་གིས་ལམ་སོན་ཞུས་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་སོ་སོར་མཁོ་བའི་
ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་ཞིབ་བརྩད་དང་ནང་གནས་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུན་བསྔོག་བཤྤེར་ཐུབ་སར་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་བང་དོར་
སིག་གཞི་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་གང་ཡང་མྤེད། མདོ་དོན་སོ་སོས་མ་ཐུབ་པའམ་
མ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་དུས་ལྤེ་ཁག་གཞན་ལ་དཀིས་ཏྤེ་གཡོལ་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གོང་
གསལ་རྒྱུ་མཚན་ཁག་ནས་ར་འཕྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་
དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཡང་ཞུ་སོར་བ་ནས་མུ་མཐུད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དོན་གཅོད་རྩིས་སོད་ལྤེན་སྐབས་སུ་
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀིས་ཀང་དྤེ་དོན་རྒྱུས་སོན་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་། ཞྤེས་གསུངས་པ་
དྤེའང་འགན་མ་འཁུར་བའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་རྤེད། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས་ལ་
དྤེ་སྔ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གོང་མ་ནས་རྩིས་སོད་ཇི་བྱུང་གཞི་རྩར་བཞག་སྤེ་ཞུ་སོར་བར་རྩིས་སོད་ཁམས་
གཙང་བྱུང་བའི་སན་ཐོ་དང་སོད་ཁའི་ངོ་བཤུས་བཅས་པ་སོད་དཔང་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། སོད་ཁ་ངོ་མ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་
ཁོངས་སུ་ལམ་སོན་ཡིག་ཆ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཡོད་འདུག་པར་ལྟ་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དོ་བདག་ཞུ་སོར་བའི་
ལས་འགན་ཡིན་པ་ལས་དོན་གཅོད་ཟུར་པས་ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་ཁག་དཀི་ག་བྱས་ཏྤེ་བསད་པ་དྤེ་
ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་འགོ་སངས་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་ཅྤེས་པའི་མི་ཞིག་གི་བྱྤེད་བབ་ག་
ནས་ཡིན།
༤་༣་༢

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ བཀོད་རྒྱ་ནང་འཁོད་ལམ་སོན་དྤེ་ལམ་སོན་དང་པོ་དྤེ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་
པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མིན་པར་གོང་གསལ་ཞུ་ལན་ནང་གསལ་པོ་ཞུས་ཟིན།

༤་༣་༣

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༣་༣ ནང་། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོའ ་ི སྔ་རྤེས་ཀི་
གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡོངས་གགས་ཡིན་པ་དང། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་མཇལ་འཕྲད་
སྐབས་སུ་བོད་དོན་སྐོར་དམིགས་བསལ་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད། ཅྤེས་ཞུ་སོར་བའི་གསུང་བབ་འདི་
ལ་དུས་རྒྱུན་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དམ་བཅའ་དྤེ་བཅོས་མིན་ཞིག་ཡིན་མིན་རང་ཉིད་ཀིས་ར་
སོད་གསལ་པོར་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། དངོས་གནས་ཚུལ་མཐུན་ཞིག་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་འབུལ་འཚེམས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གྱུར་པར་བཟོད་གསོལ་དང་སྦྲགས་མ་འོངས་པར་སྤེམས་བཅང་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་བཞུགས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་
བཞིན་དུ་བཀའ་ཤག་ལའང་ཡོངས་གགས་ཡིན་ཞྤེས་སྣང་མྤེད་བཏང་ཡོད། བོད་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གིང་སྤྱི་
ཡོངས་ཀི་དོ་སྣང་ཆྤེ་ཤོས་བྱྤེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཡོངས་གགས་ཡིན་ཞྤེས་སྣང་ཆུང་བཏང་བ་ནི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གིས་གནང་སངས་ཤིག་ག་ལ་ཡིན། དྤེ་བཞིན་བོད་རྒྱ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་
ཐབས་བྱུས་ལག་བསར་གནང་མཁན་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ནས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་དང་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སུ་བོད་དོན་སྐོར་བཀའ་མོལ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་དྤེ་མིན་ཨ་རི་དང་རྒྱ་
ནག་གཉིས་དབར་གི་གནས་ཚུལ་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་
དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ཐོག་མུ་
མཐུད་གཞག་རྒྱུར་ཡིད་ཆྤེས་དང་བོས་འགྤེལ་གནང་ཐུབ་མྤེད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
༤་༣་༤

དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༣་༤ ནང་། གུས་པར་ཉྤེས་འཛུགས་ཁོ་ནའི་ཆྤེད་དུ་བསམ་བཏང་
དྲན་སྤེས་ཀིས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།” ཞྤེས་ཟྤེར་བ་ནི་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མིན། སྤྱིར་
བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཞྤེས་པ་སྐབས་དོན་ཕར་བཞག་སྤེ་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་བསམ་བོ་གསར་པ་
འཁོར་བ་ལ་གོ་དགོས་ཡོད་པ་འདྲ། པའི་ནང་དོན་ནི་སྔར་གི་བསམ་དོན་ལ་མི་གནས་པར་གསར་སོས་
འགྱུར་ལྡོག་བྱས་ནས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་སོང་ཟྤེར་བར་གོ་དགོས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གང་
ཞུས་པ་དྤེ་དག་སྔར་གི་བསམ་དོན་ལ་མི་གནས་པར་གསར་སོས་བཅོས་སིག་བྱས་པ་གང་ཡང་མྤེད་ལ།
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་པོ་དྤེ་དག་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པར་སྐབས་དོན་དངོས་
འབྤེལ་ཤ་སག་ཡིན་པ་ཞུ་ལན་ནང་ཁུངས་བསྤེལ་ར་སོད་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་བ་ཞུ། ཞྤེས་གསལ།

ཆ༌༡༌༤། ཞི བ ་གཅོ ད ་སྐབས་སུ་གོད་ཡའི ་ རྩོད་བཤད།
ཀ

སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི
ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའི་གནད་དོན་
དངོས་དོན་དང་པོ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་ཁ་མཆུ་དྤེ་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་ཟྤེར་བ་གཏུགས་བཞག་ཡོད་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ། ཡིན་ན་ཡང་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་ཞྤེས་ལབ་ཡོང་དུས་རྩ་བས་ཀུན་སོང་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་རྤེད། ཀུན་སོང་ངན་པ་ཞིག་བཅངས་
ཡོང་དུས་ཕ་རོལ་པོས་མ་བྱས་པ་ཞིག་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ལྟ་བུའི་གཞི་གཙོ་བོ་ཞིག་འཛིན་ནས་གསུང་
བསད་པ་ཡིན་ན་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཀི་དབང་དུ་འགོ་གི་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞི་རྩ་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། རྩ་བས་ད་གིན་གོང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་རྣམ་པས་བཀླགས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། གང་ལྟར་དངོས་དོན་དང་པོ་ད་ལྟ་ཁུངས་
སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་ག་པར་ཐུག་བསད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་གཉིས་པར་ཐུག་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དོན་
ཚན་གཉིས་པ་དྤེ་གོང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས་མར་གསུངས་གནང་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་རྩོད་ལན་པས་
ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་ཡང་བསར་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་དོན་ཚན་གཉིས་པ་
ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་དོན་ཚན་
གཉིས་པ་ནང་ལ་ ༢༠༡༦།༨། ནས་ ༢༠༡༧།༤ བར་ལ་ཨ་རི་ནང་ཆབ་སིད་ཀི་འཕོ་འགྱུར་གལ་ཆྤེན་པོ་
བྱུང་བའི་ནང་ནས། དཔྤེར་ན་སྐུ་ཞབས་ Donald Trump སིད་འཛིན་ཆགས། ཨ་རི་ལ་གཞུང་
གསར་པ་བསྤེབས་པ་དང། སིད་འཛིན་ Donald Trump དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ Xi
Jinping གཉིས་ཐུག་འཕྲད་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་བྱས་པ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང་། གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད། ད་ང་
ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་རྤེད་ལ། ཞུ་སོར་བས་ཀང་ཁུངས་སྤེལ་འདི་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་གཙོ་བོ་
རྤེད། རྩ་བས་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དྤེ་ཁིམས་སིག་ཡོད་པའི་སིག་
འཛུགས་ཤིག་རྤེད། སིག་འཛུགས་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་རྤེད། ད་བར་དུ་གནས་ཐུབ་པ་དྤེ་
ཡང་བོད་མིའི་སིགས་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་དྤེ་ཚོ་ཚུལ་བཞིན་ལག་བསར་བྱས་པ་དྤེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་
བརྤེན་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ལས་
ཀའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དོན་གཅོད་ཁག་ཕ་གིར་བཙུགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
དྤེ་ཚོ་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབས་ག་འདྲ་ཡིན་པ། དྤེའི་སིད་སོང་གནས་
བབས་ག་འདྲ་ཡིན་པ། དྤེའི་ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནད་དོན་ག་འདྲ་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་
ཞིབ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་དུས། བོད་གཞུང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྩིས་དང་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བའི་ལམ་སོན་ཞིག་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་
དྤེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་བཏོན་པ་ཞིག་རྤེད། ལམ་སོན་འདིའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་ཁང་ཚང་མ་ལ་
ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དོན་གཅོད་ཚང་མས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་ཡ་ཞིག་རྤེད། ལམ་སོན་
ནང་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ཁག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
གི་སིད་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་། དྤེ་ཚོ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་སན་སྤེང་སྐབས་ག་དུས་
ལ། དུས་ག་དུས་ལ་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་ན། སྐབས་སྐབས་དུས་དུས་ལོ་དུས་ཚེས་གངས་བཅས་ཡན་ཆད་
ནས་ལམ་སོན་ནང་ཁ་གསལ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། ཟླ་གསུམ་དང་པོའ ་ི ལས་བསོམས་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༨
པའི་ཚེས་ ༡ ནང་ཚུད་ལ་འབུལ་དགོས་ཡོད། གཉིས་པའི་ལས་བསོམས་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ གོང་ལ་
འབུལ་དགོས་ཡོད། གསུམ་པ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ གོང་ལ་འབུལ་དགོས་ཡོད། བཞི་པ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༦
ཚེས ༡ གོང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་སྐབས་དང་དུས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ད་ལྟའི་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་ལམ་སོན་འདི་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལམ་སོན་འདི་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་མ་ཕུལ་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་
ཀི་རྤེད་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཟླ་གསུམ་གསུམ་ནང་ཕུལ་མ་ཐུབ་བྱས་ཟླ་གསུམ་གསུམ་གཉིས་ཡར་
རྩྤེག་ཐོག་བྱས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ལས་བསོམས་ཕུལ་བ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གནས་
སངས་བྱུང་བ་མ་ཚད་ལས་བསོམས་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་གོང་གསལ་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་གཉིས་
ནང་ལོགས་གསལ་བའི་ Donald Trump སིད་འཛིན་སྤེབས་ནས། ཨ་རི་གཞུང་གསར་པ་ཆགས་
པ་དང།

Donald Trump དང་ Xi Jinping ཐྤེངས་མ་དང་པོ་ཐུག་པ་དྤེ་ཡང་གསལ་ཡོད་

མ་རྤེད། གསལ་མྤེད་དུས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གཞི་ག་རྤེ་ལ་བལྟས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁིམས་སིག་ལམ་
སོན་འདི་ལ་བརྤེན་ནས་ཁོ་རང་གིས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཙང་། གནང་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་ཡ་རྤེད། ད་དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་ད་གིན་གོང་ལ་གང་ལྟར་གནད་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་པ་ཡོད་པ་དྤེའི་
སྐོར་ལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་གསུངས་པར། གནས་སྐབས་རྩོད་ལན་པས་འདི་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་
ཁིམས་སིག་གཉིས་ཀའི་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུས་མྤེད་ཙང། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་
ནས་འདི་བྱས་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་འདིར་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཡ་དྤེ་སན་སྤེང་དུས་ཐོག ག་རྤེ་ཞིག་ལ་གོ་གི་རྤེད། རྩོད་ལན་
པས་ཁུངས་སྤེལ་ཡ་དྤེ་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། སན་སྤེང་ཞུ་
དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་སྐོར་ཁ་གསལ་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་
རྩོད་ལན་པས་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྒྱུན་ལྡན་
ཞུ་སྒོའ ་ི རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་དྤེ་བསན་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་ད་ལྟ་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གནས་
སངས་གསར་པ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོད་གཞི་འདི་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ལ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། ཉིན་ཞྤེ་ལྔ་ཡི་སྔོན་བརྡའི་དུས་ཚོད་ཕུལ་བ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ལ་བསར་
དུ་ཡར་ཕུལ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ངོས་བཞྤེས་གནང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ཕི་ཟླ་
༧ ཚེས་ ༩ ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ བར་ཟླ་གཅིག་གི་དུས་ཚོད། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༡
ཚེས་ ༢༠ བར་ཟླ་བ་གསུམ་གི་དུས་ཚོད། དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ཚུལ་མཐུན་འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་རྤེན་གིས་ཉིན་
བཅུ་ཡི་དུས་ཚོད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ནས། ཕི་ཟླ་ ༡
ཚེས་ ༡༥ བར་དུ་ཟླ་ ༡ དང་ཉིན་ ༨ དུས་ཚོད་འདི་ལྟར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་དྤེའི་ནང་ལ་ཞུ་ལན་ནང་ལ་
སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་འདི་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ལ་
འདི་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བའི་ལན་དྤེ། དྤེ་རིང་གཞི་ནས་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་ཡར་ཟླ་བ་གསུམ་སོ་
སོར་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་དང། ལོ་གཅིག་གི་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་ཡ་དྤེ་སྐབས་དུས་སོ་
སོར་གོ་གི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཐྤེངས་དང་པོ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔོན་གི་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་
འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། 5M ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་ད། གལ་གནད་ཆྤེ་བའི་དོན་ཚན་ལྔ་དྤེ་ལམ་སོན་གི་ངོ་བོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན་པ། དྤེ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བྱས་མྤེད་པ། དྤེ་སྒྲུབ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བསྒྲུབས་གནང་དུས་ཙམ་པ་
ལ། འདི་ལ་ 5M ཟྤེར་བའི་ཡིག་ཆ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ ད་
ལྟ་བར་དུ་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་། ༡༩ པ་དྤེའི་ནང་ལ་ 5M ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་ལབ་པ་
ཡིན་ན། དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་ས་གནས་ནང་ལ་ལས་གཞི་འཆར་བཀོད་བཟོས་པའི་སྐབས་སུ་
རྩ་འཛིན་གཞག་སའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་སྔོག་ཐུབ་སར་། 5M གི་ལམ་སོན་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ང་ལ་
གནང་མ་སོང་གསུང་གི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ངས་དུས་ནམ་ཡང་ 5M གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ང་ལ་གནང་མ་སོང་
ཞྤེས་ཞུ་རྩའི་ནང་ཞུས་མ་མོང་།
5M ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ། ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་གང་ཡང་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད།
ཡིག་ཆ་འདིའི་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ། དོན་ཚན་ ༥ དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དབུ་མའི་ལམ་རྤེད། གཞྤེན་
བསྐུལ་ཞུ་ཡ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ཐབས་འཚོལ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་དོན་ཚན་ ༥ དཔང་རགས་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། 5M ཟྤེར་བའི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་ ༧ ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ལས་དོན་སན་སྤེང་
ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དྤེ་ནས། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་གི་
ནང་ལ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྩ་འཛིན་གི་ལམ་སོན་དྤེ་ཡང་ལྟ་ཀློག་ཙམ་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་སྔོན་ལ་ཞུ་ཡ་ཞིག་ལྷག་འདུག 5M ཡིག་ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་ལྟ་ཀློག་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར། གུས་ཞུ་
སོར་བ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་འཁུར་མ་ཐག་ཏུ། དངོས་གནས་བྱས་ན་དོན་གཅོད་གོང་མའི་གནང་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག གནང་མ་ཟིན་པ་ཞིག གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞིག དོན་གཅོད་ཕ་གིར་གསར་པ་
ཞིག་བསྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཆྤེད་མངགས་བཀོད་མངགས་གནང་ནས། དོན་
གཅོད་གཞན་པ་ཚང་མས་ 5M གི་ཡིག་ཆ་འདིར་གཞི་བཞག་བྱས་ནས་འཆར་གཞི་བཟོ་བཀོད་ཟིན་པ་
རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀིས་ད་ལྟ་བར་དུ་འདི་བཟོས་ནས་བསྤེབས་མ་སོང། དྤེ་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་གང་མགོགས་མགོགས་བཏང་ཡོང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་
རྤེད། བཀའ་ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་དོན་གཅོད་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་
དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་ཙམ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ནས། དྤེ་ཡང་འཆར་གཞི་རྤེ་རྤེར་དཔལ་འབྱོར་གི་རྒྱབ་རྤེན་
ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། དཔལ་འབྱོར་གི་ནུས་པ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི་
རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ཆ་ཚང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང་ལྟ་ཞིབ་བྱས་པ་ཙམ་
དུ་མ་ཡིན་པར། དྤེ་གཞིར་བཟུང་གི་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གཉིས་པ་
དྤེ་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་དྤེ་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི རྩ་འཛིན་
ལམ་སོན་དྤེའི་ནང་ལ། ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་བར་

Page 95 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་རྩོད་ལན་པས་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་དྤེ། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་གི་ལས་
བསོམས་བཏང་མ་སོང་། ལོ་འཁོར་གི་ལས་བསོམས་བཏང་མ་སོང། ཟྤེར་བ་འདི། ད་ལྟ་བར་དུ་སོན་
བརོད་བྱས་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་སོན་བརོད་དྤེ་གསར་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་པ་ཡིན་ན།
འདི་ལ་དཔག་པའི་གུས་ཞུ་སོར་བས་ལན་རྒྱག་དགོས་ཡ་དང། འདི་ལ་དཔག་པའི་ཞུ་སོར་བས་ག་སིག་
བྱྤེད་དགོས་ཡ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ། ཕ་གིར་བསན་པའི་
ཡིག་ཆ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་རྙིང་པ་ཡིན་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ༢༠༠༦ སྐོར་གསུང་གི་འདུག འདི་ཡིག་ཆ་འདི་
གསར་པ་རྤེད། ཡིག་ཆ་གསར་པ་འདིའི་ནང་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི ལས་ཀ་དྤེ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྤེད།
འདིའི་ཤོག་གངས་དང་པོ་དྤེའི་ནང་ལ་ཟླ་གསུམ་གི་ལས་བསོམས་གཏང་དགོས་ཡ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༧ གཏང་
དགོས་ཡ། ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༧ པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༡༠ དང་། ཕི་ཟླ་ ༡ པོ་སོ་སོའ ་ི བདུན་ཕྲག་དང་པོ་དྤེའི་
ནང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགོས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་མྤེད་
པར་སོང་ཙང་། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ལན་ཡང་ཞུས་མྤེད། ད་ལྟ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་ཡ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་། གནད་དོན་འབྤེལ་བ་སར་ཡ་དྤེ་སིད་འཛིན་ Donald
Trump དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་སྐོར་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་སན་
སྤེང་ཞུས་མ་སོང་། ད་དོན་ཚན་ ཁ༽ པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་པའི་གོ་
སྐབས་ཡོང་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་གནད་དོན་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་
པར་སོང་ཙང། སིད་འཛིན་ Donald Trump དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་གནས་སངས་དྤེ་ཡོངས་
གགས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་ཡོད། ལན་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། སིད་འཛིན་ Donald Trump འོས་
བསྡུ་ཐོབ་ནས་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཕིན་པ་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ལ་དམ་བཅའ་འབུལ་གི་ཡོད་
པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོངས་བསགས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡར་འབུལ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་
མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ད་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ཡང་མིན་ན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ལ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་གསར་འགྱུར་གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ལྟ་གི་
ཡོད། དྤེའི་ནང་ནས་ news week དང། times དང་དྤེ་ཚོ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་མོང་པ་
རྤེད། ཡོངས་གགས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཡར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་
ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་ཚང་མས་གཞུང་གསར་པ་རྤེ་རྤེ་བསྤེབས་པ་དང་། གཞུང་གསར་པ་དྤེའི་
དམ་བཅའ་དྤེ་ཉིན་མོར་ཕུལ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆགས་ཡོད་
མ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། འོ་དྤེའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་། གཞུང་གསར་པ་བསྤེབས་པ་རྤེད།
དྤེ་སྔའི་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྤེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་
ནང་ལ་འབྤེལ་བ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་
ཚོས་གསན་ ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་ལ་འབྤེལ་བ་མི་འདུག དྤེ་ལྟ་བུ་རྒྱས་བཤད་
བྱྤེད་དགོས་ན། ང་ཚོ་ལ་ཞྤེ་པོ་བཤད་ཡ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གསུངས་པ་ཚང་མ་
ཁོང་རང་གིས་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་འདྲ་བོ་རང་རང་ཞིག་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་འདི་ཁུངས་སྤེལ་ཡ་གང་ཡང་
གསུང་གི་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༢ ནང་ལ་གསལ་པའི་ Donald Trump
སིད་འཛིན་ཆགས་ནས་ཨ་རི་གཞུང་གསར་པ་བསྤེབས་པ་འདི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་
ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡོད། དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད། ངས་བཤད་དགོས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡིན་
ན། ད་ང་ཚོར་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་ཚོ་དགོས་ཡ་མི་འདུག རག་པར་གསར་འགྱུར་དང་། bbc དྤེ་ཚོ་
བལྟས་ན་འགིག་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་བ། ང་ཚོ་ལ་འཛིན་སོང་འགོ་སངས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། ད་འོ་ན་ཞུ་
སོར་བས་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་ན། ངས་ཡང་ན་བཏང་ཡོད་ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད། ཡང་ན་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་
ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ནི་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་པ། ཞུ་སོར་བ་ཁོང་རང་གིས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་གསུངས་
ཚར་སོང། ཡོངས་གགས་རྤེད་ངས་ཞུས་མྤེད་གསུངས་ཚར་སོང། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་
གསུངས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ནང་བཞིན་གནད་དོན་སྒང་
ལ་འགོ་གི་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་སྒང་ལ་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ལྟ་འདི་ནས་མར་སྐད་ཆ་འདྲི་ཡ་ཞིག་ རྩོད་ལན་པ་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི སན་སྤེང་དགོས་པ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁ་གསལ་
ཡོད་པ་དྤེ་ལྷན་རྒྱས་ཚོས་གནད་དོན་དང་པོ་ལ་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༠ དང་། ༥༠། ༥༡ བཅས་འཁོད་
ཡོད་རྤེད། ཨང་། ༢༠ འདི་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་
དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་དྤེ་ཆགས་བཞག ཨང་ ༥༠ དྤེ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དབུ་
དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་ལགས་དང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་རྣམ་
གཉིས་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ཁོང་ཚོར་ལམ་སོན་ཇི་གནང་སྐོར་གི་ཕག་བིས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་
ཨང་ ༥༡ དྤེ་བོད་གཞུང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཁག་ལ་རྩིས་དང་འཛིན་
སོང་གི་འབྤེལ་བའི་ལམ་སོན་བཅས་གསུམ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དངོས་དོན་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བའི་དཔང་
རགས་ཡོད་ཟྤེར་བའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཚོ་གསུམ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ནས་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་
སོན་ཡོང་གི་འདུག་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ནང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཡང་མཁྱྤེན་པ་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད། དཔང་
རགས་ནང་ཕུལ་མི་འདུག འདི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དཔང་རགས་གསར་དུ་སོན་གི་ཡིན་པ་ཡིན་ན་
འགོ་སངས་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཡིག་ནང་འགོ་སངས་གང་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ཕྤེབས་དགོས་བྱྤེད་ཀི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ། རྩོད་ལན་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་
ཟྤེར་བ། དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཡོད་རྤེད་ཕིན་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཡོད་མ་

རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟླ་གསུམ་གཞི་རྩ་ང་ཚོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་དྤེབ་གཅིག་ཕོགས་སིག་བྱས་པ་རྤེད། དྤེབ་འདིའི་ཆྤེད་བརོད་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སོན་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་ཁག་ཕོགས་བསོམས་ཀིས་དྤེབ་གཟུགས་འགྤེམས་
སྤེལ་ཞུས་པ་འདི་ཡི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་བདག་ཉར་དགོས་པ་མ་ཟད་། རྒྱུན་དུ་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་ལས་
དོན་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ་བཅས། དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མར་འདི་སྒང་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་
ཡོད་ཅྤེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཕ་གིར་
གཅིག་འཁྱྤེར་ཡོང་གི་འདུག་པ་དྤེ་འདི་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ༢༠༡༧ ལོར་བཏོན་པ་ཞིག་རྤེད།
དྤེའི་ནང་ ལ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་དྤེ་གསལ་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་།
ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ཀི་སྐོར་དྤེ་དཔང་རགས་ཚུལ་དུ་ཕུལ་ཡོད་་ཞུ་ཡ་གཅིག་དང།
གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་
ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ཀི་ལམ་སོན་ནང་ཡོད་
རྤེད་ལབ་ཀི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་དྤེ་ཚོ་རྒྱུན་ལྡན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཞུ་སྒོ་
ཁག་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་ཨང་ག་ཚོད་རྤེད། ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཨང་ ༥༡ འདི་བོད་གཞུང་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཁག་ལ་རྩིས་དང་འཛིན་སོང་འབྤེལ་བའི་ལམ་སོན་འདི་རྤེད་པྤེ།
ད་ལྟ་འདི་དྤེ་ག་རང་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ངོ་བཤུས་ཕུལ་ཐུབ་མི་འདུག ད་ལྟ་
ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་རྒྱུ་ལྷག་བསད་འདུག འདི་རྤེད། མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འདི་ཕུལ་ཡོད། འདི་ག་རང་གི་ངོ་བཤུས་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟ་
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྲ་བོ་དྤེ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁག་གི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ཀི་ལམ་སོན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྒྱུན་ལྡན་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ཞུ་སྒོ་ལམ་སོན་འདི་རྤེད། འདི་ ༢༠༠༦ ལོར་ནས་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད།
འདིའི་རྤེས་ལ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་ཡ་དྤེ་ཚོ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད།

༢༠༡༧

ལོར་གསར་པ་བཏོན་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། དྤེའི་དོན་ཚན་ ༢ པ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༧། ཕི་ཟླ་ ༡༠། ཕི་ཟླ་ ༡ པོ་སོ་སོའ ་ི བདུན་
ཕྲག་དང་པོའ ་ི ནང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདིའི་ནང་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རང་འཇགས་ཁོ་རང་གནས་ཡོད་རྤེད། འབུལ་སངས་དང་བརོད་གཞི་ག་རྤེ་འབི་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན།
འདི་ནང་ལ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དོན་ཚན་ ༡ ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སིད་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་
Donald Trump ཨ་རི་སིད་འཛིན་བསྤེབས་ནས། གཞུང་གསར་པ་བསྤེབས་ཡོང་དུས་དྤེ་སིད་སོང་
དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བ། ད་དྤེ་སིད་སོང་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད་། ང་ཚོ་བོད་དོན་ཐོག་
ལ་ཡང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། འདི་དང་གཅིག་བྱས། དྤེའི་མཉམ་དུ་
ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་གོས་ཚོགས་དང། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར།
གསུམ་པ་དྤེ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབྤེལ་ལམ་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་
སྐོར། བཞི་པ་དྤེ། ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་གསར་འགོད་པ་ཁག་མཉམ་འབྤེལ་ལམ་དང།
བོད་དོན་ཐོག་གནས་ཚུལ་འགྤེམས་སྤེལ་བྱྤེད་ཕོགས་སྐོར། ལྔ་པ་དྤེ། ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་
ནང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང།

བོད་རིགས་མཉམ་འབྤེལ་གི་སྐོར། དྲུག་པ་དྤེ། ཚོགས་འདུ་དང།

ཚོགས་ཆྤེན་སོགས་དང་མཉམ་ཞུགས་སྐོར། བདུན་པ་དྤེ། གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གི་ནང་མ་ཚུད་
པའི་དོན་གནད་གཞན་ཁག་གི་སྐོར། ད་དུང་གཞན་ཁག་གི་སྐོར་ལ་འབི་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་འདི་ལས་བསོམས་འབུལ་སངས་རྤེད་བ། འདིའི་སྐོར་དྤེ་ལས་བསོམས་འབུལ་སངས་སྐོར་རྤེད།
ག་རྤེ་རྤེད། དྤེ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་སངས་སྐོར་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འདི་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབི་སངས་ཀི་སྐོར་རྤེད། འབི་རྒྱུའི་བརོད་གཞི་ག་རྤེ་འབི་
དགོས་སྐོར་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ལྟ་དྲི་བ་འདི་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར་དྤེ། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་
དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། སྐབས་དང། དུས་སོ་སོར་ཕི་ཟླ་ ༤ པར་བྱུང་བ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༤ པར་སན་སྤེང་ཞུ་ཡ་
དང་། ཕི་ཟླ་ ༥ པར་བྱུང་བ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༥ པར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་མ་རྤེད་པྤེ། གནད་དོན་ཆགས་ཡ་
དྤེ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་དྤེ་ལོགས་ཀ་ཆགས་ཀི་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་
སོའ ་ི གནས་སངས་དྤེ་ལོགས་ཀ་ཆགས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་འདི་ལོགས་ཀ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཡ་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག

གང་ཡིན་

ཟྤེར་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཡ་དྤེ། དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་གི་ལས་དོན་
ཞུ་སྒོའ ་ི ཁག་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་ཡོང་དུས། རྩ་བས་ང་ཚོས་སྐབས་ག་དུས་ལ། དུས་ག་དུས་ལ། ལོ་ཟླ་ཚེས་ཟླ་ཡན་ཆད་ནས་
ཞུས་་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས། རྒྱུན་ལྡན་གི་ལས་
དོན་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཅྤེས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་ཡོང་དུས། དགོངས་ཚུལ་ལ་དཔག་པའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ད་ལྟ་འཛིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོང་བཀའ་ཤག་གི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དོན་གཅོད་ཁྱོན་བསོམས་གསུམ་བསྐོས་ཡོད་རྤེད།
དོན་གཅོད་དང་པོ་དྤེ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་རྤེད། དོན་གཅོད་གཉིས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་རྤེད། དོན་གཅོད་
གསུམ་པ་དྤེ་ད་ལྟའི་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་རྤེད། དོན་གཅོད་གསུམ་བསྐོས་ཡོད་
རྤེད། དོན་གཅོད་གསུམ་དྤེ་ནང་ལ། དོན་གཅོད་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཡིན་ནའང། སྐབས་
དུས་སོ་སོའ ་ི ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཡ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། རྩོད་ལན་པ་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད་པས། ཁོ་རང་གི་ཕག་བིས་གཅིག་ཡོད་རྤེད། ཕག་
བིས་འདི་ཡང་དཔང་རགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟའི་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་དངོས་
གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཡིན་ནའང་། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཡ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་
པ་དང་། དྤེ་ཡང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་པ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ། ཁྱྤེད་རང་གི་དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠ སྒང་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པྤེ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྤེད་ལགས། ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་གི་ཕག་བིས་དྤེ་རྤེད།
ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོང་ལ་ཁིམས་སིག་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའི་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལབ་ཡ་འདི་ག་བ་གོ་
དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་དགོངས་ཚུལ་འདི་གསུངས་པ་སོང་ཙང།
ངས་འདི་ཡང་ཞོར་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ། དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠ པ་དྤེ་དོན་གཅོད་གཉིས་དྤེ་ཟུར་པ་དང་ལས་ཐོག་རྩིས་པ་རྤེད་
བ། སྤྱིར་བཏང་དྤེ་ཚོ་ Notarized གནང་ཡོད་རྤེད་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་དཔང་རགས་ཆགས་
ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། Notarized གནང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་ཁོངས་
ལ་ཕུལ་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ།

སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ད་ཡོད་དོན་གཅོད་ཁ་མཆུ་འདི་ལ་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་

རྤེད། ད་ལྟ་དཔང་རགས་གཅིག་གསུངས་གནང་འདུག་པ། འདི་ད་ཡོད་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

ད་ཡོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཡིན་ན་རྤེད། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ཡིན་ན་རྤེད། གང་ལྟར་

སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཡ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སོན་གནང་འདུག་
ཅྤེས་ལབ་ཡ་འདི་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ང་ལ་ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང།

ཁོ་རང་གིས་གསུང་ཡ་དྤེ་ང་ལ་

གནང་མ་སོང་། ཁོ་རང་ལ་གསུངས་མ་སོང་ལབ་ཡ་འདི་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་ཁང་ལ་བཞག་
པའི་སིག་གཞི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད་ད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཞིན། ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འདི་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་གི་འདུག འདི་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། བཏང་ཡོད་པ་
ཟླ་དྲུག་ལས་བསོམས་གཅིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། འདི་ནང་ཡིན་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་
ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། དོན་ཚན་གཉིས་པ་ནང་ Donald Trump སིད་འཛིན་བསྐོ་ཡ། ཨ་རི་གཞུང་
གསར་པ་སྤེབ་ཡ་དང་།

Xi Jinping དང་ Donald Trump གཉིས་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་ཐུག་

པ་སན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང་། དྤེ་གཉིས་ཀ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་ན་
རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་། སྐབས་དུས་སོ་སོ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་
པ་མཐོང་ཡོད་རྤེད། མཐོང་ཡོད་པ་ག་དུས་ཡིན་ན་གསུངས་ཡོད། ང་ཚོའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅིག་
ཡིན་ན་འདྲ། དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀིས་
ཞུས་ ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་ཡོངས་གགས་རྤེད་ཅྤེས། ཡོངས་གགས་ཡིན་ཙང་
ཞུས་མྤེད་ལབ་པ་དྤེ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་འདོད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་
ལབ་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་དྤེ་ང་རང་ཚོའི་ཞུ་ལན་ནང་བསྒྲུབས་པ་ནང་བཞིན་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཞུ་སྒོ་ཁག་
གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། ཞུ་སྒོ་ཁག་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ངག་ཐོག་ནས་ལམ་
སོན་གནང་ཡོད་རྤེད། གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་གོང་གི་དོན་གཅོད་ལ་གནང་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་
བའི་རྤེས་ཀི་དོན་གཅོད་ལ་གནང་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ང་ལ་གནང་མ་སོང་ལབ་ན་ཧ་ལམ་ཁྱད་མཚར་
ཧམ་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་མ་རྤེད་པྤེ། འདི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། འདི་ཏན་ཏན་གནང་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་
པའི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པའི་སིག་གཞི་དང་གཅིག ལམ་སོན་དང་
གཉིས། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་རྩོད་ལན་པས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྩིས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་
བ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལག་བསར་མ་ཞུས་པར་ཁོ་རང་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་གང་ལྟར་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་
གཉིས་པ་དྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གསལ་པོ་རྤེད། འདི་ཁོ་རང་གི་ངོས་ལན་བྱས་ཚར་སོང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ།

དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དང་། ད་ཡོད་དོན་གཅོད་ཀིས་བཀའ་ཤག་ཟྤེར་ན་མི་འདུག

སིད་སོང་ནས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སོན་གནང་བྱུང་ཞྤེས་ཡིག་ཐོག་
ནས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིག་ཐོག་ལ་ལམ་སོན་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་
རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ལ། ཁོང་ཚོ་གཉིས་ཀི་དཔང་རགས་འདི་ཉྤེ་ཆར་བཟོས་པ་རྤེད་འདུག་པ།
དཔང་རགས་རྙིང་པ་རྤེད་མི་འདུག་པ། དཔང་རགས་འདི་ ༢༠༡༩ ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཟོས་པ་ཞིག་
རྤེད་འདུག་པ། དཔང་རགས་འདི་གསར་པ་རྤེད་འདུག་པ། ཁ་མཆུ་འདི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠
སྔོན་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

དྤེའི་སྒང་ལ། དཔང་རགས་འདི་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཕར་

དྲི་བ་ཞིག་བཏང་། དྤེར་ལན་བརྒྱབ་པ་ཞིག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པ་བོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཟང་གགས་པ་ལགས་སུ། གཉིས་ཀས་དྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྐང་བཙུགས་
ནས་ཁ་མཆུ་འདིའི་ཆྤེད་དུ་དཔང་རགས་བཟོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་སྤྱི་མང་བདྤེན་དཔང་
བྱྤེད་པོའ ་ི དག་མཆན་མྤེད་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་དོན་ཚན་ ༤༧ ནང་བཞིན་གིས་དཔང་རགས་འདི་བཟོས་ཡོད་
མ་རྤེད། དཔང་རགས་འདི་ཁིམས་མཐུན་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

དཔང་རགས་འདི་གསར་པ་ཨྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གསར་པ་ཏན་ཏན་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་

མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་ལན་འབི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་
རྩ་ལ་དཔག་ནས་ཞུ་ལན་འདི་བིས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་འདི་བཟོས་
ཡོང་དུས། གནད་དོན་འདི་ཁ་གསལ་པོ་དང་ཁོ་རང་དོན་བསྡུས་པོས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོང་དུས།
དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོ་ཡང་དཔང་རགས་གསར་པ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཁིམས་རྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་འགན་རྤེད། འདི་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཀང་། དཔང་རགས་གསར་པ་ཕུལ་ཡོད་མདོག་
ཁ་པོ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ། གང་ལྟར་ཡང་། ང་ཚོས་ཡིག་ཐོག་ནས་
ཕར་ལ་བཀའ་གནང་བཞག་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན། འདི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ང་
ཚོས་ལམ་སོན་ག་དུས་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཚང་མ་ཡིག་ཐོག་ལ་
སྒྲུབ་དགོས་ཡ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་མང་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ངག་ཐོག་
ནས་གནང་ནས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནང་རྒྱུའི་ལམ་སོན་ཞིག་རྤེད།

འདི་ལམ་སོན་འདི་ད་ལྟའི་

ཆ་ལ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོང་དུས། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་
པ་འདི་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཤོག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བཀའ་གནང་མོང་མྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྩའི་ནང་གསལ་པོ་བིས་ཚར་བ་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས། ད་དོན་གཅོད་སྔོན་མ་ལ་གནང་ཡོད་རྤེད།
དོན་གཅོད་ད་ལྟ་ལ་གནང་ཡོད་རྤེད། ད་ང་ལ་གནང་མ་སོང་ལབ་ན། འདི་ག་འདྲ་རྤེད། དྤེའི་ཆྤེད་དུ་
ཁིམས་རྩོད་པའི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་གཉིས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། དོན་གཅོད་གཉིས་ལ་བཀའ་
འདྲི་ཞུས་རྤེས། དོན་གཅོད་གཉིས་ནས་འདི་གནང་བ་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ན་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
གནང་བ་གནང་བཞིན་ང་ཚོས་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསུངས་ཡོང་དུས། གནད་དོན་འདི་ལ་འབྤེལ་བ་ག་འདྲ་
ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ལ་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་ང་ལ་གནང་མ་སོང་ལབ་ཡ་འདི་ག་
འདྲ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

རྩོད་ལན་པ་ནས་ད་ལྟ་འདི་འདྲ་ཞིག་བསན་གནང་སོང་། བོད་གཞུང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ཁག་ལ་རྩིས་དང་འཛིན་སོང་འབྤེལ་བའི་ལམ་སོན། འདི་ད་ལྟ་ཞུ་
སོར་བ་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཚོར་སོན་གནང་དང་། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི
ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ། དོན་ཚན་གང་གི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། དོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚན་ ༤ པ་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་གསང་སན་འགྤེངས་ཤོག་འབུལ་ཕོགས་དང་འབུལ་ཚེས་འདུག ༥ པ་དྤེ་ལ་
རྩིས་དང་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་དང་འབྤེལ་བའི་ལམ་སོན་ཟྤེར་བ་ཞིག་འདུག དོན་ཚན་ ༣ པ་ནང་ལ་ཟླ་
གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་ལམ་སོན་ཞྤེས་འདུག གཅིག་གི་ནང་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁང་ཁག་གི་ལས་འགན་ངོ་བོ་ཞྤེས་འདུག ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་ལམ་སོན་ཞྤེས་
འདུག སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཡོད་ཟྤེར་བ་ཞིག་འདིའི་ནང་དོན་ཚན་གང་གི་ནང་
གསལ་གི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ཡ་འདི། སྐབས།

ཟླ་བ་དང་ཚེས་གངས་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལབ་ཡ་འདི་ང་ཚོས་སིག་
གཞི་ནང་གསལ་དགོས་ཡ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་སྐབས་འདི་ལ། དུས་འདི་ལ། ཚེས་
གངས་འདིའི་སྔོན་ལ་འབུལ་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་དུས། འདི་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ང་ཚོས་ཚིག་དྤེ་ག་རང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་སིག་གཞི་ག་བ་ནང་ལ་ཡོད་
ལབ་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་འཛིན་སོང་བྱྤེད་རྒྱུ་འདི་ལ་ག་འདྲ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་
སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཞྤེས་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཞིག་ག་བ་བཀོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཟླ་གསུམ་ལས་
བསོམས་ཀི་འབུལ་ཚེས་ལབ་ཡོང་དུས། འདིའི་འབུལ་ཚེས་འདི་སྐབས་ག་དུས་ལ། ཟླ་བ་ག་ཚོད།
དུས་ག་དུས་ལ། ཚེས་གངས་ག་དུས་ལ་འདི་ཚོ་ཐོག་ནས་ཡར་འབུལ་དགོས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི ཚིག་འབྲུ་དྤེ་ཚོ་སིག་གཞི་ནང་ག་བ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་ཡ་འདི་
ལ་ངོས་འཛིན་མ་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་གངས་ཞྤེས་པ་ཡོད་དུས།
འདི་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གཉིས་པར། “སྐུ་ཞབས་སྤེན་

པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལས་རྒྱུན་རིང་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤
པའི་བར་བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་ཆབ་སིད་ཀི་འཕོ་འགྱུར་གལ་ཆྤེ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དཔྤེར་ན། སྐུ་
ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊམ་ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྤེ་གཞུང་གསར་པ་བསྤེབས་པ། སིད་འཛིན་ཌོ་
ནལ་ཊམ་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གཉིས་ཐྤེངས་དང་པོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་
སོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་
ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ནའང༌། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་
ཀིས་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་
འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་" ད་ང་ཚོས་སྐབས་དུས་འདི་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
མཁྱྤེན་པ་གནང་རོགས། འདི་ང་ཚོས་རྤེས་མ་བཅད་ཁ་བཀོད་དུས་ཙམ་པ། ང་ཚོས་ཚིག་རྤེ་རྤེ་བྱས་
ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད། གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེའི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཞན་པ་དྲི་བ་གཏང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན། དྲི་བ་གཏོང་ཕོགས་དྤེ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་
དྤེ་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས།

ཁྱྤེད་རང་ཚོས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་དུས།

ང་ཚོས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་འདི་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་བྱས་ཙང་།
ང་ཚོས་དྲི་བ་དྤེ་དྲིས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་འདྲི་ག་རྤེ་

འདྲ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན་དོགས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་
ལན་འདྤེབས་དང་ལ་སོགས་པ་འདི་ཞུ་དགོས་ཡ་དྤེ། འོས་འགན་ཆགས་ཡོད་དུས་འདི་སྒང་ལ་དོགས་པ་
གང་ཡང་མྤེད། ད་ངས་ལན་འདྤེབས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ད་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་
གསལ་པོ་གཅིག་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་
ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། ད་ལྟ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ནང་ལའང་ཞུས་
ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་
སོ་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ལམ་སོན་ཡོད་པས། དོན་གཅོད་ཁག་གི་བྱྤེད་སྒོ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་
འདི་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ད་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཁག་གི་བྱྤེད་སྒོ་དྤེ་ཚོ་འདི་ལྟར་རྤེད། ད་ང་ཚོས་ཁིམས་སིག་
དང་ལམ་སོན་འདི་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུས་ཡོད། ད་གཉིས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གི་
དགོངས་པ་ནང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གི་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་ངག་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་
མ་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་སྔ་མ་དང་དོན་གཅོད་ད་ལྟ་གཉིས་ཀ་ནས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཏྤེ་ གསུངས་
ཡོད་རྤེད། འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུས་ཡོད་དུས། ད་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་
ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཞུ་སོར་
བས་ཚུལ་བཞིན་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཟད། ཞུ་སོར་བས་ཨ་རི་སིད་འཛིན་ Donald
Trump བསྐོས་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཚར་རྤེད་ཅྤེས་སྣང་ཆུང་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད།

Xi

Jinping དང་ཨ་རི་ Donald Trump གཉིས་ཐུག་ཡ་སྐོར་ལ་བོད་དོན་སྐོར་གཅིག་ཀང་བཤད་
མ་སོང་ལབ་རྤེད་ད། ད་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གཅིག་ཀང་མ་བཤད་ན་ཞུ་མི་དགོས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་
བཤད་ཡོད་རྤེད་ད། འདི་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རྤེད། ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་གི་
ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གནས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་འཐབ་རྩོད་ཀི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་གནས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་
ཚོ་ཨ་རི་སིད་འཛིན་སུ་ཡོང་ན། དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ཡ་དང་། གཞུང་གསར་པ་སུ་སྤེབས་པ་ཡིན་ན་དོ་
སྣང་ཆྤེན་པོ་བྱས་ཡོད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་འདི་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་འདི་རྦད་དྤེ་ལས་ས་པོ་དང་སྣང་ཆུང་བཏང་ཡ་གཅིག་ལ་གཟིགས་ཡོད་ནའང་། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་
ནས་འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་གཅིག་ལ་བརྩིས་ཡོད་རྤེད། རྒྱ་ནག་གི་ Xi Jinping དང་། Donald
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Trump ཐུག་པ་དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ལ་ལག་ལྤེན་འདི་ང་ཚོས་བྱྤེད་དགོས་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་སྣང་ཆུང་བརྩི་མྤེད་བཏང་ཐུབ་ནའང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་
ཅིག་མཐོང་ཡོད། ཁོང་གཉིས་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་ཐུག་པ་དྤེ་འཛམ་བུ་གིང་གིས་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་
རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མིས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་དྤེ་རྒྱ་ནག་
དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། འདིའི་སྐབས་སུ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་མཐོང་
ཡོད་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་འདི་རྤེད། དགོངས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། འདི་གཉིས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སན་སྤེང་འདི་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཞུས་
ཡོད་མ་རྤེད། ᩏᨵ་ᩲᨕᨵ་ལ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་བཏོན་པ་འདི་གཞི་རྩ་མྤེད་
པའི་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། འདི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་་ཞིག་ཞུས་པ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས།

ད་གིན་ཐོག་མ་ལས་རིམ་འགོ་མ་བཙུགས་སྔོན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་མཆོག་ནས་བཀའ་
བཙན་པོ་གནང་བ་སོང་ཙང་། བཀའ་གང་གནང་བ་དྤེ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུས་ནས་བསད་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕལ་
ཆྤེར་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ནས་ཁིམས་ཀི་བྱ་རིམ་མ་ཤྤེས་པ་རྤེད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསམ་གི་མི་འདུག
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ལམ་སོན་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གནང་སོང་། ཁིམས་ནང་ལ་སོ་སོས་
ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པའི་གནད་དོན་གི་དཔང་རགས་འདོན་དགོས་པ་དང་དཔང་རགས་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱག་རྒྱུ་འདི། ཐོག་མ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་འདོན་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ནའང་། རྩོད་པ་རྒྱག་པའི་སྐབས་ལ་བཏོན་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་སྒང་ལ། ཞུ་སོར་བ་ལ་གོང་
གུན་གཅིག་ག་རྤེ་རག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ངས་སྐད་ཆ་ཏོག་ཙམ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ལམ་སྤེང་དགག་པ་
བརྒྱབ་ཡོང་གི་རྤེད། དགག་པ་རྒྱག་པར་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ་མར་བསད་ལབ་པ་ཡིན་དུས། མར་སོད་
ཀི་ཡོད། ཡར་ལངས་མ་ལབ་བར་དུ་ཡར་ལངས་ཀི་མྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང་། གང་ལྟར་ངས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཚོ་གཞི་རྩ་ལ་མ་བཞག་པ་བྱས་ཏྤེ། ད་ལྟ་རྩོད་པ་རྒྱག་པའི་
སྐབས་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཧམ་པ་བཤད་ཀི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བའི་
ཡིག་ཆ་དྤེས། ད་གིན་ངས་མར་བང་བསིགས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གི་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ངས་
སྐད་ཆ་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། དགག་པ་བརྒྱབ་པ་རྤེད།
དགག་པ་རྒྱག་དུས། དགག་པ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྒྱག་གི་ཡོད་རྤེད། དགག་པ་དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད་མ་རྤེད།
དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་ན། དགག་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་གནང་བ་ཡིན་
ན། ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དགག་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བས་མུ་མཐུད་
ནས་བཤད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཡང་བསར་ཡར་ལྟག་ལོག་བརྒྱབ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་སྒང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་ཕར་འདྲི་རྩད་གནང་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོང་དུས་ཙམ་པར། ཞུ་སོར་བ་ཁུ་སིམ་བྱས་ནས་
ཉན་བསད་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་འདི་ནང་ནས་གཅིག་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་
རགས་ཨང་ ༥༠ དང་ ༥༡ ཡོད་པ་དྤེ་རྩ་བས་ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ནས་གསུངས་གནང་སོང་།
ཞུ་སོར་བའི་ལག་པ་ལ་རག་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་། དྤེ་ཚོ་ལ་ལན་ག་རྤེ་རྒྱག་དགོས་ཡོད་མྤེད་དང་དུས་
ཚོད་ཀང་ག་སིག་བྱྤེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
དྤེ་རིང་ཞོགས་པར་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ནས་གསུངས་པ་གནང་བཞིན་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་ཕར་
འགང་། ཕར་འགང་། མ་འགིག མ་འགིག མ་འགིག་བྱས་་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་རིང་ཞོགས་པར་ཆུ་ཚོད་
༩༌༣༠ ལ་སྤེལ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་ཞོགས་པར་ཞུ་སན་གཅིག་ཕུལ་ཡོད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དགག་པ་རྒྱག་མ་ཤྤེས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་དཔང་
རགས་འཕར་མ་ཕུལ་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་རྩོད་ལན་པ་ལ་ཕུལ་ཟིན་པ་རྤེད། འདི་རྩོད་ལན་པའི་ཐུགས་ཞིབ་
གནང་ཡ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཕུལ་བ་དྤེ་ང་ལ་གནང་མྤེད་
དུས་ཙམ་པ་ལ། རྩོད་པ་རྒྱག་རྒྱུར་ཁག་པོ་འདྲ་བོ་ཆགས་ཀི་འདུག ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན། དྤེ་ལ་བལྟ་
ས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྩོད་པའི་ངོ་བོ་གཙོ་བོ་འདི། ད་ལྟ་འདི་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་
ནས་འཁྲུལ་གཞི་བཟོ་ཡི་འདུག ངས་འདིར་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡིན། དཔང་རགས་འབུལ་སངས་གི་
ཐོག་ནས་ཡིན་ན་རྤེད། གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་ནང་ལ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་འཁྲུལ་གཞི་བཟོ་བ་ཟྤེར་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། འདི་འགལ་ཚབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདི་གོད་ཡ་
སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། འདི་འདྲ་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་
འདིའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་དྲི་བ་གནང་སོང་། སྐབས་
དུས་སོ་སོ་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་ཞྤེས་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད། ད་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དུས་ཟྤེར་བ་འདི། འཛིན་སོང་གི་ཞུ་སྒོ་ལམ་སོན་ནང་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་
ལས་བསོམས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་གཏོང་རྒྱུ་འདི་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་གོ་
དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་མ་ཡིན་པ་དྤེ། ད་གིན་ང་ཁུངས་སྤེལ་བར་འགོ་ཡི་ཡོད་
རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་བཀག་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་བྱུང་མ་སོང་། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ འདི་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས་ཕུལ་བ་དྤེ་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ འདི་རྤེད། འདི་རྩོད་ལན་པས་དྤེབ་གཟུགས་རང་
བསན་གནང་སོང་། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི རྩ་
འཛིན་བྱྤེད་ས་ཡིག་ཆ་མཐའ་མ་འདི་རྤེད། ༢༠༡༧ གི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཡོད་བཞིན་དུ་ ༢༠༠༦ གི་རྩིས་
དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་ལམ་སོན་དྤེ་འབུལ་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་སིད་
ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ངས་ཐག་བཅད་དྤེ་ཞུ་གི་མྤེད། ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་
དགོས་པ་འདི་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ད་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐབས་དུས་ཟྤེར་བ་འདི་ཟླ་
གསུམ་ཟླ་གསུམ་ལ་གོ་གི་ཡོད། དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཁྱྤེད་རང་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་གི་ལས་བསོམས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསྤེབས་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་ཞིག་དང་། དྤེའི་
སྐབས་ལ་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ད་ལྟ་སོན་འཛུགས་འདི་ག་དུས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ང་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་སོན་བརོད་འདི་གནང་
གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ཕུལ་བའི་
དཔང་རགས་ཨང་ ༡༥ རྩོད་ལན་པས་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་ངས་ཤྤེས་ཀི་མྤེད།
ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཟླ་གསུམ་ཟླ་གསུམ་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད། འདི་ངོས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡོད།
ད་ལན་ངས་འདི་ནང་ལ་འདོན་དགོས་པ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི བཀོད་ཁྱབ་འདི་
ཐྤེངས་མ་དང་པོ་འདི་ག་དུས་གནང་བ་རྤེད། ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ཤོག་གངས་ཨང་ ༥ པ་དྤེ་ལ་ཡོད་རྤེད།
ཤོག་གངས་ཨང་ ༥ པ་དྤེའི་ནང་ལ་རྤེའུ་མིག་ཨང་ ༦༨ རྤེའུ་མིག་ཨང་ ༦༨ ཀི་ཚེས་གངས་འདི་ག་རྤེ་
འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཞྤེས་གསུངས་པ་འདི་རྤེད།

༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤

ཚེས་ ༢༠ ཡི་དོན་གནད་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་གནས་
ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་
ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་བཀོད་ཁྱབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།
ད་འདི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་འདི་ཡིན་པ་རྤེད།
འདི་ཐྤེངས་དང་པོར་ཡིག་ཐོག་ལ་འདོན་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ༢༠༡༧ གི་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩ་
འཛིན་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔོན་གི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ ༢༠༡༢ ཡིན་ན་འདྲ་འདུག
༢༠༠༦ ཡིན་ན་འདྲ་འདུག དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།

༢༠༡༧ ནང་

བཏང་བ་འདི་དྤེ་སྔ་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕོགས་བསོམས་གནང་ནས་བཏང་ཡོད་རྤེད།
གལ་སིད་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་འདི་ཟླ་བ་གསུམ་དང་། ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་ནང་ལ་ལས་བསོམས་
གཏོང་དགོས་པ་དང་། ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ལས་བསོམས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་
ལྟ་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱས་ཙང་། ད་ལྟ་གནད་དོན་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི ལམ་སོན་
ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད་ད། ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འགིག་མ་སོང་ཞྤེས་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོང་
གི་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་འགིག་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་
ཀི་མི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔང་རགས་བཏོན་པའི་ནང་ལ་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༠ པ་
དྤེ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༢༠ པ་དྤེ་ག་རྤེ་བསན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨
པའི་ནང་གསྤེས་ ཆ པ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་ཡོད་རྤེད། ཞུ་ལན་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་འདི་ལམ་སོན་
ཡིན་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པར་སོང་ལམ་སོན་ཡིན་པ་ལ་རྩིས་
པར་ཆ་ཞོག ཡིན་ནའང་། འདི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རང་ལ་འགན་དབང་
ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་སྐོར་ཞྤེས་གསུངས་པ་འདི་རྤེད། འདི་གང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། འདི་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་ལ་
ཁྱབ་པ་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། སུ་ཡིན་པ་ཡིན་
ན། སོ་སོ་ལ་ལས་བགོས་བརྒྱབ་ཟིན་པ་ཞིག་དྤེ་སྒྲུབ་དང་མ་སྒྲུབ་ཟྤེར་བའི་གནད་དོན་འདི་གོང་རིམ་ནས་
བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་མྤེད་ལ་བསད་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་གཏོང་ཆོག་གི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་འདི་རྤེད། གོང་རིམ་
གི་བཀོད་ཁྱབ་ལ་བསད་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་གཏོང་ཆོག་གི་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་འདི་ལུང་འདྲྤེན་
བྱས་པ་དྤེ་སིག་གཞི་འདི་ལོག་འགྤེལ་བྱྤེད་ཀི་འདུག སིག་གཞི་ལོག་འགྤེལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཡང་། རྩོད་
ལན་པ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བང་དོར་སིག་གཞི་ལ་ལོག་
འགྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁིམས་སིག་གི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་རྤེད། ལས་བགོས་ཟིན་པ་ཞྤེས་པ་འདི་ནང་ལ་སན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་རྩིས་པ་ཡིན་ན། ཟླ་
གསུམ་ཟླ་གསུམ་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་དང་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྐབས་དུས་
སོ་སོ་ཟྤེར་བ་འདི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ བར་དུ་ཡིག་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྩ་ནང་ལའང་ཞུས་ཡོད་ལ་ད་ལྟ་བསར་དུ་དྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་
ཡོད་དང་མྤེད་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད། དྤེ་ནས་ཕར་མ་ཕིན་གོང་ལ་
དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་མཇལ་བ་ཡིན། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་བསོད་ནམས་ནོར་
བུ་དྭགས་པོ་ལགས་མཇལ་བ་ཡིན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བསྐོ་གཞག་ཡི་གྤེ་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་འདུག་
ལབ་ན། ཁྱྤེད་རང་ཕར་མ་ཕིན་སྔོན་ནས་གོང་རིམ་ནས་ལམ་སོན་ཕྤེབས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་འདུག
ཁྱྤེད་རང་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཤོག་ཨ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་མཁན་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་
ནའང་ཐོངས་མཆན་ Visa གཏན་འཁྤེལ་བ་དང་སྔོན་ལ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་སར་བཅར་པ་ཡིན། དྭགས་པོ་
བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས་བཀའ་སོབ་མང་པོ་གནང་སོང་། ལམ་སོན་མང་པོ་གནང་སོང་། ཡིན་
ན་དྤེའི་ནང་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་ཡོད་མ་
རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཆྤེ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུ་དྭགས་པོ་ལགས་ཀིས་འདི་གནང་ཡོད་དང་མྤེད་གང་ཡང་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དྤེ་རིང་
གསར་དུ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ནི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་ལ། ང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་སྒྤེར་
གིས་བཅར་དགོས་པའི་དོན་དག་གང་ཡང་མྤེད། ཕར་བཅར་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ང་ཕར་
འགོ་རན་གི་འདུག ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དྤེའི་ཆྤེད་དུ་ཕར་བཅར་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ལན་ནང་ལ། ཐོན་མཇལ་ཆྤེད་དུ་ཡོང་བ་རྤེད་བསམ་སོང་མ་གཏོགས་ལམ་སོན་
ཞུ་བར་ཡོང་བ་རྤེད་བསམ་མ་སོང་། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ལམ་སོན་བྱྤེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞྤེས་གསལ་པོར་
འཁོད་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་རིང་ཡང་། ལམ་སོན་གནང་བ་ཡིན་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་ན་ནི་རྩོད་ལན་པ་དཔལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སྔ་ཕི་འགལ་ཟླ་ཆགས་འགོ་ཡི་རྤེད། འདི་གཅིག་གཟིགས་ཡ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་འདིའི་སྒང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་མ་
གིར་ལྡི་ལི་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་
མ་ལྟོས་པར། གང་ལྟར་དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་སྒང་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཟྤེར་ན། དཔལ་
ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ངག་ཐོག་ལམ་སོན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུངས་ལ་མཇལ་བ་ཡིན། ཐུགས་བྤེལ་
དབང་གིས་ལམ་སོན་གནང་ཁོམ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་རྩོད་པ་རྒྱག་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད། གནང་མྤེད་ན་གནང་མྤེད་གསུང་དགོས་ཀི་
རྤེད། གནང་ཡོད་ན་གནང་ཡོད་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་གནང་ཁོམ་གྱུར་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་དུས་
ཙམ་པ་ལ། གནང་མྤེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་ལྟའི་ང་ཆོའ ་ི རྩོད་
གཞི་གཙོ་བོ་འདི་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་གནང་ཡོད་རྤེད་དང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་དང་མཉམ་དུ་སར་ནས་རྩོད་
ལན་པའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིད་འཛིན་ Trump གཞུང་གསར་པ་བསྤེབས་
པ་འདི་ཁྱྤེད་རང་གི་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀར་གི་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་འདི་སིད་
འཛིན་ Xi དང་སིད་འཛིན་ Trump གཉིས་ཀི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཀི་གནད་དོན་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གིས་
སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རྩོད་པ་དང་པོ་དྤེ་
ལམ་སོན་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་སྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩིས་ནས་དྤེའི་སྒང་རང་ལ་ག་སིག་
བྱས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་སིད་འཛིན་ Xi དང་སིད་འཛིན་ Trump གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་།
སིད་འཛིན་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་སྐོར་དྤེ་གནད་དོན་ ཁ་པ་ དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་ནས་ད་
ལྟ་ཞུ་མ་དགོས་གཙོ་འདོན་ཞུས་པ་ཡིན། གལ་སིད་འདི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ངས་ཞུ་
དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་དོན་གཅོ་བོ་འདི་ ༢༠༡༦
ཕི་ཟླ་ ༨ ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ བར་དུ་དུས་ཚོད་ཅིག་བཀག་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ། སྐབས་དུས་སོ་
སོར་གནང་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་འདི་རྤེད། སིད་འཛིན་ Trump གི་དམ་བཅའ་འབུལ་ཚེས་
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ འདི་ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་
ཤྤེས་ཤིག་བྱས་པ་ཡིན་ཏྤེ། འདི་ཡོངས་གགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྤེད། དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དྤེ་ཡར་ཞུ་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་
༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ང་ཚོ་ཐོག་མ་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི རྒྱ་ནག་སྤེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་ Leah Bray
མཇལ་བ་རྤེད། འདི་ངའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥ དྤེའི་ནང་ལ་ག་དུས་མཇལ་བ་ཡིན་མིན་གི་དུས་
ཚོད་གསལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སིད་འཛིན་ Trump ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་
འཚམས་འཕྲིན་ཕུལ་ཡོད། དམ་བཅའ་ཕུལ་སོང་ཞྤེས་ལས་བསོམས་སན་སྤེང་ཞུས་མ་ཞུས་པའི་གནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སངས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་འགན་སྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྒྲུབས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། ད་དྤེ་ནས་
སིད་འཛིན་ Xi དང་སིད་འཛིན་ Trump གཉིས་དབར་མཇལ་འཕྲད་སྐོར་དྤེ་རྤེད། སིད་འཛིན་ Xi
ཨ་རི་ལ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ དང་ ༧ ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ། སིད་
འཛིན་ཌམ་གི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚེས་ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཡིན་པ་ལ་བལྟས་ནས་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་
ནང་འཁོད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། དྤེའི་རྤེས་ཀི་ཟླ་གསུམ་ནང་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད་མ་གཏོགས་སྔོན་གི་ཟླ་
གསུམ་ནང་ལ་སྤེབས་ཀི་མ་རྤེད། གནས་ཚུལ་མ་བྱུང་སྔོན་ལ་ལས་བསོམས་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད།
སིད་འཛིན་ Xi Jinping དང་སིད་འཛིན་ Trump གཉིས་ཀི་མཇལ་འཕྲད་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་
༤ ཚེས་ ༦ དང་ ༧ ལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཨ་རིའི་མངའ་སྤེ་ Florida ལྷོ་ཤར་ངོས་ལ་འཁྤེལ་གི་
ཡོད་རྤེད། དྤེར་སིད་འཛིན་ Trump གི་མགོན་ཁང་ Mar-a-Lago ལ་བྱས་པ་རྤེད། གནས་
ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བསྤེབས་ཏྤེ་འགན་འཁྱྤེར་བའི་
ཉིན་ནས་བཟུང་། རག་པར་རྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ག་ཚོད་ཐུག་པར་ཕིན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
རྤེས་ལ་ཞུ་དགོས་པསམ་བསད་ཡོད། དྤེ་རིང་དང་པོ་དྤེ་ལ་གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཕོ་བང་དཀར་པོ་
ལ་འབྤེལ་བ་བཟོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕྲད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དྤེ་མ་ཞུས་ན་འཐུས་ཀི་མྤེད་འགོ་
བསམ་གི་འདུག ལས་ཀ་མང་པོ་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཉིན་རག་པར་རྤེ་བཞིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕིན་ནས་ནང་
ལ་མར་བསྤེབས་པ་དང་ CNN དང་ MSMPC དང་ Fox news དང་ཚང་མར་བལྟས་བལྟས་པ་
ཡིན། ཉི་མ་གཅིག་མ་ཆད་པར་གནད་དོན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་
གི་འབྤེལ་བ། བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་
ན། གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞི་
དང་ཊམ་གི་ཚོགས་འདུ་འདི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ དང་ ༧ ལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའི་བར་ལ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་
ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་ཡིན། ཕོ་བང་དཀར་པོ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ཏྤེ། ཁོ་ཚོ་བྤེལ་བའི་དབང་གིས་
དུས་ཚོད་སད་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་དྤེར་དཔང་
རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥ པ་ནང་ལ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ Noah Krystel
མཇལ་བ་ཡིན། Noah Krystel མཇལ་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཕལ་ཆྤེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་
དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་ནས་ལས་རིམ་ནང་ལ་ང་ཚོའི་
དཔང་རགས་ཚོར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྐོར་བསོད་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་
ཙམ་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། ཕ་གི་ལ་གནས་སངས་མང་པོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་རྤེད། ས་གནས་མང་པོ་
ཞིག་ལ་བལྟས་བསད་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

འདི་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཁུངས་སྤེལ་མ་བཅུག་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དྤེ་ང་ལ་ཐོབ་ཐང་

ཡོད་མ་རྤེད། ང་ལ་དབང་ཚད་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཆོག་གི་རྤེད། ཡིན་ནའང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས་གནད་དོན་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ང་ཚོ་བཤད་རྒྱུ་འདི་འདྲ་ཡོད་ན་
རྤེས་ལ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། གནད་དོན་སྒང་ལ་ཁུངས་སྤེལ་རོགས་གིས། གནད་དོན་སྒང་ལ་ཁུངས་
སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་ནམ་ཡང་འགོག་རྒྱུའི་རང་དབང་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། ཐོབ་ཐང་
ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་སངས་འཛིན་འོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ངས་ནམ་
ཡང་འགོག་འདོད་ཀང་མྤེད། ཡིན་ནའང་། གནད་དོན་ཁུངས་སྤེལ་གི་མི་འདུག དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་
གིས་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་དང་དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་འགོ་གི་འདུག ད་གིན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས།
རྩོད་ལན་པས་འཁྲུལ་གཞི་བཟོ་གི་འདུག ཚབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མདོག་མདོག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ནང་
བཞིན་འཁྲུལ་གཞི་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བཟོས་ཡོང་གི་འདུག ད་གནད་དོན་ག་པར་སྤེབས་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡི་མི་
འདུག གནད་དོན་ག་རྤེ་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཞུ་
སྒོའ ་ི ལམ་སོན་ནང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད། ད་འདི་ཡོད་དང་མྤེད་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ངས་ཡོད་
པའི་ཁུངས་ད་གིན་བསྤེལ་ཚར་བ་རྤེད། བསྤེལ་ཚར་བ་འདི་སིག་གཞི་ལ་སོགས་པ་བཏོན་ནས་ངས་
བསྤེལ་ཚར་བ་རྤེད། ད་གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ལབ་ན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ད་
གིན་ཚིག་དང་པོ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཡོང་དུས་ནས། འདི་ལམ་སོན་དྤེ་ཚོ་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི རྩ་འཛིན་ལམ་
སོན་རྤེད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་སོང་། བྱས་ཙང་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི རྩ་འཛིན་ཡིན་ཙང་དྤེ་ནང་བཞིན་
གནང་མི་འདུག དྤེ་རྤེད་ད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས།

Xi Jinping ཕ་གི་ལ་འགོ་ནས་དོ་སྣང་ག་རྤེ་

བྱས་ཡོད་མྤེད། ཕ་གིར་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད། འདི་ལ་འབྤེལ་བ་ཞིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། རྡོག་རྡོག་སན་
སྤེང་ཞུས་ཡོད་མྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། ཞུས་མྤེད། དོ་སྣང་བྱས་ཡིན། གལ་ཆྤེན་
པོ་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག་ག ད་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་ཙང་། དོ་སྣང་བྱས་ཡིན། ཞྤེ་བོ་
བྱས་ཡིན། གཉིས་བྱས་ཡིན་གསུངས་འདུག་བ། ད་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཚར་
འདུག་པ། ད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ད་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཨ་རི་སིད་འཛིན་ Donald Trump ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གིས་
འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དྤེ་ངས་ཕུལ་ཡོད། བྱས་ཙང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཨ་རི་སིད་འཛིན་སུ་
བསྤེབས་པ་ཡིན་ན་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སིད་འཛིན་སུ་བསྤེབས་པ་ཡིན་ན་རྤེད། དྤེ་ལ་འཚམས་
འདྲི་ཞུ་དགོས་པ་དང་། དྤེའི་གནས་ཚུལ་ལམ་སྤེང་ཤྤེས་རོགས་ཐུབ་པ་དང་། དྤེར་ལམ་སྤེང་འཚམས་
འདྲི་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་གཟིགས་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲ་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ི གནད་
དོན་ཞིག་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་
གིས་དང་བངས་བྱས་ནས་འཚམས་འདྲི་འདི་ཕུལ་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།
ཞུ་སོར་བས་ཨ་རི་སིད་འཛིན་འདི་ཐོབ་སོང་ཞྤེས་ཞིབ་ཕྲ་གཅིག་ཀང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། Xi Jinping
ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉིན་བསྤེབས་པ་རྤེད། འདི་ལས་བསོམས་རྤེས་ལ་ཡོད་རྤེད། ལས་བསོམས་འདི་
རྤེད། རྤེས་ལ་ཡིན་ན་སྔོན་ལ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་ལས་བསོམས་ནང་ཚིག་གཅིག་ཀང་གསལ་ཡོད་མ་
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རྤེད། ད་གསལ་ཡོད་དང་མྤེད་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་
མྤེད་དང་དྤེའི་སྒང་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་གཉིས་པ་ལ་རྡོག་རྡོག་
བཤད་ན་ Xi Jinping དང་ Donald Trump ཐྤེངས་མ་དང་པོ་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་སན་སྤེང་
ཞུས་མ་སོང་། Donald Trump ཨ་རི་སིད་འཛིན་ལ་བསྤེབས་རྤེས་གཞུང་གསར་པ་བསྤེབས་
རྤེད། དྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང་ཞྤེས་འདི་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་འཕྲོས་པ་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ང་ཚོའི་གནད་དོན་དང་པོ་འདི་བསྤེབས་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་འདི་ཁུངས་སྤེལ་
བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས།

ད་ཁིམས་ཀི་བྱ་རིམ་ནང་ལ་གཞན་པ་ཞིག་གིས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ། དགག་པ་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། བྱ་རིམ་གི་འགོ་སངས་འདི་ལ་དགག་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་ནང་དོན་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་ལ་
བསར་བཤད་ཡང་བཤད་བྱྤེད་པའི་གོ་སྐབས་དྤེ་རྤེས་སུ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་
ལུགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་རྤེད། གོ་སྐབས་འདི་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ད་སྐད་ཆ་རྤེ་
རྤེ་བཤད་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཡང་བསར་ཡང་བསར་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཅ་ཟིང་པོ་འདྲ་
པོ་ཞིག་འདུག་སྤེ། ཡིན་ནའང་བརྩི་མ་བརྩི་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་རྤེད། ད་ལྟ་
ངས་ག་རྤེ་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་
ལྟོས་པར་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤༌༣༌༣ ནང་ལ་
Xi Jinping དང་ Trump གི་མཇལ་འཕྲད་ཀི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད།
ད་གིན་ངས་ལྷག་འཕྲོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ལ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་
Noah Krystel མཇལ་བ་ཡིན། དྤེའི་རྤེས་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་
ཆིབས་བསྒྱུར་ག་སིག་བྱྤེད་ཆྤེད་དུ་ Canada Montreal ལ་འགོ་དགོས་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནས་མར་
ཕིན་ནས་ Vermont སོགས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཤིག་ལ་ལྟ་སྐོར་མཉམ་དུ་འགོ་དགོས་བྱུང་སོང་།
དྤེ་ནས་མར་ཡོང་ནས་ཚུར་དྷ་རམ་ས་ལ་ལ་ལྕམ་སྐུ་ Nancy Pelosi མཆོག་གིས་སྣྤེ་ཁིད་པའི་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་བརྒྱད་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིན་དྲུང་ཆྤེ་
བསོད་ནམས་དྭགས་པོ་ལགས་དང་། དྲིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལ་ཆུ་
ཚོད་ ༢ ལྷག་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན། འདིའི་ནང་ལ་སིད་འཛིན་ Xi དང་སིད་འཛིན་ Trump མཇལ་
འཕྲད་ཀི་སྐོར་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ག་
རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ནས་ཞུས་མ་སོང་། ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་མ་སོང་། ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་
ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤༌༣༌༣ གི་ ཁ༽ ནང་ལ་འཁོད་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས། གནད་དོན་གསལ་བཟོ་སྐབས་ལ་ཁས་བངས་ཟིན་པ་ཞིག་
ལ་བསར་གྤེང་བྱྤེད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དོན་ཚན་ ༤༌༣༌༣ ནང་ ཀ༽
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ཁ༽ ག༽ གསུམ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ལན་མ་ཐྤེབས་པའམ་ཡང་ན། ལུང་འདྲྤེན་
ཏག་ཏག་མྤེད་པ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཟིན་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་རྤེད། ད་འདི་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་ཙམ་པ་ལ་རྒྱག་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ་སྣང་མྤེད་བཏང་བ་རྤེད། དོ་སྣང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་སྣང་
མྤེད་བཏང་མྤེད། བཏང་བ་རྤེད་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ལ། བཏང་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་བཤད་རྒྱུའི་གོ་
སྐབས་ཤིག་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་པ་འདི་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་
ཟྤེར་བ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ སྔོན་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་
ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཡིག་ཐོག་ལ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༢༠ ལ་བཏང་བ་དྤེ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་རྤེད། ཟླ་གསུམ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་པ་དང་
ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཁས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡོད།
འདི་ཁས་ལྤེན་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་འདི་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་འགྤེལ་
བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེའི་དཔང་རགས་ད་གིན་ངས་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། རྩོད་ལན་པས་ ༢༠༡༧ གི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཡོད་བཞིན་དུ།

༢༠༠༦ གི་

རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འབུལ་གི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༠༦
གི་ནང་དྤེར་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་
༤ ཚེས་ ༢༠ རྤེས་ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕོགས་སིག་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།
ངས་དཔང་རགས་ལ་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང།

དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༤ པ་དྤེ་

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གནད་དོན་འདི་ག་པར་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངོས་དོན་
གསུམ་པ་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེར་ངས་ལག་པ་འཆང་གི་མིན། ཡིན་ནའང་།
དངོས་དོན་གསུམ་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའི་ཐོག་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ གཏོང་དགོས་
རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་འདི་ཆགས་པ་རྤེད། འདི་དང་པོ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༡༤ པ་འདི་ཨ་རི་དོན་
གཅོད་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ལ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་དྤེ་ཚང་
མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཀ༽ པ་དང་ ཁ༽པ་ཞྤེས་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ས་མ་རྤེད།
གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ནང་ལ་ ཀ༽པ་བཟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད། ཁ༽ པ་བཟོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ག་རྤེ་རྤེད། ག༽པ་བཟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་ནས་དྤེ་དག་ཚང་མ་བསྤེ་བསྤེ་
བྱས་ནས་གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པར་དྤེ་ལ་ལན་ཞིག་མ་བརྒྱབ་ན། ཡང་མ་འགིག་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག
ལན་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ ཁ༽ པ་དྤེ་དགོས་ཀི་མྤེད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་
ཡིན་དུས་ཙམ་པར། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་དོན་བསྒྲུབས་
དང་མ་བསྒྲུབས་ཟྤེར་བ་འདི་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ད་ལྟའི་གནད་དོན་འདིའི་སྒང་ལ་ཞུ་ཡི་མིན། ཁ༽ པ་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡིན། དོན་དག་འདི་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་སིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཞི་ལྤེའུ་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ཆ༽ པ་འདིའི་སྐོར་ལ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་
རྤེད། ཡིན་ན་དྤེའི་སྐོར་ཚིག་གཅིག་ཀང་འགྤེལ་བཤད་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་དང་འགལ་མྤེད་པ།
སིག་གཞི་འདི་ལོག་འགྤེལ་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། 5M ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་
ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དང་འབྤེལ་བ་སྤུ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ནང་ལ་ཟླ་
གསུམ་ཟླ་གསུམ་དང་ལོ་འཁོར་གི་ལས་བསོམས་མ་གཏོགས་པའི་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་འདི་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་འདི་ནས་བསོམས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ནས་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཐྤེངས་མ་
དང་པོ་དང་ངག་ཐོག་ནས་གནང་མྤེད་པ་འདི་ཞུ་ལན་ནང་ཁས་ལྤེན་ཞུས་ཚར་བའི་གནས་སངས་དྤེ་ཡང་
ཞུས་ཡོད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་
ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་ཟྤེར་བ་འདི། མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་
མ་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་འདི་གཞི་བཅོལ་ནས་ཕྤེབས་དགོས་པ་ཞིག་
རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་
ཆ༽ པ་འགྤེལ་ལོག་བསོན་པ་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་སིག་གཞི་བྤེད་སྤྱོད་ལོག་པ། སོ་སོའ ་ི འདོད་ཕོགས་
སྒྲུབ་ཆྤེད་དུ་སིག་གཞིར་འགྤེལ་བཤད་མ་མཐུན་པ་བསོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། གལ་སིད་བང་
དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ཆ༽ པ་འདི་ལས་བགོས་ཟིན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས།
ལས་བགོས་ཟིན་པ་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཟླ་གསུམ་གི་སན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་འདི་ཐྤེ་གི་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། ཡང་དྤེ་ལ་དཔག་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་འདི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༢༠ རྤེས་ལ་མ་གཏོགས་བྱུང་མྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ རྤེས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གི་ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
འདི་གཅིག་ཡིན། ཞུས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གསུངས་མྤེད་པ་
དྤེའང་གསལ་པོ་རྤེད། དུས་ཚོད་དྤེ་བཀག་དགོས་པའི་གནས་སངས་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་གསལ་
པོ་རྤེད། བྱས་ཙང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་འཚམས་པའི་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་སོན་འཛུགས་འདི་
འདྲ་ཞིག་བྱས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ་རང་བཞིན་གིས་ངའི་ནུས་རྩལ་དང་། འཇོན་ཐང་ལ་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ་
རྤེད། ངའི་ལྷག་བསམ་ལ་དོགས་སོང་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། མང་ཚོགས་དཀིལ་ལ་ང་ལ་མཐོང་མྤེད་པ་
བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་ལམ་སོན་མྤེད་པའི་དགག་
པ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་འགོ་གི་འདུག དྤེ་ཡང་
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གནད་དོན་ག་རྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ད་གིན་ནས་ཁིམས་དང་སིག་
གཞི་ལུང་དྲངས་པའི་ཐོག་ནས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་བཀའ་འདྲི་གནང་བའི་ལན་འདྤེབས་
རྤེད། དྤེ་ལས་འཕྲོས་ནས་གང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་ཁོང་རང་གིས་ཡར་མར་ལབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོང་དུས་འདི་ལ་སོ་སོས་ངོས་ནས་ཀང་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་འགན་དབང་ཆགས་
ཡོད་དུས། དང་པོ་དྤེ་ལ་ ༤་༣༌༣ ནང་གི་ ཀ༽ ཁ༽ ག༽ ཡོད་རྤེད། འདི་ལ་ལན་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད།
འདི་ལ་ལན་བརྒྱབ་མྤེད་དུས་ཁས་བངས་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

ད་མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། དྤེར་གོ་སྐབས་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་ཀ་ལ་འབྤེལ་མྤེད་

ཆགས་སོང་། དྤེ་གཙང་མ་ཆགས་སོང་། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། གནད་དོན་དང་པོ་ ཀ༽ དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་གསུང་རོགས་གནང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

ཞུ་སྒོའ ་ི ལམ་སོན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཞུ་སྒོའ ་ི ལམ་སོན་

དྤེ་སིག་གཞི་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ཁུངས་ལུང་དྲངས་ནས་ཞུས་་ཡོད། སིག་གཞི་འདི་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ དང་།
༢༠༡༢ ལོ་དང་། ༢༠༡༧ ལོ་ལ་བཏོན་པ་ཚང་མ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིག་ཐོག་གི་ཁུངས་སྤེལ་རྤེད། ངག་
ཐོག་གི་ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་གསུངས་མ་སོང་ལབ་
སོང། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གནང་རིང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
གིས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ མ་གཏོགས་བཀའ་མོལ་ཁྱོན་ནས་གནང་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ད། དྤེའི་བར་ལ་
བཀའ་མོལ་རབ་དང་རིམ་པ། ཁ་པར་རབ་དང་རིམ་པ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ག་
རང་ཚེས་གངས་ཟིན་ནས་ང་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་གནང་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ་འགིག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་བར་ལ་
ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད། ད་གཉིས་ས་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་ག་རྤེ་གསུངས་རྤེད་ཞུ་ན། ལམ་སོན་གནང་མ་སོང་། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འདི་ལམ་སོན་ཐོག་མ་
ཡིན་གསུངས་སོང་། ད་ཡིན་ནའང་ལམ་སོན་འདི་ནང་ལ་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཐམ་པའི་ལམ་སོན་དཔང་
རགས་ཨང་ ༡༥ པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གཟིགས་དང། དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་ན། ལམ་སོན་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སྔོན་མ་ཧ་གོ་ཡོད་པ་
ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་ཧ་གོ་ཡོད་པ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གིས་
འདི་ལྟར་མར་འགོ་བ་རྤེད། ད་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལབ་དུས་ག་རྤེ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཟྤེར་
དུས་འདི་རྤེད་ད། ད་དྤེ་ཚོ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་སོ་སོའ ་ི འགན་རྤེད་མ་གཏོགས། མི་གཅིག་གིས་ཐྤེངས་མ་
རྤེ་རྤེ་ལ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ཐུག་པར་འགོ་
ཡིན། ང་ལ་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་ལབ་རྤེད། ལམ་སོན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གནང་སོང་ལབ་ནས་ཕི་ཟླ་
༡༢ ཚེས་ ༥ ལ་ཞུ་སོར་བས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དུས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་ཆ་ཚང་གནང་སོང་
གསུང་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ལ་གནང་མ་སོང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་འགྱུར་བ་འགོ་སངས་
འདྲ་པོ་དྤེ་འདི་རྤེད། འདི་ཁོང་རང་ག་རྤེ་ཡིན་ན་ཡིན། འདི་ནང་ལ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཀློག་
ཐུབ་གི་མ་རྤེད་པ། འཛིན་སོང་སུ་ཡིན་ན་རྤེད། ལྷན་ཁང་སུ་ཡིན་ན་རྤེད། ལས་བྱྤེད་གསར་པ་སུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསྐོས་ན་རྤེད། སོ་སོ་བལྟ་བར་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས་འདི་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མ་
རྤེད། ལམ་སོན་ཚང་མ་ཁ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་ནང་ལ་མཁྱྤེན་
ཆུབ་ལྟར་ཞྤེས་གསལ་པོ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་སོ་སོ་ཡིས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་
ཀི་རྤེད། ལམ་སོན་དྤེ་ཁ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་ཁ་གསལ་དྤེ་ངས་ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན།
སྐབས་ག་དུས་ལ། དུས་ག་དུས་ལ། ཚེས་གངས་ག་དུས་ལ། དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོ་ལ་ཡར་སན་སྤེང་ཞུ་
དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། ལམ་སོན་འདི་ག་རང་ཡོད་རྤེད། སན་སྤེང་རྩ་བ་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སན་སྤེང་
ཞུས་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བ་ལ་སོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་
བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། སན་སྤེང་ག་པར་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་ཧ་གོ་གི་མྤེད། གང་ལྟར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
ངོས་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་ཙང་གཞི་རྩ་འདི་ལ་བཟུང་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་སིག་ལམ་ལུགས་དང་བཅས་པ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་
ང་ཚོས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་ད་བར་དུ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས།

སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གིས་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་ནས། གང་ལྟར་
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེས་སྔོན་ལ་གསུངས། དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བས་དྲི་བ་གཞན་དྤེ་གསུངས། གང་ལྟར་
རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པ་དྤེ་མཐའ་མ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་མཐའ་མའི་
བསོམས་སོར་བའི་ངོས་ནས་རྒྱག་ཆོག་པ་གིས། དྤེ་ལས་སོས་པའི་ཡང་བསར་ཡང་བསར་དུས་ཚོད་
གནང་བ་ཡིན་ན་བསར་ལྡབ་དང་ཡང་ལྡབ་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་གསར་པ་གང་ཡང་ཐོན་རྒྱུ་མྤེད་པ་
གསལ་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་སྔོན་གི་རྩོད་གྤེང་སྐབས་ལ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཟྤེར་བ་འདི་ཡང་ཞུ་གནང་གི་ཡོད་
རྤེད། མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསུངས་ཡོང་དུས། ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལན་རྒྱག་
རྒྱུ་ལོ་གཅིག་ལྷག་དུས་ཚོད་རག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔོན་གི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཟྤེར་བ་འདི་སྔོན་ལ་
བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྔོན་ལ་བཏང་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་
དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དཔང་རགས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་གཞི་
ནས་ ༢༠༠༦ གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ༢༠༠༦ གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འབུལ་གི་ཡོད་རྤེད།
༢༠༡༧ གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འབུལ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཀི་རྤེད་ཞུས་
པ་ཡིན། རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི ལམ་སོན་ལ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཀློག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ འགངས་
མྤེད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ནས་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༧ དང་། ༡༠ དང་། ༡ སོ་སོའ ་ི བདུན་ཕྲག་དང་པོའ ་ི ནང་ལ་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས།
ད་ལྟ་བཀོད་ཁྱབ་ནང་ལ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཟྤེར་བ་དྤེ་འགོད་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་སིད་ཀི་རྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་ཚིག་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ ནང་གཟིགས་པ་
ཡིན་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་
དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་
ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སོན་བརོད་ནང་ལ་སྐབས་དུས་གསུངས་ཡོད་
རྤེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་སྐབས་འཕྲལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་བ་དང་དྤེ་མ་
ཐག་དུ་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཟླ་གསུམ་དང་ཟླ་གསུམ་གི་ལས་
བསོམས་སྐོར་ལ་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་ཡིག་ཀློག་ཤྤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གོ་བ་ལྤེན་
ཤྤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རྤེད། སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་
བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར་དོན་
གཅོད་ཚང་མ་ལ་བཏང་བ་དྤེ་ཡིག་ཐོག་ལ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སྐབས་དུས་གསུང་གི་ཡོད་ན་
རྤེད་སྐབས་འཕྲལ་གསུང་གི་ཡོད་ན་རྤེད། འདི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་
འདི་བར་དུ་མ་གཏོགས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

ད་ལྟ་ཁྱྤེད་རང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་དུས། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ལ་

གསལ་བསགས་གནང་སྐབས་ལམ་སོན་གནང་བྱུང་ཞྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང།
དྤེར་ལན་རྒྱག་གི་རྤེད་བསམ་སོང་། ལན་བརྒྱབ་མ་སོང། ང་ཚོར་དོགས་པ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཙང་མ་
བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་ནོར་བུ་མགོན་ཁང་ལ་གསལ་

བཤད་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཁོང་གིས་ང་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་སར་འགོ་བ་ཡིན། ལམ་སོན་
གནང་དགོས་པ་ཚང་མ་གནང་སོང་ལབ་ནས་ཚིག་འདི་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།
ཁ སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་
རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ ཁ༽ པ་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་

བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་ལ་ཁུངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གིན་གོང་ལ་ཞུ་སོར་བས་
གསུངས་ཚར་སོང།

ད་ལྟ་ ཀ༽ པ་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། མདོར་བསྡུས་ན། ཞུ་སོར་

བས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གི་ནང་གསྤེས་གཉིས་པ་དྤེ་གང་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ལ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ཁུར་བབས་ཀི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་མྤེད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་འཛིན་སོང་འགོ་ལུགས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་དང་གཏན་འཇག་
ལས་བྱྤེད་མིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བང་དོར་གི་སིག་གཞི་དྤེ་བརྩི་སྲུང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་
སོར་བ་ཁོང་རང་ཡང་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་དུས་བསྐོ་གཞག་གི་ཡི་གྤེ་ལའང་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་སིག་གཞི་དྤེ་ཚོ་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་འཁུར་དགོས་དུས་སོ་སོ་ལ་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་དྤེ་ཚོ་
དུས་ཐོག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་མ་ཐུབ་པ། དུས་ཐོག་ལ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་ཁུར་བབས་ཀི་ལས་
འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་ངས་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གི་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་གཉིས་པའི་ནང་གསལ་བའི་གནད་དོན་
དྤེ་གཉིས་ཀ་སན་སྤེང་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའི་
ཁིམས་སིག་ལམ་སོན་དང་བཅས་པས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའང་ཁིམས་
དང་སིག་གཞི་འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་དགོས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཀང་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དུས་ས་ཡིག་གཙང་མ་གཙང་རང་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་དུས། ཁོང་རང་གི་ཁུར་བབས་ཀི་ལས་འགན་འཁུར་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས།

དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཁ༽ པ་དྤེ་རྤེད། ཀ༽ པ་དང་། ཁ༽ པ་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། འདི་

འབྤེལ་བ་འདོགས་ས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནས་མར་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས།
སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུ་དང་མ་ཞུ་ཟྤེར་བ་དང་། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་
ཟྤེར་བ་དང་། སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ལས་འགན་འཁུར་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་འདི་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ལ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་
ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། དང་པོ་ལམ་སོན་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་
དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་སོར་བས་དངོས་གནས་བྱས་ན་དངོས་དོན་དང་
པོའ ་ི ཞིབ་གཅོད་སྐབས་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ལམ་སོན་གི་གོང་ལ་ལམ་སོན་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་
པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདི་ཡིན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་མྤེད་
པ་ཞིག་ལ་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཏུ་མྤེད་པའི་གནད་དོན་ཆགས་སིད་ཀི་མ་རྤེད། དང་པོ་སྔོན་ལ་སྐབས་དུས་སོ་
སོར་སན་སྤེང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་ཡིན་ན་བྱས་དང་མ་བྱས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་
ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། གནས་ཚུལ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ལས་འགན་སྒྲུབ་དང་མ་སྒྲུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
གོང་དུ་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། ལས་འགན་སྒྲུབ་དང་མ་སྒྲུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྩི་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་
ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དྤེའི་ནང་ནས་གནད་དོན་གཉིས་ལུང་དྲངས་ཡོད་རྤེད། གཅིག་དྤེ་སིད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཛིན་ Trump དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། སིད་འགན་བཞྤེས་པའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་སིད་
འཛིན་ Xi དང་སིད་འཛིན་ Trump མཇལ་འཕྲད་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་འོག་ལ་ཚིག་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ཐྤེངས་དང་པོ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་སོགས་བྱུང་ཡོད་རྤེད། སོགས་ཟྤེར་བའི་སོགས་ས་གཅིག་
ཡོད་རྤེད། ད་སོགས་ས་འདིའི་ནང་ག་རྤེ་ཚུད་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལས་བསོམས་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་རྤེད་མ་
རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་བསོམས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གིན་
གོང་དུ་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཞལ་པར་ཐྤེངས་མ་མང་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད། ཐྤེངས་
མ་མང་པོ་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། འདི་ག་འདྲ་ཞིག་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། ཐྤེངས་མ་མང་པོ་གནང་ཡོད་
ན་ག་དུས་ག་དུས་གནང་ཡོད་རྤེད། ག་བ་ག་པར་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གསུང་དགོས་པའི་གནས་སངས་རྤེད།
ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་ན། ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་དུས་ནམ་ཡང་བཏང་
མྤེད། སན་སྤེང་ཞུས་དང་མ་ཞུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དོན་ཚན་ ཀ༽ ནས་ཐག་ཆོད་འགོ་ཡི་རྤེད། དྤེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་
མི་རྤེ་རྤེར་ག་རྤེ་ཆྤེད་ཐུག་པར་ཕིན་ཡོད་མྤེད་ད་ལྟ་ཞུ་ཡི་མྤེད། གནད་དོན་གཞན་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་སོང་
ཙང། སན་སྤེང་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གུས་
ཞུ་སོར་བ་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ Sarah Sewell དང་མཇལ་འཕྲད་ཐྤེངས་དང་པོ་དྤེ་
ཞུས་པ་ཡིན། འདི་འང་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་
ཟྤེར་ན་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། བོད་དོན་དམིགས་བསལ་
འབྤེལ་མཐུད་པའི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བོད་དོན་དམིགས་
བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྤེ Under Secretary Sarah Sewell ཆགས་ཡོད་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་ནང་བཞིན་ Tibet.net ནང་ལ་འང་
ཐོན་ཡོད་རྤེད། འདི་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རྤེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་
དང་འཛིན་སོང་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ལ་ཞུ་དགོས་པའི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་
བཞིན་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ དང་ ༢༢ ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཁྤེ་ན་ཌ་ལ་ཕོགས་ཕྤེབས་གནང་བ་
རྤེད། ཉི་མ་གཉིས་ལྷན་བཅར་ཞུས་པ་ཡིན། ལྷན་བཅར་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཁྱྤེད་རང་གིས་སྐབས་
དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སོན་གནང་མ་སོང། གཞན་པ་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་པ་ཡིན་
ནའང་ངྤེད་གཉིས་ནང་མི་སྐོར་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་མྤེད། ག་རྤེ་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་སྤྱི་བའི་དོན་དག་དང་ཆབ་
སིད་གནས་སངས་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཚོ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད།
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ དང་། ༢༤ ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནིའུ་ཡོག་ལ་ཕོགས་ཕྤེབས་གནང་བ་
རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གང་ཞུས་པ་དྤེ་སྤྱི་བའི་དོན་དག་རང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོད།
འདི་འང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་ད་ལྟ་འདིར་རྩོད་ལན་
པའི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཟླ་བ་ཞིག་ཡས་མས་ཙམ་ཨ་རིའི་ས་
ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕྤེབས་གནང་བ་རྤེད། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ Washington ལ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ལ་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཆུ་ཚོད་འགའ་ཤས་མཉམ་དུ་བཏང་གནང་བ་དྤེ་ང་ཚོ་སྒྤེར་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་
བསད་མྤེད། ང་ཚོས་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད། འདི་འང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
དགོས་ཀི་རྤེད། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ Congressional Executive Commission
on China རྒྱ་ནག་གི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་པ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་
སའི་ཚོགས་ཆུང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། བོད་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་བཅར་བ་ཡིན། བཅར་
བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འང་ཡར་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དྤེ་ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་ཡོད་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་མཁྱྤེན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གཞི་ནས་ང་ཚོས་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི རྒྱ་ནག་
སྤེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་ཐུབ་སོང་། དྤེའི་སྐབས་སུ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གི་འཚམས་འདྲིའི་ཕག་བིས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་འཚམས་འདྲིའི་ཕག་
བིས་ཕུལ་བ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ཕུལ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཡར་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༩
ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་ཞལ་པར་འབྱོར་སོང་། ཞལ་པར་དྤེ་ག་རྤེ་སྐོར་ལ་འབྱོར་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
༢༠༡༧ ལོ་ནང་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ཕི་ཟླ་ ༤ དང་།
ཕི་ཟླ་ ༦ ། ཕི་ཟླ་ ༧ བཅས་ཐྤེངས་གསུམ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་པ་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་
ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ལ་སིད་འཛིན་གསར་པ་ཕྤེབས་གྲུབ་པ་སོང་ཙང། ཨ་རི་སིད་འཛིན་
གསར་པ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་གི་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་རྤེད། དྤེའང་སན་
སྤེང་ཞུས་ཡོད། གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་དྲུང་ཆྤེ་བསན་
འཛིན་སག་ལྷ་ནས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ཆིབས་བསྒྱུར་དྤེ་
འགྱུར་བ་ཐྤེབས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞལ་པར་འབྱོར་སོང། འདིའང་འབྤེལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འབྤེལ་བ་ཆགས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་ནས ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་ Rex Tillerson
ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དྲུང་ཆྤེའི་འོས་མི་ལ་བསྐོས་པ་རྤེད། ཨ་རིའི་འགོ་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། འདི་འདྤེམས་ཐོན་མ་
བྱུང་སྔོན་ནས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དྲི་བརྩད་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྲི་བརྩད་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་
གི་ལ་ངག་ཐོག་ནས་དྲི་བ་འདྲི་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བའི་དྲི་བའི་ལན་ག་རྤེ་
ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། དཔང་རགས་ནང་ལའང་བཏོན་ཡོད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་
ཚན་ ༤་༣༌༣ ནང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༦ པའི་ནང་ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།
Tibet.net ནང་ཐོན་ཡོད་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི འཐུས་མི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕྤེབས་གཏན་འཁྤེལ་སོང་ཞྤེས་སན་
སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འགོ་འཁིད་ Nancy Pelosi མཆོག་གིས་
དབུ་འཁིད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཕྤེབས་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་སོང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཞལ་པར་གནང་བྱུང་། ཕི་ཟླ་ ༠༦ པའི་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐོར་ལ་བཀའ་རྩད་
གནང་གི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སིད་སོང་ཁོང་རང་ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ལ་གཅིག་ཡོང་དགོས་མྤེད་འགོ་ཞྤེས།
འདི་སྐོར་ལའང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ཚོ་འང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རོགས།

༢༠༡༧

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉིན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ ཐོག་ལ་ཨ་རིའི་ Congressional Delegation
གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆུང་འདིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་དྤེ་ཞུས་ཡོད།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་

༧ ཉིན་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ནྤེན་སི་པྤེ་ལོ་སི་དང་སིད་འཛིན་གི་མཇལ་འཕྲད་
སྐབས་་བོད་ནང་ལ་ད་ལྟ་སིད་འཛིན་ Xi Jinping དང་ Trump གཉིས་མཇལ་འཕྲད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
པའི་གནད་དོན་གཅིག་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཟིན་པ་གཅིག ལྕམ་ནྤེན་སི་པྤེ་ལོ་སི་ཁོང་གཉིས་ཀི་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་གྤེང་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་
གནད་དོན་གྤེང་དགོས་པའི་གསལ་བསགས་ཤིག་སྤེལ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ Tibet.net ལ་གནས་
ཚུལ་ཕུལ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་ཡིན། འདི་ཡང་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞལ་པར་ཕུལ་རྤེས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁོང་ཚོ་ཕྤེབས་ལ་ཉྤེ་བ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ།
མཛད་རིམ་བཟོ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༥ པ་ལ་སིད་སོང་
མཆོག་ཕྤེབས་རྒྱུའི་སྐོར་དྤེ་འང་དྤེ་དུས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཁ་
སྤེང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཐད་ཀར་བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་གི་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་མ་ཡོང་རོགས་གསུངས་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
གི་སྒྤེར་གི་ཨི་མྤེལ་བརྒྱུད་ནས་སུ་དང་སུ་ལ་དུས་ཚོད་བཟོས་ཡོད་མྤེད་དང་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཆ་ཚང་སན་སྤེང་
ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨ་རི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ Noah
Krystel མཇལ་བ་ཡིན། དྤེ་ནི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཕི་སིད་ལས་
ཁུངས་ནང་ལ་སུ་དང་སུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དོན་དག་གཞན་པ་དྤེ། སིད་
འཛིན་ Xi Jinping དང་སིད་འཛིན་ Trump གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ལ་བོད་དོན་སྒང་ལ་གནས་
ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་
བསོད་ནམས་ནོར་བུ་དྭགས་པོ་ལགས་དང་དྲིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལ། གུས་
པས་ལས་འགན་འཁུར་བ་ནས་ད་བར་དུ་ཨ་རི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ལྷག་
རིང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་འདི་སན་སྤེང་ཞུས་དང་མ་ཞུས་གཅིག་པོའ ་ི འབྤེལ་བ་ཐོག་ནས་
ཞུ་ཡི་ཡོད། སན་སྤེང་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྔོན་ལ་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་དང་། ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཡིན་
ནའང་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་ཞུས་ཡོད། སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། འཐུས་ཤོར་
བཏང་བ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན་ཞྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང། ཚང་མར་དགག་པ་བརྒྱབ་
མྤེད། མར་ཁོང་རང་ལ་གསུང་བཅུག་པ་ཡིན། ད་ཡིན་ནའང་ཁོང་རང་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་
དགོས་པ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞིག་ཀང་མི་འདུག ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་ཡོད་རབ་མང་པོ་གསུངས་
སོང། ཞུ་སོར་བས་དཔྤེར་ན་ཨ་རི་སིད་འཛིན་མཇལ་ཁ་གནང་ཡོད་ནའང། ད་ལྟའི་ཁ་མཆུ་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་
ཞིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་མཆུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་
གསྤེས་གནད་དོན་གཉིས་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་མི་འདུག དྤེ་མ་ཞུས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཁུར་བབས་ཀི་ལས་འགན་
བསྒྲུབས་མི་འདུག་ལབ་ནས་འདི་རྤེད་མ་གཏོགས། Rex Tillerson སྐབས་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་ལབ་
རྤེད། ད་གིན་གོང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཐོབ་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད།
རྤེག་སི་ཊྤེ་ལར་སན་སྐོར་དྤེ་ ICT ཡི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ཐོན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཚར་བ་
རྤེད། འོ་ན་འདི་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཏང་བ་རྤེད། ICT དྲ་རྒྱ་ནང་གཟིགས་དང་རྤེག་སི་ཊྤེ་ལར་སན་སྐོར་ལ་ཐོན་
ཚར་བ་རྤེད། འོ་ན་འདི་ཡང་གཏོང་དགོས་ཀི་མི་འདུག་པ། ཡོངས་གགས་ཆགས་ཚར་འདུག་པ། འདི་འཕྲོས་
བཤད་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁ་པར་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། Airtel
company ལ་ཁ་པར་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁ་པར་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་རྤེད། Message མང་པོ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག
Message ཁ་ཤས་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཕར་བདའ་འདྤེད་བཏང་ནས་ཁྱོན་ནས་ཡ་ལན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
ང་ཚོར་དཔང་རགས་ཡོད། འདི་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཡ་ལན་ཁོ་རང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་སིད་སོང་
ཡིན། ང་ལ་དོན་དག་ཡོད་ལབ་དུས། ཡ་ལན་ཁོ་རང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་
རྒྱས་ཀིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའི་གནད་དོན་འདི། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད། འདི་གཉིས་ནང་ལ་རྩོད་ལན་པས་འདི་བཤད་བཞག ཞུ་སོར་བས་འདི་བཤད་བཞག ད་
འདི་ཁུངས་སྤེལ་ཤོག་ལབ་རྤེད། དོན་ཚན་གཉིས་པ་འདིའི་ནང་ལ་ Donald Trump སིད་འཛིན་ཆགས་
པ་དང་གཞུང་གསར་པ་བསྤེབས་པ་དང་། Xi Jinping དང་ Donald Trump གཉིས་ཐྤེངས་མ་
དང་པོ་ཐུག་པ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང་། ད་འདི་རྤེད་ད། འདི་སྐབས་བབས་ཀི་ལས་འགན་དང་མཐུན་པ་
བསྒྲུབས་མི་འདུག ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལམ་སོན་ཡོད་ན་འང་གནང་མི་འདུག གནང་མྤེད་ཙང་ཁུར་བབས་
ཀི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་བསྒྲུབས་མྤེད་ཙང་བང་དོར་གི་སིག་གཞི་དང་འགལ་ ཡོད་རྤེད།
རྡོག་རྡོག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་གཅིག་བྱས་ཡོད་གཉིས་བྱས་ཡོད། དྤེ་ང་ཚོའི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལ་
གསལ་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་གཏུག་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་ཡིན་དུས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའི་སྒང་
ལ་ཁུངས་འཛིན་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བིས་འདུག དྤེར་བིས་ཡོད་པ་དྤེ་ཁུངས་
སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་སྤེལ། ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་མྤེད་ན་མྤེད་ཅྤེས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་བིས་མྤེད་པའི་འཕྲོས་
བཤད་མང་པོ་ཞིག་བཟོས་བསད་པ་ཡིན་ན། ད་གིན་ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་སྤྱི་མང་གཏུག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག་ལབ་སོང། ཐྤེངས་མ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཚར་སོང། གསར་འགོད་པ་
ལ་གསུངས་སོང་། འདིར་ཡང་བཤད་ཀི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་གོམས་གཤིས་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ས་རྤེད། གང་ལྟར་
ཡང་ཅིག་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ངས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། ང་རང་
ཡིན་ན་གནད་དོན་རང་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བཏང་བ་ཡིན། ད་ཡིན་དུས་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་
ནས་བསར་ཟློས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་
རྤེད། གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་འདི་རྤེད། ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཚར་ཡོད། དྤེ་ཁོང་རང་གིས་སྒྲུབ་
ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་དུས་གནད་དོན་ ཁ༽ པ་དྤེ་ཁུར་བབས་ཀི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་ཐུབ་མི་
འདུག
ཞུ་སོར་བས།

དམིགས་བསལ་འཕར་མ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་བཀའ་འདྲི་ཞིག་

གནང་སོང། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ་ལམ་
སོན་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྩོད་ལན་པས་ལམ་སོན་ཆ་ཚང་གནང་སོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཞིག ཞུ་
སོར་བས་སྐབས་དྤེར་བཤད་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ། ལམ་སོན་ཞུ་བར་ཕིན་པ་ཡིན་ཞྤེས་སན་གསན་ཞུས་པ་ཡིན་མ་
གཏོགས། ཡང་དུས་ནས་དུས་སུ་སན་གསྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལམ་སོན་གནང་མ་སོང་ཞྤེས་འདི་
གསལ་པོ་བཟོ་གི་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

འདིའི་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། གང་ལྟར་ཁིམས་སིག་རྤེད། ལམ་ལུགས་ལ་

སོགས་པ་བཅས་ཁུངས་སྤེལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། གང་ལྟར་ངས་ག་རྤེ་ནན་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ལབ་ན། རྩོད་
ལན་པའི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་གཉིས་པ་དྤེ་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་གནང་མྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བ་ཡི་ལས་དོན་
བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་སྒང་ལ་མ་འགིག་པ་བྱུང་ཙང་། འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་བྱུང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་བོ་ལྟར་
མ་ཡོང་བ་སོང་ཙང་། འདི་ལྟར་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མིན་ཞྤེས་ཟྤེར་འདོད་བྱུང།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།
ག༽

ལགས་སོ། ད་གསུམ་པའི་ ག༽ སྒང་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡིན།

དྤེ་ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་དང་།
ཞུ་རྩ་ ༤་༦ ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣར་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།
ཞུ་རྩ་ ༤་༧ ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སོན་ཐབས་ཐོག་འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༨ དངུལ་
ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་བྱས་པ་
སོགས་ཀི་སྐོར་བཅས་ནི་རྩོད་ལན་པས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་
བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། ཞུ་རྩ་ ༤་༣ དྤེ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཞུ་
རྩ་ ༤་༦ དྤེ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བའི་སྐོར་དྤེ་
རྤེད། ཞུ་རྩ་ ༤་༧ དྤེ་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སོན་ཐབས་ཐོག་འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༨ དྤེ་
དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་བརྒྱབ་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ དྤེ་བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་
བྱས་པ་སོགས་དྤེ་དག་དོན་ཚན་ལྔ་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་
དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཆ་ཚང་བངས་པ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ལས་འགན་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞྤེས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཡིག་
ཕྤེབས་པ་དཔང་རགས་ཨང་ ༡ པོ་དྤེ་ལ་གསལ་ཡོད། འདི་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ལས་འགན་འགོ་
འཛུགས་ག་དུས་ཞུས་ཡོད་མྤེད་དང་། ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་ག་དུས་སྤེབས་པ་རྤེད་དྤེ་
གསལ་པོ་བཟོ་བའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན། གསུམ་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་ཆོས་
རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་ཚོ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་དུས་རྩོད་པ་སྤེབས་མྤེད་དུས་ཙམ་པར། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་སྤེབས་མྤེད་དུས་དོན་
གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཞྤེས་པ་ཞིག་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཏང་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་
ཞྤེས་ཐྤེངས་གསུམ་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསུང་དགོས་པ་དང་དྤེའི་དཔང་རགས་འབུལ་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༥ པ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་ཀ་
འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ལས་འགན་མཚམས་འཇོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་མ་འབྱོར་བར་དུ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཏང་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་གཏོགས་གཞན་ཡི་གྤེ་བཏང་མྤེད་པ་སྒྲུབ་
ཆྤེད་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས། ཕི་ཟླ་ ༡༡ པའི་
ཚེས་ ༩ ཉིན་གསལ་བཤད་ཟིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་མཐོང་ཆྤེ་བའི་མི་སྣ་ཁག་
ཅིག་ཐྤེ་བའི་མི་མང་ཁོད་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་གསུམ་
བཏང་བའི་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་གལ་འབོད་བསྐུལ་རིམ་འབྱོར་བྱུང་བ་ཞྤེས་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༩ ཀ༽
དྤེ་ཡིན།

དྤེ་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་འགོ་དྤེའི་ནང་གསལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་རྩོད་ལན་པས་

གསུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་གསུམ་བཏང་ཡོད་ཟྤེར་
བ་དྤེ་མ་གཏོགས་གུས་པའི་ལས་དོན་རིང་ལ། ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་མ་བཏོན་བར་དུ། ཡི་གྤེ་གཞན་པ་གང་
ཡང་བཏང་མྤེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་ཡིག་ཆ་
གསུམ་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ནང་ལ་གསལ་བའི་གནད་དོན་
སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༦ དང་ ༤་༧ དང་ ༤་༨ དང་ ༤་༡༠ ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བང་དོར་བརྡ་སོན་གསུམ་ཟྤེར་བ་
དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཁུངས་སྤེལ་བའི་ཆྤེད་དུ་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་དྤེ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་དྤེ་རྤེད། བཀའ་ཡིག་དྤེའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནང་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནྤེའུ་ཡོག་ལ་བསྐོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་
གསལ་བསགས་བྱས་པ་དྤེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟྤེར་བའི་དོན་དག་དྤེ་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་དོན་དག་གཞན་པ་
གང་ཡང་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་ཚན་ ༥ དྤེ་གཅིག་ཀང་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་དཔང་
རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་རྩོད་ལན་པས་ལན་འདྤེབས་ཐུབ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ནད་དོན་
གཏན་འབྤེབས་ནང་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་གནད་དོན་གཏན་
འབྤེབས་དངོས་སུ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དྤེ་བཅད་ཁ་ནང་ལ་འཁོད་ཀི་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་དཔང་
རགས་ཨང་ ༢༡ པ་དྤེའི་ནང་ལ། དྤེ་ཡང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཕུལ་བའི་བཀའ་ཡིག་དྤེ་
རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་ཐྤེངས་དང་པོར་ཡིག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་དྤེའི་ནང་ལ།
ཕོ་ལོ་རི་ཊ་ལ་ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ Xi Jinping ཨ་རིྤེར་ལྟ་བསྐོར་དུ་ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་
རྤེས་འབང་པའི་བྱྤེད་སངས་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་
འདུག་ན། དྤེའི་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་གར་སན་གསྤེང་བྱུང་ཡོད་དམ་
མྤེད་ཟྤེར་བའི་གནད་དོན་དྤེ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། གནད་དོན་གཞན་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངོས་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གིས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཞྤེས་བཏང་བ་དྤེ་རྤེད། འདི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་བཏང་
བ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གནད་དོན་གཅིག་འཁོད་པ་དྤེ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་
རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་བྱས་ན་དངོས་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ཞུ་རྩ་ ༤་༦ ཞུ་རྩ་
༤་༧ ཞུ་རྩ ༤་༨ དང་། ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༥ སྔོན་ལ་བྱུང་བ་འི་གནས་
ཚུལ་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེ་དུས་འགལ་འཛོལ་དྤེ་གཟིགས་ཡོད་ན་དྤེའི་ནང་
ལ་ཕོགས་བསོམས་བྱས་ནས་གསུང་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་དྤེ། དྤེའི་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད།
དུས་ཚོད་བསི་ཚགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཆོའ ་ི ནང་ལ་ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ཞུ་རྩ་ ༤་༦ ཞུ་རྩ་ ༤་༧ ཞུ་རྩ་ ༤་༨ ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་གུས་པ་ལས་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་མ་སྤེབས་བར་དུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། གཞན་པ་ཡི་གྤེ་
སྤེབས་མྤེད་པ་དྤེ་ཡི་གྤེ་སྤེབས་མ་སོང་ཞྤེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུས་པ་གཅིག་པོས་འགིག་གི་མི་འདུག ད་ལྟ་
བར་དུ་འགལ་འཛོལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཡི་གྤེ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་འཁོད་མྤེད། ད་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གི་དྲང་བདྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་སྐོར་
ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ངས་ད་ལྟ་རྒྱས་བཤད་ཞུ་མི་དགོས་པ་གིས། དྤེ་ནས་ཁིམས་དོན་དང་པོ་སྤེབས་པའི་
སྐབས་སུ་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་ཡོང་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་ཙམ་ཡིན། དྤེ་མ་གཏོགས་གནད་
དོན་གཞན་པ་ཡིག་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་མ་བྱུང་ལ་ངག་ཐོག་ནས་ཀང་གསུང་མཁན་མ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ག༽ པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་པའི་ཁུལ་བྱས་པ་
རྤེད། རྩ་བས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཟྤེར་དུས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་ཁ་དཔྤེ་བཤད་རྒྱུའི་ཚིག་རྒྱན་དང་
དཔྤེ་རྒྱན་འདྲ་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་དོན་དག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྔར་གི་བསམ་གོས་ལ་མ་གནས་པར་
གསར་སོས་འགྱུར་ལྡོག་བྱས་པ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་མཛོད་དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲ་གསལ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་
དུས་སྔར་གི་བསམ་གོས་ལ་མ་གནས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན་ལ། གསར་སོས་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་བ་དྤེ་བས་
ཀང་མིན་ཞྤེས་དྤེ་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བང་
དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་ཚོ་གསལ་མི་འདུག་ལབ་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་
སོན་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཏང་བ་དྤེ་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་གི་སྒང་ལ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དྤེའི་ཆྤེད་དུ་
བཏང་བ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་མ་གསལ་བ་ཙམ་གིས་ཞུ་སོར་བ་འགིག་བསད་ཡོད་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སོན་ཐུབ་
ཀི་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གནད་དོན་གཅིག་གི་སྒང་ལ་བརྡ་སོན་གཏོང་དགོས་ནའང་འདྲ། ཉྤེན་བརྡ་
གཏོང་དགོས་ནའང་འདྲ། དྤེ་གནད་དོན་གཅིག་གི་སྒང་ལ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་དྤེའི་
ནང་ལ་གསལ་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དུས་ལ་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་བརྡ་སོན་
བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་ད་གིན་དཔྤེ་བཞག་ན་ ༤་༣། ༤་༦། ༤་༧། ༤་༨། ༤་༡༠ དྤེ་དག་
བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་བཞག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ང་ལ་དྤེ་སྔོན་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་ལབ་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་གང་འཁོད་པ་དྤེ་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་
ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་མ་འགིག་པ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གང་ལྟར་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་གང་གསལ་པ་དྤེ་དངོས་གནས་བདྤེན་པ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་དྤེའི་རྤེས་ལ་གང་ལྟར་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་འདིའི་ནང་ལ་ཞུས་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ཀིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ངས་ཞུས་མྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། དང་པོ་ཐོག་མ་འཕོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་བསྤེབས་པ། ལས་མཚམས་འཇོག་
དགོས་པའི་ཚེས་གངས། དྤེ་ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༩ ཉིན་མོར་སིད་ཚབ་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད།
དྤེའི་རྤེས་ལ་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སོགས་དྲངས་ནས་གསུངས་སོང། རྩ་
བས་དྲང་པོ་དྲང་གཞག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གསལ་བཤད་བྱྤེད་རྒྱུའི་
འདོད་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་མ་བྱས་རང་བྱས་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོང་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་
མཚན་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་འཕོ་འགྱུར་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་དྤེ། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ དྤེ་
ག་རང་ལ་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ནོར་འཁྲུལ་
བྱས་མྤེད། སོ་སོ་ལས་ཀ་བྱས་ཏྤེ་བསད་ཡོད། ད་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཚ་དྲག དྲང་པོ་དྲང་རང་ཚ་དྲག་པ་མ་གཏོགས་
གཞན་པ་མིན་ཞྤེས།
ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྩོད་པ་དྤེ་དོན་ཚན་ལྔ་འཁོད་པ་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩོད་ཀི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་ཐུག་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་རྩོད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་ཐུག་ཡོད་མྤེད་ལ་རྩོད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ནང་དོན་ཁ་ཁ་ཞིག་རྤེད།
དྤེའི་སྒང་ལ་ཕར་ཚུར་བཤད་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། ཡང་དྤེ་བཤད་པ་ཡིན་ན་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་འགོ་
དགོས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་
ལས་མཚམས་མ་བཞག་སྔོན་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད་དང་མ་རྤེད། རྤེས་སུ་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་
གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་གཅིག་པོ་ཁུངས་སྤེལ་བའི་ཆྤེད་དུ་སངས་འཛིན་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

གང་ལྟར་ཡང་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བ་

རྤེད། ད་གིན་གནད་དོན་དང་པོ་སྐོར་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཚང་མ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ད་གནད་དོན་གཉིས་
པ་དྤེའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ན་རྤེད། གནད་དོན་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
དང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་
མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་
འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རུང་དྤེ་ལུགས་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ག༽ པ་དྤེ་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྒང་ལ་རྩོད་པ་
རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་མཇུག་བསིལ་བ་ཡིན་ན། དངོས་དོན་གཉིས་པ་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་
ག༽ པ་དྤེ་མཇུག་བསིལ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཐག་གཅོད་གནང་ན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་བཀའ་གནང་
བ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་དངོས་དོན་གཉིས་པའི་སྒང་ལ་འགོ་ཆོག་གི་རྤེད་པ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

དྤེ་ག་རང་བསམ་བྱུང་། ༤་༣ རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་སན་གསྤེང་མ་

ཞུས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་དང།

༤་༦ ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་

ཐུབ་པའི་སྐོར། དྤེ་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་
ཁུངས་སྤེལ་རོགས་གིས།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང་ཐུག་འཕྲད་བཟོ་

མ་ཐུབ་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དོན་ཚན་བཅུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་
ལྔ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རིའི་དོན་ཁང་དྤེ་ནྤེའུ་ཡོག་གོང་ཁྱྤེར་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ལ་སོ་
དགོས་པའི་བཀའ་ཤག་གི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ཨ་རི་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་མཐུད་གནང་བདྤེར་དམིགས་
པ་བཞིན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་སྔོན་ནས་སིད་སོང་དང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་བཅས་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་སྐོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རུང། དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་གོང་གསལ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ལ་
མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་རིགས་ནི་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་
གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་དུས། དྤེའི་ནང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བཀོད་མངགས་གནང་བ་ནང་
བཞིན་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན་དྤེ་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་
བཟོས་ཡོད་མ་རྤེད། བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དྤེའི་ནང་ལོགས་ཀི་ཚིག་གཅིག་བསྒྲུགས་ནས་གོས་ཚོགས་
གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་བཀོད་མངགས་གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གང་
ལྟར་ཡང་ཚོགས་གཙོ་དང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན་ལ་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་
དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་ལ། བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་པྤེ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་དངོས་དོན་གསུམ་པའི་ནང་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། འདིར་བསམ་
བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རོགས་གིས། ཞུ་རྩ་ ༤་༣། ༤་༦། ༤་༧། ༤་༨། ༤་༡༠ དོན་
ཚན་ལྔ་འདི་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་ཞིག་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་དྤེ་དག་བསམ་བཏང་
དྲན་སྤེས་མིན་པ་རྡོག་རྡོག་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་འདི་དག་ཤུགས་ཆྤེ་བ་དངོས་དོན་ཁོ་རང་ནང་སྐབས་དྤེར་
ཞིབ་ཕྲ་འགྤེལ་བཤད་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད། ལྷན་རྒྱས་ཚོས་ཞིབ་ཕྲ་རྩོད་བཤད་བྱྤེད་ཆོག་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་བསམ་
བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་རྩོད་པས།

དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དྤེ་སྔ་སྔོན་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་ 5M ཟྤེར་ནས་ལམ་སོན་ཞིག་ཡོད་རྤེད།
ལམ་སོན་ཞིག་ཡོད་པ་དྤེའི་ནང་གི་དོན་ཚན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་གཅིག་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་རང་བཞིན་གི་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཞིག་ལམ་སོན་དོན་ཚན་ལྔ་ 5M ནང་ལ་
བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་ནའང་རྤེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ག་དུས་ཕྤེབས་ནའང་དྤེ་ལ་ཐུག་པའི་ཐབས་
ཤྤེས་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་ཚང་མ་ང་ཚོ་བོད་དོན་གི་ཐད་ལ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། བོད་དོན་
ཐོག་ལ་གནད་དོན་གྤེང་སོང་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་དང་པོ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་
གཙོ་བོ་བཞྤེས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་གནད་འགག་ཅིག་ལ་ཐུག་ཡོད་རྤེད། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་ནའང་
རྤེད། ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཨ་རིའི་
གོས་ཚོགས་ནས་ཐོག་མར་ཡར་སྤེབས་དགོས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གལ་ཆྤེ་
ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཐ་ན་ང་ཚོའི་སན་གགས་ཆྤེ་བའི་ཁིམས་ལུགས་གསར་པ་བོད་ལ་བསོད་ཆོག་པའི་
ཁིམས་འཆར་དྤེ་ཡང་དང་པོ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་དང།

དྤེ་ནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གིས་ས་ཡིག་རྒྱབ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཉན་ཞིབ། བོད་དོན་སྒང་ལ་ཉན་ཞིབ་ག་རྤེ་ཚོགས་དགོས་ཡོད་
ནའང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ག་དུས་
ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཐུག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱས་ཏྤེ་ཚང་མས་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་ང་ལ་གསུངས་མ་སོང་ལབ་པ་རྤེད། ཁ་
གསལ་པོ་བྱས་ཏྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག ང་
ཚོའི་ 5M ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞྤེས་གསལ་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་གོང་མ་འི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་
ཆུང་དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡིན་པ་ཧ་གོ་
དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གོས་ཚོགས་དང་མ་འབྤེལ་བ་ཞིག་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མ་ཟད་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་
ཡིན་ནའང་དྤེ་སྔ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དྤེ་ཚོ་ཐུག་པར་འགོ་ཡིན་ལབ་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ག་བ་ཐུག་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་ཚོ་ཐུག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་ཧ་གོ་ཡོད་རྤེད། ཧ་གོ་བཞིན་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྤེབས་དུས་
གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐུག་ཐུབ་པ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ལས་དོན་བསྒྲུབས་དང་མ་བསྒྲུབས་ཀི་རྩོད་གཞི་འདིར་མ་རྤེད། དྤེ་གསན་པ་གནང་རོགས་
གནང།

གོ་བ་བཞྤེས་རོགས་གནང།

ད་ལྟ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་དོན་ཚན་ལྔ་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་

མིན་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལས་དོན་བསྒྲུབས་དང་མ་བསྒྲུབས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེས་མ་གནད་དོན་སོ་
སོའ ་ི ནང་ལ་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་མིན་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རོགས་གནང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

མིན་ན་མིན་པའི་ཁུངས་སྤེལ་རོགས་གནང།

དངོས་དོན་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསམ་

བཏང་དྲན་སྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་
ཆུང་ཐུག་དགོས་པ་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་ཧ་གོ་ཡོད་ནའང་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་གནང་
ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གནང་ཐུབ་མྤེད་ཙང་གནང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པས་བཀོད་པ་
ཞིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་བདྤེན་པ་མིན་པ་ཞིག་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། མ་རྤེད་ལབ་པས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། མིན་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་གནད་དོན་གསུམ་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་ཁུངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་ཐུག་ས་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་བསམ་
བཏང་དྲན་སྤེས་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ད་གིན་ངས་གོང་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། གསར་སོས་བྱས་ཏྤེ་
འགྱུར་ལྡོག་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། སྔར་ལ་མ་གནས་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། སྔར་ལ་གནས་ཡོད་རྤེད། བདྤེན་
པ་ཡོད་རྤེད། གཞི་རྩ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་བཀོད་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་བརྡ་སོན་གང་བཏང་བ་
དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གལ་སིད་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཡོད་ན་གནད་
དོན་གསུམ་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

ད་དྤེ་ཟྤེར་དུས་གསུམ་པ་དང་འབྤེལ་བ་བྱས་ ༤་༧ པ་དྤེ་བཞི་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ།

དྤེ་ནས་ ༤་༨ དྤེ་ལྔ་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་འདི་ལྟར་མར་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཟྤེར་དུས་ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་མ་
གིར་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་པྤེ། ཁྱྤེད་རང་གི་དྤེ་ལྔ་དྤེ་ལ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་དྤེ་ ༤་༣ ཚར་བ་བྱས། ༤་༦།
༤་༧། ༤་༨། ༤་༡༠ དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་གཞུག་ལ་གནང་གི་རྤེད་པྤེ། ཁུངས་སྤེལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན་གཞུག་ལ་
གནང་རྒྱུར་གཞག་གི་རྤེད་ད། ཡང་རྤེས་ལ་ཁུངས་སྤེལ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། གང་ཡིན་པྤེ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

དྤེ་སྔ་ང་ཚོས་གནད་དོན་སྣོན་འཕྲི་སོར་གཅོག་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡིན། བསམ་

བཏང་དྲན་སྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། རྤེས་ཀི་གནད་དོན་ཚང་མ་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དྤེ་
ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཡོང་གི་འདུག རང་བཞིན་གིས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ན་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག་ཅྤེས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་
་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཤོག་ཟྤེར་དུས། ད་རང་
བཞིན་གིས་གནད་དོན་དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག

གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་

བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན། མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་བཀོད་
ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་གིན་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བའི་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་རྤེད་
ཟྤེར་ན། བརྡ་སོན་ནང་གསལ་མི་འདུག བརྡ་སོན་ནང་གསལ་མྤེད་དུས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་
པ་རྤེད། ཚང་མ་བརྡ་སོན་ནང་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བརྡ་སོན་ནང་གསལ་ཡོད་པ་མ་
གཏོགས་ནོར་འཁྲུལ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། བརྡ་སོན་བཏང་བ་དྤེ་གནད་དོན་ཁོ་རང་སྒང་ལ་
བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་མ་འགིག་མ་འཐུས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཙང་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་
དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཀང་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་མིན།
ཞུ་སོར་བས།

སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་གི་འགོ་སངས་གཞིར་བཟུང་། ཞུ་སོར་བ་ལ་མཐའ་མའི་

བསོམས་བརྒྱབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཟྤེར་བ་འདི།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༣་༤ ནང་ལ་རྩོད་ལན་པ་རང་གིས་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་བསོན་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཞྤེས་པ་སྐབས་དོན་ཕར་བཞག་སྤེ། ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་བསམ་བོ་གསར་པ་
འཁོར་བ་ལ་གོ་དགོས་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། འདི་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་མ་འགིག་པ་གང་
ཡང་མི་འདུག ད་འདི་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མ་ཡིན་
པ་དྤེ། དཔྤེར་ན། ཞུ་རྩ་ ༤་༣ འདི་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་དྤེ་རྤེད། འདི་ཕི་ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༧ ལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའི་སྐོར་ལ་སྐབས་དྤེ་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་འདྲ་བྱས་མ་སོང་ད་ཟྤེར་ནས་ཡི་གྤེ་
བཏང་བ་དྤེ་བང་དོར་བརྡ་སོན་གཉིས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་རྩ་ ༤་༦ ནང་ལ་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་
ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་དྤེ་ཚོ་དྲངས་ཏྤེ་དངོས་བདྤེན་ཡིན་
ཟྤེར། དངོས་བདྤེན་ཡིན་དང་མིན་ང་ཚོ་དོན་དག་རྤེ་རྤེ་མར་སྤེབས་དུས་ཙམ་ལ་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་རྤེད། རྩོད་པ་
བརྒྱབ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་དཔང་རགས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གཞིར་བཟུང་ཐུགས་ཐག་
གཅོད་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་གི་དོན་ཚན་ ༤་༧། ༤་༨། ༤་༡༠ རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཨ་རི་གོས་
ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་བཟོ་ཐུབ་མ་སོང་། ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་འགལ་འཛོལ་ཕིན་སོང་ལབ་
ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་ག་དུས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།

༢༠༡༧།༡༡།༡༨ ལ་མ་གཏོགས། དྤེ་སྔོན་ལ་ག་དུས་

གསུངས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ལན་
ནས་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རྤེད། རྤེས་སུ་གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་སྒང་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་ལ་གནད་དོན་རང་ཁུངས་སྤེལ་
རྒྱུ་མ་གཏོགས་འདི་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཡིན་མིན་གི་ཁུངས་སྤེལ་བའི་གནས་བབས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། རྤེས་ལ་མར་འགངས་པ་ཡིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ད་ལྟ་ཞུ་རྩ་ ༤་
༧ ནང་ལ་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱས་མ་སོང་གསུངས་པ་འདི་རྤེད། ཨ་རིའི་རོགས་
དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱས་མ་སོང་གསུངས་པ་འདི། ང་ལ་ལས་མཚམས་གཞག་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་
སྔོན་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། འདི་ལ་ཡང་སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་བྱས་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་
ཡི་གྤེ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེས་སུ་གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་ལ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཆགས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ ༤་༡༠ བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་བྱས་ཏྤེ་བོ་སྣ་
འགྱུར་ཐབས་བྱས་སོང་ཟྤེར་བ་འདི། རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པའི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་ལ་ལན་རྒྱབ་དགོས་པ་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་མཐོང་གི་མི་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།

ཁོ་དངོས་དོན་དང་ག་རྤེ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་ཞུས་པ་

ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དུས་ཚོད་ཀང་བསི་ཚགས་ཡོང་ས་རྤེད།

ངས་བསམ་བཏང་དྲན་

སྤེས་འདི་ཡར་དངོས་དོན་ནང་ལ་འཇུག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞུས་ཡོད། མང་ཚོགས་ཀིས་རྤེ་
བསྐུལ་ཞུས་ཏྤེ། བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་གསུམ་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་འདུག
དྤེ་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུང་གི་འདུག ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཅུ་གསལ་བཤད་བྱས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
ག་དུས་བཏང་བ་རྤེད།
རྤེད་དྤེ།

དྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་གསུམ་དྤེ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་རྤེད།

གནད་དོན་ག་རྤེའི་ཆྤེད་དུ་བཏང་བ་རྤེད།

དྤེ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་

ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས། དོན་གཅོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ནོར་ཡོད་རྤེད་ད་ཟྤེར་ནས་སོན་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། ཆྤེད་མངགས་དོན་ཚན་ལྔ་
གསར་པ་བསྣན་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། འདི་བཟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།
སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཔྤེར་ན། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཡིན་ནའང་། མི་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན་ན། དོན་ཚན་
བཅུ་དྤེ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་ནང་དོན་ཤྤེས་མཁན་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཁག་པོ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་སོན་འཛུགས་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། སོན་འཛུགས་
དོན་ཚན་བཅུ་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཤྤེས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞིག་གིས་མང་
ཚོགས་མགོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་ཆྤེད་དུ་དོན་ཚན་བཅུ་བཟོས་པ་ཡིན་པ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་
གུས་པའི་ནུས་རྩལ་དང་འཇོན་ཐང་དང་། དྤེ་ཚོ་ལ་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ་དང་། མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་ལ་
གནོད་པའི་བསམ་བོ་དང་ཀུན་སོང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འཁྱྤེར་ནས་གནང་བ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་
ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བདྤེན་པ་
ཡིན་གསུངས་པས་འགིག་ཐབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད།

འདི་བདྤེན་པ་ཡིན་དང་མིན་དྤེ་ང་ཚོ་དོན་ཚན་སོ་

སོ་སྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོང་
གི་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་གནད་དོན་ལྔ་དྤེའི་སྒང་ལ་དྤེ་སྔ་ཡི་གྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབྱོར་མ་སོང་། དྤེའི་གས་དྤེ་
བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་

པ་ཚོས་དྤེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

ད་གིན་ངས་ངས་གལ་སིད་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཁུངས་མ་སྤེལ་བ་ཡིན་ན།

རྤེས་མ་གནད་དོན་སོ་སོའ ་ི སྐབས་ལ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ད་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གནད་དོན་
འདི་ཁོ་རང་སྒང་ལ་བཞག་ན་མ་གཏོགས་རྤེས་མ་དྤེའི་སྒང་ལ་བཞག་ན་འགིག་གི་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ་
༤་༣།

༤་༦།

༤་༧།

༤་༨།

༤་༡༠ འདི་དག་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་སོར་བས་གང་

གསུངས་པ་དྤེ་ལྷན་རྒྱས་ཚོས་དྲན་གི་རྤེད་པ། དྤེ་ཡིན་ཙང་དྤེ་ལ་དགག་ལན་ག་རྤེ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་གནང་
རོགས་གནང། དགག་ལན་གསལ་པོ་གནང་བའི་རྤེས་ལ་འདི་མཚམས་གཞག་གི་རྤེད། དྤེ་རྤེས་ལ་གཞག་རྒྱུ་
མ་རྤེད་ད། འདི་ཁ་གསལ་པོ་ཞུ་ཡི་ཡིན། གནད་དོན་གཉིས་པ།

གསུམ་པ།

བཞི་པ།

ལྔ་པ། བདུན་

པའི་སྐབས་ལ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་འདི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བསམ་
བཏང་དྲན་སྤེས་ཡིན་པ་དང་མིན་པ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།
རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན།

ད་གིན་གོང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་
དྤེ་གདྤེང་སོབས་ཆྤེན་པོའ ་ི སྒང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མྤེད་པ་ཞིག་

ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཞིག་རྤེད།

དྤེ་མ་རྤེད།

ང་ཚོས་གནད་དོན་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོད་པ་རང་གི་སྒང་

ལ་ཁུངས་སྤེལ་ནས་ཞུས་་ཡོད། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་གང་བིས་པ་དྤེ་ཡང་དངོས་བདྤེན་ཡིན་པའི་
སྒང་ལ་བིས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་རྩྤེག་ཐོག་རྒྱག་རྒྱུའི་དོན་དག་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ཡིན་དུས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཤོག་ལབ་ཡོང་དུས།

མིན་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་

ན་རང་བཞིན་གིས་གནད་དོན་དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་འབབ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཤག དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་ན། བརྡ་ཐོ་གསུམ་གི་ནང་ལ་གསལ་མི་འདུག ད་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་
ལབ་པ་ཡིན་ན།

དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། བརྡ་ཐོ་ནང་ལ་མ་གསལ་བ་ཙམ་གིས་ཞུ་སོར་བས་

གནང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བརྡ་ཐོའ ་ི ནང་ལ་གསལ་བ་འདི་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེའི་
སྐོར་ལ་རྤེད། དྤེ་སྐོར་ལ་ཡིན་དུས་ཕ་གི་ལ་བིས་ཡོད་རྤེད།

དྤེ་མ་གཏོགས་གནད་དོན་གསུམ་པ། བཞི་པ།

ལྔ་པ། དྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཡང་དངོས་ཡོད་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བདྤེན་པ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་
ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད།
པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད།

བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀི་གོ་བ་དྤེ་མཁྱྤེན་

ཡིན་ནའང་། སྔར་གི་བསམ་གོས་ལ་མི་གནས་པ།

གསར་སོས་འགྱུར་ལྡོག་བྱྤེད་པ་དྤེ་ལ་གོ་གི་འདུག དྤེ་ལ་གོ་དུས་སྔར་གི་བསམ་གོས་ལ་མི་གནས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་མིན། ཞུ་སོར་བས་གང་གནང་བ་དྤེ་ད་ལྟ་ ༤་༦།
གང་གསལ་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གནང་ཡོད་རྤེད།

༤་༧།

༤་༨།

༤་༡༠ ནང་ལ་ང་ཚོས་

ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལུགས་མ་འགིག་པ་གནང་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་

གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་རྤེད།
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན།

དྤེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་གོང་ལ་ཞུ་སོར་བས་
ད་རིམ་པ་བྱས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་

དུས་རང་བཞིན་གིས་གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་འོང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་
པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་དགོངས་དཔྱད་གནང་ནས། གང་ལྟར་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན།
བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་དྤེ་ཡང་མ་འོངས་པའི་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་གསལ་ཁ་
གསལ་པོ་སོན་ཡོང་གི་འདུག གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་གོང་ནས་
བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་མ་རྤེད་ཀི་ཐག་གཅོད་སུ་གང་གིས་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དྤེའི་
ཁུངས་སྤེལ་གཅིག་ཀང་བྱས་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བསམ་བཏང་དྲན་
སྤེས་ཡིན་ལབ་པ་དང་། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཆགས་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་
གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་བཞིན་གི་ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་བསམ་བཏང་དྲན་
སྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་བྱས་ནས། ཞུ་སོར་བར་ནོར་
འཁྲུལ་རྩྤེག་ཐོག་བརྒྱབ་ནས། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་མང་པོ་བཟོ་དགོས་པའི་ཀུན་སོང་རྩོད་ལན་པ་ལ་མྤེད་ན།
དྤེ་ལྟ་བུ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་པ་དྤེ་གང་ཡིན་པ་དྤེ་རྤེད། གང་ཡིན་པ་དྤེ་གང་ཡིན་པ་
དྤེ་བིས་ ཡོད་རྤེད། བིས་པ་དྤེ་དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་སོར་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ལ་
ཁིམས་གཏུགས་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཞིབ་གཅོད་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་བཞིན་དུ་ང་ཚོས་
ཁུངས་སྤེལ་ནས་འགོ་ན་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཡིན་མིན་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་གསལ་
པོ་ཆགས་ཡོང་གི་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིབ་གཅོད་གཉིས་པའི་སྐབས་དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐོག་རྩོད་བཤད་སྐར་མ་ ༥ རྤེའི་གོ་སྐབས་སད་པ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བར་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་
༥༠ དང་ ༥༡ རག་སོན་བྱུང་མྤེད་པས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དྤེའི་ཐོག་རྩོད་བཤད་ཀི་གོ་སྐབས་སྐར་མ་ ༥
གནང་སོང་ཞུས་པ་ལྟར་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པས། ཞུ་སོར་བར་དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ཀ དང་ ཁ
ཐོག་དཔང་རགས་དྤེ་གཉིས་དང་འབྤེལ་བའི་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་འགོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྐར་མ་ ༥ སོད་ཀི་ཡིན།
དྤེ་བཞིན་དུ་རྩོད་ལན་པར་དྤེའི་ཐོག་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྐར་མ་ ༥ ཡོད། ད་ཞུ་སོར་བ་ནས་འགོ་
འཛུགས་གནང་རོགས།
ཞུ་སོར་བས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། སྐར་མ་ ༥ ལྷག་བརལ་གི་
མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠ ཁ་སྤེང་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ལག་པ་ལ་རག་ཡོད་མ་རྤེད། དཔང་
རགས་ཨང་ ༥༠ དྤེའི་ནང་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་སྔོན་གི་དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་དང་ངའི་
རྤེས་ཀི་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་ནས་བངས་པའི་དཔང་རགས་དྤེ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་
ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ལམ་སོན་གནང་སོང་གསུངས་
པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་བངས་པའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༩།༦།༢༠ རྤེད། ཞིབ་གཅོད་ཀི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་བཀའ་བརྩད་གནང་སོང་། འདི་ Notarized བྱས་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད།
Notarized བྱས་མྤེད་པ་ཡིན་ན་དྤེ་དཔང་རགས་ག་འདྲ་ཆགས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་བརྩད་གནང་སོང་།
དྤེ་དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཁིམས་གཏུག་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་དྤེའི་ཆྤེད་དུ་དཔང་རགས་
གསར་པ་བཟོས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་སྐབས་
དྤེ་དུས་ཙམ་པ་རྒྱུས་སོན་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཐོན་པའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་ཡོད་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འདིར་དཔང་རགས་འཕར་མ་གནང་བ་འདིས་གུས་ཞུ་སོར་
བ་ལ་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་རགས་ཨང་ ༥༡ དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་དྤེ་ ༢༠༠༦ གི་བོད་གཞུང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྩིས་དང་འཛིན་
སོང་དང་འབྤེལ་བའི་ལམ་སོན་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བས་ལས་རྒྱུན་དྤེ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༧ རྤེད། ༢༠༠༦
གི་རྤེས་སུ་ ༢༠༡༢ ལ་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཕོགས་བསིགས་གཅིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ ༢༠༡༧ ལ་རྩ་
འཛིན་ལམ་སོན་ཕོགས་བསིགས་གཅིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་འགྱུར་བ་ཕིན་ཡོད་རྤེད། རྩ་
འཛིན་ལམ་སོན་གི་འགོ་སངས་དྤེ་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཕི་མ་ཕི་མ་དྤེས་སྔ་མ་སྔ་མ་རང་བཞིན་གིས་ནུས་མྤེད་
ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། ཕི་མ་འདི་ལ་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཡིས་གནས་ཚུལ་འགྱུར་བ་ཕིན་
པ་ལ་བཅོས་པ་དང་། དྤེ་ལ་ཡང་དབྱིན་ཇི་སྐད་ལ་མ་སོང་ན་ Update བྱས་ནས། མཐའ་མ་དྤེ་གང་ཡིན་པ་དྤེ་
ཞུ་ཡི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དཔང་རགས་ཨང་ ༥༡ གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་སར་ཡང་གུས་ཞུ་སོར་བས་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་ལ་ལན་མང་པོར་ཞུས་ཟིན་པ་ནང་བཞིན་
༢༠༡༧།༤།༢༠ སྔོན་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་རམ་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་བོད་དོན་དང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྤེལ་བའི་གནད་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གང་གི་ནང་ལ་ཡང་འཁོད་མྤེད་པ་དང་། རྩ་
འཛིན་ལམ་སོན་ནང་གསལ་བའི་ཟླ་གསུམ་སོ་སོའ ་ི ལས་བསོམས་གཏོང་དགོས་པ་འདི་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཡི་
གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་མི་ཐུབ་པ་ནན་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་བསོམས་ཟྤེར་བ་
འདི་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ལ་སོ་སོས་ལས་ཀ་གང་བྱས་པ་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་ཡར་འབུལ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད།
སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། སྐབས་དང་དུས་སོ་སོ་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་་གནས་ཚུལ་
བྱྤེ་བག་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། གལ་སིད་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཟླ་བ་
གསུམ་གསུམ་སོ་སོ་ཡི་ལས་བསོམས་འདི་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་པའི་
དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ངོས་ལན་མྤེད། དྤེའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། སིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་
གིས་སིད་འགན་བཞྤེས་པའི་སྐོར་འདི་འཛམ་བུ་གིང་ཕོགས་གང་སར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་
ཡིན་པ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུ་མི་དགོས་པ་མཐོང་བ་རྤེད། དྤེ་འཛམ་བུ་གིང་ག་བ་གང་སར་ཡོངས་བསགས་ཀི་ཐོག་ནས་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་ཞུ་མཁན་དྤེ་བྱབ་ཆུང་ཆགས་འགོ་བའི་གནས་སངས་
ཤིག་རྤེད། གཞན་པ་སིད་འཛིན་ཊམ་དང་སིད་འཛིན་ཞི་ཅི་ཕིང་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧།༤།༦
དང་། ༧ གཉིས་ལ་རྤེད། ལམ་སོན་གཞིར་བཟུང་ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་གི་ལས་བསོམས་རྩིས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་གསུམ་དང་པོའ ་ི ལས་བསོམས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ནང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་
མ་གཏོགས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་དུས་བཀག་གནང་བ་དྤེ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ པ་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་
༤ བར་དུ་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་བའི་དུས་བཀག་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
ཚུད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་བསར་བསར་ནན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། མཐའ་བསོམས་འདི་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་
ལྟོས་པར། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ དུས་བཀག་དྤེའི་ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་
ཚུལ་གལ་ཆྤེ་བ་ཚང་མ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་དྤེ་ཚོ་ཐོན་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་དྤེ་ལ་འགིག་མ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཡིན་ན་འང་། ངས་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། དཔང་རགས་དྤེ་གནད་དོན་
གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཐད་ཀར་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། རྩོད་ལན་པའི་
ཁིམས་རྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དྤེ་ལ་འགན་དབང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དཔང་རགས་དྤེ་བངས་པ་རྤེད། དཔང་
རགས་དྤེ་ཡང་དངོས་དོན་ཡིན་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཀང་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་བྱྤེད་སྒོ་ལམ་སོན་དྤེ་ ༢༠༡༢ ལོའ ་ི རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ད་གསར་པ་རྤེ་རྤེ་སྤེབས་ཡོང་དུས་རྙིང་པ་དྤེ་ཚོ་འགྱུར་བ་འགོ་གི་རྤེད་འདྲ་པོ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། ༢༠༠༦ ལོ་ལ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ཞྤེས་གསལ་པོ་འཁོད་
ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༢ ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཀང་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཟླ་
གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་ཡ་འདི་ ༢༠༡༢ ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ནང་ལ་ཡང་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཟད་དྤེའི་ནང་ལོགས་ཀི་བྱྤེད་སྒོ་ཁག་ཚང་མ་ཡང་ ༢༠༠༦ གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་གསལ་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ ༢༠༡༢ ལོ་ཡི་འདི་རྩིས་མྤེད་ཆགས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགིག་མ་རྤེད།
དྤེ་ནང་ལ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ཁོ་རང་
སྒང་ལ་བཞག་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ནས་
ངས་ཞུས་པ་ཡིན། སྐབས་དུས་སོ་སོ་འདི་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ཁག་གི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོ་ལམ་སོན་ཁག་ནང་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་འདི་དང་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་འདི་ཚོ་ཚང་མ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཞུ་སྒོ་ལམ་སོན་ཡིན་པ་དྤེ་
ཞུ་སོར་བས་ཁ་སྤེང་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སྒོ་ལམ་སོན་ཚང་མ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། སྐབས་
ག་འདྲ་ལ། དུས་ག་འདྲ་ལ། ཚེས་གངས་དང་བཅས་པ་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གནང་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་ལས་བསོམས་ཁག་ནང་གསལ་པོ་
ཡོད་རྤེད། ད་སྔོན་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། གཞུག་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ང་ཚོ་རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཇི་ལྟར་གསལ་པ་ནང་བཞིན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཀོད་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠ དང་ ༥༡ འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་
གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ཁ་སྤེང་ཡང་ཞུས་ཡོད། འདི་ལ་སྤྱི་མང་བདྤེན་དཔང་བྱྤེད་པོའ་ི དན་རགས་
ཡོད་མ་རྤེད་ད། འདི་ཁ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ནའང་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཟྤེར་བ་འདི་ང་ཚོས་ཞལ་བཞྤེས་ཡོད། ངོས་ལྤེན་ཡོད་ཅྤེས་མར་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད་ད།
དྤེ་མི་འདུག་ཅྤེས་ངོ་སོད་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཁ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད།
ཆ་༡༌༥།

དངོས་དོན་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
༡)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༣་༢ དང་འབྤེལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ བཀོད་རྒྱ་ནང་འཁོད་ལམ་སོན་
དྤེ་(སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་) ལམ་སོན་དང་པོ་དྤེ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་
བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་རྩོ ད ་ལན་པས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

ཞུ་སོ ར ་བས་དགག་ལན་

སྒྲུབ་བྱྤེ ད ་འདོ ན ་རྒྱུ།
རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་རྩོ ད ་ལན་པའི ་ ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསལ་བ་དྤེ ་ ག་རང་རྤེ ད །
ནང་ལ།

༤་༣་༢

ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ བཀོ ད ་རྒྱ་ནང་འཁོ ད ་ལམ་སོ ན ་དྤེ ་ ལམ་སོན་དང་པོ ་ དྤེ ་

ཡི ན ་ཞྤེ ས ་གསུངས་པ་དྤེ ་ བདྤེ ན ་པ་རྩ་བ་ནས་མི ན །
ད་གི ན ་ངས་གོ ང ་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡི ན །

འདི ་ བདྤེ ན ་པ་རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་མ་རྤེ ད ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན །

ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ དྤེ ་ ག་རང་བཀོ ད ་ཁྱབ་

འདི ་ ནང་ལ་མཁྱྤེ ན ་ཆུབ་ལྟར་གསལ་ཡོ ད ་རྤེ ད །

མཁྱྤེ ན ་ཆུབ་ལྟར་ཞྤེ ས ་གསལ་པ་འདི ་ ཡང་ངས་བོ ད ་

མི འི ་ སི ག ་འཛུགས་ཀི ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོད་ཁག་གི ་ ཞུ་སྒོ ་ ལམ་སོ ན ་ལ་སོ ག ས་པ་སི ག ་གཞི ་ དང་བཅས་
པ་ད་ནངས་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡི ན །

དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཁང་སོ ་ སོ ་ ལ་སི ག ་གཞི ་ དང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ལམ་སོ ན ་ལ་སོ ག ས་པ་དྤེ ་ ཡོ ད ་པ་དྤེ ་ ཚང་མས་མཁྱྤེ ན ་གསལ་རྤེ ད །

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་སོ ་ སོ་རང་གིས་

དང་དུ་བངས་ནས་གཟི ག ས་པར་འགོ ་ དགོ ས ་ཀི ་ རྤེ ད ་མ་གཏོ ག ས། དྤེ བ ་རྤེ ་ རྤེ ་ བཞི ན ་བཀླགས་ཏྤེ ་ སོ བ ་
མ་ལ་སོ བ ་འཁི ད ་བྱས་པ་ནང་བཞི ན ་བྱྤེ ད ་ཐུབ་ཀི ་ མ་རྤེ ད ། དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་
སོང་གི་འགོ་སངས་ཀང་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལམ་སོན་གང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གང་
ཡོད་པའི་ལམ་སོན་དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་ཁང་ཚང་མ་ལའང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ ༢༠༠༦ དང་།
༢༠༡༢། ༢༠༡༧ གི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཆ་ཚང་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འགོད་ཕོགས་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་ག་དུས་ལ།
དུས་ག་དུས་ལ། ཚེས་གངས་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལྟ་བུའི་ལམ་སོན་གནང་བ་དྤེ་
ཐྤེངས་མ་དང་པོ་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། འགན་དབང་ཡོད་པའི་ཆ་ནས། སོ་
སོས་འགན་རང་འཁུར་བྱས་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ང་ལ་གནང་མ་སོང་། ང་ལ་
བཤད་མ་སོང་། དྤེ་ཡིན་ཙང་ངས་བྱས་མྤེད་ལབ་ན། ང་ཚོའི་ལམ་སོན་གི་རྩ་འཛིན་ཡི་གྤེ་ཚང་མ་བྤེད་མྤེད་
དང་། པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་དྤེ་དགོས་པ་མྤེད་པ་འདྲ་བོ་ཆགས་འགོ་ཡི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལམ་སོན་དང་པོ་རྤེད་
ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལམ་སོན་དང་པོ་མ་རྤེད། མཁྱྤེན་ཆུབ་ཀང་ཞྤེས་གསུངས་པ་
ཡོད་པ་ནང་བཞིན། དྤེ་སྔ་ཡིན་ནའང་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་པ་དང་དྤེ་སིག་གཞི་དང་། ལམ་སོན་གི་དྤེབ་ལ་
སོགས་པ་དྤེ་སོ་སོ་དོན་ཁང་ལ་ཡོད་དུས་དྤེ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀི་འགན་ཡིན་
ཙང་། དྤེའི་སྒང་ལ་ཐུགས་འཁུར་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་འགན་དབང་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས།

ད་ལས་རིམ་འདི་ག་བ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཕར་ལྟག་ལོག་བརྒྱབ་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཆགས་སོང་། ཡིན་

ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་ལ། ད་འདི་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཞུ་རྒྱུ་
ཚང་མ་བསར་ལྡབ་རང་ཆགས་ཀི་འདུག རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་འདི་དང་པོ་མ་རྤེད། འདི་སྔོན་ནས་ལན་
བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡིན་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ། དང་པོ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། 5M ཟྤེར་བ་འདི་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། 5M ནང་ལ་ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་
གཉིས་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་དྤེ་རྤེད། རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ནང་ལ།
ད་ལྟ་མང་པོ་མང་པོ་བཤད་ནས་ཞྤེ་བོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ རྒྱུན་
ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ནང་ལ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་གཏོང་དགོས་པ་དང་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་
གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ༢༠༠༦ དང་ ༢༠༡༢ ནང་ལའང་གསལ་ཡོད་རྤེད།

༢༠༡༧ ནང་

ལའང་ཡོད་རྤེད། འདི་དུས་བཀག་སོ་སོ་ནང་ལ་ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀོད་ཁྱབ་
གནང་བ་དྤེ་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འདི་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་སྐབས་
དུས་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་དང་།

༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་གནང་བ་དྤེ་ལ་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོ་གསུངས་ཡོད་

རྤེད། ད་འདི་གཉིས་གོ་བ་ཞིག་པ་ལ་ལྤེན་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་པ་དྤེ་ལམ་སྤེང་ལན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཏོང་དགོས་པ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འདི་ཟླ་བ་གསུམ་སྒུག་དགོས་པ་དང་། ཟླ་བ་དྲུག ལོ་འཁོར་
ལས་བསོམས་སྒུག་དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དོན་དུ་ ༢༠༠༦ གི་ལམ་སོན་འདི་ད་ལྟ་
དཔང་རགས་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་ག་རང་གི་འཐུས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྒྱུན་ལྡན་ལོ་རྤེའི་ནང་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བའི་གནང་སྒོ་ཁག་ཅིག་ཟུར་འདོན་བགིས་པ་གཤམ་
གསལ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༧ པ་
དང་། ཕི་ཟླ་ ༡༠ པ།

༡ པོ་སོ་སོའ ་ི བདུན་ཕྲག་དང་པོའ ་ི ནང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་ཟྤེར་བ་

འདི་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠
འགང་མྤེད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རང་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཟྤེར་བའི་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡོད་
པ་ཡིན་ན། བཀོད་ཁྱབ་གསར་པ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
༢༠༡༧ གི་དྤེབ་ནང་ལ་ཐྤེངས་དང་པོར་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལབ་ནས་རྤེའུ་མིག་འདི་དཔང་རགས་
ནང་ལ་སར་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༥ འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་འདིས་ཁྱབ་ཀི་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། བཀོད་ཁྱབ་གསར་པ་འདི་གཏོང་དགོས་པ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བཀོད་ཁྱབ་
གསར་པ་འདིའི་ནང་ལ་ཚིག་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། སྐབས་འཕྲལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ༢༠༠༦ དང་ ༢༠༡༢
ནང་ལ་སྐབས་འཕྲལ་འདི་གསལ་གི་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གསར་པ་འདི་བཏང་བ་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཟྤེར་
བ་དང་། སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་དང་དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་
འདི་རྤེད། ད་ལྟ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ཆ༽ པ་འདི་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ནི་
རང་ལ་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་འགན་ཞིག་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་མྤེད་མ་ལྟོས་པའི་ལས་འགན་
གཡོལ་ཐབས་བྱས་མི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་རང་ལ་ལས་བགོས་ཟིན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོ་སོ་
དོན་གཅོད་ཡིན་ན་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་འདི་རྤེད་ད། རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་
མཐུད་པ་ཡི་ལས་འགན་འདི་རྤེད་ད། རྩིས་པ་ཡིན་ན་རྩིས་པའི་ལས་འགན་འདི་རྤེད་ད། འདི་ལས་བགོས་ཟིན་
པའི་གནས་སངས་དྤེ་རྤེད། ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ནང་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་འདི་ཡང་ཚུད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།
འདི་ཟླ་གསུམ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལོ་འཁོར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་འདི་མ་གཏོགས། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠
བར་དུ་བཀོད་ཁྱབ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ ༢༠༠༦ དང་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༧
གི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་ལ་ ༢༠༠༦ མ་གཏོགས་ཕུལ་
ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བ་ཡིན་ན་ ༢༠༠༦ ནང་ལ་སྐབས་དུས་སོ་
སོ་ཟྤེར་བ་དང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་ཡི་བཀོད་ཁྱབ་འདི་གནང་ཡོད་རྤེད་དམ་ཡོད་མ་རྤེད། ༢༠༡༢ ཀི་
དྤེབ་ཕོགས་སིག་བྱས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། གཞི་ནས་ ༢༠༡༧ གི་ཕོགས་སིག་བྱས་པ་དྤེ་ལ་
སྤེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་གསལ་པོ་ཆགས་
ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག སིག་གཞི་དྤེ་འདིའི་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཚུད་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་བགོས་ཟིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པའི་་ནང་ལ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་དང་ལོ་གཅིག་གི་ལས་བསོམས་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་མ་གཏོགས།
སྐབས་དུས་ཟྤེར་བ་འདི་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་
ལ་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ནང་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན་ཁྱབ་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༢༠ སྔོན་ལ་འདི་ཁྱབ་ཀི་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན་འདི་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞུ་ན། མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལབ་པ་འདི། འདི་ལ་

གོ་ཡ་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་། 5M ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་སོང་། མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལབ་དུས་
ཙམ་ལ་གོང་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གོ་དུས་ལམ་སོན་ཚང་མ་
ཚུད་བསད་ཡོད་རྤེད། གཅིག་འདི་རྤེད། གཉིས་ས་ལ། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ཚིག་འགྤེལ་དྤེ་ཚོ་ལམ་སོན་ལ་གོ་
གི་རྤེད། དྤེའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གསུངས་འདུག འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་
སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་པ་འདི་སིག་གཞི་ནང་ལ་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། འདི་ང་ཚོ་འཛིན་སོང་ལ་
བྱྤེད་སངས་དྤེ། ཞུ་སོར་བ་ཡིན་ནའང་ལོ་ ༢༠ ལྷག་ཞབས་ཕི་ཞུས་ཡོད་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་
བྱས་ཡོད། ངོས་འཛིན་བྱས་པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་གིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཚིག་འགྤེལ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་མྤེད་ན་ངས་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་མིན་ལབ་ཡོང་ན། ད་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀིས་འཛིན་སོང་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཚང་མས་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད།
ད་ཁྱོད་ང་ལ་བཀོད་མངགས་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་གཏོང་སིད་ཀི་རྤེད། དྤེ་བཀོད་མངགས་བཏང་བའི་ཚིག་གཅིག་
ཀང་མི་འདུག ང་ཚོའི་བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་ལའང་མི་འདུག ལམ་སོན་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ནང་ལའང་མི་འདུག
ངས་བྱས་མྤེད་ལབ་ན་འདི་ད་ང་ཚོ་ཡོང་གི་རྤེད་པྤེ། ད་འདི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འཛིན་སོང་གི་ཉམས་མོང་
ཡོད་པའི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གི་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་རྤེད་པྤེ། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་འཛིན་སོང་གི་ལམ་སོན་
དྤེ་སོ་སོས་གོ་བ་བངས་ནས། སྐབས་ག་དུས་ལ། དུས་ག་དུས་ལ། ཚེས་གངས་ག་དུས་ལ་སན་སྤེང་ག་རྤེ་
ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསལ་པོ་གསལ་རང་བཀོད་ཡོད་རྤེད། གསལ་པོ་གསལ་རང་བཀོད་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཞུ་
སོར་བས་གནང་མི་འདུག དྤེ་ཞུས་བསད་ཡོད། དྤེ་ཡིན་པ་དང་མཉམ་དུ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ཆ༽ པ་
དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པ་རྤེད། རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པ་
དྤེ་ལམ་སོན་རྩ་འཛིན་ཡི་གྤེ་ཚང་མ་ནང་ལ་འགན་དབང་ཞིག་ལས་བགོས་ཟིན་པ་རྤེད། ད་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་
འགན་དབང་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཡང་གནད་དོན་གཉིས་སྒང་ལ་ཞུས་ཡོད།
གནད་དོན་གཅིག་ནི་ Donald Trump ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཆགས་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་གསར་པ་སྤེབས་
པ་དང་། Xi Jinping དང་ Donald Trump གཉིས་ཀ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཐུག་པ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་མི་
འདུག དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན། སན་སྤེང་ཞུས་མི་འདུག དྤེ་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ངག་
ཐོག་ལའང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡང་ད་ནངས་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་སོང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཞུ་སོར་བས་ཨ་རི་སིད་འཛིན་དྤེ་ཡོངས་
གགས་ཡིན་ཙང་ཞུས་མྤེད་གསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་དང་ Donald Trump གཉིས་ཀི་ཐུག་
འཕྲད་སྐབས་སུ་བོད་དོན་སྐོར་གྤེང་སོང་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་ཙང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གསལ་པོ་འཁོད་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་རྩོད་ལན་པས་གང་གསུངས་པ་གནད་དོན་དྤེ་གཉིས་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་སྒྲུབ་
ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་རྤེད། དྤེ་ཆགས་ཚར་དུས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དྤེ་མ་ཉྤེས་
ཁག་གཡོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཞིག་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས།

ང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཞུས་མྤེད་པ་ཞིག་རྩོད་ལན་པས་དྤེ་བཤད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཚུར་བཙན་བཀའ་འདྲ་བོ་

ཞིག་བཏང་ཡོང་བའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་བྱྤེད་ཀི་འདུག ངས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད།

ངས་ད་ལྟ་གང་ཞུས་བསད་པ་དྤེ་

རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་མར་སན་སོན་གནང་བ་དྤེའི་ནང་
ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་མ་གཏོགས།

དྤེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་མ་རྤེད།

ད་ལྟ་བར་དུ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཡིག་ཐོག་གི་ལམ་སོན་དྤེ་དང་པོ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ཏྤེ། དྤེར་ལན་
ག་རྤེ་བསོན་ཡོད་རྤེད། 5M ཡོད་རྤེད།

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཀའ་

གནང་གི་ཡོད་རྤེད་པ། ངས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང་། དུས་ནམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མ་བྱུང་། ད་གིན་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་གནང་མ་བྱུང་། གནང་མ་བྱུང་། གནང་མ་བྱུང་གསུང་གི་འདུག ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་གནང་མ་བྱུང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། 5M གི་ཡིག་ཆ་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།

དོ་

སྣང་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཆར་གཞི་བཀོད་ནས་ཡར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
རྩ་འཛིན་གི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞིག་བལྟས་པ་ཡིན། གུས་ཞུ་སོར་བ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་མཉམ་
དུ་བལྟས་པ་ཡིན། ད་དྤེ་ནས་མར་ད་དུང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ཏྤེ་གསུམ་པ་འདིའི་ནང་ལ་ལན་རྒྱབ་དགོས་པ་འདྲ་
བོ་མཐོང་མ་སོང་། དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཆིབས་བསྒྱུར་
སྐབས།

འདི་རྤེས་ཀི་གནད་དོན་ནང་ལའང་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད།

དྤེའི་ནང་ལ་༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་

གནང་བའི་སྐབས་སུ་སན་སྤེང་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྤེས་སུ་གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཡོང་གི་རྤེད།

ཡིན་ན་ཡང་དྤེའི་ནང་ལ་བཀོད་གནང་བཞག ད་ལྟ་ བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ནང་ལ་ཞུ་

དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་ངོས་ལྤེན་གནང་སོང་ལབ་ན་སྐབས་དུས་
སོ་སོར་ཚིག་འདི་སིག་གཞི་ནང་ལ་འཁོད་དགོས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོ་འདི་ལམ་སོན་དང་སིག་གཞི་ནང་ལ་མྤེད་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་
༢༠ སྔོན་ལ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་བཟོས་སོང།

དྤེའི་རྤེས་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། Donald

Trump དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཡོངས་གགས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དམ་བཅའ་ཕུལ་སོང་ཟྤེར་ནས་
ཡར་སན་སྤེང་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་དང་གནོད་སྤེལ་རྒྱུ་ཞིག་ག་རྤེ་ཡོང་གི་རྤེད། བོད་ཀི་རྩ་
དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་དང་གནོད་སྤེལ་རྒྱུ་ཞིག་ག་རྤེ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་རྤེས་སུ་

Page 140 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བོད་ཀི་རྩ་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་སིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་སན་
སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་ངས་ཚེས་གངས་ནས་
བཅས་ག་དུས་ག་དུས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཐོན་ཡོད་
མྤེད་དྤེའི་གས་དྤེ་ངས་ཆ་ཚང་ཞིག་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ Xi Jinping དང་སིད་
འཛིན་ Trump གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའི་སྐོར་སན་སྤེང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་དུས་ནམ་ཡང་
ལབ་མྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ཁོ་རང་གིས་ཁས་ལྤེན་བྱས་སོང་ཟྤེར། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་
ཚོ་དོན་ཚན་ ༤་༣་༣ ནང་ལ་མར་ཕྤེབས་གནང་གི་འདུག དོན་ཚན་ ༤་༣་༣ ནང་ལ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་
གཉིས་ལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་འདི་གནད་དོན་གསལ་བཟོ་སྐབས་ལ་ངོས་ལྤེན་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
རྤེད། ད་ལྟ་འདི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའི་གནས་སངས་གསར་པ་ལྷག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གནད་དོན་གསལ་
བཟོའ ་ི སྐབས་ལ་ ༤་༣་༣ ཀ༽ ཁ༽ ག༽ གསུམ་ཀ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། ངོས་ལྤེན་ཟིན་པ་ཞིག་
ལ་ཡང་བསར་ང་ཚོས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། ཐག་གཅོད་ཀི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
སྤེབས་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། ད་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རྤེ་བ་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་ལབ་ན། ཞུ་སོར་བས་བཤད་མྤེད་པ་
ཞིག་རྩོད་ལན་པས་བཤད་སོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་མ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད།
༢༽ ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༣་༣ དང་འབྤེལ། ཨ་རི འི ་ སིད་འཛི ན ་གི ་ འོ ས ་བསྡུ་ཆྤེ ན ་མོ འ ི་ སྔ་རྤེ ས ་ཀི ་
གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡོངས་གགས་ཡི ན ་པ་དང་། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་
མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སུ་བོད་དོན་སྐོར་དམིགས་བསལ་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་
པོའ ་ི ཐོག་ནས་བོད་དོན་སྐོར་དམིགས་བསལ་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད་པ་དང་། དྤེའི་དབང་གིས་
སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་གལ་མ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
ཞུ་སོར་བས།

དྤེའི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དངོས་དོན་ཆགས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་

ནས་ངས་ཞུས་མྤེད། ད་གིན་གོང་དུ་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་༤
ཚེས་ ༦ དང་ ༧ ཉིན་གནང་བ་རྤེད། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་དང་ཕོ་བང་དཀར་
པོའ ་ི ལས་བྱྤེད་ལ་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་ཡིན་ཏྤེ། ཡིན་ནའང་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ དྤེ། ཉིན་བཅུ་གཉིས་ཀི་རྤེས་ལ་
མ་གཏོགས་ཐུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་མ་སོང།

ཐུག་ས་དྤེ་ཨ་རི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་

འབྤེལ་མཐུད་པའི་ལས་ཁུངས་ནང་སྔོན་མའི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཆབ་སིད་ཀི་བསྐོ་གཞག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། སིད་འཛིན་
གསར་པ་ཞིག་སྤེབས་པ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་ཡང་རང་བཞིན་གིས་འཁྱུར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ལས་
བྱྤེད་ Todd Stein ཞུ་མཁན་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ བར་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་པ་
རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་དམིགས་བསལ་འགན་བསྐུར་ས་དྤེ་ Noah Krystel ཞུ་
མཁན་དྤེ་རྤེད། Noah Krystel ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་མཇལ་བའི་དུས་ཚོད་སོགས་དཔང་རགས་
འཕར་མ་ཨང་ ༥ ནང་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀོད་ཡོད། དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥ འདི་ཡང་ངས་ཕིས་སུ་བཟོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་འདི་ཕི་མི་སྐུ་ཚབ་འོག་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་
དུས། ཨ་རིའི་ཁིམས་དོན་ལས་ཁུངས་ Department of Justice ལ་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་གི་ལས་
བསོམས་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་གི་ལས་བསོམས་ཕུལ་བ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཨ་མི་རི་ཀའི་
གཞུང་གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། མང་ཚོགས་སུ་ཡིན་ན་ཡང་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་ལྟ་ངས་དཔང་རགས་ཨང་ ༥ ཕུལ་བ་དྤེ་ཨ་རི་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱ་ནས་མར་བཏོན་པའི་ཡིག་ཆ་
ཞིག་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ་ Noah Krystel མཇལ་བའི་སྐོར་དྤེ་གསལ་ཡོད། Noah
Krystel གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིད་འཛིན་ Xi Jinping དང་ཨ་རི་སིད་འཛིན་གཉིས་
ཐྤེངས་དང་པོ་མཇལ་བ་སོང་ཙང་། བོད་དོན་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་སིད་འཛིན་གཉིས་དབར་ལ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་མ་སོང།

ཡིན་ནའང་། གཤམ་འོག་གི་ལས་བྱྤེད་དབར་ལ་མ་འོངས་པ་བོད་ཀི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་

རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང།

དྤེ་མ་གཏོགས་སིད་འཛིན་གི་མཇལ་འཕྲད་དང་པོ་དྤེའི་སྐབས་ལ་བཀའ་མོལ་དྤེ་

ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་།

གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚུར་ཡོང་ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེར་

སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། སན་སྤེང་ཞུ་ས་དྤེ་རག་པར་རྤེ་བཞིན་
སིད་སོང་ལ་ཞུ་དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་གང་མ་རྤེད། རྩ་བས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་རྤེད།
ཡིན་ནའང་། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་མིང་འདི་མང་པོ་ཞིག་བཏགས་བསད་ཀི་ཡོད་རྤེད།

གང་ལྟར་བང་

དོར་སིག་གཞི་ཟྤེར་ན་རྤེད། སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་ཀི་ཞུ་ས་དྤེ་ཕི་
འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་ཐད་ཀར་ལས་བསོམས་འབུལ་ས་དྤེ་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་དྭགས་པོ་མཇལ་བར་བཅར་པ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་
ལ་དྲིལ་བསགས་ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཞུགས་བཞག

༢༠༡༧

ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཐུག་སྐབས། སིད་འཛིན་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ནས་ཟླ་བ་ཞིག་མ་
འགོ་ཙམ་རྤེད། ད་ལྟའི་དུས་ཡུན་འདིའི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། སྐབས་དྤེ་
ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ཞྤེས་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་གཏོགས། སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ་
འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན།
ཆ༌༡༌༦།
ཀ

དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི
ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཀ་༡། ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་རྩོད་ལན་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤་༣ ནང་། ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ 5M ཞྤེས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གི་དཔང་རགས་ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་དང།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༢)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་ལན་ ༤་༣ ནང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཛིན་
སོང་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གང་ཡོད་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་གནང་
ཡོད།༼༢༠༡༩།༧།༡༠ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་
འཕར་མ་ཨང་ ༥༡ རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཅན།༽
ཞུ་ལན་ ༤་༣ ནང་། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ བར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་
འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་
གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཡིན། ཞྤེས་འགན་མ་འཁུར་བའི་སྐད་ཆ་འདི་རིགས་དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་སུས་ཀང་གནང་
མོང་མྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་རང་ཉིད་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ཉམས་ལྤེན་དགོས་པ་དོན་གཅོད་སྤྱི་
མཚུངས་ཡིན་པ་ལས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ནི། དྤེ་
སྔ་བཀའ་ཟུར་མང་པོས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ཞུ་སོར་བས་ང་ལ་
ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་པ་དང་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་མི་འདུག་ཅྤེས་ལས་འགན་གཡོལ་ཐབས་བྱས་པ་
དྤེ་ནི་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་ལྤེའུ་ ༣ པའི་དོན་ཚན་ ༨ ནང་གསྤེས་༼ཆ༽པར། “རང་ལ་འགན་
དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་
འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མི་ཆོག” ཅྤེས་གསལ་བའི་ལམ་སོན་དང་
འགལ་བ་ཞིག་རྤེད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༢༠། ཡིག་ཆ།)

༣) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་དང་། དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་
དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་གཉིས་ནས་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་
ཡོད་སྐོར་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥༠ པ། ༼༢༠༡༩།༧།༡༠ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་
སུ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ།༽
༤) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཁ་པར་ཐོག་ལམ་སོན་བྱས་ཡོད་པ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁ་པར་མང་
པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། Airtel company ལ་ཁ་པར་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཁ་པར་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། Message མང་པོ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག

Message ཁ་ཤས་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཕར་བདའ་འདྤེད་བཏང་

ནས་ཁྱོན་ནས་ཡ་ལན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོར་དཔང་རགས་ཡོད།
ངག་ཐོག་གི་ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་གསུངས་མ་
སོང་ལབ་སོང།

ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གནང་རིང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་

སོང་མཆོག་གིས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ མ་གཏོགས་བཀའ་མོལ་ཁྱོན་ནས་གནང་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེའི་བར་ལ་བཀའ་མོལ་རབ་དང་རིམ་པ། ཁ་པར་རབ་དང་རིམ་པ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་
སོར་བས་དྤེ་ག་རང་ཚེས་གངས་ཟིན་ནས་ང་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་གནང་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ་འགིག་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེའི་བར་ལ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད།
༥)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བཏང་བའི་ལམ་སོན་ནང་། མཁྱྤེན་ཆུབ་
ཅྤེས་བཀོད་ཡོད་པ་དྤེས་དྤེ་སྔ་ལམ་སོན་ཡོད་པ་མཚོན་པ།
ལམ་སོན་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སྔོན་མ་ཧ་གོ་ཡོད་པ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། འགྤེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ན་ཧ་གོ་ཡོད་པ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གིས་འདི་ལྟར་མར་འགོ་བ་རྤེད།
ད་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལབ་དུས་ག་རྤེ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཟྤེར་དུས་འདི་རྤེད་ད། ད་དྤེ་ཚོ་
དོན་གཅོད་ཁག་གི་སོ་སོའ ་ི འགན་རྤེད་མ་གཏོགས། མི་གཅིག་གིས་ཐྤེངས་མ་རྤེ་རྤེ་ལ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།
འདི་ནང་ལ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཀློག་ཐུབ་གི་མ་རྤེད་པ། འཛིན་སོང་སུ་ཡིན་ན་རྤེད། ལྷན་
ཁང་སུ་ཡིན་ན་རྤེད། ལས་བྱྤེད་གསར་པ་སུ་བསྐོས་ན་རྤེད། སོ་སོ་བལྟ་བར་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས་འདི་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ལམ་སོན་ཚང་མ་ཁ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༢༠ ལ་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་ནང་ལ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཞྤེས་གསལ་པོ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་སོ་སོ་ཡིས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ལམ་སོན་དྤེ་ཁ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་
ཁ་གསལ་དྤེ་ངས་ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། སྐབས་ག་དུས་ལ། དུས་ག་དུས་ལ། ཚེས་གངས་ག་
དུས་ལ། དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོ་ལ་ཡར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། ལམ་སོན་འདི་ག་རང་ཡོད་རྤེད།
སན་སྤེང་རྩ་བ་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བ་ལ་སོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། སན་སྤེང་ག་པར་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་
ངས་ཧ་གོ་གི་མྤེད། གང་ལྟར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་ཙང་གཞི་རྩ་འདི་ལ་
བཟུང་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་སིག་ལམ་ལུགས་དང་
བཅས་པ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་ད་བར་དུ་
དོན་གཅོད་ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཡོད།

ཀ་༢། ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་ཞུ་སོར་བའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། 5M ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ། ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་གང་
ཡང་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཆ་འདིའི་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ། དོན་ཚན་ ༥ དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
དབུ་མའི་ལམ་རྤེད། གཞྤེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་
རྤེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ཐབས་འཚོལ་བྱྤེད་རྒྱུ་

Page 144 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། དྤེ་དོན་ཚན་ ༥ དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། 5M ཟྤེར་བའི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་ ༧ ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད།
༢)

ཞུ་རྩ་ ༤་༣་༢ ནང་། ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ ཉི ན ། ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་ཚབ་
དོ ན ་གཅོ ད ་ཚང་མར་ "དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡི ག ་ཚང་ནས་ཕི་ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་
༢༠ བཀོ ད ་རྒྱ་ནང་། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ལས་ཁུངས་སོ་སོ ་ ནས་ས་གནས་སོ ་ སོར་སྤྱི་
ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི ་
བྱུང་དང་གསར་ཤོ ག ་ཁག་ནང་ཇི ་ ཐོ ན ། དྤེ ་ མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོ ད ་དོ ན ་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་
གནས་ཚུལ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ ་ སོར་འབྤེ ལ ་ཡོད་ཕི་དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོ མ ས་བཅས་སན་
སྤེ ང ་ཕུལ་དགོ ས ་པར་མཁྱྤེ ན ་ཆུབ་ཡང་བཀའ་ནན་ཕྤེ བ ས་འདུག་ན། མ་འོ ང ས་པར་གོ ང ་
གསལ་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེ ལ ་ལས་བསོ མ ས་འདི ་ གར་གཏོང་དགོ ས ་པར་དགོ ང ས་མངའ་ཞུ།"
(དཔང་རགས་ཨང་ ༡༤། ཡི ག ་ཆ།) ཞྤེ ས ་འབྱོ ར ་བ་དྤེ ་ སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་
དགོས་པའི་ལམ་སོ ན ་དང་པོ ་ དྤེ ་ ཡི ན ་པ་དང་། དྤེ འི ་ གོ ང ་དུ་དྤེ ་ ལྟར་འབུལ་དགོ ས ་པའི ་ ལམ་སོ ན ་
མྤེ ད ་པ་གསལ་པོ ་ ཡི ན ་པས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་
མིན། (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༥། ཡི ག ་ཆ།)
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཡི་དོན་གནད་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༸གོང་ས་
མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན་འབྤེལ་ཡོད་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་
སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་བཀོད་ཁྱབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་འདི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་འདི་ཡིན་པ་རྤེད། འདི་ཐྤེངས་དང་པོར་ཡིག་ཐོག་ལ་འདོན་གི་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། ༢༠༡༧ གི་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔོན་
གི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ ༢༠༡༢ ཡིན་ན་འདྲ་འདུག ༢༠༠༦ ཡིན་ན་འདྲ་འདུག དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་མ་
རྤེད།
ལས་བགོས་ཟིན་པ་ཞྤེས་པ་འདི་ནང་ལ་སན་ཐོ་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་རྩིས་པ་ཡིན་ན། ཟླ་གསུམ་ཟླ་གསུམ་
འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་དང་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཟྤེར་བ་འདི་
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ བར་དུ་ཡིག་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྩ་ནང་ལའང་
ཞུས་ཡོད་ལ་ད་ལྟ་བསར་དུ་དྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༣) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཁིམས་གཏུག་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་དྤེའི་ཆྤེད་དུ་དཔང་རགས་གསར་པ་
བཟོས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་སྐབས་དྤེ་
དུས་ཙམ་པ་རྒྱུས་སོན་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཐོན་པའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་
ཡོད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འདིར་དཔང་རགས་འཕར་མ་གནང་བ་འདིས་
གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༤) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་(ལྡི་ལི་)དོན་གཅོད་
ཀི་ལས་ཁུངས་ལ་མཇལ་བ་ཡིན། ཐུགས་བྤེལ་དབང་གིས་ལམ་སོན་གནང་ཁོམ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་རྩོད་པ་རྒྱག་ཤྤེས་ཀི་མ་
རྤེད། གནང་མྤེད་ན་གནང་མྤེད་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད། གནང་ཡོད་ན་གནང་ཡོད་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད།
ད་གནང་ཁོམ་གྱུར་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ལ། གནང་མྤེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
༥)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེ་སྔོན་གི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཟྤེར་བ་འདི་སྔོན་ལ་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གོ་
དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྔོན་ལ་བཏང་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ལ་དཔང་རགས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད།
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ འགང་
མྤེད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རང་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཟྤེར་བའི་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡོད་
པ་ཡིན་ན། བཀོད་ཁྱབ་གསར་པ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ༢༠༡༧ གི་དྤེབ་ནང་ལ་ཐྤེངས་དང་པོར་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལབ་ནས་རྤེའུ་མིག་འདི་
དཔང་རགས་ནང་ལ་སར་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༥ འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།

ཁ

སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་
ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ་༡། རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་རྩོད་ལན་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གི་ནང་གསྤེས་
གཉིས་པ་དྤེ་གང་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་
དུས་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ལ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཁུར་བབས་ཀི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་མྤེད་པ་ཞིག་
གསལ་པོ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་འགོ་ལུགས་ཀི་ཆ་ནས་
བཤད་པ་ཡིན་ན་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་དང་གཏན་འཇག་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་ལ་སོགས་
པའི་བང་དོར་གི་སིག་གཞི་དྤེ་བརྩི་སྲུང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོང་རང་ཡང་
དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་དུས་བསྐོ་གཞག་གི་ཡི་གྤེ་ལའང་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས་སིག་གཞི་དྤེ་ཚོ་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་འཁུར་དགོས་དུས་སོ་སོ་ལ་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་དྤེ་ཚོ་
དུས་ཐོག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་མ་ཐུབ་པ། དུས་ཐོག་ལ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་ཁུར་བབས་
ཀི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་ངས་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གི་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་གཉིས་པའི་ནང་
གསལ་བའི་གནད་དོན་དྤེ་གཉིས་ཀ་སན་སྤེང་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།
རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའི་ཁིམས་སིག་ལམ་སོན་དང་བཅས་པས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའང་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི ཁུར་བབས་
ལས་འགན་སྒྲུབ་དགོས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཀང་
དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དུས་ས་ཡིག་གཙང་མ་གཙང་རང་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལྟ་བུ་
སྒྲུབ་མ་ཐུབ་དུས། ཁོང་རང་གི་ཁུར་བབས་ཀི་ལས་འགན་འཁུར་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁ་༢། རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་ཞུ་སོར་བའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་སན་སྤེང་དུས་
ཐོག་ཏུ་མྤེད་པའི་གནད་དོན་ཆགས་སིད་ཀི་མ་རྤེད། དང་པོ་སྔོན་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་
དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་ཡིན་ན་བྱས་དང་མ་བྱས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་ཐབས་
ཡོད་མ་རྤེད། གནས་ཚུལ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ལས་འགན་སྒྲུབ་དང་མ་སྒྲུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
གོང་དུ་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། ལས་འགན་སྒྲུབ་དང་མ་སྒྲུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྩི་དགོས་ཀི་
རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དྤེའི་ནང་ནས་གནད་དོན་གཉིས་ལུང་དྲངས་ཡོད་རྤེད།
གཅིག་དྤེ་སིད་འཛིན་ Trump དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། སིད་འགན་བཞྤེས་པའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད།
གཉིས་པ་དྤེ་སིད་འཛིན་ Xi དང་སིད་འཛིན་ Trump མཇལ་འཕྲད་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་འོག་
ལ་ཚིག་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཐྤེངས་དང་པོ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་སོགས་བྱུང་ཡོད་རྤེད།
སོགས་ཟྤེར་བའི་སོགས་ས་གཅིག་ཡོད་རྤེད། ད་སོགས་ས་འདིའི་ནང་ག་རྤེ་ཚུད་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་ལས་བསོམས་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་བསོམས་
སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད།

ག

ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་དང་།
ཞུ་རྩ་ ༤་༦ ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣར་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར།
ཞུ་རྩ་ ༤་༧ ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སོན་ཐབས་ཐོག་འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༨ དངུལ་
ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་བྱས་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོགས་ཀི་སྐོར་བཅས་ནི་རྩོད་ལན་པས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་
བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
ག་༡། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་ཞུ་སོར་བའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཟྤེར་བ་འདི། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༣་༤ ནང་ལ་
རྩོད་ལན་པ་རང་གིས་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་བསོན་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཞྤེས་པ་
སྐབས་དོན་ཕར་བཞག་སྤེ། ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་བསམ་བོ་གསར་པ་འཁོར་བ་ལ་གོ་དགོས་
ཡོད་པ་འདྲ་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། འདི་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག
ཞུ་རྩ་ ༤་༣ དྤེ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད།
ཞུ་རྩ་ ༤་༦ དྤེ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་
བའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཞུ་རྩ་ ༤་༧ དྤེ་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སོན་ཐབས་ཐོག་འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་པའི་
སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༨ དྤེ་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་བརྒྱབ་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ དྤེ་བཀའ་བོན་འོས་མི་
བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་བྱས་པ་སོགས་དྤེ་དག་དོན་ཚན་ལྔ་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
ཡི་ཡོད། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་
གུས་ཞུ་སོར་བ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཆ་ཚང་བངས་པ་ཡིན། གཉིས་
པ་དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ལས་
འགན་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞྤེས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཡིག་ཕྤེབས་པ་དཔང་རགས་ཨང་ ༡ པོ་དྤེ་ལ་
གསལ་ཡོད། འདི་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ལས་འགན་འགོ་འཛུགས་ག་དུས་ཞུས་ཡོད་མྤེད་
དང་། ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་ག་དུས་སྤེབས་པ་རྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་བའི་
ཆྤེད་དུ་ཡིན། གསུམ་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་ཚོ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་དུས་རྩོད་པ་སྤེབས་མྤེད་དུས་ཙམ་པར། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་སྤེབས་མྤེད་དུས་
དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཞྤེས་པ་ཞིག་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཏང་ཡོད་རྤེད། བང་
དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཐྤེངས་གསུམ་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསུང་དགོས་པ་དང་
དྤེའི་དཔང་རགས་འབུལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༥ པ་རྤེད། དྤེའི་
ནང་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ལས་འགན་མཚམས་འཇོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་མ་
འབྱོར་བར་དུ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཏང་ཡིན་ཟྤེར་
བ་དྤེ་མ་གཏོགས་གཞན་ཡི་གྤེ་བཏང་མྤེད་པ་སྒྲུབ་ཆྤེད་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡
པའི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས། ཕི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༩ ཉིན་གསལ་བཤད་ཟིན་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་མཐོང་ཆྤེ་བའི་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ཐྤེ་བའི་མི་མང་ཁོད་ནས་བྱང་ཨ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་གསུམ་བཏང་བའི་སྐོར་གསལ་
བཤད་དགོས་གལ་འབོད་བསྐུལ་རིམ་འབྱོར་བྱུང་བ་ཞྤེས་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༩ ཀ༽ དྤེ་ཡིན།
དྤེ་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་འགོ་དྤེའི་ནང་གསལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་རྩོད་ལན་པས་གསུང་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་གསུམ་བཏང་ཡོད་
ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་གཏོགས་གུས་པའི་ལས་དོན་རིང་ལ། ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་མ་བཏོན་བར་དུ།

ཡི་གྤེ་

གཞན་པ་གང་ཡང་བཏང་མྤེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ག་༢། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་རྩོད་ལན་པའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཞིབ་གཅོད་སྐབས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ག༽ པ་
དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་པའི་ཁུལ་བྱས་པ་རྤེད། རྩ་བས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཟྤེར་དུས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་
ཚོས་ཁ་དཔྤེ་བཤད་རྒྱུའི་ཚིག་རྒྱན་དང་དཔྤེ་རྒྱན་འདྲ་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་དོན་དག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། སྔར་གི་བསམ་གོས་ལ་མ་གནས་པར་གསར་སོས་འགྱུར་ལྡོག་བྱས་པ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་
ཚིག་མཛོད་དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲ་གསལ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྔར་གི་བསམ་གོས་ལ་མ་གནས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་མིན་ལ། གསར་སོས་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་བ་དྤེ་བས་ཀང་མིན་ཞྤེས་དྤེ་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་
ལྟའི་ཆ་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་མ་གསུམ་
བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་ཚོ་གསལ་མི་འདུག་ལབ་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་མ་
གསུམ་བཏང་བ་དྤེ་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་གི་སྒང་ལ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དྤེའི་ཆྤེད་དུ་
བཏང་བ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་མ་གསལ་བ་ཙམ་གིས་ཞུ་སོར་བ་འགིག་བསད་ཡོད་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
སོན་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གནད་དོན་གཅིག་གི་སྒང་ལ་བརྡ་སོན་གཏོང་དགོས་
ནའང་འདྲ། ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་དགོས་ནའང་འདྲ། དྤེ་གནད་དོན་གཅིག་གི་སྒང་ལ་རྤེད། ཡིན་ནའང་
གནད་དོན་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དུས་ལ་
གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་བརྡ་སོན་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་ད་གིན་དཔྤེ་བཞག་ན་
༤་༣། ༤་༦། ༤་༧། ༤་༨། ༤་༡༠ དྤེ་དག་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་བཞག གང་ཡིན་ཟྤེར་
ན་ང་ལ་དྤེ་སྔོན་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་ལབ་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་
ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་གང་འཁོད་པ་དྤེ་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་མ་འགིག་པ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གང་ལྟར་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
བཅུ་ནང་གང་གསལ་པ་དྤེ་དངོས་གནས་བདྤེན་པ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་བཀོད་ཡོད་རྤེད།
ཚང་མ་བརྡ་སོན་ནང་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བརྡ་སོན་ནང་གསལ་ཡོད་པ་མ་
གཏོགས་ནོར་འཁྲུལ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། བརྡ་སོན་བཏང་བ་དྤེ་གནད་དོན་ཁོ་རང་སྒང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་སོར་བ་ཡིས་མ་འགིག་མ་འཐུས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཙང་ད་ལྟ་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་རྤེད།
དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཀ]
༡)

ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ 5M ཞྤེས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་དྤེའི་ནང་། དབུ་མའི་ལམ་དང་། གཞྤེན་
སྐུལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ། དཔལ་འབྱོར་བཅས་མ་གཏོགས།
སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་སྐོར་གང་ཡང་གསལ་གི་མི་འདུག

༢)

ཀ

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་
བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ ༢༠༠༦ ཞྤེས་པར་ ༼༢༠༡༩།༧།༡༠ ཉིན་ཞིབ་
གཅོད་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥༡ རྩ་འཛིན་
ལམ་སོན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཅན།༽ གསལ་བའི་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་ལམ་སོན་
ནང་།
༡) དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་སིད་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར།
༢) ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་དང་འབྤེལ་
བའི་སྐོར།
༣) ཁྱབ་ཁོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་འབྤེལ་ལམ་དང་། ལས་འགུལ་སྐོར།
༤) ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་ཁག་མཉམ་འབྤེལ་ལམ་དང་། བོད་དོན་
གནས་ཚུལ་འགྤེམས་སྤེལ་ཇི་བྱུང་སྐོར།
༥) ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རིགས་མཉམ་འབྤེལ་བའི་
སྐོར།
༦) ཚོགས་འདུ་དང་། ཚོགས་ཆྤེན་སོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་སྐོར།
༧) གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གི་ནང་མ་ཚུད་པའི་དོན་གནད་གཞན་ཁག་གི་སྐོར།
༨) འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་གསུམ་ནང་ལས་འཆར་སྐོར་བཅས་སོ། ཞྤེས་དང་།
ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་ཚེས་སུ། ཟླ་གསུམ་དང་པོའ ་ི ལས་བསོམས། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡
ནང་ཚུད་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ཟླ་གསུམ་གཉིས་པའི་ལས་བསོམས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནང་
ཚུད་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ཟླ་གསུམ་གསུམ་པའི་ལས་བསོམས། ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནང་ཚུད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ཟླ་གསུམ་བཞི་པའི་ལས་བསོམས། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནང་ཚུད་ཕུལ་ཟིན་
པ་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་བ་ལས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་
སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དྤེར་བརྤེན།
སྐབས་དུས་སོ་སོའམ། སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོ་ཞྤེས་པ་ནི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་མ་ཐག་པའི་དུས་
ཐུང་གི་གནས་སྐབས་དྤེ་ག་རང་ལ་གོ་དགོས་པས། དུས་བཅད་ལྟར་ཟླ་གསུམ་དང་། ལོ་འཁོར་
ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་པའི་ལམ་སོན་དྤེ་སྐབས་དུས་སམ་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་སན་
གསན་ཞུ་དགོས་པ་ལ་སར་ན་མི་འགིག
ཁ

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༨ ཀུན་སྤྱོད་བང་དོར་ནང་གསྤེས་ ཆ༽ ནང་། རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་
ལས་འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་
བསད་དྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་པའི་གོ་དོན་ནི། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་ལས་
ཁུངས་ཀི་གོང་རིམ་ནས་ལས་འགན་ཆ་བགོས་བཀོད་སིག་གང་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་
འགོ་ལུགས་ལྟར་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་འགན་ཁུར་ལྤེན་གིས་འབད་སྒྲུབ་
དགོས་པ་ལས། དྤེའི་ཐོག་བསར་དུ་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་མ་བྱུང་བ་ལ་བསད་ཁག་དཀིས་ཏྤེ་
འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱས་མི་ཆོག་པ་ལ་གོ་དགོས། དྤེར་བརྤེན། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་
ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་སམ། ལས་བགོས་བྱས་མྤེད་པ་ཞིག་དོན་ཚན་འདི་
དྲངས་ཏྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱས་པར་སྒྲུབ་མི་ཐུབ།

ག

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་
བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ ༢༠༡༧ (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༥
པ) ཞྤེས་པའི་ནང་།
ཨང་། ལོ་དུས་ཟླ་ཚེས་
༦༨

དོན་གནད།

ཤོག་གངས་

༢༠༡༧།༤།༢༠ ༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་

གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་། གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་

༡༠༤་་༡༠༥

ཐོན། འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་བརྒྱུད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་
ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་

བསོམས་བཅས་སན་གསན་ཞུ་དགོས་བཀོད་ཁྱབ།
བཅས་གསལ་འདུག་པ་ནས། ལམ་སོན་འདི་ ༢༠༡༧ ལོར་ཐོག་མར་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༣) དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་དང་། དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀིས།
སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་བྱུང་ལུགས་དཔང་རགས་
སུ་ཡིག་ཆ་འདོན་འབུལ་བྱས་ཡོད་ནའང་། དྤེར་སྤྱི་མང་བདྤེན་དཔང་བྱྤེད་པོའ ་ི དན་རགས་མྤེད་པ་དང་།
རྩོད་ལན་པའི་དབང་ཚད་འོག་ཏུ་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པའི་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ས་
ཁད་རྒྱང་ཐག་རིང་བས་འབོད་ཁིད་མ་ཐུབ་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་བགང་ཆོག་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་།
དོན་ཟུར་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་དྷ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་སུ་ཡོད་བཞིན་དུ་དཔང་པོར་འབོད་ཁིད་མ་བྱས་པ་དྤེ།
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁ་མཆུའི་བྱ་རིམ་ལ་འགན་ཁུར་ཚུལ་བཞིན་མ་ཞུས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ཞིང་།
གལ་སིད་དྤེ་དོན་བདྤེན་འབྤེལ་ཡིན་ཚེ། དོན་གཅོད་གསར་རྙིང་དབར་རྩིས་སོད་ལྤེན་སྐབས་རྒྱུས་སོན་
ངོ་སོད་བྱུང་མྤེད་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩར་བིས་པ་དྤེར་ཞུ་ལན་དང་། རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་དགག་ལན་
མྤེད་སབས། དྤེ་དག་ལ་དཔང་རགས་ཀི་ཕན་ཐོགས་ལིད་ཚད་ལོངས་ངྤེས་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།
༤) རྩོད་ལན་པས་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁ་པར་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
བཏང་ཡོད་རྤེད། Airtel company ལ་ཁ་པར་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཁ་པར་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། Message མང་པོ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་
Message ཁ་ཤས་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཕར་བདའ་འདྤེད་བཏང་ནས་ཁྱོན་ནས་ཡ་ལན་བྱས་ཡོད་མ་

རྤེད། ང་ཚོར་དཔང་རགས་ཡོད་ཅྤེས་གྤེང་བ་ཙམ་ལས་ཁ་པར་དང་འཕྲིན་ཐུང་བཏང་བའི་དཔང་རགས་
འདོན་འབུལ་བྱས་མྤེད་པ་དང་། བཏང་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། དྤེས་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི ལས་
དོན་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་བྱས་པ་ཁུངས་སྤེལ་གི་མི་འདུག
སིད་སོང་ ༢༠༡༦།༡༡།༢༡-༢༢ བར་ཁྤེ་ན་ཊ་དང་། ༢༠༡༦།༡༡།༢༣-༢༤ བར་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་ཕྤེབས་
སྐབས་སོ་སོར་ཞུ་སོར་བ་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཏྤེ་ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུས་སྐོར་དང་། སིད་སོང་གིས་
སྐབས་དྤེ་དག་ཏུ་ཞུ་སོར་བར་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་གནང་
རིགས་བྱུང་མྤེད་སྐོར་བརོད་པར་རྩོད་ལན་པས་དགག་པ་བྱས་མྤེད་པ།
ཞུ་ལན་ ༤་༣་༡ ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལྡི་ལིར་མཛད་བྤེལ་ཆྤེ་བའི་སྐབས་ཤིག་འཁྤེལ་བ་
དང་དྤེ་བཞིན་ཞིབ་ཕྲའི་ལམ་སོན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ཡོད་པར་བརྤེན་ལམ་སོན་
ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཁོམ་གྱུར་མྤེད་ཅྤེས་བིས་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྤེན། ངག་ཐོག་ནས་ཀང་ཞུ་སོར་བར་
སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་གནང་བའི་ཁུངས་སྤེལ་མི་འདུག
༥)

༢༠༡༧།༤།༢༠ འཁོད་ཡིག་ཏུ། མཁྱྤེན་ཆུབ་ཅྤེས་གསལ་བའི་ཚིག་དྤེའི་ཤུགས་བསན་དུ་དྤེ་སྔ་ཡོད་པ་
ཞིག་སོན་གི་ཡོད་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་དྤེ་སྔ་ལམ་སོན་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་དུ། དཔང་རགས་ཨང་
༥༡ པ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྤེལ་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ ༢༠༠༦ ཞྤེས་པ་དྤེ་མ་གཏོགས་འདོན་འབུལ་
ཞུས་ཐུབ་མྤེད་པ་དང་། རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་དྤེའི་ནང་ཟླ་གསུམ་དང་། ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཟླ་དུས་
ནམ་གི་ཚེ་འབུལ་དགོས་གསལ་བ་ལས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་སྐོར་
གསལ་གི་མི་འདུག
༦)

གོ ང ་རི མ ་ནས་ལམ་སོ ན ་ཡོ ད ་མྤེ ད ་ལ་མ་ལྟོ ས ་པར། བོ ད ་མི འི ་ སི ག ་འཛུགས་ཀི ་ འཛི ན ་སོང་
སི ག ་གཞི ་ དོ ན ་ཚན་ལྔ་པའི ་ ༢(ག) དགོ ང ས་དོ ན ་ལྟར། དོ ན ་ཁང་ནས་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཁུར་བའི ་ ཐོ ག ་ནས་ལས་དོ ན ་སན་སྤེ ང ་ཞུ་དགོ ས ་པ་རྩོ ད ་མྤེ ད ་
ཡི ན །

དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཁ]
༡)

གོང་དུ་དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཀ༽ ནང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་བསྒྲུབས་
མ་ཐུབ་པར་བརྤེན། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཁ༽ སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་
ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཐབས་མྤེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས།

དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི [ག]
༡)

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ཐོག་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གསལ་བསགས་བྱས་
པའི་ཁོངས་ནས། ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ ༣ པ་དང་། ༤ པར་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དང་། ༨ པར་ཉྤེན་
བརྡ་མཐའ་མ་ཞྤེས་བཏང་ཡོད་པ་ཕུད། འཕྲོས་དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་། ༥ པ་དང་། ༦ པ་དང་། ༧ པ་དང་།
༩ པ་བཅས་ནི་ཞུ་སོར་བའི་ལས་རྒྱུན་རིང་ལས་དོན་འགིག་མིན་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གང་ཡང་
གསུངས་མྤེད་པ་ཞིག་འཕོ་འགྱུར་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཟིན་ཏྤེ་ལས་མཚམས་མ་བཞག་པའི་དུས་ཚེས་
ནང་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དྤེ་དག་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་པར་
ངོས་འཛིན་བྱས།

༢)

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་ནང་གསྤེས་ ༡ ནི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་
འབྤེབས་བྱས་པའི་དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་སྤེ། སྤྱི་བསོམས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡིན་པ་ལས། བྱྤེ་བག་གི་སོན་
འཛུགས་མྤེད་པ་དང་། ནང་གསྤེས་ ༡༠ པ་དྤེའང་འཕོ་འགྱུར་གི་དུས་ཚོད་སྐོར་ལ་ཡིན་པ་ལས། སོན་
འཛུགས་བྱྤེ་བག་མྤེད་པས། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ནས་རྩོད་བཤད་བྱས་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆ༌༢། དངོས་དོན་གཉིས་པ།
ཆ༌༢༌༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་
པར་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་ཡངས་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཆ༌༢༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༥

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བཞི་པར། “འདི ་ ལོ ་ ཕི ་ ཟླ་ ༤ པའི ་ ནང་ཨ་
རི འི་ཕོ ་ ལོ ་ རི ་ ཌ་ Florida གོང་ཁྱྤེ ར ་ནང་སི ད ་འཛི ན ་ཌོ ་ ནལ་ཊམ་མཆོ ག ་དང་ཞི་ཅི ་ ཕི ང ་གཉི ས ་
མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐབས་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་ཁག་ཅི ག ་ནས་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ལ་དགའ་བསུའི ་
ལས་འགུལ་སྤེ ལ ་བ་དང༌།

དྤེ ་ རྤེ ས ་ཕི ་ ཟླ་ ༦ པའི ་ ནང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ་མཆོ ག ་

ཨ་རི ར ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁྤེ ལ ་ཡོ ད ་པར་སོ ང ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ ན ་པོ་བྱུང་
ཡོད་ཀང༌།
ལས།

དྤེ ་ སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་མཁྱྤེ ན ་རོ ག ས་བྱུང་བ་

དོ ན ་གཅོ ད ་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་སན་ཞུ་བྱུང་མྤེ ད །

སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོད་ཚང་མར་

དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ གནས་ཚུལ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་གི ་
སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེ ལ ་བ་ཡོད་པའི ་ ཆ་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ ་ སྒྲུབ་དང་སན་སྤེ ང ་དགོ ས ་པའི ་ ལམ་
སོ ན ་ཡོ ད ་པར་ལྟོ ས ་མྤེ ད ་ལྷོ ད ་ཡངས་ཆྤེ ན ་པོ ་ བཏང་ཡོ ད །

དྤེ ་ འབྤེ ལ ་འདྲི ་ རྩད་དང་བརྡ་སོ ན ་བཀོ ད ་

ཁྱབ་གཉི ས ་པ་དྤེ ་ ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འདི ་ ལོ ་ ཕི་ཟླ་ ༤ ནང་བཏང་ཡོད། ” ཅྤེ ས ་པ་དྤེ ་ ཕི ་ ཟླ་
༤ ནང་ཕོ ་ ལོ ་ རི ་ ཌར་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པས་རྒྱ་ནག་གི ་ སི ད ་འཛི ན ་ཞི ་ ཅི ན ་ཕི ང ་ལ་དགའ་བསུ་
ཞུས་པ་དང་། ཕི ་ ཟླ་ ༦ ནང་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ཨ་རི འི ་ ས་ཁུལ་གཞན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་
གནང་ཡོ ད ་པ་གཉི ས ་འབྤེ ལ ་བ་གང་ཡང་མྤེ ད ་པ་ལྟར། ༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉི ན ་གི ་ བཀའ་ཡི ག ་ནང་
དུའང་དྤེ ་ ལྟར་འབྤེ ལ ་བ་བཏགས་མྤེ ད ་ལ། སྐབས་དྤེ ར ་བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་སྐོར་གང་ཡང་
འཁོ ད ་མྤེ ད ། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ སྔོ ན ་སྐབས་འཕྲལ་གནས་ཚུལ་མཁོ ་ སྒྲུབ་དང་སན་སྤེ ང ་
དགོ ས ་པའི ་ ལམ་སོ ན ་གང་ཡང་མྤེ ད ་པ་བཅས་ལ་བརྤེ ན །

སོ ན ་འཛུགས་འདི ་ ངོ ས ་ལྤེ ན ་ཞུ་ཐབས་རྩ་

བ་ནས་མྤེ ད །
༤་༥་༡ ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ ཉི ན ་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོད་རྣམ་པར།
"བཀའ་དྲུང་ཡི ག ་ཚང་ནས་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ བཀོ ད ་རྒྱ་ནང་།

ཕི ་ རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོད་ལས་

ཁུངས་སོ་སོ ་ ནས་ས་གནས་སོ ་ སོར་སྤྱི་ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཆི བ ས་
བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི ་ བྱུང་དང་གསར་ཤོ ག ་ཁག་ནང་ཇི ་ ཐོ ན །

དྤེ ་ མཚུངས་ས་

གནས་སུ་བོ ད ་དོ ན ་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ གནས་ཚུལ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ ་ སོ ར ་འབྤེ ལ ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་ཕི ་ དྲི ལ ་བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་།

གསང་གནས།

བཅས་སན་སྤེ ང ་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེ ན ་ཆུབ་ཡང་བཀའ་ནན་ཕྤེ བ ས་འདུག་ན །

ལས་བསོ མ ས་

མ་འོ ང ས་པར་གོང་

གསལ་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེ ལ ་ལས་བསོ མ ས་འདི ་ གར་གཏོང་དགོ ས ་པར་དགོ ང ས་མངའ་ཞུ །
" (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༤།
དང་གཅི ག ་མཚུངས་ལྟར།

ཡི ག ་ཆ་) ཞྤེ ས ་པ་འདི ་ སོ ན ་འཛུགས་ཞུ་རྩ་འདི འི ་ དོ ན ་ཚན་ ༤་༣
ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་དོ ན ་གཅོ ད ་རྣམ་པར་ཡི ག ་ཐོ ག ་བཀོ ད ་ཁྱབ་

གནང་བ་ཐོ ག ་མ་དྤེ ་ ཡི ན ་ཞི ང ་།

གུས་པར་དྤེ ་ སྔོ ན ་དྤེ ་ ལས་གཞན་པའི ་ ཡི ག ་ངག་གཉི ས ་ཐོ ག ་ནས་

སུས་ཀང་ལམ་སོ ན ་གང་ཡང་གནང་མ་སོ ང ་།
༤་༥་༢ ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ འཁོ ད ་བཀའ་དྲུང་ཡི ག ་ཚང་གི ས ་ཕི ་ འབྤེ ལ ་དྲུང་ཆྤེ ར ་གནང་བའི ་
བཀའ་ཡི ག ་ནང་ "ཉྤེ ་ ཆར་རྒྱ་ནག་གི ་ སིད་འཛི ན ་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ཨ་རི ར ་བལྟ་སྐོར་ཕྤེ བ ས་སྐབས་དོ ལ ་
རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ གནས་ཚུལ་སྤྱི་ཚོ ག ས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅི ག ་ནང་ཐོ ན ་ཡོད་
འདུག་ན།
མྤེ ད །

དྤེ ་ སྐོ ར ་འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་ཨ་རི ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ལས་ཁང་ནས་དྤེ ་ གར་ཞུས་ཡོད་དམ་

བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེ ང ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ན་དྤེ ་ སྐོ ར ་ཞི བ ་བརྩད་ཀི ས ་གཞུང་འབྤེ ལ ་

སན་སྤེ ང ་མི ་ དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་ཇི ་ ཡིན་བཅས་སན་སྤེ ང ་དགོ ས ་པ་དང་ ། " (དཔང་རགས་
ཨང་ ༢༡།

ཡི ག ་ཆ།) ཞྤེ ས ་འཁོ ད ་ཡོ ད །

ལམ་སོ ན ་ཡོ ད ་མྤེ ད ་ལ་མ་ལྟོ ས ་པར་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་

པ་བོད་རིགས་ངོ་རགས་ཆོད་པ་མི་གསུམ་དང་གཞན་བཞི་བཅས་ནས་སོད་གོས་དམར་པོ་གོན་ཏྤེ། འཕྲྤེད་དར་
ཐོག་རྒྱ་ཡིག་གིས། ཞི་ཀྲུའུ་ཞི། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླས་ཁྱྤེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་ཞྤེས་པའི་འཕྲྤེད་དར་འཕར་
བའི་གནས་ཚུལ་དྲ་ལམ་དུ་ཐོན་མ་ཐག དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་བདྤེ་སྲུང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པར་བརྤེན།
དོན་ཁང་ནས་སྐབས་དྤེར་མོན་ར་དབང་ཁུལ་དུ་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བཞིན་པའི་བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞལ་པར་
བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད།
༤་༥་༣ སྤྱི ་ ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཕི ་ ཟླ་ ༦ པའི ་ ནང་ཨ་རི ར ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་གི ་
འགན་འཁྱྤེ ར ་ཕོ ག ས་སྐོ ར ་འགྱུར་བ་ལན་མང་ཕི ན ་ཡོ ད ་ནའང་།
མྤེ ད ་ཞུས་ཐོ ག ༧ཆི བ ས་བསྒྱུར་མ་གནང་གོང་།

དོ ན ་ཁང་ནས་འགན་ཁུར་ལྷོ ད ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་ཁང་གི ་ བཀོ ད ་

བྱུས་འོ ག ་རྒྱ་རི ག ས་སོ བ ་མས་ངོ ་ རོ ལ ་བྱ་འཆར་དང་།

དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པས་ལས་འགུལ་

སྤེ ལ ་འཆར་ཇི ་ ཡོད་བཅས་པར་དོ ་ ཁུར་ཆྤེ ན ་པོ ས ་གནས་ཚུལ་མཁོ ་ སྒྲུབ་དང་ཞི བ ་འཇུག་ཞུས་ཏྤེ །
སྐབས་སོ ་ སོ ར ་༸དགའ་ལྡན་ཕོ ་ བང་དང་།

འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་ལ་སན་སྤེ ང ་རི མ ་པར་ཞུས་ཡོ ད །

ཟླ་ ༥ པའི ་ ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་༸ཕོ ་ བང་ནས་བཀའ་ཕྤེ བ ས་ལྟར།

ཕི ་

༸ཆི བ ས་བསྒྱུར་གི ་ ས་གོ ན ་

ཕོ ག ས་བསོ ད ་ཀི ས ་མཚོ ན ་པའི ་ ༸སྐུ་ཕྱྭའི ་ ཞུ་སྒོ ་ རྣམས་དོ ན ་ཁང་ནས་འགན་ཆ་ཚང་འཁྱྤེ ར ་ཏྤེ །
རི ་ གཞུང་དང་།

བོ ད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པ།

འབད་པ་ལྷོ ད ་མྤེ ད ་ཞུས་འབས་སུ།

ཨ་

འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་གདན་ཞུ་མི ་ སྣ་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀི ས ་

ཆི བ ས་བསྒྱུར་མཛད་རི མ ་ཆ་ཚང་བཀ་ཤི ས ་ལོ ་ ལྤེ ག ས་བྱུང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

སྤེ །

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཁོ ད ་ལབ་གྤེ ང ་གང་ཡང་མྤེ ད ་པར་ལས་འགན་འཐུས་གཙང་བྱུང་ཡོ ད ་པ་ཀུན་

གསལ་ཡི ན ་ལ།

དྤེ འི ་ སྐོ ར ་བཀོ ད ་ཁྱབ་ལམ་སོ ན ་ཕྤེ བ ས་པ་བཞི ན ་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་དང་ །

འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་ཚང་མར་ལས་བསོ མ ས་ཞི བ ་ཕྲ་ཕུལ་ཡོ ད །
༤་༥་༤ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ས ་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ ཉི ན ་ཕི ་ འབྤེ ལ ་དྲུང་ཆྤེ ར ་གནང་བའི ་
བཀའ་ཡི ག ་ནང་།

དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པས་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ལ་དགའ་བསུའི ་ ལས་འགུལ་སྤེ ལ ་བ་དྤེ ་

སན་སྤེ ང ་ཞུས་མྤེ ད ་ལུགས་ཙམ་མ་གཏོ ག ས་བཀོ ད ་མྤེ ད ་ཀང་།
བའི ་ ནང་།

སོ ན ་འཛུགས་དོ ན ་ཚན་བཅུ་ཟྤེ ར ་

ཕི ་ ཟླ་ ༦ པའི ་ ནང་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ཨ་རི ར ་"ཆི བ ས་བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁྤེ ལ ་ཡོ ད ་

པར་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ ན ་པོ་བྱུང་ཡོད་"པའི ་ སྐོ ར ་འབྤེ ལ ་བ་ཆྤེ ད ་བཏགས་གནང་
བ་ནི །

མང་ཚོ ག ས་མགོ ་ བོ ་ རྨོ ང ས་སུ་འཇུག་ཐབས་ཀི ་ འབྤེ ལ ་བ་ཆྤེ ད ་བཟོ ས ་ཐོ ག གུས་པས་གྲུབ་

འབས་ལྡན་པའི ་ ལས་དོ ན ་ཞུས་ཡོ ད ་པ་ནག་བསུབ་གནང་བ་ཞི ག ་ཡི ན །

ཆ༌༢་༣། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན།
༤་༥

ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་འི་དོན་ཚན ༤་༥ ནང་། ཕི་ཟླ་ ༤ ནང་ཕོ་ལོ་རི་ཌར་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་གཞན་དུ་
ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་གནང་ཡོད་པ་གཉིས་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ལྟར།

༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་གི་བཀའ་

ཡིག་ནང་དུའང་དྤེ་ལྟར་འབྤེལ་བ་བཏགས་མྤེད་ལ། སྐབས་དྤེར་བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་སྐོར་གང་ཡང་
འཁོད་མྤེད།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ སྔོན་སྐབས་འཕྲལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་

ལམ་སོན་གང་ཡང་མྤེད་པ་བཅས་ལ་བརྤེན། སོན་འཛུགས་འདི་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མྤེད། ” ཅྤེས་
གསུངས་ཡོད་པ་དང་། དྤེའང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ པའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིའི་
ཕོ་ལོ་རི་ཌ་ Florida གོང་ཁྱྤེར་ནང་སིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐབས། དོལ་
རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཁག་ཅིག་ནས་འཕྲྤེད་དར་འཁྱྤེར་ཏྤེ་དྤེའི་སྒང་ལ། “ཞི་ཀྲུའུ་ཞི། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླས་
ཁྱྤེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། ” ཟྤེར་བའི་བརོད་ཚིག་དང་། འོག་ཏུ། “བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་ཚོགས་
པ་ནས། ”(དཔང་རགས་ཨང་ ༢༧། པར་རིས།) ཞྤེས་ཟྤེར་བའི་བྱང་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ཀི་
མིང་འཁུར་ཏྤེ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དངོས་སུ་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་ནས་དགའ་བསུའི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་བ་དྤེ་ནི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཞྤེ་ན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་
འབང་པ་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་དང་ལག་སྦྲྤེལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་ཁོང་ཚོས་མིན་ཟྤེར་ནས་
བརོད་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལན་ཁོང་ཚོས་དངོས་སུ་བཅར་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་སོ་སོའ ་ི དབུ་
འཁིད་དུ་ངོས་འཛིན་གིས་ཕྤེབས་བསུ་བྱས་པར་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ཀང་གནས་ཚུལ་བརྙན་པར་དང་བཅས་
པ་ཞིབ་ཕྲ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་རིགས་ཚུལ་བཞིན་མ་གནང་བ་མ་ཟད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནས་ཚུལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་གནས་
དོན་དྤེའི་རིགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་སན་
སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱུན་ལྡན་གི་ཞུ་སྒོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་གནས་ཚུལ་རྤེ་རྤེ་ལ་ལམ་སོན་རྤེ་དགོས་པ་ལྟར་གསུངས་པ་
དྤེ་འཛིན་སོང་གི་ལམ་སོལ་མ་ཤྤེས་པ་མིན་ཚོད་ཀང་ཉམས་ལྤེན་གནང་སངས་མ་འགིག་པ་ངོས་ལྤེན་དང་འབྤེལ་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་གནང་རྒྱུར་འདུན་པ་མྤེད་ཐོག་སོ་སོའ ་ི ཞན་ཆ་ངོས་ལྤེན་མི་ཐུབ་པའི་གཤིས་སྤྱོད་འདི་
འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ཡོང་གི་མི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའི་ར་སོད་ཅིག་ཡིན།
དྤེ་བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༠༦ པའི་ནང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གཏན་
འཁྤེལ་བར་སོང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་
རྤེས་འབང་པ་དྤེ་དག་གིས་སར་ཡང་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གིས་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་སིད་པར། ཞུ་སོར་
བས་སྔར་བཞིན་ལྷོད་གཡྤེང་ངང་གནས་སིད་པར་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སྤེ། ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ།
སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ། ཞྤེས་བརྡ་
སོན་བཀོད་ཁྱབ་ཐྤེངས་གཉིས་པ་དྤེ་བཏང་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང།

༢༨། ཡིག་ཆ།) ཞུ་སོར་བས་གོང་

གསལ་བརྡ་སོན་ངོས་ལྤེན་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག འོན་ཀང་སྐབས་དྤེར་བརྡ་སོན་བཀོད་ཁྱབ་དྤེའི་ལན་དུ་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས། “་་་མ་འོངས་པར་མཁྱྤེན་རོཊ་དགོས་ངྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུར་ལྷོད་གཡྤེང་སུ་མ་སོང་བ་ཞུ་ཆོག་པ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། ” ཞྤེས་ཁས་ལྤེན་ཞུས་པའི་ཞུ་སན་
ཞིག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༩། ཡིག་
ཆ།) ཞུ་བབ་སྔ་རྤེས་མི་མཚུངས་པ་འདི་རིགས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་
ཡོང་བ་ཞུ།
༤་༥་༡ ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༥་༡ ནང་། “ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་རྣམ་པར། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས།

༢༠༡༧།༤།༢༠ བཀོད་རྒྱ་ནང་། “ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་
བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་
དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་
ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡང་བཀའ་ནན་ཕྤེབས་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་ལས་
བསོམས་འདི་གར་གཏོང་དགོས་པར་དགོངས་མངའ་ཞུ། ” ཞྤེས་པ་འདི་སོན་འཛུགས་ཞུ་རྩ་འདིའི་དོན་ཚན
༤་༣ དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར།

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པར་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཁྱབ་གནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

བ་ཐོག་མ་དྤེ་ཡིན་ཞིང།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གུས་པར་དྤེ་སྔོན་དྤེ་ལས་གཞན་པའི་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སུས་ཀང་ལམ་སོན་

གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ”ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང།

“དྤེའི་ནང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་

པར་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་ཐོག་མ་དྤེ་ཡིན་ཞིང།

གུས་པར་དྤེ་སྔོན་དྤེ་ལས་གཞན་པའི་ཡིག་ངག་

གཉིས་ཐོག་ནས་སུས་ཀང་ལམ་སོན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང། ” ཞྤེས་པ་དྤེ་ནི། ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་འཛིན་
སོང་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་རྒྱུས་མངའ་མྤེད་པའི་སོན་ཆ་ཞིག་མ་གཏོགས་དྤེ་སྔ་འཛིན་སོང་གི་ལམ་སོན་སྔ་རྤེས་ཇི་བཏང་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཡིག་ཆའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ལས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་སྐབས་སུ་སུས་ཀང་
མཉམ་འཁྱྤེར་གནང་སོལ་མྤེད།

གོང་གསལ་བཀའ་ཤག་གིས་བཏང་བའི་ལམ་སོན་བཀོད་རྒྱའི་ནང་།

མཇུག་བསོམས་སུ་་་་སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡང་་་་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་དྤེ་ནི་དོན་གཅོད་ཚང་
མར་དྲན་སྐུལ་ཚུལ་དུ་བཏང་ཡོད་ལ། ཡིག་འབྲུ་འདི་དག་གིས་བཀའ་ཤག་ནས་དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ལམ་
སོན་འདི་རིགས་བཏང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ།

ཞུ་སོར་བ་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་

ཕག་ལས་གནང་མོང་ཡོད་པ་ཟྤེར་མཁན་ཞིག་གིས་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་དང་འབྤེལ་བའི་བྱྤེད་སྒོ་ལམ་སོན་ཇི་
ཡོད་ཀི་ཡིག་ཆར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ནི་རང་གི་ཕྲག་ཏུ་བབས་པའི་འོས་འགན་ཞིག་ཡིན་མོད། ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་མྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་མཆུ་འདི་འདྲ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་
གངས་གསོག་བྱ་རྒྱུར་དགོས་དབང་གིས་ཤྤེས་ཀང་མ་ཤྤེས་མདོག་མདོག་གནང་བ་དང།

ང་ལ་དྤེ་སྔོན་ཡིག་

ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སུས་ཀང་ལམ་སོན་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་སོ་སོས་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་
དང་ཕིས་འབྱུང་བཀའ་མངགས་ཕྤེབས་དོན་ལྟར་ཡིད་བཅང་དམ་དོན་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལྤེན་ལས་ལྡོག་སྤེ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་གི་སྤེ་བོ་ཞིག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གི་ལས་འགན་ཐོག་མུ་མཐུད་འཇོག་རྒྱུར་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་ནས་ཡིད་ཆྤེས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད།
ལར་ནས་ཞུ་སོར་བ་དྤེ་སྔ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གནང་སྐབས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་
༸སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་རྣམས་ཀིས་ངོ་རོལ་ལས་འགུལ་སྐོར་གདོང་
ལྤེན་གནང་ཕོགས་སྐོར་གོས་ཆོད་བཞག་མོང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཚོར་ཤུགས་རྣོན་པོས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གི་
གང་ཟག་ཅིག་གིས་ད་རྤེས་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ཏུ་བབས་དུས་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་ཁག་དཀི་གནང་སངས་འདི་འདྲ་ཧ་
ཅང་མི་འོས་པར་ངོས་འཛིན་དང་སྦྲགས་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ འཁོད་པ་དྤེ་ཡིག་ཐོག་གནང་བའི་ལམ་སོན་ཐོག་མ་དྤེ་
ཡིན། ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད།
༤་༥་༢ ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༥་༢ ནང་། “ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འཁོད་པའི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་
ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེར་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་ནང་ “ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་བལྟ་སྐོར་
ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་
ཐོན་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ནས་དྤེ་གར་ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད།
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ན་དྤེ་སྐོར་ཞིབ་བརྩད་ཀིས་གཞུང་འབྤེལ་སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་བཅས་སན་སྤེང་དགོས་པ་དང་། ”ཞྤེས་འཁོད་ཡོད། ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བོད་རིགས་ངོ་རགས་ཆོད་པ་མི་གསུམ་དང་གཞན་བཞི་བཅས་ནས་སོད་གོས་དམར་པོ་
གོན་ཏྤེ། འཕྲྤེད་དར་ཐོག་རྒྱ་ཡིག་གིས། ཞི་ཀྲུའུ་ཞི། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླས་ཁྱྤེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་ཞྤེས་
པའི་འཕྲྤེད་དར་འཕར་བའི་གནས་ཚུལ་དྲ་ལམ་དུ་ཐོན་མ་ཐག དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་བདྤེ་སྲུང་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་པར་བརྤེན། དོན་ཁང་ནས་སྐབས་དྤེར་མོན་ར་དབང་ཁུལ་དུ་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བཞིན་པའི་བདྤེ་
སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། ” ཞྤེས་གསུངས་པའི་ནང་། “ལམ་སོན་
ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་་་་་ ཞྤེས་པ། ཡང།

དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་བདྤེ་སྲུང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པར་

བརྤེན་གསུངས་པ། སྐབས་རྤེ་ང་ལ་དྤེ་སྔ་སུས་ཀང་ལམ་སོན་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་གསུངས་པ། དྤེ་དག་
མགོ་མཇུག་མི་མཚུངས་བའི་བཀའ་མོལ་ཏྤེ། སྐབས་དོན་མི་འདྲ་བ་རྤེར་གསུང་སངས་མི་འདྲ་བ་རྤེ་རྤེ། ཡང་
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བདྤེ་སྲུང་ལ་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་འཁུར་ཞུ་མི་
དགོས་པ་ལྟ་བུའི་གསུངས་པབ་འདི་ནས་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་གཟིགས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་
གསལ་རོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།

ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པས་བསར་ཟློས་མི་དགོས་པ་ཞུ།

བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་མི་སུ་ཞིག་དང། ཡང་ན་ལས་བྱྤེད་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་འགིག་པ་དྤེ་འགིག་པ་དང།
མ་འགིག་པ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་དང་སྦྲགས་སད་ཕིན་གཟབ་གཟབ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལྤེན་ཞུ་དགོས་
ཀང་། ཞུ་སོར་བས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་དྤེ་ཚོ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྤེ་ཆྤེད་དུ་གཡས་ཁག་
གཡོན་དཀི་གནང་བ་ཞིག་ལས་དོན་གནད་མ་མཁྱྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་དྤེ་
སྔ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གནང་སྐབས། སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་ ༧ པའི་ཐོག་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཨང་
༢༠༡༤།༡༥།༧།༧ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའི་ནང་། “་་་༸གོང་ས་མཆོག་་་ ་་་ཕིའི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གང་སར་
ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་སོང་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོགས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི འབྤེལ་
ཆགས་སོ་སོར་སྔོན་ཚུད་ནས་འབྤེལ་ལམ་དམ་གཟབ་ཀིས་སྐུ་ཕྱྭའི་སྲུང་འདོམས་ཞུ་སྒོར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་
དམ་གཟབ་བྱ་རྒྱུ། ”(དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠། ཡིག་ཆ།) ཞྤེས་གསལ་བའི་གོས་ཆོད་དྤེ་ཉིད་ལག་བསར་
ཆྤེད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྐབས་དྤེར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚང་མར་ལམ་སོན་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད།
༤་༥་༣ ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༥་༣ ནང་། “སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ཨ་
རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་འགན་འཁྱྤེར་ཕོགས་སྐོར་འགྱུར་བ་ལན་མང་ཕིན་ཡོད་ནའང།

དོན་ཁང་ནས་འགན་

ཁུར་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་ཐོག་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་གོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་ཁང་གི་བཀོད་བྱུས་འོག་
རྒྱ་རིགས་སོབ་མས་ངོ་རོལ་བྱ་འཆར་དང་། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ལས་འགུལ་སྤེལ་འཆར་ཇི་ཡོད་
བཅས་པར་དོ་ཁུར་ཆྤེན་པོས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཏྤེ། སྐབས་སོ་སོར་དགའ་ལྡན་ཕོ་
བང་དང་། འབྤེལ་ཡོད་ལ་སན་སྤེང་རིམ་པར་ཞུས་ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་༧ཕོ་བང་ནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་ཕྤེབས་ལྟར། ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ས་གོན་ཕོགས་བསོད་ཀིས་མཚོན་པའི་༧སྐུ་ཕྱྭའི་ཞུ་སྒོ་རྣམས་དོན་ཁང་
ནས་འགན་ཆ་ཚང་འཁྱྤེར་ཏྤེ། ཨ་རི་གཞུང་དང་། བོད་རིགས་ཚོགས་པ། འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་པ། འབྤེལ་
ཡོད་གདན་ཞུ་མི་སྣ་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀིས་འབད་པ་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་འབས་སུ། ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་ཆ་
ཚང་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་སྤེ། སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་ལབ་གྤེང་གང་ཡང་མྤེད་པར་ལས་འགན་འཐུས་གཙང་བྱུང་
ཡོད་པ་ཀུན་གསལ་ཡིན་ལ། དྤེའི་སྐོར་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་བཞིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་།
འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མར་ལས་བསོམས་ཞིབ་ཕྲ་ཕུལ་ཡོད། ” ཅྤེས་གསུངས་པ་དང་། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐད་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཞུ་
སོར་བས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་ཨ་རི་ཁུལ་གི་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མིང་འཁྱྤེར་ཏྤེ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་
ཅི་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་སྐབས་དྤེའི་ཐད་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་ལྷོད་ཡྤེངས་ཕིན་ཡོད་པས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༦ ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་གང་འདྲ་བྱ་
ཡོང་བསམ་པའི་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

མཐར་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་

ཆ་ཚང་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་བ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པ། ༸གོང་ས་
མཆོག་གི་ཐུགས་རྤེའི་བྱིན་རླབས་དང།

འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རི་གཞུང་དང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ཀིས་

ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད།
༤་༥་༤ ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༥་༤ ནང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཕི་
འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེར་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་ནང་། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུའི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་བ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་ལུགས་ཙམ་མ་གཏོགས་བཀོད་མྤེད་ཀང་། སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་བཅུ་
ཟྤེར་བའི་ནང་། ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་པར་སོང་
བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་འབྤེལ་བ་ཆྤེད་བཏགས་གནང་བ་ནི། མང་ཚོགས་
མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་ཐབས་ཀི་འབྤེལ་བ་ཆྤེད་བཟོས་ཐོག གུས་པས་གྲུབ་འབས་ལྡན་པའི་ལས་དོན་ཞུས་
ཡོད་པ་ནག་བསུབ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། ” ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་པའི་ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠
ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་ནང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུའི་
ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐོར་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་ལུགས་ཙམ་མ་གཏོགས་བཀོད་མྤེད་ཀང་། དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ཕི་
ཟླ་ ༠༦ པའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་པར་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་
ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ”པའི་སྐོར་འབྤེལ་བ་ཆྤེད་བཏགས་གནང་བ་ཡིན་ཚུལ་བཀོད་ཀང་། དྤེ་
གཉིས་ནི་གཅིག་ཏུ་སྦྲྤེལ་ནས་ཡོད་དྤེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྤེལ་བའི་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་
འཁོད་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་དྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་བཏང་བའི་བཀོད་ཁྱབ་བརྡ་སོན་དུ་གསལ་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་མྤེད་ལ། བཀོད་ཁྱབ་སོགས་ཀི་ནང་དུ་
བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་ཚུལ་བཀོད་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་པུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་མྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པས་དྤེ་ནི་འབྤེལ་བ་ཆྤེད་བཏགས་གནང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། ཡང་ཞུ་རྩའི་ནང་། “མང་
ཚོགས་མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་ཐབས་ཀི་འབྤེལ་བ་ཆྤེད་བཟོས་ཐོག གུས་པས་གྲུབ་འབས་ལྡན་པའི་ལས་དོན་
ཞུས་ཡོད་པ་ནག་བསུབ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། ” གསུངས་པ་དྤེ་ནི། གཞི་རྩ་མྤེད་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་མཚན་ཤས་བྱས་པ་རང་ཡིན་ལ། དྤེ་བཞིན་དོན་གཅོད་ལས་རྒྱུན་རིང་སོ་སོས་འཐུས་
ཤོར་བཏང་རིགས་ངོས་ལྤེན་མ་གནང་བར་རང་ཉིད་དཀར་འདོན་གི་སོར་བ་ཙམ་ཞིག་ལས་མ་འདས་པས།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཆ༌༢༌༤། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡའི་རྩོད་བཤད།
ཀ

དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་
པར་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་ཡངས་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བས་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༧།༥།༡ ཉིན་ཞུ་སོར་བ་རང་ངོས་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ག་རང་
གི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་མཁྱྤེན་རོགས་དགོས་ངྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལྷོད་
གཡྤེངས་སུ་མ་སོང་བ་ཞུ་ཆོག་པ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ་ཞྤེས་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གནད་དོན་གཉིས་པ་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་
སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་པར་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་པ་འདིའི་ཐོག་ལ་རྤེད།
ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་དང་མྤེད་སྐོར་ལ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། གནས་ཚུལ་
བྱྤེ་བག་པ་ག་རྤེ་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། Florida དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱྤེ་བག་པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་
སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེའི་ཐོག་ལ་རག་ལུས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔང་རགས་དྤེ་ག་རང་མཐའ་མའི་
ཚིག་སྒྲུབ་འདི་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་མ་བངས་པར། ཡི་གྤེའི་ཚིག་འགྤེལ་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཁིམས་ཀི་
ཚིག་འགྤེལ་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ཚིག་སྒྲུབ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཚང་མ་བསོམས་ནས་འགྤེལ་བརོད་
དང་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔང་རགས་དྤེ་ག་རང་བཀླགས་པ་ཡིན་ན་དཔང་རགས་དྤེ་ག་རང་
ནང་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་མི་རི་ཀར་
འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོས་བོད་རིགས་བཞི་ཙམ་གིས་ཞི་
ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་ཕྤེབས་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་ལུགས་བརོད་ཚིག་འཁོད་པའི་འཕྲྤེད་དར་འཁྱྤེར་ཏྤེ། ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་
དགའ་བསུ་ཞུ་མཁན་རྒྱ་རིགས་རུ་བསར་ནང་ལངས་བསད་པའི་འདྲ་པར་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནང་ཐོན་སོང་བ་
དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་ལས་འགུལ་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞུ་མུས་ཐོག གོང་གི་
གནས་ཚུལ་ཡང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་ཡོད་ཨྤེ་ཡོད་སམ་སྤེ། ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནས་ར་
དབང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ། དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིང་། དྤེ་ལབ་དུས་ཙམ་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་འདི་མ་འོངས་པ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་
ལྷོད་གཡྤེང་ལབ་པའི་ཚིག་འདི་རྩོད་ལན་པས་འགྤེལ་བརོད་ལོག་པ་གནང་བཞག སྤྱིར་བཏང་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་
ལབ་ན། གཅིག་གིས་ད་དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན་ལྷོད་གཡྤེང་ལབ་དུས། དྤེས་ལྷོད་གཡྤེང་ཤོར་བའི་རྤེན་གིས་རང་
བཞིན་གི་གོང་གུན་ཕོག་པ། གནོད་འཚེ་བྱུང་བ། ཉྤེན་ཁ་བྱུང་བ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཉྤེན་ཁ་བྱུང་བ།
བསུན་གཙེར་བྱུང་བ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལྷོད་གཡྤེང་ལབ་དུས། གཅིག་གིས་གོང་གུན་ཕོག་པ་ཞིག་དང་། ཡང་མིན་ན་
དྤེའི་རྤེན་གིས་རང་བཞིན་གིས་དངངས་འཚབ་བྱུང་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གནོད་འཚེ་ཞིག་བྱུང་བ་ཞིག
ད་ལྟའི་གནད་དོན་འདིའི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་
དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་པར་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་ལྷོད་གཡྤེང་ཀི་ཚིག་
འདི་དྤེ་ག་ཙམ་སར་པ་ཞིག་རྤེད། གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་ཡང་གནས་ཚུལ་
བྱྤེ་བག་པ་འདི་ཕོ་ལོ་རི་ཌ་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་དགའ་བསུ་ཞུས་པ། དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་གནས་
ཚུལ་དྤེ་ག་རང་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པ། དྤེ་ག་རང་སན་སྤེང་ཞུས་པ། དྤེ་ཡང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ཡོད་པ།
དྤེ་དག་ཚང་མ་འབྤེལ་ཡོད་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ། དྤེ་ཡང་ཐོག་མར་འདྲི་རྩད་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་མ་
ཡིན་པ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་སྒང་ལ་བཞག་ནས་འདྲི་རྩད་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཐོག་ལ་འདྲི་རྩད་དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་ཕུལ་
ནས་གཙང་མ་ཆགས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟའི་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ ཉྤེས་པའི་ངོ་བོར་ཐག་གཅོད་དྤེ་བསར་དུ་བཏང་བ་
ཞིག་ལ། དྤེ་ཡང་ད་ལྟའི་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་ཉྤེས་འཛུགས་དྤེའི་ནང་ལ་སྔོན་མ་ཡི་ཉྤེས་འཛུགས་འདྲི་རྩད་བྱས་
ཚར་ཟིན་པའི་རྒྱ་ལས་བརལ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་ཡོད་པ་ཞིག་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ད་ལྟའི་འདི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཞུས་ཚར་དུས་ཙམ་པ་ལ།
ལྷོད་གཡྤེང་ལབ་དུས་གོང་གུན་ཕོག་པ་མཐོང་བ་དྤེ། འདིའི་ནང་ལ་སར་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་
པ་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མྤེད་འདི་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འོག་གི་མཐའ་མའི་
བརོད་པ་ལྷོད་གཡྤེང་མི་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། ཞུས་པ་དྤེའི་གོ་དོན་དྤེ་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་བ་ཡིན་ཟྤེར་ནས་ངོས་ལྤེན་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དྤེ་རིང་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས། ང་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་
སྐད་ཆ་ཞིག་གོ་སོང་། ང་དཔྤེ་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་གུན་ཞིག་ཕོག་ཚར་དུས་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་
གང་ཡང་བྱྤེད་དགོས་མ་རྤེད། ལྷོད་གཡྤེང་ཚུད་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་པ་འདི། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་ཐད་ཀར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད་ད། ང་ཚོའི་ལྟ་བའི་མིག ཁོག་པའི་
སིང་རྤེད་ད། འདི་ངས་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ། ད་ཞུ་སོར་བས་གསུང་སངས་ལྟར་ན། ཁོ་རང་གིས་
ཁས་བངས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་རྩིས་མི་འདུག ལྷོད་གཡྤེང་ལབ་དུས་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་ས་ཡིག་
བཀོད་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་རང་གིས་བིས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་རྩོད་ལན་པས་བིས་པ་མ་རྤེད་ད། མ་འོངས་
པ་མཁྱྤེན་རོགས་དགོས་ངྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལྷོད་གཡྤེང་སུ་མ་སོང་བ། དྤེ་ཞུ་

Page 162 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོར་བས་བིས་པ་རྤེད། དྤེ་རྩོད་ལན་པས་བིས་པ་མ་རྤེད། འདི་ཁོ་རང་གི་ས་ཡིག་ཡོད་རྤེད། གཉིས་ས་ལ། ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཡི་གྤེ་ཞིག་བཏང་བ་རྤེད། ཕག་བིས་དྤེའི་ལན་དྤེ་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་
བས་བིས་པ་དྤེ་རྤེད། ཕག་བིས་དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་
ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་སན་
སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར། ཡང་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཞྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས་ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གོ་
དགོས་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལྟ་སྐོར་ཕྤེབས་སྐབས། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་བྱ་སྤྱོད་
དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་འདུག་ན། དྤེའི་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་
རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་དང་མྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་
ཞུས་མ་སོང་ན། དྤེའི་སྐོར་གཞི་རྩའི་གཞུང་འབྤེལ་སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་སན་སྤེང་དགོས།
སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་སུ་མ་སོང་བ་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོ་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཡི་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་ལན་ལ་འདི་བིས་འོང་དུས་ཁོ་རང་གིས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ངོས་ལྤེན་བྱས་
པ་མ་ཟད་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་བ་དྤེ་ག་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས། མ་འོངས་པ་གནད་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་
དྤེ་རིགས་ཞུ་ཆོག་པ་དང་། ལྷོད་གཡྤེང་མི་གཏོང་བའི་ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་པ། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་
འབང་པའི་གནད་དོན་འདིའི་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞྤེ་དྲག་བཤད་མི་དགོས་འདུག་བསམ་གི་འདུག ཁོ་རང་རང་གིས་
ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཡི་གྤེ་ནག་པོ་སྒང་ལ་ས་ཡིག་དང་བཅས་པ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་འགའ་ཤས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད།
སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཆྤེད་དུ་
དཔང་རགས་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་མར་བཏོན། དྤེ་ལ་ཡར་དགག་པ་རྒྱབ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད།
ད་དྤེའི་ནང་ནས་བྱྤེ་བག་གཅིག་བཏོན་ཡོང་སྤེ། ལྷོད་གཡྤེང་ཕིན་པ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པ་རྤེད་ཅྤེས། རྩོད་པ་འདི་
བསོན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བསོན་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ། ད་ལྟ་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༩ དཔང་རགས་ཨང་
༢༨ མར་ལུང་འདྲྤེན་གནང་བ་རྤེད། འདི་དང་འབྤེལ་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་སོ་སོ་ལ་བཀོད་
ཁྱབ་བཏང་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། གཅིག་བྱས་ན་སོ་སོས་ཕུལ་བའི་དཔང་
རགས་དྤེ་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་མཐོང་གི་འདུག དྤེ་
ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༩ འདི་ལུང་འདྲྤེན་གནང་བ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ ཐམ་པ་འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
ལུང་འདྲྤེན་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ ཐམ་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ལུང་འདྲྤེན་གང་ཡང་གནང་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་རྤེད། གནང་མྤེད་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའི་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉིན་དང་པོ་
ཚེས་ ༡༠ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ལ་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་དྤེའི་ནང་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༡ དང་། དྤེ་
ནས་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༣༠ ཐམ་པ་དྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ད་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ ཐམ་པ་དྤེ་ཕུལ་བ་
ཙམ་མ་གཏོགས་དངོས་དོན་འདི་ལ་འདོན་འབུལ་ཞུས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་
བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་སོན་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༩ དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་དྤེ་གནང་བ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
དཔང་རགས་དྤེ་འཚོལ་བའི་ཐབས་ཤྤེས་མང་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ཏྤེ། མ་རྙྤེད་པ་རྤེད། མ་རྙྤེད་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གིས་ད་ལྟ་བཏོན་གནང་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དོན་ཚན་ཁོ་
རང་ག་རྤེ་རྤེད། དངོས་དོན་འདི་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་
སན་སོན་གནང་བ་ནང་བཞིན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་
དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དང་པོ་རྩོད་པ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད། ཡོད་མ་
རྤེད། འདི་རྩོད་པ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལམ་སོན་ག་རྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
སོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་
གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་དྤེ་བདྤེན་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ལྟོས་མྤེད་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་ཡོང་སིད་ཀི་མ་རྤེད།
ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེ་ཡང་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
བ་འདི་ཡོང་སིད་ཀི་མ་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ། ཕག་འདར་
ནས། བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གོང་གུན་ཕིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། གོང་གུན་ཕིན་ཚར་བ་ཞིག་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ་གསུངས་པ་འདི། སྤེམས་ཀི་ཚོར་བ་དྤེ་སུ་ཡིན་
ནའང་སོན་ཆོག་གི་རྤེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་
འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་དང་མྤེད། གོང་གུན་ཕོག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་མྤེད། ཞུ་སོར་བ་དྤེར་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། གོང་གུན་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གོང་གུན་དྤེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དྤེ་གོང་
གུན་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་འགན་འཁྱྤེར་བའི་སྐབས་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
བྱུང་མྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། སབས་ལྤེགས་པ་ཤིག་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་
གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདི་དོན་གཅོད་གཅིག་པོས་འཇོན་བཞག་པ་ཞིག་མ་རྤེད་ད།
བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་
འཇོན་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་ངོས་ལྤེན་གནང་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་སྤེམས་ཚབས་ཆྤེ་ཤོས་ཞིག་དོན་གཅོད་སུ་ཡིན་ནའང་། འགན་
ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་པར་ལྟོས་མྤེད་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྩོད་གཞི་དང་པོ་
འདི། ༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་གི་སྔོན་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད། ཡོད་མ་རྤེད་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་རྤེད། གུས་ཞུ་
སོར་བས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཟྤེར་ན། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་དྤེ་གཏོང་དགོས་
བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་ཐྤེངས་དང་པོར་བཏང་བ་རྤེད། དྤེའི་དཔང་རགས་ལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤
པ་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་
གཅིག་པོ་ལ་བཏང་བ་ཞིག་མ་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ། མཚུངས་མྤེད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པར། ཆྤེད་ཞུ། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ བཀོད་རྒྱ་ནང་། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་
ནས་ས་གནས་སོ་སོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་
བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ནང་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་
ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་།
གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པར་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡང་། ད་ཁ་སྤེང་དངོས་དོན་དང་པོ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡང་ཟྤེར་བ་འདི་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་སངས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་འགྤེལ་
བཤད་ག་རྤེ་བསོན་གི་ཡོད་ན། དྤེ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། བཀའ་ནན་ཕྤེབས་འདུག་ན། མ་འོངས་པ་གོང་གསལ་གནས་
ཚུལ་དང་འབྤེལ་ལས་བསོམས་འདི་གར་གཏོང་དགོས་པ་དགོངས་མངའ་ཞུ། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཉིན་དྤེ་རང་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེ།
ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔང་རགས་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་སན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེ་བསར་
ཟློས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༥
ནང་ལ་དངོས་དོན་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཡོད། དངོས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་
ནས་ཕུལ་ཡོད། དཔང་རགས་ཨང་ ༡༥ འདི་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་
ཕོགས་སིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འདིའི་རྤེའུ་མིག་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཐྤེངས་དང་པོར་རྤེའུ་མིག་གི་ཨང་ ༦༨
ནང་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན།
འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་
བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་བཀོད་ཁྱབ་ཟྤེར་བ་འདི་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་དྤེའི་ཐོག་
ནས་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ སྔོན་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་
འདི་ཡིན། ཡིན་ནའང་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ལྟ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་
དྤེ་ག་རང་གཅིག་པོའ ་ི ཐད་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་
གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ། འབྤེལ་བ་འདི་ག་བ་བཏགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་གཏན་འཁྤེལ་བར་སོང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ཨ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་དག་གིས་སར་ཡང་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གིས་ལས་
འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་སིད་པར། ཞུ་སོར་བས་སྔར་བཞིན་ལྷོད་གཡྤེང་ལ་གནས་སིད་པས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་
འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད། གལ་སིད་དྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་སོང་ད། ཁྱྤེད་རང་གིས་
ཕ་གིར་ཞི་ཅིང་ཕིང་སྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་ཚོས་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུས་པ་དྤེ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་དྤེ་
གས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་བའི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ད་
ཟྤེར་ནས་ཚིག་གཅིག་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་
ཡོད་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་ལའང་བཀའ་ཤག་ལ་དངངས་འཚབ་བྱུང་། ཁྱྤེད་རང་གིས་
འགན་ཡག་པོ་འཁྱྤེར་མི་འདུག་ད། མ་འོངས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། དྤེ་དུས་གསུངས་ཡོད་མ་
རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ངས་ཁིམས་རྩོད་པ་ཕྲུ་གུ་བཙས་ཚར་རྤེད། ཕྲུ་གུ་མ་སྤེས་སྔོན་
ནས་ཁྱྤེད་རང་གཟུགས་པོ་འཁོར་བསད་ཡོད་དུས་གཟབ་གཟབ་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད་ཟྤེར་ནས་བསབ་བྱ་
རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕྲུ་གུ་སྤེས་ཚར་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཁྱྤེད་རང་གཟུགས་པོ་འཁོར་བསད་དུས་འདི་
བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཆོ་ཡོད་མ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
དུས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ལ་གཟིགས་གནང་དང་། རྩོད་ལན་པས་དཔང་
རགས་བཏོན་པའི་ནང་ལའང་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་བཏོན་པའི་ནང་ལའང་གཟིགས་
རོགས་གནང་། དྤེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་
བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་ ༤་༥་༡ ནང་། གོང་གསལ་བཀའ་ཤག་གིས་བཏང་བའི་
ལམ་སོན་བཀོད་ཁྱབ་ཀི་མཇུག་བསོམས་དྤེ་ལ། སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡང་། ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་
དྤེ་ནི་དོན་གཅོད་ཚང་མར་དྲན་སྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་བཏང་ཡོད་ལ། ཡིག་འབྲུ་འདི་དག་གིས་བཀའ་ཤག་ནས་དྤེ་སྔ་དོན་
གཅོད་ཁག་ལ་ལམ་སོན་འདི་རིགས་བཏང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བཏང་ཡོད་པ་
གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་བཏང་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་གཅིག་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། ཡིག་ཆ་གང་རྤེད།
༢༠༡༧།༤།༢༠ སྔོན་ལ་ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་འདྲ་ཞིག་བརྒྱུད་
ནས་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གང་
ལྟར་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། སྐབས་དྤེ་དུས་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་། སིད་འཛིན་ཊམ་གཉིས་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་སྐབས་སུ། བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོས་པའི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བོད་པ་གསུམ་དང་།
རྒྱ་རིགས་ཁག་ཅིག་མཉམ་དུ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ། ང་དྤེ་དུས་གཞུང་འབྤེལ་ Houston ལ་
ཕོགས་བསོད་ཕིན་ཡོད། དྤེའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་ངོ་དྤེབ་ནས་གོ་མ་ཐག་པར། སོ་སོས་རྒྱ་སྐད་ཤྤེས་ཀི་
མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་
ལགས་ལ་གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་འདུག དྤེའི་གས་དྤེ་རྩད་གཅོད་བྱས། ཡར་སན་
སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ཞུ་ཞོག་ཨ་ཞྤེས་ལམ་སྤེང་མངགས་པ་ཡིན། མངགས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་གུས་ཞུ་སོར་བ་
དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མ་འཁྱྤེར་པའི་སྔོན་ལ། འདི་ནས་ཕར་མ་འགོ་སྔོན་ལ། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀི་ཕག་ལ་བསྐུར་ཡོད། དྤེ་ལ་
དོ་སྣང་གནང་རོགས་ཞྤེས་བཀོད་མངགས་གནང་སོང་། ང་ Houston ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཀུན་དགའ་
བཀ་ཤིས་ལགས་ལ་མངགས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀིས་གནད་དོན་འདི་བདྤེ་སྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་མཁྱྤེན་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་ནས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ ༢༠༡༧
ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་དུ་མོན་ར་དབང་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་དྤེར་རྤེད། སྐབས་དྤེ་ལ་
ཡར་བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཐོན་འདུག་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུས་པ་དྤེ། དཔང་
རགས་དྤེ་ང་ལ་མ་རག་པར། དྤེ་རིང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་འདིའི་ནང་ལ་བཏོན་ཡོང་བ་འདི་རྤེད། དྤེ་ཆ་
ཚང་གཟིགས་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་གཅིག་པོ་ཞིག་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། གནད་དོན་འདི་གསལ་པོ་ཆགས་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་པའི་ཐོག་ནས་
གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
འདི། ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདིའི་སྒང་ལ་སྤེབས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་སན་
སྤེང་ཞུས་སོང་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་འདི་གཅིག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་ལ་ཡར་ཞུས་པ་འདི།
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འདི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིག་རྤེད་མ་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་ལ་
ཡར་ཞུས་པ་འདི། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་འདི་སྐབས་དྤེར་ཆིབས་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དུས་འགང་ཕིན་ཡོད་ན་ངས་མི་ཤྤེས་མ་གཏོགས། བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞུས་ཡོད་ན་
བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ཡིས་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། བཀའ་བོན་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་
རྤེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་
གསུངས་མ་སོང་ཞྤེས་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་འབྤེལ་ཡོད་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།
ང་ཚོར་ཡིག་ཆ་མར་གནང་བ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གནང་མ་སོང་། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་
ལ་ཡིག་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀི་ཕག་ལ་བསྐུར་ནས་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཞི་ཅིང་ཕིང་
ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པ་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་
ཡིན། དྤེ་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལྟོས་མྤེད་བྱས་པ་ཞིག་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་ལྟོས་མྤེད་
བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། གལ་སིད་མ་འོངས་པ་དྤེ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལྷོད་གཡྤེང་མི་འགོ་
བ་ཞིག་ང་ཚོས་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། རྩ་བས་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་དྤེབ་མཐུག་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
ཡོད་རྤེད། ཤོག་ལྷྤེ་ ༣༠༠ ལྷག་ཅིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ག་
རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང་རང་རང་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གོ་རིམ་དང་གོང་རིམ་བརྩི་སངས་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པའི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་མ་ཞུས་པར། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་ཡོད་ན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ད་དྤེ་གནས་སངས་གཅིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་འོག་ལ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་གཅིག་
ལ་ཞུས་པ་དྤེ། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་བའི་ཉྤེས་འཛུགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་གནང་དགོས་པའི་གནས་སངས་
དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད། བྱས་ཙང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ Confidential
གསང་གནས་རང་བྱས་ནས་ཡིག་ཆ་གནང་བ་དྤེ། ཕ་གིར་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་འཁྱྤེར་པ་དང་། ད་དུང་ལྷག་པར་
དུ་ལོ་འདིའི་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ ༢༠༡༧ ལོ་ལ་ཕི་ཟླ་ ༤ དང་། ཕི་ཟླ་ ༦
དང་། ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་པ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ལྷག་པར་དུ་ང་
ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཚོས་རི་རྣོན་པོ་བྱས་ནས། ལམ་སྤེང་ཡིག་ཆ་དྤེའི་གས་དོན་གཅོད་ལས་
བྱྤེད་ལྔ་ཡོད་པ་ཚང་མ་འཛོམས་ནས། ཡིག་ཆ་རྤེ་རྤེར་ཞིབ་བཤྤེར་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་བདྤེ་སྲུང་ལ་ཞུས་
པ་དྤེ། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པས་སན་སོན་ཞུས་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༢༩ དྤེའི་ནང་ལ་བདྤེ་སྲུང་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་
དྤེའི་དུམ་བུ་གཅིག་མ་གཏོགས་བཀླགས་མྤེད་པར་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་འདི་
གསུངས་སོང་སྤེ། ད་སྐབས་རྤེར་སྐབས་རྤེར་དགོངས་སྤེལ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དགོངས་སྤེལ་ཞུས་ཉྤེས་བྱས་
ཟྤེར་མཁན་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག ཞུ་ལན་ནང་ལ་གཟིགས་དང་། ག་དུས་ཡིན་ནའང་འབྤེལ་བ་འདོགས་ས་དྤེ་ཁོ་རང་
སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཞིག་རྤེད། ལས་ཀ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་སངས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ། ངོས་ལྤེན་
བྱྤེད་རྒྱུ་ཕར་བཞག དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཕར་བཞག སྐབས་རྤེར་སྐབས་རྤེར་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ང་ལས་
བྱྤེད་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་བཀོན་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཚང་མ་ཚར་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་བའི་
ལུགས་སོལ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག ད་འགོ་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་འདྲ་པོ་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག་སྤེ།
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ལན་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་ངོ་ཚབ་བྱས་ནས་ལན་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པ་འདི་
ཐུགས་ལ་ཉར་དགོས་པ་དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག སིག་གཞི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་
པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང། བཀའ་ཤག་གི་ངོ་ཚབ་བྱས་ནས་སིག་གཞིར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་
དགོངས་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སིག་གཞིར་འགྤེལ་ལོག་བརྒྱབ་པ་འདི་གས་
འདི། མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ཕི་ལོགས་ལའང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མི་སིད་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡར་ཕུལ་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་ཁུངས་སྤེལ་གསལ་པོ་བྱུང་མྤེད་པ་ཡིན་ན་བསར་དུ་ཀློག་
ཆོག་པ་གིས། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཕུལ་བའི་ཡི་གྤེ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་། ༢༩ འདི་རྤེད།
མཚུངས་མྤེད་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་
༢༧ འཁོད་ཕག་བིས་གནང་འབྱོར་དོན་རོགས་བྱུང་། ཕག་བིས་འདི་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་
ཤག་གིས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་འདི་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁྱྤེད་རང་ལ་
གསལ་བཤད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཁ་ཤོག་གཅིག་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། འདི་ལ་ཡར་ལན་ཕུལ་བ་དྤེ། རྒྱ་ནག་གི་སིད་
འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་མི་རི་ཀར་འཚམས་འདྲི་འབྱོར་སྐབས། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོས་
བོད་རིགས་བཞི་ཙམ་གིས། ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་སྤེབས་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་ལུགས་བརོད་ཚིག་འཁོད་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཕྲྤེད་དར་འཁྱྤེར་ཏྤེ་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་མཁན་རྒྱ་རིགས་རུ་བསར་ནང་ལངས་བསད་པའི་འདྲ་པར་ཞིག་
སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནང་ཐོན་སོང་བ་དང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་ལས་འགུལ་ལ་དོ་
སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞུ་མུས་ཐོག གོང་གི་གནས་ཚུལ་ཡང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་ཨྤེ་ཡོད་སམ་སྤེ།
ཞལ་པར་བརྒྱུད་ར་དབང་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སན་སྤེང་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་
ཞིང་། ངས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ད་གིན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། མ་འོངས་པར་མཁྱྤེན་
རོགས་དགོས་ངྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལྷོད་གཡྤེང་སུ་མ་སོང་བ་ཞུ་ཆོག་པ་དྤེ་དོན་
དགོངས་འཇགས་ཞུ། ལན་འདི་ཕུལ་ཟིན་པའི་རྤེས་སུ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཁྱྤེད་རང་གི་ལན་འདི་
འགིག་མི་འདུག་ད། ད་དུང་འདི་འདྲ་ཞིག་ཉྤེས་པ་ཕོག་གི་རྤེད་ད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་འདི་འགིག་པ་ལ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པ་རྤེད། ད་གུས་པ་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུའི་བཀོད་
ཁྱབ་སྤེབས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ༢༠༡༧།༡༡།༡༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་བརྤེན་ནས་གནས་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་བཟོས་
པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་བཟོ་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་བཟོས་པ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་བཟོས་པ་རྤེད། གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཀི་སྔོན་གྤེང་གི་
ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། གསལ་བཤད་ཀི་དོན་ཚན་ནང་ལ་གསལ་པོ་
བཀོད་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་
དྤེ་དུས་ཆུ་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ཆ་བཞག་ན། ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པ་ ༢༠༡༧།༤།༦ ཉིན་དྤེ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ཕི་ཟླ་ ༤ དྤེར་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་
རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ཆིབས་བསྒྱུར་དྤེ་ ༢༠༡༧།༦།༡༣ ལ་རྤེད། ངོ་རོལ་བྱས་པའི་ས་ཆ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་
ན། ཞི་ཅིང་ཕིང་ཕྤེབས་ས་དྤེ་ཨ་རི་ཡི་ཤར་ལྷོ་ངོས་ཀི་མངའ་སྤེ་ Florida ཟྤེར་ས་དྤེ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ས་ California མངའ་སྤེ་ཡི་ནང་ལ་ Los
Angeles, San Francisco, Orange County ལ་རྤེད། Minnesota ལ་ཆིབས་
བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེད། Massachusetts མངའ་སྤེ་ནང་ལ་ Boston ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེད།
ས་གནས་ཀི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་ཆིབས་
བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ག་སིག་གང་དང་གང་བྱས་ཡོད་རྤེད། འཐུས་ཤོར་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་
ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་གནང་དགོས་རྤེད། ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་
རགས་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་གོས་ཆོད་ཅིག་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་དྤེ་ལུང་
འདྲྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེད་མངགས་འདོགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ San Diego University ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་ཕི་ཟླ་ ༢ ནས་
ཡོངས་གགས་ཆགས་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ San Diego ཡི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཚགས་ཤོག་ཅིག་ནང་ལ་
༢༠༡༧།༢།༡༧ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་རྤེད། རྒྱ་རིགས་སོབ་མ་ཚོས་ངོ་རོལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་སིག་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདུག ང་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་མ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་བལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་
པྤེ། རྒྱ་རིགས་སོབ་མ་ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་བལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་། ངོ་རོལ་བྱྤེད་མཁན་གི་
མི་དྤེ་ཚོ་སུ་རྤེད་འདུག དྤེའི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་སུ་རྤེད་འདུག ང་ཚོས་ཆ་ཚང་རྩད་གཅོད་ཞུས་པ་རྤེད། རྩད་གཅོད་
ཞུས་ནས་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོའི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་ San Francisco ལ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཀི་
ཡན་ལག་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤྤེས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སིག་འཛུགས་དྤེ་ Chinese Students and
Scholars Association ལབ་ནས་རྒྱ་རིགས་སོབ་མ་དང་། ཤྤེས་ཡོན་ཅན་གི་ཚོགས་པ་དྤེ་བཙུགས་
ནས། དྤེའི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་གིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་ནས་ངོ་རོལ་བྱྤེད་དུ་འཇུག་
རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་པ་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་མར་ཐད་ཀར་
ཐོན་ནས་ངོ་རོལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་མི་གཞན་པ་ལ་རྩོམ་
ཡིག་འབི་རུ་བཅུག་པ་ཡིན། བརྒྱུད་ལམ་ནང་ལ་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་འབི་རུ་བཅུག་པ་ཡིན། དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞིག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཡར་དུས་ནས་
དུས་སུ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། གནད་དོན་དྤེ་འདི་འདྲ་རྤེད་ད། དྤེའི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་འདི་
འདྲ་རྤེད་ད་ཞྤེས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་
གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་འཕྲད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་སྐུའི་
སྲུང་ཕྱྭའི་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་རྤེད་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རྤེད། ༢༠༡༧།༤།༢༨ ཉིན་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་དྲུང་ཆྤེ་བསན་འཛིན་སག་ལྷ་ཡིས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་གནང་སོང་། ཕི་ཟླ་ ༦
ཆིབས་བསྒྱུར་གི་འགན་ཡོངས་རོགས་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་མཁན་སྐུ་ཞོགས་བསན་འཛིན་དོན་ལྡན་ལགས་ནས་གནང་
གི་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་སྐུའི་སྲུང་ཕྱྭ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ས་
གནས་ཀི་མཛད་རིམ་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གནང་སོང་། སྐབས་དྤེ་ལ་ཨ་
རི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་ཆ་
ཚང་ཞིག་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་དྲིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་ཤར་གིང་
ཟླ་སོན་ལགས་ལ་ཞུས་ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༥།༥ ཉིན་དྤེར། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉིན་མོར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
མཇལ་བ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨
ཞོགས་པ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་ཡིན། མཇལ་ཁ་ཞུས་པའི་
སྐབས་སུ་གནས་སངས་དྤེ་མ་རྤེད་པ་ཞྤེས་གསུངས་ནས། རྤེས་སུ་གཞི་ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྐུའི་སྲུང་
ཕྱྭའི་འགན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཡིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་
ང་ཚོ་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ལས་འགན་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཨ་རིའི་ཆྤེས་
མཐོའ ་ི མི་སྣའི་སྲུང་སོབ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་ Darryl Waller མཆོག་ཡིན་ན། དཔང་རགས་
འཕར་མ་ཨང་ ༥ ཕུལ་ཡོད། Darryl Waller ཉིན་ག་དུས་ག་དུས། ཆུ་ཚོད་ག་དུས་ག་དུས་ཐུག་ཡོད་མྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ཚོ་ཕུལ་ཡོད། དཔྤེར་ན། ༢༠༡༦།༡༡།༤ ཉིན་༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་བའི་སྔོན་ནས་ང་ཚོས་
འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་རྤེད། Darryl Waller མཉམ་དུ་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་རང་ Diplomatic Security
Service ཡི་༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་གཙོ་བོ་རྤེད། ཁོ་རང་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནས་
ཐུག་ཡོད། ༢༠༡༧།༡།༣༡ དང་ ༢༠༡༧།༥།༡ ལའང་ཐུག་ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ལ་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་ཁོ་
རང་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། Christopher Rose དང་། Aaron Smith ༸སྐུ་མདུན་མཉམ་དུ་ལྷན་
བཅར་ཞུ་མཁན་ཡང་ཐུག་ཡོད། འགན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་ང་ཚོའི་ཟླ་དྲུག་དང་། ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་
ནང་ལའང་བཀོད་ཡོད། དྤེའི་ནང་ལ། དཔྤེར་ན་ད་ལས་བསོམས་འདི་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་
༡ ནས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ བར་གི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་གོང་རྒྱ་
རིགས་སོབ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་གི་བཀོད་བྱུས་འོག་ངོ་རོལ་བྱ་འཆར་གནས་ཚུལ་
ཐོན་ཡོད་ནའང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་། ས་གནས་མཛད་འཆར་གོ་སིག་
ཞུ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་བསན་འཛིན་དོན་ལྡན་ལགས་དང་། གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་བཅས་ནས་དབུས་སའི་སྐུའི་
སྲུང་ཕྱྭ་མཐུན་འགྱུར་འོག་ག་སིག་ལྤེགས་པོ་གནང་ཡོད་སབས། རྒྱ་རིགས་སོབ་མ་གཅིག་གིས་ཀང་ངོ་རོལ་བྱྤེད་
མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ལས་ངན་བོད་རིགས་བདུན་གིས་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དང་།
ཚེས་ ༡༧ ཉིན། དྤེའི་ཐོག་མགོ་སྤེར་བུད་མྤེད་གཉིས་བཅས་ནས་༸སྐུ་མདུན་གི་ཕྤེབས་ལམ་དང་བཀའ་སོབ་
གནང་སའི་ཐག་རིང་ས་གནས་ཤིག་ནས་རྒྱང་བསགས་མྤེད་པར་སྐད་འབོད་དང་ཡིག་ཆ་ཕྲན་བུ་བཀམས་སོང་།
ལྷོ་བྱང་ California བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྣྤེ་འཁིད་འོག་བོད་རིགས་ཚོས་ཁ་གཏད་ནན་པོ་
བཅག་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཚེས་ ༡༩ དང་། ༢༠ ཉིན་གཉིས་རིང་ Orange County མཛད་འཆར་དང་།
ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༤ བར་ Minnesota ༢༥ ནས་ Boston བཅས་ཀི་མཛད་འཆར། ཚེས་ ༢༦ ཉིན་
ཆིབས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བར་གི་མཛད་རིམ་ཐོག་གཞོགས་འདྤེགས་དང་སྐུའི་སྲུང་ཕྱྭའི་འགན་ཆ་ཚང་འཐུས་གཙང་
ཞུས་ཡོད། ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ Boston དུ་བོད་རིགས་ཚོར་བཀའ་སོབ་གནང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་
བོད་རིགས་བདུན་པོ་དྤེ་རང་གིས་ངོ་རོལ་བྱས་ཀང་ནུས་པ་གང་ཡང་ཐོན་མྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབངས་ངོ་རོལ་
བྱ་མིའི་སྐོར་དང་གདོང་ལྤེན་བྱ་ཕོགས་སྐོར་ཟུར་དུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་། འཛིན་སོང་གི་འབྤེལ་ཡོད་ལ་ནང་
གནས་དང་། གསང་གནས་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཕུལ་ཡོད། ལས་བསོམས་འདི་དྤེའི་སྐབས་
ངས་ཁིམས་ལ་གཏུག་གི་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། འཁོད་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ལས་འགན་འཁྱྤེར་ཡོད། དྤེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་
དཔང་རགས་ནང་ལ་དངོས་སུ་བཏོན་ཐུབ་མ་སོང་། ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་དངོས་
དོན་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ༢༠༡༧།༥།༡༧ ཉིན་དྤེར། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་འགན་ཆ་ཚང་འཁྱྤེར་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ ༥
ཚེས་ ༢༡ རྤེད། དྤེ་མ་འབྱོར་སྔོན་ནས་ང་ཚོ་ལ་འགན་ཡོད་མྤེད་མ་ལྟོས་པར། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་། བཀའ་
དྲུང་ཡིག་ཚང་། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བཞི་ལ་ཕག་བིས་དྤེ་ཕུལ་ཡོད། ༥།༡༧ གི་ཕག་བིས་
དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་མི་བདུན་ནས་དགུ་བར་དུ་ངོ་རོལ་བྱྤེད་པར་འགོ་རྒྱུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད་བཞག དྤེ་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སབས་ཡག་པ་ཞིག་ལ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་ལས་བྱྤེད་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཕ་གིར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། སྔོན་མ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་ལོ་དྲུག་ལས་ཀ་བྱས་མོང་བའི་ཉམས་མོང་ལ་བརྤེན་ནས། ཕ་གི་ནང་ལ་ང་ཚོར་
ལན་སྤེལ་མཁན་ཡོད་རྤེད། མི་སུ་དང་སུ་འགོ་ཡི་འདུག མི་གངས་ག་ཚོད་འགོ་ཡི་འདུག ས་གནས་ག་ཚོད་ལ་
འགོ་ཡི་འདུག འདི་སྔོན་ཚུད་ནས་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། སྔོན་ཚུད་ནས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཆ་ཚང་ཞིག་
ཡར་ལན་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་གནད་དོན་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་རྤེད། ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གྲུབ་པའི་རྤེས་ལ། ༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་མོར་
བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་བཏང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེའི་རྤེས་ལ་ ༢༠༡༧།༦།༢༦ ཉིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་
ཕར་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་བ་རྤེད། ༢༠༡༧།༦།༢༩ ཉིན་ལ་ᩚᨑ᪠ས་བསྒྱུར་གི་སྐབས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་
བ། གསར་ཤོག་ནང་ལ་གང་ཐོན་པ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སོན་གང་ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་ལས་
བསོམས་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞིག་ཡར་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་ནང་ལ་
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེའི་གས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་བངས་པ་ནས་
བཟུང་སྤེ། མང་ཚོགས་ལ་སྐད་ཆ་མ་བཤད་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་མི་ལྔ་མ་
གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། Washington DC ལ་བསད་ཡོད་རྤེད། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་རྒྱུས་ལོན་བྱ་
རྒྱུ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཁག་པོ་རྤེད། བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་ཚོ་དང་མི་མང་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་
གི་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཡར་ལན་སོད་རོགས་གིས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དཔང་
རགས་ཨང་ ༡༧ འདི་ཡང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་ཕུལ་ཡོད། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ འདི་ག་རྤེ་རྤེད་
ལབ་ན། ཞུ་རྩ་ ༤་༤ ནང་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཕ་གིར་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ནས་རྤེད། འདི་དངོས་དོན་ཆགས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དཔང་རགས་འདི་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་
དགོས་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གནད་དོན་འདི་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་སོང་ཙང་འདི་ཞུ་ཆོག་པ་
གིས། དྤེའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་དྲུག་ཡོད་རྤེད། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་བསྐོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་
པོ་འདུག བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས། ད་ཡིན་ན་མོས་མཐུན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་འདི་
འགིག་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། མོས་མཐུན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས། མོས་མཐུན་ཟྤེར་དུས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཅིག་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། Washington DC
འདི་རྒྱལ་ས་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་བོད་པ་ཉུང་སའི་ས་ཁུལ་ཞིག་རྤེད། ནྤེའུ་ཡོག་འདི་ཨ་མི་རི་ཀ་ནང་ལ་བོད་པ་
མང་ཤོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཞིག་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་གི་རྙོག་དྲ་ལངས་སའི་གཞི་འདྲ་པོ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ལ་
ཡར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་མར་སོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩིས་ཡོད། གུས་ཞུ་སོར་
བ་ཕ་གི་ལ་སྤེབས་ནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་གཉིས་ཚོགས་པ་རྤེད།
༢༠༡༦།༡༡ དང་ ༢༠༡༧།༩ ནང་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་གཉིས་ཀ་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་གནས་ཚུལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐོར་ལ་གོས་གཞི་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཁོངས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་
བའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚོས་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་བྱས་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་
ཞིག ༢༠༡༧།༧།༢༦ ཉིན་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་ལ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་
ག་བ་ཆགས་ཀི་འདུག Amherst ལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག Boston ལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག ཁོང་
ཚོའི་ནང་ཁུལ་ལ་དུམ་བུ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག སུ་དང་སུ་མཐུན་གི་འདུག མཐུན་གི་མི་འདུག ངོ་རོལ་བྱྤེད་
པའི་སྐབས་སུ་དང་སུ་ག་པར་སྤེབས་སོང་། སུ་སྤེབས་མ་སོང་། དྤེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་དང་། བདྤེ་སྲུང་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་ལམ་སོན་གཞིར་བཟུང་
ཞུས་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེའི་གས་ཚང་མ་ཞུས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་
ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག ལབ་གྤེང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མྤེད་པ། དྤེའི་ཐོག་ལ་ད་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་གནས་འཕོ་
འགྱུར་དང་། མཚམས་འཇོག་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་ཞྤེ་
པོ་ཞིག་འགིག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་འདི་མི་མང་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུ་རང་གི་ཆྤེད་དུ་གསུངས་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། དྤེའི་སྔོན་ལ་ཁྱྤེད་རང་གི་འདི་འགིག་མ་སོང་ཟྤེར་ནས། ཁ་སྤེང་ཞུ་ཡ་གཅིག་དྤེ་འདི་རྤེད། བསམ་
བཏང་དྲན་སྤེས་ཟྤེར་བ་འདི། ལས་ཀ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས། ད་འགིག་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ཞི་ཅིང་ཕིང་
ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཁྱྤེད་རང་། ད་ལྟ་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་
སྤེམས་འཚབ་བྱུང་བ་དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཡི་གྤེའི་ནང་ལ་འཁོད་དགོས་པ་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་
ཡི་གྤེ་ནང་ལ་ཡང་མ་འཁོད། ངག་ཐོག་ནས་ཀང་མ་གསུངས་ན། བཀའ་ཤག་སྤེམས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གུས་
ཞུ་སོར་བས་གང་འདྲ་ཧ་གོ་ཡི་རྤེད། གལ་སིད་དྤེའི་སྐབས་ལ་འཐུས་ཤོར་གཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འགན་དྤེ་
གུས་ཞུ་སོར་བས་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་མཐར་འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་
བའི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཞིག་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གིས་སྐུའི་སྲུང་
ཕྱྭའི་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། ས་གནས་ཀི་མཛད་རིམ་དོ་བདག་གིས་འགན་འཁྱྤེར་གི་རྤེད་གསུངས་པའི་
སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ Washington ལ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་དུ་
ཕྤེབས་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གས་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཞར་དང་ཞོར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དྷ་རམ་ས་ལ་ཕར་ཕྤེབས་པ་དང་། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་གི་
སྔོན་རྩིས་ཀླད་ཀོར་བཟོས་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཡང་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེའི་སྒང་ལ་ཡང་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བལྟ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དུས་ཚོད་གཅིག་ནང་ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ༸ཀརྨ་པ་རིན་པོ་
ཆྤེ་ Canada ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་ནས་ལས་རིམ་བང་བསིགས་ནས་མར་ཕིན་
ཏྤེ། Canada ལ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ དང་། ༧ གཉིས་ལ་བང་
བསིགས་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་འགན་འཁྱྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་དཔང་རགས་འཕར་མ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད། དྤེ་ནས་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བང་ནས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང་། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༣ བར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་བརག་དཔྱད་གནང་ས་ Mayo Clinic ལ། དྤེའི་སྔོན་ནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐྤེངས་གཅིག་ཕིན་པ་ཡིན། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡང་བསར་ཕིན་པ་ཡིན། Minnesota བོད་རིགས་ཚོ་ལ་བཀའ་
སོབ་གནང་སའི་ཚོགས་ཁང་དྤེ་གས་ཚང་མར་ས་གནས་ཀི་སྐོར་སྲུང་བ་དང་དབུས་ཀི་ཉྤེན་རོག་པ་མཉམ་དུ་ལྟ་
སྐོར་ཕིན་པ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ San Diego ལ་མར་ཕིན་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ས་གནས་ཀི་
གདན་འདྲྤེན་ཞུ་མཁན་གིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མ་སོང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། མཐུན་
འགྱུར་གནང་མ་སོང་སྤེ། ཡིན་ནའང་དབུས་ཀི་སྐོར་སྲུང་བ་དང་ས་གནས་ཀི་སྐོར་སྲུང་བ་མཉམ་དུ་ཕ་གིར་དོལ་
རྒྱལ་བསད་ས་ཡི་ས་ཆ་དྤེ་ག་བ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་གནང་ས་ག་བ་རྤེད། རྒྱང་ཐག་རིང་
ཐུང་ག་ཚོད་འདུག ཁོང་ཚོས་རྒྱང་བསགས་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་གི་རྤེད། ཆོག་གི་མ་རྤེད་རྩད་གཅོད་བྱས།
བཀའ་འཁོལ་སུའི་ས་ནས་ཞུས་འདུག ཞུ་མཁན་སུ་རྤེད། དྤེའི་གས་ཆ་ཚང་ཞིག་རྩད་གཅོད་ཞུས། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ San Diego ཡི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡང་མཇལ་བ་ཡིན།

San Francisco ཡི་

བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡང་མཇལ་བ་ཡིན། དྤེའི་རྤེས་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་གདོང་ལྤེན་གང་འདྲ་བྱྤེད་
དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེའི་གས་དྤེ་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། དོན་གཅོད་ཅིག་གི་ལས་གནས་འཕོ་འགྱུར་བྱས་པ་དྤེ།
ཕ་གིར་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་ཚོ་མི་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་
པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་རྙྤེད་མ་སོང་། དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་
བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་དག་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་འདྲ་ཡི་འཛིན་སོང་གི་ཕག་ལས་
གནང་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ལ་ཡར་ལན་ཕུལ་ཟིན་པའི་རྤེས་ལ་དྤེའི་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡི་
གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ལན་འབྱོར་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་ལན་འབྱོར་མ་བྱུང་གསུངས་པ་དྤེ། ཞིབ་རྩད་
ཀིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཞིབ་རྩད་བྱས་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ལ་དང་པོ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞིབ་རྩད་གནང་
དུ་འཇུག་དགོས་རྤེད་པ། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་རྩད་གནང་། ཞིབ་རྩད་གནང་ནས་སན་ཐོ་ཡར་བཀའ་ཤག་
ལ་ཕུལ་ནས་གཞི་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་
སན་སྤེང་བྱུང་མ་སོང་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
བྱས་ཙང་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་བཀོན་གནང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་
གཅོད་ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་བཀོན་གནང་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེས་སུ་དོན་གཅོད་ལ་མར་བཏང་བ་དྤེ་རྩིས་
ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་གནས་སངས་གཅིག་རྤེད། ཡིན་པ་ཡིན་ན། མ་གི་ནས་ལན་འབྱོར་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ད་
བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་འདི་ཡིན་ད། ཁྱྤེད་རང་ལ་མར་ཞིབ་རྩད་བྱས་ལབ་པ་ཡིན། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་
སན་ཐོ་འདི་འདྲ་ཞིག་འབྱོར་སོང་། སན་ཐོ་འདི་ལ་བརྤེན་ནས་ཁྱྤེད་རང་གི་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ནོར་བཞག་ཅྤེས་གསུངས་
པ་ཡིན་ན། ལགས་སོ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྐབས་ལ་གནས་སངས་འདི་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ། དང་པོ་འདི་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན།
ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད། ཡོད་མ་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡོད་པ་འདི་ཁུངས་སྤེལ་ཤོག ལམ་སོན་མྤེད་པ་
ཞིག་ལ་ལྟོས་མྤེད་བྱས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སིད་ཀི་མ་རྤེད། ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་བྱས་
སོང་ཟྤེར་བ་འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སིད་ཀི་མ་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེའི་སྐོར་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིག་ཆའི་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ལས་བསོམས་ཡིན་ན་
རྤེད། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡར་ཕུལ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞིབ་
གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ཞུ་སོར་བས་འབྤེལ་བ་ཡོད་དང་མྤེད་ཚང་མ་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ད་
མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟའི་གནད་དོན་འདི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གི་བཞི་པ་
དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་བཞི་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ཚང་མ་
བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་
ཁྱོད་ཀིས་གནང་མི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་ག་རྤེ་
གསལ་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བས་ང་ཚོ་ཁིམས་ལ་གཏུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་ནས་འགོ་དགོས་
རྤེད། དྤེ་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་
༤ ནང་ Florida གོང་ཁྱྤེར་ནང་སིད་འཛིན་ Donald Trump མཆོག་དང་ Xi Jinping གཉིས་
མཇལ་འཕྲད་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཁག་ཅིག་ནས་ Xi Jinping ལ་དགའ་བསུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་
བ་དང་། དྤེ་རྤེས་ཟླ་བ་ ༦ པའི་ནང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་
གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་པར་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་། དྤེའི་སྐོར་ལ་ཞུ་སོར་བས་སན་
སྤེང་ཞུས་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་སོང་། རྡོག་རྡོག་ནང་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད། ད་དྤེ་ཡིན་
དུས་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བ་ཡིན་ན་འཛིན་
སོང་གི་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་རྤེད། ང་ཚོ་འདིའི་ནང་བཞུགས་མཁན་མང་པོ་འཛིན་སོང་གི་ཕག་ལས་
གནང་མོང་ཡོད་མཁན་རྤེད། དོན་གཅོད་དྤེ་སུའི་ཁྱབ་ཁོངས་རྤེད། དོན་གཅོད་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་
ཁོངས་འོག་ལ་རྤེད། དོན་གཅོད་གནང་མོང་མཁན་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁག་གི་གནད་
དོན་ཚང་མ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དྤེ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར། ཡང་ན་གསང་གནས། ལས་བསོམས་
བྱས་ནས་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ཞུ་སོར་བས་བདྤེ་སྲུང་གི་དྲུང་ཆྤེ་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ཀུན་
དཀའ་བཀ་ཤིས་བརྒྱུད་ཞུས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མཁྱྤེན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དྤེའི་སྐོར་མཁྱྤེན་ཡོད་མ་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་ག་འདྲ་ཞིག་རྤེད། ད་གཉིས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ད་
ཁུངས་སྤེལ་ཤོག ལམ་སོན་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་ད་ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཞུས་
བསད་ན་གང་ཡང་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། ཕི་ལོགས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་ང་ཚོར་ལམ་སོན་ཡོད་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ན་སུས་ཡིད་ཆྤེས་ཀི་རྤེད། སུ་གང་གིས་ཡིད་ཆྤེས་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ལ། ཡིད་ཆྤེས་ཕོད་ཐབས་ཡོད་མ་
རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ང་ཚོའི་ཕི་དག་ནང་དག་གཉིས་ཀའི་དག་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། དྤེའི་སྒང་ང་ཚོར་
སྔ་ཕི་བར་གསུམ་དུ་ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད། དྤེབ་བཟོས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་སོབ་ཡོད་རྤེད། བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོས་ཆོད་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་ཚོ་ལམ་སོན་མིན་ན་གང་རྤེད། ད་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་
མ་རྤེད་ལབ་ན་མི་གཞན་པ་ཚོས་ག་རྤེ་བསམ་འགོ་གི་རྤེད། ད་འདི་དངོས་གནས་ངའི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་
ཞིག་རྤེད། ད་ངས་འདི་ལུང་འདྲྤེན་གི་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས།
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་འཛེམས་ཟོན་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་
བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་བཏང་བ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཁང་ཚང་མར་ཡོད་རྤེད། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན། གོས་ཆོད་དྤེ་ཡིན། གོས་ཆོད་དྤེ་
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀིས་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གོས་ཆོད་ཅིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ས་ཡིག་འཁོད་
བཞག་པ་ཞིག་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། དྤེའི་
ནང་ལོགས་ཀི་དོན་ཚན་བཞི་པ་ལ་ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གསང་བ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཀང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་སྔར་ལྷག་གཟབ་ནན་བྱ་དགོས་ཞྤེས་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་
པས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བོད་མི་ཡོངས་ཀིས་རི་གསང་རྣོན་པོས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱ་དགོས།
ལྷག་པར་དུ། དྤེའི་ནང་ལ་ལྷག་པར་དུ་ལབ་ཡོད་རྤེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་པོ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་
མ་བསངས་ན་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ཆིབས་བསྒྱུར་
བསངས་ན་དྤེ་བས་ཀང་ལྷག་པར་དུ་ལབ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ཆིབས་
བསྒྱུར་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་དང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། ས་གནས་སོ་སོའ ་ི བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
དང་། དྤེ་བཞིན་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གང་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསངས་སྐབས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོགས་
ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི འབྤེལ་ཆགས་སོ་སོར་སྔོན་ཚུད་ནས་འབྤེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཀིས་སྐུ་ཕྱྭའི་
སྲུང་འདོམས་ཞུ་སྒོ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གཟབ་ནན་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས། དྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད། ཡང་དོན་ཚན་གསུམ་
པ་ནང་ལ། ཉྤེ་སྔོན་ཨ་རིའི་གོང་ཁྱྤེར་ San Francisco ལ་དོན་རྤེན་ཞིག་བྱུང་བ་དྤེ་རིགས་མི་འབྱུང་བ་
ངྤེས་པར་དུ་གཟབ་ནན་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གོས་ཆོད་ལ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ས་
ཡིག་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ང་ཚོའི་དོན་གཅོད་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁང་ཆ་ཚང་གིས་ཐུགས་སྣང་
གནང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་རྤེད། དྤེས་མ་ཚད་ད་ལྟ་པར་འདི་
རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ Xi Jinping སོ་སོའ ་ི སིད་འཛིན་གི་འདུ་
ཤྤེས་བཟུང་ནས་རྣམ་པ་བསན་ཏྤེ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་སྔོན་མ་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་ལག་སྦྲྤེལ་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ང་ཚོ་
མིན་ཞྤེས་རྦད་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཚུར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་བརོད་
བྱས་ནས། ཁོང་ཚོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་མྤེད་ལ། ཧ་ལམ་ཁོང་ཚོ་ལོགས་སུ་ཡིན་ཟྤེར་ནས་ཞྤེ་བོ་
བཤད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོས་སྐར་ལྔའི་དར་ཆ་དགུང་ལ་འཕར་
ནས་ Xi Jinping དགའ་བསུ་ཞུ་བར་འགོ་བ་དྤེས་ར་སོད་གསལ་པོ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ར་སོད་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་ར་སོད་གསལ་པོ་ཞིག་གང་ནས་འབྱུང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། ང་ཚོར་ལོ་མང་རིང་ལ་ར་སོད་གསལ་པོ་དྤེ་ལས་གསལ་བ་
ཞིག་རག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ར་སོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། དོ་སྣང་
བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ཚོས་ག་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། གདོང་ལྤེན་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད།
སྐབས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་པར་
རིས་དང་བཅས་པ་བཏོན་ཡོད་རྤེད། འདི་ཚོ་ལ་དོགས་ཟོན་བྱས་ཤོག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་
ཁག་ཕར་ཞོག དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལྟ་ཅི་སོས། མཐའ་ན་མི་རྤེ་ངོ་རྤེ་ཡིན་ན་ཡང་མི་འདི་ཚོ་ལ་གཟབ་གཟབ་
བྱས་ཤོག་ཅྤེས་ཡོངས་གགས་ཀིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ཁག་ལ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་
དྤེའི་མཉམ་དུ་ཚུད་བསད་ཡོད་རྤེད། བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་དང་མཉམ་དུ་འགོ་མཁན་ཡང་ཡོད་རྤེད། འདི་ཚོ་ཚང་
མ་ལ་ཡིན་ན་ཡང། དོ་སྣང་ཞྤེ་པོ་བྱྤེད་དགོས་པའི་ལམ་སོན་དྤེ་སྔ་ས་ནས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་
ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྔོན་མ་གསང་གནས་གཅིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། གསང་གནས་ཡིན་
ཙང་ངས་ཕུལ་མྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ལ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ལ་ཧ་ཅང་གིས་
དོགས་ཟོན་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་དྤེ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་གི་གསང་བའི་
ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་པས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེ་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཐད་
ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པར་སོང་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་དོགས་ཟོན་བྱས་ཞོག་ཅྤེས། ཞུ་སོར་བས་མཁྱྤེན་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད།
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རི་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་
Dollar Million གཅིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་
རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་ལས་འགུལ་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་མ་བྱས་པ་ཞིག
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་དུས་སྐབས་སུ་གཅིག་པོ་བྱས་ནས་བསད་པ་
ཡིན་ན་ང་ཚོས་དྤེའི་འགན་དྤེ་བཟོད་ཐུབ་ཀི་རྤེད་དམ། བཟོད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། རྒྱ་ཆྤེའི་གཞིས་
ལུས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ལ་བརྡ་ལན་ག་འདྲ་ཞིག་འགོ་གི་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་ག་རྤེ་འགོ་རྤེད།
དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩ ནང་ལ་ངས་གོང་ལ་ཞུས་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་ M5 ནང་ལ་ཞྤེ་བོ་ཟབ་སོང་དང་ཞྤེ་བོ་
གཅིག་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་ཁ་སྤེང་གསུངས་སོང་།

M5 ཡི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་

རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལོག་པ་དྤེ་འདྲ་བཏོན་ཚེ། འཕྲལ་མར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་ལམ་གིས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཞོག མཐར་ཕིན་པ་གནང་དགོས་
ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འདི་འདྲ་ཐོན་པ་རྤེད། གལ་སིད་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་པ་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་ང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ཐོན་པ་དྤེ་ཀློག་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་
གནང་བ་ཡིན་ན། ངས་དུམ་བུ་གཅིག་ཀློག་འདོད་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་གིན་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་ནང་ལ་གསར་གྤེང་མི་ཆོག ཡིག་ཆ་གསར་པ་སོན་མི་ཆོག་ལབ་
ཡོད། དྤེ་རྩ་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གསང་གནས་དྤེ་ང་ཚོར་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕུལ་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་
ལ་གསར་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གསར་པ་ཡིན་ཙང་འདོན་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཐུགས་ལ་གཞག་
རོགས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་དུ་ལམ་སོན་གསལ་པོ་ཞྤེ་
བོ་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་སོབ། དྤེབ་གཟུགས། གོས་ཆོད། བཀོད་ཁྱབ། ལམ་སོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
ལམ་སོན་རྤེད། ད་དུང་དྤེས་ཚད་ཀི་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་གནང་མོང་ཡོད་མཁན་ཕལ་ཆྤེར་ཚང་མས་ཧ་གོ་རྤེད།
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ལབ་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་སྒང་ལ་
གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཕི་ལོགས་དང་ནང་ལོགས། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། ཕི་ལོགས་ལ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་དྤེ་ཚོའི་ནང་གི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། ནང་
ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་དང་དྤེབ་གཟུགས་བཏོན་པ་དང་། འོད་སྤེར་བཏོན་པ་དང་།
ནང་ཆོས་ངོ་སོད་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་དང་དྤེའི་སྐོར་གི་ལོ་རྒྱུས་
གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད། ད་གསང་བའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་གནང་
མོང་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཏན་ཏན་ཧ་གོ་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གསང་བའི་ཐོག་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་ངས་དྤེ་
རིང་འདི་ལ་ཞུས་མྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་དུ་མང་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་གསང་
བའི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་ཡང་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་དྤེ་འདྲ་དགོངས་ན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་པ་མཆོག་ལ་ཟུར་
དུ་ཡི་གྤེ་ཕུལ་ཆོག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་དོན་གཅོད་གནང་མོང་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་
པ་མཁྱྤེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གསང་བའི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་
རྤེད། ད་དྤེ་ལས་སོས་པ་ངས་ཞུ་གི་མིན། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་ལ་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ལམ་སོན་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལམ་སོན་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་ཞིག་ཆགས་འགོ་བ་ཡིན་ན། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ངོས་
ལྤེན་བྱྤེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད་ལ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སོ་སོའ ་ི གནད་དོན་སྒང་ལ་
བབས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་ཞུས་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཁ་སྤེང་དཔང་རགས་ཨང་། ༣༠ མཉམ་དུ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སོན་
གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། དཔང་རགས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་དྤེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་འདི་ལྟར་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་མ་གཏོགས་ཡང་དྤེ་གོང་རག་ས་རྤེད། ཛ་དྲག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་ San Francisco ལ་དོལ་
རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་གནད་དོན་དོན་རྤེན་ཞིག་བྱུང་བ་དྤེའི་ཐོག་ལ། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ཞིག་ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་
ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དྤེ་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གྤེང་སོང་བྱུང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་སྤེམས་འཚབ་སྤེབས། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་གང་ཟག་དྤེ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་ནས་
བཟུང་རྦད་དྤེ་དོ་སྣང་ཆྤེ་རུ་འགོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཛ་དྲག་གི་ཡི་གྤེ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཕར་ཕུལ། ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་ཆྤེད་མངགས་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་མ་ཟད་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ལ་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ལ་བཀའ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངས་ཀློག་
པ་ཡིན་ན། མཚུངས་མྤེད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ བཀོད་ཁྱབ་ཕྤེབས་པའི་ནང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ངོ་རོལ་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་སྐོར་
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ནང་སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་སོགས་ཀི་ལམ་ནས་གྤེང་སོང་
བྱུང་དང་ཡོང་བཞིན་པ་མཁྱྤེན་གསལ་ལྟར་ཡིན་པས། སད་ཕིན་ཆད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་
ནས་༸གོང་ས་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་གི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་ཇི་བྱུང་གི་སན་ཐོ་ཞིབ་གསལ་རྤེ་
འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གཉིས་སོ་སོར་དུས་ཐོག་ངྤེས་འབུལ་དགོས་པའི་བཀོད་
ཁྱབ་གསལ་ནན་དང་སྦྲགས་འཕྲལ་དུ་ཕག་བསར་ཐུབ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ནན་པོ་ཞྤེ་བོ་
ཞིག་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀའ་སོབ་ནན་ཕྤེབས་སོང་བས་དྤེ་དོན་ཕག་བསར་ནན་འདྲོངས་ཡོང་
བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སན་ཐོ་ཞིབ་གསལ་རྤེའི་ངོ་བཤུས་༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་དང་། བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲའི་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ Florida ལ་དོལ་
རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་འཛེམས་ཟོན་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ལ་རྦད་དྤེ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དྤེ་ང་
ཚོ་བོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་ལག་འབྤེལ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་
བཤད་པ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་རྦད་དྤེ་ཁས་མ་བངས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་དཔང་པོ་གསལ་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བསན་
པ་དྤེས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་ལ་སོགས་པར་ཞྤེ་བོ་ཐོན་ནས། གང་ལྟར་ཡང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་མཆོག་ལ་མཚན་སད་རབ་དང་རིམ་པ་ཞུས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དྤེ་ལམ་སོན་ཡོད་བཞིན་དུ་ཞུ་
སོར་བས་ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལས་སོས་པའི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་ཕ་གིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོ་འདིའི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་མི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུར། ད་གིན་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་གི་བྱ་རིམ་གཞིར་བཟུང་
ཐོག་མར་ཁུངས་སྤེལ་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་རྩོད་ལན་པས་འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས་པ་དང་། ཁུངས་སྤེལ་
འགན་ཁུར་གནང་དགོས་པ། སྐབས་དྤེ་དུས་དཔང་རགས་ཨང་། ༢༩ མ་གཏོགས་བཏོན་མ་སོང་། ངའི་བསམ་
པར་དྤེ་ག་རང་རྤེད་བསམ་སོང་། གཞན་པ་ཚང་མ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གནད་དོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁོ་རང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ ༢༩ གཅིག་པོ་གྤེང་སོང་བྱས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་
སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཡ་མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཚར་བའི་
གཞུག་ལ། ང་ཚོས་གཞི་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་དཔང་རགས་ཚང་མ་བཏོན། ཁུངས་སྤེལ་ཚང་མ་བསྒྲུབས་ཚར་
བའི་རྤེས་ལ་འཛར་འཛར་ཡང་བསར་དཔང་རགས་ཨང་། ༣༠ ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཡིག་ཆ་གཅིག་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་དང་ San Francisco སྐོར་དྤེ་ཡང་བསར་སོན་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་བྱ་རིམ་ཏག་ཏག་
བསད་ཀི་མི་འདུག ངས་ད་གིན་ཁོང་ཚོས་དཔང་རགས་ཁུངས་སྤེལ་བསྒྲུབས་ཚར་བ་རྤེད་བསམ་ནས་ང་ཚོས་
འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་རྩོད་ལན་པ་བྱ་རིམ་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་གནས་དགོས་ཀི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་དཔང་རགས་དྤེ་དག་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་དགག་བྱ་བྱས་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ག་རྤེ་ཡིན་
ཟྤེར་ན། དཔང་རགས་དྤེ་དག་འབྤེལ་ཆགས་ཆགས་ཀི་མི་འདུག གཉིས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གི་ནུས་པ་མ་ལྡན་པ་
ཡིན་དུས་བང་བྱར་མ་འོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོའི་གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་པར་
བལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་ཅྤེས། དྤེ་ཡང་ང་ཚོ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ལ་གནས་
ཚུལ་བྱྤེ་བག་པ་དྤེ་ Xi Jinping དགའ་བསུ་ཞུས་པ་གནས་ཚུལ་བྱྤེ་བག་པ། དྤེ་དང་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་
བའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་དོ་ཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་ཡོད་པ། དྤེ་མ་ཟད་སྐུ་ཡི་སྲུང་ཕྱྭ་ལ་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ལས་འགན་ནང་ནས་ལས་འགན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་མྤེད་པ་ཞིག་ཁུངས་སྤེལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།

དྤེ་མཉམ་དུ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་།

༣༠ ད་ལྟ་ཡང་བསར་དུ་འཛར་འཛར་གཉིས་པ་བཏོན་པའི་ནང་ལ་ཡང་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་
འདུག དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གནད་དོན་འདིའི་ནང་ལ། ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ ༤་༥་༢ ནང་ལ་འདི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་
འབྤེལ་བ་མྤེད་པ། སྔོན་ཚུད་ནས་འབྤེལ་བ་བཏགས་མྤེད་པ་དང་། སྔོན་ཚུད་ནས་འབྤེལ་བ་བཏགས་མྤེད་པ་ཞིག་
ལ་ཕིས་སུ་འབྤེལ་བ་བཏགས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ་འདི་ཁིམས་ཀི་བྱ་རིམ་ཐོག་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་སྔོན་ནས་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ ཐག་གཅོད་མ་ཟིན་གོང་ལ་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་
ནས་འདྲི་རྩད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཉྤེས་པ་བཏང་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ཡང་བསར་དུ་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་གཞི་རྩ་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་
རུ་བཏང་ན་འགིག་གི་མྤེད་དུས། ཞུ་རྩའི་ ༤་༥་༢ ནང་ཟུར་བཏོན་བྱས་པ་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་དགག་བྱ་མྤེད་པའི་
ཐོག་ནས་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་དུས། ང་ཚོའི་གནད་དོན་དྤེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཟིན་ཡོད་རྤེད། ག་
རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་སན་སྤེང་དྤེ་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་དྤེའི་གནས་
ཚུལ་བྱྤེ་བག་པ་ Xi Jinping ལ་དགའ་བསུ་བྱས་པ་དྤེའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག་ང་ཚོའི་
ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གྲུབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་། ༣༠ དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག

ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ཡང་སྔོན་ཚུད་ནས་འབྤེལ་བ་དམ་ཟབ་ཀིས་སྐུ་ཕྱྭའི་སྲུང་
འདོམས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམ་དོན་བྱྤེད་རྒྱུ་གཅིག་བྱས། དྤེ་ནས་ M5 དྤེ་ཡང་ཆིབས་བསྒྱུར་ཁོ་
ནའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཚགས་པར་ཁག་ལ་ག་རྤེ་ཐོན་ཡོད་མྤེད་དག་ལ་གདོང་ལྤེན་ཞུ་དགོས་ཡོད་ཟྤེར་བ་ལ་ཞུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོར་བས་གདོང་ལྤེན་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་སར་བ་དྤེ་ཛ་
དྲག་ལབ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་དྤེ་རྤེད་བཞག དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས་དོན་གཅོད་ལ་ཉྤེན་
བརྡ་བཏང་བ་དྤེ་ཡང་སྐབས་དྤེ་དུས་ San Francisco བརྙན་དྤེ་མཐོང་སོང་། Video དྤེའི་ནང་ལ་
སྐབས་དྤེ་དུས་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཐད་ཀར་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་འབྤེལ་བ་
ཆགས་པ། སྐབས་དྤེ་དུས་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་ཡོད་པ་ཞིག་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཁུངས་སྤེལ་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ལྟ་ཡང་བསར་དུ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་གནང་གནས་དཔང་རགས་སུ་བཏོན་པ་ ༢༠༡༥ དྤེ་དག་
ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་སྤྱི་ཡོངས་ཀིས་དོ་ཁུར་
བྱས་ཡོད་པ། གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩིས་ཡོད་པ། སྐུའི་སྲུང་ཕྱྭ་ལ་རྦད་དྤེ་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་
སྤེལ་གྲུབ་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པའི་དངོས་དོན་ལ་སན་སྤེང་
དང་མཁོ་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་ཞུས་ཡོད། གསུམ་པ་དྤེ་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་མྤེད། མཁོ་སྒྲུབ་དང་། སན་སྤེང་།
ལྷོད་གཡྤེང་དྤེ་དག་གསུམ་ཀ་ལ་ང་ཚོས་དཔང་རགས་གཞིར་བཟུང་ཁུངས་སྤེལ་གྲུབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ད་འདི་ལ་བསར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་ཞུ་མི་དགོས་པ་གིས། མཇུག་བསྡུ་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལྟ་རྩོད་ལན་

པས་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་
ཁོངས་རྤེད། གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་ན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་པ་
དྤེའི་ཐོག་ལ་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་གསང་
གནས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གནང་
ཡོད་མ་རྤེད། ཐོག་མ་མར་གནང་བ་དྤེ་ཡང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་བདྤེ་སྲུང་གི་ལས་བྱྤེད་ཟུར་པ་བྱང་ཨ་
རིའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀི་ཕག་ལ་གནང་བ་རྤེད་
མ་གཏོགས། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གནང་བ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་གནང་
བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་རྤེད་བསམ་ནས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་རྤེས་སུ་
བཀའ་ཤག་གིས་འདི་གར་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོང་དུས་མ་འོངས་པར་དྤེ་ག་རང་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་
ཞུས་ཆོག་ཅྤེས། ལྷོད་གཡྤེང་ལ་མི་འགོ་བ་ཞིག་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་གཅིག་གསལ་པོ་བཟོས་ན་
བསམ་སོང། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་གི་མྤེད་གསུངས་
པ་རྤེད། གལ་སིད་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་འདི་མི་གཟུགས་པོ་གང་ཚང་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བདྤེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་དྤེ་ལག་པ་ཡིན་ན་རྐང་པ་གང་རུང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། རྐང་པ་དང་ལག་པ་ལ་རྨ་བཟོས་
པ་ཡིན་ན་མགོ་ཡིས་ཚོར་གི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་སྤེ་ཚན་གཅིག་ལ་
ཞུས་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་མ་སོང་གསུངས་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་ཚགས་ཚུད་པོ་མ་ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་ས་ཞིག་ལ་ཏག་ཏག་ཞུས་མྤེད་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནས་སངས་ཤིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྤེ་ནས་ཡང་མིན་ན་བདྤེ་སྲུང་

ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་མི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད། ཞུས་མྤེད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཞུས་མི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། སོ་སོས་འཛིན་སོང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་ཡན་ལག་ཅིག་གིས་མཁྱྤེན་པ་
ཞིག་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་མ་སོང་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསད་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་སྔ་ཕི་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་།
སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དག་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ལ་རྩོད་ལན་པས་
དཔང་རགས་བཏོན་པའི་ནང་ལ་གཅིག་ནི་ཡང་ 5M གསུངས་སོང་། 5M དྤེ་ཁ་སྤེང་དཔང་རགས་གང་དང་
གང་དངོས་དོན་གང་དང་གང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ 5M འབྤེལ་བ་བཏགས་མི་འདུག
ད་ཡང་བཏགས་ཡོང་གི་འདུག ད་ 5M དྤེའི་ནང་ལ་འབྤེལ་བ་བཏགས་པ་སོང་ཙང་། 5M དྤེའི་ནང་ལ་དོལ་
རྒྱལ་ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་ཐོག་སྤྱང་གྲུང་དང་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ལན་འདྤེབས་གནང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།
དང་པོ་དྤེ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་དཀའ་རྙོག་མྤེད་པའི་ཐོག་
ཚད་མཐོའ ་ི ཉྤེན་སྲུང་ག་སིག་དགོས་རྒྱུ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༦ པར་ཨ་མི་
རི་ཀར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པ་དང་ཚད་མཐོ་
པོའ ་ི ཉྤེན་སྲུང་གོ་སིག་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ལྷག་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་ཉྤེན་སྲུང་དང་
འབྤེལ་བའི་ལས་དོན་ཐད། ས་གནས་གཞུང་དང་དྤེ་བཞིན་སྲུང་སོབ་ལས་ཁུངས། མགོན་ཁང་བཅས་པར་འབྤེལ་
ལམ་འཐུས་གཙང་གནང་ཐོག་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཡང་སྐུ་སྲུང་ཐད་ལམ་སོན་གང་ལྤེགས་གནང་རྒྱུ་ཟྤེར་
བ་དྤེ། ཨ་རིའི་དབུས་གཞུང་གི་སྐུ་སྲུང་གི་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྤེད། ས་གནས་ཀི་འགན་ཁྱྤེར་
མཁན་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྤེད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོ་ཡིན་ན་རྤེད། ཆ་ཚང་བྱས་ནས་འབྤེལ་བ་
ཡག་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གསུམ་པ་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་དོལ་ཚོགས་ངོ་རོལ་བ་ཚོར་འབྤེལ་མཐུད་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་ལམ་སོན་གནང་
རྒྱུ་ཞྤེས་དྤེ་སྔ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ས་གནས་སོ་སོ་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ཚོར་ཡིག་ཆ་བཀམ་པ་
ཡིན། ཁོ་རང་ཚོས་ག་སིག་བྱས་ནས་ང་ཚོ་སྔོན་ཚུད་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱས་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཚོགས་
བཅར་བ་གཞན་པ་དྤེ་ཚོར་བཀམ་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ག་སིག་བྱས་ཡོད་རྤེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་
ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལོག་པ་དྤེ་འདྲ་འདོན་སྤེལ་བྱུང་ཚེ།
འཕྲལ་མར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་ལམ་གིས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་གནང་
ཕོགས་ཐད་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ། དྤེའི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་བཏོན་པ་དྤེ་ངོ་དྤེབ་ནང་བཏོན་པ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་
གིས་དྤེ་ཁྱབ་བསགས་ཆྤེན་པ་བྱས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་དྤེ་ཁྱབ་བསགས་ཆྤེན་པོ་བཟོ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་ན་ཁོ་རང་ཚོ་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་མྤེད་ནའང་པར་བརྒྱབ་ནས་བཏང་ཡོང་
གི་ཡོད་རྤེད། ཁྱབ་བསགས་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ལས་འགན་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤག་གིས་བསྒྲུབས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་མྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སངས་
འདི་ལྟར་ཆགས་ཀི་འདུག ད་འདི་ནས་ལམ་སོན་གཞན་པ་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་གཞན་པའི་ནང་
ལ་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་དཔང་རགས་ཨང། ༢༨ དང་འབྤེལ་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༢༠ ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ལ་ལམ་སོན་བཏང་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ལ་བཏང་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་གཞི་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་བཏང་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ། མཚུངས་
མྤེད་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་པོ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་
སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་
གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ། ཡང་ན་
བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་
ལ་སོང། ད་དྤེ་ནས་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ལ་བཏགས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ Xi
Jinping ཨ་རིར་ལྟ་སྐོར་ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་
སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ལ་ཐོན་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་སྐོར་འདིར་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནང་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་
ནས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་འདྲི་རྩད་གནང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་
གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ན། དྤེའི་སྐོར་ཞིབ་རྩད་ཀིས་གཞུང་འབྤེལ་སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་བཅས་
སན་སྤེང་དགོས་པ་དང་། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་སུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་
དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་ཕྤེབས་འདུག་པ། ཡི་གྤེ་འདི་ལ་བརྤེན་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་དྤེའི་རྒྱབ་ཀི་ཡིག་ཆ་དྤེ།
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་རང་གིས་དཔང་རགས་གནང་བ་དྤེ། མཚུངས་མྤེད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཟྤེར་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དྤེའི་སྔོན་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དྤེའི་ལམ་སོན་དྤེ་གནང་མྤེད་པ། དྤེ་ནས་གསལ་པོ་སོན་
གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་གནང་ཡོད་ཅྤེས་དཔང་རགས་སོན་རྒྱུ་དགོས་པ་རྤེད།
གནང་ཡོད། བཏང་ཡོད་རྤེད། མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་དྤེ་ཚོ་བརྒྱབ་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་བ། བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་ལ་གནང་བའི་ཕག་བིས་དྤེ་ནས་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ཏྤེ་མར་ལམ་སོན་གནང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད།
ད་དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་ནི་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་མི་དགོས་པ་གིས། དྤེ་སྐབས་
ང་ཚོས་ཁིམས་ལ་གཏུག་གི་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་བདྤེ་སྲུང་ལ་ཞུས་ཡོད་པའི་ཕག་བིས་ཀི་
དཔང་རགས་དྤེ་ནི་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཚུར་གནང་སོང་། དྤེ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་དཔང་

རགས་ཨང་། ༣༠ ཐམ་པ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་
ངས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ལུང་འདྲྤེན་ནང་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་
པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཚིག་གཅིག་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་ཨང་བཞི་པ་དྤེ་རྤེད། ད་གིན་རྩོད་ལན་པའི་
Page 183 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་རྩོད་པས་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཕུལ་མྤེད་ཟྤེར། དྤེ་ཕུལ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གནས་
ཚུལ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་དྤེའི་སྐོར་ལ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་
གསང་ལས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དང་ Reuters ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པའི་རྤེས་སུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་
པས་ངོ་རོལ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆུང་རུ་ཕིན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས།
མ་ཤྤེས་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གསང་ལས་ཁང་ནས་ཀང་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་སྔར་ལྷག་གཟབ་ནན་བྱ་གལ་ཆྤེ་བའི་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་པས། དྤེ་ནི་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་
ཀིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བོད་མི་ཡོངས་ཀིས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཟྤེར་དུས་ཙམ་ལ་སུ་ལ་ཁྱབ་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུལ་ལ་ཁྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་མི་མང་ཡོངས་ནས་
རི་གསང་རྣོན་པོས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱ་ཕོགས་དང་། དྤེ་བྱས་ཙང་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་བངས་པ་ནས་ས་
གནས་རྤེ་རྤེར་ཕིན་པའི་སྐབས་ལ་ཡང་མི་མང་ལ་སོབ་གསོ་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་མང་
པོ་ཡོད་ས་ཟྤེར་བའི་ Amherst དང་ Boston དང། Minnesota ལ་ཆྤེད་མངགས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་
སྐད་ཆ་དྲིས་ནས། གནས་སངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཀི་འདུག མི་སུ་དང་སུ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱས་ཡོད། ད་
ལྷག་པར་ཟྤེར་བ་དྤེས་ཡང་གོ་བ་གཞན་པ་སོན་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་བྱས་ཀང་། དྤེ་མ་རྤེད། ལྷག་པར་
ཟྤེར་བ་དྤེའི་སྒང་གི་གནད་དོན་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་
བསྒྱུར་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་དང་། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། ས་གནས་སོ་སོའ ་ི བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས། དྤེ་བཞིན་ཕིའི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསངས་སྐབས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
སོགས་ཀིས། དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་ང་ཚོ་དྤེའི་འོག་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞིན་ཕིའི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གང་སར་
ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསངས་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོགས་ཀིས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོས་
འབྤེལ་ཆགས་སོ་སོར་སྔོན་ཚུད་ནས་འབྤེལ་ལམ་དམ་གཟབ་ཀིས་སྐུ་ཕྱྭའི་སྲུང་འདོམས་ཞུ་སྒོ་སྔར་ལས་ལྷག་པར་
དམ་གཟབ་བྱ་རྒྱུ། དྤེ་ངས་ད་གིན་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དང་བཅས་པའི་སན་ཐོ་ག་ཚོད་ཕུལ་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞིག་
ཡར་ཞུས་ཡོད། ད་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་དཔང་རགས་གཞན་པ་ད་གིན་སན་སོན་ཞུས་པ་རྤེད།

༢༠༡༥ ཕི་ཟླ་ ༩

ཚེས་ ༢༢ ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དྤེ་བཞག་པའི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེའི་མཚན་
ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ལ་ཕུལ་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་སྐོར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདི་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ལས་ཀ་ག་པར་ག་པར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་
མྤེད་དྤེར་དོ་སྣང་སད་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་ལས་ཀ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་གསང་བའི་ཐོག་
ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ཞྤེས་ཁྱབ་བསགས་བྱས་ནས་འགོ་གི་ཡོད་མ་
རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ལས་བྱྤེད་བཞི་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྤེ་ན་ཊ་གཞུང་ལ་
འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་རྤེད། ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལས་ཀ་མང་པོ་བྱྤེད་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཡི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ངོ་རོལ་གི་
གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་སྐོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ནང་སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་སོགས་
ཀི་ལམ་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་སངས་དྤེ་ལྟར་རྤེད། སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་སྤེབས་
པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ། དྤེ་སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་སྤེབས་མ་སྤེབས་ཀི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད།
བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་དྤེར་འགན་ཁུར་དགོས་པ་དྤེ་ལས་འགན་རྤེད། སོགས་ཀི་ལམ་ནས་གྤེང་སོང་བྱུང་དང་
ཡོང་བཞིན་པ་མཁྱྤེན་གསལ་ལྟར་ཡིན་པས། སད་ཕིན་ཆད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་ནས་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་མཆོག་གི་མཛད་རིམ་གི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་ཇི་བྱུང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སན་ཐོ་ཞིབ་གསལ་འབྤེལ་
ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གཉིས་སོ་སོར་དུས་ཐོག་ངྤེས་འབུལ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་
ནན་ཏན་གཟབ་ནན་དང་སྦྲགས་ཟྤེར། འདི་སྐུ་མདུན་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དྤེ་རྤེད། ད་དྤེའི་སྒང་ལ་སོ་སོའ ་ི མགོ་ལ་
རྡོ་གཞུ་བའི་བཟོ་འདྲའི་དཔང་རགས་ཤིག་གནང་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་། ༣༠ པ་འཕར་མ་དྤེའི་ནང་ལ་
ག་རྤེ་གསུང་ཡོད་རྤེད། ངའི་གོང་གི་དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་
ཀི་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། མགོན་ཁང་གི་ Lobby ལ་ཨ་
ནྤེ་གཉིས་ཀིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་དགོངས་
པ་འགལ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད།

དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་ San Diego university

ཕི་ལོགས་ལ་བོད་པ་ཚང་མ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཡར་བཅུག་སྤེ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་ངོ་རོལ་བྱྤེད་ཆོག་
པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དྤེ་དང་། བོད་པ་གཞན་པ་ཚོས་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་བྱུང་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཚོའི་སྐབས་སུ་བཏང་བ་དྤེ་ད་བརྡ་སོན་ཡིན་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།

ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་

བྱས་པ་དྤེ་ Xi Jinping ས་གནས་གཞན་པ་ཞིག་ལ། དུས་ཚོད་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པ་
སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ་གང་མིན་ཚད་ཡིན། བདྤེ་སྲུང་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་
དྤེ་གང་མིན་ཚད་ཡིན་ཟྤེར། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་དོན་གཅོད་གོང་མའི་
སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད།
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་སན་ཐོ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ལ་སྤེབས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་སུ་ཆིབས་
བསྒྱུར་གི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་དོན་གཅོད་ལ་ཉྤེས་པ་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཉྤེས་པ་
གང་ཡང་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་འདི་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་རག་ནས་ Reuters གསར་
འགྱུར་ནང་ལ་ཐོན་ཚར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྤེད། འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་རྒྱ་ནག་
མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་འཕར་མ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ལས་འགུལ་སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། གཅིག་བྱས་ན་ད་ལྟའི་དོན་གཅོད་ཀི་སན་
སྤེང་ཞུ་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད་བ། སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། བྱང་ཨ་མྤེ་རི་ཀའི་བོད་རིགས་ཀི་མིང་འཁྱྤེར་ནས་སྤེལ་གི་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ལམ་སོན་གནང་བ། ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་པ་ག་ལ་སིད་ཀི་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་མ་མཁྱྤེན་པ་ག་བ་ཡོང་གི་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ལམ་སོན་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་སོན་དང་། དྤེ་འདྲ་བྱུང་སོང་ན་
སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དྤེའི་རྤེས་ལ་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་
གསུངས་པ་ཡིན་ན་ལན་རྒྱག་གི་མིན། དགག་པ་རྒྱབ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པར་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་ལན་འདྤེབས་རྒྱག་པའི་གོ་སྐབས་གནང་
ན་མ་གཏོགས། གཞན་ཡང་བསར་དཔང་རགས་འཛར་འཛར་བཏོན་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ལྟ་འདི་ནས་གསལ་བཤད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། དཔང་རགས་ལ་དགག་པ་བསོན་གནང་སོང་།
དཔང་རགས་ཨང་། ༣༠ ང་ཚོས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལྟ་ 5M ཟྤེར་བ་དྤེ་འདིའི་ནང་བགངས་ཡོད་མ་

རྤེད། དོན་ཚན་ཨང་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་ཡོད་བའི་དཔང་རགས་ག་རྤེ་བགངས་ཡོད་ཅྤེ་ན། དཔང་རགས་ཨང་།
༢༧། ༢༨། ༢༩། ༣༠ འདིའི་ནང་དཔང་རགས་ 5M ཚུད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ཙང་དགག་པ་དྤེ་ངོས་
ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན།

གཞན་དཔང་རགས་ཨང་། ༣༠ དྤེ་དག་ང་ཚོས་དགག་བྱ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག

བྱས་ཙང་དཔང་རགས་སུ་ཚུད་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གསུང་རོགས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེ་ན། ད་གིན་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་བྱ་
རིམ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་འགོ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་མདོག་མདོག་འདྲ་བོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ད་ང་རང་གི་ཆ་ནས་རྩ་
བས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་རྩ་ནས་མར་སོབ་སོང་ལྤེན་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡར་ལམ་སོན་ཞུ་དགོས་པ་
ཞིག་མི་འདུག་བསམ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་གཏུག་བཤྤེར་གི་སྐབས་སུ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དང་པོ་ཉིད་ནས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་བ་སོན་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དང་པོ་བཏོན་རྤེས་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ།
ཡང་བསར་བཏོན། ཡང་བསར་བཏོན་དུས་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་དྤེ་ནོར་བ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མཐོང་གི་མི་འདུག གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། ད་ངས་གོང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ངོས་བཞྤེས་གནང་བའི་དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མདོར་
བསྡུས་ན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེར་ང་ཚོས་གདོང་ལྤེན་ག་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་པ། དྤེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བ་ག་འདྲ་ཡོད་པ། དྤེ་རྒྱ་ནག་དང་ལག་འབྤེལ་ག་འདྲ་ཡིན་པ། དྤེ་འདྲའི་སྒང་
ལ་ང་ཚོས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་རང་ངོས་ནས་
གསུངས་སོང་། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ལ་ང་ཚོ་མི་རྤེ་ངོ་རྤེ་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
སོང་། ང་ཚོ་མི་རྤེ་ངོ་རྤེ་ཡིས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྤེ་བས་ཀང་
འགན་ཁུར་དགོས་པ་མཁྱྤེན་དགོས་རྤེད།

དྤེ་མ་ཚད་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོ་

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ངོ་དྤེབ་ལ་སོགས་པ་གཅིག་པོར་ཐོན་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་གཅིག་པོ་རྤེད་མི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དྤེ་གཅིག་པོ་མིན་པ་དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་སོང་། ཚགས་པར་ཁག་ནང་

ག་རྤེ་བིས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གདོང་ལྤེན་བྱས་ཡོད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ས་འཇུག་ཡོད་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ཡིན་ན་དྤེར་གདོང་ལྤེན་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད། གདོང་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པ་ཡིག་ཐོག་ལ་སན་སྤེང་གཅིག་ཀང་
བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཡར་ལན་ཕུལ་ཡིན་ཞྤེས་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ལན་ཕུལ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གི་ཚུལ་དུ། དྤེ་ལྟ་བུའི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་གཉིས་ལག་སྦྲྤེལ་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོའ ་ི ང་ཚོ་ལ་དཔང་རགས་རག་པ་ཞིག ང་
ཚོའི་དོན་གཅོད་ཀི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་མ་ཐུབ་པར། སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་བོད་པ་དངོས་གནས་སྤེམས་ཁུར་ལྡན་
པ་དྤེ་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ཡར་མར་བཀམ་ནས། དངོས་གནས་དྲང་གནས་དྤེ་ཚོ་ལ་
གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་
བོ་འཚབ་སྤེབས་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་མགོ་ལས་རྨ་ཆྤེ་བའི་དཔང་རགས་
ཤིག་ཁུར་སྤེབས་སོང་ཟྤེར། མགོ་ལས་རྨ་ཆྤེ་བའི་དཔང་རགས་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་ག་རྤེ་
རྤེད་ཅྤེ་ན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་སད་ཕིན་ཆད་དྤེ་ལྟ་བུའི་ང་ཚོ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་། དྤེ་ལྟ་
བུའི་སོན་ཆ་མ་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ་ཉྤེས་པ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་
བརྡ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ག་ཙམ་བཞག་པ་ཞིག་མ་རྤེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། ཉྤེན་
བརྡ་བཏང་། གོས་ཆོད་བཞག སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ཡང་བཤད་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ། ང་
ཚོས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་དང་། ཁོང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་སྣ་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་ང་
ཚོས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ།
གོས་ཆོད་ལ་སོགས་པ་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད་ལ། དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་བསམ་གཞིགས་དགོས་པ་ཞིག་ཞུ་
སོར་བས་ངོས་ནས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཁིམས་གཏུག་སར་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གསུངས་
ཡོང་གི་འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་ནས།
ཚོར་ཤུགས་དྲག་པོའ ་ི ཐོག་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོ། རྦད་དྤེ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ང་ཚོའི་དག་བོ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་ཚོ་
ལ་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། མཐའ་ན་མི་ནར་སོན་ཞིག་ཡིན་ན་ཕར་ཞོག སོབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་ཡིན་ནའང་དོ་
སྣང་བྱྤེད་དགོས་པའི་བཀའ་སོབ་རབ་དང་རིམ་པ་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་ཞིག་
ལ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་བྱས་མྤེད་ལབ་པའི་གནས་སངས་འདི་སྒང་ལ་འགོ་ན་དྤེ་ག་འདྲ་
ཡིན་ནམ། དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁུངས་སྤེལ་ར་
སོད་སྒང་ལ་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་པ་ཡར་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཚང་མ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས། དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། མཐའ་མ་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ད་ལྟ་སོན་འཛུགས་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་བྱས་པ་དང་།
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་དྤེ་དག་ཚང་མ་སྔོན་ཚུད་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ཡོད། ད་གིན་ཞུ་སོར་བས་འདི་གསུངས་སོང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥
ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མི་བདུན་ནས་དགུ་བར་ངོ་རོལ་བྱྤེད་པར་ཡོང་བའི་ཡི་གྤེ་གཅིག་ཡོད་གསུངས་སོང་། ལུང་
དྲངས་སོང་། དྤེའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད་དྭ། དྤེ་ཡང་རྩིས་མྤེད་རྤེད་དྭ། དྤེ་དགོངས་པར་གཞག་
གནང་།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངག་ཐོག་གི་བརོད་པ་དྤེ། སོ་སོ་རང་ཉིད་དཔང་པོའ ་ི ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་དྤེའི་ངོས་ནས་ཡིག་ཆ་མྤེད་ན། གལ་སིད་ངག་ཐོག་ནས་འདི་དང་འདི་བྱས་པ་
ཡིན་ལབ་ནས། ལས་དོན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་པ་དྤེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀི་ངག་ཐོག་གི་ཁུངས་སྤེལ་ལ་གལ་སིད་རྩོད་
ལན་པས་དགག་བྱ་མ་བྱས་ན། ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་སོ་སོའ ་ི དཔང་པོའ ་ི ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་བརོད་པ་ཡར་ངོས་བཞྤེས་
གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དོན་ཚན་དྤེའི་སྒང་ལ་རྩོད་ལན་པས་དགག་པ་བརྒྱབ་མ་སོང་། ཡིག་ཆ་དྤེ་ཡང་ཕུལ་མ་སོང་།
དྤེ་དྤེ་ག་རང་བཞག་པ་ཡིན།
ཆ་༢་༥། དངོས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
༡)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༥ དང་འབྤེལ། ཕི ་ ཟླ་ ༤ ནང་ Florida དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པས་རྒྱ་
ནག་གི ་ སི ད ་འཛི ན ་ཞི ་ ཅིན་ཕི ང ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་།

ཕི ་ ཟླ་ ༦ ནང་༸གོ ང ་ས་

མཆོ ག ་ཨ་རི འི ་ ས་ཁུལ་གཞན་དུ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་བསངས་གནང་ཡོད་པ་གཉི ས ་འབྤེ ལ ་བ་གང་
ཡང་མྤེ ད ་ཅྤེ ས ་པ་ཞུ་སོར་བས་དུས་ཚོ ད ་དང་། ས་གནས་ཐོ ག ་ནས་འབྤེ ལ ་བ་མྤེ ད ་པ་གསལ་
བཤད་གནང་ཚར་སོ ང ། དྤེ ་ མི ན ་པའི ་ འབྤེ ལ ་བ་མྤེ ད ་པའི ་ ཁུངས་སྤེ ལ ་ཡོ ད ་ན་ཁུངས་སྤེ ལ ་
གནང་རོ ག ས།
ཞུ་སོར་བས། དུས་ཚོ ད ་དང་དྤེ འི ་ སྐོ ར ་དྤེ ་ རི ང ་ཞོ ག ས་པ་ཞུས་ཟི ན ་པ་སོ ང ་ཙང་ཡང་བསར་དུ་ཞུ་དགོ ས ་ཀི ་ མ་
རྤེ ད ་ཅྤེ ས ་བཀའ་གནང་སོ ང ། དྤེ ་ མ་ཡི ན ་པ་ང་ཚོ ས ་ནང་དོ ན ་ག་རྤེ ་ཤྤེ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན། དོ ལ ་
རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པའི ་ ནང་ལ་དབྱྤེ ་ བ་གཉི ས ་ཆགས་ཡོད་རྤེ ད ། Amherst ནང་ཡོ ད ་མཁན་རྡོ ་ བཟོ ་
བསོ ད ་ནམས་ཟྤེ ར ་བ་ཞི ག ་ཡོ ད ་རྤེ ད །

ཁོ ་ ཚོ ས ་འགོ ་ འཁིད་པའི ་ མི ་ སྣ་ཁག་ཅི ག ་ཡོ ད ་རྤེ ད །

ཆྤེ ན ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་ཚོ ས ་འགོ ་ འཁི ད ་པའི ་ མི ་ སྣ་ཁག་ཅི ག ་ཡོ ད ་རྤེ ད །

བདྤེ ་

དྤེ འི ་ ནང་ནས་ང་ཚོ ས ་གནས་ཚུལ་

ག་རྤེ ་ཤྤེ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན། བདྤེ ་ ཆྤེ ན ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ ་ ཚོ ས ་འགོ ་ འཁི ད ་པའི ་ མི ་ དྤེ ་ ཚོ ས ་རྒྱ་ནག་ལ་
ལག་འབྤེ ལ ་བྱས། ཡི ན ་ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རི ན ་པོ ་ ཆྤེ འི ་ ཆི བ ས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་ངོ ་ རོ ལ ་བྱྤེ ད ་རྒྱུ་
མི ན ་པ་ང་ཚོ ས ་ནང་དོ ན ་གི ་ ཐོ ག ་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ ་ ཚོ ་ཤྤེ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད །

གཞན་པ་དྤེ ་ ཚོ ས ། སྤྱི ་

ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་གི ་ ཆི བ ས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་ཡང་ངོ ་ རོ ལ ་མུ་མཐུད་
ནས་བྱྤེ ད ་རྒྱུའི ་ གནས་ཚུལ་དྤེ ་ཤྤེ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ། ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ཕོ ་ ལོ ་ རི ་ ཊར་བསྤེ བ ས་པའི ་ སྐབས་སུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཕྤེ བ ས་བསུ་བྱྤེ ད ་མཁན་དྤེ ་ བདྤེ ་ ཆྤེ ན ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་།
བཞི ་ བཅས་ནས་ཕྤེ བ ས་བསུ་བྱས་པ་རྤེ ད །

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁོང་ཚོ ་ མི ་ གསུམ་བཞི ། རྒྱ་རི ག ས་མི ་ གསུམ་

དྤེ ་ ཚོ འི ་ གས་དྤེ ་ ང་ཚོ ས ་ཞི བ ་འཇུག་བྱས་པ་ནང་བཞི ན །

ཕི ་ ཟླ་ ༦ པའི ་ ནང་སྤྱི ་ ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ San Diego ཆི བ ས་
བསྒྱུར་གནང་བའི ་ སྐབས་དང། དྤེ ་ ནས་ Boston ལ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་
འབང་པའི ་ ངོ ་ རོ ལ ་བྱྤེ ད ་མཁན་ནང་ལ་བདྤེ ་ ཆྤེ ན ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ ་ ཚོ འི ་ ཕོ ག ས་གཏོ ག ས་ཀི ་ མི ་ དྤེ ་ ཚོ ་ ཡོ ད ་མ་
རྤེ ད ། དྤེ ་ རྒྱུ་མཚན་ཞི ག ་གི ་ ཐོ ག ་ནས་འདི ར ་ཞུ་གི ་ ཡོ ད ། ད་ལྟ་རྩོ ད ་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི ས ་ག་རྤེ ་
གསུངས་གི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན་དྤེ ་ ཐད་ཀར་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་དང་།

ང་ཚོ ས ་དྤེ ་ ཐད་ཀར་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་

མ་རྤེ ད ། ག་རྤེ ་ ཟྤེ ར ་ན། ས་གནས་ཀི ་ ཆ་ནས་ཁ་ཁ་རྤེ ད ། དུས་ཚོ ད ་ཀི ་ ཆ་ནས་ཁ་ཁ་རྤེ ད །
ཀར་འབྤེ ལ ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེ ད །

འདི ་ ཐད་

དྤེ འི ་ སྒང་ལ་ཁོ ང ་ཚོ ས ་ལས་ཀ་རྤེ ་ རྤེ ་ བྱྤེ ད ་ཀི ་ ཡོད་པ་དྤེ ་ ག་

རང་ལ་ཞི བ ་འཇུག་བྱྤེ ད ་དགོས་ཡོ ད ་ན། དྤེ ་ ག་རང་ལ་གསང་བའི ་ ལས་ཁུངས་ཀི ་ མི ་ ལྔ་དྲུག་ཅི ག ་
གཞག་དགོ ས ་པའི ་ གནས་སངས་རྤེ ད ་མ་གཏོ ག ས། ང་ཚོ ་ དོ ན ་གཅོ ད ་ལས་ཁུངས་ཀི ས ་ལས་ཀ་མང་
པོ ་ ཞི ག ་བྱས་པའི ་ སྒང་ལ། དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་རྤེ ་ རྤེ ས ་ག་རྤེ ་ བྱྤེ ད ་ཀི ་ ཡོད་མྤེ ད ་དྤེ ། ང་ཚོ ས ་དུས་
དྤེ ་ ག་རང་ལ་རོ ག ས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ ་ རྤེ ད །

དྤེ འི ་ སྒང་ལ་གདོ ང ་ལྤེ ན ་བྱས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ་གསུངས་པ་དྤེ །

དྤེ འི ་ ནང་ལ་འཁོད་ཡོ ད ་རྤེ ད ། ཕོ ་ ལོ ་ རྤེ ་ ཊར་མངའ་སྤེ འི ་ ནང་ལ་བོ ད ་པའི ་ མི ་ ཚང་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོ ག ས་
ཡོ ད ་མ་རྤེ ད །

དྤེ ་ ཚོ ་ ཡང་ས་ཆ་གཅི ག ་ལ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ཁ་ཐོ ར ་ནས་བསད་ཡོ ད ་རྤེ ད །

ཀའི ་ མངའ་སྤེ ་ མང་པོ འ ་ི ནང་ནས་ཕོ ་ ལོ ་ རི ་ ཊར་ནང་བོ ད ་པ་ཉུང་ཤོ ས ་ཤི ག ་རྤེ ད །

ཨ་མི ་ རི ་

བོད་པ་མང་བའི ་ ས་

ཆ་ཞི ག ་ཡི ན ་པ་ཡི ན ་ན། དྤེ ་ ལ་ནམ་རྒྱུན་༸རྒྱལ་བ་རི ན ་པོ ་ ཆྤེ ་ ཆི བ ས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་ཡི ན ་པ་ཡི ན ་
ན། གདོ ང ་ལྤེ ན ་ག་འདྲ་ཞི ག ་བྱྤེ ད ་དགོ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་མྤེ ད ་དྤེ ་ ང་ཚོ ས ་ག་སི ག ་བྱྤེ ད ་ཀི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད །

ཡི ན ་

ནའང་། ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་བསྤེ བ ས་པའི ་ སྐབས་ལ་ཁོ ་ ཚོ ས ་འདི ་ འདྲ་ཞི ག ་བྱྤེ ད ་ཀི ་ རྤེ ད ་བསམ་པ་ང་ཚོ ས ་
སྔོ ན ་ཚུད་ནས་ཚོ ད ་དཔག་ཐུབ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ་ལ། དྤེ ་ འདྲའི ་ གནས་ཚུལ་དྤེ ་ མཁོ ་ སྒྲུབ་བྱྤེ ད ་ཐུབ་ཡོ ད ་མ་
རྤེ ད །

དྤེ ་ གསལ་པོ ་ རྤེ ད ། མ་ཐུབ་པ་དྤེ ་ མ་ཐུབ་པ་ཞུ་དགོ ས ་ཀི ་ རྤེ ད ་མ་གཏོ ག ས། ཐུབ་རྒྱུའི ་ ལམ་

ཡང་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། དྤེ འི ་ སྐབས་ལ་ SFT སོ བ ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཤི ག ་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ལ་ངོ ་ རོ ལ ་བྱྤེ ད ་པར་
ཕི ན ་ཡོ ད ་རྤེ ད །

ཁོ ང ་ཚོ ས ་བདྤེ ་ ཆྤེ ན ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ ་ ཚོ ས ་ཕྤེ བ ས་བསུ་ཞུས་པ་དྤེ ་ ལ་ངོ ་ རོལ་བྱས་པ་དྤེ ་

འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེ ད །
དྤེ ་ ལྟར་རྤེ ད །

ཁོ ང ་ཚོ ་ ཕལ་ཆྤེ ར ་ས་ཆ་ཡང་ཁ་ཁ་ཡི ན ་ས་རྤེ ད །

གནས་སངས་འདྲ་པོ ་ དྤེ ་

སྤྱི ་ ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ་མཆོ ག ་གི ་ ཆི བ ས་བསྒྱུར་དང། ༸རྒྱལ་བ་

རི ན ་པོ ་ ཆྤེ འི ་ སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ་ཞུ་རྒྱུ་འདི ་ ས་གནས་དང་། དུས་དང་། དྤེ ་ ཚོ ་
དྤེ ་ རི ང ་ཞོ ག ས་པ་ཞུས་ཟི ན ་པ་ཡི ན ། ད་ལྟའི ་ གནས་བབས་ཀི ་ ཐོ ག ་ནས་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པའི ་
ནང་ལ་ཕོ ག ས་གཏོ ག ས་ག་རྤེ ་ ག་རྤེ ་ ཡོ ད ་མྤེ ད ་དྤེ ་ ང་ཚོས་ཤྤེ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད །
ལྡན་ཁི མ ས་ཞི བ ་རྣམ་པ་ཚོ ས ་གཟི ག ས་དགོ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་པ་ཡི ན ་ན།

འདི ་ གལ་སི ད ་དཔལ་

༢༠༡༧ ཕི ་ ཟླ་ ༧ ཚེ ས ་ ༢༦

ཉི ན ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང། བདྤེ ་ སྲུང་ལས་ཁུངས། དགའ་ལྡན་ཕོ ་ བང་། ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་
Page 189 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་ཕུལ་བའི ་ ཞུ་སན་དྤེ ་ འདི ་ ལ་ཡོ ད ། ཡི ན ་ནའང། འདི ་ ཁུངས་སྤེ ལ ་བའི ་ གནད་དོ ན ་ཞིག་ཆགས་ཀི ་
མ་རྤེ ད ་བསམ་ནས་དཔང་རགས་ནང་ལ་བཅུག་མྤེ ད ། གལ་སི ད ་འདི ་ ཚོ ་ དགོ ས ་གལ་ཆགས་ཀི ་ ཡོ ད ་
པ་ཡི ན ་ན། དྤེ ་ ཚོ ་ གནད་འགག་གཟི ག ས་ཀི ་ ཡོ ད ་པ་ཡི ན ་ན། ༢༠༡༧ ཕི ་ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་ ༡༧ ལ་བཀའ་
དྲུང་ཡི ག ་ཚང་དང། ཕི ་ དྲི ལ ། བདྤེ ་ སྲུང། དགའ་ལྡན་ཕོ ་ བང་ལ་ཕུལ་བའི ་ ཞུ་ཡི ག ་དྤེ ་ ག་ནང་བཞི ན ་
སྤྱི ་ ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸་སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་གི ་ ཆི བ ས་བསྒྱུར་གྲུབ་པའི ་ རྤེ ས ་ལ། ༢༠༡༧ ཕི ་ ཟླ་
༦ ཚེ ས ་ ༢༩ ཉི ན ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་རྤེ ས ་འབས་ཀི ་ ལས་བསོ མ ས་རྩ་འཛི ན ་བཀོ ད ་ཁྱབ་གསར་པ་བཏང་
གནང་བ་དྤེ ་ གཞི ར ་བཟུང་གི ་ ལས་བསོ མ ས་ཕུལ་བ་དྤེ ་ དང་། ༢༠༡༧ ཕི ་ ཟླ་ ༦ ཚེ ས ་ ༢༦ ཕུལ་
བའི ་ དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པའི ་ ཨ་མི ་ རི ་ ཀའི ་ ནང་ལ་གནས་སངས་ག་རྤེ ་ ཆགས་ཀི ་ ཡོད་མྤེ ད ་སན་ཞུ་
དྤེ ་ མཁྱྤེ ན ་དགོ ས ་པའི ་ གནས་སངས་ཤི ག ་ཆགས་ཀི ་ ཡོ ད ་པ་ཡི ན ་ན། འདི ་ ཚོ ་ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི ་
ཐོ ག ་ནས་ཡར་ཕུལ་ཆོ ག ་པ་ཞུ་གི ་ ཡི ན །
༢)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༥ དང་འབྤེལ། ཞུ་ལན། ༤་༥་༤ ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠
ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་ནང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་
བསུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐོར་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་ལུགས་ཙམ་མ་གཏོགས་བཀོད་མྤེད་ཀང་། དོན་ཚན་
བཅུའི་ནང་ཕི་ཟླ་ ༠༦ པའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་པར་
སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་འབྤེལ་བ་ཆྤེད་བཏགས་གནང་བ་ཡིན་
ཚུལ་བཀོད་ཀང་། དྤེ་གཉིས་ནི་གཅིག་ཏུ་སྦྲྤེལ་ནས་ཡོད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག་པ་དྤེ་གཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་སྦྲྤེལ་
སངས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་རྩོ ད ་ལན་པས་ཞུ་ལན་ནང་གསལ་པ་ནང་བཞི ན ་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་
པའི ་ བྱ་སྤྱོད་ག་རྤེ ་ སྤེ ལ ་ན། ལས་འགུལ་ག་རྤེ ་ སྤེ ལ ་ན་ཡང་སྤྱི ་ ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་
པོ ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་པ་ཞི ག ཨ་རི ་ གཙོ ས ་པའི ་ གསང་བའི ་ ལས་ཁུངས་མང་པོ་
ཞི ག ་གི ས ་གསུངས་ཚར་ཡོ ད ་རྤེ ད །

ད་ལྟའི ་ གནད་དོ ན ་འདི ་ དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་དྤེ ་ ཚོ ས ་ལག་

ལ་སྐར་ལྔའི ་ དར་ཆ་འཁྱྤེ ར ་ནས་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་སོ ་ སོ འ ་ི གཙོ ་ འཛི ན ་ཡི ན ་པའི ་ རྣམ་པའི ་ ཐོ ག ་ནས་མངོ ན ་
གསལ་དོ ད ་པོ ་ དྤེ ་ ལྟ་བུས། སོབས་པ་ཡོ ད ་པའི ་ ཐོ ག ་ནས། འཇི ག ས་སྣང་མྤེ ད ་པའི ་ ཐོ ག ་ནས། ཞུམ་
པ་མྤེ ད ་པའི ་ ཐོ ག ་ནས་ཁོ ་ ཚོ ས ་བྱས་སོ ང ་དྭ། དྤེ ་ ལྟ་བུའི ་ གནས་སངས་ཤི ག ་བསྤེ བ ས་ཡོ ང ་དུས། ཕི ་ ཟླ་
༦ པ་ལ་སྤྱི ་ ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་བསང་དགོ ས ་རྤེ ད །
ཆི བ ས་བསྒྱུར་བསང་དགོ ས ་དུས་ཙམ་པ་ལ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དྲ་རྒྱའི ་ ནང་ལ་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་དྤེ ་ ཚོ ་
ཡི ས ་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ལ་ཕྤེ བ ས་བསུ་བྱས། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཁོ ་ ཚོ ་ ལ་བསོ ད ་བསྔགས་བཏང་། དྤེ ་ འདྲ་བྱས་
ནས་བོ ད ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ལ། དྤེ ་ ཚོ ས ་དྤེ ་ ལྟར་བྱས་ནས་མི ་ མང་ནང་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ ན ་པོ ་
བསྤེ བ ས་པ་རྤེ ད ། སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་རྦད་དྤེ ་ ཞྤེ ་ པོ ་ ཞིག་བཀམ་པ་རྤེ ད ། བཀའ་ཤག་དང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགའ་ལྡན་ཕོ ་ བང་ངོ ས ་ནས་ཡི ན ་པ་ཡི ན འང་ཐུགས་འཚབ་བསྤེ བ ས་པ་རྤེ ད །
ན། དྤེ ་ སྔོ ན ་ལ་ཞུས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད །

དྤེ ་ ཚོ ་ གང་ཡི ན ་ཟྤེ ར ་

སན་སྤེ ང ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ཧོ བ ་སྤེ ་ དྤེ ་ འདྲ་བྱས་

ཡོ ང ་དུས་རྩད་གཅོ ད ་གཏོ ང ་རྒྱུའི ་ བརྡ་སོ ན ་ཞི ག ་གཏོ ང ་དགོ ས ་པ་དྤེ ་ འདྲ་ཆགས་པ་རྤེ ད ། ཐུགས་
འཚབ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྤེ ད ། གང་ཡི ན ་ཟྤེ ར ་ན། དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་དྤེ ་ ཚོ ་ ས་ཆ་ག་པར་ཡོ ད ་མྤེ ད ་
དྤེ ་ མ་རྤེ ད ། དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་དྤེ ་ ཚོ འི ་ ལས་འགུལ་དྤེ ། ཁོ ་ རང་ཚོ ་ ནི འུ ་ཡོ ག ་ལ་ཡོ ད ་མཁན་
ཚོ ས ་ནི འུ ་ཡོ ག ་གཅི ག ་པོ ར ་ལས་འགུལ་སྤེ ལ ་དགོ ས ་པ་དྤེ ་ འདྲ་མ་རྤེ ད ། ཌི ་ སི ་ ལ་ཡོ ད ་མཁན་གི ས ་
ཌི ་ སི ་ གཅི ག ་པོ ར ་སྤེ ལ ་དགོ ས ་པ་དྤེ ་ འདྲ་མ་རྤེ ད ། ༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོག་ཆི བ ས་
བསྒྱུར་ག་པར་གནང་ནའང་ཁོ་ཚོས་གཅི ག ་བྱྤེ ད ་དགོ ས ་པསམ་པའི ་ བསམ་བོ ་ དྤེ ་ ཡོ ད ་ཡོ ད ་རྤེ ད ། ལྷག་
པར་དུ་ད་ལྟའི ་ ཆ་ལ་ཁོ་ཚོ ་ ཡི ་ བྱྤེ ད ་སངས་དྤེ ་ ལ་ང་ཚོ ར ་ དོ ག ས་པ་གསར་པ་ཞི ག ་བསྤེ བ ས་ཡོ ད ་རྤེ ད །
དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་དྤེ ་ ཚོ ས ་མངོ ན ་གསལ་དོ ད ་པོ ས ་རྒྱ་ནག་ལ་ལག་འབྤེ ལ ་ཡི ན ་པ་དྤེ ་ གསལ་པོ ་
བཏོ ན ་ཡོ ད ་རྤེ ད ། ད་རྒྱ་ནག་ལ་ལག་འབྤེ ལ ་ཡི ན ་པའི ་ བྱས་རྤེ ས ་ཤི ག ་ཁོ ང ་ཚོ ར ་དགོ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ་
དྭ། བྱས་རྤེ ས ་ག་རྤེ ་ དགོ ས ་ཀི ་ རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི ་ གནས་ཚུལ་མང་པོ ་ ཞི ག ་
བྱུང་མི ་ ཡོ ང ་ངམ་བསམ་པའི ་ བསམ་བོ ་ དྤེ ་ བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བོ ད ་མི ་ སྤྱི ་ བོ ་ གནམ་བསན་ཆ་ཚང་ལ་
ཡོ ད ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་ཞི ག ་གི་གནས་ཚུལ་ཞི ག ་ག་པར་བྱུང་ན་ཡང་། ག་
དུས་བྱུང་ན་ཡང་། ༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོག་གི ་ ཆི བ ས་བསྒྱུར་དང། ༸གོ ང ་ས་
༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོག་གི ་ སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཐད་ཀར་དུ་འབྤེ ལ ་བ་
དྤེ ་ མ་བྱས་པ་ཡི ན ་ན། ང་ཚོས་སྣང་ཆུང་དང་ལྷོ ད ་གཡྤེ ང ་ཤོ ར ་འགོ ་ གི ་ རྤེ ད ། མ་ལྤེ ག ས་པ་ཞི ག ་བྱུང་
ཡོ ང ་ན། རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་འགི ག ་ཐབས་མྤེ ད ་ཙང་། ང་ཚོ ་ ཡི ས ་སྔ་ཕི ར ་གོ ས ་ཆོ ད ་དང་ལམ་སོ ན ་ལ་
སོ ག ས་པའི ་ ནང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོ ས ་ལབ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ནང་བཞི ན ་ཞུ་སོ ར ་བས་ད་ལྟ་རང་གསུངས་
ཚར་བ་ཞི ག ་རྤེ ད ། དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་བདྤེ ་ ཆྤེ ན ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ ་ ཚོ ་ ཡི ས ་ལས་འགུལ།
ཁི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆྤེ ་ བས། ཁྱྤེ ད ་རང་གི ས ་ག་རྤེ ་ ཞུ་དགོ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན། ༸གོ ང ་ས་༸མཆོ ག ་གི་ཆི བ ས་
བསྒྱུར་དྤེ ་ དང་ཕྤེ བ ས་བསུ་ཞུས་པ་གཉི ས ་གཅི ག ་ཏུ་སྦྲྤེ ལ ་ནས་ཡོད་པ་དྤེ འི ་ སྐོ ར ་ལ་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ་
རྤེ ད ། ཞུ་སོ ར ་བས་བཤད་པ་དྤེ ་ ལ་དགག་ལན་ཞུ་བའི ་ གོ ་ སྐབས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད །
རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་ཡང་། སྐབས་དྤེ ་ དུས་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་བདྤེ ་ ཆྤེ ན ་སྤྲུལ་སྐུ་
གཙོ ས ་པའི ་ མི ་ ངན་དྤེ ་ ཚོ ་ ཡི ས ་རྒྱ་ནག་གི ་ སི ད ་འཛི ན ་སོ ་ སོ འ ་ི སི ད ་འཛི ན ་ཡི ན ་པ་ལྟ་བུའི ་ ཧམ་པའི ་
ངང་ནས་ཞྤེ ་ པོ ་ བྱས་ཡོ ང ་དུས། ཁོ ་ ཚོ ་ རྒྱ་ནག་དང་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་པ་ར་སོ ད ་གསལ་པོ ་ བྱུང་ཡོ ད ་རྤེ ད །
དྤེ ་ ལྟ་བུའི ་ གནས་སངས་ཤི ག ་གི ་ འོག་ལ། དོ ན ་གཅོ ད ་ངོ ས ་ནས་ཀང་དྤེ ་ དུས་ཐོ ག ་སན་སྤེ ང ་ཞུས་ཐུབ་
ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ ་ ཡང་ཁོ ང ་གིས་ངོ ས ་ལྤེ ན ་བྱས་སོ ང ། གནས་ཚུལ་མཁོ ་ སྒྲུབ་བྱྤེ ད ་ཐུབ་
ཡོ ད ་མ་རྤེ ད །

དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་རང་བཞི ན ་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བསྤེ བ ས་པ་རྤེ ད ། ཕི ་ ཟླ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༦ བར་ལ་ཟླ་ ༢ མ་གཏོ ག ས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། དྤེ འི ་ ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་
ཕ་གི ར ་ཕྤེ བ ས་དགོ ས ་རྤེ ད ། ༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཕྤེ བ ས་དགོ ས ་དུས་ཕི ་ ཟླ་ ༤
ནང་ལ་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་དྤེ ་ ཚོ ་ ཡི ས ་དྤེ ་ ལྟ་བུའི ་ ལས་འགུལ་ཞི ག ་སྤེ ལ ་ཡོ ང ་དུས་རང་བཞི ན ་
གི ས ་ཐུགས་འཚབ་བསྤེ བ ས་ཡོ ད ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ང་ཚོ ་ ཚང་མ་ལ་སྤེ བ ས་དགོ ས ་པ་ཞི ག ་རྤེ ད ། ང་ཚོ ་ ཚང་
མ་སྐར་མ་གཅི ག ་ཡི ན ་ནའང་། ཆུ་ཚོ ད ་གཅི ག ་ཡི ན ་ནའང། གནད་དོ ན ་དྤེ འི ་ སྒང་ལ། ༸གོ ང ་ས་
༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོག་གི ་ སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་པའི ་ སྒང་ལ་ང་ཚོ ་ ནམ་ཡང་ ལྷོ ད ་གཡྤེ ང ་
གཏོ ང ་མི ་ ཐུབ་པ་ཞི ག ་རྤེ ད །

དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་ཁོ ་ ས་གནས་གང་ལ་ཡོ ད ་ན་ཡང་། དུས་ཚོ ད ་ག་རྤེ ་ ཡི ན ་

ན་ཡང་། ཁོ འ ་ི བྱྤེ ད ་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡི ན ་ན་ཡང་། ༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ་མཆོ ག ་གི ་
སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་པ། ཨ་རི ་ གཙོ ས ་པའི ་ གསང་བའི ་ ལས་ཁུངས་མང་པོས་གསུངས་
ཡོ ད ་ཙང། ང་ཚོ ་ ཡི ས ་སྤེ མ ས་འཚབ་ཡོ ད ་པ་ནང་བཞི ན ་གི ས ་དྤེ ་ ལ་ག་སི ག ་མ་བྱས་རང་བྱས་རྤེ ད །
དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་སྤེ མ ས་འཚབ་ཆྤེ ན ་པོ ་ བྱུང་ཡོ ད ་རྤེ ད །
༣)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༥་༣ དང་འབྤེ ལ ། ༸ཆི བ ས་བསྒྱུར་མ་གནང་གོ ང ་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཡན་ལག་ཁང་གི ་ བཀོ ད ་བྱུས་འོ ག ་རྒྱ་རི ག ས་སོ བ ་མས་ངོ ་ རོ ལ ་བྱ་འཆར་དང་། དོ ལ ་
རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པས་ལས་འགུལ་སྤེ ལ ་འཆར་ཇི ་ ཡོད་བཅས་པར་དོ ་ ཁུར་ཆྤེ ན ་པོ ས ་གནས་
ཚུལ་མཁོ ་ སྒྲུབ་དང་ཞི བ ་འཇུག་ཞུས་ཏྤེ ། སྐབས་སོ་སོར་༸དགའ་ལྡན་ཕོ ་ བང་དང་། འབྤེ ལ ་
ཡོད་ལ་སན་སྤེ ང ་རི མ ་པར་ཞུས་ཡོད་ཅྤེ ས ་གསལ་ཐད། དགའ་ལྡན་ཕོ ་ བང་མི ན ་པའི ་ གཞན་
འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་སུ་དང་སུ་ལ་སན་སྤེ ང ་ཇི ་ ལྟར་ཞུས་ཡོ ད ་པའི ་ སྐོ ར ་ཞུ་སོ ར ་བས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་
རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། དུས་ཚོ ད ་ཐུང་ངུ་ཞི ག ་གནང་རོ ག ས་གནང་ཡི ག ་ཆ་དྤེ ་ རྙྤེ ད ་ཀི ་ མི ་ འདུག ད་ལྟ་ཡི ག ་ཆ་དྤེ ་
ལམ་སྤེ ང ་རྙྤེ ད ་མ་སོ ང ། ཡི ན ་ནའང་འདི འི ་ ཡི ག ་འབྤེ ལ ་ཞུས་པའི ་ འདྲ་བཤུས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོ ད ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡི ན ། དྤེ ་ དཔལ་ལྡན་ཁི མ ས་ཞི བ ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་འབུལ་ཆོ ག ་པ་གི ས ། ཞུ་ས་དྤེ ་ ད་གི ན ་ང་ཚོ ས ་རྩོད་
བཤད་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ནང་བཞི ན ་རྤེ ད ། ཕི ་ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་ ༢༡ བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རི ན ་པོ ་ ཆྤེ འི ་ སྐུའི ་
སྲུང་ཕྱྭའི ་ འགན་དྤེ ་ ཡང་ང་ཚོ ར ་གཏན་འཁྤེ ལ ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད །

དགའ་ལྡན་ཕོ ་ བང་ནས་ཕི ་ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་

༢༨ ཉི ན ་དྤེ འི ་ རི ང ་གི ་ འགན་ཡོ ང ས་རོ ག ས་གདན་འདྲྤེ ན ་ཞུ་མཁན་བསན་འཛི ན ་དོ ན ་ལྡན་ལགས་ཀི ས ་
འཁྱྤེ ར ་གི ་ རྤེ ད ། e-mail དྤེ ་ དགའ་ལྡན་ཕོ ་ བང་དང་འབྤེ ལ ་བ་ཆགས་ཀི ་ ཡོ ད ་པ་སོང་ཙང། འབུལ་
མི ་ དགོ ས ་པ་གིས། ཡི ན ་ནའང། ཕི ་ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་ ༡༧ ཉི ན ་བཀའ་དྲུང་ཡི ག ་ཚང་། བདྤེ ་ སྲུང་ལས་
ཁུངས། ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས། དགའ་ལྡན་ཕོ ་ བང་བཞི ་ ལ་ཡི ་ གྤེ ་ གཅི ག ་མཉམ་དུ་སྤྱི ་ ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་
༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོག་ཆི བ ས་བསྒྱུར་གནང་བའི ་ སྐབས་སུ་དོ ལ ་རྒྱལ་ རྤེ ས ་འབང་པ་མི ་ ༧
ནས་ ༩ བར་ངོ ་ རོ ལ ་བྱྤེ ད ་པར་འགོ་རྒྱུའི ་ འཆར་གཞི ་ འདུག ཡི ན ་ནའང་དངོ ས ་སུ་ཕ་གི ར ་བསྤེ བ ས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པའི ་ སྐབས་ལ་མི ་ ༧ མ་གཏོ ག ས་བསྤེ བ ས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། བྱས་ཙང། ང་ཚོ འི ་ གནས་ཚུལ་དྤེ ་ ཞྤེ ་ པོ ་
ཞི ག ་ཡར་མར་འགྱུར་བ་ཕི ན ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ག་ནང་བཞིན་གི ་ Boston ཆི བ ས་བསྒྱུར་དྤེ ་ ལ་
འགྱུར་བ་ཧོ བ ་སྤེ ་ སྒང་ལ་ཕི ན ་པ་རྤེ ད ། Minnesota ལ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་གནང་བའི ་ སྐབས་སུ་སྤྱི ་
ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་གིས་ Boston མི ་ མང་ལ་བཀའ་སོ བ ་གནང་རྒྱུའི ་
མཛད་འཆར་བཟོ ས ་ཞོ ག ་ཅྤེ ས ་ཉི ་ མ་ ༢ སྔོ ན ་ལ་ག་སི ག ་བྱྤེ ད ་དགོ ས ་ཐུག་པ་རྤེ ད ། དྤེ ་ དུས་ངོ ་ རོ ལ ་
བྱྤེ ད ་མཁན་ནང་ལ་མི ་ ༡ མ་གཏོ ག ས་ San Diego ལ་ངོ ་ རོ ལ ་བྱྤེ ད ་པར་ཡོ ང ་མཁན་ཚོ ་ དང་
གཅི ག ་པ་གཅི ག ་རང་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཚོ ་ མང་ཆྤེ ་ བ་ཞི ག ་ཁོ ་ ཚོ ་ ནང་མི ་ དང་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་པ་ཤ་སག་རྤེ ད །
གང་ལྟར་མི ་ ༧ མ་གཏོ ག ས་བསྤེ བ ས་ཐུབ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཕི ་ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་ ༡༧ ལ་སན་སྤེ ང ་ཞུས་
ཡོ ད ། དྤེ ་ ག་ནང་བཞི ན ་༸སྐུ་མདུན་ཕི ་ ཟླ་ ༦ ཚེ ས ་ ༢༦ ལ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེ ད ། ཚེ ས ་
༢༩ ཉི ན ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ ལས་བསོ མ ས་ཆ་ཚང་ཞི ག ་ཕུལ་ཡོ ད ། དྤེ འི ་ སྐབས་ལ་དོ ལ ་
རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་སུ་དང་སུ་ཡི ན ་མི ན ་དང། མི ང ་དང་བཅས་པ། ལུང་པ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་
ཞི ག ་དྤེ འི ་ ནང་བཀོ ད ་ཡོ ད ། དྤེ འི ་ རྤེ ས ་སུ་སྤྱི ་ ཡོ ང ས་ཀི ་ གནས་སངས་ཞི བ ་འཇུག་བྱས་ནས་ ༢༠༡༧
ཕི ་ ཟླ་ ༧ ཚེ ས ་ ༢༦ ཉི ན ་ཞུ་སན་ཕུལ་ཡོ ད ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་ཡི ག ་ཆ་དྤེ ་ ལམ་སྤེ ང ་རྙྤེ ད ་མ་སོ ང ་།
ཡི ག ་ཆ་དྤེ ་ འདི འི ་ མཉམ་དུ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཁི མ ས་ཞི བ ་རྣམ་པ་ཚོ ས ་འདི ་ མཁྱྤེ ན ་དགོ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་ན།
ཡི ག ་ཆ་འདི ་ ཟུར་དུ་འབུལ་ཆོག་པ་གི ས །
ཁི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆྤེ ་ བས། འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་སུ་དང་སུ་ལ་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ ་ ནས་བཀའ་དྲུང་ཡི ག ་ཚང་དང།
ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས། བདྤེ ་ སྲུང་ལས་ཁུངས་དྤེ ་ གསུམ་རྤེ ད ། བྱས་ན་འགི ག ་སོ ང །
༤)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༥་༣ དང་འབྤེལ། ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་
ཡོད་པའི་ཐོག་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་པ་མྤེད་པས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་
གནང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་དོན་ལྟར་
མིན་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས། ཐོ ག ་མ་དྤེ ་ ལ་ད་ལྟ་ཞུ་སོ ར ་བས་གོ ང ་ལ་སན་སྤེ ང ་ཞུས་ཡོ ད ་ཅྤེ ས ་པ་ཚང་མ་
དྤེ ་ བརྡ་སོ ན ་བཏང་ཚར་བའི ་ རྤེ ས ་ལ་རྤེ ད ། གནད་དོ ན ་དྤེ ། དྤེ ་ འདྲ་ཆགས་ཡོད་རྤེ ད །
ཁི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆྤེ ་ བས། དྤེ ར ་ལན་རྒྱག་ས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ༤་༥་༣ གི ་ དྲི ་ བ་གཉི ས ་པའི ་ སྒང་ལ་གསུང་རོ ག ས་
གནང། གཉི ས ་པ་དྤེ ་ འདི ་ རྤེ ད ། མཐར་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་ཆ་ཚང་བཀ་
ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་བ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་
རྤེའི་བྱིན་རླབས་དང། འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རི་གཞུང་དང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ཀིས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་
བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་ཡོད་པའི་
ཐོག་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་པ་མྤེད་པས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་གནང་སྐབས་བཀའ་ཤག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་དོན་ལྟར་མིན་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་
རྒྱུ། ཞུ་རྩའི་ནང་། དོ ན ་ཁང་ནས་འགན་ཆ་ཚང་འཁྱྤེ ར ་ཏྤེ ། ཨ་རི ་ གཞུང་དང་།

བོ ད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པ།

འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་གདན་ཞུ་མི ་ སྣ་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀི ས ་འབད་པ་ལྷོ ད ་མྤེ ད ་ཞུས་འབས་སུ། ཆི བ ས་
བསྒྱུར་མཛད་རི མ ་ཆ་ཚང་བཀ་ཤི ས ་ལོ ་ ལྤེ ག ས་བྱུང་ཞྤེ ས ་གསལ་ཡོ ད ་པ་དྤེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་རྩོད་ལན་
པར་ཁུངས་སྤེལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་པ་དྤེ། གནས་ཚུལ་གང་
ཡང་ལྷག་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་ལན་ནང་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་
རང་རྤེད། སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་གསུངས་རྤེད། སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་དྤེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་
ཡང་། དྤེའི་རྤེན་པས་རྩོད་ལན་པར་དྤེ་སྔ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན། མ་རྤེད། ཐུགས་འཚབ་ཏན་
ཏན་ཡོད་རྤེད། ཐུགས་འཚབ་ཡོད་ཙང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་མ་ཕྤེབས་
བར་དུ་ཐུགས་འཚབ་སྒང་ལ་བཞུགས་ནས་ཕ་གིའི་མཛད་རིམ་ཆ་ཚང་ལྤེགས་གྲུབ་བྱུང་སྤེ་རྦད་དྤེ་སྤེམས་ལྷོད་
ལྷོད་འདྲ་པོ་ཆགས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་རྤེད། ཐུགས་འཚབ་དྤེ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ངས་
གོང་ལ་ཞུས་པ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་ཆགས་པ་
དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་མ་བྱུང་བ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་
རྤེད། ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གིས་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་
མཉམ་འདྤེགས་བྱས་ནས། དོ་སྣང་བྱས་ཏྤེ། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ། ༸གོང་ས་༸་སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་ཚང་མ་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། བཀ་ཤིས་ལོ་
ལྤེགས་བྱུང་བ་དྤེ་ག་རང་གིས་་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་མྤེད་པ་དྤེ་རྩ་བ་ནས་མཚོན་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།
བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་རྤེད། ལས་ཀ་དྤེ་མ་ཚར་བར་དུ་སུ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་རྤེད། ང་
ཚོ་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཀ་ཚར་བ་དང་དྤེ་སྔོན་ལ་སྤེམས་ཁལ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་མི་འདུག ང་ཚོ་ལས་ཀ་དྤེ་མ་ཚར་
སྔོན་ལ་སྤེམས་ཁལ་ཡོད་ཡོད་པ། ཚར་འགོ་དུས་སྤེམས་ལྷོད་ལྷོད་འདྲ་ཆགས་འགོ་གི་འདུག་པ་དྤེ་ནང་བཞིན་
གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་རྤེད།
༥)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༥་༤ དང་འབྤེལ། ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ ཉི ན ་ཕི་འབྤེ ལ ་དྲུང་
ཆྤེ ར ་གནང་བའི་བཀའ་ཡི ག ་ནང་། དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པས་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ལ་དགའ་བསུའི ་
ལས་འགུལ་སྤེ ལ ་བ་དྤེ ་ སན་སྤེ ང ་ཞུས་མྤེ ད ་ལུགས་ཙམ་མ་གཏོ ག ས་བཀོ ད ་མྤེ ད ་ཀང་།
སོ ན ་འཛུགས་དོ ན ་ཚན་བཅུ་ཟྤེ ར ་བའི་ནང་། ཕི་ཟླ་ ༦ པའི ་ ནང་༸གོང་ས་མཆོ ག ་ཨ་རི ར ་
"ཆི བ ས་བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁྤེ ལ ་ཡོ ད ་པར་སོ ང ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ ན ་པོ ་
བྱུང་ཡོ ད ་"པའི ་ སྐོ ར ་འབྤེ ལ ་བ་ཆྤེ ད ་བཏགས་གནང་བ་ནི ། མང་ཚོ ག ས་མགོ ་ བོ ་ རྨོ ང ས་སུ་
འཇུག་ཐབས་ཀི ་ འབྤེ ལ ་བ་ཆྤེ ད ་བཟོ ས ་ཐོ ག ཞུ་སོ ར ་བས་གྲུབ་འབས་ལྡན་པའི ་ ལས་དོ ན ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུས་ཡོད་པ་ནག་བསུབ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེ ས ་པ་ཞུ་སོ ར ་བས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ་དང་།
རྩོ ད ་ལན་པས་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེ ད ་འགོ ད ་རྒྱུ།
ཞུ་སོར་བས། གོ ང ་དུ་རྩོ ད ་པའི ་ སྐབས་སུ་ངས་དཔྤེ ་ གཅིག་སར་ནས་ཞུས་པ་ཡི ན ། ངས་ཁི མ ས་རྩོ ད ་པར་ཕྲུ་
གུ་བཙས་པ་རྤེ ད །

ཕྲུ་གུ་སྦྲུམ་མར་ཡོ ད ་པའི ་ སྐབས་ལ་ཁྱྤེ ད ་རང་འདི ་ འདྲ་བྱྤེ ད ་དགོ ས ་ ཀི ་ རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་

ནས་ལབ་པ་ཡི ན ་ན་ཕན་གི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ། ཕྲུ་གུ་སྤེ ས ་ཚར་བའི ་ རྤེ ས ་ལ་ཁྱྤེ ད ་རང་སྦྲུམ་མ་ཡོ ད ་དུས་འདི ་
འདྲ་བྱྤེ ད ་དགོ ས ་ཀི ་ རྤེ ད ་ལབ་ན་ཕན་ཐོ ག ས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཞུས་པ་ནང་བཞི ན ། ད་ལྟ་གནད་དོ ན ་
འདི ་ ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོ ད ་སི ད ་ཀི ་ རྤེ ད །
མ་རྤེ ད ་ཅྤེ ས ་ངས་རྩ་བ་ནས་ཞུ་གི ་ མྤེ ད ། བྱུང་ཡོ ད ་སི ད ་ཀི ་ རྤེ ད །

དྤེ ་ བྱུང་ཡོ ད ་

ཡི ན ་ནའང་དྤེ ་ དུས་ཙམ་པ་ཕི ་

དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ལ་ ༢༠༡༧ ཕི ་ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༢༠ ཉི ན ་བཀའ་ཡི ག ་གནང་བའི ་ ནང་ལ། ༸རྒྱལ་བ་
རི ན ་པོ ་ ཆྤེ འི ་ ཆི བ ས་བསྒྱུར་དང་འབྤེ ལ ་བ་སྤུ་ཙམ་ཞི ག ་བཏགས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ༸སྐུ་མདུན་ཆི བ ས་
བསྒྱུར་གི ་ སྐབས་ལ་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་སྤེ མ ས་འཚབ་ཡོ ད ་ཟྤེ ར ་བའི ་ ཚི ག ་གཅི ག ་གསུངས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད །

དྤེ ་

ག་ནང་བཞི ན ་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ཀི ས ་ཨ་རི ་ དོ ན ་ཁང་ལ་གུས་ཞུ་སོ ར ་བ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཡི ན ་པའི ་
སྐབས་སུ་ཕག་བི ས ་གནང་བ་དྤེ འི ་ ནང་ལ་ཚི ག ་གཅི ག ་བཀོ ད ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཐྤེ ང ས་མ་དང་པོ་ག་
དུས་བཀོ ད ་ཡོ ད ་རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན། ༢༠༡༧ ཕི ་ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས ་ ༡༨ ཉི ན ་བཀོ ད ་གནང་ཡོ ད ་རྤེ ད ། ༢༠༡༧
ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས ་ ༡༨ སྐབས་སུ་སྤྱི ་ ནོ ར ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཆི བ ས་བསྒྱུར་
གནང། ༸ཞབས་སོ ར ་བདྤེ ་ བར་འཁོ ད ། མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་ཤི ང ་རྒྱས་པ་བྱུང་སྤེ ་ ཕི ར ་ཕྤེ བ ས་གྲུབ་
པའི ་ གནས་སངས་ཤི ག ་རྤེ ད །

ཕི ་ ཟླ་ ༦ པའི ་ ནང་ལ་དྤེ ་ འདྲའི ་ ལས་དོ ན ་ཡག་པོ ་ བྱུང་བའི ་ གནས་

སངས་ཤི ག ་ལ་ཕི ་ ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ཁྱྤེ ད ་རང་གི ས ་སྐབས་དྤེ ་ དུས་དྤེ ་ འདྲ་བྱས་སོ ང ་། དྤེ ་ དུས་ང་ཚོ ་
བཀའ་ཤག་ལ་སྤེ མ ས་འཚབ་ཞྤེ ་ པོ ་ བྱུང་སོ ང ་། སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེ ལ ་བ་བཏགས་ནས་འདི ་ ལྟར་གསུངས་
ཡོ ང ་དུས་ཙམ་པར། དྤེ འི ་ དམིགས་ཡུལ་ག་རྤེ ་ ཡི ན ་མི ན ་གསལ་པོ ་ ཞྤེ ་ པོ ་ རོ ག ས་ཐུབ་པ་ཞི ག ་རྤེ ད །
དྤེ ་ མི ་ མང་ལ་མགོ་བོ ་ རྨོ ང ས་སུ་འཇུག་པའི ་ ཆྤེ ད ་དུ་རྤེ ད །

མི ་ མང་ལ། ཨོ ། དྤེ ་ དུས་ཁོས་སན་ཐོ ་

བཏང་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ་དྭ། སན་སྤེ ང ་ཞུས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ་དྭ། དྤེ ་ ༸རྒྱལ་བ་རི ན ་པོ ་ ཆྤེ ་ ཆི བ ས་བསྒྱུར་དང་
འབྤེ ལ ་བ་ཆགས་ཡོ ད ་རྤེ ད ། སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེ ལ ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེ ད ་ཅྤེ ས ་ཆྤེ ན ་པོ ་ བཟོ ་ བའི ་ ཆྤེ ད ་དུ་རྤེ ད །
གང་ཡི ན ་ཟྤེ ར ་ན། དྤེ ་ སན་སྤེ ང ་ཞུས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ་ཅྤེ ས ་གཅི ག ་པོ ་ བི ས ་པ་ཡི ན ་ན། མི ་ མང་གི ས ་འདི ་ ད་
ཆོ ་ གང་ཡང་མི ་ འདུག་ག་ཟྤེ ར ་བའི ་ སྐད་ཆ་ཞི ག ་ཆགས་ཀི ་ རྤེ ད ། དྤེ ་ ཡི ན ་པ་སོ ང ་ཙང་། དྤེ ་ གསུངས་
པའི ་ རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེ ན ་ནས། ང་ཚོ འི ་ ལས་ཀ་ཧ་ཏག་ཏག་དྤེ ་ དོ ན ་གཅོ ད ་ལས་ཁུངས་གཅི ག ་པོ ་ མ་
རྤེ ད ། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུས་ཡོ ད ། དྤེ ་ དོ ན ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་། བོ ད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པ། ཨ་རི ་
གཞུང་གི ་ DSS ས་གནས་སྐོ ར ་སྲུང་བ། གདན་ཞུ་གནང་མཁན་སྐུ་ཞོ ག ས་བསན་འཛི ན ་དོ ན ་ལྡན་
བཅས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱས་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེ ན ་ནས་བྱུང་བ་རྤེ ད ་ཞུས་ཡོད་དྤེ ། ཞུ་ལན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནང་ལ་དྤེ ་ དོ ན ་གཅོ ད ་གཅི ག ་པུས་འཇོ ན ་བཞག་པ་མ་རྤེ ད །

སབས་ལྤེ ག ས་པ་ཞི ག ་ལ་ཟྤེ ར ་དུས་ཙམ་

པ་དྤེ ་ དོ ན ་གཅོ ད ་ཀི ས ་དཀའ་ལས་ཁྱོ ན ་ནས་མ་བརྒྱབ་པར། ལས་ཀ་གཅི ག ་ཀང་མ་བྱས་པར་རང་
བཞི ན ་གི ས ་གྲུབ་པའི ་ གནས་སངས་བཟོ ་ འདྲ་པོ ་ ཞི ག ་གསུངས་ཡོ ང ་དུས་ཙམ་ལ། དོ ན ་གཅོ ད ་ལས་
ཁུངས་ཀི ་ དོ ན ་གཅོ ད ་ཙམ་མ་ཡི ན ་པར་དོ ན ་གཅོ ད ་ལས་བྱྤེ ད ་དང་གཞན་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱས་
པ་དྤེ ་ ནག་བསུབ་གཏོང་གི ་ འདུག་ཅྤེ ས ་ཞུ་དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་འདི ་ ཡི ན ། དྤེ ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན །
རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས།

རྩོ ད ་ལན་པའི ་ ངོ ས ་ནས་རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་ཞུ་སོ ར ་བར་མ་ཉྤེ ས ་ཁག་གཡོ ག ས་

བྱྤེ ད ་པ་དང་། ཞུ་སོར་བས་མཛད་རྤེ ས ་བཞག་པ་དྤེ ་ ཚོ ་ ནག་བསུབ་གཏོ ང ་བའི ་ བཟོ ་ འདྲ་བོ ་ དང་།
སྤྱི ་ ཚོ ག ས་མགོ ་ རྨོ ང ས་པ་བཟོ་འདྲ་བོ འ ་ི ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། མདོ ར ་བསྡུས་ན། ག་རྤེ ་
རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན། རྩོད་ལན་པར་ཞུ་སོ ར ་བའི ་ གནང་སངས་དྤེར་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ ན ་པོ ་ བསྤེ བ ས་ཡོ ད ་རྤེ ད །
ཞུ་སོ ར ་བའི ་ ངོ ས ་ནས་དཔྤེ ་ གཅི ག ་བཞག་སོ ང ་། རྩོ ད ་ལན་པའི ་ ངོ ས ་ནས་དཔྤེ ་ གཅི ག ་གཞག་ཆོ ག ་པ་
གི ས ། ཕ་གསོ ད ་འདོ ད ་ཡོད་མཁན་གི ་ དག་བོ ་ ཞི ག ་གི ས ་བུ་ཡོ ད ་སར་ལས ་འགུལ་འདྲ་མི ན ་སྤེ ལ ་བ་
ཡི ན ་ན། ཕ་དྤེ ་ བུ་ཡོད་སར་འགོ ་ བ་ལ་སྤེ མ ས་འཚབ་ཡོ ད ་རྤེ ད ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད །

གཅི ག ་པ་གཅི ག ་རང་

རྤེ ད ། དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པའི ་ གནད་དོ ན ་དྤེ ་ ང་ཚོ ་ ཡི ས ་རྩ་བ་ཉི ད ་ཀི ས ་བཟོ ད ་ཐབས་
མྤེ ད ་པའི ་ གནས་ཚུལ་ཞི ག ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ལ་ང་ཚོ ་ ཡི ས ་ཨི ན ་སྐད་དུ་ཞུས་པ་ཡི ན ་ན་ compromise
རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་མྤེ ད ་པ་ཞི ག ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ང་ཚོ འི ་ ངོ ས ་ནས་གསལ་པོ ་ ཧ་གོ ་ གི ་ རྤེ ད །

དྤེ ་ ཡིན་དུས་དྤེ ་ སྔ་

བརྡ་སོ ན ་ནང་ལ་གསལ་མ་གསལ་གི ་ རྤེ ན ་པས་འཛི ན ་སོ ང ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ་
ལབ་པ་དྤེ ་ རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། འཛི ན ་སོ ང ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོ ད ་
ཙང་བརྡ་སོ ན ་བཏང་བ་རྤེ ད ། ཐུགས་འཚབ་མྤེ ད ་ན་གཏོ ང ་གི ་ མ་རྤེ ད ། ཐུགས་འཚབ་ཡོད་ཙང་སད་
ཕི ན ་དྤེ ་ དག་མ་བྱྤེ ད ་ཨ་གཟབ་གཟབ་བྱྤེ ད ་ཤོ ག ་ཨ་ཞྤེ ས ་ལབ་ཡོ ད ་རྤེ ད ། ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་ཧ་གོ ་
བའི ་ ཆ་ནས་ཞུ་སོ ར ་བས་ཀང་སྐབས་དུས་སོ ་ སོ ར ་ཞུ་དགོས། ཕི ན ་ཆད་ལྷོད་གཡྤེ ང ་མི་ཡོ ང ་བ་ཞུ་
ཞྤེ ས ་གསལ་པོ ་ བཀོ ད ་ཡོ ད ་རྤེ ད ། དྤེ ་ འདྲ་ཡི ན ་དུས་ཐུགས་འཚབ་དྤེ ་ ཏན་ཏན་ཡོ ད ་རྤེ ད ། ༸གོ ང ་ས་
༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ འ ་ི སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེ ལ ་བ་ཡོ ད ་ཚར་དུས་ག་རྤེ ་ ཞི ག ་བྱས་པ་ཡི ན ་ནའང་ཐུགས་
འཚབ་ཡོ ད ་རྤེ ད །

ཐུགས་འཚབ་དགོ ས ་རྤེ ད །

དྤེ ་ གལ་ཆྤེ ན ་པོ ་ རྤེ ད །

དོ ག ས་ཟོ ན ་དགོ ས ་རྤེ ད །

གདོ ང ་ལྤེ ན ་དགོ ས ་རྤེ ད །

དྤེ ་ འདྲ་ཡི ན ་དུས་ང་ཚོ ་ ཡི ་ འཛི ན ་སོ ང ་བཀའ་ཤག་དང་རྩོ ད་ལན་པའི ་ ངོ ས ་

ནས་ཞུ་སོ ར ་བའི ་ ལས་དོ ན ་བྱྤེ ད ་ཕོ ག ས་དྤེ ་ འཐུས་ཤོ ར ་བཏང་ཡོ ད ་མྤེ ད ་སྐོར་མ་གཏོ ག ས། གཞན་པ་
ཞུ་སོ ར ་བའི ་ སྐོ ར ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ཀི ས ་ཞུས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད །

དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་ལས་འགན་འཐུས་ཤོ ར ་བཏང་

ཡོ ད ་པ་དྤེ ་ ཁོ ་ རང་གི ས ་ངོ ས ་ལྤེ ན ་བྱས་ཡོ ད ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ག་རང་ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་ལ་ངོ ས ་འཛི ན ་བྱས་ནས་ང་
ཚོ ་ ཡི ས ་འདི ་ ལྟར་གནང་ཡོད་རྤེ ད །
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆ་༢་༦། དངོས་དོན་གཉིས་པའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
ཀ

དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་
པར་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་ཡངས་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཀ་༡། ལམ་སོན་ལ་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་པའི་རྩོད་ལན་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤་༥ ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་འབྤེལ་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ།

སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་

སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ། ཞྤེས་བརྡ་སོན་བཀོད་ཁྱབ་ཐྤེངས་གཉིས་པ་དྤེ་བཏང་ཡོད། (དཔང་
རགས། ཨང། ༢༨། ཡིག་ཆ།) ཞུ་སོར་བས་གོང་གསལ་བརྡ་སོན་ངོས་ལྤེན་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག
འོན་ཀང་སྐབས་དྤེར་བརྡ་སོན་བཀོད་ཁྱབ་དྤེའི་ལན་དུ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས།“་་་མ་འོངས་པར་མཁྱྤེན་

རོཊ་དགོས་ངྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་ལྷོད་གཡྤེངས་སུ་མ་སོང་བ་ཞུ་ཆོག་
པ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ།” ཞྤེས་ཁས་ལྤེན་ཞུས་པའི་ཞུ་སན་ཞིག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༡
ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡོད། (དཔང་རགས། ཨང་། ༢༩། ཡིག་ཆ།)

ཞུ་བབ་སྔ་རྤེས་མི་

མཚུངས་པ་འདི་རིགས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
༢)

ཞུ་ལན་ ༤་༥་༡ ནང་། གོང་གསལ་བཀའ་ཤག་གིས་བཏང་བའི་ལམ་སོན་བཀོད་རྒྱའི་ནང་། མཇུག་
བསོམས་སུ་་་་སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡང་་་་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་དྤེ་ནི་དོན་གཅོད་ཚང་
མར་དྲན་སྐུལ་ཚུལ་དུ་བཏང་ཡོད་ལ། ཡིག་འབྲུ་འདི་དག་གིས་བཀའ་ཤག་ནས་དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་
ལམ་སོན་འདི་རིགས་བཏང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ།

༣) ཞུ་ལན་ ༤་༥་༤ ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་བའི་
བཀའ་ཡིག་ནང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐོར་སན་
སྤེང་ཞུས་མྤེད་ལུགས་ཙམ་མ་གཏོགས་བཀོད་མྤེད་ཀང་། དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ཕི་ཟླ་ ༠༦ པའི་ནང་
༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་པར་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་
འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་འབྤེལ་བ་ཆྤེད་བཏགས་གནང་བ་ཡིན་ཚུལ་བཀོད་ཀང་། དྤེ་གཉིས་
ནི་གཅིག་ཏུ་སྦྲྤེལ་ནས་ཡོད་ཅྤེས་དང་།
ཞི བ ་གཅོ ད ་སྐབས་སུ། སྐབས་དྤེ ་ དུས་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་བདྤེ ་ ཆྤེ ན ་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོ ས ་པའི ་
མི ་ ངན་དྤེ ་ ཚོ ་ ཡི ས ་རྒྱ་ནག་གི ་ སི ད ་འཛི ན ་སོ ་ སོ འ ་ི སིད་འཛི ན ་ཡི ན ་པ་ལྟ་བུའི ་ ཧམ་པའི ་ ངང་
ནས་ཞྤེ ་ པོ ་ བྱས་ཡོ ང ་དུས། ཁོ་ཚོ ་ རྒྱ་ནག་དང་འབྤེ ལ ་བ་ཡོད་པ་ར་སོ ད ་གསལ་པོ ་ བྱུང་ཡོ ད ་
རྤེ ད ། དྤེ ་ ལྟ་བུའི ་ གནས་སངས་ཤི ག ་གི ་ འོ ག ་ལ། དོ ན ་གཅོད་ངོ ས ་ནས་ཀང་དྤེ ་ དུས་ཐོ ག ་སན་
སྤེ ང ་ཞུས་ཐུབ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ ་ ཡང་ཁོ ང ་གི ས ་ངོ ས ་ལྤེ ན ་བྱས་སོ ང ། གནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཚུལ་མཁོ ་ སྒྲུབ་བྱྤེ ད ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེ ད །

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་རང་བཞི ན ་གི ས ་བཀའ་ཤག་ལ་

ཐུགས་འཚབ་བསྤེ བ ས་པ་རྤེ ད ། ཕི ་ ཟླ་ ༦ བར་ལ་ཟླ་ ༢ མ་གཏོ ག ས་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། དྤེ འི ་
ནང་ལ་༸གོ ང ་ས་༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོ ག ་ཕ་གི ར ་ཕྤེ བ ས་དགོ ས ་རྤེ ད ། ༸གོ ང ་ས་
༸སབས་མགོ ན ་ཆྤེ ན ་པོ ་ མཆོག་ཕྤེ བ ས་དགོ ས ་དུས་ཕི ་ ཟླ་ ༤ ནང་ལ་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་
པ་དྤེ ་ ཚོ ་ ཡི ས ་དྤེ ་ ལྟ་བུའི ་ ལས་འགུལ་ཞི ག ་སྤེ ལ ་ཡོ ང ་དུས་རང་བཞི ན ་གི ས ་ཐུགས་འཚབ་
བསྤེ བ ས་ཡོ ད ་རྤེ ད །
༤) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེ་མ་ཟད་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
༩ ཚེས་ ༢༢ ལ་བཀའ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ་་་་སད་ཕིན་ཆད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
རྣམས་ནས་༸གོང་ས་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་གི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་ཇི་བྱུང་གི་སན་ཐོ་
ཞིབ་གསལ་རྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གཉིས་སོ་སོར་དུས་ཐོག་ངྤེས་
འབུལ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གསལ་ནན་དང་སྦྲགས་འཕྲལ་དུ་ཕག་བསར་ཐུབ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་
བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ནན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀའ་སོབ་ནན་ཕྤེབས་
སོང་བས་དྤེ་དོན་ཕག་བསར་ནན་འདྲོངས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སན་ཐོ་ཞིབ་གསལ་རྤེའི་ངོ་བཤུས་
༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་དང་། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་
ལ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲའི་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད།
༥)

ཞུ་ལན་ ༤་༥་༣ ནང་། མཐར་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་ཆ་ཚང་བཀ་ཤིས་ལོ་
ལྤེགས་བྱུང་བ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་
ཐུགས་རྤེའི་བྱིན་རླབས་དང།

འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རི་གཞུང་དང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་སོགས་ཀིས་ཕར་

གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད།
ཀ་༢། ལམ་སོན་ལ་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་པའི་ཞུ་སོར་བའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཕུལ་བའི་ཡི་གྤེ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་། ༢༩
འདི་རྤེད། ་་་་་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་ལས་འགུལ་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞུ་
མུས་ཐོག གོང་གི་གནས་ཚུལ་ཡང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་ཨྤེ་ཡོད་སམ་སྤེ། ཞལ་
པར་བརྒྱུད་ར་དབང་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སན་སྤེང་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་མ་
བྱུང་ཞིང་། ངས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ད་གིན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། མ་
འོངས་པར་མཁྱྤེན་རོགས་དགོས་ངྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལྷོད་གཡྤེངས་
སུ་མ་སོང་བ་ཞུ་ཆོག་པ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། ལན་འདི་ཕུལ་ཟིན་པའི་རྤེས་སུ་རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཁྱྤེད་རང་གི་ལན་འདི་འགིག་མི་འདུག་ད། ད་དུང་འདི་འདྲ་ཞིག་ཉྤེས་པ་ཕོག་གི་
རྤེད་ད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་འདི་འགིག་པ་ལ་ངོས་ལྤེན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུས་པ་རྤེད། ད་གུས་པ་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་སྤེབས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ།
༢༠༡༧།༡༡།༡༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་བརྤེན་ནས་གནས་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་བཟོས་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་
ཆྤེན་པོ་བཟོ་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་བཟོས་པ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་
ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས་བཟོས་པ་རྤེད།
༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གིས་བཏང་བའི་ལམ་སོན་བཀོད་ཁྱབ་ཀི་མཇུག་བསོམས་དྤེ་ལ།
སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡང་། ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་དྤེ་ནི་དོན་གཅོད་ཚང་མར་དྲན་སྐུལ་གི་
ཚུལ་དུ་བཏང་ཡོད་ལ། ཡིག་འབྲུ་འདི་དག་གིས་བཀའ་ཤག་ནས་དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ལམ་སོན་འདི་
རིགས་བཏང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བཏང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རོགས་
ཐུབ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་བཏང་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་གཅིག་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། ཡིག་ཆ་གང་རྤེད།
༢༠༡༧།༤།༢༠ སྔོན་ལ་ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་འདྲ་
ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རྤེད།

༣) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་
བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ཆ་བཞག་ན། ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པ་
༢༠༡༧།༤།༦ ཉིན་དྤེ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཆིབས་
བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ཕི་ཟླ་ ༤ དྤེར་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ཆིབས་བསྒྱུར་དྤེ་
༢༠༡༧།༦།༡༣ ལ་རྤེད། ངོ་རོལ་བྱས་པའི་ས་ཆ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཞི་ཅིང་ཕིང་ཕྤེབས་ས་དྤེ་ཨ་
རི་ཡི་ཤར་ལྷོ་ངོས་ཀི་མངའ་སྤེ་ Florida ཟྤེར་ས་དྤེ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ས་ California མངའ་སྤེ་ཡི་ནང་ལ་ Los Angeles, San
Francisco, Orange County ལ་རྤེད། Minnesota ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེད།
Massachusetts མངའ་སྤེ་ནང་ལ་ Boston ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེད། ས་གནས་ཀི་ཆ་

ནས་ཡིན་ནའང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
༤) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ༢༠༡༧།༦།༢༦ ཉིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཕར་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་བ་
རྤེད། ༢༠༡༧།༦།༢༩ ཉིན་ᩚᨑ᪠ས་བསྒྱུར་གི་སྐབས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ། གསར་ཤོག་ནང་ལ་གང་
ཐོན་པ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སོན་གང་ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་ལས་བསོམས་ཞིབ་
ཚགས་པོ་ཞིག་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་
བང་བཅས་ལ་ཕུལ་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༥)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་རྩ་ ༤་༥་༣ ནང་། ཕི ་ ཟླ་ ༥ པའི ་ ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་༸ཕོ ་ བང་ནས་བཀའ་ཕྤེ བ ས་ལྟར།
༸ཆི བ ས་བསྒྱུར་གི ་ ས་གོ ན ་ཕོ ག ས་བསོ ད ་ཀི ས ་མཚོ ན ་པའི ་ ༸སྐུ་ཕྱྭའི ་ ཞུ་སྒོ ་ རྣམས་དོ ན ་ཁང་
ནས་འགན་ཆ་ཚང་འཁྱྤེ ར ་ཏྤེ །

ཨ་རི ་ གཞུང་དང་།

བོ ད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པ།

གདན་ཞུ་མི ་ སྣ་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀི ས ་འབད་པ་ལྷོད་མྤེ ད ་ཞུས་འབས་སུ།
མཛད་རི མ ་ཆ་ཚང་བཀ་ཤི ས ་ལོ ་ ལྤེ ག ས་བྱུང་སྤེ །

འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་
ཆི བ ས་བསྒྱུར་

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཁོ ད ་ལབ་གྤེ ང ་གང་ཡང་མྤེ ད ་

པར་ལས་འགན་འཐུས་གཙང་བྱུང་ཡོ ད ་པ་ཀུན་གསལ་ཡི ན ་ལ།
ལམ་སོ ན ་ཕྤེ བ ས་པ་བཞི ན ་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་དང་།

དྤེ འི ་ སྐོ ར ་བཀོ ད ་ཁྱབ་

འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་ཚང་མར་ལས་བསོ མ ས་

ཞི བ ་ཕྲ་ཕུལ་ཡོ ད །
ཆ་༢་༧། དངོས་དོན་གཉིས་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
༡)

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་
གནས་སུ། དྤེ ་ སྐོ ར ་འབྤེ ལ ་ཡོད་ཨ་རི ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ལས་ཁང་ནས་དྤེ ་ གར་ཞུས་ཡོད་
དམ་མྤེ ད ། བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེ ང ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོ ང ་ན་དྤེ ་ སྐོར་ཞི བ ་བརྩད་ཀི ས ་གཞུང་
འབྤེ ལ ་སན་སྤེ ང ་མི ་ དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་ཇི ་ ཡི ན ་བཅས་སན་སྤེ ང ་དགོ ས ་པ་དང་། སད་ཕིན་
དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཕྤེབས་འདུག་པ་
(དཔང་རགས། ཨང། ༢༨། ཡིག་ཆ།) ཞྤེས་གསལ་བ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་ཁྱབ་གནང་བ་
ཞིག་རྤེད་འདུག
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ ༢༠༡༧།༤།༢༤ ཉིན་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འཁོད་གནས་བཀོད་རྒྱ་ནང་། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་
ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་བལྟ་སྐོར་ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་
ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་པར། དྤེ་སྐོར་འདི་ལས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་སན་
སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དང་། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་
འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་བཀའ་ནན་ཕྤེབས་འདུག་ན། གནས་ཚུལ་དྤེ་སྐོར་འཕྲལ་
དུ་འདི་གར་ལན་གསལ་གཏོང་དགོས་པར་དགོངས་མངའ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཞིབ་ཕྲ་འདི་མཉམ་ཆབས་འབུལ་
ཞུས་པའི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་རྒྱ་ནང་གསལ་བ་བཅས། (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
༢༠༡༩།༦།༡༨ ཉིན་རྩོད་ལན་པར་འདོན་འབུལ་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་བཞིན་ཕུལ་བའི་དཔང་
རགས་ཡིག་ཆ།) ཞྤེས་བཏང་འདུག་པར། དྤེར་ཨ་རི་དོན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧།༥།༡ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལ་ཕུལ་
གནས་ནང་། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་མི་རི་ཀར་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་
རྤེས་འབང་པ་བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོས་བོད་རིགས་བཞི་ཙམ་གིས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་སྤེབས་པར་
དགའ་བསུ་ཡོད་ལུགས་བརོད་ཚིག་འཁོད་པའི་འཕྲྤེད་དར་འཕར་ཏྤེ། ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཁན་རྒྱ་རིགས་རུ་བསར་ནང་ལངས་བསད་པའི་འདྲ་པར་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཐོན་སོང་བ་དང་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་འགུལ་སོད་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞུ་མུས་ཐོག
གོང་གི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་ཡོད་ཨྤེ་ཡོད་སམ་སྤེ། ཞལ་
པར་བརྒྱུད་ར་དབང་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
མ་བྱུང་ཞིང་། མ་འོངས་པར་མཁྱྤེན་རོགས་དགོས་ངྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ལྷོད་གཡྤེངས་སུ་མ་སོང་བ་ཞུ་ཆོག་(དཔང་རགས། ཨང། ༢༩། ཡིག་ཆ།) ཅྤེས་གསལ་བཤད་ཞུས་
འདུག་པས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལ་བཏང་གནས་དྤེ་བང་དོར་
བརྡ་སོན་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཁག་གུང་བསིགས་སྐབས། དྤེ་
ཉིད་བང་དོར་བརྡ་སོན་དུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག
༢)

ཞུ་ལན་ ༤་༥་༡ ནང་། “ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་རྣམ་པར། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ བཀོད་རྒྱ་ནང་། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་
གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་
བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡང་བཀའ་ནན་ཕྤེབས་འདུག་ན་ཞྤེས་གསལ་བ་དང་འབྤེལ།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ ཁོངས་ ༢༠༡༥།༩།༢༢ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་། སད་ཕིན་ཆད་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་ནས་༸གོང་ས་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་གི་གནས་
ཚུལ་བཟང་ངན་ཇི་བྱུང་གི་སན་ཐོ་ཞིབ་གསལ་རྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་
ཚང་གཉིས་སོ་སོར་དུས་ཐོག་ངྤེས་འབུལ་དགོས་ཞྤེས་འཁོད་འདུག་པ་ལས། དྤེའི་ནང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་
འབང་པའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་སྐོར་གང་ཡང་གསལ་གི་མི་འདུག

༣) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་
དང་། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༠༦ པའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁྤེལ་བ་དྤེ་
གཉིས་ནི་གཅིག་ཏུ་སྦྲྤེལ་ནས་ཡོད་ཅྤེས་རྩོད་ལན་པས་བརོད་ཡོད་ཀང་། སྤྱིར་ན་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་
རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཡིན་
ཡང་། ༢༠༡༧།༤ ནང་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་བསུ་བ་བྱས་པ་དང་། ༢༠༡༧།༦ ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་
ས་གནས་གཞན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་གཉིས་དུས་ཚོད་དང་ས་གནས་གང་གི་ཆ་ནས་གཅིག་ཏུ་
སྦྲྤེལ་ནས་མྤེད་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༤) ༢༠༡༥།༩།༢༢ འཁོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལམ་སོན་གཞིར་བཟུང་། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་
བས་ ༢༠༡༧།༦།༢༦ ཉིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཕར་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་རྤེས།
༢༠༡༧།༦།༢༩ ཉིན་ᩚᨑ᪠ས་བསྒྱུར་གི་སྐབས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དང་། གསར་ཤོག་ནང་ལ་གང་
ཐོན་པ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ལས་བསོམས་དུས་ཐོག་ཕུལ་སྐོར་བརོད་པ་ལ་རྩོད་ལན་པས་
དགག་པ་བྱས་མྤེད་པས། ལས་བསོམས་ཕུལ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།
༥)

ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་མཛད་
འཕྲིན་རྣམས་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐོག་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་པ་མི་འདུག

ཆ༌༣། དངོས་དོན་གསུམ་པ།
ཆ༌༣༌༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན།
དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་
མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རུང༌།
ཞྤེས་གསལ་བའི་ཁོངས་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་
བཟོ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཆ༌༣༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༦

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་ལྔ་པར། “ཨ་རི འི ་ དོ ན ་གཅོ ད ་ཁང་དྤེ ་ བཞི ན ་
ནི འུ ་ཡོ ག ་གོ ང ་ཁྱྤེ ར ་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ལ་སོ ་ དགོ ས ་པའི་བཀའ་ཤག་གི ་ དགོ ས་དམི ག ས་
གཙོ ་ བོ ་ ཨ་རི ་ གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེ ལ ་གཏུགས་གནང་བདྤེ ར ་དམི ག ས་ཡོ ད ་པ་བཞིན། སྐུ་ཚབ་
དོ ན ་གཅོད་ལ་དུས་ཚོ ད ་གང་ཙམ་སྔོ ན ་ནས་དཔལ་ལྡན་སི ད ་སོ ང ་དང་ཨ་རི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་ཀི་
ཚོ ག ས་གཙོ་དང༌། གོ ས ་ཚོ ག ས་གོང་མའི ་ དབུ་འཛི ན ། དྤེ ་ བཞི ན ་གོ ས ་ཚོ ག ས་གོང་མའི ་ ཕི ་ འབྤེ ལ ་
ཚོ ག ས་ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་མི ་ བཅས་ཨ་རི ་ གཞུང་གི ་ གནད་ཡོད་མི ་ སྣ་མཐོ ་ གས་ཁག་ཅི ག ་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཀི ་ དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་ དགོ ས ་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོ ད ་རུང༌། དོ ན ་གཅོ ད ་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་
ལགས་ནས་གོ ང ་གསལ་གནད་ཡོ ད ་མི ་ སྣ་གཅི ག ་ལའང་མཇལ་འཕྲད་ཀི ་ དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་ མ་ཐུབ་པ་
དྤེ ་ རི ག ས་ནི ་ ལས་དོ ན ་འགན་འཁུར་ཇི ་ བཞི ན ་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་གསལ་པོ་ཡི ན ། ” ཞྤེ ས ་
གསུངས་པ་དྤེ འི ་ ནང་ནས་གོས་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ ཕི ་ འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་མི ར ་དུས་ཚོ ད ་
བཟོ ་ རྒྱུར་བཀོ ད ་མངགས་གནང་མོ ང ་མྤེ ད ་པ་དང་། དོ ན ་ཁང་ནས་བཀའ་མངགས་ལྟར་མཇལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཕྲད་ཀི ་ དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་ རྒྱུའི ་ འབད་བརྩོ ན ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོ ད ་པས། “ལས་དོ ན ་འགན་འཁུར་ཇི ་
བཞི ན ་མ་ཞུས་པ་“གཏན་ནས་མི ན ་ལ། མཇལ་འཕྲད་གནང་དང་མི ་ གནང་དོ ན ་ཁང་གི ་ ལག་པར་
མྤེ ད ་པ་དངོ ས ་དོ ན ་ཡི ན ་པས། “ལས་དོ ན ་འགན་འཁུར་ཇི ་ བཞི ན ་མ་ཐུབ་པའི ་ “སོ ན ་འཛུགས་
འདི འ ང་ངོ ས ་ལྤེ ན ་ཞུ་ཐབས་བལ།
༤་༦་༡

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའི་ནང་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཀོན་དུ་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཕི་ཟླ་
༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བཀའ་གནང་སྐབས། ཕོ་བང་དཀར་པོ་དང་། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀི་དཔོན་
རིགས་ཁག་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཤག་ཐོག དྤེ་མིན་སུ་དང་སུར་མཇལ་འཕྲད་གོ་སིག་ཞུ་དགོས་མིན་སིད་
སོང་མཆོག་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པར། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་། ཕོགས་འགལ་
གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་བཞི་དང་། Think Tank ཁག་ལ་མཇལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་སྐོར་བཀའ་
གནང་བ་ལྟར་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་འབྤེལ་བ་ཞུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན།

༤་༦་༢ གོ ས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ ཕི ་ འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་མི ་ རྣམས་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀི ་ དུས་ཚོ ད ་
བཟོ ་ དགོ ས ་སྐོ ར ་བཀའ་གང་ཡང་གནང་རི ག ས་མ་བྱུང་། གལ་སི ད ་གུས་པའམ་དོ ན ་ཁང་ལས་བྱྤེ ད ་
ལ་དྤེ ་ ལྟར་བཀོ ད ་མངགས་གནང་ཡོ ད ་ཚེ ། གོ ས ་ཚོ ག ས་གོང་མའི ་ ཕི ་ འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་
མི ་ ཉྤེ ར ་གཅི ག ་ཡོ ད ་པ་རྣམས་ལ་འབྤེ ལ ་བ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྤེ ད །
༤་༦་༣ སྐབས་དྤེ་དུས་སིད་འཛིན་ཊྲམྤ་མཆོག་སིད་འགན་བཞྤེས་ནས་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་ལས་འགོ་གི་མྤེད་པ་དང་། ཨ་
རིའི་འཛིན་སོང་དང་གོས་ཚོགས་གཉིས་ཀ་བྤེལ་ཟིང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་སྐབས་དང་འཁྤེལ་ཡོད་ན་ཡང་། དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མར་འབྤེལ་གཏུག་ཞུས་ཏྤེ། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོའི་
ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་ལན་འབྱོར་ཞིང་། (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༢། ཡི ག ་ཆ།)
གོས་ཚོགས་གོང་མའི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉིས་ཀིས་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་ཐབས་
མྤེད་པའི་བཀའ་ལན་འབྱོར་བྱུང་། (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༣ དང་ ༢༤ ཡི ག ་ཆ།) མཁྱྤེན་གསལ་ལྟར་
མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགན་དོན་གཅོད་ལ་བསྐུར་བ་ལྟར་ཞུས་ཡོད་ནའང་། དུས་ཚོད་གནང་
མིན་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཡུལ་གི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣས་ཐག་གཅོད་པ་ལས་དོན་གཅོད་ཀི་ལག་པར་མྤེད།
༤་༦་༤ ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ཟླ་འགོར་ལྕམ་ནྤེན་སི་པྤེ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ཏྤེ། གུས་པས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ དང་ཚེས་
༡༡ སོ་སོར་སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་སྐབས། སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྤེབས་དགོས་མིན་གཏན་
འཁྤེལ་མྤེད་པར་ཐྤེ་ཚོམ་ངང་ཡོད་པ་དང་། གུས་པ་ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རིར་ཕིར་འཁོར་བྱུང་རྤེས།
སིད་སོང་མཆོག་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཨ་རིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་གསུངས་བྱུང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༤་༦་༥ སྐབས་དྤེ ར ་གུས་པས་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་འཁྱྤེར་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཙམ་ལས་སོང་མྤེད། སི ད ་དབང་འཕོ ་
འགྱུར་དབང་གི ས ་འབྤེ ལ ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ ་ ཡི ན ་ནའང་། དོ ན ་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་དུས་ཚོ ད ་བཟོ ས ་པ་
མ་ཡི ན ་པའི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་འཐུས་མི ་ བཞི ་ ཕུད། ཉི ན ་གསུམ་ནང་ལས་རི མ ་ནང་འཁོད་ལྟར་ཕོ ་ བང་
དཀར་པོ ་ དང་། ཕི ་ སི ད ་ལས་ཁུངས། གོ ས ་ཚོ ག ས་འཐུས་མི ་ དང་ལས་བྱྤེ ད ། Think Tank
བཅས་སུ་དུས་ཚོ ད ་བཟོ ས ་པ་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་ཡོ ད ། (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༥། ཡི ག ་
ཆ།)
༤་༦་༦

སྐབས་དྤེར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་དབུ་འཛིན་གསུམ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གོ་སིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཙམ་གིས། དོན་
ཁང་ནས་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ན། ༢༠༡༤
ལོར་དོན་ཁང་ཌི་སིར་སོས་རྤེས་ནས་གུས་པས་རྩིས་མ་བངས་བར་གི་ལོ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ལྕམ་ནྤེན་སི་པྤེ་ལོ་སི་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ༸གོང་ས་
མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་པ་ཕུད། དྤེ་མིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་
གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་དབུ་འཁིད་དབར་མཇལ་འཕྲད་
གོ་སིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མྤེད། དྤེ་ལྟར་གོ་སིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ལ་བརྤེན་ནས་སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་ལ་ལས་དོན་
འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པའི་ཉྤེས་འཛོལ་བཀལ་ཏྤེ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་གནང་མྤེད་པ་
གསལ་པོ་རྤེད།

༤་༦་༧ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ས ་དྤེ ་ སྔ་ཡི ག ་ངག་གཉི ས ་ཐོ ག ་ནས་གུས་ཞུ་སོ ར ་བས་ཨ་རི འི ་ དཔོ ན ་
རི ག ས་གསུམ་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀི ་ དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་ མ་ཐུབ་པ་དྤེ ་ དོ ན ་གཅོ ད ་ཀི ་ ལས་འགན་ཇི ་ བཞི ན ་
མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པའི ་ སོ ན ་འཛུགས་གནང་མོ ང ་མྤེ ད ་པ་ཞི ག ་ད་ཐྤེ ང ས་སོ ན ་འཛུགས་དོ ན་ཚན་
བཅུ་ཟྤེ ར ་བའི ་ ནང་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེ ས ་ཀི ས ་དྤེ ་ ལྟར་བཀོད་པ་ནི ་ མང་ཚོ ག ས་ནང་གུས་པའི ་
ལས་དོ ན ་ནུས་རྩལ་དང་འཇོ ན ་ཐང་ལ་ཆྤེ ད ་མངགས་ཀི ས ་དམའ་འབྤེ བ ས་བྱས་ཏྤེ ་ མ་ཉྤེ ས ་ཁག་
གཡོ ག ས་གནང་བར་ངོ ས ་འཛི ན ་བྱྤེ ད ་ཀི ་ ཡོ ད །
ཆ༌༣༌༣། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན།
༤་༦

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན ༤་༦། ནང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་བཟོ་
རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་མོང་མྤེད་པ་དང་། དོན་ཁང་ནས་བཀའ་མངགས་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་
བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་པས། ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་གཏན་ནས་མིན་ལ།
མཇལ་འཕྲད་གནང་དང་མི་གནང་དོན་ཁང་གི་ལག་པར་མྤེད་པ་དངོས་དོན་ཡིན་པས། ལས་དོན་འགན་འཁུར་
ཇི་བཞིན་མ་ཐུབ་པའི་སོན་འཛུགས་འདི་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་བལ།” གསུངས་པའི་ཐད། སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་
གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དྤེའི་ནང་ཕི་སིད་ཚོགས་ཆུང་
དང་། བདྤེ་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་། དཔལ་འབྱོར་ཚོགས་ཆུང་བཅས་ནི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཡུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པར་སོང་། དོན་གཅོད་ཁག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གཙོ་བོ་དྤེ་
དག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་གོ་སིག་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྤེ་སྔ་ལྕམ་
ནྤེན་སི་པྤེ་ལོ་སི་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བརྒྱད་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཆྤེད་ཕྤེབས་སྐབས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྤེབས་སྐབས་ངྤེས་པར་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྤེས་སྔོན་ནས་ཐོབ་པ་
བཞིན་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་ཕུད། ཞུ་སོར་བས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་གཅིག་ཀང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་
སིག་ཞུ་ཐུབ་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཙམ་མིན་པར་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་གཅིག་ཀང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་བརྤེན། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་
ཚང་ལ་འབྤེལ་བ་མི་ཞུ་ཀ་མྤེད་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟར་ཁོང་ནས་གོ་སིག་ཞུས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་དང་
ཐུག་འཕྲད་བྱུང་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་
བཟོ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་མོང་མྤེད།” ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན། དྤེ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་
ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་རྩ་བ་ནས་མ་ཤྤེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་
ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཨྤེམ་ལྔ (5M) ཞྤེས་པ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཨྤེམ་
ལྔ་ (5M) ནང་གི་ཨྤེམ་གཅིག་ནི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དང། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་གིས་གཙོས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམས་ཕྤེབས་དུས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གང་མང་
དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་བཟོ་རྒྱུ་སྐོར་ཡིན། (དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩། ཡིག་ཆ།) དྤེ་སྔའི་ཨ་རིའི་དོན་
གཅོད་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལམ་སོན་གཞིར་བཞག་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་ལམ་སོན་བཀོད་མངགས་གནང་མ་བྱུང་ཟྤེར་ནས་ཡར་ལ་ཁག་དཀི་བྱས་པ་ནི་འགན་ཁུར་བསམ་ཤྤེས་
མྤེད་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ལས་འགན་གལ་གནད་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་
སོ་སོའ ་ི གོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་གཙོས་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་དང་། གལ་ཆྤེའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ལ་
འབྤེལ་བ་བྱས་ཏྤེ་སིད་སོང་གིས་དབུས་བཀའ་བོན་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྤེབས་སྐབས་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་
ཚོད་གོ་སིག་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན་པ་དོན་གཅོད་ཚང་མས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པས། དྤེ་འབྤེལ་བཀའ་
མངགས་མ་བྱུང་ཞྤེས་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མཁན་ཞུ་སོར་བ་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་གཞན་མྤེད། ཞུ་སོར་བའི་
ཕག་ལས་གནང་སངས་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་གིས་མཐོང་བཞིན་དུ་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་ཐུབ་ཐབས་
བལ་བས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
༤་༦་༡

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན ༤་༦་༡ ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའི་ནང་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་
ཀོན་དུ་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བཀའ་གནང་སྐབས། ཕོ་བང་དཀར་པོ་དང་། ཕི་སིད་
ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀི་དཔོན་རིགས་ཁག་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཤག་ཐོག དྤེ་མིན་སུ་དང་སུར་མཇལ་འཕྲད་
གོ་སིག་ཞུ་དགོས་མིན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་
འཛིན་དང། ཕོགས་འགལ་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་བཞི་དང་། Think Tank ཁག་ལ་མཇལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

Page 205 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཟོ་དགོས་སྐོར་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་འབྤེལ་བ་ཞུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན།” ཞྤེས་
གསུངས་ཡོད་ཀང། དོན་དངོས་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ལྔ་པར་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོར་
བས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་
མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་ཅིག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་མྤེད། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་།
ཕོགས་འགལ་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་བཞི་དང་། Think Tank ཁག་ལ་མཇལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་
སྐོར་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་འབྤེལ་བ་ཞུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན།”ཞྤེས་གསུངས་པ་ཙམ་
ལས། དོན་དངོས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་གོགས་འབྤེལ་ཡོད་ཅིང་། ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ཐུག་
འཕྲད་ཐུབ་པའི་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ལས་གཞན་མི་སྣ་གསར་པ་སུ་ཡང་ངོ་སོད་བྱས་ཐུབ་མྤེད། སྤྱིར་བཏང་ལས་
དོན་འགོ་བཙུགས་པ་ཙམ་གིས་འགིག་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་པ་མིན་པར་དོན་དག་དངོས་སུ་འགྲུབ་པ་བྱྤེད་
དགོས་པས་དྤེ་དོན་བྱུང་མྤེད་པ་གོང་ཞུས་ལྟར་ཡིན་ན་ཞུ་རྩ་འདི་དངོས་བདྤེན་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་ལགས་ན།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
༤་༦་༢

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༦་༢ ནང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་
འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་སྐོར་བཀའ་གང་ཡང་གནང་རིགས་མ་བྱུང་། གལ་སིད་གུས་པའམ་དོན་ཁང་
ལས་བྱྤེད་ལ་དྤེ་ལྟར་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་ཚེ། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་ཉྤེར་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྤེད།” ཅྤེས་གསུངས་པའང་། སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཀའི་ངོ་བོའ ་ི ཆ་ནས་གལ་ཆྤེའི་ལས་དོན་འདི་ཚོ་བཀོད་མངགས་ངང་སྒུག་གནང་དགོས་པ་
མ་རྤེད། མ་ཤྤེས་པའི་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡོད་ཀང་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དོན་གཅོད་རང་ཉིད་
ཀི་འགན་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་བྱྤེད་སྒོ་ཐམས་ཅད་ལ་གོང་རིམ་གི་བཀའ་བསྒུག་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མྤེད། ལས་དོན་
གཅིག་འཐུས་ཤོར་འགོ་སྐབས་དྤེ་ངོས་ལྤེན་གིས་བཟང་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་འདུན་པ་འདོན་རྒྱུ་ཕར་
ཞོག སོ་སོའ ་ི ཞན་ཆ་དྤེ་འགྤེབས་ཐབས་བྱྤེད་པའམ། ཡང་ན་གཡོལ་ཐབས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བཙལ་ནས་སོད་
མཁན་ཞིག་གི་གཤིས་སྤྱོད་ར་སོད་གནང་བ་འདི་ལ་གཟིགས་ན། བཀའ་ཤག་ནས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་
ཉྤེན་གཟིགས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་འགན་བསྐུར་གནང་རྒྱུར་ཡིད་ཆྤེས་མ་སྤེབས་པར་སོང་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་
གཏོང་དགོས་གྱུར་ཡོད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཡང་ཞུ་སོར་བས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཉྤེར་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་
འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྤེད།” ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ལྟར་དངོས་བདྤེན་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ཕྤེབས་སྐབས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཕར་ཞོག་འཐུས་མི་གཅིག་ལའང་མཇལ་
འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོས་མྤེད་། འདི་ནི་འགན་མ་འཁྱྤེར་པ་དང་ཤྤེས་བཞིན་དུ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༤་༦་༣

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༦་༣ ནང་། སྐབས་དྤེ་དུས་སིད་འཛིན་ཊྲམྤ་མཆོག་སིད་འགན་བཞྤེས་ནས་ཟླ་བ་བཞི་
ཙམ་ལས་འགོ་གི་མྤེད་པ་དང་། ཨ་རིའི་འཛིན་སོང་དང་གོས་ཚོགས་གཉིས་ཀ་བྤེལ་ཟིང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་
སྐབས་དང་འཁྤེལ་ཡོད་ན་ཡང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མར་འབྤེལ་གཏུག་ཞུས་ཏྤེ།
གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་ལན་འབྱོར་ཞིང་། གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉིས་ཀིས་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་ཐབས་མྤེད་
པའི་བཀའ་ལན་འབྱོར་བྱུང་། མཁྱྤེན་གསལ་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགན་དོན་གཅོད་ལ་
བསྐུར་བ་ལྟར་ཞུས་ཡོད་ནའང་། དུས་ཚོད་གནང་མིན་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཡུལ་གི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣས་ཐག་གཅོད་
པ་ལས་དོན་གཅོད་ཀི་ལག་པར་མྤེད།” ཅྤེས་འཁོད་པའི་ནང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་
འགལ་གི་དབུ་འཁིད་རྣམ་གཉིས་ཀིས་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་ཐབས་མྤེད་པའི་བཀའ་ལན་འབྱོར་བྱུང་། ཞྤེས་
གསུངས་པ་དྤེར་གཟིགས་དང་བོ་ཕམ་གི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས། ཞུ་སོར་བས་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་དུས་ཚོད་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་། གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ཞུས་ནས་འགིག་ན་སིད་སོང་རང་དང་སྒྤེར་དྲུང་གཉིས་ནས་ཐད་ཀར་
ཞུས་ན་འགིག་པ་ལས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ཞུ་དགོས་དོན་མྤེད། ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་འདི་རིགས་བསྒྲུབ་
རྒྱུར་དོན་གཅོད་ངོ་ཕྤེབས་ཀིས་དུས་ཚོད་སོང་དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མཇུག་སོང་དུ་ལས་བྱྤེད་ཆྤེད་གཉྤེར་
གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེ་རྤེད། མི་ངོ་མ་ཕིན་ནས་རྤེ་སྐུལ་བྱས་པ་དང་གོག་འཕྲིན་བཏང་བ་གཉིས་ལ་གནམ་སའི་ཁྱད་
པར་ཡོད། འགན་འཁུར་གནང་སངས་འདི་འདྲ་ཡིན་ན་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་རྒྱལ་ས་ཌི་སི་རུ་སོ་དགོས་
པའི་དོན་དག་མ་འགྲུབ་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་གི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་ཕར་གྲུ་
མཉམ་འདྤེགས་བྱ་འདོད་མྤེད་པ་མཚོན་ཐུབ། ཞུ་སོར་བས་དུས་ཚོད་གནང་མིན་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཡུལ་གི་
ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣས་ཐག་གཅོད་པ་ལས་དོན་གཅོད་ཀི་ལག་པར་མྤེད། ཟྤེར་ནས་གོག་འཕྲིན་གཅིག་བཏང་།
དྤེའི་ལན་དྤེ་ཉར་ནས་བསད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཡིན་རུང་ཐབས་ཤྤེས་གནང་སངས་
དྤེ་མ་འགིག་པ་དང་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་མངའ་སྤེ་གཞན་ནས་
གནང་ཐུབ་ས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འགན་འཁུར་མ་བྱས་པ་གསལ་པོ་བསན་པས། དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།

༤་༦་༤ ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༦་༤ ནང་ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ཟླ་འགོར་ལྕམ་ནྤེན་སི་པྤེ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་གོས་
ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ཏྤེ། གུས་
པས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ དང་ཚེས་ ༡༡ སོ་སོར་སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་སྐབས། སིད་སོང་མཆོག་ཨ་
རིར་ཕྤེབས་དགོས་མིན་གཏན་འཁྤེལ་མྤེད་པར་ཐྤེ་ཚོམ་ངང་ཡོད་པ་དང་། གུས་པ་ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་
རིར་ཕིར་འཁོར་བྱུང་རྤེས། སིད་སོང་མཆོག་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཨ་རིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་
གསུངས་བྱུང་། ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མིན། རྒྱུ་མཚན་ནི། ༡) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་
༡༣ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ཚེས་ ༢༣ ནས་ ༢༥
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བར་ཨ་རིར་ཕྤེབས་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་གི་གོག་འཕྲིན་བཏང་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༡། ཡིག་
ཆ།) ༢) བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་
ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་
བཟོས་ཟིན་པ་དང་། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༢། ཡིག་ཆ།) ༣) དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྤེབས་
པའི་གནམ་གྲུའི་འཛིན་བྱང་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ནས་ཉོས་ཟིན་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༣། ཡིག་ཆ།)
༤་༦་༥

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༦་༥ ནང་རང་ཉིད་དཀར་འདོན་གི་བཀའ་མོལ་ཇི་ལྟར་གནང་ནའང་། གང་
ལྟར་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་གིས་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་
༩ ཉིན་ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་ལྕམ་ནྤེན་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས་སྣྤེ་ཁིད་པའི་ཨ་རིའི་གོས་
ཚོགས་ཀི་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ལས་གྲུབ་པའི་ཨ་
རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དྷ་སར་ཕྤེབས་ནས་སིད་སོང་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་བྱས་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཨ་རིར་མཇལ་
འཕྲད་གནང་རྒྱུ་བྱས་ཟིན་པ་ཕུད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་གཅིག་ཀང་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་བཟོ་ཐུབ་མྤེད་པ་རྤེད།

༤་༦་༦

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༦་༦ ནང་། སྐབས་དྤེར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་དབུ་འཛིན་གསུམ་ལ་
མཇལ་འཕྲད་གོ་སིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཙམ་གིས། དོན་ཁང་ནས་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་
ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ན། ༢༠༡༤ ལོར་དོན་ཁང་ཌི་སིར་སོས་རྤེས་ནས་གུས་པས་རྩིས་མ་
བངས་བར་གི་ལོ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ལྕམ་ནྤེན་སི་པྤེ་ལོ་སི་མཆོག་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་པ་
ཕུད། དྤེ་མིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་
འགལ་ཚོགས་པའི་དབུ་འཁིད་དབར་མཇལ་འཕྲད་གོ་སིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མྤེད། དྤེ་ལྟར་གོ་སིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་
ལ་བརྤེན་ནས་སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་ལ་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པའི་ཉྤེས་འཛོལ་
བཀལ་ཏྤེ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་གནང་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི། ཞུ་སོར་བས་རང་ཉིད་
ཀིས་ནོར་འཁྲུལ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་པ་དང་། དམིགས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་མིང་ཤས་བཟོ་
ཐབས་བྱྤེད་པ་ལས། གཞན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་སྔོན་དོན་གཅོད་རྣམས་ཀིས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་བོ་ནར་ (John Boehner)
དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཧྤེ་རི་རི་ཌི་ (Harry Reid) མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་ཀང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། (དཔང་
རགས་ཨང་ ༣༤། ཡིག་ཆ།) (དཔང་རགས་འདི་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་རྩིས་མྤེད་དུ་བཏང་ཡོད།)
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༤་༦་༧

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༦་༧ ནང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་སྔ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གུས་ཞུ་སོར་
བས་ཨ་རིའི་དཔོན་རིགས་གསུམ་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཇི་
བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པའི་སོན་འཛུགས་གནང་མོང་མྤེད་པ་ཞིག་ད་ཐྤེངས་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་བཅུ་
ཟྤེར་བའི་ནང་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་དྤེ་ལྟར་བཀོད་པ་ནི་མང་ཚོགས་ནང་གུས་པའི་ལས་དོན་ནུས་རྩལ་
དང་འཇོན་ཐང་ལ་ཆྤེད་མངགས་ཀིས་དམའ་འབྤེབས་བྱས་ཏྤེ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གནང་བར་ངོས་འཛིན་
བྱྤེད་ཀི་ཡོད།” ཅྤེས་གསུངས་པའི་ཐད། ལས་དོན་མ་འགྲུབ་པ་དང་འཐུས་ཤོར་བཏང་བའི་སྐོར་གོང་དུ་ཞུ་རྩའི་
ལན་འདྤེབས་སུ་ཁ་གསལ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན། ནུས་རྩལ་དང་འཇོན་ཐང་ཡོད་མྤེད་གང་ལྟར་ཡང་། སོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་སུ་ལའང་ཡོང་སིད། འོན་ཀང་རང་སོན་ངོས་ལྤེན་མི་བྱྤེད་པ་དྤེ་ནི་ཞན་ཆ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ནན་
བརོད་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ན དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཡང་ཞུ་སོར་བས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་དུ། དོན་ཚན་བཅུའི་ཟྤེར་བའི་ནང་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་དྤེ་ལྟར་
བཀོད་པ་ནི་མང་ཚོགས་ནང་གུས་པའི་ལས་དོན་ནུས་རྩལ་དང་འཇོན་ཐང་ལ་ཆྤེད་མངགས་ཀིས་དམའ་
འབྤེབས་བྱས་ཏྤེ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གནང་བར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད།”ཅྤེས་གསུངས་ཀང། བཀའ་
ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ཞུ་སོར་བ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདོད་བོ་
ཁྤེངས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཐུབ་མྤེད་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་
སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བ་བཅས་གསལ་བ་དྤེ་དག་དངོས་བདྤེན་ཤ་སག་ཡིན་པ་ལས་
གཟུགས་མྤེད་གིབ་བཟོ་བྱས་པ་གང་ཡང་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་གི་བཀའ་མོལ་ཇི་ལྟར་
གནང་ནའང་། དོན་དངོས་ཐོག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་གསལ་ལྟར།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྤེབས་སྐབས་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་
དབུ་འཛིན། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་མཐོ་གས་གཅིག་ལའང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་མྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་
བར་དམའ་འབྤེབས་དང་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་སྤྱི་དོན་མཉམ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུར་རྤེ་བ་དང་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ཏྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་རྒྱུར་
ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། འོན་ཀང་ཞུ་སོར་བར་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༩ པར་གསལ་བའི་ཀུན་
སོང་ཁ་ཞྤེ་མི་མཚུངས་པ་འདི་འདྲ་ཡོད་པ་བོའ ་ི ཟུར་དུའང་མྤེད། གོང་ཕུལ་རྒྱུ་མཚན་དཔང་རགས་དྤེ་དག་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།

ཆ་༣་༤། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡའི་རྩོད་བཤད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་གནད་དོན་དྤེ་དངོས་དོན་གསུམ་པ་དྤེ་གང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན།
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་པོ་བཀའ་ཤག་གི་དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་ནང་གི་ལྔ་པ་དྤེ་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་ཟྤེར་ན་“ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཁང་
དྤེ་བཞིན་ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱྤེར་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ལ་སོ་དགོས་པའི་བཀའ་ཤག་གི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་
ཨ་རི་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་གཏུགས་གནང་བདྤེ་དམིགས་ཡོད་པ་བཞིན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་དུས་ཚོད་
གང་ཙམ་སྔོན་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་
དབུ་འཛིན། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རུང༌། དོན་
གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་གོང་གསལ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གཅིག་ལ་ཡང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་
ཐུབ་པ་དྤེ་རིགས་ནི་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་གསལ་པོ་ཡིན།” ཞྤེས་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་ནང་གི་ལྔ་པའི་ནང་། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་
ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན་དྤེ་ཚོ་ཐུག་རྒྱུའི་གོ་
སྐབས་བཟོ་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ། ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་
ཡང་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁ་གཡོག་བྱས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་རྤེད། ད་དྤེའི་ནང་ནས་ཞུ་
སོར་བས་གཅིག་ཚུར་བསྒྲུགས་ནས། ད་ང་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚོ་ཐུག་
ཞོག་བཀོད་མངགས་གནང་མ་སོང་ལབ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གདྤེང་ཚོད་ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་
ནས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེ་ན། ཞུ་སོར་བ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན་ཐུག་ཤོག་ཅྤེས་ལབ་པ་ཞུ་སོར་བ་ནས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད།
དྤེའི་སྐབས་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཐུག་ཞོག་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ད་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་མ་སོང་ལབ་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན། དང་པོ་དྤེ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་ ཀ༽ པ་དྤེའི་ནང་ལ་རྩོད་གཞི་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། ག་རྤེ་ག་
རྤེ་བཀའ་མངགས་གནང་བ་དྤེ་དུས་ཚོད་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། ག་རྤེ་བཀའ་མངགས་
གནང་མྤེད་པ་དྤེ་གནང་སོང་ཞྤེས་རྫུན་བཤད་ནས་ཞུ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། དྤེ་ཞུ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་གནང་སོང་
ཞྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག སྤྱིར་བཏང་གི་འགོ་སངས་འདྲ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔང་རགས་ནང་ 5M གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། 5M ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གང་མང་ཐུག་དགོས་རྤེད། ཐུག་རྒྱུ་བཟོ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་
བའི་ཚིག་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་སོ་སོའ ་ི ས་གནས་ནང་ལ་འཆར་གཞི་དགོད་རྒྱུའི་རྩ་
འཛིན་ལམ་སོན་རྤེད། དྤེ་ཡིག་ཆ་དྤེའི་འགོ་བརོད་ལ་དྤེ་ག་རང་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འཆར་གཞི་དགོད་རྒྱུའི་རྩ་
འཛིན་ལམ་སོན་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཀོད་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད། ད་ལྟ་སྐབས་
སུ་བབས་པའི་ག་བ་ལ་འདོགས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤག་གིས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ལས་ཀ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཀི་ལས་བསོམས་ཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་
གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ལས་བསོམས་ལ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག ལས་
བསོམས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་འདྲ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆུ་ཚོད་ཡན་ཆད་ནས་མི་སུ་དང་སུ་
ཐུག་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞིག་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ངས་སོམ་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཉིན་རྤེ་ལ་མི་སུ་
ཐུག་ཡོད་མྤེད་ཨ་མི་རི་ཀའི་སིད་གཞུང་གི་ཁིམས་དོན་ལས་ཁུངས་ Department of Justice ལ་
ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་། ༥ ནང་ཆ་ཚང་ཞིག་མར་བཀོད་ཡོད།
དྤེ་བསོམས་རྒྱག་མཁན་དྤེ་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་དོན་དམིགས་གསལ་འབྤེལ་མཐུད་པའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཀ་བྱྤེད་
མཁན་གཙོ་བོ་ Todd Stein གིས་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ང་ཚོས་ཁིམས་དོན་ལས་ཁུངས་ལ་སན་
ཐོ་ཕུལ་བ་དྤེའི་ནང་ནས་བསོམས་བརྒྱབ་སྤེ། ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་གིས་གོས་ཚོགས་རང་ལ་འབྤེལ་
བ་ཐྤེངས་མ་ ༡༡༥ བྱས་འདུག གོས་ཚོགས་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་ཡིན་
པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ 5M ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་
དྲིལ་བཀའ་བོན་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ 5M ནང་ན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་མ་གཏོགས། ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མཐོ་བ་ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་བ་དང་
དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡིན་ན་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་དཔོན་རིགས་ཚང་མ་ཕར་ཚུར་
ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་འགོ་སངས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། འགོ་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔྤེར་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྤེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གཅིག་
ལྕོགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མ་ཕྤེབས་གོང་ལ། ད་རྤེས་ཕྤེབས་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད།
དོན་དག་ག་རྤེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་རྤེས་དོན་དག་འདི་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་དྭ། འདི་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་
ཆྤེད་དུ་མི་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཐུག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས། ད་ལྟ་ངའི་བྱུང་རིམ་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞུ་གི་ཡིན། ཟླ་
དུས་ཚེས་གངས་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་
ཚོའི་སྐོར་ལ་ཞུ་གི་ཡོད། ད་རྤེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་
བོ་འདྲ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིད་འཛིན་ Trump ཨ་མི་རི་ཀའི་སིད་གཞུང་གསར་པ་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད།
སིད་གཞུང་གསར་པ་སྤེབས་ཡོད་དུས་ཙམ་པར་ཨ་མི་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་གསར་པ་དང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་མོ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་ས་རྤེད་ཡོང་ས་མ་རྤེད་དྤེའི་སྐོར་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་སྔར་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་དྤེ་སྔོན་ལ་ལོ་ལྔ་སིད་སོང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་མཇལ་ཁ་ཞུས་མོང་བ་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་མོང་བ་རང་
རང་ཞིག་མ་གཏོགས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ང་ཐུག་ས་ཚང་མ་ངའི་ངོ་ཤྤེས་པ་དང་། གོགས་འབྤེལ་ཡོད་པ་
རང་རང་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་བཟོ་ཐུབ་མི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་རྤེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིད་འཛིན་ Trump དང། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བར་ལ་
མཇལ་འཕྲད་ཡོང་གི་འདུག་མི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་དཔང་རགས་འཕར་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཨང་། ༥ ཕུལ་ཡོད། སིད་འཛིན་ Trump མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་དམ་བཅའ་ཕུལ་
བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཞལ་པར་
འབྱོར་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་། སིད་འཛིན་ Trump དབར་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་འདྲི་རྩད་
གནང་སོང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོས་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི ནང་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བྱས་ནས་འབྤེལ་
བ་བཟོ་ཐུབ་ཙམ་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི རྒྱ་ནག་སྤེ་ཚན་གི་འགན་
འཛིན་ Leah Bray ལ་འབྤེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་ཙམ་ཞིག་རྤེད། འོ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་སྐབས་སུ་
གསུངས་སོང་། དྤེ་དུས་ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་མཆོག་ཨ་མི་
རི་ཀ་ལ་ཕི་ཟླ་ ༤། ༦། ༡༠ བཅས་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐྤེངས་གསུམ་གནང་འཆར་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ ༢༠༡༧
ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་དྲུང་ཆྤེ་བསན་འཛིན་སག་ལྷ་ལགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ཆིབས་
བསྒྱུར་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་སིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞལ་པར་འབྱོར་བ་རྤེད། ཞལ་པར་འབྱོར་བ་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
ཞལ་པར་ཞིག་བཏང་གནང་བཞག དྤེ་དུས་ངས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པར། རྤེས་ལ་ཁ་པར་ཞིག་གཏོང་ཤོག་ཟྤེར་ནས་
ངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ལ་ཕར་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་ཡིན། ཆིབས་བསྒྱུར་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་
གནང་གི་འདུག སིད་སོང་ཁོང་རང་ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ལ་ཨ་རི་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ།
ཐྤེངས་མ་དང་པོར་དྤེའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལྕམ་ནན་སི་པྤེ་ལོ་སྤེ་
གཙོས་པའི་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཚོགས་ཆུང་ཞིག་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་
༢༠༡༧ ཕིཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ལ་གཏན་འཁྤེལ། དྤེའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་ནས། ད་དྤེའི་
མཇུག་བསངས་ནས་མཛད་རིམ་བཟོ་བ་དང་དྤེ་ཚོ་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕི་ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༡༢ ལ་ཞལ་པར་ཞིག་ཕུལ་བ་ཡིན། དྤེ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས། ད་ང་ཕི་ཟླ་
༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་དུ་ DC ལ་ཡོང་གི་ཡིན་ཟྤེར། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་བཀའ་མོལ་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ཁོང་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་ན་ཕོ་བང་དཀར་པོ་དང་། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ཡིན་
པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་འབྤེལ་བ་སུ་དང་སུ་ལ་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་
ན། ཚང་མ་ལ་བཟོ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཉིན་གསུམ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཉིན་གསུམ་དྤེའི་ནང་ལ་སུ་དང་སུ་
ཐུག་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད། གལ་གནད་ཆྤེ་ཆུང་ཞིག་ཡོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་
རྤེད། བཀའ་འདྲི་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ལ། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད། གོས་ཚོགས་
གོང་མའི་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་དང་། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་བཀའ་གནང་བ་རྤེད།
ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་སོན་བརོད་བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བོ་མཛོད་ཁང་ཟྤེར་གི་ཡོད་
ན་རྤེད། དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་ Think Tank ཟྤེར་བ་དྤེ་བསམ་མཛོད་ཁང་ཟྤེར་གི་ཡོད་ན་འདྲ། Think
Tank དྤེ་འདྲ་ཐུག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཤོག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་
དང་ཕོ་བང་དཀར་པོ་དྤེ་ཐད་ཀར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་ Trump གཉིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཇལ་འཕྲད་ཡོང་དང་མི་ཡོང་གི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་དུས་ཚོད་ལྷག་མ་
དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་བཟོ་ཤོག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། དངོས་གནས་བྱས་ན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་
གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་གི་འགན་དྤེ་ཡང་ཚུར་གཡུག་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན་རྩོད་ལན་པ་ལ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་
རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༣ པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞལ་པར་ཐོག་
ནས་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་གཞི་བཞག་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས། གཞུང་འབྤེལ་གི་ཡི་གྤེ་
གཞུང་འབྤེལ་གི་གོག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སྒང་ལ་བཏང་མ་ཡོང་གསུང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་སྒྤེར་གི་ཞལ་བྱང་དྤེའི་སྒང་
ལ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེའི་དཔང་རགས་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ཕག་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
ན། ངས་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ Paul Ryan གི་ལས་ཁུངས། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་གཞུང་
འཛིན་གི་འགོ་ཁིད་ Mitch McConnell གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་
Charles Schumer ཕོ་བང་དཀར་བོའ ་ི ཨྤེ་ཤ་ཡའི་ Matthew Pottinger ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོས་
འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ས་ཐད་ཀར་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་ National Security Council
རྒྱལ་ཁབ་བདྤེ་འཇགས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཨྤེ་ཤ་ཡའི་འགན་འཛིན་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཨ་མི་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་
གི་སོབ་སོན་པ་རན་པ་ཞིག་རྤེད། Senior Advisor དང་། ཨྤེ་ཤ་ཡ་སྤེ་ཚན་གི་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི ནང་ལ་
འགན་འཁྱྤེར་མཁན་ Matthew Pottinger རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ Leah Bray ཕོ་བང་
དཀར་པོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་བདྤེ་འཇགས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་སྤེ་ཚན་གི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་དྤེ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་
གཉིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ America Enterprise
Institute AEI ཟྤེར་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཚོགས་གཙོ་ Arthur Brooks ཁོ་རང་ལ་ཡང་འབྤེལ་
བ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་ང་གཉིས་བཀའ་མོལ་བྱུང་སྤེ། Think Tank དྤེ་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཤོག་ཟྤེར་
དུས་ཙམ་པ་ལ། སིད་འཛིན་ Trump ལ་ནུས་པ་སོད་ཐུབ་མཁན་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ Heritage
Foundation ཟྤེར་བ་རྤེད། རྩ་བས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ DC ནང་ལ་ Think Tank མང་པོ་ཞྤེ་བོ་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་ནང་ནས་ Heritage Foundation ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཡོད། སིད་གཞུང་འགྱུར་བ་ཕིན་
པའི་རྤེས་ལ་ Todd Stein ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ བར་དུ་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱས་
པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བོད་དོན་དམིགས་གསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་བསྐོས་མྤེད་པ་སོང་
ཙང་། དྤེའི་ནང་འགན་ཁུར་མཁན་ Noah Krystel རྤེད། Noah Krystel དང་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་
མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཞུས་ཡོད། དུས་ཚོད་དྤེ་ག་དུས་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཡིན་ན་སྐུ་ངོར་མཁྱྤེན་རོགས་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། ད་ངས་དབྱིན་ཇིའི་ནང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ I have already written to
offices of Speaker Paul Ryan, Senate Majority leader Mitch
McConnell , Senate Minority leader Charles Schumer , Matthew
Pottinger and Leah Bray white house NSC, Arthur Brooks of AEI,
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Heritage Foundation, Noah Krystel -State Department for meetings
during your visit. As and when meetings get confirmed I will let you
know. དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༣ པ་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། As and when
meetings get་confirmed I will let you know དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ལ་ཡང་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དྤེའི་ཉིན་དྤེ་ག་རང་ལ་ལན་ག་རྤེ་འབྱོར་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ ''Good to
Know'' ཤྤེས་པར་དགའ་པོ་བྱུང་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཁྱྤེད་རང་གིས་དུས་ཚོད་བཟོས་་དྤེ་
ལ་འགིག་མི་འདུགའགིག་འདུག ངས་ཁྱྤེད་རང་ལ་འདི་མངགས་པ་ཡིན། འདི་ཚུད་མི་འདུག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། འདིའི་ e-mail དྤེ་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་དུས་ཚོད་དང་པོ་དྤེ་
ག་རྤེ་གཏན་འཁྤེལ་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི Matthew Pottinger ལ་འབྤེལ་བ་བྱུང་བ་
རྤེད། Matthew Pottinger དུས་ཚོད་གཏན་འཁྤེལ་བ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་ཡོད།
དྤེ་ནས་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་ཕིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་
བཀོད་མངགས་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་གཞིར་བཟུང་བསྒྲུབས་ཡོད་མ་གཏོགས། བཀའ་འགལ་བ་དང་། ཡང་བཀོད་
མངགས་མ་གནང་བ་ཞིག་གནང་བྱུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་སག་རྫུན་བཤད་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། གང་
བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཞུས་ཡོད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་ཅྤེས་དཔང་རགས་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་
དཔག་པའི་རྩོད་པ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ད་གིན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཨ་རི་གོས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་། གོས་ཚོགས་དབུ་འཛིན་ཐུག་ཤོག་གསུངས་པའི་སྐོར་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་གསུང་
སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཁ་པར་སྒང་ལ་རྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་། དྤེ་ཁ་
པར་སྒང་ལ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་། ཞུ་སོར་བ་དབར་ཁ་པར་གི་འབྤེལ་བ་མང་པོ་
ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་། ༣ པ་འདི་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་གཟིགས་གནང་ཡོད་པྤེ། དྤེ་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་
བས་ལུང་དྲངས་པ་དྤེ་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང། ༣ པ་ཡིན་གསུངས་སོང་། དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་། ༣
པ་གཟིགས་གནང་དང་། དྤེ་ e-mail བརྒྱུད་ཕུལ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་
རྤེད་འདུག ཨི་མྤེལ་ཐོག་ནས་རྤེད་འདུག་མཁྱྤེན་གི་རྤེད། ད་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་། ༣ པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་
གསུང་གི་ཡོད་ན་སྐད་ཆ་ཁ་ཁ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཨི་མྤེལ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ཚུར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད། ངས་
འདི་ལྟར་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ཞུ་དགོས་རྤེད་ལབ་པ་འདི་སྔོན་ལ་འགོ་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། སྔོན་ལ་ཞུས་
ཟིན་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གི་ལན་ལ་ཨི་མྤེལ་དྤེ་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན་། སྤྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་
གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་རྒྱུན་ལྡན་གི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་
རྤེད། བོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཆགས་ཡོད་དུས། རྒྱུན་ལྡན་གི་ཐུག་དགོས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཐུག་དགོས་པ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཆགས་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩ་བས་ཨ་རི་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༥༣༥ ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༥༣༥ ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་
འདྲ་མི་འདྲ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་རྤེད། གོག་གི་ཚོགས་ཆུང། ཆུ་ཡི་ཚོགས་ཆུང་། ཚོགས་ཆུང་འདྲ་མི་འདྲ་སྣ་
ཚོགས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཐད་ཀར་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་དྤེ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་
འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་། ནམ་རྒྱུན་དུ་
ནས་ཐུག་པར་འགོ་བསད་ཡོད་རྤེད། ཐུག་པའི་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཐུག་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན།
མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་མཁྱྤེན་ཡོད་
མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ཕི་སིད་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་དོན་ཡིན་ན་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་དང་། ཡུ་གུར་དང་ག་རྤེ་ཡིན་ན་
དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་དྤེ་གྤེང་སོང་བྱྤེད་མཁན་དང་པོ། ཡར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན། འགོ་བ་མི་
ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་མོས་ཐོག་བགོ་གྤེང་གནང་མཁན། བོད་ཀི་ཐོག་ལ་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་
དབང་དུ་བཏང་ན། དང་པོ་འདི་བརྒྱུད་འགོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་ཚད་ནམ་རྒྱུན་དོན་གཅོད་
ཁག་གིས་ང་ཚོ་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང། ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་བརྒྱུད་དྤེ། དྤེ་ཚོས་བོད་པའི་ཐོག་ལ་ཉན་ཞིབ་ལ་སོགས་པའི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཁིམས་འཆར་འཁྱྤེར་ན་
རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ན་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་དང་།
ནུས་པ་བཏོན་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་དུས། ང་ཚོ་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ག་དུས་ཕྤེབས་ན་ཡང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུག་དགོས་
པ་ཞིག ཐུག་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གོང་ལ་མང་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་
གསུང་གི་འདུག ད་གིན་གོང་གི་གནད་དོན་དྤེའི་སྒང་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ད་ལྟའི་གནད་དོན་སྒང་ལ་རྤེད། མ་
འོངས་པའི་གནད་དོན་སྒང་ལ་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཕར་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འཁིད་འགོ་གི་འདུག
ང་ཚོའི་གནད་དོན་སྒང་ལ་འགོ་གི་མི་འདུག ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་དང་།
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ག་རྤེ་ཐུག་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་
རི་ལ་ཕྤེབས་དུས་སྐབས་སུ་སྔོན་ལ་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་
ཐུབ་མ་སོང། དྤེ་མ་གཏོགས་དྤེ་ལས་སོས་པའི་གཞན་པ་ག་རྤེ་ཐུག་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༡༡༥།
༡༡༣ ག་རྤེ་ཐུག་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁ་མཆུའི་གནད་དོན་ཡང་དྤེ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁོང་
གིས་ཞུ་དགོས་པ་ཚང་མ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར། ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོགས་ཆུང་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་ཞུས་མི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེར་ཐུག་དགོས། དྤེ་གསུངས་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད།
M5 ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལབ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
གི་གཡུག་རྒྱུའི་གཡུག་ཐབས་བྱས་ཡོང་གི་འདུག M5 འདི་ལམ་སོན་རྤེད། འདིའི་ནང་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་
ཡོད་མྤེད། འགན་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་འཁྱྤེར་དགོས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད།
ངག་ཐོག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཐོག་
ནས་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་སྔ་ནས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ M5 ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེ་
བཞྤེས་ངང་ལ་རྦད་དྤེ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཚོགས་འདུ་དང་བགོ་གྤེང་ཚོགས་ཡོད་གསུངས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ M5
ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསལ་པོ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལབ་ནས་
བཀོད་པ་ཙམ་གིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་འབྤེལ་བ་མ་བྱས་པ། དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་རྒྱུ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་
གོང་ལ་གསུངས་སོང་། སིད་སོང་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་དགོས་རྤེད་གསུངས་སོང་། མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཐུག་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ག་ཙམ་
གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ད་ག་ཙམ་འཆམ་འཆམ་ལ་
གདན་འདྲྤེན་ཞུ་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་
ཆུང་གཙོས་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༥༣༥ ཡོད་ཚད་ཐུག་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རྤེད། དྤེ་མིན་ན། ང་ཚོ་ལ་
འབྤེལ་བ་ཁ་ཐུག་ཆགས་པ་དྤེ་ཐུག་དགོས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ག་རང་ M5 ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་
འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་
ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་
རྤེད། དྤེ་ནང་ལོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡི་
གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་ཙང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འདི་གསུང་མི་སིད།
དྤེ་འདྲ་ཆགས་སིད་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་མ་ཚད་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། e-mail བཏང་བ་ཡིན་གསུངས་ཡོད་རྤེད། e-mail
བཏང་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་གི་ཡོད། e-mail གི་ངོ་བཤུས་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ད་ལྟ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་སྔོན་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེའི་ལན་ལ་ e-mail རྤེད་ལ།

ད་ལྟ་

ཚོགས་གཙོ་དང་དབུ་འཛིན་ལ་སོགས་པར་བཏང་བ་དྤེ་ e-mail རྤེད། གལ་སིད་ e-mail གཅིག་བཏང་
ནས་འགིག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་བསད་ནས་སིད་སོང་ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཐུག་ e-mail བཏང་ན་
མ་འགིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ New York ནས་ Washington
D.C ལ་སོས་རྤེད། དམིགས་ཡུལ་ཁོ་རང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་བདྤེ་པོ་ཡོང་བ་དང་། ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་བདྤེ་པོ་ཡོང་བ་
དང། ཨ་རིའི་འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕོ་བང་དཀར་པོ་གཙོས་པའི་ཚང་མ་འབྤེལ་གཏུག་བྱྤེད་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། དགག་པ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། འདི་ ཁ༽ པའི་སྒང་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་མ་འགོ་བའི་
ཁྱད་པར་བཟོ་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དགག་པ་ངོས་ལྤེན་ཡོད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་
བཟོ་རྒྱུ་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་འགྤེལ་བཤད་
བརྒྱབ་ན་འགིག་གི་མི་འདུག ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང། གསུངས་མྤེད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། འདི་སྔོན་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ལན་ཚུར་སད་པའི་ཁུངས་
སྤེལ་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན།
ཞུ་སོར་བ་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གཉིས་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་གནས་སངས་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མ་སོང། ང་ལ་ཚོགས་གཙོ་དང་གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན་མ་གཏོགས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ལབ་མ་སོང་
ཟྤེར་ནས་ཁོང་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ང་ཚོས་གསུངས་ཡོད། ཁ་པར་ཐོག་གསུངས་ཡོད། དྤེ་མ་ཚད་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ e-mail བཏང་ནས་ཕ་གིར་
འབྤེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་རག་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་
གིར་ཕྤེབས་དུས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ཐུག་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་ཞུ་རྩའི་ནང་ག་རྤེ་
གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་སིད་ང་ལ་ལབ་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་ ༢༡ འདི་ངས་ལས་ས་པོའ ་ི ངང་ནས་ཐུག་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན་
འགན་མ་འཁུར་པ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལྟ་བུའི་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཞིག་དང་། དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བསན་ཡོང་ན།

དྤེ་འདྲ་ཡིན་

དུས། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ཐུག་དགོས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་ཚོད་
བཟོས་ཤོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཞལ་པར་སྒང་ལ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གནང་ཡོད། དྤེ་གནང་
ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང། དྤེ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་གནང་བསད་པ་ཡིན་དུས། དྤེ་རང་བཞིན་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
སྐབས་དྤེ་དུས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སྒང་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་དང་དབུ་འཛིན་
དང། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་དང་གཙོས་པའི་དྤེ་ཚོ་ཐུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་
བཏང་ཤོག་ཅྤེས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རྤེད། བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་བཞིན་དུ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
ཕ་གིར་ཁོ་རང་གིས་ཚུར་ e-mail ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་དཔང་རགས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་
ཅིག་གང་འདྲ་བསད་ཡོད་ན། དྤེ་སྔོན་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡོད་དམ། དྤེ་སྔོན་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་
རྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་བྱས་ཡོང་ན། ངས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་དང་དྤེ་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་གིས་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་གཏོགས་ཁོ་རང་གིས་དྤེའི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་བིས་མྤེད་སོང་ཙང་སིད་སོང་
གིས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་ན། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ད་གལ་སིད་ཁོ་རང་གིས་
ཐོག་མ་ཉིད་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཁོ་རང་གཉིས་ཀི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ན། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས།
དྤེ་རྤེས་ཀི་ཁོ་རང་གིས་གནང་བའི་ e-mail དྤེ་ཚོ་འཁྱྤེར་ཡོང་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་གཅིག་བསད་མི་འདུག གང་
ལྟར་ཡང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་དཔྤེ་མི་སིད་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡིན་པ་དྤེ་ཡང་ངས་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་བརྒྱབ་མྤེད། ད་གང་ལྟར་ང་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་ཙང་ནམ་
ཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ང་ཚོས་ཐུག་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཆྤེ་ཤོས་བྱས་ཡོད་རྤེད་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ག་
དུས་ཕྤེབས་ན་ཡང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སུ་རུང་གཅིག་ལའང་བཀའ་མངགས་གནང་ན་དྤེ་མངགས་མངགས་པ་
རྤེད། དྤེ་རྒྱུན་ལྡན་རྤེད། དྤེ་རྦད་དྤེ་རྒྱུན་ལྡན་གི་མངགས་མངགས་པ་ཞིག མངགས་ཡོད་པ་ཞིག ད་ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས་མངགས་མ་སོང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་གཉིས་ཀི་ཐོག་མ་ཉིད་ཀི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཁ་
པར་ནང་ལ་ཡིན་ཙང་། ཁ་པར་ནང་ལ་བཤད་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་
Airtel company དྤེ་ཚོ་ལ་འགོ་ན་ཡང་། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་སད་མི་འདུག ད་གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་ཡིན་དུས།
ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པ་གཉིས་ཀའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཁ་པར་ནང་ལ་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། ད་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཞུ་
སོར་བས་སྔོན་ལ་གནང་བཞག་པའི་བཀའ་མོལ་གི་ལན་ e-mail བཏང་ཡོད་པ་ཞིག་དཔང་རགས་འཕར་མ་
སྒང་ལ་ཕྤེབས་ནས། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རྤེད་ལབ་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྤེ་མ་ཚད་

རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཕར་ལ་ཨི་མྤེལ་མང་པོ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཕ་གིར་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་ ༥༣༥ ནས། གང་ལྟར་ཡང་སྔོན་མ་རྡ་རམ་ས་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕུད་པ་ཡིན་ན། གཅིག་ཀང་
ཐུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཞུ་སོར་བ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དབར་བཀོད་མངགས་
གནང་བ་དྤེ་ཁ་པར་ནང་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད། ཁ་པར་ནང་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ཞུ་སོར་བར་དཔང་རགས་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པར་ཡང་ཁ་པར་གི་དཔང་རགས་དྤེ་རག་མ་བྱུང་། ད་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་ཡ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་གལ་ཆྤེའི་རང་བཞིན་དྤེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པའི་རྣམ་པ་
དང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། མ་གསུངས་པ་
སིད་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་
ང་ཚོ་ལ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད།
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཐུག་ཞོག་
ཅྤེས་གསུངས་ཡོད། གལ་ཆྤེའི་རང་བཞིན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས། འདས་ཟིན་པའི་ཐུག་འཕྲད་དང་། ད་ལྟའི་ཐུག་འཕྲད།
མ་འོངས་པའི་ཐུག་འཕྲད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོ་
ལ་འབྤེལ་བ་ག་འདྲ་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་ཐོག་མའི་སྐད་ཆ་མྤེད་པའི་
ཐོག་ནས་རྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཨྤེ་མྤེལ་བཏང་བ་དྤེས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཉིན་རྒྱབ་ལས་རིམ་འགོ་མ་བཙུགས་གོང་ནས་དྲན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག ང་ཚོས་རྩོད་ལན་པ་དང་ཞུ་
སོར་བ་གཉིས་ཀར་སྐབས་སྐབས་ལ་འགོག་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་གང་བཤད་པ་དྤེ་ཤོད་དུ་འཇུག་གི་
ཡོད། དྤེ་ཡང་བྱུང་ན་གང་ཐུབ་ཐུབ་མདོར་བསྡུས་གནང་རོགས། མང་པོ་ཡང་བསར་ཡང་བསར་ལྡབ་སོར་མང་
པོ་གནང་གི་འདུག དྤེའི་རིགས་དྤེ་མ་གསུངས་ན་ཡག་པོ་འདུག གསུངས་ཚར་བ་ཡིན་ན་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད།
དྤེ་ས་འཇུག་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རང་འཐུས་འགོ་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གཉིས་པ་དྤེ་ལ། ཡང་བསར་དོན་
ཚན་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ཁ་སྤེང་ཞིབ་གཅོད་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་ང་ཚོས་བཀླགས་པ་རྤེད།
སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན། ཁ་མཆུ་གྤེང་པ་དང༌། དཔང་རགས་འདོན་འབུལ་ཐོག་མར་བྱྤེད་མཁན་ཞུ་སོར་བ་དང་།
དྤེར་དགག་ལན་བྱྤེད་མཁན་རྩོད་ལན་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༥ [ག] ནང་། གནད་དོན་
ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དང༌། ཁུངས་སྤེལ་གི་འགན་ཁུར་ཁག་ཅིག་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་དྤེར་ཡོད་སྐབས། འགོ་འཛུགས་
བྱྤེད་མཁན་གི་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་དྤེས་གནད་དོན་དྤེ་དག་གི་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་ཇི་ཡོད་འཕྲལ་དུ་འདོན་
པའམ། ཡང་ན་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་དྤེས་དཔང་རགས་བཏོན་པའི་ལན་འདྤེབས་ཆྤེད་ཉར་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་གང་རུང་
གི་འདྤེམས་ཀ་བྱྤེད་ཆོག་པ་དང༌། གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་དྤེས་དཔང་རགས་ཆ་ཚང་བཏོན་རྤེས། དྤེའི་ལན་འདྤེབས་
སུ་འགོ་འཛུགས་བྱྤེད་མཁན་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་དྤེས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་རྤེས་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་
དྤེས་དམིགས་བསལ་གིས་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་ཆོག་རྒྱུ། ད་དུང་དྤེ་རྤེས་འགོ་འཛུགས་བྱྤེད་མཁན་གི་གོད་ཡ་ཞུ་
སོར་བ་དྤེས་གོད་གཞི་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལན་འདྤེབས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བ་ལྟར།
ད་རྤེས་ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༠ པའི་ཁ་མཆུ་གྤེང་བ་དང༌། དཔང་རགས་འདོན་འབུལ་ཐོག་མར་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་གནད་
དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་ནང་། ཁུངས་སྤེལ་འགན་ཁུར་སུ་ལ་བཀལ་ཡོད་པ་ལྟར་འགོ་རྒྱུ་ཡིན།

གནད་

དོན་གཏན་འབྤེབས་ནང་གསལ་ལྟར། ཁུངས་སྤེལ་འགན་འཁུར་སྐབས་རྤེར་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡོད་པ་དང་།
སྐབས་རྤེར་རྩོད་ལན་པ་ལ་ཡོད་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་འགན་འཁུར་སུ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེས་སོ་སོའ ་ི དཔང་
རགས་ཁུངས་སྤེལ་ཆ་ཚང་འདོན་དགོས་ཡོད་རྤེད། སོ་སོར་བཤད་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཤོད་དགོས་ཀི་
རྤེད། དྤེ་ལྟར་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ཚེ་སོ་སོའ ་ི ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བརླག་འགོ་གི་རྤེད། སོང་ཙང་འགྤེལ་
བཤད་ག་རྤེ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ན། དཔང་རགས་དང་བཅས་སོན་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་འདི་གཞིར་བཟུང་ཕྤེབས་
རོགས་གིས། དྤེ་མ་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད། དྤེ་དགོངས་པར་བཞག་ནས་དཔང་རགས་ཡོད་ན་དཔང་
རགས་འདོན་རོགས་གནང། གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང། ང་ཚོས་གོད་ཡ་སོ་སོར་གང་གསུང་རྒྱུ་
ཡོད་ན་ཆ་ཚང་གསུང་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བཀག་འགོག་བྱྤེད་ཀི་མྤེད། དྤེར་
དགོངས་པ་བཞྤེས་པའི་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནང། ད་གིན་ཞུ་སོར་བས་གཅིག་གསུངས་གནང་སོང། དྤེ་
གསུང་རོགས་གནང།
ཞུ་སོར་བས། ད་འདི་ལ་མང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁུངས་སྤེལ་གི་འགན་འཁུར་རྩོད་
ལན་པ་ལ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཡིག་ཆ་ཡིན་ནའང་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གང་ཡང་སོན་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་
ཅྤེས། རྩོད་ལན་པས་ཁས་ལྤེན་གནང་གི་འདུག ཞལ་པར་ཐོག་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ལ་བྱུང་བ་
རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་སྒྤེར་གི་གོག་འཕྲིན་གི་ཞལ་བྱང་། ད་ལྟ་རྩོད་
ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གསུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རི་གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་
མྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད་ཅིག་
གནང་བ་ཡིན་ན། Republican དང་ Democrat སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཚོགས་མི་ཚང་མས་ངོས་
ལྤེན་གནང་གི་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེྤེན་ནས། ལས་བསོམས་ནང་ལ་གཟིགས་པ་
ཡིན་ན།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན། གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ Senator Bob Corker དྤེ་ག་

ནང་བཞིན་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཕོགས་འགལ་གི་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་ Senator Ben Cardin དྤེ་
ག་ནང་བཞིན་ Senate Foreign Relation committee ཡི་ཚོགས་གཙོ་ Lindsey
Graham དྤེ་དུས་ཚོགས་མི་རྤེད། Senator John McCain ད་འདས་གོངས་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད།
ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ང་ཚོས་མཇལ་ཡོད། ཡིན་ནའང་བཀོད་མངགས་གནང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་
ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། བཀོད་མངགས་གནང་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དྤེ་དུས་ཙམ་པར་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་
ངལ་མྤེད་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། ཐུག་ཆོག་ཆོག་རྤེད་ཅྤེས་ད་གིན་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་གསུང་གི་
འདུག དྤེ་ཞུས་མྤེད། འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྩའི་ནང་ལའང་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད།
5M འཆར་འགོད་ཀི་ལམ་སོན་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་སིད་
སོང་དང་། ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཚོ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དྤེ་ཞུ་
དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། དྤེ་གསུངས་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་དུས་སོ་སོར།
ཐྤེངས་རྤེ་རྤེར་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པར། ད་རྤེས་དོན་དག་ག་རྤེ་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་སུ་དང་སུ་ལ་
མཇལ་འཕྲད་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེའི་གས་དྤེ་བཀོད་མངགས་གནང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཞུས་མྤེད་པ་རྤེད།
བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེའི་གས་ e-mail གོག་འཕྲིན་ནང་ཕུལ་བ་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨ་
རི་ནིའུ་ཡོག་ནས་ཌྤེ་སི་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སོས་པ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ཌྤེ་སི་ལ་སོས་པ་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཡོང་
བའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཡོང་དགོས་པ་ནང་བཞིན་སྔོན་མའི་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ནིའུ་ཡོག་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་
སུ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་ཌྤེ་སི་ལ་ཡོད་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དྤེ་ཚོ་ག་ཚོད་ཅིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། ཕིས་སུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཌྤེ་སི་ལ་སོས་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་ག་ཚོད་ཅིག་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དྤེའི་གས་ཚང་མ་ལས་བསོམས་ནས་ཆ་ཚང་ཞིག་རོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་པ་སོང་ཙང་། གནད་དོན་ ཀ༽ པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་མཇུག་བསྡུས་པ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང། ཞུ་སོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བའི་ངོས་ནས་དཔང་རགས་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ། བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་
ཡོད། དཔང་རགས་འདི་དངོས་ཡོད་ཡིན་མ་གཏོགས། དྤེ་ཡང་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ནས་དག་མཆན་འཁོད་དྤེ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་རྤེད། འདི་ང་ཚོའི་བཟོས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་སྐབས་ཀི་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་དུས་
ཚོད་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མངགས་གནང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་རྒྱུན་ལྡན་གི་ཐུག་དགོས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་
གསུངས་སོང། ཁ་མཆུའི་གནད་དོན་ནང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་
བཟོ་རྒྱུ་བཀོད་མངགས་གནང་མོང་ཡོད་དང་མྤེད། ཐྤེངས་འདིའི་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཐྤེངས་འདིའི་གནད་དོན་ཟྤེར་དུས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣། ༢༤། ༢༥ ཉིན་གསུམ་གི་མཛད་རིམ་དྤེ་
སྐབས་སུ། སུ་དང་སུ་ལ་མཇལ་འཕྲད་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་བཀོད་མངགས་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
M5 འདི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཐྤེངས་དྤེར་སིད་སོང་ཕ་གི་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ། སུ་དང་སུ་མཇལ་དགོས་ཡོད་
མྤེད། སུ་དང་སུ་ཐུག་འཕྲད་གནང་དགོས་ཡོད་མྤེད་བཀོད་མངགས་དྤེ། སྔོན་མ་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའི་
M5 འདི་ནས་མར་འདོན་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
འདིའི་ཉིན་གསུམ་གི་ཕོགས་བསོད་ཀི་སྐབས་སུ།

འདི་དང་གཅིག་བྱས། ང་ཚོའི་དཔང་རགས་དྤེ་ཐྤེངས་
སུ་དང་སུ་ཐུག་དགོས་ཡོད་མྤེད་ཚུར་ཞལ་པར་གིས་

བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ་ལ་འཕྲལ་དུ། དྤེ་ག་རང་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་ལ། བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་བསྡུས་སུ་བྱུང་
བའི་བརོད་པ་འདི་ e-mail བརྒྱུད་ནས་ཕར་བཏང་བ་འདི། རྩོད་ལན་པས་འདི་འགིགས་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གི་
འདུག ང་ཚོས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ཟྤེར་ན་རྤེད། གང་ལྟར་དཔང་རགས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་ནུས་ཚད་ནང་ལ།
དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། ཁ་གཏད་ལ་དྤེའི་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་དཔང་རགས་མྤེད་ན། ང་ཚོའི་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་བསྡུས་སུ་
བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བརོད་པ་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་ཁུངས་སྤེལ་གི་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་། ཁུངས་སྤེལ་གི་ངོ་བོ་ལ་
ངོས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ངས་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཡག་པོ་ཞྤེ་པོ་བྱུང་སོང། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་ཡིན་ན་ཡང་། ཐོག་མའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཁ་པར་ནང་ཡིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་འདུག ཐོག་མའི་བཀའ་མོལ་
དྤེ་ཁ་པར་ནང་བྱས་པ་རྤེད། ཁ་པར་ནང་གནང་ཡོད་རྤེད། e-mail གོག་འཕྲིན་འདི་ཁུངས་སྤེལ་ག་ནས་ཡོང་
བ་རྤེད། གོག་འཕྲིན་འདི་ནས་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངས་སྔ་ས་ནས་ Speaker Paul Ryan
དང་ Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority
Leader Charles Schumer , Matthew Pottinger དང་ Leah Bray དྤེ་ཚོ་ལ་ email བཏང་ཡོད་ལབ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོས་བཀ་ཤིས། ཟླ་བ། ཉི་མ། སོལ་མ། ཁོ་ཚོ་སྐད་བཏང་
ཞོག་ལབ་པའི་རྤེས་ལ། ཁ་པར་ནང་། བཀ་ཤིས། ཟླ་བ། ཉི་མ། སོལ་མ་ཁོ་ཚོ་སྐད་བཏང་ཞོག་ལབ་རྤེད།
རྤེས་ལ་ཚུར་ e-mail གཅིག་བིས་ནས། བཀ་ཤིས། ཟླ་བ། ཉི་མ་དྤེ་ཚོ་ལ་ངས་ལབ་ཚར་ཡོད་ལབ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདི་དང་གཅིག་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ནང་ལ། ངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཁྱོད་རང་གིས་བཀོད་
མངགས་གནང་བ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ལྟར། འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། འདིས་གང་
ཡང་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་མ་བིས་པ་ཙམ་གིས་ཁྱོད་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་རྤེད། དྤེ་ག་རང་
སྒང་ལ་ཁུངས་གང་ཡང་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན། ཁ་པར་སྒང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་
ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་ཡིན་ནའང་ཁ་པར་ཐོག་ལ་ཞུས་ཡོད། ཡིག་ལན་བཏང་བ་དྤེ་ཁོ་རང་
གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་སུ་དང་སུ་ལ་ཡིག་འབྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའི་ནང་གི་ཆ་ཚང་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ལབ་ནས། e-mail དྤེས་གཅིག་ཀང་གོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད།
འདི་གསལ་པོ་རྤེད། དབྱིན་ཇི་ཀློག་ཤྤེས་མཁན་གཅིག་ཡིན་ན། ཚང་མས་ཧ་གོ་བ་ཞིག་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་
ཚང་མ་ཚུད་པ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Good to Know གནས་
ཚུལ་ཤྤེས་པ་དགའ་པོ་བྱུང། དྤེ་ཁྱོད་རང་གིས་དྤེ་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་པ་ལ་དགའ་པོ་བྱུང་ལབ་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁྱོད་རང་གིས་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ Good to
Know ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གསལ་པོ་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༨ པ་ནང་ལ་ལོག་གྱུར་
ཀི་དཔང་རགས་ལབ་ཡོད་རྤེད། ལོག་གྱུར་ཀི་དཔང་རགས་ལབ་ཡོང་དུས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངོས་སུ་འདོན་
འབུལ་གཉིས་ཀས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ན། ཤུགས་བསན་གི་ཡིག་ཆ་དང་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང། དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཁུངས་
སྤེལ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། མི་གཅིག་བསད་པ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་མ་བྱུང་ན། མིག་མཐོང་
ལག་ཟིན་མ་བྱུང་བ་དྤེ་མི་གསོད་མཁན་དྤེར་ནག་ཉྤེས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་སྒྲུབ་
ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་ཁོར་ཡུག་དང་། ཆ་རྤེན། དུས་ཚོད། ཀུན་སོང་ལ་སོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་
སྒྲུབ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ད་གིན་གོང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གང་བཤད་
པ་དྤེ་དཔང་རགས་ཡིན། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་གི་ལོག་གྱུར་ལྡན་པའི་དཔང་རགས་ནང་ཚུད་ཡོད།
གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དངོས་སུ་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་གི་དཔང་རགས་ཞུ་སོར་བ་ལའང་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་
ལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་པར་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་ལབ་སོང། གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་ཚར་སོང།
གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡིན་པ་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པས་ཧ་གོ་ཡོད་ཙང་། ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་
འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་འཆར་ཅན་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་ལབ་ལབ་པ་འདྲ་ཞིག་རྤེད། འདས་ཟིན་པའི་
ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེ་ཐུག་པའི་བརྩོན་ལྤེན་བྱས། དཔང་རགས་ནང་ཕུལ་བ་ནང་བཞིན། དྤེ་ཚང་མ་ཐུག་
ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ཐུག་རྒྱུ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཐུག་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་འགོ་དང་
འགོ་བཞིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་མཁྱྤེན་གི་འདུག་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟ་བུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་
པའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་བཟོ་མ་ཐུབ་དུས། ད་དུང་ཚུར་ག་ཕི་ལོག་ནས། ང་ལ་བཤད་མ་སོང་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བཏོན་པའི་ e-mail འདིས་གང་ཡང་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཅིས་ཀང་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩོད་ལན་པས་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་དཔང་པོ་དང་།
དཔང་རགས་འདོན་རྒྱུ་མི་འདུག ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་སོ་སོར་དཔང་རགས་འདོན་རྒྱུ་མྤེད་དུས། སོ་སོའ ་ི
ངོས་ནས་དཔང་པོ་བྱྤེད་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐོག་ལ་དཔང་པོ་ཞུ་སོར་བ་དོ་བདག་དང་།
རྩོད་ལན་པ་སིད་སོང་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་སོར་བ་དོ་བདག་རང་ཉིད་དྤེས།
དཔང་པོ་སོ་སོས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་དང་མོང་བ་དྤེ་སོ་སོའ ་ི བརོད་པ་ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཟིན་པ་རྤེད། ཡིན་
ནའང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གི་དཔང་པོ་འདོན་རྒྱུ་མི་འདུག དཔང་རགས་འདོན་རྒྱུ་མི་འདུག
སྤྱིར་བཏང་ནས་སོ་སོ་ཞུ་སོར་བ་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བས་སོ་སོའ ་ི ཁ་མཆུ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དུས་དཔང་པོའ ་ི ངོ་བོ་
ཐོག་ནས་ཐོན་ཆོག་གི་རྤེད། PW1 Plaintiff Witness ལབ་ནས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན། ང་ཚོ་ནང་
ལའང་སོ་སོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁ་གཏད་བརག་ཞིབ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ནའང་རྩོད་ལན་པར་ད་ལྟའི་རིང་ལ་དཔང་རགས་མི་འདུག དཔང་པོ་ཡང་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྤེ་ཡིན་དུས་

ཙམ་པ་ལ། གཅིག་ཀང་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ཁུངས་སྤེལ་འགན་འཁུར་རྩོད་ལན་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁུངས་སྤེལ་
སྣྤེ་གཅིག་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། འགན་ཚད་མཐོ་བ་དྤེ་ང་ཚོས་དཔང་རགས་འཕར་མ་ ༣ པ་དྤེ་ཡིན་དུས། རང་
བཞིན་གིས་དཔང་རགས་ཀི་འགན་ཚད་མཐོ་བ་དྤེ་ང་ཚོ་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དཔང་རགས་འདི་བང་
བྱར་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ད་གིན་ངས་ཞུས་ཚར་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་ Evidence
Law འཁྱྤེར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་ནང་ལ་དོ་བདག་རང་
དཔང་རགས་ཡིན་ལབ་པའི་སྐད་ཆ་འདི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྤེད། ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་ད་གིན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང།
གཉིས་ས་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཀང་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཁ་པར་
ནང་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། དཔང་རགས་དང་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དྤེ་
ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ e-mail གཅིག་འཁྱྤེར་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་པར་ཡོང་བ་རྤེད། རྩོད་ལན་
པའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་གལ་ཆྤེ་རང་བཞིན་དང་
འདས་ཟིན་པའི་ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་སངས་དང་། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ་ལ་གཙོ་བོ་དྲངས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཏྤེ།
དྤེ་ཐུག་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ། དྤེ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་། ང་ཚོ་ཐུག་ས་འདྲ་པོ་
འདི་བཤད་སོང་བཤད་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཐུག་འགོ་གི་འདུག གང་ལྟར་ཡང། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཡར་ཞུས་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁ་མཆུ་འདི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ཁག་གསུམ་གཞིར་
བཟུང་འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལས་སོས་པའི་ང་ཚོར་རྩ་འཛིན་བྱྤེད་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མཁྱྤེན་པ་གནང་རོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་། ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག ད་གིན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ Senator ཁག་ཅིག་
མཇལ་ཡོད་ཀང་། བཀའ་མངགས་གནང་མྤེད་པ་སོང་དུས་ཚོད་ཞུས་མྤེད་གསུངས་སོང་། Senator མཇལ་
བ་དྤེ་གས་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྤེད་མ་རྤེད། མཇལ་བ་དྤེ་དོན་གཅོད་རང་གིས་མཇལ་བ་མ་
གཏོགས། སིད་སོང་ཡོད་མ་རྤེད་བ། ག་འདྲ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསུང་གི་ཡོད་དུས། གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།
ཞུ་སོར་བས་༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ལ་མཇལ་ཡོད། ཡིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའི་
སྐབས་ལ་བཀོད་མངགས་གནང་མྤེད་པ་སོང་ཙང། དུས་ཚོད་ཞུས་མྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དབྱིན་ཇི་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ན་གསུང་གི་འདུག དབྱིན་ཇི་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། འདིའི་ནང་ལ་ I have
already written ཁ་སྤེང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་གཞིར་བཞག་ནས་བིས་ཡོད་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་ནས་ཟྤེར་
ནས། ད་ལྟ་ཡིག་སྒྱུར་དྤེ་ལྟར་གནང་སོང་བ། དྤེའི་ནང་ལ་སྔོན་མ་ནས་ཞྤེས་ལབ་མྤེད། ངས་བཀའ་མོལ་བྱུང་
ཡོད་པ་དྤེ་གཞིར་བཞག་ནས་བིས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་ནས་ཞྤེས་ཞུས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་ཞིག་ཧ་གོ་བཞིན་དུ་མ་ཞུས་པ་
ཞིག་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། e-mail འདིའི་ནང་ལ། ངས་སྔོན་མ་ནས་མྤེད་སྔ་ས་ནས་ཡིན་གི་རྤེད།
Already ངས་ཁོ་ཚོ་ལ་བཏང་ཡོད། འདི་དང་འདི་དང་འདི་དང་འདི་ལ་ངས་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་ལབ་རྤེད།
ངས་ད་ལྟ་དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཡང་བསར་བསར་ཟློས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག དགོངས་
འགལ་ཁྱོན་ནས་མྤེད་པ་གིས། གང་ལྟར་ཡང་། འདི་ཉི་མ། བཀ་ཤིས། ཟླ་བ། སོལ་མ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་དུས་
ཚོད་བཟོས་ཤོག་ཨ་ལབ་དུས། དྤེའི་རྤེས་ལ་ངས་ཉི་མ། ཟླ་བ། བཀ་ཤིས་ལ་ལབ་ཚར་ཡིན་ལབ་པ་འདྲ་པོ་
ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན། དྤེའི་སྔོན་ལ་དཀའ་མོལ་གཅིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་
བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་སྔོན་གི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཁ་པར་ནང་ལ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་སིད་སོང་ངོས་ནས་
ཞུས་ཡོད་རྤེད། ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ངས་ཡང་བསར་བསར་ཟློས་བྱྤེད་ཀི་མིན། གང་ལྟར་ཡང་དཔང་
རགས་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ཡིན་ནའང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་
བྱས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལྟ་བུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་
བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། མ་འོངས་པ་གཏོང་གི་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་དགོས་ལབ་ནས་
འདི་ཞུས་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གནད་དོན་གསུམ་པའི་ ཁ༽ ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཇི་ལྟར་
ཡིན་མིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་སངས་ག་འདྲ་གནང་དགོས་ཡོད་མྤེད་དྤེ། གོང་ལ་
སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༥ [ག] ཚར་གཉིས་ངོ་སོད་བྱས་ཟིན་པ་དྤེ་གཞིར་བཟུང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁ༽ པ་ལས་དོན་འགན་འཁུར་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཇི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་
སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ལབ་རྤེད། ངས་གོང་ལ་གནད་དོན་དང་པོ་ ཀ༽ པ་ནང་ལ་འང་ཞུས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། ད་ལྟ་གང་
ལྟར་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་ནང་གསྤེས་ལྔ་པ་ནང་ལ། གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
དང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི། དྤེ་ཚོ་ཐུག་
ཤོག་ལབ་ཡོད་དུས། ཐུག་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཐུག་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རྤེད། ཐུག་རྒྱུའི་དུས་
ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་གནད་དོན་ ཁ༽ པ་དང་ཁ་ཐུག་ཁོ་རང་ཁུངས་སྤེལ་
ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག གཅིག་དྤེ་འདི་རྤེད། འགན་འཁུར་མ་ཞུས་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན།
ང་ཚོས་དཔང་རགས་གོང་ལ་སད་ཚར་བ་ནང་བཞིན། དཔང་རགས་ ༡༩ པ་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་གསལ་ཡོད་རྤེད།
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཐུག་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དང་འདི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
ཙམ་པ་ལ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚོས་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༡ རྤེད། ༣༢ རྤེད། ༣༢། ༣༤། འདི་ཚོ་ཚང་མ་ནང་
ལ་ཡིན་ནའང། ང་ཚོས་འདི་ཚོ་ཐུག་དགོས། དྤེ་ཚོ་ཐུག་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད། ཁོ་རང་ངོས་ནས་
གང་ལྟར་ཡང་ཐུག་མ་ཐུབ་པ་ཞིག ང་ཚོའི་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་ལྔ་པ་ནང་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་
གིས་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་འགན་ཚུལ་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དུས་ཚོད་བཟོ་
མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་རྤེད། འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ་ག་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་གསུངས་སོང། ངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ e-mail བཏང་
ཡོད་ཅྤེས་བཤད་ཡོད་རྤེད་ལ། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཡིན་ནའང་ཕར་ཚུར་ e-mail གི་འབྤེལ་ལམ་ག་རྤེ་
བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་། དུས་ཚོད་རག་མི་ཐུབ་པ་དང་། དྤེ་འདྲ་ཡི་སྐོར་ལ་ e-mail ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་རྤེད།
ང་ཚོས་ག་རྤེ་ལབ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་ལྟ་བུའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དྤེ་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་རྒྱུ་འདི་ལ། e-mail
བཏང་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད། e-mail གཅིག་བཏང་ནས་འགིག་པ་ཡིན་ན། སིད་སོང་ལས་ཁུངས་རྡ་རམ་ས་ལ་
ནས་ཕར་གཏོང་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེང་སང་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་ལ་བརྤེན་ནས་གཏོང་ཐུབ་ཀི་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོ་ཡིས་དོན་གཅོད་འདི་ D.C ལ་སོས་ནས་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གོང་
ལ་གསུངས་སོང། འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་གསུངས་སོང། དྤེ་ནང་བཞིན་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། སོ་སོ་
ཡིས་ e-mail གཅིག་བཏང་ནས་བསད་བཞག་པ་འདི་ལས་འགན་ཚུལ་བཞིན་མ་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱས་པ་ཡིན། དྤེ་མ་གཏོགས་འདི་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས། ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་བཅར་ནས། ལས་བྱྤེད་ཆྤེད་
མངགས་བཏང་ནས། ལ་སོགས་པའི་བྱྤེད་སངས་དྤེ་འདྲ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། email གཅིག་བཏང་ནས། དུས་ཚོད་རག་མི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་མྤེད་དུས་ང་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་བཞག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཕ་གིར་ཡོད་པ་དྤེ་གོ་མ་ཆོད་པ་བཟོ་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་ལས་འགན་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འདི་རྤེད། མ་ཐུབ་པ་དྤེ། ཁོ་རང་
ལ་དུས་ཚོད་བཟོས་ཤོག་གསུངས་དུས་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་ཞུ་སོར་བ་གཉིས་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཁ་པར་མང་པོ་བཏང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། གནས་སངས་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚོ་ཡིས་དཔང་རགས་ཕུལ་ཡོད། ང་ཚོའི་ཁ་
མཆུའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་མདོར་བསྡུས་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རི་ལ་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་གཅིག་ལའང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་འགན་གི་ངོ་བོ་ནང་ལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལ་འབྤེལ་བ་གསར་བཟོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་གཅིག་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་
ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་རྤེས་ལ། འདི་ག་འདྲ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་
གི་ཡོད་ན་བསམས་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ལགས་ལ་ཡུ་ཀ་ནས་གང་
ཐུབ་ཐུབ་འཐུས་མི་ཞིག་ཐུག་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་ཆགས་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་
ནས། ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ཡིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་རྒྱུ་བཟོ་ཐུབ་པ་རྤེད། ཕག་
མཛོད་ཚང་པདྨ་བྱང་ཨ་རི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དྤེ་ལྟ་བུ་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ས་ལ། ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་
རྤེས་ལ། ཕ་གིར་མཛད་རིམ་ཚང་མ་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་གོགས་པོ་རྤེད། འདི་སྔོན་ལ་
Nancy Pelosi མཉམ་དུ་ཚུར་ཕྤེབས་ནས། བཀའ་ཤག་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཕར་ཨ་རི་ལ་ང་ཚོ་ཐུག་དགོས་ལབ་
པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དྤེ་ཚོ་དང་། ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨས་ངོ་སོད་བྱས་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་
དྤེ་ཕར་ཕུད་ན། ཞུ་སོར་བས་གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད།

དྤེ་

ངས་ག་རྤེ་བཤད་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། མདོར་བསྡུས་ན། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སྔ་ཡིན་ན་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡིན་ན་རྤེད།
སུ་ལ་ཐུག་ཡོད་མྤེད་དང་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཕ་གི་ལ་ཕྤེབས་དུས། བཀོད་མངགས་གནང་བ་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་ལས་འགན་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་
རྤེད། མ་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་ལྔ་པ་ནང་ལ། ད་ལྟ་
ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན། འདི་
གཉིས་ཀ་ལ་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་
མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ང་ཚོས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད། ཞུས་ཚར་བ་ཡིན།

ཞུ་སོར་བས་མངགས་མ་

སོང་ལབ་རྤེད། གང་ལྟར་འདི་ང་ཚོས་མངགས་ཡོད་རྤེད། མངགས་ཡོད་པ་འདི་གང་ཡང་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་ལས་འགན་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་ཙང།
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ལྔའི་ནང་གསྤེས་ལྔ་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མིན། འདི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དྤེ་བིས་པ་དྤེ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་སྔ་ཡིན་ནའང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་སུ་དང་སུ་ཐུག་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོས་དཔང་རགས་ ༣༤ ཕུལ་ཡོད། འདི་ཀློག་
དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཐུག་པ་དྤེ་ཕུལ་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་སྔོན་མ་བྱུང་མོང་མྤེད་པ་ཞིག་ཞུ་སོར་བ་ལ་
བྱྤེད་དུ་ཤོག་ལབ་ནས་ཧམ་པ་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད། སྔོན་མ་ང་ཚོར་བྱུང་ཡོད་པ་ཞིག་མུ་མཐུད་ནས་འབྤེལ་ལམ་
དགོས་ཙང་། གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་ཙང་། བོད་པ་ཡི་ཐབས་བྱུས་དྤེ་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་ཙང་། ཨ་རིའི་རོགས་སོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་ཙང་། གལ་ཆྤེ་མི་སྣ་དྤེ་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཚོ་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འོ་འདི་ལྟར་རྤེད་ཅྤེས་འོ་
འདི་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དང་པོ། རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་ལ་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ནས་དགག་པའི་
སྒྲུབ་བྱྤེད་འདི་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་དཔང་རགས་དང་པོ་དྤེ་དཔང་
རགས་ཨང་ ༡༩ པ་དྤེ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩ པ་འདི་ M5 གལ་གནད་ཆྤེ་བའི་དོན་ཚན་ལྔ་ཟྤེར་བ་འདི་
རྤེད། འདི་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།

འདིའི་སྒང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་བསར་ཟློས་ཞུ་དགོས་མི་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་

སིད་སོང་ཕྤེབས་ཐྤེངས་རྤེ་རྤེ་ལ་འདི་ལྟར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་ན་འདྲ་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་
བརྒྱུད་ནས་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདིའི་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་བྱ་
གཙོ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་སྒྲུབ་བྱའི་མི་སྣ་སུ་དང་སུ་ཐུག་དགོས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཞུ་དགོས་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་ཙང་། ད་གིན་ ཀ༽ པ་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཞལ་པར་གི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་
ཚོགས་ཆུང་། ཚོགས་ཆུང་གལ་ཆྤེ་ཆུང་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ House Foreign Affairs Committee འདི་ཡང་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ Tom Landers Human Rights Commission འདི་
འང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། Congressional Executive Commission on China ཟྤེར་བ་
འདི་འང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདིའི་གས་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། བཀོད་
མངགས་གནང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་འགོ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་
མ་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ནའང་ ༢༠ པ་དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དཔང་རགས་འདི་འབྤེལ་བ་
བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འདི་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཆྤེད་དུ་ཕན་ཐོགས་ཀི་
མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༡ འགྤེལ་བཤད་སོན་

པའི་སྐབས་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཐུག་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རྤེད་གསུངས་
པ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༡ འདི་ག་རྤེ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༡ ལ་འཕར་མ་གཅིག་འདུག ཨང་ ༣༡
འདི་ Noah Krystel ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་དྤེ་རྤེད། འདི་ཡིས་ག་རྤེ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་
ཞིག་ཤྤེས་མ་སོང། ཡིན་ནའང་གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ། Noah Krystel ཁོང་ལ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་རྤེད། འདི་ག་རྤེའི་ཆྤེད་
དུ་ཡིན་མིན་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། འདི་ཡང་ཕལ་ཆྤེར་གནད་དོན་འདི་ལ་དཔང་
རགས་སར་བ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་མཐོང་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམས་སོང། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་
འཕར་མ་ ༣༡ འདི་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་ནས་ད་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་དཔལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་སྒྤེར་དྲུང་བསོད་ནམས་བཀ་ཤིས་ལགས་ལ་ཕག་བིས་ཕུལ་བ་ཞིག་རྤེད་བཞག འདི་
སྐབས་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་མི་སུ་དང་སུ་མཇལ་འཕྲད་བྱྤེད། ཡི་
གྤེ་ཕར་བཏང་བ་དྤེ་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ་དྤེའི་བརོད་བྱ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ལན་འདི་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་སུ་དང་སུ་ལ་མཇལ་འཕྲད་
བཟོ་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་མིན་འགོ་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག དྤེའི་ལན་ལ་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་
ལགས་ཀིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངས་འདི་སྔོན་ལ་ཡི་གྤེ་ཕུལ་བའི་ནང་ལ། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣
ནས་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བཟོ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་ལ་སིད་སོང་མཆོག་དང་
Assistant Secretary, Brown Field གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ཡོད་ཟྤེར་བ་
འདི་རྤེད་བཞག འདི་མཇལ་འཕྲད་བཟོ་རྒྱུ་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པའི་དཔང་རགས་ཤིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ནས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བའི་དཔང་རགས་ནི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་རྤེད་མི་འདུག Assistant
Secretary, Brown Field ཞུ་མཁན་དྤེ་སུ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སིད་འཛིན་ཊམ་མཆོག་སིད་འགན་
བཞྤེས་པའི་རྤེས་ལ། བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ Sarah Sewell ཆབ་སིད་ཀིས་བསྐོ་
གཞག་བྱས་པའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང། སིད་འཛིན་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་ཉིན་དྤེ་ག་རང་ལ་བོད་དོན་
དམིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ Under Secretary, Sarah Sewell ལས་གནས་མཚམས་
བཞག་པའི་རྤེས་སུ། Under Secretary ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་འང་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བསྐོ་
གཞག་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྤེ་ཚན་དྤེའི་འགན་དྤེ་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་མཉམ་དུ་
ཁྱྤེར་འཇུག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། དྤེའི་སྐབས་སུ་ Noah Krystel གིས་ང་ཚོ་ལ་
འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་སྤེ་ཚན་གི་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་དྤེ་ Assistant Secretary,
Brown Field རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་སོང་ཙང། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་ཁོ་རང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཕག་བིས་ཕུལ་བ་རྤེད། ད་ལྟ་
དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༣༡ འདི་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༢ དྤེ་རྩོད་ལན་
པའི་ངོས་ནས་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། འདི་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པ་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེའི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕག་
བིས་ཤིག་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེར་བཀའ་ལན་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། ཡིན་ནའང་བཀའ་མངགས་དྤེ་ག་
དུས་གནང་ཡོད་རྤེད། བཀའ་མངགས་གནང་བ་དྤེའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་
ཀིས་བཟོ་ཐུབ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ལ་མངགས་པ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་དྤེ་
འདྲ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དུས་གསུངས་པ་འདི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་
ལགས་ལ་དྤེ་འདྲ་བཀའ་མངགས་གནང་བ་ཡིན་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡
ལ་མ་གཏོགས་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀིས་གོག་འཕྲིན་བཏང་བའི་འདྲ་
བཤུས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཤྤེས་པ་རྤེད། གུས་ཞུ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོར་བས་ག་དུས་ཤྤེས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཤྤེས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེར་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་
མཐོའ ་ི ཚོགས་ཆུང་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལ་ཕྤེབས་ནས། ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གུས་ཞུ་སོར་བ་འདི་ནས་ཕར་ཐོན་ནས་ཚེས་
༡༢ ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀར་འབྱོར་བ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ནིའུ་ཡོག་ལ་ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་གཞུང་འབྤེལ་གི་ལས་ཀ་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ནིའུ་ཡོག་ཏུ་འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་ཀིས་ཚུར་འབྤེལ་བ་གནང་ནས།
པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀིས་དྤེ་ལྟར་གནང་བཞག་གསུང་གི་འདུག ཡི་གྤེ་དྤེ་དྤེ་ལྟར་འབྱོར་བ་དང། ཧང་
འདྲ་ཞིག་སངས་སོང། བྱས་ཙང་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་འདི་ག་འདྲ་རྤེད།
ཁྱྤེད་རང་གིས་དྤེ་འདྲ་ག་འདྲ་གནང་གི་ཡོད། འགོ་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དོན་
གཅོད་ལ་མངགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་གལ་སིད་བཟོ་ཐུབ་ཀི་མྤེད་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་ལ་
བཟོ་རོགས་གིས་ཞྤེས་ངས་ལབ་ཀི་ཡོད་གསུང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨
དང་། ཚེས་ ༡༡ ཉིན་སོ་སོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་རྡ་རམ་ས་ལར་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ལ་དྤེ་འདྲ་མངགས་ཡོད་ཅྤེས་དུས་ནམ་ཡང་གསུངས་མ་
སོང། འདི་སྐོར་ལ་ཤྤེས་ཀི་ཡང་མྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དོན་གཅོད་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབྤེལ་བ་
མ་གནང་ནས་ཐད་ཀར་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ལ་གནང་བ་འདི། གནང་ལུགས་གནང་སངས་འདི་ག་ཚོད་ཅིག་ཏག་ཏག་
རྤེད། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་ལ་འབྤེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་པ་འདི་
ཧང་སངས་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་ཀ་ཡུ་ཊ་ Utah ས་གནས་རང་གི་
མངའ་སྤེ་ཡི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྤེད། འདི་ཡང་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་སུ་གཅིག་ཀང་འབྤེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གསར་པ་འབྤེལ་བ་བཟོས་ཞོག་
ཅྤེས་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀིས་དུས་ཚོད་བཟོས་པའི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་ནི། Mike Lee, Orrin Hatch, Chris Stewart རྤེད། ཁོ་ཚོ་
གསུམ་ག་བསར་དུ་བདམས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ལར་ནས་གལ་སིད་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མངགས་པའི་གོས་ཚོགས་གོང་
མའི་གཞུང་འཛིན་གི་དབུ་འཁིད་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕོགས་འགལ་ཀི་དབུ་འཁིད། གོས་ཚོགས་འོག་
མའི་གཞུང་འཛིན་གི་དབུ་འཁིད་དྤེ་ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀིས་བཟོ་མ་ཐུབ་
པ་ཞིག་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀིས་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་
ལགས་འཇོན་པོ་རྤེད། ཧང་སངས་དགོས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་བྱས་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱྤེད་ཐུབ་
པ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༣ འདི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་
གསུངས་མ་སོང། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ད་ལྟ་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མྤེད། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༤ བོད་མིའི་
རང་དབང་ནང་ཐོན་པ་དྤེ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཨ་རི་དོན་ཁང་འདི་ནིའུ་
ཡོག་ནས་ཝ་ཤིང་ཀོན་ལ་སོས་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཞུ་རྩ་ ༤༌༦༌༦ ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན།
སྐབས་དྤེར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་དབུ་འཛིན་གསུམ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གོ་སིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཙམ་གིས་དོན་ཁང་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནས་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་མ་ཐུབ་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ན། ༢༠༡༤ ལོར་དོན་
ཁང་ DC ལ་སོས་རྤེས་ནས། གུས་པས་རྩིས་མ་བངས་བར་གི་ལོ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་དང་ལྕམ་ Nancy Pelosi མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཡང་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་ཕུད། དྤེ་མིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
དང་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་མགོ་འཁིད་མཇལ་འཕྲད་ཐུབ་པ་བྱུང་
མྤེད། ཅྤེས་དུས་ཚོད་དྤེ་གསལ་པོ་བཀག་ཡོད། ཨ་རི་དོན་ཁང་འདི་ནིའུ་ཡོག་ནས་ DC ལ་ག་དུས་སོས་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་སོས་པ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༤ བཏོན་པ་འདི་ཆ་ཚང་ལ་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན། བོད་མིའི་རང་དབང་ནང་བཏོན་པ་དྤེ་ ༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ bod.asia ནང་ལ་བཏོན་པ་དྤེ་ ༢༠༡༢ ཕི་ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༡༩ རྤེད། འདི་དག་ཚང་མ་དོན་ཁང་
ཡར་མ་སོས་པའི་སྔོན་གི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བཀོད་པ་དང་ཞུ་ལན་གཉིས་ཏག་ཏག་
བསད་ཀི་མི་འདུག བྱས་ཙང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་འདི་དག་ཚང་མ་ཁུངས་མྤེད་པ་དང་།
ལུང་མྤེད་པ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྤེ་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་

ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད། མ་ཞུས་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་པོ་གནད་དོན་ ཀ༽ པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་
ནས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རྤེད་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། བཀོད་མངགས་གནང་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ཚང་
ཞིག་ཞུས་ཡོད། བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་དྤེ་བཤད་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཉི་མ། ཟླ་བ། པ་སངས་
ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་ན་མྤེད་ན། གང་ལྟར་བཤད་ཡོད་ཟྤེར་བ་འདི་ཙམ་མ་གཏོགས། དཔང་རགས་གཞན་མྤེད་པ་
དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་སོང། གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པ་གཉིས་ཀར་
གསུང་ཡག་མྤེད་པ་ཡིན་ན། Circumstantial Evidence ཟྤེར་བ་འདི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དཔང་རགས་ཕུལ་
བ་དྤེ་ག་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚེས་ ༡༢ ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཚེས་ ༡༣ ལ་མཇུག་
སོང་གི་ཚུལ་དུ་ཕར་ཕུལ་བ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁྱྤེད་རང་གིས་
ལས་འགན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད། མ་ཞུས་པ་ཟྤེར་བ་འདི་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་
ཟྤེར་ན། བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགན་འཁྱྤེར་མྤེད་ན། བྱས་མྤེད་ན། དྤེ་མ་ཞུས་པ་ལ་གོ་
དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ལ་ཡང་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༢ དྤེ་ཕུལ་ཡོད། དྤེའི་ནང་ལ་ Jonathan Burks ཟྤེར་
བ་འདི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ Paul Ryan གི་ལས་བྱྤེད་མཐོ་བ་ཞིག་རྤེད། རྤེས་སུ་ང་ཚོས་
འབྤེལ་བ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ།

ཁོ་རང་གི་ཡིག་ལན་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཀི་རྤེད།

Paul Ryan འདི་

Chief of Staff ཆགས་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ང་ཚོ་སྔོན་ནས་མཇལ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་རྤེད། ཁོ་རང་ང་
ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ངས་ཕག་བིས་འདི་ཕུལ་བ་རྤེད། ཕག་བིས་ཕུལ་དུས་ཁོ་རང་གིས་ལས་བྱྤེད་
གཞན་པ་ཞིག་ངོ་སོད་ཞུ་གི་ཡིན།

ཁོ་རང་བརྒྱུད་ནས་མུ་མཐུད་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རོགས་གིས། ང་ཚོ་ལྟ་གིན་ལྟ་

གིན་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད། འདི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་འབྱོར་བ་
དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁྱྤེར་ནས་ཞུས་ཡོད། དཔང་རགས་ཨང་ ༢༣ པ་འདི་ག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། Emily Costanzo འདི་ Senator McConnell, Senator
McConnell ཟྤེར་དུས་མི་ཕལ་པ་ཞིག་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ Republican Party གི་
འགོ་འཁིད་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཧང་སངས་པའི་བྤེལ་བ་ཚ་པོ་རྤེད། ཁོ་རང་ལ་ང་ཚོས་ཕག་བིས་ཕུལ་བའི་
སྐབས་ལ། དྤེའི་ནང་ལ་ Doctor Sangay ཡི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཁྱྤེད་རང་གིས་ Leader
McConnell མཉམ་དུ་མཇལ་བའི་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཁོང་ཝ་ཤིང་ཀོན་ལ་ ༥།༢༣ ནས་ ༢༥
བར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ། ཁོ་རང་གི་མཛད་འཆར་དང་མཐུན་གི་མྤེད་པ་
སོང་ཙང་། Unfortunately due to conflicts in his schedule , I am unable
to arrange the meeting འདིའི་ནང་ལ་རྤེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་གི་ཡིན་ཟྤེར་བ་འདྲ་
པོ་ཚིག་གཅིག་ཡོད་མ་རྤེད། ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གི་མཛད་འཆར་དང་སིད་སོང་
འདིར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ཀི་འདི་གཉིས་མཐུན་གི་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ Senator Schumer ཡིན་ནའང་བྤེལ་བ་ཚ་པོ་ཞྤེ་པོ་
ཞིག་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་འཁིད་རྤེད། Senator Schumer
གི་ལས་ཁུངས་ནས་ Lane Bodian ཟྤེར་མཁན་དྤེས་ལན་བཏང་བ་རྤེད། Unfortunately,
Senator is unable to meet with Sikyong Dr.Lobsang Sangay འདི་ཚིག་
ཐག་ཆོད་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་རྤེ་བ་ཡོད་པའི་རྣམ་པའང་བསན་ཡོད་མ་རྤེད། If
you would Like as Senator Schumer’s Foreign policy legislative
assistant, I would be happy to meet you or anyone ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད།
གལ་སིད་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ལན་གཏོང་མཁན་མོ་རང་ཕི་སིད་ཀི་སིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་
ཐོག་ནས། ཁིམས་བཟོའ ་ི ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་མཉམ་དུ་ཐུག་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནི།
ངས་འདི་བྱྤེད་ཆོག་ཅྤེས་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡི་གྤེ་བཏང་
བ་ཙམ་ཞིག མཇུག་སོང་མ་བྱས། མི་ཕ་གིར་ཕིན་ནས་མ་བྱས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་པ་རྒྱག་མཁན་
འདི་ཁིམས་རྩོད་པས་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། རྩོད་ལན་པ་ངོ་མ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་
ཤག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་འགོ་སངས་མ་ཤྤེས་
པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སིད་སོང་ལས་ཁུངས་རང་ནས་
འབྤེལ་བ་བྱས་ན་འགིག་གི་རྤེད་བ་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུ་ལན་ནང་ལའང་གསལ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་
ངག་ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་འགོ་སངས་ལ་ཡིན་ན་ཡིན་དང། མིན་ན་མིན་ཟྤེར་བ་འདི་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕར་ནས་ཡོང་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ནས། ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ཏུ་
འགོ་ས་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་འདུག ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་པ་རྤེད། རྤེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན།
བསར་དུ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཡང་བསར་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཤོག་ཨ། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བྱྤེད་
དགོས་ཟྤེར་བ་དང་། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོ་ལབ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ལ་ཚིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། འདིའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་དུས་ཚོད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་
ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྤེད། ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ལ་སོད་མཁན་གིས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་བལྟ་
བའི་སྐབས་ལ་ཤྤེས་པ་ཁག་ཅིག་ཡོད་རྤེད། མ་ཤྤེས་པ་ཁག་ཅིག་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་ཞིག་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། སྐབས་འདི་དུས་སིད་འཛིན་ཊམ་ཕི་ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་དམ་
བཅའ་ཕུལ་ནས། དཔྤེར་ན་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་གཉིས་ཀང་འགོ་ཡི་ཡོད་མ་རྤེད། སིད་
འཛིན་ཊམ་གཞུང་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་མ་འགོ་བའི་སྐབས་དྤེ་ལ། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ཨུ་རུ་སུ་དང་སིད་
འཛིན་ཊམ་གི་བར་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་ཛ་དྲག་པོ་ཞྤེ་པོ་
ཞིག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༥ ནང་ James Comey གི་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་
པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་ཚང་མ་དཔྤེ་བྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ James Comey ཕུད་པའི་ཉྤེར་ལྤེན་འདི་ལ་བརྤེན་ནས། ཨུ་རུ་སུ་དང་སིད་འཛིན་ཊམ་གཉིས་འོས་
བསྡུའི་དྲིལ་བསགས་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆྤེད་དུ་འཐུས་མི་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་ཡིས་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་
པོ་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དུས་གནང་མ་ཐུབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོ་ཚོ་བོད་པ་ལ་ཤ་ཚ་མྤེད་པ་དང་། བོད་
པ་ལ་རྒྱབ་སོར་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ངོས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ། དཔྤེར་ན། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ང་ཨིང་ལན་ལ་ཡོང་གི་ཡོད། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཕི་སིད་བོན་ཆྤེན་ལ་དུས་ཚོད་བཟོས་
ཞོག་ཨ་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། སང་ཉིན་དོན་གཅོད་ཁྱྤེད་རང་གིས་འགན་འཁྱྤེར་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་ཕུད་ཀི་རྤེད་པྤེ། འཕོ་འགྱུར་གཏོང་
གི་རྤེད་པྤེ། ལས་མཚམས་གཞག་ཏུ་འཇུག་གི་རྤེད་པྤེ། དྤེའི་གནས་སངས་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྤེ་
པོ་ཞིག་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་འདོད་པར་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་བོད་ལ་ཕར་ལོག་ཚར་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའང་གནས་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ཚོ་མཇལ་བའི་སྐབས་ལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་
གནས་སངས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༥ འདི་རྤེད།

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཚེས་ ༢༢ ཀི་དགོང་དྲོ་ཝ་ཤིང་ཀོན་ཌི་སི་ Reagan National Airport
ལ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༠༠ པར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༢༥ ནང་ཡོད། ཚེས་ ༢༣ ཉིན། གང་ལྟར་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཐུགས་མཁྱྤེན་པ་རང་རང་ཞིག་མཇལ་གི་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག ཐུགས་མ་མཁྱྤེན་པ་
རང་རང་ཞིག་མཇལ་གི་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག གཉིས་ཀ་བསྤེ་བསྤེ་བཏང་ནས་མཇལ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འདྲ་འདུག
ཚེས་ ༢༣ ལ་ཆུ་ཚོད་ ༠༨།༣༠ ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ པ། ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཆུ་ཚོད་ ༠༡།༣༠ ཆུ་
ཚོད་ ༣།༠༠ པ། ཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ པ། ཆུ་ཚོད་ ༠༥།༣༠ བྱས་ནས་ཉི་མ་གཅིག་ནང་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་བརྒྱད་
ཡོད་རྤེད། ཉི་མ་གཅིག་ནང་ལ་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་བརྒྱད་ཡོད་པ་འདི་ལས་ལྷག་བཟོ་ཐུབ་པ་དཔྤེ་མི་སིད་ཁག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཅིག་རྤེད། ཚེས་ ༢༤ ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཆུ་ཚོད་ ༠༩།༤༥ ནས་ ༡༠།༥༥ ཀུན་གྤེང་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་བ་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ དང་། ༠༡།༣༠ དང་། ༠༣།༠༠ དང་། ༠༥།༠༠ དང་། ༠༦།༣༠
བཅས་ཚོགས་འདུ་དྲུག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱབ་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་སྔོན་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༠༠ དང་། ༠༢།༠༠ དང་། ༠༣།༡༥ དང་། ༠༦།༣༠ བཅས་ལ་མཛད་རིམ་ཡོད། དྤེའི་
ནང་ནས་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ Nancy Pelosi མཇལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ལྕམ་ནྤེན་སྤེ་འདིར་ཆིབས་
བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཐུག་གི་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཐུག་གི་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་མྤེད་གུས་
ཞུ་སོར་བ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ Nancy Pelosi འདིར་ཕྤེབས་པ་ནས་ཕར་མ་ཐོན་བར་དུ་མཉམ་དུ་བཅར་
བཅར་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན།

དྤེ་ག་དུས་གསུངས་པ་ཡིན་མིན་མི་ཤྤེས། གང་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་མིན་ལ་མ་

བལྟོས་པར། ལྕམ་ Nancy Pelosi བོད་དོན་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་ཞིག་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་ནས་བཀའ་ཤག་མཉམ་དུ་ཟུར་དུ་མཇལ་བ་རྤེད། ཡང་
བསར་ཨ་རི་ལ་ཕྤེབས་པའི་རྤེས་སུ། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་བཟོ་ཆྤེད་དུ་ལྕམ་ Nancy Pelosi ཡི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བྱྤེད་ Reva Price དང་མཇལ་བ་ཡིན། མཇལ་ནས་དུས་ཚོད་རིམ་པ་གཉིས་བཟོ་རྒྱུ་བྱས་པ་རྤེད།
གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེ་མཇལ་བར་འགོ་མ་དགོས་པར། ལྕམ་
Nancy Pelosi ཡི་ལས་ཁུངས་ནང་ཚུར་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ། དྤེའང་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོར་རྒྱུས་
ཡོད་རྤེད། རྒྱུས་ཡོད་པ་དྤེ་མཇལ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རི་ནང་ལ་སིད་བྱུས་
ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལས་དོན་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལས་གཞི་ལས་འཆར་ཡིན་ནའང་། ག་རྤེ་འབུད་རྒྱག་
རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་། སྔོན་མ་ངོ་ཤྤེས་པ་འདི་གས་ཀིས་འབུད་རྒྱག་བརྒྱབ་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་
མ་གཏོགས། དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀིས་དུས་ཚོད་བཟོས་པའི་ Mike Lee ,
Chris Stewart, Orrin Hatch ཁོ་ཚོ་གསུམ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེའི་སྐབས་ལ་སིད་སོང་མཇལ་བ་
རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་དོན་སྒང་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གོས་འཆར་བཏོན་པ་དང་། དྤེ་ཚོའི་
སྒང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱས་ཙང་། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྙིང་པ་དྤེ་
ཚོ་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་གཞག་དགོས་པ་དྤེ་ཧང་སངས་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།
Nancy Pelosi ཡི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་པ་དང་། ལས་བྱྤེད་དང་མཉམ་དུ་
འཛོམས་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བ་གཅིག་པོས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་
གཙོ་བོ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། མཛད་འཆར་ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཚེས་ ༢༥ ཡི་ཉིན་
གུང་རྒྱབ་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༠༢།༠༠ ནས་ ༠༣།༡༥ བར་ Reva Price དང་མཉམ་དུ་ལས་བྱྤེད་
བཅུ་གངས་དང་ང་ཚོ་འཛོམས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ། ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་
པའི་གནད་དོན་ཁག་ ༡༣ ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་གསུངས་ནས། ང་ཚོས་བྱྤེད་དགོས་པ་འདི་དང་འདི་ཡིན་ཞྤེས་ཐག་གཅོད་བྱས། ལས་བྱྤེད་
ཚོ་ལ་ཞུས་ནས་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་ཚོས་གནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་སོན་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། ང་ཚོས་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༢། ༢༣། ༢༤། ༢༥ དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༣ པ་བཅས་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་
ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ལས་དོན་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། བཀོད་མངགས་
གང་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ལས་དོན་ཞུས་ཡོད། མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཐུབ་སིད་པ་རྤེད་མ་སིད་པ་རྤེད། དྤེར་
གནས་སངས་ཤིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རྤེད། མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་འདི། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཆོག་
པ་ཞིག་དང། འགན་དབང་ཡོད་པ་ཞིག་མ་བྱས་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་ན་ཏན་ཏན་འགིག་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་
ནའང་གཞན་པ་ཞིག་ལ་དུས་ཚོད་ཞུ་བར་ཕིན་ནས་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གི་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་གསུང་
གི་ཡོད་ན། དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་དྲང་པོ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
འཛམ་བུ་གིང་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཕྤེབས་དང་ཕྤེབས་བཞིན་པ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཐུགས་རྤེ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་མི་སྣ་ཚང་མར་མཇལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད་པ། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་
ཅྤེས་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། གང་ལྟར་བཀའ་གནང་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདི། དང་པོ་ལས་
འགན་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་འམ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་འདི། གལ་སིད་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་པོ་ལ་གསུང་གི་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་བཀའ་གནང་མ་སོང། བཀའ་མ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དུས་ཚོད་བཟོས་ཡོད་
མ་རྤེད། མ་བཟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཡང་འདི་ཚོགས་ཆུང་འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་ཞུ་གི་མྤེད། ཚོགས་ཆུང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། བཀའ་མོལ་དྤེའི་གས་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་བྱུང་ཡོད་
རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། འོ་དཔྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཕར་ཕོགས་ཀིས་ཁས་ལན་བྱས་སོང་ཞྤེས། འགའ་ཆྤེན་མ་
གཏོགས་གསར་པ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཁས་ལྤེན་བྱས་པ་འདྲ་པོ། ང་ཚོས་ཞུས་ཚར་བ་ཞིག ཡང་ཚུར་རྦད་དྤེ་གསར་པ་ཞྤེ་
པོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་རྩོད་ལན་པས་གསུང་གི་འདུག དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རྤེད།
ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་བྱུང་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ནས་བཅས་ཏྤེ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་
ཚང་ཞུས་ཡོད། བྱས་ཙང་ལས་འགན་མ་ཞུས་པའང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མྤེད། མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོའི་
དབང་ཚད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། ང་ཚོའི་དབང་ཚད་ལ་མྤེད་པ་ཞིག་མ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁ་སྣོན་ཞུ་རྒྱུར། ད་གིན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་པོ་དང་དཔང་རགས་འདོན་འབུལ་བྱུང་མྤེད་དུས་ཙམ་པ། ང་ཚོ་ཞུ་སོར་བ་དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀི་ཁུངས་
སྤེལ་བརོད་པ་འདི་ཁུངས་སྤེལ་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོ་ཟྤེར་དུས་དངོས་སུ་
མཐོང་བ་དང་མོང་བའི་མི་གཅིག་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། རྩོད་ལན་པ་རང་ཉིད་དོ་བདག་དཔང་པོ་བྱྤེད་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོའི་
ཁིམས་ཡིག་ནང་མྤེད་རྤེད་གསུངས་སོང། ང་ཚོའི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འདི་མང་ཆྤེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་ལྤེབ་
བཤུས་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད་ཤག དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོའི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
༤༥ [ང] པ་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ། རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་འདུག གོད་ཡ་གང་ཞིག་གིས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སུ་རུང་གི་ཆྤེད་དུ་དཔང་པོའ ་ི ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་དངོས་དོན་ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཡིན་ཙང་། འདི་ལ་
སྐབས་དྤེ་དུས་ཁ་གཏད་ཀི་བརག་ཞིབ་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་ག་རང་དོན་ཚན་འདི་ལ་ཡོད་དུས་ཙམ་པར། ང་
ཚོའི་ད་གིན་ག་རྤེ་ཞུས་ཡིན་ཟྤེར་ན། དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༣ པ་འདོན་རྒྱུ་འདི་ལ། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་
ནས་དཔང་པོ་དང་དཔང་རགས་གང་ཡང་འདོན་རྒྱུ་མྤེད་དུས། ང་ཚོའི་དཔང་རགས་བཏོན་པ་འདི་ལ་ཁུངས་སྤེལ་
ནུས་པ་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ། ངས་དོན་ཚན་གཉིས་ཞུས་ཡིན། གཅིག་དྤེ་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་བསྡུས་སུ་བྱུང་བའི་
བརོད་པ། Statement made in same transaction འདི་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་
ནང་མྤེད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ངས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡིན་ཟྤེར་ན། དཔང་རགས་འགན་ཚད་མཐོ་བ་ལབ་
ནས། ཕར་ཕོགས་ངོས་ལ་གཅིག་ཀང་མྤེད་དུས་ང་ཚོའི་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་དྤེ་འགན་ཚད་མཐོ་བ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་དུས། ང་ཚོའི་འགན་ཚད་མཐོ་བ་འདི་ང་ཚོའི་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ང་ཚོའི་གོད་གཞི་ཞིབ་གཅོད་རོགས་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་བགོ་གྤེང་འདི་འགོ་འོང་
དུས། རིམ་པས་སྤེབས་འོང་གི་རྤེད། ད་གིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། གོང་ལ་ངས་ཆ་ཚང་གཅིག་ཞུས་པ་
ཡིན།

ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དྤེ་ཚུད་ཡོད། འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད། འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་གང་ཞིག་

ལ་ང་ཚོས་བཀོད་ཡོད། དཔང་རགས་ཨང་ ༢༠ པ་དྤེ་བཏོན་མ་སོང་ཞྤེས་ལབ་སོང། ཁ་སྤེང་ཡང་ཞུས་ཡིན།
དྤེ་རིང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ [ཆ] པ་འདི་འགན་འཁུར་ཐུབ་

ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།

རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་

པའི་ལས་འགན། གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་
འཁུར་དགོས་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་བཀོད་མངགས་གནང་
ཡོད་རྤེད་ལ། གནང་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། བཀོད་མངགས་གནང་མ་སོང་བཟོ་འདྲ་པོ། གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡིན་པ་ཧ་གོ་གི་འདུག ད་དུང་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༢༣ དང་།
དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ e-mail འདི་རྤེད། e-mail འདི་ང་ཚོས་ག་རྤེ་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་སྔ་ས་ནས་ཤྤེས་པ་དང།
དྤེའི་བར་དུ་འབྤེལ་བ་ e-mail རང་རང་གིས་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་འགིག་མི་འདུག ལས་འགན་ཇི་
བཞིན་ཞུས་མི་འདུག ང་ཚོ་ཨ་རི་ལ་འགོ་མ་མོང་དུས། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་པ་ཡིན་ན་གང་ཤྤེས་མ་གཏོགས།
ཨ་རི་ལ་ནི་དཀོན་མཆོག་ག་རྤེ་ཟྤེར། གཅིག་ཡིན་ན་ཡིན་དང་། མིན་ན་མིན་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་
འདུག རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་སོང་ཕྲག་དྤེ་ཡོད་རྤེད། ཌོ་

ནལ་ཊམ་གིས་ཐུག་གི་མིན་ཐུག་གི་མིན་ཞྤེས་ལབ་མཁན་ལ། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ཐུག་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་མང་
པོ་ཆགས་འདུག དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་གཅིག་བྱྤེད་ཀི་མིན་བྱྤེད་ཀི་མིན་ལབ་པ་དྤེ། བྱྤེད་དགོས་པ་མང་པོ་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཨ་རི་ལབ་དུས་འཕྲུལ་ཆ་འདྲ་པོ་ Robot འདྲ་པོ་ set བྱས་ནས་བཞག་སྤེ། ཡིན་ན་
ཡིན་དང་མིན་ན་མིན་འདྲ་པོ། དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ We are unable to
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

meet you ལབ་བ་ཙམ་གིས་ཡོང་གི་མ་རྤེད། དཔྤེ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་རྤེད་ཤག་ལབ་པ་འདྲ་པོ་གང་འདྲ་
ཡིན་ན། ང་དྤེ་རིང་དངོས་གནས་ཐུག་ཐུབ་རོགས་ལབ་ན། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ན། ག་རྤེ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། ཡ་
མགོགས་ཙམ་ཤོད་དང་ལབ་པ་འདི་འདྲ་ཡོད་པ། ང་ཚོ་ལ་དྤེ་རིང་ང་ལས་ཀ་ཡོད། སྐུ་མཁྱྤེན་ང་ལ་འདི་འདྲ་ཡོད།
འདི་འདྲ་ཡོད་ལབ་ཡོང་དུས། སྐར་མ་གཉིས་ཡོད། སྐར་མ་གཉིས་ཁྱོད་རང་གིས་བཤད་ཤོག་ལབ་པ་འདི་འདྲ་
དངོས་གནས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡོད་རྤེད། ངས་ཧམ་པ་མིན། དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་འགོ་སངས་ཆ་ནས་
ཡོད་རྤེད་ལ། མི་གཤིས་ཀི་ཆ་ནས་དྤེ་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་ཁིམས་མང་པོ་ཞིག་
གསུངས་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་དྤེའི་སྐོར་ལ་གཅིག་ཀང་ཞུས་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་
རྒྱས་ཀིས་ཆ་ཚང་མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ངས་ཡིད་ཆྤེས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྤྱི་མང་
གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་གི་ཁིམས་དྤེབ་གསུམ་དྤེ་ང་ཚོས་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་རྤེད། འདི་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱས་ཡོད། འདི་ལས་སོས་ནས་ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། རྦད་དྤེ་ཚང་མ་འདིའི་ནང་སྤུངས་ཡོང་ན་ཡང་
ག་འདྲ་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡི་མི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། པདྨ་ཕག་
མཛོད་ཚང་གིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་ཐུག་རྒྱུ་བཟོས་པ་དྤེ། དྤེ་སྔ་བོད་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་མྤེད་མཁན་རྤེད་
གསུངས་སོང། དྤེ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་ས་བཅུག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་རྙིང་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་
འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་གསུངས་སོང། སྤྱིར་བཏང་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཀའི་ངོ་བོ་ཁོ་རང་
ནང་ལ་རྙིང་པ་རང་རང་ལ་འབྤེལ་བ་ཉར་བསད། གསར་པ་བཟོ་མི་དགོས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་
ཚོས་རྙིང་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ། གསར་པ་ཡང་འབྤེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱས། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོ་ལ་
འབྤེལ་བ་ཡོད་རྒྱུ་ཚང་མ་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་གིས་བཀོད་སིག་བྱས་པའི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་འདི། དྤེ་སྔ་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་མྤེད་མཁན་གསུམ་དྤེ། པདྨ་ཕག་མཛོད་
ཚང་གིས་བཀོད་སིག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་བྱས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཐུག་ཐུབ་པ་བྱས། བོད་དོན་སྒང་ལ་ངོ་
སོད་སྤེབས་ཐུབ་པ་འདི་ཡག་པོ་རྤེད། འདི་ཡག་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོ་ཚོས་སྔོན་མ་ནས་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད། འདི་དྤེ་ག་ཙམ་རྤེད། ཡུ་ཀ་ཡིན་ན་གཅིག་རྤེད། འདི་ད་ག་ཙམ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོ་ཞུ་སོར་བས་གཅིག་འཁིད་འགོ་དུས། ངའང་ཕར་འཁིད་འགོ་འདུག
མཚམས་མཚམས་མ་ཞུས་རང་ཞུས་འདྲ་ཆགས་འགོ་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་གནད་དོན་སྒང་ལ་བོབས་དང་།
གནད་དོན་ག་རྤེ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་
ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི། འདི་གསུམ་དྤེ་ཐུག་དང་མ་ཐུག་འདི་རྤེད། འདི་ལས་སོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཡིན་ན་ཡང། མཛད་འཆར་ནང་ལ་རྦད་དྤེ་ཞྤེ་པོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་གསུངས་སོང། མཛད་འཆར་དྤེ་འདི་རྤེད།
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཅིག་ཀང་མཇལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་རྡ་
རམ་ས་ལར་ཡོད་དུས་ Nancy Pelosi ཡི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོང་བ་དྤེའི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་ཞུ་
སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ང་རྦད་དྤེ་ Nancy Pelosi མཉམ་དུ་འགོ་འགོ་བ་ཡིན། ངས་གོ་མ་
སོང་ཞྤེས་ལབ་སོང། རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འགོ་འགོ་བ་ཡིན། ངས་གོ་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ་དངོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནས་ཁྱད་མཚར་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཆགས་རྤེད། ངས་ལབ་ན་བདྤེ་པོ་མི་འདུག་མ་གཏོགས། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ Nancy Pelosi གཉིས་ཀ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ངས་
མཁྱྤེན་གི་ཡོད་ལབ་པ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་བསད་ཨྤེ་ཡོད་ན། Nancy Pelosi དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ཐུག་ནས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད། སྒྤེར་ལ་
གསོལ་ཇའི་བར་གསྤེང་ལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད། ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ངས་ཆ་ཚང་ཧ་གོ
དྤེ་དུས་བཤད་མ་སོང་ལབ་པ་འདི་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་
ན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། Nancy Pelosi མཆོག་གིས་ཁྱོད་རང་ཡོང་རྩིས་
རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ཕ་གིར་ཏན་ཏན་ཐུག་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ངས་གསལ་པོ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཏོག་ཙམ་ཞུ་སོར་བ་ལ་གཅིག་གསུངས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་
གི་འདུག དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་ཟྤེར་ནས་ངས་ད་བར་དུ་ཚིག་དྤེ་གཅིག་ཀང་བཏོན་མྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་སྤེབས་དུས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་ལབ་ནས་ད་ལྟ་བར་བཏོན་སོང། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་གནང་སོང། ངས་ལན་གཅིག་བཏོན་མྤེད། འདོན་རྒྱུའི་འདོད་པ་མྤེད། དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་བཀའ་གནང་ཚར་དུས་མ་གཏོགས་ང་བཏོན་ཆོག་ཆོག་ཡིན། ཁྱོད་རང་དོན་
ཚན་དྤེ་ག་རང་ལ་བརྤེན་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་འདི་ལས་
རྒྱས་པ་ཡོད་རྤེད། ངས་ཞུས་མྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། འདིའི་སྐོར་དྤེ་མ་ཞུས་ན་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཇི་བཞིན་སྒང་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་དུས།
དྤེའི་སྒང་ངའི་ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡང་བསར་ཡང་བསར་གསུངས་འོང་གི་
འདུག ད་ནངས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའང་གསུང་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ངའི་ཀླད་པ་ནང་ལ་ཁོ་ག་འདྲ་
བྱུང་ཡོད་མྤེད། ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ངས་གསལ་པོ་ཧ་གོ་གི་རྤེད་པ། འདི་ངས་ཧ་གོ་ཡོང་དུས། ངས་བཤད་
ཆོག་ཆོག་ཡིན་ཏྤེ། དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་མ་རྤེད། གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་མི་འདུག གནད་དོན་
དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་དུས་ང་ཚོས་བཤད་དགོས་པ་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གང་
བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་མ་སོང། ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། e-mail གཅིག་པོ་བཏང་
བ་དྤེ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ག་རང་མ་གཏོགས་བྱས་མྤེད་པསམ་གི་འདུག རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་
ནས་དྤེ་ལས་ལྷག་གི་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་། ཞུ་སོར་བས་
གནང་མ་སོང་། གནང་ཐུབ་མ་སོང། གནང་མ་ཐུབ་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་མ་སོང་།
དྤེ་ཡིན་པས་ལས་འགན་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང། མ་ཞུས་སོང། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་ལས་སོས་པའི་གང་ལྟར་
ཡང་ག་རྤེ་བཤད་ན་མ་བཤད་ན་རྤེད་བ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རི་ལ་ཕར་ཕྤེབས་ནས། འོ་འདིའི་
སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་འདོད་བོ་ནང་བཞིན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་ཐུབ་མ་
སོང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་གསར་པ་གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་
ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་འང་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་སོང། ང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསར་པ་ཐུག་ཞོག་ལབ་མ་སོང་ཟྤེར་བ། ང་ཚོའི་དོན་གཅོད་ཀིས་ང་ལ་འདི་ལབ་མ་སོང་ངས་བྱས་མྤེད། དྤེ་
ལབ་མ་སོང་ངས་བྱས་མྤེད་ལབ་བསད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་གཏོགས། དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག་བ། M5 ནང་ལ་གསལ་
གསལ་ཐིང་ཐིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་ཕར་ཕུལ་ཚར་བ་རྤེད། འཆར་གཞི་སྒང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་
འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ M5 ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལབ་པ་འདི། དྤེ་ག་རང་ཐུག་འཕྲད། མཇལ་
འཕྲད། འབྤེལ་བ་དྤེ་ཚོ་རང་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ག་ཙམ་བིས་བཞག་པ་ཞིག་མ་རྤེད། དོན་
གཅོད་འཕོ་འགྱུར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁོང་གིས་མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད། མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་
ཡང་འདིར་ཕར་སྤྱོད་པ་བསོགས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་འདི་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག འདི་
ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སོ་སོའ ་ི
འགན་དབང་ལ་དཔག་པའི་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་ཞུས་མ་སོང། ཞུ་ཐུབ་མ་སོང། དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་
པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ཕལ་ཆྤེར་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་བསོམས་བརྒྱབ་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་གནང་སོང། ང་ཚོས་བསོམས་
ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་རགས་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ [ཆ] པ་འདི་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཅྤེས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་ ༨ [ཆ] པ་འདི་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ལས་བགོས་ཟིན་པའི་
ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད། ལས་བགོས་ཟིན་པ་ཟྤེར་བ་འདི་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་འགན་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་
དོན་གཅོད་ཅིག་གི་ལས་འགན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ལས་བགོས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བརྒྱབ་
ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་སུ་དང་སུ་ལ་ལས་བགོས་ག་རྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེར་གོ་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་
རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཐྤེངས་རྤེ་རྤེར་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེའི་སྐབས་སུ་བཀོད་
མངགས་གཅིག་ཀང་གནང་མྤེད་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ ༤༣༥ དང་། གོང་མའི་ ༡༠༠
ཚང་མ་ལ་ང་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་འདི་སྔོན་
ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ནང་བཞིན། སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་དྤེ་ག་ཙམ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་
དག་གཅིག་སྒྲུབ་པའི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ཙམ་འཆམ་འཆམ་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡིན་ན་ཆོ་མྤེད་རྤེད་བ།
བྱས་ཙང་དོན་དག་དྤེ་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། དོན་དག་ག་རྤེ་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད། དྤེའི་ཆྤེད་དུ་མི་སྣ་
མང་བ་ག་རྤེ་ཐུག་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཕྤེབས་དགོས་དོན་དྤེ་
ཕི་ཟླ་ ༦ པ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་སོང་ཙང། དྤེའི་སྐབས་སུ་སིད་འཛིན་དང། ༸གོང་
ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་གི་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཡིག་ཆ་ཨང་
གཞན་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་ང་ཚོས་ e-mail བརྒྱུད་ནས་རང་རང་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད།
ད་ལྟ་ e-mail འདི་དཔང་རགས་ ༣༠ ཕུལ་བ་དང་། ༣༡ ཕུལ་བ་དྤེ་དག་ཚང་མ་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་
ཡོད་ལབ་ནས་ཕར་ཡི་གྤེ་བཏང་སྤེ། ཚུར་ལན་སྤེབས་པ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ་ email བཏང་བ་རང་རང་ཞིག་མ་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་དཔྤེར་ན་ཊམ་ཐུག་གི་ཡིན་ཞྤེས་ལབ། ཐུག་གི་

Page 238 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མིན་ཞྤེས། ང་ཚོས་སིད་འཛིན་ཊམ་གི་སྐོར་ལ་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་
གཙོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཞུ་ཡི་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཙོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ། གོས་ཚོགས་
ཀི་ལས་རིམ། ང་ཚོ་འདིར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལོ་གཅིག་ནང་ཐྤེངས་མ་གཉིས་
ཚོགས་པ་འདི་ནང་བཞིན་མ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལ་གུང་གསྤེང་ཞིག་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཉིན་རག་
པར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ག་འདྲ་ཞིག་མཇལ་བ་ཡིན་ན། དཔྤེར་ན་ང་
རང་རང་ཉམས་མོང་གི་ཐོག་ནས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་
སྐབས་སུ། དྤེ་དུས་སྐབས་ལའང་སིད་སོང་མཆོག་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་
སུ་ང་ཚོ་མཇལ་བར་འགོ་དུས། ༸སྐུ་མདུན་མཇལ་འཕྲད་གནང་གིན་གནང་གིན་ཁོ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕར་
འོས་བླུག་པར་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་ཅིག་ཡོང་
ཐུབ་པ་དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་ཁོ་ཚོས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བཞིན་དྤེ་ལ་ཨུ་
ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་སྐུ་མཁྱྤེན་སྐུ་མཁྱྤེན། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག ཅིག་བྱྤེད་རོགས་གིས་ཟྤེར་ནས་འགོ་ས་མི་
འདུག ཨ་མི་རི་ཀར་ཕྤེབས་མོང་མྤེད་གསུང་གི་འདུག ཨ་མི་རི་ཀ་ཕྤེབས་མོང་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ངས་རྩོད་ལན་པ་
ཨ་མི་རི་ཀར་ཕྤེབས་མོང་ཡོད་མྤེད་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ཨ་མི་རི་ཀ་
ཕྤེབས་མོང་ཡོད་མྤེད་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། འདིའི་ལན་སུས་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་
སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། རྩོད་ལན་པ་སྒྤེར་གི་ཉམས་མོང་གི་
དོན་དག་ལ་ང་ཚོ་དྤེ་རིང་འདིར་རྩོད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཕ་གིར་འགོ་སངས་དྤེ་དྤེ་འདྲ་
ཞིག་ཡོད་རྤེད། ཨུ་ཚུགས་ཞྤེ་དྲག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཡང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་འཇོག་
དགོས་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ལ་གནོད་སོན་མ་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ནས་གུས་ཞུ་སོར་
བའི་བཤད་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ། ཡང་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀིས་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མིར་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་མྤེད་མཁན་རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་འདི་བྤེད་སྤྱོད་
བཏང་གནང་སོང། ངས་དོ་སྣང་མྤེད་མཁན་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་
པ་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན་གསར་པ་མ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་བསར་དུ་འོས་འདྤེམས་བྱས་པ་རང་རང་རྤེད། པདྨ་ཕག་མཛོད་
ཚང་ལགས་ཁོ་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་རྤེད། བོད་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མ་རྤེད་
དང་། དོ་སྣང་མྤེད་མཁན་རྤེད་དང། དྤེ་སྔ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད།
ཡིན་ནའང་རྙིང་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཡིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་བོད་དོན་སྒང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ།

དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་དྤེ་འདྲ་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན། དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ང་ཚོ་མི་སྣ་མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་
རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་མཁན་གས་ལ་ཡོད་རྤེད། བོད་ནང་ལ་ཕྤེབས་མཁན་གས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་ཚོར་
ག་དུས་བཅར་བཅར་དང་བོད་དོན་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཕར་ཞུ་རྒྱུ་ལས་རྒྱུས་མངའ་མང་བ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་དང་གཅིག་པ་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་སྐོར་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་འདི་གར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་
འཛུགས་བྱས་པ་དྤེའི་རྤེན་པས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བྱས་པ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་རང་གི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༢ ནང་ལ། བཀའ་ཤག་ནས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཉྤེན་གཟིགས་ཏྤེ་
མུ་མཐུད་འགན་འཁུར་གནང་རྒྱུའི་ཡིད་ཆྤེས་མ་སྤེབས་པར་སོང་། དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་གྱུར་
ཡོད་པས་ཞྤེས། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་དོན་དག་ལ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཟིན་པའི་བཅའ་
ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ངས་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཞུ་

ལན་གི་ ༤༌༦༌༡ ནང་ལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཅིག་ཀང་ཐུག་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོན་བརོད་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད་ཡོད་པ་བྱས། དྤེའི་སྒང་ལ་དངོས་དོན་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་གོགས་འབྤེལ་ཡོད་ཅིང། ནམ་
རྒྱུན་འཆར་ཅན་ཐུག་འཕྲད་ཐུབ་པའི་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ལས། གཞན་མི་སྣ་གསར་པ་སུ་ཡང་ངོ་སོད་བྱས་ཐུབ་མྤེད་
ཟྤེར་ནས་དྤེ་འདྲ་ཧམ་བཤད་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་མཛད་རིམ་འདིའི་ནང་ལ་བཟོས་པའི་
ཕོ་བང་དཀར་པོ་ཡི་ Matthew Pottinger སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་མོང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། འདི་སྔོན་ལ་
མཇལ་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་སྤེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་ Leah Bray མཇལ་མོང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། མཇལ་
མོང་ཡོད་མ་རྤེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ Assistant Secretary, Laura Stone མཇལ་མོང་
ཡོད་རྤེད་པྤེ། མཇལ་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་། ང་ཚོ་འདིར་ཞུ་མ་དགོས་ན་བསམ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཆྤེ། བཀའ་བོན་གི་གནས་རིམ་ Rex Tillerson ད་རྤེས་སྐབས་གཅིག་ལ་མཇལ་
ཐུབ་ཀི་མྤེད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་འོག་གི་ Deputy Secretary, John
Solomon ཟྤེར་བ་དྤེ་མིང་འདོན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་
ཡིན། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཁོ་རང་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་
རྤེད། མ་འོངས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ཟྤེར། ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཆྤེ་
མཐོང་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་མཇལ་བའི་ཐབས་ཤྤེས་གང་ཡོང་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མ་གཏོགས། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་མཐོང་ཆུང་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་ཀི་མྤེད།
འདི་འདོད་མ་འདོད་ཀི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རྤེད་བ། མི་མང་གིས་བདམས་པའི་འགོ་འཁིད་ཅིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་དགོས་པ་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་བཀོད་མངགས་མ་གནང་བ་ཞིག་
གནང་ཡོད་ཅྤེས་ཨུ་ཚུགས་བསོན་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བྱྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་བ། དྤེ་མ་གཏོགས་ཡིག་ཆ་
དང་དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ། ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་། དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད། འདིའི་རྤེས་ལ་རྩོད་
ལན་པའི་ག་རྤེ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ལན་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ང་མཐའ་མ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་གྤེང་གཞི་
གཙོ་བོ་འདྲ་པོ་དྤེ་དང་། ཞུ་སོར་བས་ཁ་མཆུ་གཏུག་དགོས་པའི་གནད་དོན་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་འདི་རྤེད། དོན་
ཚན་བཅུ་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་མྤེད་དྤེ། བྱས་འདུག་གམ་བྱས་མི་འདུག
ད་དྤེར་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཕར་འཁིད་དུས། དཔྤེ་མི་སིད་ཀི་འཁིད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས། ང་ཚོ་འཁིད་བཞག་ན་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླགས་འདྲ་པོ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་མི་འདུག གནད་དོན་
སྒང་ལ་འབབ་དགོས་འདུག སྐད་ཆ་མདོར་བསྡུས་ན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན་དྤེ་གཉིས་ཐུག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་ཡོད་
རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གདྤེང་སོབས་ཆྤེན་པོས་ཁས་བངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཐུག་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད།
བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རང་། e-mail བཏང་བ་དྤེ་དྲངས་ནས་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་
གཏོགས་དྤེ་ལས་མང་བའི་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གསལ་པོ་ཧ་གོ་བ་ཞིག་ལ་
བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ། ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཆགས་དགོས་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྒྱ་གར་གི་
ཁིམས་འདྲ་ཞིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་གི་མ་རྤེད། ངས་འདིར་མུ་མཐུད་ནས་ཀློག་གི་མིན།
གང་ལྟར་ཡང་དྤེའི་ནང་ལ། ངས་འདི་ཚོ་ལ་ལབ་ཡོད་ལབ་པ་ཞིག་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
གིས་བཀོད་མངགས་གནང་བའི་མི་ཚང་མ་དྤེའི་ནང་ལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཚུད་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། ངས་ཁོ་ཚོ་
ལ་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་བཏང་ཡོད་ལབ་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་ས་ནས། e-mail དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་དང་ཞུ་སོར་བ་གཉིས་དབར་ཐོག་མའི་འབྤེལ་བ་དྤེ་མ་རྤེད། ཐོག་མའི་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཁ་པར་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས་ཁས་བངས་འདུག་ལ། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ཁ་པར་རྤེས་ཀི་
གནས་ཚུལ་གཅིག་རྤེད། གནས་ཚུལ་འདིས་དྤེ་ག་རང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དྤེ་མ་གཏོགས་
གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མི་འདུག ད་གིན་གོང་གི་ ཀ༽ པ་དྤེ་ངས་ཡང་
བསར་ཞུ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ཡང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་གི་ལྔ་
པའི་ནང་གསལ་པ་ནང་བཞིན། མི་གཉིས་དང་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཐུག་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་འགན་
ཇི་བཞིན་ཞུས་མ་སོང། དྤེ་ག་རང་ཡིན། དྤེ་ལས་སོས་པའི་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་དང་། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་
པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ངས་ལན་རྒྱབ་དགོས་པའི་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་
གཅིག་ཀང་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་
ཡིས་གང་ལྟར་འདི་གསུམ་དྤེ་ཐུག་ཐུབ་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། ཐུག་ཐུབ་མྤེད་པ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་
ཚར་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཞུ་སོར་བ་དང། རྩོད་ལན་པའི་རྩོད་བཤད་གྲུབ་པ་རྤེད། ངས་འདི་ནས་མར་གསལ་བཤད་
བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཁ་སྤེང་ཞིབ་གཅོད་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད་བསམ་སོང། ཞུ་སོར་བ་
དང་། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་མཉམ་དུ་དཔང་རགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་དམིགས་པའི་ཡིག་ཆ་འདོན་
འབུལ་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ལས། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༠ ཕུད་པའི་ཡིག་ཆ་ ༡ ནས་ ༡༣ བར་དང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཡིག་ཆ་ ༡ ནས་ ༡༨ བར་ཁ་མཆུའི་བྱུང་རིམ་སོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ལས། སྔོན་མ་ཞུ་རྩ་
ཕུལ་དུས་དང་། ཞུ་ལན་ཕུལ་དུས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང། ༡༠ པ་ཕུད་པའི་ ༡ ནས་ ༡༣ བར་དང།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པས་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང། ༡ ནས་ ༡༨ བར་ཁ་མཆུའི་བྱུང་རིམ་དང་། དྤེ་ཚོར་འབྤེལ་
བ་བཏགས་འདུག ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་གནད་དོན་སོ་སོའ ་ི འབྤེལ་ཆགས་
ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་གི་དོན་ཚན་ནང་འདྲྤེན་འགོད་བྱས་མི་འདུག གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཕིས་
སུ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ནང་དངོས་དོན་ ༨ དང་། ཁིམས་དོན་ ༢ བཅས་ ༡༠ གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་
རྤེད། སྐབས་དྤེར་ཞུ་རྩའི་ནང་དྤེའི་གས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་མི་འདུག སྐབས་དྤེར་ཞུ་ལན་ནང་དྤེའི་གས་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་མི་འདུག ཡིན་ནའང་། ཕིས་སུ་དངོས་དོན་དང་ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་བྱྤེ་བག་པའི་
ཐོག་སར་འདུག་པ་རྣམས། ཕིས་སུ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་དྤེའི་གས་དྤེ་ཡང་། དཔང་
རགས་ཀི་ཐོ་གཞུང་ཡར་འཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་དུས་གནད་དོན་སོ་སོར་སར་བཞག གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་གོང་གུན་མི་
ཕོག་པའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་དག་ཚང་མ་འགིག་པར་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན། དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་གོང་
གུན་མ་ཕོག་པའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། ཞིབ་གཅོད་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་། ༢༠ པ་དྤེ་ལུང་དྲངས་མ་སོང་མ་གསུངས་པར་དུ་གསུང་
གི་མི་འདུག་བ། དྤེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དང་པོ་ནས་རྩོད་ལན་པ་སོ་སོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དུས་གསུང་དགོས་
ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གས་ངས་ཐོག་མ་ཞིབ་གཅོད་དང་པོའ ་ི སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཚར་གཉིས་བཀླགས་པ་ཡིན། འདི་
ཀློག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། དྤེ་གསུང་ཤོག་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་གསུང་གི་མི་འདུག དྤེ་མ་
གསུངས་ན་རྤེས་མ་གོང་རག་གི་རྤེད་ད། དྤེ་མཁྱྤེན་པ་གནང་རོགས་གིས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས། རྩོད་
ལན་པའི་དཔང་རགས་ ༣༠། ༣༡། ༣༢། ༣༣། ༣༤ འདི་ཚོར་དགག་པ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་
དྤེའི་ནང་ནས་ ༣༡། ༣༢། ༣༣ ངས་འགིག་འགོ་གི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད་རྤེད། ༣༤ དྤེ་སྐབས་དྤེ་དང་འབྤེལ་
བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་རྙིང་པའི་སྐབས་ལ་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཀི་ཚགས་པར་
ཞིག་རྤེད་འདུག དྤེ་དགག་པ་དྤེར་ངོས་ལྤེན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས། གཞན་པ་དྤེ་ཚོར་དགག་པ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་
མ་རྤེད། དཔང་རགས་ ༣༤ མར་འཐྤེན་དགོས་ངྤེས་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མི་འདུག
དྤེ་སྔ་བྱུང་ཚར་བ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་དྲངས་འདུག དྤེར་ཐག་གཅོད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན། ཞིབ་གཅོད་དང་པོའ ་ི
སྐབས་ལ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་གནད་དོན་ནང་གསྤེས་དང་བཅས་པའི་ཐོག་གོད་ཡ་
གཉིས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་ལན་གི་རྩོད་བཤད་གྲུབ་མཚམས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་
བ་འདོན་སྐབས། གནད་དོན་དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་གི་འགན་ཁུར་སུ་ལ་བསྐུར་ཡོད་པ་དྤེས་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས།
གལ་སིད་གོད་ཡ་གཞན་ལ་གནད་དོན་དྤེའི་ཐོག་དགག་པ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་བསྐུར་ཡོད་ན་དགག་ལན་བྱྤེད་དགོས་པ་
ལས། དགག་ལན་གི་འགན་བསྐུར་མྤེད་ན་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་མི་ཆོག གནད་དོན་བྱྤེ་བག་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་དྲི་བ་མ་ཡིན་པར་གསལ་བཤད་གནང་རིགས་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་ངོ་སོད་བྱས་པ་ཙམ་ལས།
དྤེར་ཁུངས་སྤེལ་དགག་ལན་བྱྤེད་དགོས་དོན་མྤེད་ལ། གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་དག་རྤེས་སུ་བཅད་ཁའི་ནང་
འགོད་ཀི་རྤེད། ཅྤེས་ངོ་སོད་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེའི་སྒང་ལ་འགོ་གི་ཡིན། རྩོད་ལན་པ་དང་ཞུ་སོར་བ་གཉིས་
རྩོད་བཤད་ཀི་དུས་ཚོད་རོགས་པ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གཅིག་པོ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་གཏོགས་གཞན་གོ་སྐབས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་མཁྱྤེན་པ་གནང་། གནད་དོན་གཉིས་པ་དང། གསུམ་པའི་
སྒང་ལ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་མྤེད།
ཆ་༣་༥། དངོས་དོན་གསུམ་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
༡)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦ དང་འབྤེལ། སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ལ་དུས་ཚོ ད ་གང་ཙམ་སྔོ ན ་ནས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོ ང ་དང་ཨ་རི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་ཀི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང༌། གོ ས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ དབུ་
འཛི ན ། དྤེ ་ བཞིན་གོ ས ་ཚོ ག ས་གོང་མའི ་ ཕི་འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་མི ་ བཅས་ཨ་རི ་
གཞུང་གི ་ གནད་ཡོད་མི ་ སྣ་མཐོ ་ གས་ཁག་ཅི ག ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི ་ དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་ དགོ ས ་
བཀོ ད ་མངགས་གནང་ཡོ ད ་ཅྤེ ས ་པ་དུས་ཚོ ད ་གང་ཙམ་སྔོ ན ་ཞྤེ ས ་པ་གསལ་བཟོ ་ དགོ ས ་པ་
དང་། གོ ང ་གསལ་མི ་ སྣ་དྤེ ་ དག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀི ་ དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་ དགོ ས ་བཀོ ད ་མངགས་ཇི ་
ལྟར་གནང་ཡོ ད ་པ་བཅས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ། དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་ དགོ ས ་བཀོ ད ་
མངགས་ཇི ་ ལྟར་གནང་ཡོ ད ་པ་དྤེ ་ ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཡི ན ་པ་གོ ད ་ཡ་གཉི ས ་ཀས་ངོ ས ་ལྤེ ན ་
ཟི ན ་པ་སོ ང ་ཙང་ཁུངས་སྤེ ལ ་མི ་ དགོ ས ་པ་བྱས། བཀོ ད ་མངགས་ག་དུས་གནང་བའི ་ དུས་
ཚོ ད ་དྤེ ་ གསུང་དགོ ས ་ཀི ་ འདུག

རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས། ད་གི ན ་གོ ང ་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡི ན ། དཔལ་ལྡན་སི ད ་སོང་མཆོ ག ་གི ས ་ཕི ་ ལོ ་
༢༠༡༧ ཕི ་ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༡༢ ནས་ཞུ་སོ ར ་བ་ལ་བཀོ ད ་མངགས་གནང་སྤེ ། ཞུ་སོ ར ་བས་ད་ནངས་
གསུངས་པ་ནང་བཞི ན ་ཚེ ས ་ ༡༣ ལ་ལན་བརྒྱབ་ཡོ ད ་ཅྤེ ས ་གསུངས་སོང། དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་ཚེ ས ་ ༡༢
ནས་འགོ ་ བཙུགས་ཏྤེ ་ ཞུས་པ་རྤེ ད ། ངས་དྤེ ་ བསར་ཟློ ས ་བྱྤེ ད ་མི ་ དགོ ས ་པ་གི ས ། གང་ལྟར་ཡང་།
ཚེ ས ་གངས་གཅི ག ་པོ ་ ཡི ན ་དུས་ཕི ་ ཟླ་ ༤ ཚེ ས ་ ༡༢ ནས་ཁ་པར་ཐོ ག ་ནས་འབྤེ ལ ་བ་བྱས། དྤེ འི ་
རྤེ ས ་ལ་ཡི ན ་ནའང་འབྤེ ལ ་བ་ཡང་ཡང་བྱས་པ་རྤེ ད །
༢)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦ དང་འབྤེལ། བཀའ་ཤག་གམ་ཕི་དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་སྐབས་དྤེ ར ་དོ ་
བདག་གི ས ་ལས་དོ ན ་འགན་ཁུར་ཇི ་ བཞི ན ་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་གསལ་པོ ་ ཡི ན ་ པ་
གཟི ག ས་ཡོ ད ་ན། དྤེ འི ་ ཐོ ག ་བཀའ་རྩད་དམ། ལམ་སོ ན ། ཉྤེ ན ་བརྡ་བཏང་བ་བྱུང་ཡོ ད ་དམ་
མྤེ ད ་རྩོ ད ་ལན་པས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱྤེ ད ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་ཏྤེ། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
གཅིག་ཀང་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་དང་། མ་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཚུར་ཡོང་སྤེ་ཞུ་སོར་བ་
ལ་ཡང་བསར་དྤེ་འདྲ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། བརྡ་སོན་ཡང་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བའི་
གནང་སངས་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་དོགས་པ་ཆྤེན་པོ་བསྤེབས་ཏྤེ། ཞུ་སོར་བ་དྤེ་ག་འདྲ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་བོ་ཡོང་ན་བསམ་པའི་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་བ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་སོར་བ་ལ་བརྡ་སོན་
བཟོ་འདྲ་པོ་བཏང་ནས་ཉྤེས་ཚབས་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད།
༣)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦ དང་འབྤེལ། དོ ན ་ཁང་ནས་བཀའ་མངགས་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་
ཚོ ད ་བཟོ ་ རྒྱུའི ་ འབད་བརྩོ ན ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་ཅྤེ ས ་པ་འབད་བརྩོན་གང་དང་གང་ཞུས་ཡོད་
པ་ཞུ་སོ ར ་བས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ། ཡང་ཞུ་ལན་ ༤་༦་༣ ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོར་བས།
སིད་སོང་དང་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་གཞུང་འཛིན་དང་
ཕོགས་འགལ་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉིས་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་བར་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་
ལས། དྤེ་མིན་གི་ཐབས་ཤྤེས་གཞན་བསྤེན་མྤེད་པ་ཡིན་ནམ། ཞུ་སོར་བའི་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། འདིའི་
ནང་ཁག་གཉིས་འདུག དང་པོ་དྤེ་ལ་འབད་བརྩོན་གང་དང་གང་ཞུས། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་
གཞན་པ་གང་དང་གང་བསྤེན་ཡོད་པ་དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་གསུང་རོགས་གནང།

ཞུ་སོར་བས། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དཔང་རགས་ནང་ཕུལ་བ་ནང་བཞིན་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་
ཕ་གིར་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་འདྲ་པོ་དྤེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུ་གི་
ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་འདི་འདྲའི་ཆྤེད་དུ་མི་འདི་དང་འདི། དུས་ཚོད་འདི་དང་འདི་ལ་བཅར་གི་ཡོད། དུས་ཚོད་
འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་ཡིན་དང་མིན། ཡང་མིན་ན། རྤེས་སུ་འབྤེལ་
བ་མུ་མཐུད་ནས་བྱྤེད་རོགས་གིས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་འདྲ་མི་འདྲ་ཡོང་
གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ལན་འདི་ཚོའི་ནང་ལ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་
ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ན་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་བཙལ་མྤེད། དུས་ཚོད་གཞན་པ་བཟོས་པ་དཔྤེར་ན། ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་
མ་ཡིན་པའི་ Paul Ryan ལས་ཁུངས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོར་ཁྱྤེད་རང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གིས་ཞྤེས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་སྐབས་
མཐའ་མ་དྤེར་ཡོང་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་
Matthew Pottinger ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཕོ་བང་དཀར་པོ་ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་
ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་དང་གཅིག་རྤེད། ཁོ་རང་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་སྤེ་ཚན་གི་ Leah Bray ལ་
འབྤེལ་བ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་ལམ་
སྤེང་ལན་མ་འབྱོར་བར། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ལ་ཡིག་ཐོག་ལན་འབྱོར་ནས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ འགིག་ས་རྤེད་པྤེ།
དྤེ་ཡང་ཆུ་ཚོད་ ༤ པ། ས་གནས་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་སྔོན་མ་དམག་མི་ཟུར་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ Navy Club ལ་
ང་ཚོ་འཛོམས་ན་འགིག་གི་འདུག་པྤེ་ཞྤེས་གསལ་པོ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཡིན་ན་ང་ཚོ་
འབྤེལ་བ་ཞུ་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནད་དོན་དྤེ་འདྲའི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་དུས་ཙམ་
པ་ལ། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ Noah Krystel ཁོ་རང་ཆྤེད་མངགས་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚུར་ཕྤེབས་ཀི་རྤེད། Noah Krystel ཁོ་རང་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་མོར་ཕྤེབས་པ་ལྟར། ཁོ་རང་ཚོ་ཡི་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སུ་ཁོམ་གི་འདུག་མི་འདུག་བལྟས་ནས། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་ལས་རིམ་བང་སིག་
རྒྱུ་དྤེ་ཆ་ཚང་འདི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ Heritage Foundation ཡིན་པ་ཡིན་ན། སིད་
འཛིན་ཊོམ་ལ་ནུས་ཤུགས་སོད་ཐུབ་མཁན་གི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཞལ་པར་ཐོག་
ནས་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས། རྤེས་ལ་འགན་འཛིན་གཞོན་པས་ང་གཉིས་སྒྤེར་གི་ཐུག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་
ཏྤེ་ཐུག་པར་ཕིན། དྤེར་ང་ཚོའི་ལས་བྱྤེད་མཉམ་དུ་ཡོད། བརོད་གཞི་གང་གི་ཐོག་བཀའ་སོབ་གནང་གི་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་བང་བསིགས་ནས་དུས་ཚོད་གཏན་འབྤེབས་བྱས། ད་ལྟ་མཛད་རིམ་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བཟོས་པ་ཡིན་ཞུ་
གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ American Enterprise Institute དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་རང་གིས་
བཀའ་གནང་སོང། སྔོན་མ་ནས་ང་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་ན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། Arthur Brooks ཁོ་རང་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡང་ཐྤེངས་མ་གཉིས་གསུམ་ཕྤེབས་གྲུབ་པ་
རྤེད། ཁོ་རང་ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོ་རང་གིས་ཨི་མྤེལ་ནང་ནས་འབྤེལ་བ་གནང་མ་སོང།
བྱས་ཙང་ཁོ་རང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ Michelle Plecker ཨ་ཅྤེ་ཞིག་ཡོད་པ་མོ་རང་གིས་འབྤེལ་
བ་གནང་ནས། སིད་སོང་འདིར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ Arthur Brooks ཁོ་རང་འདིར་ས་གནས་ལ་མྤེད་།
གལ་སིད་ང་དང་ང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་ཕི་འབྤེལ་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་གི་འཐུས་མི་དྤེ་ཐུག་ན་འགིག་གི་འདུག་ན་
འདི་བྱྤེད་རོགས་གིས། ཡང་ཕར་སིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་འདི་འགིག་གི་འདུག་པྤེ་ཞུ་དུས། དྤེ་
འགིག་གི་འདུག་གསུངས་ནས། ཁོ་རང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་འདི་ལྟར་བཟོས་པ་ཡིན།
དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་ Think Tank ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞིག་ Brookings Institute ནམ་རྒྱུན་དུ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཁོང་
ཚོ་མཇལ་འཕྲད་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཐྤེངས་མ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ང་བཅར་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རྤེད།
དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ Tan Lee ཟྤེར་བ་ཞིག་ཁོ་རང་ Brookings Institute དྤེའི་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་ཉམས་ཞིབ་
བྱྤེད་མཁན་གི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྔ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་མོང་ཡོད་རྤེད།
Tan ལ། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཡང་
འགྱུར་བ་མང་པོ་འགོ་གི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་སབས་བསྟུན་ཏྤེ། སིད་སོང་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཅིག་ཡོང་ས་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ས་གནས་ལ་སོད་ཀི་མྤེད། མ་འོངས་པར་
སིད་སོང་ཕྤེབས་སོང་ན་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཅིག་འདོན་ཐུབ་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། ཕི་ཟླ་ ༩ ལ་སིད་སོང་ཕྤེབས་པའི་
སྐབས་ལ་ང་ཚོ་ཡིས་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་
པའི་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ Jared Genser ཟྤེར་མཁན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཐུགས་མཁྱྤེན་པ་
རྤེད་བཞག དྤེ་ང་ཚོ་ཞོགས་ཇ་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ Micheal
Pillsbury ཟྤེར་མཁན་དྤེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱྤེད་མཁན་གི་མཁས་པ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་ང་ཚོ་ཡི་ལས་
ཁུངས་ལ་ཚུར་ཕྤེབས་ནས་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ Senator Cotton ཟྤེར་མཁན་དྤེ་གོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀིས་ཐུགས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་ས་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ལ་རྩིས་སོད་དུས་ང་ཚོ་ངོ་སོད་བྱྤེད་པའི་དུས་ཚོད་དྤེ་འདྲ་བྱུང་མྤེད་དུས་ཙམ་པ། ངྤེད་
གཉིས་མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཕྤེབས་ཤོར་ལ་ལམ་ཁར་འཁྱུག་ཙམ་ལག་པ་བཏང་ནས་
བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་དང། ཕོ་བང་
དཀར་པོ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ནང་ལ་ཆྤེད་མངགས་མིང་ཕུལ་མྤེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་སུ་
དང་སུ་ཡོད་མྤེད་དཔང་རགས་དྤེ་རྐང་བཙུགས་ནས་མིང་མྤེད་པ་བྱས་ནས་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི ལས་བྱྤེད་དང་ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཚོ་ལས་བྱྤེད་སུ་ཡིན་མིན་ཕིར་བསགས་སོང་བ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་
མ་རྤེད་བསམས། ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཐུག་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ནང་ལ་
མཇལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཕི་ལོགས་ལ་མཇལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཕྤེབས་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ཐོག་ལ་
དམིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཐྤེངས་མ་གཉིས་གསུམ་ཞུས་པ་ཡིན།

ང་ཚོགས་གཙོ་

ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ཡོང་ཆོག་གི་འདུག ང་ཚོའི་བཀའ་བོན་ཡིན་ནའང་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་ཆོག་གི་འདུག
དོན་གཅོད་ཡིན་ནའང་ཡོང་ཆོག་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡོང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་
རྤེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་དྤེ་གནད་འགག་ག་པ་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་སིད་བྱུས་ག་
འདྲ་ཞིག་ཟིན་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པར་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཕི་སིད་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཅར་ཆོག་པ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་རིམ་པ་ཐྤེངས་གཉིས་གསུམ་བྱུང་
སོང་། ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་ཏག་ཏག་ཅིག་རྒྱག་གི་མི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཡི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་ཚོ་
ཡིས་ཐག་བཅད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞིག་མ་གཏོགས་ལབ་ཀི་མི་འདུག དྤེ་མཇུག་སོང་བའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་ཡིན་
ཏྤེ། སིད་གཞུང་གསར་པ་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་ནས་དྤེ་ལ་ཡང་དོན་འབས་སོན་པ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་
ཙང། ཡང་སྐབས་རྤེ་སྐབས་རྤེར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཐད་ཀར་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་
ཕྤེབས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡང་མིན་ན། ང་ཚོ་ཟ་ཁང་ནང་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད། སྐབས་རྤེ་སྐབས་
རྤེར་ཡང་ང་ཚོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ལ་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང། ང་ཚོའི་
ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཉིན་གསུམ་ཟྤེར་ན་རྤེད། ཉིན་གཉིས་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་
རིང་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་བཞུགས་པའི་རིང་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག དུས་ཚོད་སོང་པ་
གཞན་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ཆ་ཚང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༤)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦༌༡ དང་འབྤེལ། དོན་དངོས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་གོགས་འབྤེལ་
ཡོད་ཅིང་། ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ཐུག་འཕྲད་ཐུབ་པའི་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ལས་གཞན་མི་སྣ་གསར་པ་སུ་
ཡང་ངོ་སོད་བྱས་ཐུབ་མྤེད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་གཙོ་བོ་འདྲ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་དུས་
ཙམ་པ་ལ་ཁོ་རང་གི་གོགས་འབྤེལ་དང་། སྔོན་ཚུད་ནས་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཚར་བ་དྤེ་
ཚོ་ཕུད་དྤེ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་ནའང་རྤེད། གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཕུལ་ཡོད་ཀི་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཀང་ཕུལ་ཡོད།
མཛད་འཆར་དྤེའི་ནང་གི་མང་ཆྤེ་བ་སྤེ། Jared Genser སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གི་གོགས་པོ་རྤེད། ཁོ་རང་
གཉིས་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད། Senator Mike Lee དང་ Senator Orrin Hatch
དང་ Chris Stewart དྤེ་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་གིས་བཟོས་པ་རྤེད། Radio for Free Asia དྤེ་
ཚོ་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད། Yang Jianli མང་གཙོ་དོན་གཉྤེར་བ་ཞིག་རྤེད། སྐུ་ངོ་སིད་
སོང་གི་གོགས་པོ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་དུ་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད།

American Enterprise Institute དྤེ་

ད་གིན་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ Institute ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གནང་བ་ཞིག་རྤེད།
Nancy Pelosi དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ནི་ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ་
ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། Heritage Foundation དྤེ་གང་ཟག་སྒྤེར་ཞིག་མ་
རྤེད། Capital Area Tibetan Association ནི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་རྤེད། Michael
Pillsbury སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གི་གོགས་པོ་རྤེད། Reva Price and other Staffers ནམ་རྒྱུན་དུ་
བོད་དོན་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་ལས་བྱྤེད་ཡིན་དུས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད།
Noah ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བོད་དོན་ལ་དམིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པའི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་རྤེད། ཁོ་རང་
བོད་དོན་སྒང་ལ་ཡིན་ཚར་དུས་སིད་སོང་དང་མཛད་གཙོ་རྣམས་ལ་ཚུར་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་ཁོ་རང་ཡོང་དགོས་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། Noah ཡིན་ན་དྤེ་ཁོའ ་ི ལས་འགན་རྤེད། Noah ལ་རྦད་དྤེ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་
པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། Noah ཡིས་ཚུར་དུས་ཚོད་སོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་
བོད་པའི་སྒང་ལ་རྦད་དྤེ་དབྱིན་སྐད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Active ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ཚུར་
ཡོང་དགོས་རྤེད། ད་གིན་ངས་མར་བཀླགས་པ་ཆ་ཚང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་དུས། ད་ལྟ་གོང་ལ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། གསར་པ་གཅིག་
ཀང་ཐུག་རྒྱུ་བཀའ་གནང་མ་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས། གནང་མྤེད་ལབ་པ་ནང་བཞིན་གིས་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གི་རྤེ་བ་ནང་བཞིན་གཅིག་ཀང་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་གིས་
གསུམ་དྤེ་མ་བཟོས་ན་ཧ་ལམ་རྦད་དྤེ་སོང་པ་འདྲ་བོ་ཆགས་ནས། དྤེ་འདྲའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་པ་རྤེད།
༥)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦༌༥ དང་འབྤེལ། དོ ན ་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་དུས་ཚོ ད ་བཟོ ས ་པ་མ་ཡི ན ་པའི ་
གོ ས ་ཚོ ག ས་འཐུས་མི་བཞི ་ ཕུད། ཉི ན ་གསུམ་ནང་ལས་རི མ ་ནང་འཁོད་ལྟར་ཕོ ་ བང་དཀར་
པོ་དང་། ཕི་སི ད ་ལས་ཁུངས། གོ ས ་ཚོ ག ས་འཐུས་མི ་ དང་ལས་བྱྤེ ད ། Think Tank
བཅས་སུ་དུས་ཚོ ད ་བཟོ ས ་པ་ལྟར་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་ཡོད་ཅྤེ ས ་པ་དོ ན ་ཁང་ནས་གོ ས ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོ ག ས་འཐུས་མི ་ སུ་དང་སུ་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོ ད ་བཟོ ས ་ཡོད་པ་ ཞུ་སོ ར ་བས་ཁུངས་
སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ།
ཞུ་སོར་བས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཐོ་གཞུང་དྤེ་ད་ལྟ་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་ལ་ལམ་སྤེང་རྙྤེད་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་མཛད་རིམ་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་སིང་བསྡུས་ཤིག་བཀོད་
ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ Nancy Pelosi ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ Jim McGovern ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད།
Jim McGovern ཁོ་རང་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ Tom Lander Human Rights
Commission གི་ Co-Chair རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ Congressional Executive
Commission on China གི་ Co-chair རྤེད། ཁོ་རང་གནད་དགག་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། ཁོ་རང་ཚུད་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ད་ལྟ་གཞན་པ་གཉིས་དང་། ལས་བྱྤེད་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱད་དགུ་
ཞིག་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་བྱུང་རིམ་སིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། དོན་
གཅོད་ང་ཕ་གིར་བསྤེབས་པ་ནས་བཟུང་སྤེ། ང་ཚོས་དང་པོ་རང་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་
སངས་དང་། དྤེར་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དུ་འཇུག་དགོས་མིན་གི་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་མ་མང་པོ་ཚོགས་
ཡོད་རྤེད། ཐབས་བྱུས་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཚོགས་པ་དཔྤེར་ན་ Nancy Pelosi གཙོས་པའི་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་ ༨ དྤེ་ཚུར་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་དྤེ་ཡང་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཡི་གྲུབ་འབས་རྤེད། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠
ཚེས་ ༦ ལ་ Jim McGovern མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་དང་པོ་ཁོ་རང་གིས་བཏོན་གནང་བ་
རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ད་ང་ཚོ་བོད་ལ་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་དྤེ་རིང་འདི་ལྟར་ཐབས་བྱུས་ཀི་འཆར་
གཞི་སིག་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་འགོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ Speaker Pelosi ལ་
ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཞུས། ངས་ལབ་ཀི་འདུག་མ་ལབ་འདུག་ཅྤེས། ང་ཚོས་ Speaker ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་
ཞུས་ནས་ཟླ་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་བང་བསིགས། ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ལ་གཞི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་འགོ་རྒྱུར་
གཏན་འཁྤེལ། དྤེ་ཡང་ལས་ས་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་དང་། གནམ་གྲུ་
དྤེ་ཡང་གཞུང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཕོ་བང་དཀར་པོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ནས།
གང་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ དང། ༡༠ ལ་འདིར་ཚུར་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་ཟླ་བ་མང་པོ་ཞིག་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་འི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ད་ལྟའི་ Reciprocal Access to Tibet Act
གི་ Bill དྤེ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཞུས་འི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
Jim McGovern གིས་སྣྤེ་འཁིད་པ་ཞིག་རྤེད། བྱས་ཙང་ཁོ་རང་ཚོ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་
བང་བསིགས་པའི་ནང་འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་གཙོ་བོ་དྤེ་ Nancy Pelosi རྤེད། ད་ངས་ཚང་མ་
དྲན་གི་མི་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་ Jim McGovern ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད།

Republican གི་ Bernie

Sanders ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། ཡང་ཁོང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞི་ལྔ་ཞིག་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་མཛད་རིམ་དྤེ་ངས་ལམ་སྤེང་ལྟ་རྒྱུ་རག་གི་མི་འདུག གལ་སིད་དྤེ་ཞིབ་ཕྲ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་རྤེས་སུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཆོག་པ་གིས། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ཧོབ་སྤེ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་སོང་ཙང་། ལས་
བསོམས་ནང་ལ་ལྟ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག གཞན་པ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ང་ཚོས་མིང་དང་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀོད་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་གོས་ཚོགས་གོང་མ་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་གསུངས་མྤེད་དུས་ཙམ་པ། ང་ཚོས་
དུས་ཚོད་བཟོས་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཐུག་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ལ་ Reva Price མཉམ་དུ་
ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་འདིའི་ནང་བཀོད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༦)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦༌༢ དང་འབྤེལ། ཞུ་རྩའི ་ ནང་། གོ ས ་ཚོ ག ས་གོང་མའི ་ ཕི་འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་
ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་མི་ཉྤེ ར ་གཅི ག ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་འབྤེ ལ ་བ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྤེ ད ་
ཅྤེ ས ་ཟྤེ ར ་བ་ལྟར། སི ད ་སོ ང ་ཨ་རི ར ་འབྱོ ར ་རྤེ ས ། ཕི ་ འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་མི ར ་
མཇལ་འཕྲད་གོ ་ སི ག ་དགོ ས ་པའི ་ ལམ་སོ ན ་གནང་ཡོ ད ་དམ་མྤེ ད ། ཞུ་སོ ར ་བ་ནས་དྤེ ་ ལྟར་གོ ་
སི ག ་ཞུ་དགོ ས ་མི ན ་ལམ་སོ ན ་ཞུས་ཡོ ད ་དམ་མྤེ ད ། ཡང་ན་སི ད ་སོ ང ་གི ་ མར་བཀའ་གནང་
དང་མ་གནང། ཡང་ན་ཞུ་སོར་བས་ཡར་གོ ་ སི ག ་ཞུ་དགོས་ཀི ་ ལམ་སོ ན ་བཀའ་འདྲི ་ ཞུས་
ཡོ ད ་དང་མྤེ ད །

ཞུ་སོར་བས། དྤེ་སྔོན་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སུ་དང་སུ་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢
ལ་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུའི་སན་ཞུ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་
༡༣ གོག་འཕྲིན་ནང་ཕུལ་བ་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་ནས་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མིར་བཟོ་དགོས་རྤེད། མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟ་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། རྩ་བས་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ། ཕོ་བང་
དཀར་པོར་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གཏན་འཁྤེལ་བ་རྤེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བྱྤེད་སུ་དང་སུ་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད། འདིའི་སྐབས་དྤེར་ད་དུང་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཡོང་གི་རྤེད། འགིག་གི་རྤེད་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་སུ་དང་སུ་ལ་དུས་ཚོད་ག་དུས་ཤིག་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་མྤེད་
དྤེ། ང་ཚོའི་རྤེས་ལ་ལབ་ཀི་ཡིན་ཞྤེས་ལབ་པ་མ་གཏོགས་དྤེའི་སྐབས་ལ་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་
སོར་བ་ Montreal ལ་འགོ་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་དྷ་སར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་ལྷན་རྒྱས་བཅར་
དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དུས་ཚོང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་དྤེའི་ནང་ཕིན་པ་རྤེད། ༥ ཚེས་ ༡༡ ཕ་གིར་འབྱོར་བའི་
སྐབས་ལ་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལ་མངགས་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་པ་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་དུས་ཙམ་ལ། ཁོ་རང་གིས་དུས་
ཚོད་ཞིག་ཚུར་གནང་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་དཔང་རགས་ e-mail དྤེ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁོ་རང་ཚོས་དུས་ཚོད་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་འགིག་གི་འདུག ད་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་བཟོ་
བའི་སྐབས་ལ་གལ་ཆྤེ་ཆུང་ཞིག་ལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། མི་སྣ་གལ་ཆྤེ་ཆུང་ལ་དཔག་པའི་ཁོ་ཚོའི་དུས་ཚོད་དྤེ་
དཔྤེར་ན་ ༢༣ གི་ཆུ་ཚོད་ ༤ ལ་དུས་ཚོད་ཅིག་གཅིག་ནས་ཞུས་ཚར་ཡོད་ན་གཞན་པ་ཞིག་གིས་འདི་འགིག་གི་
འདུག་པྤེ་ཞྤེས་ཚུར་ལ་ལབ་ཡོང་བ་ཡིན་ན། དྤེ་འགིག་གི་མི་འདུག གཞན་པ་ཞིག་ལ་བཟོ་རོགས་གནང་ཟྤེར་ན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁག་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཡི་གྤེ་དྤེ་འབྱོར་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། པདྨ་
ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀིས་འཐུས་མི་ ༣ བཟོས་ཚར་བ་དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོ་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ཡོད་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་སྒང་ལ་ Nancy Pelosi དང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཕི་སིད་
ལས་ཁུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ American Enterprise Institute ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
སྒང་ལ་ Heritage Institute Foundation ཡོད་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེའི་སྒང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མིར་གལ་སིད་ང་ཚོ་ཡི་ཞུ་བར་འགོ་བའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོའི་འདོད་པ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་གཅིག་
ཚུར་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་གཞན་ལ་སད་བཞག་པ་ཞིག་དང་གཅིག་པ་འཁྤེལ་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ན།
འདི་འགིག་གི་མི་འདུག་གཞན་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཁག་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་པ་སོང་ཙང། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁོང་རྣམས་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་སིད་སོང་མཆོག་
ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། སིད་སོང་མཆོག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འདི་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
གནང་མ་སོང་། གནད་དོན་གཅིག་ལྷག་མ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༤ གི་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ལ་ང་ཚོ་ཕ་གིར་
ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ཨ་རི་སིད་འཛིན་གིས་སྔོན་རྩིས་ཀླད་སྒོར་བཟོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའི་
སྐད་ཆ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ PTI ཀི་གསར་འགོད་པ་དྤེ་ཡི་ ICT གི་བུ་ཆུང་ལགས་བརྒྱུད་
ནས་ང་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཞིག་གནང་སོང། འབྤེལ་བ་གནང་ནས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་
ཅིག་དགོས་ཀི་འདུག སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁོ་རང་གི་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་
མཁྱྤེན་གི་མྤེད་དུས་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་འདྲ་པོ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ལ་དུས་ཚོད་སད་པ་ཡིན་ན་
སང་ཉིན་ཞོགས་ཇའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་སད་རྒྱུ་ཁོ་རང་ལྷག་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བཟོས་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ད་འཕར་མ་བཟོ་དགོས་པ་འདུག་
པྤེ་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་འདི་རྤེད། གཉིས་ནས་དྤེ་ཞུས་པའི་དབང་དུ་བཏང་
ནའང་དུས་ཚོད་སྤེབ་གཅིག་ལ་མང་པོ་ཞིག་འཁྤེལ་བ་ཡིན་ན་དྤེ་ཡོང་གི་མི་འདུག སབས་མི་བདྤེ་བ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཞུས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༧)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦༌༣ དང་འབྤེལ། སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་མངའ་སྤེ་གཞན་ནས་གནང་ཐུབ་ས་ལ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འགན་འཁུར་མ་བྱས་པ་གསལ་པོ་བསན་ཞྤེས་གསལ་ཐད། སྤྱི་
འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་གིས་གོ་སིག་ཞུས་ཏྤེ་ཡུ་ཊ་མངའ་སྤེ་ནས་ཡིན་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
གསུམ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་དོན་གཅོད་ཀི་ཐུག་འཕྲད་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་གོས་
ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་གི་དབུ་
ཁིད་དམ། ཡང་ན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི དབུ་ཁིད་ཇི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ།
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་གིས་གོ་སིག་ཞུས་པའི་མི་ ༣ དྤེ་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་
རྤེད་དམ། ཡང་ན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་གི་དབུ་ཁིད་རྤེད་དམ། ཡང་ན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོས་ཚོགས་ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི དབུ་ཁིད་རྤེད་དམ། ཁོང་ཚོ་མི་ ༣ དྤེ་ཚོ་རྤེད་དམ། རྩོད་ལན་པས་གསལ་
བཤད་དགོས་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་དྤེར་ཐད་ཀར་ལན་
འདྤེབས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ཡིས་ཡུ་ཊ་ལ་གོ་སིག་བྱས་པ་དྤེ་ཡུ་ཊ་ཡི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཙམ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ནང་གསལ་བའི་གོས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་དང་གོས་ཚོགས་ཀི་དབུ་འཛིན། དྤེ་ཚོ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད།
༨)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦༌༤ དང་འབྤེལ། གུས་པས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ དང་ཚེས་ ༡༡ སོ་སོར་སིད་སོང་
མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་སྐབས། སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྤེབས་དགོས་མིན་གཏན་འཁྤེལ་མྤེད་
པར་ཐྤེ་ཚོམ་ངང་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་མྤེད་དང་། ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རིར་ཕིར་
འཁོར་བྱུང་རྤེས། སིད་སོང་མཆོག་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཨ་རིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་
གསུངས་བྱུང་ཞྤེས་པའི་ཨ་རིར་ཕིར་འཁོར་བྱུང་རྤེས་ཀི་ཚེས་གངས་ནམ་ཞིག་ལ་དྤེ་ལྟར་གསུངས་ཡོད་
པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་བ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་རང་ལ་མཇལ་བ་
རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ང་གཉིས་མ་གཏོགས་གཞན་པ་དཔང་པོ་སུ་གཅིག་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་དང་དྤེ་གསུངས་པ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྤེད། སུས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་
དང་མྤེད་དྤེའི་ཐོག་ལ་རྩོད་གཞི་ཐུག་གི་ཡོད་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་མནའ་སྤེལ་ན་མ་
གཏོགས་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ཁུངས་སྤེལ་ག་འདྲ་
བྱྤེད་དགོས་ན་དྤེ་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ང་རང་གི་ངོས་ནས་དྤེ་ཚོ་སྒང་ལ་མནའ་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྤེའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་པ་
ཡིན།

ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ཡིན་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་གཏན་འཁྤེལ་བ་འདི་འདྲ་འདི་

འདྲ་བྱུང་སོང་། ལན་རྤེས་ལ་སད་ཀི་ཡིན་ཞུ་མཁན་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་བྱུང་སོང་། གཏན་མ་འཁྤེལ་བའི་གནས་
སངས་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ཆགས་སོང་། དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན།

དྤེ་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་

གིས་ག་རྤེ་གསུང་གི་འདུག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཚུར་
ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཅིག་མ་རྤེད། Nancy Pelosi ཡིས་དབུ་འཁིད་པའི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༨ དང་ཁྱོན་བསོམས་པའི་གཞུང་ཚབ་ལས་བྱྤེད་དང་ཚང་མ་རྩིས་པ་ཡིན་ན་ ༣༠ ལྷག་རྡ་
རམ་ས་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་ཕྤེབས་པའི་རྤེས་ལ་ལམ་སྤེང་ཉིན་ ༡༢ ནང་ལ་སིད་སོང་མཆོག་ཕར་ཕྤེབས་
ཀི་ཡིན་གསུངས་དུས། དྤེ་དགོངས་པའི་ནང་ལ་སབས་མི་བདྤེ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད། སྔོན་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུའི་
འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་། ང་ཚོར་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ལ་བཀའ་
གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོས་ཚེས་ ༡༣ ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ང་མཇལ་བའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐབས་ལ་སིད་སོང་མཆོག་ནས་ག་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ང་གཏན་རང་འཁྤེལ་མ་སོང་། ཁོང་ཚོ་
འདིར་ཡོང་ཆུག་དང། ཡོང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཁོ་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ནས་ངས་ཐག་གཅོད་ཀི་ཡིན་ཅྤེས་གསུངས་
པ་དྤེ་ང་མཇལ་བའི་ཉིན་གསུངས་སོང་། དྤེ་ག་རང་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། ངས་འདིའི་སྒང་ལ་ཞུ་དགོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། འདིས་གནད་དོན་འདི་ལ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུར་ལ་ང་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་མོར་ལྡི་ལི་
ནས་ཨ་རི་ལ་ཕར་ཐོན་ཏྤེ་ཚེས་ ༡༢ ལ་ཕར་འབྱོར་བ་རྤེད། ཕར་འབྱོར་དུས་ཙམ་པ་ལ་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་
ལགས་ཀི་ཨི་མྤེལ་འདི་འདྲ་ཞིག་འབྱོར་འདུག་ཅྤེས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ཀིས་
གསུངས་སོང། ད་དྤེ་ག་འདྲ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་གསུངས་པར། འགོ་སངས་དང་མ་མཐུན་པར།
ངས་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ཏྤེ། ཁྱྤེད་རང་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། ངས་ག་
རྤེ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། སིད་སོང་གིས་ཁ་ཐུག་ཁ་པར་བཏང་ཡོང་གི་འདུག
༩)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦༌༤ དང་འབྤེལ། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཕིར་འཁོར་བྱུང་རྤེས། སིད་སོང་
མཆོག་གིས་སྒང་དྤེར་ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད་བ། ཡང་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ལ་ཨ་རིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་
ཐག་བཅད་པ་ཡིན་གསུངས་བྱུང་ཞྤེས་པའི་ཨ་རིར་ཕིར་འཁོར་བྱུང་རྤེས་ཀི་ཚེས་གངས་ནམ་ཞིག་ལ་དྤེ་
ལྟར་གསུངས་ཡོད་པ་གསུང་རོགས་གིས།

ཞུ་སོར་བས། དྤེ་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚེས་ ༡༢ ཉིན་དྤེར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུར་ལན་རག་པ་དང་།
སིད་སོང་མཆོག་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་དུས། ད་ང་ཡོང་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཡིན་གསུངས་སོང།
༡༠)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༦༌༤ དང་འབྤེལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕྤེབས་པའི་གནམ་གྲུའི་
འཛིན་བྱང་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉིན་ནས་ཉོས་ཟིན་ཡོད་ན། (གནམ་གྲུ་ Ticket འདི་ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༢
ལ་ཉོས་ཚར་ཡོད་རྤེད། འདི་འདྲ་ཡིན་དུས།) ཞུ་སོར་བར་དྤེའི་སྐོར་གོ་བརྡ་འཕྲོད་ངྤེས་ཀི་བརྡ་ལན་ཇི་
ལྟར་སད་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། (ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉིན་ticket ཉོས་ཚར་དུས་
Confirm རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ཕར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྤེ་གཏན་འཁྤེལ་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་གོ་བརྡ་འཕྲོད་ངྤེས་ཀི་བརྡ་ག་འདྲ་སད་ཡོད་པྤེ། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་འདུག
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རོགས་གནང། )

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔང་རགས་དང་། དྤེ་སྔ་ཞུ་སོར་བས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོག་
གནང་། དྤེ་སྔ་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་ e-mail གཏོང་སངས་དང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ནས་
བཏང་ཡོད་པ་དང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ཁུངས་སྤེལ་ཁོ་
རང་བཏོན་ཚར་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ད་གིན་ནས་སོབས་པ་མཐོ་པོའ ་ི ངང་ནས་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ལ་ངས་
བཏང་བ་ཡིན། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གི་ལས་བྱྤེད་དང་། སིད་སོང་གི་སྒྤེར་དྲུང་མཉམ་དུ་ལ་ email བཏང་བ་ཚང་མ་ཕི་ཟླ་ ༤ ནང་ལ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཡར་བསར་ལོག་བརྒྱབ་ནས་འགོ་མ་དགོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། ད་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོང་གི་
འདུག འདི་འདྲ་གསུངས་པ་འདི་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་ངས་མགོ་ཚོས་ཀི་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་སོ་སོས་ཧ་གོ་
བཞིན་དུ་འདི་ལྟར་གསུང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གསང་
གསང་སྦས་སྦས་བཟོ་དགོས་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ རང་ལ་
Ticket ཉོས་ཚར་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་འདི་འདི་ཐུག་ཞོག འདི་འདི་བྱྤེད་ཞོག་ཅྤེས་བཀོད་མངགས་གནང་ཚར་
བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་སྦས་སྦས་ཁུག་ཁུག་ཅིག་བཟོས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་
ཡོད་རྤེད། འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཡོང་གི་ཡིན། འདི་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་ཞོག་ཅྤེས་གསུངས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་རྩ་
ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བིས་འདུག དོགས་པ་དང་ཐྤེ་ཚོམ་མང་པོ་ཞིག་བིས་འདུག དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་
གསལ་པོ་གསལ་རང་བྱས་ནས་ཚང་མ་གཏན་འཁྤེལ་ཚར་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱྤེད་དགོས་པ་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཕག་འཚལ་གི་ཡིན་
གསུང་གི་འདུག་བ། ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ན་འདྲ་གང་ལྟར་ཡང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གསལ་པོ་བྱས་ནས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད།
ཆ༌༣༌༦། དངོས་དོན་གསུམ་པའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
ཀ

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན།
དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་
མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རུང༌།
ཞྤེས་གསལ་བའི་ཁོངས་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་
བཟོ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཀ་༡། རྩོད་ལན་པའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་
གནང་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤་༦ ནང་། ཞུ་སོར་བས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་

ཚོད་བཟོ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་མོང་མྤེད།” ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན། དྤེ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་རྩ་བ་ནས་མ་ཤྤེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་
སྔ་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཨྤེམ་ལྔ (5M) ཞྤེས་པ་ཞིག་བཏང་
ཡོད་པ་དང་། ཨྤེམ་ལྔ་ (5M) ནང་གི་ཨྤེམ་གཅིག་ནི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་
རྒྱུ་དང། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གིས་གཙོས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམས་ཕྤེབས་དུས་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གང་མང་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་བཟོ་རྒྱུ་སྐོར་ཡིན། (དཔང་རགས།
ཨང་། ༡༩། ཡིག་ཆ།) དྤེ་སྔའི་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལམ་སོན་གཞིར་བཞག་ཕག་ལས་
གནང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ལམ་སོན་བཀོད་མངགས་གནང་མ་བྱུང་ཟྤེར་ནས་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡར་ལ་ཁག་དཀི་བྱས་པ་ནི་འགན་ཁུར་བསམ་ཤྤེས་མྤེད་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་རྣམ་པའི་ལས་འགན་གལ་གནད་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི གོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་
གཙོས་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་དང་། གལ་ཆྤེའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ཏྤེ་སིད་སོང་
གིས་དབུས་བཀའ་བོན་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྤེབས་སྐབས་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་གོ་སིག་བཟོ་
རྒྱུ་དྤེ་ཡིན་པ་དོན་གཅོད་ཚང་མས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པས། དྤེ་འབྤེལ་བཀའ་མངགས་མ་བྱུང་
ཞྤེས་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མཁན་ཞུ་སོར་བ་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་གཞན་མྤེད།
༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་གཉིས་ཀི་ཐོག་མ་ཉིད་ཀི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཁ་པར་ནང་ལ་ཡིན་ཙང་།
ཁ་པར་ནང་ལ་བཤད་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ Airtel
company དྤེ་ཚོ་ལ་འགོ་ན་ཡང་། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་སད་མི་འདུག ད་གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་

སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པ་གཉིས་ཀའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཁ་པར་ནང་ལ་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། ད་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་
ཞུ་སོར་བས་སྔོན་ལ་གནང་བཞག་པའི་བཀའ་མོལ་གི་ལན་ e-mail བཏང་ཡོད་པ་ཞིག་དཔང་རགས་
འཕར་མ་སྒང་ལ་ཕྤེབས་ནས། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རྤེད་ལབ་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་ལྟའི་ཆར་ཞུ་སོར་བ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དབར་བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ་ཁ་པར་ནང་བྱུང་བ་ཞིག་
རྤེད། ཁ་པར་ནང་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ཞུ་སོར་བར་དཔང་རགས་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པར་ཡང་ཁ་པར་
གི་དཔང་རགས་དྤེ་རག་མ་བྱུང་། ད་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་ཡ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་
ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་གལ་ཆྤེའི་རང་བཞིན་དྤེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པའི་རྣམ་པ་དང་། དྤེ་
ཚོ་ཚང་མར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། མ་གསུངས་པ་
སིད་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་
ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཐུག་ཞོག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད། གལ་ཆྤེའི་རང་བཞིན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས། འདས་
ཟིན་པའི་ཐུག་འཕྲད་དང་། ད་ལྟའི་ཐུག་འཕྲད། མ་འོངས་པའི་ཐུག་འཕྲད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་
འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་ག་འདྲ་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཧ་
གོ་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་ཐོག་མའི་སྐད་ཆ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་རྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་
ཨྤེ་མྤེལ་བཏང་བ་དྤེས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་གལ་
ཆྤེ་རང་བཞིན་དང་འདས་ཟིན་པའི་ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་སངས་དང་། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ་ལ་གཙོ་བོ་
དྲངས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་ཐུག་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ། དྤེ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་ཞུས་
ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་ཐུག་ས་འདྲ་པོ་འདི་བཤད་སོང་བཤད་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཐུག་འགོ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གི་འདུག གང་ལྟར་ཡང། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཡར་ཞུས་
ཡོད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོས་བཀ་ཤིས། ཟླ་བ། ཉི་མ། སོལ་མ། ཁོ་ཚོ་སྐད་བཏང་
ཞོག་ལབ་པའི་རྤེས་ལ། ཁ་པར་ནང་། བཀ་ཤིས། ཟླ་བ། ཉི་མ། སོལ་མ་ཁོ་ཚོ་སྐད་བཏང་ཞོག་ལབ་
རྤེད། རྤེས་ལ་ཚུར་ e-mail གཅིག་བིས་ནས། བཀ་ཤིས། ཟླ་བ། ཉི་མ་དྤེ་ཚོ་ལ་ངས་ལབ་ཚར་
ཡོད་ལབ་རྤེད། འདི་དང་གཅིག་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ནང་ལ། ངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཁྱོད་རང་གིས་བཀོད་མངགས་གནང་བ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ལྟར། འབྤེལ་བ་བྱས་
ཡོད་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། འདིས་གང་ཡང་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་མ་བིས་པ་ཙམ་
གིས་ཁྱོད་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་རྤེད། དྤེ་ག་རང་སྒང་ལ་ཁུངས་གང་ཡང་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད། མདོར་
བསྡུས་ན། ཁ་པར་སྒང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་
ཡིན་ནའང་ཁ་པར་ཐོག་ལ་ཞུས་ཡོད། ཡིག་ལན་བཏང་བ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་སུ་དང་སུ་ལ་
ཡིག་འབྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས།
དྤེ་ཞུ་སོར་བས་མཁྱྤེན་གི་འདུག་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟ་བུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པའི་གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་བཟོ་མ་ཐུབ་དུས། ད་དུང་ཚུར་ག་ཕི་ལོག་ནས། ང་ལ་བཤད་མ་སོང་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བཏོན་པའི་ e-mail འདིས་གང་ཡང་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཅིས་ཀང་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་
ཞུ།
ཀ་༢། ཞུ་སོར་བའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་
ཡོད་པའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། 5M ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གང་མང་ཐུག་དགོས་རྤེད། ཐུག་རྒྱུ་བཟོ་
དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མ་རྤེད། ་་་་་ 5M ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ 5M ནང་
ན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས། ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་མཐོ་བ་ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་བ་དང་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡིན་ན་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད།

༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ང་ཚོའི་དཔང་རགས་དྤེ་ཐྤེངས་འདིའི་ཉིན་གསུམ་གི་ཕོགས་བསོད་ཀི་སྐབས་སུ།
སུ་དང་སུ་ཐུག་དགོས་ཡོད་མྤེད་ཚུར་ཞལ་པར་གིས་བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ་ལ་འཕྲལ་དུ། དྤེ་ག་
རང་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་ལ། བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་བསྡུས་སུ་བྱུང་བའི་བརོད་པ་འདི་ e-mail བརྒྱུད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནས་ཕར་བཏང་བ་འདི། རྩོད་ལན་པས་འདི་འགིགས་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོས་དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་ཟྤེར་ན་རྤེད། གང་ལྟར་དཔང་རགས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་ནུས་ཚད་ནང་ལ། དཔྤེ་ཆ་
བཞག་ན། ཁ་གཏད་ལ་དྤེའི་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་དཔང་རགས་མྤེད་ན། ང་ཚོའི་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་བསྡུས་
སུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བརོད་པ་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་ཁུངས་སྤེལ་གི་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་། ཁུངས་སྤེལ་
གི་ངོ་བོ་ལ་ངོས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད།
དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༣ པ་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། As and when meetings
get་confirmed I will let you know དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་

མཆོག་གིས་དྤེའི་ཉིན་དྤེ་ག་རང་ལ་ལན་ག་རྤེ་འབྱོར་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ ''Good to Know''
ཤྤེས་པར་དགའ་པོ་བྱུང་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཁྱྤེད་རང་གིས་དུས་ཚོད་བཟོས་་དྤེ་ལ་
འགིག་མི་འདུག་འགིག་འདུག ངས་ཁྱྤེད་རང་ལ་འདི་མངགས་པ་ཡིན། འདི་ཚུད་མི་འདུག་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། འདིའི་ e-mail དྤེ་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་དུས་
ཚོད་དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་གཏན་འཁྤེལ་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི Matthew Pottinger ལ་
འབྤེལ་བ་བྱུང་བ་རྤེད། Matthew Pottinger དུས་ཚོད་གཏན་འཁྤེལ་བ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནས་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་ཕིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀོད་མངགས་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་གཞིར་བཟུང་བསྒྲུབས་ཡོད་མ་
གཏོགས། བཀའ་འགལ་བ་དང་། ཡང་བཀོད་མངགས་མ་གནང་བ་ཞིག་གནང་བྱུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ང་
ཚོས་སག་རྫུན་བཤད་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། གང་བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཞུས་
ཡོད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་
བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་ཅྤེས་དཔང་རགས་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་རྩོད་པ་
ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཨ་རི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་
མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད་ཅིག་གནང་བ་ཡིན་ན། Republican དང་
Democrat སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཚོགས་མི་ཚང་མས་ངོས་ལྤེན་གནང་གི་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་

པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེྤེན་ནས། ལས་བསོམས་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣

ཚེས་ ༡ ཉིན། གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ Senator Bob Corker དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དམངས་
གཙོ་ཚོགས་པའི་ཕོགས་འགལ་གི་འགན་ཁྱྤེར་མཁན་ Senator Ben Cardin དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
Senate Foreign Relation committee ཡི་ཚོགས་གཙོ་ Lindsey Graham དྤེ་དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོགས་མི་རྤེད། Senator John McCain ད་འདས་གོངས་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་
ང་ཚོས་མཇལ་ཡོད། ཡིན་ནའང་བཀོད་མངགས་གནང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཞུས་
ཡོད་མ་རྤེད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐོག་ལ་དཔང་པོ་ཞུ་སོར་བ་དོ་བདག་དང་། རྩོད་ལན་པ་
སིད་སོང་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་སོར་བ་དོ་བདག་རང་ཉིད་དྤེས། དཔང་
པོ་སོ་སོས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་དང་མོང་བ་དྤེ་སོ་སོའ ་ི བརོད་པ་ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཟིན་པ་རྤེད། ཡིན་
ནའང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གི་དཔང་པོ་འདོན་རྒྱུ་མི་འདུག དཔང་རགས་འདོན་རྒྱུ་མི་
འདུག
ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པར་ད་ལྟའི་རིང་ལ་དཔང་རགས་མི་འདུག དཔང་པོ་ཡང་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། གཅིག་ཀང་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ཁུངས་སྤེལ་འགན་འཁུར་རྩོད་ལན་པ་ཡིན་དུས་
ཙམ་པ་ལ། ཁུངས་སྤེལ་སྣྤེ་གཅིག་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། འགན་ཚད་མཐོ་བ་དྤེ་ང་ཚོས་དཔང་རགས་
འཕར་མ་ ༣ པ་དྤེ་ཡིན་དུས། རང་བཞིན་གིས་དཔང་རགས་ཀི་འགན་ཚད་མཐོ་བ་དྤེ་ང་ཚོ་ཆགས་ཀི་
འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དཔང་རགས་འདི་བང་བྱར་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ད་གིན་ངས་ཞུས་ཚར་ཡིན་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁ

ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ་༡། རྩོད་ལན་པའི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤་༦་༣ ནང་། ཞུ་སོར་བས་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་དུས་ཚོད་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། གོག་འཕྲིན་
བརྒྱུད་ཞུས་ནས་འགིག་ན་སིད་སོང་རང་དང་སྒྤེར་དྲུང་གཉིས་ནས་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་འགིག་པ་ལས་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ཞུ་དགོས་དོན་མྤེད། ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་འདི་རིགས་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དོན་གཅོད་ངོ་
ཕྤེབས་ཀིས་དུས་ཚོད་སོང་དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མཇུག་སོང་དུ་ལས་བྱྤེད་ཆྤེད་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་
གལ་ཆྤེ་རྤེད། མི་ངོ་མ་ཕིན་ནས་རྤེ་སྐུལ་བྱས་པ་དང་གོག་འཕྲིན་བཏང་བ་གཉིས་ལ་གནམ་སའི་ཁྱད་
པར་ཡོད། འགན་འཁུར་གནང་སངས་འདི་འདྲ་ཡིན་ན་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་རྒྱལ་ས་ཌི་སི་རུ་སོ་
དགོས་པའི་དོན་དག་མ་འགྲུབ་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་གི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་
བར་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱ་འདོད་མྤེད་པ་མཚོན་ཐུབ།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། སོ་སོ་ཡིས་ e-mail གཅིག་བཏང་ནས་བསད་བཞག་པ་འདི་ལས་འགན་ཚུལ་
བཞིན་མ་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། དྤེ་མ་གཏོགས་འདི་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས། ལས་
ཁུངས་ལ་ཕར་བཅར་ནས། ལས་བྱྤེད་ཆྤེད་མངགས་བཏང་ནས། ལ་སོགས་པའི་བྱྤེད་སངས་དྤེ་འདྲ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་པོ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། e-mail གཅིག་བཏང་ནས། དུས་ཚོད་རག་མི་
འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་མྤེད་དུས་ང་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་བཞག་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་ན་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཕ་གིར་ཡོད་པ་དྤེ་གོ་མ་ཆོད་པ་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ཁོ་རང་གིས་ལས་འགན་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འདི་རྤེད།
གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི། དྤེ་ཚོ་ཐུག་ཤོག་ལབ་ཡོད་དུས། ཐུག་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཐུག་ཐུབ་མྤེད་
པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རྤེད། ཐུག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་
གིས་གནད་དོན་ ཁ༽ པ་དང་ཁ་ཐུག་ཁོ་རང་ཁུངས་སྤེལ་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག གཅིག་དྤེ་འདི་རྤེད།
འགན་འཁུར་མ་ཞུས་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་རྤེད།
༢)

བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ [ཆ] པ་འདི་འགན་འཁུར་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་
ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།

རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་འགན། གནད་

དོན་གང་ཞིག་སྐོར་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་འཁུར་དགོས་མ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རྤེད་
ལ། གནང་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། བཀོད་མངགས་གནང་མ་སོང་བཟོ་འདྲ་པོ། གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡིན་པ་ཧ་གོ་གི་འདུག ད་དུང་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁ་༢། ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད། མ་
ཞུས་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་པོ་གནད་དོན་ ཀ༽ པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀོད་མངགས་
གནང་ཡོད་རྤེད་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། བཀོད་མངགས་གནང་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་
ཡོད། བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་དྤེ་བཤད་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཉི་མ། ཟླ་བ། པ་སངས་
ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་ན་མྤེད་ན། གང་ལྟར་བཤད་ཡོད་ཟྤེར་བ་འདི་ཙམ་མ་གཏོགས། དཔང་རགས་
གཞན་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་སོང། གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བ་དང་
རྩོད་ལན་པ་གཉིས་ཀར་གསུང་ཡག་མྤེད་པ་ཡིན་ན། Circumstantial Evidence ཟྤེར་བ་འདི་ད་
ལྟ་ང་ཚོ་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་དྤེ་ག་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚེས་ ༡༢ ལ་བཀའ་
མོལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཚེས་ ༡༣ ལ་མཇུག་སོང་གི་ཚུལ་དུ་ཕར་ཕུལ་བ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་
མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁྱྤེད་རང་གིས་ལས་འགན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད།
མ་ཞུས་པ་ཟྤེར་བ་འདི་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་འགན་འཁྱྤེར་མྤེད་ན། བྱས་མྤེད་ན། དྤེ་མ་ཞུས་པ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་འགོ་སངས་ལ་ཡིན་ན་ཡིན་དང། མིན་ན་མིན་ཟྤེར་བ་འདི་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་
ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕར་ནས་ཡོང་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ནས། ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ཏུ་འགོ་ས་ཡོད་པ་ཞིག་
མཐོང་གི་མི་འདུག ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་པ་རྤེད། རྤེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བསར་དུ་
སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཡང་བསར་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཤོག་ཨ། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བྱྤེད་
དགོས་ཟྤེར་བ་དང་། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོ་ལབ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད།
འདི་ལ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་གཉིས་ཀང་འགོ་ཡི་ཡོད་མ་རྤེད། སིད་འཛིན་ཊམ་གཞུང་ལ་
ཕྤེབས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་མ་འགོ་བའི་སྐབས་དྤེ་ལ། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ཨུ་རུ་སུ་དང་སིད་འཛིན་ཊམ་གི་
བར་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་ཛ་དྲག་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༥ ནང་ James Comey གི་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་ཚང་མ་དཔྤེ་བྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་
ག་ནང་བཞིན་ James Comey ཕུད་པའི་ཉྤེར་ལྤེན་འདི་ལ་བརྤེན་ནས། ཨུ་རུ་སུ་དང་སིད་འཛིན་
ཊམ་གཉིས་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསགས་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆྤེད་དུ་འཐུས་མི་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དྤེ་
ཚོ་ཡིས་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་པོ་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དུས་གནང་མ་ཐུབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོ་
ཚོ་བོད་པ་ལ་ཤ་ཚ་མྤེད་པ་དང་། བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་
རྤེད།
ང་ཚོས་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༢། ༢༣། ༢༤། ༢༥ དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༣ པ་བཅས་ཕུལ་ཡོད།
དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ལས་དོན་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད།
བཀོད་མངགས་གང་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ལས་དོན་ཞུས་ཡོད། མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཐུབ་སིད་པ་
རྤེད་མ་སིད་པ་རྤེད། དྤེར་གནས་སངས་ཤིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རྤེད། མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་འདི། དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཆོག་པ་ཞིག་དང། འགན་དབང་ཡོད་པ་ཞིག་མ་བྱས་པ་དང་མ་
ཐུབ་པ་ཟྤེར་ན་ཏན་ཏན་འགིག་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་གཞན་པ་ཞིག་ལ་དུས་ཚོད་ཞུ་བར་ཕིན་ནས་
མ་གནང་བ་ཡིན་ན། དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གི་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་ན། དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མ་རྤེད། དྤེ་དྲང་པོ་མ་རྤེད།
ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་བྱུང་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ནས་བཅས་ཏྤེ་ཞུ་
དགོས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། བྱས་ཙང་ལས་འགན་མ་ཞུས་པའང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མྤེད། མ་ཐུབ་
པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོའི་དབང་ཚད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། ང་ཚོའི་
དབང་ཚད་ལ་མྤེད་པ་ཞིག་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
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༢)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ [ཆ] པ་འདི་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་སིག་
གཞི་བརྒྱད་པའི་ ཆ༽ པ་འདི་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད།
ལས་བགོས་ཟིན་པ་ཟྤེར་བ་འདི་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་འགན་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་དོན་གཅོད་
ཅིག་གི་ལས་འགན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ལས་བགོས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བརྒྱབ་
ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་སུ་དང་སུ་ལ་ལས་བགོས་ག་རྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེར་གོ་དགོས་
པ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཐྤེངས་རྤེ་རྤེར་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེའི་
སྐབས་སུ་བཀོད་མངགས་གཅིག་ཀང་གནང་མྤེད་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ ༤༣༥
དང་། གོང་མའི་ ༡༠༠ ཚང་མ་ལ་ང་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཆགས་
ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།

ཆ་༣་༧། དངོ ས ་དོ ན ་གསུམ་པའི་ཐོ ག ་ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ངོ ས ་འཛི ན །
དངོ ས ་དོ ན ་གསུམ་པའི ་ [ཀ]
༡)

ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ 5M (རྩོ ད ་ལན་པའི ་ དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩) ཞྤེས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་
སོན་དྤེའི་ནང་། དབུ་མའི་ལམ་དང་། གཞྤེན་སྐུལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ། དཔལ་འབྱོར་བཅས་གསལ་བའི་ ཀ པའི་ནང་གསྤེས་ ༤ ནང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་ཆྤེ་མཐོང་གོང་མཐོར་གཏང་རྒྱུ་ཞྤེས་པའི་ནང་། སོ་སོའ ་ི ས་གནས་སུ་སིད་སོང་དང་། ཡང་ན་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་བ་ལས། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་དང་སིད་སོང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར་གསལ་གི་མི་འདུག

༢)

༢༠༡༧།༤།༡༢ ཉིན་སིད་སོང་གིས་ཞུ་སོར་བར་ཁ་པར་ཐོག སིད་སོང་དང་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་དང༌། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་
མངགས་གནང་བ་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་རྩོད་པ་མི་འདུག་ཀང་། ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་སིད་
སོང་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཡུལ་གི་མི་སྣའི་ཐོ་གཞུང་ཨི་མྤེལ་བརྒྱུད་ཕུལ་བའི་ནང་། I have already
written to offices of Speaker Paul Ryan , Senate Majority leader Mitch
McConnell , Senate Minority leader Charles Schumer , Matthew
Pottinger and Leah Bray white house NSC, Arthur Brooks of AEI,
Heritage Foundation, Noah Krystel -State Department for meetings
during your visit. As and when meetings get confirmed I will let you
know. ཞྤེས་གསལ་བ་དྤེར། སིད་སོང་གིས་ Good to know (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་འཕར་

མ་ཨང་ ༣ པ་༽ ཤྤེས་པར་དགའ་པོ་བྱུང་ཞྤེས་འབྱོར་ལན་བཏང་འདུག་པ་ལས། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་
ལན་དུ་བིས་པ་ལྟར། གལ་སིད་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐུག་དགོས་པའི་བཀོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མངགས་བྱས་ཡོད་ཚེ། འབྱོར་ལན་དྤེ་གཏོང་སྐབས། བཀོད་མངགས་ནང་བཞིན་སྒྲུབ་ཐུབ་མི་འདུག་
ཅྤེས་དྲན་སྐུལ་བྱྤེད་དགོས་ངྤེས་ཀང་། དྤེ་ལྟའི་དྲན་སྐུལ་གནང་མི་འདུག
དངོས་དོན་གསུམ་པའི་[ཁ]
༡)

ཞུ་སོར་བས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་དབུ་
ཁིད་སོགས་ལ་ཨི་མྤེལ་བརྒྱུད་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བསྤེན་འདུག་ཀང་།
འབྤེལ་ཡོད་ནས་བྤེལ་ཟིང་དབང་གིས་དུས་སབས་མ་འགིག་པའི་གནས་ལན་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་གནང་
འདུག་པས། ངོ་བཅར་རམ་ལས་བྱྤེད་ཆྤེད་གཏོང་གིས་ཨུ་ནན་ཞུ་རྒྱུ་ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པའི་བྱྤེད་ཐབས་ཤིག་
ཏུ་མ་མཐོང་།

༢)

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༨ ཀུན་སྤྱོད་བང་དོར་ནང་གསྤེས་ ཆ ནང་། རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་
འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་
འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་པའི་གོ་དོན་ནི། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོང་རིམ་
ནས་ལས་འགན་ཆ་བགོས་བཀོད་སིག་གང་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་འགོ་ལུགས་ལྟར་གཏན་
འབྤེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་འགན་ཁུར་ལྤེན་གིས་འབད་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལས། དྤེའི་ཐོག་
བསར་དུ་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་མ་བྱུང་བ་ལ་བསད་ཁག་དཀིས་ཏྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱས་
མི་ཆོག་པ་ལ་གོ་དགོས། དྤེར་བརྤེན། སྐབས་འཕྲལ་ལས་དོན་བཀོད་མངགས་གནང་བ་གང་ཞིག་དྤེ་ནང་
བཞིན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ཚེ་དོན་ཚན་འདི་དྲངས་ཏྤེ་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པར་
སྒྲུབ་མི་ཐུབ།

ཆ་༤། དངོས་དོན་བཞི་པ།
ཆ༌༤༌༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

བར་ལམ་ནས་བོ ད ་མི འི་སི ག ་འཛུགས་ཀི ས ་ཨ་རི ་ གཞུང་ནས་རོ ག ས་དངུལ་ཐོ བ ་ཐབས་
འབད་བརྩོ ན ་ལྷོད་མྤེ ད ་གནང་བཞི ན ་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་མཇུག་སོང་
འགན་འཁུར་གནང་མྤེ ད ་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

ཞུ་སོ ར ་བས་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་
དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་
མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན།
གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་
སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆ༌༤༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༧

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་དྲུག་པར། “འདི ་ ལོ ་ ཕི་ཟླ་ ༥ པའི ་ ནང་ཨ་
རི ་ ཕོ ་ བང་དཀར་པོ འ ་ི ༢༠༡༨ ལོ འ ་ི སྔོ ན ་རྩི ས ་ཁོངས་བོད་མི ་ དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ ལས་གཞི ར ་རོ ག ས་
དངུལ་ཁག་ཅི ག ་ཁུ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི ་ གནས་ཚུལ་ཐོ ན ་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་
ལགས་ནས་དོ ན ་གཅོ ད ་ཀི ་ ལས་ཁུར་བཞྤེ ས ་ཏྤེ ་ ཟླ་གངས་དགུ་ལྷག་སོང་ཡོ ད ་ཀང༌། སྐབས་དྤེ ར ་ཨ་
རི ་ གཞུང་གི ་ སྔོ ན ་རྩི ས ་དང་འབྤེ ལ ་བའི་རོ ག ས་དངུལ་གནད་དོ ན ་མཇུག་འདྤེ ད ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ ་སྐུ་ཚབ་
དོ ན ་གཅོད་ཀི ་ ལས་འགན་མི ན ་ལུགས་དང༌། དྤེ ་ ནི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད་དོ ན ་ལས་འགུལ་ཁང་གི ས ་
མཇུག་སོ ང ་དགོ ས ་པའི ་ གནད་དོ ན ་ཞི ག ་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད། དྤེ ་ བཞི ན ་བར་ལམ་
ནས་བོ ད ་མི འི་སི ག ་འཛུགས་ཀི ས ་ཨ་རི ་ གཞུང་ནས་རོ ག ས་དངུལ་ཐོ བ ་ཐབས་འབད་བརྩོ ན ་ལྷོ ད ་
མྤེ ད ་གནང་བཞི ན ་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་མཇུག་སོ ང ་འགན་འཁུར་གནང་མྤེ ད །
གལ་ཏྤེ ་ རོ ག ས་དངུལ་དྤེ ་ དག་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་ན་རྒྱ་བལ་གཉི ས ་ནང་ལས་གཞི ་ འགོ་བཞི ན ་པ་མང་
དག་ཅི ག ་ལག་བསར་མི ་ ཐུབ་པའི་ཉྤེ ན ་ཁ་ཆགས་ངྤེ ས ་ཡི ན ་པ་དང༌། ལྷག་པར་འཛམ་གི ང ་ནང་བོ ད ་
མི འི ་ སི ག ་འཛུགས་ཀི ་ ཆབ་སི ད ་ཐོ ག ་ལྡོ ག ་ཕོ ག ས་ཀི ་ བརྡ་ལན་ཞིག་འགོ ་ ངྤེ ས ་པ་བཅས་ལ་དགོ ང ས་
པ་བཞྤེ ས ་ཐུབ་མྤེ ད །”ཅྤེ ས ་དང།
ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོ ང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཁྤེ ་ ན་ཌའི ་ གོང་ཁྱྤེ ར ་ཊོ ་ རོ ན ་ཊོ ར ་བོད་མི འི ་ འདུ་ཚོ ག ས་
སུ། ”ཨ་རིའི་དངུལ་རྩིས་དྤེ། ད་ཕ་གིར་ང་ཚོའི་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕ་གིར་སྔོན་
རྩིས་ཀི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ད་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ། ༌༌༌༌ད་ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་གི་བོས་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་མྤེད་ན། ཁོ་རང་གི་གནང་སངས་ནང་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོ་རང་
བཞིན་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གོང་རག་ས་རྤེད། ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་བཅད་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྤེད་
ད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད་ད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བརྡ་ལན་ག་རྤེ་འགོ་གི་
རྤེད། ༌༌༌༌༌༌ དྤེ་སོང་ཙང་ང་ཚོར་མི་བོས་འཁྤེལ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་འདི་འདྲ་རང་ཕིན་བསད་པ་
ཡིན་ན། ད་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་ཐུབ་ས་མ་རྤེད།” ཅྤེ ས ་གསུངས་པ་ནི ་ དངོ ས ་དོ ན ་དང་རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་
མི ་ མཐུན་ཞི ང ་། དྤེ ་ ནི ་ གུས་ཞུ་སོ ར ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དོ ན ་ཁང་གི ་ ལས་བྱྤེ ད ་དང་། ཨ་རི འི ་ ནང་
འབྤེ ལ ་ཡོ ད ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེ ག ས་ཞུ་མཁན་ཚང་མས་ཨ་རི འི ་ གཞུང་གི ་ རོ ག ས་དངུལ་མུ་མཐུད་
ཐོ བ ་ཐབས་སུ་འབད་པ་ལྷོ ད ་མྤེ ད ་ཞུས་པར་རྩི ས ་མྤེ ད ་དང་། ང་ཚོ ་ ཐུན་མོ ང ་གི ས ་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་པ་ལ་བརྤེ ན ་ནས། ཨ་རི འི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་འོ ག ་གཉི ས ་ཀས་ཨ་རི འི ་ སྔོ ན ་རྩི ས ་སུ་བོ ད ་དོ ན ་
ཐོ ག ་རོ ག ས་དངུལ་རྒྱབ་སོ ར ་གནང་རྒྱུ་ཐག་བཅད་ཟི ན ་ཏྤེ ་ མཐའ་མའི ་ བཀའ་འཁོ ལ ་གཏན་འབྤེ བ ས་
གནང་བསད་ལས་ལྷག་མྤེ ད ་པ་མཁྱྤེ ན ་བཞི ན ་དུ། ད་དུང་”སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་མཇུག་སོ ང ་
འགན་འཁུར་གནང་མྤེ ད །” ཅྤེ ས ་གསུངས་པ་ནི ་ དགོ ང ས་པ་ག་འདྲ་ཞི ག ་བཞྤེ ས ་ཏྤེ ་ གསུང་གི ་ ཡོ ད ་
Page 262 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དམ་སམ་པའི ་ དོ ག ས་གཞི ་ རང་བཞི ན ་གི ས ་སྤེ བ ས་པ་དང་འབྤེ ལ ་སོ ན ་འཛུགས་འདི ་ ངོ ས ་ལྤེ ན ་ཞུ་
ཐབས་རྩ་བལ་ཡི ན །
༤་༧་༡

༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་ཐད་
མཇུག་སོང་གང་འདྲ་དགོས་མིན་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད་གསུངས་ཡོད་ན་ཡང་། དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ནང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐད་འབད་བརྩོན་
དགོས་པ་གསལ་ཡོད་པས། དོན་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་བངས་ཏྤེ་ PRM དང་། USAID གཉིས་ཀི་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་མཉམ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མིར་འབྤེལ་བ་ཇི་ཞུས་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེར་སན་སྤེང་དང་། ལས་བསོམས་ཁག་ནང་ཞིབ་
གསལ་བིས་ཡོད་པས། ད་དུང་ག་ཕི་ལོག་སྤེ་”ཨ་རི ་ གཞུང་གི ་ སྔོ ན ་རྩི ས ་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ རོ ག ས་དངུལ་
གནད་དོ ན ་མཇུག་འདྤེ ད ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཀི ་ ལས་འགན་མི ན ་ལུགས་དང༌། དྤེ ་ ནི ་ རྒྱལ་
སྤྱི འི་བོ ད ་དོ ན ་ལས་འགུལ་ཁང་གི ས ་མཇུག་སོ ང ་དགོ ས ་པའི ་ གནད་དོ ན ་ཞི ག ་ཡི ན ་སྐོ ར ་གཏམ་
བཤད་གནང་ཡོད།” གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མིན་ཞིང་། གུས་པས་དྤེ་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་ཕར་
བཞག བསམ་བོའ ་ི ནང་དུའང་འཁོར་མ་མོང་།

༤་༧་༢

སིད་འཛིན་ཊྲམྤ་མཆོག་གིས་སིད་འགན་བཞྤེས་འཕྲལ། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༢ ནང་ཨ་རི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཙམ་གཅོག་འཕྲི་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་ཡོད་པས། དོན་གཅོད་དང་
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་སོ་
སོར་ Richard Gere མཆོག་ཌི་སི་ལ་ཕྤེབས་སྐབས། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་མང་
པོ་མཇལ་བའི་ནང་ནས། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བགྤེས་པ་ Rep. Nita
Lowey (Ranking Member, State and Foreign Operations Sub
Committee) མཆོག་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Senator
Lindsay Graham མཆོག་མཇལ་སྐབས་སོ་སོར། མ་འོངས་པར་བོད་མིར་དཔལ་འབྱོར་རོགས་
དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་སྐོར་ཞུས་པར། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་སིད་འཛིན་གིས་ཅི་ཙམ་གཅོག་འཕྲིའི་
འཆར་འབུལ་གནང་ནའང་། སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པར་བརྤེན།
གཅོག་འཐྤེན་འབོར་ཆྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་མི་སིད་པའི་བཀའ་ལན་བཟང་པོ་གནང་བྱུང་།(དཔང་རགས་
ཨང་ ༢༦། ཡི ག ་ཆ།)

༤་༧་༣

སྐབས་དྤེ་ནས་བཟུང་ཟླ་ཤས་རིང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཐུག་ཚད་ལ་བོད་དོན་
ཐོག་དཔལ་འབྱོར་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་ཐབས་ཀི་རྒྱབ་སོར་གནང་སོང་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་ནན་ཏན་
ཞུས་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༤་༧་༤ དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཚེས་ ༢༥ བར་ཌི་སིར་ཕྤེབས་བཞིན་པའི་སྐབས་ཏྤེ།
ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཐོན་འདུག གུས་ཞུ་སོར་བ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་དང་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ཀི་ལས་རིམ་ཐོག་ལྷན་བཅར་ཞུ་བཞིན་པའི་བྤེལ་ཟིང་འོག་གནས་ཚུལ་དྤེ་
དྤེ་ཉིན་རང་ཤྤེས་ཚོར་མ་བྱུང་ཡང་། ཚེས་ ༢༥ དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་བཞི་པར་སིད་སོང་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་
ཕྤེབས་མཚམས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཐོག་མ་ PTI གསར་འགོད་པས་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་བཏོན་འདུག་པ་ལས་ཤྤེས་
རོགས་བྱུང་འཕྲལ། ཕི་ཉིན་ཚེས་ ༢༦ སྔ་དྲོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་སྣྤེ་དང་མཉམ་དུ་དྤེ་
སྐོར་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཤིང་། དྤེ་ཉིན་རང་ PRM ལས་བྱྤེད་ Jennifer Cole མཇལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་སྔོན་
ནས་ཡོད་པ་ལྟར་སྔོན་རྩིས་སྐོར་ལམ་སོན་ཞུས་པ་ཡིན།
༤་༧་༥

ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀིས་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་
སངས་ཇི་ཆགས་གཏོང་དགོས་གསུངས་པ་བཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ནང་སན་གི་ལམ་
ནས་གནས་ཚུལ་རྣམས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་ནང་། “གོང་གསལ་གནད་དོན་ཁག་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་
གི་རྤེ་འདུན་མངོན་གསལ་ཡིན་ཡང། དུས་ད་ནས་བཟུང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ནས་ཞིབ་
འཇུག་དང་བགོ་གྤེང། སར་གཅོག་གི་ལས་རིམ་མང་དག་ཅིག་བརྒྱུད་ནས་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་
ཡིན་འདུག་ན། དྤེ་སྔ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང། དོན་ཁང་གཉིས་ཐུན་མོང་ནས་བོད་པ་
དང་བོད་དོན་ཐོག་རོགས་སོར་གཅོག་བྱ་མི་ཡོང་བར་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་འཆར་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་དང། ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གཙོས་འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་ཆུང་གཞན་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་
འགུལ་ལས་རིམ་བང་སིག་བཞིན་པ་ཡིན།
ཟླ་ཤས་སྔོན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཙམ་གཅོག་
འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་ནས་བཟུང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་
གཉིས་ཐུན་མོང་ནས་འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོར་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་སྐབས་དང། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཉྤེ་ལམ་ཨ་རིར་ཕྤེབས་སྐབས་སུའང་ཞུ་དོན་ལྟར་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་དོན་རོགས་སོར་སྐོར་གཅོག་
བྱ་མི་ཡོང་བའི་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་
བྱ་དགོས་ལ་བརྤེན། ལྷོད་གཡྤེང་མྤེད་པར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ།”
(དཔང་རགས་ཨང་ ༢༧། ཡི ག ་ཆ།) ཞྤེས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད།

༤་༧་༦

ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཏྤེ། སིད་སོང་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་འཁོར་འཕྲལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་སྔོན་རྩིས་སྐོར་
བཀའ་བརྩད་གནང་བ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་སར་ཡང་ཞལ་པར་ཐོག་བཀའ་རྩད་གནང་སྐབས་ང་རང་
གིས་གང་ཤྤེས་པ་ཆ་ཚང་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནི་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བོད་དོན་རོགས་
དངུལ་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་ཐོག་མ་དྤེ་ཡིན། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦
ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ བར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་༸ཞབས་སོར་མ་འཁོད་བར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུ། ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ས་གོན་ཕོགས་བསོད་ཀི་ཞར་ཞོར་དུ། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གི་སྔོན་རྩིས་འཆར་
འབུལ་སྤྱི་དང་། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ ༢༠༡༨ ལོའ ་ི སྔོན་རྩིས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ༢༠༡༦ དང་། ༢༠༡༧
ལོའ ་ི སྔོན་རྩིས་ཤོག་གངས་ ༡༠༠༠ བརལ་བ་ཙམ་ལ་ཡང་ལྟ་ཀློག་རྒྱུས་ལོན་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན།
༤་༧་༧

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་ ༢༠༡༨ ལོའ ་ི སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ལ་རོག་ཞིབ་ཀིས། རྒྱུས་
ལོན་བྱུང་བའི་གནས་སངས་འགྤེལ་བཤད་དང་འབྤེལ་ “ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མིར་རོགས་སོར་རྩིས་མགོ་གང་གི་
འོག་ཚུད་ཀི་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། ད་ནས་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱྤེད་བར་གོས་ཚོགས་
གོང་འོག་གི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་འབྤེལ་བ་དང་རྒྱབ་སོར་འཐོབ་ཆྤེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་
ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མུས་ཡིན། དྤེ་ལས་ནས་དམིགས་བསལ་བཀོད་མངགས་ཡོད་ན་དྤེ་ལྟར་ལག་བསར་ཞུས་
ཆོག་པ་” (དཔང་རགས་ཨང་ ༢༨། ཡི ག ་ཆ།) ཞྤེས་སར་ཡང་མཇུག་སོང་བྱྤེད་འཆར་སྐོར་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་
ཆྤེ་མཆོག་ལ་སན་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

༤་༧་༨

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་ཚེས་ ༢༦ བར་ཨ་རིར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསངས་གྲུབ་རྤེས། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ དང་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སོ་སོར་ Richard
Gere མཆོག་དང་། གུས་ཞུ་སོར་བ་དང་ལས་བྱྤེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་སྣྤེ་བཅས་
པས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་དག་ཅིག་མཇལ་བའི་ནང་ནས་སར་ཡང་ Nita Lowey མཆོག་
དང་། འབྤེལ་ཡོད་གཙོ་བོའ ་ི གས་ཏྤེ། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕི་འབྤེལ་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་ Harold Rogers མཆོག་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་
མི་བགྤེས་པ་ Patrick Leahy མཆོག གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་
བཅས་མཇལ་ནས་རོགས་དངུལ་སྐོར་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་སྐབས། ཁོང་རྣམ་
པས་ ༢༠༡༧ ལོར་བོད་དོན་རོགས་སོར་ཇི་ཡོད་འཐོབ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ།(དཔང་རགས་
ཨང་ ༢༩། ཡི ག ་ཆ།)

༤་༧་༩

གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅིག་དང་། དྤེ་བཞིན་
འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་བརྤེན། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་གོས་ཚོགས་འོག་
མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་དོན་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་སྐོར་
ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེར་ SMS བརྒྱུད་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད།

༤་༧་༡༠ ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་བར་གསྤེང་ཡིན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་བསར་
ཚོགས་རྤེས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་དོན་
རོགས་སོར་དངུལ་འབོར་དང་བཅས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཐོན་ཡོད་པ་(དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠། ཡི ག ་ཆ།) གོང་
རིམ་ལ་ཡང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དོན་ཁང་གི་ངོ་དྤེབ་ནང་དུའང་བཀམས་ཡོད།

Page 265 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༢༠༡༩།༧།༢༩ ཉིན། ཞུ་སོ ར ་བས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཞུ་སན་བཟོ ་ བཅོ ས ་ཆོ ག ་པའི ་ སན་ཞུ་འབྱོ ར ་
བཀའ་འཁོ ལ ་སད་པའི ་ ཚི ག ་བརོ ད ་གསར་པ། ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་
བར་གསྤེང་ཡིན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་བསར་ཚོགས་རྤེས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་གོས་ཚོགས་གོང་
མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་དོན་རོགས་སོར་དངུལ་འབོར་དང་བཅས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཐོན་ཡོད་པ་གོང་
རིམ་ལ་ཡང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དོན་ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་ནང་དུའང་
བཀམས་ཡོད།(དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠། ཡི ག ་ཆ།)
༤་༧་༡༡ གུས་ཞུ་སོར་བས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་ཐུན་མོང་གིས་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་དུ་ཨ་རི་གཞུང་
གི་བོད་དོན་རོགས་སོར་མུ་མཐུད་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་ཡོད་པ་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་སུ་དུས་ནས་དུས་སུ་སན་སྤེང་ཕུལ་ཡོད་པ་ལྟར་གོས་ཚོགས་འོག་མས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢
དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ (༢༠༡༩།༧།༢༩ ཉིན། ཞུ་སོ ར ་བས་ཞུ་སན་བཟོ ་ བཅོ ས ་
ཆོ ག ་པའི ་ སན་ཞུ་ནང་ཚེ ས ་ ༡༣ དྤེ ་ ༧ བཟོ ་ བཅོ ས ་ཆོ ག ་པ་ཞུས་དོ ན ་ལྟར་བཀའ་འཁོལ་
བསྩལ།)སོ་སོར་བོད་དོན་རོགས་དངུལ་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་
གིས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ། དྤེ་སྔ་གུས་པར་གསུངས་མ་མོང་བ་ཞིག་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་གུས་པས་ཡིད་ལ་
མ་དྲན་པ་ཞིག་བཤད་ཡོད་ལུགས་དང་། གུས་པས་ལས་འགན་འཐུས་གཙང་གྲུབ་འབས་ལྡན་པ་བསྒྲུབས་ཡོད་
བཞིན་དུ་ལས་འགན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཁུར་མྤེད་ལུགས། གུས་པ་དོགས་པ་ཟ་ས་ཞིག་དང་། བོས་འཁྤེལ་མི་
ཐུབ་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལུགས་བསགས་ཤིང་། གལ་ཏྤེ ་ རོ ག ས་དངུལ་དྤེ ་ དག་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་ན་རྒྱ་
བལ་གཉི ས ་ནང་ལས་གཞི ་ འགོ ་ བཞིན་པ་མང་དག་ཅི ག ་ལག་བསར་མི ་ ཐུབ་པའི ་ ཉྤེ ན ་ཁ་ཆགས་
ངྤེ ས ་ཡི ན ་པ་དང༌། ལྷག་པར་འཛམ་གི ང ་ནང་བོ ད ་མི འི་སི ག ་འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཐོ ག ་ལྡོ ག ་
ཕོ ག ས་ཀི་བརྡ་ལན་ཞི ག ་འགོ་ངྤེ ས ་པ་བཅས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེ ས ་ཐུབ་མྤེ ད ། ཅྤེས་མང་ཚོགས་བདྤེ་
དོན་དང་ཆབ་སིད་ཐོག་ཉྤེན་ཚབས་རོག་བཟོ་བྱས་ཏྤེ། གུས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྤེ་བའི་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་
གནང་ཡོད།
ཆ༌༤༌༣། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན།
༤་༧

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་དྲུག་
པར། “འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ཨ་རི་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི ༢༠༡༨ ལོའ ་ི སྔོན་རྩིས་ཁོངས་བོད་མི་དང་འབྤེལ་
བའི་ལས་གཞིར་རོགས་དངུལ་ཁག་ཅིག་ཁུ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་
ཚེ་རིང་ལགས་ནས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུར་བཞྤེས་ཏྤེ་ཟླ་གངས་དགུ་ལྷག་སོང་ཡོད་ཀང༌། སྐབས་དྤེར་ཨ་རི་
གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་
ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང༌། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་
དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད། དྤེ་བཞིན་བར་ལམ་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཨ་རི་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་མྤེད། གལ་ཏྤེ་རོགས་དངུལ་དྤེ་དག་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་ན་རྒྱ་བལ་
གཉིས་ནང་ལས་གཞི་འགོ་བཞིན་པ་མང་དག་ཅིག་ལག་བསར་མི་ཐུབ་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཆགས་ངྤེས་ཡིན་པ་དང༌།
ལྷག་པར་འཛམ་གིང་ནང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཐོག་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་བརྡ་ལན་ཞིག་འགོ་ངྤེས་པ་
བཅས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་མྤེད།”ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དྲུག་
པའི་ནང་ཇི་གསལ་བདྤེན་པ་ཡིན་པ་ལས། ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན།
ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་ཁུ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་དྤེ་སིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་
ལ། སིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་གྲུབ་མཚམས་སུའང་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། དྤེ་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ནས་བཟུང་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུར་བཞྤེས་ཏྤེ་ཟླ་གངས་མང་པོའ ་ི རིང་། གནད་
དོན་དྤེའི་ཐད་དོ་སྣང་ཙམ་ཡང་གནང་མྤེད་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ༡) ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁང་ལ་ལས་བཅར་ཞུས་པ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་གི་གནད་
དོན་ཐད་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། ༢) ཨ་རིའི་ཕོ་བང་དཀར་པོ་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ནས་བོད་དང་བོད་མིའི་ཐོག་རོགས་སོར་གང་ཡང་མྤེད་སྐོར་གི་ཛ་དྲག་གནད་དོན་ PTI གསར་ཁང་ནས་ཐོན་
ཏྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་ཁ་
པར་བརྒྱུད་བདའ་འདྤེད་བཏང་རྤེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གཞི་ནས་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་
སྐོར་ནང་གནས་ཤིག་བཏང་བ་རྤེད། སྐབས་འཕྲལ་ཛ་དྲག་གིས་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཞུ་
སོར་བས་དུས་འགངས་འཐུས་ཤོར་བཏང་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་
བའི་སྐོར་ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་ནང་གནས་སན་འབུལ་དུས་འགངས་སོང་བ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ།
ཞྤེས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སན་སྤེང་ཞུས་པའི་ནང་གནས་དྤེའང་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པ་ཞིག་ཕུལ་མྤེད། སྣང་ཆུང་ས་བཅོས་སུ་ངོས་འཛིན་ལྟ་བུར་ཐ་ན་ལོ་དུས་ཚེས་གངས་ཚུན་ལའང་དོ་
སྣང་མ་བྱས་པར་བཀོད་ནོར་བྱས་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༥། ཡིག་ཆ།) འདི་ལྟ་བུའི་གལ་འགངས་ཆྤེ་
བའི་གནད་དོན་སྐོར་ཚ་འདྤེད་མ་བཏང་བར་འབྤེལ་ཡོད་ལ་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་མ་ཞུས་བར་དུ་ཁུ་སིམ་མྤེར་
བཞུགས་པ་ནི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཨ་རི་གཞུང་གི་
རོགས་དངུལ་ཐད་མཇུག་སོང་གང་འདྲ་དགོས་མིན་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་
དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་ན་ཡང་།” ཞྤེས་པ་ནི་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་རོགས་དངུལ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེན་དུ་བརྩིས་དང་རྩི་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། དྤེ་སྔ་དོན་
གཅོད་ཁག་ལ་བྱྤེད་སྒོའ ་ི བཀོད་ཁྱབ་རྩ་འཛིན་གནང་ཡོད་པའི་ཁོངས་ཨྤེམ་ལྔ་ 5M ཞྤེས་གསལ་ཡོད་ལ།
ཨྤེམ་ལྔ་ 5M ནང་གི་ཨྤེམ གཅིག་དྤེ་ “Money” འམ། བོད་སྐད་དུ་དངུལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡིན། དྤེ་ལྟར་གལ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆྤེ་ཡིན་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་ཞུ་སོར་བར་དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་
བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་
༡ ནང་དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ནང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐད་འབད་བརྩོན་དགོས་པ་གསལ་ཡོད་
པས་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཀང་དྤེ་ལུགས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་ཞུ་སོར་བར་
རོགས་དངུལ་ཐད་དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་ག་ལ་སིད། གལ་སིད་
ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་ཐད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མིན་པར་རྩིས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ནས་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ། ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་བཅས་གང་རུང་
ཞིག་རོགས་དངུལ་ཆྤེད་ཨ་རིར་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ པར་དོན་གཅོད་
གསར་པ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ པའི་བར་མི་སུ་ཡང་ཨ་རིར་མ་བཏང་བ་དྤེས། རོགས་
དངུལ་མཇུག་སོང་གི་འགན་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རང་ལ་ཡོད་པ་དངོས་ར་འཕྲོད་ཐུབ་པས། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་
བས་རང་སོན་གཞན་ལ་དཀི་ཐབས་བྱས་པ་ལས་ཁུངས་ལུང་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད།
༤་༧་༡

ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༡ ནང་། ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་
གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་
དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།
གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མིན་ཞིང་། གུས་པས་དྤེ་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་ཕར་བཞག བསམ་བོའ ་ི ནང་དུའང་
འཁོར་མ་མོང་། ཞྤེས་གསུངས་ཐད། རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཨྤེམ་ལྔ (5M) ཞྤེས་པའི་ནང་དུ་ཨྤེམ་
གཅིག་ནི་དངུལ་ལམ། ཨིན་ཡིག་ནང་ “Money”(དངུལ) ཞྤེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར། ཞུ་སོར་
བས་སྐབས་དྤེར་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེར་མ་རྩིས་པར་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་
དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་པ་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་
འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།
(དཔང་རགས་ཨང་། ༣༦། ས) དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་སོ་སོར་འཁི་བའི་ལས་འགན་གཡོལ་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་
ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ཡང་ཞུ་སོར་བས་དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ནང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐད་
འབད་བརྩོན་དགོས་པ་གསལ་ཡོད་པས། དོན་ཁང་ནས་འགན་ཁུར་བངས་ཏྤེ་ PRM དང་། USAID
གཉིས་ཀི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་མཉམ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་སྔོན་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་འབྤེལ་བ་ཇི་ཞུས་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེར་སན་སྤེང་དང་། ལས་བསོམས་ཁག་
ནང་ཞིབ་གསལ་བིས་ཡོད་པས་་་་། ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་ནའང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བྱང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཕུལ་བའི་ལས་བསོམས་ནང་འདི་ལྟར་ལྷག་པར་དུ་བར་ལམ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
མཆོག་གི་ ༢༠༡༨ སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ནང་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་
རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་མྤེད་སབས། ༢༠༡༧ ནང་བཞིན་བོད་སོར་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་ ༢༠༡༨ ནང་ཡོང་ཐབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་། བོད་དང་འབྤེལ་བའི་ཁིམས་འཆར་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོར་དགོས་གལ་སྐོར་ཞུ་གཏུགས་ཞུས། རི་ཆརཌ་སྒྤེར་
ཁོང་རང་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་དང་ཐུགས་འཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དོན་ལ་
ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀི་འདུག ཅྤེས་གསུངས་པ་ཙམ་ལས་ཞིབ་གསལ་གང་ཡང་བིས་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་
རོགས་དངུལ་མཇུག་སོང་བྱས་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་
ཀི་ཡོད་པ་ནི་ཞུ་སོར་བས་གོང་གསལ་ལས་བསོམས་ནང་རི་ཆརཌ་སྒྤེར་ཁོང་རང་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་
དང་ཐུགས་འཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དོན་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་
པ་དྤེ་ལས་དངོས་ར་འཕྲོད་ཐུབ། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧། ཡིག་ཆ།)
༤་༧་༢

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༢ ནང་། སིད་འཛིན་ཊམྤ་མཆོག་གིས་སིད་འགན་བཞྤེས་འཕྲལ། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༢
ནང་ཨ་རི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཙམ་གཅོག་འཕྲི་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ཏུ་ཐོན་ཡོད་པས། དོན་གཅོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨
དང་། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་སོ་སོར་ Richard Gere མཆོག་ཌི་སི་ལ་ཕྤེབས་སྐབས། གོས་ཚོགས་གོང་
འོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་མང་པོ་མཇལ་བའི་ནང་ནས། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་བགྤེས་པ་ Rep. Nita Lowey (Ranking Member, State and Foreign
Operations Sub Committee) མཆོག་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་ Senator Lindsay Graham མཆོག་མཇལ་སྐབས་སོ་སོར། མ་འོངས་པར་བོད་
མིར་དཔལ་འབྱོར་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་སྐོར་ཞུས་པར། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་སིད་འཛིན་
གིས་ཅི་ཙམ་གཅོག་འཕྲིའི་འཆར་འབུལ་གནང་ནའང་། སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་དྤེ་གོས་
ཚོགས་ལ་ཡོད་པར་བརྤེན། གཅོག་འཐྤེན་འབོར་ཆྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་མི་སིད་པའི་བཀའ་ལན་བཟང་པོ་གནང་བྱུང་།
ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། འདིའི་དཔང་རགས་སུ་ཞུ་སོར་བས་ཟླ་གངས་མང་པོར་དུས་འགངས་ཕིན་པའི་ལས་
བསོམས་སིང་བསྡུས་དྤེ་བཀོད་ཡོད། ཡིན་ནའང་ལས་བསོམས་དྤེའི་ནང་རོགས་དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་འདི་
ལྟར། ཚོགས་འདུ་དྤེ་དག་སྐབས་སིད་གཞུང་གསར་པས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཨ་རིའི་
གཞུང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཁིམས་ཡིག་ ༢༠༠༢ ཞྤེས་པའི་ནང་དོན་ཁག་མུ་མཐུད་ལག་
བསར་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་དང་། ཡང་སྒོས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་གང་མྱུར་བསྐོ་གཞག་
ཡོང་བ། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བ་རུང་སྒར་དང་། ཡ་ཆྤེན་སྒར་གི་ཛ་དྲག་
གནས་སངས། གོས་ཚོགས་ནང་བོད་དང་འབྤེལ་བའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར། དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་
ཡོང་བ། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གནས་སངས་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ཁག་བཅས་ཀི་སྐོར་
འགྤེལ་བཤད་ཞུས་ཞྤེས་འཁོད་པ་ཙམ་ལས། རོགས་དངུལ་སྐོར་མཇུག་སོང་བྱས་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་
སོགས་གང་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཐོག་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་པ་རྤེད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༨། ཡིག་ཆ།)
ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༢ ནང་གསལ་བཀའ་མོལ་དང་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་དཔང་རགས་སུ་ཕུལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ཇི་གསལ་གཉིས་མཐུན་གི་མི་འདུག་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་
དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བར་ཞུ།
༤་༧་༣

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༣ ནང་གསལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའི་སན་སྤེང་གང་ཡང་ཞུས་
མྤེད་པས་མཁྱྤེན་རོགས་མྤེད།

༤་༧་༤ ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༤ ནང་། ཕི་ཉིན་ཚེས་ ༢༦ སྔ་དྲོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་སྣྤེ་དང་
མཉམ་དུ་དྤེ་སྐོར་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཤིང་། དྤེ་ཉིན་རང་ PRM ལས་བྱྤེད་ Jennifer Cole མཇལ་རྒྱུའི་
དུས་ཚོད་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་ལྟར་སྔོན་རྩིས་སྐོར་ལམ་སོན་ཞུས་པ་ཡིན་ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་ནའང་། རོགས་དངུལ་
སྐོར་བཀའ་མོལ་ཇི་བྱུང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་དྤེ་མཇུག་སོང་བྱ་དགོས་པ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་
ཤིག་ཡིན་པ་ལྟར་སན་སྤེང་དང་ཡང་ན་ནང་གནས་གང་ཡང་གསལ་ཆ་མྤེད་པའི་ཁར། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ PTI ཞྤེས་པའི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་རོགས་དངུལ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་
ཐོན་རྤེས་དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་ཛ་དྲག་སན་སྤེང་དང་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཛ་དྲག་འབྤེལ་གཏུགས་སམ། ཡང་ན་
ཐབས་ཤྤེས་གནང་ཕོགས་གོང་རིམ་ནས་ལམ་སོན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་གང་ཡང་གནང་མྤེད་པར་བརྤེན་གོང་
ཞུས་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་རྣམ་གཉིས་
ཀིས་ཞུ་སོར་བར་ཚ་འདྤེད་ནན་འདྲི་མ་བཏང་བར་དུ་སྣང་མྤེད་བཞག་ཡོད།
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཞྤེན་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱ་བལ་གཉིས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་འཆར་སྣ་མང་བསིགས་
ཡོད་པ་དྤེ་ལྟར་ལམ་ལྷོང་ཡོང་ཐབས་སུ་སྤེམས་འཁུར་བསྤེད་པ་དང་། བོ་འཚབ་ཀི་ཚོར་སྣང་ཆྤེན་པོ་རང་
བཞིན་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། ལྷག་པར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་རོགས་དངུལ་ཁག་ཅིག་ཁུ་བསྡུ་
བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དྤེས་འཛམ་གིང་ནང་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཐོག་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་བརྡ་ལན་ཞིག་འགོ་ངྤེས་
ཡིན་པ་དྤེ་རིགས་ཞུ་སོར་བས་སྣང་ཆུང་བཏང་བར་སོང་། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་བཀོད་དགོས་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་ཕྤེབས་དུས། བོད་མིའི་
འདུ་ཚོགས་སར་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་དྲི་བ་དྲིས་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས། “ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་དྤེ།
ད་ཕ་གིར་ང་ཚོའི་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕ་གིར་སྔོན་རྩིས་ཀི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་
བརྒྱད་དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ད་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ། ་་་་ད་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་བོས་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་མྤེད་
ན། ཁོ་རང་གི་གནང་སངས་ནང་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་
གོང་རག་ས་རྤེད། ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་བཅད་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྤེད་ད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གཅིག་
པོ་མ་རྤེད་ད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བརྡ་ལན་ག་རྤེ་འགོ་གི་རྤེད། ་་་་་དྤེ་སོང་ཙང་ང་ཚོར་མི་བོས་འཁྤེལ་བ་
ཞིག་དགོས་ཀི་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་འདི་འདྲ་རང་ཕིན་བསད་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་ཐུབ་ས་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད།”ཅྤེས་གསུངས་དགོས་པའི་གནས་སངས་དངོས་ཡོད་ཡིན་པ་ལས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་
བྱས་བ་ཞིག་མིན།
ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་ནང་། “དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་སོར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དོན་ཁང་གི་ལས་བྱྤེད་དང། ཨ་རིའི་
ནང་འབྤེལ་ཡོད་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་ཚང་མས་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་ཐོབ་
ཐབས་སུ་འབད་པ་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་པར་རྩིས་མྤེད་དང་་་་་་།” གསུངས་པའི་ཐད་ཞུ་སོར་བ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཡིན་པས་གཙོ་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་ཆ་ནས་གནང་སངས་མ་འགིག་པའི་སྐོར་ཞུས་ཡོད་པ་ལས་གཞན་
འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་སྒྤེར་ཁག་གི་སྐོར་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། སོ་སོའ་ི མ་འགིག་པ་དྤེ་སོ་སོས་བཅོས་དགོས་པ་
ལས་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཤིང་དབྱྤེན་སོར་ཚུལ་གི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནི་ཧ་ཅང་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན།
༤་༧་༥

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༥ ནང་། ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀིས་
སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་སངས་ཇི་ཆགས་གཏོང་དགོས་གསུངས་པ་བཞིན། ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ནང་སན་གི་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་ལུགས་གསུངས་
ནའང་། གོང་གསལ་ཞུ་ལན་ནང་ཞུས་པ་ལྟར། དྤེ་ནི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་གཉིས་
ཀིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་བདའ་འདྤེད་གནང་རྤེས་བཏང་བའི་ནང་སན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དྤེའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་
པ་ཞིག་མིན།

༤་༧་༦

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༦ ནང་། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་སར་ཡང་ཞལ་པར་ཐོག་བཀའ་རྩད་
གནང་སྐབས་ང་རང་གིས་གང་ཤྤེས་པ་ཆ་ཚང་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནི་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཨ་རི་གཞུང་
གིས་བོད་དོན་རོགས་དངུལ་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་ཐོག་མ་དྤེ་ཡིན།
ཞྤེས་གསུངས་པ་ནི་ཞུ་སོར་བས་རང་གིས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ལ་ངན་ཁག་དཀིས་པ་ལས། གཞན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད་པ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པར་གོང་དུ་
ཞུས་ཟིན་པས་འདིར་བསར་ཟློས་ཞུ་གལ་མ་མཐོང་།

༤་༧༧

གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༧ ནས་ ༤་༧་༡༡ བར་ཁུངས་ལུང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མདོག་གིས་
བཀའ་མོལ་གསུངས་ཡོད་ནའང་། གོང་གསལ་ཞུ་ལན་དོན་ཚན་རྣམས་ནས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཞིབ་
ཕྲ་བྱས་ཡོད་པས་བསར་ཟློས་ཞུ་གལ་མ་མཐོང་། གང་ལྟར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་
རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས། ཞུ་སོར་བ་སྐབས་དྤེར་བྱང་ཨ་རིའི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡིན་པ་དང་། དོན་གཅོད་ནས་གཙོ་འགན་རྐང་བཞྤེས་ཐོག་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་
དགོས་གལ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་ལུགས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་ཐུབ་མྤེད་པ་གོང་ཞུས་ལྟར་དངོས་འབྤེལ་
ཡིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆ༌༤༌༤། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་གོད་ཡའི་རྩོད་བཤད།
ཀ

བར་ལམ་ནས་བོ ད ་མི འི་སི ག ་འཛུགས་ཀི ས ་ཨ་རི ་ གཞུང་ནས་རོ ག ས་དངུལ་ཐོ བ ་ཐབས་
འབད་བརྩོ ན ་ལྷོད་མྤེ ད ་གནང་བཞི ན ་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་མཇུག་སོང་
འགན་འཁུར་གནང་མྤེ ད ་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་
ཚན་ ༡༠ ཡི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ ༦ པ་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་དོན་ཚན་དྲུག་པ་དྤེ་ཀློག་ཆོག་པ་
གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་དྲུག་པ་ནང་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༥ བའི་ནང། ཨ་རིའི་ཕོ་

བང་དཀར་པོའ་ི ༢༠༡༨ ལོའ ་ི སྔོན་རྩིས་སྐབས་བོད་མི་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་གཞི་རོགས་དངུལ་ཁག་ཅིག་ཁུ་བསྡུ་
བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་སྐབས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་
བཞྤེས་ཏྤེ་ཟླ་གངས་ ༩ ལྷག་སོང་ཡོད་ཀང་། སྐབས་དྤེར་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་
དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གི་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།
དྤེ་བཞིན་བར་ལམ་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་ཀི་འབད་
བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཚབ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་ཁུར་གནང་མྤེད། གལ་
ཏྤེ་རོགས་དངུལ་དྤེ་དག་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་ན་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནང་ལས་གཞི་འགོ་བཞིན་པ་མང་དག་ཅིག་ལག་
བསར་མི་ཐུབ་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཆགས་ངྤེས་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གིང་ནང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ཆབ་སིད་ཐོག་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་བརྡ་ལན་ཞིག་འགོ་ངྤེས་ཡིན་པ་བཅས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་མྤེད་ཅྤེས་པའི་
སྐོར་ལ་རྤེད། ད་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ཞིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༦ ལོ་ནས་ Donald
Trump གིས་སིད་དབང་བཞྤེས་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་གསར་པ་སྤེབས་པ་ནས་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ལ་ཡིན་ནའང་
རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ ་ི ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ལ་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ཁུར་ནས་ཕར་དོན་ཁང་ལ་བཅར་པ་དྤེ་ཞུ་རྩ་ནང་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་བཟུང་
སྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་དུ། གང་ལྟར་ཡང་ཨ་རིའི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་གི་ཐད་ལ་དཔྤེ་མི་སིད་
པའི་ཛ་དྲག་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ནས་ Donald
Trump ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། གལ་སིད་ང་སིད་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་རིའི་གཞུང་དྤེ་ཨང་དང་པོ་
བརྩི་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཕི་ལོགས་ལ་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཉུང་འཕྲི་གཏང་རྒྱུ་ཡིན། གཅོག་པའི་འཆར་
གཞི་ཡོད་ཅྤེས་བཤད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་མཁན་གི་སྤྱི་སྒྤེར་སུ་ཡིན་
ནའང་། དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཐུགས་འཚབ་སྤེབས་ནས། དྤེའི་སྒང་ལ་སོ་སོ་ལ་ཐོབ་པའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ལ་མུ་
མཐུད་ནས་ཐོབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ཞྤེ་བོ་གནང་ཡོད་རྤེད། ཚང་མ་རྦད་དྤེ་བྤེལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་རྤེད། ཚང་
མས་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་བསད་ཡོད་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ Donald Trump གིས་ ༢༠༡༨ ལོའ ་ི སྔོན་རྩིས་ཁོངས་
བོད་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་ཁག་ཅིག་ཁུ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་
ཀིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ད་ག་རྤེ་བྱས་སོང་། རོགས་དངུལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་ཐོན་
བསད་བཞག ག་འདྲ་བྱས་སོང་ལབ་ནས་རྦད་དྤེ་བདའ་འདྤེད་མ་བཏང་བར་དུ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རོགས་
དངུལ་གི་ཐད་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུས་མྤེད་པ་མ་ཟད།
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཐོན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེན་པས་བཀའ་ཤག་
ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་
གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱྤེད་པ་ལ་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས། དོན་
གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ནང་གསལ་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་རྤེད་ལ།
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དྤེ་སྔ་ 5M ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་སྐོར་ལ་བསྡུ་རུབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་རྤེན་
གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་དྤེ་སྔོན་མ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ལ་བཏང་ཟིན་པ་རྤེད། བཏང་ཟིན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་
དང་པོ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཡིན་པ་དྤེ་ངོ་འཕྲོད་
ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་འཁོད་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ཙམ་པ་ལ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་པའི་དུས་དྤེ་ག་རང་ནས་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་དཔྤེ་མི་
སིད་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་པ་ཧ་གོ་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད། ཧ་གོ་ཡོད་དུས་སོ་སོ་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་
པ་ནང་བཞིན་གིས་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུ་
བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་དཔང་
རགས་ཨང་ ༣༥ ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༥ དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཨ་རིའི་
གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་རོགས་དངུལ་གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཐོན་ཡོང་དུས།
དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་བདའ་འདྤེད་བཏང་ནས་ད་ག་རྤེ་བྱས་སོང་། ག་
འདྲ་བྱུང་སོང་ལབ་དུས་ཙམ་པ་ལ། གཞི་ནས་ཁོ་རང་ལ་ནམ་འདྲ་བོ་སད་དྤེ། ཞུ་སོར་བས་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ བིས་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་རྤེད། འདི་འདྲའི་ལོ་ཟླ་
ཚེས་གངས་ཡིན་ནའང་ཧོལ་རྒྱུགས་དང་རྣམ་གཡྤེང་བཏང་ནས་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་རྤེད། ཡི་གྤེ་བཏང་བའི་དོན་ཚན་
དང་པོ་ཁོ་རང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་
རྤེན་གིས་ནང་གནས་སན་འབུལ་དུས་འགངས་སོང་བ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས། ཁོ་རང་གིས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་ཞྤེས་དྤེ་ལ་ཁག་དཀིས་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་
ཡིན་ན་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས། ཕར་
དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་
ཅྤེས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ། ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་སན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དུས་འགངས་སུ་ཕིན་བཞག དགོངས་འགལ་རྩ་བ་ནས་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སན་ཞུ་དྤེའི་
ནང་ལའང་ད་དངོས་གནས་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ག་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ། ག་རྤེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་
ཤག་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བིས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། ད་ལྟའི་
ཆར། རྩིས་མགོ་གང་གི་ཐོག་ལ་གཅོག་འཆར་ཡོད་མྤེད་ཞིབ་ཕྲ་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་དཀའ་ཡང་། ཨ་རིའི་
དོན་ཁང་གི་ངོ་ཤྤེས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཁག་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་བྱྤེད་བཞིན་པ་
ཡིན་ཞྤེས། སྐབས་དྤེའི་དུས་ཚེས་དྤེ་ག་རང་གི་སྒང་ལ། ཁོ་རང་གིས་དྤེ་སྔོན་གང་ཡང་གནང་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་
སྔོན་དྤེའི་སྒང་ལ་ཤྤེས་རོགས་བྱས་མྤེད་པ་གསལ་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་སོན་ཐུབ་ཀི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་
ལ་རང་བཞིན་གིས་ཐུགས་འཚབ་དྤེ་ཡོང་བ་རྤེད། ཐུགས་འཚབ་ཡོང་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་གནང་ལུགས་གནང་
སངས་དྤེའི་རྤེན་པས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༢ ནས་བྱས་ཏྤེ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཤས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༣ ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་རྤེད།
གང་ལྟར་ཡང་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་རྤེད།
ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཐོན་པ་དང་། དྤེའི་སྒང་
ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཐོན་བཞག གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་མྤེད་
སྐོར་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་འདུག་ལབ་ནས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་
སངས་དྤེ་ཚོ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་མ་
རྤེད། ཞུས་མྤེད་ཙང་རོགས་དངུལ་གི་ཐད་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཟླ་ ༩ ལྷག་ཅིག་འགོ་ཚར་རྤེད། ཟླ་ ༩
ལྷག་འགོ་ཚར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་བསད་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་རང་
བཞིན་གིས་ཐུགས་འཚབ་སྤེབས་ནས། བཀའ་ཤག་གིས་རང་བཞིན་གིས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མི་
འདུག་ཅྤེས་གསུང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་དུང་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༧ ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། མདོར་བསྡུས་ན། དྤེ་ནང་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ བར་དུ། ཞུ་སོར་བས་བོད་མི་ལ་
རོགས་སོར་གནང་བའི་རྩིས་མགོ་ག་བ་ལ་ཡོད་མྤེད་ཀང་མགོ་ཚོས་ཡོད་མ་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣
ཉིན། ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ངོས་ལྤེན་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་བར་དུ་རོགས་སོར་གི་རྩིས་
མགོ་གང་གི་ནང་ལ་ཡོད་མྤེད་ཀང་མགོ་ཚོས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གནང་སངས་ཤིག་གི་འོག་
ནས། ཞུ་སོར་བས་ཨ་རི་ནས་ཐོབ་པའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཅི་གང་ཞིག་བྱས་མྤེད་པ་སོང་
ཙང་། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ལས་བསོམས་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
འཁོད་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། ལས་བསོམས་གཅིག་ག་དུས་བཏང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་བཏང་
རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་རྩ་དོན་ཚན་ ༤་༧་༡ ནང་ལ་ལས་བསོམས་
ཁག་ལ་ཞིབ་གསལ་བིས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ལས་བསོམས་འདི་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ལས་བསོམས་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ག་ཚོད་རྤེད།

Page 274 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧ རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧ དྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་
༡ ལ་བཏང་བའི་ཞུ་སོར་བའི་ལས་བསོམས་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་རྩ་ནང་གསལ་བའི་ལས་བསོམས་ནང་བིས་ཡོད་
ཟྤེར།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ལས་བསོམས་དྤེའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་འདིར་དམར་རགས་བརྒྱབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་
གསལ་ཡོད་ཟྤེར་ན། འདིའི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ཐད་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་ཁོ་རང་གི་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་གསལ་བ་འདི་ཡིན་ལབ་པ་ཡིན་ས་རྤེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཐྤེབས་ཀི་མི་
འདུག གང་ལྟར་གཅིག་ཀང་བིས་མི་འདུག ཁོ་རང་གི་འདི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་ན་ Richard Gere ཁོ་
རང་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་དང་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་བ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཆབ་སིད་ལས་དོན་ཐད་ལ་
ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་འདུག་ལབ་འདུག་ད། རོགས་དངུལ་གི་སྒང་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་མི་
འདུག་ལ། རོགས་དངུལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་གང་ཡང་མི་འདུག དཔང་རགས་ཨང་ ༣༨ ནང་ལ། ཡང་ཁོས་
ལས་བསོམས་ཤིག་བཀོད་ཡོད་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཀི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་།
ཁོ་རང་གིས་དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་སྐོར་ལ་རོགས་སོར་ཡོང་བ་ཞུས་ཡོད་ལབ་པ་རྤེད། དྤེའི་གོང་ལ་རྒྱལ་
སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ Richard Gere ལགས་ནས་སྣྤེ་ཁིད་ཡོད་ཟྤེར།
Richard Gere སྣྤེ་ཁིད་ཡོད་ལབ་ཡོད་རྤེད་ད། Richard Gere ལགས་ནས་སྣྤེ་ཁིད་ཡོད།
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་རྣམས་ལ། གཙོ་བོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཡང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས། ཕོ་བང་དཀར་བོ་དང་། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས། གཞན་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་
འཕྲད་ཞུས་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་གཤམ་གསལ་ཞྤེས་ཐོ་གཞུང་ཞིག་སད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལས་སོས་པའི་ཞུ་
སོར་བས་རོགས་དངུལ་ཐད་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༥ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བདའ་འདྤེད་བཏང་རྤེད། བདའ་འདྤེད་བཏང་ནས་ ༢༣ ཉིན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཐོན་འདུག ད་འདི་
ག་རྤེ་རྤེད།

༢༣། ༢༤། ༢༥ ཉིན་གསུམ་འགོ་ཡོད་ནའང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ཡང་བརྡ་ལན་དང་

གང་ཡང་སན་སྤེང་མྤེད་དུས་ཕར་བརྡ་འདྤེད་ཞུས་ནས། ༢༧ ཉིན་ཁོ་རང་གིས་དགོངས་སྤེལ་དང་སྦྲགས།
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞིག་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ཡང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་ཨ་རིར་འགོ་ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་དུ་ཟླ་དགུ་ལྷག་
ཅིག་ཕིན་པ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རོགས་དངུལ་དྤེའི་སྒང་ལ་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཧ་གོ་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བིས་འདུག དཔལ་
འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ལས་འགན་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༡ ནང་ལ་བིས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ངོ་གསལ་པོ་འཕྲོད་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ 5M ཞྤེས་
པའི་ལམ་སོན་དྤེ་སྔ་ས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་གནང་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་དངུལ་གི་
སྒང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དོན་གཅོད་ཁག་གིས་འགན་ཁུར་དགོས་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བིས་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད།
དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཧ་གོ་ཡོད་རྤེད། ཧ་གོ་ཡོད་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐད་ཟླ་བ་
༩ ཙམ་རིང་གོ་མྤེད་ཚོར་མྤེད་བྱས་ཏྤེ། གང་ལྟར་ཡང་ཕར་བདའ་འདྤེད་མ་བཏང་ན་ཚུར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་
མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་
གསལ་དོན་ཚན་དྲུག་པ་ནང་འབི་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་གཞི་རྩ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་
པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་
ནས་བིས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བ་ལ་དྤེ་ག་ཙམ་རང་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱྤེད་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་ཞིག་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆྤེ་མཐོང་ཆ་ནས་ཡིན་ན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་
ཁག་གཡོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། དྤེ་བར་དུ་ ཀ༽ ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན། ད་དུང་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་
རྒྱུ་ཞིག་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ས་སྒམ་གཉིས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་འདི་དང་རྤེན་པས། དྤེ་ཁ་པར་སྒང་ལ་
འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ ཁ༽པའི་སྐབས་སུ་ཕུལ་ཆོག་པ་གིས། གནས་སྐབས་རིང་དྤེ་ཙམ་
ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བ་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་རོགས་དངུལ་སྐོར་
མཇུག་སོང་བྱས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་སྔོན་དུས་ཚེས་ཤིག་བསན་སོང་།
༢༠༡༦།༨།༢༩ ནས་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ནས་ ༢༠༡༧།༥།༢༥ བར་དུ། སིད་སོང་དང་
དྭགས་པོ་ལགས་ནས་བདའ་འདྤེད་མ་བཏང་བར་དུ། དྤེའི་ཐོག་ལ་སན་སྤེང་གཅིག་ཀང་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་
རྩོད་ལན་པས་གསུངས་སོང་། ༢༠༡༧།༡།༢༠ ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གསར་པ་དམ་འབུལ་མ་བྱས་བར་དུ་སྔོན་རྩིས་
དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དམ་འབུལ་མ་བྱས་བར་དུ་སྐད་ཆ་ཁོ་
རང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ལ་རྤེད། ད་རྩོད་ལན་པའི་ ༢ ཡིན་ན་ ༣ ཡིན་ན་
གསུངས་སོང་། གཉིས་པ་ཞིག་ལ་དྤེ་འདྲའི་ཚོད་དཔག་ཅིག་ Speculation འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་ཟྤེར་
ན་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ གཅོག་སིད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། སྤྱི་ཡོངས་ཀི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་འགོ་ཡོད་དུས་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་རྦད་དྤེ་གཅོག་གི་
རྤེད། བོད་པ་ལ་རྦད་དྤེ་མྤེད་པར་བཟོ་གི་རྤེད། Cut བྱྤེད་ཀི་རྤེད་བསམ་པ་དྤེ་འདྲའི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ད་དུང་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཞལ་རང་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིད་
འཛིན་གི་ Budget ནང་ལ་ས་ཡ་ ༢༣ ཞིག་ Line Item གསར་པ་བཅུག་ཡོད། འདི་གཏམ་བཟང་
ཞིག་ཡོད། འདི་དྤེ་ག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར། འདི་ལོ་གཅིག་གི་མ་རྤེད། ད་དུང་ལོ་བཞི་ལྔ་ཞིག་
གི་རྤེད། དྤེ་ནས་སིད་སོང་གིས་ད་དུང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་སིད་བཅག་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠
བཅོ་ལྔ་ཞིག་མ་གཏོགས་གཅོག་སིད་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་བཞག དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ཡོངས་གགས་
ཀིས་གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་མཇུག་སོང་འགན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁུར་བངས་ཡོད། འགན་ཁུར་གནང་ཡོད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧ ལུང་དྲངས་གནང་སོང་། དྤེ་
ག་རང་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༦ ཆགས་ཀི་ཡོད། འདིའི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ ༢༠༡༧།༦
ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ལ། དཔལ་འབྱོར་
རོགས་སོར་ཡོང་བའི་ Lindsey Graham དང་། Nita Lowey སོགས་ལ་ཐུག་པ་དྤེ་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་བིས་ཡོད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༢ ནང་ཨ་རི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་
ཆ་ ༣༧ ཙམ་གཅོག་འཕྲི་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་ཡོད་པས། དོན་གཅོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་
དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་།

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་སོ་སོར་

Richard Gere མཆོག་ཌི་སི་ལ་ཕྤེབས་སྐབས། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་མང་པོ་
མཇལ་བའི་ནང་ནས། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བགྤེས་པ་ Rep. Nita
Lowey (Ranking Member, State and Foreign Operations Sub
Committee) མཆོག་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Senator
Lindsey Graham མཆོག་མཇལ་སྐབས་སོ་སོར། མ་འོངས་པར་བོད་མིར་དཔལ་འབྱོར་རོགས་དངུལ་
མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་སྐོར་ཞུས་པར། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་སིད་འཛིན་གིས་ཅི་ཙམ་གཅོག་འཕྲིའི་འཆར་
འབུལ་གནང་ནའང་། སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པར་བརྤེན། གཅོག་
འཐྤེན་འབོར་ཆྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་མི་སིད་པའི་བཀའ་ལན་བཟང་པོ་གནང་བྱུང་། དཔང་རགས་ ༢༦ དྤེ་ག་རང་རྩོད་
ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧ གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དྤེའི་ནང་ཁོང་ཚོས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན་ President proposes and house disposes དྤེ་འདྲ་ཞིག་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། མཐའ་མའི་དབང་ཆ་དྤེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡོད་རྤེད། Lindsey Graham ཁོ་རང་
Committee ཡོད་ན་མྤེད་ན་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ད་ལྟ་ཚ་འདྤེད་ནན་པོ་མ་གནང་
བར་དུ་སན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། གཉིས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ། ༢༤།
༢༥ ལ་སིད་སོང་ཕར་ཨ་རི་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་སོར་བ་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་མཉམ་དུ་
ལྷན་བཅར་གིས་མི་སྣ་ཁག་མཇལ་འཕྲད་མཉམ་དུ་ག་དུས་ཡིན་ན་ལྷན་བཅར་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་རྤེད། ༢༣།
༢༤། ༢༥ དྤེ་དག་ལ་ལྷན་བཅར་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། རྩ་བས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་སྔོན་རྩིས་དྤེ་ག་དུས་ཐོན་
འདུག་ཟྤེར་ན་ ༢༣ ཐོན་འདུག ཡིན་ན་ ༢༣ ལ་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། མཉམ་དུ་བྤེལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་ཀིས་
ཕྤེབས་བསད་ཡོད་རྤེད། ༢༥ ཉིན་སིད་སོང་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ༢༥ དགོང་མོ་རང་
ལ་ཞུ་སོར་བས་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཚེས་ ༢༦ ཞོགས་པ་རང་ལ་དྤེ་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་
གནང་། ཞུ་སོར་བས་ PRM ལས་བྱྤེད་དང་ ICT མཉམ་དུ་ཕྤེབས་ནས། འདིའི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་གནང་
བ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ ༢༦ ཉིན། ༢༥ ཉིན་སིད་སོང་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་ཚར་དུས་སྐུ་ངོ་དྭགས་པོ་ལགས་ཀིས་
ཞལ་པར་དང་པོ་དྤེ་བཏང་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་རྤེད། མ་རྤེད་སྤྱིར་བཏང་ ༢༥ ཉིན་ལ་ཨ་རི་ལ་སིད་སོང་ཕྤེབས་
པའི་ཉིན་དྤེ་ PTI ཀིས་ Interview བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ཟྤེར་ནས་སིད་སོང་ལ་ཁ་པར་འབྱོར་རྤེད། འོ་རྤེད་སྐབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་དུས་ ༢༣ ལ། ཡིན་ནའང་དྤེ་དུས་སིད་སོང་གིས་ reincarnation སྐོར་རྤེད་དགོངས་ནས་མ་སོད་
གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༥ ལ་སྐུ་ངོ་དྭགས་པོ་ལགས་ཀིས་ག་རྤེ་གསུངས་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་
བདའ་འདྤེད་ཚ་འདྤེད་ནན་འདྲོངས་ཞྤེས་བིས་འདུག འདི་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། གསར་འགོད་པས་སྐད་ཆ་
འདྲི་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་སྐོར་ལ་ནང་གནས་ཤིག་གཏོང་རོགས་གིས་ཞྤེས་སྐུ་ངོ་དྭགས་པོ་ལགས་ཀིས་
གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སིད་སོང་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་མཚམས་སིད་སོང་གི་ཞལ་པར་
འབྱོར་དུས། ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་ལ་ག་རྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ད་གིན་རང་སྐུ་ངོ་དྭགས་པོ་
ལགས་ལ་ནང་གནས་ཤིག་བཏང་ཚར་ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད། འདི་སིད་སོང་གིས་རོགས་དངུལ་སྐོར་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་བ་དྤེ་ཐྤེངས་དང་པོ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩོད་ལན་པས་ 5M གསུངས་སོང་། 5M དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཞུས་ན་ 5M དྤེ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་རྤེད། 5M དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་བོད་མིའི་སིགས་འཛུགས་ཀི་ལས་
འཆར་ཁག ལྷག་པར་ཤྤེས་ཡོན་དང་། གཞིས་ཆགས། སྤུན་སིང་ལས་གཞི། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར། བདྤེ་
དོན། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། མང་གཙོ་འཕྤེལ་རྒྱས་བཅས་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་
འདུ་འགོད་ཀི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ། ཞུ་སོར་བས་ 5M གཞིར་བཟུང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཡུན་
ཐུང་ཐུང་རིང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་སོ་སོའ ་ི ཁུར་བབ་ལ་གཞིགས་ནས་ས་གནས་དཔག་ཚོད་ཀིས་ཕག་ལས་
གནང་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན། ཐོག་མར་སྐལ་རྡོར་དོན་གཅོད་སྐབས་སུ་ནས་ Isdell foundation
ནས་ལོ་གསུམ་གི་རིང་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་ཕོགས་གནང་བ་ནང་བཞིན། ལས་བྱྤེད་གཅིག་ལ་ལོ་ ༢ ཕོགས་སད་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འདྲའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
Development Officer ཐབས་ཤྤེས་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དུས་ཚོད་ཀི་རྤེན་པས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་
གྲུབ་འབས་ཐོན་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ་ལབ་ནས་བིས་ཡོད་རྤེད། དཔལ་
འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐོག་ལ་དང་པོ་ལ་དྤེ་ག་རང་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ NED ནས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
འདྲ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐོག་འོག་གི་དོན་ཚན་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
སྡུད་མཁན་མང་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། ལག་དྤེབ་སྔོན་པོའ ་ི ཚོགས་མི་མང་དུ་གཏོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ། ད་དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་ 5M དྤེའི་ཐོག་ཚེས་ ༢༦ ཞོགས་པ་ལ་ PRM ལས་བྱྤེད་ལ་ཐུག་ནས། བཀའ་འདྲི་ཞུས་
ནས། གོ་བསྡུར་གནང་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ ༢༥ ལ་མ་གཏོགས་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། ༢༣། ༢༤། ༢༥། ལ་
ཕ་གི་ལ་སིད་སོང་སྤེབས་ནས་ལྷན་བཅར་ཞུས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ༢༥ དགོང་མོ་ཧ་གོ་བ་དང་། ༢༦ ལ་
PRM ལས་བྱྤེད་ལ་ཐུག ཕར་སན་སྤེང་ཞུས་དུས་ཙམ་པ་ལ། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ ༢༣ ནས་ ༢༥ བར་དུ་
ལྷག་རྤེད། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ལ་ཡར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་དུས་འགངས་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་
རྤེད། དྤེའི་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་དྤེས། མཇུག་སོང་འགན་ཁུར་གནང་མྤེད་པ་སོན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་དྤེའི་ནང་ལ་བིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། སྔོན་རྩིས་སྐོར་ཉམས་མོང་མྤེད་པ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ཨ་རིའི་སྔོན་
རྩིས་སྐོར་ལ། དྤེ་ཡང་ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་བལྟ་བ་ལ་ལས་ས་བོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་ནང་ལ་བོད་པའི་
སྐོར་འདི་ཞྤེས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ཨྤེ་ཤ་ཡ་ཟྤེར་ནས་རྡོག་རྡོག་དྤེའི་ནང་ནས་དྤེའི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུར་མི་མང་པོ་ཞིག་ཐུག་ནས་དྤེའི་ཐོག་ལམ་སོན་ཞུས། སོབ་སོང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། འགན་ཁུར་ཁྱྤེར་བསད་ཡོད་རྤེད། འགན་ཁུར་ད་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ ༢༥ སྔོན་ནས་འགན་ཁུར་ཁྱྤེར་ཡོད་པ་དྤེ་
ལས་བསོམས་དྤེ་ག་རང་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧ དང་ ༣༨ ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་
༢༦ འདོན་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དྤེ་དག་སྔོན་ལ་དགག་པ་ཁག་ཅིག་བྱས་ཟིན་པ་
རྤེད། ཡིན་ནའང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ནན་ཏན་གིས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡོང་ས་
རྤེད། དྤེ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དང་པོ་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་དགག་པ་བྱྤེད་དགོས་པ། དགག་ལན་ཞུ་
དགོས་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༥ དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེའི་ནང་ལ་རྩོད་
ལན་པ་ལ་དགོས་པའི་དྤེ་ཚིག་དྤེ་གཅིག་པོ་མར་བཏོན་གནང་བ་རྤེད། དང་པོ་དྤེའི་ནང་ལ་ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་དང་
འབྤེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་ནང་གནས་སན་འབུལ་དུས་འགངས་སོང་བ་ལ་དགོངས་སྤེལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཏོན་གནང་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཚེས་ ༢༦ གི་ཉིན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་
པོ་ཆྤེ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲུབ་ཙམ་རྤེད། ཚེས་ ༢༦ ཞོགས་པ་དྤེ་ལ་ Boston ནས་ཕར་རྒྱ་གར་ལ་
ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གྲུབ་པ་དང་ལམ་སྤེང་ཚུར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་ནས། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་
ནོར་སོང་། དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། དྤེ་ཕིར་འཐྤེན་བྱས་ཆོག་པ་གིས། སིྤེད་སོང་མཆོག་་་་་་་་་་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་ལ་དགག་པ་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ།
ཞུ་སོར་བས། དཔང་རགས་རང་གི་སྒང་ལ་དགག་པ་ཞུ་གི་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་ཡར་ལྤེན་དང་མི་ལྤེན་ལ་དགག་པ་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ།
ཞུ་སོར་བས། མ་རྤེད་མ་རྤེད། དཔང་རགས་ཀི་ནང་དོན་ལ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། འགིག་གི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། དཔང་རགས་བང་བྱ་འོས་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་སོང་ཙང་། དྤེ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་མ་
གཏོགས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་པས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་གི་མྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༥ དྤེའི་
ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན། སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་གནང་ཉིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་ཡོད་སབས། ལས་བྤེལ་དབང་གིས་དུས་ཐོག་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་
གཅིག་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ལ་ Washington DC ལ་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༤། ༢༥ དྤེ་སྔོན་ང་ཚོས་དོན་ཚན་གཅིག་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་
བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། ཚེས་ ༢༣ ཉིན་དྤེར་ཚོགས་འདུ་ ༨ ཡོད་རྤེད། ༢༤ ཉིན་ཚོགས་འདུ་ ༦ ཡོད་རྤེད།
༢༥ ཉིན་ཚོགས་འདུ་ ༤ ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་དྤེའི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་འདོན་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞྤེ་བོ་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཀང་ས་གནས་ན་ཡོད་རྤེད། སིད་འཛིན་གི་སྔོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩིས་ནང་ལ་བོད་མིའི་རོགས་དངུལ་ཀླད་ཀོར་བཟོས་ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཀང་མཁྱྤེན་ཡོད་
མ་རྤེད་ལ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ཞོགས་པ་ཡར་ལངས་པ་ནས་མ་ཉལ་
བར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལྷན་རྒྱས་ལ་བཅར་བ་སོང་ཙང་། གནད་དོན་དྤེ་མ་ཤྤེས་པ་རྤེད། ད་གིན་ཞུ་
སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ ICT རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
ལས་བྱྤེད་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་བརྒྱུད་ནས་ PTI གསར་འགོད་པས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་བཅར་
འདྲི་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས། ཚེས་ ༢༣ གི་དགོང་དྲོར་ང་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་སོང་། འབྤེལ་བ་བྱས་པའི་
སྐབས་སུ་ངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གིས་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཀི་འདུག ག་འདྲ་
གནང་གི་ཡིན་ནམ་ཟྤེར་དུས། PTI གསར་འགོད་པས་གནད་དོན་ག་རྤེ་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་དྤེ་
གསལ་པོ་བཟོས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས། ཕལ་ཆྤེར་དྤེའི་སྔོན་ལ་ངས་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་མོ་མཆོག་གི་ཡང་སིད་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་ཡོད། དྤེའི་
སྒང་ལ་མིན་འགོ་དགོངས་ནས། ད་དྤེ་དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག ཚེས་ ༢༥ ཞོགས་པ་མ་
གཏོགས་དུས་ཚོད་ཐོན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དུས་ཚོད་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་
PTI གསར་འགོད་པས་དྤེ་དུས་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་ཡོད་ས་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སིད་སོང་མཆོག་ལ་བཅར་
འདྲི་ཞུས་པའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཁོམ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་མ་ཤྤེས་པ་རྤེད། མ་ཤྤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདི་འདྲ་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཚེས་ ༢༥ དགོང་མོ་ཕར་རྒྱ་གར་ལ་ཕིར་འཁོར་བྱུང་བ་དང་། ང་ཚོས་
གནས་ཚུལ་དྤེའི་སྐོར་ལམ་སྤེང་ཤྤེས་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཤྤེས་པའི་རྤེས་སུ། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་
བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀིས་ཞལ་པར་ཞིག་འབྱོར་ནས། གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཐོན་བཞག གསར་
འགོད་པས་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་འདྲི་གི་འདུག ད་དྤེ་ལ་ལན་ག་འདྲ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་ཀི་འདུག ཁྱྤེད་རང་གིས་ནང་
གནས་ཤིག་གཏོང་ཡོང་རོགས་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་དྤེའི་ནང་ལ་ཚ་འདྤེད་དང་ནན་འདྤེད་
དང་། ཐ་སད་མང་པོ་ཞིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དཔྤེར་ན་ཞུ་ལན་གི་དོན་ཚན་ ༤་༧ ནང་ལ་
བདའ་འདྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བདའ་འདྤེད་གནང་ན་མ་གཏོགས་འགན་ཁུར་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
དྤེ་འདྲ། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༧་༤ ནང་ལ། ཚ་འདྤེད་ནན་འདྲི་མ་གནང་བར་དུ་སྣང་མྤེད་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་ལན་ ༤་༧་༥ ནང་ལ་ཁ་པར་བརྒྱུད་བདའ་འདྤེད་གནང་རྤེས་ཟྤེར་བ་
ཞིག་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་འདི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༥ ནང་ལ། ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་
དང་འབྤེལ་བའི་སྒང་ལ་ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་ཟྤེར་དུས། དྤེ་སོ་སོའ ་ི མ་ཤྤེས་པ་དྤེ་མ་ཤྤེས་པ་ངོས་ལྤེན་
བྱས་ནས། ནང་གནས་སན་འབུལ་དུས་འགངས་སོང་བ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་
བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས་ཞལ་པར་ག་དུས་འབྱོར་རྤེད། ༢༥ དགོང་མོ་འབྱོར་བ་རྤེད། འདིར་རྒྱ་གར་
གི་ ༢༦ ཞོགས་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ༢༥ དགོང་མོ་གཞན་པ་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱྤེད་སའི་དུས་ཚོད་ཆགས་
ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་མི་ཚོ་གཉིད་ཉལ་རན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལམ་སྤེང་བུ་ཆུང་ལགས་དང་
ICT ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་ཚེས་ ༢༦ གི་ཞོགས་པ་དྤེར། ལས་ཁུངས་ལ་མར་ཕིན་པ་དང་ལམ་སྤེང་ང་ཚོ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ནས། དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ལ་ ICT རྒྱུས་མངའ་ཆྤེ་བ་ཡོད་དུས། ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕ་གིར་
རྤེན་གཞི་བྱས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གནས་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་རྤེད། རོགས་དངུལ་ག་ཚོད་རག་གི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་
ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་། བོད་དོན་དང་
འབྤེལ་བའི་སྐོར་ག་པར་ལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་འཆར་
འབུལ། སིད་འཛིན་གི་དྤེ་ལ་ཤོག་གངས་ ༢༠༠ ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དྤེ་ལ་ཤོག་
གངས་ ༤༠༠ ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར། ང་ཚོས་ལྟ་ས་ག་པར་ལྟ་
དགོས་ཡོད་རྤེད། གཅོག་ས་ག་བ་ནས་བཅག་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རིགས་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་པའི་ཆྤེད་དུ་ཨ་རིའི་
ཚེས་ ༢༦ ཞོགས་པ་དྤེ་ལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་མཉམ་དུ་འཛོམས་
ནས། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་རྤེད། རྒྱུས་ལོན་བྱས་ནས་དྤེའི་རྤེས་ལ། དྤེའི་ཉིན་སབས་
ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ། PRM ཟྤེར་བ་ཞིག ང་ཚོའི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ལ་རོགས་
སོར་དྤེ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐད་ཀའི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ན་ཡོད་པའི་ PRM Population
Refugee's Migration ཟྤེར་བ་དྤེའི་རོགས་དངུལ་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་ལས་བྱྤེད་ Jennifer
Cole ཞྤེས་པ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། Jennifer Cole དྤེའི་ཞོགས་པ་དྤེ་ལ་ཐུག་རྒྱུ་དྤེའི་སྔོན་ནས་དུས་ཚོད་
བཟོས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན། དྤེ་ཆྤེད་མངགས་སྔོན་རྩིས་དྤེ་ཐོན་པ་སོང་ཙང་བཟོས་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དྤེ་སྐབས་
ཡག་པོ་ཞིག་འཁྤེལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ Jennifer Cole ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། སིད་འཛིན་གིས་
འཆར་འབུལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་གོ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ PRM རོགས་དངུལ་དྤེ་ནས་ག་ཚོད་
གཅོག་གི་ཡོད་རྤེད། མོ་རང་མ་གིར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནང་ཐད་ཀར་དྤེའི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་རྤེད་དྤེ།
ངས་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། PRM ནས་བཅག་ཡོད་པ་ཞིག་ངས་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་དུས་དྤེ་
འདྲ་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ ICT ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་དང་ PRM གི་ལས་བྱྤེད་ Jennifer Cole
ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་གནས་སངས་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ལ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་
ཆྤེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ནང་གནས་དྤེའི་ནང་ཆ་ཚང་ཞིག་གསལ་ཡོད། དྤེའི་སྐབས་ལ་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་སོས་ཡོད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། སོས་མྤེད་
གསུང་གི་ཡོད་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁྱྤེད་རང་གིས་ནང་གནས་བཏང་བས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་མི་འདུག་ཟྤེར་ནས་
གསུངས་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་དྤེས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཡོད་མ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་། ཐུགས་ཕན་སོས་པའི་
ནང་གནས་བཏང་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་ཚེས་
༢༥ དགོང་མོ་ཞལ་པར་འབྱོར་བ་ནས། ཨ་རིའི་ཚེས་ ༢༦ གི་ཉིན་རྒྱབ་ནང་གནས་བཏང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཆུ་ཚོད་
༡༢ དང་ ༡༣ ཙམ་འགངས་པ་རྤེད། དྤེ་འགངས་པ་དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ལ་རྩིས་བངས་པ་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥
བར་དུ་སན་སྤེང་ཞུས་དང་མ་ཞུས་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། དྤེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་གི་ཡོད་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མྤེད་ཅྤེས་འདི་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་རྩ་
༤་༧ ནང་ལ་འདི་མར་ལུང་དྲངས་ནས། ནོར་འཁྲུལ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཆུ་ཚོད་
༡༣།༡༤ ཞིག་དུས་འགངས་ཕིན་པ་དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དྤེ་
ཡིན། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༥ རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་འདོན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ད་དྤེའི་
ནང་དོན་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་མཇུག་སོང་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིའི་
ནང་དོན་དྤེ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༦ དང་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧
ལུང་འདྲྤེན་གནང་སོང་། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧ ལུང་འདྲྤེན་གནང་སོང་སྤེ། ཡིན་ན་ཡང་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་དུས། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ལས་བསོམས་རྤེད་གསུངས་རྤེད།
འདི་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ལས་བསོམས་མ་རྤེད། དྤེ་རྤེས་སུ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེའི་ཚེས་གངས་ཡང་ནོར་གི་འདུག
ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལས་བསོམས་རྤེས་
མ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔང་རགས་ ༣༧ དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འབུལ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེས་ད་
ལྟ་དངོས་དོན་ ༤ པའི་ ཁ༽ པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་ ཀ༽ པ་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཀང་ནོར་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧
པའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གང་ཡང་ཞུ་གི་མིན། ཁ༽ པ་ལ་སྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་
རགས་ཨང་ ༣༨ དྤེ་ཟླ་དྲུག་ལས་བསོམས་དྤེ་རྤེད། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་
༣༡ བར་དུ་ཟླ་དྲུག་ལས་བསོམས་དྤེ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༧་༢ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
ན། ཚོགས་འདུ་དྤེ་དག་སྐབས་སིད་གཞུང་གསར་པས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཨ་རིའི་
གཞུང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཁིམས་ཡིག་ ༢༠༠༢ ཞྤེས་པའི་ནང་དོན་ཁག་མུ་མཐུད་ལག་
བསར་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་དང་། ཡང་སྒོས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་གང་མྱུར་བསྐོ་གཞག་
ཡོང་བ། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བ་རུང་སྒར་དང་། ཡ་ཆྤེན་སྒར་གི་ཛ་དྲག་གནས་
སངས། གོས་ཚོགས་ནང་བོད་དང་འབྤེལ་བའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར། དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་ཡོང་བ།
བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གནས་སངས་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ཁག་བཅས་ཀི་སྐོར་འགྤེལ་བཤད་
ཞུས་ཞྤེས་འདི་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ད་འདིའི་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་ཡོང་བ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། འདིའི་ཞུ་
ལན་ ༤་༧་༢ ནང་ལ་དྤེ་ཙམ་ཞིག་འཁོད་པ་མ་གཏོགས། རོགས་དངུལ་སྐོར་མཇུག་སོང་བྱས་པའི་ཞིབ་ཕྲ་
གནས་ཚུལ་སོགས་གང་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཐོག་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་དཔང་
རགས་ཨང་ ༣༨ ཡིག་ཆ་ལུང་འདྲྤེན་གིས་འདི་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་
༢ ནང་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིད་འཛིན་ Trump མཆོག་གིས་སིད་འགན་བཞྤེས་འཕྲལ་ ༢༠༡༧
ཕི་ཟླ་ ༢ ནང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཙམ་གཅོག་འཕྲི་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་ཡོད་པས་ཞྤེས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུང་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་
ཆ་ ༣༧ གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད་པ་འདྲ་བོ་གསུང་གི་འདུག དྤེ་མ་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆགས་སིད་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་
སིད་འཛིན་ Trump འོས་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་སིད་ཀི་དངུལ་གཅོག་གི་ཡིན་ཞྤེས་པའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་གི་མྤེད། དོན་ཁང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༧
ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡ ཉིན་སོ་སོར་ Richard Gere མཆོག DC ལ་ཕྤེབས་
སྐབས། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་མང་པོ་མཇལ་བའི་ནང་ནས། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྔོན་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བགྤེས་པ་ Representative Nita Lowey ranking
member state and foreign operations sub committee ཚོགས་ཆུང་འདི་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་དཔྤེར་ན་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་རྤེད།
Appropriation Committee དྤེའི་ནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་བ་དྤེ་ State and foreign
operation sub committee ཟྤེར་བ་ཁོང་ཚོས་དངུལ་རྩིས་འཆར་འབུལ་ནང་ལ་བཏོན་པ་ཡིན་ན།
སྒང་ལ་ཡར་འགོ་བ་ལ་དགག་བྱ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་དང་པོ་ནས་མ་བཏོན་པ་ཡིན་ན། སྒང་ནས་
བླུག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ Representative Nita Lowey
དགུང་ལོ་བགྤེས་པོ་རྤེད། བོད་དོན་ལ་སྔོན་མ་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཞིག་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་
ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་ཞིག་རྤེད། ཐུགས་འདྲིས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་
རང་དངོས་སུ་སྐུ་མདུན་ ༢༠༡༦ ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ། དྤེ་དུས་ང་ཁོང་དང་མཇལ་མོང་། ཁོང་
རང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ཁོང་ལ་ཡང་སྔོན་རྩིས་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གོས་ཚོགས་
གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Senator Lindsey Graham སྔོན་རྩིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་རང་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ Foreign relation Committee
Chairman རྤེད། མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སོ་སོར་མ་འོངས་པར་བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་རོགས་དངུལ་མུ་
མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་སྐོར་ཞུས་པར། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་སིད་འཛིན་གིས་ཅི་ཙམ་གཅོག་འཕྲིའི་འཆར་འབུལ་
གནང་ནའང་། སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པར་བརྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེ།
President proposes the Congress disposes ཁོང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ན་ངག་རྒྱུན་དུ་
གསུང་སོལ་ལ་དྤེ་སིད་འཛིན་གིས་འཆར་འབུལ་གནང་གི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཐག་གཅོད་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་
གནང་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཨ་རིའི་ནང་ལ་སྔོན་རྩིས་ཐོག་ལ་སིད་འཛིན་ལས་གོས་ཚོགས་དབང་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོང་
ཚོས་དྤེ་ག་རང་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་གཅོག་འཐྤེན་འབོར་ཆྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་མི་
སིད་པའི་བཀའ་ལན་བཟང་པོ་གནང་བྱུང་། ང་ཚོས་ལས་བསོམས་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་མི་རྤེ་རྤེ་ལ་དཔྤེར་ན་
Lindsey Graham མཇལ་བ་ཡིན། Lindsey Graham གིས་འདི་གསུང་གི་འདུག Nita
Lowey མཇལ་བ་ཡིན། ང་ཚོས་ཕར་འདི་ཞུས་པ་ཡིན། ཚུར་འདི་གསུང་གི་འདུག་ཅྤེས་རྤེ་རྤེ་ལས་བསོམས་
ནང་ལ་འབི་སོལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པར་སིད་འཛིན་གིས་ Budget
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཀླད་ཀོར་བཟོ་གི་རྤེད་བསམ་བསམ་འདྲ་བོ་ཞིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལའང་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་མི་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལའང་ཡོད་མ་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལའང་ཡོད་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་
ལའང་སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་འདྲ་གཅོག་གི་རྤེད་བསམ་བསམ་འདྲ་བོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༥ བར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་ཞོར་འཕྲོས་ལ་བཀའ་མོལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། བཀའ་མོལ་
བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་བཅག་པ་ཡིན་ནའང་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བཅོ་ལྔ་ལྷག་ཅིག་གཅོག་མདོག་ཁ་བོ་མ་རྤེད། ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བཅག་པ་ཡིན་ན།
Senator Lindsey Graham ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་ཐབས་
ཡོད་མ་རྤེད། བཅག་པ་ཡིན་ན་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཞིག་གཅོག་སིད་ཀི་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་སིད་འཛིན་གི་
དགོངས་པ་ལའང་བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་བ་ཟྤེར། དྤེ་ཡིན་དུས་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ལྷག་ཞིག་གཅོག་གི་རྤེད་
བསམ་བསམ་འདྲ་བོ་སུ་ཞིག་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གོས་ཚོགས་ནང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་
༢༣ དྤེ་རག་པའི་སྐབས་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་སྐད་གསང་མཐོན་པོའ ་ི ཐོག་ནས། སོབས་པ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཨ་རིའི་
གཞུང་གི་རྩ་བས་དངུལ་རག་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ ༢༠༠༢ ལ་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ US
Tibet Policy Act ཟྤེར་བ་དྤེའི་འོག་ནས་རག་གི་ཡོད་རྤེད། དངུལ་རག་རྒྱུ་ ༩༧ ནས་འགོ་བཙུགས་
ཡོད་རྤེད། Act དྤེ་ ༢༠༠༢ ལ་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དངུལ་རག་པ་དྤེ་ ༩༧ ནས་བོད་དོན་དམིགས་
གསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་བསྐོས་ཟིན་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ནས་དངུལ་རག་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་ཅྤེ་ན། འདི་ President budget line items
ཞིག་གསར་པ་བཅུག་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ས་བོ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་དཔང་རགས་ ༣༨ ནང་ལ་ང་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་
ཡོང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འཁོད་ཡོད། རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༢ ནང་
གསལ་བཀའ་མོལ་དང་ཁོ་རང་ཉིད་ཀིས་དཔང་རགས་སུ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ཇི་གསལ་མཐུན་གི་མི་འདུག་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་ཡོང་བ་ཟྤེར་བ་འདིའི་འོག་ནས། མི་སུ་
དངསུ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་འདྲ་ག་འདྲ་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་རྤེད།
ལས་བསོམས་འབུལ་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཉི་མ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་འདི་འདྲ་ཞིག་མཇལ་བ་
ཡིན་ད། གོས་ཚོགས་གོང་མ་རྤེད་འོག་མ་རྤེད། མང་གཙོ་ཚོགས་པ་རྤེད། སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རྤེད། ཆ་ཚང་
ཞིག་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད། ལས་བསོམས་འབུལ་སངས་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་བའི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེང་སང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མ་ལ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཀིས་
ལས་བསོམས་ཕུལ་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ད་ཟྤེར་ནས་དཔྤེ་བལྟ་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
འདི་ང་ཕིན་པའི་རྤེས་ལ་རྤེད། ད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕྲད་ཟྤེར་བ་དྤེ། གསུམ་པའི་ ཀ༽ པ་ལས་བསོམས་ནང་ལ། དྤེའི་ཨང་ ༨ པ་དྤེའི་ནང་ལ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ Nita Lowey གོས་ཚོགས་འོག་མ། མང་གཙོ་ཚོགས་པ་ཞྤེས་འདི་འཁོད་ཡོད།
དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་ཕུལ་བའི་ནང་ལ་འདིའི་རྒྱབ་ལོགས་ཀི་
ཤོག་བུ་གཅིག་དྤེ་སར་ཡོད་མ་རྤེད། འདིའི་རྒྱབ་ལོགས་ཀི་ཤོག་བུ་གཅིག་དྤེའི་ནང་ལ་ Senator
Lindsey Graham མཇལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཤོག་བུ་གཅིག་མ་གཏོགས་
སར་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་དྤེའི་ནང་ལས་བསོམས་
ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད། དྤེའི་ནང་ལ་ཨང་ ༡༦ དྤེ་ལ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ Lindsey Graham གོས་
ཚོགས་གོང་མ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་ཡོད་
ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའི་
ཆྤེད་དུ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དཔང་རགས་ཐད་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དཔང་རགས་དྤེ་ཙམ་ཞིག་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ཀིས་མཇུག་སོང་བྱས་
མྤེད་པ། དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་ཁུར་མྤེད་པ་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་ངག་ཐོག་ནས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་
ཡང་གནད་དོན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གསུངས་སོང་། ད་འདི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་འཁོད་པ་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་
བའི་ཐོག་ནས་དགག་ལན་ཞུ་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད། དྤེ་དག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡ ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མ་ཁུར་
བའི་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་ལ་མཇལ་བ་ཡིན།
སྐབས་དྤེར་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་བཞིན་པ་ USAID དང་ PRM མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་
ཀི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་མཆོག་གིས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་
བཀའ་ག་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་གསུངས་སོང་། གུས་ཞུ་སོར་བས་འདི་ཐད་ཀར་དཔང་རགས་འབུལ་གི་ཡོད། ད་འདི་ལ་རྩོད་ལན་
པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༧ ནང་ལ་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ 5M དྤེ་ངས་རྤེས་ལ་འགྤེལ་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྤེ་ལྟར་གང་ལྟར་ 5M ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་འབྤེལ་ལ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས། རྩོད་
ལན་པའི་ཤོག་གངས་ ༤༥ དྤེའི་ནང་ལ་རྤེད། ཞུ་ལན་ ༤་༧ ནང་རྤེད། དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་
གིན་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པ་དྤེ། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡ ནང་། དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ནང་
དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐད་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པ་གསལ་ཡོད་པས་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར་འདིའི་ལན་ལ་
དངོས་གནས་བྱས་ན་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡ ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ལན་དྤེ་ ༤་༧ ནང་ལ་
གནང་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཐུག་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་ཐུག་ཏག་ཏག་མྤེད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་རྩོད་ལན་པས་དོན་ཚན་ ༤་༧་༣ དང་ ༤་༧་༤ མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་གནད་དོན་གསལ་བཟོ་
སྐབས་ཁས་བངས་ཟིན་པ་རང་རང་ཞིག་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ ༤༌༧་༣ དང་ ༤་༧་༤ མ་གཏོགས་རྩོད་
པ་རྒྱག་མ་དགོས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་གནད་དོན་གསལ་བཟོ་སྐབས་ལ་ཚང་མ་ངོས་ལྤེན་
གནང་ཟིན་པ་རྤེད། ༤་༧་༡། ༤་༧་༢། ༤་༧་༥། ༤་༧་༦། ༤་༧་༧། ༤་༧་༨། ༤་༧་༩། ༤་༧་༡༠། ༤་༧་༡༡
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བར་དུ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཁས་བངས་ཟིན་པ་རྤེད། གནད་དོན་གསལ་བཟོའ ་ི སྐབས་ཁས་ལྤེན་གནང་ཟིན་པ་ཞིག་
དངོས་གནས་བྱས་ན་བསར་གྤེང་བྱྤེད་ཆོག་གི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཚོ་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་
རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཀང་དྤེ་ལུགས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་ཞུ་སོར་བར་རོགས་
དངུལ་ཐད་དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ག་ལ་སིད་གསུངས་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་འདིའི་འོག་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་ན། གསུང་ཐབས་མྤེད་པ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་དྤེ་ལ་དྤེ་ལྟར་
གལ་ཆྤེ་ཡིན་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་དགོངས་པར་ཡོད་བཞིན་དུ་དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་
དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད་པ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་འདིའི་ལན་འདི་སུས་རྒྱབ་ཀི་
ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཚིག་དྤེ་དག་ལན་སུས་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གི་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་རྩོད་པས་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ།
ཡང་མིན་ན་མི་གཞན་པ་ཞིག་གིས་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། ཡོད་ན་ཡོད། མྤེད་ན་མྤེད་ཅྤེས་ལན་སོན་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཡིན་ན་ཡང་འདིའི་ནང་ལ་གསུང་ག་ལ་སིད། གསུང་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད་གསུངས་དུས་སིད་སོང་མཆོག་གི་ལན་
མ་ཡིན་པ། བཀའ་ཤག་གི་ལན་མ་ཡིན་པ། ཕུང་གསུམ་པ་ཞིག་གིས་ལན་གནང་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་ལྟ་ཞིག་སོན་
གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ད་གུས་སོར་བས་ག་རྤེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གིས། གུས་ཞུ་སོར་
བའི་ཞུ་རྩ ༤་༧་༡ ནང་ལ་གསལ་བ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། ངོས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད།
དང་པོ་གནས་སངས་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་
རྤེས་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་མཇུག་
སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་དྤེའི་ནང་དྤེ་གནང་ཡོད། ཁྱྤེད་རང་གིས་
མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད་ཞྤེས་ཞུ་ལན་ནང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའི་གནས་སངས་འདི་ལ་
བརྤེན་ནས་གསར་གྤེང་ཞིག་ཆགས་འགོ་བ་མ་གཏོགས། གནད་དོན་ངོ་མ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གཉིས་པ་དྤེ་ཞུ་ལན་ ༤་༧ ནང་ལ་ད་ལྟ་ངག་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། ཞུ་ལན་ ༤་༧
ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་
ཡོད་མ་རྤེད། སིད་འཛིན་ Trump ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ མ་གཏོགས་དམ་འབུལ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད།
འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་གསལ་བསགས་སུས་ཡིན་ན་བྱྤེད་སིད་ཀི་རྤེད། གང་ཡིན་ན་བྱྤེད་སིད་ཀི་རྤེད། ང་ཚོ་
བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལའང་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད་ཀི་གནས་སངས་ལ་མ་བལྟོས་པར་འདི་བྱྤེད་ཀི་
ཡིན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ག་བ་ཡིན་ནའང་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་
གསུངས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་ཙམ་གིས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་
ང་ཚོས་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནས་བཟུང་། ང་སྤེབས་ནས་ཟླ་ ༢ རྤེས་ལ། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཐུག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ལས་བྱྤེད་ཐུག་རྒྱུ་
འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་བ་གིས་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་རྒྱུའི་ནང་ནས་གཅིག་འདི་རྤེད། ལོ་རག་པར་ལས་འགུལ་སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་རམ་ཡོང་བ་གིས་ཞྤེས་དྤེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་རྤེད། ལས་བསོམས་
ནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། བྱས་ཙང་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ སིད་འཛིན་གསར་པ་མ་ཕྤེབས་བར་དུ་ཕོ་
བང་དཀར་པོ་ལ་རྙོབ་ས་རག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ Trump སིད་འཛིན་དུ་བདམས་ཚར་བ་
རྤེད། ང་ཚོར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ངོ་ཤྤེས་པ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། སིད་
འཛིན་ Trump རྙོབ་ཐུབ་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ཕོ་བང་དཀར་བོ་ལ་འབྤེལ་བ་
བཟོ་བའི་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་བ་རྤེད། དྤེ་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠
བར་དུ་གནད་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་
བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ཡོད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་བསོམས་ནང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་ཐུབ་པ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སུ་དང་སུ་མཇལ་ཡོད་མྤེད་
མིའི་མིང་དང་དུས་ཚོད་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥ པ་དྤེའི་ནང་
ལ་ཆུ་ཚོད་ཡན་ཆད་འཁོདཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་གསུང་ཐབས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་
ལྔ་པའི་ ༢༥ བར་དུ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ལྔ་པའི་ ༢༥ བར་དུ་སིྤེད་འཛིན་
Trump སིད་འགན་བཞྤེས་པ་དང་། ང་ཚོས་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་དྤེ། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་
༢༧ ལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ནས་ངས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དྤེ་དུས་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི རྒྱ་ནག་སྤེ་ཚན་གི་འགན་
འཛིན་ Leah Bray ལ་མཇལ་བ་ཡིན། Leah Bray མཇལ་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཡང་ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ།
དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་མཉམ་དུ་ཡོད། ང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་ལ་ལྷོད་ལྷོད་བྱས།
བོད་དོན་སྐོར་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་སྐད་ཆ་དང་། དཔལ་འབྱོར་རོགས་སོར་ཡོང་བ་དང་། ཕོ་བང་དཀར་པོ་བརྒྱུད་
ནས་དྤེ་སྔ་བོད་དོན་ཐོག་རོགས་སོར་གནང་བ་དང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་
ཞུས་ཡོད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཟྤེར་བ་ཞིག ད་དྤེ་སྔོན་ལ་ལས་བསོམས་ཕུལ་མ་སོང་། སན་སྤེང་
ཞུས་མ་སོང་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ད་ ༢༥ ནས་གནས་
ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་ཚ་འདྤེད་བྱྤེད་དགོས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་དྤེའི་ནང་ལ་གསུང་གི་འདུག ཁོ་རང་གིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ལ་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་
གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ཚེས་ ༡༣ ལ་ང་ཚོས་ཕུལ་བ་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ནང་ལ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ནང་ལ་ཡོད། དྤེ་རྤེས་སུ་ཁུངས་སྤེལ་མཉམ་དུ་ཞུ་དགོས་པསམ་སོང་། ཡིན་ནའང་
ད་ལྟ་ལུང་འདྲྤེན་ཞིག་གནང་བ་སོང་ཙང་། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདི་ཞུ་
ཆོག་པ་གིས། འདིའི་ནང་ལ་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ གི་ཉིན་ཕུལ་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༨ ཆགས་
ཀི་ཡོད། དྤེར་ད་ལྟ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ བར་དུ་རྩིས་མགོ་གང་དང་
གང་གི་ནང་ལ་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་མི་འདུག ད་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ནང་ག་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩིས་མགོ་གང་དང་
གང་གི་ནང་ལ་བོད་པའི་གནད་དོན་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་སོང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཚེས་ ༢༦ ནས་བཟུང་། དྤེ་དུས་ཡང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སྐུ་ཡི་སྲུང་ཕྱྭའི་འགན་དྤེ་དོན་གཅོད་
ཀིས་ཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ Rochester ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། Mayo Clinic ཟླ་ ༦
ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༦ ཚེས་ ༢༦ བར་དུ་ཨ་རི་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། འདིའི་ག་སིག་དྤེ་ཡང་ཛ་
དྲག་རྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག དཔལ་
༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ Canada ཕྤེབས་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་ཡང་འགོ་དགོས་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག Canada ལ་ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་མ་སྤེལ་བ་
ཞིག་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ དང་ ༧ ལ་བང་བསིགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་བཅར་དགོས་ཀི་འདུག ལས་ཀ་
མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་དྤེ་ག་ཙམ་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་ད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་
སྐབས་དྤེར་ ༢༠༡༨ ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་སྔོན་རྩིས་ཀི་ཤོག་གངས་ ༢༠༠ ཐམ་པ་ཆ་ཚང་མགོ་ནས་གཞུག་བར་
དུ་བཀླགས་པ་ཡིན། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྔོན་རྩིས་འབུལ་སངས་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རང་མ་རྤེད།
དྤེའི་ནང་བོད་ཟྤེར་བ་དང་བོད་མི་ཟྤེར་བ་ཚིག་གཅིག་རྙྤེད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།

དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡར་མར་བལྟས་དུས་

གང་གི་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡོད་རྤེད། བོད་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༨ ཀི་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཤར་ཨྤེ་ཤ་ཡའི་ནང་ལ་ཚུད་
ཀི་འདུག རྒྱ་གར་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༨ རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ལྷོ་ཨྤེ་ཤ་ཡའི་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་འདུག ལྷོ་ཨྤེ་
ཤ་ཡ་ཟྤེར་དུས་ང་ཚོ་བོད་པ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། བལ་ཡུལ་དང་།
Bangladeshi དང་། Burma དང་། Sri Lanka དང་། Afghanistan དང་།
Pakistan ཡོད་རྤེད། ད་དྤེའི་ནང་ནས་བོད་པ་ལ་ག་ཚོད་བཅག་ཡོད་པ་འཚོལ་བར་འགོ་དུས། ཡང་བལྟ་ཁག་
པོ་ཞྤེ་བོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ ༢༠༡༨ ཀི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་ནང་ལ་བལྟས་པ་
ཡིན། ཤོག་གངས་ ༤༠༠ ཙམ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་བོད་དང་བོད་མི་ཟྤེར་བའི་ཚིག་ཐོན་རོགས་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་མགོ་ནས་གཞུག་བར་དུ་རྒྱུས་ལོན་བྱྤེད་པ་ལ་དུས་ཚོད་འགོར་སོང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
རྤེད་མ་གཏོགས། ང་དང་པོ་འདི་ནས་ཕར་འགོ་དུས་ནས་ང་ཐམས་ཅད་མཁྱྤེན་པ་ཡིན་ཞྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མ་
བྱུང་། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་སོབ་སོང་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཤྤེས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། ཨ་
རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བོ། ༢༠༡༨ ནང་ལ་མ་རྙྤེད་པ་སོང་ཙང་། ༢༠༡༧ ལོའ ་ི
སིད་འཛིན་གི་སྔོན་རྩིས་བལྟས་པ་ཡིན། ༢༠༡༧ གི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། དྤེ་
ཡང་ཤོག་གངས་ ༦༠༠ ཙམ་ཞིག་རྤེད། ༢༠༡༦ ལ་བལྟས་པ་ཡིན། Washington ལས་ཁུངས་ནང་ལ་
ཡོད་དུས་སོབ་སོང་བྱྤེད་ཀིན་བྱྤེད་ཀིན་ཕིན་པ་ཡིན། Canada ༸ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཚེས་ ༤ ཕ་གིར་
ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་དྤེ་ལ། ཚེས་ ༥ དང་ ༦ ལ་ Ottawa ཞུ་གཏུགས་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་གཏུག་བྱྤེད་
མཁན་ནང་ལ་གཞོན་སྤེས་དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་མཉམ་དུ་བལྟ་རུ་བཅུག་པ་ཡིན། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་དྤེའི་
ནང་ག་རྤེ་ག་རྤེ་འདུག་ལྟོས་ཞྤེས། དྤེ་འདྲ་བལྟས་ནས་མཐའ་མ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་ཉིན། ང་ཉིན་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ San Diego དང་ San
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Fransisco དང་ Minnesota དྤེ་ཚོ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ག་སིག་ཆྤེད་དུ་བཅར་ཡོད། ཡིན་ནའང་དྤེ་
སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩིས་ནས། ལས་ཁུངས་ལ་མྤེད་པ་ཡིན་ནའང་། རྩིས་པ་ལ་དཔོད་བིས་
བྱས་ནས། སན་ཞུ་དྤེ་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་རོགས་གིས་ཞྤེས་ད་ལྟ་ ༦ པའི་ ༡༣ ལ་འབུལ་དགོས་པའི་
གནས་སངས་དྤེ་འདི་ལྟར་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་ལན་ ༤་༧ ནང་ལ་བརྡ་སོན་ཚ་འདྤེད་དྤེ་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན།
ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དྤེ་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཞུ་ལན་ ༤་༧ དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ བར་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་དང་། དྲུང་ཆྤེ། ཡང་
མིན་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་སུ་ཡང་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་བཏང་མྤེད་ཟྤེར། དྤེས་ག་རྤེ་མཚོན་
གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་ལས་འགན་དྤེ་དོན་གཅོད་ལ་ཡོད་པ་མཚོན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེས་དངོས་ར་འཕྲོད་ཐུབ་པ་
ཡིན་ཞྤེས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༧ ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འཁོད་ཡོད་དུས་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། ༦ པའི་ ༡༣ ལ་ང་ཚོས་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཚེས་ ༡༣ ནས་ཚེས་ ༢༦ བར་དུ་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བཞུགས་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་མ་བཅར་ན་ཡང་ཁ་
སྤེང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཕ་གིར་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། ༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་
ལ་འགན་ཁུར་མ་སོང་མདོག་མདོག་གི་རྣམ་པ་འདྲ་བོ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་འདི་ལ་འགན་མ་ཁུར་བ་ཡིན་ཞྤེས་
ཞྤེ་བོ་ཞིག་རྤེད་གསུང་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་རང་གི་སྒང་དོ་
སྣང་སད་ནས་བསད་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་
གོང་ལ་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ དང་ ༥ ལ། ང་ཕར་ཚེས་ ༤ Canada མ་འགོ་བའི་སྔོན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་
དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་དྤེར་ཐྤེངས་དང་པོར་ཨ་མི་
རི་ཀའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཡི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་སྲུང་བརྩི་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་བང་བསིགས་པ་རྤེད། དྤེ་བསིགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ ཉིན་དྤེར་ Richard
Gere ཡར་ཡོང་ནས། ད་སྔོན་རྩིས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཐོན་ཚར་བ་སོང་ཙང་། ང་དུས་ཚོད་ཁོམ་གི་མྤེད་པ་སོང་
ཙང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་འགན་ཁུར་ནས་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་
རྒྱུ་སྤེ། དྤེའི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་མཇལ་འཕྲད་
ཞུ་བའི་དུས་ཚོད་བཟོས་ཞོག་ཅྤེས་བཀོད་མངགས་བྱས་ཡོད་རྤེད། བཀོད་མངགས་དྤེ་ཞུས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེའི་ཆིབས་བསྒྱུར་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ འམ་
༡༦ ཞིག་ཡིན། དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་དྲན་གི་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཞལ་པར་ཞིག་འབྱོར་སོང་།
ག་རྤེ་གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར་ན། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཕར་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་
བཏང་ཡོང་གི་ཡིན་གསུང་གི་འདུག དྤེ་ངའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཡོད། ད་ལྟ་དགག་པ་རྒྱག་ཡ་དང་དྤེ་གཉིས་བར་ལ་ཏོག་
ཙམ་ལྡབ་སོར་འདྲ་བོ་ཡོང་མི་སིད་པ་མ་རྤེད། ཁོ་དུས་གཅིག་ཏུ་འགོ་བའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་དུས་ངས་ག་
རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། སྐལ་རྡོར་ལགས་འདིར་ཕྤེབས་ནས་ངས་དབྱིན་ཇི་ཚིག་འདི་བྤེད་སྤྱད་བཏང་ཡིན་
value addition ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་འདིར་ཕྤེབས་ནས་ང་ཚོས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཁོ་རང་གིས་གནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་
སོང་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ད་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ག་དུས་ཕྤེབས་ཀི་རྤེད་ཞུས་དུས་ཕལ་ཆྤེར་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ཟླ་མཇུག་དང་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ཟླ་འགོ་
ཞིག་ལ་ཕྤེབས་ཀི་མྤེད་འགོ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
དག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་ཚེས་ ༢༦ ལ་ཚུར་ཡོང་།
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་སན་ཞུ་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་ཕུལ། དྤེ་དུས་ཡང་
Bank account སྒོ་རྒྱབ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཛ་དྲག་ཚང་མ་དུས་
གཅིག་ལ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ སྔོན་རྩིས་ཀི་སྒང་ལ་ཞུ་གཏུག་ཞུ་དགོས་ཞུས་པའི་རྤེས་ལ་གཞི་
ནས་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ལ་ཕྤེབས་རྤེད། སྐལ་རྡོར་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཕྤེབས་ནས་སུ་དང་སུ་ལ་
མཇལ་ཡོད་མྤེད་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥ ནང་ཡོད། ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༤ ཉིན་སྐལ་རྡོར་
ལགས་ལ་ཕག་རོགས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་བཏང་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་སུ་དང་སུ་
མཇལ་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ Nita lowey ཡི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་མཇལ་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་
མཇལ་ཟིན་པ་རྤེད། Nita Lowey ཡིས་ཆ་ཚང་ཁས་བངས་ཟིན་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་
Lindsey Graham ཡི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་མཇལ་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ Marco
Rubio ཡི་ལས་བྱྤེད་གཅིག་མཇལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཉིན་ཕི་མ་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ PRM དང་ USAID
ལས་བྱྤེད་མཇལ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཕར་ཕྤེབས་རྤེད། PRM དང་ USAID ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་སྔོན་རྩིས་
བཀའ་འཁོལ་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་གོས་ཚོགས་ཀིས་སྔོན་རྩིས་ག་རྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ལག་ལྤེན་བསར་བའི་ལས་འགན་མ་གཏོགས། ཁོང་ཚོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་སོད་པའི་དབང་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ཕྤེབས་པའི་ཞོར་ལ་ཁོ་རང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་བཞྤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བར་ཕྤེབས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།
སྔོན་རྩིས་རང་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ Representative Nita Lowey དང་། Senator
Lindsey Graham, Senator Marco Rubio ཡི་ལས་བྱྤེད་གསུམ་མཇལ་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད།
དྤེའི་སྔོན་ལ་ང་ཚོ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་མཇལ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངས་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༧
ནང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་དྤེ་ཞུ་ལན་ ༤་༧་༤ ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་དྤེར་ Canada མང་ཚོགས་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་ལན་ ༤་༧་
༤ ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཤོག་གངས་ ༤༨ རྤེད། ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་དྤེ་ད་ཕ་གིར་ང་ཚོས་དོགས་པ་ཟ་
མཁན་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་གུས་ཞུ་སོར་བ་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་ལོ་ ༢༡ ལྷག་ཅིག་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པའི་མི་ཞིག་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་རྤེད། ཕ་གིར་
སྔོན་རྩིས་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ ༨ དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན། ད་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ་གསུངས་པ་རྤེད། ག་
དུས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕི་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་མོར་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧ རང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མ་ནས་སྔོན་རྩིས་རྒྱབ་སོར་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢
ཉིན་ཐོན་ཟིན་པ་རྤེད། སབས་ཡག་པ་ཞིག་ལ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་འབྱོར་བའི་ཉིན་དྤེ་ག་རང་ལ་ཐོན་པ་
རྤེད། གལ་སིད་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་སྔོན་ལ་འབྱོར་ཡོད་ན། དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་ཀིས་བྱས་པ་མ་རྤེད་སྐལ་རྡོར་
ལགས་ཀིས་གནང་བ་རྤེད་གསུང་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན། ཕི་ཟླ་ ༨ ནང་ལ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གུང་གསྤེང་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་རྒྱབ་སོར་ཐོན་
པ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་དྤེར་ཐོན་པ་རྤེད། དྤེའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཕི་ཟླ་
༩ ཚེས་ ༡༣ ལ་བཏོན་ཡོད། ཚེས་ ༡༣ ལ་བཏོན་པའི་ཁུངས་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་དུས་ང་ཚོས་ཡིག་ཆ་ཕུལ་ཡོད། ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ དྤེ་ལ་ཁུངས་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་དྤེའི་ཁུངས་ཡར་ཕུལ་ཡོད། ཁུངས་དྤེ་ཨ་རིའི་དོན་
ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་བཏོན་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡིན། དྤེའི་ཁུངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་
མའི་དྲ་རྒྱ་ནང་བཏོན་པ་དྤེ་ཡིན་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཡར་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དྤེ་
ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཟིན་པ་
དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མ་མཁྱྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལ་གོས་
ཚོགས་འོག་མའི་རྒྱབ་སོར་ཐོན་བཞག་པ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་དཔང་རགས་འཕར་
མ་ཨང་ ༥ ནང་ལ། ངས་ད་ལྟ་བཟོས་པའི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་ལས་བསོམས་ཕུལ་བའི་
ནང་ནས་མར་བཏོན་པ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་
ཡོད། ང་རང་གིས་དྲན་ཚོད་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་
པོ་ལགས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། གནས་སངས་དྤེ་མཁྱྤེན་གིན་མཁྱྤེན་གིན་མི་མང་ལ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད། མང་ཚོགས་མགོ་རྨོངས་པའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད་བ། ད་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་བོ་འཁྤེལ་བའི་མི་
ཞིག་མྤེད་ན། ཁོ་རང་གི་གནང་སངས་ནང་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་གོང་རག་ས་རྤེད། ས་ཡ་ ༨ དྤེ་བཅད་པ་ཡིན་ན་རྤེད་ད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གཅིག་པོ་
མ་རྤེད་ད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བརྡ་ལན་ག་འདྲ་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་ང་ཚོར་མི་བོས་འཁྤེལ་བ་ཞིག་
དགོས་ཀི་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་འདི་འདྲ་རང་ཕིན་བསད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་གསུངས་པ་
རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཐོན་ཟིན་པ་ཞིག སྐབས་དྤེ་དུས་གནས་
སངས་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་སིད་འཛིན་ Trump གི་མཚན་རགས་དགོད་རྒྱུ་མ་
གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ཕིས་སུ་གནས་སངས་འགྱུར་བ་ཕིན་ནས་གཞུང་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད།
ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ལ་མ་གཏོགས་དངོས་སུ་མཚན་རགས་བསོན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཞུ་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་
བཀོད་པ་དྤེ་དག་རྤེས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བཏང་ནས་ད་སོན་ག་རྤེ་འཛུགས་དགོས་ཀི་འདུག མང་ཚོགས་ནང་ལ་
སོན་མང་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག དྤེ་བཟོ་བའི་ཆྤེད་དུ་ལས་དོན་ཡག་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་དྤེ་ཡང་།
བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་བྱས་ནས། དྤེའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་སྔོན་ལ་ཚར་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐབས་དྤེར་ཚིག་གཅིག་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་སོན་བརོད་ཅིག་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་གསུངས་དུས། དོན་
ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་དུ་བཀོད་ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་མཇུག་སོང་བྱས་མྤེད་པ་
དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་མ་རྤེད། ད་ཞུ་ལན་ ༤་༧་༤ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
སོ་སོས་མ་འགིག་པ་སོ་སོས་བཟོ་བཅོས་དགོས། སོ་སོས་བཅོས་དགོས་ལབ་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཀིས་མཇུག་སོང་བྱས་པ་མ་འགིག་པ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད། མ་འགིག་པ་བྱས་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་བཅོས་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་ལན་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་ང་ཚོར་ལན་
རྒྱག་པའི་གོ་སྐབས་དང་པོ་རག་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ཞུ་ལན་ ༤་༧་༦ ནང་ལ། ཞུ་སོར་
བས་རང་གིས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ངན་ཁག་དཀིས་པ་ལས་
གཞན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད། ད་ངན་ཁག་ག་རྤེ་དཀིས་ཡོད་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད།
ད་གིན་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥
དགོང་མོ་རྒྱ་གར་ལ་ཕར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེད། ད་ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་གནམ་གྲུའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་
ཞིག་གསལ་པོ་རང་བྱུང་མ་སོང་མ་གཏོགས། ཕལ་ཆྤེར་ ༢༧ རྒྱ་གར་གི་དགོང་མོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༡༌༢༠ ལ་རྒྱ་
གར་ལ་འབྱོར་གནང་ཡོད་བསམ་སོང་། ཕ་གི་ལ་ང་ཚོ་ཨ་མི་རི་ཀ་ད་དུང་ཚེས་ ༢༦ ཆགས་ཡོད་རྤེད། འདིར་
འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་རྤེད། འབྤེལ་བ་བྱུང་དུས་ད་ག་རྤེ་ཆགས་སོང་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད། ག་རྤེ་ཆགས་སོང་གསུངས་དུས། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ཡིས་ཞལ་པར་ཞིག་འབྱོར་སོང་། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་
ནང་གནས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཞལ་པར་ཞིག་འབྱོར་བ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་བཀའ་
རྩད་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག ངས་ད་ལྟ་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་
ཡིན། གནས་སངས་འདི་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་ཆ་ཚང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་བཀའ་རྩད་གནང་བ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་
ཡིན་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། དངོས་ཡོད་ག་རྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ངན་ཁག་དཀི་
གི་འདུག་ཅྤེས། སིད་སོང་མཆོག་ལ་ངན་ཁག་ག་རྤེ་དཀིས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ལས་འགན་དྤེ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་
ཡོད་རྤེད། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་ལས་འགན་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། མ་འོངས་
པར་བྱུང་མྤེད་པ་ཡིན་ན་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀིས་བྱུང་མ་སོང་ཟྤེར་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། འགན་འཁྱྤེར་གི་ཡིན།
ཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་ཁུར་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསུང་
ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་ནས་རག་ཡོད་རྤེད་བ། གཞན་པ་སུས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་
རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་བཏོན་པར་དགག་
པ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཞུ་ལན་ནང་གང་གསུངས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གི་ནང་དོན་ལ་དགག་པ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དག་
འདིར་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་འདི་ནས་རྩོད་ལན་པ་རང་གིས་མཇུག་སོང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ།
དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་མཇུག་སོང་གི་
འགན་ཁུར་གནང་མྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་འདིར་ཞུ་རྩ་དང་དཔང་རགས་དང་
ཚང་མ་ཕུལ་ཟིན་པའི་རྤེས་ལ། འགན་གཅིག་ཀང་ཁུར་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་གིན་དྤེའི་ནང་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅིག་དྤེ་ 5M སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་སོང་། 5M དྤེ་ལ་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་མྤེད་ན་བསམ་
སོང་། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དཔང་རགས་གང་དང་གང་། གནད་དོན་གང་དང་
གང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་ཐོ་གཞུང་ཁྱྤེར་ཤོག་གསུངས་དུས། 5M དྤེ་འདིའི་ནང་ལ་སར་མི་འདུག
དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ལན་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་རྩོད་པ་རྒྱབ་པའི་སྐབས་
སུ་ 5M དྤེ་ཡང་བསར་ལུང་འདྲྤེན་གནང་གི་འདུག ད་ལྟ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ 5M ལ་འགྤེལ་བ་
བཏགས་ནས་གསུངས་སོང་། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ནན་ཏན་བྱས་ནས། ཡང་བསར་ཡང་བསར་གསུངས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་རྤེད། ཡང་བསར་ཡང་བསར་གསུངས་ཡོད་དུས་ 5M ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཅྤེས་བིས་ཡོད་རྤེད། ཨང་ཀི་ ༡༠ པ་དྤེ་
དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད། ས་གནས་སོ་སོའ ་ི མཁོ་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་གཞུང་འབྤེལ་ལས་འཆར་ཁག་ལ་དཔལ་
འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ། དང་པོ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག ལྷག་པར་
ཤྤེས་ཡོན་དང་། གཞིས་ཆགས་སྤུན་སིང་ལས་གཞི། སྤྱི་ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྱོར། བདྤེ་དོན། འགོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་། མང་གཙོ་འཕྤེལ་རྒྱས་བཅས་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀི་ཐབས་
ལམ་འཚོལ་རྒྱུ། འདི་ང་ཚོས་ Isdell Foundation ནས་དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཡིན་པའི་སྐབས་
ལ་བདྤེ་ཆྤེན་ཟྤེར་བའི་ལས་བྱྤེད་གཅིག་ལ་ལོ་གསུམ་གི་ག་ཆ་སད་ཡོད་རྤེད། ང་སྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་
འཁྱུར་རན་གི་ཡོད་རྤེད། Isdell Foundation ཡི་གཡུ་སོན་ལགས་སར་བཅར་བ་ཡིན། བྱུང་བ་ཡིན་
ན་ལས་བྱྤེད་གཅིག་ལ་ལོ་གཉིས་ཀི་ག་ཆ་ཞིག་སོད་རོགས་གིས་ཞྤེས། ད་ང་ཚོར་བདྤེ་ཆྤེན་ལགས་མ་རྩིས་པ་
ཡིན་ན་ལས་བྱྤེད་བཞི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ལོ་གསུམ་གི་ཆོད་གན་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ནས་
ཆོད་གན་འཁྱུར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། སོང་ཙང་ལས་བྱྤེད་གཅིག་གི་ག་ཆའི་དོད་ཅིག་རོགས་དངུལ་གནང་རོགས་
གནང། ང་ཚོ་ལས་བྱྤེད་བཞི་འདི་དག་གིས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཀ་བྱས་མ་ཚར་བར་ལྷག་གི་འདུག ལས་བྱྤེད་
གཅིག་གི་ག་ཆ་གནང་བ་ཡིན་ན། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་རང་གི་སྒང་ལ་གཞག་གི་ཡིན། ཁོ་རང་
Development Officer ཞྤེས་གཞག་གི་ཡིན། རྤེས་སུ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། གནང་མྤེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་བསྐོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཐབས་ཤྤེས་མ་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ཨ་རིའི་ནང་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་ཆྤེད། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཆྤེད་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཨ་རིའི་ནང་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་བའི་ཆྤེད་དུ་ཨ་རིའི་ནང་ལ་བོད་མི་རང་གི་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེད་དུ་
གཞན་པ་ནས་རོགས་དངུལ་འཚོལ་མི་དགོས་པར་དྤེང་སང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་བ།
ག་དུས་ཡིན་ན་ང་ཚོས་བསངས་བསད་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། མི་རྤེ་རྤེ་ནས་ཨ་སྒོར་ ༥ རྤེ་
བསྡུས་ནས་སོད་རོགས་གིས་ཞྤེས། ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་དྤེའི་འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་ག་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་
མིན་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ག་འདྲ་ཞུ་དགོས་མིན་གཏན་འཁྤེལ་བའི་རྤེས་སུ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་
ན་ཡང་དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་འབོད་སྐུལ་མ་ཞུས་པ་མྤེད། ད་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལོ་ ༡ དང་ཟླ་ ༢ མ་གཏོགས་ལས་ཀ་
བྱྤེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་མཇུག་སོང་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། འབད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བརྩོན་མ་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ NED ནས་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ལ་ང་ཚོའི་
རོགས་དངུལ། རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཡིན་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་གཅིག་ཆྤེད་
མངགས་བཙུགས་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ན་ཡང་ལས་ཀ་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་ཞྤེ་དྲག་མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཐབས་
ཤྤེས་མ་བྱས་པ་མྤེད། ད་དྤེ་ནང་བཞིན་ 5M གསུང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་འདི་ཞུ་རུ་འཇུག་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་
ཡིན། དྤེ་ནང་བཞིན་སྤུན་སིང་གཞིས་ཆགས་བཟོ་འདྲ་བོ་ཡིན་ན། Orrisa མཉམ་འབྤེལ་གི་ཁང་པ་རྒྱབ་རྒྱུར་
རོགས་དངུལ་འཚོལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ནས། Orrisa དང་ Minnesota གཉིས་སྤུན་སིང་གཞིས་
ཆགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཁོང་ཚོས་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་རྒྱུ་རོགས་པ་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་
འདི་ཚོ་ཞུས་པ་ཡིན། རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་སན་ཞུ་དང་ཡིག་འབྤེལ་ཁག་ཕོགས་སིག་གནང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
Proposal བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའི་འཆར་འགོད་ནང་ཕུལ་བ་ཞིག་མ་གཏོགས། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་
དངུལ་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་བའི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་བང་ཡག་པོ་ཞིག་བསིགས་
ནས། ཐོ་གཞུང་ཆ་ཚང་ཞིག་གསར་པ་བཟོས་པ་དང་། ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཐོ་སྤེབས་རྒྱུ། དངུལ་བསྡུས་བཞག་
པ་དང་། བསྡུས་ཚར་བ་དྤེ་འདྲའི་གཉིས་ལྡབ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ལོ་རང་བཀག་གཅིག་གི་ནང་ལ་མི་
གཅིག་གིས་ག་ཚོད་ཕུལ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་ལས་རིམ་བང་སིག་བཞིན་པའི་
སྐབས་རྤེད། ལག་དྤེབ་སྔོན་པོ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་འགན་སད་ཡོད་རྤེད། ད་ང་ཚོས་དྤེ་ཚུར་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀིས་འགན་བངས་ནས། བོད་རིགས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་པ་ཚང་མས་དོན་གཅོད་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་
ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་སྒང་ལ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ལས་རིམ་བང་བསིགས་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་
ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ༥ པ་དྤེ་ག་རྤེད་ཅྤེ་ན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་ཁུངས་ས་ཁང་ཉོ་བ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཀི་ཁང་པ་ནི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ང་མ་སྤེབས་གོང་སྐལ་རྡོར་སྐབས་ལ་
གཟིགས་གྲུབ་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་མ་འོངས་པར་ཨ་སྒོར་ ༥ རྤེ་བསྡུ་རྒྱུའི་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་དྤེ་ཡག་པོ་
བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་ཚོ་སོད་སའི་ཁང་པ་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་ཡོད་
རྤེད། བང་སིག་གི་ཡོད། ད་ཡིན་ན་དྤེའི་སྐོར་གྲུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་
ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་དྤེ་ཚོ་ངས་བསར་ལྡབ་བྱྤེད་ཀི་མིན། དྤེ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་
༤་༧ ནང་ལ་དྤེའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་གང་ཡིན་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་ཟིན་པ། སིད་འཛིན་གི་མཚན་རགས་བསོན་རྒྱུ་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་
དྤེའི་འོག་ནས། བཀའ་ཤག་གི་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་བསོན་འཛུགས་བྱས་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་ཞུ་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡིན། ༤་༧ དྤེ་གནད་དོན་གསལ་བཟོ་སྐབས་རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པའི་
གནད་དོན་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ ༤་༧་༡ ནང་ལ་ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ནང་བཞིན། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ PRM ལ་
འབྤེལ་བ་བྱས་པ་ཡིན། USAID ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་ཡིན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མ་འོངས་པར་བཀའ་བོན་དྤེ་
འདྲ་ཕྤེབས་ཡོང་བ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་དུས་ཚོད་བཟོས་ཤོག་ལབ་ན། ད་ཁོ་ཚོ་ལྟོས་དང་། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཀང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་མཇུག་སོང་ག་རྤེ་ཞུས་
ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ ༤་༧་༡ ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། ༤་༧་༢ ཡང་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཟིན་པ་
ཞིག་རྤེད། ༤་༧་༢ ནང་ལ་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས། སིད་འཛིན་གིས་ཀླད་ཀོར་མ་བཟོས་སྔོན་ནས། ང་
ཚོས་ Representative Nita Lowey དང་ Senator Lindsey Graham ལ་འབྤེལ་བ་
ཞུས་ནས། དྤེའི་སྐབས་ལ་ཞལ་བཞྤེས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོད། དྤེའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༦ དྤེ་ ༢༠༡༦།༡༠།༡ ནས་
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལས་བསོམས་ཡིན། དྤེའི་ནང་ལ་མི་སུ་དང་སུ་ཐུག་ཡོད་མྤེད་དང་། ཚེས་
གངས་དང་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀོད་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ ༤་༧་༣ ནང་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་བཟུང་།
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སུ་མཇལ་བ་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་སུ་མཇལ་བ་ཡིན་ན། ལས་བསོམས་ནང་ཐོ་གཞུང་ཆ་
ཚང་ཞིག་ཡོད། སུ་མཇལ་བ་ཡིན་ན་དཔལ་འབྱོར་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ང་
ཚོས་ཞུས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དགག་པ་ཡོད་དམ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཡིན། དགག་པ་ཡོད། ད་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཞྤེ་བོ་གསུངས་སོང་། ད་དགག་པ་མ་
བརྒྱབ་པར་བཞག་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ག་རྤེ་བཤད་འདོད་ཡོད་ན་བཤད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན། ད་ཁོ་ཡག་པོ་རྤེད་
བསམ་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་བསར་ཟློས་བསར་ཟློས་བྱས་ཡོང་གི་འདུག ད་གིན་ཞུས་ཚར་བ་ཡང་
བསར་བསར་ཟློས་ཡོང་གི་འདུག ཞུ་སོར་བ་གཅིག་པོས་སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ཤིག་གསུངས་ཚར་སོང་།
ད་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བསར་ཟློས་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་
ཀི་ཡོད་རྤེད།

རྩོད་ལན་པས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟའི་ཁུངས་སྤེལ་གི་འགན་དྤེ་རྩོད་ལན་

པ་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་དགག་ལན་དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ག་
འདྲ་ཕིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་བཏོན་པར་དགག་པ་རྒྱབ་རྒྱུ། རྩོད་ལན་པས་ངག་ཐོག་
ནས་གསུངས་པ་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་རྒྱུ། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གང་ཡོད་པར་དགག་པ་རྒྱབ་རྒྱུ་འདིའི་
རིམ་པ་དྤེ་ཚར་སོང་། འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡང་མིན་ན། དང་པོ་ནས་འགན་
འཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་རྒྱུ་བཞག་དགོས་ཀི་རྤེད། ང་ཚོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་འགན་དྤེ་འཁྱྤེར་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་ཐུག་གི་མ་རྤེད། འགན་ག་རྤེ་འཁྱྤེར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་སོར་བས་དཔང་
རགས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་
ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། དཔང་རགས་དྤེའི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་
དྤེའི་སྒང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གནང་ཆོག་གི་རྤེད་བསམ་གི་
འདུག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དུས་ཚོད་གནང་གི་རྤེད་མ་གཏོགས་མ་གནང་བ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་གི་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ཡིན་དུས། དཔང་རགས་ ༢༦ དྤེའི་ནང་ལ་གང་ལྟར་ Lindsey Graham དང་ Nita Lowey
མཇལ་བ་དྤེ་ཡོད། དཔང་རགས་ཨང་ ༢༧ པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཕི་ཟླ་ ༥ དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ་ང་ཚོས་ཕུལ་བ་དྤེ་རྤེད།
དཔང་རགས་ཨང་ ༢༧ དྤེའི་ནང་ལ་ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་
རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་དྤེ་སྔ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་ཁང་དང་། དོན་ཁང་གཉིས་ཐུན་མོང་
ནས་བོད་པ་དང་། བོད་དོན་ཐོག་རོགས་སོར་གཅོག་ཆ་མི་ཡོང་བར་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་
ཆབ་སིད་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕི་དྲིལ་ཚོགས་ཆུང་གཙོས་པའི་འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་ཆུང་གཞན་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུག་གི་
ལས་འགུལ་ལས་རིམ་བང་སིག་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། ཟླ་ཤས་སྔོན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཕི་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཙམ་གཅོག་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་ནས་བཟུང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གཉིས་ཐུན་མོང་ནས་འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོར་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་སྐབས་དང་།
ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཉྤེ་ལམ་ཨ་རིར་ཕྤེབས་སྐབས་སུ་ཞུས་དོན་ལྟར་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་
དོན་རོགས་སོར་གཅོག་ཆ་མི་ཡོང་བའི་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་དུང་མུ་
མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་ལ་བརྤེན་ལྷོད་གཡྤེང་མྤེད་པར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦
དྤེའི་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད།
བ་ཡིན།

དྤེའི་ནང་ལ་བཏོན་པ་དྤེ་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེར་ད་གིན་ལན་བརྒྱབ་ཚར་

དྤེ་ཡང་བསར་ཞུ་མི་དགོས་པ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན།

དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༨ དྤེ་ད་གིན་དྤེ་སྐོར་སྤྱིར་

བཏང་གིས་ཞུས་ཟིན་པ་སོང་ཙང་ཡང་བསར་ནང་དོན་བསར་ལྡབ་བྱྤེད་ཀི་མིན།
ལ་ཕུལ་བའི་སན་ཞུ་དྤེ་རྤེད།

༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣

དྤེའི་ནང་ལ་སྒང་གི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་བཞག དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་

ཀི་འདུག སྔོན་རྩིས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་བཀླགས་པའི་རྤེས་ལ་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་ཤྤེས་སོང་། དྤེ་ཞུས་པའི་རྤེས་སུ་ད་
ལྟའི་ཆར་བོད་མིའི་རོགས་སོར་རྩིས་མགོ་གང་གི་འོག་དུ་ཚུད་ཀི་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། ཧ་གོ་སོང་
ཟྤེར་བ་ལ་སོན་བརོད་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་བར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་
གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་ལ་འབྤེལ་བ་དང་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཆྤེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་
མུས་ཡིན།

དྤེ་ལས་ནས་དམིགས་གསལ་བཀོད་མངགས་ཡོད་ན། དྤེ་ལྟར་ལག་བསར་ཞུ་ཆོག་པ་བཅས།

བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ ༦ ཚེས་ ༡༣ ལ་ཞྤེས་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་
༢༩ པ་དྤེ་ང་ཚོའི་ཟླ་དྲུག་ལས་བསོམས་དྤེ་རྤེད། ངས་བསར་ལྡབ་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། དྤེའི་ནང་ལ། ལྷག་པར་དུ་
ཤོག་གངས་ ༤ པའི་ནང་། བར་ལམ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཆོག་གིས་ ༢༠༡༨ སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ནང་བོད་ཕི་
ནང་གཉིས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་མྤེད་སབས་ ༢༠༡༧ ནང་བཞིན་བོད་སོར་
རོགས་རམ་མུ་མཐུད་ ༢༠༡༨ ནང་ཡོང་ཐབས་དང་ཞྤེས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ག་རྤེ་འགོད་དགོས་རྤེད། དྤེ་ནང་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ནང་ལ་ཡང་བསར་གོས་ཚོགས་
འོག་མའི་ Nita lowey མཇལ་བ་ཡིན། Nita Lowey དྤེ་ Foreign Operation Sub
Committee Ranking Member ལབ་དུས་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་མི་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའི་ཚོགས་ཚུང་གི་ཚོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཙོ་དྤེ་མཇལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ཁོ་རང་གི་མཚན་ལ་ Harold Rogers རྤེད། ༢༠༡༧
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ང་ཚོས་ Harold Rogers མཇལ་བ་རྤེད། ཁོང་གིས་ཁྱྤེད་ཚོར་ ༢༠༡༧ ནང་
བཞིན་རག་ན་འགིག་ས་རྤེད་བ་ཟྤེར། དྤེ་ཡིན་ད་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་ནས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཡོད་རྤེད། ད་
ཚང་མ་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སྔོན་ནས་ང་ཚོས་ཡར་ཞྤེ་བོ་ཞུས་ནས་རྤེས་ལ་འགིག་མ་འགིག་གི་གནས་སངས་
བྱུང་ན། ཁྱྤེད་རང་གིས་དྤེ་དུས་དྤེ་འདྲ་ལབ་སོང་ཟྤེར་རྒྱུ་ཡོང་སིད་པ་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་
དྤེ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། དྤེའི་ནང་ལ་ཐོ་གཅིག་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ ༦ ཚེས་ ༢༨ ལ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ Patrick
Leahy རྤེད། ཁོ་རང་བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བ་རྙིང་པ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་གི་ལས་བྱྤེད་གཅིག་
གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ ༡༠༡ རྤེད་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། Hundred one Senator ཁོ་རང་
ཉམས་མོང་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཡོད་མཁན་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁོ་རང་ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས་གང་ལྟར་སྔོན་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚོགས་མི་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོ་མཇལ་ནས་ཞལ་བཞྤེས་ཡག་པོ་ཐོབ་
ཡོད། དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༩ དྤེའི་ནང་ལ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ དྤེ་ད་གིན་ངས་གོང་
དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་བསར་ལྡབ་ཞྤེ་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་གོང་མ་ནས་
རོགས་སོར་ཐོན་པ་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་ལ་བཏོན་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་
བསོམས་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ནས་
མཇུག་སོང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མ་སོང་ཞྤེས། འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་ཁུར་གནང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།

དྤེ་ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་

ཞུས་ཡོད། དྤེ་དོན་གཅོད་གཅིག་པོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་མིན། དོན་གཅོད་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་
འགུལ་ཁང་གིས་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་རྤེད། ལོ་རག་པ་རྤེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
Lobby Day ཟྤེར་ནས་ཞུ་གཏུག་གི་ཉིན་ཟྤེར་བ་ཞིག་ཨ་རིའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
བྱྤེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ལ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་རྤེ་སབས་བདྤེ་བ་ཡོད་ན་དྤེའི་སྐབས་
དྤེ་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚོ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལའང་
ཞུ་གཏུག་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་གཅིག་པོས་བྱས་པ་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་དྤེ་ལ་
དཔག་པའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་རོགས་དངུལ་མུ་
མཐུད་ནས་རག་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་སོན་བརོད་གནང་བ་དྤེ། གལ་སིད་ཨ་མི་རི་ཀའི་རོགས་དངུལ་གནང་
རྒྱུ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་རག་མྤེད་ན། ད་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་དོན་གཅོད་ཀིས་མཇུག་སོང་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་ཆགས་སོང་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ད་ཁུར་རྒྱུ་རྤེད། ནོར་འཁྲུལ་སོ་སོས་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡིན་ན་མུ་མཐུད་ནས་རག་བསད་ཡོད་རྤེད། རག་བསད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འགན་མ་
འཁྱྤེར་ནས་དངུལ་རག་བསད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་དྤེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་རང་ལ་བརྤེན་ནས་རྤེད།

སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི འཛིན་སོང་བཀའ་

ཤག་གིས་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངས་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། དཔལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཐྤེངས་མ་མང་པོར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་རྤེད། དོན་
གཅོད་གོང་མ་ཚོའི་འདིའི་སྒང་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་རྤེད། ཚང་མས་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་རྤེད། སུས་
གནང་བ་ཡིན་ན། དྤེའི་གནང་སོང་ཞྤེས་གསུང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། བྱས་པ་ཞིག་ལ་བྱས་
མ་སོང་ཞྤེས། དྤེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཅིག་རྤེད། བོད་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གིས་ལབ་པ་ཡིན་ན་ངས་འཁྱྤེར་
ས་རྤེད། ཡིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་དུས། དངོས་དོན་དང་མ་མཐུན་པ་དྤེ་
འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་པར། ང་མི་སྒྤེར་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐོང་མྤེད་པ་བཟོ་བ་དང་།

མིང་མྤེད་པ་

བཟོ་བ། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་པོ་ལ་བརྤེན་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་མ་གསུངས་པར་རྤེས་སུ་ Canada མི་
མང་ལ་གསུངས་པ་དང་།

དྤེའི་སྔོན་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་མ་

གཏོགས་འགོ་ས་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ལ་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དང་པོ་དྤེ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༦ གནད་དོན་
འཁྱྤེར་ནས། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་།

༢༦ འདི་ཁོ་རང་གིས་ཕུལ་བ་དྤེ་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་

ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚིག་ཐུང་ཞིག་དབྱིན་ཇིའི་ནང་ཀློག་ཆོག་པ་གིས། དྤེ་དབྱིན་ཇི་ནང་ཡོད་དུས། ད་འདི་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་སྒང་ལ་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་ཟིན་བིས་བརྒྱབ་ནས་ཕི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་། དྤེ་དྲ་རྒྱ་ཐོག་ལ་བཞག་པ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེའི་ནང་ལ་ A Tibet
Advocacy Delegation led by Richard Gere ལབ་རྤེད། Led by
Representative of His Holiness the Dalai Lama ལབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གང་ལྟར་ཡང་། ICT ཡི་ Richard Gere གིས་འགོ་འཁིད་ནས་འགོ་བ་ཞིག་རྤེད། འདི་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྤེའི་རྤེས་ལ་ The Representative Penpa Tsering ICT President
Mecacci, President Bhuchung Tsering, Programme Officer Tenchoe
Gyatso and Tsering Tashi were part of the delegation ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་གཙོ་བོ་དྤེ་ Richard Gere རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་སྒང་ལ་ང་
ཚོས་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ D.C ལ་སོ་རྒྱུ་འདི་གཙོ་བོ་དོན་གཅོད་རང་གིས་
འགན་འཁུར་པའི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་ཙང་། D.C ལ་སོ་དགོས་པ་
ཆགས་པ་རྤེད། གལ་སིད་ ICT གཅིག་པོ་བརྒྱུད་ནས། ICT ཡིས་རག་པར་སྣྤེ་འཁིད་ནས་འགོ་དགོས་པ་
ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་འདི་ནྤེའུ་ཡོག་ལ་རང་འཇགས་བསད་བསད་ན་འགིགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ICT
Office ཌི་སི་ལ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། བོད་པའི་དོན་དག་འདི་དོན་གཅོད་རང་གིས་འགན་གཙོ་བོ་
འཁུར་བའི་ཆྤེད་དུ་ཌི་སི་ལ་སོས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་རོགས་དངུལ་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡང་བཀའ་ཤག་དང་
དོན་གཅོད་ཀིས་འགོ་འཁིད་ནས་ཕ་གིར་ཡོད་པ་དང་། འདིར་ཡོད་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སོན་བྱས། ཕ་གིར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་པའི་དོན་གཅོད་ཀིས་འགོ་འཁིད་བྱས། དང་པོ་དྤེར་ས་ཡ་གཉིས་དང་ལྷག་ཙམ་ཞིག དྤེའི་རྤེས་ལ་ས་ཡ་ལྔ་
དང་ལྷག་ཙམ་ཞིག དྤེའི་རྤེས་ལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་ལྷག་ཙམ་ཞིག འདི་ལྟར་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། གཞན་པ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གཞན་པ་དྤེ་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཆོག་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྣྤེ་འཁིད་དགོས་པ་འདི་ང་ཚོ་བོད་པ་རང་གི་དོན་གཅོད།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་འོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་འགོ་དགོས་པ་འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་ཙང་། དྤེ་གལ་ཆྤེན་
པོ་གཅིག་ལ་མཐོང་ནས་ད་བར་དུ་ཕག་ལས་དྤེ་འདྲ་གནང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་
གིས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དྤེ། དྤེ་ག་རང་ཁོ་རང་གིས་བིས་པའི་ནང་ལ་ led by Richard Gere ཞྤེས་
བིས་ཡོད་རྤེད། འདི་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་འདི་ 5M སྒང་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། 5M ནང་ལ་མདོར་བསྡུས་ནས་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་
འབྤེལ་བའི་ལས་འཆར། རོགས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་འཆར། ལྷག་པར་དུ་
ཤྤེས་ཡོན། འཕྲོད་བསྤེན། དྤེ་ཚོའི་སྐོར་རྤེད། ད་ང་ཚོ་ལ་ཨ་རི་ནས་རག་པའི་རོགས་དངུལ་འདི་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་སྐོར་ལ་མ་རྤེད་པྤེ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་སྐོར་ལ་རྤེད་བ། ང་ཚོ་
ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། ང་ཚོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་
བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བསད་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་ད་གིན་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་འདི། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ཁོ་རང་ལ་མཇལ་སོང་། ང་ལ་བཀའ་མངགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་མ་སོང་། དཔང་རགས་ང་ཡིན་
ཞྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་ག་ལ་
སིད། གསུངས་ག་ལ་སིད་ཟྤེར་དུས་ད་འདི་གོ་ཤྤེས་དགོས་རྤེད་བ། གསུངས་ག་ལ་སིད་ལབ་དུས། འདི་
གསུངས་སིད་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། སྔོན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལབ་ཡོད་རྤེད་ད། རྒྱུ་
མཚན་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕ་གིར་རོགས་དངུལ་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱྤེད་རྒྱུ་འདི་དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། འདི་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་རྤེད།
ད་གིན་གསུངས་སོང་། ཡང་ནས་བསར་དུ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོར་འགན་ཡོད་རྤེད། འགན་འཁུར་རྒྱུ་ཡིན་
གསུངས་སོང་། འགན་ཡོད་རྤེད། འདི་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། འགན་ཡོད་པ་འདི་ཁོ་
རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་འདུག ངས་འགན་འཁུར་བ་ཡིན། འགན་ཡོད་རྤེད་གསུང་གི་འདུག ཁྱྤེད་ལ་འགན་
ཡོད་པ་ཞིག་ཁྱོད་ལ་འགན་འཁུར་མ་སོང་གསུངས་སིད་ཀི་རྤེད་བྤེ། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ 5M ནང་ལ་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་བིས་པ་ཞིག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྱོད་འཁུར་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གང་འདྲ་གསུང་སིད་ཀི་
རྤེད། གསུང་ག་ལ་སིད་ཟྤེར་དུས། ད་གསུངས་མ་རྤེད། གསུང་སིད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཁྱོད་རང་
གིས་གསུང་མ་སོང་ལབ་པ་འདི་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པ་ཧང་སང་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་འདི་བཤད་ཕོད་པ་བསམ་པ་
རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། འདི་གཅིག་ཡོད་པ་ཞིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་གསུངས་
འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་ལྟ་བུ་ལམ་
Page 299 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོན་ཡོད་པ་ཞིག་ཚང་མས་ཧ་གོ་བསད་ཡོད་པ་ཞིག ཁྱོད་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་སིད་ཀི་རྤེད་པྤེ། གསུང་
སིད་ཀི་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་ག་རྤེ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ལབ་ཀི་འདུག ད་གིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧
ལོའ །ི དང་པོ་འདི་ལ་ཞུ་སོར་བས་ལན་བརྒྱབ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཌོ་ནལ་ཊམ་
སིད་འཛིན་ལངས་དུས་སྐབས་སུ་རོགས་དངུལ་གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལབ་དང་།
མི་མང་ཚང་མ་སྤེམས་ཁལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལབ་དང་། ཌོ་ནལ་ཊམ་སིད་འཛིན་ཐོབ་རྤེད་ད།
རོགས་དངུལ་གཅོག་གི་ཡིན་ལབ་མཁན་ཞིག་སིད་འཛིན་ཐོབ་པ་རྤེད། མི་མང་ཚང་མ་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་
རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་བསམ་བོ་གཏང་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་སོ་སོ་ཁིམས་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས། འདི་ཚོ་
ཚང་མ་འབྤེལ་བ་མྤེད་མདོག་མདོག་བཤད་པ་འདི་ངས་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཆ་
ནས་ཏག་ཏག་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཌོ་ནལ་ཊམ་སིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་ལངས་སྐབས་ནས་མི་ཚང་
མས་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལའང་ཐོན་ཡོད་རྤེད།
ངས་རོགས་དངུལ་གཅོག་རྒྱུ་དྤེ་ཨ་རི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྐབས་ནས་རྤེད། ཌོ་ནལ་ཊམ་སིད་
འཛིན་ལངས་ནས་མ་གཏོགས་བརྩི་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་མ་རྤེད།

ཞུ་སོར་བའི་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དྤེ་

ག་དུས་ཡིན་ནའང་། ཁོ་རང་གི་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་པ་དྤེའི་དུས་ཡུན་དྤེ་ལ་མ་གཏོགས་གཏོང་གི་མི་འདུག ང་ཚོ་རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མ་འོངས་རྒྱུན་བསིངས་ཀི་ཆྤེད་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་
དགོས་དུས། སྔ་ཕི་བར་གསུམ་རྒྱང་རིང་པོར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྤེད། དྤེ་གཏོང་དགོས་པ་འདི། དོན་
གཅོད་ཀི་ངོས་ནས་དྤེ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། དོན་གཅོད་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད་ད། ཡིན་ནའང་
ཌོ་ནལ་ཊམ་སིད་འཛིན་ཆགས་ཚར་དུས། ང་ཚོར་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། འགོ་བདྤེ་པོ་མི་འདུག དྤེ་འདྲ་རང་
རང་གསུངས་ནས་བསད་དྤེ། གང་ལྟར་འདི་སྔོན་གི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ཡོངས་གགས་རྤེད། སྔོན་ལ་ཞུ་སོར་བའི་
ངོས་ནས་ཡོངས་གགས་རྤེད་ལབ་པ་གཅིག་འདུག་བ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་
ཐོན་པ་ཞིག་རྤེད། ཨ་རི་ཡི་རོགས་དངུལ་གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་ལབ་པ་དྤེ། ད་ག་ཙམ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པ་ཞིག་
རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བའི་གསུངས་སངས་ལ་བལྟས་ན། ཛ་དྲག་པོ་དང་། དྤེ་འདྲ་ཞིག་མྤེད་པ་འདྲ་བོ་
གསུངས་འདུག་བ། དྤེ་ཡིན་དུས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་གཅིག་འདི་རྤེད། ICT
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་ནང་ལ་རྤེད་པྤེ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔང་རགས་ནང་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་ཡོང་དུས། ད་ག་
ཙམ་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ལ་དྲངས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ནས་གསུངས་ཡོང་དུས། སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ལ་གཅིག་
ཆགས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཡོང་དུས། ངས་འདི་ཞུ་དགོས་པསམ་ནས། འདི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་རྤེད།
President Donald Trump has
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གོགས་པོ། འདི་ཆོག་གི་ཨྤེ་ཡོད། ང་ཚོ་འདིའི་ནང་ལ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་དཔང་རགས་མ་རྤེད། ཁོ་རང་གི་ཁ་སྤེང་འདི་ལ་ངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་
དཔང་རགས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ག་རྤེ་ཡིན་
ཟྤེར་ན། བརྒྱུད་ལམ་གལ་ཆྤེན་པོ་མིན་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། The Gaurdian དང་། IPT དྤེ་ཚོ་ཚང་
མ་ལ་ཐོན་པ་ཞིག མི་ཚང་མས་ཡིད་ཆྤེས་དང་། ཆ་འཇོག་བྱྤེད་སའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་ཏྤེ་སྤེམས་འཚབ་
སྤེབས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་པ་རྤེད། ད་ཞུ་སོར་བས་འདི་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བས་དྭགས་པོ་
བསོད་ནམས་ནོར་བུས་ང་ལ་ཁྱྤེད་རང་གི་འདི་སྐོར་ལ་ཡིག་ལན་ཞིག་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ནས་གསུངས་སོང་མ་
གཏོགས་དྤེ་ཚ་འདྤེད་མ་རྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ལ་རྩིས་ནས་བཏང་ཡོང་བ་མ་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་
གསུངས་སོང་། རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་ཚར་དུས། ཨ་རིའི་བོད་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་
རོགས་དངུལ་དྤེ་ཀླད་ཀོར་བཟོས་ཡོད་ལབ་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་ཡོང་དུས། མི་ཚང་མ་སྤེམས་འཚབ་
སྤེབས་པ་རྤེད། སྤེམས་འཚབ་སྤེབས་ཙང་། གསར་འགོད་པ་དྤེ་ཚོས་དྲི་བ་འགོད་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ཡིན་ནའང་སྤེམས་འཚབ་སྤེབས་ཏྤེ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཐོན་འདུག ད་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེའི་སྒང་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་
དགོས་ཀི་འདུག འདི་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས། ནང་གནས་སྒང་ལ་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་ལྟར་ཕུལ་ཡོད་
རྤེད། ཡི་གྤེ་ཞིག་ནང་གནས་སྒང་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས། དྤེ་དྤེ་ག་ཙམ་སྐད་ཆ་
དྲིས་པ་ཞིག་དང་། དྤེའི་སྒང་ལ་ལན་ཞིག་བིས་པ་ཙམ་གིས་འགིགས་པ་ཆགས་ཀི་རྤེད་དམ། ཆགས་ཀི་མ་རྤེད།
ནང་གནས་སྒང་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ནས། ཁོ་རང་གིས་ནང་གནས་ཀི་ཐོག་ནས་ཕུལ་
ཡིན་གསུངས་ཡོད་པ་འདི་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་
ཨང་ ༢༩ ཡིན་ན་གཅིག་རྤེད། ང་ཚོས་ཕུལ་བ་ཨང་ ༢༨ རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ངས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་བསམ་
སོང་། གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྒང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་ཡོང་བ་ལབ་ཡོད།
འོག་ལ་མི་སུ་དང་སུ་ཐུག་ཡོད་མྤེད་འདི་ལབ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་ཧ་གོ་དགོས་རྤེད་མདོག་
མདོག་རྤེད་ད། དྤེ་འདྲ་ཙམ་ཞིག་ལབ་ན། བཀའ་ཤག་གི་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་
ལབ་ཡོད་རྤེད། ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་བིས་ཡོད་ལབ་ཡོད་རྤེད་ད། ལས་བསོམས་ཁག་ནང་ལ་ཞིབ་གསལ་བིས་
ཡོད་ལབ་པ་དྤེ། ཞིབ་གསལ་དྤེ། འདི་རྤེད་བ། དཔལ་འབྱོར་སྐོར་ལ་བཤད་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་སྐོར་ལ་ང་
ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་བཤད་ཡོད་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་སྐོར་ལ་བཤད་ཡོད་ན། ད་ལྟའི་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ ག་རྤེ་
བཤད་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས། ག་རྤེ་སན་སྤེང་ཕུལ་ཡོད། ལས་བསོམས་ནི་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཕུལ་
བ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ སྔོན་ལ་ག་རྤེ་ཕུལ་ཡོད། ཁྱྤེད་རང་གིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢
ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ Nita Lowey ཐུག་ཡིན། Nita Lowey ཐུག་ཡིན་ལབ་པ་ག་བ་ཡོད། ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ Nita Lowey ཐུག་ཡིན་ལབ་པ་འདི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་
ཡོད་པྤེ། དོན་གཅོད་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ཡོད་པྤེ། Nita Lowey སུས་ཐུག་པ་རྤེད། Nita Lowey ལ་འབྤེལ་
བ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཨི་མྤེལ་ཡོད་པྤེ། Nita Lowey གིས་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཐུག་ཤོག་ལབ་པའི་ཡིག་ལན་ཡོད་པྤེ། གང་
འདྲ་ཐུག་པ་ཡིན། འདི་ག་རྤེ་བྱས་ནས། ཁྱོད་ཀིས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ག་པར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དགག་པ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་འདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་༩ ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གིས་ངོས་བཞྤེས་གནང་ནས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། འདི་ནང་ལ་སྐབས་དྤེ་
དུས་ནས་ Nita Lowey ཐུག་ཡོད་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་ལན་ནང་ད་ལྟ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད། འདི་ཞུ་ལན་གང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་ལན་ནང་ Nita Lowey ཐུག་པ་ཡིན་ཟྤེར་
བ་དྤེ། ཞུ་རྩ་གང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༢ དྤེ་གནད་དོན་གསལ་བཟོའ ་ི སྐབས་ལ་རྩོད་
ལན་པའི་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པ་རྤེད། ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་ཁ་སྤེང་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཀང་ད་ལྟ་ངོས་ལྤེན་མྤེད་
ཟྤེར་བ་གང་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདིར་དགག་པ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཁྱོད་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད། ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་
དང་། མ་ཟིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་ཡོང་གི་རྤེད། ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་དང་མ་
ཟིན་དྤེ་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༢ ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༢ ནང་ལན་བརྒྱབ་པ་དྤེ་རྤེད། ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པ་རྤེད། ངོས་ལྤེན་བྱས་
ཟིན་པ་རྤེད་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་འགོ་གི་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་ Nita Lowey ཐུག་པ་དྤེ་ཁོ་
རང་གིས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། དགག་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ངའི་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། Nita Lowey
སྐོར་ལ་ཁོ་རང་གིས་དཔང་རགས་སད་ཡོད་རྤེད། ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་དྤེ། ཁོང་གིས་མ་གསུངས་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་
ལན་འདྤེབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། ཁོ་རང་རང་གིས་ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ། ང་
ཚོའི་དཔང་རགས་ ༢༦ དྤེ་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ ༣༨ རྤེད། ཁོ་རང་གི་ད་གིན་བཀླགས་སོང་བ།
སྒང་ལ་གསལ་པོ་དཔལ་འབྱོར་རོགས་སོར་ཡོང་བ། འོག་ལ་ང་ཚོ་ཐུག་པའི་མིང་ཚང་མ་བིས་ཡོད། ཁོ་རང་
རང་གིས་བཤད་པ་ཞིག་རྤེད། ངས་དྤེ་ལ་ལན་བརྒྱབ་ཡོད། ཁོ་རང་རང་གིས་བཤད་པ་ག་རྤེ་རྤེད། དཔལ་
འབྱོར་གི་རོགས་སོར་ཡོང་བ། འོག་ལ་མི་ཐུག་པའི་མིང་དྤེ་ཚོ་ཡོད། ཁོ་རང་གིས་ལབ་སོང་། ང་ཐམས་ཅད་
མཁྱྤེན་པ་མིན། བཀའ་ཤག་ཐམས་ཅད་མཁྱྤེན་པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྒང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་ཡོང་
བ་ཞིག་བིས་པ་ཙམ་གིས། འོག་ལ་མི་ཐུག་པའི་ list བིས་པ་ཙམ་གིས། ཁྱྤེད་ཀིས་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ཞྤེ་པོ་
བྱས་ཡོད་ལབ་ན་སུས་ཧ་གོ་གི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཁྱྤེད་རང་གིས་གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བིས་ཡོད་པའི་
ཞིབ་ཅིང་གསལ་པ་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་ཡོད་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཀོད་ཡོད་མ་རྤེད། བཀོད་མྤེད་
ཙང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་འདི་ལ་མཇུག་སོང་གནང་མི་འདུག་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འདི་རྤེད། རོགས་
དངུལ་སྐོར་དྤེ་ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ བར་དུ་རོགས་དངུལ་གི་
རྩིས་མགོ་ག་པར་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་གསལ་བ་ཞིག་རྤེད། ངས་
བཟོས་མྤེད། ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་ད་ལྟ་རང་ཁ་ནས་བཤད་པ་ཞིག་རྤེད། ངས་བཤད་མྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ང་
ཚོས་ཨ་རི་ལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ནས་ཨ་རི་
རོགས་དངུལ་གནང་ཡོད་རྤེད། གནང་ཡོད་དུས་དྤེའི་སྐོར་གི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ཀིས་རང་ལ་འཁི་ཡོད་པའི་འགན་ཁུར་དགོས་ན་དྤེ་ལུགས་ཀིས་
འཁྱྤེར་དགོས་རྤེད་བསམ་པའི་བསམ་བོ་ཡོད་ན་ཡང་། ཞུ་སོར་བར་དྤེ་ལྟ་བུའི་འགན་ཁུར་པའི་ཀུན་སོང་དྤེ་མྤེད་
ཙང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ བར་དུ་རྩིས་མགོ་ག་པར་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཧ་གོ་མྤེད་
དུས། དྤེ་ཡང་ག་དུས་བསན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕ་གིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་། ག་ས་ག་ལ་དྤེ་ཆགས་ཡོང་།
བཀའ་ཤག་གི་ཕར་བདའ་འདྤེད་བཏང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ཕར་ཕྤེབས་རྤེད། ཕྤེབས་པ་མ་ཟད། ཆྤེད་མངགས་མི་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་
འདྲའི་མང་པོ་གཅིག་བྱས། ཡར་བྱས་མར་བྱས། མང་པོ་གཅིག་བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བ་སོད་ཚུགས་
ཀི་མ་རྤེད་བ། དྤེ་ཀློག་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ཡ་ལན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་ཡ་ལན་བྱས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་
ཀི་རྤེད། བྱས་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་ཁུངས་སྤེལ་ནི་མཐོང་རྒྱུ་དང་ཐོས་རྒྱུ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་དུས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་རགས་ཨང་། ༣༨ ནང་ལ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་
ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔང་རགས་ཨང་། ༣༨ དྤེ་ལས་བསོམས་དྤེ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་། ༣༨ ནང་བིས་
མི་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གི་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་བིས་ཡོད་ལབ་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༡ ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
དྤེའི་ནང་ PRM དང་། USAID གཉིས་ཀི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་མཉམ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་དང་། གོས་
ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་འབྤེལ་བ་ཇི་ཞུས་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་
ཆྤེར་སན་སྤེང་དང་། ལས་བསོམས་ཁག་ནང་ཞིབ་གསལ་བིས་ཡོད་ལབ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཁོ་རང་གི་ལས་
བསོམས་ཁག་ནང་ཞིབ་ཅིང་བིས་ཡོད་ལབ་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ལས་བསོམས་ནང་ལ་བླུགས་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་
དུས། དྤེ་གཉིས་མཐུན་གི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཞིབ་ཅིང་གསལ་པ་བིས་ཡོད་མ་
རྤེད། ཞིབ་ཅིང་གསལ་པ་བིས་མྤེད་ཙང་ཞུ་སོར་བའི་ད་གིན་ལས་ས་པོ་ཞིག་བིས་སོང་བ། ད་གིན་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་གསན་སོང་བ། ཨ་རི་ཡི་ལས་བསོམས་འབི་སངས་དྤེ་དྤེང་སང་དོན་གཅོད་
ཁག་ཆ་ཚང་གི་མིག་དཔྤེ་བལྟ་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུང་སོང་། དྤེ་ངས་གོ་མ་སོང་། གོ་མ་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་འདྲའི་བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་ན། ཞུ་སོར་བའི་འཁྱྤེར་ཡོང་ན་འགིག་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད་མ་གཏོགས་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་མ་སོང། ད་གིན་ངས་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩ་ ༤་༧་༢ ནང་ལུང་
འདྲྤེན་བྱས། ༤་༧་༢ ཆ་ཚང་ཞིག་བཀླགས་སོང་། འདི་ངས་ཀློག་མི་དགོས་པ་གིས། གང་ལྟར་ཡང་ཕི་ལོ
༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡ ལ།
ཞུ་སོར་བས། དགག་པ་ཞུ་ཆོག་པ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ༤་༧་༢ དྤེ་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤༌༧༌༢ ནང་། དོན་

གཅོད་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་།

ཟླ་ ༣

ཚེས་ ༡ ཉིན་སོ་སོར་ Richard Gere མཆོག་ཌི་སི་ལ་ཕྤེབས་སྐབས། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཐུས་མི་མང་པོ་མཇལ་བའི་ནང་ནས། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བགྤེས་པ་
Rep. Nita Lowey (Ranking Member, State and Foreign Operations
Sub Committee) མཆོག་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
Senator Lindsey Graham མཆོག་མཇལ་སྐབས་སོ་སོར། མ་འོངས་པར་བོད་མིར་དཔལ་འབྱོར་
རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་སྐོར་ཞུས་པར། དྤེ་ནང་བཞིན་ ༤་༧་༨ ནང་། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ དང་
ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སོ་སོར་ Richard Gere མཆོག་དང་། གུས་ཞུ་སོར་བ་དང་ལས་བྱྤེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་
དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་སྣྤེ་བཅས་པས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་དག་ཅིག་མཇལ་བའི་ནང་ནས་སར་ཡང་
Nita Lowey མཆོག་དང་། འབྤེལ་ཡོད་གཙོ་བོའ ་ི གས་ཏྤེ། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕི་འབྤེལ་སྔོན་རྩིས་
འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Harold Rogers མཆོག་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་བགྤེས་པ་ Patrick Leahy མཆོག གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་
ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་བཅས་མཇལ་ནས་རོགས་དངུལ་སྐོར་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཞྤེས་
པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པར་ཐག་བཅད། འདིའི་སྒང་ལ་སྔོན་
མ་གསལ་བཟོ་སྐབས་ ༤་༧་༢ དང་ ༤་༧་༨ གཙང་མ་ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང། ད་ནས་བཟུང་ཞུ་
སོར་བ་དང། རྩོད་ལན་པ་གཉིས་ཀས་དྤེའི་སྒང་ལ་གྤེང་མི་དགོས་པ་ཡིན། དྤེ་ནས་ད་གིན་ཕོགས་གཉིས་ཀས་
གསུང་གི་འདུག སིག་གཞི་མགོ་མ་ཚོས་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་དོན་
ཚན་ ༣༧ པ། གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་འདྲི་རྩད་ཀི་ཐོག་ནས་རོགས་ཐབས་ལ་ལན་འདྤེབས་ཟྤེ ར ་བ་ཞི ག ་ཡོ ད ་
རྤེ ད ། དྤེ ་ སྔོ ན ་མ་ཐོ ག ་མའི ་ ཉན་ཞི བ ་སྐབས་ལ་ངོ ་ སོ ད ་ཞུས་པ་ཡི ན ། དྤེ ་ ལག་ལྤེ ན ་བསར་མ་སོ ང ་། ད་
ལྟ་འདི ་ མུ་མཐུད་ནས་གྤེ ང ་བསད་ཀི ་ འདུག དྤེ འི ་ ནང་ག་རྤེ ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ། [ཀ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དུས་

ཚོད་ཟུར་དུ་བཟོས་མྤེད་ན། གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་རོགས་ཐབས་ཀི་ཆྤེད་དུ་དྲི་བ་གཏོང་ཡུལ་ཞིག་ལ་དྲི་བ་
འབྱོར་རྤེས་འགངས་མཐར་ཉིན་གངས་སུམ་ཅུའི་ནང་དྲི་བར་ལན་འདྤེབས་མ་བྱས་པའམ། བྱས་ཀང་ཆ་ཚང་
བའམ་ལྡྤེང་ངྤེས་བྱས་མྤེད་ན་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་གོད་ཡ་དྤེས་དྲི་བ་གཏོང་ཡུལ་གོད་ཡས་ལན་འདྤེབས་
སམ། ལན་འདྤེབས་ཆ་ཚང་རྒྱག་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་རྒྱུའི་རྤེ་འདུན་ཞུ་ཆོག
ཕར་ཚུར་ཡི ག ་ཐོ ག ་དྲི ་ བ་འདྲི ་ ཆོ ག ་གི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ། ཞུ་སོ ར ་བས་རྩོ ད ་ལན་པའི ་ ཞུ་ལན་ལ་ཡི ག ་ཐོ ག ་
ནས་དྲི ་ བ་འདྲི ་ ཆོ ག ་གི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ། རྩོ ད ་ལན་པས་ཞུ་སོ ར ་བའི ་ ཞུ་རྩ་ལ་ཡི ག ་ཐོ ག ་ནས་དྲི ་ བ་འདྲི ་ ཆོ ག ་
གི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ། འདི ་ ཕོ ག ས་གཉི ས ་ཀ་ནས་གོ ་ སྐབས་བངས་མ་སོ ང ། གོ ་ སྐབས་དྤེ ་ཤོར་སོ ང ་། ད་ལྟ་
བྱུང་དང་། མ་བྱུང་མང་པོ ་ ཞྤེ ་ པོ ་ ཞི ག ་གསུང་གནང་གི ་ འདུག དྤེ ་ བཤད་ས་ལྷག་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། གོ ་
སྐབས་དྤེ ་ ཁྱྤེ ད ་རང་གཉི ས ་ཀིས་མྤེ ད ་པ་བཟོ ས ་རྤེ ད ། ད་མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེ བ ས་རོ ག ས་གནང་། ཞུ་
སོ ར ་བར་དྤེ འི ་ སྒང་ལ་དགག་པ་ཡོ ད ་པྤེ །
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་གནད་དོན་གསལ་བཟོའ ་ི སྐབས་ལ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཟིན་པ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ལབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་གསུང་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཞུ་
སོར་བས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དགག་པ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དཔོན་ཚོས་གསུང་
དགོས་པ་རྤེད་པྤེ། འདི་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོས་གནང་ན། ང་ཚོས་དགག་པ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་ཚོ་
རྤེས་ལ་ལྟ་གི་ལྟ་གི་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་་བའི་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ ༤་༧་༢ ཞུ་ལན་ནང་ལ་ལན་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། འདི་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་པ་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐག་གཅོད་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་བྱས་ཡོང་
དུས་དྤེའི་སྒང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ལན་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ངས་མུ་མཐུད་ནས་གང་ལྟར་
ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། དྤེ་བརྩི་སྲུང་གང་ཐུབ་
བྱས་པའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ད་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ད་གིན་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་ནས་བཅད་པ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ཁོ་རང་གིས་མགིན་ཚབ་ཞྤེ་བོ་བྱས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀི་དྤེ་འདྲ་བསམ་ཡོད་
མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་འདྲ་བསམ་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་དྤེ་འདྲ་བསམ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ཁིམས་
ཞིབ་པས་དྤེ་འདྲ་བསམ་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་མ་སོང་མ་གཏོགས། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གིས་བསམ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁོ་རང་གིས་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་རང་རྤེད། གོས་
ཚོགས་དང་ལ་སོགས་པ་ཁྱྤེར་ནས་དྤེ་འདྲའི་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་ན།
ད་ལྟ་རོགས་དངུལ་གཅོག་རྒྱུའི་སྐོར་དྤེ་རྩ་བས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ས་ཡ་མང་པོའ ་ི དོན་དག་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས། དྤེ་ཡང་ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་ཡོད་
དུས། དྤེ་རྦད་དྤེ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་ནས་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད་
མདོག་མདོག་བཤད་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་མི་འདུག ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མར་གསུངས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཁོང་གིས་བཀླགས་སོང་། ༤་༧ ནང་ད་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། ད་ཕ་གིར་ང་ཚོས་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཞིག་བཞག་
པ་ཡིན་ན་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཞིག་གིས། བཀའ་ཤག་ཅིག་གིས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་དྤེ་
གང་མི་ཚད་རྤེད་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་རིང་ཐག་བཅད་ནས། དོགས་པ་ཟ་མཁན་གི་མི་གཅིག་ཆགས་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྱྤེད་
རང་གིས་གནང་ལུགས་གནང་སངས་དྤེ་ལ་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པའི་མི་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། དོགས་པ་ཟ་དགོས་
པའི་མི་ཞིག་ཆགས་ཙང་། སྐལ་རྡོར་ལགས་དང་དྤེ་ཚོ་ཕི་ཟླ་ ༧ པ་ལ་ཕར་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད།
གོ་སོང་བ། གལ་སིད་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་སྔོན་ལ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཁོ་རང་གིས་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་མཇུག་སོང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱྤེད་དགོས་པ་དང། འགན་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་པོ་ཧ་གོ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སོན་དྤེ་ག་རང་
ཡོད་རྤེད། གསལ་པོ་ཧ་གོ་ནས་བོ་འགྤེལ་རང་བཀལ་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་བོ་བཀལ་བ་རྤེད། བོ་བཀལ་
ནའང་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ནང་བཞིན་ཞིག་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཧ་གོ་གི་རྤེད། སོ་སོའ ་ི སྐབས་
དྤེ་དུས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་དུ་ཞུ་སོར་བ་ག་པར་ཕྤེབས་བསད་ཡོད། ཨ་རིའི་ག་ས་ག་ལ་ག་པར་ཕྤེབས་
བསད་ཡོད། ཆོས་ཚོགས་ཁག་དང་། དྤེ་ཚོ་ལ་ཕྤེབས་བསད་ཡོད་བ། གང་ལྟར་ཡང་དོགས་པ་ཟ་སའི་མི་ཞིག་
ཆགས་པ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་གང་མིན་ཚད་ཡིན་ལབ་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་དོགས་པ་
ཟ་སའི་མི་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། ཆགས་ཙང་། ད་ཕ་གི་ལ་མི་ཡང་བསར་མངགས་དགོས་པ་འདྲ་བོ། སིད་སོང་
ཕྤེབས་དགོས་ན་ཨྤེ་དྲག ཁྱད་ལས་ཀི་སྔོན་མའི་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་གི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ། འབྤེལ་ཡོད་ཀི་
དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའི་འབྤེལ་ཡོད་སུ་ཡིན་ན། ཕྤེབས་ཨྤེ་ཐུབ་བལྟ་ཡ། ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་དགུ་
རྩལ་སྤྲུགས་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་ཕ་གིར་སྔོན་རྩིས་ཀི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ ༨ དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན། ག་རྤེ་
གནང་གི་ཡིན་པ། བདྤེན་པ་རྤེད། ཕ་གིར་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ ༨ དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་
དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། མ་རག་ན་ག་རྤེ་བྱྤེད་
དགོས་རྤེད། གཅིག་རག་ཐབས་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གིས་བོ་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་མྤེད་ན། ཁོ་
རང་གི་གནང་སངས་ནང་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གོང་རག་
ས་རྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གིས་བོ་
འཁྤེལ་བ་ཞིག་མ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཡོང་ཐབས་མྤེད་པ་ཞིག་བཀའ་ཤག་ལ་ཚོར་བ་དྤེ་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡང་། ཞུ་སོར་བས་གནང་སངས་ནས་སྤེབས་པ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སྔ་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ཐུགས་
སྣང་མ་གནང་བ་དང་། སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ། ཕར་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་མ་གཏོགས་ཚུར་ལན་འདྤེབས་མ་བྱས་པ་དང་།
དྤེའི་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་ཁག་དཀི་ས་ཚང་མ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་དང་། སིད་སོང་གི་མཛད་
འཆར་ལ་སོགས་པ་ཁག་དཀི་བྱས། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཤྤེས་ཡོད་པ། ཤྤེས་བཞིན་པར་སོ་
སོའ ་ི ལས་འགན་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བཟོ་དགོས་པ་ཧ་གོ་འདུག ཧ་གོ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁྱོད་ཀིས་བསྒྲུབས་མི་འདུག
བསྒྲུབས་མྤེད་དུས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཤིག་ལྷག་པ་ཡིན་དུས། ས་ཡ་ ༨ དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ད་ང་ཚོ་ག་རྤེ་
བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་པ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ ༨ དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་
ལ་གོང་ག་ཚོད་རག་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་ཧ་གོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བོ་འཁྤེལ་ཐུབ་མ་རྤེད།
ཁྱོད་རང་གི་གནང་སངས་དྤེ་ལ་བོ་འཁྤེལ་ཐུབ་མ་རྤེད། ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སྒང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་།
ད་བོ་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་དགོས་ཙང་། བཀའ་ཤག་གིས་སིད་སོང་ཕྤེབས་ན་ཨྤེ་དྲག འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་
ཕྤེབས་ན་ཨྤེ་དྲག་བལྟས་པ་རྤེད། ད་ས་ཡ་ ༨ དྤེ་བཅད་པ་ཡིན་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གཅིག་པོ་
མ་རྤེད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བརྡ་ལན་ག་རྤེ་འགོ་གི་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་དངུལ་ས་ཡ་ ༨ བཅད་པ་རྤེད། རྦད་དྤེ་ཀླད་ཀོར་བཟོས་པ་རྤེད་ལབ་ན། དངུལ་ད་
དངུལ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནས་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་འགོ་དུས། རྒྱ་ནག་ལ་ཡིན་ནའང་། དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་གནས་
སངས་ཤིག་ཡོང་བ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་དོན་དངོས་རྤེད། དྤེ་དྤེ་ག་ཡིན་ཙང་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་
མི་བོ་འཁྤེལ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན་ད་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་
ཐུབ་ས་མ་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོ་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། བོ་མི་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། འགན་ཁུར་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། སུས་འགན་ཁུར་ཐུབ་
བསད་ཀི་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ད་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན། ག་རྤེ་ལབ་
ཡོང་ན། སང་ཉིན་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པས་བྱས་པ་
རྤེད་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད་བ། དྤེའི་འགན་དྤེ་སུས་ཁུར་ཐུབ་ཀི་རྤེད། ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ ༨
བཅད་འགོ་བ་ཡིན་ན། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་འགག་འགོ་བ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་
གི་སོབ་ཡོན་མང་པོ་ཞིག་འགག་འགོ་བ་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་སྒང་ལ་འགག་འགོ་བ་རྤེད། རིག་གཞུང་སྒང་ལ་
འགག་འགོ་བ་རྤེད། ཚང་མའི་སྒང་ལ་འགག་འགོ་བ་རྤེད། མཐའ་ན་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རྒྱུན་སོང་
བྱྤེད་པའི་སྒང་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཧང་སང་པའི་ཛ་དྲག་སྒང་ལ་སྤེབས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཤྤེས་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། ད་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་བྱྤེད་དམ། ད་བོ་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་
རྤེད། བོ་འཁྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ད། ད་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་གསུངས་སོང་། སྐལ་རྡོར་ཕར་ཕྤེབས་
རྤེད། སྐལ་རྡོར་ཕར་ཕྤེབས་ནས་ Nita Lowey ཡི་ Staff ཐུག་པ་རྤེད། Lindsey Graham
ཡི་ staff ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཐུག་ཡོད་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་
སོང་། ཨ་རི་ལ་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་ནས་རག་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོང་གིས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་མདོག་མདོག་
ཅིག་གསུངས་སོང་བ། དྤེ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། ས་འཇུག་ནང་ཡོད་རྤེད་ད། ངས་བྱས་པའི་བྱས་རྤེས་ལ་
འདི་འདྲ་བཤད་ནས་ནག་བསུབ་བཏང་ནས་ངའི་མི་གཤིས་ལ་སོན་བརོད། ང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཐོང་མྤེད་པ་བཟོ་
བའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའི་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། གསལ་པོ་ཞིག་ལ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་བ་ན་མྤེད་པ་ལ་བརྤེན་པ་དྤེ་གཙོ་བོ། གཉིས་པ་
དྤེ་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་རྤེད། ཆ་ཚང་ཕྤེབས་པ་རྤེད།
དྤེ་ཚོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བརྤེན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ངས་བྱས་པ་ཡིན། དྤེ་ནག་བསུབ་བཏང་བ་རྤེད།
དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་ཁྱོད་ཀིས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་གོ ཁྱོད་བྱྤེད་ཐུབ་ས་ཡིན་པ་
ཞིག་ཧ་གོ་ན། བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དྲག་དང་། བོ་འཚབ་བྱྤེད་དགོས་པ་མ་རྤེད། གལ་སིད་ཞུ་སོར་
བས་བྱྤེད་ཐུབ་ས་རྤེད་བསམ་པའི་གདྤེང་སོབས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སིད་སོང་ཕ་གིར་ཕྤེབས་ནས་ག་ས་ག་ལ་ཞུ་
དགོས་པ་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བིས་འདུག དཔང་རགས་ནང་ལ་ཁྱྤེར་འདུག སིད་སོང་ཕ་གིར་
ཕྤེབས་ནས་ཐུགས་ཕན་སོས་སོང་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་འདུག སིད་སོང་ཕྤེབས་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད།
སྐལ་རྡོར་ཁོང་ཚོ་གཏོང་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད། གོ་ཆོད་མཁན་གི་མི་གཅིག་ཡོད། དོགས་པ་ཟ་མཁན་གི་མི་
ཞིག་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ཡིད་ཆྤེས་བོ་འཁྤེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་འདྲ་བྱུང་དགོས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
Page 307 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་བྱུང་སོང་ང་། བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་འ་ཆད། འུ་ཐུག སྐད་ཤོར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་
རྤེད། སྐད་ཤོར་ནས་ད་དངོས་གནས་དོགས་པ་ཟ་མཁན་གི་མི་གཅིག་བཞག་པ་ཡིད་ཆྤེས་བོ་འཁྤེལ་མི་ཐུབ་པ་
དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་འུ་ཐུག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མི་མང་ནང་ལ་མཐོང་བརླག་
པར་བྱས་པ་ཡིན་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་ཕན་གི་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་མ་
ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་ནས་དྤེ་ལ་མི་མང་ནང་ལ་རྦད་དྤེ་ནག་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བཟོས་ན། བཀའ་ཤག་གིས་རྩ་དོན་
བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་གི་རྤེད་པྤེ། ཡང་ན་ག་རྤེ་ཕན་གི་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་དྤེ་ལྟ་བུ་བཟོ་འདོད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་
མ་རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་ཙང་ཞུ་སོར་བ་ད་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གིས། སྤྱིར་བཏང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཧ་
གོ་དགོས་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གུ་ཡངས་དང་། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བཟོད་བསན་ག་འདྲ་
ཞིག་བྱས་འདུག དྤེ་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་དྤེ་ཚང་མ་ཕོགས་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་
སྐོར་ར་བསྐོར་ཏྤེ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་གསུངས་འདུག མདོར་བསྡུས་ན་དབྱྤེ་མཚམས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ སྔོན་ལ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་བྱས་བཞག དྤེ་གཅིག་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ རྤེས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདྤེད་བཏང་ཡོད་རྤེད། སིད་སོང་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། ཡོངས་
གགས་ཀི་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་རྦད་དྤེ་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དྤེའི་སྔོན་དང་། དྤེའི་རྤེས་གཉིས་
ཀི་དབྱྤེ་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཤད་མི་འདུག Mix up བྱས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་བསྤེ་བསྤེ་ཞྤེ་བོ་
ཞིག་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༥ ནང་ཨ་རིའི་ཕོ་བང་དཀར་པོས་ ༢༠༡༨ སྔོན་རྩིས་ཁོངས་བོད་མི་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་གཞི་
རོགས་དངུལ་ཁག་ཁུ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་སྐབས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་ཁུར་བཞྤེས་ཏྤེ་ཟླ་གངས་ ༩ སོང་ཡོད་ཀང་ཞྤེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། ཟླ་གངས་ ༩ སོང་
ཡོད་ཀང་ཁོང་གིས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཟླ་གངས་ ༩ དྤེ་ག་དུས་རྤེད་གསུངས་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥
ཚེས་ ༢༥ སྔོན་གི་སྐད་ཆ་ལ་གོ་དགོས་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དྤེ་གཙོ་བོ་རྤེད། ཞུ་སོར་
བས་བཀའ་ཤག་ཁིམས་ལ་གཏུག་པ་དྤེ་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་གཏུགས་པ་ཡིན་ལབ་རྤེད་བ། གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ དྤེ་གཏུགས་ཡོད་ན། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དབྱྤེ་
མཚམས་ཕྤེས་ནས་གཏུག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
བཅུ་ཡི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་དྲུག་པ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཟླ་གངས་ ༩ སོང་ཡོད་ན་ཡང་ཞུ་སོར་བས་
བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ གོང་ལ་ཞུ་སོར་
བས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གང་ཡང་མཁྱྤེན་རོགས་མྤེད་པའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་ལ་ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་
ནང་གསལ་པ་ནང་བཞིན་གིས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་གསལ་ཡོད་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་ཙང་གནད་དོན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སོ་སོའ ་ི རང་འགན་ཁུར་ནས་བཀའ་ཤག་གི་
ཐུགས་བོ་ནང་བཞིན་ལས་དོན་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དངོས་དོན་བཞི་པའི་ཐོག་ལ་བར་
ལམ་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་
Page 308 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་ཁུར་གནང་མྤེད་ལབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ག་ཙམ་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད་པ་ཞིག་
བྱས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསར་པ་བཟོས་པ། ཁྱོད་རང་གིས་ཞུ་སོར་བའི་ཁ་ནས་བཤད་པའི་བསམ་བཏང་དྲན་
སྤེས་ལབ་པ་ཞིག་འདུག་པ་དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྔོན་ལ་བྱུང་ཚར་བ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཞུ་སོར་བ་ལ་གསར་པ་བཟོས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་
༢༥ གོང་ནས་བྱས་པ་དང་། ཚེས་ ༢༦ གི་ཡིག་ལན་དང་། དྤེའི་རྤེས་ཀི་འབྤེལ་བ་དང་། དྤེ་ཚང་མ་ནས་
ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་
བརོད་དང་། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་གཞི་མྤེད་ཀིས་མི་གཤིས་ལ་དམའ་འབྤེབས་དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྐོར་རང་རང་བཤད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་མི་གཤིས་ལ་གཅིག་བྱས་སོང་ལབ་པ་དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ད།
ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་འགིག་མི་འགིག་གི་སྐོར་རང་རང་ད་བར་དུ་རྩོད་ལན་པས་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཞུ་སོར་བས་ཨ་རག་འཐུང་ནས་ར་བཟི་འདུག ལས་ཁུངས་ནང་ཐ་མ་འཐྤེན་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་
བརྩད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་མི་གཤིས་ལབ་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
དགོངས་འགལ་རྩ་བ་ནས་མྤེད་པ་གིས། ངས་ཚིག་འདི་ཏག་ཏག་མ་འགོ་ན་དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། ག་རྤེ་
ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་མི་གཤིས་ལ་སོན་བརོད་ལབ་སོང་། མི་གཤིས་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། ད་
དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་མང་པོ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་མང་ཉུང་གི་སྐད་
ཆ་མ་རྤེད། གནད་དོན་སྒང་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས་ཞུ་སོར་བས་གང་ལྟར་ཡང་ཁོ་རང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥
ཚེས ༢༥ གོང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ། གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིག་
ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང་། དྤེའི་རྤེས་ནས་ཁོ་རང་གིས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་
ནའང་། འདི་ཚོ་རྤེད། ཁོ་རང་ཐུག་པ་ཡིན་ལབ་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ པའི་རྤེས་ལ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ན་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བཏོན་པ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་རྤེད་བ། དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་ངས་ད་
གིན་ཀློག་པ་ནང་བཞིན་ཡང་བསར་ཀློག་འདོད་མྤེད། གང་ལྟར་ Led by Richard Gere ལབ་ཡོད་
རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་ག་རྤེ་ཁུར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཀིས་ཁུར་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དམ།
དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་ག་རྤེ་ཁུར་ཡོད་ད། དོན་གཅོད་རང་གིས་འགན་ཁུར་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
དོན་གཅོད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཕ་གིར་
ཕྤེབས་ནས་ཁོ་རང་རང་གིས་སྣྤེ་འཁིད་ནས་འགོ་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས་ A Tibet Advocacy
delegation led by Richard Gere ལབ་པ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དྤེ་མ་
རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དགོས་དམིགས་དང་དགོངས་ཚུལ་དྤེ། འདིའི་ནང་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་དགོས་
ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན་ A Tibet Advocacy delegation led by Representative of
H.H Dalai Lama ཡོད་ན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དྤེ་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མི་འདུག་འ་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེའི་འོག་ཅིག་ལ་ Mathew Mecacci དྤེ་ཚོ་མཉམ་དུ་ཚུར་དོན་གཅོད་ཀི་མིང་བཞག་ནས་ were
part of delegation ལབ་ཡོད་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བས་གང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་ལ་གཞི་མྤེད་
ཀི་སོན་བརོད་དང་། རྦད་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ལ་སོགས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་དཔང་རགས་དང་། རྩོད་ལན་པས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་དང་། ཞུ་སོར་བས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་
ལ་དགོངས་དཔྱད་ནན་པོ་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཞུ་སོར་བས། ད་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་ན་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བིས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་མཐའ་བསྐོར་རི་བསྐོར་བརྒྱབ་ནས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་གི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་
གསུང་གི་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ། འདིར་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ནས་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རྤེད། དོན་དག་འདི་གསུངས་པའི་ནང་ལ་ཚིག་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། New York ནས་
Washington ལ་སོ་དགོས་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་རང་གི་འགན་འཁྱྤེར་ནས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་གི་ཆྤེད་དུ་སོས་
པ་རྤེད། ད་ལྟ་མི་དྤེ་ཚོ་ཐུག་པར་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་ Advocacy Delegation Led by
Richard Gere ᨵསུངས་པ་འདི་ལ་འཇུས་ནས་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་འཁྱྤེར་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན། ཡང་བསར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་ཡིད་
ཆྤེས་བྱྤེད་སའི་མི་གཅིག་མ་རྤེད། ཁོ་བོ་འཁྤེལ་སའི་མི་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སིད་
སོང་འགོ་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། སིད་སོང་ག་དུས་ཕྤེབས་རྤེད། སིད་སོང་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། སིད་འཛིན་གི་སྔོན་རྩིས་དྤེ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༣ ལ་ཐོན་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
ཕ་གིར་ཕྤེབས་པའི་རིང་ལ། དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད་དམ། ངས་ཤྤེས་མ་སོང་
ཞྤེས་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་གི་ཡོད་པ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མཁྱྤེན་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོར་
རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་ནས་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལའང་
ང་ཚོས་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་མ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ངས་སན་ཐོའ ་ི ནང་བརྒྱབ་པ་མ་རྤེད་པ།
ངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ལ་ཆྤེད་མངགས་བཟོ་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་བ། སྐབས་དྤེ་དུས་གང་བྱུང་བ་དྤེ་ང་
ཚོས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་᪙ᨓ᪠ས་པའི་སྐབས་ལའང་དྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཐུགས་ཕན་སོས་
སོང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། འདི་གང་བྱུང་བ་དྤེ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས།དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གནང་
བ་ཞིག་གནང་མ་སོང་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་ན་འགིགས་ཀི་མ་རྤེད་པ། ངས་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ངས་
སག་རྫུན་བཤད་ཀི་མྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་སག་རྫུན་བཤད་ཀི་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ Washington ལ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ༢༣། ༢༤། ༢༥ མཛད་འཆར་
ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་དུས་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ལྡི་ལིའི་གནམ་ཐང་ལ་ཚུར་འབྱོར་བ་དང་
མཁྱྤེན་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་ག་དུས་ཤྤེས་པ་རྤེད། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཤྤེས་པ་རྤེད། གནས་སངས་འདི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། དྤེ་གཅིག་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་གི་ལས་བྱྤེད་གཏོང་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད།
ངས་ཞུས་ཡིན་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་སྐལ་རྡོར་ལགས་ག་འདྲ་གཏོང་གི་ཡིན་
གསུངས་པ་རྤེད། ག་དུས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། འདི་ཆ་ཚང་ཞིག་ད་གིན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་
༠༧ ཚེས་ ༡༢ སྐལ་རྡོར་ལགས་ཕ་གིར་འབྱོར་བའི་ཉིན། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་རོགས་དངུལ་གི་རྒྱབ་
སོར་དྤེ་ཐོན་པ་རྤེད། དྤེ་གཅིག་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༢༧།༢༨ ལ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་བ་འདིའི་གས་དྤེ། འདིའི་དབར་ལ་དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད། ICT
ཡིས་བྱས་པ་རྤེད། འདི་གནད་དོན་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ང་ཚོར་ལས་ཀ་མང་ཉུང་ག་ཚོད་འདུག འདི་སྐབས་དྤེ་ལ་
གཟིགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་
༢༦ བར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དོན་གཅོད་དང་། རྒྱ་རིགས་
འབྤེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཀ་༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་ཞབས་ལ་བཅར་ཡོད་རྤེད། འདི་ལ་འགན་མ་འཁྱྤེར་པ་ཡིན་ན་ཡང་
༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གནས་ཚུལ་ཞིག་བཟོ་གི་རྤེད་པ། འདི་ལས་
ལྷག་པ་ཞིག་ང་ཚོས་འགན་ཆྤེ་བ་འཁྱྤེར་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའི་
སྐབས་ལ་འགན་ང་ཚོས་འཁྱྤེར་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། ཉིན་རྤེ་ཉིན་རྤེར་༸སྐུ་མདུན་གི་མཛད་འཆར་དང་འབྤེལ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལས་བྱྤེད་མཉམ་དུ་
ལས་ཀ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༦ བར་དུ་དུས་ཚོད་གཏོང་ཐུབ་
རྒྱུ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེར་མ་འགོ་སྔོན་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་འཁྲུངས་སྐར་དྤེ་ཨ་རིའི་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ ༢༧ དགོང་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་སབས་བསྟུན་བྱས་ Richard Gere ་᪙ᨓ᪠ས་པ་དྤེ་ང་
ཚོའི་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་བིས་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཡར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་དྤེ་ཞུ་གི་
ཡོད། འདི་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་མ་འཁྱྤེར་པ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་
མ་རྤེད། ང་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ནས་ Richard Gere ᨮᨕ་ᩏ་གོག་བརྙན་འཁབ་མཁན་མི་སན་གགས་
ཅན་རྤེད། ཁོང་རང་ཡར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་ཐུག་དགོས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་
བ། ཉིན་གཅིག་ནང་ལ་མི་ག་ཚོད་ཐུག་ཐུབ་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། ལས་བྱྤེད་ག་ཚོད་ཐུག་ཐུབ་ཀི་རྤེད། གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ངོ་མ་རང་ག་ཚོད་ཐུག་ཐུབ་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང། Richard Gere ་སྤེབས་པའི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོ་མི་ག་ཚོད་ཐུག་ཐུབ་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་རྤེད། ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས། འདིའི་སྒང་ལ་ཁོང་རང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་རྤེད། ཁོང་རང་བོད་པ་མ་ཡིན་པའི་མི་གཅིག་བོད་དོན་སྒང་ལ་འགན་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འཁྱྤེར་ནས་ང་ཚོ་
མཉམ་དུ་འགོ་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་། གནས་ཚུལ་བཏང་བའི་སྐབས་ལ་སུས་ལས་ཀ་བྱས་
པ་དྤེ་ལ་ཆྤེ་མཐོང་འབུལ་དགོས་པ་འདི། ང་ཚོས་འགན་འཁྱྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དབྱིན་ཇི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ Due
credit ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད། སུས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། འགན་དྤེ་ལ་ཆྤེ་མཐོང་འབུལ་རྒྱུ་
འདི་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རྤེད་བསམས་ནས་འདི་ལྟར་འབུལ་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བར་འགོ་བའི་སྐབས་ལ་སྐད་ཆ་ཚང་མ་ Richard Gere གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་དྭ། ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་
གཉིས་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་མཉམ་དུ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ICT ཡིས་ Richard Gere ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
Mathew Mecacci ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བུ་ཆུང་ཀྤེ་ཚེ་རིང་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བསན་ཆོས་ལགས་
ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་བཅར་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱ་རིགས་
འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་དུས་ཚོད་ཁོམ་ན་བཅར་གི་ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་
བཅར་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཚང་མ་མི་གཅིག་རང་ལ་འགན་སད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་
བགོ་བཤའ་རྒྱག་གི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བྱས་ཙང་
Richard Gere གིས་ ICT ཡི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་པ། ལྷག་པར་དུ་ Reciprocal
Access to Tibet Bill འདིའི་སྒང་ལ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་
དོན་གཅོད་རང་གིས་འགན་ཁྱྤེར་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་གནས་ཚུལ་གཏོང་སངས་ཤིག་ལ་མི་ཕར་ཕོགས་
དྤེ་ལ་ཆྤེ་མཐོང་འབུལ་སངས། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཞིག་ལ་བྱས་མ་སོང་ཞྤེས་གསུང་མཁན་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། བྱས་པ་ལ་བྱས་པའི་བསོད་བསྔགས་ཕར་བཞག ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གི་
འདུག་བ། འདི་ལྟར་འདི་ལྟར་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཡོད་ནའང་བྱས་
མ་སོང་ཞྤེས་ཨུ་ཚུགས་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་ Richard Gere ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་འདི་རྤེད་མ་
གཏོགས། དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་མ་ཁྱྤེར་པ་དང། ཁོ་རང་གི་འགན་མ་ཁྱྤེར་བ་ཟྤེར་བ་འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་
ཏག་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ང་ཚོས་འགན་ཁྱྤེར་ནས་ཞུས་ཡོད། འདི་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་ད་ལྟ་
ཡིན་ནའང་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀི་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་ཞིག་རྒྱབ་ཀི་འདུག འདི་མ་འོངས་པ་ཁིམས་ཁང་
གཞན་པ་ཞིག་ནང་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ཚུར་མགོ་ལ་བླུག་སིད་ཀི་རྤེད། བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀི་
རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནས་ཚུལ་འདི་ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་། ད་ལྟ་གསུངས་
སོང་བ། ༥ པའི་ ༢༥ སྔོན་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད། ༥ པའི་ ༢༥ སྔོན་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ༥ པའི་ ༢༦
ནས་དོན་གཅོད་ཁྱྤེད་རང་གིས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགན་ཁྱྤེར་མ་སོང་ཞྤེས་ཡི་གྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད་དམ། ངག་ཐོག་ནས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་གསུང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༥ པའི་ ༢༣ ལ་གཞི་ནས་
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་སྔོན་རྩིས་དྤེ་ཀླད་ཀོར་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།
དྤེ་སྔོན་ལ་གནས་ཚུལ་ཆགས་མྤེད་པ། ཆགས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། མར་བཀོད་མངགས་གནང་
མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། ཡར་ཞུ་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དཔྤེར་ན། ཉྤེན་བརྡ་
མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ ༠༧ པའི་ ༢༥ ལ་བཏང་བ་རྤེད། འདིའི་ནང་
ལ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། དཔྤེར་ན་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་སྐབས་དྤེར་འགན་ཁྱྤེར་མ་སོང་
གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གནད་དོན་གཅིག་རང་སྒང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། སྐབས་དྤེ་
དུས་ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་
ཚར་བའི་རྤེས་སུ་གསུངས་པ་འདི་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཟླ་གངས་ ༩ འགོ་ཡོད་རྤེད་གསུང་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། ཟླ་གངས་དགུ་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་འདི་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ པ་ནས་
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ པ་བར་དུ་སིད་འཛིན་གི་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ནང་ལ་ཀླད་ཀོར་བཟོས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཛ་དྲག་ཆགས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཀིས་དགོས་ངྤེས་ཀི་འགན་ཁྱྤེར་ཡོད། འདི་ཁྱོན་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འདྲྤེན་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་
Nita Loway མཇལ་བ་དང་དྤེ་ཚོའི་གས་འདི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངོ་
དྤེབ་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཚོ་ཁུ་སིམ་སིམ་ཐུག་པའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ད་རིང་འདིར་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུའི་གནད་དོན་འདི་ཆགས་ཀི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། གནད་དོན་གསལ་བཟོ་
སྐབས་ངོས་ལན་བྱས་ཟིན་པའི་གནད་དོན་གཅིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེར་ཐུག་པའི་དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་འདོན་དགོས་རྒྱུའི་དགོས་པ་མ་མཐོང་ནས་དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་བཏོན་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལས་
བསོམས་འདི་ཚང་མ་རྫུན་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་དམ། ལས་བསོམས་འདི་རྫུན་མ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་གིས་
ཁྱྤེད་རང་གི་ལས་བསོམས་འདི་རྫུན་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེའི་སྐབས་ལ་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། དྤེ་གསུང་གི་མྤེད་པ་
ཡིན་ན། ཐུག་པའི་དཔང་རགས་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེས་ག་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་ཨ་རིའི་ཁིམས་དོན་ལས་
ཁུངས་ལ་ལས་བསོམས་ཡར་ཕུལ་བ་འདི་གས་ཚང་མ་ཁྱྤེད་རང་གིས་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་ཁིམས་གཏུག་གི་ཡོད་པ་ཧ་
གོ་ནས་རྫུན་མ་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་དམ། དྤེ་མ་རྤེད་བ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་
དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་ཙང་ཟླ་
དགུའི་སྔོན་གི་གནས་སངས་དང་སིད་སོང་མཆོག་ག་དུས་ཕྤེབས། སིད་སོང་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། ལས་
བྱྤེད་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། སིད་
སོང་ཕྤེབས་པ་དྤེ་སྔོན་རྩིས་ཀླད་སྐོར་བཟོས་ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་སྤེང་གནད་དོན་
གཅིག་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་སིད་འཛིན་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་འདུག་མི་འདུག་དྤེ་བལྟ་བའི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་དྤེའི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡོད་རྤེད།
སྔོན་རྩིས་དྤེ་དྤེའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བ་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་
ནག་པོ་བཟོས་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་ཕན་གི་རྤེད་ཟྤེར། ཞུ་སོར་བ་ནག་པོ་བཟོས་མ་བཟོས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྤེས་ལ་
དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ནང་བསྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་ངས་མང་པོ་བཤད་ཀི་
མིན། ད་ཁོ་རང་གིས་གང་བྱས་པ་ཁག་དཀི་བྱྤེད་ས་དྤེ་༸གོང་ས་༸་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་ལ་ཁག་དཀི་གི་
འདུག སིད་སོང་ཕྤེབས་པར་ཁག་དཀི་གི་འདུག འབྤེལ་ཡོད་ཕྤེབས་པ་རྤེད། འདི་ཁག་དཀི་མ་དཀིས་ཀི་སྐད་
ཆ་མ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་ཚེས་ ༢༦ བར་ཨ་
མི་རི་ཀར་ཕྤེབས་རྤེད་ཕྤེབས་མ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་དོན་གཅོད་བཅར་དགོས་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་གི་ཉིན་
ཁ་ཤས་དྤེའི་ག་སིག་གི་ལྟ་སྐོར་གི་ཆྤེད་དུ་ས་གནས་དྤེ་ཚོར་འགོ་དགོས་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རྤེད་མ་གཏོགས་པའི་ཁག་དཀི་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཚེས་ ༢༢ ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།
ཚེས་ ༢༣། ༢༤། ༢༥ ཕག་ལས་གནང་སྤེ་ཕར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཏོགས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་
ལས་ཀ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང། དྤེ་ང་ཚོས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁག་དཀི་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད།
ད་བོས་འཁྤེལ་གི་ཡོད་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ། དོན་དག་བབས་ས་དྤེ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རི་
གོས་ཚོགས་འོག་མའི་རྒྱབ་སོར་ཐོན་ཚར་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་གུང་གསྤེང་གི་རྤེས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་
༧ ཉིན་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་རྒྱབ་སོར་ཐོན་ཚར་བ་རྤེད། འདི་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་སུས་ག་རྤེ་གནང་ཐུབ་ཀི་
རྤེད། ཨ་རི་སིད་འཛིན་གི་མཚན་རགས་བསོན་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་
གཉིས་ཀའི་རྒྱབ་སོར་ཐོན་ཚར་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ལའང་བྱྤེད་རྒྱུ་ལྷག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་རིའི་
གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་ཟྤེར་དུས་དུང་ཕྱུར་ (billion) གཅིག་སོང་ལྷག་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་
ནས་བོད་པར་སད་ཡ་དྤེ་བོད་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༨ ཕི་ལ་ས་ཡ་ ༨ དྤེའི་སྒང་ལ་ལྷག་མ་རག་ཡོད་ན་ས་ཡ་ ༣ ས་ཡ་
༡༩ ཡི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་ལ། དངུལ་དྤེ་རག་མྤེད་ན་ལབ་ནས་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་
རག་མྤེད་ན། རྒྱབ་སོར་ཐོན་བསད་པ་ཞིག་ལ་རག་མྤེད་ན་ལབ་ནས་ག་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་ན། ད་ཕི་ཟླ་ ༧
ཚེས་ ༡༢ གོས་ཚོགས་འོག་མ་ནས་དང་། ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་རྒྱབ་སོར་མ་ཐོན་པ་
ཡིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་དྤེ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་འོས་པ་ཞིག་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་
ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སོར་ཐོན་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བོ་འཁྤེལ་བའི་མི་གཅིག་མ་བཏང་བ་
ཡིན་ན། དངུལ་དྤེ་རག་གི་མ་རྤེད། ད་དཔལ་འབྱོར་ཡིན་ནའང་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་ཡིན་ནའང་རྤེད། རོགས་
སོར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད། ཆབ་སིད་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད། དྤེ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་
དངོས་ཡོད་རྤེད། ཁས་ལྤེན་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ག་རྤེ་
བདྤེན་པ་མ་རྤེད་ཅྤེ་ན། གོས་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཐོན་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་གི་མྤེད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད།
བྱས་ཙང། མི་གཅིག་གིས་བྱས་པ་ཡིན་ངས་ཞུས་མྤེད། ང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
གིས་གཞན་པ་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སོང་དྤེ་ཞུས་པ་དྤེ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་དགོས་པ་དྤེ་གཅིག་པོ་མར་འཐྤེན་
ནས་ལན་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ངས་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོང་རང་ག་པར་ཕྤེབས་བསད་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཁྱྤེར་ནས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུག་དགོས་ཀི་
ཡོད་ན་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཁྱྤེར་ནས་འགོ་གི་ཡོད། ཆོས་ཚོགས་ཁག་ཐུག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་དོན་གཅོད་
ཀི་ལས་འགན་ཁྱྤེར་ནས་འགོ་གི་ཡོད། ཆབ་སིད་ཀི་མི་སྣ་ཁག་ཐུག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་
འགན་བྱས་ནས་འགོ་གི་ཡོད། ཕ་གིར་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་གཉིས་རིང་ལ་ཉིན་གཅིག་སྒྤེར་གི་ལས་དོན་བྱས་ནས་
འགོ་མ་མོང་། ཐོབ་གསྤེང་གི་གུང་གསྤེང་ནང་ནས་ཉིན་ལྔ་མ་གཏོགས་ཞུས་མ་མོང་། གཟའ་སྤེན་པ་ཉི་མ་ ༢༨
ལས་ཀ་བྱས་མོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། འདི་ག་པར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་འཁྱམས་པར་འགོ་བའི་
བཟོ་འདྲ་པོ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པ། དྤེ་འདྲའི་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་གི་མི་དྤེ་དོགས་པ་ཟ་
མཁན་ཞིག་ལ་རྩིས་ན། དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་འགོ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཨ་རིའི་
རོགས་དངུལ་དྤེ་བཅད་ཀི་མ་རྤེད། བཅད་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་པ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་ཀི་འདུག དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ངས་ག་དུས་ཀི་གནས་སངས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ སྔོན་ལ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ཡང་མིན་
ན་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ སྔོན་ལ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། སིད་འཛིན་གིས་སྔོན་རྩིས་ཀི་འཆར་འབུལ་བཏོན་ཚར་བའི་
རྤེས་སུ་ངས་གནས་སངས་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་སིད་འཛིན་གི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ནས་ཊམ་གི་
གཅོག་རྒྱུ་རྤེད་འདུག་ལབ་པ་ཡིན་ན། ང་ལས་ཀར་མ་འགོ་སྔོན་ལ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མ་
འཁྱྤེར་སྔོན་ནས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་སིད་སོང་གིས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁྱྤེད་རང་གིས་དྤེར་དམིགས་བསལ་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་ཡོད་ད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཡིག་འབྲུ་ཚིག་གཅིག ང་ཚོ་འདི་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་ད་ཞྤེས་ཡི་གྤེ་བཏང་མོང་ཡོད་རྤེད་དམ། བཀའ་ཤག་
ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ སྔོན་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཚིག་གཅིག་བཏང་མོང་བ་རྤེད་དམ། ང་ཚོས་བྱྤེད་
དགོས་པ་དྤེ་བྱས་ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང། ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ སོ་སོར་ཐུག་དགོས་པ་དྤེ་ཐུག་ཡོད་ཞུ་གི་
ཡོད། ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དང་མྤེད་ལབ་པ་དྤེ་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའི་ཐུགས་འཚབ་ཡོང་གི་རྤེད་མ་
གཏོགས། བྱས་ཡོད་མདོག་མདོག ཡོད་པ་དྤེ་ཡོད་པ་བཤད་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
བཟོ་གི་མྤེད། ཡིན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་བཟོ་གི་མྤེད། དངོས་ཡོད་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་གི་ཡོད།
དཔང་རགས་ཨང་། ༣༨ ནང་ལ་ད་ལྟ་གསུང་དགོས་མ་རྤེད། གལ་སིད་འདི་ཞུ་དགོས་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ཁྱད་
པར་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་འདི་ག་དུས་ཡིན་ན་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ནོར་གི་འདུག དཔང་རགས་
ཨང། ༢༧ དང། ༣༧ དང་། ༣༨ དབར་ལ་ག་རྤེའི་ཁྱད་པར་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་
ཡང་ལྟ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག་བ། བྱས་ཙང་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡
ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལས་བསོམས་དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་བཀོད་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་གི་
རོགས་སོར་ཡོང་བ། དྤེའི་རྤེས་ཀི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ད་དུང་རྒྱས་པ་བཀོད་ཡོད།

༢༠༡༧ གི་སྔོན་རྩིས་

ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ ༢༠༡༨ ནང་ཡོང་བའི་རྤེ་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། འདི་ཞུ་གི་ཡོད། ཀུན་སོང་དང།
འགན་མ་འཁུར་བ། འགན་འཁྱྤེར་བའི་དཔང་རགས་ཆ་ཚང་བཏོན་པའི་རྤེས་ལ། འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད།
འདི་ནས་ཆྤེད་མངགས་མི་གཏོང་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ག་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་ན། ཡིག་ཆ་
དཔང་རགས་ཚུར་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕར་དཔང་རགས་བཏོན་པ་ལ་དགག་པ་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་
འདི་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ༢༩ ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་དང། མི་སུ་དང་སུར་ཐུག་ཡོད་མྤེད། ང་
ཚོས་ག་འདྲ་ཤྤེས་ཀི་རྤེད། དྲ་རྒྱ་ག་རྤེའི་ནང་ཐོན་ཡོད་ཟྤེར། དྲ་རྒྱ་ནང་བཏོན་མྤེད་ན་ལས་བསོམས་འདི་ཚོ་
རྩིས་མྤེད་བཏང་ན་འགིག་གི་རྤེད་བ། ང་ཚོའི་ལས་བསོམས་འདི་བཏང་དུས་ཙམ་པ་མ་འོངས་པ་ཁིམས་ལ་གཏུག་
དགོས་ཐུག་གི་རྤེད་བསམ་ནས་ལས་བསོམས་བཏང་བ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་
ཕུལ་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། བཀའ་བོན་བང་བསིགས་ནས་ད་
ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལས་བསོམས་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་ཡོད་རྤེད་པྤེ།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གཅིག་ལྕོགས་ཀིས་ལས་བསོམས་འདི་ཚོ་གཟིགས་ཡོད་
རྤེད་དམ། གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་ལན་གནང་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལས་བསོམས་འབུལ་རྒྱུ་ཕུལ་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབུལ་དགོས་ས་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་གཞིར་བཟུང་
ཕུལ་ཡོད་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚང་མ། ད་ལྟ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ལ་བཏང་
མ་སོང། བཀའ་ཤག་ལ་བཏང་མ་སོང་ཟྤེར། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་བ་འདི་ཚོ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་
རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་དམ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཤིག་གིས་ལས་ཀ་བྱས་པའི་
སྐབས་ལ་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་བཏང་ནས། དྤེ་ཚོ་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲན་པ་ལྷག་པའི་ཆྤེད་དུ།
Institutional Memory ལྷག་པའི་ཆྤེད་དུ། བརྒྱུད་ལམ་སོ་སོ་ལ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་
བཏང་ཡོད། དྤེ་ནས་ཌོ་ནལ་ཊམ་གིས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་རང་ནས་གསུངས་ཡོད་དུས་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁྱྤེད་རང་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་མ་རྤེད་ག་
རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་དམ། འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུང་ཤྤེས་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། གསུང་
ག་ལ་སིད་ལབ་པ་འདི་གསུངས་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། འདི་ག་འདྲ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རྤེད། གསུངས་མྤེད་པ་ཡིན་ན།
དོ་བདག་རྩོད་ལན་པས་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད། ངས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་
གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསུངས་ག་ལ་སིད། འདི་ང་ཚོ་ཧང་སང་སོང། ཞུ་སོར་
བས་འདི་འདྲ་ལབ་ཀི་འདུག ང་ཚོ་ཧང་སང་ནས། འདི་འདྲ་བིས་པ་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཧང་སང་ནས་
ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་མ་རྤེད་བ། རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས་ལན་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལ་
གཞི་བཞག་ནས་ལན་རྒྱབ་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ཧང་སང་ནས་ཚོར་བ་རྣོན་པོ་བྱས་ནས་ལན་རྒྱབ་རྒྱུ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ལན་ག་རྤེ་བརྒྱབ་པ་ཞུ་
ལན་ནང་ལ་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མང་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རག་ཡོད་རྤེད། ལན་གང་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ང་ཚོའི་ཆ་
འཛིན་བྱྤེད་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་རིང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་
པ་དྤེ་ལ་དཔག་པའི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་གང་ལྟར། གཉིས་དང། ལྔ་དང། གང་ལྟར་མང་པོ་གསུངས་སོང་།
དྤེར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་ང་ཚོས་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཞུས་ན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་མཇུག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། སོན་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༨
ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ དང། ༡༩ ལ་བྱས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་ནས་རོགས་
སོར་ཐོབ་དགོས་པ་དྤེ་ཐོབ་ཡོད་རྤེད། ཐོབ་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་ཡིན་ནའང་མི་བོ་མ་འཁྤེལ་བ་ཞིག་བཞག་ན་གསུང་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ངྤེས་ཅན་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེར་རྒྱུ་མཚན་མྤེད་པའི་གནས་སངས་མ་རྤེད།
དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡོད་མྤེད་ཀི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། དྤེ་གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་གསུང་གི་
ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་རྤེད། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ་ ཀ༽ དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་དོན་
གཅོད་ཀི་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་མྤེད། འབད་བརྩོན་ལྷོད་གཡྤེང་ཕིན་པ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ཚོ་ངོས་ལྤེན་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་འདྲ་ལ་མཇུག་སོང་ག་འདྲ་བྱས་ཡོད་མྤེད། རོགས་སོར་
གི་ཐག་གཅོད་ག་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་གི་དུས་ཚོད་ཡིན། དྤེའི་སྔོན་ལ་འདི་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ནམ་རྒྱུན་
ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ལ་འཛོམས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ པར་འཛོམས་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ནས་ཉིན་རྒྱབ་ད་ལྟ་དངོས་དོན་ ༤ པའི་ནང་གསྤེས་ ཀ༽ ཐོག་ལ་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་སྐར་མ་ ༡༠ རྤེ་མུ་
མཐུད་ནས་བཤད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་སད་ཀི་ཡིན། དྤེའི་རྤེས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཤད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མྤེད། སྐར་མ་
༡༠ ནང་མཇུག་བསོམས་རྒྱག་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དངོས་དོན་བཞི་པའི་ནང་གསྤེས་ ཀ༽ ཐོག་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་སྐར་མ་བཅུ་དང་ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས་སྐར་མ་བཅུ་བཤད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡོད། དོན་དག་སིང་པོ་དྤེ་གསུང་གནང་རོགས་གནང། ལྡབ་
སོར་མྤེད་པ་གིས།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་རྩ་བས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན།

ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཨ་རི་

རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་མཇུག་སོང་མ་བྱས་པ་ཞིག་དང་། ཐུགས་ཁུར་མ་བྱས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་
དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ཐུགས་འཚབ་དང་། ག་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཚང་མ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ལྟར་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་གནས་
སངས་གཅིག་ཞུ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདྲ་བོ་མཐོང་སོང། ད་གིན་གོང་ལ་ངས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། དོན་
གཅོད་དྤེ་ New York ནས་ D.C ལ་གནས་སོ་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཕ་གི་ལ་
འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་སྐོར་རྤེད།

སྐབས་དྤེ་དུས་ད་འདི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གང་ཡང་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། གང་

ལྟར་ཡང་ ICT ནང་གི་ཚོགས་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཀང་དོན་གཅོད་སོ་དགོས་མ་རྤེད། New York ལ་
བཞུགས་ན་འགིག་གི་རྤེད། ང་ཚོ་འདིར་ལས་ཁུངས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་བྱྤེད་དགོས་ལབ་པ་འདི་གནས་སངས་
གཅིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ཡིན་ན་ཡང་ང་རང་ཚོས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཡིན་ན་ཡང་། བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་ཙང་། བགོ་གྤེང་རབ་དང་རིམ་པ་
བྱས་ནས་རྤེས་ལ་དོན་གཅོད་ D.C ལ་སོ་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཟུང་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཐོབ་པ་དྤེ་ཡང་།
དོན་གཅོད་སོས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་དོན་གཅོད་ཀིས་སྣྤེ་འཁིད་པའི་ཐོག་ནས། དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་ཁུར་པའི་
ཐོག་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་དང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡང་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་དང་།
དྤེ་རྤེས་ལ་ས་ཡ་དགུ་ལྷག་ཙམ་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས། དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་གཙོ་བོ་འཁུར་པའི་ཐོག་དྤེ་འདྲ་
བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མཇུག་སོང་དྤེ་དོན་གཅོད་རང་གིས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་གཟིགས་ཡོད་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ པ་ལ་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྤྱི་འཐུས་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་ཏྤེ། སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་རྩིས་ཚང་མ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཚང་མ་
རག་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཧོབ་སྤེ་ཨ་རི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕོ་བང་དཀར་པོ་ནས་ས་ཡ་
དྲུག་ཙམ་ཞིག་ཀླད་ཀོར་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་འབུལ་ཞིག་བཏོན་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་
ཞིག་ནང་ལ་ལྷུང་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་པ་
Page 317 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། ང་ཚོར་བཀའ་འཁོལ་ཚང་མ་རག་ཚར་བ་དང་། ལས་འཆར་སྒང་ལ་དྤེ་བྱས་ཚར་དུས། ཕ་གིར་ཨ་རི་
ནས་བཀག་ཡོང་དུས་། དངོས་གནས་གང་འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་
པོ་སྤེབས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་ཐུགས་འཚབ་སྤེབས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད།

དྤེ་ཡིན་དུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་

༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ནས་ཡག་པོ་མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྤེས་ལ་ཁོ་
རང་ལས་དོན་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་མ་ཞུས་པ་ཁོ་རང་གིས་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད།

གང་ལྟར་ཡུན་རིང་

ལོད་སྐད་ཆ་མ་ཡིན་པར། དུས་འགངས་སོང་བ་དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་འདུག དུས་འགངས་ཕིན་པ་དྤེ་ངོས་
ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད།

དྤེ་སྔོན་ལ་ ༢༠༡༧།༥།༢༥ སྔོན་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོག་ནས་ཞྤེ་པོ་

ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་སྒང་ལ་བཟོ་བསད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག བཀའ་ཤག་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སན་སྤེང་
ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད།

དྤེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་ཞིག་ཁོ་རང་གིས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བིས་པ་

ནང་བཞིན་ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་ཞིག་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་བིས་པ་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གིན་གོང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་སྤེབས་
ནས། ཨ་རི་སིད་འཛིན་དང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུའི་དོན་དག་ལ་ཡོང་
བ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་འདྲ་བོ་གསུངས་སོང་བ། རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་ནས་ Paul Grove ཐུག་ཡོད་རྤེད། Paul Grove དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན་ Lindsey Graham གི་ staff གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཡིན་པ་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གོང་ནས་
གསུངས་སོང་བ། The Hundred and the first senator དྤེ་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་གལ་ཆྤེ་
ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཐུག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ Appropriation
committee གི་ staff ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དྤེར་
ནུས་པ་ཞྤེ་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་ཡོད་རྤེད་ལ། དྤེ་རིང་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གང་ཡང་མི་འདུག འདས་ཟིན་པའི་རོགས་
དངུལ་ཞུས་པ་ཚང་མ་ Paul Grove གལ་ཆྤེ་ཤོས་འགན་འཁྱྤེར་ནས་དྤེ་དང་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་གཉིས་ཆ།
ད་ཞུས་ན་གང་ཡང་མྤེད་འགོ། e-mail ནང་སྔོན་རྩིས་གང་འདྲ་བླུག་དགོས་ཡོད་མྤེད། ཚིག་གང་འདྲ་བླུག་
དགོས་ཡོད་མྤེད། དོན་གང་འདྲ་བླུག་དགོས་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཡན་ཆད་ནས་བིས་ནས་བཟོས། དཔྤེ་མི་སིད་པའི་
ནུས་པ་ཐོན་མཁན་མི་གཅིག་ཆགས་པ་མ་ཟད། དོན་གཅོད་རིམ་པ་ལའང་ང་ཚོ་སྔོན་མའི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་
ནས་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་གི་མི་གཅིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ནུས་པ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་ད་གིན་
The Hundred and first senator ལབ་པ་དྤེ་ཁོང་རྤེད། ཁོང་ཐུག་ཡོད་རྤེད། ཁོང་སིད་སོང་
མཆོག་ཐུག་ཡོད་རྤེད། སྐལ་རྡོར་ལའང་ཐུག་ཡོད་རྤེད། ཁོང་རོགས་དངུལ་རག་པ་ལ་དཔྤེ་མི་སིད་ཀི་ནུས་པ་
ཐོན་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། སྐལ་རྡོར་ལགས་དང་སིད་སོང་མཆོག་ཕར་ཕྤེབས་དུས་རོགས་དངུལ་དྤེ་
ཚོ་ཐོན་ཚར་བཤད་སོང་བ། དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རང་མ་རྤེད། རོགས་དངུལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ག་དུས་ཐོན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ལ་

ཐོན་རྤེད། སྐལ་རྡོར་ལགས་དང་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༥ དང་ ༧ ཕྤེབས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དུས་ཚོད་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐལ་རྡོར་ལགས་དང་སིད་སོང་མཆོག་ནུས་པ་གང་ཡང་ཐོན་ཡོད་མ་རྤེད། staff
ཙམ་ཐུག་རྤེད། staff སུ་ཡིན་པ་དྤེ་མིང་བོས་མ་སོང་། དྤེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཀི་རྤེད་བ། དྤེ་
staff དྤེ་ Paul Grove རྤེད། Paul Grove དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ། The Hundred
and first Senator གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ད་ང་ཚོ་ད་ནངས་གཅིག་མ་ཞུས་ན་འགིག་མ་སོང་། བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་ལས་བསོམས་ཀློག་གི་ཡོད་ན། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སོང་། སྤྱིར་བཏང་ངས་
རྩ་བས་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་། འབྤེལ་ཡོད་ཀི་ལས་བསོམས་སུ་ཡིན་ན་
ཡང་། འབྤེལ་ཡོད་དྲུང་ཆྤེ་ཡི་བཀའ་བོན་ལ་ཕུལ། བཀའ་བོན་གིས་གཟིགས། བཀའ་བོན་གིས་དྤེ་ནང་གི་
གནད་ཆྤེ་བ་གནད་འགག་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་གོས་བསྡུར་བྱྤེད་པའི་གོ་རིམ་སྒང་ལ་འགོ་གི་ཡོད་
རྤེད། ད་ཞུ་སོར་བས་མ་མཁྱྤེན་པ་ཡིན་གི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་གི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་
ཡང། ང་ཚོས་གོང་ལ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཞུ་དགོས་པ་ཚང་མ་ཞུས་ཚར་ཡོད། ད་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།
མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ད་ནངས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། རྩ་བས་ཞུ་སོར་བས། སྔོན་ལ་ཡོངས་གགས་ཀིས་བོད་མི་
ཚང་མ་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཡིན་ཙང་།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་ན་མ་ཡིན་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་
ཁིམས་གཏུག་རྒྱུ་དྤེ་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཁོས་ཁིམས་གཏུག་གི་མིན། དྤེ་འདྲའི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བཤད་
ཡོད་རྤེད། ད་ནངས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། གལ་སིད་མ་འོངས་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གཞན་པ་ལ་འགོ་
དགོས་ཆགས་ན། ད་ས་བཅུག་ཡོད་རྤེད་བ། གལ་སིད་མ་འོངས་པ་ཁིམས་ཁང་གཞན་པ་ལ་འགོ་དགོས་ཆགས་
ན་ཡང། གཅིག་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས། དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་གཅིག་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་། མ་འོངས་པ་ཁིམས་ཁང་
གཞན་པ་ལ་འགོ་དགོས་ཡིན་མདོག་མདོག་གི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྩ་བསཞུ་སོར་
བས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། སྔོན་ལ་ནི་མི་མང་ལ་དྤེ་འདྲ་བཤད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྡ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་དྤེ་
འདྲ་བཤད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བོ་ཁོ་རང་རང་བཞིན་གོམས་གཤིས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ད་ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཁང་གཞན་ལ་གཏུགས་ན་
རྤེད། ག་རྤེ་འདྲ་བོ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བ་འདོད་པ་གང་ཡོད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བའི་ཆ་
ནས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དྤེ་ག་རང་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ད་བར་
དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆྤེ་མཐོང་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་དགོས་པ་ཁོ་རང་གིས་གཏུགས་
པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྤེད། ད་མཐའ་བསོམས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་
ཟྤེར་ན། མདོར་བསྡུས་ན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ད་ནངས་ཞོགས་ཀ་སྔ་མོ་གསུངས་སོང་། གང་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་
ཡོད་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་གང་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥
ཚེས་ ༢༥ གོང་ལ། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པའི་གནས་སངས་གཅིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། རོགས་
དངུལ་གི་རྙོག་དྲ་དྤེ་ནི་ཡོད་ཡོད་རྤེད། Donald Trump སིད་འཛིན་གི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ནས་ཡོད་
ཡོད་རྤེད། སིད་འཛིན་ཐོབ་ཚར་དུས་དྤེ་ལས་ཀང་རྙོག་དྲ་ཛ་དྲག་ཆྤེ་བ་ཆགས་རྤེད། དྤེ་རྤེས་ལ་ཕི་ཟླ་ ༣ ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས། སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་ཆ་ཚང་བྱས་ཚར་རྤེས། ཕ་གིའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་
བཀག་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བཀའ་
ཤག་གི་ཐུགས་དགོངས་ནང་བཞིན་གནང་ཐུབ་མ་སོང་། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བིས་ཡོད། ལས་བསོམས་
ནང་ལ་བིས་ཡོད་ཅྤེས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། ལས་བསོམས་ནང་ལ་ Nita Lowey ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡
ཐུག་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྐོར་ལ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་བསོམས་གཉིས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ཀིས་ག་རྤེ་ཐུགས་ཐག་བཅད་ན་དྤེ་ཡིན། ལས་བསོམས་གཉིས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཅིག་ཕི་ཟླ་ ༢ པའི་རྤེད།
གཅིག་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཞུ་སོར་བ་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་དོན་
ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་གང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཡིན། དྤེ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་དང་གཞི་མྤེད་
སོན་འཛུགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ། ག་འདྲ་བྱུང་བ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་རང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བསོམས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དུས་ཚོད་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ལན་ཁ་ཤས་མ་ཞུས་རང་ཞུ་འདྲ་བོ་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་འགན་ག་རྤེ་ཁུར་ཡོད་མྤེད། དཔང་རགས་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད། དཔང་རགས་གཞིར་བཟུང་ཕུལ་ཡོད་མ་
གཏོགས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གཞིར་བཟུང་ཕུལ་ཡོད། མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཤད། མང་པོ་
བཤད་ན་འདྲ། མང་པོ་མ་བཤད་ན་འདྲ། གང་ལྟར་གནད་དོན་དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་ཆྤེད་དུ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་
བྱས་པའི་སྐབས་སུ། དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་
དྤེ་ཡར་ New York ནས་ Washington D.C སོ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་ ICT
དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། ICT དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་དྤེ་ Washington D.C ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་ལྔ་རྤེད། ལས་
བྱྤེད་ལྔ་དྤེ་ག་པར་རྙོབ་ཐུབ་ཀི་འདུག ག་ཚོད་རྙོབ་ཐུབ་ཀི་འདུག ག་ཚོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་འདུག སུའི་མཉམ་དུ་ལས་
ཀ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག དྤེ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་
ལས་འགུལ་ཁང་དང་། ཁོ་ཚོ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་
མཁན་རྤེད། དོན་གཅོད་དཀིལ་ལ་བསད་ནས། གང་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་གཅོད་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་
བྱས་ཡོད། ICT མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཆོག་གི་མྤེད་ན། བྱྤེད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་ཡིན་ན།
ཡང་དྤེ་ལ་དཔག་པའི་བསམ་བོ་གཏང་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའི་སྐབས་ལ་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རྤེད། ICT དང་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་
ནས་ས་ཡ་གསུམ། ས་ཡ་དྲུག ས་ཡ་དགུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གངས་ཀ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དྤེ་ལོ་དུས་སོ་སོ་ལ་མི་འདྲ་བ་མི་
འདྲ་བ་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ ༢༠༡༨ དྤེ་ལ་ས་ཡ་བརྒྱད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ས་ཡ་འཕར་མ་གསུམ་རག་གི་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པའི་གནས་སངས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀིས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་འདི་ག་ནས་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་
སངས་དྤེ་ཚོ་ད་རིང་འདིར་ Paul Grove ཐུག་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་འདུག་ག དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པ་ལ་སྔོན་མའི་དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་རྤེད་ལ། དྤེ་སྔོན་གི་དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་འཁྱྤེར་
ཡོད་རྤེད། ཚང་མས་འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་གཅིག་པོས་འགན་འཁྱྤེར་ནས་དངུལ་ཐོབ་
པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དམིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པའི་ལས་ཁུངས་དྤེ་ ༡༩༩༧ ནས་འགོ་བཙུགས་
ཚར་བ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་ ༡༩༧༢ ནས་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་བར་ཨ་མི་རྤེ་ཀའི་གཞུང་ནས་དངུལ་དྤེ་རག་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་རྤེས་སུ་གཞི་ནས་སར་གསོ་བྱུང་རྤེས། ལོ་རྤེ་ལོ་རྤེར་ཡར་འཕར་ནས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས།
ཁོ་མི་གཅིག་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དང་། མི་གཉིས་ཀིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་མ་རྤེད། དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆྤེའི་སྐབས་ལ་སྐུ་ངལ་བསོན་ཡོད་ཀི་རྤེད། ད་ལྟའི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གི་སྐབས་ལ་སྐུ་ངལ་བསོན་ཡོད་རྤེད་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡོད་མ་རྤེད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཡི་མྤེད། དྤེ་ནས་
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་དང་། ཕ་གིར་ཨ་
རི་སིད་འཛིན་གིས་ཀླད་ཀོར་བཟོས་པ་དྤེ་ཚོ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་དངུལ་མང་ཆྤེ་བ་གཞན་
དབང་སབས་བསྟུན་རང་རང་རྤེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔོན་རྩིས་ག་རྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་
ཡོད་པ་ཡོད་ན་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་གཞན་པ་ནས་རོགས་དངུལ་ག་ཚོད་རག་གི་
ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་སྔོན་གི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ནས་འགོ་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་སྔོན་རྩིས་གཏན་
འབྤེབས་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཕ་གིར་ཀླད་ཀོར་བཟོས་པ་བརྤེན་ནས་དངངས་འཚབ་ཞྤེ་པོ་བྱུང་སོང་
ཟྤེར་བ་དྤེ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར། ཕི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ ༢༣ ལ།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཀང་མཁྱྤེན་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་ཀང་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་
དྤེ་ནི་ད་གིན་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། བསར་ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥
སྔོན་ལ་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ། དང་པོ་ནས་ངས་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ PRM དང་
USAID ལ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ། དྤེ་ཞུས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དངོས་ནས་བྱས་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་བྱས་ནས་བསད་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
མ་ཡིན་པ་བྱས། PRM དང USAID ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་
དྤེའི་སྐབས་ཀི་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ལག་པ་འཆང་དུ་འཇུག་གི་མྤེད་པ་དྤེ།
གཅིག་ནས་བཀོད་མངགས་གནང་སངས་དང་གཅིག་རྤེད། གཉིས་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་། སྐལ་རྡོར་
ལགས་དང་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་གཉིས་ Ottawa, Canada གཞུང་ལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་བར་འགོ་དུས།
ཐད་ཀར་ཕིན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་
ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ནས་ Paul Grove ལ་ཡི་གྤེ་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་མྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། Paul Grove ལ་སུས་ཡི་གྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡི་གྤེ་གང་འདྲ་བཏང་ཡོད་རྤེད། བརོད་བྱ་གང་འདྲ་བིས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་གཞི་ནས་མཇུག་བསོམས་སྐབས་ལ་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། Paul Grove སུའི་ལས་བྱྤེད་རྤེད། Senator Lowey ཡི་ལས་
བྱྤེད་རྤེད། Senator Lowey ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ལ་ཐུག་པའི་ཐོ་འདིའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་གི་ལས་
བྱྤེད་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོས་ལས་བྱྤེད་པས་ལས་ཀ་བྱྤེད་སའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཁོ་རང་
མཇལ་ཡོད། ད་ལྟ་རྤེས་ལ་འདི་གསུང་གི་འདུག སྔོན་རྩིས་བཀལ་འཁོལ་ཐོབ་པ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་ ༡༣ རྤེད།
ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ལ་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་མས་གནང་བ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ རྤེད། དྤེ་ཚེས་ ༡༣
ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་བཏོན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་རྒྱབ་སོར་ཐོན་པ་དྤེ་
ཚེས་ ༧ རྤེད། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་རྒྱབ་སོར་ཐོན་པ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ལ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཁ་ཁ་
ཡིས་དུས་ཚོད་མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་བ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལ་གུང་གསྤེང་འཁྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། ད་
ལྟ་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་། བདྤེན་པ་ཞིག་ཏག་ཏག་མི་འདུག ལས་བསོམས་བཏང་ཡོད་
དང་མྤེད་དྤེ་ཚོ་སྐོར་འདི་རྤེད། ད་ལྟ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི། ཁ་སྤེང་ཡོངས་གགས་
ཞྤེ་པོ་ཞིག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་ཡི་ཡོད། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཅར་གི་ཡོད། མང་
ཚོགས་ལ་དྤེ་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་མིན་པའི་གཞན་པ་ཞིག་
ལ་འགོ་གི་ཡིན་མདོག་མདོག་གཅིག་བཤད་སོང་ཟྤེར། ད་དྤེ་ངའི་བསམ་བོ་ནང་ལ་མྤེད། ཁ་ནས་བཏོན་མྤེད།
ཚིག་ཐོ་འདིར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ག་འདྲ་བྱས་ནས་གོ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ཞལ་ལག་མཆོད་པའི་བར་ལ་
གོ་བ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ཚིག་ཙམ་ཡང་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་མྤེད་ལ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་
ནས་ཐག་བཅད་ན། དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་ཡིན་མ་
གཏོགས། དྤེ་ལས་གཞན་པའི་ཁིམས་ཁང་ལ་འགོ་བའི་བསམ་བོ་མྤེད། དྤེ་བཤད་མྤེད། ད་དྤེ་ངའི་ཁ་ནང་ལ་
ཚིག་བླུག་ཡོང་གི་འདུག་ཞུ་གི་ཡོད། ད་གང་ལྟར་བསོམས་དྤེ་ལ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་
ཡིན་ན་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཕི་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡོད་ན་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད་ད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ལ་གནས་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་རང་རང་རྤེད་ད། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་གསུང་
དགོས་ཀི་འདུག ལས་དོན་བྱས་པ་ཞིག་ལ་བྱས་འདུག་ཅྤེས་བསོད་བསྔགས་བྱས་པ་ཡིན་ན་སུ་གཅིག་མཐོ་རུ་
འགོ་རྒྱུ་དང་དམའ་རུ་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
གུས་ཞུ་སོར་བས་འགན་འཁྱྤེར་པའི་སྐབས་སུ། ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་ནས་
རག་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། མ་རག་པར་བསད་པའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་བྱས་
ཙང། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་ཆ་ཚང་ཞིག་འཁྱྤེར་ཡོད། མཇུག་སོང་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གནད་དོན་བཞི་པའི་ནང་གསྤེས་ ཁ༽ ཞུ་སོར་བས་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་
རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང། དྤེ་ནི་རྒྱལ་
སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རྩོད་ལན་
པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་གནད་དོན་བཞི་པའི་ནང་གསྤེས་ ཁ༽ ཞུ་སོར་བས་ཨ་རི་
གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་
འགན་མིན་ལུགས་དང། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་
ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏམ་
བཤད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། ཞྤེས་པ་འདིའི་སྒང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། ད་ལྟ་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་དང་བྱས་ཡོད་རྤེད་གཅིག་པ་ཡིན། ད་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཚིག་སྒང་ལ་ཏག་ཏག་ཅིག་ག་འདྲ་བྱས་
ན་གང་ལྟར་ཡང་། ཁ་ཐུག་དང་བསྐོར་ནས་ལབ་པ་འདིའི་སྒང་ལ་འགོ་ན་འགིག་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དབྱིན་
ཇིའི་སྐད་ལ་ direct དང༌ indirect རྤེད། དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་རྤེད།

directly གསུང་ཆོག་གི་རྤེད།

indirectly གསུང་ཆོག་གི་རྤེད། གསུངས་པ་དྤེ་གཅིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་འདྲ། དྤེ་གཉིས་གཅིག་པ་རྤེད། གསུངས་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་གསུངས་པ་
རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་ཨ་རི་
གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་རག་ཐབས་བྱས་པ་དྤེ། དྲང་པོ་བཤད་ན་སྔོན་མ་དོན་གཅོད་དང་བཀའ་ཤག་གིས་གཙོ་
བོ་འགན་འཁྱྤེར་ནས་གནང་ཡོད་རྤེད། ངས་ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་གཞན་པ་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚོས་འགན་
ཁུར་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ་འདྲ་ཞུ་གི་མྤེད། རོགས་འདྤེགས་བྱས་ཡོད་རྤེད། རོགས་པ་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཕན་ཐོགས་
བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་འགན་གཙོ་བོ་འཁྱྤེར་མཁན་དྤེ་ང་ཚོའི་དོན་གཅོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཆགས་
དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དོན་གཅོད་ཀིས་འགོ་འཁིད་ནས། ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་
ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་གངས་ཀ་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་ཙམ། ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་
ཙམ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཡར་འཕར་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དོན་གཅོད་རང་གིས་འགན་
གཙོ་བོ་འཁྱྤེར་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་ལས་
བསོམས་སྒང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ལྟར་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཡང་དཔང་རགས་དྤེ་ག་རང་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་
དཔང་རགས་དྤེ་ག་རང་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན་ Richard Gere གིས་སྣྤེ་ཁིད་པའི་
ཐོག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་དྤེ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། གསར་འགྱུར་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་རྤེད།
Richard Gere གིས་སྣྤེ་ཁིད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་གི་དཔང་རགས་ ༢༦ རྤེད། ༢༩ རྤེད། ང་ཚོའི་དཔང་
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རགས་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གནད་དོན་འདི་འདི་ལྟར་བལྟ་དུས། མཇུག་བསོམས་ཚར་བ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དོན་
དུ་གཅིག་ཡིན་གསུངས་དུས། སྐད་ཆ་བཤད་སངས་འདི་གཅིག་རང་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། གཉིས་ཀ་གཅིག་པ་
ཡིན། ད་འདི་སྒང་ལ་མར་ཕྤེབས་རོགས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གནད་དོན་ ཁ༽ སྒང་ལ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ད་
ནངས་རྩོད་ལན་པའི་གནད་དོན་ ཁ༽ གི་སྒང་ལ་དཔང་རགས་རྤེད། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་སོང་བ། དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་ ཁ༽ སྒང་ལ་དཔང་རགས་གཅིག་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་འདིའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་གི་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ Richard Gere ལགས་ནས་སྣྤེ་ཁིད་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་རོགས་དངུལ་
ཆད་རྒྱུའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་བསད་དུས། དོན་གཅོད་ཀི་འགན་གཙོ་བོ་འདྲ་བོ་ཞིག་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། དོན་
གཅོད་ཀིས་འགན་གཙོ་བོ་འཁྱྤེར་དགོས་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་དཔང་
རགས་ཨང་ ༣༦ ནང་ལ་ས་གཉིས་ཕུལ་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ༣༥ རྤེད། ༣༦ རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ༣༦ རྤེད། དགོངས་དག ༣༦ ནང་ལ་ས་གཉིས་ཕུལ་ཡོད། ས་གཉིས་ནང་ནས་ས་
གཅིག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་རྤེད། དྤེ་ས་ཆ་ཚང་ཞིག་རག་མ་སོང་། གང་ལྟར་ས་གཅིག་ནང་ལ་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ས་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་གམ། གཏོང་གི་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ལགས་སོ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁྱྤེད་རང་གིས་མར་ལུང་དྲངས་པ་ཡིན་ན་གཏོང་གི་ཡིན། ངའི་བསམ་པ་ལ་བཏང་ན་ཡག་གི་རྤེད་
བསམ་གི་འདུག གཏོང་རོགས། (དཔང་རགས་ ༣༦ གི་ས་དང་པོ་དྤེ་ཐོངས། First voice clip
from 23:28 to 24:25)
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གཅིག་འདི་བྱས། དཔང་རགས་ ༣༦ གི་ས་གཉིས་པ་ཐོངས། Second voice clip
from 24:32 to 26:49)
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་ག་རང་རྤེད་བ། སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་དྤེ་སུ་རྤེད། འགོ་ལ་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཀི་མི་འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་དྤེ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ག་བར་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡོང་ཁུངས་ག་བ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཨ་རི་ནས་རྤེད།
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ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁོ་རང་གིས་སྤྱིར་བཏང་བཤད་པ་ཞིག་རྤེད། ཡང་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲའི་སྐབས་ལ་བཤད་པ་ཞིག་
རྤེད། སྐད་ཆ་བཤད་ས་ག་བ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྐད་ཆ་བཤད་ས་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་བཤད་པ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། རྩོད་ལན་པ་ལ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩོད་ལན་པ་ལ་བཤད་པ་རྤེད། དཔང་རགས་འདོན་འབུལ་ཆྤེད་༌༌
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་ཟྤེར་དུས་དཔང་རགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་རྐང་བཙུགས་ནས་བཟོས་པ་རྤེད་བ། དཔང་རགས་བཟོ་གི་
ཡོད་རྤེད་བ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྐང་བཙུགས་ནས་བཟོས་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་གིས་དཔང་རགས་གནང་གི་ཡིན་ཟྤེར་ནས་
བཤད་པ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་ཡིན་དུས། ཁྱྤེད་རང་གི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༦ དྤེ་ས་རྤེད། འདི་ཞུ་ལན་ཤོག་གངས་ ༤༦
ནང་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་རྤེད་ད། ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༡ ནང་། ཨ་རི་
གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་
འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་
ཞིག་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད། གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མིན་ཞིང་། གུས་པས་དྤེ་ལྟར་
བཤད་རྒྱུ་ཕར་བཞག་བསམ་བོའ་ི ནང་དུའང་འཁོར་མ་མོང་། ཞྤེས་གསུངས་ཐད། ད་དྤེ་ལ་ལན་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་
བ། རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཨྤེམ་ལྔ 5M ཞྤེས་པའི་ནང་དུ་ཨྤེམ་གཅིག་ནི་དངུལ་ལམ། ཨིན་ཡིག་ནང་
“Money”(དངུལ) ཞྤེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར། ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དྤེར་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེར་མ་རྩིས་
པར་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཀི་ལས་འགན་མིན་པ་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་
ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་། ༣༦ ས། ) སྐད་ཆ་དྤེ་ལ་གང་
ལྟར་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཞུ་ལན་ནང་ཚིག་བཀོད་པ་དྤེ་དག་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༦ དྤེ་རྤེད་བ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ལགས་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། འདི་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཁྱྤེད་རང་གིས་མཁྱྤེན་གི་རྤེད་བ། འབྤེལ་བ་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་
མྤེད་མཁྱྤེན་པ་གནང་རོགས། ད་མར་གསུང་རོགས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་གོང་ནས་ས་གཉིས་བཏང་ཡོད་པ་འདིའི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་གསར་འགྱུར་རྤེད།
གཅིག་ནི་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཁོ་རང་གིས་གང་མཐོང་པ་གང་གོ་བ་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་
ན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་གསར་འགྱུར་འདིའི་ནང་ག་རྤེ་ཧ་གོ་གི་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ནང་ལ་ལོག་གྱུར་གི་

Page 325 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔང་རགས་དང་། ལོག་གྱུར་མ་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་
ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་འདྲ་ཆགས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་ཆྤེའི་
མང་ཚོགས་ཀིས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ICT གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་སོང་། དང་པོ་དྤེ་རྤེད། ICT གི་
དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་སོང་། མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་
ICT གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་འགྤེངས་ཤོག (form) འདྲ་བོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་
ལ་འགྤེངས་ཤོག་འདྲ་བོ་བཟོས་ཡོད་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ Appropriation committee
ལ་སན་ཞུ་རྒྱབ་དགོས་རྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད། འདི་ག་པར་རྒྱག་དགོས་རྤེད་ལབ་ན་ ICT གི་དྲ་རྒྱ་ནང་འགྤེངས་
ཤོག་དྤེ་བསྐངས་ནས་ Appropriation committee ལ་རྒྱབ་དགོས་རྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད། གཙོ་བོ་
དྤེ་ང་ཚོ་བརྒྱུད་རིམ་གསུམ་དྤེས་ག་རྤེ་བསན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། མདོར་ན་ ICT ཡིས་བྱས་བསད་ཡོད་པ་ཞིག་
སོན་གི་འདུག དོན་གཅོད་ཀིས་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་བསན་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས། དོན་གཅོད་ཀིས་རོགས་
དངུལ་གི་འགན་འདི་ ICT ཡིན་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་གསུངས་བཞག དྤེ་ཡིན་དུས་མི་མང་ངོས་ནས་དྤེ་ག་རང་
དྲན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གི་ཞུ་སངས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་གསར་
འགྱུར་ས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ང་ཚོ་ལ་རག་གི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་ག་རང་སྒང་གི་དུམ་བུ་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་
གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག ལོག་གྱུར་དཔང་རགས་ཀིས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་སོན་ཐུབ་ཀི་འདུག ག་རྤེ་སོན་ཐུབ་ཀི་འདུག་
ཟྤེར་ན། ICT གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་འགྤེངས་ཤོག (form) བཀང་། ICT བརྒྱུད་ནས་ Appropriation
Committee ལ་སན་ཞུ་རྒྱབ་དགོས་རྤེད། ཐབས་ལམ་དྤེ་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲ་གནང་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གི་འགན་དྤེ་ ICT ལ་ཕར་གཡུག་བཞག་པའི་རྣམ་
པ་གསལ་པོ་སོན་ཐུབ་ཀི་འདུག དྤེ་མཉམ་དུ་དཔང་རགས་ ༣༨ ནང་ལ་ Richard Gere གིས་སྣྤེ་ཁིད་པའི་
ཐོག་ལབ་ནས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ Richard Gere གིས་སྣྤེ་ཁིད་པའི་ཐོག་ལབ་ཡིན་དུས་ Richard Gere དྤེ་ ICT
གི་ Chairman རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འགན་ ICT སྒང་ལ་ཕར་འགོ་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་རྣམ་པའི་ཐོག་
ནས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་འདུག ད་དྤེའི་རྤེས་ལ་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་སྐབས་སུ།
སྔོན་མ་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་རོགས་དངུལ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཞྤེ་དྲག་བཟོ་དགོས་མ་
རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་བ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་སྐད་
གསང་མཐོན་པོའ ་ི ངང་ནས།
ཞུ་སོར་བས། དགག་པ་ཡོད། ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་མྤེད་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་
ལྟ་དཔང་རགས་བཏོན་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་ལན་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གསར་གྤེང་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གསར་གྤེང་ཡིན་ན་གྤེང་ཆོག་གི་མྤེད། ད་ནངས་ཞོགས་ཀར་དང་པོ་ནས་ངོ་སོད་ཞུས་ཡོད།
གསར་གྤེང་ཡིན་ན་གྤེང་ཆོག་གི་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་འདྲ་བོ་ཞིག་བཟོས་མ་སོང་བསམ་སོང་། ངས་ལྟ་དུས། གསར་གྤེང་གང་
ཡང་བྱས་མྤེད། ད་ལྟ་དཔང་རགས་ས་གཉིས་སྒང་ལ་བཤད་ཡོད། དྤེ་མཉམ་དུ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སྐད་
གསང་མཐོན་པོའ ་ི ངང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་དྤེར་ California ཡིན་ས་
ཡོད། བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ཡི་སྐད་གགས་ཆྤེ་བའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཀླད་ཀོར་ཆགས་པ་རྤེད་ལབ་རྤེད། སྐད་གསང་
མཐོན་པོའ ་ི ངང་ནས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། ཞུ་སོར་བའི་དགོངས་པ་ག་
འདྲ་བཞྤེས་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོའི་ཧ་གོ་གི་འདུག གསལ་པོ་གཅིག མི་མང་མདུན་ལ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། སྐད་གསང་མཐོན་
པོའ ་ི ངང་ནས། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁ་གསལ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན།
གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཡིན་ན་རྤེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་བིས་པའི་ཚིག་སོར་ཡིན་ན་རྤེད།
གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་ཁོ་རང་རང་གིས་བཏང་བའི་གསར་འགྱུར་སྒང་ལ་ཡིན་ན་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ ICT ཡིས་
འགན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཁུར་བསད་ཡོད་པ་གསལ་པོ་སོན་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་བཤད་སངས་ཀི་
རྣམ་པ་ indirectly ཁོ་རང་གིས་དྤེ་ ICT གི་འགན་ཡིན་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་བཟོས་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས།
ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གོང་གསལ་ནང་བཞིན་ཞུས་ཡོད། ཞུས་པ་དྤེ་གཞི་རྩ་མྤེད་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན།
ཞུ་སོར་བས། དོན་གཅོད་ཀི་ངོས་ནས། དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་མིན། མིན་ཟྤེར་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་ཐོག་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་འདྲ་འདུག འགན་མིན་ལུགས་ཟྤེར་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་འདྲ་འདུག ICT ཡིས་འགན་
ཡིན་ཚུལ་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་རྩོད་ལན་པའི་ཚིག་བྤེད་སྤྱོད་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོང་
གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ལུགས། མིན་ཚུལ། མིན་ཟྤེར་བ་འདྲ་བོ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་ཡིན་
པ་ཡིན་ན་ཡང། གང་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ལ་དཔང་རགས་
གསུམ་བཏོན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་གཅིག་དྤེ་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ངས་ནོར་ནས། ང་ལ་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཏང་གནང་བའི་ནང་ནས་དོན་ཚན་གཞན་པ་ཞིག་དང་ནོར་ནས། དཔང་རགས་དྤེ་ཡར་
ཕུལ་ཏྤེ། རྤེས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་མར་ཕིར་སོག་གནང་སོང། ད་གིན་ས་གཉིས་དྤེ་གང་ཡིན་ནམ་བསམ་
ནས། དྤེ་ལ་ངས་མིང་མྤེད་པའི་དཔང་རགས་ཞྤེས་བིས་ཡོད། དྤེ་མར་ཕབ་དུས། དཔང་རགས་ཟྤེར་མཁན་དྤེ།
མི་སུ་རྤེད། ག་བ་སོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། ངོ་བོ་དྤེ་དག་གསལ་པོ་བྱས་ནས་འདོན་
དགོས་ཀི་རྤེད་པ། དཔང་རགས་ཁོ་རང་སུས་བཤད་པ་ཡིན་མིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་
བཀའ་འདྲི་གནང་ནས་མ་གཏོགས། དཔང་རགས་སུས་བཤད་པ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ Notarized
བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡང་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔང་རགས་དྤེ་རྩ་བས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་བང་བྱ་རུང་བའི་ནང་ལ་བསྣམས་ཕྤེབས་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་དྤེའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནང་དོན་དྤེ་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པའི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དྤེའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད་། ཕི་ཟླ་ ༥ དང་ ༦ པ་དྤེ་བ་ལ་ཞྤེས་ལབ་པ་རྤེད་དཱ། དྤེ་དུས་ཚོད་དྤེའང་གཏན་འཁྤེལ་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་གསུང་མཁན་དྤེས་ཕི་ཟླ་ ༥ དང་ ༦ པ་དྤེ་བ་ལ་ཞྤེས། ཨ་མི་རི་ཀའི་རོགས་དངུལ་དྤེ། ཌོ་ནལ་ཊམ་གི་རོགས་
དངུལ་དྤེ། སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགོ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚིག་དྤེ་གསལ་པོ་མི་འདུག མཉམ་འབྤེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྩིས་པའི་རོགས་དངུལ་མང་པོ་ཞིག་གཅོད་ཀི་ཡིན་ཟྤེར་ཡོང་དུས། བོད་པའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་
ཡང་གཅོད་ཀི་ཡིན་ཟྤེར་ནས། སྐད་ཆ་དྤེ་ཡང་འགོ་ཚུགས་ཡོང་དུས་ལབ་པ་རྤེད། སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་དྤེ་
སྐབས་དོན་གཅོད་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཡིན་ནའང་འཕྲིན་ལས་སྐལ་བཟང་དང་དབྱར་རྩ་དགུན་
འབུ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀིས་དྲ་རྒྱ་ནང་དང་ཚང་མ་ལ་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ཡིས་མི་འཇོན་འཇོན་མདོག་བྱས་ནས། གཅིག་ངས་བྱས་པ་ཡིན། ངས་བྱས་པ་ཡིན་རང་རང་
ཟྤེར་ནས་གསང་བ་ཕི་ལ་ཤོར་ནས། རོགས་དངུལ་དྤེ་བཅད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སྐད་ཆ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་
ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། མི་གཞན་པས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཞིག སུའི་
རྒྱབ་སོར་བ་ཡིན་ན་འདྲ། མིན་ན་འདྲ། དྤེ་དོ་བདག་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ།
སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ད་ལྟ་རྩ་བས་ང་འདིར་སྤེབས་
ཚར་ཙམ་རྤེད། རོགས་དངུལ་གི་རྩིས་གཞི་དྤེ་ད་ལྟ་དོན་གཅོད་གོང་མ་དང་། ICT དང་། ཁོ་ཚོ་ཡིས་འཇུས་
ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་འདིར་ཉམ་ཆུང་བྱས་ནས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་ཕི་
བསགས་ནང་བསགས་མང་པོ་བྱས་ནས། དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་དྤེ་རོགས་རམ། སིད་སོང་གིས་ཁྱབ་བསགས་མང་པོ་
བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་བཅད་པ་རྤེད་མདོག་མདོག་གིས་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། མདོག་མདོག་གིས་ཞྤེས། དང་པོ་
ངས་དྤེ་སྐད་ཆ་ཁོ་རང་བཤད་མྤེད། ནིའུ་ཡོག་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ནིའུ་ཡོག་ས་ཆ་ག་པ་ལ་བཤད་ཡོད་རྤེད།
མི་མང་འདུ་འཛོམས་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་བཤད་ཡོད་རྤེད། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་བཤད་པ་རྤེད། དྤེང་
སང་དུས་ཚོད་ལ་སྐད་ཆ་ག་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་ས་མ་བཅུག་པ་དང་བརྙན་མ་བངས་པ་དང་། ཐད་ཀར་མ་
བཏང་བ་ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བརྙན་དང་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བརྙན་དྤེ་འདྲ་ག་རྤེ་
བྱས་ནས་དཔང་རགས་སོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དཔང་རགས་འབུལ་མཁན་དྤེ་ག་རང་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།
ཁོ་རང་དཔང་རགས་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུར་གཅིག་བྱས་ན་ལས་རིམ་འདི་གྲུབ་པའི་རྤེས་ལ་འགོ་ཚུགས་ཀི་ཡོད་ཀི་
རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་མི་གཅིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དོ་བདག་སུ་ཡིན་མིན་ཧ་མ་གོ་དུས། ང་ཚོས་དགག་
པ་རྒྱག་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ལ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ག་དུས་སྤེབས་པ་རྤེད། མང་
ཚོགས་སུའི་མདུན་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་བཤད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཁང་ག་འདྲ་ཞིག་
གི་ནང་ལ་བཤད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དཔང་རགས་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དཔང་པོས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་
དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། སྐད་ཆ་དྤེ་མང་པོ་བཤད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ཟམ་
གདོང་རིན་པོ་ཆྤེའི་སྐབས་དང་། སྔོན་མ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་རོགས་དངུལ་སོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་
ཚོ་འཇམ་ཐིང་ཐིང་བྱས་ནས་མ་གཏོགས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ལོ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྦད་དྤེ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ནས། དྤེ་འདྲའི་འོག་ནས་བཅད་པ་རྤེད་མདོག་མདོག་ཟྤེར་བ། དྤེ་
ལའང་མདོག་མདོག་ལབ་ཡོད་རྤེད། བོ་བཟང་སྤེང་གྤེས་ངས་འཇོན་པ་ཡིན། ངས་འཐྤེན་པ་ཡིན་ཟྤེར་ནས། དྤེ་
བཅད་པ་རྤེད་མདོག་མདོག་བཤད་ནས་མང་པོ་བཤད་པ་རྤེད། དྲ་རྒྱ་ཐོག་ལ་ཤོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་གི་གོགས་
པོ་འཕྲིན་ལས་སྐལ་བཟང་དང་དྤེ་ཚོས། དབྱར་རྩ་དགུན་འབུ་དྤེ་ཚོས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་དང། ཟྤེར་
བ་དྤེ་རྤེད་དཔང་རགས་འདི། དཔང་རགས་འདི་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་གི་བརྩི་འཇོག་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་མི་འདུག་དྤེ་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ ICT ཡིས་འགན་འཁྱྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་
དྭ། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་གིས་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དྭ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ། ཨ་ལྤེ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་
བཏང་བ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང། དཔང་རགས་དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་། དཔང་རགས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བངས་ཡོང་
དུས། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཏན་ཏན་འདི་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཡོད་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག འབྤེལ་བ་
མ་ཞུས་པར་ཁོས་དྭང་བངས་ཀིས་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མྤེད་ངས་མི་ཤྤེས། གང་ལྟར་འབྤེལ་བ་བྱས་
ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ། དྭང་བངས་ཀིས་ཕུལ་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ། དཔང་རགས་འདིར་ད་ལྟ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་
རྒྱུའི་གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་རོགས་དངུལ་གནས་
ཚུལ་འཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དཔང་པོ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཅིག་ནས་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གཉིས་ནས་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་སོ་སོ་རང་གིས་མཐོང་བ། གོ་བ། རྤེག་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་
འདྲ་ཞིག་ཟྤེར་གི་འདུག་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ། མདོག་མདོག་རྤེད་ཟྤེར་བ་བཟོ་འདྲ་པོ། དྤེ་ཚོ་ཚོད་དཔག་རང་དང་།
བསམ་ཚུལ་ཙམ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་དཔང་པོ་ཆགས་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདི་ཡིན། འདི་ས་གཉིས་
ཀི་ནང་ནས་གཅིག་དྤེ་རྤེད། ༣༦ གི་ས་གཉིས་པ་འདི། ད་གིན་སན་སོན་གནང་བ་ནང་བཞིན་གསར་འགོད་པར་
སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་དྤེར་ཞུ་སོར་བས་བཤད་པའི་ཚིག་དྤེའི་ནང་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སབས་ཡག་པ་ཞིག་ལ།
གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རན་པ་ཚོ་
ཡིན་ནའང་རྤེད། གཞོན་པའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་བཞི་དྤེ་ང་ཚོ་འཇུས་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཆུང་བཞི་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་དཔང་རགས་ཆ་ཚང་ཞིག་རག་མ་སོང་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སིང་ཡིན་ཡང་བཏང་ཡོད་ཀི་རྤེད། དྤེ་ས་ཆ་དྤེ California ལ་
རྤེད། San Francisco མི་མང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་ལ་དྤེའི་སྒང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་
ཆུང། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང། སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང།
CECC བཅས་དྤེ་ཚོ་གས་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་
ཚོགས་ཆུང་བཞི་འདི་འཇུས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ། ད་ལྟ་སིད་འཛིན་གིས་མར་བཅག་པ་དྤེ་ཡར་
སར་གསོ་བྱྤེད་ཐུབ་པའི་རྤེ་བ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དུས་ཚོད་དྤེ་ངས་ཏག་ཏག་ཅིག་དྲན་གི་མི་
འདུག དཔང་རགས་ནང་ལ་དུས་ཚོད་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ རྤེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཕི་དྲོ་ཞྤེས་གསུངས་བཞག དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས་༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ག་སིག་བྱྤེད་དུ་ཕིན་པའི་ཞོར་དུ་མང་ཚོགས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན།
དྤེའི་ནང་དུ་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་སུ་རྤེད། ཕ་གི་ San
Francisco ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གི་བོད་པ་དྤེ་དག་རྤེད། བོད་པ་དྤེ་དག་སུ་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་སྤེར་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་མཁན་རང་རང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འོས་བླུགས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རྤེད། སོ་སོའ ་ི བདམས་པའི་འཐུས་
མི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དྤེའང་ཡོད་རྤེད། དབང་ཚད་དྤེ་ཡང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་
མི་མང་ཚོའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན། ICT ཡི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ Form གཅིག་བཟོས་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་ནང་ལ་ཕིན་ནས། Appropriation Committee ཡི་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་སན་ཞུ་རྒྱག་དགོས་ཀི་རྤེད།
གཅིག་བྱས་ན། རྩོད་ལན་པ་རང་གིས་ལན་རྒྱབ་ཀི་མྤེད་དུས། དྤེའི་ལན་དྤེ་སུས་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་ན། འགོ་སངས་
མ་མཁྱྤེན་པ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་ཡིན་ན་ཡང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་ན། Foreign
Agents Regulation Act ཡི་འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་རྤེད། འདིའི་
Principal ཟྤེར་ན་རྤེད། དོ་བདག་དྤེ་སུ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
རྤེད། དོན་གཅོད་འདི་དྤེའི་ Agent རྤེད། ཚབ་དྤེ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་ཟྤེར་ན་རྤེད། Agent འདི།
Foreign Agents Regulation Act འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་ལས་ཀ་
བྱྤེད་ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་ཁིམས་ཡིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་ International Campaign for
Tibet ཟྤེར་ནས། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ 501(C) འོག་ལ་
དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའི་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་ Advocacy Lobby ཞུ་
གཏུག་བྱྤེད་རྒྱུ་དང། རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་རྒྱུ། ཁོ་རང་ཚོས་ཚོགས་མི་དྤེ་དག་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་མི་ཕལ་
ཆྤེར་ཁི་དྲུག་བདུན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། གངས་ཀ་ངྤེས་ཅན་ངས་མི་ཤྤེས་ཏྤེ། འཛམ་བུ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་
ལ་ ICT ཡི་ཚོགས་མི་འབུམ་གཅིག་ཡོད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་ཚོ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་ཀ་བྱྤེད་
རྒྱུའི་སྒང་ལ། ཁོ་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོ་བོ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པ་ཁྤེ་མྤེད་ཚོགས་པ། Lobby
Advocacy Group ཞིག་ཡིན་པའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་པ་སོང་ཙང་ཁོ་ཚོའི་ཉམས་མོང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་རྤེད། སིག་འཛུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད།
ཁོ་ཚོའི་འགྤེངས་ཤོག་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་སོང་ཙང། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་དྤེ་ཟུར་དུ་བཟོ་དགོས་
པའི་དགོས་པ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ ICT ཡི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་དྤེ་བཟོས་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། ཁྱྤེད་
རང་ཚོ་དྤེའི་ནང་ལ་འགོ་ནས་སན་ཞུ་བརྒྱབ། ICT ག་རྤེ་གནང་གི་རྤེད་ཟྤེར་ན། སན་ཞུ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་རུབ་རུབ་
བཟོས་ནས། སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་བར་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀི་འགན་མ་རྤེད། དྤེ་ ICT ཡི་འགན་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་
བྱས་པ་ཡིན་ནའང། བོད་དོན་སྒང་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་གཙོ་བོ་འཁྱྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་
ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བོད་དོན་རང་གི་སྒང་ལ། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ལ་བསད་དྤེ། ཆབ་སིད་
ཀི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ག་རྤེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་། ཁོ་ཚོས་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། ཉིས་ལྡབ་མ་ཡོང་
བ་དང་། ནུས་པ་མཉམ་དུ་སྤུངས་ནས་དོན་འབས་སོན་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། སུའི་མིང་
འཁྱྤེར་མ་འཁྱྤེར་དྤེ་ཚོ་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གཅིག་གིས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་
བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རྤེད། བྱས་ཙང་ ICT ཡིས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་མི་
མང་གི་ངོས་ནས། ICT ཡི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ Form དྤེ་སྐོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ICT ཡི་
འགན་རྤེད་ད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་མ་རྤེད་ད། ང་ཚོས་དྤེ་བྱྤེད་ཀི་མྤེད་ད་ཞྤེས་ང་ཚོས་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔང་རགས་གཉིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་གནད་དོན་འདིའི་སྒང་ལ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་
པའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསུམ་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧
འདི་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧ ནང་ལ་གསུངས་པ་ཙམ་ལས། ད་གིན་གནད་དོན་གཞན་པ་
ཞིག་ཡོད་རྤེད། ཞིབ་གསལ་གང་ཡང་བིས་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་རོགས་དངུལ་མཇུག་སོང་བྱས་མྤེད་པ་དང་།
དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༡ ནང་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་མཇུག་
སོང་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ནི། ཞུ་སོར་བའི་གོང་གསལ་ལས་བསོམས་ནང་ Richard Gere ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས།
ཐུགས་སྣང་དང་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དོན་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་འདུག་
ཅྤེས། དྤེ་ལས་དངོས་ར་འཕྲོད་ཐུབ། Richard Gere ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་སྤེར་རྤེད་བ། གོག་བརྙན་འཁབ་
མཁན་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ། བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་ལོ་མང་པོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། གསོལ་ཕོགས་གང་
ཡང་བཞྤེས་ཀི་མྤེད་པ། མི་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གིས་ང་ཚོ་བོད་པའི་དོན་དག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་
བསྔགས་བརོད་བྱྤེད་འོས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་འདི་ལ་ཆྤེ་མཐོང་འབུལ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་རྤེད། གུས་
ཞུ་སོར་བས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་འཁྱྤེར་པའི་སྐབས་སུ། སུས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་ནའང་། ཁྱྤེད་རང་
ཚོས་འདི་བྱས་སོང་། ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས། དྤེ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ལས་འགན་རང་ལ་བརྩི་གི་ཡོད། བྱས་ཙང་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་ང་ཚོ་འདི་ལྟར་བཅར་ནས་དུས་ཚོད་ཞུས་པའི་སྐབས་ལའང། Richard Gere ཡོང་གི་
ཡོད་ཅྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཡོང་གི་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། ཁོ་རང་ང་ཚོ་ལས་ལོའ ་ི ཆ་ནས་རན་པ་རྤེད། ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་རྤེད། བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་
ལྷག་བསམ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མི་ང་ཚོ་ལས་སན་གགས་ཆྤེ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་སྣྤེ་འཁིད་ནས་ང་ཚོ་
ཕིན་པ་ཡིན་ཞྤེས་ལབ་པ་དྤེ་ལ་གནོད་སོན་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད། དོན་དག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ཕ་གིར་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད་བ། ད་ནངས་ཞོགས་པ་ངས་ ཀ༽ པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་
ལ་བཅར་པའི་སྐབས་སུ། ICT ཡིས་ Richard Gere ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ། དྤེ་མཉམ་དུ་ཚོགས་གཙོ་
Mathew Meccaci དང་། ཚོགས་གཞོན་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང། ལས་འཆར་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་ཆོས་
སོན་ལགས། ཁོ་ཚོ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས། དོན་གཅོད་རང་རྐང་བཙུགས་
ནས་བཅར་གི་ཡོད། ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་དྤེ་ང་ཚོའི་ལས་འགུལ་རྤེད་པ། ཐུན་མོང་གི་ལས་འགུལ་ཡིན་དུས། དོན་
གཅོད་ལ་ལས་འགན་ཡོད་རྤེད་པ། དོན་གཅོད་ལ་ལས་འགན་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དྤེའང་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བགོ་བཤའ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ལས་བྱྤེད་གཞོན་པ་ཚོ་ཡར་ཆྤེ་རུ་ཆགས་ནས་འགན་འཁྱྤེར་གི་རྤེད་
ད་ལབ་ནས་དྤེ་བཞག་པ་གཅིག་པོ་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གཞོན་པ་ཚོ་ལའང་ཉམས་མོང་གསོག་ཆྤེད་དུ་ཆྤེད་
མངགས་འཁིད་ཀི་ཡོད། དྤེ་སྔ་བྱུང་མྤེད་པ་བྱས་ཡོད། བྱས་ཙང་དྤེ་འཁིད་ནས་འགོ་དུས། ང་ཚོས་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས་དོན་གཅོད་ཀི་སྔོན་རྩིས་སྐོར་བཤད་ཀི་ཡོད། ICT ཡིས་བཤད་རྒྱུ་
དྤེ་ Reciprocal Access to Tibet ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་དྤེར་དོན་གཅོད་མ་སྤེབས་སྔོན་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་
འགོ་བཙུགས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ང་ཚོས་བཤད་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དཔང་རགས་དྤེ་
ད་ལྟ་གནད་དོན་འདི། ཞུ་སོར་བས་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་
འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས། མིན་ལུགས་ཟྤེར་དུས། ད་མིན་ཞྤེས་ལབ་ཀི་
ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་
ཡིན་སྐོར་ཞྤེས། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་འགན་རྤེད་ཅྤེས། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་ག་དུས་ལབ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པར་དཔང་རགས་ག་རྤེ་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་
བཞིན་གིས་ཡང་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ཞྤེས། ཡིན་པའི་ཚུལ་
བསན་ཟྤེར་ན་ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་ཡིན་ཚུལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། མིན་ལུགས་ཡིན་ནའང་
རྤེད། ICT ཡི་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ད་ལྟ་བར་དུ་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁྱྤེར་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དག་འཐུས་གཙང་ཞིག་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་།
དགོངས་པ་ཞིག་ག་རྤེ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངས་དྤེ་དུས། དུས་ཚོད་དྤེ་ཞུས་སོང་བ། དཔྤེར་ན་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའི་བར་ནས་ང་ཚོས་སྔོན་རྩིས་ཀི་ཡིག་ཆ་
མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བསྔོགས་པ་རྤེད། དྤེའི་དབར་ལ་༸ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཕྤེབས་ནས་ Canada ལ་འགོ་
དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ Ottawa ལ་ཉི་མ་གཉིས་ཀི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཚེས་ ༦།༧ ལ་འགོ་
དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཚེས་ ༧ ཞོགས་པ་ཕར་ Minnesota ཐོན་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཚེས་ ༢༦
བར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་ལ་ལྷན་བཅར་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་འགིག་
གི་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཡང་དྤེ་མཉམ་དུ་དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེའང་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་གནས་ཚུལ་
བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་གནད་དོན་རྤེས་མ་དྤེར་ཡོང་གི་རྤེད་པ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚེས་ ༢༧།༢༨ དྤེ་སྔ་ཤོས་རྤེད། ང་
ཚོའི་དུས་ཚོད་ཐོན་པ་དྤེ། སྔ་ཤོས་དྤེར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཅར་ནས། སུ་དང་སུ་མཇལ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཆ་ཚང་
ཞིག་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས། དུས་ཚོད་ཀི་ཁྱད་པར་དྤེ་ཡང་བལྟ་དགོས་ཀི་རྤེད། ལས་འབོར་ཡང་
བལྟ་དགོས་ཀི་རྤེད། ཚང་མ་བལྟ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། གནད་དོན་དྤེ་གཅིག་པོ་གསུངས་པ་ཏག་ཏག་
ཆགས་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རྤེད་ལ། བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་ཡང་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ། མང་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ལྟར་ཁོས་འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ ICT ཡི་འགན་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད་ཅྤེས། སྐད་ཆ་ཆྤེད་མངགས་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་གྤེང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
Page 332 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གི་ས་འདི་དཔང་རགས་བང་བྱར་མ་རུང་བ་ཡིན་ཞྤེས་དགག་པ་ཞུ་ཆོག་
པ་གིས། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ནིའུ་ཡོག་ལ་བརོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
བརོད་སོང་ཟྤེར་ནས། དཔང་པོའ ་ི ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཐོས་སོང་ལབ་ན། ཁོ་རང་གིས་ད་ལྟ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཁུངས་སྤེལ་ཆྤེད་དུ་ས་དྤེ་བཏང་བཞག ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་
བཟུང་། དཔང་པོ་དྤེས་རྩ་བས་བྱས་ན། དམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དྤེ་དག་རོད་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་མ་
གཏོགས། དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་ཞིག་ཡང་མིན་ན་སྔོན་ཚུད་ནས་བརོད་པའི་བརོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཡང་ཁ་ཁ་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་སྐབས་འཕྲལ་ལ་ཁ་མཆུ་དྤེ་ག་རང་གི་ཆྤེད་དུ་དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་ཞིག་རོད་ཀི་ཡོད་དུས།
དྤེ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་བྱས་དུས། ཡང་མིན་ན་དཔང་པོ་དོ་བདག་བཅར་ནས་དམ་བཅའ་
བངས་ནས། ངའི་མིང་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཡིན། ངའི་ཁ་བྱང་འདི་ཡིན། དམ་བཅའ་ཕུལ་ནས། ང་ས་གནས་ནིའུ་
ཡོག་ལ་འགོ་དུས། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སྐབས་དྤེ་དུས་བརོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརོད་སོང། ང་
དྤེ་དུས་དངོས་སུ་ས་གནས་དྤེ་ལ་བཅར་ཡོད། ངས་དྤེ་འདྲ་གཅིག་ཐོས་སོང་ཞྤེས་དམ་འབུལ་དང་སྦྲགས་བརོད་
པ་དྤེ་བརོད་སོང་ན། བརོད་པ་དྤེ་བརོད་པའི་རྤེས་ལ་ད་དུང་ཡང་། དཔང་པོ་དྤེའི་དྲང་ཚུགས་ལ་ང་ཚོ་ཞུ་སོར་བ་
ཡིས་ཁ་གཏད་བརག་ཞིབ་བྱས་ནས་དཔྱད་བསྡུར་བྱྤེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ན། གཞི་ནས་དཔང་པོའ ་ི བརོད་
པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་བང་བྱ་རུང་བར་བརྩི་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར། དྤེ་ཡང་དཔང་པོ་ལ་
རྩོད་ལན་པས་མངགས་པ་འདྲ་པོ་བྱས་ནས། ཁ་མཐུན་བྱས་ནས་བཟོས་པ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག
དྤེ་ཡིན་དུས་གཅིག་ནས་བང་བྱ་མ་རུང་བ། གཉིས་ནས་ནང་དོན་ཁོ་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ནང་
དོན་ཁོ་རང་ལ་ཚིག་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཐོག་མ་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པའི་བརོད་པ།
རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་ལབ་ནས། ངའི་
ལས་འགན་མ་རྤེད་ལབ་ནས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་དང། བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་
གིས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡི་གནད་དོན་ཞིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐད་ཀར་གི་བརོད་པ་ཞིག་ཁུངས་
སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པའི་ནང་དྤེ་ག་རང་བིས་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ཞུ་ལན་ནང་
ལ་ས་རུ་བཏང་ནས་ཡང་། ICT ཡི་འགན་ཡིན་ཚུལ་ལབ་ནས་ཕར་ཡང་ས་རུ་ས་རུ་བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
འདུག ཡིན་ནའང་ཉྤེས་འཛུགས་འདི་བྱས་ནས། ཉྤེས་པ་ཞིག་བཏང་བ་དྤེ་ལ་དྤེ་ག་རང་གི་ཚིག་གི་བརོད་པ་འདི།
དཔང་རགས་འདི་ཡི་ནང་དོན་ལ་འགོ་ནའང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ནང་དོན་འདི་འགོ་མ་
དགོས་པའི་ཐོག་ནས། དཔང་རགས་ཁོ་རང་ཐོག་མ་ནས་བང་བྱར་མི་རུང་བ་ཆགས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་ཐོག་མ་
ནས་འདི་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཡིན་པ་ཤྤེས་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་གལ་སིད་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གི་བརོད་པ་འདི་གཅིག་
པོ་མ་ཡིན་པར་དཔང་རགས་ད་དུང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པའི་ཡིན་ཚུལ་
དྤེའི་ནང་ལ། ལས་རིམ་གཉིས་པ་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ད་ལྟའི་རིང་ལ་
དཔང་པོ་འདིའི་ས་འདི་བང་བྱར་མི་རུང་བ་དང་། དགག་བྱ་ཞུ་ཡི་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ལྟ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གི་བརོད་པ་འདི་ལ་དགག་པ་བྱུང་བར་བརྤེན། སྐད་ཆ་དྤེ་ས་གནས་ག་བ་
ལ་བཤད་ཡོད་མྤེད། དུས་ཚོད་ག་དུས་བཤད་ཡོད་མྤེད། ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་མི་འདུག དྤེའི་སྒང་ལ་དངོས་
ནས་བྱས་ན་གནད་དོན་གཞན་པ་ལ་བྱས་པ་ནང་བཞིན་མར་ཕབ་ནས་ཡར་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནི་
བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་། དཔང་རགས་འདིར་དགག་པ་བྱས་པ་ལ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པ་ཡིན། ད་གསུང་ཡ་
ཡོད་ན་གསུང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག རྩ་བས་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའི་རྒྱུན་ཟུར་ཡིན་པ་དང།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དགག་པ་བྱས་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། གཞན་པ་གསུང་ཡ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་
གནང་། དྤེ་མྤེད་ན། དོན་ཚན་གཞན་པ་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཚར་དུས།
དམིགས་བསལ་ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། རྩ་བས་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་སྐོར་དྤེ་རྤེས་ལ་སྤེབས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། མགོན་པ་ཚེ་རིང་ཁོ་རང་འདིར་ཡོང་གི་ཡིན་ལབ་བསད་རྤེད། དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ལབ་བསད་ཡོད་
རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་མོ་ཊ་ནང་འགོ་སོད་མཁན་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ད་ལྟའི་འདི་སྔོན་མ་
ང་ཚོས་གསར་པ་བཟོས་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དང་པོ་ནས་ཞུ་ལན་ཕུལ་དུས་ནས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་མ་
འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས། གསུངས་པ་དྤེས་ཁུངས་
སྤེལ་ཐུབ་མི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ནས་གསུངས་འདུག་བ། མདོར་བསྡུས་ན་ང་ཚོའི་དོན་ཚན་དྲུག་པ་ནང་ག་རྤེ་ལབ་
པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེར་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་
རྒྱུ་དྤེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་ལབ་པ་རྤེད། མྤེད་ལུགས་དང། མྤེད་པ་དང་ལབ་ཡོད་མ་
རྤེད། མྤེད་ལུགས་དང་ཞྤེས། དྤེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་
ཞིག་ཡིན་སྐོར་ཞྤེས་ལབ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡིན་པ་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་
ཚིག་འཛིན་དགོས་རྤེད་ཅྤེས། ཡིན་ལུགས་དང་མིན་སྐོར་དང་། ལུགས་ལབ་པ་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅིག་འཛིན་
དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ལ། ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ངོས་ནས་དྤེ་ག་
རང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་ཚིག་དྤེ་ཚོ། ཁིམས་ཀི་ཚིག་ཡིན་ན་རྤེད། ག་རྤེ་ཡིན་ན་ཡིན། དྤེ་འཛིན་དགོས་
རྤེད། ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངས་བསར་ཟློས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་མཐའ་མའི་བསར་ཟློས་དྤེ་
ཡིན། སྐབས་དྤེར་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་ཞྤེས་ལབ་རྤེད། མྤེད་པ་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་
བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས།
མིན་པ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཞུས་མྤེད། འདི་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་མི་དགོས་པ་མང་པོ་འདུག
དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་རྦད་དྤེ་ཅི་གང་བྱྤེད་མི་ཐུབ་པ་དང་། བྱྤེད་མི་ཆོག་པ་ཞིག་དྤེ་འདྲའི་
Page 334 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྣམ་པ་ཞིག་ཨྤེ་ཡོད་ན། ད་བར་དུ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མང་པོ་ཞིག་རག་ཡོད་རྤེད། ཨ་རི་དོན་གཅོད་རང་གིས་འགན་
འཁྱྤེར་ནས་རག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་ཙམ་མིན་པ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
གི་ཡང་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། འདི་ལས་ལྷག་པའི་ངས་ཞུ་གི་མིན། ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཁོ་རང་གི་ས་རྤེད། ཁོ་རང་རང་གི་སས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ICT ཡི་དྲ་རྒྱ་ནང་རྒྱུགས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་དཱ། ICT ཡིས་དྲ་རྒྱ་ནང་འགྤེངས་ཤོག་ཅིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བསྐངས་ཞོག་གསུངས་པ་རྤེད།
ད་ལྟ་རང་ཁོ་རང་གིས་འདས་མ་ཐག་དུ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ICT ཡིས་ཕོམ་ཤོག་དྤེ་ཚོ་འཁྱྤེར་ནས་
Appropriation Committee ལ་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་སོང། ཁོ་རང་གིས་གསུངས་
སོང། དྤེ་ག་རང་རྤེད། མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ལས་ཀ་ཚང་མ་ ICT ཡིས་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས།
ICT དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཕར་ལ་ ICT ཡི་འགན་སྒང་བཞག་འདུག ལས་ཀ་ ICT ཡིས་ལས་བསད་འདུག
ལས་ཀ་ ICT ཡིས་ལས་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་བངས་འདུག ཕོམ་ཤོག་དྤེ་ཚོ་འཁྱྤེར་ནས་ ICT ཡི་
Appropriation Committee ལ་སོད་དགོས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང། དྤེ་ག་རང་སད་ཡོད་རྤེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་ཙང། ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས། མིན་ལུགས་འདི་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ ICT ཡི་ལས་འགན་ཡིན་སྐོར་འདི་ཡང་འདིའི་ནང་ཡོད་རྤེད། དྤེས་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་མཚོན་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་དཔང་རགས་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་ཐག་བཅད་ནས། ཡིན་པ་དང་། རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཚིག་
དོན་ཤྤེས་པའི་ཐོག་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་ད་ནངས་ནས་
གསུངས་སོང་། ད་ལྟའང་གསུངས་སོང། ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། བདྤེན་པ་རྤེད། Richard Gere ལ་ང་
ཚོ་རྩོད་ལན་པས་དམའ་འབྤེབས་གཏོང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ཞུ་སོར་བ་སྐུ་མཁྱྤེན་ད་ཡང་དྤེ་འདྲ་གསུངས་མ་ཡོང་
མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དམའ་འབྤེབས་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། Richard Gere བཀའ་དྲིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད།
Richard Gere དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ Richard Gere
འདི་ ICT ཡིས་ Chairman རྤེད། ཞུ་སོར་བ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྤེད། Richard Gere ག་ཚོད་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་ན་ཡང་། སོ་སོའ ་ི དོན་དག་དྤེ་སོ་སོས་སྒྲུབ་དགོས་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད་དཱ། སོ་སོའ ་ི འགན་དྤེ་སོ་
སོས་འཁུར་དགོས་རྤེད། སོ་སོའ ་ི འགན་དྤེ་སོ་སོས་མ་འཁུར་ནས། ཁོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སྐད་གགས་ཚ་པོ་རྤེད་ལབ་
ནས། ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡར་བཞག་བཞག་ན། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་གོ་བརྡ་ཁྱད་མཚར་འགོ་གི་རྤེད། མིས་
བལྟས་ཡོང་དུས་ཡིན་ནའང་། དོན་གཅོད་དང་ ICT ཡི་མི་དང་། ཡང་ན་ Richard Gere གཉིས་ཀར།
འདི་ལྟར་གསར་འགྱུར་བཀླགས་ཡོང་ན་ཡང། Led By Richard Gere ལབ་པ་དྤེ་དང་། Led by
Representative of His Holiness ལབ་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་རྦད་དྤེ་ལོགས་ཀ་རྤེད་དཱ། ཆབ་སིད་ཀི་
ཐོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་སོང་དགོས་པའི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩིས་ཡོད། གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩིས་ཡོད་ཙང་
ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བ་ངོས་ནས། སྣྤེ་འཁིད་པའི་ཐོག་ནས་ལབ་ནས། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
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ཁག་ནང་གསལ་ཡོད་རྤེད། ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དྤེ་
ག་རང་གསལ་ཡོད་དུས། མཐའ་མའི་བསོམས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན། གང་ལྟར་ཡང་། རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་དྲུག་པ་འདིའི་ནང་ལ། སྐབས་དྤེར་ཨ་རི་
གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་
འགན་མིན་ལུགས་ཞྤེས་ལབ་པ་འདི་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད། དྤེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས་བཞག དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། འདི་ལ་མང་པོ་རྩོད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག གང་ལྟར་ད་གིན་འགོ་སོད་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན།
ལས་འགན་མྤེད་ལུགས་སྐོར་ལའང་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་འགན་
ཡིན་པའི་སྐོར་ལའང་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་
གཏམ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་འདྲའང་གང་ཡང་མྤེད། སོ་སོའ ་ི འགན་འཁྱྤེར་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཁྱྤེར་ཡོད།
གཞན་པ་སུའི་མཉམ་དུ་མཉམ་རུབ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག དོན་དག་ག་འདྲ་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་འདུག འདི་
གལ་ཆྤེ་བ་བལྟ་གི་ཡོད། མིང་འཁྱྤེར་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་བལྟ་ཡི་མྤེད། མིང་འཁྱྤེར་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོར་བལྟ་གི་མྤེད་
པ་སོང་ཙང། ལས་ཀ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐོག་ནས་བཏོན་པ། དོན་གཅོད་ཀིས་འགོ་འཁིད་ནས་བྱས་པ་དྤེ་ཡང་།
Richard Gere ཡིས་སྣྤེ་འཁིད་པ་ལབ་ནས་ང་ཚོས་བིས་ཡོད། འདི་གཅིག་པོ་ཁ་གཏད་བྱས་ནས་ཡིན་
ལུགས་དང་མིན་ལུགས། ཡིན་སྐོར་དང་། ཡིན་ཚུལ་དང་། དྤེ་འདྲ་ཡི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཕན་
ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེབ་སྤེལ་གི་ངོ་བོ་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་གསུངས་པ་
རྤེད། ངོ་བོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་
རྒྱུ་ལ་སྒུག་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་པ། ཡིན་ནའང་ག་དུས་ཡིན་ནའང། ICT ཡིས་བྱས་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་བ་དྤེ། ICT ཡིས་ཆབ་སིད་སྒང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྔོན་རྩིས་སྒང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཚང་མ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ ICT དྤེ་ཆྤེད་མངགས་བོད་དོན་གི་ཆྤེད་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཆྤེད་དུ་ཕ་གིར་
བཙུགས་པ་རྤེད། ICT ཐོག་མ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་བཙུགས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད་པ། སྐུ་
ངོ་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་བཙུགས་པ་ཞིག་རྤེད། ICT འདི་
སྐབས་དྤེ་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་ཞིག་རྤེད། བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་གཞུང་གི་ལས་
བྱྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བསྐོས་པ་རྤེད། རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆྤེའང་ཕར་ ༡༩༩༠ ཐམ་པ་ལོ་ལ་བཏང་བའི་སྐབས་
སུ། དྤེ་ཡང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་བཏང་བ་རྤེད། ཕིས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་
མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་དང་། གཞུང་འབྤེལ་གི་ཚོགས་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་
གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་། མིའི་ནུས་པ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཉམས་མོང་གི་
ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ICT མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན། ང་ཚོ་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་འདི་ནིའུ་ཡོག་ནས་ཝ་ཤིང་ཀོན་ལ་སོས་ཡོད་ལབ་ནས། དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཞྤེ་པོ་ཡིན་མདོག་མདོག་བྱས་ནས། སོ་སོ་གཅིག་པོ་ཡིས་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལས་
དོན་ཚང་མ་འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞྤེ་དྲག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།
གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། ངས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་དང་ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་འདི་ ICT མཉམ་དུ་ང་ཚོས་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་
ཟྤེར་ནས། ངས་དང་པོ་ནས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་འགན་འཁྱྤེར་
བའི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་དྤེ་ག་རང་བྱས་ཡོད། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྒང་ལ་ Tibet
Fund མཉམ་དུ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ཞྤེས་དྤེ་ནང་བཞིན་བྱས་ཡོད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགོ་བ་ཞིག་ཡིན་མ་གཏོགས།
ICT ཡིས་བྱས་ཡོད་དུས་དོན་གཅོད་ཀིས་བྱས་མྤེད་པའི་ཁྱབ་པ་རྤེད་པྤེ། དྤེ་མ་རྤེད་བ། དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་
འཁྱྤེར་ནས། འགན་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས། ང་ཚོ་འགོ་ནས་དོན་དག་གྲུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་འདྲ་
བྱས་ནས་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་རིག་པོ་དང་། མིང་འཁྱྤེར་རྒྱུ་གཅིག་པོ་དང་། ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་གཞན་པ་
ལ་མཐོང་སོད་དགོས་ཀི་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ལས་བསོམས་དྤེ་ཡར་གནས་ཚུལ་བཏང་བའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་
རྤེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་ང་རང་ཚོས་བྱས་པ་ཡིན་ལབ་ནས་བིས་པ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་
སུ་གཅིག་ཡོང་གི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་བཤད་པ་
དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོའི་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་མིན་ལུགས་
དང། ICT ཡིས་འགན་ཡིན་པའི་སྐོར་དང་། ཡིན་ཚུལ་དང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གསུང་རྒྱུ་མྤེད་ན་འདིར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་ ཁ༽ པ་དྤེ། དྤེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ ཡོལ་
འདུག གནད་དོན་ལྔ་པ་ནང་མར་འགོ་མ་དགོས་པ་གིས། ཁ་སྤེང་གསལ་བསགས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ད་ལྟ་
དཔང་པོ་འབོད་འགུག་གིས་ཞིབ་གཅོད་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་གསུམ་སྤེ། མགོན་པོ་ཚེ་
རིང། བག་གཡབ་བོ་བཟང་། ཆོས་འཛིན་བཅས་སྐད་གཏོང་གི་ཡིན་ཞྤེས། ཁོ་རང་ཚོའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོ་
ལ་ས་ཡོད་རྤེད། ས་དྤེ་མར་ཕབ་ནས་ཡར་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ས་ཕབ་པ་དྤེའི་ཐོག་ཞུ་སོར་བ་ངོས་ནས་དཔང་པོ་
གསུམ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་དག་དཔང་པོར་སྐད་བཏང་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་སན་ཞུ་གང་འབྱོར་
བ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་ལ་ཕར་བཏང་། རྩོད་ལན་པ་ལ་དགག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག ཁྱྤེད་རང་ཚོར་དགག་པ་དྤེ་དག་
ལ་ལན་འདྤེབས་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེས། ལན་འདྤེབས་འབྱོར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མར་བཀླགས་པའི་ཐོག་ནས་ཉན་ཞིབ་
བྱྤེད་ཀི་ཡིན།
དང་པོ་དྤེ་ལ། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གི་ས་ཕབ་བཞག་པ་འདི་རྤེད། "ངའི་མིང་ལ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཟྤེར་གི་ཡོད། ང་
བསད་ས་དྤེ་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ཡིན། ངས་དྤེ་ནས་མར་སྐད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅིག་སོ་སོས་གང་མཐོང་བ་དྤེ་དང་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། སོ་སོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། ས་
གནས་འདི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཀི་སྣྤེ་མོ་བ་མི་སུ་ཕྤེབས་ན་ཡང་། སོ་སོ་མོ་ཊ་བཏང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། མོ་ཊ་དྤེ་ཡང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་སོ་སོ་ཀིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་
ཞབས་ཞུ་ཞུ་པའི་གནས་སངས་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེ་ནས་བ་མ་ཡིན་ནའི་རྤེད། ༸གོང་མ་རིན་པོ་ཆྤེ།
སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཡང་ན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་གཙོ་
ཡིན་པའི་དུས་ཚོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་བོན་སུ་འདྲ་ཕྤེབས་ནའང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀི་དང་
བངས་བྱས་ནས་ཞབས་ཞུ་ཞུས་བསད་ཡག་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཡིན། ད་ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༦ ད་བར་ནས་
བཟུང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཟ་ངྤེ་ཟིང་ངྤེ་འདྲ་ཆགས། འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའི་སྒོ་ནས་རྙོག་དྲ་མང་པོ་བྱུང་བ་
རྤེད། འདིར་སོ་སོས་གང་མཐོང་བ་འདིའི་ནང་གཅིག་ཞུས་ན། གནད་དོན་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་བོད་པས་བཙན་
བྱོལ་དྤེའི་ནང་ལ་ཟ་ངྤེ་ཟིང་ངྤེ་བཟོས་མཁན་གི་གཙོ་བོ་གཏྤེར་དཔོན་འདྲ་དྤེ་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཆགས་སོང་
བསམ་པ་དྤེ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ག་པར་ཁུངས་བསྤེལ་དགོས་ནའང་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གི་ང་ཚོ་
མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་ནང་ལ་མཛད་གཙོ་ཞིག་ཡིན་དུས་མི་མང་འཆམ་མཐུན་དང་ས་གནས་བདྤེ་འཇགས་
དང་། བོད་མི་ཚང་མ་རྡོག་རྩ་ཆིག་སིལ་ཡོང་དགོས་ཡག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག སྐུ་ངོ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀིས་ག་
དུས་ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༢༌༌ ༡༣ དྤེ་བར་སོ་སོ་ས་གནས་དྤེ་བར་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཡིན། སྐབས་
དྤེ་དུས་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་རྤེད། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་རྤེད་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡག་དང་དྤེ་འདྲའི་སྐོར་ལ་
མང་པོ་བྱས་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་སངས་དང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་
སིད་སོང་ལ་ཟུར་ཟ་དང་སིད་སོང་གི་མིང་ཐོག་མི་ཕར་ཕོགས་དྤེ་རྩྤེད་མོ་རྩྤེད་ས་བཟོ་པ་དང་། དཔྤེར་ན་བོ་བཟང་
སྤེངྤེ་གི་བྱྤེད་སངས་འདྲ་མ་བྱས་ཨཱ་ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་དང་། མི་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གི་ཁ་ནས་དངོས་གནས་དྤེ་འདྲ་བོ་
ཐྤེངས་མ་མང་པོ་བཤད་ཡག་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མི་མང་པོས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ ༢༠༡༦
དྤེ་སྐབས་ལ་ཟང་ངྤེ་ཟིང་ངྤེ་མང་པོ་མཐའ་མའི་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་དྤེ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེ་ལ་ཐོབ། དྤེ་
བྱས་དུས་ད་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་བྱང་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་ཡོང་དུས་སོ་སོས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གིས་བོ་
བཟང་སྤེངྤེས་དགོངས་ཚུལ་དང་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཧ་ལས་པ་དཔྤེ་ཡག་པོ་བཏང་སོང་། དྤེས་གཅིག་ང་ཚོ་
བོད་པ་ནང་ལ་ཆ་འཛིན་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་དང་། དཱ་ཡག་པོ་ར་གཅིག་བྱུང་གི་རྤེད་བསམ་པའི་བསམ་བོ་
ལ་འཁོར་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཐོག་མ་འདིར་ཕྤེབས་པའི་དུས་ཚོད་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་གནམ་
ཐང་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དོན་གཅོད་ཚང་མ་དྤེ་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཞིག་གི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་མང་པོ་
བརྤེ་མོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད། དོན་གཅོད་བརྒྱད་དགུ་གཅིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་སུ་གཅིག་གིས་མ་བྱས་པ་
ཞིག་བྱས། དོན་གཅོད་ Washington, DC ལ་ཡོད་རྤེད་པ། ཁོ་རང་ནིའུ་གཡོག་གནམ་ཐང་ JFK ལ་
ཕྤེབས། མོ་ཊ་མང་པོས་བསུས། དྤེའི་དོན་དག་ལ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་མི་མང་ནང་ལ་བརྡབ་
གསིག་དང་གཟའ་ཉི་མའི་སོབ་གྲྭ་ཕ་གའི་གཏོང་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་དང་། ད་དྤེ་གཅིག་དོན་གཅོད་ནང་ནས་
མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ཡང་དབང་ཆ་སྒྤེར་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཁ་ཤས་གཏང་དགོས་རྤེད་དང་ཁ་ཤས་གཏང་མི་དགོས་
རྤེད་ཟྤེ་ས་གནས་དྤེ་ལ་ཡིན་ན་དོན་གཅོད་ཀི་བཀའ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་བཀའ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ད་མང་པོ་རྙོག་
གྤེང་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་བཤད་དགོས་བྱུང་ན་ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་བཤད་ཡག་ཡོད་རྤེད། འགོ་དྤེ་ནས་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཙུགས་ནས་རྙོག་དྲ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ནས་ད་ཐོབ་མཁན་དྤེ་ཐོབ་ཚར་བ་རྤེད། ཤོར་མཁན་དྤེ་
ཤོར་ཚར་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཞྤེས་དུས། ང་ཚོ་བཙན་
བྱོལ་ནང་ལ་བོད་པ་སྦར་ར་གང་དྤེ་ཚུར་རུབ་རུབ་བྱས་ཡག་གི་ཐབས་ཤྤེས་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེས་དགོངས་
པ་དྤེ་འདྲ་བཞྤེས་དུས། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཡིན་ནའང་། སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀིས་དངོས་གནས་དྤེ་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་
འདྤེགས་བྱ་དགོས་ཡག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདྲ་ཆགས་མི་འགོ་བསམ། གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་དྤེ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་རྤེད། ས་གནས་དྤེར་བྱྤེད་སངས་
ལས་སངས་མང་པོ་ཞིག་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོ་ཕམ་བྱྤེད་དགོས་ཡག་མང་པོ་བྱས་སོང་། དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་
དུ་ཞུས་ན། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ Thanks Giving རྤེད། ད་དྤེ་དུས་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀི་
ཞལ་ལག་ཅིག་གོ་སིག་བྱས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ན་སྐབས་དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཕྤེབས་བསུ་ལ་ངའི་མོ་
ཊ་ནང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡིན། (དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀི་གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ད་ག་པར་ག་པར། ཞྤེས་
པའི་ཚིག་དུམ་འདི་རྩོད་ལན་པས་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕིར་འཐྤེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བྱུང་ཡོད།) སྐུ་ངོ་
སིད་སོང་མཆོག་ལ་ Armenian Church ཚོགས་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་དུས། ང་མོ་ཊ་རྒྱབ་
ལོགས་ནས་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་ནས་སྐུ་ངོ་བབ་ཚར་དུས་མོ་ཊ་དྤེ་ Parking ནང་ལ་བཞག མར་ཡོང་དུས་སྐུ་ངོ་
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཕིར་ལོགས་མར་ཐོན་ཡོང་ནས་ཐ་མག་ཅིག་འཐུང་ནས་ཕི་ལོགས་བསད་བཞག་འདུག སོ་སོ་འདྲ་
བོ་ཡིན་ན་ཡ་མཚན་པོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དངོས་གནས་བྱྤེད་ན། དོན་གཅོད་རྤེད། ཡར་མཉམ་དུ་ཕྤེབས་
ནས་མི་མང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བར་ཕན་གི་རྤེད་དཱ། ཡིན་ནའང་ཕི་ལོགས་ལ་ཐ་མག་ཅིག་འཐུང་ནས་བསད་
བཞག་འདུག ངས་སྐུ་ངོ་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཀི་མྤེད་པས་ལབ་པ་ཡིན། ཁོ་ཡར་ནང་ལ་འགོ་སོང་། ང་ཏོག་ཙམ་རྤེས་
ག་ལྤེར་བྱས་ནས་ཡོང་གི་ཡིན་ཟྤེར་ནས་གཅིག་ལབ་སངས་དྤེའང་དྤེ་འདྲ་པོ་གཅིག་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་གི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨། ༩། ༡༠ གསུམ་དྤེ་ལ་བྱང་ཨ་རི་གི་ནང་ལོགས་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པས་ཚོགས་ཆྤེན་ཞིག་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཡང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་
༧ ལ་གནམ་ཐང་ JFK ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་པའི་དུས་ཚོད་ལ་་་་་་་་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཕྤེབས་
ཡོད་མ་རྤེད། སྔོན་མ་ང་ཚོ་ད་ལྟ་དྤེའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཡིན་དུས་ཐྤེངས་མ་གཅིག་སྔོན་མ་སྐུ་ངོ་
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ས་གནས་ནིའུ་ཡོག་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གདན་འདྲྤེན་ཞུ་བར་ང་
ཚོ་འགོ་བ་ཡིན། ངའི་མོ་ཊའི་ནང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་དྤེ་སྐུ་ངོ་སྐལ་རྡོར་རྤེད།
སྐུ་ངོ་སྐལ་རྡོར་དྤེ་དུས་དུས་ཚོད་ཁོམ་མ་ཁོམ་བྱས་ནས། གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་མི་འདུག གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་
མྤེད་དུས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཕྤེབས་འདུག ལམ་ཁ་ནས་མར་ཡོང་དུས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་
སོང་ཟྤེར་ན། ཁོ་སྐལ་རྡོར་ག་པར་འགོ་སོང་ལབ་སོང་། སྐོུས་དུས་ཚོད་ད་ལྟ་མྤེད་ནས་སང་ཉིན་བཅར་གི་ཡིན་
ལབ་ཀི་འདུག དྤེ་རིང་བཅར་ཡ་རག་མ་སོང་ང་སྤེབས་ཡིན་ཟྤེར་དུས། ང་ལ་གལ་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་
དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཀ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གནམ་ཐང་དང་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་དུས་
བཅར་དགོས་པ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་དང་ལས་འགན་རྤེད། ལམ་སོན་རྤེད། རྤེས་མ་དྤེ་འདྲ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱས་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་དཱ་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། མཇུག་ལ་ཁོ་རང་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་ད་ལྟ་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཚེས་པ་ ༧ ལ་བཅར་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ལ་བཅར་ཡོད་མ་རྤེད། ཚེས་པ་ ༧ ལ་མ་བཅར་
པ་མ་ཚད་ཚེས་པ་ ༨ ཀི་ཞོགས་པ་དྤེ་ལ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ད་ལྟ་ Woodside ལ་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་རྤེད། ཚོགས་
ཆྤེན་ཡིན་དུས་མི་མང་ཚང་མ་ལམ་ཁ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་ལངས་ནས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕྤེབས་བསུ་
བྱྤེད་པར་སྒུག་བསད་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་དོན་གཅོད་དངོས་གནས་ཆྤེས་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། ཁང་པའི་སྒོ་
ཁར་ཡོང་ནས་ཕྤེབས་སྒུག་བྱྤེད་དགོས་པ་འདྲ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཡོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཚད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་
ཚོགས་བཅར་བ་དྤེ་ཚོ་ལའང་འགོ་དགོས་མ་རྤེད། འགོ་དགོས་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀག་འདུག ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་
ནས་མང་པོ་ཞིག་ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ལ་བཅར་འདུག དཔྤེར་ན་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་
རིག་འཛིན་ལགས་དང་གཞན་མང་པོ་ཕི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་སོང་། ཡིན་ནའང་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཕི་ལོགས་ལ་
ཕྤེབས་བསུ་བཅར་མ་སོང་། དཱ་དྤེ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་། ཡིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་ནས་སྐུ་ངོ་
སིད་སོང་མཆོག་ཉིན་གོང་གི་ཞལ་ལག་གི་སྐབས་དྤེར། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཕྤེབས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་
ཀིས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཁ་ཐུག་ཁ་ལག་ཕོགས་སུ་འགོ་སོང་། སིད་སོང་
ཕྤེབས་སྤེལ་རྩ་བ་ནས་བྱྤེད་མ་སོང་། གནས་སངས་དྤེ་དག་གིས་དབང་གིས་ད་ཐྤེངས་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་
གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེ་མ་བཏང་རང་བཏང་ཆགས་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་
སོད་མཁན་བོད་མི་ང་འདྲ་བོ་ཞིག་གི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སོན་ཚུད་ཆད་ཡག་པོ་སྒྲུབ་ཀི་མྤེད་
པ་དང་། བཤད་སོལ་ལ་མར་གཅིག་བཤད་ན་ཡར་གཉིས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་བྱྤེད་སངས་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཀི་མྤེད་པ་ནི་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྤེད། གོང་ལ་བཤད་པ་ཚང་མ་དངོས་བདྤེན་དང་། ཚིག་གཅིག་ཀང་གཅིག་ལ་དགའ་བ་དང་
གཅིག་ལ་མི་དགའ་བ་ལྟ་བུ་བྱས་མྤེད། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ག་པར་ཞུ་དགོས་ནའང་ཞུ་ཆོག གལ་སིད་དྤེའི་སྐོར་
སྐད་ཆ་འདྲ་འདྲི་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ངའི་ཁ་པར་ཨང་གངས་དྤེ་ ༧༡༨༦༧༥༩༡༥༥ དྤེ་ཡིན། དྤེའི་སྒང་ལ་དྲི་བ་ག་རྤེ་
གཏོང་ནའང་། ས་ཆ་ག་པར་ཡོང་དགོས་ནའང་ཞུ་ཆོག ང་རང་ངོས་ནས་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་བཤད་ཆོག སུ་
གཅིག་ཀང་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་བཟོ་དགོས་དོན་མྤེད། སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་གོ་སྐབས་ཚང་མ་བྱང་སོང་།
ཡིན་ནའང་སྔོན་མ་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད་བསམ་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་དཱ། ཁོང་གིས་
གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་མ་སོང་། ཁོ་རང་གི་རྒྱབ་སོར་བ་ཡིན་ཟྤེར་མཁན་གི་འཕྲིན་ལས་སྐལ་བཟང་གཙོས་
ཚང་མ་ལ་ཁ་བརྡ་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་ནའང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་རྒྱག་ཆོག་ནའང་དྤེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་མ་སོང་།
རྙོག་དྲ་ཡོད་ཚད་ཀི་གཏྤེར་དཔོན་འདྲ་བོ་བྱས་ནས་བོད་པ་སྤྱི་ཚོགས་དྤེ་དུམ་བུ་གཉིས་ཏག་ཏག་ལ་བཏང་སོང་
ཟྤེར་རྒྱུ་ཡིན།"(རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོའ ་ི ས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་སྤེ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་སྣོན་འཕྲི་དག་བཅོས་མ་
བྱས་པར་རང་སོར་བཞག་ཡོད།)
དྤེ་ནས་བག་གཡབ་བོ་བཟང་གི་ས་ཕབ་ཚིག་ཐོ་རྤེད། "ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཀི་ཞོགས་པ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་མ་
གའི་མགོན་ཁང་ལ་བཞུགས་བསད་ཡོད་རྤེད། ཞོགས་པར་མགོན་ཁང་ནས་ཡར་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ལ་ཡར་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། མ་གི་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། སྤྱི་འཐུས་དང་མི་མང་ཚོས་ཕྤེབས་བསུ་ཡར་ཞུས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཕྤེབས་བསུའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ག་པར་སྤེབས་ཡོད་མྤེད་དང་ང་ཚོའི་ཇི་ལྟར་བྱྤེད་དགོས་མིན་སོགས་ཡར་
མར་ང་ཚོ་ཁ་པར་ཐོག་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་དུས་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཆྤེན་ཚོགས་སའི་ཚོགས་ཁང་དྤེ་མ་སྤེབས་སྔོན་ཙམ་ལ་གུར་བརྒྱབ། དྤེ་ལ་ཕྤེ་མར་ཆང་ཕུད་བཞགབཀ་ཤིས་
མདའ་དར་དང་སོབ་གའི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོས་གཞས་ཞབས་བོ་འཁབ་ཡག་དྤེ་འདྲ་བྱས། དྤེ་ནས་ཡར་སྐར་མ་ ༤ དང་
༥ ལམ་ཁ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡར་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཡག་བྱྤེད་པ་རྤེད། སིད་སོང་གུར་བརྒྱབ་ས་དྤེར་མ་
སྤེབས་ནས་ང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སའི་ཐོག་ཁར་ཡར་ཕིན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་སར་ཡར་ཕིན་
ནས། སྐུ་ངོ་ལགས་ལ་འདི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན། སྐུ་ངོ་ལགས་་་ད་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་མར་གིར་ཕྤེབས་
ཡོང་གི་འདུག སྐར་མ་ ༣ ཙམ་ཞིག་ལས་མི་འདུགཚོགས་ཁང་འོག་ལ་མར་ཕྤེབས་ནས་མ་གའི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ཕྤེབས་བསུ་ལ་བཅར་ནས་ང་ཚོ་མར་ཕྤེབས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཞུས་པ་ཡིན།
སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་འདྲ་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། བོ་བཟང་ཁྱོད་རང་མར་
རྒྱུགས་ནས་ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་ན་འགིག་གི་རྤེད། ང་ཚོ་བསད་ན་འགིག་གི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ལུགས་
སོལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕྤེབས་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར། ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཡར་ལངས་ནས་བསད་བསད་པ་མ་
གཏོགས་མར་ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་མ་སོང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་འཁིད་ནས་ཕིར་སྒོ་ཁར་འགོ་ཡི་མི་འདུགངས་སར་ཡང་སྐུ་ངོ་ལ་ཞུས་ཡིན། སྐུ་ངོ་
སིད་སོང་མར་གི་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་གི་ཡོད། ད་སྐུ་ངོ་མར་ཕྤེབས་ཡོང་གི་མིན་པས་ལབ་པ་ཡིན། འགོ་དགོས་མ་
རྤེད། ཁྱོད་རང་མར་རྒྱུགས། མ་གིར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་དང་ཁོང་ཚོ་ཡོད་རྤེད། མཉམ་དུ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་
ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་འགོ་དགོས་ཡག་ཡོད་མ་རྤེད། ལུགས་སོལ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་
ཚོ་སྤྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་ནང་བཞིན་གཅིག་པ་རྤེད། འདི་ལ་ཡར་ལངས་བསད་ན་འགིག་གི་རྤེད་ཟྤེར།
འགོ་དགོས་མ་རྤེད་ཟྤེར། འགོ་རོགས་བྱྤེད་ཀི་མི་འདུགའགོ་དགོས་མ་རྤེད། ཁྱོད་རང་མར་རྒྱུགས་ནས་གདན་
འདྲྤེན་ཡར་ཞུས་དང་འགིག་གི་རྤེད་གསུང་གི་འདུགང་ཏོག་ཙམ་ངོ་ཚ་བོ་དང་ཡ་མཚན་པོ་འདྲ་བྱུང་སོང་། ཡང་
མཚན་པོ་རྤེད་དྲན་བྱུང་། ང་མར་ཕིན་པ་ཡིན། འོག་ལ་མར་ཕིན་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གདན་འདྲྤེན་
ཞུས་ཤོག་ལབ་པ་ཡིན། ང་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་
མཆོག་ཕྤེབས་བསུ་ལ་རྩ་བ་ནས་ཡོང་གི་མི་འདུག གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡག་ཡིན།"
དྤེ་ནས་བོ་བཟང་གི་ས་ཕབ་གཉིས་པ་འདི་རྤེད་བཞག སིད་སོང་ཨ་རིར་ཕྤེབས་དུས་བཞུགས་ཁི་ག་སིག་བྱྤེད་
ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར། "ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉིན་ནིའུ་ཡོག་དུ་ནིའུ་ཡོག་
དང་ནིའུ་ཇར་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་གོ་སིག་ཞུས་ནས། བྱང་ཨ་རི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་བཅུ་དྲུག་པ་དྤེ་གོ་སིག་ཞུས་པ་རྤེད། གོ་སིག་ཞུ་དུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༧
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕི་དྲོ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཁང་ནང་ཞབས་ཀག་རྒྱག་པ་སོགས་ག་སིག་བྱས་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གི་བཞུགས་ཁི་བརྒྱབ། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཚོགས་ཆྤེན་དབུ་
འབྱྤེད་ཀི་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གཙོས་པའི་སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། བྱང་ཨ་རི་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆྤེ་སོགས་མི་དྲུག་ཅུ་
ཡས་མས་ཞིག་ལ་ཞབས་ཀག་ག་སིག་བྱས་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཞུགས་ཁི་བརྒྱབ། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གི་བཞུགས་ཁི་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཤོག་པད་རྡོ་ལགས་སུ་ང་ཚོ་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པས་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་བཞུགས་ཁི་དྤེ་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་
པ་ཡིན་དུས། སྐུ་ཤོག་པད་རྡོ་ལགས་ཀིས་ག་སིག་བྱྤེད་རྒྱུ་རྒྱུན་ལས་ནང་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡོད། སྐུ་ཤོག་པད་རྡོ་
ལགས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཕི་དྲོ་བཞུགས་ཁི་ཞིག་འཁྱྤེར་ནས་སྤེབས་སོང་། བཞུགས་ཁི་དྤེ་དྤེ་སྔ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནིའུ་ཡོག་ལ་སིད་སོང་འོས་མིའི་བགོ་གྤེང་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་བཞུགས་མོང་ཡོད་པ་དང་།
བཞུགས་ཁི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། བཞུགས་ཁི་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་མཐོ་པོ་ཞྤེ་དྲག་མི་འདུགམཐོ་པོ་ཞྤེ་དྲག་
མྤེད་དུས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་མཐོ་པོ་བཟོ་དགོས་འདུག་ཅྤེས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་ཚང་
མས་དྤེ་ལུགས་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ལས་འགན་དྤེ་ང་དང་སྐུ་ཤོག་པད་རྡོ་ངྤེད་གཉིས་ལ་སད་
སོང་། སྐུ་ཤོག་པད་རྡོ་ངྤེད་གཉིས་ཀིས་ཤིང་པང་ལྤེབ་གྲུ་བཞི་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བཞག་པ་དང་། དྤེའི་སྒང་ལ་ང་རང་
ནང་ལ་ཕིན་ནས་གྲུམ་རྩྤེ་གདན་ཡག་པོ་ཞིག་འཁྱྤེར་ཡོང་། པང་ལྤེབ་ཡག་པོ་དྤེའི་སྒང་ལ་གྲུམ་རྩྤེ་གདན་དྤེ་བཏིང་
པ་ཡིན། ག་སིག་ཚང་མ་བྱས་ཚར་བ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༠ ཙམ་ལ་སྐུ་
ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ཕྤེབས་ནས། ཕི་ཉིན་གི་མཛད་སྒོའ ་ི ག་སིག་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མྤེད་
ཐད་ལྟ་ཞིབ་གནང་བར་ཕྤེབས་འདུག ཁོང་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཤོག་པད་རྡོ་ལགས་ཚོགས་ཁང་ནང་བསད་
ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཅོག་ཙེའི་སྤེང་གི་མིང་བྱང་དྤེ་ཚོ་ཡར་བཞག་མར་བཞག་བྱས་
ནས་ལམ་སོན་གནང་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་བཞུགས་སའི་ཞབས་ཀག་འོག་གི་ཤིང་གྲུ་བཞི་ཡག་
པོ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་། དྤེའི་སྒང་ལ་ངའི་ནང་གི་གྲུམ་རྩྤེ་ཁ་གདན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་
མཐོང་དུས་ཁོང་གིས་སིད་སོང་མཆོག་གི་བཞུགས་ས་དྤེ་འདྲ་མཐོ་པོ་དགོས་མ་རྤེད་གསུངས་ནས་ཞབས་ཀག་
འོག་གི་ཤིང་དང་ཁ་གདན་དྤེ་གཉིས་ཕར་བངས་ནས་ཟུར་ཁུག་ཅིག་ལ་གཡུག་བཞག་འདུག ཕི་ཉིན་ཞོགས་པ་སྔ་
མོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༩ པར་མི་མང་རྣམ་པ་འཛོམས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཚོ་ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ལ་འཛོམས་
ནས་ད་དུང་ག་སིག་ག་རྤེ་དགོས་ཡོད་མྤེད་ཐད་ག་སིག་ཨང་བསར་ལ་ཡོང་བ་ཡིན། ང་སྤེབས་དུས་ཚོགས་ཁང་
ནང་ལོགས་ཀི་ཅོག་ཙེ་ཞབས་ཀག་སོགས་ཚང་མ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་པ་ཡིན། སྔ་ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
གི་ཞབས་ཀག་འོག་ལ་བརྒྱབ་པའི་ཤིང་དང་གདན་དྤེ་ཟུར་ཁུག་ཅིག་ལ་གཡུག་ཡོད་པར་མཐོང་། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་
ནས་གཡུག་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་འདྲི་དུས། དྤེ་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀིས་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གཡུག་སོང་ཟྤེར།
སྐབས་དྤེར་ངས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ནི་བོད་ཀི་སིད་སོང་ཆགས་ཡོད་དུས་ཁོང་གི་ཞབས་ཀག་མཐོ་ཙམ་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ནི་དྲུང་ཆྤེ་ཞིག་གི་གནས་རིམ་ལས་མྤེད་དུས། དྤེ་འགིག་ཐབས་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཤིང་དང་གདན་གཉིས་ཚུར་རང་སོར་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ངས་ཞབས་ཀག་མཐོ་པོ་བརྒྱབ་ཟིན་པ་དྤེ་
རང་སོར་བཞག་ན་མ་གཏོགས་འགིག་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྒྱུན་ལས་ཚོར་རླུང་འདྲ་བསན་པ་ཡིན།"
དྤེ་ནས་ཆོས་མཛད་ཀི་ཚིག་ཐོ་རྤེད། གསུམ་པ་འདི། "དྤེའི་སྐོར་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་དཱ་ཁྱྤེད་ཀིས་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན།
ཡར་མ་བསྣན་མར་མ་བསུབ་པར་བཤད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས། སྤྱིར་བཏང་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཚིག་
ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དང་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཁུངས་བསྤེལ་ཐུབ་པ་དྤེ་ངས་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བས་དྤེ་རིང་བཀའ་ཤག་
ལ་ཁིམས་གཏུག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ནི་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་གནས་སངས་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ས་རྤེད། རྩ་
བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཁིམས་ལ་བསྤེལ་བ་ནི་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུན་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འགོ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་
ལ་སོ་སོའ ་ིཤྤེས་པ་དྤེས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ན་ཡིན་དང་ཡིན། གཙོ་བོ་དྤེ་ ༢༠༡༦ ལོར་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ དྤེ་ལ།
བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནྤེའུ་ཡོག་ལ་དགོང་ཚིགས་ཀི་གསོལ་སོན་ཞིག་ལ། ཁོང་རྣམ་པ་
གཉིས་ཕྤེབས་རྤེད། དྤེའི་ཕི་ཉིན་མི་མང་ལ་བཀའ་སོབ་རྤེད། དྤེའི་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༦པ་ཙམ་ལ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་
མཆོག་དང་དོན་གཅོད་མཆོག་གཉིས་ཀ་ཕི་ལོགས་ཤིག་ལ་ཕྤེབས་དགོས་འདུགལམ་ཁ་ན་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་སྤེན་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ང་། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས། མོ་ཊ་གཏོང་
མཁན་ཁ་ལོ་བ་བཅས་ང་ཚོ་མི་ལྔ་དྲུག་ཅིག་ཡོད། ང་སྐབས་དྤེ་དུས་དང་བངས་ཀི་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཞིག་ཡིན།
སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོས་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སྐོར་དྤེ་སྐད་ཆ་བྱུང་། སྐབས་དྤེར་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་དྤེ་ནི་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གིས་
ནོར་གི་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཁོང་རྣམ་པས་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་
དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གིས་སྐལ་རྡོར་མིང་མ་
གཏོགས་བཏོན་མ་སོང་ཨཱ། དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་དུས་མི་མང་པོར་དོ་ཕོག་འགོ་གི་ཡོད་པ་དང་རྙོག་དྲ་ཚང་མ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་
གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། དཔྤེར་ན་ཁ་སྔོན་ཁྤེ་ན་ཊའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ། གནད་ཡོད་ཀི་མི་སྣ་ཚོ་དང་ཐུག་དུས་ང་དང་
སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ངྤེད་གཉིས་ཀས་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཁོ་རང་གི་མིང་མ་གཏོགས་བཏོན་མ་སོང་། སིད་སོང་
གིས་ཁྤེ་ན་ཊའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་དང་ཐུག་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ནས་ངའི་མིང་བཏོན་མ་སོང་། དྤེ་
འདྲ་བྱྤེད་དུས་འགིག་གི་མྤེད་པ་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ངྤེད་གཉིས་ཀའི་མིང་མང་ཚོགས་ལ་འདོན་དགོས་
རྤེད། དྤེའི་གཙོ་བོར་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཙོ་བོར་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་དྤེ་མི་དྲང་པོ་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་
ཚུལ་བཤད་པ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་ཀི་རྙོག་དྲ་ཆ་ཚང་དྤེ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་
ཀིས་བཟོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ང་ཡིན་ན་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གིས་གསུང་མ་འོས་པ་ཞིག་རྤེད་དྲན་གི་འདུག
ཁོང་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་དང་གདོང་པའི་རྣམ་འགྱུར་སོན་སངས་ཚང་མ་སྐབས་དྤེར་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་ཧ་
ཅང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ལ་དྤེ་འདྲ་བཤད་ན་
རྩ་བ་ནས་འགིག་ས་མ་རྤེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་འོས་
བསྡུའི་ལས་རིམ་དྤེ་ཚར་ནས་ད་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ས་གཞི་རྡུལ་དག་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་
སྐབས་གཅིག་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་དང་གཅིག་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཅིག་ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཚང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་ཚར་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ནའང་། སོ་སོར་ད་དུང་ཡང་ན་ཚ་རྙིང་པ་ཞིག་ལ་གོན་གོས་གསར་པ་
ཞིག་ལྟ་བུ་སྔོན་མའི་ན་ཚ་དྤེ་ད་དུང་ཡང་ལྷག་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་། དྤེ་མ་ཟད། འདི་ལྟར་ཡིན་ན་མ་
འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་ལ་བཀག་འགོག་བྱྤེད་ས་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱུང་། སྐུ་ངོ་
དོན་གཅོད་ཀིས་ནིའུ་ཡོག་དང་ནྤེའུ་ཇྤེ་སི་སོགས་ས་ཆ་མང་པོར་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་སོན་
བརོད་རྒྱ་བསགས་བོད་བསགས་བྱྤེད་ཀིས་ཡོད་སྐོར་བཤད་ཀི་ཡོད་སྐོར་མང་ཚོགས་ནས་གོ་ཐོས་བྱུང་། དྤེ་
རིང་ཁོང་གི་བཀའ་མོས་གནང་སངས་ལ་བལྟས་ན་དྤེ་འདྲ་དངོས་གནས་བཤད་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་
བྱུང་། གནད་དོན་གཞན་པ་ཞིག་ལ། སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཨ་རིར་ཕྤེབས་ནས་མི་མང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའི་
སྐབས་ཤིག་ལ། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ་རང་ཁ་རང་གསོ་དངོས་གནས་དྤེ་ཆགས་ཀི་མྤེད་པ་
འདྲ་བོ། ང་ཚོས་མི་རྤེར་ཨ་སྒོར་ལྔ་རྤེ་བསྡུས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་རང་ཁ་རང་གསོ་དངོས་གནས་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ།
མི་ཚང་མས་བོ་ལ་མ་བབས་པའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
ཡོད་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དྤེ་ནི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཤིག་རྤེད་བསམ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་
བཀའ་ཤག་གི་རང་ཁ་རང་གསོ་སྐོར་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། དྤེ་ཡང་ཚོང་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མ་རྩ་དྤེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་
མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོ་སོ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡི་ཚོང་གཉྤེར་བྱྤེད་པ་དྤེའང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་དགོས་
པསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་བྱང་ཨ་རིའི་ཚོགས་ཆྤེན་ནྤེའུ་ཡོག་ལ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུའང་མི་མང་
ཚང་མ་སྤེམས་མ་སིད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀིས་གནང་ཡོད་རྤེད། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་
ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀིས་གནམ་ཐང་ནས་བསུས་ཏྤེ་མགོན་ཁང་ལ་སྤེལ་དགོས་ནའང་། སྐུ་ངོ་དོན་
གཅོད་འཇམ་ཐིང་ཐིང་རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་དུས་ཀང་སྤྱིར་བཏང་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀིས་ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པའི་
ཐོག་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་བྱྤེད་དགོས་ནའང་། སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཚོགས་ཁང་ཕི་ལོགས་ལའང་ཐོན་མྤེད་
པ་རྤེད། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མི་མང་གིས་ཕི་ལོགས་ནས་ཕྤེབས་བསུ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་དུས་ཁོ་རང་ཚོགས་ཁང་ནང་
ལ་བསད་བསད་པ་རྤེད། ཚོགས་འདུ་ཚར་རྤེས་ཀང་སྤྱིར་བཏང་སོ་སོ་གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་ནའང་ཚོགས་
ཁང་གི་སྒོ་ཁ་བར་ཕྤེབས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་ངྤེས་འདྲ་ཞིག་རྤེད་མོད། ཕྤེབས་སྤེལ་ཡང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་
དྤེར་ནྤེའུ་ཡོག་གི་མི་མང་ཚང་མས་དོན་གཅོད་ཀི་བྱྤེད་སངས་མ་འགིག་པ་མཐོང་ནས་བཀའ་མོལ་སྣ་ཚོགས་
བཤད་དགོས་པ་ཞིག་བཟོས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ད་ལྟའང་ཁོ་རང་སྤྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་
ནང་ཡོད་པའི་སྣང་བ་ཞིག་འདུག་ཅྤེས་རྒྱ་བསགས་བོད་བསགས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ལ་གུས་ཞབས་མྤེད་པ་ཆྤེ་མཐོང་མྤེད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གནང་ཡོད་རྤེད། མི་ཚང་མས་ད་
ལྟའི་བཀའ་ཤག་དང་དོན་གཅོད་ཁང་གཉིས་དབར་གི་འབྤེལ་ལམ་དྤེ་ཡག་པོ་མྤེད་པ་དང་། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་
ཡག་པོ་བྱས་མྤེད་པ་དང་། འདི་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་གི་སྐུའི་སྐུ་ཚབ་དང་གསུང་གི་གསུང་ཚབ་དྤེ་ག་
འདྲ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ན་སམ་པའི་ཚོར་སྣང་དྤེ་དྤེའི་སྐབས་ལ་སད་ཡོད་རྤེད། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གི་རྒྱབ་སོར་བ་དང་ཁོ་
རང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་སོགས་ཚང་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་འདི་ཁ་ཁོག་པ་ཞིག་རྤེད་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་
བ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩ་བས་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀིས་ཁོ་རང་གི་རྒྱབ་སོར་བ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐོར་ཁ་བརྡ་བསབ་བྱ་འདྲ་གནང་ན་འགིག་མོད། དྤེ་ལྟར་གནང་བ་གོ་མ་སོང་། སྐབས་དྤེར་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་
ཀང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་ཡི་གྤེ་བཏང་རྒྱུ་བྱུང་། ངས་ཁོ་རང་ལ་ཁྱྤེད་ཀི་རྒྱབ་སོར་བ་ཡིན་ཟྤེར་མཁན་རྣམས་ཀིས་
བཀའ་ཤག་ལ་གཞི་མྤེད་སོན་བརོད་བྱས་དང་བྱྤེད་མུས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་ཆགས་རྒྱུ་
ཡིན་པ་དང་། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྙོག་གྤེང་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་མྤེད་ཚུལ་བིས་པ་ཡིན་དཱ། ང་ལ་
ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལན་གང་ཡང་སྤེབས་མ་སོང་། ས་ཕབ་པ་འདི་རྤེད། འདི་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
དགག་པ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དགག་པ་ཞུས་པའི་ཚེས་གངས་དྤེ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ རྤེད།
དང་པོ། ཞུ་སོར་བས་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཕན་མྤེད་བཟོ་དགོས་པའི་སན་ཞུ་དྤེ་ཀློག་གི་ཡིན།
"ཀ༽ དཔང་རགས་འདིའི་ནང་། གུས་ཞུ་སོར་བས་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་བངས་པའི་སྐབས་སུ་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་མང་
ཚོགས་ཀིས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པའི་སྐོར་དང་། ༢༠༡༦།༡༡།༢༣ ཉིན་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀི་གསོལ་ཚིགས་
སྐབས་སུ་སིད་སོང་མཆོག་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྤེབས་རྤེས་སུ་གུས་ཞུ་སོར་བ་མ་བཅར་ནས་ཕི་ལོགས་ལ་ཐ་མག་
འཐྤེན་གི་ཡོད་སྐོར། ཞུ་སོར་བ་དང་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་གཉིས་མྤེ་འཁོར་ནང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཤྤེས་པའི་
དབང་གིས། སིད་སོང་མཆོག་དང་ལས་བྱྤེད་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་གཉིས་གནམ་ཐོག་ནས་ཝ་ཤིང་ཌོན་ནས་ནིའུ་
ཡོག་ཏུ་ཕྤེབས་སྐབས་དོན་གཅོད་གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་མྤེད་པའི་སྐོར་དང་། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་གུས་ཞུ་སོར་བས་ཚོགས་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་མྤེད་པའི་
སྐོར་བཅས་ལས། གུས་ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པའི་ཚིག་གང་
ཡང་འཁོད་མྤེད་སབས། སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ག] དགོངས་དོན་དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་པ་
མྤེད་པས། དཔང་རགས་འདི་ལ་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དཔང་རགས་འདི་
བང་བྱར་མི་འོས་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཁ༽ དཔང་རགས་དྤེ་གའི་ནང་། “ང་ཚོ་བོད་པ་གི་བཙན་བྱོལ་འདི་གི་ནང་ལ། ཟང་ང་ཟིང་ངྤེ་བཟོ་མཁན་གཙོ་
བོའ ་ི གཏྤེ་དཔོན་འདྲ་དྤེ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཆགས་སོང་བསམ་པ་ཅིག་གི་” ཞྤེས་དང་། “དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཅིག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཡག་དྤེ། མ་བཏང་
རང་བཏང་འཁྤེལ་སོང་བསམ་པ་དྤེ་འདྲ” ཞྤེས་དང། “ད་འདི་འདྲའི་འོག་ནས་སྤྱོད་པ་སོག་བསད་ཡ་དྤེ། བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ནང་ནས་བརྒྱ། ཁུངས་སྤེལ་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས” ཅྤེས་དང་ “ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་
ནང་། ཟང་ང་ཟིང་ངྤེ་གི་གཏྤེ་དཔོན་དཀྲུག་བཞག་མཁན་དྤེ། སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཡིན” ཅྤེས་བཤད་པ་དྤེ་དག་
ཕོགས་ལྷུང་ཀི་སྐད་ཆ་ཡིན་པས། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་དགོངས་དོན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་རྣམ་པས་བརྩི་མྤེད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། "
དཔང་རགས་གཞན་པ་འདི་བག་གཡབ་བོ་བཟང་གི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། བག་གཡབ་བོ་བཟང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་དགག་པ་འདི་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

"ཀ༽ དཔང་རགས་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སིད་སོང་མཆོག་དོན་ཁང་གིས་གདན་ཞུ་ལྟར་ས་གནས་ནིའུ་ཡོག་
ཏུ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ཐོག་ཕྤེབས་སྐབས། གུས་ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་མཆོག་
ཚོགས་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་མྤེད་པའི་སྐོར་རྤེད་འདུག ས་དྤེའི་ནང་གུས་ཞུ་སོར་བས་སིད་
སོང་མཆོག་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་གང་ཡང་འཁོད་མི་འདུག་པས་དཔང་རགས་འདིའང་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་
འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ག] དགོངས་དོན་དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པས།
དཔང་རགས་འདི་ལ་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དཔང་རགས་འདི་བང་བྱར་མི་
འོས་པར་ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཁ༽ གོང་གསལ་དཔང་རགས་འབུལ་མཁན་བག་གཡབ་བོ་བཟང་གིས་ཁོ་རང་གི་ངོ་དྤེབ་ཐོག་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉིན་
དང་པོ་དྤེ་རིང་ལ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་ལོ་ངོ་ ༦༠ རིང་སྐུ་ངལ་ཚད་
མྤེད་ཐོག་བཙུགས་པའི་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་དྤེ་དྤེང་སང་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་ཁིམས་
རྭ་ནང་བླུགས་པའི་ཉིན་ནག་དྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཕོགས་ལྷུང་གིས་བསམ་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་།
ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཁ་ལག་བཟའ་སའི་ཕོར་པ་ལ་གདོང་འཇག་གཞུ་མི་ཉན། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་
གཅོད་ལ་ཡིད་ཆྤེས་གནང་དང་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་དུས་ནམ་ཡང་ཆགས་གི་མ་རྤེད་ (དཔང་རགས་ ༡ ཡིག་
ཆ།) ཅྤེས་གནོན་ཤུགས་སོད་ཐབས་བྱས་པ་དང་ཕོགས་ལྷུང་གི་བསམ་ཚུལ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་
ནས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ དང་ ༣༠ འོག་དཔང་རགས་བརྩི་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་གནང་སོང་
ཡོང་བ་ཞུ། "འདི་བོ་བཟང་བྱས།
དྤེ་ནས་ཆོས་མཛད་ལ་ལན། ཀ༽ དཔང་རགས་འདིའི་ནང་དུའང་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་དང་འབྤེལ་
བའི་སྐོར་དང་། ཀྤེ་ན་གའི་གོས་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པའི་སྐོར། གུས་ཞུ་སོར་བས་ནིའུ་ཡོག་མང་
ཚོགས་ལ་མི་རྤེས་ཟླ་རྤེར་ཨ་སྒོར་ལྔ་རྤེ་བསྡུས་ཏྤེ་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱྤེད་དགོས་པའི་སྐོར། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བས་ཚོགས་ཁང་ཕི་ལོགས་ནས་ཕྤེབས་བསུ་
མ་ཞུས་པའི་སྐོར། གུས་ཞུ་སོར་བའི་རྒྱབ་སོར་བ་ཟྤེར་བ་རྣམས་ལ་ལམ་སོན་མ་བྱས་པའི་སྐོར་བཅས་དང་འབྤེལ་
ནས་ཁོ་རང་གི་སྤེམས་ཀི་ཚོར་སྣང་མང་དག་ཅིག་བརོད་པ་ལས། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་
ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་མྤེད་གང་ཡང་འཁོད་མྤེད་པས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་
ཚན ༣༩ [ག] དགོངས་དོན་དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པར་སོང་། དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དཔང་རགས་འདི་ཡང་བང་བྱར་མི་འོས་པར་ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་
ཡོང་བ་ཞུ།
ཁ) དཔང་རགས་འདིའི་མགོ་སོད་དུ། རྩ་བས་བཀའ་ཤག་ཁིམས་ལ་སར་བཞག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ད་འདི་དག་
དགའ་གཉྤེན་སྡུག་ཆགས་པ་རྤེད། རྩ་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཁིམས་ལ་སར་དུས། དྤེ་ཡིན་དུས་དག་
དགའ་གཉྤེན་སྡུག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཡོད་པ་དང་། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོ་རང་གི་ངོ་དྤེབ་ནང་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕོགས་ལྷུང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། (དཔང་རགས་ ༢ ཀ དང་། ༢ ཁ བརྙན) ཁོ་རང་གི་ངོ་
དྤེབ་ནང་ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༠ དང་འབྤེལ་བའི་དཔྱད་གྤེང་ཟྤེར་ནས། ཁ་མཆུའི་མིང་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཞྤེས་པ་
ངོས་བཞྤེས་གནང་ཕོགས་སྐོར་དང་། ༢༠༡༧།༡༢།༢༠ ཉིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་དག་
འགིག་མྤེད་པ་ལ་སོགས་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བསན་ཡོད་ (དཔང་རགས་ ༣ བརྙན།) བཅས་
བསན་ཡོད་པ་དང་། དཔང་རགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་དགོངས་དོན། མ་དྲང་བའི་ཕོགས་
ལྷུང་གི་སྐད་ཆ་ཤ་སག་བཤད་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དཔང་རགས་དྤེ་བརྩི་མྤེད་
ཡོང་བ་ཞུ། "
ཡང་བསར་བག་གཡབ་བོ་བཟང་། ཀ༽ དཔང་རགས་འདིའི་ནང་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཆྤེན་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཚོགས་སྐབས་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཞབས་སྤེགས་རྒྱབ་ཕོགས་ཁོ་ནའི་སྐོར་ཡིན་པ་
ལས། " གུས་ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་གང་བྱས་གང་ཡང་འཁོད་མི་འདུག་ན།
སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ག] དགོངས་དོན་དངོས་དོན་འདི་དང་
འབྤེལ་བ་མྤེད་པར་སོང་། དགག་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དཔང་རགས་འདི་བང་བྱར་
མི་འོས་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཁ༽ གོང་གསལ་དཔང་རགས་འབུལ་མཁན་བག་གཡབ་བོ་བཟང་གིས་ཁོ་རང་གི་ངོ་དྤེབ་ཐོག་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉིན་
དང་པོ་དྤེ་རང་ལ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་ལོ་ངོ་༦༠རིང་སྐུ་ངལ་ཚད་མྤེད་
ཐོག་བཙུགས་པའི་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་དྤེ་དྤེང་སང་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་ཁིམས་རྭ་
ནང་བླུགས་པའི་ཉིན་ནག་དྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཕོགས་ལྷུང་གིས་བསམ་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ཁིམས་དཔོན་
རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཁ་ལག་བཟའ་སའི་ཕོར་པ་ལ་གདོང་འཇག་གཞུ་མི་ཉན། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་ལ་ཡིད་ཆྤེས་
གནང་དང་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་དུས་ནམ་ཡང་ཆགས་གི་མ་རྤེད་ (དཔང་རགས་ ༡ ཡིག་ཆ།) ཅྤེས་གནོན་
ཤུགས་སོད་ཐབས་བྱྤེད་པ་དང་ཕོགས་ལྷུང་གི་བསམ་ཚུལ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་དཔང་རགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ དང་ ༣༠ འོག་དཔང་རགས་བརྩི་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། "ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས་དགག་པ་དྤེ་དག་གནང་ཡོད་རྤེད། དགག་པ་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ལན་འདྤེབས་ག་རྤེ་
གནང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
གཉིས་པ། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཁ༽ དང་འབྤེལ་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༩ ནང་ས་ ༤ དང་ཡིག་ཆ་ ༡
བཅས་ཀི་ཐད། ༡༽ དམའ་འབྤེབས་ཅྤེས་པ། བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆྤེན་མོའ ་ི ནང་། མི་མང་པོའ ་ི དཀིལ་ལ་གཞན་
ལ་ཁྱད་གསོད་བྱྤེད་པ་དང་། ཉམས་དམའ་བར་གཏོང་བ་ཞྤེས་འགྤེལ་བརོད་གནང་ཡོད་འདུག་པ་དང་། སོན་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལམ་བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ནང་། གཞན་གི་མཚང་དུ་ཕོག་པའི་ཚིག་ངན་བརོད་པ་སོགས་བྱ་སྤྱོད་ཀིས་མཐོང་
ཆུང་གཏོང་བ་ཞྤེས་གསུང་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤༌༡༠༌༢ ནང་མང་ཚོགས་དང་སྒྤེར། དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ས་
གནས་གང་དུ། ཚུལ་ཇི་ལྟར། སུ་དང་སུ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡོད་པ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ཞྤེས་བཤད་ཡོད་ཙང་། དཔང་མི་རྣམས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གི་དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས། ཀ༽ དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ནས་དཔང་རགས་ནང་མང་ཚོགས་
དང་སྒྤེར། དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ས་གནས་གང་དུ། ཚུལ་ཇི་ལྟར། སུ་དང་སུ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པའི་སྐོར་
གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་དངོས་སུ་ཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཞུ་སོར་བས་དམའ་འབྤེབས་ཅྤེས་པ་
བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆྤེན་མོའ ་ི ནང་། མི་མང་པོའ ་ི དཀིལ་ཏུ་གཞན་ལ་ཁྱད་གསོད་བྱྤེད་པ་དང་། ཉམས་དམའ་
བར་གཏོང་བ་ཞྤེས་འགྤེལ་བརོད་གནང་འདུག་ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀི་གསུངས་དོན་དྤེ་དག་ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་སྐུ་དངོས་སུ་ཕྤེབས་སྐབས། མང་
ཚོགས་མདུན་དུ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་ཁྱད་གསོད་བྱས་པའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད་སབས། དྤེ་ནི་དམའ་འབྤེབས་
བྱས་པའི་ར་སོད་ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ཚིག་མཛོད་ལས་དྲངས་པའི་གོ་དོན་ནས་ཁུངས་བསྤེལ་བྱས་འདུག་
པས། དཔང་རགས་དྤེ་ཉིད་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ག] དགོངས་དོན་
དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་
ནས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་དོན་དྤེར་ངོས་བཞྤེས་མི་གནང་བ་ཞུ། ཞུ་སོར་བས་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
གསུངས་པའི་ཚིག་དུམ་བུ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལུང་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་ཕོགས་ལྷུང་གི་སྐད་ཆ་ཡིན་ལུགས་གསུངས་པ་དྤེ་
དག་ངོས་ལྤེན་མྤེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། དཔང་པོ་ཁོང་གིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་དག་ཁོང་གིས་མཐོང་ཐོས་གང་བྱུང་བ་
ཇི་བཞིན་ཞུས་པ་ལས་ཕོགས་ལྷུང་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཞིག་མིན་པ་ནི་ས་དྤེའི་མཇུག་ལ་གོང་ལ་བཤད་པ་ཚང་
མ་དངོས་བདྤེན་དང་། ཚིག་གཅིག་ཀང་གཅིག་ལ་དགའ་བ་དང་གཅིག་ལ་མི་དགའ་བ་བྱས་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་
གསུངས་འདུག་པ་དང་། མ་ཟད་ཁོང་ནི་དྤེ་སྔ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་དང་གཞན་ཡང་སྤྱི་
པའི་ལས་དོན་ཐོག་སྤེམས་འཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། གོང་དུ་ལུང་འདྲྤེན་ཞུས་
པ་དྤེ་དག་དོ་བདག་གི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཙམ་ལས་ཕོགས་ལྷུང་གི་སྐད་ཆ་གཏན་ནས་རྤེད་མི་འདུག་
པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་དོན་དྤེར་ངོས་བཞྤེས་མི་གནང་བ་ཞུ། "
དྤེ་ནས་བག་གཡབ་བོ་བཟང་གི་དྤེ་རྤེད། "ཀ༽ པར་གསལ་བའི་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་
གིས་གསུངས་པའི་སྐད་ཆ་ས་འཇུག་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ནས་ཞུ་སོར་བ་སྐབས་དྤེར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཐོག་ནས་བག་གཡབ་བོ་བཟང་ལ་བཀོད་མངགས་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་བཅས་ནས་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་ལ་གུས་བཀུར་བརྩི་མཐོང་མྤེད་པར་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་ག་འདྲ་བྱས་
ཡོད་མྤེད་ཁུངས་སྤེལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་སབས། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཁ༽ པ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ག] དགོངས་དོན་དངོས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་
མྤེད་པ་རྩ་བ་ནས་མིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་དོན་དྤེར་ངོས་
བཞྤེས་མི་གནང་བ་ཞུ།
ཁ༽ དོ་བདག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་ནང་བིས་པ་དྤེ་དག་ནི་དོ་བདག་གི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ལས་ཕོགས་ལྷུང་དང་
གནོན་ཤུགས་བྱས་པ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་པ་མ་ཟད། དཔང་མི་བག་གཡབ་བོ་བཟང་ནི་སྐབས་
དྤེ་དུས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆྤེ་ཡིན་པས་མང་ཚོགས་ནས་ཆྤེ་མཐོང་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་
ཕོགས་ལྷུང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ཞིག་མིན་པ་དྤེ་ནས་ར་སོད་ཐུབ། ཞུ་སོར་བས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་ནང་གི་
གྤེང་སོང་གི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཏྤེ་གཏུག་བཤྤེར་བྱ་རིམ་ལ་བར་
ཆད་གཏོང་ཐབས་བྱྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་དོན་
དྤེར་ངོས་བཞྤེས་མི་གནང་བ་ཞུ། "
དྤེ་ནས་ཆོས་འཛིན། "ཀ༽ ཆོས་འཛིན་གི་སྐད་ཆའི་ནང་ཞུ་སོར་བས་མི་མང་པོ་མཉམ་དུ་སིད་སོང་དང་བཀའ་
ཤག་གིས་ནོར་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་ཞྤེས་
བཤད་པ་སོགས་དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཁ༽ པ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཤ་སག་བཤད་ཡོད་པས། སྤྱི་
མང་གཏུག་བཤྤེར་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ག] དགོངས་དོན་དངོས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་རྩ་
བ་ནས་མིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་དོན་དྤེར་ངོས་བཞྤེས་མི་
གནང་བ་ཞུ།
ཁ༽ དྤེ་སྔར་ཁོང་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་དག་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་ཕོགས་ལྷུང་གི་སྐད་ཆ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཐབས་མྤེད། མ་ཟད་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཆོས་འཛིན་ལགས་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་
གུས་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གུས་བརྩི་བྱྤེད་མཁན་ཞིག་དང་། ཚོགས་སིད་མང་པོའ ་ི ནང་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གིས་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན་པས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཞུ་སོར་
བས་ཞུ་དོན་དྤེར་ངོས་བཞྤེས་མི་གནང་བ་ཞུ།" གསལ་བཤད་དྤེ་གས་རྤེད། དྤེ་ལ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་བརྡ་ཐོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། བརྡ་ཐོ་དྤེ།
དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་ཞུ་སན་དང་དྤེའི་དགག་ལན་ལ་ཐག་གཅོད་ཀི་བརྡ་ཐོ།
༄༅། ། ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༠ པའི་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ།
ཆྤེད་དོན། ཁྱྤེད་རང་གིས་ ༢༠༡༩།༧།༡༥ འཁོད་རྩོད་ལན་
པའི་དཔང་པོ་ ༤ བརྩི་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་ཡོང་བའི་སན་ཞུ་དྤེར་རྩོད་ལན་པས་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་
༢༠༡༩།༧།༢༠ འཁོད་ཕུལ་འབྱོར་གི་ངོ་བཤུས་འདི་མཉམ་ཡོད་པ་དང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༡།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ཁ་མཆུ་འདིའི་དངོས་དོན་བདུན་པ་དང་ཐད་ཀར་
འབྤེལ་བའི་ཆ་ནས། བརག་ཞིབ་མ་བྱས་པར་ཕན་མྤེད་བཟོ་ཐབས་མྤེད་པ་དང་།

༢།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་རྩོད་ལན་པས་འབོད་ཁིད་ཞུ་རྒྱུའི་དཔང་པོའ ་ི ཐོ་གཞུང་
ཁོངས་སུ་མྤེད་པས་འབྤེལ་མྤེད་དང་།

༣།

རྩོད་ལན་པས་ཨ་རི་ནས་འབོད་ཁིད་ཞུ་འཆར་གི་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་དང་། བག་གཡབ་བོ་
བཟང་། ཆོས་མཛད་བཅས་གསུམ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་མ་དྲང་བའི་
ཕོགས་ལྷུང་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གསུམ་པའི་མཇུག་
ཏུ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་བཤད་ཀི་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བརྡ་ཐོར། ཁ་སྤེང་ཚེས་ ༢༢
ལ་འདི་བཏང་ཡོད་རྤེད།

དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པ་ལ།

དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་ཞུ་སན་དང་དྤེའི་དགག་ལན་ལ་ཉན་ཞིབ་ཀི་བརྡ་ཐོ།

༄༅། །ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༠ པའི་རྩོད་ལན་པ་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ལ།
ཆྤེད་དོན། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཨ་རི་ནས་འབོད་ཁིད་ཞུ་
འཆར་གི་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་དང་། བག་གཡབ་བོ་བཟང་། ཆོས་མཛད་བཅས་གསུམ་དཔང་རགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་
ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཏུ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་བཤད་ཀི་ཉན་ཞིབ་ཟུར་དུ་ཚོགས་རྒྱུ་
ཡིན་པའི་བརྡ་ཐོར། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞྤེས་བརྡ་ཐོ་འདི་བཏང་ཡོད་རྤེད།
ད་གནད་དོན་བཞི་པ་ཚར་རྤེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསན་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ དང་།
༡༦ དང་ ༣༠ ལུང་དྲངས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་ ༡༥ མ་གཏོགས་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཐུགས་ལ་གཞག་
རོགས་གནང། ༡༥ གཞིར་བཟུང་གིས་ཕོགས་ལྷུང་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་གསལ་བཤད་སོན་རོགས་གིས། གཉིས་
ཀ་ལ་རྩོད་བཤད་བྱྤེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དྤེ་སོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། རྩོད་བཤད་གནང་རོགས་གནང། དང་པོ་སོན་བརོད་
བྱྤེད་མཁན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འགོ་ཚུགས་རོགས་གནང།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔང་རགས་ (ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་༽ ཨང་། ༡༥ པ་དཔང་རགས་བརྩི་མྤེད་ཀི་དབང་
ཆ། འབྤེལ་ཆགས་དཔང་རགས་ཤིག་ཡིན་ནའང། དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་གི་ནུས་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྤེ་ལས།
གཤམ་གསལ་གི་གནོད་སོན་ཡོང་ཉྤེན་ཆྤེ་བ་བྱུང་སྐབས་བརྩི་མྤེད་བྱ་རྒྱུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་དྤེར་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་
ལྡན་ཡོད། དང་པོ་སྔོན་ལ་འབྤེལ་ཆགས་ཀི་དཔང་རགས་ཤིག་ཡིན་ནའང་། འབྤེལ་ཆགས་གནད་དོན་ཁོ་རང་ལ་
འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་གནད་དོན་ཁོ་རང་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་འབྤེལ་ཆགས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། འབྤེལ་
ཆགས་མ་ཡིན་པ་གནད་དོན་ཁོ་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ། གནད་དོན་ཁོ་རང་ལ་ཐད་ཀར་ཁུངས་སྤེལ་
སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་ལ་བིས་ཡོད་རྤེད། འདི་ད་ལྟ་ངས་ཀློག་ཆོག་པ་གིས། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་དོན་ཚན་ ༣༩ [ག] པའི་དགོངས་དོན་ལ་ཡང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཞིག་བིས་ཡོད་རྤེད། ད་
ལྟའི་དོན་ཚན་འདི་དང་མཉམ་དུ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འབྤེལ་བ་བཞག་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་ལ་འབྤེལ་
ཆགས་དཔང་རགས་ཤིག་ཡིན་ནའང་ཞྤེས་བིས་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་འབྤེལ་ཆགས་དཔང་རགས་ཤིག་ཡིན་
ནའང་། དྤེ་ཚོ་གཉིས་ཀི་ཕན་ཐོགས་ལ་ལིད་ཚད་ལྟ་དུས་ཙམ་པ་གནོད་སོན་བྱྤེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་ཉྤེན་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། ཡོང་ཉྤེན་ལབ་དུས་ likely would of རྦད་དྤེ་ཁོ་རང་དྤེ་གའི་ཕོགས་ལྷུང་རང་ཡིན་པ་ཞིག་གི་
ཕོགས་ལྷུང་བྱས་སོང་། དྤེ་འདྲའི་ཁུངས་སྤེལ་གསལ་པོ་དྤེ་འདྲ་སོན་དགོས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ likely
would of Bias ཕོགས་ལྷུང་གི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་དང། ཕོགས་ལྷུང་སིད་པ་འདྲ་པོ། དྤེ་འདྲ་བསན་ན་
འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། སོན་རྒྱུའི་ཤུགས་ཆྤེ་ཆུང་དྤེ། ངས་ཐོག་མ་དྤེ་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ལབ་ནས་དོན་ཚན་
༡༥ དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དྤེ་གཅིག་བྱས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དོན་ཚན་
༤༢ [ཁ] ནང་ལ་དྤེ་རང་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་མང་བ་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཞྤེ་ན་དོན་
ཚན་དྤེའི་ནང་ལ་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ལབ་ནས་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་མིན་དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་བིས་ཡོད་མ་
རྤེད། དོན་ཚན་ ༤༢ [ཁ] དྤེའི་ནང་ལ་དཔང་པོར་འཕྤེར་ཚད་ལོན་པ་དང་འབྤེལ་ཆགས་ཀི་ངག་ཐོག་དཔང་
རགས་ཤིག་ཡིན་ནའང་བརྩི་མྤེད་བྱྤེད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་དྤེ་ཡང་ངག་ཐོག་དཔང་རགས་སྒང་དྤེར་ཕན་ཐོགས་ལས་
དྲང་བདྤེན་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་ལྷུང་གི་གནད་སོན་ཆྤེ་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀང་བརྩི་མྤེད་བྱྤེད་ཆོག་
གི་རྤེད། འདི་འདྲ་ཞིག་བིས་ཡོད་རྤེད། ད་ང་ཚོའི་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཟྤེར་བ་དྤེའི་འགྤེལ་
བཤད་མྤེད་དུས། ཕོགས་ལྷུང་ལབ་དུས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་བ། ཕོགས་གཅིག་ལ་དགའ་བ། ཕོགས་གཞན་
པ་ལ་མ་དགའ་བ། འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དུས། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན།
སྤྱིར་བཏང་ནས་ཁ་མཆུ་འདི་འདྲ་ཡི་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་བར། ཁ་མཆུ་མང་ཆྤེ་བ་དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དུས་
དཔང་པོ་དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་ཆགས་སིད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ག་འདྲ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ལྟ་ཁྱྤེད་རང་གིས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ ༤༢ དྤེ་དྲངས་ན། རྤེས་མ་རྩོད་ལན་པས་དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་ ༤༢ དྤེ་འདྲྤེན་གི་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་དོན་ཚན་ ༡༥ པ་གཞིར་
བཟུང་དྤེའི་ཐོག་ནས་གསུངས་རོགས་གནང།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དོན་ཚན་དྤེ་ག་རང་ཡིན་ ༡༥ ཕོགས་ལྷུང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་གི་འདུག་ཟྤེར་ན།
ཕོགས་ལྷུང་དྤེ་བསམ་བོའ ་ི གནས་བབས་ཤིག་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་ཨ་རི་ནས་
དཔྤེ་བལྟས་པ་ཞིག་རྤེད་ཤག ཡིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ལ་ཡིན་ན་འདྲ། ཨ་རི་ཡིན་ན་འདྲ་ state of mind དྤེ་
བསམ་པའི་གནས་བབས་ཤིག དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཅྤེ་ན། གནས་སངས་ཤིག་
གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་རྤེད། ཡང་མིན་ན། སྔོན་གི་དཔང་པོ་དྤེའི་བརོད་
པ་ཞིག་བརོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྤེད། གང་ལྟར་གནས་སངས་ཤིག་སོན་དགོས་
ཀི་འདུག དྤེ་བསན་ནས་ཚོད་དཔག་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་རྒྱབ་ཀི་འདུག ཚོད་དཔག་དྤེ་ likely would of
Page 351 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

bias ཡོང་སིད་པ། ཕོགས་ལྷུང་བྱྤེད་སིད་པ། ཡོང་ངྤེས། ཡོང་ངྤེས་ལབ་ནས་ཉྤེ་པོ་འདྲ་པོ་བཟོས་པ་མ་
གཏོགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདི་འདྲ་རང་སོན་དགོས་པ་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། གནས་སངས་དྤེ་སོན་
དགོས་ཀི་འདུག གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞིག་སོན་གི་འདུག་ཅྤེ་ན། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། ཡང་མིན་ན་འབྤེལ་བ་
Relationship འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། Friendship དང། Hostility ཡང་མིན་ན་གཅིག་ལ་འཆམ་
པོ་ཞྤེ་པོ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། གཅིག་ལ་འཁོན་འཛིན་ཡོད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སྔོན་གི་བརོད་པ་དང་བསམ་པའི་
གནས་བབས་འདི་འདྲའི་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པ། ཡིན་ན་ཡང། བརོད་པ་ཞིག་ཚགས་པར་ཐོག་བཏོན་པ་
ཡིན་ན་འདྲ། ཡང་སྤྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ནང་བཤད་པ་ཡིན་ན་འདྲ། དྤེ་འདྲའི་བརོད་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་གི་
བསམ་པའི་གནས་བབས་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀི་འདུག དྤེ་ལ་ Extreme sick evidence ལབ་ཀི་
འདུག དྤེ་འདྲ་ཞིག་སོན་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་མང་ཆྤེ་བས་དཔང་པོ་ཕོགས་ལྷུང་བྱྤེད་སིད་པ་དང། ཕོགས་
ལྷུང་གི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པའི་བརོད་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ། འདི་འདྲའི་ཐོག་ནས་བྱྤེད་ཀི་འདུག དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན།
ཐོག་མ་དྤེ་དངུལ་གི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་ལ་དཔང་པོ་བྱས་སོང་བ། ཡང་མིན་ན་དཔལ་འབྱོར་གི་ཐོག་ནས་རྤེས་ལ་སོ་
སོ་གནམ་གྲུ་ལ་ Free ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མཐུན་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་སར་གི་ཡོད་ན་འདྲ། དྤེ་འདྲའི་དངུལ་
གི་མཐུན་རྤེན་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་འདྲ། ཡང་མིན་ན་ Affinity ལྷན་སྤེས་ཀི་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་
འདྲ། ཡང་མིན་ན་ Communal bias and Membership bias ཡིན་པ་ཡིན་ན་འདྲ། སིད་
སྡུག་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་སོན་གི་འདུག
Membership bias ཚོགས་མི་གཅིག་པ་ཡིན་པ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་འདིའི་སྒང་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་གི་
ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆ་བཞག་ན། ཁོ་རང་གི་བརོད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕོགས་གཅིག་ལ་དགའ་བ་དང་ཕོགས་གཅིག་ལ་མི་དགའ་བ། དྤེ་ག་ནས་སོན་གི་འདུག་ཅྤེ་ན། ཁོ་
རང་གི་དཔང་རགས་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའི་བཙན་བྱོལ་འདིའི་ནང་ལ་ཟང་ང་ཟིང་ངྤེ་བཟོ་མཁན་གཙོ་བོ་
གཏྤེ་དཔོན་དྤེ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཆགས་སོང་བསམ་གི་འདུག་ལབ་ནས། ཁོ་རང་གི་བསམ་པའི་གནས་བབས་ཀི་
བརོད་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་དཔང་རགས་དྤེ་ག་རང་གི་ནང་ལ་བརོད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དཔང་རགས་
གཞན་པ་གང་ཡང་འཁྱྤེར་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོའ ་ི འཁྱྤེར་ཕོགས་དྤེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་འདོན་འབུལ་
བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀིས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་
གཅོད་འཕོ་འགྱུར་མ་བཏང་རང་བཏང་འཁྤེལ་སོང་བསམ་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ཁོ་རང་གི་བསམ་
བོའ ་ི ནང་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བཀའ་ཤག་གི་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་འགིག་འདུག་ཟྤེར་དུས་ཁ་མཆུ་འདི་
བཀའ་ཤག་ལ་ཐོབ་དགོས་པ་ཞིག་ཁོ་རང་གི་བསམ་བོའ ་ི གནས་བབས་ནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁུངས་སྤེལ་
བྱྤེད་དུས་ཙམ་པ་ཁོ་རང་རང་བཞིན་གིས་ཕོགས་གཅིག་ལ་འཁྱོག་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ། འཁྱོག་སིད་པ། འདི་འདྲ་
ཞིག་གི་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། གནས་སངས་འདི་ལ་དཔག་པའི་ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད།
འདི་འདྲའི་འོག་ནས་སྤྱོད་པ་སོག་རྒྱུ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནང་ནས་བརྒྱ་ཁུངས་སྤེལ་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་འདིའི་ནང་ཟང་ང་ཟྤེང་ངྤེ་གཏྤེ་དཔོན་དཀྲུག་མཁན་དྤེ་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཡིན་བཤད་པ་དྤེ་དག་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕོགས་ལྷུང་གི་སྐད་ཆ་ཡིན། ད་ཁོང་རང་གི་བརོད་པ་དྤེ་དཔང་རགས་དྤེ་ག་རང་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གི་ཕོགས་ལྷུང་
ཡིན་པ་ཞིག་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། ཕོགས་ལྷུང་གཅིག་ལ་དགའ་བ་ཞིག་ལ་མ་དགའ་བ་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་དཀྲུག་མཁན་དྤེ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཡིན་པ་ཁོ་རང་གི་བསམ་བོའ ་ི གནས་བབས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཁྱྤེར་བསད་
པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ཁ་མཆུ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐོབ་དགོས་པ་ཞིག དྤེ་ག་རང་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཡོད་པ་
ཞིག འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེ་འགིག་འདུག་ལབ་དུས་དྤེ་ག་རང་ཁུངས་སྤེལ་ལ་འཁྱོག་འགོ་གི་ཡོད་པ། ཕར་
ཕོགས་ངོས་ཀི་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་དྤེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་རྒྱབ་སོར་སྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་དྤེ་ནས་རང་སོན་
གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས། གཅིག་ལ་དགའ་བ་གཅིག་ལ་མ་དགའ། ཡང་མིན་ན་འཁོན་འཛིན་ཡོད་པ། ད་ལྟ་འཁོན་
འཛིན་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་བརོད་པ་འདིས་ཕོགས་གཅིག་ལ་ལྷུང་གི་ཡོད་པ་སོན་གི་ཡོད་
རྤེད།
གཉིས་པ་དྤེ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་སྒང་ཡིན། དྤེའི་འགྤེལ་བརོད་དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་གི་འགྤེལ་བརོད་དང་འབྤེལ་བ་འདི་
ཚོ་དྤེ་ག་རང་ཡིན། འདི་ཡིན་དུས་ཚང་མ་ལ་གཅིག་མཚུངས་ལག་བསར་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན། བག་གཡབ་བོ་བཟང་གི་
ཁུངས་སྤེལ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་གནད་དོན་ཁོ་རང་ལ་ཕན་པའི་དམའ་འབྤེབས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད། དྤེ་འཁོད་མྤེད་
དུས་གལ་སིད་དཔང་པོ་འདོན་འབུལ་བྱས། དམ་བཅའ་ཕུལ་ནས་དཔང་པོ་འདོན་འབུལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་
དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་བརོད་པ་འདི་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གནད་དོན་ཁོ་རང་ལ་
ཁ་ཐུག་གིས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་མྤེད་དུས། ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་འགོ་བརོད་དྤེ་ག་རང་ལ་འབྤེལ་ཆགས་ཡིན་
ནའང་ལབ་ཡོད་རྤེད། འབྤེལ་ཆགས་ཡིན་མིན། དྤེ་དང་པོ་སྔོན་ནས་འབྤེལ་ཆགས་ཁོ་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་གལ་སིད་འབྤེལ་ཆགས་མིན་དུས་ཙམ་པ་སྐད་བཏང་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ག་རང་འོག་ལ་
དུས་འགངས་འགོ་རྒྱུ། དོན་ཚན་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས། འཕར་ཟློས་ཀི་
དཔང་རགས་འདི་ཚོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འགོར་འགངས། དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས། འདི་ཚོ་དོན་ཚན་ ༡༥ དྤེ་ག་
རང་ནང་ལ། གལ་སིད་སྐད་བཏང་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འབྤེལ་
མྤེད། ད་ལྟ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་གིས་ཡང་བསར་འོག་ལ་ག་རྤེ་བིས་འདུག་ཟྤེར་ན། གོང་གསལ་དཔང་རགས་
ཕུལ་བ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཁོ་རང་གི་ངོ་དྤེབ་ཐོག ད་དྤེའི་དཔང་རགས་དྤེ་ཕི་ལོགས་ནས་བངས་པའི་དཔང་
རགས་རྤེད། ཁོ་རང་རང་ད་ལྟའི་བརོད་པ་དྤེས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ། དྤེ་ག་རང་མ་ཡིན་པ་ཕི་ལོགས་ནས་བངས་
པའི་ངོ་དྤེབ་དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་
ལོ་ངོ་ ༦༠ རིང་སྐུ་ངལ་ཚད་མྤེད་ཐོག་བཙུགས་པའི་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་དྤེ། དྤེང་སང་དག་
དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་ཁིམས་ཁང་ནང་བླུགས་པའི་ཉིན་ནག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གིས་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། ད་
གིན་གོང་གི་འགྤེལ་བརོད་དྤེ་ག་རང་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་མཆུ་གཏུགས་པ་དྤེ་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་ཆགས་
སོང་། ཁོ་རང་བཀའ་ཤག་གི་ཁ་མཆུ་དྤེ་འགིག་ཡོད་པ། ང་ཚོས་ཁ་མཆུ་གཏུགས་པ་དྤེ་མ་འགིག་པ། བཀའ་
ཤག་གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་འགིག་ཡོད་པ། ང་ཚོས་ཁ་མཆུ་གཏུགས་པ་དྤེ་མ་འགིག་པ། དྤེ་ག་རང་སོན་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་མཆུ་ཐོབ་དགོས་པ། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བ་དྤེ་འགིག་ཡོད་པ། དྤེ་རང་གི་ཁོ་རང་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གི་བསམ་པའི་གནས་བབས་དྤེ། དྤེ་རང་ནས་ར་སོད་ཀི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་དཔང་རགས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དུས་
ཙམ་པ་རང་བཞིན་གིས་ཕོགས་ཕར་ཕོགས་ལ་ལྷུང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་བསམ་པའི་གནས་བབས་ཤིག་དྤེ་ནས་སོན་
གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཁ་ལག་བཟའ་སའི་ཕོར་པ་ལ་གདོང་འཇག་གཞུ་མི་ཉན།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཁ་ལག་བཟའ་ས་འདི་ལ་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་ལ། ཁོ་རང་
ཚོ་དགའ་མྤེད་རྤེད། མ་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དྤེ་ནས་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་དགའ་གི་
ཡོད་པ། ཞུ་སོར་བ་ལ་དགའ་གི་མྤེད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་ལ་ཁ་
ལག་ཟ་སར་རྡོག་རྒྱག་གཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་བསམ་པའི་གནས་བབས་དྤེ། དྤེ་ག་རང་ངོ་དྤེབ་ནང་
བརོད་ཡོད་པ་དྤེས་ཁོ་རང་གི་ཕོགས་ལྷུང་གི་རྣམ་པ་སོན་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་ལ་ཡིད་
ཆྤེས་གནང་དང་། དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་ནམ་ཡང་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་འདི་ལྟར་རྤེད། དཔང་པོ་བག་
གཡབ་བོ་བཟང་དངོས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཅར་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནས་ཚིག་དྤེ་ག་རང་ཡིག་ཐོག་ཕབ་
ནས་དམ་ཡིག་ནང་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁོ་རང་ལ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་དོན་
ཚན་ ༨༤ དགོངས་དོན་ཁྱད་གསོད་ཀི་བཀའ་ཁྱབ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་ཡིན་པ་བྱས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་རིང་ལ་འདི་
ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚོས་ཕོགས་ལྷུང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག བཀའ་མོལ་དྤེ་ག་རང་གིས་ཁོ་རང་བཀའ་
ཤག་གི་ཕོགས་གཏོགས་ལ་ལྷུང་བ་ཞིག་སོན་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་། ༤ དྤེ་ཆོས་མཛད་རྤེད་འདུག དཔང་རགས་དྤེའི་ནང་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་
དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་དང། ཁྤེ་ན་ཌའི་གོས་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པའི་སྐོར། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ནིའུ་ཡོག་
མང་ཚོགས་ནང་ལ་མི་རྤེར་ཟླ་རྤེར་ཨ་སྒོར་ ༥ བསྡུས་ཏྤེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞྤེས་པའི་སྐོར། བོད་རིགས་སྤྱི་འཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བས་ཚོགས་ཁང་ཕི་ལོགས་ནས་ཕྤེབས་བསུ་
མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཞུ་སོར་བས་རྒྱབ་སོར་བ་ལ་ལམ་སོན་མ་བྱས་པའི་སྐོར། འདི་གས་ཀི་སྐོར་ཞུས་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་སོང་ཟྤེར་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གས་ཚང་མ་
ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཞུས་ན། ཕྤེབས་བསུ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ད་འདི་ནང་དོན་ལ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་རིང་ལ་ནང་དོན་ལ་མ་འགོ་བར་ཕོགས་ལྷུང་དང་འབྤེལ་བ་ཞུ་གི་ཡོད། དཔང་རགས་དྤེའི་འགོ་
སོད་དུ་རྩ་བས་བཀའ་ཤག་ཁིམས་ལ་སར་བཞག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྭ་འདི་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་ཆགས་པ་
རྤེད། དྤེ་ག་རང་རྤེད། དོན་ཚན་སྒང་དང་གཅིག་མཚུངས་རྤེད། རྩ་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཁིམས་ལ་སར་
དུས། དྤེ་ཡིན་དུས་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཡོད་པ་དང། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོ་
རང་གི་ངོ་དྤེབ་ནང་ཕོགས་ལྷུང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དཔང་རགས་ཨང་། ༢ ཀ༽ དང་། ༢ ཁ༽
བརྙན་ནང་ལ་ཡོད། ཆོས་འཛིན་གིས་ ༢ ཀ༽ དང། ཁ༽ གཉིས་ནང་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་སྐུ་ཞབས་
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་མ་དགའ་བའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་རང་རང་གནང་ཡོད་རྤེད། བརྙན་འདིའི་ནང་ལ་ཐོག་མར་དྤེ་
ག་དུས་རྤེད། དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཕ་གིར་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་དུས། འཚམས་འདྲི་ཞུ་
དུས། མི་མང་ནས་ངོ་རོལ་བྱྤེད་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡང་ཁོ་རང་གི་བརྙན་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད། སྤེན་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་གཉིས་སྒོ་སྲུང་མ་ཐུབ་པར་ལྟད་མོ་བལྟས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་བརྙན་གཅིག་ནང་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད། ཐུབ་བསན་ཐོགས་མྤེད། སོལ་མ་
[C] འཁོར་རྩ་དང་། ཁོ་ཚོས་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་པ་དྤེ་ལ་དགག་པ་བྱས། གང་ལྟར་
ཡང་། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་འདི་ཚོ་ལབ་ནས། ཁོ་ཚོ་ལ་དགག་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདིས་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ན། དགག་པ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་མ་རྤེད། དྤེ་
ཡིས་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ན། ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་དགའ་བ། རྩོད་ལན་པར་དགའ་གི་ཡོད་པ། རྩོད་ལན་པའི་
ཕོགས་སུ་ལྷུང་བསད་ཡོད་པ། དྤེ་ག་རང་གི་བསམ་པའི་གནས་བབས་དྤེ་ཁོ་རང་གི་སྔོན་ཚུད་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་
རྒྱ་ནང་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བསན་ཡོད་པ་ཞིག་སོན་དུས། འདིའི་གས་དྤེ་དཔང་པོར་འབོད་འཁིད་བྱས་པ་འདྲ་
པོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གིས་ཕར་ཕོགས་ངོས་ལ་ཕོགས་སུ་ལྷུང་རྒྱུའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞིག་སོན་གི་ཡོད་
རྤེད། དངོས་སུ་འདི་རང་རྤེད། འདི་འདྲ་བྱས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་
ཞིག་དང། འདིའི་འབྤེལ་བ་དྤེ། དྤེ་ག་རང་དཔང་པོ་ཁོ་རང་གི་བསམ་པའི་གནས་བབས་ཀི་དཔང་རགས་འདི་གས་
ཀི་ཐོག་ནས་ར་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ནས་ཁོ་རང་གི་ངོ་དྤེབ་ནང་ཁ་མཆུ་ཨང་། ༢༠ དང་
འབྤེལ་བའི་དཔྱད་གྤེང་ཞྤེས་པ། ཁ་མཆུ་མིང་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཟྤེར་བ་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཕོགས་སྐོར་དང།
༢༠༡༨།༡༢།༧ ཉིན་གི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་དག་འགིག་མྤེད་པ་ལ་སོགས། དྤེ་དག་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བསན་ཡོད། དཔང་རགས་ཨང་། ༣
བརྙན་འདི་རྤེད་ཤག མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཟྤེར་བའི་ཁ་མཆུ་དྤེ་བངས་པ་འགིག་གི་མི་འདུག མིང་ཁོ་རང་འགིག་
གི་མི་འདུག་ལབ་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་བིས་ཡོད་རྤེད། ཆོས་འཛིན་གི་བརོད་པ་དྤེ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་
༢༠༡༨།༡༢།༡༩ ཁོ་རང་གི་དཔང་རགས་འདིའི་ནང་ལ་དང་པོ་དྤེ། ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ངས་བཤད་རྒྱུའི་འདོད་པ་འདྲ་
དྤེ་ཁ་མཆུའི་མིང་དྤེ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཀི་ཁ་མཆུ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་
བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཀི་ཁ་མཆུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དྲག་བྱུང་། ད་དྤེའི་
ཐོག་ལ་ཁ་མཆུ་དྤེའི་མིང་དྤེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དྲང་བདྤེན་མ་ཡིན་པའི་ཁ་མཆུ། ཨ་རི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་
འགོ་བ་དྤེ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེ་དྲང་བདྤེན་མ་ཡིན་པའི་ཁ་མཆུ་ལབ་ནས་ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༠ ཡིན་དགོས་ན་རྤེད།
༢༡ ཡིན་དགོས་ན་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གཅིག་སར་ན་ཧ་ཅང་གི་ལན་པོ་དང་ཞྤེས། དྤེའི་ནང་ནས་ཁོ་རང་གི་ཕོགས་
ལྷུང་གི་རྣམ་པ་བསན་པ་དྤེ་ག་ནས་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཤོག་གངས་ ༣ དྤེར་ཁིམས་རྩིས་མྤེད་གཏང་དགོས་པའི་གནད་
དོན་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས་འདི་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག ད་ཁ་མཆུ་འདི་ཡར་ངོས་བཞྤེས་གནང་
བ་དྤེ་ཁོ་རང་འདོད་པ་བྱུང་མྤེད་པ། དྤེས་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་བ། ཕོགས་གཅིག་
ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༤ དྤེ་ནང་ལ་བརྙན་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་མ་ཉྤེས་
ཁག་གཡོགས་ཀི་ཁ་མཆུའི་སྒང་ལ་ཕར་འགོ་སངས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་
ན། བཀའ་ཤག་གི་རྩོད་ལན་པ་ལབ་དགོས་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་འབྤེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་
པ་དྤེ། ད་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ནས་ཧ་གོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་འདུག་ག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྡོག་རྡོག་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་འགོ་བ་དྤེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་།
སྔོན་མ་ནས་སོ་སོའ ་ི འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་རྤེད། འདི་ལྟར་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་དྤེའི་ནང་ནས་གསལ་པོ་ཧ་གོ་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དྤེ་མང་
ཚོགས་ནས་མཁྱྤེན་རོགས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གང་ལྟར། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁ་མཆུ་བངས་པ་
དྤེ་མ་འགིག་པའི་སྐོར། ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་དྤེ་མ་འགིག་པའི་སྐོར། དྤེ་འདྲའི་མང་པོ་ཞིག་དྤེའི་ནང་ལ་
འཁོད་ཤག ཁྱྤེད་རང་གི་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག ཚང་མ་ཡར་བདག་པོ་བརྒྱབ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཞུ་སོར་བའི་
ངོས་ནས་ཁ་མཆུ་ཕུལ་བ་དང་། ཞུ་རྩ་ཕུལ་བ་འདི་གས་འགིག་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཡར་བདག་པོ་བརྒྱབ་སོང།
ཕོགས་གཅིག་ནས་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། བོ་བདྤེ་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་བོ་བདྤེ་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་
གཙང་མ། གནད་དོན་མ་རྩ་ཁྱོན་ནས་མྤེད་པ་ཞིག གནད་དོན་མ་རྩ་གཅིག་ཀང་མྤེད་པ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
ཁྱོན་ནས་མ་འཁུར་བའི་དོན་དག་གཞན་པ་ཞིག་ཁ་མཆུ་རྒྱག་པར་བསྤེབས་ནས། ཁ་མཆུ་ཨང་། ༢༠ ནང་ཚུད་
བསད་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་ཡར་ཏག་ཏག་བངས་སོང་ཞྤེས་
འདི་འདྲ་ཞིག་ལབ་བསད་འདུག དྤེ་ནས་འོག་དྤེ་ལ། ཡིག་ཆ་དྤེ་ཁུར་མི་དགོས། དཔང་རགས་དྤེ་ང་ལ་མི་
དགོས། འདི་དགོས་ལབ། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཆ་ཚང་བདག་པོ་བརྒྱབ། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་
གཏོགས་ཁུར་ཆོག་གི་མ་རྤེད། ད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ང་ཚོ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཕུལ་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་
ཡར་བདག་པོ་བརྒྱབ་སོང་ལབ་ནས། གཞན་པ་དྤེ་ལ་ཕོགས་གཅིག་ལ་འདི་འཁྱྤེར་མ་ཡོང། འདི་ཁྱྤེར་མ་ཆོག
འདི་སོན་མི་ཆོག འདི་བཤད་མི་ཆོག འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་ཀི་འདུག གང་ལྟར་ཁ་མཆུ་འདིའི་ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་གི་
ཕོགས་གཅིག་ལ་ལྷུང་བ། ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་དགའ་བ། རྩོད་ལན་པའི་ཁ་མཆུ་ལ་ཐོབ་དགོས་པ་ཞིག་དང། འགིག་
ཡོད་པ་ཞིག་གི་དྤེ་ག་རང་གི་བསམ་པའི་གནས་བབས་དྤེ་བརོད་པ་དྤེ་ནས་ས་དྤེ་ནས་སོན་གི་འདུག དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་མང་དག་ཅིག་གནང་འདུག གལ་སིད་དཔང་པོ་ཕྤེབས་པ་འདྲ་པོ་ཡིན་པ་
ཡིན་ན་ངྤེས་པར་དུ་འདི་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་མཐའ་མ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ག་རྤེ་བིས་འདུག་ཅྤེ་ན།
གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཁིམས་ཁྱོན་ནས་སངས་མ་མོང་ན། ག་འདྲ་ཡོད་
རྤེད་བསམ་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོའི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁིམས་དཔོན་ཡིན་དགོས་ན་དྤེ་ཚོ་གས་དྤེ། ད་འོག་ལ་ཆད་པ་ཡིན་ས་རྤེད། གང་ལྟར་ཁིམས་རྒྱུན་ནས་
ཤྤེས་མ་མོང་བ་དྤེ་འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་གསུངས་ཤག ད་དྤེ་སུ་ལ་གསུང་གི་ཡོད་ན། ཕལ་ཆྤེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་
གསུང་གི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཕོགས་སུ་ལྷུང་ལབ་པའི་ཚིག་འདི་དག་འགྤེལ་
བརོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འགྤེལ་བརོད་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འགྤེལ་བརོད་དྤེ་རྒྱ་གར་
དང་ཨ་རི་ལ་དཔྤེ་བལྟས་ན་བརོད་པ་འདི་གས་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བའི་བསམ་པའི་གནས་བབས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འཁྱྤེར་
བསད་པ་ཞིག་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ ༥ པ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་སྒང་ལ་ཡིན། དཔང་རགས་འདིའི་ནང་ལ་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་
རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཚོགས་སྐབས་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཞབས་སྤེགས་རྒྱབ་
ཕོགས་ཁོ་ནའི་སྐོར་ཡིན་པ་ལས་གུས་ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་མཆོག་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་གང་
ཡང་བྱས་པ་འཁོད་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས། གལ་སིད་བག་གཡབ་བོ་བཟང་བསྤེབས་པ་འདྲ་པོ་ཡིན་ནའང་ཁ་
མཆུ་འདིའི་གནད་དོན་རང་ལ་དམའ་འབྤེབས་གང་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་མྤེད་དུས། ཁུངས་སྤེལ་
བྱྤེད་པ་ལས། ཉྤེན་ཁ་མང་བ་འདུག ཕོགས་སུ་ལྷུང་རྒྱུའི་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་མང་བ་ཡོད་དུས། འདི་ཚོ་གཉིས་ལིད་ཚད་
ལྟ་དུས་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་ཞིག་བརོད་པ་དྤེ་ག་རང་ནས་ཧ་གོ་གི་འདུག དྤེ་ནས་དཔང་རགས་དྤེ་ག་རང་ནང་གོང་
གསལ་དཔང་རགས་འབུལ་མཁན་བག་གཡབ་བོ་བཟང་གིས་ཁོ་རང་གི་ངོ་དྤེབ་ཐོག་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉིན་དྤེ་ག་རང་
ལ། ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། དཔང་རགས་ཨང་དང་པོ་འཕར་མ་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཟུར་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཁོ་རང་གི་ངོ་དྤེབ་རྤེད། ངོ་དྤེབ་དྤེ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་ is with ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོ་དྤེབ་ལ་ཕར་འབྤེལ་བ་ tag སར་འདུག བག་གཡབ་བོ་བཟང་གི་ངོ་དྤེབ་ཐོག་ཞིབ་གཅོད་
ཀི་ཉིན་དང་པོ་དྤེ་རང་ལ་༸གོང་ས་༸་སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་ལོ་ངོ་ ༦༠ རིང་སྐུ་ངལ་ཚད་
མྤེད་ཐོག་བཙུགས་པའི་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་དྤེ། དྤེང་སང་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་ཁིམས་
ར་ནང་བླུགས་པའི་ཉིན་ནག་དྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཕོགས་ལྷུང་གི་བསམ་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་པ་དང། ཁིམས་དཔོན་
རྣམ་པ་གསུམ་ལ། ཁ་ལག་ཟ་སའི་ཕོར་པར་རྡོག་རྒྱག་གཞུ་མི་ཉན། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་ལ་ཡིད་ཆྤེས་
གནང་དང་། དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་དུས་ནམ་ཡང་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བིས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གནོན་ཤུགས་ལབ་ན་རྤེད། ཁྱད་གསོད་ལབ་ན་རྤེད། ང་ཚོ་ཞུ་སོར་བའི་ཆ་ནས་ཡིན་ན།
འདི་ཕོགས་ལྷུང་གི་བསམ་ཚུལ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ འོག་ལ་
དཔང་རགས་འདི་རྩིས་མྤེད་དང་། ཕན་མྤེད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བས་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་ཁིམས་ལུགས་དྤེ་ཚོའི་གོ་
དོན་དྤེ་ཚོ་འཁྱྤེར་ནས་འདིའི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང། ང་རང་ངོས་ནས་ང་རང་ཚོའི་ཁིམས་ལུགས་རྩ་
འཛིན་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ། དྤེའི་ཁིམས་སིག་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་རང་ཕར་དོན་ཚན་ ༡༥ པ་མ་
དྲང་པའི་ཕོགས་ལྷུང་ལབ་པ་དྤེ་ག་འདྲ་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བས་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་། མ་
དྲང་པའི་ཕོགས་ལྷུང་ལབ་དུས། འདི་ཆགས་པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་ལ་འཆམ་པོ་ཡོད་མ་ཡོད་དང། འཁོན་འཛིན་
ཡོད་མ་ཡོད་དང། འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་ཡོད་དང། དངུལ་གི་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དང། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བོ་མང་པོ་
ཞིག་གི་ཆ་ནས་ཡོང་གི་རྤེད་ལབ་ནས་གསུངས་སོང། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཡིན་ན་རྤེད།
ཆོས་མཛད་ལགས་ཡིན་ན་རྤེད། བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཡིན་ན་རྤེད། འཆམ་པོའ ་ི ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་འཆམ་པ་ཞིག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་པ་ཞིག་རྤེད་ལབ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ངོ་
ཤྤེས་པ་ཨྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ངོ་ཤྤེས་པ་རྤེད། དྤེ་གསུམ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གཅིག་པ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅིག་རང་རྩོད་ལན་པས་ངོ་ཤྤེས་པ་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་ངོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཞྤེ་ན། དྤེ་ཚོ་སྤྱི་
བའི་དོན་དག་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ངོ་ཤྤེས་པ་རྤེད། འཆམ་པོ་དང་གཅིག་གཅིག་ལ་ཕོགས་
ལྷུང་བྱྤེད་པའི་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། འཁོན་འཛིན་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ལབ་ན། ཞུ་སོར་བ་ལ་ཕ་བསད་མ་
བསད་ཀི་འཁོན་འཛིན་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག འཁོན་འཛིན་ཡོད་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྦད་དྤེ་འབྱར་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་སོ་སོ་འཚོ་བ་སྤེལ་སོད་པ་མ་གཏོགས་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ག་ཕོགས་སད་ནས་ཨ་རི་ལ་འཚོ་བ་སྤེལ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། འབྤེལ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཅྤེ་ན། བོད་པ་ཞིག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྤེད། ཕ་གི་ལ་བོད་པ་སྤྱི་པའི་ལས་ཀ་ལས་མཁན་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའི་དྲུང་ཆྤེ། སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཟུར་པ། སོ་སོ་ལ་མོ་ཊ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་དངོས་གནས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་འཁིད་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་ནའང་ཁོ་རང་གི་མོ་ཊ་ནང་ཡར་
ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་མར་ཕྤེབས་སྤེལ་ཞུས་ནས། ཞུ་སོར་བ་ཐྤེངས་མ་མང་པོ་ཕྤེབས་མོང་མཁན་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་དྤེའི་འབྤེལ་བ་ཚང་མ་བཏགས་ཡོང་ན། བཏགས་ས་ཅི་གང་ཡོད་མ་རྤེད། བཏགས་ན་ཞུ་སོར་བ་
ལ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་ཆགས་ཡོད་རྤེད། མོ་ཊ་དྤེར་སིད་སོང་ཡང་བཞུགས་མོང་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་
ཡང་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། སྐད་ཆ་བཤད་མོང་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་བཤད་ཡོད་རྤེད། ཚང་མས་བཤད་
ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་འབྤེལ་བ་ཚང་མ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་གང་གི་ཐད་ནས་
ཡིན་ནའང་ཕོགས་ལྷུང་ལབ་པ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོ་རང་ཚོས་
དཔང་པོ་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སོ་སོས་མིག་གིས་མཐོང་། རྣ་བས་གོ མོ་ཊ་
མཉམ་དུ་འགོ ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱས། དྤེ་ཚོའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་འགན་འཁུར་པའི་སྐབས་སུ་མཐོང་ཐོས་
མོང་གསུམ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཆྤེ་མཐོང་སད་ནས་དྤེ་རིང་ཁོ་རང་ཚོ་དཔང་
པོ་བྱྤེད་པར་བསྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ས་ཐག་རིང་པོ་ཨ་རི་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་
བྱས་ནས་ཕྤེབས་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། སོང་གཅིག ཨ་ན་ཞར་ཀོག་གཅིག་
ཁོ་ཚོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་འདྲ་རྤེད། དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱྤེད་
པའི་སྐབས་སུ་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་དྤེའི་སྒང་ལ་འགོ་བ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་གང་བཤད་པ་ཆ་ཚང་སྤྱིར་
བཏང་དམའ་འབྤེབས་ཟྤེར་ན་ཆོག་འདུག ཟུར་ཟ་ཟྤེར་ན་ཆོག་འདུག ཁྱད་གསོད་ཟྤེར་ན་ཆོག་འདུག ཚིག་
མཛོད་ཁག་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ནང་འགྤེལ་བཤད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར། ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས། ཟུར་ཟ་དང། ཁྱད་གསོད་དྤེ་ཡོད་རྤེད། ལུས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ངག་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིད་
ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ཞུ་སོར་བའི་གནང་ལུགས་གནང་སངས་དང། ཞུ་
སོར་བའི་གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཡན་ཆད་ནས། ཞུ་སོར་བའི་བཀའ་མོལ་གནང་སངས། ཞུ་སོར་བའི་ཕི་ལོགས་
ལ་རྣམ་འགྱུར་སོན་སངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཕར་ཚུར་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཐོག་ནས་ག་འདྲ་
ཡིན་པ། ཕི་ལོགས་ལ་རྣམ་འགྱུར་ག་རྤེ་བསན་ཡོད་པ། མོ་ཊ་ནང་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་པ། ཁོ་རང་ཚོའི་བྱྤེད་སངས་
ག་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྒང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་བྱས་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གི་ཐོག་ནས་དམའ་འབྤེབས་ཟུར་ཟ་དྤེ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། དྤེའི་སྐོར་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ ལ་འགལ་བསད་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་རྦད་དྤེ་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་རྤེད། དྤེ་ལ་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་
འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཌི་སི་ཁུལ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཟུར་ཟ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ག་
པ་ལ། ག་དུས། སུ། དུས་ནམ་ཞིག་ལ། འོ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན་འཁིད་ཤོག་ལབ་ཡོང་དུས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
ཡོང་རོགས་གིས་ལབ་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཕྤེབས་པ་ཡིན་པ་རྤེད། འདི་འདྲ་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་
སོར་བས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པས་གདོང་ལྤེན་བྱས་ནས་དྤེའི་སྒང་ལ་འགོ་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོ་
ཚོ་ཚང་མ་ཕོགས་ལྷུང་བྱས་ནས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་དང་པོ་
ཉིད་ནས་ཁོ་རང་གིས་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་པའི་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཟང་ང་ཟིང་ངྤེ་བཟོ་
མཁན་གཙོ་བོ་གཏྤེ་དཔོན་འདྲ་བོ་དྤེ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཆགས་སོང་བསམ་པ་ཞིག་ཁོ་རང་གི་བསམ་འདུག དྤེ་འདྲ་
གཅིག་བསམ་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁོ་རང་གིས་ཕ་གིར་གོ་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་
གིས་ཕ་གིར་ཐོས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་མོ་ཊ་ནང་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་
གནང་ཡོད་རྤེད། ད་ཨ་ཙི་བསམ་པ། མ་འོངས་པར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཕར་ནས་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་ཁོ་རང་གིས་
དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་བྱས་ནས་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་དཔང་པོ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ག་ཞིག་མ་
རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མི་རྩམ་གཟན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་འདི་ལ་སྐད་
ཆ་བཤད་པ་དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ། རང་སོག་ཤོར་ན་ཡང་དམ་བཅའ་མི་འགལ་བའི་མི་དྤེ་འདྲ་ཡོད་
རྤེད། མི་ཚང་མ་སོ་སོས་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ། དྤེ་རིང་གཅིག་བཤད། སང་ཉིན་ལོགས་ཀ་ཞིག་བཤད་མཁན་དྤེ་
འདྲ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གི་ཕོགས་ལྷུང་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་མ་རྤེད། ཁོ་རང་གི་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་
ལས་བྱུང་བའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་འདི་འདྲ་གོ་ཡོང་དུས། འདི་འདྲ་ཆགས་སོང་བསམ་པའི་
བསམ་ཚུལ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ད་གིན་མང་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་། མཐའ་ན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ལ་ཐྤེངས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ནས། གང་ལྟར་ཡང་མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་བཅུག་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག གང་ལྟར་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལ་གཅིག་རྤེད། གཉིས་རྤེད་བཤད་ནས། གང་ལྟར་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་
དྤེ་ཚོ་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པའི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་ཁྱད་མཚར་དྤེ་འདྲ་བླུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་གི་འདུག ཡིན་ན་
ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཡང་ལུགས་གཉིས་ཀི་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྡན་པའི་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ནང་ཨ་ཡོད་ནང་གི་ད་ཡོད་དྤེ་ཚོ་རྤེད། ང་རང་གིས་དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེ་ག་རང་རྤེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་གིས་བིས་པའི་ཡི་གྤེ་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་
འབོད་བསྐུལ་ཙམ་དུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀི་ཟུར་
ཟ། དམའ་འབྤེབས་རྤེད་འདུག་པྤེ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཤ་ཚའི་སྐད་ཆ་འདྲ་
པོ་ཞིག་རྤེད་མི་འདུག་པྤེ། ཤ་ཚ་བའི་སྐད་ཆ་འདྲ་བོ་བཤད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་
འབོད་བསྐུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས།

དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིབ་པ་མཆོག་ལ་རྦད་དྤེ་ཟུར་ཟ་དང་། དམའ་འབྤེབས་དྤེ་འདྲ་ག་པར་གནང་འདུག ངས་མགོ་ནས་མཇུག་བར་
ཐྤེངས་མ་ཁ་ཤས་བཀླགས་པ་ཡིན། དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་གི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་རང་གིས་མ་འོངས་
པར་ཁོ་རང་འདི་ལ་དངོས་སུ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་དྤེའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་སྐུ་
དབང་རྤེད། སྐད་ཆ་དྲིས་ཆོག་གི་རྤེད། ཉྤེས་པ་བཏང་ན་འགིག་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་
རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༨༤ སྒང་ལ་འགོ་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལོགས་ཀ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་དོན་དག་ཕོགས་ལྷུང་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་མ་རྤེད། འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན།
ཁྱད་གསོད་ཡིན་མིན། དྤེ་ཡང་ལོགས་ཀ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་སང་ཉིན་ཌི་སི་གཙོས་པའི་ཨ་རི་ས་ཁུལ་དྤེ་
ཚོ་ལ་ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ག་འདྲ་བཏང་སོང་། དྤེ་རང་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་
པར་སྤེབས་ཀི་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་དྤེར་ལྟ་དགོས་པ་དང། དྤེར་ལྟ་དགོས་ན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་
རྒྱས་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ན་ཡོད་ཡོད་རྤེད། བོད་མི་གཅིག་ཡིན་པའི་
ཆ་ནས་ཁོ་རང་གིས་འགན་དྤེ་འཁུར་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་། འདི་ཕོགས་ལྷུང་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་འགོག་ཐབས་བྱྤེད་པ་འདི་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ང་ཚོ་ངོས་ནས་ཡིན་ན། ག་རྤེ་
ཡིན་ན། ག་འདྲ་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་དྲན་ཡོང་གི་འདུག བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཡིན་ན་ཡང་། མི་དྤེ་ག་
ཙམ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་བཤད་པའི་མི་ཐྤེབ་ཆག་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ད། བག་གཡབ་བོ་
བཟང་ཁོ་རང་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆྤེ་གནང་མོང་ཡོད་མཁན་རྤེད།
༸གོང་ས་༸་སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་མཎྜལ་རྤེན་གསུམ་ཕུལ་མོང་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ཁོ་དྤེ་འདྲའི་
ལས་ས་པོ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ད། ཐྤེབ་ཆག་དྤེ་འདྲ། མི་ཚང་མ་ཐྤེབ་ཆག་དྤེ་འདྲ་ཡིན་གི་མ་རྤེད་ད། ཁོ་རང་གིས་
འགན་འཁུར་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ཁོ་རང་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གོ་སིག་
བྱས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད། གོ་སིག་བྱྤེད་དུས་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་འདུག་བ། ངས་ཡང་བསར་བསར་ཟློས་བྱྤེད་
མི་དགོས་པར། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་གནང་ལུགས་དྤེ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་
གནང་ལུགས་ད་དུང་ཡིན་ན་ video ནང་གསལ་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་མྤེད་པ་རྤེད།
ཁོ་རང་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ཧ་གོ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། མིས་འདི་ལྟར་ལབ་ཡོང་དུས། ཕོགས་ལྷུང་
རྤེད། གཅིག་རྤེད། གཉིས་རྤེད། འགོག་ཐབས་བྱྤེད་ཀི་འདུག་བ། ད་ལྟ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཁོ་རང་ཡིན་པ་
ཡིན་ན་ཡང་སྤྱི་བའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གི་མི་ཞིག་རྤེད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཕ་གིར་གོ་སིག་
བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་དྲུང་ཆྤེ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་ག་རྤེ་
ཡིན་པ། དྤེ་ག་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་ལ་ག་འདྲ་འགོ་གི་རྤེད། ཕོགས་
ལྷུང་ལ་འགོ་ནས་ག་རྤེ་ཕན་གི་ཡོད་རྤེད། བག་གཡབ་བོ་བཟང་ལ་གཅིག་རག་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་
ག་ཕོགས་རྒྱག་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ད་དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་བྱས་ནས་ཁོ་ལ་ཕར་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་ཕ་གིར་ཁོ་རང་
ཁོ་རང་འཚོ་བ་སྤེལ་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་དྲང་བདྤེན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས། གང་ཐོས་པ། གང་
མཐོང་བ་བཤད་པར་སྤེབས་ཀི་ཡིན་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ། བཀའ་ཤག་ལ་ཁིམས་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་སོ་སོས་ག་རྤེ་མཐོང་པ་དྤེ། ག་རྤེ་གོ་བ་དྤེ། སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་བཤད་
པར་ཡོང་གི་ཡིན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོས་བཏང་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་བཤད་
པ་ནང་བཞིན་མ་དྲང་པའི་ཕོགས་ལྷུང་ལབ་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་འགོ་གི་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་མ་དྲང་པའི་ཕོགས་ལྷུང་
གི་ཆ་རྤེན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་མི་འདུག
ཆོས་འཛིན་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཆོས་འཛིན་གིས་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ས་ ༣ བཏང་བ་དྤེ་གསན་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད།
དྤེ་གསན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཤག དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ད་ལྟ་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་འདུག
ལུང་དྲངས་པ་དྤེ་འདྲ་རང་རྤེད་མི་འདུག ང་ཚོས་ཀང་ཉན་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་ལ་དགོས་པ་དྤེ་འདུག་ལབ།
ག་དུས་དྤེ་ཚིག་འགོས་ལ་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཁོས་ག་རྤེ་བཤད་
ཡོད་འདུག་གསན་རོགས་གནང་། ངས་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་བཤད་པ་དྤེ་མདོར་བསྡུས་ན། ཞུ་སོར་བར་ཁོ་རང་གི་
བརྙན་གསུམ་འདུག ཞུ་སོར་བའི་སྐོར་ལ་ཞྤེ་པོ་གསུང་གི་མི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོའི་
གནང་སངས་ག་འདྲ་ཡིན་པ། ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ། ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ། དྤེ་འགིག་དང་མ་འགིག་སྒང་ལ་བསམ་
ཚུལ་རྤེད་ཤག་ video གཅིག་རྤེད་འདུག video གཅིག་ནི་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཞུས་ན། གནད་དོན་གཉིས་
རྤེད་འདུག བཀའ་ཟུར་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ཁོ་རང་དགོངས་པ་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་
རྤེ་ཡོད་མྤེད་དང། འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བའི་རྒྱབ་སོར་བའི་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ག་འདྲ་བྱུང་
ཡོད་མྤེད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཤད་རྒྱུ་འདྲ་པོ་ཁོ་རང་གི་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་རྤེད་འདུག ཞུ་སོར་བ་གཅིག་རྤེད།
གཉིས་རྤེད། གསུམ་རྤེད་དྤེ་འདྲ་མི་འདུག video གཅིག་ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་ན། ད་ལྟ་ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༠ པ་དྤེ་
རྤེད་འདུག ཁ་མཆུ་ཨང་། ༢༠ པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཤྤེས་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་རྤེད་འདུག
ཡིན་ནའང་། འདི་ལྟར་བལྟས་དུས་ཁོ་རང་གིས་ཁིམས་མང་པོ་ཞིག་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག ་ཁོ་རང་གིས་ཤྤེས་མྤེད་
ཙང་། དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཁྱད་གསོད་བཏང་བ། དྤེ་འདྲ་ཁོ་རང་ལ་ཁིམས་ཐོག་
ལ་ཤྤེས་ཚད་མི་འདུག གང་ལྟར་ཁོ་རང་བཤད་ཤག བཤད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བཤད་ཤག དྤེ་མ་
གཏོགས། བཀའ་ཤག་ཐོབ་དགོས་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཤོར་དགོས་རྤེད་ལབ་རྒྱུའི་ཚིག་མི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་
གཅིག་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། གཉིས་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་གཅིག་བྱྤེད་ཉན་གི་མ་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་ཕོགས་
ལྷུང་དྤེ་ཚོ་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལབ་པ་
རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་རྤེད། ང་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
ཁིམས་གཏུག་རྒྱུ་ང་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཙང་ངས་གཏུགས་པ་ཡིན་ལབ་ནས་གཏུགས་པ་རྤེད། བོད་པ་གཞན་པ་
ཞིག་གིས་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་དྤེ་བཤད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ཡང་
དག་པའི་སྒང་ལ་འགོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་རྤེད་ལབ་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་བསམ་ཚུལ་རྤེད། ང་ཚོ་
སང་ཉིན་དཔང་པོ་བྱྤེད་པར་སྤེབས་རྒྱུ་འདི་གནད་དོན་ལོགས་ཀ་རྤེད། རྦད་དྤེ་ལོགས་ཀ་དྤེ་གཉིས་ཀར་དབྱྤེ་བ་
འབྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག དམའ་འབྤེབས་བྱས་དང་མ་བྱས་སྐོར་ལ་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་བྱྤེད།
གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་དྤེ་གསུང་བར་བསྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཁ་མཆུ་དྤེ་ལ་དྲང་བདྤེན་ཞིག་ཡོང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་ན། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་མཆུའི་བཅད་ཁ་དྤེ་མ་འོངས་པ་གྤེང་སོང་མི་ཡོང་བ་ཞིག་ཡོང་དགོས་ན། ང་
ཚོས་ད་བར་དུ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་གཅིག་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་མྤེད། དགག་པ་བརྒྱབ་མི་ཤྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་
མིན། དགག་པ་བརྒྱབ་མྤེད། ག་རྤེ་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཏོན། ག་ཚོད་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཏོན། མཐའ་མ་
དྤེར་ཞྤེ་དྲག་ཅིག་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་བཏོན་᫄ར་རྤེད། དྤེ་ལ་ཞྤེ་དྲག་ཞྤེ་དྲག་བཤད་
རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད། ᩶ᨓ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཁ་མཆུ་དྤེ་དྲང་བདྤེན་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་ངས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་ཡིན། ཁ་
མཆུ་འདི་ལས་ས་པོ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་སོར་བས་ལས་ས་པོ་རྤེད་གསུངས་སོང། ངས་ལས་ས་པོ་
མཐོང་གི་མྤེད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་མཐོང་གི་མྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁ་མཆུ་འདི་དྲང་བདྤེན་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོའི་
དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་རང་སོར་གཞག་རོགས་གིས། འདི་དང་འབྤེལ་བའི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་
གིས་མ་འོངས་པར་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་གསལ་བཟོ་དᩏ་། ཡང་དྲི་རྩད་དང་། ཡང་མིན་ན་གནད་དོན་གཞན་
པ་སྒང་ལ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་དྤེ་ཡང་ལོགས་ཀ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཁ་མཆུ་འདི་དྲང་བདྤེན་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། ཁ་མཆུ་དྤེ་མ་འོངས་པར་ལབ་གྤེང་མ་ཡོང་བའི་
ཆྤེད་དུ། ད་ལྟ་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་དཔང་རགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ པ་དང་འགལ་མྤེད་པའི་ཆ་ནས་
དཔང་པོ་དྤེ་རང་སོར་གནས་པའི་སབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དངོས་གནས་བྱས་ན་དགག་པ་བྱས་པ་རྤེད། དགག་པ་
དྤེ་ལ་དགག་ལན་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་
ནའང་ང་ཚོས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ནས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་ཡང་ངག་ཐོག་གསལ་བཤད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོང་གི་རྤེད་བསམས་ནས་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོད། ད་ལྟ་གཉིས་ཀས་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་གསུངས་ཚར་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་དུང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་འབུལ་གི་ཡིན། འདི་ལྷག་འབུལ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག
དྤེའི་རྤེས་ལས་རིམ་གཞན་པ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་ཙང་སྐར་མ་ལྔ་ནང་ལ་མཇུག་སོམ་རོགས་གནང།
ཞུ་སོར་བས། སྐར་མ་ལྔ་ཡིན་དུས། དཔང་པོ་གསུམ་ཀར་དཔང་རགས་གསུམ་ཀ་མཉམ་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། མགོན་པོ་ཚེ་
རིང་གིས་ཚིག་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། སྒང་དྤེ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། དྤེའི་འོག་དྤེ་ལ་རྙོག་ཁ་ཡོད་ཚད་ཅིག་
གཏྤེ་དཔོན་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་བོད་པ་སྤྱི་ཚོགས་དྤེ་དུམ་བུ་ཏག་ཏག་བཏང་སོང། ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ི ཐོག་ནས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔང་པོ་གཅིག་གིས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ངས་ས་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་མི་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
ལ་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གོ་སོང། སོ་སོས་གོ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་
གོ་བ་འགིགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་པ། སྐད་ཆ་འདི་ཕོགས་ལྷུང་མིན་ན་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གསུངས་
པ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེའི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཕབ་མི་འདུག རྩོད་ལན་པས་ཏག་ཏག་ཕབ་མི་འདུག གང་
ལྟར་དྤེའི་ནང་ལ་ཟང་ངྤེ་ཟིང་ངྤེ་གི་གཏྤེ་དཔོན་དཀྲུག་མཁན་དྤེ་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཡིན་ལབ་ཡོད་རྤེད། འདི་
བསམ་ཚུལ་ཙམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཐག་ཆོད་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད། མི་ཕར་ཕོགས་དྤེའི་བསམ་བོའ ་ི
གནས་བབས་ག་རྤེ་ཡིན་མིན། བསམ་བོའ ་ི ནང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། ད་ལྟ་འདིར་རྩོད་ལན་པས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་རྤེད། དགོངས་ཚུལ་རྤེད། བསམ་ཚུལ་མ་བཤད་ན་
ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་མིན་དྤེ་ག་འདྲ་ཧ་གོ་གི་རྤེད། བག་གཡབ་བོ་བཟང་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆ་གཞག་གི་ཡིན་ན། དཔང་
རགས་ནང་ལ་དྤེ་གཅིག་པོའ ་ི སྐད་ཆ་མ་རྤེད། ཁིམས་དཔོན་ཚོ་ལ་ཟུར་ཟ་ག་རྤེ་བྱས་འདུག ཟུར་ཟ་ག་བ་བྱས་
འདུག་དྤེའི་སྐད་ཆ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཁིམས་དཔོན་ཚོ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་རྤེད། བཀའ་
ཤག་གིས་ལབ་པ་དྤེ་ཉན་དགོས་ཀི་རྤེད། ཐག་ཆོད་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། ཕོགས་གཅིག་གིས་ཐག་ཆོད་
ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཆོས་འཛིན། འདིའི་མིང་དྤེ་ཡང་རྩོད་ལན་པས་ཆོས་མཛད་ཡིན་
ཆོས་འཛིན་ཡིན་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་གཅིག་ལ་ཆོས་མཛད་བིས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་གཅིག་ལ་ཆོས་
འཛིན་བིས་ཡོད་རྤེད། ཆོས་འཛིན་གི་དཔང་རགས་དྤེའི་ནང་ལ་དོན་དག་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོས་ཁིམས་ཀི་
མིང་སར་སངས་འགིག་གི་མི་འདུག དཔང་པོ་ལྤེན་སངས་འགིགས་མི་འདུག དོན་ཚན་ ༣༡ འོག་ལ་དགག་པ་
རྒྱག་སངས་འགིགས་མི་འདུག མཐའ་མ་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཁིམས་དཔོན་ཚོ་ལ་ཟུར་ཟ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། དོན་
དག་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ཆ་ཚང་ཞིག་མར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དོན་དག་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་གཏད་
གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པའི་ཕོགས་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཧིན་དཱི་སྐད་དུ་ Waqalat བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཚབ་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཕོགས་གཏོགས་མིན་ན་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས། དྤེ་ཚོ་ཕོགས་གཏོགས་དང་ཕོགས་ལྷུང་ཟྤེར་བ། ད་ལྟ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་དང་མ་བྱས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་
ཚོ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མ་རྤེད། གལ་སིད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པ་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་དཔང་པོ་
འབོད་འགུག་གནང་བ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་དྤེ་རིང་གི་གོད་གཞི་འདི་མ་འོངས་པ་གོད་གཞི་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
དཔྤེ་བལྟ་ས་ཆགས་ཀི་རྤེད་བསམ་ཀི་ཡོད་རྤེད། རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཨ་རིའི་ཁིམས་ཡིན་ནའང་
རྤེད། Precedent ᨓ་བ་འདི་སྔོན་མ་ Precedent དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་བལྟ་ས། དཔང་པོ་དྤེ་
ཚུར་འཁིད་ཡོང་མཁན་རྩོད་ལན་པས་འཁིད་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མིན་པ་དྤེ་
འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་ཡི་མྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་རང་གིས་
འཁིད་ཡོང་དུས། རྩོད་ལན་པའི་ཞལ་རྫུན་གནང་གི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རྤེད།
དྤེ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དངུལ་བཞི་འབུམ་དགུ་ཁི་བདུན་སོང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས། དངུལ་གོན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཁོ་ཚོ་འདིར་གུང་
གསྤེང་དུ་ཡོང་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་པོ་གཅིག་མ་གཏོགས། ཁིམས་འདི་དྲང་བདྤེན་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ཟྤེར་བ་འདི་ལ་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དཔང་པོ་དྤེའི་གས་ཚུར་སྤེབས་པ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད། འདིར་གལ་སིད་ཁོ་ཚོ་ངོས་ལན་འདྲ་པོ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་
མྤེད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སྒྲུབ་ཀི་རྤེད། མི་རྤེ་རྤེར་སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས་བྱུང་ནའང་སྒྲུབ་ཀི་རྤེད། ཡིན་
ནའང་དྤེ་འདྲའི་འགོ་སོང་ཆུད་ཟོས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད། བྱས་ཙང་དཔང་པོ་འདི་གས་ཕོགས་
ལྷུང་ཡིན་དང་མིན་ད་ལྟ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་གི་བཤད་པ་དཔྤེར་ན། ད་སྐར་མ་ལྔ་མ་གཏོགས་གནང་གི་མིན་
གསུངས་པ་རྤེད། བག་གཡབ་བོ་བཟང་གིས་དྤེའི་སྔོན་ལ་ཕོགས་ལྷུང་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་པ་དྤེ་བཏོན་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ལྟ་དཔང་རགས་ནང་ཕུལ་བ་གསར་པ། ཁོ་རང་གིས་ ༢༠༡༦ འོས་བསྡུ་སྐབས་ལ་ག་རྤེ་
ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་རྐུབ་སྤེགས་དྤེ་ཡང་འགྤེམས་སོན་ཁང་ནང་གཞག་དགོས་
པ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་རགས་དྤེ་ཚོ་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གས་ཚང་མ་ཞུས་
ན་དུས་ཚོད་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ་རྤེ་རྤེར་ཞུ་མི་དགོས་པ་བྱས། གང་ལྟར་ ༢༠༡༦ འོས་བསྡུ་སྐབས་ནས་བཟུང་
མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཡིན་ན་འདྲ་འདུག བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོའི་
སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་མྤེད། འགན་འཁྱྤེར་པ་ཙམ་གིས་དྲང་པོ་ཡིན་པ། ཕོགས་ལྷུང་མྤེད་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་མྤེད་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཆོས་མཛད་ཡིན་ནའང་རྤེད།
གང་ལྟར་ཁོ་ཚོས་གས་དྤེ་ ༢༠༡༦ འོས་བསྡུ་སྐབས་ནས་བཟུང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་རྤེད། འདི་ང་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིར་དཔང་རགས་ཡོད་པ་དཔྤེར་ན་ཆོས་འཛིན་
གི་དཔང་རགས་འདིའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་འགོ་བཙུགས་དུས་ཙམ་པ་ནས་དྲང་པོ་དྲང་
གཞག་བཤད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ཆོས་འཛིན་གི་དཔང་རགས་རྩོད་ལན་པས་མར་ཕབ་བཞག་པའི་
ཡི་གྤེ་ནང་ལ། འགོ་བཙུགས་ས་ཁོ་རང་ནས། ད་ཁྱྤེད་རང་དྲང་པོ་དྲང་གཞག་བཤད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ᩜᨑ་᪱་ᩜᨑ་
᪠ᫍᨑ᪄་་᪱་བསྣན་མར་མ་བསུབ་པ་བཤད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་སུས་བཤད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་
གི་ཡོད་རྤེད། འདི་དཔང་རགས་ལྤེན་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་
རྤེད་པ། ཁིམས་འདི་ག་རང་གི་ཆྤེད་དུ་བངས་པ་གསལ་པོ་རྤེད་པ། ཁོ་ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་དང་མིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ད་
ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པ་འདི་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་རྩིས་མྤེད་གནང་དགོས་པ། ཕན་མྤེད་གནང་དགོས་
པ། ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་ཁིམས་གཞིར་བཟུང་འགོ་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པ་
ཤྤེས་བཞིན་དུ་གལ་སིད་འདི་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡིན་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་ད་ལྟ་ཁིམས་འདི་གཅིག་པོ་མ་རྤེད་ད།
མ་འོངས་པ་ཁིམས་མང་པོ་ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་དཔང་པོ་སྐད་བཏང་བའི་སྐབས་ལ། སྔོན་མ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་སའི་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས། ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། གང་ལྟར་ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་དང་
མིན་རྩ་བས་ཡིག་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གསར་པ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཤད།
གསུངས་ཙང་སྐར་མ་ལྔ་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་གནང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ། ད་གིན་གོང་ལ་རོབ་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་ལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྒོར་
མོ་བཞི་འབུམ་དགུ་ཁི་བདུན་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བཀའ་ཤག་གིས་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ཐུགས་འཚབ་མི་དགོས། དྤེ་ལ་ཞྤེ་པོ་
ཞིག་གི་ཤ་ཚ་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཚ། འགོ་སོང་འདི་ཚོ་ལ་བསི་ཚགས་དགོས་པ་ཡིན་ན། ཤ་
ཚ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་ན། ཁིམས་ལ་གཏུག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། གཏུགས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་འགོ་སོང་འདི་ཚོ་
གསལ་པོ་ཞིག་ཧ་གོ་བཞིན་དུ་འདི་འདྲ་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆར་དཔང་པོ་དང་དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་སྤེབས་ཡོང་དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ད་ཡང་ཆོ་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ང་ཚོ་ལ་དགོས་པ་མི་འདུག འདི་ཤ་ཚ། འདི་ང་ཚོ་ལ་མི་དགོས། གཉིས་པ་དྤེ་ག་
རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ཁོ་ཚོ་འཁིད་ཡོང་དུས་བྤེད་སྤྱོད་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་སོང། འཁིད་ཡོང་ནས་བྤེད་སྤྱོད་ཡོད་མྤེད་
དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་གཟིགས་ཀི་རྤེད། བྤེད་སྤྱོད་ཡོད་ན་བྤེད་སྤྱོད་ཡོད་རྤེད། བྤེད་སྤྱོད་
མྤེད་ན་བྤེད་སྤྱོད་མྤེད་པ་རྤེད། འདི་ང་ཚོའི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ག་རྤེ་གསུངས་པར་བརྩིས་
ནས་འགོ་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། བྤེད་སྤྱོད་མྤེད་ན་བཟོ་དགོས་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ཁོ་ཚོ་ཕྤེབས་སུ་
བཅུག བཤད་དུ་བཅུག བྤེད་སྤྱོད་ཡོད་མྤེད་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གཟིགས་ཀི་རྤེད། མྤེད་
ན་མྤེད་དུ་བཅུག་ཡོད་ན་ཡོད་རྤེད། བཅད་ཁ་ནང་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། ད་ངས་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། གོང་ལ་
ཞུས་ཚར་རྤེད། བསར་ཟློས་བསར་ཟློས་བྱས་ན་ཡོང་རྒྱུ་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་འདིའི་ནང་ལ་སིགས་ར་
བསྐུལ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང། ད་ངས་འདི་ཀློག་གི་མིན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་
ཀློག་རོགས་གིས། ངས་འདིའི་ནང་སིགས་ར་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མཐོང་གི་མི་འདུག སིགས་ར་ལབ་པ་དྤེ་ཁྱོད་
ཀིས་མ་བྱས་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་གཅིག་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་མདོག་མདོག་ཅིག་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རིགས་དྤེ་
སིགས་ར་རྤེད་ད། ད་དྤེ་བྱས་མ་ཡོང་ན་ངས་ཁྱོད་ཕབ་དགོས་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ། དྤེའི་རིགས་དྤེ་སིགས་ར་
རྤེད། དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་ད། འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག་བ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་
དཔང་པོ་འདི། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་གསལ་བ་ནང་བཞིན། ག་བ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་སོང། ག་དུས་བྱས་
སོང་ལབ་ནས་འདྲ་ཆགས་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་འདུག་བ། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོས་དྤེ་དུས་བྱས་སོང་། འདི་
རྤེད་འདི་རྤེད་ཅྤེས་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་འཁིད་ཡོང་ན། ད་ཡང་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་གཅིག་འགིགས་ཀི་མི་འདུག གཉིས་
འགིགས་ཀི་མི་འདུག་ལབ་འོང་རྤེད། ད་དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ངས་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། གང་ལྟར་ཡང་གོང་ལ་
ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་ཕོགས་ལྷུང་གི་རྣམ་པ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། ཕོགས་ལྷུང་གི་རྣམ་པ་ཡོད་
ན། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་ཚང་དགོས་རྤེད་ལབ་སོང་བ། ཆ་
རྤེན་དྤེ་ཚོ་གཅིག་ཀང་ཚང་མྤེད། ཁོ་ཚོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་མ་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། འཆམ་པོ་ཡོད་མ་
རྤེད། འཆམ་པོ་ཡོད་ན་ཞུ་སོར་བ་དང་གཅིག་པ་རྤེད། འཆམ་པོ་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཡོད་ན་ཞུ་སོར་བ་དང་
གཅིག་པ་རྤེད། ཚང་མ་ཧ་གོ་མཁན། ངོ་ཤྤེས་མཁན་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ངོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྐད་ཆ་
བཤད་ཡོད་རྤེད། མོ་ཊ་ནང་བསད་ཡོད་རྤེད། གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཕོགས་ལྷུང་བྱྤེད་
དགོས་པ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་དྤེ་ངས་ཡང་བསར་བསར་ཟློས་བྱྤེད་ཀི་མིན།
གང་ལྟར་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་གི་བྱུང་བ་་འདི་འདྲ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་འདི་ཐོབ་
དགོས་རྤེད། འདི་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མི་འདུག ཁོ་རང་ཚོའི་ས་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་
ནས་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཐོབ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཞུས་མི་འདུག ཞུ་སོར་བ་ཡིན་གཅིག་
མིན་གཅིག་ཤོར་དགོས་ཀི་རྤེད་ཞུས་མི་འདུག མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་ཞུ་སོར་བའི་རྒྱབ་སོར་བ་དྤེ་ཚོའི་བྱྤེད་སངས་སྒང་
ལ་བཤད་བཞག ཞུ་སོར་བ་ལ་ཕོག་དགོས་པ་རྩ་བས་མི་འདུག ད་ཡིན་ནའང་དཔང་པོ་འདི་འགོག་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་
གནད་དོན་འདིའི་སྒང་ལ་སོ་སོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་ཀི་འདུག་བ། དྤེ་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་ཡང་མི་ཐྤེབ་ཆག་དྤེ་འདྲ་མིན། མི་ཚང་མ་ཐྤེབ་ཆག་དྤེ་འདྲ་ཡིན་གི་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་
ཡང་ལས་འགན་བཞྤེས་ཡོད་པའི་མི་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ལས་འགན་བཞྤེས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་
དྤེའི་སྐོར་ལ་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ག་ཙམ་འཛར་སྐོར་ར་སྐད་ཆ་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་མཐའ་མའི་
ཐག་གཅོད་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཐག་གཅོད་འོང་གི་རྤེད། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
ད་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་འགོ་ཡོད། ད་ལྟ་ག་རྤེ་ཐག་
བཅད་ན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་གསུངས་པ་དྤེ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ད་ཡིན་ནའང་མདོར་བསྡུས་ན་ཁ་མཆུ་འདི་
དྲང་བདྤེན་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་དང། ཁ་མཆུ་འདི་ལ་མ་འོངས་པ་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོའི་སྐད་ཆ་ག་འདྲ་བཤད་ཡོད་པ་དྤེ་
ཚོ་ཚང་མ་ཡང་ཉན་ཞིབ་བྱས་ནས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བྱས་ནས་ག་རྤེ་ཐག་གཅོད་ཡིན་པ་དྤེ་ཐག་བཅད་བཞག་ན་དཔྤེ་
མི་སིད་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་ལས་སོས་ནས་གནད་དོན་དང་མ་འབྤེལ་བའི་གཞན་པ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་དགོངས་པ་མངའ་གསལ་ནང་ལ་ཡང་། འདི་དང་འདྲ་བ་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་ལའང་གཞན་པ་ཐག་
གཅོད་ཡིན་ན་རྤེད། ལམ་སོན་ཡིན་ན་རྤེད། ག་རྤེ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཁོ་ལོགས་སུ་གཅིག་རྤེད་བཞག ལོགས་
སུ་རྤེད་མ་གཏོགས་འདི་དང་མཉམ་དུ་ཆུ་དང་ཉ་མོ་ནང་བཞིན་འདྲྤེས་བསད་མི་འདུག
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་པོ་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དངོས་དོན་བཞི་པ་ཚར་བ་རྤེད།
དངོས་དོན་བཞི་པ་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ་ཁག་ཅིག་ཡོད། དྤེ་ཁ་སྔོན་ཞིབ་
གཅོད་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་ལམ་སོན་ཞུས་པའི་དོན་ཚན་ ༣༠ གཞིར་བཟུང་གལ་སིད་གོད་ཡ་གཉིས་ཀིས་
བརྩད་ན་བརྩད་པ་རྤེད། མ་བརྩད་པ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དྲི་བ་གཏང་གི་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་
འགན་དྤེ་སུ་ལ་བསྐུར་བ་ཡིན་ན།

དྤེས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། དགག་པ་ཡོད་ལབ་པ་ཡིན་ན་དགག་པ་བྱྤེད་

ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་མིན་པ་ཡིན་ན་དགག་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད།
ཆ་༤༌༥། དངོས་དོན་བཞི་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
༡༽

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༧ དང་འབྤེལ། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་
དྲུག་པར། འདི ་ ལོ ་ ཕི་ཟླ་ ༥ པའི ་ ནང་ཨ་རི ་ ཕོ ་ བང་དཀར་པོ འ ་ི ༢༠༡༨ ལོ འ ་ི སྔོ ན ་རྩི ས ་ཁོ ང ས་
བོད་མི ་ དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ ལས་གཞི ར ་རོ ག ས་དངུལ་ཁག་ཅི ག ་ཁུ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི ་ གནས་ཚུལ་
ཐོ ན ་སྐབས་ཞྤེ ས ་དང་། སི ད ་སོ ང ་མཆོ ག ་གི ས ་ "ད་ཕ་གི ར ་ང་ཚོའི་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཞིག་
བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕ་གིར་སྔོན་རྩིས་ཀི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ད་ག་
རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ་" ཞྤེས་གསུངས་འདུག་པ་ལས། དངོས་འབྤེལ་གནས་སངས་རོགས་དངུལ་ཁག་
ཅིག་ཁུ་བསྡུ་ཡིན་ནམ། ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་མ་རག་པ་ཆགས་ཉྤེན་ཇི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་
རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཁུ་བསྡུ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་པྤེ། མྤེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་གཉིས་གཅིག་ག་རྤེ་རྤེད་
གསུངས་པ་ཡིན་ནམ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ ཡི་ནང་གསྤེས་ ༦ ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་གཞི་
རོགས་དངུལ་ཁག་གཅིག་ཁུ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་སྐབས་ཞྤེས་བིས་ཡོད་རྤེད། འོག་དྤེ་ལ་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་ཀྤེ་ན་ཊའི་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སྔོན་རྩིས་ནང་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ ༨ དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན་
ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ་ཞྤེས་ཆ་ཚང་མ་རག་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། གཅིག་རོགས་དངུལ་ཆ་ཤས་ཤིག་
ཁུ་བསྡུ་སྐོར་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཉིས་ནས་གང་རྤེད། གང་གི་སྒང་ལ་གཞག་དགོས་ཀི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བས་ཆ་ནས་བཤད་ན་དྤེ་གཉིས་གཅིག་པ་འདྲ་པོ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་
ལྟ་རོགས་དངུལ་དྤེ་གཅོག་གི་ཡིན་གསུངས་ཡོང་དུས། ད་རོགས་དངུལ་དྤེ་རག་ཐབས་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན།
མྤེད་པ་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རོགས་དངུལ་གཅོག་གི་ཡིན་ལབ་ཡོང་དུས་ད་བརྩོན་ལྤེན་མ་བྱས་པ་ཡིན་
ན་མྤེད་པ་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་རྤེད། དང་པོ་ནས་རོགས་དངུལ་
གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། ཀླད་ཀོར་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལྟ་བུའི་ཀླད་ཀོར་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་ཐོས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ཕ་གིར་ང་ཚོས་གཅིག་མ་
བྱས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན། མྤེད་པ་རྤེད། ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཀླད་ཀོར་སྒང་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ག་འདྲ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ནམ། སྔ་ཕིའི་འབྤེལ་བ་བཏགས་སངས་སྒང་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་སངས་གཅིག་རྤེད་མ་གཏོགས། རྩ་བས་ཆ་ནས་གཅིག་པ་རྤེད། གང་ཡིན་ཞུས་ན། གཅིག་གཅོག་
གི་ཡིན། ཀླད་ཀོར་བཟོས་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཀླད་ཀོར་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྤེ་རག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་མ་བཏང་བ་
ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་རག་གི་མ་རྤེད། དྤེ་ཀླད་ཀོར་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། སྔ་ཕི་གོ་རིམ་འབྤེལ་ནས་
ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་མི་མང་གི་དྲི་བ་བསྤེབས་ཡོང་དུས། དྤེ་མ་བཏོན་རང་བཏོན་ཆགས་པ་
རྤེད།
༢༽

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༧་༡ དང་འབྤེལ་བའི་དྲི་བ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་
དུ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་ཐད་མཇུག་སོང་གང་འདྲ་དགོས་མིན་བཀའ་འདྲི་
ཞུས་སྐབས། དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞུ་སོར་
བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྩོད་ལན་པས་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་འདོན་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། འདི་ཐྤེངས་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ཟིན་པའི་གནས་དོན་ཞིག་རྤེད། ༨ པའི་ ༢༡ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་སྐབས་དྤེ་དུས་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས། གང་ལྟར་ཕོགས་ཕྤེབས་གནང་ནས་ཚུར་ཕོགས་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་
སུ་ལྡི་ལིར་ཐུག་ན་འགིག་གི་རྤེད་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཕལ་ཆྤེར་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐོག་དོན་ཁང་
གི་སྐུ་མགོན་རྣམ་པར་གསོལ་ཇ་འདྤེགས་འབུལ་ཞུ་ཁང་ལ་བཅར་པ་ཡིན། དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་
པ་ཡིན་ན་དྭགས་པོ་ལགས་སུ་བཅར་བ་ཡིན། དྭགས་པོ་ལགས་ནས་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་བཀའ་གནང་གི་འདུག
སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་བཅར་བ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་འབྤེལ་ཡོད་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་གིས་
Canada ནང་རོགས་དངུལ་རག་དགོས་ཀི་སྐོར་ལ་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཇལ་བ་ཡིན། སྐུ་ངོ་ལམ་སོན་
Page 367 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་ན་ཞུས་པར། ལམ་སོན་དམིགས་བསལ་ཡོད་མ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་
མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སུ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཀང་ལྷན་རྒྱས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས་དྤེ་གཙོ་བོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་རྤེད། ངས་དྤེའི་སྐབས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ལབ་ན། ཨ་རི་
གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་རག་ཡ་དྤེ་ USAID དང། PRM དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་པ་
ཡོད་མྤེད་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། དྤེ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་
དཔང་པོ་གཞན་པ་སུ་གཅིག་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ང་གཅིག་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། དྤེ་
ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསུང་ག་ལ་སིད་དང། གསུངས་ཐབས་མྤེད་རྤེད་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་མ་གཏོགས།
གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་དྤེ་འདྲ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུ་ལན་བཟོ་བ་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་རག་
ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གསུངས་མྤེད་པ་དྤེ་ག་རང་གིས་གསལ་པོ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཞུ་སོར་བ་ལྡི་ལིར་ཕྤེབས་ནས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱས་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དུས་ཙམ་ལ་དོན་ཁང་འགན་འཁུར་
ནང་ལ་ USAID དང་ PRM གཉིས་ཀི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དུས་ཙམ་ལ། དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་འཁུར་
དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུངས་འདུག དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བས་ག་དུས་ཡིན་ན་
ཡང་ང་རང་རང་དཔང་པོ་ཡིན་གསུང་གི་འདུག ཁྱྤེད་རང་རང་དཔང་པོ་ཡིན་ན། དཔང་པོ་དྤེ་དཔང་རགས་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ པ་ཕོགས་ལྷུང་སྒང་ལ་འགོ་གི་རྤེད། ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། གང་
ལྟར་ཡང་དྤེ་གཞིར་བཟུང་གསུང་ཤྤེས་སིད་ཀི་མ་རྤེད། 5M དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡོད་རྤེད། དོན་
གཅོད་ཚོགས་འདུ་ག་དུས་ཚོགས་ནའང་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ཡོད་རྤེད། ད་ནངས་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན་བོད་མིའི་སིགས་འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བ། འཕྲོད་བསྤེན། ཆ་ཚང་གསལ་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། རོགས་དངུལ་དྤེ་དྤེའི་ནང་ཚུད་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཞུ་རྩ་
དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་ལབ་ན། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ནང་
དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐད་ལ་འབད་བརྩོན་དགོས་པ་གསལ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད།
དོན་གཅོད་ཚང་མས་མཁྱྤེན་བསད་པའི་དཔལ་འབྱོར་སྒང་ལ་ཤུགས་གནོན་རྒྱག་དགོས་པ་དང་ཤྤེས་བསད་པ་
ཞིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གིས་བྱྤེད་དགོས་མ་རྤེད། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་གསུང་སིད་ཀི་
རྤེད། ད་དྤེ་གསུངས་མ་སོང། དྤེ་གསུངས་སོང་ཞྤེས་ག་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་ཧང་སང་སོང། དངོས་
གནས་རྤེད། དྤེ་གསུང་གི་མ་རྤེད། གསུང་ཤྤེས་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བའི་ལམ་སོན་ནང་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གནང་དགོས་མ་རྤེད་གསུང་ཤྤེས་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་གང་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད།
༣༽

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༢ དང་འབྤེལ་དྲི་བ། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༢ ནང་གསལ་
བཀའ་མོལ་དང་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་དཔང་རགས་སུ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ཇི་གསལ་གཉིས་མཐུན་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མི་འདུག་ཅྤེས་པ་གང་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་གསལ་འདོན་བྱ་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་མཐུན་གི་མི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བའི་
ངོས་ནས་ཐུག་དགོས་པ་དྤེ་ཐུག མཇུག་སོང་དགོས་པ་འབད་བརྩོན་ཆ་ཚང་བྱས། རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་ཕུལ་བའི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་
སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ། ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ། འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་ཚོ་ཐུག་པའི་དབང་དུ་
བཏང་ན། ཁོ་ཚོས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ། དྤེ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལམ་སོན་
ག་རྤེ་ཡོད་པ་བཅས་པ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག ་ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བྱས་ཡོད། མཇུག་སོང་
གནང་ཡོད། ཐུག་ཡོད། བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོད། རོགས་སོར་སྐོར་ལ་འདི་ཡོད་ལབ་པ་ཞིག་མ་གཏོགས།
ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་གསལ་ཡོད་པ་དོན་ཚན་ ༤༌༧༌༡ ནང་ལ་ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་བིས་ཡོད་ལབ་
ཀི་ཡོད་རྤེད། ༤༌༧༌༢ ནང་ལ་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་མ་གཏོགས་བིས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་
ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་བིས་ཡོད་ལབ་པ་དྤེ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མི་འདུག ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཞིབ་ཅིང་གསལ་
བ་བིས་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་མཐུན་གི་མི་འདུག ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་མཐུན་གི་མི་འདུག
༤༽

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༢ དང་འབྤེལ་དྲི་བ། ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་ཀི ་ ཆྤེ ད ་དུ་འདོན་འབུལ་བྱས་
པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ དྤེ ས ། གཅོག་འཐྤེན་འབོར་ཆྤེན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་མི་སིད་པའི་བཀའ་ལན་བཟང་པོ་
གནང་བྱུང་བའི་སྐོར་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་པས། ཞུ་སོར་བར་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་གཞན་
ཡོད་དམ།

ཞུ་སོར་བས། ལས་བསོམས་ནང་བིས་པའི་སྐབས་སུ་མི་རྤེ་རྤེ་ལ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་འབི་དགོས་ཀི་
ཡོད་ན་ལས་བསོམས་དྤེ་རིང་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རང་བཞིན་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། སྤྱི་ཡོངས་ཀི་
སྐོར་དཔྤེར་ན། ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ད་རིང་འདི་ལ་རྩོད་གཞི་ཆབ་སིད་
ཆགས་ཡོད་ན། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་ཆབ་སིད་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་ལས་བསོམས་ནང་བིས་མི་འདུག་ཅྤེས་
བཀའ་མོལ་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ་ང་ཚོས་རྐང་བཙུགས་ནས་ཐོ་
གཞུང་བཟོས་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སུ་དང་སུ་ག་དུས་ག་དུས་ཐུག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཐོ་གཞུང་
བཟོས་ནས་འབུལ་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཡང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད། གལ་
སིད་འདི་ལས་ཞིབ་ཚགས་འགོ་དགོས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ལ་མ་
གཏོགས་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་འགངས་ཕིན་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ག་རྤེ་
རྤེད་ཞུས་ན། ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ལ་ཚུར་རྡ་རམ་ས་ལ་བཅར་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ལས་བསོམས་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་དུས་འགངས་ཕྲན་བུ་ཕིན་པ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིན་དྤེར་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་བསོད་ནམས་དྭགས་པོ་ལགས་དང། དྲིལ་
བསགས་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་ཤར་གིང་ཟླ་སོལ་ལགས་མཇལ་བའི་སྐབས་ལ་དྤེའི་སྐོར་ཆ་ཚང་ཞིག་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། ཆ་ཚང་ཞུས་ནས་ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ། ད་དཔང་པོ་
འདོན་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་པ་རྤེད། ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། མཁྱྤེན་དགོས་མཁན་དྤེ་ཚོས་
མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད། དྤེས་མ་མཁྱྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༥༽

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༢ དང་འབྤེལ་དྲི་བ། ལས་བསོམས་དྤེའི་ནང་རོགས་དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་འདི་
ལྟར། ཚོགས་འདུ་དྤེ་དག་སྐབས་སིད་གཞུང་གསར་པས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཁིམས་ཡིག་ ༢༠༠༢ ཞྤེས་པའི་ནང་དོན་ཁག་
མུ་མཐུད་ལག་བསར་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་དང་། ཡང་སྒོས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་
གང་མྱུར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བ། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བ་རུང་སྒར་དང་།
ཡ་ཆྤེན་སྒར་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས། གོས་ཚོགས་ནང་བོད་དང་འབྤེལ་བའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར།
དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་ཡོང་བ། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གནས་སངས་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་
དགོངས་གཞི་ཁག་བཅས་ཀི་སྐོར་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་ཞྤེས་འཁོད་པ་ཙམ་ལས། རོགས་དངུལ་སྐོར་
མཇུག་སོང་བྱས་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་སོགས་གང་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཐོག་སན་སྤེང་ཞུས་
མྤེད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་མཆོག་གིས་གོང་ལ་གྤེང་མ་ཐག་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་
པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་བྱས་པ་གསལ་པོ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མཐོང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག
གསལ་པོ་ཞིག་མི་འདུག ཞུ་རྩ་ནང་བིས་བཞག་པ་ནང་བཞིན་གི་ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་བིས་ཡོད་ལབ་པ་དྤེ། ཞིབ་
ཅིང་གསལ་བ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་རོགས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་གོང་ལ་སིད་བྱུས་ཀི་ཁིམས་ཡིག ༢༠༠༢
ཞྤེས་པ་དྤེའི་ནང་དོན་ཁག་མུ་མཐུད་ལག་བསར་ཡོང་བ་དང། དྤེའི་རྤེས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་སོར་ཡོང་བ་
དྤེ་གཉིས་མ་གཏོགས་འབྤེལ་འདྲ་པོ་བཏགས་པ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་གཉིས་མ་གཏོགས་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག
གཞན་པ་ཡ་ཆྤེན་སྒར་དང། བ་རུང་སྒར་དྤེ་ཚོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བས་ད་ནངས་
ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་འོག་ལ་ཐོ་གཞུང་ཞིག་ཡོད། ཐོ་གཞུང་དྤེའི་ནང་ Nita Lowey ཐུག་
ཡོད་ལབ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཧ་གོ་དགོས་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྲི་བ་དྤེ་རོགས་དངུལ་སྐོར་དྤེ་མཇུག་སོང་བྱས་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་སོགས་གང་ཡང་
བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཐོག་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་གསུང་རོགས་གནང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ངས་ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལས་བསོམས་ཕི་ཟླ་ ༦
ཚེས་ ༡ བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དྤེ་སྔོན་གི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ གོང་ལ་ཅི་གང་སན་སྤེང་
ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སན་སྤེང་ཞུས་མི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་དགོས་རྒྱུའི་སན་སྤེང་དྤེ་
ཞུས་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ག་རང་ཡིན།
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༦༽

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༤ དང་འབྤེལ་དྲི་བ། ལྷག་པར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་རོགས་
དངུལ་ཁག་ཅིག་ཁུ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དྤེས་འཛམ་གིང་ནང་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཐོག་ལྡོག་
ཕོགས་ཀི་བརྡ་ལན་ཞིག་འགོ་ངྤེས་ཡིན་པ་དྤེ་རིགས་ཞུ་སོར་བས་སྣང་ཆུང་བཏང་བར་སོང་ཞྤེས་
གསལ་བ་ལྟར། འཛིན་སོང་ནས་སྐབས་དྤེར་དྤེའི་ཐོག་བཀའ་ཁྱབ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་
གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྐབས་དྤེར་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བཀའ་ཁྱབ་འདྲ་པོ་གང་ཡང་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཞུ་རྩ་དོན་ཚན་ ༤་༧་༧ ནས་ ༤་༧་༡༡ བར་ལ་སོ་སོར་ཞུ་ལན་ཡོད་མ་རྤེད། ཆ་ཚང་ནང་དུ་སྤྱི་
མ་སོམ་གི་ལན་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད།
༧༽

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༡༡ དང་འབྤེལ་དྲི་བ། ཨ་རི་གཞུང་གི་བོད་དོན་རོགས་སོར་མུ་མཐུད་ཡོང་
ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་ཡོདཔ་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ནས་དུས་སུ་སན་
སྤེང་ཕུལ་ཡོད་པ་ལྟར་གོས་ཚོགས་འོག་མས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ དང་། གོས་ཚོགས་
གོང་མས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ སོ་སོར་བོད་དོན་རོགས་དངུལ་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ་
ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པས། སིད་སོང་གིས་ ༢༠༡༧།༡༡ ནང་ཁྤེ་ན་ཌར་བོད་མིའི་འདུ་ཚོགས་སྤེང་། ཨ་
རིའི་དངུལ་རྩིས་དྤེ། ད་ཕ་གིར་ང་ཚོའི་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕ་གིར་སྔོན་རྩིས་ཀི་
ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ད་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ། ་་་་ད་ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་གི་བོས་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་མྤེད་ན། ཁོ་རང་གི་གནང་སངས་ནང་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ན། ད་ང་
ཚོ་རང་བཞིན་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གོང་རག་ས་རྤེད། ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་བཅད་པ་ཡིན་པ་
ཡིན་ན་རྤེད་ད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད་ད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བརྡ་
ལན་ག་རྤེ་འགོ་གི་རྤེད། ་་་དྤེ་སོང་ཙང་ང་ཚོར་མི་བོས་འཁྤེལ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་
འདི་འདྲ་རང་ཕིན་བསད་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། ”ཅྤེས་དྤེ་ལྟར་བཀའ་
གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས། རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དང་པོ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དང་བངས་གནང་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་མ་
རྤེད། དྤེ་མི་མང་ནང་ནས་དྲི་བ་བཏང་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་གསུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་ངས་
ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཞུས་ན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གནང་སངས་དྤེ་ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་དུ་གནང་སངས་དྤེ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཡོང་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་ང་ཚོའི་བོད་
པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་དང། ཨ་རི་ནང་གི་རོགས་དངུལ་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས། ཞུ་སོར་བའི་སྐབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་དུས་ཀི་གནང་ཕོགས། ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ལུགས། བཀའ་ཤག་
གིས་ཕར་བདའ་འདྤེད་བཏང་ལུགས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བྱས་ནས་ཡོང་དུས། ཞུ་སོར་བས་གོང་ལ་ཁོ་རང་གིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡིན་པ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གང་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་མི་མང་གི་
དྲི་བ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། གང་ཡིན་པ་དྤེ་མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཆ༌༤༌༦། དངོས་དོན་བཞི་པའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
ཀ

བར་ལམ་ནས་བོ ད ་མི འི་སི ག ་འཛུགས་ཀི ས ་ཨ་རི ་ གཞུང་ནས་རོ ག ས་དངུལ་ཐོ བ ་ཐབས་
འབད་བརྩོ ན ་ལྷོད་མྤེ ད ་གནང་བཞི ན ་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་མཇུག ་སོང་
འགན་འཁུར་གནང་མྤེ ད ་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཀ་༡། ཨ་རི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་མྤེད་པའི ་ སྐོར་རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁུངས་སྤེ ལ །
༡)

ཞུ་ལན་ ༤་༧ ནང་། ༡) ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ལ་ལས་བཅར་ཞུས་པ་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་གི་གནད་དོན་ཐད་བཀའ་ཤག་ལ་སན་
སྤེང་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། ༢) ཨ་རིའི་ཕོ་བང་དཀར་པོ་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་དང་བོད་མིའི་
ཐོག་རོགས་སོར་གང་ཡང་མྤེད་སྐོར་གི་ཛ་དྲག་གནད་དོན་ PTI གསར་ཁང་ནས་ཐོན་ཏྤེ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་ཁ་པར་
བརྒྱུད་བདའ་འདྤེད་བཏང་རྤེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གཞི་ནས་ཨ་རིའི་རོགས་
དངུལ་སྐོར་ནང་གནས་ཤིག་བཏང་བ་རྤེད། སྐབས་འཕྲལ་ཛ་དྲག་གིས་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་
པ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་དུས་འགངས་འཐུས་ཤོར་བཏང་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཨ་རི་གཞུང་
གི་རོགས་དངུལ་ཐད་མཇུག་སོང་གང་འདྲ་དགོས་མིན་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། དོན་གཅོད་ནས་
མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་ན་ཡང་།” ཞྤེས་པ་ནི་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་སྐད་ཆ་
ཞིག་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་རོགས་དངུལ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེན་དུ་བརྩིས་དང་རྩི་
བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བྱྤེད་སྒོའ ་ི བཀོད་ཁྱབ་རྩ་འཛིན་གནང་ཡོད་པའི་ཁོངས་
ཨྤེམ་ལྔ་ 5M ཞྤེས་གསལ་ཡོད་ལ། ཨྤེམ་ལྔ་ 5M ནང་གི་ཨྤེམ གཅིག་དྤེ་ “Money” འམ། བོད་
སྐད་དུ་དངུལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡིན། དྤེ་ལྟར་གལ་ཆྤེ་ཡིན་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡོད་
བཞིན་དུ་ཞུ་སོར་བར་དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་ཤྤེས་ཐབས་
མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༧་༡ ནང་དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐད་འབད་བརྩོན་དགོས་པ་གསལ་ཡོད་པས་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཀང་དྤེ་ལུགས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་ཞུ་སོར་བར་རོགས་དངུལ་ཐད་དོན་གཅོད་ནས་
མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་ག་ལ་སིད། གལ་སིད་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་
དངུལ་ཐད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མིན་པར་རྩིས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ། ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་བཅས་གང་རུང་ཞིག་རོགས་
དངུལ་ཆྤེད་ཨ་རིར་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ པར་དོན་གཅོད་
གསར་པ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ པའི་བར་མི་སུ་ཡང་ཨ་རིར་མ་བཏང་བ་དྤེས།
རོགས་དངུལ་མཇུག་སོང་གི་འགན་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རང་ལ་ཡོད་པ་དངོས་ར་འཕྲོད་ཐུབ་པས། དྤེ་
ནི་ཞུ་སོར་བས་རང་སོན་གཞན་ལ་དཀི་ཐབས་བྱས་པ་ལས་ཁུངས་ལུང་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ནས་ཡག་པོ་མཁྱྤེན་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་ལས་དོན་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་མ་ཞུས་པ་ཁོ་རང་གིས་དགོངས་སྤེལ་
ཞུས་ཡོད་རྤེད།

གང་ལྟར་ཡུན་རིང་ལོད་སྐད་ཆ་མ་ཡིན་པར། དུས་འགངས་སོང་བ་དྤེ་ལ་དགོངས་

སྤེལ་ཞུས་འདུག དུས་འགངས་ཕིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད།

དྤེ་སྔོན་ལ་ ༢༠༡༧།༥།༢༥

སྔོན་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོག་ནས་ཞྤེ་པོ་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་སྒང་ལ་བཟོ་བསད་
ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག བཀའ་ཤག་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤་༧་༤ ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་ཕྤེབས་དུས། བོད་
མིའི་འདུ་ཚོགས་སར་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་དྲི་བ་དྲིས་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས། “ཨ་རིའི་
སྔོན་རྩིས་དྤེ། ད་ཕ་གིར་ང་ཚོའི་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕ་གིར་སྔོན་རྩིས་ཀི་ནང་ལ་
རོགས་དངུལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ད་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ། ་་་་ད་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་
བོས་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་མྤེད་ན། ཁོ་རང་གི་གནང་སངས་ནང་བཞིན་གནང་བསད་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོ་
རང་བཞིན་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གོང་རག་ས་རྤེད། ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་བཅད་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་
རྤེད་ད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད་ད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བརྡ་ལན་ག་རྤེ་
འགོ་གི་རྤེད། ་་་དྤེ་སོང་ཙང་ང་ཚོར་མི་བོས་འཁྤེལ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་འདི་འདྲ་རང་
ཕིན་བསད་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་ཐུབ་ས་མ་རྤེད།”ཅྤེས་གསུངས་དགོས་པའི་གནས་སངས་
དངོས་ཡོད་ཡིན་པ་ལས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁ་གཡོགས་བྱས་བ་ཞིག་མིན།
༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཡི་གྤེ་བཏང་བའི་དོན་ཚན་དང་པོ་ཁོ་རང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་ནང་གནས་སན་འབུལ་དུས་
འགངས་སོང་བ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས། ཁོ་རང་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་ཞྤེས་དྤེ་ལ་ཁག་དཀིས་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ཡིན་ན་ཞུ་སོར་བ་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས། ཕར་དོན་གཅོད་
ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་
ཅྤེས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ། ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་
གིས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དུས་འགངས་སུ་ཕིན་བཞག དགོངས་འགལ་རྩ་བ་ནས་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
ཡོད་རྤེད།
༣)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། གང་ལྟར་ཡང་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་རྤེད། ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་
རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཐོན་པ་དང་། དྤེའི་སྒང་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། གནས་ཚུལ་
འདི་འདྲ་ཞིག་ཐོན་བཞག གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། གནས་
སངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་འདུག་ལབ་ནས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་
ལྟར་ཡང་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུས་མྤེད་ཙང་རོགས་
དངུལ་གི་ཐད་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཟླ་ ༩ ལྷག་ཅིག་འགོ་ཚར་རྤེད། ཟླ་ ༩ ལྷག་འགོ་ཚར་བ་
དྤེའི་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་བསད་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་རང་བཞིན་
གིས་ཐུགས་འཚབ་སྤེབས་ནས། བཀའ་ཤག་གིས་རང་བཞིན་གིས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མི་
འདུག་ཅྤེས་གསུང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད།
བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཌོ་ནལ་ཊམ་སིད་འཛིན་ལངས་དུས་སྐབས་སུ་རོགས་དངུལ་གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་
པ་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལབ་དང་། མི་མང་ཚང་མ་སྤེམས་ཁལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ལབ་དང་། ཌོ་ནལ་ཊམ་སིད་འཛིན་ཐོབ་རྤེད་ད། རོགས་དངུལ་གཅོག་གི་ཡིན་ལབ་
མཁན་ཞིག་སིད་འཛིན་ཐོབ་པ་རྤེད། མི་མང་ཚང་མ་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་
བསམ་བོ་གཏང་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་སོ་སོ་ཁིམས་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས། འདི་ཚོ་ཚང་མ་འབྤེལ་
བ་མྤེད་མདོག་མདོག་བཤད་པ་འདི་ངས་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག

ཀ་༢། ཨ་རི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་མྤེད་པའི ་ སྐོར་ཞུ་སོ ར ་བའི ་ དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ལ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ནང་གནས་
དྤེའི་ནང་ཆ་ཚང་ཞིག་གསལ་ཡོད། དྤེའི་སྐབས་ལ་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་
ལ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་སོས་ཡོད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། སོས་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་ན།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཁྱྤེད་རང་གིས་ནང་གནས་བཏང་བས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་མི་འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་
པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་དྤེས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཡོད་མ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་། ཐུགས་ཕན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོས་པའི་ནང་གནས་བཏང་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་བཟང་སྤྱོད་
ཀི་ཐོག་ནས་ཚེས་ ༢༥ དགོང་མོ་ཞལ་པར་འབྱོར་བ་ནས། ཨ་རིའི་ཚེས་ ༢༦ གི་ཉིན་རྒྱབ་ནང་
གནས་བཏང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ དང་ ༡༣ ཙམ་འགངས་པ་རྤེད། དྤེ་འགངས་པ་དྤེ་ལ་དགོངས་
སྤེལ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ལ་
རྩིས་བངས་པ་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་དུ་སན་སྤེང་ཞུས་དང་མ་ཞུས་དྤེ་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། དྤེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མྤེད་ཅྤེས་
འདི་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མ་ཁུར་བའི་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་
༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་ལ་མཇལ་བ་ཡིན། སྐབས་དྤེར་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་
ཐོབ་བཞིན་པ་ USAID དང་ PRM མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲི་
ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་མཆོག་གིས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བཀའ་ག་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
གསུངས་སོང་། གུས་ཞུ་སོར་བས་འདི་ཐད་ཀར་དཔང་རགས་འབུལ་གི་ཡོད། ད་འདི་ལ་རྩོད་ལན་
པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༧ ནང་ལ་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ 5M དྤེ་ངས་རྤེས་ལ་འགྤེལ་བརོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ལྟར་གང་ལྟར་ 5M ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་འབྤེལ་ལ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད་
ཅྤེས།
ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་དྤེ་ད་ཕ་གིར་ང་ཚོས་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་གུས་ཞུ་སོར་བ་
དོགས་པ་ཟ་མཁན་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལོ་ ༢༡ ལྷག་ཅིག་ལ་ལས་ཀ་
བྱས་པའི་མི་ཞིག་དོགས་པ་ཟ་མཁན་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་རྤེད། ཕ་གིར་སྔོན་རྩིས་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ས་
ཡ་ ༨ དྤེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན། ད་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ་གསུངས་པ་རྤེད། ག་དུས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཕི་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་མོར་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༧ རང་ནང་ལ་ཞུས་
ཡོད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མ་ནས་སྔོན་རྩིས་རྒྱབ་སོར་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢
ཉིན་ཐོན་ཟིན་པ་རྤེད།
དྤེ་དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེའི་སྐབས་ཀི་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་ཡིན་པའི་སྐབས་
ལ་ལག་པ་འཆང་དུ་འཇུག་གི་མྤེད་པ་དྤེ། གཅིག་ནས་བཀོད་མངགས་གནང་སངས་དང་གཅིག་རྤེད།
གཉིས་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་། སྐལ་རྡོར་ལགས་དང་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་གཉིས་
Ottawa, Canada གཞུང་ལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་བར་འགོ་དུས། ཐད་ཀར་ཕིན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།

དོན་གཅོད་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༢)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཨ་རིའི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་སྒང་ལ་ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་ཟྤེར་
དུས། དྤེ་སོ་སོའ ་ི མ་ཤྤེས་པ་དྤེ་མ་ཤྤེས་པ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ནས། ནང་གནས་སན་འབུལ་དུས་འགངས་
སོང་བ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས་ཞལ་པར་
ག་དུས་འབྱོར་རྤེད། ༢༥ དགོང་མོ་འབྱོར་བ་རྤེད། འདིར་རྒྱ་གར་གི་ ༢༦ ཞོགས་པ་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། ༢༥ དགོང་མོ་གཞན་པ་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱྤེད་སའི་དུས་ཚོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།

༣)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། སིད་འཛིན་ Trump མཆོག་གིས་སིད་འགན་བཞྤེས་འཕྲལ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་
༢ ནང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཙམ་གཅོག་འཕྲི་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་ཡོད་པས་ཞྤེས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུང་སངས་ལ་བལྟས་
པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ གཅོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད་པ་འདྲ་བོ་གསུང་གི་འདུག དྤེ་མ་རྤེད། བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སིད་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་
རྩོད་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སིད་འཛིན་ Trump འོས་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་སིད་ཀི་དངུལ་
གཅོག་གི་ཡིན་ཞྤེས་པའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་གི་མྤེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༥ བར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་ཞོར་འཕྲོས་ལ་བཀའ་མོལ་
ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། བཀའ་མོལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་
པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་བཅག་པ་ཡིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ལྷག་ཅིག་གཅོག་མདོག་ཁ་བོ་མ་རྤེད། ག་
རྤེ་ཟྤེར་ན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བཅག་པ་ཡིན་ན། Senator Lindsey Graham ག་རྤེ་གསུངས་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། བཅག་པ་ཡིན་ན་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཞིག་
གཅོག་སིད་ཀི་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་སིད་འཛིན་གི་དགོངས་པ་ལའང་བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་
དགོས་ཀི་རྤེད་བ་ཟྤེར།

ཁ

ཞུ་སོ ར ་བས་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་
དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་
མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན།
གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་
སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ་༡། རྩོ ད ་ལན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྤེ ལ །
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་འདྲ་ཆགས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་ཆྤེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ICT གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་
སོང་། དང་པོ་དྤེ་རྤེད། ICT གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་སོང་། མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ ICT གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་འགྤེངས་ཤོག (form) འདྲ་བོ་
ཞིག་བཟོས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་འགྤེངས་ཤོག་འདྲ་བོ་བཟོས་ཡོད་ལབ་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ Appropriation committee ལ་སན་ཞུ་རྒྱབ་དགོས་རྤེད་ལབ་ཡོད་
རྤེད། འདི་ག་པར་རྒྱག་དགོས་རྤེད་ལབ་ན་ ICT གི་དྲ་རྒྱ་ནང་འགྤེངས་ཤོག་དྤེ་བསྐངས་ནས་
Appropriation committee ལ་རྒྱབ་དགོས་རྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོ་བརྒྱུད་རིམ་

གསུམ་དྤེས་ག་རྤེ་བསན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། མདོར་ན་ ICT ཡིས་བྱས་བསད་ཡོད་པ་ཞིག་སོན་གི་
འདུག དོན་གཅོད་ཀིས་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་བསན་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས། དོན་གཅོད་ཀིས་རོགས་
དངུལ་གི་འགན་འདི་ ICT ཡིན་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་གསུངས་བཞག དྤེ་ཡིན་དུས་མི་མང་ངོས་ནས་དྤེ་
ག་རང་དྲན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གི་ཞུ་སངས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད་རྤེད།
ད་ལྟ་གསར་འགྱུར་ས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ང་ཚོ་ལ་རག་གི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་ག་རང་སྒང་གི་
དུམ་བུ་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག ལོག་གྱུར་དཔང་རགས་ཀིས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་སོན་ཐུབ་
ཀི་འདུག ག་རྤེ་སོན་ཐུབ་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ན། ICT གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་འགྤེངས་ཤོག (form) བཀང་།
ICT བརྒྱུད་ནས་ Appropriation Committee ལ་སན་ཞུ་རྒྱབ་དགོས་རྤེད། ཐབས་ལམ་དྤེ་

བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲ་གནང་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་
རང་གི་འགན་དྤེ་ ICT ལ་ཕར་གཡུག་བཞག་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་སོན་ཐུབ་ཀི་འདུག དྤེ་མཉམ་དུ་
དཔང་རགས་ ༣༨ ནང་ལ་ Richard Gere གིས་སྣྤེ་ཁིད་པའི་ཐོག་ལབ་ནས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ Richard Gere
གིས་སྣྤེ་ཁིད་པའི་ཐོག་ལབ་ཡིན་དུས་ Richard Gere དྤེ་ ICT གི་ Chairman རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་འགན་ ICT སྒང་ལ་ཕར་འགོ་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་འདུག
ཁ་༢། ཞུ་སོར་བའི ་ གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་དགག་
སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེའི་ནང་དུ་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་
སུ་རྤེད། ཕ་གི་ San Francisco ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གི་བོད་པ་དྤེ་དག་རྤེད། བོད་པ་དྤེ་དག་སུ་
རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་སྤེར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་རང་རང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འོས་བླུགས་པའི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་རྤེད། སོ་སོའ ་ི བདམས་པའི་འཐུས་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དྤེའང་ཡོད་རྤེད། དབང་ཚད་
དྤེ་ཡང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་མི་མང་ཚོའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ICT ཡི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ Form གཅིག་བཟོས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཕིན་ནས།
Appropriation Committee ཡི་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་སན་ཞུ་རྒྱག་དགོས་ཀི་རྤེད། གཅིག་བྱས་ན།

རྩོད་ལན་པ་རང་གིས་ལན་རྒྱབ་ཀི་མྤེད་དུས། དྤེའི་ལན་དྤེ་སུས་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་ན། འགོ་སངས་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཁྱྤེན་པ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་ཡིན་ན་ཡང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་ན། Foreign
Agents Regulation Act ཡི་འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་རྤེད། འདིའི་
Principal ཟྤེར་ན་རྤེད། དོ་བདག་དྤེ་སུ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་

མཆོག་རྤེད། དོན་གཅོད་འདི་དྤེའི་ Agent རྤེད། ཚབ་དྤེ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་ཟྤེར་ན་རྤེད། Agent
འདི། Foreign Agents Regulation Act འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་
གིས་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་ཁིམས་ཡིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་ International
Campaign for Tibet ཟྤེར་ནས། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་

ན། དྤེ་ 501(C) འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའི་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་
Advocacy Lobby ཞུ་གཏུག་བྱྤེད་རྒྱུ་དང། རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་རྒྱུ། ཁོ་རང་ཚོས་ཚོགས་མི་དྤེ་དག་ཨ་

མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་མི་ཕལ་ཆྤེར་ཁི་དྲུག་བདུན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། གངས་ཀ་ངྤེས་ཅན་
ངས་མི་ཤྤེས་ཏྤེ། འཛམ་བུ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ ICT ཡི་ཚོགས་མི་འབུམ་གཅིག་ཡོད་ཟྤེར་གི་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་ཚོ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ལས་ཀ་བྱྤེད་རྒྱུའི་སྒང་ལ། ཁོ་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ངོ་བོ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པ་ཁྤེ་མྤེད་ཚོགས་པ། Lobby Advocacy Group ཞིག་ཡིན་
པའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ཁོ་ཚོའི་ཉམས་
མོང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་རྤེད། སིག་འཛུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཁོ་ཚོའི་འགྤེངས་
ཤོག་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་སོང་ཙང། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་དྤེ་ཟུར་དུ་བཟོ་དགོས་པའི་
དགོས་པ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ ICT ཡི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་དྤེ་བཟོས་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད།
ཁྱྤེད་རང་ཚོ་དྤེའི་ནང་ལ་འགོ་ནས་སན་ཞུ་བརྒྱབ། ICT ག་རྤེ་གནང་གི་རྤེད་ཟྤེར་ན། སན་ཞུ་དྤེ་དག་ཆ་
ཚང་རུབ་རུབ་བཟོས་ནས། སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་བར་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས།
དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་མ་རྤེད། དྤེ་ ICT ཡི་འགན་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་
རྤེད།
དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༡ ནང་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
མཇུག་སོང་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ནི། ཞུ་སོར་བའི་གོང་གསལ་ལས་བསོམས་ནང་ Richard Gere ཁོ་
རང་གི་ངོས་ནས། ཐུགས་སྣང་དང་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དོན་
ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས། དྤེ་ལས་དངོས་ར་འཕྲོད་ཐུབ། Richard Gere ཨ་མི་རི་ཀའི་
མི་སྤེར་རྤེད་བ། གོག་བརྙན་འཁབ་མཁན་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ། བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་ལོ་མང་པོ་ནས་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན། གསོལ་ཕོགས་གང་ཡང་བཞྤེས་ཀི་མྤེད་པ། མི་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གིས་ང་ཚོ་བོད་པའི་
དོན་དག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་བསྔགས་བརོད་བྱྤེད་འོས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་རྤེད། ང་
ཚོ་འདི་ལ་ཆྤེ་མཐོང་འབུལ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཁྱྤེར་པའི་སྐབས་སུ། སུས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་ནའང་། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་འདི་བྱས་སོང་། ཡག་པོ་
བྱུང་སོང་ཞྤེས། དྤེ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ལས་འགན་རང་ལ་བརྩི་གི་ཡོད། བྱས་ཙང་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ང་
ཚོ་འདི་ལྟར་བཅར་ནས་དུས་ཚོད་ཞུས་པའི་སྐབས་ལའང། Richard Gere ཡོང་གི་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་
ཀི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཡོང་གི་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།
ཁོ་རང་ང་ཚོ་ལས་ལོའ ་ི ཆ་ནས་རན་པ་རྤེད། ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་རྤེད། བོད་དོན་གི་ཐོག་ལ་
ལྷག་བསམ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མི་ང་ཚོ་ལས་སན་གགས་ཆྤེ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་སྣྤེ་འཁིད་
ནས་ང་ཚོ་ཕིན་པ་ཡིན་ཞྤེས་ལབ་པ་དྤེ་ལ་གནོད་སོན་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད། དོན་དག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ཕ་གིར་
སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ།
ཞུ་སོར་བས་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས། མིན་ལུགས་ཟྤེར་དུས། ད་མིན་ཞྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་
རྤེད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་
ཞིག་ཡིན་སྐོར་ཞྤེས། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་འགན་རྤེད་ཅྤེས། དོན་གཅོད་ཀི་
ལས་འགན་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་ག་དུས་ལབ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པར་དཔང་རགས་ག་རྤེ་འདོན་
རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་ཡང་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་
གནང་བ་ཞྤེས། ཡིན་པའི་ཚུལ་བསན་ཟྤེར་ན་ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་ཡིན་ཚུལ་
ཡིན་ནའང་རྤེད། མིན་ལུགས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ICT ཡི་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་
ཡིན་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁྱྤེར་ནས་ཞུ་
དགོས་པ་དྤེ་དག་འཐུས་གཙང་ཞིག་ཞུས་ཡོད།
ཆ༌༤༌༧། དངོས་དོན་བཞི་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
དངོས་དོན་བཞི་པའི་ [ཀ]
༡)

ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་།

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་སོ་སོར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་

སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བགྤེས་པ་ Rep. Nita Lowey (Ranking
Member, State and Foreign Operations Sub Committee) དང་།
གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Senator Lindsey Graham
དང་། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕི་འབྤེལ་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
Harold Rogers དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་བགྤེས་པ་
Patrick Leahy སོགས་མཇལ་ཏྤེ་བོད་མིར་དཔལ་འབྱོར་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་
སྐོར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། གོས་ཚོགས་འོག་མས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ དང་། གོས་ཚོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོང་མས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ སོ་སོར་རྒྱབ་སོར་ཐོན་འདུག་པས། ཞུ་སོར་བས་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་དང་
མཉམ་རུབ་ཐོག་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུས་འདུག
༢)

ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧།༥།༢༦ ཉིན་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སྐོར་ནང་གནས་ཤིག་ཕུལ་
བའི་ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༥།༢༣ ཉིན་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཕོ་བང་དཀར་པོ་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
གོས་ཚོགས་སུ་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་གནང་བའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གི་ཨ་རི་རྒྱལ་སར་རྤེན་གཞི་བྱས་པའི་
PTI ཚགས་ཤོག་ནང་བོད་པ་དང་བོད་དོན་ཐོག་རོགས་སོར་གང་ཡང་མྤེད་སྐོར་ཐོན་ཐད། ཨ་རིའི་སྔོན་
རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་ནང་གནས་སན་འབུལ་དུས་འགངས་སོང་བ་
ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་འདུག་པར། ཕི་ཟླ་ ༥།༢༢ ནས་ ༢༥ བར་ཞུ་སོར་བ་སིད་སོང་ལྷན་བཅར་ཞུས་
འདུག་པ་དང་། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སིད་སོང་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས་ཐོན་རྤེས་སུ་གནས་ཚུལ་
ཤྤེས་རོགས་བྱུང་འདུག་པ་དང་། ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སན་སྤེང་ཞུས་འདུག

༣)

སིད་འཛིན་ Trump སིད་འགན་བཞྤེས་རྤེས་སུ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་
༣༧ གཅོག་འཕྲི་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་
འདུག་པ་དང་། སིད་སོང་ཕི་ཟླ་ ༥།༢༢ ནས་ ༢༥ བར་ཨ་རིར་ཕྤེབས་སྐབས་སིད་སོང་གིས་ཞུ་སོར་བ་
དང་འཕྲོས་ཞོར་བཀའ་མོལ་དུ། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ནས་ ༡༥ ལྷག་གཅོག་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
འདུག་པ་ནས། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ བར་དུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་གོང་རིམ་ལ་སན་གསན་ཞུས་མྤེད་
ནའང་། སྐབས་དྤེར་གོང་རིམ་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་འདུག

དངོས་དོན་བཞི་པའི་[ཁ]
༡)

ཞུ་སོར་བས་སན་ཧྤ་རན་སི་སི་ཀོ་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་བའི་དཔང་རགས་
(༣༦ ས་ ༢ པ།) རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་། ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་
བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་
གཏམ་བཤད་བྱས་པ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་པ་དང་། དྤེའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་
ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་རམ། ཡང་ན། ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་
ནས་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་བརོད་པ་མི་འདུག

ཆ་༥། དངོས་དོན་ལྔ་པ།
ཆ་༥༌༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

(ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྐོར་ལ་ཞུ་སོར་བས་) དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་
རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ་བཅས་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་
པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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ཁ

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པར་
ཐུགས་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ནང་འོལ་ཚོད་ཀིས་
འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་
གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཆ་༥༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༨

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བདུན་པར། “འདི ་ ལོ ་ ཕི ་ ཟླ་ ༦ པའི ་ ནང་དོ ན ་
གཅོད་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཛ་དྲག་གི ་ སན་སྤེ ང ་ཞུས་དོ ན ་དུ། རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤི ང ་ཊོ ན ་དུ་དོ ན ་གཅོད་ལས་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩི ས ་མགོ་ Bank A/c ཁག་ལྔ་ཕི ་ ཟླ་ ༧ པའི ་
ཚེ ས ་ ༡༦ གོང་ཆ་ཚང་སྒོ ་ བརྒྱབ་དགོ ས ་པའི ་ དངུལ་ཁང་གི ་ སྔོ ན ་བརྡ་འབྱོ ར ་སྐོར་ཕི་དྲི ལ ་ལས་
ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེ ང ་ཞུས་ཏྤེ ་ བྱྤེ ད ་ཕོ ག ས་གང་མྱུར་ལམ་སོན་ཡོ ང ་བ་ཞུས་པར། དྤེ ་
སྐོར་འབྤེ ལ ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཛ་དྲག་ལམ་སོན་གནང་དགོ ས ་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀང་རྤེ ས ་སུ་
དོ ན ་གཅོད་ནས་དངུལ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན ་མི་སྣར་འབྤེ ལ ་གཏུགས་སྐབས་དངུལ་ཁང་གི ་ རྩི ས ་
མགོ ་ Bank A/c གང་ཡོ ད ་རང་འཇགས་འཇོ ག ་འཐུས་མོ ས ་མཐུན་བྱུང་ཡོ ད ། དྤེ ་ ལྟ་བུའི ་ ལྷོད་
གཡྤེ ང ་དང་ཧོ ལ ་རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ་བཅས་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ ན ་པོ ་ བྱུང་
ཡོད།”ཅྤེ ས ་དང་།
ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོ ང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཁྤེ ་ ན་ཌའི ་ གོང་ཁྱྤེ ར ་ཊོ ་ རོ ན ་ཊོ ར ་བོད་མི འི ་ འདུ་ཚོ ག ས་
སུ་ “ང་ཚོས་དངུལ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ bank manager མཇལ་
ཤག bank manager སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་འ་ལྤེ་ account ཉར་ན་འགིག་གི་རྤེད་
གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར། ༌༌༌༌གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་
རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཧིན་སྒོར་ཀ་རོར་(བྱྤེ་བ་)གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཁལ་རྒྱག་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད་ད། དངུལ་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ལས་བྱྤེད་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞིག་གི་
ཕོགས་རྤེད།” ཅྤེ ས ་གསུངས་པ་ནི ་ དངོ ས ་དོ ན ་དང་འབྤེ ལ ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྤེ ད ་ཅི ང ་། དྤེ ་ ནི ་ གུས་ཞུ་
སོ ར ་བས་སྐབས་དུས་སོ ་ སོ ར ་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེ ང ་ཞུས་པར་ཐུགས་
སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་སྣང་གང་ཤར་གི ས ་སོ ན ་བརོ ད ་གནང་བ་ཞི ག ་དང་། དཔལ་ལྡན་
སི ད ་སོ ང ་མཆོ ག ་གི ས ་སོ ་ སོ འ ་ི གོ ་ བབས་དང་མ་མཐུན་པའི ་ ཐོ ག ་ནས། མང་ཚོ ག ས་ནང་འོ ལ ་ཚོ ད ་
ཀི ས ་འདྲོ ག ས་སོ ང ་གནང་སྤེ ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོ ན ་ཆྤེ ་ གོ ང ་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་
སོང་གནང་བ་ཞི ག ་ལས་མ་འདས།

Page 381 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༤་༨་༡

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Citi Bank དངུལ་ཁང་ནས། དོན་ཁང་དང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩ་ཚོགས་པ། ཆིབས་
སྒྱུར་དང་འབྤེལ་བའི་དམིགས་བསལ་རྩིས་མགོ། དོན་ཁང་རྩིས་པ་སྒྤེར་གི་རྩིས་མགོ་བཅས་ཆ་ཚང་རྒྱུ་མཚན་
འགྤེལ་བརོད་གང་ཡང་མྤེད་པའི་སྒོ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ གོང་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སྦྲགས་ཐོག་
བརྒྱུད་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཡི་གྤེ་འབྱོར་ཞིང་། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༡། ཡི ག ་ཆ།) གུས་པ་
སྐབས་དྤེར་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བཞིན་པ་ཡིན། གནད་དོན་དྤེ་ཛ་དྲག་ཡིན་སབས་དོན་ཁང་གི་རྩིས་པ་
འཕྲལ་དུ་དངུལ་ཁང་ལ་བཅར་ཏྤེ། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འབྤེལ་བ་བྱ་ཡུལ་དངུལ་ཁང་གི་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་
གཞོན་པར་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། ཁོང་གིས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད།
དངུལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཨ་མའི་ཐག་གཅོད་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་ལས། འགྤེལ་བརོད་འཕར་མ་གང་ཡང་གནང་
མི་འདུག

༤་༨་༢

གུས་པ་ཆིབས་སྒྱུར་མ་གྲུབ་བར་ཕིར་ལོག་ཡོང་ཐབས་མྤེད་པས། དོན་ཁང་རྩིས་པར་འཕྲལ་དུ་རྩིས་ཀི་སོབ་
སོན་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས་པའི་མངགས་ཆ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡིག་འབྤེལ་ཞུས་པའི་ (དཔང་རགས་
ཨང་ ༣༢། ཡི ག ་ཆ།) ལན་དུ། དྤེ་ཆབ་སིད་རྤེད། སིག་འཛུགས་གཞན་ལའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་
འདུག སི་སི་ཁུལ་གི་དངུལ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་རྩིས་མགོ་གསར་པ་ཕྤེ་ན་ལྤེགས་གནས་ལམ་སོན་
ཕྤེབས། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༣། ཡི ག ་ཆ།) གུས་པ་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བཞིན་པར་བརྤེན། དྤེ་
སྐོར་དྤེ་ཉིན་རང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་གཉིས་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་སན་སྤེང་
ཞུས།

༤་༨་༣

གུས་པ་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཕིར་འཁོར་བ་དང་ཛ་དྲག་གིས་སན་ཐོ་ཞིག་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བའི་
ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དངུལ་ཁང་སོ་སོའ ་ི ད་ལྟའི་
དངུལ་ལྷག་ཇི་ཆགས་གཏོང་གནང་དགོས་པ་བཀའ་ཕྤེབས་ལྟར་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་
སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༤ ཡི ག ་ཆ།) དྤེའི་རྤེས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ལམ་གང་
ཡོད་འདྲི་བརྩད་གནང་དོན་བཞིན། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བརྒྱུད་རིམ་ཞིབ་ཆ་དོན་ཚན་ ༥ དང་སྦྲགས། དོན་
ཁང་ནས་ཐབས་ལམ་ཅི་ཡོད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡང་མཉམ་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། (དཔང་རགས་
ཨང་ ༣༥། ཡི ག ་ཆ།) དྤེ་བཞིན་དངུལ་ཁང་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་ཞུས། ༼ཕི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་
༣༠ བར་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་སུ་ལས་རིམ་བང་སིག་ཡོད་པ་ལྟར་བཅར། ཞྤེས་པའི་ཚིག་བརོད་འདི་
༢༠༡༩།༧།༢༩ ཉིན། ཕི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གཉིས་རིང་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་སུ་ལས་རིམ་བང་སིག་
ཡོད་པ་ལྟར་བཅར་ཞྤེས་བཟོ་བཅོས་ཆོག་པའི་སན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་ལ་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ།༽

༤་༨་༤

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ དང་ཚེས་ ༢ ཉིན་རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མ་གུང་གསྤེང་འཁྤེལ་བ་དང་། དངུལ་ཁང་འགན་
འཛིན་གཞོན་པས་དུས་ཚོད་གནང་བ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་གུས་པ་དང་རྩིས་པ་
གཉིས་ཀ་དངུལ་ཁང་དུ་བཅར་ནས་ལས་ཁུངས་ཀི་བྱུང་རིམ་དང་། དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས། གཏོང་ཁུངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཅས་པ་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་རྤེས། ཁོང་གིས་ཁོ་རང་གི་གོང་རིམ་དང་། གོང་རིམ་གིས་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་ཞུ་
དགོས་སབས་དུས་འགོར་ཡོང་སིད་པའི་སྐོར་འགྤེལ་བརོད་བྱུང་བར། གུས་པས། བྱས་ན། དངུལ་ཁང་སྒོ་
རྒྱག་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་ཞུས་པར། ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་པའི་
ཞལ་བཞྤེས་གནང་སྤེ། ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ལས་རྤེ་ཞིག་ཐར་ཙམ་བྱུང་ཡང་། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་གནང་མ་
སོང། དྤེ་ཉིན་རང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་ཁང་གཞན་དག་ལ་དངུལ་འབོར་དང་བཅས་པ་གཏོང་
དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༦། ཡི ག ་ཆ།)
༤་༨་༥

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལམ་སོན་ལྟར། དོན་ཁང་སོ་སོར་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ་དངུལ་གཏོང་འགོ་ཚུགས་པ་
དང་མཉམ་དུ། དངུལ་ཁང་གཞན་ཞིག་ཏུ་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་གསར་པ་ཕྤེ་རྒྱུའི་བཀའ་བསྡུར་ཞུས། དོན་
ཁང་ལ་ཕི་དྲིལ་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩར་ཕི་དྲིལ་དང་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ། ཆིབས་བསྒྱུར་གི་དམིགས་བསལ་རྩིས་མགོར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཞུས་ཏྤེ། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་རྩིས་མགོ་
གསར་པ་ཕྤེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༤་༨་༦

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ CITI དངུལ་ཁང་གིས་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་རང་འཇགས་འཇོག་
ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སོང་ཞྤེས་དོན་ཁང་རྩིས་པར་ངག་ཐོག་ནས་གསུངས་འདུག་པ་ལྟར། ཕི་འབྤེལ་དྲུང་
ཆྤེའི་མཚན་ཐོག་དྲུང་འཕར་བརྒྱུད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་“༢༠༡༧།༨།༣༡ ཉིན་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་
ལ་འདི་གའི་རྩིས་པ་ Citi Bank དངུལ་ཁང་དུ་བཅར་སྐབས་དངུལ་ཁང་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས་ནས་ད་
ཡོད་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་དཀའ་རྙོག་རྣམས་སྤེལ་ཡོད་” (དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧། ཡི ག ་ཆ།) ཅྤེས་
ཡིག་ཐོག་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད།

༤་༨་༧

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཀོ་རོན་ཀོར་མི་མང་འདུ་འཛོམས་སར་ “གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་
པ་ཡིན་ན་ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཧིན་སྒོར་ཀ་རོར་(བྱྤེ་
བ་)གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཁལ་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དངུལ་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་ཞིག་
ཡིན་ན་ལས་བྱྤེད་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞིག་གི་ཕོགས་རྤེད།”ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། འདས་པའི་དུས་
ཡུན་ནང་ཨ་རི་དོན་ཁང་ནས་དོན་ཁང་གཞན་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀོད་མངགས་ལྟར་དངུལ་ཕིར་
གཏོང་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་པ་དྤེ་དང་ད་རྤེས་བཏང་བ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྤེད་པ་དང་། དོན་ཁང་ཚང་མ་
ཁྤེ་མྤེད་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཚོགས་པའི་ངོ་བོར་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་སབས། ཁལ་ཕོག་པའི་ཉྤེན་ཁ་གང་ཡང་མྤེད་
ཅིང་། ཁལ་ཕོག་གི་ཡོད་ན་རག་པར་ཕོག་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། གུས་པས་དངུལ་གཏོང་ཡུལ་གི་
དོན་ཁང་སོ་སོར་འབྤེལ་བ་ཞུས་སྐབས་ཐའྤེ་ཝན་དང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་ནས་ཡིག་ཐོག་དང་།(དཔང་རགས་
ཨང་ ༣༨། དང་ ༣༩། ཡི ག ་ཆ།) ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀས་ངག་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་དངུལ་ཕར་ཚུར་གཏོང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐབས་གཏོང་ག་ཉུང་ངུ་ཞིག་གཅོག་པ་ལས་ཁལ་གང་ཡང་ཕོགས་མྤེད་པའི་གནས་ལན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དོན་
ཁང་གཞན་ནས་ལན་འབྱོར་མྤེད་སབས་དྤེ་དག་ཀང་དྤེ་མཚུངས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
༤་༨་༨

བཀའ་ཤག་གིས་དོན་གཅོད་ནས་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མི་སྣར་འབྤེལ་གཏུགས་སྐབས་དངུལ་ཁང་གི་
རྩིས་མགོ་ Bank Account གང་ཡོད་རང་འཇགས་འཇོག་འཐུས་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་དང་།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས། “ང་ཚོས་དངུལ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ bank
manager མཇལ་ཤག bank manager སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་འ་
ལྤེ་ account ཉར་ན་འགིག་གི་རྤེད་གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར་” ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན་ཞིང། ཕི་ཟླ་
༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པར་ཐུག་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཉིན་རང་དཔལ་
ལས་ནས་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་ཡོད་པས། དྤེ་ལྟར་ཡིན་ན་དངུལ་བགོ་
འགྤེམས་བྱྤེད་དགོས་ཆགས་ཀི་མྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་དང་དོན་ཁང་གཉིས་ཀར་ངལ་བ་བཟོ་དགོས་དོན་གང་
ཡང་མྤེད།

༤་༨་༩

གོ་བུར་གི་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་འཕྲལ་དོན་ཁང་ནས་དངུལ་ཁང་གི་འབྤེལ་ཡོད་ལ་འབྤེལ་གཏུག་ཐབས་ཤྤེས་
དང་། གོང་རིམ་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ལམ་སོན་ཞུ་སྒོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཏྤེ། མཐར་ཛ་དྲག་དང་
ཕུགས་ཀི་དཀའ་སྤེལ་ལྤེགས་སྒྲུབ་བྱུང་ཡོད་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གོང་གསལ་བྱུང་རིམ་
རྒྱུ་རྤེན་རྣམས་ག་ཕི་ལོག་སྤེ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པར་གནང་ཡོད་པ་དང་། གུས་པས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕུལ་བའི་ཞུ་སན་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར། གཞི་རྩ་སྤུ་ཙམ་མྤེད་པའི་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་
ཀི་སྒོ་ནས་མང་ཚོགས་ནང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གི་གོང་གུན་ཆྤེན་པོ་ཤོར་ཡོད་མདོག་དོགས་
སོང་དང་། གུས་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་ལྷག་བསམ་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས། འཐུས་ཤོར་ཟྤེར་
བའི་མི་བདྤེན་པའི་གནས་ཚུལ་བསགས་ཏྤེ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།

ཆ་༥་༣། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན།
༤་༨

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༨ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བདུན་པར།“འདི་ལོ་ཕི་
ཟླ་ ༦ པའི་ནང་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཛ་དྲག་གི་སན་སྤེང་ཞུས་དོན་དུ། རྒྱལ་
ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ Bank A/c ཁག་ལྔ་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་
༡༦ གོང་ཆ་ཚང་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་པའི་དངུལ་ཁང་གི་སྔོན་བརྡ་འབྱོར་སྐོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་
ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ་བྱྤེད་ཕོགས་གང་མྱུར་ལམ་སོན་ཡོང་བ་ཞུས་པར། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ཛ་དྲག་ལམ་སོན་གནང་དགོས་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀང་རྤེས་སུ་དོན་གཅོད་ནས་དངུལ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་མི་སྣར་འབྤེལ་གཏུགས་སྐབས་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་ Bank A/c གང་ཡོད་རང་འཇགས་འཇོག་
འཐུས་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ་བཅས་ལས་བཀའ་
ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད།” ཅྤེས་གསལ་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བདུན་པའི་ནང་གང་འཁོད་དངོས་བདྤེན་ཡིན་པ་འདི་ལྟར་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཐོག་མར་ལག་ཐོགས་ཁ་
པར་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་འཕྲིན་ཐུང་ (Text Message) ཞིག་བཏང་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་
ཁ་པར་ཞིག་ཕུལ་ནས་ཛ་དྲག་གིས་ཞུས་དོན་ལ། རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་
རྩིས་མགོ་ Bank A/c ཁག་ལྔ་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༦ གོང་ཆ་ཚང་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའི་དངུལ་ཁང་གི་
སྔོན་བརྡ་འབྱོར་སྐོར་ཞུས་ཡོད་པར། གནས་སངས་ཛ་དྲག་དང་གལ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྤེ་བར་སོང་། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་
འཕྲལ་དུ་ཞུ་དགོས་པར་བཀོད་མངགས་གནང་བ་ལྟར། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་ཡོད་པའི་ནང་དོན་དུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་
དོན་བཞིན་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་འདི་གའི་དངུལ་ཁང་ནས་རྒྱུ་མཚན་འགྤེལ་བཤད་མྤེད་པའི་གལ་
ཆྤེའི་སྔོན་བརྡ་འབྱོར་དོན་ནང་གསལ་དོན་ཁང་གི་མིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་ (Bank Account)
ཁག་གསུམ་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁ་གཅིག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་
རྩིས་ཁ་གཅིག་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་ཁག་ལྔ་ ༢༠༡༧།༧།༡༦ ཉིན་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་
འཁོད་འདུག་པ་དང་་་་་་(དཔང་རགས་ཨང་ ༣༩། ཡིག་ཆ།) ཞྤེས་ཛ་དྲག་ཆྤེན་པོ་གསུངས་ཡོད་པས། དུས་
བཀག་ལས་ཉིན་ ༡༤ ལས་མྤེད་སབས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་
བཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞུ་སངས་དྤེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཏྤེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༦།༢༦ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་ཕི་དྲིལ་ལ་
བཏང་བའི་ཕག་བིས་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༦།༢༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་ནས་སྔོན་བརྡ་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བ་གསུངས་
པ་དང་། ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༦།༢༩ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་བའི་ཕག་བིས་ནང་ཕི་ལོ་
༢༠༡༧།༦།༢༢ ཉིན་དྤེ་གའི་ (CITI BANK) དངུལ་ཁང་ནས་སྔོན་བརྡ་འབྱོར་ཡོད་པ་གསུངས་ཏྤེ་ཚེས་ཆ་
མི་མཚུངས་པའི་འཚབ་འཚུབ་ཀིས་ཞུ་སངས་གཅིག་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༦།༢༩ ཉིན་གི་ཕག་བིས་
ནང་། དོན་ཁང་ནས་ཐབས་ལམ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་་་གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ཏྤེ་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་
རྩིས་མགོར་དངུལ་ལྷག་ཇི་ཡོད་སྦྤེལ་ཇི་ཡམ། ཡང་ན་སུད་སི། ཡང་ན་དོན་ཁང་གཞན་ཞིག་ལ་དངུལ་འབབ་
འཕོ་གཏོང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཇི་ཕྤེབས་ལྟར་དངུལ་ལྷག་ཆ་ཚང་བཏང་སྤེ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ། ཞྤེས་
གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཛ་དྲག་གི་རྣམ་པ་བསན་པར་སོང། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༠། ཡིག་ཆ།)
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྤེམས་འཚབ་གཅིག་ཐོག་ཉིས་བརྩྤེགས་བྱུང་ཡོད། གནས་ཚུལ་དྤེ་
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་བྱུང་འཕྲལ་བཀའ་བསྡུར་གིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་འབབ་ཆ་བགོས་
ཀིས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དང་། ཆབས་ཅིག་དཔལ་ལྡན་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བང་ལའང་ལམ་འཕྲལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་ལྷག་གཏོང་ཕོགས་ཐབས་ལམ་
བསམ་ཚུལ་ཚུན་ཆད་ཞུས་ཡོད་པ་ལས། དངུལ་ཁང་ལ་འབྤེལ་མོལ་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐོར་གང་ཡང་འཁོད་མྤེད་
པ་མ་ཟད་ཁ་པར་ཐོག་ལའང་དྤེ་ལྟར་ཞུས་མྤེད་པ་གོང་ཞུས་ལྟར་དངོས་འབྤེལ་ཡིན།

Page 385 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡང་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༨ ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་
ཊོར་བོད་མིའི་འདུ་ཚོགས་སུ་ང་ཚོས་དངུལ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ bank
manager མཇལ་ཤག bank manager སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། འ་ལྤེ་ account
ཉར་ན་འགིག་གི་རྤེད་གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར།་་་་གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཨ་སྒོར་འབུམ་
གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཧིན་སྒོར་ཀ་རོར་(བྱྤེ་བ་)གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཁལ་
རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དངུལ་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ལས་བྱྤེད་སུམ་ཅུ་
ཙམ་ཞིག་གི་ཕོགས་རྤེད།”ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི་དངོས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྤེད་ཅིང་། དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་
སོར་བས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པར་ཐུགས་སྣང་ཙམ་ཡང་
མ་གནང་བར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་སོ་
སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ལ་འོལ་ཚོད་ཀིས་འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་
གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུན་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས། ཞྤེས་གསུངས་
ཡོད་པ་དང་། གོང་དུ་ཞུ་སོར་བས་གསུང་སངས་ལྟར་ཁོང་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གནང་བ་ཞིག་གཏན་
ནས་མ་རྤེད། བདྤེན་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དངུལ་ལྷག་དྤེ་ཚོ་དོན་ཁང་གཞན་ལ་གཏོང་
རྒྱུར་དངུལ་འབབ་ཆ་བགོས་མ་གནང་བར་དུ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་བིས་གཉིས་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གཉིས་
ཀའི་ནང་དུ་ཞུ་སོར་བས་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་སྐོར་དང་། ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ནས་
ཁོང་ལ་ལམ་སོན་ཇི་བྱུང་སྐོར་སོགས་ཚིག་གཅིག་ཀང་བིས་མྤེད་ལ། དྤེ་བཞིན་ངག་ཐོག་ནས་ཀང་སན་སྤེང་
ཞུས་མྤེད།
༤་༨་༡

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༨་༡ ནང་གསལ་ལྟར་ན་སྐབས་དྤེར་དངུལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་བཀའ་དྲི་ཞུ་དགོས་
གལ་ཆྤེ་མོད། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལུགས་བྱས་མྤེད།

༤་༨་༢

ཞུ་སོར་བས་དང་པོར་དངུལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་བཀའ་དྲི་ཞུ་རྒྱུས་གཙོས་གང་ཐུབ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་
ཐབས་མ་གནང་བར་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཛ་དྲག་ཆྤེན་པོ་བཟོས་རྤེན་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་ངལ་བཟོས་ཡོད།

༤་༨་༣

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༨་༣ ནང་། གུས་པ་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཕིར་འཁོར་བ་དང་ཛ་དྲག་གིས་སན་ཐོ་
ཞིག་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བའི་ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་དངུལ་ཁང་སོ་སོའ་ི ད་ལྟའི་དངུལ་ལྷག་ཇི་ཆགས་གཏོང་གནང་དགོས་པ་བཀའ་ཕྤེབས་ལྟར་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ལམ་གང་
ཡོད་འདྲི་བརྩད་གནང་དོན་བཞིན། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བརྒྱུད་རིམ་ཞིབ་ཆ་དོན་ཚན་ ༥ དང་སྦྲགས། དོན་
ཁང་ནས་ཐབས་ལམ་ཅི་ཡོད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡང་མཉམ་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། དྤེ་བཞིན་དངུལ་ཁང་ལ་ཐུག་
འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་ཞུས། ཕི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་སུ་ལས་རིམ་བང་སིག་ཡོད་
པ་ལྟར་བཅར། ཞྤེས་གསུངས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་དྤེ་དག་སྒོ་རྒྱག་མི་དགོས་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐབས་ལམ་འདྲ་ཡོད་མྤེད་དངུལ་ཁང་ལ་འདྲི་བརྩད་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་ནའང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་དངུལ་ཁང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་རྩིས་སྒོ་རྒྱག་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་སྐོར་གང་ཡང་མི་གསལ་
བ་མ་ཟད་དངུལ་ལྷག་རྣམས་གཙང་མ་བཟོ་ལྤེགས་ཛ་དྲག་གི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་ཡོད་པ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་
ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་གིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཞན་ལ་གཏོང་རྒྱུར་ལམ་སོན་ཞུས་པ་
ཞིག་ཡིན། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༡། ཡིག་ཆ།) དྤེ་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་ཕི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་
ཨ་རི་གོས་ཚོགས་སུ་ལས་རིམ་བང་སིག་ཡོད་པ་ལྟར་བཅར་དགོས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་གཏོགས་
དངུལ་ཁང་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་ཡོད་རུང་། དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་སྒོ་རྒྱག་དགོས་སྐོར་དུས་
བཀག་གནང་ཡོད་སབས་དངུལ་འབབ་འབོར་ཆྤེན་ཞིག་གི་བྱྤེད་ཕོགས་ཛ་དྲག་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པར་
བསམ་ཞིབ་མྤེད་པར་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད། ཞུ་སོར་བར་མཚོན་ན་དྤེ་སྔ་ཡུན་རིང་ལས་འགན་ཆྤེན་
པོ་བཞྤེས་མོང་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ལས་དོན་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་དབྱྤེ་འབྱྤེད་མི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་རྩ་བ་ནས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་མི་ཐུབ་པས་ལས་དོན་འགན་འཁུར་གནང་སངས་འདི་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་མཛད་དཀའ་བཟོས་པ་ཞིག་
ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
༤་༨་༤ ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༨་༤ ནང་། དངུལ་ཁང་འགན་འཛིན་གཞོན་པས་དུས་ཚོད་གནང་བ་ལྟར་ཕི་
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་གུས་པ་དང་རྩིས་པ་གཉིས་ཀ་དངུལ་ཁང་དུ་བཅར་ནས་ལས་ཁུངས་
ཀི་བྱུང་རིམ་དང་། དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས། གཏོང་ཁུངས་བཅས་པ་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་རྤེས། ཁོང་གིས་ཁོ་རང་
གི་གོང་རིམ་དང་། གོང་རིམ་གིས་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་ཞུ་དགོས་སབས་དུས་འགོར་ཡོང་སིད་པའི་སྐོར་འགྤེལ་
བརོད་བྱུང་བར། གུས་པས། བྱས་ན། དངུལ་ཁང་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་
གཏོང་རོགས་ཞུས་པར། ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་པའི་ཞལ་བཞྤེས་གནང་སྤེ། ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ལས་རྤེ་
ཞིག་ཐར་ཙམ་བྱུང་ཡང་། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་གནང་མ་སོང་། ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ན་བཀའ་
ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་ངྤེས་པར་ཞུ་དགོས་ཤིང་། སྤྱི་དོན་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་འདི་འདྲར་འགན་མ་འཁུར་བར་མ་
འོངས་པར་མ་འགིག་པ་ཞིག་བྱུང་ན་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་ངན་ཁག་དཀི་རྒྱུ་
ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ་ནི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་པ་དང། དྤེ་བཞིན་ཞུ་སོར་
བས་དྤེ་ཉིན་རང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་ཁང་གཞན་དག་ལ་དངུལ་འབོར་དང་བཅས་པ་གཏོང་
དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་ཡོད་སྐོར་ལ་ཁག་དཀི་བྱས་པ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གི་གནང་སངས་མིན་
པས་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་གྱུར་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དགོངས་དཔྱད་
ཡོང་བ་ཞུ།
༤་༨་༥

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན ༤་༨་༥ ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་དམིགས་བསལ་རྩིས་མགོར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཟྤེར་ཡང་། གནད་དོན་འདིའི་རྤེན་པས་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་དམིགས་བསལ་རྩིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མགོའ ་ི དངུལ་ལྷག་རྣམས་ཡར་མར་བགོས་འགྤེམས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད།
༤་༨་༦

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༨་༦ ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཕི་ལོ་“༢༠༡༧།༨།༣༡ ཉིན་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་
ལ་འདི་གའི་རྩིས་པ་ Citi Bank དངུལ་ཁང་དུ་བཅར་སྐབས་དངུལ་ཁང་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས་ནས་ད་
ཡོད་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་དཀའ་རྙོག་རྣམས་སྤེལ་ཡོད།”ཅྤེས་གསུངས་པའི་ཕག་བིས་ཤིག་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕུལ་འདུག་ཀང་། དོན་གཅོད་ཁང་གི་དངུལ་རྩིས་སུ་དངུལ་ལྷག་ཚང་མ་དོན་ཁང་གཞན་ལ་བཏང་
ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་ཁང་གི་གོང་རིམ་ལ་འཕྲལ་དུ་འབྤེལ་གཏུགས་གནང་སྤེ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་
སྒོ་ཁག་ཚགས་ཚུད་པ་མ་བྱུང་བའི་དོན་དངོས་དྤེ་ར་འཕྲོད་པ་ཞིག་རྤེད།

༤་༨་༧

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༨་༧ ནང་། གུས་པས་དངུལ་གཏོང་ཡུལ་གི་དོན་ཁང་སོ་སོར་འབྤེལ་བ་
ཞུས་སྐབས་ཐའྤེ་ཝན་དང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་གཉིས་ནས་ཡིག་ཐོག་དང་། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀས་ངག་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་
དངུལ་ཕར་ཚུར་གཏོང་སྐབས་ག་ཉུང་ངུ་ཞིག་གཅོག་པ་ལས་ཁལ་གང་ཡང་ཕོག་མྤེད་པའི་གནས་ལན་བྱུང་
ཡོད་པ། ཞྤེས་པ་དྤེ་ནི། ཞུ་སོར་བས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི ཁལ་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ལམ་སོལ་ལ་མོང་ཆ་མྤེད་
པའི་བཀའ་མོལ་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆྤེ་བའི་ནང་ཁལ་འབབ་ནི་གཏན་འཇགས་དུས་ཚིགས་ཤིག་གི་ནང་
ཕོགས་བསོམས་ཞིབ་དཔྱོད་བྱྤེད་སོལ་ཡོད་པར་བརྤེན། དངུལ་གཏོང་ལྤེན་གི་ཉིན་དྤེ་རང་ལ་འབབ་ཁལ་མ་
ཕོག་པ་ཙམ་གིས་མ་འོངས་པར་ཁལ་འབབ་ཀི་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པའི་ངྤེས་པ་གང་ཡང་མྤེད། མ་ཟད་དངུལ་
འབོར་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་བཏང་སྐབས་ཡོང་ཁུངས་དང་སོད་དོན་བཅས་ཀི་སྐོར་
ཞིབ་དཔྱོད་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་ནང་དུ་དོན་ཁང་གཞན་ནས་ལན་འབྱོར་མྤེད་སབས་དྤེ་དག་
ཀང་དྤེ་མཚུངས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅྤེས་གསུངས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཤིན་ཏུ་ནས་མ་འོས་པ་ཞིག་
རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གཞན་དྤེ་ཚོ་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ཁྱབ་འོག་མ་རྤེད།
དྤེར་བརྤེན་བཀའ་ལན་གནང་འོས་དང་འོས་མིན་རྒྱབ་ལོངས་རྒྱུ་མཚན་ལ་དོན་གཅོད་སོ་སོས་ཞིབ་དཔྱད་ཀིས་
ཐག་གཅོད་གནང་ཆོག་པ་ཁོང་རང་གི་འགན་དབང་རྤེད། དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཚོད་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་འོས་བབ་
ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གནང་སངས་དྤེ་ཚོར་དཔྱད་པ་གནང་ན་ལས་རྙོག་བཟོས་པ་དྤེ་བྱས་རྤེས་ངོ་སོའ ་ི
ཚུལ་དུ་ཁྱྤེར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་འོས་ཤིང་། རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བའི་ལས་
ཡུན་རིང་ན་ཉྤེན་འགན་མི་བཟོད་པར་མཐོང་ནས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཤད་དྤེ་དག་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་
དཔྱད་གནང་བ་ཞུ།

ཆ༌༥༌༤། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡའི་རྩོད་བཤད།
ཀ

(ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྐོར་ལ་ཞུ་སོར་བས་) དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་
རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ་བཅས་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་
པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་དྤེ་ག་པར་ཐུག་བསད་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་བདུན་པ། ཐོག་མ་དྤེར་
དོན་ཚན་བདུན་པ་དྤེ་ཀློག་ཆོག་པ་གིས། འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་

བཀའ་ཤག་ལ་ཛ་དྲག་གི་སན་སྤེང་ཞུས་དོན་དུ། རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་
མགོ་ Bank A/c ཁག་ལྔ་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༦ གོང་ཆ་ཚང་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་པའི་དངུལ་ཁང་གི་སྔོན་
བརྡ་འབྱོར་སྐོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ་བྱྤེད་ཕོགས་གང་མྱུར་ལམ་སོན་ཡོང་བ་
ཞུས་པར། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཛ་དྲག་ལམ་སོན་གནང་དགོས་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀང་རྤེས་སུ་
དོན་གཅོད་ནས་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མི་སྣར་འབྤེལ་གཏུགས་སྐབས་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་ Bank
A/c གང་ཡོད་རང་འཇགས་འཇོག་འཐུས་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་འཐུས་
ཤོར་བྱུང་བ་བཅས་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དང་པོ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བ་དང་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ SMS བརྒྱུད་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་
གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཡིན་དུས་ཡིག་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན། ཞུ་སོར་བས་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་བརྒྱུད་ཡི་གྤེ་ཞིག་བཏང་ཡོད། དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ ༣༩ ཡིན།
༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་
བ་བཞིན་ཕི་ལོ་

༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ ཉིན། འདི་གའི་དངུལ་ཁང་ནས་རྒྱུ་མཚན་འགྤེལ་བཤད་མྤེད་པའི་

གལ་ཆྤེའི་སྔོན་བརྡ་འབྱོར་དོན་ནང་གསལ། དོན་ཁང་གི་མིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་ Bank Account
ཁག་གསུམ་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་མིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་གཅིག
གཞན་ཡང་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བའི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་གཅིག་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་
ཁག་ལྔ་ ༢༠༡༧།༧།༡༦ ཉིན་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་འཁོད་འདུག་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་
བཀའ་འབྤེལ་ལྟར། ཕི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དངུལ་ཁང་སོ་སོར་ད་ལྟའི་དངུལ་ལྷག་ཇི་ཡོད་གཏོང་གནང་
དགོས་པ་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར། གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆགས་ཀི་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་རྤེས་གཟའ་མིག་དམར་ཟླ་
༦ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གནས་ཚུལ་དྤེའི་སྐོར་གོ་བསྡུར་གནང་འཆར་ཡོད་འདུག་པས། དྤེ་དོན་འཕྲལ་དུ་སན་སྤེང་ཞུ་
བརྒྱུད་ཡོང་བ། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཞྤེས་ཕུལ་བ་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་གཅིག་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་པར་
ཉིན་གངས་ ༡༤ ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་པས། དངུལ་ཁང་གི་སྒོ་བརྒྱབ་པའི་དུས་ཚོད་དང་། ཞུ་སོར་བས་
སན་ཞུ་འདི་ཕུལ་བའི་དུས་ཚོད་ལ་རྩིས་པ་ཡིན་ན། ཉིན་བཅུ་གངས་ཤིག་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་ཙང་། བཀའ་ཤག་
ལ་རང་བཞིན་གིས་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འདུག་ཅྤེས་
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༠ པ་དྤེ་ཡིན། དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་དྤེའི་ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐབས་ལམ་དྤེ་ཚོ་དྤེ་ཚོ་འདུག་བིས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ནང་ལ། ཡང་བསར་དོན་ཚན་དང་པོ་ཁོ་རང་ནང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་ Citibank ནས་རྒྱུ་མཚན་འགྤེལ་བཤད་གང་
ཡང་མྤེད་པའི་བརྡ་ཐོ་ཞིག་བཏང་སོང་ལབ་རྤེད། དྤེའི་གོང་གི་ཕག་བིས་ནང་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣
ཉིན་བཏང་སོང་ལབ་རྤེད། འདིའི་ནང་ ༢༢ བཏང་སོང་ལབ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་ཡོང་དུས་བཀའ་
ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ལམ་སོན་སོན་ཤོག་གསུངས་དུས། དྤེ་ཆ་ཚང་ངས་
ཀློག་མི་དགོས་པ་གིས། ཁོང་གིས་ག་རྤེ་བསན་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཛ་དྲག་རྤེད་ཤག དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་མི་
དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཏོན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བཏོན་མྤེད་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཁིམས་ཀི་ལམ་སོན་པ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུས་སྐབས་གནད་དོན་དྤེ་ཆབ་སིད་རྤེད་ལབ་ཀི་འདུག
དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་གསར་པ་ཞིག་དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནང་ཕྤེ་དགོས་རྤེད་ལབ་ཀི་འདུག འཇིའུ་ཤི་
སིག་འཛུགས་ལ་ཡང་དྤེ་ལྟ་བུའི་གནས་སངས་བྱུང་བཞག གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ཁོང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ཁག་གསུམ་
ནང་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ན། གཙང་མ་བཟོ་དགོས་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། གོ་སྐབས་འདི་
དང་བསྟུན་ཏྤེ་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོར་དངུལ་ལྷག་ཇི་ཡོད་སྦྤེལ་ཇི་ཡམ་དང། ཡང་ན་སུད་སི། ཡང་ན་
དོན་ཁང་གཞན་ཁག་ལ་བཏང་ནས། དངུལ་ལྷག་ཆ་ཚང་བཏང་ནས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ་ལབ་ཡོད་རྤེད།
དངུལ་ལྷག་རྣམས་ག་པར་གཏོང་དགོས་མིན་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་གང་མྱུར་ཡོང་བ་ཞྤེས། མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་
ཡོང་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་ནས། ཛ་དྲག་གི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས།
རང་བཞིན་གིས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་
བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེའི་རྤེས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་མྤེད་ལུགས། དྤེའི་གོང་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་
བིས་ནས་བཏང་བའི་ནང། ཐབས་ཤྤེས་མྤེད་པ་དང་། དངུལ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ། དྤེ་ཡང་གང་མགོགས་
མགོགས་བཟོ་དགོས་པ། དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ལ་འབྱོར་ཡོད་རྤེད།
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་པར་ག་པར་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཀི་ཕག་བིས་དྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་
ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༡ དྤེ་ཡིན། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དང་པོ་དྤེ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་གི་ཞུ་
རྩའི་ནང་གསལ་པོ་གང་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་ Bank Assistant Manager ཐུག་པར་ཕིན་པ་
ཡིན། ཁོང་གིས་དྤེ་ལས་ཁུངས་ཨ་མའི་ཐག་གཅོད་རྤེད་གསུངས་དུས། ཞུ་སོར་བས་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ལ་འབྤེལ་
བ་བྱྤེད་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ Bank
Assistant Manager གིས་ Senior Bank Manager ཐུག་དགོས་རྤེད་གསུངས་སོང་ཞྤེས་
སྔོན་མ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ Senior Manager ཐུག་པའི་དྤེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་
ལམ་དྤེ་བཙལ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་
དོན་གཅོད་ཁང་གི་འཛིན་སོང་སྤེལ་གསུམ། ལྷག་པར་དུ་རྩིས་ཀི་སྐོར་དང་དངུལ་གི་སྐོར་དྤེ། དངུལ་ཁང་སོགས་
ནས་དངུལ་གཏོང་ལྤེན་བྱྤེད་པ་ལ་སོགས་པ་དཔྤེ་མ་སིད་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཆྤེད་མངགས་ཆྤེད་ལས་པ་ཁིམས་ལུགས་ཤྤེས་མཁན།
ད་ངས་མཚན་བོས་ན་གང་ཡང་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། Micheal Van Walt ཁོ་རང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས།
ཆྤེད་མངགས་ནང་གནས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས། དྤེའི་མ་འོངས་པར། མདོར་བསྡུས་ན། ཚང་མ་ཞུས་ན་
འདིའི་ནང་རན་པོ་མི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག གང་ལྟར་དོན་གཅོད་ཁག་གི་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་གཏོང་
ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་ཁལ་འབབ་ལ་སོགས་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གཟབ་ནན་བཟོ་དགོས་འདུག
དྤེའི་མ་འོངས་པར་དོན་གཅོད་རྒྱུན་སིང་དང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་མིན་གི་འགག་རྩ་དྤེ་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་གི་ཁལ་འབབ་དང་། དོན་གཅོད་ཀི་ཕ་གི་དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་ག་དུས་
ཡིན་ཡང་གཟབ་ནན་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་
ཁ་ཤས། ང་རང་ཁིམས་རྩོད་པ་ཡིན་ནའང་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ཧ་གོ་གི་མྤེད། ཡིན་ཡང་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་སྐད་ཆ་ཡང་
དྲིས་མྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གསང་བ་ཡིན་ན་རྤེད། གང་ལྟར་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྤེལ་
བ་ཆགས་ཡོད་དུས། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་ཁག་གི་རྩིས་མགོ་ཁ་ཤས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་དང་། རྩིས་ཞིབ་
འགན་འཛིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག དྤེ་ཚོས་མ་གཏོགས་བལྟས་ན་མི་ཆོག་པ་དང་ཡང་ན་རན་པོ་མྤེད་པ་
དྤེ་འདྲ་ཡོད་ས་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྩིས་མགོ་ནང་ལ། དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ། ཁ་ཤས་ཁ་
ཤས་རྩིས་དྤེ་ཚོ་འགོ་སངས་དང་། དྤེ་ཚོ་གནད་ཡོད་མི་སྣས་གཟིགས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་
ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩིས་ཀི་སྒང་ལ་དཔྤེ་མ་སིད་པའི་ཛ་དྲག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་གལ་ཆྤེ་
ཤོས་གཅིག་དྤེ། ངས་དྤེ་རིང་འདིའི་ནང་ལ་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་མྤེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་
ལ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ནང་ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ཞུ་ལུགས་སྒང་ལ་གསལ་པོ་མྤེད་དུས། ངས་ཡིག་ཐོག་ནས་
ཕུལ་ཆོག་པ་གིས། དཔྤེ་མ་སིད་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན། ཕི་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མིན། གལ་སིད་དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་འདིར་གསུང་དགོས་རྤེད་ལབ་ན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གསང་བའི་གནད་དོན་ཡིན་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གསང་བ་ཟྤེར་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གཟིགས་ན་འགིག་འདུག
ཞུ་སོར་བར་ཕུལ་བཞག་ན་གང་ཡང་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་འདི་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་
མི་འདུག
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གསང་བའི་གནད་དོན་དྤེ་ཡིག་ཐོག་ནས་འབུལ་གི་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ག་རྤེ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གིས་རྡོག་རྡོག་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཡིན་ན་འང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྤེ་ངས་ཡིག་ཐོག་
ནས་ཡར་ཞུ་གི་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་དཔང་རགས་རྤེད་པྤེ། ག་རྤེ་རྤེད།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འདི་དཔང་རགས་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་
ངྤེས་པར་དུ་མཁྱྤེན་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁྱྤེད་རང་འདི་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཁ་ཐུག་བཤད་ན་འགིག་གི་རྤེད་པ། ང་ཚོར་ཡིག་ཐོག་ལ་
ག་རྤེ་བྱས་ནས་སོད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དཔང་རགས་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། སྔོན་ཚུད་ནས་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གནས་ཚུལ་གསར་གྤེང་
ཡིན་པ་ཡིན་ན། གསར་གྤེང་གནང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་བངས་ཡོད་པ་
བཞིན། ཕུལ་ཡོད་རྤེད། གསར་གྤེང་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ངོས་བཞྤེས་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ། ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ནས་ལུང་དྲངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་
འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་མར་བཀླགས་པ་ཡིན་ད།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་གཏུག་བཤྤེར་སྐབས་སུ། འདི་དཔང་རགས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་དགོས་པའི་གདན་དོན་གལ་ཆྤེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས། འདི་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་འབུལ་དགོས་མིན་གི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་་་་་་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གསར་གྤེང་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གསར་གྤེང་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོའི་ཞུ་ལན་ནང་
ལ་ཡང་དངུལ་ཁང་གི་སྐོར་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དོགས་ཟོན་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཞུས་ཡོད་དྤེ།
དོགས་ཟོན་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་འདིའི་ནང་བཀོད་ཡོད། དྤེ་གལ་སིད་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་དགོས་རྤེད་ལབ་ན། འདི་ངས༌༌༌
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་རྤེད་ད། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ངོ་སོད་བྱས་པའི་ནང་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་ཁུངས་སྤེལ་གི་འགན་
ཁུར་ཡོད་མཁན་དྤེས་ཁ་མཆུ་གྤེང་སྐབས། གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་གནད་དོན་གང་ཡིན་པ་དྤེ་རང་གི་ཐོག་གྤེང་
དགོས་པ་ལས། གནད་དོན་གཞན་གི་སྐོར་དང་། གནད་དོན་གསར་པ་གྤེང་སོང་མི་ཆོག་པ་དང་། དཔང་རགས་
འདོན་རྒྱུའང་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་མྤེད་རིགས་འདོན་མི་ཆོག དྤེ་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ལམ་སོན་ནང་ཕིན་ཚར་བ་
རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དྤེ་ཁུངས་
སྤེལ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད། གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་ཁུངས་སྤེལ་བའི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་གསན་ཨ། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཁིམས་ཡིག་དགོངས་དོན་འདོན་གི་ཡིན་
གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གསང་བ་མིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ། ཁུངས་སྤེལ་གི་
ཚུལ་དུ་ཞུ་གི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བཞུགས་ཨ། དཔང་རགས་མིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་
ཚན་འདི་འོག་ནས་ངས་འདོན་གི་ཡོད། གང་ཡང་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་པ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་ངས་བལྟས་པ་ཡིན་ཏྤེ་
གསལ་པོ་ཞིག་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གནད་དོན་གསར་པ་ཞིག་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བྱས་ཙང་། ཁྱྤེད་རང་འདིའི་སྒང་བབ་ཀི་ཡོད། དཔང་རགས་མིན། གསར་གྤེང་མིན། གཏུག་བཤྤེར་
ཁང་ནང་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ཚོགས་ཁང་འདིའི་ནང་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱས། ཡིན་ན་ཡང་ཡིག་
ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་ཡར་ལྤེན་གི་ཡིན། ཡར་བངས་ནས་བྤེད་སྤྱོད་བྱྤེད་དང་མ་བྱྤེད་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་གི་དབང་
ཆའི་སྒང་ལ་གཞག་གི་ཡིན། འདི་ཕར་ཞུ་སོར་བ་ལ་སོད་དགོས་དང་མི་དགོས་དྤེ་ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་གི་
དབང་ཆའི་སྒང་གཞག་གི་ཡིན། འདིའི་སྒང་ཐག་གཅོད་ཀི་ཡིན། དྤེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་མར་འགོ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་
ཁིམས་དྲུང་ལ་ཡར་ཕུལ་གནང་། ང་ཚོས་ཡར་ལྤེན་གི་ཡིན། གཞན་པ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ངས་འདི་རྤེས་ལ་ཡག་པོ་ཞིག་བིས་ནས་འབུལ་གི་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་ཡོང་གི་མ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡོང་གི་མ་རྤེད། ཡང་འབི་
སངས་དྤེ། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ག་རང་འཕྲད་སོང་བ། དྤེ་ག་རང་ཕུལ་རོགས་གནང་། ད་དགོངས་
བཞྤེས་གནང་ཡོད་རྤེད་ད། འདི་ལས་ལྷག་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། མར་ཕྤེབས་རོགས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་འདི་བཞྤེས་པ་ཙམ་གིས་དཔྤེ་མ་སིད་པའི་བཀའ་
དྲིན་ཆྤེན་པོ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གང་ལྟར་བཞྤེས་ཡོད་རྤེད། བྤེད་སྤྱོད་བྱྤེད་དང་མ་བྱྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་ཀི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བྤེད་སྤྱོད་བྱྤེད་དང་མི་བྱྤེད་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཐུགས་ཐག་གཅད་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་ཕ་གི་དོན་ཁང་ཁག་གི་རྩིས་མགོ་ཁག་དྤེ་ཚོ་དཔྤེ་མ་སིད་པའི་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དོ་དམ་པོ་དང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚུལ་བཞིན་འཚམས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།
མ་འོངས་པར་དོན་གཅོད་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་མིན་དང་མ་འོངས་པའི་དོན་གཅོད་ཀི་དངུལ་གི་རྩིས་སོད་ལ་སོགས་
པའི་སྒང་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་མིན་བཤད་ཚོད་མི་ཐིག་པ་ཞིག་དང་། དྤེའང་འགན་བཞྤེས་མ་
ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡོད་དུས། ང་ཚོའི་ཕ་གི་ལ་ཡོད་པའི་
ང་ཚོའི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་དྤེ་ཚོ་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཐུགས་
འཚབ་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན། ཞུ་རྩ་ཁོ་རང་
ནང་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་པ་དང་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ Citibank Assistant
Page 393 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Manager ཐུག་པར་འགོ་བ་ཡིན་ཟྤེར། སྐབས་དྤེ་དུས་ཐུག་པར་འགོ་དུས། དུས་བཅད་འགྤེལ་བཤད་འདི་
ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར། ང་ཚོའི་རྩིས་མགོ་ཁག་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཡིན་པ་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན་
ལབ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་གིས་ཡར་ཞུས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་དུས་ཚོད་འགོར་གི་རྤེད་གསུངས་འདུག་
ལབ་རྤེད། ད་ང་ཚོ་དུས་བཅད་དྤེ་ཕར་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགང་ཞུ་རོགས་ལབ་དུས། དྤེ་ངས་ཐབས་ཤྤེས་གཏང་རྒྱུ་
ཡིན་ལབ་པ་རྤེད། ངས་ཐབས་ཤྤེས་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་ལབ་པ་མ་ཟད། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་ནང་ལའང་སྐབས་དྤེ་དུས་
ང་ཚོ་གནས་སྐབས་ཉྤེན་ཁ་ནས་ཐར་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་སོང་ལབ་རྤེད། ཡིན་ན་འང་སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ནས། དངུལ་ག་པར་ག་པར་གཏོང་དགོས་མིན་གི་བཀའ་ཡིག་དྤེ་འབྱོར་ཚར་སོང་ལབ་རྤེད། ཡིན་ནའང་
གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་གཅིག་དྤེ་རྤེད། ཡིན་ན་འང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཕ་གི་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་འགོ་ནས་
Assistant Manager ལ་ཐུག་སྤེ། དུས་ཚོད་འཕར་མ་བངས་ནས། ཁོ་རང་གིས་ཀང་ཁས་ལྤེན་བྱས་
ནས། གནས་སྐབས་ཀི་ཛ་དྲག་གི་དུས་ཚོད་ནས་ཐར་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་ཡིག་དྤེ་འབྱོར་ཚར་སོང་ཞྤེས། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་མ་གཏོགས།
དངུལ་གཏང་མི་དགོས་པའི་བསམ་བོ་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན། དངུལ་ཁང་ནང་གི་དངུལ་ཚང་
མ་ད་དུང་རང་འཇགས་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་རྤེད། བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ངྤེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་ཕར་ཏོག་ཙམ་སྒུག་པ་སོགས་དང་། ཡང་མིན་ན་
སྐབས་དྤེ་དུས་བཀོད་མངགས་གཅིག་ཏན་ཏན་གནང་གི་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དོན་ཁང་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའི་དངུལ་ཁང་འབོར་ཆྤེན་པོ་གཅིག དངུལ་གོན་དྤེ་འགོ་
མ་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཐབས་ཤྤེས་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོར་རབ་དང་རིམ་པ་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་གཟབ་ནན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
དོན་གཅོད་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་དངུལ་ལྤེན་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མཁྱྤེན་རོགས་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དྤེའི་སྒང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་འགན་འཁུར་ཡོད་མ་རྤེད། དངུལ་བཏང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ཐུག་པ་དང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་
གིས་ Assistant Bank Manager ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་ Assistant Bank Manager
གིས་ཁོ་རང་ལ་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་ཁང་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཛ་དྲག་དྤེའི་སྒང་ལ་ཐར་
ཐུབ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞིན། དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ནས།
དངུལ་ཁང་ནང་གི་དངུལ་འབོར་དྤེ་ཚོ་ཡང་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ཆུང་ཆུང་མ་རྤེད། ཉུང་ཉུང་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངུལ་འབོར་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྤེབ་གཅིག་ལ་ཚང་མ་ཕི་ལ་གཏོང་དགོས་དུས། རང་བཞིན་གིས་མ་འོངས་པ་ཡིན་ན་
རྤེད། དཀའ་ངལ་གཅིག་འཕྲད་ཡོང་བ་དང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ནའང་ད་གང་འདྲ་ཡོང་བསམ་པའི་ཐུགས་འཚབ་
དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་ལྟ་བུའི་ཞུ་སོར་བའི་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་ཡོད་རྤེད། སན་
སྤེང་ཞུས་མི་འདུག ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་བཞག སྐབས་དྤེ་དུས་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་འདུག ལོ་ཟླ་ཚེས་གངས་ཡིན་
ཡང་དང་པོ་ཚེས་ ༢༢ འབྱོར་སོང་ལབ། གཉིས་པ་ཚེས་ ༢༣ འབྱོར་སོང་ལབ། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས།
ད་དངུལ་དྤེ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་འདུག གཙང་མ་བཟོ་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས་གཙང་མ་བཟོ་མི་དགོས་པའི་
ཐབས་ཤྤེས། དཔྤེ་བཞག་ན་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ལ་ཐུག་དགོས་པ། Senior Manager ལ་ཐུག་དགོས་པ།
དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་རྩ་བ་ནས་བྱས་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་འདུག
ཧོལ་རྒྱུགས་བཏང་གཞག འཐུས་ཤོར་བཏང་སོང་། འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་དྤེའི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་
ཤག་ལ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཡིན་ན་
ཡང་གང་འདྲ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་མིན་གི་ཐུགས་འཚབ་དྤེ་ད་ལྟ་འང་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལུགས་
ཀིས་གནང་ཐུབ་མ་སོང་། གནང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས། ང་
ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་དོན་ཚན་བདུན་པ་ནང་ལ་འགོད་དགོས་པ་བྱུང་བ་རྤེད།
ཞུ་སོར་པས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས། དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་
ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཡིན་ན་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པས་ངག་ཐོག་ནས་གསུངས་པའི་ནང་ལ་ཧོལ་རྒྱུགས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས།
ཕལ་ཆྤེར་ཚེས་གངས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༢ ནོར་བ་དྤེ་ལ་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་པ་བཟོ་འདྲ་ཞིག་གོ་གི་ཡོད་
པའི་བཟོ་འདྲ་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ནང་དོན་སྒང་མ་འགོ་སྔོན་ནས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་རྤེ་རྤེ་ཐོག་ལ་ཞུ་
སོར་བས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༩ དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་འབུལ་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་
༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༦ བར་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གནས་
ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་ Minnesota ལ་ལྷན་བཅར་ཞུས་པའི་སྐབས་
དྤེ་རྤེད། དྤེའང་ཉིན་རྒྱབ་ཙམ་ལ་ཞལ་པར་ཞིག་འབྱོར་སོང་། དྤེའི་བྱུང་རིམ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་དགག་ལན་ཟྤེར་ན་
རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ། ཧོལ་རྒྱུགས་དང་འཐུས་ཤོར་གང་ཡང་བཏང་མྤེད་པ་དྤེའི་
ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡར་ཕག་ཡིག་ཕུལ་བ་དྤེ། ཞུ་ལན་ ༤་༨ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་
གིན་སན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ་སོང་། ངས་སན་སོན་ཞུ་གི་མིན། ཛ་དྲག་ཆྤེན་པོས་གསུངས་ཡོད་པས་དུས་བཀག་
ལས་ཉིན་ ༡༤ ལས་མྤེད་སབས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བཟོས་ཡོད་
པ་མ་ཟད་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་ཛ་དྲག་དང་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་བཀོད་ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དྤེ། དངུལ་ཁང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧།༧།༡༦ ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོ། དངུལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁང་ནས་ཕག་བིས་འབྱོར་བ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག་རྤེས་ལ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་
མྤེད། དྤེའི་ནང་གནད་འགག་འདྲ་པོ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཆ་ཚང་སན་སོན་ཞུ་གི་ཡིན། དངུལ་ཁང་གི་
ཕག་བིས་དྤེ་འབྱོར་ཡོད་པ་སོང་ཚང་། དྤེ་ཡར་ཕུལ་བ་རྤེད། ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་ར་མ་
འཕྲོད་པ་ཡིན་ན། ཡང་ཁྱྤེད་རང་གིས་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ཀི་རྤེད་བ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ ༢༠༡༧།༦།༢༦ གི་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ Boston ནས་ཕར་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་
པ་དང་ལམ་སྤེང་ལས་བྱྤེད་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་ང་གཉིས་ཚུར་ Washington D.C ལ་ཉིན་
གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༠༠ ཙམ་ལ་འབྱོར་སོང་། དྤེ་ནས་གནམ་ཐང་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་ཤར་རྒྱག་ཕིན་ནས། དྤེ་སན་
སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། དངུལ་ཁང་རྤེ་རྤེའི་ནང་དངུལ་ག་ཚོད་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡར་གཏོང་ཤོག་
གསུངས་པ་ཡིན་ཙང་། དྤེ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་གཅིག་པུས་ཚད་ཀི་མ་རྤེད། ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སིད་སོང་མཆོག་གི་སྒྤེར་
དྲུང་བསོད་ནམས་བཀ་ཤིས་ལགས་ལའང་དབྱིན་ཇིའི་ནང་ཕུལ་ཡོད། ཡང་གཞུང་འབྤེལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་བོད་ཡིག་
ཐོག་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་ཡིག་ནང་ཕབ་པའི་དཔང་རགས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཛ་དྲག་གནས་
སངས་ལ་ཛ་དྲག་ཞུས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཛ་དྲག་མིན་པ་ཞིག་ལ་ཛ་དྲག་བཟོས་པའི་གནས་སངས་གང་ཡང་
མྤེད། ཛ་དྲག་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་དྤེ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཡང་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་ཟྤེར་དུས། དྤེ་གཉིས་ཀར་
དངོས་གནས་བྱས་ན་ཐ་སད་དྤེ། ཚིག་དྤེ་འགལ་ཟླ་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་བཏང་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ཡང་
ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་བཞག ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་བཞག་ཅྤེས་གསུང་མ་སིད་པ་མིན་དུས། དཔང་རགས་དྤེས་ཁུངས་
སྤེལ་གང་ཡང་ཕན་ཐོགས་པ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༠ ཐམ་པ་དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བས་
༢༠༡༧།༦།༢༩ ལ་ཕུལ་པའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་གོ་སྐབས་འདི་དང་
བསྟུན་ནས། དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོར་དངུལ་ལྷག་ཇི་ཡོད་སྦྤེལ་ཇི་ཡམ། ཡང་ན་སུད་སི། ཡང་ན་དོན་
ཁང་གཞན་ཞིག་ལ་དངུལ་སོད་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཇི་ཕྤེབས་ལྟར་དངུལ་ལྷག་ཆ་ཚང་བཏང་སྤེ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་
ན་སམ། དྤེ་དུས་ད་ཁྱྤེད་རང་གིས་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་འདུག་དྤེ་སོན་ཤོག་གསུངས་པ་རྤེད། ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་མ་འདྲ་བ་
ཞིག་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངས་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དྤེ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡར་ཕུལ་
པའི་ནང་གནས་དོན་ཚན་དྲུག་གི་དོན་ཚན་ ༣ དྤེ་ལ་གཟིགས་ན། གུས་ཞུ་སོར་བ་ ༢༠༡༧།༥།༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཁང་ནང་ལ། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་དངུལ་ཁང་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་པའི་རྙོག་
ག་དྤེ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ Micheal Van Walt མཚན་འདོན་གནང་སོང་། Micheal
Van Walt ལ་ཕི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལས་འགན་ཞིག་བསྐུར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་གནས་ཚུལ་
གསང་བ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ཏུ་
ཡོད་པ་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
Micheal Van Walt དང་གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། ཞུ་
སོར་བ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མ་འཁྱྤེར་སྔོན་ནས་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ་ལམ་
སོན་ཞུ་བར་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་དྤེ་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དྤེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསྡུར་ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོའ ་ི མཚན་ཐོག་ནས་གཞན་ཞིག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། དང་པོ་དངུལ་ཁང་ནང་གི་དངུལ་དྤེ་གཙང་
མ་བཟོས་ན་མ་གཏོགས། གལ་སིད་དྤེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠།༡༡ ནང་ཨ་
མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ Washington D.C ལ་ཉིན་གཅིག་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥ པ་དྤེའི་ནང་ཡོད། ཁོང་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་
ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྐོར་ལ་ལམ་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཡིག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གང་
ཡང་ཕྤེབས་མ་སོང་། ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གང་ཡང་ཕྤེབས་མ་སོང་། ༢༠༡༧།༥།༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། སན་སྤེང་ཞུ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེའི་ནང་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༤༠ ། དྤེ་
སྔོན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་གནས་དོན་ཁང་ Office of Tibet མིང་ཐོག་ནས་ཕིར་འཐྤེན་གནང་
འཆར་དང་འབྤེལ་དོན་ཁང་གི་མིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་དངུལ་དྤེ་དག་གཙང་མ་བཟོ་ཕོགས་སྐོར་ལམ་
སོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ལན་འགར་ཞུ་འབས་སུ། དོན་གཅོད་ ༢༠༡༧།༥།༨ ཉིན་རྡ་སར་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་བྤེལ་ཇམ་དོན་ཁང་ཞིག་སྤུས་གཟིགས་གནང་འཆར་ཡོད་སབས། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་
གཉིས་ཙམ་བྤེལ་ཇམ་དུ་གཏོང་དགོས་ཆགས་སིད་སྐོར་ལམ་སོན་ཕྤེབས། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་དུས་དྤེ་གསུངས་སོང་། ད་ང་ཚོས་བྤེལ་ཇམ་དོན་གཅོད་ལ་ཁང་པ་ཞིག་ཉོ་
རྩིས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་བྤེལ་ཇམ་ལ་བཏང་ན་འགིག་གི་མྤེད་འགོ་ཞྤེས་གསུངས་པ་
གཞིར་བཟུང་། ང་ཚོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཕུལ་བ་རྤེད། བསམ་
ཚུལ་དྤེ་ཕུལ་བ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། དྤེའི་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་དྤེ་སུས་བྱྤེད་དགོས་མིན་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་ལག་པ་
ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་ཡོད་ན་རྤེད། རྤེས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཀི་སྣྤེ་མོ་བ་ཐུན་མོང་འཛོམས་པའི་ཐོག་ནས། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དྤེར་བཀོད་ཁྱབ་
དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༡ ནང་ལ་རྩོད་ལན་པས་གནང་བ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དཔང་རགས་གསུམ་
ལས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་གསུམ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་ཡིན། དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༨ ནང་ལ།
གུས་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་པའི་ཤོག་གངས་ ༥༡ ནང་རྤེད། ༤་༨ ནང་ལ་ཞྤེས་་་་བཀའ་ཤག་ལ་རང་བཞིན་གིས་
ཐུགས་འཚབ་བྱུང་སོང་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྤེ་ན་ཊ་ལ་གསུངས་པ་དྤེའི་འོག་དྤེ་
ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༤་༨ ཀི་མཐའ་མ་དྤེ་ལ། ཆ་བགོས་མ་གནང་བར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་
བིས་གཉིས་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་ཞུ་སོར་བས་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་སྐོར་
དང་། ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་ལམ་སོན་ཇི་བྱུང་སྐོར་ཚིག་གཅིག་ཀང་བིས་མྤེད་ལ། དྤེ་བཞིན་ངག་ཐོག་
སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅིག་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་གསུང་བབ་ནང་ལ་གང་ལྟར་དངུལ་ཁང་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Assistant Manager མཇལ་བའི་རྤེས་སུ། དུས་བཀག་དྤེ་ཕར་འགངས་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། ང་ཚོས་སན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་པ་དྤེ་རྤེ་ཞིག་ཐར་ཙམ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ལབ་བཞག་ཅྤེས། དྤེ་རྤེ་ཞིག་ཐར་ཙམ་
བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ག་ནས་བསྒྲུགས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་མྤེད་
པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པས་ཚིག་དྤེ་ག་ནས་བསྒྲུགས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བས་
ཧོལ་རྒྱུགས་དང་ལྷོད་གཡྤེང་བྱས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་པའི་སྐབས་སུ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་
ན་ཡང་དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡི་གྤེ་གཉིས་ཀ་གསུངས་དུས་ ༢༠༡༧།༦།༢༦ དང་
༢༠༡༧།༦།༢༩ གཉིས་ཀི་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེ་གཉིས་གཅིག་པུ་ལ་གཟིགས་ནས་མ་གཏོགས། དྤེའི་རྤེས་ལ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་རྩོད་ལན་པ་རང་གི་ཕག་ལ་
ཡོད་པ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་ཡོད་པ་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་གཟིགས་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཨུ་ཚུགས་སོན་གནང་གི་འདུག ཡང་ན་དྤེའི་སྐབས་སུ་གཟིགས་
མྤེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༡ དང་། ཨང་ ༤ པ་གཉིས་
ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་དོན་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མ་ཞུས་པ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ཨུ་
ཚུགས་བསོན་ནས་བཞུགས་ཀི་འདུག དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༡ དང་། ཨང་ ༤ པའི་ནང་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་
མྤེད་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བས་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུག་བྱས་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེའི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་
པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༡ ནང་ལ། དངུལ་ཁང་ཨ་མ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་མྤེད་པའི་སྐོར་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་ ༤་༨་༢ ནང་ལའང་དངུལ་ཁང་ཨ་མ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་མ་སོང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དངུལ་ཁང་ཨ་
མས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ལྔ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གུས་ཞུ་
སོར་བ་དང་རྩིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མོ་ལགས་ཀི་སྒྤེར་གི་རྩིས་མགོ་དྤེ་ཚོ་ཡང་སྒོ་བརྒྱབ་ཀི་ཡིན་གསུང་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་དུས་གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། སྒྤེར་གི་དངུལ་ཁང་དྤེ་ཡང་འབྤེལ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། ཡི་གྤེ་དྤེའི་ཚིག་གྲུབ་མཐའ་མ་དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་གསུང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༡།
We hope we are clear in explaining your account status. If you have
any questions or for assistance with withdrawing or transferring the
balance from your account, please visit your nearest U.S. Citibank
branch or contact customer service at….. དངུལ་སད་མ་དགོས་པའི་ཁ་པར་ཨང་
གངས་ཤིག་བཏང་བཞག དྤེ་བོད་སྐད་ནང་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་ཁྱྤེད་རང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་
མགོའ ་ི གནས་བབས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པའི་རྤེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད། ཅི་སྤེ་དངུལ་འབོར་ཕིར་འཐྤེན་བྱ་རྒྱུ་དང་དངུལ་
ལྷག་གཞན་དུ་སོ་བཤུག་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་དྲི་བ་དང་མཐུན་འགྱུར་དགོས་ཚེ། ཁྱྤེད་རང་གི་ཉྤེ་འཁིས་ Citi དངུལ་ཁང་
ཡན་ལག་གམ། གཤམ་གསལ་ཐོག་འབྤེལ་བ་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་དྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ག་རྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་ Withdraw དང་ Transfer བྱྤེད་རྒྱུ། གཏོང་དགོས་
པ་མ་གཏོགས། དངུལ་ཁང་དྤེ་སྒོ་མ་རྒྱག་རོགས་ཞུ་སའི་ལམ་ཁ་མྤེད་པ་དྤེ་དངུལ་ཁང་ཆྤེན་མོའ ་ི ཡི་གྤེ་བཏང་བ་
དྤེའི་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དངུལ་ཁང་ཨ་མ་ལ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བཞིན་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འགོ་
ས་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༣ ནང་ལ་ག་རྤེ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་སྐོར་དུས་བཀག་གནང་ཡོད་སབས་དངུལ་
འབབ་འབོར་ཆྤེན་ཞིག་གི་བྱྤེད་ཕོགས་ཛ་དྲག་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པར་བསམ་ཤྤེས་མྤེད་པར་ལྷོད་གཡྤེང་
ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད། ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ངས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་མང་པོ་བཙལ་བ་ཡིན།
ལྷོད་གཡྤེང་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ག་པ་ལ་འདུག་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་ལ་མཚོན་ན། དྤེ་སྔ་ཡུན་རིང་ལས་འགན་ཆྤེན་པོ་
བྱས་མོང་ཡོད་པའི་ཆ་ནས། ལས་དོན་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་དབྱྤེ་འབྱྤེད་མི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་རྩ་བ་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་
མི་ཐུབ་པས། ལས་དོན་འགན་འཁུར་གནང་སངས་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་མཛད་དཀའ་བཟོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཚིག་དྤེར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་
སྐོར་དུས་བཀག་གནང་ཡོད་སབས། དངུལ་འབབ་འབོར་ཆྤེན་ཞིག་གི་བྱྤེད་ཕོགས་ཛ་དྲག་གི་ཐག་གཅོད་དགོས་
པར་བསམ་ཤྤེས་མྤེད་པར་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་ལབ་པ་རྤེད། ཛ་དྲག་གི་ལས་ཀ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ལ།
ཛ་དྲག་གིས་ཡར་ཞུས་པ་དྤེ་ལ། ཡང་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་པ་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད་པ། ད་ཡང་དྤེའི་ནང་གི་ཚིག་དྤེ་ལྷོད་
གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་མྤེད་པཤད་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ཞུ་སོར་བར་ཞུ་ལན་ནང་ལ་དྤེ་མང་པོ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཡིན་པའི་སྐབས་
དང་། འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་གཅིག་འཇོན་གི་ཡོད། ཤྤེས་ཀི་ཡོད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ཡང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་དབྱྤེ་འབྱྤེད་མི་ཐུབ་མཁན། ཛ་དྲག་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེས་པའི་ཐོག་ནས། ཛ་དྲག་ཡིན་པའི་
གནས་སངས་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཛ་དྲག་གིས་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་མ་ཤྤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་དྤེ་བྱས་པ་ཞིག་མིན་ཞུ་གི་ཡོད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༤ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༨་༤ དྤེ་མར་ལུང་འདྲྤེན་
གནང་ནས་དངུལ་ཁང་འགན་འཛིན་གཞོན་པས་དུས་ཚོད་གནང་བ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ རྤེད། རྤེས་གཟའ་ཟླ་
བའི་ཉིན་གུས་པ་དང་རྩིས་པ་གཉིས་དངུལ་ཁང་དུ་བཅར་ནས་ལས་ཁུངས་ཀི་བྱུང་རིམ་དང་དངུལ་གི་ཡོང་
ཁུངས། གཏོང་ཁུངས་བཅས་པ་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་རྤེས། ཁོང་གིས་ཁོ་རང་གི་གོང་རིམ་དང་གོང་རིམ་གིས་ལས་
ཁུངས་ཨ་མར་ཞུ་དགོས་སབས་དུས་འགོར་ཡོང་སིད་པའི་སྐོར་འགྤེལ་བརོད་བྱུང་བས། གུས་པས་བྱས་ན་དངུལ་
ཁང་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་ཞུས་པར་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་
པའི་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་རྤེ་ཞིག་ཐར་ཙམ་བྱུང་ཡང་། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་གནང་མ་
སོང། དྤེ་ང་ཚོའི་རྤེས་ལ་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་ཕུལ་ཡོད། ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ནམ་ཞྤེས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དངོས་འབྤེལ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བརྡ་དྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ཐད་ཀར་མ་རྤེད་ཅྤེས་མ་གསུངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་བྱས། དྤེ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ནམ་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ན་ལས་ས་པོ་རྤེད་བ། དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ཕ་གིར་རང་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་གོམ་པ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་བརྒྱབ་ན། དངུལ་
ཁང་ལ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ལམ་ཁ་གཅིག་གི་ཁྱད་པར་རྤེད། 16th street དང་ 17th
street བར་ཁྱད་པར་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་འདིར་བཅར་མཁན་དྤེ་ནི་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་གི་མི་མ་རྤེད་
ཅྤེས། འདིའི་ནང་ལ་ངར་ངར་ཤོར་ཤོར་གིས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ཡིད་ཆྤེས་བོ་འགྤེལ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཕ་
གིར་བསྐོས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཕ་གིར་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ང་མཉམ་དུ་ Bank Assistant Manager ཐུག་ཏུ་འགོ་མཁན། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ལ་བཅར་
མཁན་རྩིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མོ་ལགས། ད་ལྟ་ཉྤེ་ཆར་བར་དུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་རྩིས་པ་བྱས་ནས་ཕག་ལས་
གནང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་ལན་བཟོ་བའི་དུས་ཡུན་ཚང་མ་དྤེའི་ནང་ལ་འཁྤེལ་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་ཕི་ཟླ་
༧ ཚེས་ ༣ ལ་ཐུག་པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་མིན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་ན། དོན་གཅོད་གསར་པ་ལ་
བཀའ་འདྲི་གནང་ན་འགིག་གི་རྤེད་བ། ཁྱྤེད་རང་ Bank ལ་ཕར་ཕིན་ནས་དྤེ་ཐུག་འདུག་མི་འདུག་ཅྤེས། ཐུག་
མྤེད་པ་ཡིན་ན་ Bank ནས་ཡི་གྤེ་ཞིག་ལྤེན་ཤོག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དཔང་རགས་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་འདུག དྤེ་
ག་ནང་བཞིན་རྩིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མོ་ལགས་ཕ་གིར་བཞུགས་བཞུགས་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་བར་དུ། རྩིས་པ་གཡུང་
དྲུང་ལྷ་མོ་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ལ་དངུལ་ཁང་ལ་ཕིན་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། དངུལ་ཁང་གིས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
ལབ་ཀི་འདུག་ལབ་ཀི་མི་འདུག གཞུང་ཞབས་ལས་བྱྤེད་པ་རྤེད་བ། གཞུང་ཞབས་ལས་བྱྤེད་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།
ཡི་གྤེ་ཞིག་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུ་མ་བདྤེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་པ། དྤེ་
རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བངས་ཡོད་མ་རྤེད། མ་བངས་པ་བྱས། ཞུ་ལན་ནང་ལ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་ན་ཞྤེས། དྤེ་
ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༥ ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་དགའ་ལྡན་ཕོ་
བང་ལ་ཡར་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་མྤེད་དུས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ང་རང་ཚོས་ཐད་ཀར་
འབྤེལ་བ་ཞུས་ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་གི་ Assistant Manager མཇལ་བའི་རྤེས་སུ།
དྭགས་པོ་ལགས་ལ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་
དོན་གྲུབ་ལགས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་དྲུང་ཆྤེ་དང་རྩིས་པ་འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཁོ་གཉིས་གཉིས་ཀ་ལ་
e-mail ཕུལ་ཡོད། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་སོང་ཞྤེས། དྤེ་ཕུལ་ཡོད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦
ཉིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་ཕུལ་ཡོད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༦ ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་དྤེ་རྤེས་སུ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ༤་༨་༦ ནང་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་
རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༨་༦ ནང་གསལ་བ་ལྟར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༨།༣༡ ཉིན་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་འདི་གའི་རྩིས་
པ་ Citibank དངུལ་ཁང་དུ་བཅར་སྐབས་དངུལ་ཁང་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས་ནས་ད་ཡོད་དངུལ་ཁང་རྩིས་
མགོའ ་ི དཀའ་རྙོག་རྣམས་སྤེལ་ཡོད། དྤེ་ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ དཔལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་སྐབས་དྤེ་དུས་ Washington ལ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཡར་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་
དྤེ་ང་ཚོས་རྤེས་ལ་འདོན་གི་ཡིན། འདིའི་ནང་ལ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཅྤེས་གསུངས་པའི་ཕིག་
བིས་ཤིག་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་འདུག་ཀང་། དོན་ཁང་གི་དངུལ་རྩིས་སུ་དངུལ་ལྷག་ཚང་མ་དོན་ཁང་
གཞན་ལ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་ཁང་གི་གོང་རིམ་ལ་འཕྲལ་དུ་འབྤེལ་གཏུགས་གནང་སྤེ་
ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཚགས་ཚུད་པ་མ་བྱུང་བའི་དོན་དངོས་དྤེ་ར་འཕྲོད་པ་ཞིག་ཡིན་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་
དངོས་ཡོད་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་གཟིགས་ན།
Citibank ཀི་དངུལ་ཁང་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕ་གི་ལ་ཛ་དྲག་
གི་གནས་སངས་དྤེ་ག་དུས་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཡར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས། དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀི་བཀའ་ཡིག་མར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དངུལ་ཁང་
གཞན་པ་ཞིག་ནང་ལ་སྒོ་ཕྤེ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་དུས་ BB&T ཀི་ Vice president དང་
Bank Manager གཉིས་ཀ་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས། དྤེ་ཡང་དུས་ཡུན་ག་ལ་གང་
ཙམ་འགག་སོང་། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དྤེ་ཞུ་བར་བྱྤེད་པ་ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ།
བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཀང་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར། དྤེའི་
སྔོན་ནས་བྱས་ན་འགིག་གི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་དགོས་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཡར་འབྤེལ་བ་ཞུ་དགོས་པ། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན། ཆིབས་བསྒྱུར་གི་རྩིས་མགོ་ཞིག་ཡོད་
པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། Bank Manager ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡང་ཕར་བཀའ་མོལ་
ཞུས། ཚུར་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས། གང་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་དྤེ་དྤེའི་ཉིན་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་
རྤེད། ད་གང་ལྟར་ ༨།༣ གི་སྔོན་ལ་སྤེལ་ཐུབ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཛ་
དྲག་གི་གནས་སངས་ཆགས་པ་གཞིར་བཟུང། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཀི་སྣྤེ་
མོ་བས་བཀོད་ཁྱབ་གང་ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང། ང་ཚོས་དངུལ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས། དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་སོ་སོ་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་ག་ཚོད་ཐོངས་གསུངས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལྷག་བསད་
ཡོད་པ་ཡིན་ན་དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་ཡང་ཁ་ཁ་རྤེད། དཔང་རགས་དང་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཡོད་པའི་
གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་ཞུ་སོར་བས་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་མྤེད་པ་དང་། ཞུ་སོར་བས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་སན་
གསན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། གཅིག་ནས་གནས་སངས་དྤེ་ཁ་སྤེང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེའི་སྐབས་སུ་གནས་སངས་
ཚང་མ་ཛ་དྲག་རང་རང་རྤེད། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ བར་དུ་༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། ཟླ་
༦ ཚེས་ ༢༧ དང་། ༢༨ གཉིས་ལ་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་གལ་ཆྤེ་ཆུང་གི་དབྱྤེ་བ་ཕྤེས་པ་ཡིན་ན། ཨ་མི་རི་ཀ་གཞུང་
གི་དངུལ་རྩིས་མར་བཅག་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེར་རྩིས་ནས། ཕི་ཚེས་ ༢༧ དང་། ༢༨ ཉིན་གཉིས་རིང་གོས་ཚོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཐུས་མི་ ༡༢ ལྷག་ཅིག་ཐུག་པའི་དུས་ཚོད་བཟོས་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་བྱས་མྤེད་ན་ཡང་ཨ་རིའི་རོགས་
དངུལ་དྤེ་རག་མ་སོང་ཞྤེས་གསུང་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དུས་ཚོད་མཉམ་དུ་རྤེད། དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
དྤེའང་ཕི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་རྤེད། ཚང་མ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གནད་
དོན་འདི་གཅིག་པུ་ཞིག་ཛ་དྲག་ཆགས་པ་དང་། གནད་དོན་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ཛ་དྲག་མིན་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་
རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། གཅིག་བདྤེན་པ་མིན་པ་ཞིག་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་
ཟྤེར་ན། ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར། ཁོ་རང་གིས་དྤེའི་སྔོན་ལ་བཤད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར།
Senior Bank Manager ཐུག་པ་རྤེད་ཟྤེར། སྔོན་མ་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་ཐུག་ཡོད་མ་
རྤེད། Senior Bank Manager ཐུག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་སུ་གཅིག་གིས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་
ཚོས་ཞུ་རྩའི་ནང་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གསལ་བསགས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ང་ཚོ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འབྤེལ་བ་
བྱྤེད་ས་དྤེ་ Assistant Bank Manager རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ང་ཚོའི་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་
ཆ་ཚང་ཞིག་མགོ་ཚོས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་ལ་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་རྤེས་ལ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་
༣ ལ་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངའི་ Senior Bank
Manager ལ་ཞུ་གི་ཡིན། ཁོང་གིས་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ལ་ཞུ་གི་རྤེད། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་སིད་པ་རྤེད་
ཟྤེར། ངས་དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ དུས་བཀག་དྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། དྤེ་ཏོག་
ཙམ་ཕར་འགང་ཆོག་གི་རྤེད་ཟྤེར། ག་དུས་བར་དུ་འགང་གི་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དུས་ཚོད་དྤེ་ང་ཚོས་ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་
རྤེད་ཟྤེར། ཡིག་ཐོག་ནས་སོད་རོགས་ཟྤེར་དུས། ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཐོག་གནང་བ་དྤེ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ད་ལྟ་དྤེ་ལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡོད་གསུངས་
སོང་། ཡིག་ཆ་དྤེར་ཆ་འཇོག་གནང་དང་མ་གནང་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཡིན་ན་
ཡང་ད་ལྟ་བར་དུ་དུས་ཚོད་འདི་ག་ཙམ་ཞིག་གནང་བའི་རྤེས་ལ། དྤེ་རིང་རང་རྩོད་བཤད་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་
ཙམ་པ། ག་རྤེ་བྱས་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། མང་ཚོགས་ཀིས་མཁྱྤེན་མ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོ་གཅིག་པོས་མཁྱྤེན་དགོས་པ་དང་། ཞུ་སོར་བ་གཅིག་པོས་ཤྤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
ཡིན་ན། དྤེའི་སྔོན་ནས་ཕུལ་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད་པ། དུས་ཚོད་སྒང་ལ་སྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་
Surprise Element དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཟོ་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེར་དགག་པ་རྒྱག་
དགོས་ན་ཡང་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས། ཁ་སྤེང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་རིང་དྤེ་འདྲ་གཉིས་པ་ཞིག་
འབྱུང་གི་འདུག ད་མ་འོངས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་མ་འཕྲད་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ནས། ང་ཚོས་སྐབས་དྤེ་དུས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དྤེ་ཚོས་འཕྲལ་སྤེལ་གི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད་རྤེད་ལ། མ་
འོངས་པའི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ལབ་ན། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་མཚམས་བཞག་པའི་རྤེས་
ལ་དོན་གཅོད་གསར་པ་སྐུ་ངོ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཡང་བསར་ Citibank ནས་
ཡི་གྤེ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་དུས་ང་ཚོ་སྤེམས་འཚབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། དངུལ་ཁང་གཞན་པ་ཞིག་ནང་རྩིས་མགོ་ཕྤེས་ཚར་ཡོད་དུས་ Citibank སྒོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

BB&T ནང་ལ་བླུགས་ས་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་འོངས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་དྤེའི་
ནང་ལ་གསུངས་སོང་། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤིག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་དང་ཁོང་ཚོས་མ་གཏོགས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་ནས། དྤེ་ད་གནད་དོན་གཅིག་
མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་དང་ཡང་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། ངས་འབྤེལ་ཡོད་ཚོ་ལ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་
ད་རིང་འདིར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཞུ་མ་དགོས་པ་གིས་ཞྤེས་ཞུ་གི་ཡིན། གལ་སིད་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་ཀིས། དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་མཁྱྤེན་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་ན། གུས་ཞུ་
སོར་བ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་ན་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོ་ཚབ་ཕྤེབས་
ཀི་ཡོད་ན་རྤེད། ཁིམས་ཁང་གཞན་པ་ནང་འགོ་སོལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ས་རྤེད། འདི་ལ་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས་ཏྤེ། དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཅར་ནས་ཞུ་དགོས་ན་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གསུངས་པ་ཞིག་དྤེ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་
ཚོས་ཕར་སྒུག་པའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད་པ་ཟྤེར། དྤེ་སྒུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། ༧།༣ ལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་པའི་དུས་ཚོད་
དྤེ་ཕར་འགངས་ཐུབ་ཙམ་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གཅིག་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པ། གང་ལྟར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དྤེ་ཧོལ་རྒྱུགས་རྤེད་ཟྤེར། ཟླ་དུས་ཚེས་
གངས་དྤེ་ནོར་སིད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ནོར་ཡོད་ན་ཐོག་མ་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་ ༦།༢༣ ལ་འབྱོར་སོང་ཟྤེར་བ་
དང་། ཚེས་ ༢༩ ཕག་བིས་ཕུལ་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཚེས་ ༢༢ གསལ་བ་དྤེ་ཚེས་ ༢༢ རང་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེའི་
སྐབས་ལ་ཚུར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲུབ་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་སྤེབས་ཚར་ནས། རྩིས་པས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་
གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་ལམ་སྤེང་བིས་ནས་ཛ་དྲག་གིས་ཕུལ་བ་ཡིན་དུས་ཚེས་གངས་ཤིག་འགོད་ནོར་ཤོར་འདུག
དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ཚེས་གངས་འགོད་ནོར་ཤོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་ཛ་དྲག་
ཡིན་དང་མིན་དང་། ཧོལ་རྒྱུག་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད། ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ་ལྷོད་གཡྤེང་རྤེད། གང་འདྲ་ཞིག་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་འདྲ་
ཞིག་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རྤེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷོད་གཡྤེང་རྩ་བ་ནས་བཏང་མྤེད། ད་གཙང་མ་བཟོ་
དགོས་པ་རང་ལ་བལྟས་ནས་བྱས་བཞག་ཅྤེས། ད་ལྟ་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ན་འགིག་
གི་མི་འདུག་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་མིང་སྒྱུར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། རྩིས་དྤེ་གཙང་མ་བཟོས་ནས་མིང་བསྒྱུར་
བྱས་ན་མ་གཏོགས། དངུལ་ཁང་ནང་གི་དངུལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གཙང་མ་བཟོས་ནས་མིང་བསྒྱུར་བྱས་ན་མ་
གཏོགས། གལ་སིད་མིང་བསྒྱུར་གཞན་པ་ཞིག་བྱྤེད་དུ་ཕིན་ནས། ད་ལྟའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོ་བོ་དྤེ་འགྱུར་བ་ཞིག་
ཐྤེབས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་དྤེ་ལས་ཀང་དཀའ་ངལ་མང་བ་ཞིག་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། དྤེ་
འབྤེལ་ཡོད་སོ་སོ་ལ་ཞུས་ཡོད། ཐབས་ཤྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ཐབས་ཤྤེས་གང་གང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱས་པ་དྤེ་རྤེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཐུས་ཤོར་བཏང་ཡོད་རྤེད། འཐུས་ཤོར་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ཚིག་
རང་རྤེད་མ་གཏོགས། འཐུས་ཤོར་ག་འདྲ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་གང་ཡང་གསུངས་གནང་མ་སོང་།
བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཏན་ཏན་བྱུང་
ཡོད་རྤེད། བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་མྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟའི་གནད་དོན་འདི་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་
བྱུང་བ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ལྷོད་གཡྤེང་གང་འདྲ་ཞིག་བཏང་བ་རྤེད། ཧོལ་རྒྱུགས་གང་འདྲ་ཞིག་
བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ཙང་། གནད་དོན་གཏན་འབྤེབ་མ་བྱས་སྔོན་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གོ་བ་ལོག་པ་ལྤེན་པའི་ཉྤེན་
ཁ་འདུག་བསམ་ནས། བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུའི་ནང་དགོས་ཀི་མི་འདུག
འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏྤེ། འདི་དྤེ་དུས་འགྱུར་བ་ཕིན་ཡོད་མ་རྤེད།
ཐུགས་འཚབ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བྱུང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལའང་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རྙོག་དྲ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས།
དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་བཀོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ད་
གིན་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
Minnesota ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་རྩིས་པའི་ཁ་པར་ཞིག་འབྱོར་སོང་། ༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་
དོན་གཅོད་དང་། དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཛ་དྲག་ག་ཚོད་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཚང་མས་
མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཡིན་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགིགས་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ཉིན་ཆུ་
ཚོད་ ༣ པ། ༣་༣༠ ཙམ་ལ་ང་ཚོའི་རྩིས་པའི་ཁ་པར་འབྱོར་སོང་། འབྱོར་བའི་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་
སང་ཉིན་གི་མཛད་འཆར་དྤེ་ང་ཚོས་བང་སིག་བཞིན་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་འབྤེལ་ཡོད་དྲུང་ཆྤེ་ཚོ་དང་
མཉམ་དུ། སང་ཉིན་གི་མཛད་འཆར་དྤེ་བང་བསིགས་ཚར་བ་དང་། འཕྲལ་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་རྤེད།
ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ་ sms བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཆགས་
འདུག་ཅྤེས། དྤེའི་སྔོན་ལ་རྩིས་པ་རང་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཁྱྤེད་རང་གིས Bank Assistant
Manager ཐུག་པར་ཕིན་པྤེ་ཞྤེས་ལབ་པར། ཐུག་པར་འགོ་གི་ཡིན་ཞྤེས་ Bank Assistant
Manager ཐུག་ཏུ་ཕིན་པ་རྤེད། ཐུག་པར་ཕིན་པ་དང་ལམ་སྤེང་ཚུར་ལན་སྤེབས་སོང་། Bank
Assistant Manager གིས་ང་ཚོས་གང་ཡང་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལས་ཁུངས་ཨ་མའི་ཐག་གཅོད་
རྤེད། ང་ཚོས་འདི་ནས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་པའི་ལུགས་སོལ་ཡོད་མ་
རྤེད། Bank Account ག་རྤེ་བྱས་ནས་སྒོ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཁོ་རང་བསར་ཞིབ་བྱྤེད་པའི་རིམ་པ་ཞིག་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ Bank Account ནང་ལ་འགོ་སངས་འདྲ་བོ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་འགོ་ཡོད་མྤེད།
དྤེ་ཚོ་ལ་བསད་བཏགས་ནས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་གི་འདུག ཁྱོན་ནས་ཕར་སྐད་
ཆ་འདྲི་ས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག ཚུར་ལན་རྒྱབ་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཁྱྤེད་རང་
གིས་ང་ཚོའི་རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པ་ Marvin Gruza, New York ལ་བཞུགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ D.C ལ་
བཞུགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་མ་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པ་རྤེད་འདུག ང་ཚོའི་
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ལས་ཁུངས་ Washington D.C ལ་སོས་ཚར་བ་རྤེད་དྤེ། རྩིས་སོབ་སོན་པའི་གསོལ་ཕོགས་ང་ཚོས་ཞྤེ་
པོ་འབུལ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཁོ་རང་བྤེལ་བ་ཚ་པོ་རྤེད། རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པ་རྤེད། རྩིས་ཀི་
དགྤེ་རན་རྤེད། བྤེལ་བ་ཚ་པོ་ཞིག་རྤེད་འདུག ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ Bank ནས་ཡི་གྤེ་ག་རྤེ་འབྱོར་ཡོད་
མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་ཚེས་ ༢༦ ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་བིས་དྤེ་ཕུལ་དུས་དྤེ་མཉམ་དུ་སར་ནས་བཏང་ཡོད།
དྤེ་ངས་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། འདིའི་ནང་ལ་གནད་འགག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་" Dear
office of Tibet, We regret to inform you that following a recent
review, Citibank NA has chosen to close the account reference to
above. As stated in the terms and conditions of your Citibank client
manual, consumer account or Citibusiness client manual, we
reserved the right to close your account at any time. Our decision
was made following the results of a review of bank information
and records. To help minimize impact to your banking we ask that
you please carefully read the information in this letter to identify
any action you need to take." དྤེ་བོད་སྐད་ནང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་འགོད་པ་
དང་བཅས་ཞུ་རྒྱུ། ཉྤེ་ཆར་བསར་ཞིབ་སྐབས་ Citibank དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱྤེད་རང་གི་དངུལ་ཁང་
རྩིས་མགོ་དྤེ་དག་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་བདྤེན་པ་ཡིན། དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་ཡང་ན། CITI
དངུལ་ཁང་གི་ཚོང་ལས་ཀི་ག་བདག་གི་ལམ་སོན་ནང་ཆ་རྤེན་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར། དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ནམ་
དུས་གང་ཞིག་ལ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ང་ཚོ་ལ་ཡོད། ང་ཚོའི་ཐག་གཅོད་དྤེ་དངུལ་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་དང་
དྤེབ་ཐྤེར་ལ་ཉྤེ་ཆར་བསར་ཞིབ་ཀི་གྲུབ་འབས་ལས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་བརྒྱབ་པའི་ཉྤེར་
ལྤེན་ལས་དོ་ཕོག་འབྱུང་བ། དོ་ཕོག་ཉུང་བ་ཡོང་རྒྱུར་ཕལ་ཆྤེར་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་གནད་དོན་འཁོད་པ་རྣམས་ཞིབ་
ཚགས་ཀིས་ལྟ་ཀློག་བྱས་ཏྤེ་རང་ངོས་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་རྤེད། ཞྤེས་དུམ་བུ་
དང་པོ་དྤེའི་ནང་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དུམ་བུ་གཉིས་པ་དྤེའི་ནང་ལ། Your account will close
on July 16, 2017 and any Citibank ATM or debit card for this
account will be cancelled five days before. དྤེ་ཟྤེར་དུས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ལ་
credit card དང་ debit card བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་གི་མ་རྤེད། དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེའི་
ནང་དོན་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། Please stop issuing cheques, scheduling
payments or transfers, or conducting any ATM or debit card
transactions. Any transaction that present to your account after it
closes will not post and will be denied or returned. This includes
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cheques, deposits, electronic credits or debits, transfers, bill
payments, ATM withdrawal request, PIN or POS debit card
transactions. གཉིས་པ་དྤེ་ལ། please cancel any direct deposits,
automatic or recurring transactions or any other type of electronic
transaction you may have set up for this accounts. གསུམ་པ་དྤེ་ལ།
please destroy and securely dispose of any account cheque books.
དྤེའི་ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ། བཞི་པ་དྤེ་རྤེད། If you have funds in your accounts ཅི་སྤེ་
ཁྱྤེད་རང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོའ ་ི ནང་དངུལ་ཡོད་ན། if you have any funds in your
accounts, we recommend that you withdraw or transfer these
funds before your account closes. ཁྱྤེད་རང་གི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་དྤེ་སྒོ་མ་བརྒྱབ་
སྔོན་ནས་དངུལ་ཕིན་འཐྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག སོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག བྱྤེད་དགོས་ཀི་
རྤེད། Please make sure that all outstanding transactions have posted
to your accounts before you do this to prevent any return items or
applicable overdraft fees. དྤེ་ནས་ we will mail you a cheque. དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། གལ་སིད་ account closed སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དངུལ་
ལྷག་ཡོད་ན། we will mail you a cheque for the remaining balance in
your accounts after it closes. If you have an overdrawn balance we
will notify you in writing with instructions on how to make a
deposit to cover the overdraft and to prevent being referred to
collections. གང་ལྟར་སྒང་དྤེར་གལ་ཆྤེ་བ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་བརྒྱབ་པའི་རྤེས་སུ་
དངུལ་ལྷག་ཇི་ཡོད་ཀི་དངུལ་འཛིན་ cheque book སྦྲག་ཐོག་ནས་བཏང་ཡོང་གི་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་
རྤེད། དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འའཕྲད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། དངུལ་གི་ cheque ཞིག་སད་པ་ཡིན་ན་འང་དྤེ་
Office of Tibet དྤེའི་ checking ཡིན་ན་རྤེད་ saving ཡིན་ན་རྤེད་དྤེའི་སྒང་ལ་མ་གཏོགས་
སད་ཡོང་གི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་དངུལ་གི་ cheque སད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྤེད། ང་ཚོས་ account གཞན་པ་
ཞིག་སྒོ་ཕྤེ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དྤེ་བླུགས་ས་རག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཤིག ཡི་གྤེ་
འདི་གང་བྱུང་བ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཡར་སན་སྤེང་ཞུས་པའི་མཉམ་དུ་ཕག་བིས་དྤེ་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ནས་
Marvin Gruza ལ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད། རྩིས་པས་ཁྱྤེད་རང་གང་འདྲ་ཡོད། ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་དངུལ་
ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་ཞིག་འབྱོར་བྱུང་། དཔང་རགས་ཨང་། ༣༢ དྤེ་དབྱིན་ཇི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། བོད་ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་
རྤེད། ངའི་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་པ་དྤེ་ཞུ་གི་ཡིན། དངུལ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་ཇི་འབྱོར་དང་། དངུལ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གཞོན་པར་བཅར་བ་དང་། ཁོང་གི་ལན། ད་ལྟ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཡི་གྤེ་འདྲ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཤུས་འབུལ་དགོས་ལབ་པ་ལྟར་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། ཁྱྤེད་རང་གིས་ང་ཚོར་གོགས་ཕན་གང་འདྲ་གནང་ཐུབ་པའི་
སྐོར་དང་། ཡ་མཚན་ཞིག་ལ་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་སྐོར་དང་།
མཐའ་མཇུག་ཏུ་ཁྱྤེད་རང་གི་རྩ་ཆྤེ་བའི་ལམ་སོན་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མོ་ལགས་ཀིས་
ང་ཚོའི་རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པ་ Marvin Gruza ལ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཆུ་ཚོད་ ༢་༥༥ ཕུལ་བ་
རྤེད། དྤེར་ཁོ་རང་གི་སྐར་མ་ ༩ ནང་ཚུད་ལན་བརྒྱབ་ཡོང་བ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་ལན་ལས་ས་པོར་རྒྱབ་
རོགས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། Marvin ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དཔྤེ་མ་སིད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྤེད། ང་དོན་
གཅོད་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གཉིས་བྱྤེད་དུས་རིང་ལ་ New York ལ་ཐྤེངས་མ་མང་པོ་ཕིན་ཡིན། Marvin
ཐུག་དགོས་འདུག་སྤེ། ཁོས་ཁྱོན་ནས་དུས་ཚོད་བཏོན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་། དྤེའི་ཉིན་དྤེར་ཕག་བིས་
ཕུལ་བ་དང་ལན་བཏང་ནས། ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། I know why ཁོས་ཚིག་ཐག་
ཆོད་པོ་ཞྤེ་པོ་གསུངས་འདུག ངས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡིན་མིན། and this is not
something new འདི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། this is political འདི་ཆབ་
སིད་རྤེད་ and there is nothing that you can do about དྤེའི་ཐོག་ཁྱོད་ཚོས་གང་
ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། Jewish
Organization and their offices have similarly have their accounts
closed. འཇིའུ་ཤི་སིག་འཛུགས་ཁག་དང་དྤེ་ཚོའི་ལས་བྱྤེད་ལ་དྤེ་མཚུངས་དངུལ་ཁང་རྩིས་སྒོ་བརྒྱབ་འདུག
it seems this is more common with larger banks they really do not
care about giving up business དྤེ་ལྟར་ན་དངུལ་ཁང་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཚོའི་ནང་དྤེ་ལྟ་བུ་མང་བ་རྒྱུན་
ལྡན་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་དང་། ཁོང་ཚོའི་ཚོང་ལས་ཤོར་བ་ལ་དྤེ་ཙམ་གིས་ཚོར་སྣང་མྤེད། my suggestion
is to switch to bank that is local. Marvin Gruza ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ས་གནས་ཀི་
དངུལ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ནང་སོ་ཐུབ་ན་དགྤེ་ཞྤེས་ལན་དྤེ་འབྱོར་བ་རྤེད། ལན་དྤེ་འབྱོར་བ་དང་། ང་ཚོས་ཡར་སན་
སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་ནས། ད་གིན་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་བཏོན་གནང་
བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་དངུལ་གི་གནས་བབས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡར་ཕུལ་ཤོག་གསུངས་པ་དྤེ་
རྤེད། ང་ཚོས་བོད་ཡིག་ནང་ནས་ ༦ པའི་ ༢༦ ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། དབྱིན་ཇི་ལ་བསོད་ནམས་བཀ་ཤིས་ལགས་ལ་
དྤེ་དུས་ཚེས་ ༢༥ ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ཆིབས་བསྒྱུར་ལྷན་བཅར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་
ཡིན་པ་སོང་ཙང་། གཡུང་དྲུང་ལྷ་མོ་ལགས་ཀིས་དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་དངུལ་ཁང་རྤེ་རྤེར་ག་རྤེ་ག་རྤེ་
ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེ། ད་ལྟ་ངས་དཔང་རགས་ལ་ཕུལ་མྤེད། གང་ཡིན་ཞྤེ་ན་དྤེ་གཉིས་གཅིག་པ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཡིན་
ནའང་ཚེས་ ༢༥ ལ་དྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་། ༢༢
དང་ ༢༣ ཟིན་པ་ཡིན། དྤེ་ནས་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཚུར་འཁོར་བ་རྤེད། ༢༩ ལ་ཁ་སྤེང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད་ ༢༧
དང་། ༢༨ ལ་མགོ་ཕུར་བའི་དུས་ཚོད་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཉི་མ་གཉིས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པོ་
ཞིག་ཐུག་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་གི་རོགས་དངུལ་མར་བཅག་འདུག་པ་དྤེ་ཡར་སར་གསོ་ཡོང་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཉི་མ་གཉིས་རྦད་དྤེ་རྒྱུགས་པ་རྤེད། དགོང་མོ་དྤེ་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་སྤྱི་ནོར༸་གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དྤེ་ཐྤེངས་དང་པོར་ཨ་མི་རི་ཀའི་གོས་ཚོགས་ནང་ཚེས་ ༢༧
དགོང་མོ་ལ་གོ་སིག་ཞུས་པ་དྤེ་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥ པ་དྤེའི་ནང་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་སུ་འང་ Nancy
Pelosi དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་གསོལ་ཚིགས་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པ་དང་། དྤེ་
འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་དངུལ་ཁང་དྤེའི་སྐོར་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ལ་
ཡང་བསར་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཞིག་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་འགོ་ནས་མཇུག་བར་ཡིག་ཐོག་ལ་
འཁོད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད།
ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན། དཔང་རགས་ཨང་། ༣༥ དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། མཚུངས་མྤེད་ཕི་འབྤེལ་

དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། འདི་ག་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་ཁག་ Bank Account སྒོ་བརྒྱབ་
རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ལམ་ཙམ་སན་སྤེང་ཞུས་ཟིན་ནའང། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་དང་།
ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་གསལ་འཁོད་དགོས་སྐོར་ལམ་སོན་ཕྤེབས་དོན་ལྟར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་
ཞུས་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་ Citibank ནས་རྒྱུ་མཚན་འགྤེལ་

བཤད་གང་ཡང་མྤེད་པར་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་ཁག་ལྔ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་སྔོན་བརྡ་འབྱོར་འཕྲལ་དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་དང་སིད་སོང་གཅིག་ལྕོགས་མཆོག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་
སྐབས་འཁྤེལ་སབས་ SMS བརྒྱུད་དྤེའི་སྐོར་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། གཉིས་པ་དོན་ཁང་གི་ཁལ་
གི་སོབ་སོན་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་ལན་དུ། གནད་དོན་དྤེ་ཆབ་སིད་ཡིན་སྐོར་དང་། འཇིའུ་ཤི་སིག་འཛུགས་
ཁག་ཅིག་ལའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལྟར་བྱུང་སྐོར་དང་། གང་ཡང་བྱྤེད་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། དངུལ་ཁང་ཆྤེན་པོ་དྤེའི་
ནང་རྩིས་མགོ་སྒོ་བརྒྱབ་སྤེ། ས་གནས་ཀི་དངུལ་ཁང་ཆུང་ངུ་ནང་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ཁ་ཕྤེ་དགོས་པའི་ལས་
སོན་ཕྤེབས། གསུམ་པ་དྤེ། དྤེ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་གནས་དོན་ཁང་གི་ Office of Tibet མིང་ཐོག་
ནས་ཕིར་འཐྤེན་གནང་འཆར་དང་འབྤེལ། དོན་ཁང་གི་མིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གཙང་མ་
བཟོ་ཕོགས་སྐོར་ལམ་སོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ལན་འགའ་ཞུ་འབས་སུ། དོན་གཅོད་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉིན་
རྡ་སར་མཇལ་འའཕྲད་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་བྤེལ་ཇམ་དོན་གཅོད་ཁང་ཞིག་སྤུས་གཟིགས་
གནང་འཆར་ཡོད་སབས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་བྤེལ་ཇམ་དུ་གཏོང་དགོས་ཆགས་སིད་སྐོར་ལམ་སོན་ཕྤེབས།
བཞི་པ། གནད་དོན་དྤེ་དག་གཞིར་བཞག་ཐོག ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དོན་
ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ན་ལྤེགས་གནས་
སྐོར་སན་སྤེང་ཞུས། ལྔ་པ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་གནད་དོན་དྤེའི་སྐོར་བཀའ་ཤག་ཏུ་གོ་བསྡུར་བྱུང་
རྤེས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སན་སྤེང་དགོས་སྐོར་བཀའ་ཕྤེབས་བཞིན། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ རྤེས་གཟའ་ཉི་
མ་ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་སྒྤེར་དྲུང་བསོད་ནམས་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་། ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཕི་འབྤེལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྲུང་ཆྤེ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་དྭགས་པོ་མཆོག་ལ་དངུལ་ལྷག་གནས་སངས་ཇི་ཆགས་དང་། དངུལ་ཁང་ནས་སྔོན་
བརྡ་འབྱོར་བའི་འདྲ་བཤུས་བཅས་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས། བཀའ་ཤག་གིས་སར་ཡང་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གོ་
བསྡུར་གནང་འཆར་ཡོད་པས་འཕྲལ་དུ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་སྐོར་ཡང་ཞུས། ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ ཉིན་གཉིས་རིང་
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་ Richard Gere མཆོག་
Washington D.C ལ་ཕྤེབས་པ་དང་སབས་བསྟུན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༡༥ ཙམ་མཇལ་འཕྲད་དང་།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྔ་སྣུར་གིས་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པས་བསར་
ཞུའི་དུས་ཚོད་མ་བྱུང་། དྤེའི་བར་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་དང་། དཀའ་སྤེལ་
ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་འཁོད་ཡོད་མྤེད་བཀའ་འདྲི་གནང་བས་དྤེ་རིང་བསར་དུ་སན་སྤེང་འདི་ཞུ་དགོས་བྱུང་། དོན་
ཁང་ནས་ཐབས་ལམ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ། ཀ༽ གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་
དངུལ་ལྷག་ཇི་ཡོད་བྤེལ་ཇམ། ཡང་ན་སུད་སི། ཡང་ན་དོན་ཁང་གཞན་སུ་ཞིག་ལ་དངུལ་སོ་དགོས་པའི་ལམ་
སོན་ཇི་ཕྤེབས་ལྟར། དངུལ་ལྷག་ཆ་ཚང་བཏང་སྤེ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ། ཁ༽ དོན་ཁང་དྤེ་ FARA
Foreign Agents Regulation Act འོག་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། ས་གནས་ཀི་
དངུལ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ནང་གསར་དུ་རྩིས་མགོ་ཕྤེ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ཕྤེ་ཐུབ་ཚེ་ཟླ་ཤས་
རིང་གི་ཕོགས་དང་རྒྱུན་གོན། དམིགས་གསལ་བཅས་ཀི་གཏོང་དམིགས་ཙམ་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་གསར་
པའི་ནང་སོ་རྒྱུ། དྤེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་དངུལ་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོག དོན་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་བྱང་ཨ་རི་བོད་
མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ Tibetan Community Development Fund རྩིས་
ཁོངས་ནས་ཕོགས་དང་རྒྱུན་གོན་དམིགས་གསལ་བཅས་གཏོང་ཐབས་འཚོལ་རྒྱུ། དྤེ་འབྤེལ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ཡུལ་ཁིམས་ལྟར་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་ལྷན་ནས་ཀང་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་བྱ་རྒྱུ། དྤེ་
ལྟར་འགིག་མིན་ཐད་འདི་གའི་ཁལ་སོབ་སོན་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ། ག༽ གོང་གསལ་དོན་ཁང་ Office of
Tibet དངུལ་ལྷག་རྣམས་ག་པར་གཏོང་དགོས་ཡོད་མྤེད་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་གང་མྱུར་ཡོང་བ་ཞུ། ང༽
དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་གསར་པ་ཕྤེས་ཏྤེ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་མ་ཐུབ་བར་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཁག་ནས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབབ་ཇི་ཡོད་སོ་སོར་ཉར་འཇོག་གིས་གནས་སྐབས་རིང་དོན་ཁང་དུ་གཏོང་མི་དགོས་
པའི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། ཅ༽ བྱང་ཨ་རི་བོད་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ TCDF,checking account ཡོད་པ་དྤེ་ས་གནས་དངུལ་
ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་གསར་པ་ཕྤེ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཙམ་མ་མཐོང་། ཆ༽ མ་འོངས་
པར་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དྤེ་དག་དངུལ་ཁང་གང་གི་ནང་འཁྱྤེར་དགོས་མིན་བཅས་ལ་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་
གང་མྱུར་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ལ་དུས་ཚོད་བྱུང་བ་དང་ཕུལ་བ་
ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ནས་བཟུང་དཔང་རགས་ཀི་ཨང་ཀི་གསུངས་ནས། དྤེའི་གནད་དོན་སིང་བསྡུས་ཤིག་གསུང་། ཆ་
ཚང་ཀློག་མི་དགོས་པ་བྱས། གནད་འགག་འཕྲད་ཀི་ཡོད་ན་ཀློག་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རོགས་གནང་།
ཞུ་སོར་བས། ཕག་བིས་དྤེ་ཡང་ཛ་དྲག་ལ་ཛ་དྲག་གནང་མ་སོང་གསུང་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཚེས་ ༢༧། ༢༨ ལ་ལས་ཀ་
ཚར་བ་དང་། ༢༩ ཉིན་དྤེ་ག་རང་ལ་ཕག་བིས་དྤེ་ཕུལ། དྤེའི་རྤེས་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་རྩིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མོ་
ལགས་དངུལ་ཁང་ལ་ཕིན་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་མྤེད་པ་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་རང་
ཕར་བཅར་ནས། འགྤེལ་བཤད་ཅིག་རྒྱག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་སད་རོགས་གནང་། ཐབས་ལམ་གི་དཀའ་ངལ་
སྤེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། ཡིན་ནའང་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་རྒྱབ་ཏུ་འཇུག་རོགས་ཞྤེས། དུས་
ཚོད་ཞུ་བར་ཕར་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ དང་ ༢༩ ནང་གནས་ཕུལ་བ་དྤེ་
གཉིས་ནང་ལ་ཡང། Assistant Manager མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་འཁོད་མ་ཐུབ་བའི་
གནས་སངས་འདི་ལྟར་རྤེད། དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ལ་དངུལ་ཁང་གི་ Manager
མཇལ་ནས། གུས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་། ༣༦ ཉིན་དྤེ་ག་རང་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དངུལ་ག་
པར་ག་པར་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བཏང་གནས་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་རགས་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད་ལ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་། ༣༦ ནང་འཁོད་ཡོད། དྤེའི་ནང་གལ་ཆྤེ་
བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡིག་ཕྲྤེང་གསུམ་པ་ནས་མར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དངུལ་ཁང་དྤེའི་ནང་དངུལ་རྩིས་མང་
པོ་བཅོལ་འཇོག་ཞུས་པ་རྣམས་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་གཞན་ཁག་ལ་རྩིས་སོས་བཅོལ་འཇོག་ཞུ་ཕོགས་སྐོར་གོས་
བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
དངུལ་འབབ་དྤེ་བཞིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བཅོལ་འཇོག་གི་ངོ་བོ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དངུལ་དྤེ་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་དང་སུ་ལ་བཏང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་བཅོལ་སོང་ཟྤེར་བའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་རྩིས་
ཁུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ལམ་སོན་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་ངས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་ཟྤེར་ན།
རྤེས་ལ་ཁལ་ཕོག་ཡོད་དང་མྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དྤེ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། དོན་གཅོད་
ཁག་རྤེ་རྤེ་ལ་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་ག་ཚོད་བཏང་མ་བཏང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཞུ་མི་དགོས་པ་བྱས། ད་གིན་ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་གཉིས་ལ་
e-mail བཏང་བ་དྤེའི་གས་ཆ་ཚང་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ཡང་གནས་ཚུལ་དྤེའི་སྐབས་
ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་དྤེ་ལ་ Bank Manager ཐུག་ནས།
ད་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དྤེ། ང་ཚོ་འཕྲལ་སྤེལ་རིང་ལ་ངལ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུ་འདྲ་བོ་རག་པ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་
དུས་བཀག་དྤེ་ཕར་ཏོག་ཙམ་འགངས་ཐུབ་པ་རྤེད། དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལའང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་
ནས་ང་ཚོའི་དངུལ་ཁང་ལ་ཕར་ཞུས་ནས་དངུལ་ཁང་གི་ Assistant Bank Manager ག་རྤེ་
གསུངས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ངས་གོང་རིམ་ལ་ཞུ་གི་ཡིན། གོང་རིམ་གིས་དངུལ་ཁང་ཨ་མ་ལ་ཞུ་གི་རྤེད། དྤེ་ནས་ལན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྤེབས་པ་ལ་དུས་ཚོད་འགོར་གི་རྤེད། ང་ཚོས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ཡང་
ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།
༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མོ་ལགས་ཕར་ Assistant
Manager Edward Arias Cohrin ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས། ཁོ་རང་གི་ལན་
ག་རྤེ་འབྱོར་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན་ July 11, 2017, Edward Arias. Hi Yongdung per our
conversation, today the accounts are still under review and as soon
as I get any information, I will be in contact. དྤེ་ང་ཚོས་དཔང་རགས་ནང་ཕུལ་མྤེད།
དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་བྱུང་བ་། ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན་ཡིག་ཆ་འཕར་མ་ཨང་། ༥ པ་དྤེའི་ནང་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དྤེར་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡
ཐོག་ལ། དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་དངུལ་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་གི་ནོ་ཝྤེལ་ཞི་བདྤེའི་གཟྤེངས་
རགས་ཐོབ་མཁན་ Liu Xiaobo འདས་གོངས་ཕིན་པ་རྤེད། ཕ་གིར་ང་ཚོ་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཟྤེར་དུས་
ཙམ་པ་ལ་རྒྱ་གར་གི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཆགས་ཡོད་དུས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གིས་གནས་ཚུལ་དྤེ་མཁྱྤེན་ཡོད་
དང་མྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མཁྱྤེན་ཡོད་དང་མྤེད། ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་ལགས་ཀིས་
མཁྱྤེན་ཡོད་དང་མྤེད་པསམ་ནས། དྤེའི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཆྤེད་འཆི་མྤེད་རིག་འཛིན་ལགས་ལ་ཞལ་
པར་ཕུལ་ཡིན། འཆི་མྤེད་རིག་འཛིན་ལགས་ལ་ Liu Xiaobo འདས་གོངས་ཕིན་པའི་སྐོར་དྤེ་༸སྐུ་མདུན་ལ་
སན་སྤེང་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ། ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ Bank ནས་ད་ལྟ་ཁོང་རང་ཚོས་བསར་
ཞིབ་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྐོར་འཆི་མྤེད་རིག་འཛིན་ལགས་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཆུ་ཚོད་ ༡༡
ཐོག་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་ཡིན། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ དང་སྐར་མ་ ༡༠ ལ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ་ཞལ་
པར་ཕུལ་བ་ཡིན། དྤེ་གཉིས་ཀའི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིང་
སོང་མཆོག་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་ Liu Xiaobo སྐོར་དང་དངུལ་ཁང་སྐོར་དྤེ་ཡར་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་
དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་། ༥ པ་དྤེའི་ནང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཕི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་པ་སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀི་ཡི་གྤེ་ཞིག་འབྱོར་སོང་། ཁ་སྤེང་ང་ཚོས་འདི་ནས་བཏང་བ་
དྤེའི་གནས་སངས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ལན་དྤེ་ལ་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༤ པ་ཕུལ་པ་
དྤེ་རྤེད། དཔང་རགས་འཕར་མ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ ཕུལ་པ་དྤེའི་ནང་ནས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུ་མི་དགོས་པ་གིས། ཡིན་
ནའང་དྤེའི་ནང་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་
ཡོད་མ་རྤེད་རང་རང་གསུང་གི་འདུག དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཚང་མ་ཐད་ཀར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་བྱས་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེའི་མཚན་ཐོག་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན། དོན་ཚན་གཉིས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་གང་ཞུས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་གའི་ལས་ཁུངས་ཀི་དངུལ་ཁང་རྣམས་འདི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སྒོ་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བརྡ་ལན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྱོར་ཡོད་ནའང་། ཉྤེ་ཆར་དངུལ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས་ Citibank Assistant Bank
Manager ནས་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྣམས་སྒོ་རྒྱབ་མི་དགོས་པའི་ཞུ་སན་ཞིག་དངུལ་ཁང་ཨ་མའི་ལས་
ཁུངས་སུ་བདུན་ཕྲག་སྔོན་མར་ཕུལ་བར་བརྤེན། མཐའ་མའི་ལན་གསལ་མ་འབྱོར་བར་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་
རྣམས་མུ་མཐུད་བྤེད་སྤྱོད་བྱས་ན་འགིག་ཅྤེས་ས་གནས་དངུལ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས་ནས་གསུངས་
པར་བརྤེན། ད་ལྟའི་རིང་དངུལ་ཁང་གསར་པར་སོ་བཤུག་བྱས་མྤེད། ད་ལྟ་ BB&T ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་དྤེའི་
སྐབས་སུ་བྱས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་། ༡ དྤེའི་ལན་དྤེ་ལ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་བསོད་ནམས་
དྭགས་པོ་ལགས་ཀིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། མཚུངས་མྤེད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ལ།
༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ འཁོད་གནས་འབྱོར་འཕྲོད་བྱུང་། དྤེའི་ནང་། ཉྤེ་ལམ་དྤེ་གའི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་
རྒྱབ་དགོས་པའི་གནས་སངས་གྱུར་པར་སོང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་མ་དངུལ་བཅོལ་འཇོག་ཡོང་
ཁུངས་ནས་དངུལ་འབབ་གང་ཙམ་ཞིག་དོན་གཅོད་ཁག་ཅིག་ལ་བགོས་ཟིན་པ་དང་། ད་ཆ་དྤེ་གའི་དངུལ་ཁང་
ནས་སྔ་འཕྲོས་རིང་དངུལ་ཁང་མུ་མཐུད་བྤེད་སྤྱོད་ཞུས་ན་འགིག་རྒྱུ་གསུངས་པར། ཉྤེ་ཆར་དངུལ་ཁང་གི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་དྤེ་མ་འོངས་པར་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་སིད་པ་མྤེད་སབས། དྤེ་ག་ལས་ཁུངས་ཀི་བོད་མིའི་སྤྱི་
ཚོགས་ཡར་དགྤེ་རྩ་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཁིམས་མཐུན་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པར་སོང་། དངུལ་
ཁང་གཞན་ཞིག་ནང་དངུལ་དྤེབ་གསར་པ་སྒོ་ཕྤེས་ཏྤེ་རྩིས་གསལ་དངུལ་འབབ་ཇི་ཡོད་དངུལ་ཁང་གསར་པ་
དྤེའི་ནང་རྩིས་སོ་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་
ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྤེ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ན་གསུངས་པ་དྤེ། ད་གིན་ངས་གཅིག་ཞུས་པ་
ཡིན། དྤེའི་འོག་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ། བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་ཡོད་རྤེད་དྭ། ཞུ་ལན་
ནང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ལ་གཟིགས་དགོས་པ་དྤེ་མ་གཟིགས་པ་
བྱས། ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་ནག་ཉྤེས་ཕོག་རྒྱུ་རང་གི་ཆྤེད་དུ་གསུངས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་འཕར་མ་
ཨང་། ༤ དྤེ་དང་། ༡ དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཏོན་ཡོད། ཡར་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ། ཞལ་པར་ཕུལ་བ་དྤེའི་གས་ཞུས་
ཡོད། དྤེ་ཡང་ངས་ད་ལྟ་བཟོས་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་བཟོས་པའི་གནས་ཚུལ་རྤེད་མ་གཏོགས།
ཆྤེད་མངགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུག་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ངས་དཔང་རགས་བཟོས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་ནས་མར་དམིགས་གསལ་འབྤེལ་བ་རང་ཞྤེ་པོ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ངས་
སིང་བསྡུས་སིང་བསྡུས་ཞུ་གི་ཡིན། གང་ལྟར་། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཕག་
བིས་ཤིག་ཕུལ་བ་ཡིན། དྤེའི་ནང་ལ་དོན་ཁང་དང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩ་གཉིས་ཀི་དངུལ་དྤེབ་སྒོ་
རྒྱབ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་གནང་མྤེད་སབས། མ་གནང་ཚེ་དངུལ་ཁང་གཉིས་ནང་དངུལ་དྤེབ་ Bank Account
ཉར་བ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་ཞིག་ལ་གང་ལྟར་ Citibank གི་དངུལ་ཁང་དྤེ། ད་ལྟ་རྤེ་ཞིག་སྒོ་རྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ཐག་
གཅོད་གནང་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ BB&T ནང་ལའང་ཕྤེ་རྒྱུ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་གཉིས་ཀ་བཞག་བཞག་ན་
ཞྤེས། ང་ཚོས་ཡར་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ལ་ང་ཚོ་ BB&T
གི་ Account དྤེ་ཕྤེ་ཐུབ་པ་རྤེད། ཕྤེ་ཐུབ་པའི་ཉིན་ང་ཚོས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད།
Page 412 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཚུངས་མྤེད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ་ཆྤེད་ཞུ། དྤེ་ནས་ཡིག་ཐོག་བཀའ་ཕྤེབས་ནང་གསལ་ལྟར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དོན་ཁང་དང་བོད་མི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩ་གཉིས་ཀི་མིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་གསར་པ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་ཨང་ག་ཚོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། འདི་དཔང་རགས་ནང་ཕུལ་མྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་ན། འདི་ཁུངས་སྤེལ་ནང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་
ནའང་ད་ལྟ་དྤེའི་ལན་ནང་ལ་དཀའ་སྤེལ་ག་དུས་བྱུང་ཡོད་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་དུས། འདི་དོ་བདག་རང་ཐད་ཀའི་
དཔང་རགས་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། ཡི་གྤེ་འདི་གཞུང་འབྤེལ་རང་ཆགས་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དོ་བདག་དཔང་པོ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ witness box ནང་ལ་ལངས་དགོས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་
རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། འདི་མ་རྩིས་པ་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་འདུག་ཁྱད་པར་མི་འདུག གང་ལྟར་ ༨།༣ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ལ་ཕུལ་ཡོད། དྤེའི་གས་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་སོ་སོའ ་ི སངས་འཛིན་འོག་གི་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའི་
ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོར་གཟིགས་མི་འདུག་ལ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ ༨།༢༣ ལ་དངུལ་ཁང་གཉིས་ཀ་ཕྤེ་ན་འགིག་གི་རྤེད།
གཉིས་ཀ་ཉར་ན་འགིག་གི་རྤེད། དྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ཡང་དཔང་རགས་ཕུལ་མྤེད། དཔང་རགས་ཕུལ་པ་དྤེ་དཔང་
རགས་ཨང་། ༣༧ དྤེ་ཡིན། དྤེའི་ནང་ལ་དྤེའི་སྐབས་ཀི་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་འཕར་འཆི་མྤེད་ཚེ་དབྱངས་
ལགས་ཀིས། དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཕྤེབས་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧
ཆགས་ཡོད་རྤེད། washington D.C ལ་ཕྤེབས་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ཡང་འཆི་མྤེད་ཚེ་
དབྱངས་ལགས་ཀི་ཕག་བིས་ཤིག་ཕྤེབས་ནས། གོས་ཚོགས་སྤེབས་རན་གི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དངུལ་
ཁང་རྩིས་མགོ་ལྔ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། འདི་གས་ཡིག་ཆ་
ཚང་མ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་སོ་སོས་གཟིགས་ནས་
གནས་སངས་དྤེ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་བསར་བཏང་ཞོག་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡང་བསར་བཏང་ཞོག་གསུངས་དུས་དཔང་རགས་ཨང་། ༣༧ དྤེའི་ནང་ལ་མགོ་ནས་
མཇུག་བར་དུ་ཡང་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞིག་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ།
དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་གང་ལྟར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་བ་དང་། ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་པའི་
གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། ཡར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ས་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་
ས་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཡོད། གོང་རིམ་ནས་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་གཞིར་བཟུང་ལག་ལྤེན་བསར་ནས་
ཕིན་པ་ཡིན། ས་གནས་རང་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོར་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས། མཐའ་མ་དྤེར་གང་
ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན་འགིག་གི་འདུག གང་ལྟར་ ༨ པའི་ ༣༡ ནས་སྤེལ་
བ་རྤེད་ཟྤེར་ནའང་འགིག་གི་འདུག གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་སྤེལ་ནས། འཕྲལ་སྤེལ་གི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད།
ཕུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད། ད་ལྟའི་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་སྐབས་ལ་ཡི་གྤེ་འབྱོར་ཡོད།
ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སྤེམས་འཚབ་བྱྤེད་མི་དགོས་པའི་གནས་སངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤིག་ཆགས་ཡོད། དྤེའི་གས་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སྤེལ་ཚར་བ་དྤེ། ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ང་ཚོས་སན་ཞུ་ཕུལ་
བའི་ནང་ལ། དྤེའི་རྤེས་ལ་ང་ཚོ་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ལྔ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དབར་ལ་ཡིག་འབྤེལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་འདི་གས་ཧོལ་རྒྱུགས་
བྱས། ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་ཞྤེས་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་བཀོད་པ་ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད་བ། དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ག་དུས་
བཏོན་པ་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བཏོན་གནང་བ་རྤེད་བ། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པ་འདི་གས་ཚང་མ་
དཀའ་ངལ་སྤེལ། ཚང་མ་འགིག་པ་དང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་མང་ཚོགས་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། མང་
ཚོགས་མགོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་བཏོན་གནང་བ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ཁ༽ པའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་མྤེད། ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་གི་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་ཛ་དྲག་ལ་དཔག་
པའི་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་ལྷོད་གཡྤེང་རྩ་བ་ནས་བཏང་མྤེད། དོན་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་བསྒྲུབས་ཡོད། ཡག་
ཐག་ཆོད་བྱས་ནས་བསྒྲུབས་པའི་གནས་སངས་ཤིག དྤེ་ཡང་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁྱྤེད་རང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ལྔ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་
དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གི་འཐུས་ཤོར་བཏང་སོང་ད། ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་སོང་ད། ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་སོང་ད་ཞྤེས་ཚིག་གཅིག་
གསུངས་མ་མོང་། གུས་ལས་ཀ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་ལ། འདི་ལས་མཚམས་བཞག་པའི་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་བའི་རྤེས་
ལ་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་ཐྤེངས་མ་དང་པོར་བཏོན་པ་མ་གཏོགས་བཏོན་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བས་གང་ལྟར་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། མང་པོ་ཞིག་དངུལ་བཏང་ཚར་བའི་
རྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ག་དུས་སྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དངུལ་མ་
བཏང་སྔོན། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེའི་
སྐོར་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཧོལ་རྒྱུགས་དང་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་སོང་ཞྤེས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་
ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བས་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་ལ་
བསམ་བོ་བཏང་འདུག ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར།
དངུལ་གཏོང་དགོས་ན་དངུལ་གཏང་སའི་དོན་གཅོད་མང་པོ་ལ་གཏོང་དགོས་དུས། དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་
ཡང་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ལ་ཐུགས་བསམ་
བཞྤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་མང་པོ་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་རིགས་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། བྱང་ཨ་རི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ལ་ཡང་དྤེ་ལུགས་ཀི་དཀའ་
ངལ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། འཕྲད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཕོགས་ཡོངས་ཀི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་གོང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན་ Micheal Van Walt ཀི་ག་རྤེ་
ཟྤེར་དགོས་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ངས་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་བརྒྱབ་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་འཛེམས་ཟོན་མྤེད་པར་
རྒྱབ་ཀི་འདུག Micheal Van Walt ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། མ་འོངས་པ་དོན་གཅོད་
དྤེ་ཚོའི་རྩིས་ཁ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་སིད་པ་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རང་གིས་གསུངས་སོང་། དྤེ་དྤེ་ག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འོངས་པ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་ཡོང་རྒྱུའི་
གནས་སྐབས་ཤིག་སྤེབས་ཡོང་དུས། དྤེ་དུས་ང་ཚོ་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་
སྒང་ནས་དངུལ་ཁང་དྤེ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡོད་པ་དྤེ། དངུལ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་ནང་ལ་ད་གིན་
ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་མར་བཀླགས་པ་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། Our
decision was made following the result of review of bank
information and records དྤེ་ཡིན་དུས་ bank ཚང་མ། བྱང་ཨ་རི་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། དངུལ་
ཁང་ག་པར་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོའི་བསར་ཞིབ་ཀི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡོད་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་དྤེ་ཚོའི་ཡོང་
ཁུངས་གང་འདྲ་འདུག ཡོང་ཁུངས་དྤེ་ཡང་ཁིམས་མཐུན་རྤེད་འདུག་མི་འདུག དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་
བྱས་ནས་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་པའི་ཉྤེན་བརྡ་སྤེབས་པ་དང་། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་འགན་མ་བཟོད་པ་མཐོང་ཡོད་ན། འདི་
ག་རང་བིས་འདུག་བ་ to help minimize impact to your banking, we ask you
that carefully read the information in this letter to identify and any
action you need to take. དྤེ་དྤེ་ག་རང་གི་བརྡ་བསན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་དོན་ཁང་
གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་དུས། དངུལ་དྤེ་ག་དུས། ག་ཚོད་བཏང་། མ་གཏང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་
གཏོང་དགོས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་སྤེབས་བསད་པ་དྤེ་རྤེད། དོན་ཁང་གཅིག་
གཅིག་པོར་མ་རྤེད། ངས་ཞུས་མྤེད་མ་གཏོགས་དོན་ཁང་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཡོད་རྤེད།
དངུལ་ལྤེན་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། གཏོང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་བསད་ཡོད་རྤེད། དངུལ་རག་པ་དྤེ་ཡར་
གཞག་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ང་ཚོའི་
དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་གང་འདྲ་ཡིན་མིན། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྒང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ཁིམས་དོན་སྒང་
ལ་ཡར་བཞག་མྤེད་མར་བཞག་མྤེད། དྤེ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ཞུས་མྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་
དུས། རང་བཞིན་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་པ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་སྒང་
ལ་ཞུ་སོར་བས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཐུགས་བོ་ཚིམས་པ་ཞིག་བྱྤེད་
ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཞྤེ་ན་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན་ན་དངུལ་དྤེར་ཐབས་ཤྤེས་ཤིག་ཡོད་པ་དྤེ། མཐའ་མ་
དྤེ་ལ་དངུལ་ཁང་དྤེ་སྒོ་རྒྱབ་མི་དགོས་པ་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས། ཐབས་ཤྤེས་ཤིག་ཡོད་པ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད།
ཐབས་ཤྤེས་མྤེད་ན་དངུལ་ཁང་དྤེ་རྦད་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གནས་སངས་དྤེ་འདི་འདྲ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞྤེ་ན་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ གི་ཉིན་ཞུ་སོར་བ་
དང་རྩིས་པ་གཉིས་ Assistant Bank Manager ཐུག་པར་ཕིན་པ་ཡིན་གསུངས་སོང་། སྐབས་དྤེ་
དུས་ཁོ་རང་གིས་གནས་སྐབས་ཀི་ཉྤེན་ཁ་ལས་ཐར་ཙམ་བྱུང་བ་རྤེད། ངས་ད་གིན་ཞུ་དུས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་
ག་རྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ག་པར་ཁུངས་བརྤེན་ནས་ཞུས་པ་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་
སོར་བ་དང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། ངས་ཁུངས་ཞུ་རྩ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུས་
པ་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༨་༤ ནང་ལ་དྤེའི་སྒང་ལ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་རྤེད། ༤་༨༌༤ དྤེ་ངས་གསལ་པོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཀློག་མི་དགོས་པ་གིས། གང་ལྟར་ཡང་ ༤་༨༌༤ མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ཞྤེས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་
སྤེ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ལས་རྤེ་ཞིག་ཐར་ཙམ་བྱུང་ཡང་། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་གནང་མ་སོང་ལབ་ནས་དྤེ་ཁོ་
རང་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བིས་ཡོད་ཙང་། ངས་ཞུ་རྩ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས་ངས་འབྤེལ་བ་ཞུས་མྤེད། འབྤེལ་བ་ཞུ་ས་ཁོ་རང་རག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་སོར་བས་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་
ཡིན་ན་ e-mail གཅིག་ལ་བརྤེན་ནས་བསད་བསད་པ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཡིན་ན་བརྡ་ཐོ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བ་
བཞུགས་བསད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་བརྡ་ཐོ་དྤེ་རག་པ་དང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ས་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་
ནས་། ཡང་བསར་ Bank Main Branch head quarter ཨ་མ་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་མྤེད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་གསུངས་ཚར་སོང་། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་གི་དབྱྤེ་འབྱྤེད་བྱྤེད་མི་འདུག་
ལབ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གསུངས་འདུག་གསུངས་སོང་། བདྤེན་པ་རྤེད་ཞུ་བ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ Bank
Account closed སྒོ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ཛ་དྲག་ཆྤེན་པོ་ཨྤེ་རྤེད། རྤེད། ཡིན་ནའང་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཤོས། དངུལ་
དྤེ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད། དངུལ་དྤེ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་
ཤྤེས་དྤེ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་ཁང་གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་
དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དངུལ་གཏོང་
མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་སྐབས་དྤེ་དུས་གཟིགས་ཐུབ་མི་
འདུག དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ནམ། དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ན་དྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བ་ལ་དོགས་པ་
དང་ཐྤེ་ཚོམ་བསང་ཡོང་གི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཞུ་རྩ་དོན་ཚན་ ༤་༨་༤ ནང་ལ་ཁོ་རང་རང་གིས་ག་རྤེ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་ Assistant Bank Manager ཐུག་པར་ཕིན་པ་
ཡིན་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་རྩ་ ༤་༨་༤ ནང་ལ་ཚེས་ ༣ ཉིན་ལ་ཐུག་པར་འགོ་བ་ཡིན་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
གསུངས་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བ་དང་རྩིས་པ་འགོ་ཡོད་ན་གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་ཐུག་པར་འགོ་དུས་སྐབས་སུ། དྤེའི་སྐབས་
སུ་ང་ཚོ་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ནས་ཐར་ཙམ་བྱུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད་ Assistant
Bank Manager ནས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཚར་བ་རྤེད། ངས་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་གི་ཡོད། གནང་ཚར་བ་
རྤེད། ད་ལྟ་གོང་ལ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ངས་ང་ཚོའི་ Senior Bank Manager ལ་
ཞུས་པ་ཡིན་ Senior Bank Manager གིས་ཨ་མ་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་གི་
ཡོད། གོང་ལ་ Senior Bank Manager ལ་ཐུག་མི་འདུག་ལབ་པ། Senior Bank
Manager ཐུག་དགོས་པ་ཞིག་བརྡ་སོན་ཚར་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་ Assistant Bank
Manager གིས་བསན་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ Bank ཨ་མ་ལ་ཐུག་མི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་
གསུངས་བབ་ལ་ངས་དྤེ་ལྟར་བཤད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་དྤེ་ག་ཙམ་བཤད་མྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཞུ་སོར་
བའི་གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་སྒོར་མོ་
ཚང་མ་ང་ཚོའི་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཕི་ལོགས་ལ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་
སན་སྤེང་རྩ་བ་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སན་སྤེང་མ་ཞུས་ཙང་བཀའ་ཤག་གིས་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཧ་མ་གོ་དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས་དངུལ་ཚང་མ་དྤེའི་རྤེས་ལ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཕི་
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ གོང་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད། ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་གནང་ཚར་དུས། ཞུ་
སོར་བས་དྤེ་སན་སྤེང་མ་ཞུས་དུས། ཁོ་རང་གིས་བཏང་བ་རྤེད། བཏང་ཚར་དུས་ཡིན་ནའང་ཕ་གིར་དོན་གཅོད་
གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དོགས་པ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡོད། བོ་འཚབ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡོད། མ་
འོངས་པར་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་མིན་དྤེ། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དངུལ་ཁང་ཚང་མ་ལ་བསར་ཞིབ་ཀི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡོད་རྤེད། བསར་ཞིབ་དུས་ཚོད་ག་
དུས་ཡིན་ནའང་བྱྤེད་སིད་ཀི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས་དང་། དྤེའི་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་
ཡིན་པ། ཡོང་སའི་ཁུངས་ཀི་དངུལ་དྤེ་ཚོའང་གང་འདྲ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་བསར་ཞིབ་ཡོང་ན། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་
གཞན་པ་དྤེ་ཚོའི་དངུལ་ཁང་དྤེ་ཚོ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཞྤེ་ན། རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པ་ལ་
བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད་དུས། རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕི་ལོགས་ལ་གཏོང་དགོས་
རྤེད་གསུངས་མི་འདུག་དྭ། རྩིས་ཀི་ལམ་སོན་པས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་
ནང་ལ་རྩིས་མགོ་གསར་པ་ཞིག་ཕྤེ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་རྩིས་ཀི་ལམ་སོན་པས་
དངུལ་ཚང་མ་གཏོང་དགོས་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་གསལ་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཆ་
འཛིན་བྱས་ནས་དངུལ་གཙང་མ་བཟོས། མར་ཕི་ལོགས་ལ་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ལ་གཏོང་དགོས་རྤེད་ལབ་པ།
དྤེའང་ཏག་ཏག་ལམ་སོན་ཇི་བཞིན་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞྤེ་ན། ཞུ་སོར་བ་
རང་གིས་གསུངས་སོང་། ད་ངས་སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཞུ་འདོད་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་ Citibank སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཡང་བསར་བརྡ་ཐོ་ཞིག་སྤེབས་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་
ཚོས་བརྡ་ཐོ་ཡོང་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཀིས་དངུལ་ཁང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་
གཟབ་ནན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང། ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སར་ཡང་བརྡ་
ཐོ་སྤེབས་འདུག་གསུང་མཁན་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་སོང་བ། ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡོད། ཡིནའང་ཞུས་མྤེད། གང་
ལྟར་ཡང་དྤེ་འདྲ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྤེབས་པ་རྤེད། བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་གཞན་པ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དངུལ་ཕར་བཏང་ན་
བཏང་ཆོག་ཆོག་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ལྤེན་མཁན་དྤེས་ལྤེན་ཆོག་ཆོག་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་
དངུལ་དྤེ་ཚོ་གཟབ་གཟབ་གཟྤེངས་གཟྤེངས་ཀིས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། དྤེའི་སྒང་ལ་གཟབ་ནན་
བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའི་འགན་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དངུལ་གཏོང་མི་
དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཛ་དྲག་ནང་གི་ཛ་དྲག་སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་
སོར་བས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ དྤེ་ལ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཚར་ཡོད་མ་
རྤེད་གསུངས་སོང་། དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཚར་མྤེད་ནའང་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དྤེ་རྒྱས་བཅད་ཅིག་བྱས་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཕར་འགངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐབས་དྤེ་དུས་སན་སྤེང་ཞུས་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན་ནའང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིན་ནའང་། གནས་སྐབས་རིང་ཁོ་རང་ཚོས་ལན་མ་སད་བར་དུ་ང་
ཚོས་ཏོག་ཙམ་བཞག་ཞོག ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་གོ་བསྡུར་ཏན་ཏན་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན།
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དངུལ་ཕར་གཏོང་རྒྱུའི་འདོད་པ་དྤེ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གིས་དངུལ་ཕར་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་བྱུང་བསད་ཡོད་རྤེད། ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་བྱུང་
བསད་ཡོད་པ་དྤེའང་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་སོང་བ། ཁྱོད་རང་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ཐུགས་
འཚབ་དཔྤེ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ད་ག་རང་ང་ཚོའི་གནད་དོན་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་
པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་གསུངས་འདུག འཐུས་ཤོར་བཏང་མྤེད། འཐུས་ཤོར་བཏང་འདུག
འཐུས་ཤོར་བཏང་ནས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་འཚབ་སྒང་ལ་སྤེབས་བསད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད། ད་ཞུ་སོར་བས་ད་གིན་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་མཁྱྤེན་རྒྱ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་
གསུངས་སོང་། བསར་ཞིབ་དང་། དྤེ་འདྲ་ཡོང་དུས་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་དངུལ་ཁང་དྤེ་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་རྤེད་
ལབ་པ་དྤེའང་བསར་ཞིབ་བྱས་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་སོང་། གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མ་
འོངས་པར་བསར་ཞིབ་དྤེ་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་གི་དངུལ་ཁང་གཅིག་པོ་ལ་མ་རྤེད། འཛམ་བུ་གིང་
རྒྱལ་ཁབ་ག་པར་ཡིན་ནའང་དངུལ་ཁང་ཚང་མའི་ནང་ལ་བསར་ཞིབ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། བསར་ཞིབ་དྤེ་ཡོད་དུས་ང་
ཚོའི་དོན་གཅོད་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་དངུལ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ཚར་ཡོད་རྤེད། བཏང་ཚར་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོའི་ནང་
ལ་བསར་ཞིབ་ཡོང་ན་མ་འོངས་པར་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་སིད་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོས་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད། དངུལ་བཏང་
བ་དང་ལྤེན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གནང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་
ལྤེན་ཕོད་ཀི་མི་འདུག་ལབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་
ངོས་ནས་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་གཅིག་པོར་མིན་པར་དོན་གཅོད་མང་པོ་ལ་ཐུགས་
བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་བཀའ་ཤག་ལ་དཔྤེ་མི་སིད་བའི་ཐུགས་འཚབ་སྤེབས་
པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་དངུལ་ཁང་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པ་གཅིག་པོར་མ་གཏོགས་
ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་མྤེད་པ་འདྲ་བོ་འདུག ཁོ་རང་གི་གསུངས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ག་རང་རྤེད་བཞག
དྤེ་ཡིན་དུས་དངུལ་ཁང་ Citibank གིས་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་ནང་བཞིན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་དོན་གཅོད་གཞན་པ་
དྤེ་ཚོ་ལའང་ཡིན་ན་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་ཉྤེན་ཆགས་བཞག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕག་བིས་
གཅིག་གནང་སོང་། ཁོ་རང་གི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༦ ཡིན་ཟྤེར། ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༡ པ་དྤེ་རྤེད།
དྤེའི་ནང་ལ་བཅོལ་འཇོག་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་མི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན། བཅོལ་
འཇོག་ལབ་ཡོད་ན་རྤེད། སད་པ་ལབ་ཡོད་ན་རྤེད། ག་རྤེ་ལབ་པ་ཡིན་ན་རྤེད་གཏོང་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་
ཆགས་པ་རྤེད། གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ང་ཚོ་མ་འོངས་པ་ཡིན་ནའང་གང་འདྲ་ཞིག་དཀའ་
ངལ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཅིག་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག དྤེ་འདྲ་རྤེད། ད་གིན་ཁོང་གིས་ཛ་དྲག་སན་སྤེང་དགོས་པ་དང་། ཛ་
དྲག་གིས་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་གསུངས་སོང་། ད་ངས་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ལམ་སོན་ཇི་ཡོད་ཁྱྤེར་ཤོག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསུངས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལབ་སོན་ག་རྤེ་ཡོད་ན་ཁྱྤེར་ཤོག་གསུངས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བར་དངུལ་
ཁང་སྒོ་རྒྱབ་མི་དགོས་པའི་ལམ་སོན་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། དངུལ་ཁང་སྒོ་རྒྱབ་མི་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་འདི་
བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་འདུག་དྤེ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་དྭ། དངུལ་ཁང་ནང་གི་སྒོར་མོ་དྤེ་ཚོ་གཙང་མ་བཟོ་མི་དགོས་པའི་ཐབས་
ལམ་ཡོད་མ་རྤེད། གཙང་མ་བཟོ་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ག་རྤེ་འཁོད་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ཐབས་ལམ་འདི་རྤེད། གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་དོན་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་དངུལ་
ལྷག་ཇི་ཡོད་བྤེལ་ཇམ་ལ་བཏང་ན་ཡག་པོ་འདུག ཡང་ན་སུད་སི་ལ་བཏང། ཡང་ན་དོན་ཁང་གཞན་སུ་ལ་བཏང་
ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་ལམ་སོན་ཇི་ཕྤེབས་ལྟར་དངུལ་ལྷག་ཆ་ཚང་བཏང་ནས་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ།
གཙང་མ་བཟོ་རོགས་ཞྤེས་ལབ་ནས་དྤེ་ཁོང་གི་ལམ་སོན་རྤེད། ལམ་སོན་དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁོང་གི་དྤེ་ཡིན་པ་མ་ཟད།
གཉིས་པ་དྤེ་ལ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པའི་ལམ་སོན་དྤེ་རྤེད། དོན་ཁང་ག་པ་ག་པར་གཏོང་དགོས་མིན་གི་ལམ་
སོན་གནང་བ་རྤེད། དོན་ཁང་དྤེ་ལ་གཏོང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས་མི་གཏོང་བའི་ཐབས་ཤྤེས་འདི་འདུག་རྩ་བ་
ཉིད་ཀིས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གཏོང་དགོས་འདུག གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད་སུ་ལ་གཏོང་དགོས་མིན་དྤེ་ཞུ་
སོར་བས་ལམ་སོན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་མ་ཟད་ག་པར་བཏང་བ་ཡིན་ན་རྤེད། གོང་གསལ་དོན་ཁང་ Office
of Tibet གི་དངུལ་ལྷག་རྣམས་ག་པར་གཏོང་དགོས་ཡོད་མྤེད་ལམ་སོན་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་བཏང་ཡོང་
རོགས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལབ་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་དྤེ་དུས་ཚོར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་སྤེབས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
འདྲའི་ཚོར་བ་སྒང་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༣
གི་རྤེས་ལ་དངུལ་ཚང་མ་ཕར་བཏང་ཚར། ཆ་ཚང་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་དང་གཅིག་བྱས་པ་དྤེ་
ཚོ་གསུང་གི་འདུག དྤེ་དམིགས་གསལ་གིས་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་དྤེ་དུས་ཐུགས་འཚབ་དང་། དྤེའི་གནད་དོན་
དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་དངུལ་ཚང་མ་བཏང་ཚར་བ་དང་། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་
ཞུ་སོར་བས་དངུལ་ཁང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འགིག་སོང་ལབ་པའི་ཕག་བིས་ཤིག་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཟླ་ ༩ པ་ནང་རྤེད།
ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ལ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་འདྲ་པོ་ཞིག་འཕྲད་འགོ་ཡོད་མྤེད། དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཅ་ཟིང་པོའ ་ི
སྒང་ལ་ལྷག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་
ནས་གལ་ཆྤེ་ཆུང་ག་རྤེ་ཡིན་པ། དྤེ་དངོས་གནས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ། དངུལ་དྤེ་བཏང་མ་དགོས་པར་ང་
ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་ག་རྤེ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཡོད་པ། དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་འབད་བརྩོན་ག་རྤེ་བྱད་དགོས་ཡོད་པ། ཁོ་རང་
ལ་ལམ་སོན་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་དུས་ལམ་སོན་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ཕ་གིར་གནང་བ་དྤེ་དང་པོ་ཕ་གིར་
Assistant Manager ལ་གཅིག་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་གི་རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པ་མཉམ་དུ་
ཐུག་པ་ཡིན་གསུངས་སོང་། རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པས་དངུལ་ཚང་མ་ཕི་ལོགས་ལ་བཏང་ཞོག་གསུངས་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ཆབ་སིད་རྤེད། ག་ས་ག་ལ་གཅིག་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ Jewish དྤེ་ཚོ་ལའང་བྱུང་འདུག དངུལ་ཁང་ཆུང་
ཆུང་གཅིག་ནང་རྩིས་མགོཕྤེ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀི་རྩིས་མགོ་ཁག་ལྔའི་དངུལ་ཚང་མ་ཕི་ལོགས་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་བཏང་ཞོག་མ་གཏོགས་
དྤེ་ཛ་དྲག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ལམ་སོན་ག་རྤེ་གནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་འདྲ་རྤེད། ལམ་སོན་གནང་བ་གཞིར་གཞག་གིས་ཞུ་སོར་བས་གནང་མི་འདུག ལམ་སོན་གང་
གནང་བ་དྤེའང་ངས་ཞུས་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པོ་ཞུས་སོང་བ། ཁ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་
ནས་ངས་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡིན། ལམ་སོན་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་མི་འདུག དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡང་
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་མི་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་གཏོང་དགོས་བྱུང་སོང་།
དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད། སྐབས་དྤེ་དུས་དཀའ་
ངལ་ཞིག་མ་འཕྲད་པ་ཙམ་གིས་དཀའ་ངལ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། རྩིས་སྒང་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དྤེ་འདྲ་
མ་རྤེད། ང་རྩིས་མཁས་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ Banking དང་ Income Tax དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་
སྤེབས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཁོ་རང་ཚོས་དུས་ནས་དུས་སུ་གོག་ཀླད་ཀི་ཐོག་ལ་ཚང་མ་སུས་སུ་ལ་བཏང་
ཡོད་མྤེད། ག་དུས་བཏང་ཡོད་མྤེད། Check ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་མཁན་ཞིག་ཡོད་ཡོད་རྤེད།
ཁྱོད་དྤེ་རིང་ཞིབ་འཇུག་སྒང་ལ་གཅིག་མ་ལབ་པ་ཡིན་ནའང་ཁྱྤེད་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད། ཁྱྤེད་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མྤེད།
གང་འདྲ་འགོ་བསད་ཡོད་མྤེད་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བཟོས་ཡོང་ན། དོགས་པ་ཞིག་སྤེབས་ན་
ལམ་སྤེང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་གི་རྤེད། ལམ་སྤེང་བཏང་བ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མ་རྤེད། དྤེ་ Income Tax གི་འགོ་སངས་དྤེ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ནས་དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་དཔྤེ་
མ་སིད་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་དངུལ་གི་ཡོང་
ཁུངས་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན། དྤེའི་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་ཡུལ་ཁིམས་དང་གང་འདྲ་ཞིག་འགོ་བསད་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོ་
ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ཞིག་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གིས་ང་ཚོའི་དངུལ་ཁང་གི་འགོ་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་
ཞིག་འགོ་དགོས་ཡོད་མྤེད། གཟབ་ནན་གང་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་དགོས་མིན། དངུལ་ཕར་བཏང་ན་གང་འདྲ་ཞིག་གཏོང་
དགོས་མིན། ལྤེན་མཁན་ཚོའང་གང་འདྲ་ཞིག་ལྤེན་དགོས་མིན། བཏང་ན་འགིག་དང་མ་འགིག ལྤེན་ན་འགིག་
དང་མ་འགིག དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་དཔྤེ་མ་སིད་ཀི་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་འདྲ་གནང་ཐུབ་མ་སོང། གནང་མ་ཐུབ་ཙང་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
བཀའ་ཤག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་སོང་།
ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་སོང་། ཞུ་སོར་བའི་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་
འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་།
ཞུ་སོར་བས། ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་མང་པོ་གསུངས་སོང་།
མང་པོ་གསུངས་སོང་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁྱད་པར་མི་འདུག དངུལ་དང་རྩིས་ཀི་ཐོག་ལ་དོ་
སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དྲག་ཡོད། ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལའང་དོ་སྣང་ཡོད། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསད་
པའི་སྐབས་ལ་དོ་སྣང་ཡོད། ཡུལ་ལུང་སོ་སོ་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་ལ་དོ་སྣང་ཡོད། དྤེར་དོ་སྣང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
དྤེ་གནད་དོན་རྤེས་མ་ལ་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་སྔོན་ལ་བྤེལ་ཇམ་ལ་
International Tibet Support Group Conference ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༧ ནང་ཚོགས་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པར། ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་ཕར་བཏང་ཞོག་ལབ་ནས། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ང་ཚོའི་རྩིས་པ་དང་ང་
ཚོས་དམ་དོན་བྱས་ནས། ཡིག་ཆ་བཞག་ན་མ་གཏོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མ་རྤེད། རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་
ཐོག་ནས་འགིག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དུས་ང་ཚོས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་
རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལམ་སོན་ག་རྤེ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་ཞུས་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་དྤེ་ལ་རྩོད་རྙོག་གཅིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔྤེར་ན་ཞུ་རྩ་དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ Canada གོང་འཁྱྤེར་ Toronto བོད་མིའི་འདུ་ཚོགས་སུ་ང་ཚོ་དངུལ་ཚང་མ་བགོ་
འགྤེམས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ཞུ་ལན་ཤོག་གངས་ ༥༢ དྤེའི་དོན་ཚན་ ༤་༨ གི་ཤོག་གངས་ ༥༢ དྤེའི་ནང་
དུས་ཚོད་དྤེ་རྤེད། རྤེས་སུ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ག་དུས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། རྤེས་སུ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ Bank Manager
མཇལ་བཞག Bank Manager ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཨ་ལྤེ་ Account ཉར་ན་འགིག་
གི་རྤེད་གསུངས་འདུག དྤེའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ག་དུས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དངུལ་ཚང་མ་ག་དུས་བཏང་ཚར་བ་རྤེད།
ག་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་རྤེད། ག་དུས་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་གཅིག་ཀང་
མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གཅིག་དྤེ་རྤེད། གཞན་པ་ཞིག་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་འདིར་ཨུ་
ཚུགས་ཞྤེ་པོ་སོན་གནང་གི་འདུག ཞུ་ལན་ ༤་༨་༣ གི་ཤོག་གངས་ ༥༣ ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་དངུལ་ཁང་
རྩིས་མགོ་དྤེ་དག་སྒོ་རྒྱབ་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་འདྲ་ཡོད་མྤེད་དངུལ་ཁང་ལ་འདྲི་རྩད་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་བཀའ་
གནང་ཡོད་ནའང་། དྤེའི་དཔང་རགས་ག་པར་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་འདི་ག་ཚོད་གནང་བ་རྤེད།
འདི་འདྲ་ཞིག་བཀའ་གནང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་པའི་དཔང་རགས་ག་པར་ཡོད་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡི་གྤེ་
བཏང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཡི་གྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། Bank ཀི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ལ་གཟིགས་དང་། དྤེའི་ནང་
ལ་ག་རྤེ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཆོག་གི་འདུག་ཆོག་གི་མི་འདུག ཨ་མི་རི་ཀ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འགོ་སངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་
རྤེད། ག་རྤེ་སྒང་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་ཆོག་གི་ཡོད་དང་མྤེད། སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་འདི་སྐོར་ལ་ཡིན་
ནའང་ nearest Citibank ལ་རྒྱུགས་ལབ་འདུག་བ། Marvin Gruza གི་ཁིམས་ཀི་སོབ་སོན་
པས་དྤེ་ཕི་ལོགས་ལ་གཏོང་དགོས་རྤེད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་དུས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་
འཕྲད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན་ Citibank ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན། འདི་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་ན། ཁོ་
རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན་ political རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཆབ་སིད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཨ་
རི་སིད་འཛིན་གསར་པ་འཛིན་སོང་གསར་པ་སྤེབས་པའི་རྤེས་ལ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་དྤེ་
བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ Citibank ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང་ bank གཞན་པ་གསར་པ་ཞིག་ཕྤེ་
བར་འགོ་བ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་གཅིག་པ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་བསམ་པའི་བསམ་བོ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།
ང་ཚོའི་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཛ་དྲག ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡི་གྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། ཐབས་ཤྤེས་
གང་མགོགས་མགོགས་བཏང་ཞོག་ཅྤེས་གསུངས་བཞག བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། ཁོ་རང་གིས་སན་ཞུ་དྤེ་ཡར་བཏང་ཡོང་དུས་ཉིན་ ༡༤ མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། ཉིན་ ༡༤ མར་ཉུང་
དུ་ཉུང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ༧ པའི་ ༣ ལ་སྤེབས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། ད་དུང་ ༧ པའི་ ༢༩ ལ་སྤེབས་ཡོང་དུས་
ད་དུང་ཉིན་ཉུང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཉིན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དཀའ་སྤེལ་
ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཙལ་ཟིན་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། འདི་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད་མ་
གཏོགས། གལ་སིད་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཚར་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཞུ་རྩའི་ནང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་སོད་དགོས་རྤེད། ང་ཚོས་དངུལ་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དཀའ་
ངལ་སོད་དགོས་རྤེད། སོད་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལའང་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས་དངུལ་བཏང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་ན། དྤེའི་སྐབས་ལ་སོན་
དང་སོན། དྤེའི་སྐབས་ལ་སོན་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་འདྲ་འཚོལ་དགོས་ཀི་
འདུག དྤེའང་བཀའ་ཤག་གིས་མར་བཀའ་རྩད་གནང་ནས་དངུལ་གཏང་རྒྱུའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་དྤེ། བསམ་
ཚུལ་འཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་རྤེད། བསམ་ཚུལ་འདི་འདི་འབུལ་གི་ཡོད། ཐག་
གཅོད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་སོང་གི་ལས་ཀི་སྣྤེ་མོ་བས་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀིས་གནང་
བ་ཡིན་ན་ཡང་དབང་ཚད་ལས་བརལ་ནས་བྱས་འདུག་གསུང་གི་རྤེད། བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བ་དང་ཐག་གཅོད་
གནང་མཁན་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་རྤེད། བསམ་ཚུལ་ཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་དུས་བསམ་ཚུལ་འབུལ་གི་ཡོད་
རྤེད། དངུལ་ཁང་སྒོ་རྒྱབ་མི་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ Marvin Gruza

ཡི་ཡི་གྤེ་དང་ bank

ནས་འབྱོར་པའི་ཡི་གྤེའི་ནང་དོན་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ཐབས་ཤྤེས་ཐོན་གི་མྤེད་པ་མཐོང་བ་རྤེད། དངུལ་
ཁང་གཞན་པ་ཞིག་ནང་ཕྤེ་རུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་གལ་སིད་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཕྤེ་ཆོག་གི་མ་རྤེད། Citibank ནང་
ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སྒོ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་འདི་ལ་ཕྤེ་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། དངུལ་དྤེ་ཚོ་ག་པར་
སོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དཀའ་ངལ་རང་བཞིན་གིས་འཕྲད་ཀི་འདུག་བ། དྤེའི་སྒང་ནས་ལྷག་པར་དུ་ ༧ པའི་ ༡༦ ལ་
bank ཀི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ ༧ པའི་ ༡༦ གི་སྔོན་ལ་དངུལ་ཕིར་འཐྤེན་བྱས་པ་དང། སོ་
དགོས་པ་དྤེ་མ་སོས་མ་ཡིན་ན། cheque གཅིག་སད་ཡོང་གི་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་དངུལ་ལྷག་དྤེ་
cheque དྤེ་སུའི་མིང་སྒང་ལ་སད་ཡོང་གི་རྤེད་ Office of Tibet གི་མིང་སྒང་ལ་སད་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། ང་ཚོས་དྤེ་ Geneva བ་གཏོང་དགོས་ཡོད། དྤེ་ལ་གཏོང་དགོས་ཡོད། ཡོང་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད།
དངུལ་ཁང་གསར་པ་ཞིག་ཕྤེས་མ་ཚར་བར་དུ་ cheque དྤེ་ལག་པར་ཉར་ནས་བསད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་དངོས་
ཡོད་གནས་སངས་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་འོག་ལ་ཞུ་གི་ཡོད་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཚོ་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་རྩོད་གཞིའི་ནང་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། གནད་དོན་ནང་ལ་མ་རྤེད།
དཀའ་ངལ་དྤེ་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ལ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས་དོན་གཅོད་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་འདྲ་འབྱོར་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དངུལ་ཁང་སྒོ་རྒྱབ་ཀི་ཡིན་ལབ་པའི་
ཉྤེན་བརྡ་འབྱོར་ཡོད་རྤེད་པྤེ། འབྱོར་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཡོད་པ་དྤེའི་
གས་དྤེ་དངུལ་བརྤེ་བྱས་ནས་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ལའང་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འགོ་སོང་གཏོང་བ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ལའང་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཨུ་རུ་སུ་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེང་སང་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་འགའ་ཤས་ཤིག་ལ་དངུལ་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུར་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བཏང་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས་དངུལ་བརྤེ་བྱས་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་ཁང་
ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནམ་རྒྱུན་བཏང་བསད་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་ལ་འཕར་མ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ Belgium ལ་གཏོང་དགོས་རྤེད། བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
ད་གིན་ཞུས་པ་ཡིན། སན་ཞུ་དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Brussel
དོན་གཅོད་ཁང་པ་ཞིག་ཉོ་དགོས་ཀི་ཡོད། ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་དྤེ་ལ་གཏོང་དགོས་ཀི་མྤེད་འགོ་ཞྤེས་གསུངས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་ཟྤེར་ན་᩶ᩏ་རགས་འཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་
རྤེད། ᩏ་᫄ᨕ་ཞུ་སོར་བས་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡིག་ཆ་དཔང་རགས་འཁྱྤེར་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཁ་ནས་གང་ཐོན་ཐོན་འདྲ་བོ་བཤད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ᩶ᨓ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད།
ᨵᫍ᪄་་᪱ᩏ་ᨕ་᪱ᩏ་ᨕ་ཞྤེ་པོ་ཞིᨑᨵ་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དྤེ་ཚོ་ལུང་འདྲྤེན་བྱས། to
minimize the impact ᪠་དུས། དྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དོན་དག་མགོ་ཚོས་ཀི་མི་འདུག་ག
to minimize the impact ᨓ་᪄། ᨵ་རྤེ་ᨓ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་ account ᩶ᨓ་
སྒོ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པའི་ཆྤེད་དུ་ཐབས་ལམ་སྔོན་ནས་ཚོལ་ལབ་
ཀི་ཡོད་རྤེད། ᩶ᨓ་᪱་ᨵᩧᨕᨵས་ Bank Account ᨵᫍ᪄་པ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འགྤེལ་
བཤད་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ᩶ᨕ᪄་ᨵᩖᨕ᩶་ᨵᫍ᪄་་་᩶ᨙའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་མྤེད་
དང་། དྤེའི་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་གཟིགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་
གིས་གཟིགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཟིགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཟིགས་
དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ལབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ᨑ᪄་᪄འང་སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོ་ལ་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་གསུང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།

᩶ᨓའི་སྐབས་ཀི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་དྤེ་

དཀའ་སྤེལ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ᩶ᨓའི་ཐོག་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་
བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱས་ཡོད། ᨵᫍ᪄་་ᨓ་ᨓ་ Senior Bank Manager ᩶ᩏ་ᨕ་ᨮᨕ་ᩏ་
གིས་ᨵསུᩏས་སོང་བ་ Senior Bank Manager ཐུག་ཏུ་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ལབ་མྤེད།
Assistant Bank Manager གི་ Senior Bank Manager ལ་ཞུ་གི་ཡིན། ང་ཚོ་མི་རྤེ་རྤེ་
ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། bank ཞིག་གི་ནང་ཁོ་རང་འགོ་
སངས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ᨵ་᪄ᩏ་᪠ᫍᨒ᪄་གིས་གང་ལྟར་ ᨇ པའི་ ᨃ གི་སྔོན་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།
ᨇ པའི་ ᨃ གི་སྔོན་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་དགོས་པ་དང་། ᨇ པའི་ ᨃ གི་རྤེས་ལ་ཐུགས་འཚབ་མ་བྱུང་བའི་
གནས་སངས་ག་རྤེ་ཡིན་ན་གང་ཤྤེས། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ᨄ པ་དྤེའི་ནང་ལ་སྐབས་དྤེ་
དུས་ ᨂᨀᨁᨇ ཕི་ཟླ་ ᨇ པའི་ ᨁᨇ བར་དུ་དངུལ་ག་པ་ག་པར་བཏང་ཚར་བ་ཡིན་པ་དྤེའི་ནང་འཁོད་ཡོད་རྤེད། ᩶ᨓ་
གིན་ᩏས་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད། ᩶ᨓའི་ནང་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་བཏང་ཚར་རྤེད། དངུལ་ག་ཚོད་གཏང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། ᩶་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ Canada ་ᨵསུངས་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་᫄ᨕ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བདྤེན་པ་
མ་རྤེད། དངུལ་ཚང་མ་བཏང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ Bank Manager ཐུག་བཞག་ Bank Manager
གིས་ཨ་ལྤེ་ད་འགིག་གི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། ᩶ᨓ་᫄ᨕ་᫄ᩏ་᪱་སྐད་ཆ་མགོ་དང་མཇུག་མ་མཐུན་པ་རང་རང་
ཞིག་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་བཀླགས་པ་དྤེ་མགོ་མ་ཚོས་པ་དྤེ་འདྲ་མིན། གང་ལྟར་ཡང་ bank
ཀིས་དྤེ་འདྲ་བཏང་འདུག དྤེ་དྤེ་᪠ᫍᨒ᪄་ᩏ་᫄ᨕ་དོ᪄་ᨵᩖᨕད་ᨮᩏ་ᨵᫍ᪄་་དྤེ་᫄ᨕ་་ᨕᩏ་སིད་པ་རྤེད། དྤེ་ངས་ཞུས་པ་
ཡིན། ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག་དང་བྱས་མི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་གང་ཡང་
མི་འདུག ང་གོམས་ཚར་འདུག ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ᨃ ཉིན་ཞུ་སོར་བ་ཕ་གི་དངུལ་ཁང་གི་ Assistant Bank Manager ཐུག་ཏུ་
འགོ་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུས་མྤེད་ཙང་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་ཡོད་མ་རྤེད། ཕི་ཟླ་
༧ ཚེས་ ᨃ ཉིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་དངུལ་ག་པར་ག་པར་གཏོང་དགོས་མིན་གི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་ཕ་
གིར་འབྱོར་ཡོད་རྤེད། ᨑ᪄་᪄འང་དངུལ་ཚང་མ་སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་ཁང་ནང་ལྷག་ཡོད་རྤེད། བཏང་ཚར་ཡོད་
མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དུས་བཀག་འཕར་འགངས་ཀི་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། མ་ཞུས་པ་དྤེ་དཔྤེ་
མ་སིད་པའི་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་འདུག དྤེ་ཏན་ཏན་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་འདུག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གིན་གོང་ལ་ཞུ་
སོར་བས་གསུངས་སོང་། ད་ངས་ཞུ་མ་དགོས་ན་བསམ་སོང་། ཞུ་སོར་བས་ཐྤེངས་མ་གཉིས་གསུངས་
སོང་། སྐབས་དྤེ་དུས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་དངུལ་ཁང་དྤེ་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་།
ᨵ᪽ᩏ་མ་བཟོ་དགོས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་དྤེ། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སྒོ་
རྒྱབ་དགོས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ། གཞན་པ་ཚང་མ་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་བ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་རྤེད། དངུལ་ཁང་ཁག་ལྔ་
ཚང་མ་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་རྤེད་ལབ་ནས་བརྡ་ཐོ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་སྤེབས་པ་རྤེད། བརྡ་ཐོ་དྤེའི་ནང་དངུལ་ཁང་
ཁག་ལྔ་དྤེ་ཚུད་ཡོད་རྤེད། ཚུད་བསད་ཡོད་ཙང་དྤེ་ཕི་ལ་གཏོང་དགོས་པ་མི་དགོས་པ་རྤེད། བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེའི་འབྤེལ་བ་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་མྤེད་᩶ᩏ་། སན་སྤེང་གང་འདྲ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་མང་པོ་ཞིག་བསན་སོང་བ། རྩ་
བས་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོང་དུས་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་
ངོས་ནས་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། ᩶ᩏ་ᨕ་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་ཚུལ་གིས་དྤེ་ལ་
གཅིག་ཞུས་སོང། གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཆགས་མི་འདུག ᩶ᨓ་ᨑ᪄་དུས་དྤེ་མ་ཆགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་
གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། ᩶ᨓ་ᨑ᪄་དུས། ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད། ཐབས་
ཤྤེས་གཏོང་དགོས་རྤེད། ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་དངུལ་ཁང་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། ᪱ᩲའ་མ་དྤེ་
ལ་དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཐབས་ཤྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མྤེད་པ་དང་། དངུལ་ཁང་དུ་བྱྤེད་ཐབས་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་མྤེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡོད་ན་དངུལ་ཁང་དྤེ་སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དངུལ་ཁང་གི་སྒོ་
དྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། བརྒྱབ་མྤེད་པར་བརྤེན་ནས་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་ཡོད་རྤེད། དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ཁག་ལྔ་ཆ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚང་ཕི་ལོགས་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁག་ཅིག་ལྷག་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་
བྱུང་མི་འདུག་པ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་བཞིན་གིས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གནང་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་
གསལ་པོ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་ཀི་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་གིན་རང་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཨུ་
རུ་སུའི་ནང་ལ་ད་ང་ཚོས་དངུལ་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་དམ། དྲི་བ་འདི་
རྤེད། སྔོན་མ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་དྤེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་མ་འོངས་
པར་དོན་གཅོད་ཁང་གཞན་པ་ལ་དྤེ་ལུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་བསམ་ནས། བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་
ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་སོ་སོའ ་ི མགོ་ལ་མྤེ་འབར་བསད་པ་དྤེ་གཅིག་པོ་གསད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་མ་
རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ཡིན་ཙང་། དོན་གཅོད་ཁང་ཆ་
ཚང་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་འོག་ལ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ནས་
བྱས་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ལྟར་ཡང་དངུལ་ལྷག་ཆ་ཚང་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ནས། ད་ལྟ་ཡིན་
ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕྲད་ཡོད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་ད་གིན་
གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ Citibank གི་ཡང་བསར་བརྡ་ཐོ་སྤེབས་འདུག དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་དོན་
གཅོད་གཞན་པ་ལ་དྤེ་འདྲའི། ངས་མིང་འབོད་ཀི་མིན། དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། དངུལ་ཁང་གི་ཁ་
པར་སྤེབས་པ་དང་། ད་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་དངུལ་ལྤེན་མི་ཆོག་པ། ᩶ᨕ᪄་ᨵᩖᨕ᩶་ᨮག་ᩖᨑᨵ་གིས་དངུལ་བཏང་མ་ཡོང་
རོགས་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ཡང་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་སྒང་ལ་འགོ་ས་རྤེད། དངུལ་ཁང་གི་ཁ་པར་སྤེབས་སོང་ལབ་པ་དྤེ་
འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཡོད། ᩶་དུང་ཡོད། ད་དུང་མ་འོངས་པ་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་མི་
འདུག ཞུ་སོར་བའི་ད་གིན་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ནོར་ཡོད་
མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཕི་ལོ་ ᨂᨀᨁᨇ ཟླ་ ᨇ ཚེས་ ༣ ཉིན་
Assistant Bank Manager ཐུག་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་
སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བའི་ Assistant Bank Manager ཐུག་པ་ཧ་གོ་
ཡོད་མ་རྤེད་པ། ཞུ་སོར་བས་ག་དུས་ཞུས་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་ང་ཚོའི་དངུལ་ཁང་གི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་
སོང་ཞྤེས་སན་སྤེང་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ᨉ པའི་ནང་ལ་ཕི་དྲིལ་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རྤེ་
ཧ་གོ་གི་རྤེད། ᩶ᨓ་ཧ་གོ་གི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་སན་སྤེང་ཏག་ཏག་ཅིག་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དངུལ་དྤེ་ཚོ་གཏོང་དགོས་མིན་གི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་མི་འཕྲད་པ་འདི་འདྲ་འདུག ཞུ་སོར་བའི་
ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་མ་སོང་། དྤེའི་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། གང་ལྟར་ཡང། མདོར་བསྡུས་ནས་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། སྤྱི་ནོར༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེའི་ལས་ཁུངས་ལ་མིང་ཤས་སྤུ་ཙམ་མི་ཡོང་བའི་
ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་དགོས་རྤེད། དྤེའི་ལས་ཁུངས་དྤེ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྒྱུན་འཛིན་བྱྤེད་རྒྱུར་ང་
ཚོས་འབད་བརྩོད་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། ᩶ᨓ་ᨑ᪄་དུས་དྤེ་ལྟ་བུའི་ལས་ཁུངས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ། ང་ཚོའི་བྱྤེད་སངས་དང་ཕག་ལས་གནང་སངས་དྤེ་ཚོར་རག་ལུས་པ་རྤེད།
ལྷག་པར་དུ་ཁྱད་ལས་ཀི་མཁས་པ་དྤེ་ཚོ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་དངུལ་གོན་
དང་། དངུལ་གི་གཏོང་ལྤེན་དང་། རྩིས་ཁ་དང་། ཁལ་འབབ་ལ་སོགས་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་
ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་᪱་སོན་ཁ་གསལ་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། ཁ་གསལ་ཕྤེབས་
ཡོད་དུས་ང་ཚོས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ཕར་གཏང་རྒྱུ་དང། ཚུར་ལྤེན་རྒྱུ་གཟབ་ནན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱྤེད་
དགོས་ཡོད་ཙང་། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་ཕི་ལོགས་ལ་སྒོར་མོ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གི་དོན་ཚན་བདུན་པ་ནང་གསལ་བ་ནང་བཞིན་ཡིན། ᩶ᨓ་
ᨑ᪄་དུས་གཞི་རྩ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མིན། ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་དྤེ་ལྟར་བིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ནང་གསྤེས་ ཁ༽ ལ་མར་འགོ་གི་ཡིན།
ཁ༽

དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པར་
ཐུགས་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ནང་འོལ་ཚོད་ཀིས་
འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་
གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ནང་ལ། ནང་གསྤེས་གཉིས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བདུན་པར། "འདི ་ ལོ་ཕི ་ ཟླ་ ༦ པའི་ནང་དོ ན ་གཅོད་སྤེ ན ་
པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཛ་དྲག་གི ་ སན་སྤེ ང ་ཞུས་དོ ན ་དུ། རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང ་ཊོ ན ་དུ་དོ ན ་
གཅོད་ལས་ཁང་གི ་ དངུལ་ཁང་རྩི ས ་མགོ ་ Bank A/c ཁག་ལྔ་ཕི ་ ཟླ་ ༧ པའི ་ ཚེ ས ་ ༡༦ གོ ང ་ཆ་
ཚང་སྒོ ་ བརྒྱབ་དགོ ས ་པའི ་ དངུལ་ཁང་གི ་ སྔོ ན ་བརྡ་འབྱོ ར ་སྐོར་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་
ལ་སན་སྤེ ང ་ཞུས་ཏྤེ ་ བྱྤེ ད ་ཕོ ག ས་གང་མྱུར་ལམ་སོ ན ་ཡོང་བ་ཞུས་པར། དྤེ ་ སྐོ ར ་འབྤེ ལ ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ཛ་དྲག་ལམ་སོ ན ་གནང་དགོ ས ་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀང་རྤེ ས ་སུ་དོ ན ་གཅོད་ནས་དངུལ་
ཁང་གི་འགན་འཛི ན ་མི ་ སྣར་འབྤེ ལ ་གཏུགས་སྐབས་དངུལ་ཁང་གི ་ རྩི ས ་མགོ ་ Bank A/c གང་
ཡོད་རང་འཇགས་འཇོ ག ་འཐུས་མོ ས ་མཐུན་བྱུང་ཡོད། དྤེ ་ ལྟ་བུའི ་ ལྷོད་གཡྤེ ང ་དང་ཧོ ལ ་རྒྱུགས་
འཐུས་ཤོ ར ་བྱུང་བ་བཅས་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ ན ་པོ ་ བྱུང་ཡོ ད ། " ཟྤེ ར ་བ་འདི ་ དང་
འབྤེ ལ ་བའི ་ ཐོ ག ་ནས་གུས་ཞུ་སོ ར ་བ་ག་རྤེ ་ རྤེ ད ་ཞུས་ཡོ ད ་རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན། དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་སོར་བས་སྐབས་
དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པར་ཐུགས་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་
སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དྤེ་བར་དུ་དྤེའི་ལན་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདི་དོན་ཚན་ ཁ༽ པ་
དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའི་གནད་དོན་དང་བསར་ལྡབ་ཆགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་མང་པོ་ཞུ་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མྤེད། འདིའི་ནང་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ཞུ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་འདྲ་བོ་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན། གུས་ཞུ་སོར་བས་སྐབས་
དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པ་དྤེར་ཐུགས་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་
སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ཐུག་པའི་རྤེས་ལ། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་མོར་དགའ་ལྡན་
ཕོ་བང་གི་དྲུང་ཆྤེ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་དང་འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཕི་དྲིལ་ལའང་ཞུས་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ དངུལ་ཁང་བསར་ཞིབ་བྱྤེད་མུས་ཡིན་པའི་གནས་
ཚུལ་འབྱོར་བའི་རྤེས་སུ། ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དྤེར་ཕོ་བང་གི་འཆི་མྤེད་ལགས་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་
དྭགས་པོ་ལགས་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་ཁང་གི་གནས་སངས་ག་རྤེ་
ཡིན་མིན་ཆ་ཚང་ཞིག་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༥ པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གསུམ་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་
རོགས་ཀིས། དངུལ་ཁང་ཨ་མ་ལ་ཡར་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་སྐོར་འདི་དཔང་རགས་འཕར་པ་ཨང་ ༤ དྤེ་ལ་བཀོད་
ཡོད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བ་དྤེ་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་མར་ལན་གནང་བ་དྤེ་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༡
པོ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༢༠༡༧།༧།༢༥ ཉིན་ཡང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཁང་གཉིས་ཀ་ཉར་
ཆོག་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་འདི་བྱུང་རིམ་ཚུལ་དུ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྲུག་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨
ཚེས་ ༣ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་པའི་སན་ཞུ་དྤེའི་ནང་ལ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་དྤེར་ BB&T དངུལ་
ཁང་ནང་ལ་རྩིས་མགོ་ཕྤེ་ཐུབ་སོང་ཞྤེས་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༨་༥ ལ་བཀོད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༢༠༡༧།༨།༢༣ ཉིན་དྤེར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་ཕག་བིས་ཡར་ཕུལ་བའི་ལན་དྤེའི་
ནང་ལ་དངུལ་ཁང་གཉིས་ཀ་ཉར་ན་འགིགས་ཀི་རྤེད་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་
བརྒྱད་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧།༩།༧ ཉིན་མོར། དཔང་རགས་ ༣༧ ཕི་དྲིལ་དྲུང་འཕར་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་
བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་དང་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་འདི་གསུངས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཡར་ཕུལ་བ་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་མར་བཀའ་ལན་གནང་བ་དྤེ་དག་ཚང་མ། ཡང་མིན་ན་དྲི་རྩད་གནང་
བ་དྤེ་དག་ཚང་མར་ཐུགས་ཞིབ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་གནང་བའི་ཐོག་ནས། རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་གསུངས་འདུག་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ནས་དུམ་བུ་གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ཡང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Canada གོང་ཁྱྤེར་ Toronto
བོད་མི་འདུ་ཚོགས་སུ་འདི་ལུང་འདྲྤེན་ཞུ་གི་ཡོད། ང་ཚོས་དངུལ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་
Bank Manager མཇལ་ཤག Bank Manager སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་འ་ལྤེ་
Account ཉར་ན་འགིག་གི་རྤེད་གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར། ༌༌༌༌གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཨ་སྒོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཧིན་སྒོར་ཀ་རོར་(བྱྤེ་བ་)གཅིག་ཙམ་ཞིག་
ཁལ་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དངུལ་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན་ལས་བྱྤེད་སུམ་
ཅུ་ཙམ་ཞིག་གི་ཕོགས་རྤེད། དྤེ་གསུངས་པའི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་
ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ནང་འོལ་ཚོད་
ཀིས་འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་གནང་
བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཞྤེས་ཞུས་པའི་གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདིའི་ཐོག་ལ་ཁུངས་
སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དང་པོ་དྤེ་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞུས་པ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་ལ། ༢༠༡༧།༧།༣ ཉིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་གསུངས་པ་དྤེ། དངུལ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་
བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ Bank Manager མཇལ་བཞག་ཟྤེར་བ་དྤེར་དུས་ཚོད་བཀོད་མྤེད་པ་དང་། ང་
ཚོས་ Bank Manager མཇལ་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧།༧།༣ ཉིན་མཇལ་བ་ཡིན་ཞུས་པ་འདི་གཉིས་བར་ལ་ཁྱད་
པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད། མཇལ་བའི་གནས་སངས་དྤེ་ད་གིན་ ཀ༽ པའི་ཐོག་ལ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ།
བཀའ་ཤག་གི་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་མཁྱྤེན་གི་མྤེད་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཞུས་པ་དྤེ།
གོང་རིམ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཡར་ཞུས་པ་འདི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༡ དང་ ༤
པ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་སྐབས་དྤེར་དོན་གཅོད་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་བཞིན་པ་རྤེད་
དྤེ། ཉྤེ་ཆར་བར་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་རྤེད། ༢༠༡༧།༧།༣ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀི་ ༢༠༡༧།༧།༣ འཁོད་གནས་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་།
ལྷོ་ཨི་མི་རི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ England སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། Australia སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།
Brazil སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། Paris འབྤེལ་མཐུད་པའི་ལས་ཁུངས་བཅས་སོ་སོར། འདི་དཔང་རགས་ཨང་
༣༦ ནང་ལ་ཡོད། ད་འདི་ལུང་འདྲྤེན་ཞུ་མ་དགོས་པ་གིས། དངུལ་འབབ་དྤེ་བཞིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་བཅོལ་འཇོག་གི་ངོ་བོར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། འདི་ངས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། ད་གིན་རྩོད་
ལན་པས་བཅོལ་འཇོག་ཟྤེར་བ་འདི་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་སོང། འདི་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་
རྤེད། བཅོལ་འཇོག་གི་ངོ་བོ་ཟྤེར་དུས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དྤེའི་རྩིས་ནང་ལ་
བཅོལ་ནས་བཞག་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་སོན་དགོས་ཀི་རྤེད་ད།

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་ནང་ལ་རྩིས་

འཁུར་ཞུ་སངས་འདི་ལྟར་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ལབ་ནས་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདི་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་
དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་མཇལ་འཕྲད་དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༧།༧།༣ ཉིན་དྤེ་ག་རང་ལ་བྱུང་བ་དང་། དོན་
ཁང་གི་རྩིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མོ་ལགས་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ཉིན་རང་དཀའ་སྤེལ་བྱུང་ཡོད་
ན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་འདི་མཇུག་སོང་བྱྤེད་མི་དགོས་པ་ཡིན་ཞྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྤེ་ཉིན་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད།

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ Bank

Manager ཐུག་པའི་རྤེས་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་དངུལ་ཚང་མ་བགོ་
འགྤེམས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་སྤེལ་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ༧ པའི་ ༣ ལ་ད་ལྟ་དངུལ་འགྤེམས་རྒྱུའི་བཀོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁྱབ་གཞི་ནས་འབྱོར་བ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསུམ་པ་དྤེ་དངུལ་ཁང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་མཇལ་བའི་རྤེས་སུ་
དཀའ་སྤེལ་ཐུབ་མྤེད།

ཁོང་གིས་ང་ཚོས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་དག་གོང་རིམ་བརྒྱུད། ལས་ཁུངས་ཨ་མར་ཞུ་རྒྱུ་

ཁས་ལྤེན་དང་། དངུལ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧།༧།༡༦ དུས་ཚོད་ངྤེས་མྤེད་ཕར་འགངས་གནང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས།
སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང་། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ གི་དུས་བཀག་ཕར་འགང་
བྱྤེད་ཀི་ཡིན། དཀའ་ངལ་རྦད་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ཕར་ཚུར་འགྤེམས་མི་
དགོས་པའི་གདྤེང་ཚོད་བྱྤེད་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དྤེ་དུས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། བཞི་པ་དྤེ་ལ་དངུལ་ཁང་
གིས་དུས་བཀག་ཕར་འགངས་གནང་བའི་སྐོར་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་འབྤེལ་ཡོད་ལ་
ཞུས་ཡོད། ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དྤེ་ནས་ངག་ཐོག་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ་
ཞུས་ཡོད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ༧།༣ ལ་བཀའ་མོལ་ག་
རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་ ༢༠༡༧།༧།༡༣ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིང་སོང་མཆོག་དང་། དཔལ་
ལྡན་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་གཉིས་ཀ་ལ་དངུལ་ཁང་གི་བསར་ཞིབ་མུ་མཐུད་ནས་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཡིན་ཞྤེས་གནས་སངས་
དྤེ་ཡང་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༤ ནང་། དོན་
ཚན་གཉིས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་རིང་ཞོགས་ཀར་སན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། ཡང་བསར་ཞུ་མ་དགོས་པ་གིས།
དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། རྩོད་ལན་པས་ག་ཚོད་ཨུ་ཚུགས་སོན་གི་ཡོད་ན་ཡང་། བཀའ་ཤག་གིས་
མཁྱྤེན་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང་ག་ཚོད་གསུང་གི་ཡོད་ན་ཡང་། དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཕུལ་
བའི་ཡིག་ཆ་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་མར་བཏང་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ། དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་དང་པོ་དྤེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད། དྤེའི་གས་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་ཡིག་ཆ་རང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དག་མཆན་འཁོད་པ་འདིར་
དཔང་རགས་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་རྤེད་མ་གཏོགས། འོལ་ཚོད་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་མྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་མོ། དྤེ་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༡ གང་ལྟར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ངོས་ནས་གོང་རིམ་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཡོད།

དྤེ་རྩོད་གཞི་ཆགས་ཐབས་ཁོ་རང་ཡོད་

མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༧།༡༡།༡༩ ཉིན་དྤེར་ Toronto མང་
ཚོགས་ལ། དྤེ་དུས་མང་ཚོགས་ནང་ནས་དྲི་བ་གཅིག་རང་གཅིག་བཏང་བ་རྤེད། དྲི་བ་གཅིག་བཏང་བ་དྤེ་ས་ཡ་
གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་སྐོར་ལ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ས་དྤེའི་ནང་ལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་གསན་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གིས་དྲི་བ་ཞིག་བཏང་བ་རྤེད། ངས་དོན་ཚན་བཅུ་ཚང་
མ་ལ་ལན་སོན་དགོས་གསུངས་ནས། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་ལ་ལན་བསོན་པ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་ལ་ལན་
བསོན་པའི་ནང་ནས། ད་ལྟ་འདིར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ད་གིན་ Canada མང་ཚོགས་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་
རང་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི། ང་ཚོའི་འདི་འདི་ཟྤེར་བ་འདི་ནས་མར་གསུངས་པ་འདི་དང་། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་
ཞྤེས་པ་དྤེའི་ནང་ལ། འོན་ཀང་རྤེས་སུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་གཅིག་ཀང་མྤེད་པ། དྤེ་དག་ཚང་མ་འདི་
ལྟར་བྱས་ནས་གསུང་སངས་བལྟས་ཡོང་དུས། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གཞུང་འབྤེལ་ཡིག་ཆ།
ཡར་མར་ཡིག་འབྤེལ་བྱས་པ་དྤེ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་གཟིགས་པ་བྱས། འོལ་ཚོད་ཀིས་གསུངས་པ་ཞིག འོལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོད་ཀིས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། མང་ཚོགས་ནང་ལ་འདྲོགས་སོང་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༢༠༡༧།༡༡།༡༩ ཉིན་དྤེར། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Canada མང་ཚོགས་ལ། དྲི་བའི་ལན་དྤེ་
གསུངས་པའི་རྤེས་སུ། མི་མང་ནང་ནས་ང་ལ་ཁ་པར་མང་པོ་འབྱོར་སོང། དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཚོ་བརྒྱ་
ཆ་ ༡༠ དྤེ་འདྲ་ཕོག་ཡོད་རྤེད་པྤེ།

གོང་གུན་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་བཏང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྲི་བ་གཏོང་མཁན་མང་པོ་

བྱུང་། དྤེ་ཡིན་དུས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དྤེ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཤུགས་རྤེན་ག་
ཚོད་ཐྤེབས་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་སོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བ་སོང་ཙང། དོན་
གཅོད་ཁང་གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཨ་མི་རི་
ཀའི་དོན་གཅོད་ཀིས་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ལས་མཐོ་བ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུས་པའི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཆགས་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་ཁང་ནས་དངུལ་དྤེ་
དོན་གཅོད་གཞན་པ་ལ་བཏང་བ་སོང་ཙང་། ཁྱྤེད་རང་ཚོར་དངུལ་བཏང་བ་དྤེ་གའི་སྒང་ལ་ཁལ་ཕོག་སོང་ཕོག་མ་
སོང་། ཡི་གྤེ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་ཡིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ ༤་༨་ ༧
ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་དངུལ་དྤེ་དག་དོན་ཁང་གཞན་ལ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་ཡང་
གནས་སངས་དབང་གིས་བྱུང་བ། བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་དངོས་ཡོད་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་
འདྲི་གནང་བ་དང་། གུས་ཞུ་སོར་བས་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བ། ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
Belgium དོན་གཅོད་དང་ Geneva དོན་གཅོད་དང་། དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཁག་ལ། དྤེའི་རྤེས་ལ་ག་
ཚོད་ག་ཚོད་གཏོང་དགོས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་འོག་ལ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་
དང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཀི་སྣྤེ་མོ་བ་འཛོམས་ནས།

གནས་སངས་ད་གིན་གནད་དོན་ ཀ༽ པ་དང་

འབྤེལ་བའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་སིད་པ་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་པ་
དྤེ་ཚོ། ཆ་ཚང་ཞིག་གཞི་རྩར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཅིག་གནང་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་མ་
གཏོགས། དངུལ་ག་པར་ག་པར་གཏོང་དགོས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཐག་གཅོད་
དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱས་ཙང། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གཅོད་སོ་སོ་ལ་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་མ་འོངས་པ་དགོས་ངྤེས་ལ་དམིགས་ཏྤེ་བཅོལ་
དངུལ་ཡིན་པ་རྩིས་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་དྤེ་ལམ་སོན་ཕྤེབས་ཡོད་པ་ཡང་བདྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་འཁོད་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འདིར་བཟོས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དོན་ཁང་ཁག་ཅིག་གི་འགོ་གོན་དྤེ་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀོད་མངགས་ནང་བཞིན་དངུལ་བརྤེ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
རིང་ཞོགས་ཀར་ཨུ་རུ་སུའི་སྐོར་དྤེ་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རྤེད། ཨུ་རུ་སུའི་གནས་སངས་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཞུ་
དགོས་པ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ཨུ་རུ་སུ་གཅིག་པོ་ལ་ཨ་རི་དོན་ཁང་གིས་ཐད་ཀར་གཏང་རྒྱུ་དྤེར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་ཁང་གཞན་པ་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་ནང་
བཞིན་ང་ཚོས་བཏང་བསད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ༤་༨་ ༧ ནང་ལ། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཁལ་གི་འགོ་སངས་ལ་མཁས་པ་
མིན་པ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི ཁལ་དང་། ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ལམ་སོལ་ལ་མོང་ཆ་མྤེད་པ་རྤེད་གསུང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གི་འདུག ང་ཁལ་མཁས་པ་ཡིན་ཅྤེས་ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི ནང་ལ་ཁལ་རྒྱག་
སངས་མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་མང་ཆྤེ་བ་ཁྤེ་མྤེད་ཀི་ཚོགས་པ་ Non-profit, Non-Governmental དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པ་
ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་ལ་ཁལ་ཕོག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དངུལ་ག་བ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་།
གཅིག་འདི་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ཞུ་གི་ཡིན།

དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཁལ་འབབ་ཕོགས་བསོམས་ཞིབ་དཔྱོད་བྱྤེད་སོལ་ཡོད་

པ་དང་། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ཁལ་འབབ་ཕོགས་བསོམས་ཞིབ་དཔྱོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་
ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དངུལ་བཏང་ཚར་བ་དང་ཁལ་ཕོག་དང་མ་ཕོག་དྤེ་ལམ་སྤེང་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་
ནའང་ ༢༠༡༧།༧ ནང་ལ་དངུལ་བཏང་བ་དྤེ། ད་ ༢༠༡༨། ༢༠༡༩ ལོ་གཉིས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་
ལྟ་བར་དུ་ཁལ་ཕོག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁལ་དྤེ་ཙམ་ཕོག་སོང་ཞྤེས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གནས་སངས་གཅིག་
རྤེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Toronto མི་མང་ལ་གསུངས་པའི་
སྐབས་ལ། ཡིན་ན་ཞྤེས། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཕོག་པ་ཡིན་ན་གསུངས་དུས། མི་མང་གི་སྤེམས་ནང་ལ། ད་དོན་གཅོད་
དྤེའི་བྱྤེད་སངས་མ་འགིག་ནས། དངུལ་དྤེ་ག་ཙམ་མང་པོ་གོང་བཏང་བཞག་ཟྤེར་བའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཏན་ཏན་
བཟོས་ཡོད་རྤེད། དངུལ་གཏོང་ལྤེན་ཉིན་རང་ལ་ཁལ་མ་ཕོག་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཁལ་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པ་
གང་ཡང་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཁལ་ག་ཚོད་ཕོག་ཡོད་དང་མྤེད་གནས་སངས་ག་བ་
ཞིག་ལ་རག་ལས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན།

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་

བ་གཞིར་བཟུང་གིས་དོན་གཅོད་སོ་སོས་རྩིས་འཁུར་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ནོར་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། བཅོལ་འཇོག་གི་ངོ་
བོའ ་ི ཐོག་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མྤེད་དུས། རང་
བཞིན་གིས་དངུལ་དྤེ་ཕར་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་སོག་ཆོག་པ་ཞིག་རྤེད། ད་ Account གཅིག་
གིས་ཚད་ཀི་མ་རྤེད་གཉིས་ཡོད་རྤེད། Citibank དང་ BB&T ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་ཁལ་ཕོག་དགོས་པའི་
གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་ཁ་སྤེང་ང་ཚོར་ཚུར་བཅོལ་བ་རྤེད། ད་ཕར་
བསོགས་པ་ཡིན། རྩིས་འཁུར་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ཚོ་ནོར་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
འདྲོགས་སོང་གནང་བ་ནང་བཞིན་ཞིག་ཡོང་ས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཛ་དྲག་གི་གནས་
སངས་ལ་གཞིགས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སོན་གནང་སྤེ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དུས། གོང་གི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་དགོངས་པར་མངའ་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་
ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་མ་གཏོགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
གཉིས་ཀས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི གནས་སངས་དང་། ཁལ་ཕོག་དང་མ་ཕོག་གི་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀི་རྤེད།
དྤེར་དགོངས་པ་མ་བཞྤེས་པའི་ཐོག་དངུལ་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐོངས་ཞྤེས་གསུངས་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་གི་ཡོད། གུས་ཞུ་སོར་བ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ི ཁལ་འགོ་སངས་དང་ཁལ་ག་ཚོད་ཕོག་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་
མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་ཁང་སོ་སོ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།
དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་དྤེ་ ༢༠༡༧།༡༡།༡༩། ཉིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ Citibank དངུལ་ཁང་མུ་མཐུད་ནས་ཉར་ཆོག་པའི་གནས་སངས་དྤེ་གསལ་
པོ་ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༧། ༢༠༡༧།༩།༧ ལ་ཕུལ་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ Citibank མུ་
མཐུད་ནས་ཉར་ཆོག་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་ BB&T གི་དངུལ་ཁང་ནང་
ལ་རྩིས་མགོ་གསར་པ་ཕྤེས་ཟིན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་འདིར་འབྱོར་པའི་
དཔང་རགས་རྤེས་སུ་སོན་གི་ཡིན། དངུལ་གཏོང་ལྤེན་གི་ག་ཙམ་ཞིག་ Transfer fee མ་གཏོགས་ཕོག་
མྤེད་པའི་གནས་སངས་འདི་དངོས་གནས་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་

རྩ་ལ་ཞུ་ལན་དྤེ་ ༢༠༡༨།༡༡།༣༠ ལ་ཕུལ་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཟོ་བཅོས་བྱས་རྤེས་ཡར་ཁྱྤེར་ཤོག་གསུངས་པ་དྤེ་
༢༠༡༩།༡།༡༥ ལ་ཡང་བསར་ཡར་ཕུལ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡར་ཕུལ་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་ ༢༠༡༧ གི་རྩིས་སྒོ་བརྒྱབ་
ཟིན་པ་རྤེད། ཁལ་ག་ཚོད་ཕོག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་
དགོས་པ་རྤེད། འདི་གཅིག་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་དྤེ་གནད་དོན་འདི་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༨ སྐབས་དྤེ་དུས་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཞུས་དུས་དཔང་
རགས་ཨང་ ༣༨ ནང་ལ་ Taiwan དོན་གཅོད་ནས་ལན་གཅིག་འབྱོར་བ་རྤེད། Taiwan དོན་གཅོད་ཀིས་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་གནང་བཞག དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་དངུལ་འབོར་དྤེ་ནས་བོད་གཞུང་གི་གནས་སྐབས་རིང་དྤེ་ག་དོན་ཁང་ལ་བཅོལ་བ་ཙམ་
ལས། དྤེ་ག་དོན་ཁང་ངམ་ཐྤེབས་རྩའི་ཡོང་འབབ་མིན་པས་རིང་མིན་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ལྟར་ཕིར་ལོག་བྱ་རྒྱུ།
འདི་ལྟར་འཁོད་ཡོད་ཙང་་ཁལ་ཕོག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༨ ནང་ལ་
Taiwan དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་འབྱོར་བ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཆྤེད་དུ་ཕུལ་ཡོད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༩
པ་དྤེ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ནས་གནང་བ་རྤེད། འདིའི་ནང་། Office of Tibet South Africa,
didn't face any problem either legally or otherwise in receiving any
amount of funds from domestic or international donors as
indicated below in banks notification we have received USD
149,987.50 from the USD 150,000 sent by your office and the
differential amount of USD 12.50 had been deducted as service
charge.US dollar 12.50 དྤེ་ transfer fee དྤེ་དངུལ་བཏང་བའི་རིན་པ་བངས་སོང་། དངུལ་
ཁང་གི་གཅད་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ customer ནས་ཡར་དངུལ་ཁང་ནས་བཏང་བ་དྤེ་ག་འདི་འབྱོར་སོང་།
ལྷོ་ཨ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་ཆྤེད་
New York པ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཡིག་ཐོག་ནས་བཏང་མྤེད་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོ་ཕ་གི་ལ་ནམ་
རྒྱུན་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ནས་དངུལ་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དངུལ་གཏོང་ག་ཙམ་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ལ་ཁལ་ཕོག་མ་
སོང།

དོན་གཅོད་ཁག་གཞན་པ་ནས་ལན་གསལ་འབྱོར་མ་སོང་། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚང་མ་ལ་བལྟས་ཡོང་

དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འུར་ས་ཆྤེན་པོ་གཅིག་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁལ་ཕོག་པ་ཡིན་ན་ཞྤེས་བཀོད་ནས། ན་ས་ཞིག་བསོན་ནས། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཞིག་གི་གནས་བབས་
དང་མཐུན་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།

མི་མང་ནང་ལ་དོགས་པ་སོང་རྒྱུ་དང། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་

རྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སྒྤེར་གཅིག་གིས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ལགས་
ཀིས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་ཞིག་གིས་མང་ཚོགས་མང་པོ་འདུ་

འཛོམས་བྱྤེད་སར་གསུང་གི་ཡོད་དུས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། མི་མང་
ནང་ལ་དོགས་པ་སོང་རྒྱུ་དང་། འདྲོགས་སོང་གི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག
འདིའི་རྤེན་པས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བཞག ཞུ་རྩའི་ནང་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་
སངས་འདི་ལྟར་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Toronto ལ་གནང་བའི་བཀའ་སོབ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ཁོངས་ལ། མང་ཚོགས་ནང་ལ་
འོལ་ཚོད་ཀིས་འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། གུས་པའི་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་
སོང་གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་འདི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་
དང་ཁི་དྲུག་རྤེད་ད། གལ་ཏྤེ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་
གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་སྒོར་དྤེ་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་བར་དུ་གསུངས་པ་ནང་ནས་དྤེ་
ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་།

དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་མ་ཐུབ་དུས། དཔང་རགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༥

ནང་བཞིན། གལ་སིད་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་མ་ཐུབ་ན། རྩོད་ལན་པ་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་ཡོད་
མ་རྤེད།

གལ་སིད་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཞུ་སོར་བའི་དྤེ། དྤེ་ག་རང་ཁུངས་སྤེལ་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱས་ན། རྩོད་ལན་པས་རྤེས་ལ་ཡང་བསར་དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་ཆོག
ཞུ་སོར་བས། འདིའི་ནང་ལ་ཚིག་ཁོ་རང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་
མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། བོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་གཅིག་རྤེད། དྤེའི་གོ་བབ་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་
མང་ཚོགས་ནང་ལ་འོལ་ཚོད་ཀི་འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། དོགས་སོང་གནང་སྤེ། གལ་ཏྤེ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་
སྤྱོད་བཏང་བ་དང་། ན་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། འདྲོགས་སོང་གནང་བ་
རྤེད། དོགས་སོང་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གལ་སིད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་ཕོག་ཡོད་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན།

དྤེའི་ལན་རྒྱབ་སངས་དྤེ་ཁ་ཁ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ག་

རྤེ་རྤེད། མང་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གལ་ཏྤེ་དང་ན་བརྒྱབ་ནས་འདྲོགས་སོང་གང་
འདྲ་གནང་ཡོད་རྤེད། དོགས་སོང་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ཁལ་ཕོག་ཡོད་
དང་མྤེད་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཁོ་རང་ཁོ་རང་གི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། འདི་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ན། འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་དངོས་ནས་དྲང་གནས། དྤེའི་སྐབས་ལ་གལ་ཏྤེ་དང་ན་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་བ། ད་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ལོ་གཉིས་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད། ལོ་གཉིས་ཕིན་ཚར་དུས་རྩིས་དང་
རྩིས་ཁ་ཚང་མ་ཐོན་ཡོད་དུས། གཞུང་གི་ཁལ་ཕོག་ཡོད་མྤེད་ཀི་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་
ཡིན་དུས། ད་ཁལ་ཕོག་ཡོད་ན་དྤེ་ག་ཙམ་ཞིག་ཕོག་བཞག སིད་སོང་མཆོག་གིས་དྤེ་དུས་གལ་ཏྤེ་དང་ན་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ད།

ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སངས་ཐོག་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཕོག་པ་དྤེ་འདྲ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་ག་བ་ཞིག་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་གལ་ཏྤེ་དང་ན་གསུངས་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཁལ་ཕོག་བཞག ད་འདི་
ངའི་ནོར་བཞག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་བཟོ་མཁན་ང་མ་རྤེད།
ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ཀི་འོག་ནས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐག་བཅད་ནས་མར་བཀའ་བཏང་ནས་ང་ཚོས་དངུལ་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་བསམ་
ཚུལ་ཕུལ་བ་དྤེ་ལས་འགན་ཙམ་རྤེད། ད་ད་ལྟ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ། འདྲོགས་སོང་གནང་ཡོད་རྤེད་མ་
རྤེད། དོགས་སོང་གནང་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་དུང་ཡིན་ན་ཡང་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང་། ཁུངས་སྤེལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་
ཐུབ་མ་སོང་། ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་འདིའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་
ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་ལབ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཏང་ཡོད་
རྤེད་མདོག་མདོག་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་ཁལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཕོག་པ་ཡིན་ན་དངུལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་ལས་བྱྤེད་མི་ ༣༠ ཡི་ག་ཕོགས་རྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས།

ཞུ་སོར་བས་བཏང་བ་དྤེ་

ལ་ཁལ་དྤེ་ག་ཙམ་ཕོག་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་ཕོག་ནས་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ཁལ་ག་ཚོད་ཕོག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་སུ་གཅིག་སྒང་ལ་ཚོད་དཔག་
ཐྤེབས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཕོག་པ་ཡིན་ན། དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། ད་ཞུ་
སོར་བས་ད་ལྟ་འདིར་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་གཅིག་ག་རྤེ་བིས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་མདོག་གི བཏང་ཡོད་མདོག བཏང་དྤེ་
འདས་པ་བིས་ཡོད་རྤེད། བཏང་བིས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བས་བཏང་ཚར་བ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བིས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་བིས་པ་གཅིག་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང། ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མྤེད་དུས། དཔང་རགས་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༥ ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་གསལ་བ་ནང་བཞིན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཁུངས་སྤེལ་
དགོས་པ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༥ གསང་ཉར་ཐོབ་དབང་གི་གོ་དོན་དྤེ་རྤེད་ད། ཁིམས་
རྩོད་པས་ནོར་ནས་གསུང་གི་འདུག གཉིས་པ་དྤེ་འདི་ཡིན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་གསུངས་སོང་བ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མང་ཚོགས་ནས་དྲི་བ་ཞིག་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྲི་བ་གཅིག་དྤེ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཡིན་
ནའང། སིད་སོང་གིས་དྲི་བ་གཅིག་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་དང་འབྤེལ་བའི་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་བཤད་
སོང་། དྤེ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། མང་ཚོགས་ནས་ཁོ་རང་ལ་དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་འབྱོར་བྱུང། ང་ཚོས་འདི་
ནས་གོ་བ་ལྤེན་སངས་བྱས་ན་དོགས་སོང་འདི་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་འདུག དྤེ་ལན་རྒྱབ་ཀི་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་མིན་ན།
དྤེ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས། ང་ལ་ཁ་པར་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སྤེབས་ཡོང་གི་འདུག་གསུངས་སོང། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧།༡༡།༧ ནས་བཟུང་བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་པར་ག་ཚོད་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ག་ཚོད་ཀི་སན་
ཞུ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ག་ཚོད་ཀི་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྤེད་ད། ཁ་པར་ཁ་
ཤས་ཤིག་སྤེབས་སོང་ཟྤེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དབང་དུ་བཏང་ནས། ཞུ་སོར་བ་ད་ལྟ་ཁོ་རང་རང་གིས་བིས་པ། གུས་
ཞུ་སོར་བས་གཞུང་དངུལ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གིས་ལབ་ནས། འདས་པ་བཏང་དྤེ་བིས་ནས། དྤེ་བཏང་
ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། ཡོད་མདོག་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཚང་མ་ཧ་གོ་ཡ་ཞིག་རྤེད། འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་ལ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཚར་བ་ནས་བྱས་ཏྤེ། ང་ཚོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་སྣ་
ཟུག་དོ་པོ་གཅིག་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། མི་མང་གིས་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ལ་ཡིན་ན་
རྤེད། ངོ་རོལ་དང་གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་བརོད་དཔྤེ་མི་སིད་ཀི་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་
གོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཐོག་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ། གང་ཡང་བཀའ་འཁོལ་
མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་གསར་འགོད་པ་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱས་ནས། ང་རང་སོ་སོ་དྲང་དྲག ཁ་རྤེ་ཁ་
ཐུག་ཚ་དྲག
ཞུ་སོར་བས། དགག་པ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དགག་པ་གསུང་དང་།
ཞུ་སོར་བས། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་
དྤེ། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། ག་རྤེ་རྤེད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། དུས་ཚོད་ཆུད་
ཟོས་འགོ་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བ་ས། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་གསུང་རོགས་གནང། དགག་པ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད། ད་
མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཕ་གི་ལ་དྲི་བ་གཅིག་མ་གཏོགས་བཀོད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ལན་ཚང་མ་ལ་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐབས་དྤེ་དུས་རང་བཞིན་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞྤེ་པོ་ཞིག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ལ། བཀའ་ཤག་གི་དོན་གཅོད་འཕོ་
འགྱུར་སྐོར་དྤེ་ལ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚང་མས་དྲི་བ་བཀོད་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པ། ཁོ་རང་ཚོ་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་
ཡོད་རྤེད། དོགས་པ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྲི་བ་ཆ་ཚང་ལ་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ། མང་ཚོགས་ཀི་
གནོན་ཤུགས་ཟྤེར་ན་མི་འདུག མང་ཚོགས་ཀི་མངོན་འདོད་ཟྤེར་ན་མི་འདུག མང་ཚོགས་ཀི་རྤེ་བ་ཟྤེར་ན་མི་
འདུག མང་ཚོགས་ཀིས་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་ནས་ཡིན་ན་རྤེད། སོན་བརོད་བྱྤེད་མཁན་ཡིན་ན་རྤེད། དྤེ་ཚོར་བརྤེན་
ནས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་རྒྱབ་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བ་ལ་རྐང་ཚུགས་ནས་དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་
ཞིག་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་མཁན་ཆ་ཚང་གིས་ཧ་གོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་
སོར་བས་ད་གིན་གོང་ལ་ག་འདྲ་ཞིག་གསུངས་ན་མ་གསུངས་ན། གང་ལྟར་དངུལ་བཏང་ཚར་དུས་སྐབས་སུ།
ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གནད་དོན་འདི་ལ་འབྤེལ་བ་མི་འདུག གནད་དོན་འདི་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ནས། ཞུ་སོར་
བས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་གོང་གུན་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དང་མ་འབྤེལ་བ་གཞན་
པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ད་ནངས་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་ཡང་བསར་བསར་ཟློས་བྱྤེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་ལ་
གལ་ཏྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད། གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ནང་བཞིན་ཕོག་གི་རྤེད་ཅྤེས་མ་
གཏོགས། ཞུ་སོར་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང། ཞུ་སོར་བས་འབི་སངས་དྤེ་ནང་ལ། ཁོ་རང་ལ་གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་
ཆྤེ་བཏང་ཡོད་མདོག་ལབ་ནས་གསལ་པོ་བིས་ཡོང་དུས། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དྤེ་འདྲའི་བརྒྱ་ཆ་
ཞིག་བརྒྱབ་ཡིན་ན་དྤེ་ནང་བཞིན་དྤེ་འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད། ད་ལྟ་ཡང་གོང་ལ་ད་ནངས་ཞོགས་པ་བཤད་པ་གཅིག་
ལ་འཕྲོས་ནས། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཡང་བསར་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ཨ་རི་ལ་ཚུར་བསོགས་ཡོང་
ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང། སྔོན་མ་བཅོལ་འཇོག་ལབ་ནས་ཕར་བཏང་བ་རྤེད། ད་ཚུར་བསོགས་ན་
འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། དངུལ་ཁང་གཞན་པ་ཆུང་ཆུང་གཅིག་སྒོ་ཕྤེས་ཚར་བ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལྟ་བུའི་
བཏང་ཆོག་ཆོག་དང་བསོགས་ཆོག་ཆོག་ཅིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
གནང་མོང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་མཁྱྤེན་གི་རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་དྤེ་འདྲ་བཏང་ཆོག་ཆོག་དང་བསོགས་ཆོག་ཆོག་
གི་གནས་སངས་ཤིག་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྤེད་མི་འདུག དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ངས་ཞུ་གི་མྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་ད་
དུང་ཡིན་ན་ཡང་ ཁ༽ དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང། རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང།
ཞུ་སོར་བ། ད་ཚིག་དང་ཚིག་དྤེད་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། དོགས་པ་དྤེ་བསང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་ཁལ་ཕོག་གི་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
གིས་མཁྱྤེན་གི་མྤེད་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་གསུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་ཕོག་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་གསུངས་
མྤེད་པ། དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་ཚིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་ག་རང་རྤེད། འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་དོན་གཅོད་སྤེན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཛ་དྲག་གིས་སན་སྤེང་ཞུས་དོན་དུ། རྒྱལ་ས་ Washington དུ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་འགོ་ bank account ཁག་ལྔ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ གོང་ཆ་ཚང་སྒོ་
བརྒྱབ་དགོས་པའི་དངུལ་ཁང་གི་སྔོན་བརྡ་འབྱོར་སྐོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ་
བྱྤེད་ཕོགས་གང་མྱུར་ལམ་སོན་ཡོང་བ་ཞུས་པར། དྤེ་སྐབས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཛ་དྲག་ལམ་སོན་
གནང་དགོས་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀང་རྤེས་སུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མི་སྣ་འབྤེལ་
གཏུག་སྐབས་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་འགོ་ bank account གང་ཡོད་རང་འཇགས་འཇོག་འཐུས་མོས་
མཐུན་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་ཡངས་དང་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་བཅས་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་
ཐུགས་ཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས། དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་སོན་བརོད་དྤེ་འདི་རྤེད། ད་དྤེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ད་
ནངས་ཞོགས་པ་ནས་རྩོད་པ་ཚར་བ་རྤེད། ད་སྣོན་མ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། Toronto མི་མང་ནང་
ལ། བྱས་ཙང་དྤེས་འདྲོགས་སོང་གི་འདུག དྤེ་ནང་ལ་ཚིག་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠
ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལའང། ང་ཚོའི་དྤེའི་ནང་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད།
མར་ཕབ་དུས་ཙམ་པ་བ་སྔོན་འཇུག་བརྒྱབ་ཡོད། སྔོན་འཇུག་བརྒྱབ་ན་འགིགས་ཀི་ཡོད་ན་མྤེད་ན། འདི་
འདས་ཚིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལའང་བསམ་གཞིགས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། ཨ་
སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད། དྤེ་ཐག་ཆོད་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན།
དྤེ་ལ་ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན།
ཧིན་སྒོར Crore བྱྤེ་བ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཁལ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད་ཞྤེས། དྤེ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་
ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པ། ༡༠% ཁལ་བརབ་དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དངུལ་
ཤོར་འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་ ༣༠ ཙམ་ཞིག་གི་ཕོགས་རྤེད། དྤེ་
གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོས་གོང་བཏང་ཡོད་པྤེ་ཟྤེར་ནས། འདས་ཚིག་རྒྱབ་དགོས་པའི་གནས་སངས་
དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གོང་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དོགས་སོང་བྱྤེད་ཀི་འདུག འདྲོགས་སོང་
བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཅྤེསས་ལབ་དགོས་པ་དྤེ། མདོག་ཟྤེར་བའི་ཚིག་འདི་རྒྱབ་དགོས་པ་འདིའང་། གོང་གུན་བཏང་
ཡོད་མདོག་གིས་ཞྤེས་རྒྱབ་དགོས་པ་དྤེ། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། གལ་ཏྤེ་ཟྤེར་བ་དང་། ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་བརྒྱབ་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་བརྒྱབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཕོག་ཡོད་རྤེད་
གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོས་ལན་རྒྱབ་ཀི་རྤེད་པ། བྱས་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཕོག་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ལན་འདིའི་ནང་ལའང་འདྲོགས་སོང་། དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད། གོ་བབས་དང་མ་
མཐུན་པར་མང་ཚོགས་ནང་ལ་འོལ་ཚོད་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ། བཀའ་མོལ་དྤེ་འོལ་ཚོད་ཀིས་རྤེད་མ་རྤེད། བཀའ་མོལ་
གསུངས་འདུག་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་ཕོག་པ་ཡིན་ན། གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་
འོལ་ཚོད་ཀི་བཀའ་མོལ་རྤེད་མ་རྤེད། འོལ་ཚོད་ཀིས་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཀིས་
ཞྤེས། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། མི་མང་ནང་ལ་འདྲོགས་བསངས་ནས། དྤེ་བསངས་ནས་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གུས་ཞུ་སོར་བས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་གོང་གུན་བཏང་ཡོད་མདོག་གི དྤེ་འདྲ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིག་བཏང་ཡོད་པའི་མདོག དྤེའི་རྣམ་པ། ན་དང་གལ་ཏྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེས། བཏང་ཡོད་པའི་མདོག་དྤེས་དོགས་སོང་
གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས། དྤེས་དོགས་པ་བསངས་པ་རྤེད་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དྤེ་བཏང་
ཟིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཕ་གིར་གསུང་སངས་ལ་དཔག་པའི་གལ་ཏྤེ་ཟྤེར་བ་
དང། ན་དྤེ་བརྒྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ལན་འདི་ཞུ་དགོས་པ་འདི་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་ཞུ་
དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བཀའ་མོལ་གི་འགོ་ཚུགས་ས་དྤེ་གལ་ཏྤེ་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། གལ་སིད་ཡང་ན་གལ་ཏྤེ་ལབ་
པ་དྤེ་རྤེད། གལ་སིད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཐམ་པ་ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད། དྤེ་
རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་ཕར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན། Crore གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཁལ་རྒྱབ་དགོས་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་
མོ་ལ་བསྒྱུར་ན་ Crore གཅིག་ཙམ་རྤེད་པ། ད་འདི་དྤེ་ག་རང་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དངུལ་ཤོར་འགོ་ཡི་རྤེད།
གལ་སིད་དངོས་གནས་དྤེ་འདྲ་པོའ ་ི ཁལ་ཕོག་པ་ཡིན་ན་དངུལ་ཤོར་འགོ་གི་རྤེད་པ། དྤེ་ཤོར་ཡ་ཡིན་པ་རྤེད།
ཤོར་འགོ་གི་རྤེད་པ། གལ་སིད་ལབ་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་ ༣༠ ཙམ་གི་ག་ཕོགས་
རྤེད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་ ༣༠ ཡི་ག་ཕོགས་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ད་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་ན་རྤེད་ད་ལབ་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་དགོས་རྤེད་པ། དྤེ་ག་རང་
རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་ན་ crore གཅིག་རྤེད། ཐག་ཆོད་པོས་བཤད་འདུག་གསུངས་སོང། ཐག་
ཆོད་པོ་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ crore གཅིག་རྤེད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན་ལས་བྱྤེད་ ༣༠ ཡི་ག་
ཕོགས་རྤེད་ལབ་ནས་ཐག་ཆོད་པོས་གསུངས་སོང། དྤེ་ག་ཕོགས་དངོས་གནས་རྤེད། བྱྤེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན་
ལས་བྱྤེད་ ༣༠ ཡི་ག་ཕོགས་རྤེད། ཐག་ཆོད་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གལ་ཏྤེ་ལབ་པ་དྤེ་ནས་ཡོང་རྤེད།
གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་དོན་
གཅོད་ཁག་གི་དངུལ་གོན་ཡིན་ན་རྤེད། ག་རྤེ་ཡིན་ན་རྤེད། དངུལ་ཁང་ནང་ལ་དངུལ་གོན་གཏང་རྒྱུ། ཕར་
ལྤེན་རྒྱུ། ཚུར་ཡོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དཔྤེ་མི་སིད་ཀིས་དོ་ནན་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་གིས་མ་ཟད།
ཁལ་ཙམ་གིས་མ་ཟད། དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་དོན་གཅོད་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་འདི་འཇོན་ཐུབ་མི་འདུག སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་གི་མཚན་གནས་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་གཅིག་ལ། མ་འོངས་པ་མིང་ཤས་མ་ཡོང་བ་ལ་ང་ཚོས་ངྤེས་པར་
དུ་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས།
ད་ལྟ་གོང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཡང་བསར་བསར་ཟློས་བྱྤེད་ཀི་མིན། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡོང་ཚར་
དུས། ང་ཚོས་དངུལ་བཏང་བའི་སྒོར་མོ་ཆིག་སོང་ཉིས་སོང་གི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། སྒོར་མོ་ལྤེན་ན་ས་ཡ་གཉིས་
ཙམ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཨ་སྒོར་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་འདྲ་བཏང་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། རང་བཞིན་གིས་
དོགས་པ་དྤེ་སུ་ཡིན་ན་སྤེབས་ཀི་རྤེད། བོ་གཟུ་བོར་གནས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། སུ་ཡིན་ན་སྤེབས་རྤེད། དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁལ་ཕོག་རྒྱུ་དྤེ། ཁལ་ཕོག་དང་མི་ཕོག་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི ཁལ་
གི་འགོ་སངས་ Banking ཁོ་རང་ཚོའི་དངུལ་ཁང་གི་ཁིམས་ལུགས་ལ་སོགས་པའི་འགོ་སངས་ནང་ལ།
ཁལ་ཕོག་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁལ་ཕོག་སངས་དྤེ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁལ་ཕོག་སངས་དྤེ་
ཡང་དངུལ་གཏོང་མཁན་གི་ངོ་བོ་དང་། ཡོང་ཁུངས་དང། དངུལ་བཏོང་མཁན་ཚོགས་པ་དྤེའི་དྤེབ་སྤེལ་དང་།
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སུ་གང་གིས་ཚོད་དཔག་བརྒྱབ་ནས། འདི་
རྤེད་ལབ་ནས་ལབ་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁལ་ཕོག་པ་ཧ་གོ་བསད་ཡོད་རྤེད། ཁལ་ག་ཚོད་ཕོག་རྒྱུ་
ཡིན་པ་དྤེ་སུ་གང་གིས་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གལ་ཏྤེ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཁལ་ཕོག་པ་ཡིན་ན། དྤེ་འདྲ་
ཞིག་རྤེད་ལབ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན། གལ་ཏྤེ་འགོ་བཙུགས་ནས། གཞན་པ་ཚང་མ་ཐག་ཆོད་པོས་གསུངས་
འདུག་ཟྤེར། ཐག་ཆོད་པོ་རྤེད། དྤེ་དངུལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྒང་ལ་རྤེད། ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སྒང་ལ་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་བབས་
ཡོང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ ༣༠ ཡི་ག་ཕོགས་དྤེ་ག་རྤེད། ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སྒང་ལ་དྤེ་ག་རྤེད། ག་ཕོགས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་ཚིག་མགོ་ནས་གལ་ཏྤེ་གསུངས་ཡོང་དུས། ཞུ་སོར་བ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་གཞུང་
དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་གོང་གུན་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། བཏང་ཡོད་མདོག་མདོག བཏང་ཡོད་རྤེད་ད་ཟྤེར་ན། ཞུ་
སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ད་ང་ཚོར་གོང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད་ད་ལབ་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད།
ད་ཞུ་སོར་བ་ལ་དོགས་སོང་བྱྤེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཁ་པར་གཏོང་མཁན་མང་པོ་
ཞིག་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྤེ་ལས་མང་བ་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་ལས་མང་བ་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང། གང་ལྟར་
ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ད་ལྟ་
ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་ཁ༽ པ་དྤེ་རྤེད། ཁ༽ པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཚིག་ག་རྤེ་བིས་པ་ནང་བཞིན་གིས་
ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་
མར་ཀློག་གི་ཡིན་ན་ཡང་། ངས་ད་གིན་བཀླགས་པ་དང་གཅིག་པ་ཡིན། ངས་དྤེ་ལ་ཚིག་མཐོ་དམའ་གང་ཡང་
མྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ། རྩོད་ལན་པའི་དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། མདོར་བསྡུས་
ན་ཚིག་དྤེ་ག་རང་རྤེད། གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད།
རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་ན་ཧིན་སྒོར་ Crore གཅིག་ཙམ་ཁལ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དངུལ་ཤོར་འགོ་
ཡི་ཡོད་རྤེད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་ ༣༠ ཡི་ག་ཕོགས་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་དྤེ་རྤེད། འདི་ཞུ་
སོར་བས་དྤེ་ག་རང་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་དྤེ་ལྟ་བུ། ཞུ་
སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་གོང་གུན་བཏང་ཡོད་མདོག་མདོག་གི བཏང་ཡོད་རྤེད་
མདོག་མདོག་གི་རྤེད་པ། དྤེ་འདྲའི་དོགས་སོང་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཉན་མཁན་ཚང་མས་ཧ་གོ་
རྤེད། གལ་ཏྤེ་ལབ་ཡོང་ཚར་དུས་ཚང་མས་ཧ་གོ་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཚོད་དཔག་གི་ཚིག་ཅིག་རྤེད་མ་གཏོགས།
གཏན་ཁྤེལ་ནས་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། ད་འདི་ཐོག་ལ་ཕར་ག་ཚོད་བཤད་ནའང་། ཚུར་ག་ཚོད་བཤད་ནའང་གཅིག་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་
གནས་བསད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་
གི་རྤེད། གང་ལྟར་ཚུར་གསུངས་པ་དྤེའི་གས་འོལ་ཚོད་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་དུས། གལ་ཏྤེ་ཟྤེར་བ་
འདྲ་པོ་དང་། ན་ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་བརྒྱབ་ཡོད་དུས། ངའི་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་གལ་སིད་གུས་པས་གཞུང་དངུལ་
ཕོན་ཆྤེན་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ལན་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལན་རྒྱབ་སངས་ནོར་བ་རྤེད། ཁུངས་
སྤེལ་སངས་ནོར་བ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དང་། ན་ཟྤེར་བ་དྤེས་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་
དུས། ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་། དྤེ་མ་གཏོགས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་དོན་ཚན་
གཅིག་སྐད་ཆ་དྲིས་སོང་། བཅུ་ཚང་མ་ལ་ངས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ཅྤེས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ། དོན་
ཚན་ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་པ་དྤེ་གསུང་དགོས་རྤེད་པ། དྤེ་མ་ཡིན་པར། མི་མང་ནང་ལ་གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཕོག་
ན་ཞྤེས་གསུང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་གཞན་པ་ཚང་མ་ལའང་པད་ཤག་གི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱས། གཞན་པ་ཚང་མ་ཆྤེན་པོ་བཟོས་པ་དྤེ། རང་བཞིན་གིས་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་
ནང་ལ་སར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ལྔ་སྒོ་
བརྒྱབ་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། དངུལ་ཁང་གི་འགོ་སངས་དང་འགོ་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་གི་གནས་སངས་
ཐོག་ནས་ཡོང་སིད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཁོ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་ཕོག་ཡོད་ན། གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་ཕོག་ཡོད་ན། མི་མང་ཚང་མ་རྣ་མཆོག་སིང་སིང་
ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། ཨ་རིའི་སྒོར་མོ་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད་ད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་འདི་ཙམ་ཞིག་
སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད་གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། ཨོ། ད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀི་གོང་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
བོད་གཞུང་ལ་རག་འདུག་ཟྤེར་བའི་བསམ་བོ་དྤེ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་པ། དོགས་པ་དྤེ་བསངས་
པ་རྤེད་པ། དྤེ་དོགས་པ་བསངས་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་དྤེའི་ནང་ལ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་
གོང་གུན་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དང་ན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཡོད་མདོག་གི་དོགས་
སོང། བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་འདི་གས་འོལ་ཚོད་ཀིས་གསུངས་འདུག་པ་དྤེ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རྤེད་པ།
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་ཕོག་དགོས་པ་ཡིན་པ་དྤེའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རྤེད། ཚོད་དཔག་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེའང་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། འོལ་ཚོད་ཀིས་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ག་རང་གིས། ན་དང་
གལ་ཏྤེ་ལ་གོ་དགོས་པ་དང། དྤེ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། མི་མང་ནང་ལ་འདྲོགས་བསངས་པ་
རྤེད། འདྲོགས་བསངས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་མདོག་གིས་ལབ་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ལན་བརྒྱབ་མྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ལན་ཏག་ཏག་ཅིག་
ཐྤེབས་ཡོད། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀི་མིན་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་ལྟ་བར་
དུ་ཁལ་ཕོག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རང་བཞིན་གིས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཁུངས་སྤེལ་གི་རྤེད་པ། དྤེ་སྤེལ་རྒྱུ་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་
སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་མྤེད་ཅྤེས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཚིག་གི་རྩོད་པ་དྤེའི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ལན་ལ་
ཁུངས་སྤེལ་ཏག་ཏག་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཡང་། རྐང་ཚུགས་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་
སྡུག་ཅག་བྱྤེད་དགོས་པའི་ཀུན་སོང་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ཡང་འདོན་
རྒྱུའི་འདོད་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་མ་བཏོན་རང་བཏོན་ཆགས་པ་
དྤེ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་ང་ཚོ་མི་སུ་ཡིན་ནའང། ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཡིན་ནའང་གསལ་པོ་མཁྱྤེན་དགོས་རྤེད།
ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སོང། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལྟ་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སོང།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་མི་དགའ་མཁན་གི་གཞུང་དང་ལ་སོགས་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལྟ་སངས་དྤེ་
ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། མི་མང་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལྟ་སངས་འདི་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སྒང་ལ། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་འཛུགས་ག་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཡོད་རྤེད། སན་ཞུ་རབ་དང་རིམ་པ་ག་ཚོད་ཅིག་སྤེབས་
ཡོད་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ནང་ལ་བརྙན་ཐུང་ལ་སོགས་པ་ག་ཚོད་བཟོས་ཡོད་རྤེད། རྩོམ་ཡིག་ག་ཚོད་
བིས་ཡོད་རྤེད། ག་འདྲ་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཞུ་སོར་བས་
མཁྱྤེན་ཡོད་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་སྐབས་དྤེ་དུས་གསར་འགོད་པ་ལ་འགན་མ་འཁུར་
པར་ལབ་ན་འགིགས་ཀི་འདུག གསལ་པོ་བྱས་ནས་སོ་སོ་ལ་ནག་མྤེད། རགས་མྤེད་ཅྤེས་མང་པོ་ཞིག་
གསུངས་ཡོང་དུས། དོགས་སོང་དྤེ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག དངོས་གནས་དྲང་གནས། ད་གཅིག་བཤད་ན་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་རྣམ་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཞིག་གི་སྒང་ལ་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ནའང། ད་གསལ་བཤད་དྤེ་བྱས་ན་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ལ་དག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Toronto ལ་བཀའ་སོབ་གནང་སོང་གསུངས་ཡོང་བ་འདི་རྤེད་པ། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཀུན་སོང་སྡུག་ཅག་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་མདོག་མདོག་གི་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་གསུངས་སོང་
བ། འདི་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡོང་བ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འདོད་པ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་། ཡོང་བ་དྤེ་འདི་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། ཡང་བསར་བསར་ཟློས་ཞུ་གི་མིན། དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཊོ་རན་ཊོ་ལ་ཕྤེབས་དུས་ཡིན་ནའང་། སྐབས་དྤེ་དུས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
མྤེད་ཧ་གོ་གི་རྤེད་བ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཊོ་རན་ཊོ་ལ་ཕྤེབས་དུས་ཚོགས་ཁང་རྒྱབ་ལོགས་ལ་ག་རྤེ་
བྱས་ནས་བསད་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གོ་ནས་ཡོད་རྤེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས། སོན་བརོད་ངོ་རོལ་
ལ་སོགས་པ་དྤེ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ལ་སོགས་པ་ནང་ལ། མི་དངོས་སུ་ཐོན་ནས་གང་ལྟར་ཡང་མང་པོ་གནང་བ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཙང་། ད་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་རང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས། དྲི་བ་བཀོད་ཡོང་དུས། དྲི་བ་གཅིག་བཀོད་ཀང་། དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ལ་
ཚང་མས་དོ་སྣང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་དང་། སན་ཞུ་གསལ་པོ་ཡིན་པ་དྤེ་ཚོ་ངོ་རོལ་རྒྱག་སངས་ནས་གསལ་པོ་ཧ་
གོ་གི་འདུག་བ། ད་གཉིས་པ་དྤེ་ལ། ངས་ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁལ་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེའི་སྐོར་ལ་ག་རྤེ་བྱས་
ནས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་མ་གསུངས་རང་གསུངས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གང་ཡིན་ཟྤེར་
ན། གནད་དོན་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནད་དོན་འདི་དངུལ་བཏང་བའི་སྒང་ལ་ཐུག་ཡོད་རྤེད། དངུལ་གཏང་
རྒྱུ་དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཞིག་ལ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ལ་གཏོང་དགོས་པ་ཡི་གནད་
དོན་དྤེ་ཡིན་དུས། དངུལ་གཏོང་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་དུས། དངུལ་བཏང་བ་དྤེ་ལ་ཁལ་ཕོག་རྒྱུ་དྤེ་རང་
བཞིན་གིས་སྤེབས་ཡོང་རྤེད། དངུལ་བཏང་བ་དྤེ་ལ་ཁལ་ཕོག་པ་དྤེ་རང་བཞིན་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་རང་
བཞིན་གིས་སྤེབས་ཡོང་དུས། དྤེ་རྒྱུ་མཚན་འབྤེལ་བ་གཅིག་ཀང་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་
འབྤེལ་བ་འདི་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་དངུལ་གཏང་རྒྱུ་འདི། དངུལ་བཏང་བ་དྤེ་ལ་ཁལ་ཕོག་པ་དྤེ་
ཁིམས་ལུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཙང་། ཁལ་སྒང་ལ་བསྤེབས་ཡོང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བ་ལ་དོགས་
སོང་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་དང་། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་དྤེའི་ཀུན་སོང་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་གསུངས་པ་རྤེད། གསུངས་པ་དྤེ་གལ་ཏྤེ་ཞྤེས་དྤེ་སྒང་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཞུས་ཡོད་རྤེད།
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་སོར་བས་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་པ་མཚོན་ཕིར།
གལ་ཏྤེ་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཚོད་དཔག་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཧ་གོ་གི་རྤེད་པ། གལ་ཏྤེ་ང་གཅིག་ཆགས་ན། ང་
གཉིས་རྤེད་ལབ་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ། གལ་ཏྤེ་ང་གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ་ན། ང་གཅིག༌འོག་ལ་བཟོ་འདྲ་པོ་དང་། དྤེ་
གལ་ཏྤེ་ཙམ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གལ་ཏྤེ་དྤེ་ག་རང་གིས་ང་ཚོ་སུ་ཡིན་ན་གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་ངྤེས་ཤིག གལ་ཏྤེ་ནས་
འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེས་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་གོང་
གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་མ་སིད་པ་ཞིག་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་ཡོང་མཁན་ཡོད་
ན། དྤེས་དངོས་གནས་བོད་སྐད་ཡག་པོ་མ་ཤྤེས་པའི་རགས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བའི་དོགས་སོང་ཡོད་མཁན་ཡོང་ཡོད་
ན། དངོས་གནས་བོད་སྐད་ཡག་པོ་མ་ཤྤེས་པའི་རགས་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ལབ་འོང་བ་ཙམ་གིས་ཚོད་འཛིན་ས་ཡོད་
མ་རྤེད་པ། གལ་ཏྤེ་ལབ་འོང་བ་ཙམ་གིས་དོགས་སོང་ཞྤེ་པོ་གཅིག་སྤེབས་ནས་ཁ་པར་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སྤེབས་ཡོད་ན།
དྤེས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་སྐད་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་དོགས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ལའང་སྤེབས་ཡོང་གི་
འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན།
ཞུ་སོར་བས། ད་གིན་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་རང་སོར་གནས་པའི་ཐོག་ནས་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་མ་སྤེབས་རང་སྤེབས་
ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་མ་སྤེབས་རང་སྤེབས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྤེད་ཟྤེར་ན།
མང་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་གི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དངོས་གནས་བྱས་ན་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་བོ་ལ་ཡ་
ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད་པ། དྤེ་འདྲའི་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་གཅིག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཞིག་གིས།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་གི་གོ་གནས་ཐོག་ནས་གལ་ཏྤེ་ཟྤེར་བ་དང་། ན་ ཟྤེར་བ། ཚོད་དཔག་ཟྤེར་
བ། ད་ལྟ་ཚིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་འདི་རྤེད། ཚོད་དཔག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གསུང་
དགོས་རྤེད། མང་ཚོགས་ནས་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་གསུང་རོགས་གིས་ཞྤེས་མང་ཚོགས་ནས་དྲི་
བ་བཏང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྲི་བ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད་པ། དང་བངས་ཀི་ཐོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད་བ།
དྤེ་ཡིན་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་གི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གནས་སངས་སྡུག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པ། འོལ་ཚོད་
བྱས་ནས་གསུང་ཡོང་དུས། མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་དོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་མང་བ་སྤེབས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་མ་བྱས་རང་བྱྤེད་རྤེད། རྐང་བཙུགས་ནས་ལབ་ཀི་ཡོད་ན་འདྲ། མྤེད་ན་འདྲ།
དྤེ་གནས་སངས་དྤེ་ཁ་ཁ་རྤེད། གང་ལྟར་ཚུར་གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེའི་ནང་ལའང་ཚིག་དྤེ་གལ་ཏྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་
རྤེད། ན་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་འདིའི་ནང་ལའང་འོལ་ཚོད་ཀིས་ཟྤེར་བ་དང་།
འདྲོགས་སོང་གནང་བ་ཟྤེར་བ་དང། གོང་གུན་བཏང་ཡོད་མདོག་ཟྤེར་བ་དང་། བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་
སོང་གནང་བ་ལབ་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་མྤེད་ཅྤེས་མཐའ་མསོམས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཚར་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲི་བ་དྤེ་ཚོ་མར་འགོ་གི་ཡིན། ད་ལྟ་དངོས་དོན་ལྔ་པ་དང་
འབྤེལ་བའི་དང་པོ་དྤེ་ ༤༌༨ ནང་ལ། ངོ་སོད་བྱྤེད་རྒྱུ་གཅིག་འདུག འདི་ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ཀློག་པའི་ཐོག་ནས་འགོ་
གི་ཡིན། དྤེ་གསལ་ཁ་དག་པ་ཡོང་གི་འདུག
ཆ་༥་༥། དངོས་དོན་ལྔ་པ་དང་འབྤེལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
༡)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༨ དང་འབྤེལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ CITI དངུལ་ཁང་གིས་
དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་རང་འཇགས་འཇོག་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སོང་ཞྤེས། དོན་ཁང་རྩིས་པར་
ངག་ཐོག་ནས་གསུངས་འདུག་པ་ལྟར། ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེའི་མཚན་ཐོག་དྲུང་འཕར་བརྒྱུད། ༢༠༡༧ ཟླ་
༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་ “༢༠༡༧། ༨། ༣༡ ཉིན་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་འདི་གའི་རྩིས་པ་ Citibank
དངུལ་ཁང་དུ་བཅར་སྐབས་དངུལ་ཁང་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས་ནས་ད་ཡོད་དངུལ་ཁང་རྩིས་འགོ་
དཀའ་རྙོག་རྣམས་སྤེལ་ཡོད་” ཅྤེས་ཡིག་ཐོག་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བཞིན་དུ། སིད་སོང་
གིས་ཁྤེ་ན་ཌར་བོད་མིའི་འདུ་ཚོགས་སུ། ང་ཚོས་དངུལ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་
bank manager མཇལ་ཤག bank manager སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་་འ་ལྤེ་
account ཉར་ན་འགིག་གི་རྤེད་གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར། ༌༌༌༌གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་
ན་ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཧིན་སྒོར་ཀ་རོར་(བྱྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བ་)གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཁལ་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དངུལ་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་
བ་གཅིག་ཡིན་ན་ལས་བྱྤེད་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞིག་གི་ཕོགས་རྤེད། ” ཅྤེས་གསུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་
ཡིན་རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པས། ད་ལྟ་ངས་གོང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་
དུས་སྐབས་སུ། མང་ཚོགས་ཀི་དྲི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་ཚན་བཅུ་སྒང་ལ་རྤེད། མང་ཚོགས་ཀི་
དྲི་བ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་སྐོར་ལ་ཡིན་ཙང་། དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ད་ཞུ་སོར་
བས་བསམ་པ་ལ་དྲི་བ་གཅིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་ཚང་མ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ལབ་ནས། གང་
ལྟར་ལབ་ན་མ་ལབ་ནའང་དོན་ཚན་བཅུ་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་སྐོར་དྤེ་ཡིན་ཙང་། བཀའ་ཤག་གི་
དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་བདུན་པ་དྤེ་ནང་ལ། སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ལྔ་དྤེ་སྒོ་
རྒྱབ་དགོས་པ་དང་། དྤེའི་སྐོར་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་ཚོ་སྒང་ལ་གནས་ཚུལ་
ལྷག་པ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་བཀོད་ཡོད་ཙང་། དྤེའི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། ད་ Bank Manager ལ་ཐུག་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། ངས་ད་ལྟ་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཕི་
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་ཕ་གི་ལ་ Bank Assistant Manager ཐུག་ནས་དུས་ཚོད་
འཕར་འགང་གི་ཞལ་བཞྤེས་ཐོབ་རྤེས་ཛ་དྲག་གི་ཐར་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་སོང་ལབ་པ་དྤེའི་སྐོར་དྤེ་བཀའ་ཤག་
ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཉིན་དྤེ་ག་རང་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་སྤེབས་སོང་
ལབ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་དྤེར་དཔང་རགས་དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་སད་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ཀི་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་སད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ Bank
Manager ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཐུག་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེས་ལ་
ཞུ་སོར་བས་གསུང་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། རྤེས་ལ་ Bank Manger ཐུག་ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་
༣༡ ལ་ད་དངུལ་ཁང་དྤེ་གཞག་ཆོག་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། མདོར་
བསྡུས་ན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་ Bank Manager ཐྤེངས་མ་གཅིག་ཐུག་པ་
མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་ Bank Manager ཐུག་པ་དྤེ་བཀའ་
ཤག་གིས་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་འདི་སྔོན་གི་ཐུག་པ་དྤེ་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
སྔོན་ལ་མ་རྤེད་པ། དྤེ་སྔོན་གི་སྐོར་ལ་འགོ་དུས་སྐབས་སུ། དངུལ་སྒང་ལ་འགོ་དུས་སྐབས་སུ་ད་དུས་
ཚོད་ཕར་འགང་རྒྱུ་དང་། དངུལ་གཏོང་མིན་སྐབས་སུ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དྤེར། དྤེ་བཀའ་ཤག་
གིས་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མཁྱྤེན་རོགས་མི་བྱུང་དུས། གཞན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་
Manager ཐུག་སོང་ལབ་པ་དྤེ། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་ཡོང་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་ག་
རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་ཚང་མ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། དངུལ་ཚང་མ་བཏང་ཚར་བའི་སྐབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སུ་རྤེད། དངུལ་ཚང་མ་བཏང་ཚར་བ་མ་ཟད། དངུལ་ཁང་དྤེ་རང་འཇགས་ཉར་ཆོག་འདུག་ལབ་པ་དྤེའི་
སྐབས་སུ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
ངོས་ནས་རྤེད། Bank manager དྤེ་ཐུག་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་རོགས་མྤེད་དུས། དྤེ་ག་རང་རྤེད། དང་
པོ་དྤེ་བྱས་རྤེད། རྤེས་ལ་ Bank Manager ཐུག་དུས་དངུལ་ཁང་རྩིས་འགོ་དྤེ་ཉར་ཆོག་གི་འདུག་
ལབ་ཀི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༢)

ཞུ་རྩ་་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༨ དང་འབྤེལ། སིད་སོང་གིས་ཁྤེ་ན་ཌར་བོད་མིའི་འདུ་ཚོགས་སུ། ཁལ་བརྒྱ་ཆ་
༡༠ ཞྤེས་པ་དྤེ་གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཁལ་བརྒྱབ་ན་གསུང་གི་ཡོད་དམ། དྤེ་ནི་དངུལ་
ཕིར་གཏོང་གནང་ཡུལ་དོན་ཁང་དྤེ་དག་ལ་འབབ་ཁལ་ཕོག་ན་གསུང་གི་ཡོད་དམ། དྤེ་རྩོད་ལན་པས་
གསུང་རོགས་གནང།

རྩོད་ལན་པས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཚོད་དཔག་གི་སྒང་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བརྒྱབ་པ་
ཡིན་ན་ལབ་ནས་ཚོད་དཔག་རང་གི་སྒང་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་ཁང་གཞན་པ་ཁག་ཚང་མ་ནང་ལ་
དངུལ་ཁལ་ག་དུས་ཕོག་ཡོད་མྤེད་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ལ་དངུལ་ཁལ་ག་འདྲ་ཕོག་ཡོད་མྤེད་ལ་སོགས་པ་
དྤེ་སུ་གང་གིས་ཚོད་དཔག་མ་ཐིག་པ་ཞིག་རྤེད་སྐབས་དྤེ་དུས། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དངུལ་གི་ཁལ་འབབ་དྤེ་ཡང་
གནས་སངས་ལ་རག་ལས་ཡོད་དུས། མཚམས་མཚམས་ང་ཚོའི་གནས་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་དྤེ་དང་།
དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་དང་། དྤེའི་སྒང་ལ་མ་འོངས་པ་དངུལ་ཁང་དྤེ་ཚོས་ག་འདྲ་ཞིག་
བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དངོས་གནས་ཚོད་དཔག་ཐིག་ཁག་པོ་ཞིག་རྤེད། ང་ཚོའི་གནས་སངས་ལ་གཞི་བཞག་པ་
ཡིན་ན། དྤེ་ཡིན་དུས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་དངུལ་བཏང་ཆོག་ཆོག་ལྤེན་ཆོག་ཆོག་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཡིན་ན། ཡང་ཁོ་རང་ཚོད་དཔག་ཐིག་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་པ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་གནས་སངས་འདི་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པ། ང་ཚོ་ལ་དོན་གཅོད་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁང་མང་པོ་དྤེ་ཚོ་ནང་གི་
གནས་སངས་དང་དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས་དང་། དངུལ་གི་གཏང་ཡུལ་དང། དངུལ་གི་བཞག་འཇོག་བྱྤེད་སངས་
དང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བསམ་བོ་ཞིག་འཁོར་ཡོང་དུས། གལ་སིད་དངུལ་དྤེ་ཕར་བཏང་བ་ཡིན་ན། དངུལ་ཁང་ལ་
བསར་ཞིབ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། དངུལ་ཁང་དྤེ་ཚོས་བསར་ཞིབ་བཟོས་པ་ནང་བཞིན། དངུལ་ཁང་དྤེ་ཚོས་ཞིབ་
འཇུག་བཟོས་པ་ནང་བཞིན། ཁལ་འདྲ་པོ་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཕོག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོད་དཔག་ཐིག་ཁག་པོ་ཞིག་རྤེད། ང་
ཚོའི་གནས་སངས་ལ་གཞི་བཞག་ན། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་
ཕོག་པ་ཡིན་ན་འདི་ལྟར་ཆགས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་རྤེད།
༣)

ཞུ་རྩ་་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༣ དང་འབྤེལ། བཀའ་ཤག་གིས་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་དྤེ་དག་སྒོ་རྒྱག་མི་
དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་འདྲ་ཡོད་མྤེད་དངུལ་ཁང་ལ་འདྲི་བརྩད་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་བཀའ་ཇི་ལྟར་གནང་
ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

Page 445 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པས། ད་ལྟ་ཐོག་མར་ཐོག་མར་ཡོང་ས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནས་སངས་དྤེ་ཡོང་བ་དང་ཞུ་སོར་བས་ད་ནངས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཁ་པར་སྒང་ལ་འབྤེལ་བ་རྤེད། དང་པོ་ SMS གཅིག་
བཏང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁ་པར་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རྤེད། ད་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་དྤེ་འདྲ་
ཡིན་ན་དངུལ་ཁང་ལ་གཅིག་ལབ་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་འདྲ་མི་འདུག་པྤེ། ཐབས་ལམ་འདྲ་ཞིག་མི་འདུག་པྤེ་ཞྤེས་ཞུ་སོར་
བ་ལ་འདི་ཞུས་ཡོད་རྤེད།
༤)

ཞུ་རྩ་་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༣ དང་འབྤེལ། ཕི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་སུ་
ལས་རིམ་བང་སིག་ཡོད་པ་ལྟར་བཅར་ཞྤེས་གསལ་ཐད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས། ཟླ་བ་ ༦
ཚེས་ ༣༠ བར་གི་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་སུ། ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ སོ་སོར་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མིར་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག་པ་དང་། ཚེས་ ༢༩ ཉིན་མི་གསལ། ༣༠ རྤེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་
གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་པའི་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས་ལུགས་གསལ་འདུག
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ དང་ ༢ རྤེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཉི་མ་ཁྤེལ་འདུག་པས། ཕི་ཚེས་ ༢༩ དང་༣༠ ཉིན་དངུལ་
ཁང་དུ་བཅར་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་ཞུ་སོར་བས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། ཚེས་ ༢༩ ཞོགས་པ་དྤེར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་རྩིས་
པ་དངུལ་ཁང་ལ་བཏང་ནས་དུས་ཚོད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས། དྤེའི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ།
ནམ་རྒྱུན་དངུལ་ཁང་ལ་ང་ཚོས་རྩིས་ཀི་ལས་ཀ་བྱྤེད་དུས། ག་དུས་འགོ་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་ཚོས་ལམ་
སྤེང་བྱས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་འདི་དང་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་གནང་རོགས་གིས་ཟྤེར་དུས། ཚེས་ ༣ ལ་ཤོག་ཅྤེས་གསུངས་
པ་ནང་བཞིན་ཚེས་ ༣ ལ་བཅར་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚེས་ ༢༩ དང་ ༣༠ གཉིས་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་ཀ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ང་ཚོས་བཀོད་ནོར་ཤོར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསད་པ་རྤེད། བཀོད་ནོར་
བྱུང་བཞག ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ གཉིས་དྤེ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསད་པ་རྤེད། དྤེའི་འཇུག་
སོང་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་དྤེ་ཚོ་དྤེ། ཚེས་ ༢༩ ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ ༢༧ ནས་ ༣༠
བར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོས་བཀོད་ནོར་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་
འདི་བཟོ་བཅོས་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་དྤེ་ཚེས་ ༣ མ་གཏོགས་
བཅར་མ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། Bank Assistant Manager ཁོ་རང་གི་ཚེས་
༣ ལ་ཤོག་ཅྤེས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། ཚེས་ ༣ ལ་བཅར་པ་ཡིན། དྤེའི་བར་དྤེ་ལ་གཟའ་སྤེན་པ་ཉི་མ་ཁྤེལ་གི་
ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༥)

ཞུ་རྩ་་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༤ དང་འབྤེལ། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་
ཐུག་སྐབས་སུ་གོ་བསྡུར་དང་ཞལ་བཞྤེས་ཇི་བྱུང་གོང་རིམ་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད། ཛ་དྲག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནས་སངས་ལས་ཐར་ཙམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ད་དུང་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་དགོས་མིན་སྐོར་གོང་རིམ་
ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
ཞུ་སོར་བས། ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ཉིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་དྲུང་ཆྤེ་ཚེ་རིང་
དོན་གྲུབ་ལགས་ཀི་ཡི་གྤེ་ཚུར་འབྱོར་སོང། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་ང་ཚོས་ཚེས་ ༦ ལ་ e-mail ལན་ཕུལ་ཡོད།
འདི་དང་མཉམ་དུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་སྐབས་དྤེར་ཛ་དྲག་པོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོ་ལ་དབུགས་གཏོང་རྒྱུའི་དུས་
ཚོད་ཅིག་རག་པ་སོང་ཙང་། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་ལགས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེའི་རྤེས་སུ་ Bank
Assistant Manager ལ་ཁ་སྤེང་ང་ཚོས་ཞུས་པ་དྤེ་ག་བ་སྤེབས་སོང་སྐད་ཆ་དྲིས་པའི་སྐབས་སུ། དྤེ་
དུས་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཁོ་རང་གི་ཚིག་གྲུབ་གཅིག་ཡོད་པའི་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། It is
still under review དྤེ་བསར་ཞིབ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན། གནས་ཚུལ་འདི་གསལ་པོ་
ཆགས་པའི་མཚམས་ལ་ཁྱྤེད་རང་ལ་ལན་སད་ཆོག་ཟྤེར་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་སང་ཉིན་དྤེར་ང་ཚོ་བྤེལ་བ་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གི་ཞོགས་པ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ལྟ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་འདི། ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་འགན་འཛིན་
གཞོན་པ་དང་ཐུག་སྐབས་སུ་གོ་བསྡུར་དང་ཞལ་བཞྤེས་ཇི་བྱུང་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བ་དྤེ་གོང་རིམ་ལ་སན་སྤེང་
ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད། འདི་གཅིག་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ། ཛ་དྲག་གནས་སངས་ལས་ཐར་ཙམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ད་
དུང་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་དགོས་མིན་སྐོར་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད། འདི་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ད་གིན་དྤེ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་
ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ གི་ཕག་བིས་ཕུལ་བའི་ནང་ལ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ལ་མ་
གཏོགས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་མྤེད་པ་དྤེ་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་དྲིས་ལན་ལ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གོ་སྐབས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་དྲི་བ་རྤེད། ང་ཚོས་དྲི་བ་སུ་ལ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་གོ་སྐབས་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ལ་གོ་སྐབས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ནས་ངོ་སོད་ཞུས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། བྱས་ཙང་དྤེ་གསུངས་པའི་དུས་ཚོད་འདི་བཀག་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོའི་ཞུ་དགོས་
པ་དྲི་བ་དང་པོ་དྤེ་ལ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་མོ་དྤེར་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་
༡༣ ཉིན་མོ་དྤེར་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཞུས་ཡོད།
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མོ་དྤེ་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཕུལ་པའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་
༤ པ་དང། འདི་ནས་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༡ ལན་ཕུལ་བ་འདིའི་གས་འདི་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཆ་
ཚང་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ། ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧
ཚེས་ ༣ ཉིན་མོ་དྤེ་ལ། Bank Assistant manager མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་ཟྤེར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བ་རྤེད། ངས་ཁས་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ད། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེར་ངས་
དྤེ་རིང་ཉན་དགོས། ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་འདི་འགོ་སངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདི་ངས་གོང་རིམ་ལ་ཞུ་གི་རྤེད།
གོང་རིམ་གིས་ཨ་མར་ཞུ་གི་རྤེད་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁོས་གཏན་འཁྤེལ་བའི་
གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀང་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་ཟིན་འགོ་གི་འདུག ༧
པའི་ ༡༦ ལ་ཁྱྤེད་རང་གི་གོང་རིམ་ལ་ཞུས། གོང་རིམ་གིས་ཡར་ཞུས་དུས་ཙམ་པ་ལ་དུས་ཚོད་ཟིན་འགོ་གི་
འདུག དུས་བཀག་དྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་རྤེད། ༧ པའི་ ༡༦ འདི་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ༧ པའི་ ༡༦ འདི་ང་
ཚོས་ཏོག་ཙམ་འགང་ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ག་དུས་བར་དུ་འགང་གི་རྤེད། དྤེ་ངས་ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།
ཡིག་ཐོག་ནས་སོད་རོགས་གནང་ཟྤེར་དུས། འདི་ངས་སོད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ཙམ་པ་ལ་ངྤེས་གཏན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ ༧ པའི་ ༡༦ རྤེས་ནས་ཉིན་ ༤ འགང་གི་ཡོད། ཉིན་མ་ ༥
འགང་འགོ་གི་ཡོད། བདུན་ཕྲག་གཅིག་འགང་འགོ་གི་ཡོད། ཉིན་ ༡༥ འགང་འགོ་གི་ཡོད་ང་ཚོས་མགོ་ཚོས་ཀི་
མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཟླ་ ༧ པའི་ ༣ ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་ང་ཚོར་འབྱོར་ཡོང་དུས། དྤེའི་ཉིན་དྤེ་ལ་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀི་མི་འདུག དཀའ་ངལ་སྤེལ་སོང་ཞྤེས་ང་
ཚོས་ཞུ་ཐུབ་པའི་གནས་བབས་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེ་ཞིག་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ནས་ཐར་སོང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དུས་
བཀག་དྤེ་ཕར་འགངས་ཐུབ་སོང་མ་གཏོགས། དངུལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མུས་རྤེད། ད་དུང་ང་
ཚོས་ཡར་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟའི་རིང་ལ་དངུལ་ཁང་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུང་གི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་པ་
ཡིན་ན། ཡང་དུས་ཚོད་སྐབས་མཚམས་ཤིག་ཐུག་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་སྐབས་ལ་ཡང་ཛ་དྲག་གི་ལམ་ཁ་ཞིག་
གཏོད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། འདི་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ཡར་ཞུ་མི་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདི་འདྲ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དངུལ་ཁང་གི་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༦)

ཞུ་རྩ་་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༤ དང་འབྤེལ། དོན་ཁང་ནས་ཕི་དྲིལ་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ འཁོད་
གནས་སུ། དངུལ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས་ནས་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྣམས་སྒོ་བརྒྱབ་མི་
དགོས་པའི་སན་ཞུ་ཞིག་དངུལ་ཁང་ཨ་མའི་ལས་ཁུངས་སུ་བདུན་ཕྲག་སྔོན་མར་ཕུལ་བར་བརྤེན་ལན་
གསལ་མ་འབྱོར་བར་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་རྣམས་མུ་མཐུད་བྤེད་སྤྱོད་ན་འགིག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་
པ་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་དོན་ཁང་ལ་གནང་གནས་སུ་དངུལ་
ཁང་གཞན་ཞིག་ནང་དངུལ་དྤེབ་གསར་པ་སྒོ་ཕྤེ་སྤེ། རྩིས་གསལ་དངུལ་འབབ་ཇི་ཡོད་དངུལ་ཁང་
གསར་པའི་ནང་རྩིས་སོ་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་བཞིན་དུ་དོན་ཁང་ནས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠
ཉིན་ལྷོ་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་ཆིག་འབུམ་བཞི་ཁི། ༧ པའི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན། སྦར་སིལ་དོན་ཁང་ཆིག་
འབུམ་ལྔ་ཁི། ༧ པའི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་པྤེ་རི་སི་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ལ་ལྔ་ཁི། ༨ པའི་ཚེས་ ༡ ཉིན་
པྤེ་རི་སི་འབྤེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ལ་ལྔ་ཁི་བཅས་བཏང་འདུག་པ་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་བཏང་འདུག་པ་དྤེའི་
རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞུ་སོར་བས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། འདི་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། དཀའ་ངལ་ངོ་མ་དྤེ་ག་དུས་སྤེལ་ཡོད་རྤེད་ཞུས་
པ་ཡིན་ན། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ལ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་
ཟྤེར་ན། དངུལ་ཁང་གསར་པ་སྒོ་འབྱྤེད་རྒྱུ་འདིའང་ལས་ས་པོ་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག ཡང་ཁོ་ཚོ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་
མང་པོ་ཞིག་བཤད་དགོས་ཀི་འདུག འགྤེངས་ཤོག་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱང་དགོས་ཀི་འདུག ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཡར་མཚན་རགས་ཞུ་བ་ལ་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་ལགས་དང་། དྲིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་གིས་ཀང་
མཚན་རགས་སོན་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་འདུག དྤེ་འདྲའི་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། BB&T ཡི་
Account ཕྤེ་རྒྱུ་འདི་ལའང་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་ཞིག་འགོར་བ་རྤེད། ག་དུས་ཕྤེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ༨ པའི་ཚེས་ ༣ བར་དུ་སྔོན་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་ནང་བཞིན། ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་འདི་ངའི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན།
གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ང་ལ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ༧།༢༤ དང་ ༨། ༡ གསུངས་པ་འདི་གས་ཚང་
མ་ BB&T ཡི་ Account འདི་ ༨།༣ ལ་ཕྤེ་མ་ཐུབ་པའི་སྔོན་ལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཆགས་པ་
རྤེད། BB&T ཡི་ Account ཕྤེས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ང་ཚོ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༧)

ཞུ་རྩ་་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༦ དང་འབྤེལ། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་ཁང་གི་གོང་རིམ་ལ་འཕྲལ་དུ་འབྤེལ་
གཏུགས་གནང་སྤེ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཚགས་ཚུད་པ་མ་བྱུང་བའི་དོན་དངོས་དྤེ་ར་འཕྲོད་པ་ཞིག་
རྤེད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞུ་སོར་བས་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་འདོན་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པས། མདོར་བསྡུས་ན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་ཚར་སོང།
གཉིས་པ་དྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན། ད་དངུལ་ཁང་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་མི་འདུག་ལབ་ནས་གསུངས་
ཡོང་དུས། དྤེ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཤིག་ཡོད་པ་དྤེ་སོན་འོང་གི་འདུག འདི་ཡིན་དུས་དྤེའི་སྔོན་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་རང་འཁིར་ཡོད་པའི་འགན་དྤེ་ཚོ་འཐུས་གཙང་ཞིག་འཁུར་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དཀའ་ངལ་དྤེ་རྤེས་
ལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་པ་གསལ་པོ་བསན་ཡོང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དང་པོ་དྤེ་ལ། ཕི་
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་གི་སྐོར་དྤེ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་དངུལ་ཁང་གི་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་རང་
འཇགས་བཞག་ཆོག་འདུག་ལབ་ཡོང་དུས། དངུལ་ཁང་དྤེ་ལ་འབྤེལ་མཐུད་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་དངུལ་ཁང་
གི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་མཚོན་ཡོང་རྤེད། གསལ་པོ་མཚོན་ཡོང་དུས། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་
ལུགས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞིག ད་ག་རང་སྒང་ལ་གསལ་པོ་མཚོན་ཐུབ་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པ་
Citibank ཡི་དངུལ་ཁང་ནང་མུ་མཐུད་ནས་འཇོག་ཏུ་འཇུག་གི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་ཞུ་སོར་བ་ལ་
མངོན་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། མངོན་ཤྤེས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་
ཞུས། ཡིན་ནའང་དྤེའི་དབར་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེའང་སྤེལ་ནས་རིམ་པ་གཉིས་གསུམ་ག་ཚོད་འགོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང། དངུལ་ཁང་གསར་པ་ནང་ལ་དངུལ་ཁང་རྩིས་འགོ་ཕྤེ་དགོས་རྒྱུ། གཉིས་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་
ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་རྒྱུ། གོང་རིམ་ནས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞིན་གཞན་པ་ལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། དྤེའི་གས་ཆ་
ཚང་ཞིག་གསུམ་ཀ་དུས་གཅིག་ལ་ཕར་ཚུར་དུས་ཚོད་བསྟུན་གིན་བསྟུན་གིན་བཀོད་ཁྱབ་ཕྤེབས་པ་གཞིར་
བཟུང་ནས་ང་ཚོ་འགོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ད་ལྟ་དོན་གཅོད་གསར་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཡི་གྤེ་དྤེ་འབྱོར་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་སྤེམས་ཁལ་
བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དངུལ་ཁང་གཅིག་གིས་རྙོག་ཁ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་གཞན་
པ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་འཕྲལ་སྤེལ་གི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད། ཕུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡང་སྤེལ་ཡོད།
འཕྲལ་སྤེལ་དང་ཕུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་གཉིས་ཀ་སྤེལ་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ཡང་། ཚང་མ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། སྐབས་
དྤེར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་གསུངས་པར། ད་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་གསུངས་ཡོང་བ་འདི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་
ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༨)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༧ དང་འབྤེལ། རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆྤེ་བའི་ནང་ཁལ་འབབ་ནི་གཏན་འཇགས་དུས་
ཚིགས་ཤིག་གི་ནང་ཕོགས་བསོམས་ཞིབ་དཔྱོད་བྱྤེད་སོལ་ཡོད་པར་བརྤེན། དངུལ་གཏོང་ལྤེན་གི་
ཉིན་མོ་དྤེ་རང་ལ་འབབ་ཁལ་མ་ཕོག་པ་ཙམ་གིས་མ་འོངས་པར་ཁལ་འབབ་ཀི་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པའི་
ངྤེས་པ་གང་ཡང་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་བ་ལྟར། ཨ་རི་དོན་ཁང་ནས་༢༠༡༧ ལོར་དོན་ཁང་ནས་གཞན་ལ་
བགོ་གཏོང་བྱས་པའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ལྔ་འབུམ་དགུ་ཁི་དྤེར་དོན་དམ་ཁལ་འབབ་སོད་དགོས་
བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡོད་ཚེ་ཅི་ཙམ་རྒྱགས་སོད་བྱས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་གི་ཁལ་འབབ་དྤེ་ལོ་དྤེ་རང་ལ་མ་བབས་པ་
དང་། དུས་དྤེ་རང་ལ་མ་བབས་པ་ཙམ་གིས་འབབ་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ། འདི་མ་རྤེད། དངུལ་གཏོང་དུས་ཁལ་
ཞིག་འགོ་དགོས་ཡོད་ཡོད་པ་ཞིག་འདི་ངས་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། སྐབས་དྤེ་དུས་བཏང་དུས་ག་ཚོད་འགོ་
ཡོད་མྤེད། ཡིན་ནའང་ཁལ་འབབ་འདི།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དངུལ་གཏོང་ལྤེན་གི་ཉིན་མོ་དྤེ་རང་ལ་འབབ་ཁལ་མ་ཕོག་པ་ཙམ་གིས་མ་འོངས་པར་ཁལ་
འབབ་ཀི་དཀའ་ངལ། འབབ་ཁལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། Income Tax, Transfer Fees སྐད་
ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ ༢༠༡༧ ལོ་ལ་དངུལ་བཏང་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ པ་དང་། ༨ ལ་དངུལ་
བཏང་བ་དྤེ། ༢༠༡༧ སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད། ༢༠༡༨ སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ ༢༠༡༩ འགོ་གི་ཡོད་རྤེད།
༢༠༡༩ བར་དུ་ཁལ་སད་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། སད་ཡོད་ན་ག་ཚོད་སད་ཡོད་རྤེད། དྲི་བ་འདི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་འདི་དངུལ་བཏང་བའི་ Commission
ཡིན་ས་མ་རྤེད། ཁལ་ཞུ་གི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཁལ་གི་ཡིག་ཆ་འདི་འདིར་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྤེས་མ་ཕུལ་ཆོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་ཡོད་དང་མྤེད་གསལ་པོ་ཞིག་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་
ནས་ཕུལ་ཆོག་པ་གིས། ད་ལྟ་འདིར་ཁལ་ག་ཚོད་ཕོག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ག་སིག་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གལ་སིད་ཁལ་ཕོག་ཡོད་ན་ག་ཚོད་ཕོག་ཡོད་མྤེད་ཡིག་ཆ་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། ཡིག་ཆ་
ཁུངས་སྤེལ་དང་བཅས་ཏྤེ་རྤེས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་གིས།
༩)

ཞུ་རྩ་་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༧ དང་འབྤེལ། མ་ཟད་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནས་
གཅིག་ལ་བཏང་སྐབས་ཡོང་ཁུངས་དང་སོད་དོན་བཅས་ཀི་སྐོར་ཞིབ་དཔྱོད་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། ཅྤེས་
གསལ་བར་ལྟར་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྐབས་དྤེའི་དངུལ་འབོར་ཐད་ཞིབ་དཔྱོད་བྱས་པ་བྱུང་
ཡོད་མྤེད་རྩོད་ལན་པས་གསལ་སོན་དགོས་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པས། ཞིབ་དཔྱོད་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ཡང་མཉམ་དུ་གསལ་པོ་རྤེས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་གིས།
ཆ༌༥༌༦།

དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
ཀ

(ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྐོར་ལ་ཞུ་སོར་བས་) དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་
རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ་བཅས་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་
པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཀ༌༡། རྩོད་ལན་པའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྐོར་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤༌༨ ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༦།༢༩ ཉིན་གི་ཕག་བིས་ནང་། དོན་ཁང་ནས་ཐབས་ལམ་བསམ་
ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་་་གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ཏྤེ་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོར་དངུལ་ལྷག་ཇི་ཡོད་
སྦྤེལ་ཇི་ཡམ། ཡང་ན་སུད་སི། ཡང་ན་དོན་ཁང་གཞན་ཞིག་ལ་དངུལ་འབབ་འཕོ་གཏོང་དགོས་པའི་
ལམ་སོན་ཇི་ཕྤེབས་ལྟར་དངུལ་ལྷག་ཆ་ཚང་བཏང་སྤེ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ། ཞྤེས་གང་ལྟར་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་ཛ་དྲག་གི་རྣམ་པ་བསན་པར་སོང། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༠། ཡིག་ཆ།) རྩོད་ལན་
པ་བཀའ་ཤག་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྤེམས་འཚབ་གཅིག་ཐོག་ཉིས་བརྩྤེགས་བྱུང་ཡོད།

༢)

ཞུ་ལན་ ༤༌༨༌༣ ནང་། དྤེ་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་ཕི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་
སུ་ལས་རིམ་བང་སིག་ཡོད་པ་ལྟར་བཅར་དགོས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་མ་གཏོགས་དངུལ་ཁང་
ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་ཡོད་རུང་། དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་སྒོ་རྒྱག་དགོས་སྐོར་དུས་
བཀག་གནང་ཡོད་སབས་དངུལ་འབབ་འབོར་ཆྤེན་ཞིག་གི་བྱྤེད་ཕོགས་ཛ་དྲག་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་
པར་བསམ་ཞིབ་མྤེད་པར་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད།

༣)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འདུག་ཅྤེས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༠ པ་དྤེ་ཡིན། དྤེའི་ནང་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་དྤེའི་ནང་ཐབས་ལམ་
དྤེ་ཚོ་དྤེ་ཚོ་འདུག་བིས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ནང་ལ། ཡང་བསར་དོན་ཚན་དང་པོ་ཁོ་རང་ནང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་དོན་ཁང་གི་དངུལ་ཁང་ Citibank ནས་རྒྱུ་མཚན་འགྤེལ་བཤད་
གང་ཡང་མྤེད་པའི་བརྡ་ཐོ་ཞིག་བཏང་སོང་ལབ་རྤེད། དྤེའི་གོང་གི་ཕག་བིས་ནང་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༦ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བཏང་སོང་ལབ་རྤེད། འདིའི་ནང་ ༢༢ བཏང་སོང་ལབ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་ཧོལ་རྒྱུགས་
བྱས་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་རྤེད།
༤)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཕ་གི་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་འགོ་ནས་ Assistant
Manager ལ་ཐུག་སྤེ། དུས་ཚོད་འཕར་མ་བངས་ནས། ཁོ་རང་གིས་ཀང་ཁས་ལྤེན་བྱས་ནས།

གནས་སྐབས་ཀི་ཛ་དྲག་གི་དུས་ཚོད་ནས་ཐར་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་
སྤེང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་ཡིག་དྤེ་འབྱོར་ཚར་སོང་ཞྤེས། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་
གཏང་རྒྱུ་དྤེ་མ་གཏོགས། དངུལ་གཏང་མི་དགོས་པའི་བསམ་བོ་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་
གིས་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཕི་ཟླ་ ༧
ཚེས་ ༣ ཉིན། དངུལ་ཁང་ནང་གི་དངུལ་ཚང་མ་ད་དུང་རང་འཇགས་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་རྤེད། བཏང་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
ངྤེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་ཕར་ཏོག་ཙམ་སྒུག་པ་སོགས་དང་། ཡང་མིན་ན་སྐབས་དྤེ་དུས་བཀོད་མངགས་
གཅིག་ཏན་ཏན་གནང་གི་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་ཁང་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཛ་དྲག་དྤེའི་སྒང་ལ་ཐར་ཐུབ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཁོ་རང་གི་ཞུ་
རྩ་ནང་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞིན། དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ནས། དངུལ་ཁང་ནང་
གི་དངུལ་འབོར་དྤེ་ཚོ་ཡང་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ཆུང་ཆུང་མ་རྤེད། ཉུང་ཉུང་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དངུལ་
འབོར་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྤེབ་གཅིག་ལ་ཚང་མ་ཕི་ལ་གཏོང་དགོས་དུས། རང་བཞིན་གིས་མ་འོངས་པ་ཡིན་
ན་རྤེད། དཀའ་ངལ་གཅིག་འཕྲད་ཡོང་བ་དང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ནའང་ད་གང་འདྲ་ཡོང་བསམ་པའི་
ཐུགས་འཚབ་དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་ལྟ་བུའི་ཞུ་སོར་བའི་ལྷོད་གཡྤེང་
བཏང་ཡོད་རྤེད། སན་སྤེང་ཞུས་མི་འདུག ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་བཞག སྐབས་དྤེ་དུས་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་
འདུག
༥)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ག་དུས་སྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་
དངུལ་མ་བཏང་སྔོན། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་རྒྱུ་
ཡོད་དང་མྤེད། དྤེའི་སྐོར་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཧོལ་རྒྱུགས་དང་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་སོང་ཞྤེས་དྤེའི་སྒང་ལ་
ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད།
སྤྱིར་བཏང་ Bank Account closed སྒོ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ཛ་དྲག་ཆྤེན་པོ་ཨྤེ་རྤེད། རྤེད། ཡིན་
ནའང་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཤོས། དངུལ་དྤེ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད།
དངུལ་དྤེ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་རྤེད། དོན་ཁང་གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དངུལ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་དགོས་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་སྐབས་དྤེ་དུས་གཟིགས་ཐུབ་མི་འདུག དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ནམ།
དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ན་དྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་།
ཞུ་སོར་བའི་གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སྐབས་
དྤེ་དུས་སྒོར་མོ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཕི་ལོགས་ལ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད།
ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སན་སྤེང་རྩ་བ་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སན་སྤེང་མ་ཞུས་ཙང་བཀའ་ཤག་
གིས་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཧ་མ་གོ་དུས་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་ཚང་མ་དྤེའི་རྤེས་ལ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ གོང་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་གནང་
ཡོད་རྤེད། ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་གནང་ཚར་དུས། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སན་སྤེང་མ་ཞུས་དུས། ཁོ་རང་
གིས་བཏང་བ་རྤེད། བཏང་ཚར་དུས་ཡིན་ནའང་ཕ་གིར་དོན་གཅོད་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་
མྤེད་དོགས་པ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡོད། བོ་འཚབ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡོད།
དངུལ་ཕར་བཏང་ན་གང་འདྲ་ཞིག་གཏོང་དགོས་མིན། ལྤེན་མཁན་ཚོའང་གང་འདྲ་ཞིག་ལྤེན་དགོས་
མིན། བཏང་ན་འགིག་དང་མ་འགིག ལྤེན་ན་འགིག་དང་མ་འགིག དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་དཔྤེ་མ་སིད་
ཀི་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་འདྲ་གནང་ཐུབ་
མ་སོང། གནང་མ་ཐུབ་ཙང་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཐུགས་
འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་སོང་། ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་
སོང་། ཞུ་སོར་བའི་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་
པོ་བྱུང་སོང་།
ཀ༌༡། ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྐོར་ཞུ་སོར་བའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་གནས་དོན་ཁང་ Office of
Tibet མིང་ཐོག་ནས་ཕིར་འཐྤེན་གནང་འཆར་དང་འབྤེལ་དོན་ཁང་གི་མིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་ནང་ཡོད་

པའི་དངུལ་དྤེ་དག་གཙང་མ་བཟོ་ཕོགས་སྐོར་ལམ་སོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ལན་འགར་ཞུ་འབས་སུ།
དོན་གཅོད་ ༢༠༡༧།༥།༨ ཉིན་རྡ་སར་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་བྤེལ་ཇམ་
དོན་ཁང་ཞིག་སྤུས་གཟིགས་གནང་འཆར་ཡོད་སབས། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་བྤེལ་ཇམ་དུ་གཏོང་
དགོས་ཆགས་སིད་སྐོར་ལམ་སོན་ཕྤེབས། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་མཇལ་དུས་དྤེ་གསུངས་སོང་། ད་ང་ཚོས་བྤེལ་ཇམ་དོན་གཅོད་ལ་ཁང་པ་ཞིག་ཉོ་རྩིས་ཡོད། དྤེ་
ཡིན་པ་སོང་ཙང་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་བྤེལ་ཇམ་ལ་བཏང་ན་འགིག་གི་མྤེད་འགོ་ཞྤེས་གསུངས་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཞིར་བཟུང་། ང་ཚོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཕུལ་བ་
རྤེད། བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཕུལ་བ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། དྤེའི་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་དྤེ་སུས་བྱྤེད་དགོས་མིན་
དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་ལག་པ་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་ཡོད་ན་རྤེད། རྤེས་
སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཀི་སྣྤེ་མོ་བ་ཐུན་མོང་འཛོམས་པའི་ཐོག་
ནས། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དྤེར་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།
༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༦ བར་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བཞུགས་ཡོད་
རྤེད།
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ དང་། ༢༨ གཉིས་ལ་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་གལ་ཆྤེ་ཆུང་གི་དབྱྤེ་བ་ཕྤེས་པ་ཡིན་ན། ཨ་མི་
རི་ཀ་གཞུང་གི་དངུལ་རྩིས་མར་བཅག་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེར་རྩིས་ནས། ཕི་ཚེས་ ༢༧ དང་། ༢༨ ཉིན་གཉིས་
རིང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༡༢ ལྷག་ཅིག་ཐུག་པའི་དུས་ཚོད་བཟོས་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་བྱས་མྤེད་
ན་ཡང་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་རག་མ་སོང་ཞྤེས་གསུང་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དུས་ཚོད་མཉམ་དུ་
རྤེད། དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེའང་ཕི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་རྤེད། ཚང་མ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་
ཆགས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གནད་དོན་འདི་གཅིག་པུ་ཞིག་ཛ་དྲག་ཆགས་པ་དང་། གནད་དོན་གཞན་
པ་དྤེ་ཚོ་ཛ་དྲག་མིན་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།

༣)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེ་གཅིག་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། གང་ལྟར་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ། ཟླ་
དུས་ཚེས་གངས་དྤེ་ཧོལ་རྒྱུགས་རྤེད་ཟྤེར། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དྤེ་ནོར་སིད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་
ནོར་ཡོད་ན་ཐོག་མ་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་ ༦།༢༣ ལ་འབྱོར་སོང་ཟྤེར་བ་དང་། ཚེས་ ༢༩ ཕག་བིས་ཕུལ་
བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཚེས་ ༢༢ གསལ་བ་དྤེ་ཚེས་ ༢༢ རང་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེའི་སྐབས་ལ་ཚུར་ཆིབས་
བསྒྱུར་གྲུབ་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་སྤེབས་ཚར་ནས། རྩིས་པས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་གོས་བསྡུར་
བྱས་ནས་ལམ་སྤེང་བིས་ནས་ཛ་དྲག་གིས་ཕུལ་བ་ཡིན་དུས་ཚེས་གངས་ཤིག་འགོད་ནོར་ཤོར་འདུག
དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ཚེས་གངས་འགོད་ནོར་ཤོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་
དྤེ་ཛ་དྲག་ཡིན་དང་མིན་དང་། ཧོལ་རྒྱུག་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད། ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་
འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༤)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་གི་ Assistant Manager མཇལ་བའི་
རྤེས་སུ། དྭགས་པོ་ལགས་ལ་ཞུས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དངུལ་ཁང་འགན་འཛིན་
ལས་རོགས་ཐུག་པའི་རྤེས་ལ། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་མོར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་དྲུང་ཆྤེ་ཚེ་རིང་དོན་
གྲུབ་དང་འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཕི་དྲིལ་ལའང་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Bank Assistant manager མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་ཟྤེར་བ་རྤེད། ངས་
ཁས་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ད། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེར་ངས་དྤེ་
རིང་ཉན་དགོས། ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་འདི་འགོ་སངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདི་ངས་གོང་རིམ་ལ་ཞུ་
གི་རྤེད། གོང་རིམ་གིས་ཨ་མར་ཞུ་གི་རྤེད་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁོས་
གཏན་འཁྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀང་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་
དུས་ཚོད་ཟིན་འགོ་གི་འདུག ༧ པའི་ ༡༦ ལ་ཁྱྤེད་རང་གི་གོང་རིམ་ལ་ཞུས། གོང་རིམ་གིས་ཡར་
ཞུས་དུས་ཙམ་པ་ལ་དུས་ཚོད་ཟིན་འགོ་གི་འདུག དུས་བཀག་དྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་རྤེད། ༧ པའི་ ༡༦ འདི་
ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ༧ པའི་ ༡༦ འདི་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་འགང་ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ག་
དུས་བར་དུ་འགང་གི་རྤེད། དྤེ་ངས་ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ནས་སོད་རོགས་གནང་ཟྤེར་དུས།
འདི་ངས་སོད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ངྤེས་གཏན་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རྤེད། ད་ ༧ པའི་ ༡༦ རྤེས་ནས་ཉིན་ ༤ འགང་གི་ཡོད། ཉིན་མ་ ༥ འགང་འགོ་གི་ཡོད། བདུན་
ཕྲག་གཅིག་འགང་འགོ་གི་ཡོད། ཉིན་ ༡༥ འགང་འགོ་གི་ཡོད་ང་ཚོས་མགོ་ཚོས་ཀི་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་
ལ། ཟླ་ ༧ པའི་ ༣ ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ང་
ཚོར་འབྱོར་ཡོང་དུས། དྤེའི་ཉིན་དྤེ་ལ་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀི་མི་འདུག དཀའ་ངལ་སྤེལ་སོང་ཞྤེས་ང་
ཚོས་ཞུ་ཐུབ་པའི་གནས་བབས་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེ་ཞིག་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ནས་ཐར་སོང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་
ན་དུས་བཀག་དྤེ་ཕར་འགངས་ཐུབ་སོང་མ་གཏོགས། དངུལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མུས་
རྤེད། ད་དུང་ང་ཚོས་ཡར་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟའི་རིང་ལ་དངུལ་ཁང་ནས་དྤེ་འདྲ་
གསུང་གི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཡང་དུས་ཚོད་སྐབས་མཚམས་ཤིག་ཐུག་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་
སྐབས་ལ་ཡང་ཛ་དྲག་གི་ལམ་ཁ་ཞིག་གཏོད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། འདི་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ཡར་ཞུ་
མི་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདི་འདྲ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དངུལ་ཁང་གི་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༥)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དཀའ་སྤེལ་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཙལ་ཟིན་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། འདི་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། གལ་སིད་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཚར་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཞུ་
རྩའི་ནང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་སོད་དགོས་
རྤེད། ང་ཚོས་དངུལ་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་སོད་དགོས་རྤེད། སོད་དགོས་དོན་ཡོད་མ་
རྤེད། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལའང་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་
གཏོགས་དངུལ་བཏང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་ན། དྤེའི་སྐབས་ལ་སོན་དང་སོན། དྤེའི་སྐབས་ལ་
སོན་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་འདྲ་འཚོལ་དགོས་ཀི་འདུག དྤེའང་
བཀའ་ཤག་གིས་མར་བཀའ་རྩད་གནང་ནས་དངུལ་གཏང་རྒྱུའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་དྤེ། བསམ་ཚུལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་རྤེད། བསམ་ཚུལ་འདི་འདི་འབུལ་གི་ཡོད།
ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་སོང་གི་ལས་ཀི་སྣྤེ་མོ་བས་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་དོན་
གཅོད་ཀིས་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡང་དབང་ཚད་ལས་བརལ་ནས་བྱས་འདུག་གསུང་གི་རྤེད། བསམ་ཚུལ་
ཕུལ་བ་དང་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་རྤེད། བསམ་ཚུལ་ཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་དུས་
བསམ་ཚུལ་འབུལ་གི་ཡོད་རྤེད།
དཀའ་ངལ་དྤེ་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་ལ་འཕྲད་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་འདྲ་འབྱོར་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དངུལ་ཁང་སྒོ་
རྒྱབ་ཀི་ཡིན་ལབ་པའི་ཉྤེན་བརྡ་འབྱོར་ཡོད་རྤེད་པྤེ། འབྱོར་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཡོད་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་དངུལ་བརྤེ་བྱས་ནས་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ལའང་
གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འགོ་སོང་གཏོང་བ་ལ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ལའང་གཏོང་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཨུ་རུ་སུ་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེང་སང་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་
ལྟར་དོན་གཅོད་འགའ་ཤས་ཤིག་ལ་དངུལ་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རྡ་རམ་ས་ལ་
ནས་བཏང་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས་དངུལ་བརྤེ་བྱས་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོན་ཁང་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནམ་རྒྱུན་བཏང་བསད་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་ལ་འཕར་མ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
ང་ཚོས་ཁྱྤེད་རང་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོའ ་ི གནས་བབས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པའི་རྤེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།
ཅི་སྤེ་དངུལ་འབོར་ཕིར་འཐྤེན་བྱ་རྒྱུ་དང་དངུལ་ལྷག་གཞན་དུ་སོ་བཤུག་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་དྲི་བ་དང་མཐུན་
འགྱུར་དགོས་ཚེ། ཁྱྤེད་རང་གི་ཉྤེ་འཁིས་ Citi དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་གམ། གཤམ་གསལ་ཐོག་འབྤེལ་
བ་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་དྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་ཕིར་
འཐྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་ Withdraw དང་ Transfer བྱྤེད་རྒྱུ། གཏོང་དགོས་པ་མ་གཏོགས། དངུལ་ཁང་དྤེ་
སྒོ་མ་རྒྱག་རོགས་ཞུ་སའི་ལམ་ཁ་མྤེད་པ་དྤེ་དངུལ་ཁང་ཆྤེན་མོའ ་ི ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་གསལ་པོ་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དངུལ་ཁང་ཨ་མ་ལ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བཞིན་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འགོ་ས་མྤེད་པ་
དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ Bank ནས་ད་ལྟ་ཁོང་རང་ཚོས་བསར་ཞིབ་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྐོར་འཆི་
མྤེད་རིག་འཛིན་ལགས་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་ཡིན།
ཆུ་ཚོད་ ༡༡ དང་སྐར་མ་ ༡༠ ལ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་ཡིན། དྤེ་
གཉིས་ཀའི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིང་སོང་མཆོག་
ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་ Liu Xiaobo སྐོར་དང་དངུལ་ཁང་སྐོར་དྤེ་ཡར་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་
དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་། ༥ པ་དྤེའི་ནང་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་གང་ལྟར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་བ་དང་། ཧོལ་རྒྱུགས་
བྱས་པའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། ཡར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ས་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད།
དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་ས་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཡོད། གོང་རིམ་ནས་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་
གཞིར་བཟུང་ལག་ལྤེན་བསར་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། ས་གནས་རང་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོར་
འབད་བརྩོན་བྱས་ནས། མཐའ་མ་དྤེར་གང་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན་
འགིག་གི་འདུག གང་ལྟར་ ༨ པའི་ ༣༡ ནས་སྤེལ་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནའང་འགིག་གི་འདུག གང་ལྟར་དཀའ་
ངལ་ཆ་ཚང་སྤེལ་ནས། འཕྲལ་སྤེལ་གི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད། ཕུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད།
གནས་ཚུལ་འདི་གས་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས། ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་ཞྤེས་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་བཀོད་པ་ཡིན་
གསུངས་པ་རྤེད་བ། དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ག་དུས་བཏོན་པ་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བཏོན་
གནང་བ་རྤེད་བ། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པ་འདི་གས་ཚང་མ་དཀའ་ངལ་སྤེལ། ཚང་མ་འགིག་པ་དང་ཚར་
བའི་རྤེས་ལ་མང་ཚོགས་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། མང་ཚོགས་མགོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཆྤེད་
དུ་དྤེ་བཏོན་གནང་བ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ Canada གོང་འཁྱྤེར་ Toronto བོད་མིའི་འདུ་ཚོགས་སུ་ང་ཚོ་
དངུལ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ཞུ་ལན་ཤོག་གངས་ ༥༢ དྤེའི་དོན་ཚན་ ༤་༨ གི་
ཤོག་གངས་ ༥༢ དྤེའི་ནང་དུས་ཚོད་དྤེ་རྤེད། རྤེས་སུ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ག་དུས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། རྤེས་སུ་
ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ Bank Manager མཇལ་བཞག Bank Manager ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་
ལ་ཨ་ལྤེ་ Account ཉར་ན་འགིག་གི་རྤེད་གསུངས་འདུག དྤེའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ག་དུས་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད། དངུལ་ཚང་མ་ག་དུས་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ག་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་རྤེད། ག་དུས་གཏོང་
རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་གཅིག་ཀང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་མོ་དྤེར་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་
མོ་དྤེར་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཞུས་ཡོད།
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མོ་དྤེ་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཕུལ་པའི་དཔང་རགས་
འཕར་མ་ཨང་ ༤ པ་དང། འདི་ནས་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་ ༡ ལན་ཕུལ་བ་འདིའི་གས་འདི་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཆ་ཚང་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན།
ཁ

དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པར་
ཐུགས་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ནང་འོལ་ཚོད་ཀིས་
འདྲོགས་སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་
གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁ༌༡། རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་
སོང་གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་པ་ཞུ་སོར་བའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་རྩ་ ༤༌༨ ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྤེ་ན་ཌའི་གོང་ཁྱྤེར་ཊོ་རོན་ཊོར་བོད་མིའི་འདུ་

ཚོགས་སུ་ང་ཚོས་དངུལ་ཚང་མ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ bank manager མཇལ་
ཤག bank manager སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། འ་ལྤེ་ account ཉར་ན་འགིག་གི་རྤེད་
གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར།་་་་གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་
རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཧིན་སྒོར་ཀ་རོར་(བྱྤེ་བ་)གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཁལ་རྒྱག་དགོས་
ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དངུལ་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ལས་བྱྤེད་སུམ་ཅུ་ཙམ་
ཞིག་གི་ཕོགས་རྤེད།” ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི་དངོས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྤེད་ཅིང་། དྤེ་ནི་གུས་
ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པར་ཐུགས་སྣང་
ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ལ་འོལ་ཚོད་ཀིས་འདྲོགས་
སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུན་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་གནང་བ་
ཞིག་ལས་མ་འདས།
༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚང་མ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་
གནས་ཚུལ་དྤེ་འུར་ས་ཆྤེན་པོ་གཅིག་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་ཕོག་པ་ཡིན་ན་ཞྤེས་བཀོད་
ནས། ན་ས་ཞིག་བསོན་ནས། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཞིག་གི་གནས་བབས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་མ་རྤེད།

མི་མང་ནང་ལ་དོགས་པ་སོང་རྒྱུ་དང། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་

ཡིན་ན། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སྒྤེར་གཅིག་གིས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ལགས་
ཀིས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་ཞིག་གིས་མང་ཚོགས་མང་པོ་

འདུ་འཛོམས་བྱྤེད་སར་གསུང་གི་ཡོད་དུས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། མི་མང་ནང་ལ་དོགས་པ་སོང་རྒྱུ་དང་། འདྲོགས་སོང་གི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་
ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག འདིའི་རྤེན་པས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་
བཞག
ཁ༌༢། རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་
སོང་གནང་བ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཞྤེས་པའི་སྐོར་རྩོད་ལན་པའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤༌༨ ནང་། ཞུ་སོར་བས་གསུང་སངས་ལྟར་ཁོང་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གནང་བ་ཞིག་
གཏན་ནས་མ་རྤེད། བདྤེན་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དངུལ་ལྷག་དྤེ་ཚོ་དོན་ཁང་གཞན་
ལ་གཏོང་རྒྱུར་དངུལ་འབབ་ཆ་བགོས་མ་གནང་བར་དུ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་བིས་གཉིས་བཏང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་པ་དྤེ་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་ཞུ་སོར་བས་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་སྐོར་དང་། ཡན་
ལག་དངུལ་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་ལམ་སོན་ཇི་བྱུང་སྐོར་སོགས་ཚིག་གཅིག་ཀང་བིས་མྤེད་ལ། དྤེ་བཞིན་
ངག་ཐོག་ནས་ཀང་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་ཏྤེ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད་ད། གལ་ཏྤེ་བྱས་ནས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་
ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་སྒོར་དྤེ་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གལ་ཏྤེ་
ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་པ་མཚོན་ཕིར། གལ་ཏྤེ་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཚོད་དཔག་
ཡིན་པ་ཚང་མས་ཧ་གོ་གི་རྤེད་པ། གལ་ཏྤེ་ང་གཅིག་ཆགས་ན། ང་གཉིས་རྤེད་ལབ་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ།
གལ་ཏྤེ་ང་གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ་ན། ང་གཅིག༌འོག་ལ་བཟོ་འདྲ་པོ་དང་། དྤེ་གལ་ཏྤེ་ཙམ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་གལ་ཏྤེ་དྤེ་ག་རང་གིས་ང་ཚོ་སུ་ཡིན་ན་གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་ངྤེས་ཤིག གལ་ཏྤེ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་
བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེས་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་གོང་གུད་
བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་མ་སིད་པ་ཞིག་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་ཡོང་མཁན་
ཡོད་ན། དྤེས་དངོས་གནས་བོད་སྐད་ཡག་པོ་མ་ཤྤེས་པའི་རགས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བའི་དོགས་སོང་ཡོད་
མཁན་ཡོང་ཡོད་ན། དངོས་གནས་བོད་སྐད་ཡག་པོ་མ་ཤྤེས་པའི་རགས་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ལབ་འོང་བ་
ཙམ་གིས་ཚོད་འཛིན་ས་ཡོད་མ་རྤེད་པ། གལ་ཏྤེ་ལབ་འོང་བ་ཙམ་གིས་དོགས་སོང་ཞྤེ་པོ་གཅིག་
སྤེབས་ནས་ཁ་པར་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སྤེབས་ཡོད་ན། དྤེས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་སྐད་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་
ཡིན་བསམ་པའི་དོགས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ལའང་སྤེབས་ཡོང་གི་འདུག

ཆ༌༥༌༧།

དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།

དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ [ཀ]
༡)

དངུལ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧།༦།༢༢ འཁོད་གནས་འབྱོར་བའི་ནང་། (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༡)
༢༠༡༧།༧།༡༦ གོང་ Citi དངུལ་ཁང་ནང་དོན་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་ཁག་ ༥ སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བརྡ་
ཁྱབ་འབྱོར་བར་བརྤེན། དྤེ་དོན་ཞུ་སོར་བ་ནས་ཛ་དྲག་གིས་སིད་སོང་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་
སྤེང་དང་། བཀའ་བརྩད་གནང་དོན་ལྟར་ཐབས་ལམ་བཏོན་འདུག

༢)

Citi དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུའི་སྐོར་གི་གནས་འབྤེལ་ ༢༠༡༧།༦།༢༢ ཉིན་
འབྱོར་སྐབས། དོན་གཅོད་དང་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་གཉིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་ཡོད་པ་དང་། དོན་ཁང་གི་རྩིས་པས་གོང་གསལ་གནས་འབྤེལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐོར་ཁ་པར་བརྒྱུད་སན་སྤེང་བྱུང་དོན་བཞིན་ས་གནས་ཀི་རྩིས་ཞིབ་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་སོབ་སོན་པ་
Marvin Gruza ནས་ (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༢ དང་ ༣༣ པ་) ལམ་སོན་འབྤེལ་
ལམ་ཞུ་དགོས་བཀོད་མངགས་བྱས་འདུག དོ་བདག་ཞུ་སོར་བ་ནས་སྐབས་འཕྲལ་སིད་སོང་དང་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་སན་སྤེང་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། སྐབས་དྤེར་ཛ་དྲག་གི་ལས་དོན་གཞན་ཁག་ཅིག་
ཀང་མཉམ་འཁྤེལ་བྱུང་འདུག
༣)

ཞུ་སོར་བ་ནས་ཚེས་གངས་འགོད་ནོར་ཤོར་བར་ངོས་ལྤེན་བྱས་སོང་།

༤)

༢༠༡༧།༧།༣ ཉིན་ Citi དངུལ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧།༧།༡༦ གི་དུས་བཅད་དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགང་ཆོག་གི་
རྤེད་ཅྤེས་བཤད་འདུག་པ་ལས་དུས་ཚོད་ཅི་ཙམ་འགང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་གསུངས་མི་འདུག
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་གཞན་ཁག་ལ་དངུལ་གཏོང་
དགོས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་ (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༦ པ་) དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༧།༧།༣ ཉིན་འབྱོར་
འདུག་ཀང་། དངུལ་ལྷག་གི་དཀའ་ངལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ཡོད་མུས་ལ་བརྤེན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།

༥)

བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་བཀའ་བརྩད་གནང་བ་ལྟར། དོན་ཁང་ནས་དངུལ་འབབ་རྣམས་
དོན་ཁང་གཞན་ལ་གཏོང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་ཐབས་ལམ་སན་སྤེང་ཞུས་འདུག་པ་དང་། དྤེར་བཀའ་ཤག་གིས་
མོས་མཐུན་དང་འབྤེལ། དངུལ་འབབ་གངས་བཅད་ཀིས་དོན་ཁང་ཁག་ནང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
བཅོལ་འཇོག་གི་ངོ་བོར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་དགོས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཀོད་ཁྱབ་གནང་འདུག
Citi དངུལ་ཁང་གི་དུས་བཅད་ནང་ཚུན་ལ་དངུལ་འབབ་ཐོག་གནང་ཕོགས་མ་བྱུང་ཚེ་ཉྤེན་འགན་
བཟོད་མིན་ཆགས་འདུག

དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ [ཁ]
༡)

ཞུ་སོར་བ་ནས་ Citi དངུལ་ཁང་གི་བརྡ་ཁྱབ་འབྱོར་བའི་ཐོག་དངུལ་ཁང་ལ་འབྤེལ་ལམ་གིས་དུས་
བཅད་འཕར་འགང་ཡོང་ཐབས་དང་། དྤེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དངུལ་ལྷག་རྣམས་གཙང་བཟོ་གནང་ཕོགས་
ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱས་འདུག དྤེ་འབྤེལ་སིད་སོང་གིས་ Toronto བོད་རིགས་ཚོར་ཨ་རི་དོན་ཁང་
ནས་དོན་ཁང་གཞན་ལ་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་པའི་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་
ཁལ་ཕོག་མྤེད་པ་གང་ཞིག་ལ། གལ་སིད་དང་། ན་ལྟ་བུའི་བརག་པ་མཐར་བཟུང་གི་སྒོ་ནས་བཤད་
འདུག་པ་དྤེས་མི་མང་ནང་གོ་ནོར་འགོ་སིད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག

༢)

སིད་སོང་གིས་ Toronto མི་མང་ལ་གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་སྒོར་འབུམ་
གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཧིན་སྒོར་ crore (བྱྤེ་བ་) གཅིག་ཙམ་
ཞིག་ཁལ་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དངུལ་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལས་བྱྤེད་ ༣༠ ཙམ་ཞིག་གི་ཕོགས་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་འདུག དྤེ་ནི་རྩ་བས་ཚོད་དཔག་གི་སྐད་ཆ་རང་
ཡིན་ཡང་མི་མང་གི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཐྤེ་ཚོམ་ཞིག་སྤེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ། དངོས་སུ་ ༢༠༡༧
ནས་ ༢༠༡༩།༦།༣༠ བར་དྤེ་ལྟའི་ཁལ་སོད་དགོས་བྱུང་མི་འདུག
༣)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་དོན་ཚན་ ༤་༨ དང་འབྤེལ། དངུལ་ལྷག་དྤེ་ཚོ་དོན་ཁང་གཞན་ལ་གཏོང་རྒྱུར་དངུལ་
འབབ་ཆ་བགོས་མ་གནང་བར་དུ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་བིས་གཉིས་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གཉིས་ཀའི་
ནང་དུ་ཞུ་སོར་བས་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་སྐོར་དང་། ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ནས་
ཁོང་ལ་ལམ་སོན་ཇི་བྱུང་སྐོར་སོགས་ཚིག་གཅིག་ཀང་བིས་མྤེད་ལ། དྤེ་བཞིན་ངག་ཐོག་ནས་ཀང་སན་
སྤེང་ཞུས་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་ཆ་བགོས་བྱྤེད་དགོས་པའི་
ཡི་གྤེ་དྤེ་དོན་ཁང་དུ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ བར་ཞུ་སོར་བས་
དངུལ་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་ཐུབ་མྤེད་པས། ༢༠༡༧།༦།༢༦ དང་། ༢༠༡༧།༦།༢༩ སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལ་
བཏང་གནས་གཉིས་སུ་དྤེའི་སྐོར་འབི་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད།

ཆ་༦། དངོས་དོན་དྲུག་པ།
ཆ་༦༌༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

(ཞུ་སོར་བས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠) བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་
བརོད་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

ཁ

དངུལ་འབབ་དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ (དོན་ཁང་ལ་) གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་
ལོན་མིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཆ་༦༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༩

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པར། “སྔ་ལོ ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༩
ནང་སྦྤེ ལ ་ལམ་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོད་རྣམ་པའི ་ ལོ ་ འཁོ ར ་ཚོ ག ས་འདུར་དོ ན ་
གཅོད་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་ཨ་རི ་ བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ ཨ་སྒོ ར ་ས་ཡ་གཅི ག ་དང་ཕྤེ ད ་ཀ་རྒྱལ་
ས་ཌི ་ སི ་ དུ་ཡོ ད ་པའི ་ དོ ན ་གཅོད་ཀི ་ ཁང་པའི ་ རི ན ་བབས་སུ་སད་འདུག་པ་དྤེ ་ བུ་ལོ ན ་ཡི ན ་དང་
མི ན ་ཞྤེ ས ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོ ང ་ལ་དྲི ་ བ་གནང་ཡོད། སྐབས་དྤེ ར ་ཚོ ག ས་ཕྤེ བ ས་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་
གཅོད་ཚང་མའི ་ མདུན་དཔལ་ལྡན་སི ད ་སོ ང ་ནས་དངུལ་འབབ་དྤེ ་ ཨ་རི ་ བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩ་ནས་
གནང་སི ན ་རོ ག ས་དངུལ་ཡི ན ་པ་ལས་བུ་ལོ ན ་མི ན ་པའི ་ གསལ་བཤད་ལམ་སོ ན ་ཞི བ ་གསལ་
གནང་ཡོད་རུང༌། དྤེ ར ་ཡི ད ་ཆྤེ ས ་ཆ་འཇོ ག ་གཏན་ནས་མྤེ ད ་པར་འདི ་ ལོ ་ རྩི ས ་ཞི བ ་སྐབས་འབྤེ ལ ་
ཡོད་གོ ང ་རི མ ་ཕི་དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་ཙམ་ཡང་མ་ཞུས་པར་རྩི ས ་
ཞི བ ་པར་གོང་གསལ་དངུལ་འབབ་ཨ་རི ་ བོད་ཀི་ཐྤེ བ ས་རྩ་ཁང་ལ་བུ་ལོ ན ་སོ ད ་བསད་ཡི ན ་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཏོན་དགོ ས ་པ་རྩི ས ་ཞི བ ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད། རྒྱལ་ས་ཌི ་ སི ར ་ཡོ ད ་པའི ་ ཨ་རི ་ དོ ན ་
གཅོད་ཁང་གི ་ ཁང་པའི ་ རི ན ་འབབ་བྱུང་སོང་ཆ་ཚང་རྩི ས ་ཁར་གསལ་འཁོ ད ་ཡོད་པ་དང་དྤེ ་ འབྤེ ལ ་
རྩི ས ་ཞི བ ་དག་མཆན་སོ ག ས་ཡི ག ་ཆ་ཆ་ཚང་བསན་རྒྱུ་ཡོ ད ། དྤེ ་ ལྟ་བུའི ་ བཀའ་ཤག་ལ་ཡི ད ་ཆྤེ ས ་
མྤེ ད ་པའི ་ རྣམ་པ་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོད་ཅི ག ་ནས་བསན་པར་བརྤེ ན ་སྔ་རྤེ ས ་ཀི ་ བྱྤེ ད ་བབ་དྤེ ་ དག་
ཕོ ག ས་བསོ མ ས་བརྒྱབ་སྤེ ་ འདི ་ ལོ ་ ཕི ་ ཟླ་ ༧ པའི ་ ནང་བང་དོ ར ་བརྡ་སོ ན ་གི ་ བཀོ ད ་ཁྱབ་གསུམ་པ་
དྤེ ་ ཉྤེ ན ་བརྡ་མཐའ་མའི་ངོ ་ བོ ར ་གཏོ ང ་དགོ ས ་གྱུར་ཡོ ད །” ཅྤེ ས ་དང་།
ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོ ང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཁྤེ ་ ན་ཌའི ་ གོང་ཁྱྤེ ར ་ཊོ ་ རོ ན ་ཊོ ར ་བོད་མི འི ་ འདུ་ཚོ ག ས་
སུ༌ ”ལོ་གསུམ་གི་རིང་ལ་བུ་ལོན་རྤེད་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཀང་བུ་ལོན་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་
མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་བརྩི་གི་ཡོད་མ་རྤེད།” ཅྤེ ས ་གསུངས་པ་ནི ་ གུས་པར་གཞི ་ རྩ་མྤེ ད ་པའི ་ ཉྤེ ས ་མྤེ ད ་
ཉྤེ ས ་འཛུགས་གནང་བ་རང་ཡི ན ་པས། སོ ན ་འཛུགས་འདི ་ རྩ་བ་ནས་ངོ ས ་ལྤེ ན ་ཞུ་ཐབས་མྤེ ད །
༤་༩་༡

དྤེའི་བྱུང་རིམ་རོབ་ཙམ་ཞུས་ན། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གུས་པས་ཐོག་མར་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་
འགན་རྩིས་ལྤེན་སྐབས། དོན་ཁང་གི་ཁང་པ་འདི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་ Tibetan
Community Development Fund (TCDF) མིང་ཐོག་ནས་ཉོས་པ་དང་། དྤེ་ཉོ་ཆྤེད་ཨ་
རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་
གཅིག་དང་འབུམ་གསུམ་བྱུང་སྤེ། ཁྱོན་ཁང་པ་དྤེར་མ་གནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་དྲུག་གནས་
ཡོད་པ་རྩིས་སོད་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་འདུག (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༠། ཡི ག ་ཆ།)

༤་༩་༢

རྩིས་བངས་པའི་ཕི་ཉིན་ཏྤེ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་
ལགས་དང་། འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་པ་བཀའ་ཟུར་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཝ་ཤིང་ཀོན་སི་སི་
ལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དོན་ཆྤེད་ཕྤེབས་ཞོར་ལ་དོན་ཁང་དུ་ཕྤེབས་ཤིང་། བཀའ་མོལ་གི་ཞོར་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་
ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཁིམས་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། གན་ཡིག་ཀང་ཡོད་སྐོར་
གསུངས་བྱུང་། གནས་ཚུལ་དྤེ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀིས་གུས་པར་གསུང་མ་བྱུང་ལ། རྩིས་
སོད་རྩིས་ལྤེན་གི་ཡིག་ཆ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སྣོད་གང་གི་ནང་དུ་ཡང་གན་ཡིག་དྤེ་བཞག་མི་འདུག

༤་༩་༣

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ དང་ཚེས་ ༨ ཉིན་སྦྤེལ་ཇྤེམ་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་བདུན་པ་ཚོགས་རྤེས། ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ཉིན་གཉིས་རིང་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་
སྐབས་གུས་པས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་འདི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། སིད་སོང་མཆོག་གིས་དངུལ་དྤེ་བུ་ལོན་
མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། ཕིར་སོག་དགོས་པ་མ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་དགོས་མཁོའ ་ི ཆྤེད་བཟོས་པ་ཞིག་རྤེད་གསུངས་བྱུང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༤་༩་༤

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ནང་རྩིས་ཞིབ་པ་དོན་གཅོད་ཀི་རྩིས་ཞིབ་ཆྤེད་འདིར་ཕྤེབས་སྐབས་དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་ཚང་
མ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གུས་པས་རྩིས་ཞིབ་པར། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཕིར་
སོག་དགོས་ཀི་མྤེད་ཅྤེས་སིད་སོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་ཡང་། དོན་ཁང་ནས་ཤྤེས་རོགས་
བྱུང་བ་ལྟར་ན། ད་ལྟའི་ཆར་གན་ཡིག་ནང་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད་པ་དང། (དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༡། ཡི ག ་ཆ།) བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་(དཔང་རགས་ཨང་ ༤༢། ཡི ག ་ཆ།) དང་
ལས་བསོམས་ནང་(དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣། ཡི ག ་ཆ།) ཡོང་བསད་གསལ་གི་ཡོད་པ་དང་། བོད་མིའི་
སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་ལྷན་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
འདུག་པས། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༤། ཡི ག ་ཆ།) དོན་ཁང་གི་ཁང་ཁུངས་ཀི་བདག་པོ་བོད་མིའི་སྤྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་བསད་གསལ་གི་མྤེད་(དཔང་རགས་ཨང་ ༤༥། ཡི ག ་
ཆ།) པ་བཅས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། མ་འོངས་པར་ཁིམས་དང་རྩིས་ཀི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་ཆྤེད།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་
བསད་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ལས། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་
ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་རྩ་བ་ནས་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེའི་དཔང་པོར་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བྱྤེད་རྣམས་དང་། སྐབས་
དྤེའི་རྩིས་ཞིབ་པ་བཅས་ཡོད།

༤་༩་༥

སྐབས་དྤེར་རྩིས་ཞིབ་པས། གན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་ཡོད་ན་དགོས་ཀི་ཡོད། ཅྤེས་གསུངས་པར་བརྤེན། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་གན་ཡིག་གི་འདྲ་བཤུས་བངས་ཏྤེ་རྩིས་ཞིབ་པར་ཕུལ་བ་ཡིན། རྩིས་ཞིབ་པས་ངས་ད་ལྟ་འདི་
སྐོར་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག རྡ་སར་ལོག་རྤེས་གོང་རིམ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་
ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་རྡ་སར་ཕིར་ལོག་གནང་བ་རྤེད།

༤་༩་༦

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འབྱོར་འཕྲལ།(དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦། ཡི ག ་ཆ།)
༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ནོར་འཛོལ་ལ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ལུགས་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ནས་
འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། གུས་པའི་འགྤེལ་བཤད་དྤེའི་ནང་། “དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མ་འོངས་
རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་མིན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་རྩིས་བསུབ་མ་
བཏང་བར་རྩིས་ནང་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཡང་དྤེ་ལྟར་གསལ་མྤེད་སབས། ཡུལ་ཁིམས་དང་
རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་གང་ཐད་ནས་མ་འོངས་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ཆྤེད་རྩིས་ཞིབ་པར་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་
ཞུས་པ་ཡིན། བང་དོར་སིག་གཞིའི་ནང་དོན་དང་འགལ་བའི་ལས་དོན་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་” (དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༧། ཡི ག ་ཆ།) ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་པས། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་སིད་སོང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་
བྱས་ལུགས་དང་། བང་དོར་སིག་གཞི་དང་འགལ་ལུགས། གུས་པས་རྩིས་ཞིབ་པར་སན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་
དགོས་ལབ་ཚུལ་བཅས་གོང་གི་འགྤེལ་བཤད་དྤེའི་ཐོག་ནས་དག་དགོས་ཚོད་ཡིན་ནའང་། ཐྤེངས་འདིར་བསར་
སོང་གིས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༤་༩་༧

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་དྲུང་ནས་ ༢༠༡༧།༧།༢༨ ཉིན་གུས་པའི་ ༢༠༡༧།༧།༢༦ འཁོད་གསལ་བཤད་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
ཐོག་སན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན་(དཔང་རགས་ཨང་ ༤༨། ཡི ག ་ཆ།) ཞྤེས་འབྱོར་ལན་ཙམ་ལས། དྤེའི་
རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ལན་གང་ཡང་གནང་སོན་མ་བྱུང་། སྐབས་འདིར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
གིས་ ”དྤེ ་ ལྟ་བུའི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེ ས ་མྤེ ད ་པའི ་ རྣམ་པ་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོད་ཅི ག ་ནས་བསན་
པར་བརྤེ ན ་སྔ་རྤེ ས ་ཀི ་ བྱྤེ ད ་བབ་དྤེ ་ དག་ཕོ ག ས་བསོ མ ས་བརྒྱབ་སྤེ ་ འདི ་ ལོ་ཕི ་ ཟླ་ ༧ པའི ་ ནང་བང་
དོ ར ་བརྡ་སོ ན ་གི ་ བཀོ ད ་ཁྱབ་གསུམ་པ་དྤེ ་ ཉྤེ ན ་བརྡ་མཐའ་མའི ་ ངོ ་ བོར་ གཏོང་དགོ ས ་གྱུར་
ཡོད།”ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་ཀང་། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་
ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་རྩིས་ཞིབ་པར་བརོད་ཡོད་པ་དྤེ་མ་འགིག་པའི་སྐོར་ཁོ་ན་མ་གཏོགས། སྔ་རྤེས་ཀི་བྱྤེད་
བབ་ཕོགས་བསོམས་བརྒྱབ་པ་གང་ཡང་མྤེད་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་བང་དོར་བརྡ་སོན་གཉིས་ཟྤེར་བ་དྤེའི་སྐོར་གྤེང་
སོང་ཡང་གནང་མི་འདུག

༤་༩་༨

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་མཐོ་དམན་རིང་ཐུང་སྔ་རྤེས་མ་མཐུན་པ་
སྣ་ཚོགས་ཤིག་གནང་ཡོད་ནའང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁ་དང་། ལས་
བསོམས་ནང་ཡོང་བསད་གསལ་བ་ལྟར་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་སྤེལ་བའི་
གསལ་བསགས་ནང་། “བུན་གཡར་དང་འབྤེལ་བའི་ཆ་རྤེན་ཡོངས་རོགས་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབྤེབས་ཀིས་
ནིའུ་ཡོཀ་མངའ་སྤེའི་ཁིམས་སོལ་དང་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད་” (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༩། ཡི ག ་ཆ།) ཅྤེས་
བུན་གཡར་གི་གན་ཡིག་དྤེ་ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཡིན་པ་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་ལྟར། ཨ་རིའི་ཁིམས་དང་རྩིས་ཀི་
འགོ་སངས་ལྟར་ན། དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ངོས་ལྤེན་མི་བྱྤེད་རང་བྱྤེད་ཡིན་པ་དང་། གུས་པས་
རྩིས་ཞིབ་པར་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་དུ་ཡོང་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་དོན་ཡང་།
ཡུལ་ཁིམས་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་བལྟས་ཚེ། དངུལ་འབོར་དྤེ་རྒྱལ་
ཁབ་གཅིག་གི་ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྩིས་ཁའི་ནང་
ལ་གནང་སིན་ཡིན་པ་དུས་མཉམ་དུ་ཡོང་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད་པས། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་ཆྤེད། སོ་
སོའ ་ི ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་ཡུལ་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཆྤེད་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏྤེ། ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབས་
ལམ་འཚོལ་ཞིབ་ཞུས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པའི་ཁུངས་སྤེལ་དུ་བགངས་ཏྤེ་སོན་འཛུགས་
གནང་བ་དྤེར་ནམ་ཡང་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་མྤེད།

༤་༩་༩

སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་སིག་འགལ་གི་གནས་སངས་འདི་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོར་འབི་
འགོད་མ་གནང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།

ཆ༌༦༌༣། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན།
༤་༩

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པར།“སྔ་ལོ་
༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༩ ནང་སྦྤེལ་ལམ་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་རྒྱལ་ས་ཌི་
སི་དུ་ཡོད་པའི་དོན་གཅོད་ཀི་ཁང་པའི་རིན་བབས་སུ་སད་འདུག་པ་དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་དང་མིན་ཞྤེས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་ལ་དྲི་བ་བཏང་ཡོད། སྐབས་དྤེར་ཚོགས་ཕྤེབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚང་མའི་མདུན་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་ནས་དངུལ་འབབ་དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་པའི་
གསལ་བཤད་ལམ་སོན་ཞིབ་གསལ་གནང་ཡོད་རུང༌། དྤེར་ཡིད་ཆྤེས་ཆ་འཇོག་གཏན་ནས་མྤེད་པར་འདི་ལོ་
རྩིས་ཞིབ་སྐབས་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་ཙམ་ཡང་མ་ཞུས་
པར་རྩིས་ཞིབ་པར་གོང་གསལ་དངུལ་འབབ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ལ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་
དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད། རྒྱལ་ས་ཌི་སིར་ཡོད་པའི་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཁང་པའི་
རིན་འབབ་བྱུང་སོང་ཆ་ཚང་རྩིས་ཁར་གསལ་འཁོད་ཡོད་པ་དང་དྤེ་འབྤེལ་རྩིས་ཞིབ་དག་མཆན་སོགས་ཡིག་
ཆ་ཆ་ཚང་བསན་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ནས་
བསན་པར་བརྤེན་སྔ་རྤེས་ཀི་བྱྤེད་བབ་དྤེ་དག་ཕོགས་བསོམས་བརྒྱབ་སྤེ་འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་བང་དོར་
བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་གསུམ་པ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མའི་ངོ་བོར་གཏོང་དགོས་གྱུར་ཡོད།”ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི་
བདྤེན་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་གཤམས་འོག་དོན་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་བཤད་ར་སོད་བྱྤེད་ཡོད།
༤་༩་༡

ཕི་ལོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ནང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུར་བངས་ནས་ཟླ་གངས་གཅིག་ཙམ་ལས་སོང་མྤེད་
ཀང། སྦར་སིལ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུར་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུངས་
གསར་པའི་རིན་འབབ་སྐོར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་དུ་ནང་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར་ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་
སིད་སོང་ལ་ཐད་ཀར་དྲི་བ་བཏང་ཡོད། དྤེ་ནི་སུས་བལྟས་ཀང་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མྤེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་
བསན་པ་མངོན་གསལ་ཞིག་ཡིན། ཞུ་སོར་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་དང་འཛིན་སོང་འགོ་སངས་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་གང་སར་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་
གསུང་མཁན་ཞིག་གིས་ནང་དོན་གི་ནང་གནས་འགོ་ལུགས་མ་ཤྤེས་པར་སུས་ཀང་ངོས་འཛིན་ཤྤེས་ཐབས་
མྤེད། གནད་དོན་འདི་རིགས་ཡོངས་གགས་མ་གནང་གོང་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ཁག་ལ་འདྲི་བསྡུར་ངྤེས་པར་
དུ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ར་འཕྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཞུ་
སོར་བ་དྤེ་སྔ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དང་བཀའ་བོན་གཉིས་ལ་
དགོངས་སྐོར་ལམ་སོན་ཞུ་ཕོགས་ཚུལ་མཐུན་བྱུང་མྤེད་པ། གཉིས་པ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
དགུ་པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་འོས་བསྡུའི་སྐབས་འགན་རྩོད་བྱུང་བའི་ཞྤེ་འཁོན་ཁོག་
བཅངས་ཡིན་པ་མངོན་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཞུ་
སོར་བ་དང་སིད་སོང་དབར་འགན་རྩོད་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆྤེ་བྱུང་བ་དང་དྤེ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་རྤེན་
གང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་རུང་། འོས་བསྡུའི་རྤེས་སུ་༸མགོན་པོ་མཆོག་ནས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞི་
རྡུལ་དག་ཡིན་ཞྤེས་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་བརྩྤེའི་བཀའ་སོབ་བསྩལ་བ་དང་། ཆབས་ཅིག་འོས་མི་གཉིས་ཕན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚུན་རྒྱལ་ཕམ་གི་འཁོན་སྤེམས་ཞི་སད་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་རྒྱུར་ཐུགས་
རྤེ་མཛད་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་ལྤེགས་ཕྤེབས་པའི་
བཀའ་དགོངས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་
མི་སྣ་གལ་ཆྤེ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དམ་བཅའ་དང་ཤ་
ཚ་ཡོད་ལུགས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་བསགས་པ་དྤེ་ཚོ་བཅོས་མིན་དྲང་བདྤེན་ཡིན་ན། ༡) ཨ་རི་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་གསུངས་པ་དྤེ་ཐུགས་ལ་བཅངས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཀིས་ཁོང་ཚོས་འདི་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག་ཅྤེས་གནས་ལུགས་
དགོངས་སྐོར་སན་སྤེང་དང་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལྡོག་ཏུ་མྤེད་པའི་ལས་འགན་ཞིག་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས། དྤེ་ལས་ལྡོག་སྤེ་ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་
དང་། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དོགས་པ་དང་རང་གི་གནས་བབས་ངོས་མ་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།
དྤེའང་སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་འགོ་བཙུགས་
པའི་ཕི་ཉིན་ཏྤེ་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དྤེ་རང་ལ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། དྤེའི་རྤེས་ཞུ་སོར་
བས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་ཀི་ཚོགས་འདུར་སིད་སོང་ལ་མིང་ཆད་བཟོ་བསམ་པའི་ཀུན་སོང་འཁྱྤེར་ཏྤེ་དྲི་
བ་བཏང་ཡོད། ཀུན་སོང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་མྤེད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ཁྱབ་
འོག་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་སིད་སོང་རང་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་པ་ལས་ཚོགས་འདུར་དྲི་བ་གཏོང་དགོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་མྤེད། ༢༽ ཚོགས་འདུར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས། དོན་
དངོས་རོགས་རམ་གནང་སིན་ཡིན་སྐོར་གསལ་བཤད་དང། ཞུ་སོར་བ་ལོགས་སུ་སྐད་བཏང་ནས་སར་ཡང་
འགྤེལ་བཤད་དང་ལམ་སོན་གནང་ཡོད། ༣༽ དྤེ་ལྟར་ལམ་སོན་གནང་རྤེས་སུ་ཡང་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་
ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་གནང་བར་ཞུ་སོར་བས་མུ་མཐུད་རྩིས་ཞིབ་པར་བུ་ལོན་སྐོར་སན་ཐོར་བཀོད་དགོས་མ་རྤེད་
པྤེ་ཟྤེར་དྲི་བ་བཏང་བ་དང་། རྩིས་ཞིབ་པས་དྤེ་སྐོར་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི རྩིས་ཁར་རྩིས་ཞིབ་དག་
མཆན་གནང་ཟིན་འདུག་ཅྤེས་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་སོགས་བྱུང་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་དཔང་རགས་ཡིག་ཆར་
བཀོད་ཡོད་ན་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༢། ཡིག་ཆ།) ༤༽ ཞུ་སོར་བས་གནང་
སངས་སྔ་རྤེས་འདི་རིགས་དྤེ་སྔ་སིག་འཛུགས་ནང་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་རིང་ལས་ཀ་གནང་མོང་ཡོད་ཅྤེས་གདྤེང་
སོབས་ངང་གསུང་མཁན་ཞིག་གིས་གནང་སངས་མ་མཁྱྤེན་པ་ཞིག་ལ་སུས་ཀང་ངོས་འཛིན་ཞུ་མི་ཐུབ་ལ་ཞུ་
སོར་བས་ཀང་ངས་མ་ཤྤེས་པའི་དབང་གིས་ནོར་སོང་ཞྤེས་ངོས་ལྤེན་གནང་གི་རྤེད་བསམ་གི་མི་འདུག་ན།
མདོར་ན་ཞུ་སོར་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་མཆོག་ལ་སྤེམས་གཏིང་ནས་མི་གུས་པའི་རྣམ་
འགྱུར་དང་མིང་ཤས་བཟོ་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་སྤེམས་ལ་བཅངས་ཏྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་གོ་
གནས་དྤེ་དྤེའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ལ་བཟུང་ཡོད་པ་ལས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་སིད་སོང་ནས་ཐུགས་རྤེ་གནང་བ་
ལྟར་སྤྱི་དོན་མཉམ་རུབ་ཀིས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་བྱ་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་དང་འདོད་པ་མྤེད་པ་ནི་བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་གསལ་ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་སྤྱི་ཟུར་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ནས་ར་སོད་གསལ་པོ་ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ༥༽ ཞུ་སོར་བས་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་ལ་བར་ཆད་གཏོང་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་བཅངས་པ་དྤེ་བཟང་སྤྱོད་ལས་ཡོངས་
སུ་བརལ་བའང་འདི་དག་ནས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། ༦༽ ཧ་ལས་དགོས་པ་
ཞིག་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཀུན་སོང་འདི་འདྲ་ཞིག་བཅངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་ནི་སིད་
སོང་གི་འོས་བསྡུ་ཕམ་ཉྤེས་བྱུང་བའི་ཆ་ནས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་འཁོན་སྤེམས་བཅངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཉིད་
ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ༧༽ དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་
སྐབས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་བཞིན་ཨ་རི་གཞུང་དང་འབྤེལ་ལམ་གནང་བདྤེའི་ཆྤེད་དུ་ནིའུ་ཡོག་ནས་
ཝ་ཤིང་ཀོན་ཌི་སི་ལ་སོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་དང་འབྤེལ་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་སྤྱོད་དོན་ཁང་གི་
ཁང་ཁུངས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བདག་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དང་དོན་གཅོད་ལ་དྤེའི་ཐོབ་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་སོག་ཆ་དགོས་སྐོར་
བཀའ་བསྡུར་རིམ་པར་བྱུང་སྐབས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་དང་འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་
པ་བཀའ་ཟུར་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་གཉིས་ཀང་ཡོད་རྤེད། ༨༽ མཐར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཨ་
སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དོན་ཁང་ལ་སོག་ཆ་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་དང་། དངུལ་འབབ་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩ་ནས་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད།
འོན་ཀང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པར་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་ནང་གནང་སིན་གི་
ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཏྤེ་ཁིམས་ཐོག་ནས་གཙང་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣།
ཡིག་ཆ།) ཞུ་སོར་བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་བྱུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་བདྤེན་པ་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
༤་༩་༢

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩ་དོན་ཚན་ ༤་༩་༢ ནང་། ཞུ་སོར་བས་རྩིས་བངས་པའི་ཕི་ཉིན་ཏྤེ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠
ཉིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་དང་། འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་པ་བཀའ་ཟུར་བོ་
བཟང་སན་གགས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཝ་ཤིང་ཀོན་སི་སི་རུ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དོན་ཆྤེད་ཕྤེབས་ཞོར་ལ་དོན་
ཁང་དུ་ཕྤེབས་ཤིང་། བཀའ་མོལ་གི་ཞོར་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཁིམས་ཐོག་ནས་
བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ཡིན་པ་དང་། གན་ཡིག་ཀང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་བྱུང་། ཞྤེས་པའི་ཐད་གོང་དུ་ཆ་ཚང་བ་ཞུས་
པ་ལྟར་བུ་ལོན་མིན་པའི་དཔང་རགས་ཡོད།
༡༽ དྤེ་ནི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ལ་སོག་ཆ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་དང་འགན་འཛིན་ལས་ཐོག་བཀའ་ཟུར་བོ་བཟང་སན་
གགས་ལགས་གཉིས་ཀས་གསལ་པོ་མཁྱྤེན་གི་ཡོད།
༢༽ ༢༠༡༤།༩།༣ འཁོད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་པ་བཀའ་ཟུར་བོ་བཟང་སན་གགས་
ལགས་ནས་དོན་ཁང་ལ་བཏང་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུའང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩ་བ་ནས་
གསལ་མྤེད་པ་མ་ཟད། ད་རྤེས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་དོན་ཁང་ལ་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་པར་དགའ་པོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱུང་ལ། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ཡིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོར་ཕུལ་ཐུབ་པར་དགའ་པོ་བྱུང་ཞྤེས་
གསལ་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༤། ཡིག་ཆ།)
༣༽ ཡང་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ནས་ཀང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལོ་ངོ་ ༣༥
འཁོར་བའི་དམིགས་བསལ་ལས་བསོམས་ཀི་དྤེབ་ནང་དུའང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཝ་ཤིང་ཀོན་ཌི་སི་
རུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་ཉོ་རྒྱུར་རོགས་སོར་གནང་ཡོད་པར་སོབས་པ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད།
(དཔང་རགས་ཨང་ ༤༥། ཡིག་ཆ།)
༤༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས་
ནས་སྐབས་དྤེའི་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ལ་ཝ་ཤིང་ཀོན་ཌི་སི་རུ་ཨ་རི་བོད་
ཀི་དོན་ཁང་ཉོ་རྒྱུའི་སྐོར་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེའི་ནང་དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་
ལྤེན་ཐབས་སུ་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པར་ལྤེན་རྒྱུ་བྱས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཡིན་ནའང་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཕིར་སོག་བྱྤེད་མི་དགོས་པའི་སྐོར་ཁ་གསལ་འཁོད་ཡོད།(དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦།
ཡིག་ཆ།)
༤་༩་༣

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༣ ནང་གསལ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་གནང་
ཡོད་ནའང་ཞུ་སོར་བས་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་རྤེད།

༤་༩་༤

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༤ ཡི་ནང་ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ནང་རྩིས་ཞིབ་པ་དོན་གཅོད་ཀི་རྩིས་ཞིབ་
ཆྤེད་འདིར་ཕྤེབས་སྐབས་དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གུས་པས་རྩིས་ཞིབ་པར། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཕིར་སོག་དགོས་ཀི་མྤེད་ཅྤེས་སིད་སོང་མཆོག་ནས་གསལ་
བཤད་གནང་བྱུང་ཡང་། ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་ནའང་། ཨ་རིར་ཕྤེབས་མཁན་རྩིས་ཞིབ་པས་སྐབས་དྤེར་ཞུ་སོར་
བས་ཁོང་ལ་གང་གསུངས་ཡོད་མྤེད་ཡིག་ཐོག་ལ་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་པའི་ནང་། ཞུ་རྩའི་ནང་གསལ་ཞུ་
སོར་བའི་གསུང་སངས་དང་མི་མཐུན་པ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་སད་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ནང་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་དྤེ་ལྟར་
དགོས་དབང་གིས་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་ཕིར་སོག་དགོས་
པའི་བུ་ལོན་ཞིག་ཏུ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ངོས་འཛིན་མྤེད་པ་དང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ནི་བུ་ལོན་ཡིན་པའི་ཀུན་
སོང་ཙམ་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་
ནང་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་སྔ་མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོང་ཉྤེན་ཡང་
མཐོང་མྤེད། ད་ཆ་ཞུ་སོར་བས་ནང་དོན་དྤེ་གང་སར་ཕིར་བསགས་གནང་བའི་རྤེན་གིས་མ་འོངས་པར་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པས་དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་འགན་འཁུར་དགོས། ཆྤེ་ས་རྒྱལ་ཁབ་
དང་ཆུང་ས་སིག་འཛུགས་གང་སར་ལས་དོན་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་སྒྲུབ་
སོལ་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་གིས་དྤེ་རིགས་མ་མཁྱྤེན་པ་ངོས་འཛིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩ་བ་ནས་ཞུ་མི་ཐུབ། དྤེ་ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཆྤེད་གཉྤེར་གིས་དཀའ་ངལ་དང་མིང་ཤས་བཟོ་ཐབས་
གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
༤་༩་༥

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༥ ནང་དུ་སྐབས་དྤེར་རྩིས་ཞིབ་པས། གན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་ཡོད་ན་དགོས་ཀི་ཡོད།
ཅྤེས་གསུངས་པར་བརྤེན་་་་་ཞྤེས་པའི་ཐད། འབྤེལ་ཡོད་རྩིས་ཞིབ་པས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་བའི་
དཔང་རགས་གོང་དུ་ཕུལ་ཟིན་པ་ལྟར་ལས་བསར་ཟློས་ཞུ་མི་དགོས་པ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།

༤་༩་༦

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༦ ནང་ཞུ་སོར་བས་སོ་སོ་དཀར་འདོན་ཇི་ལྟར་བྱས་རུང་། གོང་དུ་ཞུས་
ཟིན་པ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཞུ་སོར་བར་གནད་དོན་དྤེའི་སྐོར་གསལ་བཤད་འཐུས་ཚང་
ཞུས་ཟིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཆ་འཇོག་གཏན་ནས་
མྤེད་པར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་མིང་ཤས་དང་སྐུ་ངལ་བཟོ་ཐབས་བྱས་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན་པ་ལས། ཞུ་
སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན།

༤་༩་༧

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༧ ནང་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་རུང་། སྤྱིར་བུན་དངུལ་ཞྤེས་པའི་ནང་དོན་
ནི་བུ་ལོན་གི་དངུལ་ལ་གོ་དགོས་པ་དང་། བུན་དངུལ་ནི་མི་གཞན་ཞིག་གི་སར་ནས་དངུལ་གཡར་ནས་རྤེས་
སུ་ཕིར་སོག་དགོས་པའི་དངུལ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ་ནི་ཚང་མས་ཧ་གོ་བ་ཞིག་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་
སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ནི་རྩོད་ལན་པས་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པའི་དངུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དྤེའང་དོ་
བདག་ཕོགས་གཉིས་ཀས་ཀུན་སོང་གཙང་མའི་ཐོག་བུན་དངུལ་མིན་པ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་ཉོ་བར་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་འདི་འདྲ་ཐོབ་པ་ནི་ང་ཚོའི་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ཡིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བས་
མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་དགོས་མྤེད་དཀའ་ངལ་བཟོས་པ་དྤེ། ཁོང་གི་
ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་ཡུལ་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཆྤེད་རྤེད་དམ། སིག་འཛུགས་འདིར་མིང་ཤས་བཟོ་ཆྤེད་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།

༤་༩་༨

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༨ ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་བཀའ་
མོལ་མཐོ་དམན་རིང་ཐུང་སྔ་རྤེས་མ་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གནང་ཡོད་ནའང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་
ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁ་དང་། ལས་བསོམས་ནང་ཡོང་བསད་གསལ་བ་ལྟར་དང་། བོད་ཀིས་
ཐྤེབས་རྩས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་སྤེལ་བའི་གསལ་བསགས་ནང་། “བུན་གཡར་དང་འབྤེལ་བའི་ཆ་
རྤེན་ཡོངས་རོགས་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབྤེབས་ཀིས་ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྤེའི་ཁིམས་སོལ་དང་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད་
ཅྤེས་བུན་གཡར་གི་གན་ཡིག་དྤེ་ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཡིན་པ་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་ལྟར། ཨ་རིའི་ཁིམས་དང་
རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ལྟར་ན། དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ངོས་ལྤེན་མི་བྱྤེད་རང་བྱྤེད་ཡིན་པ་དང་།
གུས་པས་རྩིས་ཞིབ་པར་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་དུ་ཡོང་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་དོན་ཡང་། ཡུལ་ཁིམས་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་བལྟས་ཚེ།
དངུལ་འབོར་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་ནང་བུ་ལོན་ཡིན་པ་དང་། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་རྩིས་ཁའི་ནང་གནང་སིན་ཡིན་པ་དུས་མཉམ་དུ་ཡོང་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད་པས། མ་འོངས་པར་དཀའ་
ངལ་མི་འཕྲད་ཆྤེད། སོ་སོའ ་ི ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་ཡུལ་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་ཆྤེད་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏྤེ། ཁིམས་
མཐུན་གི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་ཞུས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པའི་ཁུངས་སྤེལ་དུ་བགངས་ཏྤེ་
སོན་འཛུགས་གནང་བ་དྤེར་ནམ་ཡང་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་མྤེད། ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེའི་ཐད། གོང་དུ་ཞུས་པ་
ལྟར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁལ་དང་ཁིམས་
ཀི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་
ནས་རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕིར་སོག་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མྤེད་པ་གོང་དུ་ཞུས་
ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན། ཕོགས་གཉིས་ཀར་དངུལ་དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་པའི་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མྤེད་པ་དང། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སོར་ཚུལ་ཏུ་གནང་བ་ཡིན་པ་ཡིག་
ངག་གཉིས་ནས་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཚར་བ་ཞིག མ་འོངས་པར་དྤེའི་རྤེན་པས་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོང་
མི་ཤྤེས་ལ། དྤེ་ནི་གཙོ་བོར་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པར་དོན་མྤེད་སྐུ་ངལ་བཟོས་པ་ཞིག་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དོན་དངོས་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་མི་མང་ལ་
གསལལ་བཤད་ཞུས་པ་ལས། དཀའ་མོལ་མཐོ་དམན་རིང་ཐུང་སྔ་རྤེས་མ་མཐུན་པ་གནང་ནས་ཞུ་སོར་བར་
མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གང་ཡང་བྱས་མྤེད།
༤་༩་༩

སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༦ ནང་གསལ་བའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་སྤེ་ཚན་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་། གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོ་རུ་འབི་འགོད་མ་གནང་བ་དྤེ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རང་
དབང་ལྡན་པའི་དབང་ཚད་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་དང་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཡིན་ངྤེས་ཀང་། ཞུ་
སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༩ ནང་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་སིག་འགལ་གི་གནས་སངས་མཁྱྤེན་
བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོར་འབི་འགོད་མ་གནང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གསུངས་པ་དྤེ་ནི་བཅའ་
ཁིམས་ལྤེའུ་བཅུ་པ་ནང་གསལ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པ་དང་ཟུར་ཟ་ཁྱད་གསོད་བྱས་
པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།

ཆ༌༦༌༤། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་གོད་ཡའི་རྩོད་བཤད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་རིང་དངོས་དོན་དྲུག་པ་རྤེད། དངོས་དོན་དྲུག་པ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔང་པོ་ཞིག་ཁིད་
ཡོང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་ཙང་དཔང་པོའ ་ི འགོ་སངས་དྤེ་རོབ་ཙམ་ངོ་སོད་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དཔང་པོའ ་ི འགོ་
སངས་དྤེ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ལྤེའུ་དྲུག་པ། དཔང་པོར་བརག་ཞིབ་ཟྤེར་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། རྩ་བས་དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་ལྤེའུ་དྲུག་པ་ཆ་ཚང་དྤེ་དཔང་པོའ ་ི སྐོར་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་ཆ་ཚང་རྩ་
འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༢ ག༽ དྤེ་དཔང་པོ་རྣམས་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སུན་གཙེར་རམ། འོས་མིན་ངོ་ཚ་ཁ་སྤེངས་འབྱུང་གཞི་ལས་སོབ་སྲུང་བྱ་རྒྱུ། གལ་སིད་དྲི་བ་གཏོང་བའི་སྐབས་
ལ་དཔང་པོ་ལ་སུན་གཙེར་བཟོ་བའམ། འོས་མིན་གིས་ངོ་ཚ་ཁ་སྤེངས་བཟོས་ན་ཁིམས་ཞིབ་པས་འགོག་གི་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་ཙང་མ་བྱྤེད་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དྤེ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ ༢༤ ནང་
གསལ་ཐད་ཀའི་བརག་ཞིབ་སྐབས་ལ། ཐད་ཀའི་བརག་ཞིབ་དྤེ་སུས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་དཔང་
པོ་དྤེ་ཁིད་ཡོང་མཁན་རྩོད་ལན་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཐད་ཀའི་བརག་ཞིབ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་དྲི་བ་ག་འདྲ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སུ། གང་དུ། ནམ་ཡིན། ཅིའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ཞྤེས་དྲི་བ་དྤེ་
འདྲ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འདི་ལ་བསར་ཟློས་དྲི་བ་མི་ཆོག་པ། རྒྱས་བཤད་དགོས་པའི་དྲི་བ་མི་
ཆོག་པ། གཞི་མྤེད་ཀི་དྲི་བ་མྤེད་པ། འདོད་ལན་ལ་ཁིད་ཐབས་ཀི་དྲི་བ་མྤེད་པ། ད་ལྷག་པར་དུ་ ༤ དང་ ༥ གཉིས་
ལ་དམིགས་གསལ་དོ་སྣང་གནང་རོགས། འདོད་ལན་ཏུ་ཁིད་ཐབས་ཀི་དྲི་བ་བཏང་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད། མཐའ་
བསོམས་བསམ་ཚུལ་ལྤེན་པའི་དྲི་བ་བཏང་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༥ པ་དྤེ་
ཁ་གཏད་ཀི་བརག་ཞིབ་རྤེད། ཁ་གཏད་ཀི་བརག་ཞིབ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་
དྲི་བ་བཏང་བའི་སྐབས་དྤེར་རྩ་བས་ཆ་ཚང་ལ་དམིགས་གསལ་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ཁ༽ ༢ དང་
༣ གཉིས་ལ་དམིགས་གསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས། ཁ༽ ༢ དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་གཏད་ཀི་བརག་ཞིབ་
སྐབས་སུ་གོད་ཡ་ཞིག་ནས་དྤེའི་ཁ་གཏད་ཀི་དཔང་པོ་སུ་རུང་ལ། ལོག་ལམ་དུ་ཁིད་ཐབས་དང་མཉམ་སྤེབ་ཀི་དྲི་
བ། དྲི་བ་རྦད་དྤེ་བསོམས་ནས་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ། རྩོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན། མཐའ་བསོམས་བསམ་ཚུལ་ལྤེན་པ། སུན་
གཙེར་བཟོ་བ་བཅས་དྤེ་དག་བཏང་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ་ལ་ཐད་ཀའི་
བརག་ཞིབ་སྐབས་སུ། གྤེང་སོང་མ་བྱུང་བའི་གནད་དོན་འབྤེལ་ཆགས་ཤིག་ལ་ཁ་གཏད་བརག་ཞིབ་སྐབས་སུ་
ཁིམས་ཞིབ་པས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། གསར་གྤེང་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེར་ཐུགས་སྣང་
གནང་རོགས་གིས། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༦ པ་དྤེ་ཐད་ཀའི་བསར་ཞིབ། ཐད་ཀའི་བསར་
ཞིབ་གནང་མཁན་དྤེ་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ ཁ༽ དང་ ག༽ ལ་དམིགས་གསལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ་བ་ཡིན། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༧ པ་ཁ་གཏད་ཀི་བསར་
ཞིབ། ཁ་གཏད་བསར་ཞིབ་གནང་མཁན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ཡང་ ཁ༽ དང་ ག༽ ལ་
དམིགས་གསལ་གིས་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་དང་ཞུ་སོར་
བས་དཔང་པོ་ལ་བརག་ཞིབ་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ཁིམས་ཞིབ་པའི་ངོས་ནས་བརག་ཞིབ་དགོས་ཀི་འདུག་ན་ང་
ཚོས་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། དྲི་བ་གཏང་དགོས་ན་ང་ཚོས་དྲི་བ་གཏོང་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་རིང་དངོས་དོན་དྲུག་
པའི་སྒང་ལ་དཔང་པོ་གཅིག་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པར་དངོས་དོན་བདུན་པའི་ཐོག་དཔང་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་སྤེབས་
ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་གི་སྐབས་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཐུགས་ལ་གཞག་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་སོར་བ་དང་
རྩོད་ལན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ད་དངོས་དོན་དྲུག་པ་འགོ་འཛུགས་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན། དངོས་དོན་དྲུག་
པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
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ཀ

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

(ཞུ་སོར་བས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠) བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་
བརོད་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྩོད་ལན་པ་དང་ཞུ་སོར་བ་གཉིས་
ཀར་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཚར་རྤེ་སད་རྤེས་དཔང་པོ་སྐད་གཏོང་གི་ཡིན།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་
༡་༥ བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཁུངས་
སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། རྩ་བས་གནད་དོན་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་བཏོན་པའི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་
གསྤེས་དོན་ཚན་ ༨ དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། དོན་ཚན་ ༨ པ་དྤེ་ཀློག་ཆོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་
༨ ནང་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྔ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ནང་སྦྤེལ་ལམ་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུར་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་
ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་རྒྱལ་ས་ཌི་སི་དུ་ཡོད་པའི་དོན་གཅོད་ཀི་ཁང་པའི་རིན་བབས་སུ་སད་འདུག་པ་དྤེ་བུ་
ལོན་ཡིན་དང་མིན་ཞྤེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ལ་དྲི་བ་བཏང་ཡོད། སྐབས་དྤེར་ཚོགས་ཕྤེབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཚང་མའི་མདུན་ལྡན་སིད་སོང་ནས་དངུལ་འབབ་དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་
པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་པའི་གསལ་བཤད་ལམ་སོན་ཞིབ་གསལ་གནང་ཡོད་རུང༌། དྤེར་ཡིད་ཆྤེས་ཆ་འཇོག་གཏན་
ནས་མྤེད་པར་འདི་ལོ་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་
སྐོར་ཙམ་ཡང་མ་ཞུས་པར་རྩིས་ཞིབ་པར་གོང་གསལ་དངུལ་འབབ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ལ་བུ་ལོན་སོད་
བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད། རྒྱལ་ས་ཌི་སིར་ཡོད་པའི་དོན་ཁང་གི་ཁང་
པའི་རིན་འབབ་བྱུང་སོང་ཆ་ཚང་རྩིས་ཁར་གསལ་འཁོད་ཡོད་པ་དང་དྤེ་འབྤེལ་རྩིས་ཞིབ་དག་མཆན་སོགས་ཡིག་
ཆ་ཆ་ཚང་བསན་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ནས་
བསན་པར་བརྤེན་སྔ་རྤེས་ཀི་བྱྤེད་བབ་དྤེ་དག་ཕོགས་བསོམས་བརྒྱབ་སྤེ་འདི་ལོ་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་བང་དོར་བརྡ་
སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་གསུམ་པ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མའི་ངོ་བོར་གཏོང་དགོས་གྱུར་ཡོད། ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་
ང་ཚོས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ནན་བརོད་ཅྤེས་ལབ་ཡོང་དུས། གང་ཟག་ཅིག་གིས་ནན་པོ་བྱས་ནས་ནན་ཏན་གི་ཚུལ་
དུ་བཤད་པ་ཞིག་ལ་ནན་བརོད་ཞྤེས་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཕ་གིར་ཕྤེབས་ནས། ག་རྤེ་
བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རྩིས་ཞིབ་པས། ཁོ་རང་གིས་ལས་ཀ་
ཕོགས་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥
ཉིན་ལ་དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕ་གི་ལ་དོན་ཁང་ནང་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢ ལྷག་ཅིག་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་དུས། དྤེ་སོད་བསད་ག་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་རྩིས་ཞིབ་པའི་ངོས་ནས་ད་དྤེ་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་
གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་གནད་དོན་ངོ་མ་དྤེ་འདི་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་
བས་བོད་ཀི་དོན་ཁང་ལ་སོད་བསད་མི་འདུག་གམ། ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སོད་བསད་མི་འདུག་ཅྤེས་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩིས་ཞིབ་པས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། ད་སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་གིས་མཚམས་བཞག་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་
ཟྤེར་ན། ༢༠༡༦ ལོའ ་ི ཟླ་ ༩ ལ་ Belgium གི་དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་གིས་
དྤེའི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་བཏང་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དོན་གཅོད་ཆ་ཚང་གི་མདུན་ནས་འགྤེལ་བཤད་
བརྒྱབ་པ་མ་ཚད། ཁོ་རང་ལོགས་སུ་སྐད་བཏང་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཕིར་སོག་དགོས་
པའི་བུ་ལོན་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོར་ཐོབ་པའི་དངུལ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་དངུལ་
ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་དོན་ཁང་ལ་ཕར་ཕིར་སོག་བྱ་དགོས་པའི་དངུལ་ཞིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་ཆ་
ཚང་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ཧ་གོ་རྤེད་ཞུ་སོར་བས། ཧ་གོ་ན་ཡང་ད་དུང་ཁོ་རང་གིས་དྤེའི་སྒང་ལ་
མཚམས་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ད་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་ལབ་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩིས་ཁ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་
མི་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། རྩིས་ཁ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ཡོང་དུས། གཞི་རྩའི་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཆ་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡོང་བསད་འཁོད་ཡོད་ན། ཕོགས་གཞན་པ་དྤེ་ལ་སོད་བསད་འཁོད་
དགོས་ཀི་རྤེད། ཨ་རིའི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་གིས་ཁོ་རང་ཚོའི་རྩིས་ཁའི་ནང་ལ་ཡོང་བསད་འཁོད་བཞག དྤེ་
ཡིན་དུས་ང་ཚོས་སོད་བསད་འཁོད་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལབ་པ་མ་ཚད་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་ལབ་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་དཔང་རགས་ཀི་ཚུལ་དུ་གན་ཡིག་ཅིག་ཀང་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། འདུག་ད་ཞྤེས་ལབ་པ་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ དང་ ༡༤ ལོའ ་ི རྩིས་ཁའི་ནང་ལ་ཨ་རི་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ རོགས་དངུལ་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ན་བངས་འདུག་མ་གཏོགས། བུ་ལོན་གི་ངོ་
བོའ ་ི ཐོག་ནས་བངས་མི་འདུག དྤེར་དག་མཆན་བཀོད་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད་འདུག རྩིས་ཞིབ་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་
ནས་དག་མཆན་བཀོད་དྤེ་ཚང་མ་ཚར་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད་བཞག དྤེ་ཡིན་དུས་རོགས་དངུལ་གི་ངོ་བོའ ་ི སྒང་ལ་
བངས་འདུག་མ་གཏོགས། བུ་ལོན་ཡིན་པའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་བངས་མི་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་འགྤེལ་
བཤད་གསལ་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་ཚར་དུས། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཞུ་སོར་བ་ད་སོད་དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
གང་ཡིན་ཞྤེ་ན་ཞུ་སོར་བ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཕར་བསྐོས་པའི་དོན་གཅོད་ཅིག་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀིས་བསྐོས་པའི་དོན་གཅོད་ཅིག་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁོ་རང་གི་གོང་རིམ་གི་ཕི་དྲིལ་བཀའ་
བོན་ཟྤེར་ན་མི་འདུག སིད་སོང་ཟྤེར་ན་མི་འདུག ཁོང་གིས་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཞིག་ལ་ད་དུང་
ཡང་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན། དྤེ་ལས་ལྡོག་ཏྤེ་ Tibet Fund ངྤེས་སོན་པ་དང་དྤེ་ཚོས་
བཤད་པ་ལ་ཆ་འཛིན་བྱས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་སིད་སོང་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཆ་འཇོག་མ་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ད་དུང་ཁོ་རང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་ག་རྤེ་ལབ་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་མཚམས་ལ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་
བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔང་རགས་ཀི་ཚུལ་དུ་དྤེའི་གན་ཡིག་གཅིག་འདུག་ལབ་ཡོང་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་
གིས་ལམ་སྤེང་ཁ་པར་བཏང་བ་རྤེད། ཁ་པར་བཏང་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་ག་བ་ཡོད་རྤེད།
ཚུར་བཏང་ཤོག གང་ལྟར་ཁ་པར་བཏང་ནས་གན་ཡིག་དྤེ་ཚུར་བངས་ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་སད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་བང་རིམ་བཞི་འདྲ་བོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་འགོ་བ་རྤེད། ནན་བརོད་ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་
ནན་པོ་བྱས་ཏྤེ། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས། ནན་ཏན་བྱས་ནས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བར་རྩིས་ཞིབ་པས་ཐྤེངས་མ་གཅིག་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ། སོད་བསད་མི་འདུག་ལབ་ཡོང་དུས། དྤེའི་སྒང་ལ་
གཞག་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། གཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་
མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡང་
བསར་ཁོ་རང་གིས་རྩིས་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་ད་ལབ་པ་རྤེད། ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་ད་ལབ་ཡོང་དུས་
རང་བཞིན་གིས་དྤེ་ལ་ནན་པོ་ཆགས་འགོ་བ་རྤེད། ནན་བརོད་ཆགས་འགོ་བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་དྤེའི་དཔང་རགས་
ལ་གན་ཡིག་གཅིག་འདུག་ད་ཞྤེས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་ཀང་ནན་དུ་ཕིན་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་
Tibet Fund ནས་ཚུར་བངས་པ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ཚུར་ལ་བངས་ནས་རྩིས་པའི་ལག་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་བྱྤེད་སངས་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་
བརོད་བྱས་བཞག དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་བཞག མ་གཏོགས་རྩིས་ཞིབ་པ་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་ཡིན་དུས། དྤེ་
བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། བཀོད་ཤོག་ཅྤེས་བཙན་དབང་གཏོང་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་ས་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་
རང་གིས་ཧ་གོ་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་ཡིན་ནའང་དྤེ་ཧ་གོ་བའི་ཐོག་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ནན་
པོ་ནན་པོ་བརོད་ནས་གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བའི་ཀུན་སོང་ནང་ལ་དྤེ་སོད་བསད་ནང་ལ་འཁོད་དགོས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་
བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གལ་གནད་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་བྱྤེད་ས་དང་
སོ་སོའ ་ི འགན་ཁུར་སའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་གི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ལ་ཆ་འཇོག་མ་བྱས་པར། ཞུ་
སོར་བས་གཞན་པ་ཚོས་བཤད་པ་དྤེ་ལ་ཆ་འཇོག་བྱས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་གནང་སངས་དྤེ་ནན་
བརོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ ཀ༽ པ་དང་ ཁ༽ པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་
ཞུ་གི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནས་བཟུང་དུས་དྤེ་རིང་གི་བར་དུ། ཞུ་སོར་བའི་ལངས་ཕོགས་
དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་འཁྱྤེར་ཡོད། དངུལ་དྤེ་ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ད་ལྟ་
བར་དུ་དུས་ནམ་ཡང་ཞུས་མ་མོང་། ཡོངས་གགས་སུའང་ཞུས་མ་མོང་། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ཡང་
ཞུས་མ་མོང་། ད་ལྟ་རྩོད་པ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་དྤེ་ཞུ་གི་མྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་དམ་བཅའ་ཡིན། དམ་བཅའ་
འདི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དུས་མཚམས་སོ་སོ་ལ་
འགྤེལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཚིག་དང་ཚིག་སོར་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་
གནང་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་དྤེར་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་
ནང་ལ་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་སན་སོན་གནང་སོང་། དྤེའི་
ནང་ལ་གང་ལྟར་གོད་གཞི་འདིའི་ནང་གི་ཚིག་དྤེ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་
པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པའི་དངོས་དོན་
དྲུག་པར་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་ཚིག་དྤེ་རྤེད། ཚིག་འདིའི་གཞི་རྩ་འཇོག་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༤༦ པ་དྤེ་ག་དུས་བཏང་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་
གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཏང་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ དྤེའི་ནང་ལ་
ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དངུལ་འབབ་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཁལ་དང་

ཁིམས་ཀི་ཆ་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་རྩིས་ཁུར་ཞུ་རྒྱུར་ཡིད་ཆྤེས་ཐོག་སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་
ཁུལ་གིས་ཡིག་ཆར་ས་རགས་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་བུ་ལོན་མིན་པར་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་དུ་
Brussels དུ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་རང་ནས་དྲི་བ་སྐུལ་བར། སིད་སོང་ནས་ཚོགས་བཅར་
བ་ཚང་མའི་མདུན་དུ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། དྤེ་ལྟར་ཤྤེས་རོགས་ཡོད་བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་པར་དངུལ་འབབ་
དྤེ་དག་བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོར་བཀོད་དགོས་ལབ་འདུག་ན་ཞྤེས། ད་སོན་བརོད་གཙོ་བོ་འདི་རྤེད། དྤེ་
ལྟར་ཤྤེས་རོགས་ཡོད་བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་པར་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོར་བཀོད་
དགོས་ལབ་འདུག་ན་ཞྤེས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡
དོན་ཚན་ ༣ པའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་ཅྤེ་ན། དྤེ་ལྟར་ལམ་སོན་གནང་རྤེས་སུ་ཡང་བཀའ་ཤག་དང་སིད་

སོང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་གནང་བར་ཞུ་སོར་བས་མུ་མཐུད་རྩིས་ཞིབ་པར་བུ་ལོན་སྐོར་སན་ཐོར་བཀོད་དགོས་མ་
རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་དྲི་བ་བཏང་བ་དང་། འདི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་བིས་པ་དང་མཉམ་དུ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༢
ཡིག་ཆ་ཞིག་བཏོན་གནང་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༤༢ དྤེའི་དཔང་པོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་
པ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་ཞིབ་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་སྐབས་དུས་མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་རྤེ་
ལ་ཚིག་སོར་མི་འདྲ་བ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ནས། དཔྤེར་ན་ང་ཚོས་རྐང་རྩྤེད་སོ་ལོ་རྩྤེད་པའི་སྐབས་སུ་སོ་ལོ་བླུགས་
སའི་ Goal post ཟྤེར་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ཁོ་ས་ཆ་གཅིག་ལ་བཞག དྤེ་ལ་སོ་ལོ་ཁིད་ནས་བླུག་དགོས་རྤེད་མ་
གཏོགས། གནས་སངས་མི་འདྲ་བ་རྤེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དུས་ Goal Post མགོ་ལ་འཁྱྤེར་ནས་སོ་ལོ་གང་ལ་
ཡོད་སར་འགོ་བསད་པ་དྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་འདུག སོན་བརོད་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་ཐ་
སད་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཐ་སད་མི་འདྲ་བ། ཚིག་སོར་མི་འདྲ་བ་གསུམ་
བྤེད་སྤྱོད་བཏང་དུས། གོ་བ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་རྤེ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདི་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གཅིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་དང་། ཞུ་ལན་གི་ནང་ལ་ནན་
བརོད་བྱས་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ནན་བརོད་བྱས་བཞག་ཅྤེས་པའི་ཚིག་དྤེ་དོན་ཚན་
བཅུའི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་འཁོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མང་ཚོགས་ཀི་མདུན་ལ་ཆྤེན་པོ་བཟོ་བའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། གུས་ཞུ་
སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༣ ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༣ ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩

ཚེས་ ༧ དང་ཚེས་ ༨ ཉིན་སྦྤེལ་ཇྤེམ་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་བདུན་པ་
ཚོགས་རྤེས། ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ཉིན་གཉིས་རིང་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གུས་པས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་
འདི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། སིད་སོང་མཆོག་གིས་དངུལ་དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་རྩིས་བསུབ་
གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། ཕིར་སོག་དགོས་པ་མ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་མཁོའ་ི ཆྤེད་བཟོས་པ་ཞིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད་གསུངས་བྱུང་། གན་ཡིག་དྤེ་ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་མཁོའ ་ི ཆྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་བིས་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཡིན་པར། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་དུ་ཐ་སད་འདི་བྤེད་སྤྱོད་མང་པོ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚོ་ང་
ཚོས་རྤེས་ལ་འགོ་ན་འགིག་གི་འདུག ད་ལྟ་འདི་ལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་ཐད་
ཀར་འབྤེལ་བ་མ་སར་བ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། ད་
གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༦ ནང་ལ་ཉྤེས་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་
རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ལན་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་དྤེར་དཔང་
རགས་ཡིག་ཆ་ ༤༧ དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དཔང་རགས་ ༤༧ ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་

སིད་སོང་མཆོག་གིས་མ་འོངས་རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་མིན། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར། རྩིས་ནང་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ལྟར་གསལ་མྤེད་
སབས། ཡུལ་ཁིམས་དང་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་གང་ཐད་ནས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ཆྤེད་རྩིས་ཞིབ་པ་
ས་གནས་སུ་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་གནང་སྐབས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད། དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་རྩིས་ཞིབ་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༢ དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་རང་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་རྩིས་ཞིབ་
པས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཞི་རྩའི་རྩིས་ཀི་འགོ་ལུགས་ལྟར་བྱས་ན། ད་འདི་གུས་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་
སོང་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡོང་བསད་ཡོད་ན་གཞན་དྤེའི་ནང་སོད་བསད་དགོས་པར་སོང་། ཨ་
རིའི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ནང་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་མཚན་ཐོག་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་འདུག་པ་དང་། དྤེའི་དཔང་རགས་སུ་
གན་ཡིག་གཅིག་ཀང་བཞག་འདུག་པ། དོན་ཁང་གི་རྩིས་ཁའི་ནང་དྤེ་མཚུངས་སོད་བསད་དགོས་པ་ཞིག་མི་
འདུག་པར། ཁིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཉྤེན་ལ་བརྤེན། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལྟར་རྩིས་ཁུར་དགོས་ཀི་
མྤེད་དམ་བཀའ་གནང་སོང་ཟྤེར། གུས་ཞུ་སོར་བས་རྩིས་ཞིབ་པར་ཞུས་པའི་ཚིག་དྤེ་དྤེ་རྤེད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་རྩིས་ཞིབ་པར་བུ་ལོན་སྐོར་སན་ཐོར་བཀོད་དགོས་མ་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་དྲི་བ་
བཏང་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་དཔང་པོའ ་ི དཔང་རགས་དྤེ་བངས་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་རྤེད། སོ་སོ་རང་གི་དཔང་པོའ ་ི
དཔང་རགས་བངས་པའི་ཚིག་དྤེ་ཡང་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཏག་ཏག་ཅིག་བཀོད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མཚུངས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཚིག་དང་ཐ་སད་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་དང་། རྩིས་ཞིབ་པའི་དཔང་
རགས་ནང་ཕུལ་བའི་ཚིག་དྤེ་གཉིས་མཚུངས་པ་ཡོད། ད་ཚང་མ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན། མི་ཚང་མས་ཚིག་གཅིག་
པ་གཅིག་རང་དྲན་གི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དོན་གི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་པ་
དང་རྩིས་ཞིབ་པས་གསུངས་པ་དྤེ་གཉིས་མཐུན་པ་ཆགས་ཡོད་མ་གཏོགས། རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པ་དང་རྩིས་
ཞིབ་པས་དཔང་རགས་བཏོན་པའི་དབར་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་གཉིས་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡ ནང་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ༤་༩་༡
ནང་ལ་དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་དུ་ནང་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། ནང་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར་ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་སིད་སོང་ལ་ཐད་ཀར་དྲི་བ་བཏང་ཡོད། དྤེ་ནི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སུས་བལྟས་ཀང་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མྤེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་པ་མངོན་གསལ་ཞིག་ཡིན། གུས་ཞུ་སོར་
བས་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་རྩིས་བངས་པ་དྤེ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ རྤེད། Belgium ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་གི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པ་དྤེ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ནས་ ༩ བར་དུ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ དང་ ༡༡ རྤེད། དྤེའི་བར་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ངམ་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གཅིག་ལྕོགས་མཆོག་
ཟུར་དུ་མཇལ་ནས་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཚོགས་འདུར་བྤེལ་བ་ཚ་བོ་
རྤེད། ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་དྤེ་འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་གནས་སངས་
ཤིག་ཡིན་པ་དང་། རྩིས་སོད་ལྤེན་སྐབས་ལ་དོན་གཅོད་གོང་མ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་ལགས་ཀིས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་
དྤེའི་སྐོར་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་མྤེད་པ། ད་དྤེ་གསུངས་མྤེད་པ་དང་གན་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་དག་རྩིས་སོད་
བྱས་མྤེད་པ། ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཞག་མྤེད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དོན་གཅོད་
ཟུར་བ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་ལགས་ལ་དྲི་བ་བཏང་བའི་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འཁོད་འདུག དྤེའི་ནང་
ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་གནད་འགག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ གན་ཡིག་སོགས་
ཀི་སྐོར་དོན་གཅོད་གསར་པས་དྲི་བ་དང་གྤེང་སོང་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་པས། འགྤེལ་བཤད་བྱས་མྤེད་གསུངས་
འདུག དོན་གཅོད་གསར་པས་གན་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡང་ཤྤེས་ཀི་
མྤེད་དུས་སྐད་ཆ་འདྲི་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད། མ་དྲིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་མྤེད་ཅྤེས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། རྩིས་སོད་ལྤེན་གི་ལས་ཀའི་སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་གོང་མས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་
ཡིན་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་གསར་པ་དྤེ་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་གསུང་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕར་སྐད་ཆ་དྲིས་ནས་
གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་གསར་པའི་གནས་
ཚུལ་མ་ཤྤེས་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་མ་སོང་། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་
དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་ཏག་ཏག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཚམས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གན་ཡིག་དྤེ་
རྩིས་སོད་ལྤེན་གི་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་སུ་མྤེད་ཟྤེར་ནས། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་
ནས་ཁོང་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སྣོད་དུ་ཡང་མྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། གཞན་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་དོན་ཁང་ལ་ཡོད་ཟྤེར། ཡོད་ཚེ་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན། མྤེད་ཚེ་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་
ཇི་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ། རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་དྤེ་ཚོ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའི་
སྐབས། མ་གཞི་ནས་གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་དགོས་མཁོའ ་ི དབང་གིས་བཞག་པ་
ཞིག་ཡིན་པས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་མ་འོངས་པར་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པའི་ཆྤེད་དུ་དགོས་
མཁོ་ཡི་དབང་དུ་བཞག་པ་ཡིན་པ་དྤེ། ཡིག་ཆ་དྤེ་ཙམ་དུ་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་མང་པོའ ་ི ནང་
ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་ ཀ༽ དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་མིན། ཁ༽ དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་གི་ཡིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་དོན་ཁང་གིས་ཉར་ཚགས་བྱྤེད་དགོས་པ་
དང་། དྤེའི་སྐོར་འགྤེལ་བརོད་དགོས་པ་གང་ཡང་ལྷག་མྤེད་ཟྤེར་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་
ཁོངས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག དྤེའི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བརོད་དགོས་པ་གང་ཡང་ལྷག་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཉར་ཚགས་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་དྤེའི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བརོད་བྱྤེད་དགོས་པ་གང་ཡང་ལྷག་མྤེད། མདོར་ན་གན་ཡིག་
དྤེ་དོན་ཁང་ལ་རྩ་བ་ནས་མྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་གནང་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་འཛིན་སོང་གི་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་ཀི་
ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཟུར་བ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་ལགས་ཀིས་གནང་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གལ་
སིད་ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དངུལ་ས་ཡ་ ༡་༥ འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཞག་མྤེད་པ་དྤེ། ད་ག་རྤེ་ལ་བརྩི་དགོས་ཀི་རྤེད། ཡིག་ཆ་དྤེ་རྐུ་མ་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྩི་དགོས་
ཀི་རྤེད་པྤེ། ཡིག་ཆ་དྤེ་ཆྤེད་མངགས་ཀིས་མྤེད་པ་བཟོས་པ་ཞིག་ལ་བརྩི་དགོས་ཀི་རྤེད་པྤེ། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་
ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆ་དྤེ་ག་བ་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འདྲ་བཤུས་དྤེ། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གན་རྒྱའི་
ཡིག་ཆ་དྤེ་བཞག་པའི་སྐབས་དྤེ་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་འདྲ་བཤུས་ཤིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཕོགས་གཉིས་ཀ་
ལ་འདྲ་བཤུས་རྤེ་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་ད་ལྟ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་ལན་གནང་བ་དྤེའི་ནང་ལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་
Copy གཅིག་དང་ཨ་རའི་དོན་ཁང་ལ་གཅིག་ཡོད་ཟྤེར་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཡིག་ཆ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སོན་རྒྱུ་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་ནང་ཡིག་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ། ཡིག་ཆ་དྤེའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་གསུངས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། དྤེ་ནང་ཡིག་ཡིན་པ་དང་གསང་ཡིག་ཡིན་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་ཡོང་ཤྤེས་ས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞུ་
ལན་ནང་ལ་ནང་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར། འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས།
རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བཤད་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ངོ་བོ་ག་རྤེ་
རྤེད། ཡོང་ཁུངས་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེའི་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་སངས་ཚང་མ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ནང་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར་དྤེ་དག་གནད་
དོན་མང་པོ་ད་ལྟ་ཞུ་ལན་རང་ལུང་དྲངས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་མིན་ན་ཞུ་ལན་ནང་ལ་དྤེ་འགོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་མི་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་གཉིས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ནང་དོན་གི་ནང་གནས་འགོ་ལུགས་མ་ཤྤེས་པར་སུས་ཀང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད། ཡོངས་གགས་མ་
གནང་གོང་གསུངས་པ་དང་། དྤེའི་ནང་ལ་ཟུར་དུ་ཐུག་ཤོག་གསུངས་པ་གཅིག འདི་ཚོ་གས་དྤེ་ད་གིན་རྩོད་ལན་
པས་གསུངས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་རང་རང་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བྱྤེད་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཆྤེད་མངགས་ཡིད་ཆྤེས་
བྱས་ནས་བསྐོས་པའི་མི་དྤེ་ཚོར་བཤད་པ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གུས་བརྩི་མ་བྱས་པ་མིན།
སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་དྲི་བ་འདིའི་རིགས་འདི་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་ནང་བཤད་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དྤེ་དུས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གཅིག་ལྕོགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཚོགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས་གནང་གི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དང་། ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆྤེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐབས་དྤེ་
རང་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་དྲི་བ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་ནང་འདྲི་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཟུར་དུ་
ཐུག་ནས་བཤད་དུ་ཤོག་གསུངས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ག་རང་ངོས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། ལན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་གསུངས་སོང་། ད་ལན་དྤེ་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ཚིག་ཚང་མ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་གནང་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེས་
དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་དྤེར་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་རྤེད་ད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་རྤེད་ད།
དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་མ་སོང་། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསར་དུ་བཟོ་གནང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ནང་དོན་དྤེ་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་་་་་་་་་་་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དགག་བྱ་ཡོད། ཞུ་ལན་ནང་ལ། གནད་དོན་ ཀ༽ དང་ ཁ༽ ཆ་ཚང་ཞིག་བིས་ཡོད་
རྤེད། ད་ལྟ་གནད་དོན་བབས་ས་དྤེ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཧ་གོ་བ་བྱྤེད་རོགས། དྤེ་
མ་གཏོགས་དྤེ་དང་འཕྲོས་པའི་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ ཁ༽ པ་སྐབས་སུ་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་བཤད་ཆོག་
གི་རྤེད། དང་པོ་ཁྱྤེད་རང་གིས་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད་མར་བབས་ནས་དྤེའི་སྒང་ལ་འགྤེལ་བརོད་བྱྤེད་
རོགས། ཁྱྤེད་རང་གིས་གནང་བ་ནང་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། ཁ༽ པ་སྒང་ལ་འགོ་ཡོང་དུས།
དྤེ་ཡིན་དུས་ ཀ༽ པ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་ལམ་སོན་ཇི་བཞིན་ཕྤེབས་རོགས། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་པས་དྤེ་ལྟར་བཀའ་གནང་རོགས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་གིན་ནན་བརོད་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་རིང་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་སོང་བ།
ང་ཚོས་ཉན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་དྤེ་ཚོ་ཉན་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ངས་བསམ་པ་ལ་དུས་
ཚོད་གཉིས་ཀ་ལ་འདྲ་འདྲ་སོད་ཀི་ཡོད། བྱས་ཙང་གསལ་བཤད་དྤེ་ཉན་པ་ཡིན་ན་ག་ལྤེ་ག་ལྤེར་ནན་བརོད་དྤེ་ག་
འདྲ་བྱས་ནས་ཡོད་དང་མྤེད། ཁོ་རང་གིས་ཁུངས་སྤེལ་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག རྩོད་ལན་པ་ཁྱྤེད་རང་གིས་ནན་
བརོད་འགྤེལ་བཤད་རིང་པོ་ཞིག་བསོན་གནང་སོང་། དོན་ཚན་བཞི་ལྔ་ཞིག་མར་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས། དྤེ་ནང་
བཞིན་ཕར་ཕོགས་དྤེས་ནན་བརོད་མིན་པ་ཞིག་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ལ་ང་ཚོས་ཉན་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་
འདུག དྤེ་མ་ཉན་པ་ལ་དྤེ་ནན་བརོད་མ་རྤེད། ནན་བརོད་ཀི་འགྤེལ་བཤད་འགོ་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག་བསམ་གི་འདུག གང་ལྟར་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་རྩོད་ལན་པ་དང་ཞུ་སོར་བ་གཉིས་ཀ་ ཀ༽ སྒང་ལ་ཕྤེབས་
རོགས།
ཞུ་སོར་བས། ད་གིན་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ལ་ག་འདྲ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ལན་ག་
འདྲ་གནང་ཡོད་རྤེད་དྤེ་ཚོ་འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད། དྤེའི་སྐོར་ལ་ཕར་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་གི་ཡོད། ད་འདི་འབྤེལ་
བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ད་གིན་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་གསུང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་དྤེར་ལན་རྒྱབ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། བྱས་ཙང་
དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ལ་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
བ་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ཟུར་དུ་སྐད་བཏང་ནས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་
བ་ཟུར་དུ་སྐད་བཏང་མ་སོང་ཞྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་ནས་
ཚོགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁྱྤེད་རང་ངའི་ཤག་ལ་ཤོག་ཨ། ངས་དྤེའི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡིན་ཟྤེར་
ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་མ་སོང་ལ། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་གིས་གསུངས་མ་སོང་། དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བདྤེན་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅིག་ཞུ་གི་ཡོད། ད་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་
འགྤེལ་བཤད་དྤེ་བསོན་པ་ནས་བཟུང་སྤེ། རྩིས་ཞིབ་པས་རྩིས་ཞིབ་མ་གནང་བར་དུ། དྤེ་ཡང་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་
ད་གིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། དྤེ་དུས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ Texas ལ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་
པ་སོང་ཙང་ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་སྔོན་ལ། རྩིས་ཞིབ་ཀི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་སན་ཐོར་འགོད་རྒྱུ་མཐའ་མ་
དྤེ་མ་བཟོས་པའི་སྔོན་ལ། ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་དྤེ་མཉམ་དུ་ཐུག་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་གསུང་གི་
འདུག དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ང་ཚོའི་རྩིས་པས་ད་དོན་གཅོད་ཕི་ཕོགས་འགོ་གི་རྤེད། ཉིན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ལྷག་
བསད་ཡོད་དུས་སྔོན་ལ་ཁྱོད་རང་གཉིས་འཛོམས་ན་ཞྤེས། ང་ཚོ་འཛོམས་པ་དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥
ཉིན་དྤེར། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ཡོད། དྤེའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་
དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་། བོད་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་
རྩིས་པ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་མོ་ལགས་ང་ཚོ་བཞི་དང་རྩིས་ཞིབ་པ་བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན་ལགས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་
ཡོད་དུས་རྩིས་ཀི་མཐའ་མའི་སན་ཐོ་དྤེའི་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཙག་གཉིས་དྤེ་རྣམ་པ་
ཚོས་འགོད་དགོས་པ་འདུག་པྤེ། དྤེ་ང་ཚོས་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཡིན། དྤེ་ཤོག་བུ་འཕྲོ་བརླགས་མ་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་ཞུས་
དུས། དྤེ་འགིག་གི་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ནས་ད་རྩིས་ཤོག་ཕོགས་བསོམས་ཀི་ནང་སྤེབས་པ་རྤེད། རྩིས་ཤོག་
ཕོགས་བསོམས་ཀི་ནང་ལ་སྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ་། ང་ཚོས་དྤེའི་ནང་ལ་སོད་བསད་ས་ཡ་ ༢ ལྷག་ཅིག་གསལ་
གི་ཡོད་རྤེད། སོད་བསད་ས་ཡ་ ༢ ལྷག་གསལ་གི་ཡོད་དུས། སོད་བསད་སུ་དང་སུ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཞུས་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ཡང་དོན་ཁང་གིས་སོད་བསད་རྤེད་ཟྤེར། དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་གན་རྒྱ་ཡི་གྤེ་ང་ཚོའི་ལག་པར་ཡོད་མ་
རྤེད། གན་རྒྱ་ཡི་གྤེ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་གཉིས་ཀི་བར་ལ་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་གན་རྒྱ་ཡི་གྤེ་ང་ཚོའི་ལག་པ་ལ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཞིག་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྤེམས་ནང་ལ་སྤེམས་ཁལ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུ་ལོན་གཡོར་མཁན་དྤེ་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་དང་། བུ་ལོན་གཡར་ས་དྤེ་བོད་ཀི་དོན་ཁང་བྱས། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ས་རགས་དྤེ་དྤེ་གཉིས་ཀིས་བསོན་
ཡོད་རྤེད་བ། ཡིན་ནའང་དངུལ་དྤེ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནང་ལ་བླུགས། ཁང་པ་དྤེ་བོད་མིའི་
སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་མིང་ཐོག་ལ་ཉོས་ཡོད་དུས། ཨ་ཧོ་ད་དྤེ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ཞིབ་འཇུག་བྱས་
པ་ཡིན་ན། ཁིམས་དང་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ས་རྤེད་བསམ་ནས་བོ་དོགས་ཤིག་སྤེས་པ་རྤེད། བོ་དོགས་
ཤིག་སྤེས་པ་སོང་ཙང་། སོད་བསད་དྤེའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཕར་སོད་བསད་འདུག་པྤེ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲི་
ཞུས་དུས། དྤེ་མི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེའི་རྤེས་ལ་བཀའ་འདྲི་
ཞུས་པ་དྤེ་ནན་བརོད་བྱས་པ་མ་རྤེད། གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་
མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་དང་ཁྤེ་མྤེད་ཚོགས་པ་ཞིག་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཁིམས་ཡིག་ ༣༠༡ འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་
བྱས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེའི་རྩིས་དང་ལས་བསོམས་ཀི་གནས་སངས་ཡོངས་རོགས་ཤིག་མི་སུས་བལྟས་
པ་ཡིན་ན་ཨ་མི་རི་ཀ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕི་ལོགས་འཛམ་གིང་གི་མི་སུས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་བལྟ་
ཆོག་པའི་གནས་སངས་ཤིག་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཨ་རིའི་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་གལ་
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སིད་ Tibet Fund ལབ་ནས་བཙལ་བ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོའི་རྩིས་ཀི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཞིག་མར་བཏོན་
ཡོང་གི་རྤེད། སུ་ཡིན་ནའང་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ་དོན་ཁང་ལ་བུ་ལོན་གཡར་ཡོད་ཅྤེས་
གསལ་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་ངས་གནད་དོན་ཁ༽ པ་ དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡིན། ད་ལྟ་བྱུང་རིམ་དང་
འབྤེལ་བ་དྤེ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེས་ཤོས་ཤིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་ཨ་རི་དོན་ཁང་གཉིས་ཀ་ཨ་མི་རི་ཀ་རང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་གནས་ཡོད་རྤེད།
རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ནང་ལ་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྩིས་མཐུན་གི་འདུག་མི་འདུག་བལྟ་དགོས་བྱུང་ན།
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀིས་ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་བལྟ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་རང་ནང་ལ་བྱྤེད་
ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དྤེ་ New York ལ་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིའི་དོན་ཁང་དྤེ་
Washington DC ལ་གནས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཨ་མི་རི་ཀ་གཞུང་གཅིག་གི་འོག་ལ་གནས་ཡོད་དུས་
ཙམ་པ་ལ། གལ་སིད་ Internal Revenue Service རྒྱ་གར་ལ་ཡིན་ Income Tax
Department ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། Internal Revenue Service ཡིས་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱས་པ་
ཡིན་ན། ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་རྤེད་བསམ་ནས། ད་ཕ་གི་ལ་ཡོང་བསད་གསལ་ཡོད་དུས། རྩིས་བསུབ་མ་
བཏང་བར་དུ་ང་ཚོའི་རྩིས་ནང་ལ་སོད་བསད་ཅིག་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་པྤེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
དངུལ་དྤེ་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་། ད་དྤེ་ང་ཚོས་དཔང་པོ་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུ་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྩིས་
ཀི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ང་ཚོས་སོད་བསད་ཅིག་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་པྤེ་
ཞྤེས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ནན་བརོད་བྱས་པ་ལ་གོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༦ བར་དུ་ང་ཚོས་གན་ཡིག་དང་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། རྩིས་ཞིབ་
བྱས་པ་རྤེད། དག་མཆན་འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གཞག་
དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་བཏང་བའི་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་ནང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས། ཡིག་ཆ་
དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ དྤེ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་དྤེའི་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆར་བལྟས་སྐབས། དྤེའི་སྐབས་ཀི་
ཡིག་ཆ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ ༢༠༡༣ དང་ ༢༠༡༤ རྤེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ མ་རྤེད། སྐབས་ ༡༤
སྐབས་རྤེད། ༢༠༡༣ རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆར་བལྟས་སྐབས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ་ལྟར་བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩ་
བ་ནས་མི་གསལ་བ་མ་ཟད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། མི་གསལ་བ་མ་ཟད་ཅྤེས། དྤེ་འབྱོར་བའི་རྤེས་སུ་གུས་ཞུ་སོར་
བས་ལན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་ལ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༧ དྤེའི་འོག་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་
གིས་ཐག་གཅོད་དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་གནང་འདུག འོན་ཀང་དོན་
གཅོད་གསར་རྙིང་རྩིས་སོད་ལྤེན་ཡིག་ཆའི་ནང་མ་གསལ་བའི་དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་བར་བཞག་པའི་
གན་ཡིག་གི་འདྲ་ཞུ་དགོས་ན་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞྤེས་དྤེ་དུས་ཙམ་པར་ཞུས་ཡོད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དྤེ་དོགས་པ་
ཙམ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིར་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྤེ་རྤེ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་
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བཀའ་འདྲི་གནང་ན་འགིག་གི་རྤེད་བ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནང་ལ་གན་ཡིག་གི་འདྲ་བཤུས་དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་
རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཏང་བའི་སྐབས་ལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་གཟིགས་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་
རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ཞུས་པའི་རྤེས་སུ་ལན་གང་ཡང་ཕྤེབས་མ་སོང་། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཁྱྤེད་རང་
ལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡར་འཁྱྤེར་ཤོག་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་མ་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཞག་མྤེད་པ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་བཞག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་འདིར་ཕྤེབས་བསད་ཡོད་
རྤེད། དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ངོས་ལྤེན་ཞུ་གི་རྤེད། དྤེ་མིན་པ་ཡིན་ན་ལན་འདི་འདྲ་ཞིག་
གནང་ཤྤེས་ཐབས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཡིག་ཆ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་གསུངས་དུས་ཙམ་
པ་ལ། ལན་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་ཤྤེས་ཐབས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྩིས་ཞིབ་པས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་ཁྱྤེད་རང་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་དགོས་པྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་གན་ཡིག་གི་འདྲ་བཤུས་ཡོད་པྤེ་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་
ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོ་ཁིད་ཡོང་བའི་དཔང་རགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་དྤེ་གསལ་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་རྩིས་ཞིབ་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྲན་ཤྤེས་ཀི་གནས་བབས་ཤིག་
ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཆ་ཚང་དྲན་པ་དང་མ་དྲན་པ་ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད། ང་ཚོས་དཔང་པོར་བརག་
ཞིབ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་ཆོག་གི་རྤེད་བ། དྤེ་དུས་ཙམ་པར་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་དྤེ་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། གན་ཡིག་གི་འདྲ་བཤུས་ཤིག་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གསུངས་སོང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བས་བཤད་པ་དྤེ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་དང་མཉམ་དུ། ཞུ་སོར་བས་ཏག་ཏག་
བདྤེན་པ་བཤད་ཀི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ཁོ་རང་གིས་བིས་པའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༥
ནང་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཁོང་གིས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་སོང་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་ཡོད་པྤེ་ལབ་སོང་ཟྤེར། དྤེ་ལབ་
སོང་ལབ་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེར་རྩིས་ཞིབ་པས་གན་ཡིག་གི་
ངོ་བཤུས་ཡོད་ན་དགོས་ཀི་ཡོད་ལབ་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། གན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་ཡོད་ན་དགོས་ཀི་
ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པར་བརྤེན་ཞྤེས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལབ་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ད་ལྟ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་
ཏག་ཏག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་ཡོད་ན་དགོས་ཀི་ཡོད། གན་ཡིག་གི་ངོ་
བཤུས་ཡོད་ན་ང་ལ་དགོས་ལབ་ཀི་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་ཡོད་པྤེ་ལབ་འདུག་ཅྤེས་
ལབ་ནས་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། དྤེའི་ནང་དོན་ལ་འགལ་བ་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩིས་ཞིབ་པས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་རྩོད་
ལན་པས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། གང་ལྟར་གན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་ཡོད་ན་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་
པ་རྤེད། དྤེ་གསུངས་པར་སོང་ང་ཚོ་ལ་གན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་མྤེད། དགོས་ཀི་ཡོད་ན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཁ་
པར་བཏང་ན་མ་གཏོགས་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་འི་འགན་འཛིན་བོ་བཟང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སན་གགས་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་རྤེད། ཞལ་པར་ཕུལ་བ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོ་ཚང་མ་མདུན་ཅོག་དྤེ་ག་རང་ལ་
བསད་པའི་སྐབས་སུ་རང་ e-mail བརྒྱུད་ཡར་བཏང་བྱུང་། ང་ཚོའི་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀིས་
e-mail བསྔོགས་ནས་འདྲ་བཤུས་བཏོན་ཏྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ཡིན་ན་ཐྤེངས་པོར་གན་ཡིག་ཡིག་ཆ་དྤེ་མཐོང་
སོང་། དྤེ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། དྤེ་ནས་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་དྤེར་ང་ཚོས་རྩིས་
བཅོས་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ལ་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བ། ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་
ཞུས་སྐབས། དྤེ་ངས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ངས་གོང་རིམ་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ནས། ད་ང་
ཚོའི་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་ནས་མཚམས་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས། ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོའ ་ི
ནང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འགོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་དང་། ཨུ་ནན་ཞུས་པ་
དང་། དྤེ་མ་བཀོད་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའི་བཟོ་དྤེ་འདྲ་ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་སོང་། དྤེ་བཀའ་གཏོང་
བའི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དབང་ཚད་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲའི་ནུས་པ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་ནན་བརོད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེ་སྔ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེས་ཀི་ཞུ་
ལན་ནང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་ནན་བརོད་ཟྤེར་བ་དྤེ།
ད་ལྟ་ནན་བརོད་ཀི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྱོད་རང་གིས་དང་པོ་རྩིས་དྤེ་
ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་ཞྤེས། དྤེའི་ནང་ལ་མ་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་ཞྤེས། དྤེའི་རྤེས་ལ་གན་ཡིག་
འདུག་ད། དྤེའི་དཔང་རགས་ཀི་གན་ཡིག་འདུག་ད་ཞྤེས་ནན་བརོད་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་གི་འདུག དྤེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་མ་གཏོགས། ནན་བརོད་ཀི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། ནན་བརོད་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་སན་ཐོ་ནང་ལ་
འགོད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལ་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་དང་། ད་ལྟའི་འདིའི་
ནང་ལ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད་ཟྤེར། ང་ཚོས་བཏོན་
དགོས་ཀི་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོ་ནང་ལ་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལབ་མྤེད། ད་ཡིན་ནའང་
འདི་ལ་དྲི་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་དྤེ་ལབ་བཞག་ཟྤེར་བ་དྤེས་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་གནོད་སོན་ག་རྤེ་འགོ་གི་རྤེད། མ་འགིག་པ་ཞིག་འགིག་པ་བཟོ་བའི་ཆྤེད་དུ། འཛིན་སོང་
གི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་གི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གི་ལས་འགན་རྤེད་བསམས་ནས། འདིར་གུས་ཞུ་སོར་བས་དཀའ་ངལ་
ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ག་རྤེ་མཐོང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་གི་བར་ལ་བཞག་ཡོད་
པ་དང་། ཁང་པ་དྤེ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་མིང་ལ་ཉོས་ཡོད་པ། དྤེའི་གནས་སངས་ཀི་འོག་
ནས་མ་འོངས་པར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དོན་ཁང་དྤེ་སུའི་མིང་ཐོག་ན་ཡོད་རྤེད།
Foreign Agents Regulation Act, འོག་ལ། དྤེའི་ Principal སུ་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་རྤེད། རྙོག་དྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། གསར་འགོད་པས་ཧ་གོ་བ་ཡིན་
ན། ཁོང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མིང་མཐོ་ཤོས་དྤེ་འཇུ་གི་རྤེད། ད་ང་རང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་དབང་རྩིས་སོད་གནང་གྲུབ་པའི་རྤེས་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དྤེ་སྔོན་ནས་ཐྤེ་
ཇུས་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཐྤེ་ཇུས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། ཐྤེ་ཇུས་མ་གནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བའི་གནས་སངས་ཤིག་གིས་འོག་ནས། ད་ང་རང་ཚོས་རྩིས་འཁྱྤེར་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས། ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་
བཟོས་ནས། མ་འོངས་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། དྤེའི་གནས་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་ཤས་འགོ་ས་རྤེད་ཟྤེར་བའི་སྤེམས་འཚབ་འདི་ཆྤེན་པོ་ཞིག་
ཡོད། དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་དྤེ་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་པོ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མིང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཁ་སྤེང་ཁ་ཉིན་ང་ཚོས་
གནད་དོན་གཞན་པའི་སྒང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་ལ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་མང་པོ་གསུངས་སོང་། ཐྤེངས་མ་ཁ་
ཤས་ཤིག་གསུངས་སོང་། ངས་རྤེས་ལ་དྤེའི་གནད་དོན་དྤེ་ཡོང་གི་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། བྱས་ཙང་ཕ་གིར་ལས་ཀ་
བྱྤེད་མཁན་དྤེས་གནས་ཚུལ་གང་ཤྤེས་པ་དྤེའི་འོག་ནས། མ་འོངས་པར་ལས་ཁུངས་འདི་དང་སིག་འཛུགས་འདི་
དང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་མཚན་ཤས་ལ་འགོ་བའི་ཉྤེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་
བསམས་ནས། དྤེ་མ་གཏོགས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་གུས་བརྩི་མྤེད་པ་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཞུ་གི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དྤེའི་དངུལ་དྤེ་སོག་དགོས་ཀི་
མ་རྤེད་གསུངས་པ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་དངུལ་སོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དུས་ནམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གན་
ཡིག་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོའ ་ི ཆྤེད་དུ་བཞག་པ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ད་དགོས་མཁོའ ་ི ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་བྱས་
ནས་བཞག་འདུག་བཞག་མི་འདུག་ང་ཚོ་ ཁ༽ ཐོག་ལ་ཡོང་གི་རྤེད་བ། དྤེ་མ་གཏོགས་དངུལ་དྤེ་སོག་དགོས་ཀི་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། རྩིས་བསུབ་གཏོང་གི་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་དུ་རྩིས་ནང་ལ་དྤེ་
གསལ་བསད་པ་ཡིན་ན། དངུལ་དྤེ་ནི་སོག་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེས་མ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀི་མི་འདུག་བ། དྤེའི་ཐབས་ལམ་བཙལ་བའི་ཆྤེད་དུ། དྤེ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་
འཕྲད་སིད་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཡང་ ཁ༽
པ་ཐོག་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་ལ་གལ་སིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག ད་ལྟ་དངུལ་སོད་ལྤེན་ཐོག་ལ་རྙོག་དྲ་ཡོད་རྤེད། དངུལ་སོད་ལྤེན་ཐོག་མ་མཐུན་པ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བོད་ཀི་དོན་ཁང་གི་མིང་ཐོག་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་མ་བཞག་པར། བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དོན་ཁང་
གིས་གནང་ཡོད་ན་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གནང་ཡོད་ན་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་མཉམ་དུ་བཀའ་
མོལ་གནང་། སྔོན་མ་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་ཉོས་པ་རྤེད། ད་འདི་ལ་སྐལ་པ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་ན་ག་རྤེ་
གསུངས་ཡོད་ན། ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བལྟས་ཡོང་དུས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་དང་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་དྤེ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་
སངས་དྤེ་ཁ་ཁ་ཆགས་བཞག ཡིན་ན་ཡང་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ག་
རང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ནས་བསད་ཡོད། དངུལ་སོག་དགོས་ཀི་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བསད་ཡོད།
ཡིན་ན་ཡང་དྤེའི་གནས་སངས་དྤེའི་འོག་ནས་ད་ལྟ་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ། སབས་ལྤེགས་པ་ཟྤེར་དགོས་ཀི་
རྤེད། གནས་ཚུལ་འདི་ཆགས་ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་དྤེ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་
ལ་ཏན་ཏན་ཕན་སོང་། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ས་ཡ་ ༡་༥ ཡི་ནང་ནས་འབུམ་ ༧་༥ མྤེད་པ་ཆགས་པ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདི་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད།
གལ་སིད་ཞུས་མྤེད་པ་ཡིན་ན། གན་ཡིག་དྤེ་ལོ་ ༣༠ ནང་ལ་བུ་ལོན་སོད་དགོས་པའི་གན་ཡིག་རྤེད། ལོ་ ༣༠
ཟྤེར་དུས་ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༤༣ རྤེད། ༢༠༤༣ ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་འཛམ་
བུ་གིང་ནང་བསད་ཀི་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། བསད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དྲན་པ་ག་འདྲ་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། རྩོད་ལན་པ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྤེད། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་འཛམ་བུ་
གིང་འདིའི་ནང་ལ་བསད་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། ཡིན་ནའང་སིག་འཛུགས་འདི་གནས་ཀི་རྤེད། དོན་ཁང་གནས་ཀི་
རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་གནས་ཀི་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་གནས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར། གལ་
སིད་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། འབྤེལ་ལམ་ཡག་པོ་བྱུང་ན་ཟྤེར་བ། གལ་སིད་འབྤེལ་ལམ་
ཡག་པོ་མ་བྱུང་ཡིན་ན་གན་ཡིག་འདི་བསན་ནས་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་བཞག་ཡོད་ད་ཞྤེས་
གསུངས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ལ་སྲུང་སོབ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུས་
པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ནན་ཏན་བྱས་ནས་འགོད་
དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་རྩིས་ཞིབ་པ་དཔང་པོར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་
ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གསལ་པོ་བཟོ་ཆོག་གི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན་ནས་དཔང་པོའ ་ི ངག་ཐོག་གི་དམ་བཅའ་ཕུལ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༢ ། ༄༅། །ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི
རྩིས་ཞིབ་དང་འབྤེལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ སྐོར། གུས་པར་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི རྩིས་ཞིབ་
ཞུ་དགོས་ལས་བགོས་ལྟར། ༢༠༡༧།༠༡།༢༣ ནས་༢༠༡༧།༠༣།༢༤ བར་དྲ་ཐོག་ནས་དྤེ་གའི་རྩིས་འབྤེལ་ཡིག་
ཆ་འཕྲོས་འབྱོར་བྱུང་བ་ཁག་ལ་སྔོན་འགོའ ་ི རྩིས་ཞིབ་ཞུས་ཏྤེ་དུས་ཡུན་དྤེའི་རིང་གཞུང་འབྤེལ་ཟབ་སོང་དང་།
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དོན་གཞན། སྒྤེར་དགོངས་སོགས་ཕུད་པའི་ཉིན་གངས་ ༡༨ འགོར་འདུག འདི་ལས་སུ་ཡིག་
ཆ་ཇི་འབྱོར་ལ་གཞིགས་པའི་སྔོན་འགོའ ་ི རྩིས་ཞིབ་དང་། ཨ་རིར་བསོད་རྒྱུའི་ཐོངས་མཆན་ཡིག་ཆ་དང་ཕིར་ཐོན་
ལག་འཁྱྤེར་སོགས་ཀི་ལས་དོན་ཆ་ཚང་འགིགས་མཚམས་ ༢༠༡༧།༠༣།༢༤ ཕི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་རྡ་ས་ནས་
ལྡི་ལི་དང༌། ༢༠༡༧།༠༣།༢༥ ཕི་དྲོ་ཚུད་ ༦ ཙམ་ལ་ལྡི་ལི་ནས་ཐོན་ཏྤེ་ཨ་རི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་
༢༠༡༧།༠༣།༢༦ ཉིན་གི་ཨ་རིའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཡོལ་ཙམ་ལ་འབྱོར།
༢༠༡༧།༠༣། ༢༧ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་ཨ་རི་དོན་ཁང་དུ་ལས་བཅར་གིས་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་དང་དྲུང་འཕར་
ལྷན་འཛོམས་ཐོག་རྩིས་ཞིབ་ཞུ་སྒོ་དང་ལས་འཆར་སན་སྤེང་ཞུས། དྤེ་རྤེས་རྩིས་ཞིབ་ལས་དོན་དངོས་སུ་འགོ་
འཛུགས་ཀིས་ ༢༠༡༧།༠༤།༥ ཉིན་བར་རྩིས་ཞིབ་དོགས་འདྲི་གསལ་བཟོ་དང་། བྱུང་འཛིན་ཞིབ་འཇུག ཡིག་ཆ་
ཁག་གཅིག་ལ་བསར་ཞིབ། རྩིས་ཁར་བཟོ་བཅོས་དང་མཐའ་བསོམས། སན་ཐོ་འབི་འགོད་སོགས་མཐའ་དག་
ཞུས་ཏྤེ་ ༢༠༡༧།༠༤།༥ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢་༣༠ ཐོག་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་གཙོས་དྲུང་འཕར་དང་། ཟུང་དྲུང་།
རྩིས་པ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དྤེ་གའི་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི རྩིས་ཞིབ་མཇུག་བསོམས་ཀིས་དགྤེ་སོན་གནས་སངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇི་ཆགས་ཀི་རགས་ཟིན་སན་ཐོ་སན་སོན་དང་གོ་བསྡུར་ཞུས། གུས་པར་རྩིས་ཞིབ་མཇུག་བསོམས་དང་མཐའ་
མའི་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་ཆྤེད་ཨ་རི་ནང་། ༢༠༡༧།༠༤།༧ ཉིན་བར་དུས་ཚོད་ཡོད་རུང་། སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་མཆོག་
༢༠༡༧།༠༤།༦ ནས་ཨ་རིའི་ཊྤེག་སས་ཁུལ་ཉིན་ཤས་རིང་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་གནང་དགོས་ལ་སོང་།
རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོ་སན་སོན་དང་གོ་བསྡུར་སྔོན་ལ་ཞུ་གནང་ཡོང་རྒྱུ་རྩིས་པའི་རྤེ་བསྐུལ་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན། རགས་
ཟིན་སན་ཐོ་སན་སོན་རིང་དོན་ཁང་གི་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་འགྤེལ་
བཤད་ཞུས་མཚམས་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་མཆོག་གིས། ཕི་ཁག་ལ་སོད་བསད་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢ ལྷག་འདུག་པ་སུ་ལ་
སོད་དགོས་མིན་འདྲི་རྩད་ཀིས་ལན་འདྤེབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གི་བསྡུ་
དངུལ་སོད་བསད་རྤེད་འདུག་ཞུས་པར། ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་སོད་བསད་མི་འདུག་གམ་བཀའ་གནང་བར།
མི་འདུག་ཞུས་པས། རྩིས་ཁ་འདི་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། གཞི་རྩའི་རྩིས་ཀི་འགོ་ལུགས་ལྟར་
བྱས་ན་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡོང་བསད་ཡོད་ན་གཞན་དྤེའི་ནང་སོད་བསད་དགོས་པར་སོང་། ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་རྩིས་ནང་ཨ་རི་དོན་ཁང་མཚན་ཐོག་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་འདུག་པ་དང༌། དྤེའི་དཔང་རགས་སུ་གན་རྒྱ་ཞིག་
ཀང་འཇོག་འདུག་པ་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ཁའི་ནང་དྤེ་མཚུངས་སོད་བསད་དགོས་པ་ཞིག་མི་འདུག་པར་ཁིམས་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཉྤེན་ལ་བརྤེན་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལྟར་རྩིས་འཁུར་དགོས་ཀི་མྤེད་དམ་བཀའ་གནང་
སོང་། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་བཟོ་སོན་ཞུས་པའི་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི རྩིས་ཁའི་ནང་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་
ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ རོགས་དངུལ་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་གནང་བ་ལས་བུ་ལོན་ཡིན་པ་གསལ་གི་མྤེད་པ་དང་། ལྷག་
པར་ ༢༠༡༢་༌༌༡༤ ལོའ ་ི སན་ཐོའ་ི བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཁོངས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ ༡༌༥༠ ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་
༤ འབབ་རྩིས་བསྐོར་ཞུས་ཡོད་པར་བུ་ལོན་ཞིག་ཆགས་ཀི་མྤེད་གནས་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེའི་
མཚམས་སྐུ་ངོ་མཆོག་ནས་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་བུ་ལོན་གི་གན་རྒྱའི་ངོ་
བཤུས་ཤིག་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་དོན་ལྟར་དྲ་ཐོག་ནས་འབྱོར་མཚམས་ངོ་བཤུས་ཤིག་གུས་པར་རྩིས་འབུལ་
བྱུང་སྤེ་དཔྱད་ཞིབ་སྐབས། བུ་ལོན་ཡིན་པ་ཞིག་ཁ་གསལ་རྤེད་འདུག འོན་ཀང་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི རྩིས་ཁའི་
ནང་རོགས་དངུལ་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་རྩིས་འཁུར་གིས་རྩིས་ཁར་དག་མཆན་འགོད་ཟིན་པ་དང་། ༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི
རྩིས་ཁའི་ནང་དྤེ་སྔའི་རྩིས་འཁུར་གནང་ཕོགས་རྩིས་བཅོས་ཞུ་ཡར་བདྤེ་མིན་གིས་གོང་རིམ་ལ་སན་སྤེང་དང་
སགས་ལམ་སོན་ཇི་གནང་ལྟར་ཞུ་ཡི་ཡིན་གནས་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་པ་ཡིན། སང་ཉིན་ཏྤེ་ ༢༠༡༧།༠༤།༦ ཉིན་
རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཆྤེ་མཚན་ཐོག་གོང་གསལ་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་ཡིག་ཆུང་ཞིག་བཟོས་ཏྤེ་ལམ་
སོན་ཞུ་ཡ་བྱས་ཀང་། གནས་སྐབས་ཡིག་འབྤེལ་བྱ་རྒྱུ་སབས་བདྤེ་མ་མཐོང་རྤེན། ཐད་ཀར་དྲུང་ཚབ་མཆོག་ལ་
ཞལ་པར་བརྒྱུད་སན་སྤེང་ཞུས་པར། གན་རྒྱའི་ནང་དོན་ལྟར་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་བཞིན་རྩིས་འཁུར་དགོས་
གནས་ལམ་སོན་བྱུང་དོན་བཞིན་རྩིས་ཁར་རྩིས་བཅོས་དང་སྦྲགས། རྩིས་ཁའི་ངོ་བཤུས་གཉིས་རྤེ་པར་སྐྲུན་གིས་
རྩིས་པར་མཚན་རགས་འགོད་རྒྱུ་མངགས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གུས་རང་ཨ་རི་ནས་ཕིར་འཁོར་གིས་ ༢༠༡༧།༠༤།༡༧ ཉིན་ལས་ཁང་དུ་ལས་བཅར་གིས་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་
རྩིས་ཞིབ་དང་
འབྤེལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ སྐོར་གི་གནས་ཚུལ་སན་འགོད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེ་མཐོང་བ་ལྟར། ཐོག་མའི་རྩིས་
ཁའི་ནང་ཇི་གསལ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཇི་ཆགས། ད་ལྟའི་རྩིས་ཁའི་ནང་རྩིས་འཁུར་ཇི་ཞུས། དྤེ་སྔའི་
རྩིས་ཞིབ་སྐབས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་བཞིན་འགྤེལ་བརོད་མ་གནང་བ་བཅས་ཕོགས་བསོམས་ཀིས་དོན་
ཚན་ཞིག་སོན་གནད་ཁོངས་འབི་འགོད་ཀིས་རགས་ཟིན་སན་ཐོར་མཇུག་བསོམས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ནས་
༢༠༡༧།༠༤།༢༠ ཉིན་གི་སྔ་དྲོར་སྐུ་ངོ་འགན་འཛིན་གིས་དབུས་དྲུང་ཚབ་དང་། དྲུང་འཕར། འབྤེལ་ཡོད་ཟུང་དྲུང་
ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ ༢༠༡༤༌༌༡༦ ལོའ ་ི རགས་ཟིན་སན་ཐོ་སན་སོན་དང་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་
བརྒྱུད་ཨ་སྒོར་ས་ཡ ༡༌༥༠ སྐོར་གི་དོན་ཚན་དང་འབྤེལ་རྩིས་ཁར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་གནས་ཚུལ་
ཤྤེས་རོགས་བྱུང་ལུགས་ཆ་ཚང་ཞུས། སན་ཐོ་གོ་བསྡུར་ཞུས་རིང་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ད་ཕན་ཕོགས་གཅིག་གི་
འགྤེལ་བརོད་དང་ཡིག་ཆར་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཡོད་པར། ཕོགས་གཞན་དྤེའི་གསལ་བཤད་ཡང་ཉན་དགོས་པ་
དང་། ལྷག་པར་གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་དམ་ད་ལྟའི་དཔལ་
འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཆགས་ཡོད་སབས་ཁོ་པར་འབྤེལ་ལམ་
གིས་གསལ་བཤད་ཉན་ཞིབ་དགོས་གནས་བཀའ་གནང་སོང་།
དྤེ་བསྟུན་དཔལ་ལས་སུ་འབྤེལ་ལམ་གིས་སྐལ་རྡོར་ལགས་ལ་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི རྩིས་ཞིབ་
དང་འབྤེལ་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་ཆགས་འདུག་པར་དུས་ཚོད་ཞིག་འདོན་གནང་ཡོང་རྒྱུའི་
རྤེ་བསྐུལ་ལྟར་ ༢༠༡༧།༠༤།༢༡ ཉིན་གི་ཕི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ཐོག་བཅར་དུས་གནང་དོན་བཞིན་དཔལ་ལས་སུ་ངོ་
བཅར་གིས་སྐལ་རྡོར་ལགས་ལ་དྤེ་སྔ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི ནང་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་དོན་ཁང་གི་ས་ཁང་
སྤུས་གཟིགས་ཆྤེད་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ནང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ གནང་འདུག་པ་དྤེ་
ལྟར་དངོས་སུ་རོགས་དངུལ་ཡིན་མིན་འདྲི་རྩད་སྐབས། རོགས་དངུལ་རང་ཆགས་ཡོད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལྟར་
ཡིན་ཚེ་སྐུ་ཉིད་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་སྐུ་ཉིད་དང་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དབར་ ༢༠༡༤།༠༣།༣༡ ཉིན་བུ་ལོན་གན་
རྒྱ་ཞིག་འཇོག་འདུག་པ་གན་རྒྱའི་ངོ་བཤུས་མིག་སོན་ཞུས་པར། གན་རྒྱ་དྤེ་གང་འདྲ་བྱུང་མིན་བཀའ་གནང་བར་
ལན་འདྤེབས་སུ་ ༢༠༡༧།༠༤།༥ ཉིན་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རགས་ཟིན་སན་ཐོ་གོ་བསྡུར་
སྐབས་དོན་ཁང་གི་ཁྱོན་ཡོངས་དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་རིང་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཤྤེས་རོགས་
བྱུང་བ་དང་སྦྲགས་གན་རྒྱའི་ངོ་བཤུས་དྤེ་བཞིན་ལག་སོན་བྱུང་གནས་ཞུས་པ་ཡིན། གོང་གསལ་གན་རྒྱ་དྤེ་ནི་
ཁིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་སད་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་ལས་དོན་ལ་བུ་ལོན་ཞིག་
མིན་པ་དང་། གན་རྒྱ་ནང་ཇི་ལྟར་འཁོད་ཡོད་རུང་དངོས་སུ་རོགས་དངུལ་རང་ཡིན་པ་ལས་སོད་དགོས་ཀི་མྤེད་
གནས་འགྤེལ་བརོད་ཞུ་སོང་། འོན་ཏྤེ་གན་རྒྱའི་ནང་སྐུ་ཉིད་ཀི་མཚན་རགས་འགོད་ཡོད་པ་དང་གན་རྒྱའི་འབྲུ་དོན་
ལྟར་བུ་ལོན་རང་ཆགས་ཀི་འདུག་སབས་འདི་ལོའ ་ི རྩིས་ཞིབ་སྐབས་རྩིས་ཁར་རྩིས་བཅོས་ཀིས་བུ་ལོན་ངོ་བོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩིས་འཁུར་ཞུས་ཡིན་གནས་ཞུས་པ་ཡིན། གོང་གསལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ ནི་རོགས་དངུལ་ངོ་བོ་ཐོག་གནང་
བ་ཞིག་ལས་དོན་ཁང་ནས་དྤེ་ལྟར་ནམ་ཡང་སོད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་མྤེད་པ་དང༌། ཨ་རི་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་མཉམ་གན་རྒྱ་དྤེ་བཞིན་དགོས་དབང་གི་འཇོག་པ་ཞིག་ལས་དྤེ་ལྟར་ཕིར་སོག་དགོས་ཀི་མྤེད་པ་
ཕོགས་གཉིས་ཀ་ནས་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་འགྤེལ་བརོད་ཞུ་སོང་། གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟའི་འཆར་བུ་ལོན་གན་
རྒྱའི་འབྲུ་དོན་ལྟར་སོད་དགོས་ཆགས་འདུག་པ་དང་། ཅི་སྤེ་དྤེ་ལྟར་དངོས་ཡོད་སོད་དགོས་ཀི་མྤེད་ཚེ་ཨ་རི་བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཡིག་ཐོག་དགོས་ཀི་ཡོད་གནས་ཞུས་པས། ཉིན་གངས་ ༡༠ ནང་ཚུན་འདི་ལས་སུ་ཨ་རི་བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་ཐོག་གནང་རྒྱུ་གནང་སོང༌། དྤེ་བསྟུན་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཚབ་མཆོག་ལ་སྐལ་རྡོར་ལགས་མཉམ་བཀའ་
མོལ་ཇི་བྱུང་སན་སྤེང་གིས་གནས་སྐབས་ངང་སྒུག་གནང་རྒྱུ་གནང་སོང་།
ཉིན་གངས་ ༡༠ རྤེས་སུའང་དྤེ་ནས་ལན་འདྤེབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་སབས་དྲུང་ཚབ་མཆོག་ལ་སན་གསན་དང་
སྦྲགས། ལམ་སོན་ལྟར་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི རྩིས་སན་ཆ་ཚང་ ༢༠༡༧།༠༥།༢༡ ཉིན་འབྤེལ་
ལས་ཟུང་དྲུང་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་རྤེས་གུས་པ་སོ་ནི་བཊ་ OP Jindal University དུ་
བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་ཟབ་སོང་དུ་བསོད་རིང་ ༢༠༡༧།༠༥།༢༢ འདི་ལས་སུ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ནས་ཡིག་ཐོག་
གསལ་བཤད་ཞིག་འབྱོར་འདུག་པ་རྤེས་སུ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་དཔྱད་ཞིབ་སྐབས། ནང་དོན་དུ་ཨ་སྒོར་ས་
ཡ་ ༡་༥༠ ཐབས་ཤྤེས་གནང་ཕོགས་དང་། ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཁང་ཁུངས་ནས་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་ཐོབ་སྐལ་གནང་བ་ཞིག་ལས་བུ་ལོན་མིན་གནས་འཁོད་འདུག་ཅིང་། ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་
ཐོག་གནང་རྒྱུ་ལྟར་བྱུང་མི་འདུག
དྤེ་ནས་དུས་ཡུན་གང་མཚམས་སོང་རྤེས་ཟླ་ ༨ པ་ནང་རྩིས་ཞིབ་སྐུ་ངོ་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་འདི་ལས་སུ་
བཀའ་ཤག་ནས་ནང་གནས་ཐོག་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་དང་། ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ལ་དབྱིན་ཡིག་ནང་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆུང་གི་ངོ་བཤུས་བཅས་གནང་འབྱོར་ལ་དཔྱད་ཞིབ་རྤེས། བཀའ་ཤག་
གི་ཡིག་ངག་གཉིས་ནས་གསལ་བཤད་ཇི་གནང་ལྟར་དོན་ལ་སོད་དགོས་ཆགས་ཀི་མྤེད་པར་སོང་། སན་ཐོ་ནས་
ཕིར་འཐྤེན་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར་ཞུས་ཏྤེ་འབྤེལ་ལས་ཟུང་དྲུང་ལ་སན་གསན་དང་སྦྲགས་གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་
ཆ་ཚང་རྩིས་འབུལ་ཞུས་པ་བཅས།
ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི རྩིས་ཞིབ་པ་བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢
ཚེས་ ༡༥ ལ།།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་པས། དཔང་པོར་བརག་ཞིབ་ཀི་བྱ་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་གི་ཡིན།
མཆན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན་ལ་ཐད་ཀའི་བརག་ཞིབ་དང་ཁ་གཏད་ཀི་བརག་ཞིབ། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་བརག་ཞིབ་ཀི་དྲི་བར་ལན་འདྤེབས་གང་གནང་བ་ས་འཇུག་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་དྤེར་སྤྱི་
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ཁྱབ་ཁིམས་དྲུང་ནས་ཚིག་ཐོ་བཀོད་དྤེ་དོ་བདག་དཔང་པོར་ཆད་ལྷག་ཡོད་མྤེད་དང་ནོར་བཅོས་དགོས་མིན་ཞིབ་
འཇུག་བྱྤེད་དུ་བཅུག་སྤེ་མཚན་རགས་བཀོད་པའི་ཚིག་ཐོ་གཤམ་གསལ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བ་དང་། རྩིས་ཞིབ་པ་ལྷན་བཀའ་མོལ་ཇི་བྱུང།
དཔང་པོ། ༢༠༡༤༌༌༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི མཐའ་མའི་རྩིས་ཁའི་གནས་སངས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྐབས། སོད་བསད་ས་ཡ་གཉིས་
འདུག་པ་དྤེ་སུ་ལ་རྤེད་འདུག ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་དོན་ཁང་ལ་ས་ཡ་ ༡༌༥ བུ་ལོན་གཡར་བའི་གན་ཡིག་
གཅིག་ཀང་འདུག་ཅྤེས་གསུང་པས། གན་ཡིག་ཡོད་དམ་ཞུས་པར་ཐྤེབས་རྩར་ཁ་པར་བཏང་སྤེ། སྐར་མ་ཁ་ཤས་
རྤེས་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་འབྱོར་བར་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་བུ་ལོན་ཡིན་པ་གསལ་འདུག དྤེ་དོན་དྲུང་ཚབ་ལ་སན་གསན་
གིས་མཐར་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་བཅོས་ཞུས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་རྩའི་ནང་། གན་ཡིག་དྤེ་ཡོད་ན་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་བརོད་ཡོད་དམ་མྤེད།
དཔང་པོ། གན་རྒྱ་དྤེ་ག་པར་ཡོད་ཅྤེས་དྲིས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ང་ལ་དགོས་ཀི་ཡོད། ཁྱྤེར་ཤོག་བརོད་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། དྤེ་ལྟར་ལབ་མྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁྱོད་རང་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་ཞུ་སོར་བར་ཆྤེ་མཐོང་ཡོད་དམ། བརྩི་འཇོག་ཡོད་དམ། ཚོར་བ་
ག་རྤེ་བྱུང།
དཔང་པོ། རྩིས་ཞིབ་ཞུ་ཡུལ་དྤེའི་འགན་འཛིན་དྤེར་རྣམ་ཀུན་ནས་གུས་བརྩི་ཡོད་མུས་ཡིན། དྤེ་ལྷག་གུས་བརྩི་ཞུས་པ་
མྤེད།
རྩོས་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བ་དྤེའི་སྐབས་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་ན་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེན་ཞིག་ལ་རྩིས་པའི་རྣམ་པ་
འདུག་གམ།
དཔང་པོ། ཞུ་མཁན་དྤེར་ཚོར་བ་ཇི་ཡིན་ཞུ་མི་ཤྤེས། ཡིག་ཆ་དྤེ་དཔང་རགས་སུ་མཐོང་ནས་བངས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དབྱིན་སྐད་ཀི་ Serious རྤེད་འདུག་གམ།
དཔང་པོ། སྐབས་དྤེའི་གནས་ཚུལ་དྲན་གི་མི་འདུག ཞུ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་གི་ཚིག་ཐོ་འདི་གཞུང་འབྤེལ་གི་ངོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཁྱྤེད་རང་སྒྤེར་གི་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། ལས་ཁུངས་ནས་གང་ཤྤེས་འབི་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་བིས་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། རགས་ཟིན་ནས་ཟུར་བཏོན་གིས་མ་ཕུལ་བར་ ༡༢།༡༥ ལ་ཕུལ་འདུག་དོན་ཅི།
དཔང་པོ། རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་དང། སྐུ་ངོ་དྲུང་ཚབ་ནས་ཁྱྤེད་རང་གི་ཡིག་ཐོག་ལ་བིས་བཞག་པ་དྤེ་འབུལ་དགོས་བཀའ་
མངགས་ལྟར་ཕུལ་བ་ཡིན།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། གོང་རིམ་སུ་རྤེད།
དཔང་པོ། དྲུང་ཆྤེ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་ཐོག་ཡིན་ནམ་ངག་ཐོག་རྤེད།
དཔང་པོ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཕྤེབས་པ་ལྟར་དྲུང་ཆྤེར་སན་གསན་ཞུས། འགན་འཛིན་དང་དྲུང་ཆྤེ་ནས།
ཞུ་སོར་བས། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་སུ་རྤེད།
དཔང་པོ། བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ཡིག་ཐོག་ནས་མཐོང་ངམ། བཀའ་ཤག་ནས་གནང་བ་དྤེ།
དཔང་པོ། མཐོང་མ་སོང།
ཞུ་སོར་བས། གཞུང་འབྤེལ་ཡིག་ཆར་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་སམ།
དཔང་པོ། ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་ལྟར་ང་རང་གིས་ཕུལ་བ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ལས་ཤོག་ཐོག་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཕུལ་མྤེད།
དཔང་པོ། ཞུ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག ངས་དྲུང་ཆྤེར་ཕུལ་བ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། སྐབས་དྤེར་རྩིས་ཞིབ་པ་དང། དོན་ཁང་ལས་བྱྤེད་བཞི་ངོ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ལགས་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དངུལ་ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཞུས་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། དྲན་གི་མི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གིས༌དངུལ་དྤེ་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཡ་རྤེད་གསུངས་པ་ངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལབ་པ་དྲན་གི་
འདུག་གམ།
དཔང་པོ། དྲན་གི་མི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། ཁིམས་དང་ཁལ་གི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གིས་འདིར་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་པ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། ལགས་འོང་།
ཞུ་སོར་བས། ངས་ཡང་ཡང་བཤད་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། དྤེ་ལྟར་བཤད་མ་སོང།
ཞུ་སོར་བས། ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་དྲིས་བྱུང་ངམ།
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དཔང་པོ། ང་རང་གིས་གང་དྲན་པ་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། གན་ཡིག་དྤེ་ང་ཚོའི་ལག་པར་མྤེད། ཐྤེབས་རྩར་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ངས་བརོད་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། དྲན་གི་མི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། ང་ལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་བརོད་པ་དྲན་གི་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་ན། སྐབས་དྤེར་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གིས་
དཔར་སོག་བརྒྱབ་ནས་ཁྱྤེད་རང་ལ་སད་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། སད་སོང། ངས་གན་ཡིག་ག་པར་ཡོད་དྲིས་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། བརྒྱ་ཆ་ ༤ སྐོར་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ༢༠༡༣༌༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི ནང་རོགས་དངུལ་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༤ འབབ་རྩིས་སྐོར་ཞུས་འདུག
ཞུ་སོར་བས། རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་དུ་ཞྤེས་ངས་བརོད་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། དྲན་གི་མི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སིད་སོང་གིས་ང་ལ་གསུངས་སྐོར་ཁྱྤེད་རང་ལ་བརོད་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། ཁ་གསལ་དྲན་གི་མི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། སྐལ་རྡོར་གིས་ག་རྤེ་བརོད་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། ཡིག་ཐོག་གང་བིས་ལྟར་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། མ་མཐུན་པ་དྤེ་མཐོང་དུས།
དཔང་པོ། རྩིས་ཞིབ་པར་མ་བསན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། སྐལ་རྡོར་གི་ཡི་གྤེ་དང། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཡི་གྤེ ཐྤེབས་རྩའི་ ༧།༦ ཉིན་གི་ཡི་གྤེ་བཅས་མཐོང་ཡོད་
དམ།
དཔང་པོ། མཐོང་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་སྐབས་ལས་བྱྤེད་རྒྱས་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད།
དཔང་པོ། གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། འགན་འཛིན་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། གོང་རིམ་ནས་གནང་བ་ཞིག་ལས་སུ་ཡིན་མ་ཤྤེས།
ཞུ་སོར་བས། འགན་འཛིན་གིས་ཟུར་དུ་མཆན་བཏབ་འདུག་པ་དྤེ་མཐོང་བྱུང་ངམ།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔང་པོ། མཐོང་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་ཕིར་ལོག་པ་ནས་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ བར་དོན་གཅོད་ལས་མཚམས་འཇོག་པའི་བཀའ་ཁྱབ་མ་བཏང་
བར་དུ་ངས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུས་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། ཞུས་མ་སོང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ང་ཚོས་དྤེ་བཤད་དགོས་རྤེད་ད། འདི་བཤད་དགོས་རྤེད་བརོད་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། གསུངས་མ་བྱུང།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ༢༠༡༣༌༌༌༌༌༡༤ རྩིར་ཁར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། རྤེས་སུ་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་བལྟས་པ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དངུལ་དྤེ་ཇི་ལྟར་སྤེབས་མིན་དོ་སྣང་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། བྱུང་འཛིན་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁྱྤེད་རང་གིས་རྩིས་བཅོས་བྱས་པ་དྤེ་འགིག་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ལགས་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ༢༠༡༣ ལོའ ་ི གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བར་རྩིས་བཅོས་ཇི་ལྟར་བྱྤེད་དམ།
དཔང་པོ། ཞུ་ཤྤེས་ས་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། སྤྱི་ཡར་འགན་ལྷན་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་མཐོང་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། མཐོང་མ་བྱུང།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། མཐར་རྩིས་བཅོས་ཕིར་འཐྤེན་བྱས་པ་དྤེ་འགིག་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཆོག་ནའང། གཏོང་ལྤེན་
ཁིམས་ཡིག་དང། གན་ཡིག སྤྱི་ཡར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་ཕན་ཚུན་མཐུན་གི་མྤེད་
པས། སོན་གནད་ཁོངས་བཀོད་མ་ཐུབ་ནའང། སྤྱིར་བཏང་གནས་སངས་ཁོངས་འགོད་དགོས་པ་མཐོང་ངམ་མ་
མཐོང།
དཔང་པོ། ངའི་བསམ་བོའ ་ི ནང་དྤེ་འཁོར་མ་སོང། གཞན་གོང་རིམ་གི་ལམ་སོན་ལྟར་འགོ་དགོས་ཆགས་ཀི་རྤེད་བསམ།
ཞུ་སོར་བས། དྲི་བ་དྤེ་ཙམ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་པས། ཐད་ཀའི་བསར་ཞིབ་ཡོད་དམ། ཐད་ཀའི་བསར་ཞིབ་ཀི་དྲི་བ། གསུང་གནང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

ད་ལྟ་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁིམས་ཞིབ་པས། ད་མྤེད་པ་ཡིན་ན། གོ་སྐབས་བརླགས་འགོ་གི་རྤེད། གཉིས་ཀར་གོ་སྐབས་བརླགས་འགོ་གི་རྤེད་ད།
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རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ད་ལྟ་རྩིས་ཞིབ་པའི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་གསུངས་སོང་། དྤེས་ཡིན་དུས།

དམིགས་བསལ་གི་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་། དྤེ་རིང་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ནན་
བརོད་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད།
རྩིས་ཞིབ་པ་ཁོ་རང་གིས་བིས་པ་འདིའི་སྒང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། མི་དངོས་སུ་ཕྤེབས་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་ནན་བརོད་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ར་སོད་བྱས་སོང་།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ནས་།

ཁྱྤེད་རང་གིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ས་འཇུག་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་

ནའང་འགོ་སངས་བྱྤེད་དུས་ཡིག་ཐོག་ལ་མཚན་རགས་སོན་དགོས་ཀི་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གིས་མཚན་རགས་མ་
བསོན་སྔོན་ལ་ལགས་ཀློག་གནང་། དྤེ་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་དགོས་ཡོད་ན། བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ན་འགིག་གི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐོ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་
ནན་བརོད་གནང་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། ད་འདི་མ་ཞུས་གོང་ལ་དང་པོ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་
གོང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པས་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་བཏོན་པ་དང་ཞུ་ལན་ནང་དྤེ་ཏག་ཏག་
བསད་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་ལན་ནང་ལ་དང་པོ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ ཡི་ནང་གསྤེས་ ༨ དྤེ་འགིག་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་འགིག་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འགིག་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཚར་དུས་ནན་ཏན་
ལབ་པ་དྤེའི་ནང་ཚུད་འགོ་བ་རྤེད། ནན་ཏན་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ། ནན་ཏན་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པས་བཤད་པ་དྤེ་འགིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོང་དུས་ཡང་བསར་ཞུ་ལན། རྤེས་ལ་དྤེའི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་
བརོད་ཡིན་ཙང་ནན་ཏན་ནན་ཏན་ཚིག་དྤེ་དགོས་གལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་ལན་ནང་གང་བིས་པ་དང་ང་ཚོས་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསལ་འབྤེལ་ཡོད་ཀི་དོན་ཚན་དྤེ་དང་དགག་བྱ་གང་ཡང་མྤེད། འགལ་བ་གཅིག་
ཀང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དང་པོ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྤེད།

རྩ་བས་ནན་

བརོད་ཅྤེས་ལབ་ཡོང་དུས། ཞུ་སོར་བས་གོ་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། བཀོད་ཞོག་ད་ཞྤེས།
དྤེ་འདྲའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་ཡོད་ས་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ནན་བརོད་ཀི་གོ་བ་དྤེ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་
བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད། བཀོད་ཞོག་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ནན་བརོད་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་བཙན་བཤད་ཆགས་
འགོ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་འབྤེལ་ཡོད་དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། ནན་བརོད་
བིས་ཡོད་མ་གཏོགས་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བཤད་སོང་ཞྤེས་བིས་ཡོད་མ་རྤེད། ནན་བརོད་བྱས་སོང་ཞྤེས་ལབ་
ཡོད་རྤེད། ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་ངས་གོང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་ནན་ཏན་བྱས་
ནས་ལབ་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ལབ་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གོང་ལ་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་སོང་། ད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕར་ཕོགས་
ནས་ཡོང་བསད་བཀོད། འདི་ཕོགས་ནས་སོད་བསད་བཀོད་མྤེད་ན་དཔྤེ་མི་སིད་གལ་ཆྤེན་པོ། མ་འོངས་པར་
བསར་ཞིབ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གི་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་དང་། ༸གོང་ས་༸སབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མགོན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་སན་སྲུང་སོབ་བྱས་པ་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། ད་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་གསུངས་འདུག དྤེ་རིང་
འདི་འདྲ་གསུངས་འདུག ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་དངོས་དོན་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མི་འདུག ད་ཡིན་ན་དྤེ་
རིང་དྤེ་འདྲ་གསུངས་འདུག ད་དྤེ་དུས་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་དྤེ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་སན་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་གལ་ཆྤེན་པོ་གཟིགས་འདུག ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་མཐོང་བཞག དྤེ་ཡིན་དུས་གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་
མཐོང་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཁོ་རང་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་གཟབ་གཟབ་སྒང་ནས་ནན་ཏན་སྒང་
ནས་བཤད་པ་ཞིག་དྤེ་ག་རང་གིས་ར་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གིས་ར་སོད་ཐུབ་ཀི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས་ཁོ་རང་གིས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་མཐོང་པ་དྤེ་ག་རང་གིས་ནན་བརོད་བྱས་པ་ཞིག་ལ་ར་སོད་གསལ་པོ་
བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད། ད་ནན་བརོད་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཡིན་ན་ག་
རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ལ་ Belgium ལ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དུས་
སྐབས་སུ། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གིས་འདི་འདྲ་ཞིག་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་
དང་བུ་ལོན་ངོ་བོའ ་ི སྒང་ལ་བངས་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ང་ཚོས་ཕར་སོད་མི་དགོས་པའི་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞིག་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ངས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡ་མཚན་པོ་ག་རྤེ་མཐོང་གི་འདུག་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་ཕི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ལ་ལས་བཅར་ཞུས། ཚེས་ ༣༠ ལ་ Tibet fund འབྤེལ་ཡོད་ལས་མི་གཉིས་
ཡོང་ནས་དྤེ་གསུངས། དྤེ་གསུངས་པ་དང་དྤེ་གསུངས་སོང་ལབ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་། ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་འདི་འདྲ་གསུང་གི་འདུག་ད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་འདུག་ད་ཞྤེས་སན་སྤེང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ག་དུས་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ལ་རྤེད། Belgium
ལ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དྤེ་ཟླ་ ༩ ནང་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ཡིན་དུས་རྤེད་ད། དྤེ་གཉིས་དབར་ལ་ཟླ་བ་ ༡
ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ Tibet Fund འགན་འཛིན་དྤེ་ཚོས་འདི་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག དྤེ་སྐོར་ག་འདྲ་
བྱྤེད་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་སྐོར་སན་སྤེང་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་དྤེ་ག་རང་ཟླ་ ༩ པའི་
Belgium ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ཡོད་སར་དྲི་བ་དྤེ་བཏང་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་
བཏང་ཡིན་མིན་མགོ་ཚོས་པ་ཞིག་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་བཏང་བ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
འགྤེལ་བཤད་ཚང་མ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་གཉིས་ཀི་ནང་མོལ་
གི་སྐད་ཆ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ནང་མོལ་སྒང་ལ་འགོ་བསད་པ་ཞིག་རྤེད། ད་ག་རྤེ། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཕ་
གིར་སྤེབས་ནས། སྔོན་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཡོད་མ་རྤེད།

ཁོ་རང་

ཚོས་ནང་མོལ་གི་སྐད་ཆ་བྱས་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་ཞིག་གྤེང་
ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ད་དུང་ཁོ་རང་ཟུར་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་ནང་ལ་སྐད་གཏོང་དགོས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚོགས་འདུ་གོལ་ཚར་དུས་ཟུར་ལ་ཁོ་རང་ལ་སྐད་བཏང་
ནས་དྤེ་བཤད་ཡོད་རྤེད། ཁྱོད་རང་གིས་འདི་འདྲ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གྤེང་གི་ཡོད། འདི་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་
ཡིན་པ། འདི་གྤེང་བསད་པ་ཡིན་ན་སུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀི་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་པ་རྤེད། ད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་མ་སོང་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་འདུག དྤེ་ཏན་ཏན་གསུངས་ཡོད་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་གིས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་
བཀའ་མོལ་དྤེ་གྤེང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་རྩིས་བསུབ་བཏང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་
སོང་། རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བས་གྤེང་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ ༡་༥ ལས་ལྷག་
པའི་ང་ཚོའི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ། སིག་འཛུགས་ལ་སོགས་པ་གོང་གུད་ཐྤེབས་སོང་། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་གྤེང་བ་
ནས་བཟུང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷིང་འཇགས་མྤེད་པ་བཟོས་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྤེན་
ནས་དྤེ་འདྲ་བཟོས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་གཉིས་ཀའི་ནང་བཀའ་མོལ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་དྤེ་རྩིས་བསུབ་བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གང་ལྟར་གནད་དོན་
གཅིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་སོད་བསད་འདུག་གམ་ལབ་དུས་སོད་བསད་མི་འདུག་
ལབ་པ་རྤེད། སོད་བསད་མི་འདུག་ལབ་ན། ད་མཚམས་གཞག་དགོས་པ་འདྲ་བོ་རྤེད། སོད་བསད་མི་འདུག སྐུ་
ངོ་སིད་སོང་གིས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག་ད། ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད་བསམ་ཞྤེས་མཚམས་གཞག་དགོས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་རྩིས་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་མི་འདུག་ལབ་དུས། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་རང་བཞིན་གིས་ག་
འདྲ་ཞིག་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། དོ་ཕོག་དྤེ་རྩིས་ཁ་དྤེ་ཏག་ཏག་མི་འདུག་ལབ་ཡོང་དུས་ན། རྩིས་ཞིབ་པས་རྩིས་
རྒྱབ་སངས་ཁོ་རང་ཏག་ཏག་མྤེད་པ་ཞིག་ལབ་དུས། དྤེ་རང་བཞིན་གིས་གནོན་ཤུགས་ཤིག་ཆགས་འགོ་བ་རྤེད་
ཞོར་ལ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཕར་ཕོགས་ལ་ཡོང་བསད་འཁོད། ཚུར་ཕོགས་ལ་སོད་བསད་མྤེད་པ་ཁོ་རང་གིས་འགྤེལ་
བཤད་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ད་མཚམས་བཞག་བཞག་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་
ན་དྤེ་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་རྤེད་བཞག གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ཁོ་རང་ནང་ལ་དག་མཆན་བཀོད་ནས་དྤེ་
རོགས་དངུལ་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་བཏང་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་རྩིས་ཞིབ་པས་སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་འདྲ་བྱས་འདུག
ད་དྤེ་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་བངས་འདུག་མ་གཏོགས་བུ་ལོན་སྒང་ལ་བངས་མི་འདུག་ལབ་ནས་གསལ་པོ་བཤད་
ཚར་དུས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ང་ཚོ་རྩིས་ཞིབ་ལས་
ཁང་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྩིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཆ་འཛིན་ས་དང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་པ་དྤེ་
གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ཁོ་རང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་འགོ་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་གྤེང་དགོས་པ་
མྤེད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་གྤེང་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་བོད་ཀི་དོན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་དང་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་མ་གྤེང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་གི་
འགོ་སངས་ཤིག་གི་སྒང་ལ་ད་བར་དུ་འགོ་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་མ་གྤེང་བར་དུ་དྤེ་འགོ་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གྤེང་
ཚར་བའི་གཞུག་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་
སྔོན་མ་ནས་ཀུན་སོང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པར་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མཉམ་
དུ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ད་དུང་མཚམས་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་མཚམས་མ་བཞག་པར་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་ལབ་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔང་རགས་ཀི་ཚུལ་ལ་གན་ཡིག་འདུག་ད། གན་ཡིག་འདུག་ཟྤེར་ནས་གོང་ལ་ལབ་ཚར་དུས།
གན་ཡིག་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཁ་པར་བཏང་ནས་གན་ཡིག་དྤེ་ཚུར་བངས་པ་རྤེད། གན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིག་དྤེ་ཚུར་བངས་ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་སད་པ་རྤེད། སད་པ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་ད་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན་ན་གཟབ་ནན་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ལབ་ཡོད་རྤེད། ངས་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་རྩིས་ཞིབ་ཁང་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་ཡིན་དུས་སུ། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བཀོད་མངགས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་སུ་
གང་གིས་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཧ་གོ་གི་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀོད་མངགས་བཏང་བ་ཞིག་
དང་བཙན་ཤྤེད་བྱས་པ་ཞིག སོ་སོ་ལ་དབང་ཚད་མྤེད་པ་ཞིག་ཧ་གོ་དུས་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་བྱས། གཉིས་
བྱས། གསུམ་བྱས། དྲི་བ་སྒང་ལ་དྲི་བ་བཏང་ནས། གསལ་བཤད་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་དྤེ་ལྟར་བྱས་པ་དྤེ་ནན་
བརོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ། ད་དྤེ་སོད་བསད་ནང་ལ་འགོད་དགོས་པའི་སྒང་ལ་ནན་
བརོད་ཏན་ཏན་བྱས་འདུག ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གང་བིས་པ་དྤེ་ཡང་ད་གིན་གོང་ལ་དཔང་པོ་ཁོ་
རང་དངོས་སུ་ཡོང་དུས། དཔང་པོས་བིས་པའི་ཡི་གྤེ་ལས་ལྷག་པ་དཔང་པོ་དངོས་སུ་ཡོང་བ་དྤེ་རིན་ཐང་ཆྤེ་བ་
ཡོད་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དཔང་པོ་ཁོ་རང་དངོས་སུ་ཡོང་ནས་གསུང་
བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བིས་པ་ཁ་ཤས་དང་མཐུན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། མཐུན་གི་མི་འདུག དྤེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་པོ་བྱས་ནས་གཟབ་ནན་བྱས་ནས་བཤད་འདུག དྤེ་བཤད་པ་དྤེ་ཡང་མདོར་
བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བའི་གནས་སངས་དྤེ་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་ཡིན་མིན་དང་གནས་
སངས་དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གི་ཚོར་བ་སྤེབས་པ་དང་། སྤེམས་ཁལ་སྤེབས་པ་དང་། ཞྤེ་པོ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡིན་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ཁོ་རང་གིས་བརོད་ཚར་སོང་། དྤེ་ལྟ་བུའི་སྤེམས་ཁམས་ཤིག་གི་འོག་ལ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་
ཡང་དོ་དོ་ཏན་ཏན་བྱས་ནས་གཟབ་གཟབ་ནན་ནན་བྱས་ནས་བཤད་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་བཞིན་གིས་གཟབ་ནན་
ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་འདུག གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་བང་རིམ་དང་།
དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་། དྤེའི་དབར་ལ་ཁོ་རང་གིས་གན་ཡིག་ཡན་ཆད་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བཏང་བ་ལ་སོགས་པའི་
གནས་སངས་དྤེ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་ནན་བརོད་ཅིག་ཆགས་འགོ་གི་འདུག
ཞུ་སོར་བས།

ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་དྤེ་བསར་ཟློས་བྱྤེད་ཀི་མིན། ཡིན་ནའང་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་

ན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ལ་ཚིག་སོར་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་པ་ད་
ལྟ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཐ་སད་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་རྤེད།
གཅིག་རང་སོན་འཛུགས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་གང་འཁོད་ཡོད་
པ་དྤེ་ག་རང་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་དྤེ་ནས་གནས་ཚུལ་གསར་པ་རྤེ་རྤེ་
ཆགས་དུས་ཚིག་དྤེར་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་མ་སོང་
ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། རྩོད་ལན་པས་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་དང་མ་མཐུན་པ་གང་ཡོད་མྤེད་འགིག་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་
ངས་ཚིག་དྤེ་རྙྤེད་མ་སོང་། འགིག་ཡོད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ག་བ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་གཅིག་བཙལ་
ནས་གསུང་རོགས་གནང། གལ་སིད་འགིག་ཡོད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ལན་ཞུ་གི་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འགིག་ཡོད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེའི་ནང་ལ་ནན་ཏན་གི་བརོད་པ་དྤེ་འགིག་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད། ད་ལྟ་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད་བ། ད་ངས་ད་ལྟ་ཧོབ་སྤེ་སྒང་ལ་བལྟས་དུས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་དྤེའི་ཚིག་དྤེ་རྙྤེད་མ་སོང་། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུའི་
ཐབས་ཤྤེས་གནང་སོང་། ང་ཚོས་འདི་འགིག་ཡོད་ཟྤེར་ནས་འཁོད་ཡོད། འགིག་ཡོད་ཟྤེར་དུས་ནན་ཏན་གི་བརོད་
པ་དྤེ་ལ་འགིག་ཡོད་ཟྤེར་གི་ཡོད། ཡང་བསར་ནན་ཏན་གིས་བརོད་བཞག་ཅྤེས་བཤད་དགོས་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟ་
རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པ་ཚང་མ་གསར་པ་གསུངས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་སྔོན་ལ་དཔང་པོའ ་ི དཔང་རགས་ཟུར་
སར་བྱས་བའི་རྤེས་སུ་ཞུ་ལན་གི་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཁོད་མི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་འགོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། བཀོད་ཞོག་ཨ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཙན་བཤད་རྤེད་ཅྤེས་གཅིག་བྱས་ན་དྤེ་བཙན་བཤད་ལ་
གོ་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ནན་བསྐུལ་བྱས་པ་དྤེ། དྤེ་བཀོད་ཞོག་ཨ། བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནན་
བསྐུལ་ལ་གོ་སིད་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་འདི་བཙན་བཤད་གཅིག་པོར་གོ་བ་ཞིག་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ནན་
ཏན་ཟྤེར་དུས། དོ་ནན་པོས་བཤད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ། དྤེའི་ནང་ལ་ནན་བརོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པ་ལ་གོ་གི་
ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གཟབ་གཟབ་བྱས་པ་ཞིག་ལ་གོ་གི་ཡོད། དྤེའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་དྤེ་ལ་གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་སོང་ཟྤེར། གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད་ America གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན།
དཀའ་ངལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་ཡོད་རྤེད། ཁལ་ཕོག་པ་ཡིན་ནའང་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ལ་འབུམ་དགུ་
ལྷག་གི་ཁལ་ཕོག་སིད་པའི་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་
པའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོ་བོ་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་ཡོད་རྤེད། ལྷག་ཡོད་རྤེད་
མ་གཏོགས་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གནད་དོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད།
དྤེ་ག་རྤེ་དང་། ག་པ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་བསར་ལྡབ་ཞུ་མ་
དགོས་པ་ཞུ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་རྩིས་ཞིབ་པས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་སྐབས་ལ་ཚོར་བ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངས་བཤད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོས་གནས་སངས་དྤེ་
འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་རྤེད། ད་འདི་ལ་ཐབས་ལམ་རྤེ་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་རྤེད། ཐབས་
ལམ་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་པ་དྤེ་ད་ལྟ་འདི་ལ་རྩད་གཅོད་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་རྩད་གཅོད་བྱས་པ་
དྤེ་མཐུན་གི་ཡོད་དང་མྤེད། ད་གིན་དཔང་པོ་ལ་དྲི་བ་བཏང་གནང་སོང་། གང་ལྟར་དྤེ་མཐུན་གི་ཡོད་ན། གང་
ལྟར་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཨྤེ་ཡོད་ན། ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོད་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རྤེད།
འདིའང་སིག་འཛུགས་རང་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ད་ག་རང་ཞུས་ཡོད། སིག་འཛུགས་སྲུང་
སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན། དྤེ་ང་སྒྤེར་གི་འཁོན་འཛིན་དང་། དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་
བྱྤེད་རྒྱུ་རང་གི་ཆྤེད་དུ། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ངས་ཞུ་གི་ཡོད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་གནས་ཚུལ་དྤེ་འགོ་བཞིན་
པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་གི་ཡོད། སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད། གཙང་
མ་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ལ་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ད་གིན་
དངོས་གནས་བྱས་ན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། ད་ཡིན་ནའང་རྩོད་
Page 497 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལན་པའི་ངོས་ནས་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཡིན་ནའང་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་ཉན་པ་བྱས་ནས། ད་ཧམ་བཤད་ཟྤེར་ན་མ་
འགིག ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་བཀའ་བཀོན་གཏོང་གི་འདུག་གསུང་སིད་པ་རྤེད་བ། ད་གིན་ག་རྤེ་ཞུས་
ཡིན་ཟྤེར་ན། གུས་ཞུ་སོར་བས་རྩིས་བངས་པ་དྤེ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ལ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་འཛིན་སོང་ཚོགས་གཙོ་དང་། ངྤེས་སོན་པ་གཉིས་ཕ་གིར་ཕྤེབས་པའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་
རྤེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ དང་ ༩ ལ་ཚོགས་པ་རྤེད།
Belgium ལ་ཚེས་ ༡༠ དང་ ༡༡ ཉི་མ་གཉིས་དྤེར་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེའི་དབར་དྤེ་
ལ་ཉིན་གངས་ག་ཚོད་འདུག ཉིན་གངས་ ༡༡ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ད་ལྟ་འདི་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཟླ་ ༨།༣༡ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠།༡༡ བར་དུ་ཟྤེར་ནས་ཟླ་བ་
གཅིག དྤེ་འདྲའི་ཉི་མ་ ༢༠ ཙམ་ཧྤེ་བག་བཏང་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་དུས་ཡུན་ནང་ལ་དོན་
གཅོད་རྩིས་ལྤེན་ཚར་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། དྤེའི་གལ་གནད་ཆྤེ་ཆུང་ཞྤེ་པོ་ཞིག་དྤེ་དུས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་བུ་
ལོན་གི་སྒང་ལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། འདི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་
ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་དྤེའི་སྐབས་ལ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གོ་བ་ཡིན་དུས། དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་དང་མིན་ཞྤེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་
བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་སྔོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་བའི་
གནས་སངས་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། སྐད་ཆ་གཅིག་གོ་ཡོང་དུས་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་དང་མིན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་
དུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་འདྲི་ཞུས་དུས་བཀའ་ལན་དྤེ་གནང་བ་རྤེད། བཀའ་ལན་དྤེ་གནང་བ་ལ་བརྤེན་
ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཕ་གི་ཨ་རི་ལ་མ་ཕྤེབས་བར་དུ་ང་ཚོས་དྤེའི་སྐོར་ལ་གྤེང་སོང་སྤུ་ཙམ་བྱས་མྤེད། གང་ཡང་བྱས་
མྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་སྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ད་དུང་དྤེའི་སྒང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་དུས། ཕ་གི་དྤེའི་སྒང་ལ་ཡོང་བསད་
གསལ་གི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་སོད་བསད་གསལ་གི་མྤེད་དུས། མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་
འཕྲད་ས་རྤེད་བསམ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེའི་སྐབས་སུ་ནན་ཏན་བྱས་ནས། གཟབ་གཟབ་གཟྤེངས་གཟྤེངས་བྱས་
ནས། གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་ནང་ལ་སོད་བསད་མི་འདུག་ལབ་ན། དྤེ་ག་རང་གིས་འདོད་
པ་ཁྤེངས་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། འདི་ང་ཚོ་མི་ཀླད་པ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་དྤེས་འདོད་པ་ཁྤེངས་
རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། སོད་བསད་མི་འདུག་ལབ་དུས། ད་དུང་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་རུ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཆྤེ་རུ་
འགོ་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདི་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་འདི་འདྲ་རྤེད་བ། གན་རྒྱ་གཅིག་ཀང་འདུག་བ། ཞུ་
དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འདི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་སོད་
བསད་མི་འདུག་ལབ་པ་དང་། ད་ག་རང་ནས་མཚམས་གཞག་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་
མ་རྤེད་པ་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཚང་མ་ཡོད་སར་དྲི་བ་བཏང་བ་རྤེད།
འགྤེལ་བཤད་ཚང་མ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ནང་མོལ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག སུ་གཅིག་གིས་དྤེ་ནང་མོལ་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིག་ཆ་རྤེད། དུས་ནམ་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། ཚིག་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཚིག་གཅིག་བཀོད་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་མོལ་
འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ཚིག་ཐོ་ནང་ལ་ཚིག་གཅིག་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་
དྤེའི་སྐབས་ལ་ས་བཅུག་ཡོད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་དྲན་གི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་མང་ཆྤེ་བ་
ས་འཇུག་གི་ཡོད་རྤེད། ས་བཅུག་པ་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་དྤེ་ནང་མོལ་ཡིན་གསུངས་པའི་དཔང་རགས་ཡོད་རྤེད་མ་
རྤེད། ས་དྤེ་ང་ལ་ནི་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་ལ་ཡོད་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་རྩོད་ལན་པའི་ཁྱབ་
ཁོངས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་དྤེ་ཉར་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ནང་མོལ་ཡིན་ལབ་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་
མ་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མ་སོང་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་དྤེ་ལམ་
འགོ་རྒྱུགས་ནས་མ་འཕྲད་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ང་ཚོར་ IRS གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་མ་མོང་བ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ ༢༠༠༥།༢༠༠༦ ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཆ་ཚང་ IRS གི་ Record དྤེབ་ཐྤེར་ནང་ཚུད་ཡོད་རྤེད། ད་བསར་
དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྔོན་མའི་རྙིང་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྔོག་གི་རྤེད། ད་ལྟའི་གནས་སངས་འདི་ཚོ་ཚང་མ་
བསྔོགས་ཡོང་བ་ཡིན་ན་དཔྤེ་མི་སིད་ཀི་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཉྤེན་ཁ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
མ་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། གལ་སིད་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དྤེའི་འགན་ཡོངས་རོགས་བཀའ་ཤག་
གིས། རྩོད་ལན་པས་བསྣམ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས་འགོ་ས་གཞན་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཟུར་ལ་འཁིད་ནས་ཁྱྤེད་
རང་འདི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གྤེང་གི་ཡོད། འདི་སུ་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
གསུངས་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་མ་སོང་། གལ་སིད་ཟུར་ལ་ཐུག་
ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་གསོལ་ཇའི་སྐབས་ལ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་བཞྤེངས་ནས་གསོལ་ཇ་དང་ཞལ་ཏོག་བཞྤེས་པའི་
སྐབས་དྤེ་ལ་བཀའ་མོལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་མ་གཏོགས། ཡང་བསར་དྤེའི་སྒང་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་དྤེ་བཤད་
ནས་འགིག་མ་སོང་ད། དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གསུངས་མ་བྱུང། འདི་ཞུ་གི་ཡིན། ད་ལྟ་གནད་དོན་དྤེ་
ག་རྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་
གིན་བགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་འདི་ ༢༠༤༣ བར་དུ་འགོ་བ་ཡིན་ན། ༢༠༤༣
སྐབས་དྤེ་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་། དོན་ཁང་གི་དབར་ལ་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་བཏོན་ཡོང་གི་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་བཟོས་ཡོད་རྤེད། དགོས་མཁོ་ལ་
དཔག་པའི་ཟྤེར་བ་དྤེ། བོད་ཀི་དོན་ཁང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཆ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཡིག་ཆ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་། མ་འོངས་པ་དྤེ་བུ་ལོན་
རྤེད་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ན་སད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་སྐབས་དྤེ་དུས་ད་ལྟའི་ཞུ་སོར་བ་དང་། ད་ལྟའི་རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་སྐུ་ཚེ་རིང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཞུགས་ན་མ་གཏོགས། དྤེའི་སྐབས་ལ་
ཁུངས་སྤེལ་མཁན་སུ་ཞིག་རག་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཚང་ད་ལྟའི་གནས་སངས་དྤེ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་ལ་སྒྲུང་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཞིག་འདི་ལ་ཞུ་གི་མིན། རོ་ཉྤེས་པོ་འདྲ་
ཆགས་འགོ་ས་རྤེད། སྒྲུང་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ནང་ལ་ཚིག་ཐོ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན་ནའང་འདི་ལ་ཞུ་གི་མིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་གང་ལྟར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་གོང་སད་སོང་། ལྷིང་
འཇགས་མྤེད་པ་བཟོས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ། སུས་བཟོས་དང་མ་བཟོས་དྤེ། ད་ལྟ་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་མིན། གཅིག་བྱས་ན་
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ལ་གྤེང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། གྤེང་པ་ཡིན་ན་དྤེ་དུས་ལྷིང་འཇགས་མྤེད་པ་སུས་བཟོས་པ་རྤེད་མ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི གསུངས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་
གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སོད་བསད་མྤེད་དུས་སིད་སོང་གིས་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། ད་
གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། དོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། འདི་སྦྤེད་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་གནོན་ཤུགས་སད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་
གནོན་ཤུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དྤེ་ཤྤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། དྤེ་ལ་དྤེ་ག་ཙམ་ལ་མཚམས་གཞག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། རོགས་དངུལ་
ཡིན་པ་བུ་ལོན་མིན་པ། ད་དྤེ་གས་ཚང་མ་གན་ཡིག་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་རྤེས་ལ་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་ལ། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་གི་གནས་
སངས་དྤེ་ད་ལྟ་ངས་གང་ཡང་ཞུ་གི་མིན། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་གི་གནས་སངས་དྤེ་ཁིམས་དོན་གཉིས་པ་དང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའི་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་
པའི་དཔང་རགས་བཏོན་པ་ཞིག་ཀང་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་གི་ཡིན་
མ་གཏོགས་ད་ལྟ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་གི་མིན། ད་དོན་ཁང་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྤེ་པོ་སད་ཡོད་
རྤེད། ད་ཕོགས་གཅིག་ནས་དཀའ་ངལ་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་དཀའ་ངལ་སད་སོང་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། ཐྤེབས་རྩ་ལ་དཀའ་ངལ་སད་སོང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཐྤེབས་རྩ་ལ་དཀའ་ངལ་སད་སོང་གསུངས་
པ་དྤེ་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་པ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ Toronto མི་མང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེའི་ནང་ལའང་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕག་བིས་འབུལ་དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་ཁྱྤེད་
རང་གིས་ Toronto ལ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་
སྐོར་དྤེ་བོད་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཐད་ཀར་མ་ཡིན་པའི་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་ལ་བགྤེལ་བཤད་
ཅིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་བསམ་གི་ཡོད། བྱས་ཙང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་
དྤེའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་མི་མང་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་བྱྤེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད།
ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་སིད་སོང་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཡིན་ནའང་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤིག་
གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་མཐོང་སོང་། ཐད་ཀར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ། དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་རྤེ་
རྤེ་མ་འགོ་བ་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་ཁྱྤེད་རང་གིས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དྤེའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་པ་དང་།
ཁིམས་རྩོད་པ་དང་དྤེ་ཚོའི་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་བོད་ཀི་ Tibetan Community
Development Fund ལ་དངུལ་དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་གང་འདྲ་སད་པ་ཡིན་པ་དྤེ་ཁིམས་མཐུན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བཞག དྤེ་ལས་ཁ་གསལ་བ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ more
specifically ཁྱྤེད་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཨ་རིའི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ཚོགས་པའི་སིག་
འཛུགས་དྤེའི་གས་དྤེ་དཔྤེར་ན། དྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་བ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
དགྤེ་རྩའི་སིག་འཛུགས་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ལ་དངུལ་ཆྤེན་པོ་སྤེབ་གཅིག་ལ་སོད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་
དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་དྤེའི་གས་ཁ་ཁ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཁྱྤེད་རང་གིས་གོང་དུ་གསུངས་པའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་གི་མི་འདུག ང་ཚོའི་རྩིས་པ་ཡིན་ནའང་
འདྲ་འདུག ཁིམས་རྩོད་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག དྤེའི་གས་ཀིས་དུས་ནམ་ཡང་ལམ་སོན་གནང་མ་མོང་ལ།
ཡིག་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གཞག་དགོས་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། དྤེ་སྔོན་འགོའ ་ི ཆ་རྤེན་ཡིན་པ་
ཞིག་ལ་བརྩི་གི་མྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས། ད་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
ཁྱྤེད་རང་གིས་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ལོ་ ༥།༦།༧ ཡང་བསར་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ལོ་ ༤།༥།༦ ནང་ལ་བུ་ལོན་དྤེ་
མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད། རྩིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བཞག དྤེ་ང་ཚོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
དྤེ་འདྲའི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཅིག་དུས་ནམ་ཡང་ཁས་ལྤེན་བྱས་མ་མོང། ཡིག་ཐོག་ནས་བྱས་མ་མོང་ལ། ངག་
ཐོག་ནས་བྱས་མ་མོང་། དྤེ་འདྲའི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཅིག་གི་ནང་ལ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ལབ་ནས། ད་ང་ཚོས་གང་
ལྟར་ ༢༠༡༧།༦།༦ ཉིན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕག་བིས་ཕུལ་པ་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་ལབ་ན་
Sometime in the future མ་འོངས་པའི་དུས་ཚོད་རན་པ་ཞིག་ལ་དྤེ་ལབ་ཡོད། དྤེའང་
provided ཆ་རྤེན་དྤེ། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་བའི་ཆ་རྤེན་དྤེའི་གས་དྤེ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ་ཡིན་ན།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
དབར་ལ་འབྤེལ་བ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་གནས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གུས་བརྩི་དང་།
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒྱབ་སོར་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་གནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་ཆ་རྤེན་དྤེ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། ཁྱྤེད་
རང་གིས་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་གི་ནང་ལ་དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་བཤད་
ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་དྤེ་བུ་ལོན་རྩིས་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དྤེ་བུ་ལོན་
གི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་གི་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དངོས་དོན་གི་གནས་སངས་དང་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། Is
factually incorrect དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་དྤེབ་དང་དྤེབ་ཐྤེར། རྩིས་ཞིབ་པའི་སན་ཐོ་དྤེ་ཚོ་ཆ་
ཚང་ནང་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་བཏོན་ཡོད་རྤེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་བལྟ་གི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཁྱྤེད་རང་གིས་
གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དྤེ་ might found itself in a serious problem
མ་འོངས་པ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་རྤེད། Canada ལ་
གསུངས་པའི་སྐབས་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་ཀི་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་
ཁང་དང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡང་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གིས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ལ་གཉིས་ཀ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པ། ཚང་མ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། this loan arrangement will put ཁིམས་
ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་ཀི་རྤེད། ཉྤེན་ཁ་འཕྲད་སིད་ཀི་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གིས་དོན་དག་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ།
ཁྱྤེད་རང་གིས་མཁྱྤེན་དགོས་པ་ཞིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་བཟོ་པའི་སྐབས་སུ་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ due diligence གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་བལྟས་ཏྤེ།
དྤེའི་ཚིག་དང་དྤེ་ཚོ་བྤེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁིམས་ཁང་གི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ company གཅིག་
གས། དྤེ་ཡང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ལས་ཚོགས་པའི་གནད་དོན་སྒང་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པ་དྤེའི་གས་ཀི་
སོབ་སོན་ཞུས་ནས་བུ་ལོན་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་
དྤེའི་གས་ཚང་མ་ལ་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ལ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ཡོད། གཞུང་གི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ག་རྤེ་
ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་བརྩི་སྲུང་བྱས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པ་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཡོང་གཞི་ཁོ་རང་མྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་གསལ་པོ་བྱས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དྲི་བ་
བཏང་བའི་ལན་ནང་ལ་ཚུར་འདི་ལྟར་གནང་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད། དོན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་གནད་དོན་དྤེ་རྤེས་ལའང་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་དྤེ་ལས་རྒྱས་པ་ངས་ཞུ་གི་མིན། གང་ལྟར་གན་ཡིག་འདུག་ད། ཞུ་སོར་བའི་ཁ་པར་བཏང་བཞག ད་
ལྟ་འདི་ང་ཚོས་རྩིས་ཞིབ་པ་དཔང་པོ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་རྤེད། ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྩིས་
ཞིབ་པའི་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཆ་ཚང་དྲན་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གུས་ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་ཞིག་
དྲན་པ་ལ། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འབྱོར་བའི་སྐབས་ལ་
གནད་དོན་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད། ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གུས་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་ལན་ག་རྤེ་བཏང་
ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་
བརྩི་བ་མིན། དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་རྩིས་སུབ་མ་བཏང་བར་དུ་ང་ཚོར་སོད་བསད་ཅིག་མ་གསལ་ན་མ་འོངས་
པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངྤེས་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་དངུལ་དྤེ་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་རྩིས་ཀི་ནང་ལ་དྤེ་མ་
གཏོགས། ངས་སོག་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ངའི་
རྩ་བའི་དམ་བཅའ་དྤེ་ག་རང་ཡིན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གསུངས་པའི་ལངས་ཕོགས་དྤེ་བཟུང་ཡོད་མ་
གཏོགས་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་ཞུ་གི་མྤེད། ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཀི་གནས་བབས་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་
དྤེ། ཁོ་ཁོ་རང་བལྟ་རྒྱུ་གཅིག་རྤེད། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སངས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་གཅིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གན་ཡིག་
འདུག་ད་ཞྤེས། ཞུ་སོར་བས་ཁ་པར་བཏང་ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་སད་ལབ་པ་འདི། གུས་ཞུ་སོར་བས་དྲན་པ་དྤེ།
རྩིས་ཞིབ་པས་གན་ཡིག་དྤེ་ག་པར་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། གསུངས་དུས་གན་ཡིག་དྤེ་ང་ཚོའི་ལག་པར་མྤེད།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་དྤེ་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ན་གཅིག་དགོས་ཀི་འདུག་གསུངས་སོང་། གན་ཡིག་དྤེ་ཡོད་ན་དགོས་ཀི་འདུག་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། གལ་སིད་དྤེ་སྔོན་ནས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། ང་ཚོས་སྔོན་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ཏྤེ་ག་སིག་བྱས་ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་སྤེབས་དུས་སད་ཆོག་
ཆོག་བྱས་ནས་ཉར་བསད་ཀི་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་ཉར་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཡོད་ས་དང་ལས་
བྱྤེད་པ་ཡོད་ས་ལ་ང་ཚོས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དྲན་གི་མི་
འདུག་གསུང་གི་ཡོད་དུས་ཐུགས་ཁག་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། མ་དྲན་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཏན་ཏན་ཡོང་
སིད་ཀི་རྤེད། དྤེ་ནས་རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་ལ་བཀོད་མངགས་བཏང་ཟྤེར་བ་དྤེ། རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་
ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཅིག་རྤེད། དྲུང་ཆྤེའི་གནས་རིམ་ཞིག་རྤེད། རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་ལ་བཀོད་
མངགས་གཏང་རྒྱུ་དང་། བཀོད་པ་གཏང་རྒྱུ་དང་། བཙན་བཤད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས་ད་གིན་གོང་དུ་དང་པོ་ནས་དཔང་པོ་འདིར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ། དྲི་བ་དང་པོ་དྤེ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་ལན་དྤེ་
གཞུང་འབྤེལ་གི་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་
གི་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ལས་ཤོག་གི་ཐོག་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གི་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྩིས་ཞིབ་པ་དཔང་པོས་གསུངས་པ་རྤེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱྤེད་བསན་འཛིན་
ཕུན་ཚོགས་མར་ཡོང་ནས་ཁྱྤེད་རང་གིས་དྤེའི་སྐོར་ལ་བཤད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་
ཡིག་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ལ་གང་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ད་ལྟའི་དཔང་པོ་རྩིས་ཞིབ་པས་གཟིགས་མ་སོང་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངས་མཁྱྤེན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
གིས་ཡིག་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཞིག་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཡིན་ན་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ཤྤེས་ཀི་མྤེད་དྤེ། ཡིན་
ནའང་གནས་སངས་དྤེ་ཤྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་གཅིག་མཐོང་གི་འདུག དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
དགོས་གལ་གཟིགས་ན་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཞིག་སྤེབས་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་གནང་རོགས་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་འདི་ལ་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་གསུང་གི་ཡོད་དུས་དྤེ་ལ་ཏན་ཏན་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་མིན་པ་ཡིན་ན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་རྩིས་ཞིབ་པའི་ལས་
བྱྤེད་ཅིག་ལ་མར་དྤེ་འདྲ་འཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་བ་དྤེ། ངས་རྩིས་ཞིབ་ཀི་རང་དབང་ལ་རང་བཞིན་གིས་དོ་ཕོག་གཏོང་གི་
འདུག་བསམ་གི་ཡོད། དྤེ་མིན་པ་ཡིན་ན་རྩིས་ཞིབ་ཀི་སན་ཐོ་རགས་ཟིན་ནང་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་
གནང་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། མ་གནང་བ་མ་རྤེད། གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གནང་ཡོད་དུས་རྩིས་ཞིབ་ཀི་རགས་
ཟིན་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་སན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་འཁྱྤེར་ཤོག་
གསུངས་པ་དྤེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་རྤེད་བསམ་གི་འདུག
དཔང་པོ་བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན། རགས་ཟིན་སན་ཐོ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་
མཐའ་མའི་སན་ཐོ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། མཐའ་མའི་སན་ཐོ་ཟླ་ ༨ ནང་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཟིན་པ་ཞིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། མཐའ་མའི་སན་ཐོ་དྤེའི་ནང་ལ་ཐོག་མར་དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་འཁོད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། རྤེས་
སུ་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་མཐའ་མའི་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་འཁོད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། མཐའ་མའི་སན་ཐོའ ་ི
ནང་ལ་འཁོད་པ་དྤེ་ག་རང་གི་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་པར། བསར་དུ་ཡིག་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་སད་ཤོག འཁྱྤེར་ཤོག་
གསུང་དགོས་པ་དྤེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀི་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་མངགས་གནང་བ་དྤེ་རྩོད་
ལན་པའི་དབང་ཤུགས་འོག་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རྩོད་ལན་པ་རང་གིས་ཐད་ཀར་དང་བངས་བྱས་ནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་གནང་གི་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཡང་མིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་
ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡི་གྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་འབྱོར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡར་གནང་རོགས་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཏན་
ཏན་ཁིམས་དྲང་བདྤེན་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞིག་རྤེད། གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཡིན་པ་དྤེ། དྤེ་སྔ་རྤེད། ད་ལྟའང་རྤེད། ལས་འགན་ཞིག་ཡོད་པའི་
ཆ་ནས་དྤེ་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རྩིས་
ཞིབ་ཀི་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་འགོད་དགོས་རྒྱུའི་ནན་བརོད་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ནན་བརོད་
བྱས་འདུག ཞུ་རྩ་ནང་དང་དངོས་སུ་གནས་ཚུལ་མཐུན་གི་མི་འདུག དྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡང་དྲན་གི་
མི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ག་རྤེ་
ཡིན་པ་བཤད་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་གཟབ་ནན་དང་། བང་རིམ་དང་། བརྒྱུད་རིམ་དང་། གན་ཡིག་ཐབས་ཤྤེས་གནང་བ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རྒྱུ་རང་གི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་དྤེ་ནན་བརོད་བྱས་པ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་གང་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་མ་གཏོགས་དྤེའི་རྤེས་སུ་
ད་གིན་རྩིས་ཞིབ་པ་ལའང་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། རྤེས་སུ་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ནས་རྩིས་པས་ཞལ་
པར་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་ཞལ་པར་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་
ཞུས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཡང་བསར་སན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་ཡོད་པྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། བྱས་ཙང་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་
ཞུས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་ཐ་སད་དྤེ་དག་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་མ་རྤེད། ཐ་སད་ག་རྤེ། ཚིག་སོར་ག་
རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་དྤེ་རྩིས་ཞིབ་པའི་དཔང་རགས་ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་འདུག་དྤེ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་
ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་འདུག འདི་གཉིས་ག་རྤེ་མཐུན་གི་འདུག རྩོད་ལན་པའི་གསུངས་པ་དྤེ་དང་རྩིས་ཞིབ་པས་
གསུངས་པ་དྤེ་མཐུན་པ་འདུག་གམ། ཞུ་སོར་བས་ཞུས་པ་དང་རྩིས་ཞིབ་པས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དྤེ་མཐུན་
པ་འདུག་གམ། འདི་གཟིགས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་
གསུང་སངས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་
རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་མང་ཚོགས་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་རང་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དངོས་དོན་དྲུག་པ་ ཀ༽ ད་ལྟ་ཚར་མྤེད། མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་དྤེ་རིང་ཚར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གང་མདོར་བསྡུས་གནང་རོགས་གནང། ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་ཕག་བསངས་གནང་ཡོད་
རྤེད། གསུང་རོགས་གནང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་གོང་ལ་ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་
མི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་འདུག ཡིན་ན་ཡང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། གང་ལྟར་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་འབྤེལ་
ཡོད་དོན་ཚན་དྤེ། དྤེ་ག་རང་བདྤེན་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཚར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་རྤེས་ཀི་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་
དྤེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འགྤེལ་བཤད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་ལན་ནང་ལ་འགལ་བ་གང་ཡང་མྤེད། གང་ལྟར་ཡང་
ཞུ་སོར་བས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གཅིག་བྱས་ན་གསན་ནོར་
ཐྤེབས་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ཡང་གོང་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང། མདོར་བསྡུས་ན་དྤེ་རིང་ང་ཚོས་ཞོགས་པ་
ནས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ནན་བརོད་སྒང་ལ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་
མྤེད་དྤེའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྲི་བ་བཏང་
ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྲི་བ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ངོས་ནས་
ཡིན་ནའང་དྲི་བ་བཏང་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་ཡང་ནས་བསར་དུ་བསར་ཟློས་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ཡང་
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།
ནན་བརོད་བྱས་འདུག ཁོ་རང་གི་གནང་སངས་དང་བཤད་ལུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། ཁོ་རང་
བཞིན་གིས་ནན་བརོད་དྤེ་ལྟར་བྱས་པ་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གིན་གོང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
ནན་བརོད་སྒང་ལ་གང་ལྟར་ཡང་མྤེད་པ་ཞིག Tibet Fund བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡི་གྤེ་ཞིག་མགོ་ནས་མཇུག་
བར་དུ་བཀླགས་སོང། ཡིན་ན་ཡང་ངས་དྤེ་ལྟ་བུ་ཀློག་དགོས་རྒྱུའི་དགོས་པ་མཐོང་གི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་
གནད་དོན་ ཁ༽ པ་དྤེ་སྒང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། དྤེ་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་གི་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་རང་གིས་
བཀླགས་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ལོའ ་ི ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་ཞིག་རྤེད། འདི་ལས་ལྷག་ ༢༠༡༨
ལོའ ་ི ཟླ་ ༣ ལ་ཡང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡི་གྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད།
བཏང་བ་དྤེ་ང་ཚོའི་གནད་དོན་ ཁ༽ པ་དྤེའི་ནང་གསལ་པོ་ངས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། གང་ལྟར་ཡང་ཕར་ཕིར་སོག་
མ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རྤེད། དྤེ་ཕར་ཕིར་སོག་མ་དགོས་པའི་སྒོར་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ངོས་ལྤེན་བྱས་འདུག རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ཕར་སོག་མ་དགོས་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་རྩིས་དང་ཁལ་དང་ལ་སོགས་པའི་འགོ་
སངས་ཀི་ཆ་ནས་གན་ཡིག་ཅིག་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
དྤེ་འདྲ་བཞག་མྤེད་ནམ་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་མདོར་བསྡུས་ན། ང་ཚོས་ཕར་ཕིར་སོག་དགོས་
ཀི་མ་རྤེད། ཕིར་སོག་མ་དགོས་དུས་ང་ཚོས་དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་
ནས་ཁོ་རང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་རྩིས་དང་ཁལ་དང་། ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་ཁོ་རང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་སིད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ཙང་འགྤེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་སིད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་དོ་ཁུར་ཆྤེན་པོའ ་ི སྒང་
ནས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་དྤེ་ལྟར་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ཕར་སོག་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། སོག་
དགོས་པ་ཞིག་མིན་དུས། དྤེ་རང་བཞིན་གིས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་སྒང་ལ་མི་འགོ་བ་དང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དཀའ་
ངལ་གང་ཡང་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཡོད་མ་རྤེད། ད་བར་དུ་འཕྲད་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་
བས་ད་གིན་གོང་ལ་དྤེ་ལྟར་གསུངས་ཡོང་དུས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་གཅོད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་
ཅྤེས་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ལབ་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཁོ་རང་གིས་ལབ་སོང། བདྤེན་པ་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་
ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གྤེང་གཞི་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡར་འཁྱྤེར་ཡོང་དུས་ཙམ་
པ་ལ། གང་ལྟར་ཡང་ཐོག་མར་ཁོ་རང་ལ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ལ་འབྤེལ་ཡོད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་དྤེ་ལྟར་གསུངས་
འདུག་ལབ་པ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ད་གིན་ངས་ཟླ་བ་གཅིག་ལབ་པ་དྤེ་ངས་ཏོག་
ཙམ་འཁྲུགས་འདུག དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་དང་བཅས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་ཟླ་ ༩ པ་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
ཡོད་རྤེད། ཉི་མ་བཅུ་གངས་ཤིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་སོང་། ད་ནངས་བྱས་སོང་། ཉི་མ་
བཅུ་གངས་ཤིག་དྤེ་བར་ལ་གང་ལྟར་ཡང་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་
སྔ་ནས་ཞུ་སོར་བ་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གཉིས་ཀར་ཁ་པར་གཏོང་བའི་ལུགས་སོལ་ཞིག་ཡོད་རྤེད།
ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་ཁ་པར་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཉིན་མཚན་དུས་
དྲུག་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ཁོ་རང་རྦད་དྤེ་ཁ་པར་ལ་ལག་པ་འཆང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ད་ཆགས་ཡོད་
དམ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། ཁ་པར་དང་ལ་སོགས་པ་བརྒྱུད་ནས། གོང་རིམ་ཕི་
དྲིལ་བཀའ་བོན་ཡིན་ནའང་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་ནའང་རྤེད། དགོངས་སྐོར་གང་ཡང་ཞུས་མི་
འདུག ཁ་ཐུག་ཁོ་རང་དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ་དྲི་བ་དྤེ་ལྟར་ཕུལ་པ་རྤེད། དྲི་བ་དྤེ་ཕུལ་བ་དྤེ་ཡང་ག་
རྤེ་ཡིན་ན་བསམས་པའི་སོ་སོ་ངོས་ནས་ཡ་མཚན་སོང་ལབ་པ་དྤེ་འདི་རྤེད། ད་ནངས་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། གལ་གནད་ཆྤེ་ཆུང་དྤེ་མ་ཤྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་ནས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང། གང་
ལྟར་ཡང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་གནང་སིན་རོགས་
དངུལ་སྒང་ལ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་བུ་ལོན་མ་ཡིན་པ་དྤེ་ ༢༠༡༣་་༡༤ གི་ཁིམས་ཡིག་དང་། ང་ཚོའི་གཏོང་ལྤེན་
ཁིམས་ཡིག་ལ་སོགས་པ་ནང་ལ་འགོ་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བོད་ཀི་དོན་ཁང་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་
གནད་དོན་འདི་ ཁ༽ པ་ནང་ལ་ཡོང་གི་རྤེད། ངས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀིས་ཕར་
སོག་དགོས་པ་དང། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཕར་སོག་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
མྤེད་ཙང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ནང་ལ་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཡོད་རྤེད། རྩིས་བསུབ་བཏང་བ་
དྤེ་ག་རང་གིས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ར་སོད་ཐུབ་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན།
གསལ་བཤད་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། མ་འོངས་པར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་དྤེ་རྩིས་
བསུབ་གཏོང་ཐུབ་མི་ཐུབ་སྒང་ལ། ཧ་ལམ་མིན་ན་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་འདྲ་པོ་དང། གཏོང་ཐུབ་མི་ཐུབ་སྒང་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞྤེ་པོ་ཞིག་དྤེ་འདྲ་བཟོ་འདྲ་པོ་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་དྲན་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་
ནས། གང་ལྟར་ཡང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཡོད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་འདི་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་དཔག་པའི་ཁུངས་སྤེལ་
དགོས་པའི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཙམ་གིས་མ་ཆགས་དུས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་གི་མིན། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་
ཁ༽ པ་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོང་ན་ངས་ཞུ་གི་ཡིན། མདོར་བསྡུས་ན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་
ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་གནང་འདུག
ནན་བརོད་གནང་བཞག དྤེ་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་རྩིས་ཞིབ་པ་ཁོ་རང་གི་གསུང་བབ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ལ་
བཀོད་པའི་བཀོད་སངས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་གསུང་བབ་ཡིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་
བལྟས་ཡོང་དུས། ནན་བརོད་ལབ་པ་དྤེ་ནན་པོ་བྱས་ནས། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས། ནན་ཏན་བྱས་ཏྤེ་གསུངས་
བཞག དྤེ་ནན་བརོད་ཏན་ཏན་རྤེད་བཞག དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ངོས་ནས་དྤེ་བཀོད་ཞོག དྤེ་བཀོད་
དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ནན་བརོད་ལ་གོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ནན་བརོད་མ་རྤེད། བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་བཀོད་
ཞོག་ལབ་པ་བཟོ་འདྲ་པོ་དང་། དྤེ་འདྲའི་དྤེ་ཚོ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བཙན་དབང་ལ་སོགས་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཀང་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསལ་འབྤེལ་ཡོད་དོན་ཚན་དྤེ་ནང་ལ། དྤེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་
ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ནན་བརོད་ལབ་པ་རྤེད། ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་བརོད་པ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་
ཀི་རྤེད། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་བརོད་པ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གསུང་
བབ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ནན་བརོད་བྱས་བཞག དྤེ་རྤེས་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བུ་
ལོན་ཡིན་དང་མིན་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གནད་དོན་ ཁ༽ པ་ནང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ཙང་དྤེའི་སྐབས་
སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་གིན་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་
པས་དགག་བྱ་ཐྤེངས་གཉིས་གནང་སོང་། ཐྤེངས་གཅིག་དྤེ་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས། དྤེ་
དགག་བྱ་རུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ཁ་མཆུ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། བརོད་པ་
གང་ཞིག་དངོས་བདྤེན་ཡིན་མིན་གི་སྐབས་སུ། བར་མཚམས་བཅད། བར་ཆད་བྱས་ནས་ཁིམས་རྩོད་པས་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ལབ་ན། བརོད་ཚིག་དྤེ་བདྤེན་པ་མིན་པ། བརོད་པ་གང་ཞིག་བདྤེན་པ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་
བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་སུ། དྤེར་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དྤེའི་དབར་ལ་བར་མཚམས་
བཅད་ནས། དྤེའི་དབར་ལ་བར་ཆད་བཏང་ན་དྤེས་བྱ་རིམ་ལ་འགོག་རྤེན་བཟོ་གི་འདུག དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།
གཉིས་པ་དྤེ་གནད་དོན་ཁོ་རང་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་མི་འདུག་ལབ་ནས་
དགག་བྱ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་དགག་བྱ་རུང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་མཆུ་འདིའི་གནད་དོན་རྩིས་ཞིབ་པར་
སན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་དགོས་ཞྤེས་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ཞུ་ལན་ནང་། མཐའ་
མའི་ཉྤེན་བརྡ་དྤེའི་ནང་དྤེ་ག་རང་བཀོད་ཡོད་རྤེད། སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་ ༡༠ ཉྤེས་འཛུགས་དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ལམ་སོན་ཞིབ་གསལ་གནང་ཡོད་རུང་། དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་གནང་བར། རྩིས་ཞིབ་
པར་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པར་ནན་བརོད་བྱས་སོང། དྤེ་ནན་བརོད་བྱས་པ་དྤེ་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་ངོ་བོར་བཟུང་
ནས་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་མཐའ་མའི་ཉྤེན་བརྡ་དྤེའི་ནང་བཏོན་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞི་བཞག་ནས་བཀའ་ཁྱབ་དྤེ་བཏང་བ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པར། ༨།༣༠ ལ་ཞུ་སོར་བས་ཐྤེངས་དང་པོར་ཐོས་ཡོད་དུས་ཙམ་ལ། དྤེའི་བར་ལ་ཉི་མ་བཅུའི་རིང་།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞལ་པར་མ་ཕུལ་བ་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ལྟར་གསུང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ལ་ཡར་ཐྤེངས་དང་པོ་ Brussel དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ་དྲི་བ་བཀོད་པ་དྤེར་ཉྤེས་འཛུགས་
གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྲི་བ་བཀོད་པ་དྤེ་ཉྤེས་པ་དང་། ནོར་འཛོལ་ལ་བརྩི་
འཇོག་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིད་ཆྤེས་མ་གནང་བ་དང་དྤེ་འདྲའི་ཉྤེས་འཛུགས་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པ། ཞུ་ལན་ཤོག་གངས་ ༥༦ དང། ༥༧ བར་མཚམས་དྤེ་ནས་དྤེའི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་བིས་འདུག
འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་དང། རྩོད་བཤད་འདྲ་བོ་ཞིག་བིས་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་ད་དུང་མང་པོ་ཞིག་སིད་སོང་འོས་བསྡུ་
སྐབས་ཀི་འགན་རྩོད་དང། འཁོན་འཛིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དྤེའི་འོག་དང་དྤེའི་རྒྱབ་ལོགས་དྤེར། མིང་ཤས་བཟོས་
པའི་ཀུན་སོང་དྤེ་ནས་བྱས་ཏྤེ། ཤོག་གངས་ ༥༧ གི་བར་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པ་ལས། ཚོགས་འདུར་དྲི་བ་གཏོང་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྤེད། དྤེ་བར་དུ་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། མ་འོངས་པར་བཅད་ཁ་
གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་འདི་ཚང་མ་ལྤེབ་བཤུས་མ་གནང་བའི་ཐོག་ནས། འདི་འབྤེལ་བ་མྤེད་
པའི་ཐོག་ནས་བཅད་གཏུབ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྤྱིར་བཏང་ཞུ་རྩིས་མྤེད་དྤེ། ཞུ་སོར་བའི་
ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་མ་ཞུས་ན་ཐབས་མྤེད་འདྲ་པོ་ཆགས་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་
ངོས་ནས་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ལ་ཞུ་སོར་བ་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
བྱྤེད་གཉིས་ཀིས་གན་ཡིག་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཁོང་ལ་གསུངས་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྩ་ནང་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
རྤེས་ལ་ཟླ་ ༩ ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བས་དྲི་བ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྲི་བ་བཀོད་དུས་
ལན་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེའི་གནད་དོན་ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་དོན་གཅོད་ཚང་མའི་མདུན་ལ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་
ལ། ཁོ་རང་གིས་གོང་ལ་གསུངས་སོང། གསོལ་ཇ་བར་སྤེང་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་བ་རྤེད་གསུངས་སོང།
སྐབས་དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་མི་འདུག་བཤད་ནས།
ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་སོང། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཉྤེས་འཛུགས་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་
རྤེད། ང་ཚོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བཀའ་ཤག་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་བྱས། ཡང་ནས་བསར་དུ་
གསལ་བཤད་བྱས། གསོལ་ཇ་བར་སྤེང་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ལ་ཟུར་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་དུས། ད་དུང་ཡང་དྤེའི་
རྤེས་ལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་དང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཆ་འཛིན་མ་བྱས་ནས།
གང་ལྟར་ཡང་དྤེའི་སྒང་ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ནན་བརོད་བྱས་ཡོང་དུས། དྤེ་འགིག་མི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ནས་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་འདྲའི་དབང་གིས་ང་ཚོའི་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བིས་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་ལོགས་སུ་གསུང་གི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོའི་ ༨ པའི་
༣༠ ཉིན་ཁོ་རང་ལ་ཐྤེབས་རྩའི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་གཉིས་ཀིས་བཤད་པ་དྤེ་ཞུ་རྩ་ནང་གསལ་ཡོད་པ། དྤེའི་
རྤེས་ལ་ཟླ་ ༩ པ་ལ་སིད་སོང་གིས་ཚང་མའི་མདུན་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་
ཉྤེས་འཛུགས་བྱྤེད་དགོས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྱོད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས། འདི་འདྲ་
རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་དྤེས་ལ་མ་དག་ནས། དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཆ་འཇོག་མ་བྱས་
ནས། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཡང་བསར་ལབ་ཡོང་དུས། ནན་བརོད་བྱས་ཡོང་དུས། དྤེ་འགིག་མི་འདུག་ཅྤེས་ནས་ང་
ཚོས་ལབ་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་གོ་རིམ་དྤེ་མ་ནོར་བ་ཞིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ད་གིན་གོང་དུ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པའི་ཚིག་དྤེ། ཨམ་ཆོག་སངས་སངས་བྱས་ནས་
ཉན་པ་ཡིན། ཚིག་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ནོར་མྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ་འགིག་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོའི་ལན་ནང་ལ་བིས་
ཡོད་རྤེད། འགིག་ཡོད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་འཚལ་བར་འགོ་དུས་མ་རྙྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ཞུས་པ་ཡིན་མ་
གཏོགས། ཏག་ཏག་བསད་འདུག་དང་མི་འདུག་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། ཚིག་དྤེ་རྙྤེད་མ་སོང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་
ལྟ་གསུངས་དུས་བདྤེན་པ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་འགྤེལ་བཤད་སོན་གནང་གི་འདུག
གང་ལྟར་ཁྱོན་བསོམས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་མཁན་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་རྩིས་ཞིབ་པ་དཔང་པོར་འཁིད་ཡོང་བ་རྤེད། དཔང་པོ་ལ་བཀའ་
འདྲི་ཞུས་པ་རྤེད། ནན་བརོད་བྱས་སོང། བྱས་མ་སོང་ཟྤེར་དུས། ནན་བརོད་བྱས་མ་སོང་ཞྤེས་གསལ་པོ་ལན་
བསོན་ཡོད་པ་སོང་ཙང། དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་ཞུ་སོར་བས། ད་ནངས་ཞོགས་པའི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ལས་ལྷག་
ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ག་རང་གིས་ལན་ཐྤེབས་ཀི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་དོན་
ཚན་དྤེ་ག་རང་གི་འོག་ལ་ནན་བརོད་བྱས་པ་གཅིག་པོ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་
འདྲ་པོ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་བརོད་ཚིག་དྤེས་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་
གནང་ཡོད། དྤེས་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པའི་ཚིག་དྤེ་མ་འདྲ་བ་གསུམ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་
ལའང་། ཐུགས་ཐག་གཅོད་པའི་སྐབས་ལའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ༨ པའི་ ༣༠ ཉིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་གཉིས་ཕྤེབས་ནས་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་
བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་"སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་"གསུངས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་སབས་མ་ལྤེགས་པ་དྤེ་
འདྲ་གང་ཡང་ལབ་མྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་མ་བཏོགས། དོན་གཅོད་ཀི་ངོས་ནས་རྙོག་དྲ་
འཚོལ་བར་འགོ་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་གི་
ཡོད་རྤེད་པ། རང་བཞིན་གིས་རྤེན་འཕྲད་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། རྙོག་དྲ་འཚོལ་བར་ཕིན་ནས་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་ལ་མིང་ཤས་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲའི་ཐབས་ལམ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ཚེས་ ༣༠ ནས་ཚེས་ ༧ ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕར་ཚོགས་འདུ་ལ་ཐོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཚེས་ ༦ ཡིན་ན་ཚེས་ ༧ དྤེ་གཉིས་གསལ་པོ་དྲན་གི་མི་འདུག
ཉིན་གཅིག་ཐོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཐོན་དགོས་དུས་དྤེའི་དབར་ལ་ཉིན་ལྔ་དྲུག་ཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩིས་ལྤེན་བྱས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཀང་འགོ་གི་མྤེད་དུས། ཕ་གིར་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་འདུག དྤེའི་སྐབས་
དྤེ་རང་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ན་འགིག་ས་རྤེད་བསམ་ནས་ཞལ་པར་མ་ཕུལ་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། གལ་སིད་དྤེ་འདྲའི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ཚོགས་ཆྤེན་གི་རྤེས་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་ཞལ་པར་
བརྒྱུད་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྤེད། གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྤེད། ཏན་ཏན་ཞུ་ཡོད་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་འདི་གསུངས་སོང། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་
༥ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་མ་འོངས་པར་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཀི་གནས་སངས་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་
རྤེད་ཅྤེས། འདིའི་ནང་ལ་འོལ་ཚོད་འོལ་ཚོད་ཀིས་འདི་འདྲ་ཞིག་གསུངས་ཡོང་དུས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་
ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་གསལ་བཤད་ག་རྤེ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་
དཔང་རགས་ནང་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་འདི་འདྲ་ལ། ཡིག་ཕྲྤེང་འདི་འདྲ་ལ། ཚིག་འདི་འདྲ་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་རྤེད་པ། དྤེ་
མ་གཏོགས་འོལ་ཚོད་འོལ་ཚོད་ཀིས་འདི་འདྲ་གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སོན་ཤོག
དྤེ་ག་པར་བཤད་པ་སོན་ཤོག དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད།
དྤེ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་བ་་དྤེ། ཟླ་ ༩ པའི་ནང་བྱུང་བ་་དྤེ་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་ཚན་ ༡༠ ཡི་ཉྤེས་འཛུགས་ནང་
འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པའི་གནས་སངས་འགྤེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད་
མ་རྤེད། ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
Belgium ལ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་རྤེད་དྤེ། རྩིས་
ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་གནང་བ་དྤེ་ཡང་
བསར་ཡང་བསར་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོའི་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཁོ་རང་དྤེ་ག་རང་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་
ན་ཡང་ང་ཚོས་དངུལ་དྤེ་སོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རྤེ་བཀའ་
གནང་བ་དྤེ་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་རང་ཟིན་ནས་བསད་ཡོད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་
མྤེད་དང། ཡིད་ཆྤེས་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་པ་དྤེ། ཁོ་རང་ཁོ་རང་གི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། དྤེ་
མ་གཏོགས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ལབ་པ་དྤེ། དངུལ་དྤེ་སོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ད་ཞྤེས་ལབ་མྤེད། ད་ནང་ཞོགས་པ་རྩིས་
ཞིབ་པ་དཔང་པོར་སྐད་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་དྲན་གི་མི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དོ་བདག་དངོས་སུ་
འདིར་ཡོད་པ་སོང་ཙང། དྤེའི་སྐབས་སུ་དྤེ་བཤད་པ་དྤེ་དྲན་གི་འདུག དངུལ་དྤེ་ཕིར་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར་
ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་སོང། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་མོར་ཞུ་ལན་ཕུལ་བ་དྤེའི་
ནང་ལ་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་སོད་བསད་ཅིག་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་གསལ་བ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དངུལ་དྤེ་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་གི་འདུག དངུལ་དྤེ་སོག་དགོས་ཀི་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་དུས་ནམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་དོན་དག་
རྡོག་རྡོག་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། བཀའ་ཤག་རང་གིས་དཔང་པོ་འཁིད་པ།
དཔང་པོ་རང་གིས་ནན་བརོད་བྱས་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་ལན་གནང་བར་སོང་ཙང། དྤེ་ནན་བརོད་བྱས་པ་གང་ཡང་
མ་བྱུང། ཚིག་སོར་དྤེ་ཚོ་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་ནང་འཁོད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དྤེ་གསལ་པོ་མ་བཟོས་ན་གོ་ལོག་ཅིག་འགོ་གི་འདུག ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུང་གི་
འདུག་ཅྤེ་ན། རྩིས་ཞིབ་པས་ང་ལ་ནན་བརོད་བྱས་ནས་ལབ་མ་སོང་ཞྤེས་ལབ་འདུག ཐག་ཆོད་པོས་གསུང་གི་
འདུག ད་ནངས་རྩིས་ཞིབ་པས་ང་ལ་ནན་བརོད་བྱས་སོང་དང་བྱས་མ་སོང། དྤེ་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གཅིག་
ཀང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས། རྩིས་ཞིབ་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་འཁིད་
ཡོང་བ་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ང་ལ་ནན་བརོད་བྱས་མ་སོང་གསུངས་སོང་ཞྤེས་གསུངས་སོང། དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་
སོར་བས་དྤེའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་བས་ཞུ་སོར་བས་ད་ནངས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་
ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གིས་ད་རྩིས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱས། ཧ་ལམ་རྩིས་ཞིབ་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་དབང་འོག་
ལ་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ། དྤེ་འདྲའི་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་སོང། ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེ་ན། རྩིས་ཞིབ་ཁང་
དྤེ་རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་ཙང་། དྤེ་ལ་སུ་གང་གིས་བཀོད་མངགས་དང། དབང་ཤུགས་འགོ་ས་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་གིས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་མར་ཡི་གྤེ་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་མྤེད། རྩིས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འདྲའི་སྒང་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་དོགས་འདྲི་གནང་བ་དྤེ་འདྲའི་དོགས་པ་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་རྩིས་ཞིབ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་གལ་མཐོང་ན་ཞུ་རོགས་གནང། གང་ཡིན་ཞྤེ་ན་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་རྩིས་ཞིབ་ཁང་ལ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། གནོན་ཤུགས་འདྲ་པོ་གང་ཡང་བྱས་མྤེད། དྤེ་
ནས་གསལ་པོ་ག་རྤེ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་ན། ཞུ་སོར་བས་སོ་སོར་མཇུག་བསོམས་བརྒྱབ་རྒྱུ། སོ་སོར་གོ་སྐབས་
དྤེ་རག་ཡོང་དུས་ད་ཐག་བཅད་ཤག རྩིས་ཞིབ་པས་ང་ལ་ནན་བརོད་བྱས་མ་སོང་ཞྤེས་ལབ་སོང་བ། དྤེ་ཏག་ཏག་
བསད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ཟུར་ཉན་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསད་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་རྩིས་ཞིབ་པས་ད་ནངས་ནན་བརོད་བྱས་སོང་དང་བྱས་མ་སོང་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་
མ་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་མར་ཞུས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ལ་ནན་བརོད་བྱས་སོང་དང་ང་ལ་ནན་
བརོད་བྱས་མ་སོང་འདྲ་པོ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི བཀའ་མོལ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལུགས་
དགོངས་དཔྱད་གནང་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ལོག་འཁིད་བྱྤེད་པའི་བཀའ་མོལ་
སྒང་ལ་འགོ་སིད་པ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ད་ཚིག་དང་ཚིག་གི་རྩོད་པ་བརྩད་ནས། དྤེ་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གཅིག་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག་ན། རྩོད་ལན་པས་
མཐའ་མ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གསུང་དགོས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཐོན་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སིང་བསྡུས་ཤིག་མ་གཏོགས་ཞུ་གི་མིན། ད་ནངས་ཞོགས་པ་དཔང་པོ་རྩིས་ཞིབ་པས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ནི་
ས་ནང་བཅུག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་སུ་ཞིག་གིས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཚོས་
དྤེ་ཐུགས་སྣང་གནང་གི་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ཞོགས་པ་ངས་རྩིས་ཞིབ་པ་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་འོག་ལ་ཡོད་
པ་འདྲ་པོ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ། ངས་སྐུ་དབང་འོག་ལ་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞུས་མྤེད། རྩིས་ཞིབ་པའི་རང་དབང་ལ་
དོ་ཕོག་འགོ་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དྤེ་ཐོན་ཡོང་དུས། དྲི་བ་འདི་བཏང་བ་ཡིན་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་ཞུས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཀ༽ དྤེ་ཚར་བ་བྱས། ཀ༽ དྤེ་མཇུག་བསོམས་མ་བརྒྱབ་སྔོན་ལ། ཞུ་སོར་བ་ལ་གསལ་བཟོ་
བྱྤེད་དགོས་པ་དོན་ཚན་གཉིས་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ནངས་ཞོགས་པའི་བཀའ་མོལ་ཐོག་ནས། བཀའ་མོལ་གཅིག་
དྤེ་འདི་རྤེད་ IRS Internal Revenue Service གི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡིན་པ་བཟོ་འདྲ་པོ་གསལ་བསད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ། དྤེ་འདྲ་
བཀའ་གནང་བ་ཞིག་དྲན་གི་འདུག དྤེ་དྤེ་ག་རང་གསུངས་ཡོད་དམ་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས། IRS ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ Tibetan Community Development Fund དྤེ་ Office
of Tibet དོན་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་མྤེད། ད་ནངས་ངས་ཞུས་པ་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་མ་ཞུས་
པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ༢༠༠༥།༢༠༠༦ ཡིན་ནམ། དྤེ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཡིག་ཆ་དྤེ་ངས་
མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་སྔོན་མ་བཀ་ཤིས་དབང་འདུས་ལགས་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ IRS
གིས་ Office of Tibet ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། དྤེའི་སྐབས་ལ་ Tibetan
Community Development Fund སྐད་ཆ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། Tibetan Community
Development Fund དྤེ་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་གི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཟུར་པས་གསུངས་པ་ནང་
བཞིན་ ༢༠༠༡ ལ་བཙུགས་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་རྤེད། དྤེ་མཚམས་ཤིག་ལ་སྒོ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
གནང་བ་རྤེད། སྒོ་མ་བརྒྱབ་པ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་བསལ་བཞག་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག ད་ཕིས་སུ་ད་ལྟ་
Washington ལ་ཁང་པ་དྤེ་ཉོ་དུས་ཙམ་པ་ཡར་སར་གསོ་བྱས་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་རྤེད། དྤེ་མ་
གཏོགས་དྤེའི་སྐབས་ལ་ IRS ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། Tibet Fund དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་
རྤེད་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་བསྔོགས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། དོན་གཅོད་ལ་ You are
directed to དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལབ་བཞག ཡིན་ན་ཡང་། སབས་ཡག་པ་ཞིག་ལ་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཟམ་གདོང་རིན་
པོ་ཆྤེ་བཀའ་བོན་ཁི་པ་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ། གཞུང་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པ་ཁ་ཁ་བཟོས་ཡོད་གསུངས་
དུས་ཙམ་པར། དོན་གཅོད་དྤེ་ Tibet Fund གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང། འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་བཞུགས་རྒྱུ་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ང་ཚོ་ཐར་ཙམ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
དཀའ་ངལ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁོ་ཚོའི་དྤེབ་འགོད་ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན།
Tibet Community Development Fund དང། དོན་ཁང་གི་དབར་ལ་འབྤེལ་བ་དྤེ། སྔོན་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Tibet Fund དང་དོན་ཁང་གི་དབར་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་
པ། ཉྤེན་ཁ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་ཡ་དྤེ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གཉིས་པ། དྤེ་སྔོན་གི་སྔོན་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་དང། སིད་སོང་ཟུར་མཇལ་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
གསུངས་པ་དྲན་གི་འདུག དྤེ་ག་རང་གསུངས་ཡོད་དམ་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ལགས་རྤེད། དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བས་རྤེས་སུ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་མགོན་པོ་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཐྤེངས་གཉིས་བཀའ་འགུག་གནང་ནས་མཇལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྤེའི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། འདི་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་མ་སོང། དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད།
ད་གིན་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་
འདི་ནས་གསལ་བཟོ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ་འདི་དྤེ་ག་རང་ཡིན་པ་ཁས་ལྤེན་གི་ཡོད་རྤེད་བ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་གིན་གོང་ལ་ང་ཚོས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩིས་ཞིབ་
ཁང་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་གཅིག་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གཞན་པ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་མི་དགོས། སིད་སོང་དང་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་གཉིས་ཟུར་དུ་
མཇལ་ཡོད་དང་མྤེད། འདི་རྤེད་ད། གཞན་པ་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གནོན་ཤུགས་ཀི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རྤེད། དབང་བྱུས་འོག་ལ་ཡོད་མྤེད་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཟུར་དུ་མཇལ་ཡོད་པ་དྤེ། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས་ཚར་གཉིས་མཇལ་བཞག་ཟྤེར་བ་འདི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་འདི་བྱུང་ཚར་བ་ནས་རྩིས་ཞིབ་པར་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བ་དང་ལ་
སོགས་པ། རྩིས་ཞིབ་པས་ད་ནངས་གསུངས་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། ཡར་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་
ཆགས་པ་རྤེད། ཡར་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས་པ་དང་། གནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱྤེད་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་གཉིས་ཀ་ཐུག་སིད་པ་
ཞིག་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གཉིས་པ་ ཁ༽ དངུལ་འབབ་དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་དོན་ཁང་ལ་གནང་སིན་རོགས་
དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ ཁ༽ པ་
དངུལ་འབོར་དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས། དོན་ཁང་ལ་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་
ཞྤེས་དྤེ་རྤེད། རྩ་བས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན་། གསལ་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། ང་ཚོ་སུ་ཡིན་ན་ཡང། བུ་ལོན་
ཞྤེས་ལབ་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། གཅིག་ནས་བུ་ལོན་གཡར་བར་འགོ གཡོར་མཁན་དྤེས་གཡར། སོད་མཁན་དྤེས་
ངྤེས་པར་དུ་སོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ད་དྤེ་བུ་ལོན་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། བུ་ལོན་གི་གོ་དོན་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཞུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྒྱུ་ཡིན། གཅིག་གིས་གཡར་བ་རྤེད། སོད་མཁན་དྤེས་སོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བུ་ལོན་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་
དུས། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། དོན་དངོས་ལ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། དོན་དངོས་ལ་བུ་ལོན་
མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་སོག་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། སོག་དགོས་པ་མ་
ཡིན་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ཡང་། ད་ནངས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ག་རྤེ་ཡིན་པ། ལངས་ཕོགས་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ང་རང་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ག་རང་བརན་པོ་ཡིན་ཞྤེས་
གསུངས་སོང་བ། དྤེ་ཡིན་དུས། ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ད་ནངས་ཡིན་ནའང་གསུངས་སོང་ལ།
གསར་འགོད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་གསུངས་སོང། གང་ལྟར་ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། ད་སོག་མི་དགོས་པ་
ཞིག་ཡིན་ན། དོན་དངོས་ལ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། དོན་དངོས་ལ་བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ལ་
གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ཆགས་མྤེད་པ་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོའི་བརྒྱུད་
རིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འགོ་ནས། རྩིས་ཞིབ་ཀིས་རྩིས་ཞིབ་བྱས། དཔྱད་ཞིབ་བྱས། བརག་ཞིབ་བྱས། གཏོང་
ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ནང་དག་མཆན་བཀོད་དྤེ་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། གང་ལྟར་ཀང། འདི་སྒང་ལ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོ་ནས་
ཚར་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་དྤེའི་གནད་དོན་སྒང་ལ་གྤེང་སོང་མྤེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཨ་སྒོར་ས་
ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་དོན་ཁང་ལ་གཏོང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ང་རང་ཚོས་ཕར་སོག་མི་
དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་དུས། དྤེ་ང་ཚོའི་བུ་ལོན་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣ ནང་ལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ གི་ཉིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་མཚན་
Geoffrey Menin ཁོ་རང་ Counsel དང། དྤེ་ག་རང་གི་མཚན་ཐོག་ནས། Vice Chairman
རྤེད། དྤེའི་མཚན་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་གཅིག་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
While the funds were originally provided by The Tibet Fund in the
form of a loan in March 2014, The Tibet Fund's Board of Directors
always intended that over time the loan would be converted in to
an outright grant. དྤེའི་ནང་ཀི་ཚིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། always དང། intended ལབ་པ་
དྤེ། ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་། ཀུན་སོང་ནང་ལ་དྤེ་རོགས་དངུལ་རང་གི་སྒང་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་
ཀུན་སོང་དྤེ་ག་རང་འཁྱྤེར་་ཡོད། གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་པ་མ་ཟད། སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ཨ་
སྒོར་འབུམ་ ༧ དང་ཁི་ ༥ རྩིས་བསུབ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་རྩིས་བསུབ་བཏང་བ་གང་ཞིག་ལ། ལྷག་མ་འབུམ་ ༧
དང་ཁི་ ༥ དྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ པོའ ་ི ནང་རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས། ཁོ་རང་ཚོས་གསལ་ཡོད་རྤེད། ཁོ་
རང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། In addition, Board has resolved that
the balance of $ 750.000 shall be converted to an outright grant
in January 2021 ལབ་པ་རྤེད།Assuming that there is ongoing
cooperation between Central Tibetan administration and Tibet
Fund ལབ་ནས། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་མཐའ་མའི་ཚིག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཕར་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཆགས་
པ་མ་ཟད་ཁོ་རང་ཚོས་ཡིག་ཐོག་ནས། ད་འདི་གསར་ཤོས་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་བཀོད་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་ཕར་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དྤེ་ཀུན་
སོང་གཙང་མ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་རག་ཨང་ ༤༤ ནང་ལ་ད་ལྟ་བོ་བཟང་སན་གགས་
ལགས་ཀིས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་དོན་གཅོད་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ Tibet Fund is
pleased to have been able to provide $ 1.5 million towards the
purchase of the Office of Tibet Building in Washington, D.C. on
March 31, 2014. I am writing to let you know that we have no
objections if the Office of Tibet chooses to use $ 150,000 or
more of funding towards the payment of the property taxes,
furnishing and other costs related to closing transaction and
moving into new building དྤེའི་ནང་ཁོ་རང་ཚོས་གསལ་པོ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་
རང་ཚོས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་དང། དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་ཟྤེར་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༥ ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལོ་ངོ་ ༣༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་
དྤེབ་ནང་ལ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་འདི་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་སྔོན་གྤེང་ཞིག་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། The Tibet fund is also proud to have supported the Office
of Tibet in the purchases of a new building in Washington, D.C in
2015. ཁོ་རང་གིས་དྤེའི་ནང་ we are proud ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མའི་ནང་ལ་བུ་ལོན་
ཡིན་པ་ཞིག་དང། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཕར་བུ་ལོན་བཏང་བ་ཞིག་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། མ་གཏོགས་བུ་ལོན་བཏང་
བཞག་ཡོད་ན། ང་ཚོས་བུ་ལོན་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའི་
དཔང་རགཨང་ ༤༦ ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་བཀའ་ཟུར་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་
ལགས་ལ་ཡི་གྤེ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་དགོས་པའི་དབང་
གིས་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་རུང། དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མྤེད་པ།
རྩིས་ཁའི་ནང་སྤེད་འབབ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་སོན་ན་འགིག་གི་ཡོད་ཅིང། སྤེད་འབབ་དྤེའི་དོན་དུ་
གསར་ཉོ་ཁང་ཁུངས་ཤིག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་ཚང་གི་ཆྤེད་ཁང་མིག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སད་ན་འགིག་གི་ཡོད།
གང་ལྟར་ཀང། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་ཅྤེ་ན། དྤེ་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། ང་
ཚོས་ཕར་ཕིར་སོག་དགོས་པ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན་ཞྤེས་དྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་
ཁིམས་དོན་དྤེ་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འགོ་གི་འདུག དཔང་རགས་ཨང་ ༤༢ པ་དྤེ་རྤེད། བར་བརལ་བཀའ་
འཁོལ་དྤེ་ཚོ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུས་ནས། གང་ལྟར་ཁིམས་འགོ་སངས་ཆ་ཚང་འགོ་ནས། ཆ་ཚང་རག་པ་ཞིག་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐབས་དྤེ་དུས་ཁིམས་དོན་སྒང་ལ་ཡོང་དུས་གསལ་པོ་ཞུ་ཆོག་གི་རྤེད་བསམ། དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་
འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡངགསལ་པོ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་གིས་ཡི་གྤེ་དྤེའི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ག་
རྤེ་གསུང་འདུག་ཟྤེར་ན། གནས་སངས་རྒྱུ་མཚན་ཇི་སྤེད་ལ་དགོངས་ནས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་སོ་ཐུབ་རྒྱུ། ངས་གོང་
ནས་མར་ཀློག་ཆོག་པ་གིས། ཞུ་རྩ་དོན་ཚན་ ༤༌༩༌༡ དང། ༤༌༩༌༡ དང་ ༤༌༩༌༢ ནང་གསལ་་བའི་དོན་གནད་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ། བཀའ་ཤག་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ལ་སོ་གཏན་འཁྤེལ་
བའི་མཉམ་དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་སོས་ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེ་ལུགས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནང་བཀའ་བསྡུར་སྔ་ཕི་གནང་རྤེས། གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ཇི་སྤེད་ལ་དགོངས་ནས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་
གནས་སོ་ཐུབ་ཀི་མྤེད་ལུགས་ཞུས་པར། བཀའ་ཤག་ནས་དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན། དོན་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་
རོགས་དངུལ་དགོས་གལ་གི་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་ལབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་ཁང་གསར་ཉོ་གི་ཆྤེད་དུ་
བུ་ལོན་དགོས་འདུག བུ་ལོན་སོད་རོགས་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། རོགས་དངུལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ལབ་
སོང། དྤེ་ནང་བཞིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེར་རྩིས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྤེ་ཨ་སྒོར་
ས་ཡ་ ༡༌༥༠ འབུལ་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད། གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་འདི་མཉམ་དུ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ལོ་འཁོར་ ༣༥ གི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་དྤེ་ support ཞྤེས་ལབ་ཡོད་མ་
གཏོགས་གཞན་པ་ལབ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག གང་ལྟར་ཀང། ཁོ་རང་གིས་དྤེའི་ནང་ལ་ I am proud,
We are proud གསུངས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གི་དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
བསན་གི་མི་འདུག བུ་ལོན་གཡར་ཡོད། ང་ཚོས་རོགས་པ་བྱས་ཡོད། བུ་ལོན་གཡར་ཡོད། བུ་ལོན་གཡར་ནས་
ཁོ་ཚོ་ལ་རོགས་པ་བྱས་པ་འདྲ་པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ Support བྱས་ཡོད། རྒྱབ་སོར་བྱས་
ཡོད་ཟྤེར་ནས་གསལ་ཡོད་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ལ་བོ་བཟང་སན་གགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ལན་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གང་ལྟར་ཞུ་ལན་ནང་ཀི་
༤༌༩༌༡ གི་ ༧ ནང་གསལ་གི་བརོད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། བདྤེན་པ་ཡིན་པ་དྤེ་ཁོ་རང་
གིས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། བདུན་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་སྐབས་ཨ་རི་
དོན་གཅོད། དྤེ་བཞིན་ཨ་རི་གཞུང་དང་འབྤེལ་ལམ་གནང་བའི་ཆྤེད་ New York ནས་ Washington
སོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའི་ New York དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་སྤྱོད་དོན་ཁང་། ཁང་ཁུངས་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་བདག་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དང། དོན་གཅོད་ལ་དྤེའི་ཐོབ་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཐོབ་ཆ་ལྟ་
བུ་ཞིག་སོག་ཆ་དགོས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་བྱུང་སྐབས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་དང་
འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་པ་བོ་བཟང་སན་གགས་ཀང་ཡོད། དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དྤེའི་ནང་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༢ ནང་གསལ་
བའི་བརོད་པ་དྤེ་བདྤེན་མིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཕྲན་དོན་གཅོད་ལས་འཁུར་སྐབས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་
ནས་དོན་གཅོད་ལ་སོག་ཆ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པ་བྱུང་ལབ་པ་རྤེད་ཁོ་རང་གིས། དྤེ་སོག་ཆ་ཞིག་རྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསམ་བྱུང་ཞྤེས་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་རྤེད། ད་ང་ཚོ་ལ་སོག་ཆ་ཞིག་ཡིན་ན། སོག་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལབ་
ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་སོག་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་ལབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་ལ་ཐོབ་སྐལ། སོག་
ཆ་ཞིག་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཕར་སོད་དགོས་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དོན་དངོས་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མ་རྤེད། བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁོ་རང་ཚོར་
རྩིས་ཁ་འགོ་སངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེན་པས་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་སངས་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་
ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་དྤེ་ཐྤེབས་རྩ་ཁོ་རང་ཚོས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་རྤེད།
སོག་ཆ་ཡིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་
མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་དབར་མ་འོངས་པ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ གནང་ཕོགས་ནང་མོལ་བྱུང་བ་
ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་ཡོད་པའི་ནང་དུ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་དབུས་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་གཉིས་ཀས་དུས་ཚོད་གང་རུང་ཞིག་ལ་བུ་ལོན་ཡོངས་རོགས་རྩིས་མྤེད་གཏོང་རྒྱུའི་རྤེ་བ་གནང་ཡོད།
རྩིས་མྤེད་གཏང་བའི་རྤེ་བ་གཙང་མ་གནང་ཡོད་ཅྤེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་ནང་ཕུལ་བའི་འདྲ་བཤུས་ཡོད། དྤེའི་འདྲ་
བཤུས་དྤེ་ད་ནངས་བཀླགས་པ་དྤེ་དང་། ཀློག་དགོས་པ་ཡིན་ན། རྤེས་ལ་ཀློག་ཆོག་པ་གིས། གང་ལྟར་འདི་རྤེད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ འདི་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ Mickey ཁོ་རང་ Chairman རྤེད། At the
time of loan was made, both the Board of Tibet Fund and the CTA
hoped and expected that at some point the loan would be forgiven
and full amount would then be deemed an outright grant from
Tibet Fund to the CTA , although the specific timing of this grant
was never discussed or agreed. It was certainly a hope that after
some number of years and experience working together, the Board
would feel that the time was right to convert the loan to the grant.
འདི་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ We write this letter to confirm that the Board
is willing to consider forgiving the loan sometime in future ལབ་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་རྤེད། ད་གིན་གོང་གི་འདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ནང་བཏང་བ་ཡིན་
དུས། དྤེའི་ནང་ལ་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་རྩིས་བསུབ་བཏང་། ལྷག་མ་དྤེ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་ལ་རྩིས་བསུབ་
གཏང་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདི་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་ཡི་གྤེ་དྤེ་རྦད་དྤེ་རྙིང་པ་རྤེད། ཡི་གྤེ་གསར་པ་དྤེའི་ནང་ལ་འབུམ་བདུན་
དང་ཁི་ལྔ་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ། ལྷག་མ་དྤེ་ཡང་རྩིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་
ཚད་བཀག་བཟོས་ནས་རྩིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་འདི་གཅིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་
ནའང། Our latest communication to you, as of July 6th ད་གིན་གོང་གི་ཡི་གྤེ་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། 2017, mentioned that the Board is willing to consider to
forgiving the loan sometime in future ལབ་ནས་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སྒང་ལ་
ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་འདི་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ Tibet Fund ཡིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༢༠ ཉིན་ཁོ་རང་ཚོས་མཚན་རགས་བརྒྱབ་པའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་བོ་བཟང་སན་གགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་ཕུལ་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནང་ལ་ It is hereby agreed that an aggregate principal
amount of $ 750,000 of the Note shall be forgiven , shall ལབ་ཡོད་རྤེད།
shall be forgiven and irrevocably cancelled , and such amount shall
be ལབ་ཡོད་རྤེད། ཡང། deemed for all purpose to be a grant by us in
favor of you. ལབ་ཡོད་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་ཁྤེ་ཕན་གི་ཆྤེད་དུ། ང་ཚོས་དྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་པོ་
ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ད་ལྟ་གན་ཡིག་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞིག་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་གན་ཡིག་དྤེ་ང་
རང་ཚོའི་དོན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཞག་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན། བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་
ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོའ ་ི དབང་གིས་བཞག་པ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་
ཕྤེད་ཀ་གཏོང་ཆོག་ཆོག་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ས་མ་རྤེད་པ། སོ་སོའ ་ི རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཤིག་ཡོད་དུས། དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་
བོའ ་ི ཐོག་ནས་གན་ཡིག་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་ངོ་མ་ལ་ཕར་སོག་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་མྤེད་དུས། ང་ཚོའི་
ངོས་ནས་བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཕར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གན་ཡིག་ནང་བཞིན་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་པོ་ཞིག་བྱྤེད་དགོས་
ཀི་རྤེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་། དོན་གཅོད་གཉིས་དབར་ལ་གན་ཡིག་བཞག་ཡོད་པའི་དབང་དུ་
བཏང་ནའང་། གན་ཡིག་ནང་གི་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ད་བར་དུ་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། བརྒྱ་
ཆ་གཅིག་སྤེད་ཁ་བརྒྱབ་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་པོ། ཁང་ག་སད་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་པོ། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་
མ་རྤེད། ལག་བསར་བྱས་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་ཨ་རི་དོན་ཁང་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་དྤེའི་སྐོར་དྤེ་གསལ་མི་འདུག དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། དྤེའི་ནང་ལ་
སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ནས་བོད་མི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་
པའི་རྩིས་ཁའི་ནང་། ཨ་རི་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་གན་ཡིག་
གཞིར་བཟུང་སྤེད་ཀ་སད་མྤེད་པ་དང། སྤེད་ཀ་ལྤེན་པར་ཡོང་ཡོད་མ་རྤེད། སད་ཡོད་མ་རྤེད། ལག་ལྤེན་བསར་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁོ་རང་ཚོའི་གན་ཡིག་དྤེ་བྱས་ནས་འགོ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ལག་ལྤེན་བསར་ནས་
ཞྤེ་པོ་ཞིག་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་ཁང་ག་བྱུང་ཞྤེས་རྩིས་
ཁའི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཕ་གིར་ཕྤེབས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་ Financial Statement ལབ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག་པ། ང་ཚོས་
རྩིས་ཞིབ་ཀི་སན་ཐོ་ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། གང་ལྟར་ཡང་ ༢༠༡༦ གི་སན་ཐོ་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Tibet Fund མ་འོངས་པ་རོགས་དངུལ་རང་ལ་ཕར་བསྒྱུར་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ Financial
Statement ནང་གསལ་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ ལོའ ་ི Financial statement ནང་ལའང་དྤེ་ཕར་
རོགས་དངུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད་རྤེད། Financial Statement ལབ་པ་དྤེ་རང་བཞིན་
གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁལ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ག་བ་ཡིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུའི་གནས་
སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད།
མདོར་བསྡུས་ན་ང་ཚོས་གང་ལྟར་ཡང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ། དོན་དངོས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཕར་
སོག་དགོས་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟར་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་ཙང་། དྤེའི་སྒང་ལ་
དམིགས་བསལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། བུ་ལོན་ཟྤེར་དུས་གཅིག་གི་ས་ནས་
གཡར་ནས། གཅིག་གིས་ཕར་སོད་དགོས་རྒྱུ་འདྲ་པོ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ང་ཚོས་སོད་དགོས་མྤེད་ཅྤེས་
ལབ་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ཕར་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེ་བུ་
ལོན་ཞིག་མིན་པ་གསལ་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་ངྤེས་སོན་པ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། སོག་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་ཁོ་རང་
གིས་དྲན་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཕ་གིར་ལྤེན་པར་འགོ་དུས་སོག་ཆ། ཐོབ་ཆ། ཐོབ་སྐལ། ང་རང་ཚོ་
ལ་ཐོབ་སྐལ་ཞིག དྤེ་ཚུར་ལ་བངས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་སོས་པ་བུ་ལོན་གཡར་བར་འགོ་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་
པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་རོགས་དངུལ་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་འདུག་མ་
གཏོགས། བུ་ལོན་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ནས་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀི་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
འདྲ་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོ་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དོན་གཅོད་ཁང་ཉོ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་སོས་པའི་སྒོར་མོ་ཕོན་
ཆྤེན་པོ་ཞིག་གང་ལྟར་ཡང་རག་པ་རྤེད། དྤེ་རག་པ་ཡིན་དུས་དོན་ངོ་མ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཕར་སོག་མ་དགོས་པ་
ཞིག་དྤེ་ལྟར་ཆགས་ཡོད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་བུ་ལོན་རྤེད་ཅྤེས་བུ་ལོན་ཡིན་མིན་གནས་
སངས་སྒང་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཤད་ན། དྤེས་མ་འོངས་པར་ག་འདྲ་ཞིག་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་
པ་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བང་མཛོད་ཟྤེར་ན་མི་འདུག གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་དོ་ཕོག་འགོ་མི་སིད་པ་ཞིག་
མྤེད་དུས། དྤེ་བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ཕར་སོད་དགོས་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ང་རང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པ་
ཞིག་རྤེད། ཐོབ་པ་ལ་བརྤེན་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་གསོལ་རས་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དྤེ་གཉིས་ཀི་སྒོར་མོ་དྤེ་
བསོམས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དཔྤེ་མ་སིད་པའི་དོན་ཁང་ཡག་པོ་ཞིག་ཉོ་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་
དུས། དྤེ་བུ་ལོན་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཀུན་སོང་དྤེ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དྤེ་
བུ་ལོན་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་འདྲ་པོ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་བུ་ལོན་ཞིག་ཕར་སོད་དགོས་པ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་མྤེད་ལབ་སོང།
དྤེ་ཕར་སོད་དགོས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བུ་ལོན་རྤེད་འདྲ་པོ་ལབ་ཡོང་ན། དྤེ་ཁྱད་མཚར་ཞྤེ་པོ་
ཞིག་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ང་ཚོ་ཡིག་ཆ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་ཡིན་
ན་ཡང་བུ་ལོན་ཕར་སོད་དགོས་ཀི་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་ང་ཚོ་ཆང་མས་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུ་ལོན་ལབ་ཡོང་དུས་གཅིག་གིས་གཡར་དགོས་ཀི་རྤེད། གཅིག་གིས་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད།
གཅིག་གིས་གཡར་དགོས་པ་དང་གཅིག་གིས་སོད་དགོས་པ་དྤེ་བུ་ལོན་རྤེད། གཅིག་གིས་གཡར་ཁུལ་བྱས།
གཅིག་གིས་སད་མི་དགོས་པ་གཅིག ཕར་རྩ་བ་ནས་སད་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དོན་ངོ་མ་ཐོག་ལ་དྤེ་བུ་ལོན་
མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩ་ལ་སོག་དགོས་རྒྱུའི་དྤེ་འདྲའི་བུ་ལོན་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་བའི་རོགས་དངུལ་
ཞིག་རང་སྒང་ལ་འགོ་ཡོད་རྤེད། ཨ་སྒོར་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་དྤེ་རོགས་དངུལ་ཁོ་རང་སྒང་ལ་བསྒྱུར་ཚར་བ་
རྤེད། མ་འོངས་པ་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་དྤེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ལ་བསྒྱུར་ཡོང་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཟྤེར་ཡོང་དུས།
དྤེ་རང་བཞིན་གིས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ནང་གསྤེས་ ཀ༽ པ་དྤེའི་སྐབས་ལའང་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་གཅིག་
བཞག་པ་ཡིན། རྩ་བའི་དམ་བཅའ་དྤེ་ ཁ༽ པའི་སྒང་ལའང་གཅིག་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། རྩ་བའི་དམ་བཅའ་དྤེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དངུལ་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་སོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ནས་
ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྤེ་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ད་ཡིན་ནའང་ཡིག་
ཆ་དང་མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་
པ། ད་ནངས་ཞོགས་པ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན། མ་འོངས་པར་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ནས། ད་འདི་ཡང་བུ་ལོན་རྤེད། དངུལ་འདི་སོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་
ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུ་སོར་བས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ཡང་རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སོར་བས་འདི་ཞུ་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་
ནས་ངོས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ལ་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་ལ་ནང་གསྤེས་ཀི་
དབྱྤེ་བ་གསུམ་ཙམ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ནང་གསྤེས་ཀི་དབྱྤེ་བ་གསུམ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་ཨ་རིའི་
ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་རྤེད་དང་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སངས་འདི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད།
ཨ་རིའི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། བུ་ལོན་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་ངས་ལབ་ཀི་
ཡོད་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཀི་མྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཨ་རིའི་ཁིམས་ཀི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་གནད་དོན་གཅིག་འདི་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་འདི་ནས་མར་ལུང་འདྲྤེན་གནང་སོང། ཡིན་ནའང།
ལན་དྤེ་ཚོ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་ཞིག་ལུང་འདྲྤེན་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དགོས་པ་དགོས་པ་དྤེ་
མ་གཏོགས་ལུང་འདྲྤེན་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་པ། དྤེའི་ནང་ལ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀི་ལན་གཉིས་པ་དྤེའི་ནང་
ལ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དྲི་བ་བཏང་བའི་ལན་གཉིས་པ་དྤེ་ནང་ལ། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་
འབུལ་རྒྱུ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཡང་ཟྤེར་བ་བར་དུ་རྩོད་ལན་པས་སན་སོན་གནང་བ་རྤེད། ད་དྤེའི་རྤེས་ལ་ཚིག་
གྲུབ་གཅིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་འབྤེལ་ལམ་སོགས་ལ་
འགོག་རྤེན་མང་པོ་འཕྲད་དྤེ་ཟྤེར་རྒྱུ་གཅིག་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་དྲི་བ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་འབྤེལ་ལམ་
སོགས་འགོག་རྤེན་ཆྤེན་པོ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀི་ལན་དྤེའི་ནང་ལའང་ལན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་འདི་སྤྱིར་བཏང་གི་རོག་བཟོ་ཡི་གནས་བབས་ཤིག་ཀང་རྤེད། ཡིན་ནའང་རིག་པས་དཔྱད་
པ་ཡིན་ན། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། དྤེ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་
འདིར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་འདི་སྒྲུབ་རྒྱུའི་དངོས་དོན་མ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཞོར་དུ་འཕྲོས་ན་འདྲ་མ་གཏོགས་
ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། བྱས་ཙང་ ཁ༽ པ་དྤེ་ལ། གནད་དོན་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
ན། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཇོག་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གསུམ་
པ་དྤེ་ལ། མ་འོངས་པ་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའི་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དྤེའི་ནང་གསྤེས་གསུམ་ནང་ནས། དཔྤེར་ན་དང་པོ་དྤེ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་
ན། དང་པོ་དྤེ་ཨ་རི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་རྤེད་དང་མ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ག་
རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ད་གིན་ངོས་ལྤེན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཡིན། དྤེ་ག་རང་ཞུ་གི་ཡོད་མ་
གཏོགས་འདི་ལས་བརལ་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ང་ཚོ་ Factual Information དངོས་ཡོད་ཀི་
གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་
གིས་བུ་ལོན་མིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་དྤེའི་ཆྤེད་དུ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣། ༤༤། ༤༥། ༤༦ བཏོན་གནང་གི་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཚོ་ནང་ལ། ༤༣ འདི་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ད་འདི་གསར་ཤོས་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དྤེའི་གས་དྤེ་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་ད་ལྟ་འདིར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ལན་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
Always Intended དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། Always Intended ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། ག་དུས་
ཡིན་ནའང་བསམ་བོ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཡིག་ཆ་དྤེའི་གས་ཚང་མའི་འོག་
ལ་ཆ་རྤེན་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཆ་རྤེན་དྤེའི་གས་དྤེ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན། རྤེས་ལ་ཆ་རྤེན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་
འགྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ དྤེ་ལ་ Provide ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཡ་ལན་ག་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་
མྤེད་དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་གི་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ Support ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལའང་ལན་ག་རྤེ་ཕྤེབས་
ཡོད་མྤེད་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་གི་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས། འདི་གཅིག་ཐོ་
འགོད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ་དྤེ། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ་དོན་གཅོད་
ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་འགན་ཁྱྤེར་ནས་ཉིན་ ༢༠ རྤེས་ལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བ་
དྤེ་རྤེད། འདི་ཁིམས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། འདི་ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོར་
དཔང་རགས་མྤེད་པ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། འདི་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་པ་གིས་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤༌༩༌༢ ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་བུ་ལོན་གི་
ངོ་བོ་སྒང་ལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། འདི་བདྤེན་པ་ཡིན་པ་དྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་རྩོད་ཀི་
མི་འདུག འདི་ངོས་ལན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲི་བ་བཏང་བའི་ལན།
རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཞུ་རྩ་ ༤༌༩༌༢ ནང་གསལ་བཀའ་མོལ་གི་ཞོར་ལ་ཨ་སྒོར་
ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ལུགས་བརོད་པ་དྤེ་རང་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་འདི་དང་། ད་ལྟའི་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས། སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༤༌༩༌༢ ནང་གསལ་པའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་བརོད་ཡོད་པ་ཁས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས། འདི་དྤེ་ག་རང་གིས་ཁུངས་
སྤེལ་གི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤༌༩༌༤ ནང་ལ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༡།
དཔང་རགས་ཨང་ ༤༢། ཨང་ ༤༣། ཨང་ ༤༤། ཨང་ ༤༥། དང་འབྤེལ་ནས་རྩོད་ལན་པས་ད་ལྟ་འགྤེལ་བཤད་
གནང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༡ དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་རྤེད། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེར་ག་དུས་མཚན་རགས་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༣ ཚེས ༣༡ ལ་མཚན་རགས་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། རྩིས་ལོ་རོགས་མཚམས་དྤེ་ལ་
མཚན་རགས་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ། ཤོག་གངས་གཉིས་པ་དྤེའི་ནང་ལ། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་
༤༡ པ། དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། Events of default དངུལ་སད་མ་ཐུབ་པའི་
གནས་སངས། ཡང་མིན་ན་བུ་ལོན་མ་སད་པའི་གནས་སངས། Default ཟྤེར་དུས། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་
པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་འོག་ལ་ A དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དབྱིན་ཇི་ནང་
ལ་ In the reasonable discretion of the lender བུ་ལོན་གཡོར་མཁན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་དམིགས་བསལ་དབང་ཚད་ Discretion ཟྤེར་བ་འདི་དམིགས་བསལ་དབང་ཚད་ཅིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་
རྤེད། Reasonable ཟྤེར་ན་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དམིགས་བསལ་དབང་ཚད་གཅིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། The Borrower བུ་ལོན་ལྤེན་མཁན། After taking into account the rights ,
requirements and stated preference of third parties . Third parties
དྤེ་ག་རྤེ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། རོགས་དངུལ་སོད་མཁན་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆ་ཡིན་ན་
ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། USAID ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། PRM ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ཁོ་ཚོའི་ཐོབ་ཐང། དགོས་འདུན། ཁོ་ཚོའི་འདོད་མོས། Fails to support or use its best
reasonable effort ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། བུ་ལོན་གཡོར་མཁན་གི་ངོས་ནས་འདི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཚད་ལྡན་
དང། བུ་ལོན་སོད་མཁན་གིས། དྤེ་འདྲའི་དངུལ་རག་པ་དྤེ་མ་རག་དགོས་རྒྱུ། ཡང་མིན་ན་བརྒྱུད་ནས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་
མ་ལྤེན་དགོས་རྒྱུ། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་ཞིག Best reasonable effort ནུས་པ་ལྡན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཚད་ལྡན་ཞིག མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཟྤེར་བ་ད་གནས་ཚུལ་དྤེ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཨ་རི་ནང་ལ་དངུལ་ག་རྤེ་
རག་པ་ཡིན་ནའང་ Administrator of any and all grants solicited or
supported by borrower in United States. ད་སིང་བསྡུས་བྱས་ནས་བཤད་ན་ག་རྤེ་ལབ་
ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡིག་ཆ་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་འབྤེལ་ལམ་ཡག་པོ་བྱུང་ན་ཟྤེར་བ་ཚང་མ། གན་ཡིག་གི་འབྲུ་
དོན་དྤེ་རྩ་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚང་མ་དུམ་བུ་དྤེའི་ནང་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད། དུམ་བུ་དྤེས་ག་རྤེ་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་གཞུང་སྒྤེར་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་དངུལ་ག་
འདྲ་ཞིག་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་རག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། དངུལ་བརྒྱུད་ས་དྤེ་ Tibet Fund མ་
བརྒྱུད་པ་བྱས་ནས། དྤེ་མ་བརྒྱུད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་
བུ་ལོན་རང་ཡིན་ཞྤེས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ། གོ་བ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེ་དབྱིན་ཇིའི་ཚིག་དྤེ་
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ནང་ལ་་ཁིམས་ཀི་གནས་བབས་དང་རྩིས་ཀི་གནས་བབས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཚིག་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྤེད་སྤྱོད་
བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་འདྲ་པོ་དྤེ། ནང་དོན་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་གན་ཡིག་ནང་ལ་འཁོད་པ་དྤེ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ཡང་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་ཀྤེ་ན་ཌར་མང་ཚོགས་ལ་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ། གན་ཡིག་དྤེར་མཚན་རགས་རྒྱག་མཁན་དྤེ་སྐལ་
རྡོར་ལགས་དང་། བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། དྤེ་བོ་བཟང་སན་
གགས་ལགས་ཀིས་བསོན་ཡོད་མ་རྤེད། Geoffrey D Menin, Vice President ཡིས་མཚན་
རགས་བསོན་ཡོད་རྤེད། ཚུར་ཕོགས་དྤེ་ལ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀིས་ Tibetan Community
Development Fund ཡི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་མཚན་ཐོག་ནས་བསོན་ཡོད་མ་
རྤེད། Office of Tibet, New York, Representative ལབ་ནས་བསོན་ཡོད་རྤེད། དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་མཚན་ཐོག་ནས་བསོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ ནང་ལ་ Financial Statement ཡི་ Exhibit A ནང་ལ་
Loan Receivable Note 7 ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་
རྩོད་པས་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ། དངུལ་དྤེ་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཤིག་ནས་རྩིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་རྤེད། ཚིག་
དྤེ་ད་ལྟ་འདིར་གཅིག་གསུངས་སོང། རོགས་དངུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་
སོང། དྤེའི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་གི་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང། དཔང་རགས་ཨང་
༤༢ ཀི་ཤོག་གངས་གསུམ་པ་དྤེ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་ཨང་ ༧ དྤེའི་ནང་ལ་ Note 7, Loan
Receivable ཚིག་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། On march 31, 2014 ,the Fund
entered into a $ 1.5 million loan agreement with the Office of
Tibet to purchase a building that will then be partially subleased by
the Fund (Note 6). The loan is partially collateralized by a lease
agreement between the Fund and the Office of Tibet in an
aggregate amount of $ 425,000. The loan matures on March 31,
2043 at which point the balloon payment of $ 1.5 million will be
due. The interest rate is 1 % and the interest income for the year
ended December 31, 2015 was $ 15,000. The amount as
outstanding as December 31, 2014 is $ 1.5 million. དྤེའི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་
གནང་སིན་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་རོགས་དངུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཉན་རྒྱུ་ནོར་
མྤེད། ཚིག་དྤེ་ནི་འདིར་བཀོད་ཡོད། ༢༠༡༦ ནང་ལའང་དྤེ་འདྲ་བིས་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ གི་ Financial
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statement ཡིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་རྤེད། ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ་ ༢༠༡༧ དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མྤེད། ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན་དཔང་རགས་འདི་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ རྩིས་ལོ་དྤེའི་མཇུག་གི་དྤེ་རྤེད།
དྤེ་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བས་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ནི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་ནང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དྤེ་
ག་རང་བཏོན་ནས་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣ པ་ལས་བསོམས་དྤེ་ནང་ལའང་
Loan receivable 1.5 million ལབ་ནས་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༤ པ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་རྤེད།
བུ་ལོན་གི་ཡི་གྤེ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དབར་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་བུ་ལོན་ལྤེན་
ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞུས་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ། Further resolved that in order to help finance the above
purchase , the corporation is hereby authorized to request and
accept an approximately $ 1.5 million , low interest loan from the
Tibet Fund with such interest rate not to exceed 1% per annum. དྤེ་
འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གན་རྒྱ་དྤེ་བོད་ཀི་དོན་ཁང་མིང་དྤེ་བཅུག་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས། དོན་ཁང་
གིས་སྐད་ཆ་བཤད། ཡིན་ནའང་གན་ཡིག་དྤེ་ Tibet Fund དང་ Tibetan Community
Development Fund དབར་ཐད་ཀར་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ Tibet
Fund དང་ Office of Tibet གཉིས་དབར་བཞག དངུལ་དྤེ་ Tibetan Community
Development Fund ལ་ཕར་སད་ལབ། Tibetan Community Development
Fund མིང་གི་སྒང་ལ་ས་ཆ་ཉོས། མ་འོངས་པའི་གནས་སངས་བརན་པོ་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གནས་
མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ནས་ཚུར་ཁང་ག་བངས་ཡོང་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དོན་ཁང་གིས་ཟླ་བ་རག་པར་ཁང་ག་ཨ་སྒོར་ ༢༠༠༠ སོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བངས་ཡོང་དུས་ཙམ་
པ་ལ། ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁལ་གཡོལ་བ་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སོན་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་ཁ་ཐུག་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད། ད་འདི་ནོར་འཁྲུལ་
བྱས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཡིག་ཆ་དྤེ་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་ནང་མ་སད་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སྣོད་ནང་ལ་ཡང་
མ་བཞག་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཡོད་པ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་
བསན་གནང་ན་འགིག་གི་རྤེད་པ། བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མྤེད། ད་གིན་ངས་ཞུས་པ་ཡིན།
བཀའ་ཤག་གིས་ང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་བཏང་གནང་བའི་སྐབས་དྤེ་ལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་ཡོད་
རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཆ་དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་འཇོག་མི་དགོས་པ་མཐོང་སོང་ཞྤེས་དོན་གཅོད་ཟུར་
པས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པ། ལས་བྱྤེད་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལས་ཁུངས་ནང་མ་
བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཕུད་འགོ་ཡི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ད་ཡིན་ནའང་ད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྟའི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཉྤེ་པོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕར་ནས་མ་འགིགས་པ་ཡིན་ནའང་
འདིར་ལས་འགན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་སད་ནས་བཞག་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་ག་རྤེ་བཟོ་ཡི་ཡོད་
དང་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆ་འདིའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། བཀའ་འཁོལ་དྤེ་
Tibetan Community Development Fund འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞུས་ཡོད་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དངོས་ནས་བྱས་ན་བུ་ལོན་གི་མཚན་རགས་དྤེ་ Office of Tibet ཡིས་བརྒྱབ་ཡོད་དུས་
Office of Tibet གི་རྩིས་ནང་ལ་ཕར་སོད་བསད་ཅིག་གསལ་དགོས་པ་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་ཡིག་ཆ་དྤེ་མཐོང་མྤེད་དུས། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་དྤེ། དོན་ཁང་ནས་
ཕར་སོད་བསད་འདུག་པྤེ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདི་རྤེད། ད་ཕིས་སུ་གནས་སངས་བལྟས་
ཡོང་དུས། དཔང་རགས་ ༤༥། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་
རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྩིས་ཞིབ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ་ Current Liabilities སོད་བསད་ཨ་
སྒོར་ 27,315 མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་འདི་ Schedule ཨང་ཀི་གསུམ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་
བལྟས་དུས་ཙམ་པ་ Current Liabilities ནང་ལ་ཨ་སྒོར་ 27,315 ནང་ལ་ Office of Tibet
གསལ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། རྩིས་ཀི་
འགོ་སངས་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག དངུལ་དྤེ་ཕིར་སོག་གནང་དགོས་ཀི་མྤེད་པ་ཡིན་ནའང་། ཕ་
གིར་ཡོང་བསད་གསལ་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོའི་འདིའི་ནང་སོད་བསད་ཅིག་བིས་པ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པ་
ང་ཚོར་ཁིམས་དང་། ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་མ་འཕྲད་པའི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་སོན་
དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདི་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦
འདི་གུས་པ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་འདི། གནས་སངས་དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ནན་ཏན་གིས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་ནང་ལ། ང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བའི་གནས་སངས་
དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཡིག་ཆ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་བཀའ་ཤག་གིས་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་གཟིགས་ཡོད་རྤེད་གཟིགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ལན་དྤེ་
དྤེ་རིང་ཞོགས་པར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ དྤེ་ཕུལ་བ་ཡིན་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ འདིའི་ནང་ལ། གལ་སིད་བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་ལ་ཡིག་ཆ་མྤེད་པ་ཞིག དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལག་པ་ལ་རག་པ་ཞིག ཡར་གཏང་དགོས་ཀི་ཡོད་
ན་ཕུལ་ཆོག་ཞུས་དུས་ཙམ་པ་ལ་ལན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང། ཡིན་ནའང་གུས་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་
ཚང་ལ་ལན་ཕུལ་བ་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༨ ནང་ལ་ཡོད། བཀའ་དྲུང་སོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས། ཉྤེ་ཆར་
བར་དུ་འདིར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་འདིར་ཕྤེབས་མི་འདུག སོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དྤེ་རིང་
ཞོགས་པ་སྐུ་ངོ་མཆོག་གི་གོག་འཕྲིན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཟིན་
པ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་མིང་འཛིན་པས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༢༨ ལ། གུས་ཞུ་སོར་བའི་
ཚེས་ ༢༦ ལ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༩ པ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འདི་
སྐབས་དྤེ་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ལག་པ་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདི་ཕུལ་བ་ཡིན། དཔང་རགས་ཨང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༤༩ ནང་ལ། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་འདི་ནིའུ་ཡོག་གི་ཁིམས་ཀི་དགོངས་དོན་ Legal document གཅིག་
ཡིན། ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན་ཟྤེར་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་གསལ་བཤད་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢
ཚེས་ ༦ ཉིན་གནང་བ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལའང་ཆ་རྤེན་ཡོད་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་བུན་དངུལ་ཡིག་
ཆའི་འབྲུ་དོན་རྩ་འཛིན་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཉིས་ཀི་འབྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད་ཕན་
ཚུན། བུན་དངུལ་ཡིག་ཆའི་འབྲུ་དོན་རྩ་འཛིན་ལབ་དུས་ཙམ་པ་ལ། གན་ཡིག་འདིའི་ནང་ལ་གཟིགས་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཉིས་ཀི་འབྤེལ་ལམ་མུ་མཐུད། ཕན་ཚུན་བརྩི་མཐོང་
ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཨ་རི་གཞུང་གི་དངུལ་རག་རྒྱུ་དྤེའི་གས་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནས་
རག་གི་ཡོད་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། གཅིག་ཕན་གཅིག་གོགས་བྱུང་ཚེ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་དུས་སྐབས་རན་པ་ཞིག་ལ། ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ཡོད་མ་
རྤེད། འདི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁོ་རང་ཚོའི་འདོད་པ་གཞིར་བཟུང་འདྲ་པོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དགོས་པ་གཞིར་བཟུང་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། རན་པ་ཞིག་ལ་བུ་ལོན་རོགས་དངུལ་དུ་
ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་ཐུབ་པའི་རྤེ་འདུན། ཡང་ཞུ་ཐུབ་པའི་རྤེ་བ་དང་འདུན་པ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཐག་ཆོད་
པའི་གནས་སངས་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། མུ་མཐུད་བསམ་ཤྤེས་ཞུ་བཞིན་པ། འདི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་རང་གིས་
བཤད་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཀི་ཡིག་ཆ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་གི་དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠ ཐམ་པ་དྤེ་རྩ་
བས་ཁིམས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་རྤེད། ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ་བུ་ལོན་ཡིན་པའི་གནས་སངས་གང་ཡང་བསན་ཡོད་མ་རྤེད། གང་
ལྟར་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གནད་དོན་དྤེའི་གས་དྤེ་བསན་ཡོད། དྤེ་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤༌༩༌༨
ནང་ལ། ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༩ དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ༤༩ དྤེའང་སན་སྤེང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༩ དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སྤེལ་བཞག་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དྲི་བ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྲི་བ་བཏང་བ་དྤེ་ལ་ལན་དྤེ་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་གུས་ཞུ་སོར་བས། བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ Mickey Lemle ཡིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡
ཉིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་དྤེར་ Toronto མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ་དྤེའི་ནང་དོན་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་མ་མཐུན་པ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་བཀོད་པའི་
ཡི་གྤེ་དྤེ་རྤེད། ད་ངས་ཡང་བསར་འདི་ཞུ་གི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཆ་ཚང་གཅིག་ད་རིང་ཞོགས་པ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ས་འཇུག་ནང་ལ་ཚུད་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། དོན་རྡོག་རྡོག་ག་རྤེ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་བུ་ལོན་མ་
ཡིན་པ་ཆ་ཞོག དངུལ་སོག་མ་དགོས་པ་ཆ་ཞོག དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཁོ་ཚོས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་
ཁོའ ་ི ཆྤེད་དུ་ཡིག་ཆ་དྤེ་བཟོས་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོ་དོན་ཁང་དང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའི་སྲུང་སོབ་
ཀི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བཟོས་ཡོད་རྤེད། ད་རྙོག་དྲ་དྤེ་འདིར་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་འདིར་ཐུག་གི་ཡོད་
རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་གྲུང་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་རྤེས་ལ་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་
མྤེད་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་འཁོད་འདུག་པ། ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་རྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱས་ཡོད་རྤེད། སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་རྤེད་དམ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ།
སྲུང་སོབ་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་ཕ་གིར་ཁིམས་མཐུན་གི་གན་ཡིག་ཅིག་བཞག་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་དབར་ནང་མོལ་གི་ཡིག་ཆ་ཟུར་དུ་བཞག་སྤེ། ང་ཚོས་ཁིམས་མཐུན་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་འདྲ་
ཞིག་བཞག་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་འདི་ཕར་སོག་དགོས་ཀི་མྤེད་ད་ཟྤེར་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
འཇོག་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀི་ལན་ནང་ལའང་གསལ་
པོ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ད་ལྟའི་འགན་འཛིན་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཐོག་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀི་ལན་ནང་ལ་
གསལ་པོ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡིག་ཆ་དཔང་རགས་
སོན་རྒྱུ་མྤེད་པ་འདི་ནས་གསལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་བརན་ཆ་ཞིག་ཀང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། འདིའི་ནང་
ལའང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གནས་ཚུལ་ཡོངས་གགས་ཆགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟའི་འཆར་ལ་འབུམ་བདུན་དང་
ཁི་ལྔ་དྤེ་གནང་སིན་བཟོས་ཟིན་པ་ཞྤེས། འཕྲོས་དྤེ་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་དྤེ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༡ ནང་ལ་གནང་སིན་
བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྤེ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ངོས་ལྤེན་གནང་ནའང་རྤེད་མ་གནང་ནའང་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་
བྱུང་བའི་རྤེས་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་འགའ་ཤས་ཤིག་མཇལ་ནས། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ཁུལ་ལ་
གོས་ཚོགས་སྔོན་ལ་དངུལ་དྤེ་ཆ་ཚང་གནང་སིན་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ན་བཟོས་པ་རྤེད། མ་བཟོས་པ་ཡིན་ན་དངུལ་དྤེ་
ཕར་སོག་གི་ཡིན་ད། ག་འདྲ་བྱས་ནས་སོག་གི་ཡིན་ཟྤེར་ན། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་
མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕོ་བང་ནས་མར་ཞུས་ནས་ཕར་སོག་གི་ཡིན་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆྤེའི་དངུལ་ཕར་ལྤེན་ཐུབ་ས་རྤེད་པྤེ། གནས་སངས་འདི་གལ་སིད་དགོས་གལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ད་ལྟའི་འགན་འཛིན་ལས་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་བ་ཡིན་ན།
ཁོ་ཚོའི་ཚིག་ཐོ་ནང་ལ་ཉར་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༡ དུས་ཚོད་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་
རྤེད། དྤེའང་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དྤེ་མིན་པའི་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། གན་ཡིག་དྤེ་ ༢༠༤༣ བར་དུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གན་ཡིག་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ་
དངོས་སུ་དྤེ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་རྤེས་སུ་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལའང་ཚང་མ་ལ་ཆ་རྤེན་ཡོད་རྤེད་།
༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༠༦ ལ་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལའང་ཆ་རྤེན་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༡
ལ་ལན་ཕུལ་བ་དྤེའི་ནང་ལའང་ཆ་རྤེན་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ ༡༢ ཚེས་ ༠༦ ཉིན་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་
སྤེལ་བ་དྤེའི་ནང་ལའང་ཆ་རྤེན་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གསུངས་པ་དྤེ་
ཡིག་ཆ་མཐའ་མ། ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཡིག་ཆ་གསར་ཤོས་འདྲ་པོ་དྤེ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལའང་
In addition, the Board has resolved that the balance of $ 750,000
shall be converted to an outright grant in January 2021, ཆ་རྤེན་དྤེ་འདི་
ནས་འགོ་ཚུགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། assuming that there is ongoing corporation
between the Central Tibetan Administration and The Tibet Fund. ཆ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེན་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཡིག་ཆ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ལ། ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ལྟ་སངས་བྱས་པ་ཡིན་
ན་གན་ཡིག་དྤེ་ཁིམས་མཐུན་རྤེད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེའི་འབྲུ་དོན་གཞིར་བཟུང་དངུལ་དྤེ་བུ་ལོན་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་ཞུ་སོར་བའི་ལྟ་སངས་གང་ཡིན་མིན་ལ་མ་
བལྟོས་པར། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཁིམས་ཐོག་ནས་དྤེ་བུ་ལོན་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དངུལ་སོག་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་བལྟོས་པར། ང་ཚོའི་རྩིས་ནང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་སོད་བསད་ཅིག་འབི་དགོས་ཀི་འདུག མ་འོངས་པ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་འདྲ་པོ་དྤེ་འདི་ཆགས་པ་རྤེད།
ད་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཇོག་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༦ ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་རུང།
དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ་དྤེ་སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་སྐལ་བཟང་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་ཀིས་སྐབས་དྤེའི་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་ལ་ཕུལ་པའི་ཕག་བིས་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་
དངུལ་དྤེ་ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་སན་སོན་ཞུས་ཟིན་སོང། ད་གང་ལྟར་སིང་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་སུའི་དགོས་
པའི་དབང་གིས་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་པའི་དབང་གིས་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་དགོས་པའི་དབང་
གིས་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་འགྤེལ་བཤད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། བུ་ལོན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་
རུང་། དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་མྤེད་པར། ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ། ད་
དགོས་པའི་དབང་གིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་
༤༌༩༌༡ ནང་ལ་མཐར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དོན་ཁང་ལ་སོག་ཆ་གནང་རྒྱུ་
གནང་བ་དང། དངུལ་འབབ་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་བུ་
ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་ཁུར་ཞུ་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་
༤༌༩༌༢ ནང་ལ། དོན་ཚན་བཞི་པ་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་
བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས་ནས། སྐབས་དྤེའི་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སིད་
ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ལ་ Washington DC རུ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ཉོ་ཆོག་པའི་ཕག་བིས་ཤིག་
ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེའི་ནང་དུ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་ལྤེན་ཐབས་སུ་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པས་ལྤེན་རྒྱུ་ཆགས་
དགོས་བྱུང་བ་དང། ཡིན་ནའང་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཕིར་སོག་བྱྤེད་མི་དགོས་པའི་སྐོར་ཁ་
གསལ་ཡོད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༤ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ། བྱས་
ཙང་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡ ནང་ལ་ནང་ཡིག་ཡིན་པ་ཟྤེར་བ་དང་། ནང་དོན་གི་ནང་གནས་འགོ་ལུགས་མ་
ཤྤེས་པ། ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༤ ནང་ལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་ནང་གནས་ཡིན་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ད་ཆ་ཞུ་སོར་བའི་ནང་དོན་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གང་སར་ཕིར་བསགས་བྱས་པ། ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་ཞྤེས་ ༤༌༩༌༤ ནང་དྤེ་ག་རང་ཡོད་རྤེད།
སྒྲུབ་དགོས་པ་དོན་གཅོད་ཀི་རྩིས་སོད་སྐབས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྦྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། གང་ལྟར་གན་
ཡིག་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་ཡོད་རྤེད། ད་གིན་ངས་བསྒྱུར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་བྱུང་
ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས། སྔོན་ལ་བསྒྱུར་པའི་ཚིག་སོར་དྤེ་འདི་ཆགས་ཀི་འདུག དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ (A) དྤེ། བུ་ལོན་
གཡོར་མཁན་(བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་)གིས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དབང་ཚད་འོག་བུ་ལོན་ལྤེན་མཁན་(དོན་ཁང་)གིས་
ཕུང་གསུམ་པའི་(ཨ་རི་གཞུང་སྒྤེར) ཐོབ་ཐང་དང་དགོས་འདུན་མངོན་འདོད་ངོས་འཛིན་ཐོག་ཨ་རི་ནང་ལ་རོགས་
དངུལ་ཐོབ་བཞིན་པ་དྤེ་དག་གི་འཛིན་སོང་གི་འགན་འཁུར་བུ་ལོན་གཡོར་མཁན་( བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་) ལ་རྒྱབ་
སོར་མ་ཞུས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གིས་འདྤེམས་སྒྲུག་མ་བྱས་པ། Or ཡང་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་
སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༩ ནང་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༦ ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་བུན་དངུལ་ཡིག་ཆའི་འབྲུ་དོན་རྩ་འཛིན་དང་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་ངས་ད་
གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣ ནང་ལ། དྤེའི་སྒང་ལ་
In addition ཟྤེར་བ་དྤེ། ཅི་སྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དབར་མཉམ་རུབ་མུ་མཐུད་
བྱུང་ན། འགན་ལྷན་ནས་དངུལ་ལྷག་བདུན་འབུམ་ལྔ་ཁི་ཐམ་པ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ལ་ཐད་ཀར་གནང་སིན་དུ་བསྒྱུར་
རྒྱུའི་ཆོད་སྤེམས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཆོད་སྤེམས་ཡོད། བྱས་ཙང་ཆ་རྤེན་དྤེ་གས་ཚང་མ་འཇོག་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དྤེ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༡ བྱས་ནས་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་བར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ད་ལྟའི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
དགྤེ་རྩའི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནས་ལྤེན་མ་དགོས་པར།
གཞན་པ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ལྤེན་རྒྱུའི་བསམ་བོ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་
ལགས་ཀིས་དྤེའི་དབར་ཟྤེར་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡོང་བ་དྤེ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་
ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། གནས་སངས་དྤེ་དྤེ་
ལྟར་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་མ་འོངས་པ་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་
བའི་ཞུ་རྩ་ ༤༌༩༌༦ ནང་ལ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༧ པ་བཀའ་ལན་ཕུལ་བའི་ནང་ལ། ང་ཚོས་མ་འོངས་པ་ཁིམས་
དང་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་དབར་བཞག་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ད་གིན་
ངས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དྤེ་འཇོག་སངས་ནོར་ཡོད་རྤེད། གན་ཡིག་གི་ནང་དོན་ལྟར་དངུལ་དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེབས་རྩ་ལ་སོད་དགོས་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་ནས་ཁ་ཐུག་སད་རྒྱུ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་
གཅིག་བྱས། བོད་ཀི་དོན་ཁང་ནས་སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་རང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ད་ལྟའི་
ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་ཀིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་བ་དྤེར་བཀའ་ཤག་གིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས། གནང་སངས་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་
ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་དོན་གཅོད་གཉིས་མོས་མཐུན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་པའི་རྣམ་
པ་འདྲ་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཆ་ཚང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་
ནས་གན་ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩ་ལ་སད་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཐྤེབས་རྩ་
ལ་སད་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཡང་སད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་བར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་འཕར་མ་གཅིག་བྱས་ཡོད་རྤེད།
ནོར་འཁྲུལ་འཕར་མ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁང་པ་ཚོང་མཁན་གིས་ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་
སྔ་འདོན་དགོས་ཀི་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སྔ་འདོན་དགོས་ཀི་ཡོད་གསུང་དུས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་དངུལ་དྤེ་
བཏང་གནང་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དངུལ་དྤེ་ག་བ་ལ་བཅུག་པ་རྤེད། ཐད་ཀར་ Tibetan Community
Development Fund Account ནང་ལ་བཅུག་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ Account ཟྤེར་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དམིགས་བསལ་
Account ཞིག་ Special Account ཟྤེར་བ་ཞིག དྤེའི་ནང་ལ་བཅུག་པ་རྤེད། ད་དྤེ་བཏང་ཡོང་དུས།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ Account དབར་ལ་གན་ཡིག་ཅིག་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། དྤེ་ Grant
རྤེད། བུ་ལོན་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད། ཡིག་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་ Account ནས་
Tibetan Community Development Fund ལ་ཕར་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་སད་དུས་ཙམ་
པ། ཡང་ཆིབས་བསྒྱུར་ Account དྤེར་མ་འོངས་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དངུལ་དྤེའི་བདག་དབང་
སུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡང་ཕོ་བང་ལ་དྤེད་འགོ་བའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་༸སྐུ་
མདུན་གི་མཚན་དྤེ་ཡང་བསར་དྲུད་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནོར་འཁྲུལ་གཅིག་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་
ཞུ་རྩ་ ༤༌༩༌༡ ནང་ལ་ Tibetan Community Development Fund མིང་ཐོག་ལ་ཁང་པ་ཉོ་
རྒྱུའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༠ ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད། ད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་རྩིས་དང་ལས་བསོམས་ཀི་ནང་ལ་ཡོང་བསད་གསལ་གི་ཡོད་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣ ནང་ལ་བཀོད་
ཡོད། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ནང་ལ་སོད་བསད་གསལ་གི་མྤེད་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ནང་
ལ་བཀོད་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གན་ཡིག་གི་འབྲུ་དོན་སྤེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་དང་། དོན་ཁང་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩར་ཁང་པ་གས་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་བསན་རྒྱུ་དྤེ་ཨ་སྒོར་ ༡༥༠༠༠ ཕར་ཚུར་སད་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ནས་
བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། གཅིག་གིས་ཀང་བརྩི་བཀུར་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཁྱྤེད་རང་
ཚོས་ཀང་རྩིས་ཁུར་མ་ཞུས་པ་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད་ད། རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་བུ་ལོན་དྤེ་རྩིས་ཀི་
ནང་ལ་སོན་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བུ་ལོན་གི་ཡིག་ཆའི་འབྲུ་དོན་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་དོན་ཁང་གིས་ཐྤེབས་རྩ་ལ་
སྤེད་ཀ་སོད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་དོན་ཁང་ལ་ཁང་པ་ཞིག་གས་ཡོད་པའི་ངོ་
བོ་སོན་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། འདི་ལ་ཁང་ག་བངས་པའི་ངོ་བོ་དྤེ་སོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་
རྤེད། དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་གཉིས་ཀས་ནོར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༨ ནང་ལ།
ད་འདི་ནས་མར་ལན་འདི་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་གནང་ཕོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁལ་དང་ཁིམས་འགོ་སངས་ཆ་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་
འཁུར་ཞུ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་དང། ཤོག་གངས་ཨང་ ༦༢ ནང། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་རྤེས་སུ་
བཀའ་ཤག་གིས་ཕིར་སོག་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མྤེད་པ་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན།
ཕོགས་གཉིས་ཀར་དངུལ་དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མྤེད་པ་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་སྒོར་ས་
ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སོར་ཚུལ་དུ་གནང་བ་ཡིན་པ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་
ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཚར་བ་ཞིག ད་ཚིག་གྲུབ་འདི་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེའི་རྤེན་པས་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་
ཡོང་མི་ཤྤེས་ལ། དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མ་
རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༤ ཤོག་གངས་ ༦༠ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོང་ཉྤེན་ཡང་མཐོང་མྤེད། ད་ཆ་ཞུ་སོར་བས་ནང་དོན་དྤེ་
གང་སར་ཕིར་བསགས་གནང་བའི་རྤེན་གིས། མ་འོངས་པར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
སིད་པས། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་འགན་འཁུར་དགོས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་འདིའི་ནང་ལ་གང་ལྟར་སོན་འཛུགས་དྤེ་
ཕི་ལོགས་ལ་དང་པོ་ཤོད་མཁན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་རྤེད་མདོག་མདོག་གོང་དུ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་དྤེར་དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ནང་ཁུལ་ཚོགས་འདུ་རྤེད།
ཕིར་བསགས་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། ཕིར་བསགས་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༥ ཉིན་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དཔང་པོ་འདིར་ཕྤེབས་མཁན་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ལས་ལྷག་ཅིག
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་སྤྱི་མོས་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཡིན་གསུངས་པའི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་མོར་མ་བཏོན་གི་བར་དུ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་པ་གང་ཡང་མྤེད།
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཐོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཞུ་སོར་བའི་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་དྤེར་ཆུ་ཚོད་བཞིའི་རིང་གསལ་བཤད་དྤེ་མ་བྱས་རང་བྱས་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེན་
རྩ་གཙོ་བོ་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་གསལ་བསགས་དྤེ་ཡང་དཔང་རགས་སུ་ཕུལ་བ་ནང་བཞིན་དབྱིན་ཇི་དང་བོད་ཡིག་
གཉིས་ཀ་ནང་ལ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་འདྲ་པོ་ཡིན་ན། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་
ཚོའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བོད་ཡིག་ནང་ལ་མ་གཏོགས་བཏོན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ནང་ལ་བཏོན་རྒྱུ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་རྤེད། ནང་ཁུལ་ག་རྤེ་བཏོན་གི་ཡོད་ན་བཏོན་གི་ཡོད་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན། ད་ངས་སོན་འཛུགས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད།
བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་
བཏོན་གནང་བའི་སྐབས་སུ། tibet.net ནང་ལ་དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་རྤེད། bod.asia ནང་ལ་
བོད་ཡིག་ནང་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་བོད་མི་སྤྱི་ཚོགས་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར། བོད་མི་ལ་རྒྱབ་
སོར་བྱྤེད་མཁན་དང་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཕི་མི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། དྤེའི་གས་ཚང་མ་ལ་
གུས་ཞུ་སོར་བའི་གནས་སངས་དྤེ། གང་ལྟར་མགོ་བཀག་ས་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག བཟོ་རྒྱུ་
ཡིན་པ་ཞིག་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བཏོན་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཞུས་མྤེད། དྤེ་
Page 531 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲའི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་ལ། ད་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེའི་གས་དྤེ་གང་ལྟར་མར་ཕོགས་བསོམས་བརྒྱབ་པ་
ཡིན་ན། གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཅིག་གི་འགན་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་གི་ཡོད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལའང་བརྩི་བཀུར་ཞུས་པ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ལས་བརལ་བའི་སྐད་ཆ་གཞན་པ་སུ་གཅིག་ལ་གང་ཡང་བཤད་མྤེད། ཡིན་ནའང་
སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ། མ་འོངས་པར་གལ་སིད་དྤེ་ IRS ཡིས་ཞིབ་འཇུག་
བྱས་པ་ཡིན་ན། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པ་ Tibetan Community Development Fund
ཡི་ཁྤེ་མྤེད་ཚོགས་པའི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྤེད། ཁལ་ཕོག་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་
ཀ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དངུལ་དྤེ་རྤེད། འདི་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༦།༣༧ ཕོག་སིད་ཀི་རྤེད། ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༦།༣༧
ཕོག་པ་ཡིན་ན། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་རྤེད། ཨ་སྒོར་འབུམ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་
ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་
རྤེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཞྤེས་ Trust བིས་ཡོད་རྤེད། དངུལ་དྤེ་ཚོ་ Trust ནས་གནང་ཡོད་མ་
རྤེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གིས་བརན་པོ་ཞྤེ་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གིས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་དྤེའི་གས་
ཚང་མ་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ Account ནས་གནང་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཐྤེབས་རྩའི་དངུལ་ནས་གནང་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན། ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གསུམ་རྤེད། ཁྱོན་བསོམས་པའི་ས་ཡ་
གཉིས་དང་འབུམ་བརྒྱད་ལ་ཁལ་ཕོག་པ་ཡིན་ན། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་མིན་ཙམ་གི་ཁལ་ཕོག་སིད་པ་རྤེད། དྤེའི་
སྒང་ལ་༸སྐུ་མདུན་མཚན་ཤས་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན་ཡིན་པ་བྱས། སིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་ཡིན་པ་
བྱས། དྤེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོ་རྩིས་བཅོས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན་བྱས་བཞག་ན།
ཡང་མིན་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ནའང་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཧང་སང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་པ། ང་རང་ཚོ་ནང་
ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད་པ། ཡིན་ནའང་ཨ་རི་གཞུང་མཉམ་དུ་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན། ཉྤེན་ཁ་
ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་ནས། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དྤེ་མུ་མཐུད་
ནས་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་གང་ལྟར་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཟིན་པ་ནང་བཞིན། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་
ཡོད་པ་དྤེ་ཕར་ཕོགས་ནས་རྩིས་བསུབ་ཡིན་ནའང་རྤེད། གནང་སིན་ཆ་ཚང་མ་བཟོས་བར་དུ་རྩིས་ནང་ལ་སོད་
བསད་འབི་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དངུལ་ཕར་སོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་དུས་ནམ་ཡང་
ལབ་རྒྱུ་མ་བྱུང། གནས་སངས་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ད་ལྟ་
འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་
པ་དྤེ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ནང་ལ་བུ་ལོན་ཡིན་དང་མིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འདིའི་རྤེས་འབྤེལ་གི་གནས་ཚུལ་
ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། འཛིན་སོང་གིས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ཀིས་གནང་
དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དང་། གཙང་མ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་ཁྤེ་ཕན་དང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣ་ཚོའི་མཚན་ཤས་མི་འགོ་པའི་ཆྤེད་དུ། འགན་འཁྱྤེར་ནས་ཞུས་པ་
ཞིག་ཡིན་མ་གཏོགས། དྤེ་ག་ཙམ་ངས་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ལ་འཁོན་འཛིན་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་རང་ཡིན། ཡིན་ནའང་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརྤེན་ནས། ས་ཡ་གཅིག་གི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས། ང་ལས་མཚམས་འཇོག་ཏུ་བཅུག་པ་
རྤེད། དྤེར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག ང་མི་གཅིག་རྤེད། ང་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་སྤྱི་
སན་རང་གི་ཐོག་ནས་འདི་ཞུ་གི་ཡོད། དཀའ་ངལ་འདི་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ཞུ་སོར་བས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང། གང་ལྟར་ཡང་དངུལ་འབོར་དྤེ་ཨ་རི་ཐྤེབས་
རྩ་ནས་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སྒང་ལ་གསུངས་མ་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡང་ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་ངོས་ལྤེན་བྱས་སོང། གང་ལྟར་ཡང་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་
ཡིན་དུས། བུ་ལོན་མིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེའི་རྒྱབ་ལོངས་དང་། ཧ་
ལམ་ Tibet Fund གི་མགིན་ཚབ་པ་བཟོ་འདྲ་པོ་ལབ་ན་ཁྱད་མཚར་ཞིག་ཡོད་ས་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆ་ཚང་
Tibet Fund གི་ཚང་མ་གོ་བསད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་དང། Tibet Fund ཡི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་
བའི་ཐོག་ནས། ད་དུང་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་གནད་དོན་
འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་དྤེ་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་
ཡིན། བུ་ལོན་མིན། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། ངས་ད་གིན་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་འདི་རྤེད། ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་
ཞིག་ཡིན་ཡོང་དུས། བུ་ལོན་མིན་པ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ནས་ཁས་བངས་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་ལ། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གན་ཡིག་བཞག་མྤེད་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད།
གན་ཡིག་བཞག་ཡོད་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕར་སོག་
དགོས་རྒྱུ་ཞིག་མ་རྤེད། སོག་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་མིན་དུས། ང་ཚོའི་བུ་ལོན་དྤེ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་
རོགས་དངུལ་རང་སྒང་ལ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་དོན་གཅོད་ངོས་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་སོག་ཆ། ང་རང་ཚོ་ལ་ཐོབ་སྐལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ། ང་ཚོ་ DC སོ་འགོ་གི་ཡིན། ཁང་པ་ཉོ་དགོས་ཀི་འདུག ང་
ཚོའི་ཐོབ་སྐལ་དྤེ་སོད་རོགས་གིས་ལབ་ནས། ཐོབ་སྐལ་དྤེ་ཡིན་པ་ཡང་བོ་བཟང་སན་གགས་ལ་སོགས་པའི་ངོས་
ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་ཐོབ་སྐལ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ལ་ཐོབ་བཞག་པའི་སྐལ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་
བརྒྱུད་རིམ་རྒྱབ་ལོངས་ངས་ཞུ་གི་མིན། གང་ལྟར་ཡང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཕ་གིར་ནིའུ་ཡོག་ལ་ཁང་པ་ཉོས་པ་
དྤེའི་རྤེན་པས། ང་ཚོ་བོད་པའི་མིང་འཁྱྤེར་ནས་ཞལ་འདྤེབས་མང་པོ་ཞིག་བསངས་ཡོད་པ་དང་། བོད་པའི་མིང་
འཁྱྤེར་ནས་གང་ལྟར་ཕ་གིར་ཁང་པ་ཉོས་པའི་རྒྱབ་ལོངས་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ལ་བརྤེན་ནས་ང་རང་ཚོའི་ཐོབ་སྐལ་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་སོད་རོགས་གིས། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ནིའུ་ཡོག་ལ་བསད་ན་བསད། ག་
བ་བསད་ན་བསད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ལ་མ་དགོས་ན་ང་ཚོ་ནི་སོ་འགོ་གི་ཡིན། ཐོབ་སྐལ་དྤེ་སོད་རོགས་གིས་ལབ་ཡོང་
དུས། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སད་པ་རྤེད། ཐོབ་སྐལ་དྤེ་སད་རྒྱུ་དྤེ་ལ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན། བར་དྤེ་ལ་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་འགོར་སོང་བ་ཞྤེས། དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ལབ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་རྩིས་ཤྤེས་མཁན་ཞིག་རྤེད། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད།

Page 533 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོག་ཆ་རྤེད་ད་དྤེ། ཐོབ་སྐལ་གཅིག་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། སད་པ་དྤེ་ཁས་བངས་ཚར་བ་རྤེད། སོད་དགོས་པ་ལ་
ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སོད་སངས་སོད་ལུགས་ཤིག་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། ཁོ་རང་ཚོས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་རྤེད་
ལབ་ནས་སད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་པ། ཁོ་རང་ཚོས་ Financial Statement ལོ་རག་པར་ཡར་སན་ཞུ་རྒྱབ་
དགོས་ཀི་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཆ་ཚང་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་འགོ་དགོས་དུས།
ཁོ་རང་ཚོས་སོད་སངས་དྤེ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། སོད་སངས་དྤེ་ལ་ད་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་
སད་ན་མ་གཏོགས་ཁག་པོ་ཡིན་ས་རྤེད་ཅྤེས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་སད་རྒྱུ་བྱས། བུ་ལོན་གི་ངོ་བ་ཐོག་ལ་སོད་
དགོས་ན། ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་འཇོག་དགོས་ན་གན་ཡིག་ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། གན་ཡིག་
དྤེ་བཞག་ན་ཡང། གན་ཡིག་དྤེ་སོ་སོའ ་ི དགོས་པ་དང་རྩིས་ཁའི་འགོ་སངས་དང། མ་འོངས་པ་རྩིས་ཞིབ་ཀི་འགོ་
སངས་དང་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས། ཁོ་རང་ཚོས་གན་ཡིག་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ང་
ཚོས་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གན་ཡིག་དྤེ་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་འདི་གསལ་པོ་རྤེད།
ང་ཚོ་ལ་ཚུར་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་གན་ཡིག་དྤེ་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། སོད་སངས་ཀི་ཆ་
ནས་བཤད་ན་གན་ཡིག་ཅིག་བཞག བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་བཟོ་དགོས་ས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ན་འགིགས་འདུག
གང་ལྟར་ང་ཚོས་སོད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ང་ཚོས་སད་མ་དགོས་ན། ང་ཚོས་གན་ཡིག་དྤེ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གལ་ཆྤེན་པོ་
མ་རྤེད། དྲང་པོ་བཤད་ན་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གན་ཡིག་སྐོར་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་དང་། མ་འོངས་པར་ཁལ་དང་ཁིམས་ཞྤེ་
པོ་ཞིག་བཤད་སོང། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་གན་ཡིག་ཟྤེར་དུས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། Contract ཡིན་ནའང་རྤེད།
Agreement ཡིན་ནའང་རྤེད། Promissory Note ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་གི
Terms and Conditions ནང་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་རྤེད། གན་ཡིག་ག་བ་ཡིན་ནའང་
ཡོད་ཡོད་རྤེད། Terms and Conditions ཡོད་ན། གན་ཡིག་དྤེ་ཡང་དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་ལག་བསར་
བྱས་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། གན་ཡིག་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ལག་བསར་བྱས་མྤེད་ན། གན་ཡིག་དྤེ་
Voidable Contract རྩིས་མྤེད་འགོ་གི་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཕོགས་གཉིས་ཀས་གན་ཡིག་དྤེ་ལག་
བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་། ཁིམས་ལུགས་སྒང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ག་རང་རྤེད། གན་ཡིག་ཅིག་ཡིན་ན་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། གཅིག་གིས་ལག་བསར་ཚུལ་བཞིན་བྱས། གཅིག་གིས་མ་
བྱས་ན་ཁོ་རང་ཁིམས་ལུགས་སྒང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། གཉིས་ཀས་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ད་གིན་ཞུ་སོར་
བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། སྤེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་སོད་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁང་ག་དྤེ་ཡང་
ཡོང་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཚུར་སྤེད་ཀ་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ནས་འདྤེད་བཤྤེར་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། བུ་
ལོན་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ནས་འདྤེད་བཤྤེར་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། སྐད་ཆ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བར་ལ་ནང་མོལ་གིས་ཁུ་
སིམ་སིམ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་རྩིས་སྒང་ལ་ Adjustment ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ག་
འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཡིན་ན། གཏོང་ལྤེན་དང་ཡོང་བསད་ག་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཡིན་ན། དྤེའི་སྒང་ལ་འགོ་ནས། ད་བར་དུ་
ཁོ་རང་ཚོས་འགོ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་དྤེ་གཉིས་བར་ལ་དཀའ་ངལ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གན་ཡིག་སྒང་
ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ག་རྤེད། ཁིམས་སྒང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ Voidable Contract ཆགས་འགོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་རིང་ང་ཚོས་བཤད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་
གནང་སིན་གི་རོགས་དངུལ་རྤེད། བུ་ལོན་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་གནང་སིན་གི་རོགས་
དངུལ་རྤེད། གནང་སིན་གི་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་སྔ་ས་ནས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དང་། ཚང་མ་བརྒྱུད་དགོས་
པ་ཆ་ཚང་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་ག་རང་གསལ་ཞིང་གསལ་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་རྤེད་
ལབ་པ་རྤེད་ད། དྤེ་སོད་བསད་ནང་ལ་འཁུར་ན་དཀའ་ངལ་སྤེལ་འགོ་གི་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་སོད་བསད་ནང་
འཁུར་ན་དཀའ་ངལ་སྤེལ་གི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོད་བསད་ནང་འཁུར་ན་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་རུ་འགོ་སིད་ཀི་རྤེད། རྒྱུ་
མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡོང་བསད་ཡོད་ན་ཡང། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་སོད་བསད་
ཡོད་མ་རྤེད། སོད་བསད་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་མ་རྤེད། བུ་ལོན་གི་ངོ་བ་
མྤེད་པ་ཡང་མ་འོངས་པར་ཁིམས་ལ་གཏུགས་ཡོང་ན་ཡང་དྤེ་ཚོ་རྤེད་ད། ཁོ་རང་ཚོས་བིས་པ་རྤེད། We will
convert it to outright grant ལབ་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། འདི་ཁོ་རང་ཚོས་བིས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུས་སོར་
བས་གོང་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་དྲ་རྒྱ་ནས་
རག་ཡོད་ཀི་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་ལའང་དྲ་རྒྱ་ནས་རག་པ་རྤེད། ཡི་གྤེ་གཅིག་མ་གཏོགས་གཉིས་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད་
བསམ་གི་འདུག གལ་སིད་གཉིས་ཡོད་ན་ནི་ཧ་གོ་གི་མྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ག་རང་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་
ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ནང་ལ་ The amount outstanding as December
31, 2017 is 1.5 lakh , in March 20, 2018 Fund agreed to forgive
750,000 of loan and convert this portion into a grant འདི་གསལ་པོ་ཞྤེ་དྲག་
འདུག གང་ལྟར་ཡང་ ༢༠༡༧ ཡི་ Financial Statement རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་ on March 20,
2018, the fund agreed to forgive , agreed to forgive 750,000 of
loan convert this portion into a grant བྱས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་ Financial
Statement འདི་རྤེད། ༢༠༡༦ Financial Statement འདིའི་ནང་ལ་ May convert
this loan into a grant to the Office of Tibet ལབ་ཡོད་རྤེད་ད། ༢༠༡༦ ལོ་ལ་འདི་
རྤེད། ང་ཚོར་སོད་བསད་ཀང་དགོས། ཁིམས་སྒང་ལ་འགོ་ན་རྤེད་ད། ང་ཚོའི་འདིའི་ནང་ལ་སོད་བསད་བཀོད།
ཕར་ཕོགས་དྤེའི་ནང་ལ་ཡོང་བསད་བཀོད་ན་བུ་ལོན་ངོ་མ་དྤེ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། དངོས་གནས་རྤེད་ད། བུ་ལོན་
ངོ་མ་དྤེ་དྤེ་དུས་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཕ་གི་ལ་སོད་བསད་བཀོད་པ་དྤེ་བྱས་ནས། ད་གིན་ཞུ་
སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། Tibet Fund ཡིས་ང་ཚོ་ལ་བུ་ལོན་དགོས་ལབ་ནས་འདྤེད་བཤྤེར་བཏང་
ཡོང་ནས་གཏུག་དགོས་ན། ང་ཚོར་བཤད་ས་མྤེད་པ་ཞིག་སྐབས་དྤེ་དུས་ཆགས་ཀི་རྤེད། ང་ཚོས་སོད་བསད་
བཀོད་མི་དགོས་པ་ཞིག ང་ཚོས་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག སོད་བསད་བཀོད་པར་ཕིན་ན་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་
ད། ང་ཚོས་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག སོད་བསད་བཀོད་ན། སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་མ་འོངས་པ་སོག་དགོས་པ་
ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་པ། རྩིས་ཀི་སྒང་ལ་བཤད་ན་འདྲ། ཁིམས་ཀི་སྒང་ལ་བཤད་ན་འདྲ། ང་ཚོས་ཕར་སོག་དགོས་
ཀི་མ་རྤེད། སོག་མི་དགོས་ཙང་ང་ཚོས་སོད་བསད་ནང་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། སོད་བསད་ནང་མ་གསལ་པ་དྤེ་ང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོ་སྒྤེར་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གིས་ཐག་ཆོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མ་ཁྱོན་ཡོངས་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས། འོ་ད་འདི་
གནང་སིན་རོགས་དངུལ་རྤེད་བཞག བུ་ལོན་རྤེད་མི་འདུག་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་
གི་འོག་ལ་ང་ཚོས་སོད་བསད་བཀོད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་ཕར་སོད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ང་
ཚོས་ཕར་སད་མི་དགོས་པ་ཞིག་སོད་བསད་བཀོད་ན། མ་འོངས་པར་སད་མི་དགོས་པ་ཞིག་སོད་དགོས་པ་
ཆགས་ཀི་རྤེད་པ། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀི་རྤེད་ད། Tibet Fund ཡི་གལ་སིད་འདི་བུ་ལོན་ཡིན་ལབ་
ནས་ད་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ན་ང་ཚོས་སད་རྒྱུ་རྤེད་འདུག་པ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོའི་སོད་བསད་ནང་གསལ་གི་ཡོད་
རྤེད། ཁོ་ཚོའི་ཡོང་བསད་ནང་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཀི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཡང་སྐབས་དྤེ་
དུས་འཕྲད་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་སོད་བསད་མིན་ན། ཁོ་ཚོ་ནས་ཡོང་བསད་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོ་རང་
ཚོའི་རྩིས་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་སྒང་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་རྤེད། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དོན་གཅོད་མ་སྤེབས་
ཀི་བར་དུ་ཞི་ཞིང་འཇམ་པ་འགོ་ཡོད་རྤེད། ཁོང་སྤེབས་རྤེས་རྙོག་དྲ་ལུང་པ་གང་ཆགས་པ་རྤེད། ཁོང་སྤེབས་རྤེས་
དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་ corruption ལབ་བསད་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་འདི་ཞིབ་ཅིང་
གསལ་བ་ཞུ་སོར་བས་ཧ་གོ་འདུག་པ། སྐབས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་བྱས་ནས། Corruption མ་རྤེད་ལབ་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། ད་ཁྱོད། ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཚན་མཐོང་དང་མཚན་ཤས་དང། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དོན་གཅོད་ནང་ལ་
འཛུལ་ནས་སྐད་བརྒྱབ། Corruption ལབ་དུས་སྐབས་སུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆྤེ་མཐོང་ལ་གནོད་
ཀི་མ་རྤེད་པྤེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཆྤེ་མཐོང་ལ་གནོད་ཀི་མ་རྤེད་པྤེ། དྤེ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་མ་རྤེད་པྤེ། ད་དྤེ་གསུང་གི་གསུང་ཚབ། སྐུའི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་རྤེད་
པ། དྤེའི་ནང་ལ་ Corruption ལབ་ནས་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་དུས། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ཚོ་གནས་སངས་ཚང་མ་
ཧ་གོ་འདུག་པ། སྒོར་མོ་ཚང་མ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་དངུལ་འགོ་སོང་བཏང་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བས་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་
འདུག་པ། Corruption ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་སྒང་ལ་བཤད་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་སྐབས་སུ་
ཞུ་སོར་བ་ཁ་བཙུམས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་བྱས་ནས། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་འགན་
འཁུར་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཞུ་སོར་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་གི་རྣམ་པ་ཞིག་བསན་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་ཆྤེ་མཐོང་གི་རྣམ་པ་ཞིག་བསན་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་རིང་འདིར་རིག་པོ་འདྲ་
ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་ལྷག་པར་དུ་ཞུ་སོར་བས་གནང་སངས་དྤེ་ནང་ལ། ཁ་སྤེང་གསར་འགོད་པ་ལ་
བཤད་སོང། དྤེ་རིང་ཡིན་ནའང་བཤད་སོང། བཀའ་ཤག་སིད་སོང་དང་༸གོང་ས་མཆོག་དབར་ལ་གཅིག་རྤེད།
ཧ་ལམ་མིན་ན་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དང་། སིད་སོང་གཉིས་ཀི་བྱྤེད་སངས་དྤེས་དགའ་ལྡན་ཁི་པའི་རྩིས་ཁ་དང་
གཅིག་གཅིག་གཅིག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུ་དང་། དྤེས་མ་འོངས་པ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་སན་ལ་གནོད་ཀི་མ་
རྤེད་པྤེ་མདོག་མདོག་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ངས་དམིགས་ཡུལ་དྤེ་གང་ཡིན་ད་ལྟ་འདིར་ཧ་གོ་གི་མི་
འདུག གཉིས་ས་ནས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཧ་གོ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། དྤེ་
རིང་ཞུ་སོར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཚབ་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཚབ་མ་རྤེད་ད་ཁྱོད། བོད་ཀི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐྤེབས་རྩའི་ཚབ་འདྲ་པོ་བྱས་ནས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཁིམས་ཡིག་བཀོད་པའི་གན་ཡིག་དྤེའི་སྐོར་ལ་བཤད་
འདུག་པ། གན་ཡིག་དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ལབ་འདུག་པ། གན་ཡིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་དགག་པ་གཅིག་
ཀང་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་གིས་འཇོག་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་འཁྱྤེར་ནས།
ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་རྩིས་ཁ་འགོ་སངས་སྒང་ལ་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་
གཏོགས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག ཁྱོད་སོད་བསད་
འདོན་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ན་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། སོད་བསད་འདོན་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ནས་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་
ཡོད་རྤེད་ད།
དྤེ་གལ་སིད་སོད་བསད་ལ་འཁོད་དགོས་ན། ང་ཚོ་བུ་ལོན་མ་ཡིན་པ་ཞིག སོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་སོད་དགོས་པ་
ཆགས་སིད་པ་རྤེད་པ་ད། ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་སྒང་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་ད་ང་ཚོའི་བུ་ལོན་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ཡོང་ན། ང་ཚོའི་དྤེའི་ནང་སོད་བསད་ཡོད་རྤེད། ཁོ་ཚོའི་དྤེ་ནས་
ཡོང་བསད་ཡོད་རྤེད། སོད་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད་པ། དྤེ་འདྲ་འབྱུང་སིད་པ་རྤེད་པ་ད། དྤེ་གོང་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་རག་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད་ཁྱོད་རང་ལ། ཞུ་སོར་བ་ལ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་མགོ་ཚོས་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་
ལ་ནི་འདི་གསལ་པོ་རྤེད། ང་ཚོས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནང་སིན་གི་རོགས་དངུལ་རང་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ང་
ཚོའི་དོན་གཅོད་ཉོ་སར་ཕན་རླབས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པས་དངུལ་དྤེ་ང་ཚོའི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དང་། སིད་སོང་
བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་དཀའ་ལས་ཚད་མྤེད་བསོན་ནས་རག་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཕར་ལ་སོག་མ་དགོས་པ་ཞིག སོག་
དགོས་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ག་འདྲ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད། ང་ཚོས་ལབ་ཡོད་རྤེད་པ། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་གཉིས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དབར་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་ཡོད་རྤེད་
ནང་མོལ། Always Intended, we are always intended to convert this to a
grant ལབ་ཡོང་དུས། ཁུ་སིམ་སིམ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གྤེང་ཡོང་ཙང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་ཀི་
རྤེད་ད། དྤེ་དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་རྤེད། ང་ཚོས་འབྱུང་འགྱུར་རོགས་དངུལ་གི་སྐོར་ལ་ཆ་རྤེན་ཞྤེ་པོ་
ཞིག་བཞག་ཡོད་རྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད་ལབ་སོང། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༡༢ ལོ་ནས་སིད་སོང་དང་སྐལ་རྡོར་གཉིས་ཀས་
Tibet Fund མ་བརྒྱུད་ནས་རོགས་དངུལ་ལྤེན་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ག་འདྲ་ཧ་གོ་ཡོད་
རྤེད་ད་འདི། དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ལབ་སོང། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཧ་གོ་ཡོད་རྤེད་ལབ་སོང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ལབ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་དོན་ཟུར་གཉིས་ཀར་དྤེ་འདྲའི་བསམ་བོ་ཡོད་པ།
བཀའ་ཤག་ཁོ་རང་གིས་ཧ་གོ་གི་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཧ་གོ་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཁོས་སུའི་ཚབ་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངས་མགོ་ཚོས་ཀི་མི་འདུག གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། ངས་ད་གིན་གོང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། གན་ཡིག་བཞག་པ་ནང་བཞིན་ལག་བསར་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་
དྤེ་དགོས་མཁོ་དབང་གིས་རྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་ལབ་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བརྒྱ་ཆ་སད་ཡོད་ནའང་ཁང་ག་དྤེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། འགོ་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྩིས་
ཁ་ནང་ལ་ཏག་ཏག་ཁུངས་སྤེལ་ལྡན་པ་ཞིག་ Financial Statement ནང་བཏོན་ནས། གསལ་པོ་བྱས་
ནས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་དྤེ་རྤེད། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་སོད་དགོས་
དུས། དྤེ་ལས་ས་པོར་སད་ཐབས་མྤེད་དུས། རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཤིག་གི་སྒང་ལ་ཐབས་མཁས་པ་ཞིག་བཟོ་
དགོས་དུས། དྤེ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་གིས་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ལམ་སྤེང་སོད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
མ་རྤེད་ད། ང་ཚོས་སོད་དགོས་པ་ཆགས་ན་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བུ་ལོན་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ཀི་རྤེད་པ། ད་རྙོག་དྲ་ཞྤེ་པོ་
འདུག ང་ཚོའི་བུ་ལོན་ཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ཀི་རྤེད་པ། དྤེ་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ག་དུས་ལབ་སོང། བུ་ལོན་མ་རྤེད།
གནང་སིན་ཡིན་པ་ཧ་གོ་གི་ཡོད་དུས། ཐྤེབས་རྩ་ནས་བུ་ལོན་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། ཐབས་ཤྤེས་
གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་འགོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་འདི་བུ་ལོན་མ་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ཆ་
ཚང་ TCDF ལ་སད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ངས་ཞུ་གི་མྤེད། དྤེ་ཚོའི་སྐོར་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཡར་སྐོར་མར་སྐོར།
སྐོར་ས་གཅིག་བསྐོར་ནས་བཀའ་ཤག་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་དབར་ལ་གཅིག་བཤད་དུ་འགོ་གི་འདུག དྤེ་ཚོའི་
རིགས་དྤེ་ངས་ནི་བཤད་ཀི་མྤེད། བཤད་འདོད་མྤེད། མ་འོངས་པ་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ད་
ངས་ལབ་སོང་བ། མ་འོངས་པར་སྤྱིར་བཏང་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་
འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ལ་སྤེབས་པ་ནས་བཟུང་། དྤེ་རིང་དོན་གཅོད་སྤེབས་ནས་སང་ཉིན་མི་
གཉིས་ཀི་སྐད་ཆ་ཞོར་ལ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ལབ་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱབ་པ་རྤེད། ཞུ་
སོར་བས་བཀམ་པ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དང་པོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ལ་ཁོ་རང་གིས་གོ་སོང་ལབ་པ་རྤེད། དྤེའི་
རྤེས་ལ་དོན་གཅོད་མང་པོ་ཡོད་སར་བཤད་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་གིས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བཤད་རྤེད། དྤེའི་
ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་ཆ་ཚང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་རྣམ་པ་ཐོག་ནས་སྤེབས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་བ་རྤེད། གོ་སོང་བ། ཆུ་
འཚོག་པའི་སྣོད་ཡོད་ནའང་། གཏམ་འཚོག་པའི་སྣོད་མྤེད་ལབ་ཡོང་དུས། ཞུ་སོར་བས་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཞི་
གྤེང་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལབ་ནས། དྤེ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་འདྲ་བྱས་སོང། ཞུ་སོར་བའི་རྒྱབ་སོར་
བ་ཚང་མས་ལག་ལ་འཕྲྤེད་དར་འཁྱྤེར་ནས། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ག་བ་ཡོད་བཟོ་འདྲ་པོ་དང།
Corruption བཟོ་འདྲ་པོ་བྱས་པ་ཡིན་པ། དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ཡང་མ་གནང་བར་
བཞུགས་པ་ཡིན་པ། དྤེ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ། དྤེ་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པ་རྤེད་ལབ་ནས། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ལ་ཐོན་པ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད་བསམ། ཞུ་སོར་བས་བཟོས་པ་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ལ་བཀའ་འཁོལ་
གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོའ ་ི ངང་། ད་དུང་གཅིག་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཇི་སྐོར་འདྲ་ཞིག་བཤད་
ཀི་འདུག ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མར་བཀམ་ནས་ལྟོས་དང་། འདི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དཔྤེར་
ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་འདྲ་པོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། སྒོར་མོ་ཨ་ན་གཅིག་འགོ་སོང་བཏང་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཡིག་
ཆ་ཆ་ཚང་རག་ཡོད་རྤེད། འདི་སུས་བྱས་པ་རྤེད། འདི་ལྟ་བུའི་རབ་ཆྤེན་གི་ལས་ཀ་ལས་དུས། ཁྱོད་བོད་མིའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སིག་འཛུགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་བརྩིས་ཡོད་རྤེད་པྤེ།
གང་ལྟར་ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་ཕག་ལས་གནང་ཡོང་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དྲན་ཡོད་རྤེད་པྤེ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་མཐོང་དྤེ་དྲན་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
གིས་དགུང་ལོ་ ༡༦ ནས་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཡས་བསོར་གཡོན་བསོར་བཟོས་པ་དྤེ་ད་བར་དུ་
ལས་པ་དྤེ་བསམ་བོ་བཏང་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་འདི་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འདྲ་མི་འདྲ་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད།
འདི་ལྟོས་དང་ད། དྲ་རྒྱ་སྒང་ལ་ཡོད་རྤེད། འདི་ཚོའི་སྒང་ལ་ཡོད་རྤེད། ཚང་མ་ཡོད་རྤེད། འདི་ཆ་ཚང་བཀམ་ནས་
ནང་གནས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བཏོན་བཞག་ཡོད་རྤེད། འདི་སོ་སོའ ་ི དོན་དག་ལ་བྱས་
སོང་བ། སོ་སོ་རང་གི་དོན་དག་ལ་བྱས་སོང་བ། དྤེ་འདྲའི་གནང་བ་ཞིག་ག་འདྲ་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ག་
རྒྱས་པོ་དང་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཀང། འདིའི་སྐོར་འདི་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་དཔྱད་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གུ་ཡངས་ཟྤེར་ན་
མི་འདུག་བྱས་ཡོད། ང་ཚོའི་ཞུ་ལན་ནང་བལྟ་བར་སོང་དང། ང་ཚོའི་ཞུ་ལན་གི་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་དགོས་འདུན་ལ་
བལྟ་བར་སོང་དང། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀུན་སོང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་
ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ། དྤེ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་
བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མ་འོངས་པའི་བྱྤེད་སངས་དང་ཆྤེ་མཐོང་།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་གི་ཡོང་ཁུངས་ཀི་བང་མཛོད་འབོ་མ་ལུག་པར་ཚང་མ་ལ་བསམ་བོ་
བཏང་ན་ཡང་། ད་ལྟ་འདིར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་གནང་སིན་གི་རོགས་དངུལ་ཡིན་མ་
གཏོགས། བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། འདི་བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན་པ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་། བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩ་གཉིས་དབར་གི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། ཁིམས་ཐོག་
ནས་གན་ཡིག་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་ཙམ་རྤེད་མ་གཏོགས། འདི་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ཞིག་དང་ཚུར་ལ་སོག་དགོས་
ཡོད་པ་ཞིག་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ ད་ལྟ་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་
ལྔ་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ལྷག་པ་དྤེ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༡ ནང་རྩིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་ལབ་པ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས་དྤེའི་ཆ་རྤེན་ལ་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན་ཟྤེར། དྤེའི་ཆ་རྤེན་དྤེ་མ་འོངས་པ་མུ་མཐུད་ནས་མཉམ་
འབྤེལ་གི་ལས་ཀ་ལས་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ནས་ཆ་རྤེན་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༢ ལོ་ནས་རིན་ཆྤེན་དར་
ལོ་ལགས་ཀིས་དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེང་དུས་ཀི་བསམ་བོ་ཡོད་ཙང་བཞག་པ་རྤེད། གན་ཡིག་འདི་དྤེ་འདྲ་བཞག་པ་རྤེད་ལབ་
ནས་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་སོང་བ། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བས་གསུང་སངས་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩས་གན་ཡིག་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་མུ་མཐུད་ནས་ཁོ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་རོགས་
དངུལ་ལྤེན་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་གན་ཡིག་བཞག་པ་རྤེད་འདུག ཞུ་སོར་བས་ལབ་སངས་ལ་བལྟས་ན་དྤེ་རྤེད་འདུག་པ།
དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན་གང་ལྟར་ཡང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཉིས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཉམ་ལས་ཀི་ཐོག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ USAID དང་ PRM ལ་སོགས་པའི་ནང་ལ་མཉམ་ལས་བྱས་
ནས་ལས་ཀ་ལས་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལའང་མཉམ་ལས་བྱས་ནས་ལས་ཀ་ལས་པར་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་། རྩིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་གཏན་ཁྤེལ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་ང་
ཚོའི་ཐོབ་ཆ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ཕར་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དྤེ་བུ་
ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བུ་ལོན་མིན་པ་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག ཐུགས་རྤེ་གཟིགས། སོག་
དགོས་རྒྱུ་འདྲ་པོ་མ་བཟོ་རོགས་གིས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་
པ། སོ་སོ་ངོས་ནས་དངུལ་གཅིག་ཀང་གསོག་མ་ཐུབ་ནའང། མིས་བསགས་པ་དྤེ་ཕར་ལ་སོག་མ་དགོས་ནའང་
སོག་དགོས་རྒྱུའི་སྒང་ལ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ན། བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འགན་འཁུར་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་རྩོད་ཐུབ་ཀི་མྤེད་དུས། ཚོར་བའི་ཐོག་ནས་རྩོད་མཁན་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་བྱྤེད་ཀི་འདུག
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཞུ་སོར་བ་བཞུགས་ཨ། འདིར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག གནད་དོན་འདི་ཕོགས་གཉིས་ཀ་
གཙང་མ་ཆགས་མི་འདུག ཡི་གྤེ་འདིའི་ངོ་བཤུས་དྤེ་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཁ་སྤེང་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡
ཉིན་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས། དྤེའི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། གཉིས་པ། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་འབྲུ་དོན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༨ བར་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་བོད་
མི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་སྤེད་ཀ་བྱུང་བ་དང་། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་ཁང་ག་སད་པ་བཅས་རྩིས་ཁུར་ཡོད་མྤེད་ཀི་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་དཔང་
རགས་དང་བཅས་འབུལ་དགོས་ཕྤེབས་དོན་བཞིན། འདས་པའི་ལོ་བཞིའི་རིང་གི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཞིབ་
སན་ཐོ་དྤེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ་སོ་སོའ ་ི ལོ་རྤེ་ཁང་གའི་འབབ་དང་བུ་ལོན་
སྤེད་འབབ་ལོ་གཅིག་ནང་ཨ་སྒོར་ཆིག་ཁི་གཅིག་སོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡིན་པ་གསལ་གི་ཡོད་པ་བཅས། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་བོ་བཟང་སན་གགས་ནས་ ༢༠༡༩།༧།༣༡ ལ། འདི་ང་ཚོས་ཁ་སྤེང་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་
ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ནས་ཧ་ལམ་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་བསམས་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་གསུང་གི་
འདུག ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ནང་ལ་གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་འགོ་གི་ཡོད་ས་རྤེད། གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་འགོ་
བ་དྤེ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། ད་ལྟ་འདིར་དོན་ཚན་དྲུག་པ་བིས་འདུག དོན་ཚན་དྲུག་པ་
དྤེ་
NOTE 6 - OPERATING LEASES:
The Fund leases office space in Washington D.C from the Tibetan Community
Development Fund Inc. (The Office of Tibet) under a cancellable operating
lease. Lease expense is recorded based on the signed lease agreement. The
lease terminates in 2043. The rent expense for the year was $ 15,000 which is
offset by interest income of equal amount (Note 7). The commitment under
this lease is as follows:
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2016

$ 15,000

2017

15,000

2018

15,000

2019

15,000

2020

15,000

Thereafter
Total

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

335,000
$ 410,000

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བདུན་པ་ Note 7 དྤེའི་ནང་ལ།
NOTE 7 – LOAN RECEIVABLE:
On March 31, 2014 the Fund entered into a $ 1,500,000 Loan Agreement with
The Office of Tibet to purchase a building that will then be partially subleased
by the Fund (Note 6). The loan is partially collateralized by a lease agreement
between the Fund and The Office of Tibet in an aggregate amount of $
425,000. The loan matures on March 31, 2043 at which point the balloon
payment of $ 1,500,000 will be due. The interest rate is 1% and the interest
income for the year ended December 31, 2015 was $ 15,000. The amount
outstanding as of December 31, 2014 is $ 1,500,000.

སན་ཐོའ ་ི ནང་འདི་ལྟར་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཕན་ཚུན་གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་འགོ་གི་འདུག དྤེ་ལ་སན་
ཐོ་མ་གཏོགས་རྩིས་ཁའི་ངོ་བཤུས་ཕུལ་མྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁ་ཤོག་གི་ངོ་བཤུས་དྤེ་བོད་ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་བོ་
བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་ཕུལ་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་དྤེ་མཁྱྤེན་པ་
གནང་རོགས་གནང་། ད་མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། གང་ཐུབ་ཐུབ་མདོར་བསྡུས་གནང་རོགས་གནང་།
ཡིན་ན་ཡང་རིང་པོ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་འགོག་གི་མིན། དྤེའི་རྤེས་ལ་ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲི་བ་དྲིས་
ལན་དྤེ་ཚོ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོས་གནང་བར་ཐུགས་ཆྤེས་གནང་། དྤེའི་ཞིབ་ཕྲའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་གནང་མ་སོང་། ཕལ་
ཆྤེར་རྩོད་ལན་པ་ལའང་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ལའང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་དྤེ་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན།
དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་གནས་སངས་མ་ཤྤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཕིར་འཐྤེན་
ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་དང་རྒྱ་ཅོག་བརྡབ་སྤེ་གསུངས་ནས་རྒྱུ་
མཚན་འཕར་མ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོག་ཁོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་གོ་སོང་། འདིར་དཔུང་ངོམ་ས་མ་རྤེད། རྒྱུ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཚན་སོན་སའི་ས་ཆ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། རྒྱུ་མཚན་རང་བཤད་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོར་བ་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་ཞིག་བཤད་ནས་འདི་ལ་སུ་གང་ཞིག་ཞྤེད་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡིན། འདིའི་ནང་ལ་ད་གིན་གོང་དུ་
Provides ཟྤེར་བའི་ཚིག་དང་ Support ཟྤེར་བའི་ཚིག བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་སྐལ་རྡོར་
ལགས་ལ་ཡི་གྤེ་བཏང་བའི་གནས་སངས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་ ༢༠༡༦ གི་ལོ་
འཁོར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཚིག་འཁོད་པ་དྤེའི་ལན་དྤེ། ད་གིན་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གིན་རྩོད་ལན་
པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ། རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀི་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། རོགས་རམ་དང་བུན་དངུལ་གང་ཡིན་གསལ་སོན་བྱས་མྤེད་ཅྤེས། གང་ལྟར་དོན་ཁང་གསར་ཉོ་
ཐུབ་པའི་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་པར་སོབས་པ་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བོ་བཟང་སན་གགས་
ལགས་ཀི་ལན་དྤེའི་ནང་ལ། ཕྲན་གི་ཡི་གྤེའི་ནང་བུ་ལོན་ཡིན་པ་མ་གསལ་བ་དྤེ། བུ་ལོན་མིན་པར་ཁྱབ་མི་ཐུབ་
པ་མ་ཟད། གནང་སིན་ཡིན་པ་ལ་ཁྱབ་མི་ཐུབ། དོན་དག་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་དྤེ་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་
ག་རང་། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་སོན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་
ལགས་ཀི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་མཇུག་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་སོག་ཆའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དྲི་བ་བཏང་བའི་
ལན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་སྤེབས་པའི་ལན་དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གུས་ཞུ་སོར་བས་གནས་
ཚུལ་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཚོ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དབང་གིས་ཞུ་སོར་བ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་མགིན་ཚབ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་རྩོད་པ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ང་སུ་གཅིག་གི་མགིན་ཚབ་
པ་མིན། ངས་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་འཁྱྤེར་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མྤེད་པའི་སྐབས་སུ་
ཡིན་ན་རྤེད། སིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ལྟ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་
ངལ་ཡོང་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཆྤེན་པོ་
ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། འདི་གནས་
ཚུལ་ཆྤེན་པོ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཏོང་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཆྤེན་པོ་བཟོས་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་
གི་ཡོད། དྤེ་གནང་སིན་རྤེད། བུ་ལོན་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ད་བསར་ནས་ཡང་དུ། ཞུ་སོར་བས་ཞུས་པའི་
སྐབས་སུ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཞུ་གི་ཡོད། སྤེམས་ཀི་ཚོར་བ་གཅིག་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། ད་ལྟ་འདི་
ལ་གང་གསུང་གི་ཡོད་པ་དྤེ་ཡིག་ཆས་ཁ་གགས་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད། གན་ཡིག་འཇོག་དགོས་པ་དྤེ་
དགོས་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་རྤེད། སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁོ་རང་ཚོས་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་དགོས་མཁོའ ་ི དབང་གིས་བཞག་པ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དྤེ་
ལུང་པ་ག་རྤེའི་ནང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དོན་ཁང་ཡིན་ན་རྤེད། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ཡིན་ནའང་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་ག་རྤེའི་འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འཛམ་
བུ་གིང་ཕི་ལ་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད་བ། འདི་ཨ་མི་རི་ཀ་རང་གི་ནང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཀི་ནུས་པ་ག་རྤེ་ཐྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དོན་ཁང་ལའང་དྤེ་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའི་ཁལ་གི་ཁིམས་ཀི་ནུས་
པ་དྤེ་ཐྤེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ཡིན་ནའང་། ཁིམས་
ཀི་ནུས་པ་དྤེ་ག་རང་གི་འོག་ནས་ཐྤེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཡིག་ཆ་བཞག་པ་དྤེ། ཁོང་ཚོ་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ངས་མགིན་ཚབ་པ་
བྱས་ནས་བཤད་ཀི་མྤེད། ཁ་ཐུག་བཤད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ལྐུག་པ་ཆགས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ལ་སྲུང་སོབ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་གི་འབྲུ་དོན་གཞིར་བཟུང་འགོ་ཐུབ་ཡོད་
མ་རྤེད། འོ་དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་ལྟར་ཆགས་ཡོད་རྤེད། བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་ཐོབ་སྐལ་ཡིན་པ་དྤེ་
ཁས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༡ (༧) དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཁོ་རང་དོན་གཅོད་
ཡིན་པའི་གནས་བབས་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས། ལན་དྤེའི་ནང་དྤེ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡ (༧)
ནང་ལ་གསལ་བའི་བརོད་པ་བདྤེན་པ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ཡང་གནད་དོན་དྤེའི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་
རིམ་པ་བྱུང་སྐབས་ཕྲན་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ལས་འགན་འཁུར་བཞིན་པའི་སྐབས་ཡིན། དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་
ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ལས་འགན་འཁུར་བཞིན་པའི་གནས་སངས་དྤེ། རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། མཐའ་དོན་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་འབུལ་རྒྱུ་གཏན་འབྤེབས་ཀིས་
ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་བསྣོལ་འཇོག་ཞུ་དགོས་བྱུང་བའི་ངོ་བཤུས་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པས་དངོས་འབྤེལ་རྤེད། ཐྤེབས་རྩ་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་སོག་ཆ་ཞྤེས་པ་བཀའ་ཤག་
གི་དགོངས་ཚུལ་དང་རྤེ་སྐུལ་ཡིན་པ་ལས། ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་སོག་ཆའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་
གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། འདི་ཕོགས་གཉིས་ཀི་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་བསྡུར་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་མགིན་ཚབ་པ་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད། ཡིག་ཆ་ནང་ལ་ག་
རྤེ་ཁ་གག་གི་ཡོད་པ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དྲི་བ་གང་བཏང་བ་དྤེ་ལ། ལན་ག་རྤེ་སྤེབས་པ་དྤེའི་
བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཐྤེབས་
རྩའི་འགན་འཛིན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། རོགས་རམ་དང་བུན་དངུལ་གང་ཡིན་གསལ་བཏོན་བྱས་མྤེད། གང་ལྟར་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་གནང་སིན་མ་ཡིན་པར་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་
བྱྤེད་རྒྱུ་གན་ཡིག་ནས་ཁ་གསལ་རོགས་ཐུབ། ཞུ་ལན་ ༤་༩་༢ (༡) ནང་ལ་དྤེ་བཀོད་འདུག་བ། ལན་རྒྱབ་མཁན་
དྤེ་གང་ཟག་ཅིག་རྤེད་བ། དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་དངོས་སུ་བཅར་ཡོད་ན་འདྲ། བཅར་མྤེད་ན་འདྲ།
དྤེ་དུས་ངས་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ཡིན་ནའང་ ༤་༩་༢ (༡) གི་ནང་ལ་ལན་དྤེ་ལྟར་བསོན་ཡོད་རྤེད། ༤་༩་༢
(༢) དྤེ་ལ་ཕྲན་གི་ཡི་གྤེ་ནང་བུ་ལོན་ཡིན་པ་མ་གསལ་པས་དྤེ་ལ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ཁྱབ་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད་གནང་
སིན་ཡིན་པ་ལ་ཁྱབ་མི་ཐུབ་ཅྤེས། དཔང་རགས་གཞན་པའི་ཡིག་ཆ་བཏོན་པ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་མིང་ཐོག་ནས་བཏང་བ་དང་། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་མིང་ཐོག་ནས་
བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་ཤ་སག་ཅིག་རྤེད། མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བས་མགིན་ཚབ་བྱས་ནས་བཟོས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་
རྤེད། གང་ལྟར་ཐོབ་སྐལ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡིན་ན་འདྲ། མྤེད་ནའང་འདྲ། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ཀི་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གི་ངོ་བོ་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད་དྤེ། རྩོད་ལན་པ་ད་དུང་དྤེ་ལས་རླུང་
ཚ་རུ་འགོ་གི་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་འཇམ་དུ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེའི་ཚབ་ལ་རླུང་ཚ་རུ་འགོ་གི་
འདུག བྱས་ཙང་སོད་དགོས་པ་ལ་སོད་སངས་རྤེད། ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་རྤེད། དྤེ་ལ་དུས་བཀག་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་
ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། བྱས་ཙང་སོད་དགོས་པ་ལ་སོད་སངས་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས་ ༢༠༡༤ ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བཞག་པའི་སྐབས་སུ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་
ནས་དོན་ཁང་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ཡིན་ནའང་། ཁ་ཐུག་ས་ཡ་གཅིག་
དང་ཕྤེད་ཀ་སོད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཁིམས་ཡིག་ག་རྤེའི་འོག་ལ་ཡོད་རྤེད། གནང་སིན་བྱྤེད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁིམས་ཡིག་ག་རྤེའི་ནང་ཡོད་རྤེད། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་ནང་ནས། དྤེ་
དུམ་བུ་དུམ་བུ་བྱས་ནས་གནང་སིན་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། སྤེབ་གཅིག་ལ་གནང་སིན་བཟོས་ན་འགིག་གི་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས། ཨ་རིའི་ཁིམས་ཡིག་ག་རྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་བཀའ་
མོལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ། གུས་ཞུ་སོར་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེའི་སྐོར་ལ་དམིགས་གསལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་མ་སོང་།
གང་ལྟར་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཞྤེས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཨ་རི་གཞུང་
གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་སྐད་ལོག་ག་ཚོད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་རྒྱུ་ཡོད་
མ་རྤེད། ཨ་རི་གཞུང་གི་ཁིམས་དྤེ་ལག་བསར་བྱས་ནས་འགོ་གི་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་འགོ་གི་མ་རྤེད། ད་ལག་
བསར་བྱྤེད་དང་མ་བྱྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་རང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག་གིས་དྤེ་གསལ་བཤད་གནང་
སོང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ལག་བསར་བྱས་ནས་འགོ་གི་འདུག དོན་ཁང་གི་ངོས་ནས། བོད་མིའི་སྤྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསར་འགོ་གི་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་
པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་སོད་བསད་ནང་ལ་འཁྱྤེར་བ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་སྤེལ་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས། འཁྱྤེར་བ་ཡིན་ན་
དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་ཆགས་ཀི་རྤེད་གསུངས་སོང་། ངས་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན། རྩོད་ལན་པས་ཚིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་
བ། ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དྤེར་བཀོད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། ང་ཚོས་ངོས་ལྤེན་བྱས་མ་བྱས་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཕ་གིའི་
ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་ངོ་མ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་སོད་བསད་བིས་ན་འདྲ་འདུག མ་བིས་ན་འདྲ་འདུག
ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་ཆགས་ཡོད་རྤེད། སོད་བསད་བིས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་མ་འོངས་པར་
ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་སིད་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྤེད། སོད་བསད་མ་བིས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་
ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་བཤད་མི་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཤྤེས་
མཁན་ཞིག་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཤྤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་བིས་པ་ཡིན་ན་བུ་ལོན་ཆགས་འགོ་གི་
ཡོད་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བུ་ལོན་ཆགས་འགོ་དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད་བ། ལོ་ ༥། ༦། ༧།
ནང་ལ་སྤེལ་དགོས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ Tibet Fund གིས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
བདྤེན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Tibet Fund གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོར་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེ་ལ། ཁྱྤེད་རང་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། ཕར་ཡི་གྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད།
༢༠༡༧།༡༢།༡ ཉིན་ཐྤེབས་རྩའི་ཚོགས་གཙོས་ཕག་བིས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོའི་སྐད་ཆ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ད་ཞྤེས། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཕག་བིས་གནང་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་མྤེད་པ་ཡིན་
ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་པ་དྤེས་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་བུ་
ལོན་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དྲི་བ་བཏང་གནང་ཡོད་
རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ནང་མོལ་གི་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས། དྤེ་བརན་ཆ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་བ། ཕ་གི་
ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བཞག་ཡིན་ནའང་། ནང་མོལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཞག་ནས་ཁིམས་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས།
ང་ཚོས་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་སོད་བསད་དང་། ཡོང་བསད་ཚང་མ་འབི་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་
ཡང་དོན་དངོས་སུ་ང་ཚོས་དངུལ་དྤེ་སོག་མི་དགོས་པ་གིས་ཞྤེས་ནང་མོལ་གི་གན་ཡིག་དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་
རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་དྲིས་དུས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་
ནས་སོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། སོན་རྒྱུ་མྤེད་པའི་སྒང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ལན་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ཕག་བིས་ཕུལ་བ་དྤེ་ལ་གཟིགས་
རོགས་གནང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་མོལ་གི་གན་ཡིག་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དྤེ་གནས་སངས་སོ་སོ་ལ་བགྤེལ་
བཤད་བརྒྱབ་པའི་ཡི་གྤེ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ནང་མོལ་གི་གན་ཡིག་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧
གི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་ agreed to forgive གསུངས་སོང་། དྤེ་ཚོ་ནི་དཔང་རགས་ནང་ལ་ནི་ཕུལ་ཡོད་
ས་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ནི་མཇལ་མ་བྱུང་། ང་ཚོས་དཔང་རགས་ཕུལ་པ་ ༢༠༡༦།༡༢།༣༡ འཁོད་པ་དྤེའི་
ནང་ལ་ agreed to forgive ཟྤེར་བ་མི་འདུག་ may ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཟྤེར་བ་དྤེའང་མི་འདུག གང་ཡང་
མི་འདུག དྤེ་རྩོད་ལན་པར་གལ་སིད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དཔང་རགས་ནང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔང་
རགས་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕ་གིར་ཤོག་བུ་ལྷྤེབ་ལྷྤེབ་ཅིག་བསན་ནས་ད་དུང་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་མི་འདུག་
ལབ་ནས་ཀློག་གནང་གི་འདུག དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེའི་གནས་སངས་ཀི་འོག་
ནས་ཨ་རིའི་ཁིམས་ཀི་འོག་ནས་དྤེ་བུ་ལོན་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་
ཐྤེངས་མ་གཉིས་བརྒྱབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་ཕོགས་གཉིས་བརྒྱབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་དྤེ་ཨ་རིའི་
ནང་སིག་འཛུགས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་གཅིག་རྤེད་མ་གཏོགས་ New York ལ་ཁིམས་ཁ་ཁ་
དང་། Washington D.C ལ་ཁིམས་ཁ་ཁ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེབ་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་ Section 301 ཟྤེར་བ་
དྤེ་གཅིག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའི་ནང་ལ་ཁ་ཁ་གཉིས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་ཁིམས་དང་ཁལ་གསུངས་དུས།
ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་ནས་དགོས་མྤེད་ཀི་སྐད་ཆ་རྤེད།
དོན་དག་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། corruption ཟྤེར་ནས་སྐད་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ལྟད་མོ་བལྟས་
བསད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་བཟོ་འདྲ་བོ། དྤེ་ཚོའི་གནས་སངས་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་བགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་སུས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གནས་སངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། corruption ཞྤེས་ངས་ནི་ད་ལྟ་བར་དུ་ལབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་དུང་དྤེ་ལས་ལྷག་པ། ལྟོས་དང་ཁོ་རང་གིས་
གནང་སངས་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་གི་འདུག་ག་ཟྤེར། ཞུ་སོར་བ་ཁ་བཙུམ་ནས་བསད་པ་རྤེད་ཟྤེར། ངས་ནི་ཕི་ལ་སྐད་ག་
རྤེ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་མྤེད་གོ་མ་སོང་། ངས་དོན་གཅོད་གསར་པ་ལ་རྩིས་སད་ནས་བསད་ཡོད་མ་གཏོགས་ལས་ཁུངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཀི་ཐོག་ཁར་འགོ་ནས། འོག་ལ་སྐད་འབོད་བྱྤེད་མཁན་སྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་ག་རྤེ་ལབ་པ་དྤེ་དོན་
གཅོད་གསར་པས་འགན་འཁྱྤེར་ནས་ལན་སོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་བསོན་པ་དྤེ་བསོན་རྒྱུ་
རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ལ་དྲི་བ་དྲིས་མྤེད་དུས་ལན་རྒྱག་མཁན་དྤེ་ང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་གསལ་བཤད་
སྐབས་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་དྤེར་ཆུ་ཚོད་བཞི་གུས་ཞུ་སོར་བས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡིན།
གསལ་བཤད་བྱས་པའི་རྤེས་སུ་དྤེ་དུས་བོད་ཀི་བང་ཆྤེན་གི་གསར་འགོད་པས་སྐད་ཆ་དྲིས་སོང་། ས་ཡ་གཅིག་
དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་པ་རྤེད་པྤེ། དྤེ་དུས་གུས་ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ག་དུས་
ཡིན་ན་སག་རྫུན་བཤད་ཀི་མྤེད། དངོས་ཡོད་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ལོག་ཟ་
རུལ་སུངས་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས། མི་གཅིག་གིས་བཟས་པ་རྤེད་ཅྤེས། ངས་དུས་ནམ་ཡང་ལབ་ཀི་མྤེད་ད་ཞྤེས་དྤེ་
དུས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། ད་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་དང་དགའ་ལྡན་ཁི་པའི་
ཁི་ལ་དོ་ཕོག ད་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་དྤེའི་བར་ལ་གང་འདྲ་སྤེབས་པ་ཡིན་ན་ཧ་གོ་མ་སོང་། ད་༸གོང་ས་མཆོག་ལ།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཚབ་མ་རྤེད། ངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དབར་ལ་དམ་ཚིག་
སྤེལ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའི་ཐབས་ཤྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་ཀི་མྤེད། ད་ལྟ་འདི་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ༸སྐུ་མདུན་
གི་མཚན་ཤས་འགོ་བའི་ཉྤེན་ཁ་འདུག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མཚན་ཤས་འགོ་བའི་ཉྤེན་ཁ་འདུག བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་མཚན་ཤས་འགོ་བ་ཡིན་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་སིད་སོང་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེར་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་དང་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དགའ་ལྡན་ཁི་
པ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དགའ་ལྡན་ཁི་པ་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྐུ་ངལ་ཚད་མྤེད་བསོན་
པ་རྤེད། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་སྐུ་ངལ་ཚད་མྤེད་བསོན་
ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། བསོན་ཡོད་ཀི་རྤེད། བསོན་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ནས་རོགས་
དངུལ་ཐོབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་ནི་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ན་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ན་བྱྤེད་
ཀི་འདུག་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡིན་པ་ཡིན་ན་སྐུ་ངལ་ཚད་མྤེད་བསོན་པ་ནང་བཞིན་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་
ཡང་། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་མཐུན་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་རྙོག་དྲ་དྤེ་ལྷག་གི་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་མ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། འདི་ལྟར་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་
ནང་མོལ་གི་ཡི་གྤེ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ always intended ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་འདྲ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ནང་མོལ་གི་གན་ཡིག་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག དྤེ་འདྲའི་ཡི་གྤེ་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་ནང་མོལ་གི་
གན་ཡིག་ཁིམས་ཐོག་ནས་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ངས་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ང་ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་བྱས་ཡོད་མ་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ནང་མོལ་གི་གན་ཡིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་གི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་རྤེད་ཞུ་གི་ཡིན། ཞུ་
སོར་བས་གྤེང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་སྤེབས་ནས་བཟོས་པ་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་རིང་ཞུ་སོར་
བས་སིག་འཛུགས་དང་སྤྱི་པ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཞུས་པ་དྤེ། མ་འོངས་པ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འཕྲད་པ་ཞིག་གི་
བར་དུ་སྒུག་བསད་དགོས་ཀི་རྤེད་པྤེ། མ་འོངས་པ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་སོང་ན། ད་ཁྱྤེད་རང་གིས་དྤེ་དུས་འགན་
འཁྱྤེར་མྤེད་པྤེ་ཞྤེས་བཤད་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔོན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཚར་སོང་།
Page 546 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུས་པ་དྤེ་གས་དྤེ་ནི་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟྤེར། མ་ཞུས་ན་ཡང་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟྤེར། དྤེ་འདྲ་རང་རང་ཞིག་
གསུངས་ནས་བསད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་བ་སོང་ཙང་།
འགན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་དགོངས་པ་དྤེ་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མྤེད་
པ་མིན། གཅིག་བྱས་ན་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་
བ་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བའི་རྤེས་ལ། བོད་དོན་དམིགས་གསལ་འབྤེལ་མཐུད་པའི་ལས་བྱྤེད་ Todd Stein
ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་སོང་། ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་བའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་གིས་བགྤེལ་བཤད་བསོན་སོང་།
༢༠༡༢ ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་། དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་སོབ་སོན་པ་སྐལ་བཟང་
དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་ཁོ་རང་གཉིས་ཀིས་དངུལ་དྤེ་ཐད་ཀར་ལྤེན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་
དྲིས་སོང་ཟྤེར། ལམ་སོན་བྱས་པ་ཡིན་ཟྤེར། དྤེའི་སྐབས་ལ་ US aid forward ཟྤེར་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར།
US aid forward ཟྤེར་བ་དྤེ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ད་ལྟ་ US aid གི་འཆར་གཞི་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རོགས་
དངུལ་སད་ས་དྤེ་ལ་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་སད་རྒྱུ་དང་། དྤེའི་དབར་ལ་བརྒྱུད་མི་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ Congressman Jim McGovern གི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་
ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ Kimberlist Stallion མོ་རང་གིས་གསུང་གི་འདུག ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་ཁོང་ཚོར་
དྤེ་འདྲའི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་ངས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་ལ་གནད་དོན་དྤེ་སྤེབས་ཀི་རྤེད་
བསམ་ནས་དཔང་རགས་ཀི་ངོ་བོ་ཐོག་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ན་ཡང་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་དོན་གཅོད་གསར་པ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་ཡིག་ཆ་ནང་ལ། སྐལ་རྡོར་
ལགས་ཀིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། I see great TCDF གསུངས་འདུག ད་དྤེ་ Great དྤེ་གཅིག་
བྱས་ན་ཕལ་ཆྤེར་ཚིག་དྤེ་ཐོལ་བ་ཤོར་བ་མིན་འགོ As a great vehicle for Office of Tibet
and CTA to mobilize resources in North America. My hope is that
we can start receiving some of the USA and Canadian government
and other funding for CTA through TCDF. I plight to recommend
that Kashag and CTA develop a closer relationship with nonprofit.ད་ལྟ་དྤེ་གསུང་སངས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཕུང་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་གསུངས་འདུག ཡིན་ནའང་
TCDF གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་དོན་གཅོད་རང་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བོད་
མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩ་དྤེ་ལ་མ་འོངས་པའི་རྤེ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་ཀི་ཡོད་མྤེད། ཨ་རི་གཞུང་གི་
དངུལ་ཐད་ཀར་དྤེ་ནས་ལྤེན་རྒྱུའི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དྤེ་གས་དྤེ། དྤེ་འདྲ་ནས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས།
དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་གཅིག་པོ་ནས་གསུངས་ནས། ངས་ཐག་བཅད་པ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ར་བ་ནང་ལ་
སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ཆགས་ཀི་མྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་སོར་བས་དགག་པ་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་ཡང་མུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཐུད་ནས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་གསུང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་མ་འོངས་པའི་ཁིམས་དཔྱད་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་
གནད་དོན་དྤེ་ག་པར་སྤེབས་འགོ་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། རྩོད་ལན་པས་གང་
གསུངས་པ་དྤེ་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱས་ནས་ཐོ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་གཞིར་བཟུང་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱབ་སངས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་
ཡོད་ས་ལ་བཤད་པ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བཤད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
ཁྱབ་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་དྤེ་དག་ཚང་མ་ནང་ཁུལ་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་གི་ལས་བྱྤེད་
དྤེ་དག་ནང་ཁུལ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བཤད་པ་དྤེ་ནང་ཁུལ་སིག་འཛུགས་ལ་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕི་
ལོགས་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀི་མྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཁྱབ་དགོས་པའི་
གནས་སངས་དྤེ། གཞན་པ་ཚོས་གཞན་པ་ལ་གསུང་གི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ཁྱབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་ཞུས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་མྤེད། དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་དྤེ་སྔོན་ལ་
གསུང་གི་འདུག ཕལ་ཆྤེར་རྤེས་ལ་གསུང་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་རྒྱབ་སོར་བ། རྒྱབ་སོར་པ་ཟྤེར་ནས་
གསུང་གི་འདུག ངས་ང་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད། དྤེ་ཚོས་ཕན་པ་ཡོང་གི་རྤེད་བསམ་བསམ་འདྲ་བོ་
དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སོ་སོའ ་ི སྤུན་གཉྤེན་ཡིན་ནའང་རྤེད། གོགས་པོ་གོགས་མོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྤེད།
མི་གཅིག་ལ་ཡང་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཁྱྤེད་རང་འདི་འདྲ་ལབ་ཤོག་འདི་འདྲ་ལབ་མ་ཡོང་ཨ་ཟྤེར་ནས་ཞུས་མ་མོང་།
ཞུ་སོར་བ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡིན། རྒྱབ་སོར་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སོན་འཛུགས་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་དག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཐྤེ་ཚོམ་རྤེད། ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ཡིན་ནའང་
མི་སོ་སོར་བསམ་བོ་རྤེ་རྤེ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ། དྤེ་རྤེད་དང་། མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་མི་རྤེ་རྤེ་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་བཤད་
དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རྩ་བའི་ཆ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ཞྤེ་པོ་འགོ་གི་མྤེད། འགོ་ནས་ཧ་གོ་བ་དྤེ་ཚོ་མི་རྤེ་རྤེ་
ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་བཤད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་མཐོང་གི་མི་འདུག དྤེ་འདྲ་བཤད་པ་ཡིན་ན་བཤད་
ཚོད་གང་ཡང་མི་འདུག བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་བཏོན་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ནང་ལ་བཏོན་པ་རྤེད། བཏོན་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་དཔང་རགས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་
ལ་བཏོན་པ་དྤེ། bod.asia དང་། tibet.net ནང་ལ་བཏོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་
རང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་གནད་དོན་ཞིག་དབྱིན་ཇིའི་ཡི་གྤེ་ནང་ལ་ཆྤེད་མངགས་བཏོན་པ་དྤེ་འདྲ་མཐོང་མ་
མོང་། ད་རྤེས་ཐྤེངས་དང་པོ་རྤེད། འདི་ཞུ་སོར་བས་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེབ་དྤེ་ཡར་འཕར་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ཞུ་སོར་
བས་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་གང་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་གི་ཡིན་པ། ཞུ་སོར་བས་བཟོས་མྤེད་ཅྤེས་ཐག་
བཅད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་བྱས་ཙང་ང་ཚོས་དགག་ལན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། དགག་པ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། འདི་
གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དྤེབ་གཟུགས་བཟོ་མཁན་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཆྤེ་
ཁག་མར་བཏོན་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེའི་རྤེན་རྩ་དྤེ་ག་བ་ནས་ཐུག་པ་རྤེད། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནས་
ཐུག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། མང་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་ནས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། སོན་བརོད་འདི་འདྲ་བྱས་ཡོང་གི་ཡོད་དུས་གསལ་བཤད་མ་བྱས་རང་བྱས་རྤེད། སོ་སོ་རང་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དོན་དག་རང་བརྩི་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། བརྩི་གི་མྤེད་པ་ཡིན་ན་རྤེད། འདི་གསལ་བཤད་མ་བྱས་རང་བྱས་
ཐུག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པའི་བསམ་བོ་དྤེའི་སྔོན་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཆུ་
ཚོད་བཞིའི་རིང་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་དྤེར། རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པས་ཟུར་དུ་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་རོགས་གིས་ཟྤེར་དུས་ངས་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་བཤད་ཀི་མིན། འདི་ང་རང་ཚོའི་ནང་ལོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་ཁོང་ཚོ་འུ་ཐུག་ནས་
ལོག་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ཚགས་པར་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་བཤད་ནས་བཏོན་པ་དྤེ་འདྲ་གང་
ཡང་མྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གསར་འགོད་པ་དྤེ་འདྲ་སྤེབས་ཀི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ངས་འདི་ཁྱོད་ཚོར་བྱུས་གཏོགས་
ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ང་རང་ཚོའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་དགོས་ཀི་ཡོད་
ན་རྤེད། གསར་འགོད་པར་བཤད་ཀི་ཡིན་ནའང་ནང་ལ་བཤད་དགོས་པ་མ་གཏོགས་ཕི་ལོགས་ཀི་གསར་འགོད་
པ་དང་། རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་བ་སུ་ཡིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་བཤད་རྒྱུའི་འདོད་པ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་འདི་ལ་ངོ་སོ་
འདྲ་བོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་འཁྱྤེར་གནང་གི་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་ཞུ་
དགོས་ཀི་ཡོད་ན་དངོས་དོན་དྤེའི་གས་དྤེ་ལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་། ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་གནང་ནས།
ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་མི་འདུག དོན་ཚན་བཅུ་ཡི་སོན་གནད་དྤེའི་
གས་དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་མི་འདུག ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཏོང་དགོས་ཀི་
འདུག་མི་འདུག འདི་ཚོར་བསམ་ཞིབ་ཡག་པོ་གནང་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གནང་
དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། ད་འདི་གནང་། ཚང་མ་ཚར་ནས་ད་དུང་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱས་པ་ཡིན། གུ་ཡངས་བྱས་པ་
ཡིན། གོད་གཞི་འདིར་ཚུར་ལན་རྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དགོས་འདུན་གང་ཡང་བཏོན་མྤེད་ཟྤེར། དགོས་
འདུན་འདོན་རོགས་གནང་། བཏོན་གི་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དྤེ་ལ་དགག་པ་གཅིག་ཀང་རྒྱག་གི་མྤེད། དགོས་འདུན་ག་
རྤེ་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་འདོན་རོགས་གནང་། དྤེ་ང་ཚོས་དགོས་འདུན་མ་འདོན་རོགས་ཟྤེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་
གང་ཡང་མྤེད། དགོས་འདུན་མ་བཏོན་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་འདི་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་རྒྱུར་ཕན་གི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ང་འདྲ་
བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དགོས་འདུན་འདོན་དགོས་ཀི་རྤེད། བཏོན་པ་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་
ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡོད་ན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོང་གི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་ཞི་ཞིང་བརྩྤེ་བ་དང་། ཞི་ཞིང་བརྩྤེ་བ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་ལ་བཀའ་མོལ་ག་
རྤེ་གནང་གི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀི་རྤེད། ད་བསོམས་དྤེ་ལ་དྤེ་ག་རང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་གི་འབྱུང་ཁུངས་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་རང་
ལ་བརྩི་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། འདི་གས་དྤེ་ངས་ཡང་བསར་ཡང་བསར་བསར་ལྡབ་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཡིག་ཆ་དྤེ་དག་གི་དཔང་རགས་ལ་འབུལ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཕུལ་
ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་ཡིག་ཆ་ཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་
འཁོད་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ནས་གསལ་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་ will དང་ hope དང་
shall དང་དྤེ་འདྲའི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་འདི་ཆ་ཚང་ཞིག་སྤེལ་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། will ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་འོངས་པའི་ཚིག་རྤེད། shall ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ངྤེས་བརན་
ཆོད་པ་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པའི་ཚིག་རྤེད། hope ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་རྤེ་བའི་ཚིག་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་
གཏོགས་ད་ལྟ་གཙང་མ་ཆགས་ཚར་བའི་གནས་སངས་ཤིག་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དང་པོ་
ནས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་དྤེ། ང་ཚོས་དངུལ་སོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཡང་འགལ་ཟླ་བྱས་པ་དང་། བཀའ་ལ་མ་བརྩིས་པ་དང་། དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། ཡིན་ནའང་
དྤེ་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་དུ། སོད་བསད་ཅིག་འཁོད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་པྤེ། སོད་བསད་འཁོད་པ་ཙམ་གིས་
དངུལ་དྤེ་སོད་དགོས་པ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ། རྩོད་ལན་པས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ། སོད་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་པའི་ནང་མོལ་དྤེ་འདྲ་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་འདི་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་
དམ། དངོས་ནས་དྲང་གནས་མ་འོངས་པ་ན་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གི་འདུག
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་གསུང་གི་འདུག གང་ལྟར་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཡང་དྤེ་ག་རང་འཁོད་ཡོད་རྤེད། འཕྲད་ཀི་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འཕྲད་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རྩོད་པ་རྒྱབ་པའི་
སྐབས་སུ་ཡང་འཕྲད་ཀི་རྤེད་དང་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད་གཉིས་ཀ་གསུང་གི་འདུག དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་པའི་ཉིན་
འབ་སུ་མ་འདུས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་རྤེད། འདི་གཙང་མ་བཟོས་མ་ཚར་གི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཡོད་
མ་རྤེད། འདི་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི།
ང་ཚོ་དངོས་དོན་དྲུག་པ་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་དྤེ་བཏང་བ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་རང་མ་རྤེད།
སྔོན་མ་ང་ཚོ་དངོས་དོན་མང་པོ་འགོ་ཚར་བ་ཡིན་པ། དྤེ་གཅིག་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
མདོར་བསྡུས་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་འདི་གནང་སིན་གི་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་ལབ་ནས་དྤེ་ལ་དགག་
པ་གང་ཡང་བརྒྱབ་མ་སོང་བསམ་པ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དྲན་གི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དྤེ་ལ་
རྒྱབ་སོར་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་སྔོན་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་དྤེའི་སྒང་ལ་རྩོད་དགོས་པ་ཞིག་
ཕལ་ཆྤེར་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་བྱུང་། དྤེ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཡོད་གསུངས་ཡོང་དུས། རྡོག་རྡོག་དྤེ་ཕར་སོག་
དགོས་རྒྱུ་མིན་པ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་བུ་ལོན་ལབ་དུས་གཅིག་གིས་
གཡར་ནས། གཅིག་གིས་ངྤེས་པར་དུ་ཕར་སོག་དགོས་པ་ཞིག་ལ་གོ་དུས། ཞུ་སོར་བ་ཡིན་ན་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་
ཡིན་ན་རྤེད། ཚང་མ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་རག་པའི་ང་རང་ཚོའི་ཐོབ་སྐལ་ཟྤེར་ན་མི་འདུག སྐལ་པ་
ཟྤེར་ན་མི་འདུག དྤེ་ཕར་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་ཡོང་དུས། དྤེ་གཉིས་ཀ་སྤྱི་མོས་རྤེད་སོང་བསམ་པ་དྲན་
འདུག དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། དྤེ་བུ་ལོན་རྤེད་མི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་བུ་ལོན་རྤེད་
མི་འདུག རྩོད་ལན་པ་ཡིན་ནའང་ཡང་། དྤེ་བུ་ལོན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་མྤེད། དྤེ་བུ་ལོན་ཕར་སོག་དགོས་པ་
ཞིག་རྤེད་མི་འདུག ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་གཙོ་བོ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་གན་ཡིག་ཅིག་བཞག་འདུག གན་
ཡིག་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་མ་འོངས་པ་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། འབ་སུ་མ་འདུས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་འདུག ངས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩ་བས་ངས་ཚོར་བ་ཞིག་གི་སྒང་ནས་ཞུས་
མྤེད། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་བབ་ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ལན་པའི་
ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་། ཁོ་རང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཆགས་ཡོང་དུས་དྤེ་ཞུས་ཡོད། རྩ་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་
པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་མཚན་རང་གི་སྒང་ལ་འགོ་གི་ཡོད། ད་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་ལ་གནང་སིན་གི་ངོ་
བོའ ་ི ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི སྐལ་པ་དྤེ་རག་པ་རྤེད། བངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སོག་ཆ་ཡིན་པ་དྤེ་ཡང་བོ་བཟང་སན་
གགས་ལགས་ཀིས་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་མི་
འདུག་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོག་ཆ་མིན་ཞྤེས་ཐག་ཆོད་པོ་གང་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག དྤེ་སོག་ཆ་ཡིན་མིན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་བཏོན་པའི་རྤེ་བ་ཡིན་པ་ལས། དྤེ་ལབ་པ་རྤེད། ང་ཚོའི་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་འདྲ་པོ་ལབ་པ་རྤེད། བོ་བཟང་སན་གགས་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་
བྱས་ན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལས་ཀང་། ད་ལྟའི་གནས་བབས་ལ་ཁོ་རང་གིས་བཤད་པ་དྤེ་ཆ་འཛིན་བྱྤེད་ས་ཡག་
ཤོས་དྤེ་རྤེད་བསམ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཁོ་རང་སྔོན་མ་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
ངྤེས་སོན་པ་ཆགས་དུས། ཁོང་གཉིས་ཀ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་ཡོད་མཁན་དང་གཉིས་ཀར་རྒྱུས་ལོན་ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས། ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་དུ་མ་འགོ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་སོག་ཆ་ཡིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་དུས། རིན་ཆྤེན་དར་ལོས་གསུངས་པ་ལས་ཀང་བོ་
བཟང་སན་གགས་ཀིས་གསུངས་པ་དྤེ། ང་ཚོ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འང་ཆ་འཛིན་ཆྤེ་བ་
ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཁོང་གཉིས་ཀར་ལས་ཀ་ལས་ཡོད་རྤེད། རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཡིན་ན། Tibet
Fund གཙོ་བོ་བཟུང་ནས་གསུངས་སིད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་བོ་བཟང་སན་གགས་ཀིས་གསུངས་པ་དྤེ་སོག་ཆ་
ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སོག་ཆ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོའི་དངུལ་རྤེད། དྤེ་ཕར་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད།
གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ Tibet Fund དཔྤེ་སྤྱང་པོ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་བཟོས་བཞག་ཡོད་རྤེད་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་ལྐུག་པ་བྱས་འདུག ང་ཚོ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་བཟོ་ཐུབ་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། ངའི་བསམ་
པར་དྤེ་མ་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་ནས་དྤེ་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་སིད་ཕན་ཚུལ་གཉིས་
ཀས་གན་ཡིག་འཇོག་དགོས་ན། གན་ཡིག་དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དོན་དམ་པའི་སྒང་ལ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་
དངོས་གནས་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཕར་སོད་དགོས་པའི་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་ཅིག་བཞག་པ་ཡིན་
ན། དྤེའི་གན་ཡིག་དྤེ་ལ་ཞིབ་ཚགས་པོའ ་ི ངང་ནས་ལག་བསར་བྱས་ནས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ལག་
བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཀི་ནང་ལ་འགོ་གི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་རང་གི་འགོ་སངས་
ཤིག་དང་། ཡོང་བསད་དང་། ཁོ་རང་ཚོའི་ག་རྤེ་གསལ་དགོས་ནའང་། དྤེ་གསལ་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་
གང་ལྟར་ཡང་སྤེད་ཀ་ལྤེན་པར་ཡོང་ཡོད་མ་རྤེད། སད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁང་ག་དྤེའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་བཤད་
མཁན་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གང་ལྟར་ཡང་གན་ཡིག་དྤེ་ལག་བསར་འགོ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན་ཡོད་རྤེད། ལག་
བསར་འགོ་གི་མྤེད་དུས་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་ནས་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་
ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས། དྤེ་གནང་སིན་གི་རོགས་དངུལ་ལ་ཕར་བསྒྱུར་པ་
དྤེ། ཁོ་རང་ཚོར་གསལ་ཡོད་རྤེད། we are always intended ལབ་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཚིག་
གཅིག་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཀུན་སོང་ལ་རག་ལས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཀུན་སོང་ཡིན་དུས་
ཁྱྤེད་རང་གིས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཚུར་དངུལ་དྤེ་ལྤེན་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་མྤེད་ན། དྤེ་བུ་ལོན་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། ཁིམས་
ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ལག་བསར་དྤེ་མཐིལ་ཕིན་མ་བྱས་ན། གན་ཡིག་དྤེ་རྩིས་མྤེད་གཏོང་འོས་པ་
ཞིག་རྤེད། voidable རྩིས་མྤེད་གཏོང་འོས་པའི་གན་ཡིག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་སྲུང་སོབ་མྤེད་པ་
དང་ཁོང་ཚོ་ལ་སྲུང་སོབ་ཞྤེ་པོ་ཡོད་པ། ཁོང་ཚོ་སྤྱང་པོ་ཡིན་པ་དྤེ་འདྲའི་གནད་དོན་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་མི་གཅིག་
སྤྱང་དང་མི་སྤྱང་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཕོགས་གཞན་པ་ཞིག་ནས་བཤད་ན་ཡིད་
ཆྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་རང་རྤེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཕར་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་སད་རྒྱུའི་ངོ་བོ་དྤེ་བུ་ལོན་
གི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་སོད་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་ནས་ཡིན་ན་རྤེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཕར་སོག་མ་དགོས་ན། ཁྱྤེད་རང་
ཚོས་སད་པ་དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་བངས་ནའང་། གང་ལྟར་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཀི་སྒང་
ལ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་བ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ང་
ཚོའི་དོན་གཅོད་ལ་ཁིམས་གཏུགས་ཡོད་མ་རྤེད། འདིའི་གནད་དོན་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གྤེང་ཡོད་མ་རྤེད། བུ་ལོན་
ཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་ཡོད་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོངས་གགས་ཀི་
ཐོག་ནས་ཨ་རིའི་ཁིམས་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་གྤེང་ཡོད་མ་རྤེད། གྤེང་མྤེད་དུས་རང་བཞིན་
གིས་རྙོག་དྲ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། རྙོག་དྲ་དྤེ་ག་དུས་སྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་རྤེས་ལ་དྤེ་གྤེང་ཡོང་ནས། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། ག་ས་ག་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་སྒོ་
འགམ་ཁོ་རང་ལ་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོང་དུས། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་རྤེད།
ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་དྤེའི་རྤེན་པས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་
བཀའ་ཤག་དང་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཡང་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཀི་གཞི་མྤེད་སོན་བརོད། དྤེ་འདྲ་
མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། གསུམ་པ་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ག་འདྲ་ཞིག་ལབ་པ་ཡིན་ནའང་། སྤྱིར་བཏང་
ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་། གན་ཡིག་ལབ་པ་དྤེའི་ནང་ལ། ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་ཡོད་རྤེད། ཆ་རྤེན་གན་ཡིག་ག་རྤེ་བཞག་ནའང་ཆ་རྤེན་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ནའང་ཆ་རྤེན་ནང་བཞིན་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་མི་འདུག་བལྟ་དགོས་པ་དྤེ་གན་ཡིག་གི་ཁིམས་
ལུགས་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། གན་ཡིག་བཞག་པའི་ཀུན་སོང་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་ཞྤེ་
པོ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ཡི་གྤེ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་
ཡོད་རྤེད། ཡི་གྤེ་བཏང་ཡོད་པ་ཚང་མའི་ནང་ལ། གང་ལྟར་ཡང་དུས་ཚོད་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར།
རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ཕར་བསྒྱུར་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཉིན་དང་ཚེས་ ༧ ཉིན་ e-mail སྤེབས་པ་རྤེད། ཚེས་ ༨ ཉིན་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་
གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་ནང་གི་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཚར་བ་ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་རྤེད། ལྷག་མ་དྤེ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ལ་རྩིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་ལབ་ནས། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་མཚན་རགས་
བརྒྱབ་ནས་བིས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་བིས་པ་དྤེ།
དྤེ་ག་རང་གིས་ང་ཚོ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་གང་ཡང་དོ་ཕོག་འགོ་གི་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་སོད་
བསད་ནང་ལ་བཀོད་པ་ཡིན་ན། ངས་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་རུ་འགོ་གི་རྤེད་ལབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་
ཚོས་ཕར་སོག་མི་དགོས་པའི་སྒོར་མོ་གཅིག་ང་ཚོའི་ནང་ལ་སོད་བསད་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ང་ཚོས་ཕར་སོག་
མི་དགོས་པ་ཞིག་ང་ཚོས་སོད་བསད་ནང་ལ་འཁོད་ན། ད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ Tibet Fund ཡིན་
ནའང་འདྲ། སུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྙོག་དྲ་བཤད་དུ་ཡོང་ན། ང་ཚོས་ཕར་སད་མི་དགོས་པ་ཞིག་སོད་དགོས་པ་ཞིག་
ཆགས་སིད་པ་རྤེད། ཁིམས་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་དཀའ་ངལ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་རག་པ་དྤེ་
གནང་སིན་རོགས་དངུལ་རང་ཡིན། དྤེ་ཡང་གནད་དོན་འདི་ཁོ་རང་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་འབབ་དྤེ་ཨ་རི་བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་པ་ཁུངས་སྤེལ་ཤོག་ལབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོའི་
ངོས་ནས་བུ་ལོན་མིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ངས་གོང་ལ་བཏོན་པའི་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་
བཏོན་པ་ཆ་ཚང་གིས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུང་ཐུབ་ཀི་འདུག་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཀང་དྤེ་ཕར་སོག་མི་
དགོས་པ་ཡིན་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་བྱས་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་
བུ་ལོན་མ་རྤེད། སོག་དགོས་ན་བུ་ལོན་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་སོག་མ་དགོས་ན་བུ་ལོན་མ་རྤེད། བུ་ལོན་གི་
མཚན་ཉིད་ཁོ་རང་གཅིག་ནས་གཡར་གཅིག་གིས་སོད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་སོད་མི་དགོས་པ་
ཞིག་ཡིན་དུས་དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་གན་ཡིག་ག་རྤེ་བཞག་མིན་ལ་མ་
བལྟོས་པར། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཕར་སོད་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡིན་
ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་ངས་ད་གིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཞྤེས་བཤད་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་ཟྤེར་ནས་ཕལ་
ཆྤེར་བཤད་མྤེད་བསམས་སོང་། གལ་སིད་ངས་བཤད་སངས་ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ། གལ་སིད་ཞུ་
སོར་བས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་ཡོད་ན་དྤེ་གང་ལྟར་ཡང་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
ངས་ཧ་གོ་གི་འདུག དྤེ་ད་ཕལ་ཆྤེར་ངས་བཤད་མྤེད། གལ་སིད་བཤད་ཡོད་ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་སྐོར་རྤེད།
གཉིས་པ་ངས་ད་གིན་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེབ་འདིའི་སྐོར་རྤེད། དྤེབ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི
སྒང་ནས། བཏོན་མྤེད་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་དྤེབ་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་གང་ལྟར་སུས་བཏོན་ཡོད་ནའང་ཞུ་
སོར་བའི་བྱྤེད་བབ་ལ་བརྤེན་ནས་རག་པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུས་མྤེད། གང་ལྟར་ཡང་མདོར་བསྡུས་ནས་
བཤད་ན། ལམ་སོན་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་
དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྒོར་མོ་ཡིན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་དྤེ་ཡིན། དྤེ་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ནམ་ཡང་ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་པ་མྤེད། ཕིར་སོག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་དགོས་པ་མྤེད། བོད་
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མིའི་སིག་འཛུགས་རང་གི་སྒོར་མོ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་བཤད་པ་ཡིན་
ནའང་། ཁོ་རང་ཚོའི་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་གི་བྱྤེད་སྒོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བལྟས་ནའང་། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་བུ་ལོན་
ཡིན་པ་ཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་རོགས་དངུལ་གནང་སིན་
ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་། ཡི་གྤེ་རིམ་པ་ལ་དྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བོད་མི་སིག་
འཛུགས་ངོས་ནས་སོ་སོའ ་ི མི་མང་གིས། སོ་སོའ ་ི བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཞྤེན་བྱས་ནས། སོ་སོའ ་ི བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ནས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་སྔོན་མ་ཕག་ལས་གནང་བ་དྤེའི་ཐོབ་སྐལ་ཡིན། དྤེ་སྐལ་པ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ནམ་ཡང་བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཕར་འབུལ་དགོས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། ཕར་འབུལ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་མིན་ན་
དྤེ་རང་བཞིན་གིས་བུ་ལོན་མ་རྤེད། བུ་ལོན་ལབ་པ་དྤེ་ཕར་སོད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་དུས། ང་ཚོ་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་སོད་དགོས་ཀི་མྤེད་། སད་མི་དགོས་དུས་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་
སྐལ་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བུ་ལོན་མིན། དྤེ་ང་རང་ཚོ་ལ་གནང་སིན་གི་རོགས་དངུལ་ཡིན། དྤེ་ང་རང་ཚོའི་བོད་
མིའི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་བྤེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུའི་མ་དངུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། ཕ་གའི་ཨ་
རི་ལ་དོན་གཅོད་ཉོ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ནས། གང་ལྟར་ཡང་ཐུགས་ཕན་ཆྤེན་པོ་སོས་ཡོད་
པ། ང་རང་ཚོ་ལ་འཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན་ཞྤེས་ཞུ་གི་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ལ་གཞི་ནས་རོགས་དངུལ་ལ་བསྒྱུར་བ་རྤེད། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༦ བར་དུ་ཁིམས་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་ལབ་ནས། ཁིམས་ཤོག་སྒང་ལ་བིས་པ་ཞིག་དང་། ཤོག་བུ་དཀྱུས་མ་
ཞིག་ལ་ Granted, Provided ག་རྤེ་བིས་ཡོད་ནའང་། ནང་ཡིག་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་ནའང་། བུ་ལོན་ཡིན་པ་
དྤེ་ཁིམས་ཤོག་ནང་བིས་ཡོད་དུས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཁིམས་ཁང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་།
ཁིམས་ཤོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེའི་ནུས་པ་དྤེ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་པ་སོན་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༦ དྤེའི་རྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་གཅིག་རྤེད། ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་དང་། Toronto ལ་
གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་ལ་ཡི་གྤེ་ག་རྤེ་གནས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ གི་ཡི་གྤེ་དྤེ་
གནས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་ཉིན་ད་ལྟ་རོགས་དངུལ་ལ་བསྒྱུར་མྤེད། We
understand that to some extent the CTA may have already treated
or regarded the loan as a grant. We are sorry if and to the extent
that there has been any misunderstanding which led to this
treatment. ད་ལྟ་བུ་ལོན་དྤེ་གནང་སིན་ལ་བསྒྱུར་མྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བུ་ལོན་དྤེ་གནང་སིན་
ལ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ས་རྤེད། དགོངས་དག ཁྱྤེད་རང་ཚོས་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཆགས་
འདུག Misunderstanding ཆགས་བཞག དྤེའི་འོག་ལ་ We write this letter to
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confirm that the board is willing to consider forgiving the loan
sometime in future. Willing to consider ལབ་དུས་བསམ་ཞིབ་བྱྤེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད།
འདི་ལབ་དུས་ཁིམས་ཀི་ཚིག་ནང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ Will དང་ Shall ལབ་ནས། ང་ཚོ་ཁིམས་ཀི་འགྤེལ་
བརོད་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་ Shall ལབ་པ་དྤེ་ལ་ Binding force ཡོད་རྤེད། ཏོག་ཙམ་ངྤེས་བརན་ཆྤེ་བ་
རྩིས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ Will དང་ Hope ལབ་ན་རྤེ་བ་རང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདི་ཡང་ཆ་རྤེན་
བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ Provided that ལབ་འདུག Loan Document དྤེ་སུའི་ Owner
བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། Current CTA administration but also by the future CTA
administration as well. ཁིམས་ཡིག་ཆ་རྤེན་བཞག་པ་དྤེ་ཉམས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ན། willing
to consider དྤེ་ཡང་མ་འོངས་པ་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ལོ་སུམ་ཅུའི་
རིང་བཞག་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡི་གྤེ་འདི་གནས་ཡོད་རྤེད། ༧།༦ གི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦
དང་། execution version ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ དྤེ་ཚོ་གཉིས་ལ་འབུམ་བདུན་དང་ལྔ་ཁི་དྤེ་གནང་
སིན་ལ་མ་བསྒྱུར་བར་དུ་ཁིམས་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཤོག་དྤེ་ག་རང་དང་། ཡི་གྤེ་འདི་གཉིས་ཀིས་བུ་ལོན་ཡིན་པ་
དང་། སྐབས་དྤེ་དུས་གནང་སིན་ལ་བསྒྱུར་མྤེད་པ་ཞིག་ Mickey Lemle (Chairman of Tibet
Fund) གིས་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་བསོན་འདུག
ཞུ་སོར་བས། རྩ་བས་རྩོད་ལན་པས་རྤེ་རྤེ་གསུངས་དུས། ལན་མ་བརྒྱབ་རང་བརྒྱབ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་ཡོད་དུས།
ད་ལྟ་འདི་ལ་སིང་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ལས་མཚམས་འཇོག་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། དངོས་དོན་མང་པོ་འགོ་ཚར་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་
ཀ་གཅིག་པོའ ་ི སྐོར་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པའི་གནད་དོན་སྐོར་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དོན་
གཅོད་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བས་འདི་
ཕར་སོད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གི་འདུག དྤེ་སྔོན་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་འདིར་རྩོད་པ་ཆགས་དགོས་
པ་མི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་ཨང་། ༤༧ འདི་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦
ལ་བཏང་བ་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མ་འོངས་རྩིས་བསུབ་
གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་མིན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་རྩིས་
ནང་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ལྟར་གསལ་མྤེད་སབས། ཡུལ་ཁིམས་དང་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་
གང་ཐད་ནས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ཆྤེད་རྩིས་ཞིབ་པས་ས་གནས་སུ་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་གནང་
སྐབས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཞུས་པ་ཡིན། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་བཀོད་མྤེད་པ་
ཡིན་ན། དྤེ་རིང་འདིར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་པ་འདི་ཡང་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་སྤེབས་ཡོད་རྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་གཏོགས། འདི་ནང་ལ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུག་གི་མྤེད། འདི་གཅིག་ཞུ་ཡི་
ཡོད། བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་ཁས་ལྤེན་བྱས་འདུག རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་གསལ་པོ་མི་
འདུག་གསུངས་པ་དྤེ། བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། རྤེིན་ཆྤེན་
དར་ལོ་ལགས་ཀིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦
ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ དང་། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ དང་། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན། ད་ལྟ་ཡང་རྩོད་ལན་པས་ཚེས་ ༧
དང། ༨ དྤེ་འདྲ་གསུངས་སོང། ཚེས་ ༧ དང་། ༨ ཕལ་ཆྤེར་ཞུ་སངས་ནོར་མྤེད་འགོ། ད་ལྟ་གོག་འཕྲིན་འདི་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གནང་སིན་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་བོ་ཡོད་རྤེད།
རྤེ་བ་ཡོད། མ་འོངས་པའི་དུས་མཚམས་ཤིག་ལ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན། ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་མྤེད། དྤེར་རྩོད་པ་
བརྒྱབ་ཀི་མྤེད་བཞིན་དུ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་འདི་མ་བཟོས་པའི་བར་དུ་དཀའ་
ངལ་འདི་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔྤེར་ན།
ད་ལྟ་ལག་བསར་འགོ་གི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་འདུག ལག་བསར་འགོ་གི་ཡོད་པ་དྤེ། ད་གིན་གསལ་བཤད་
གནང་སོང་། སྤེད་ཀ་དྤེ་སྐོར་ཡིན་ནའང་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་དངུལ་དྤེ་ཚུར་འཁྱྤེར་ཤོག་
ཅྤེས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་གསུང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་ཁོ་རང་ལོ་སུམ་ཅུ་རིང་བཞག་ཡོད་རྤེད། ལོ་སུམ་ཅུ་མ་གཙང་བའི་བར་དུ་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་སྔོན་ལ་ང་ཚོའི་སྐད་ཆ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་དྤེ་རྩིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག
ཡང་མིན་ན་གནང་སིན་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གསུངས་བར་དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་གསུང་དགོས་པའི་གནས་
སངས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་མ་ལབ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་
ལ་ངོས་ལྤེན་མ་བྱས་ནས། དཀའ་ངལ་སྤེལ་བར་འདོད་པ་མྤེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་གསལ་པོ་ཐོན་གི་འདུག
འདིའི་ནང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིད་ཆྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་རང་བཞིན་གིས་སྤེབས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཡིད་ཆྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཡིད་ཆྤེས་ཀི་སྐད་ཆ་སྤེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཆ་
རྤེན་བཞག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ངས་བཞག་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཆ་རྤེན་བཞག་འདུག
དྤེ་ནས་གཅིག་ཐྤེབས་རྩས་དོན་ཁང་ཁིམས་ལ་གཏུགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཐྤེབས་རྩས་དོན་ཁང་ཁིམས་ལ་གཏུག་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་། དཀའ་ངལ་འདི་མ་འོངས་པ་ལོ་སུམ་ཅུ་ནང་ལ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྤེད། ཡང་མིན་ན་ལོ་བཅུ། ལོ་ཉི་ཤུ་ནང་ལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན་རྤེད། ད་ལྟའི་གནས་
སྐབས་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་ལ་སྤེལ་གི་ཡིན། ད་གིན་ངས་ཞུས་མྤེད། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཟྤེར་དུས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་སིད་སོང་གི་དུས་ཡུན་རོགས་པའི་མཚམས་དྤེར་འཁྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ག་རྤེ་བྱས་ནས་གཞག་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པ་ ༢༠༢༥ ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཇོག་གི་ཡོད་མ་
རྤེད། ༢༠༡༩ ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཇོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ༢༠༢༠ ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཇོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ལ་ཏན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཏན་འབྤེལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། འདི་སྔོན་ལ་གྤེང་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གྤེང་མྤེད་ན་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་བ། འདི་གྤེང་གཞི་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། འདི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་
བའི་ཆྤེད་དུ་གྤེང་གཞི་ཆགས་པ་རྤེད། འདི་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་བཤད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་
བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་འགན་རྤེད་གསུང་ནའང་འགིག་གི་རྤེད། མང་
ཚོགས་ལ་དང་པོ་གསུང་མཁན་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བས་མང་
ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་གང་ཡང་མྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། ཐྤེབས་རྩ་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། ཐྤེབས་རྩ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་མ་
གཏོགས། འདི་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གསལ་བཤད་མང་པོ་བྱྤེད་དགོས་ཐུག་ཡོད་རྤེད། ངོ་
རོལ་ལ་གདོང་ལྤེན་བྱ་དགོས་ཐུག་ཡོད་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གས་དྤེ་ཁོ་རང་ཁོ་རང་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་
རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་དོན་ཟུར་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་རྤེད། དོན་ཟུར་གི་ཡིག་ཆ་སྦས་པ་དྤེ་ཚོ་ནོར་འཁྲུལ་
མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་ཟུར་གི་ཡིག་ཆ་སྦས་པ་ཞིག དོན་ཁང་གི་ཡིག་
ཆ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆ་དྤེ་ག་པར་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། ཡིག་ཆ་འདི་སུ་ཞིག་ལ་ཡོད་ཅྤེས་ད་
ལྟའང་དོན་ཟུར་གིས་ལན་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་བ། དྤེ་མྤེར་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དབལ་བ་རྤེད་བ། ག་རྤེ་བྱས་
པ་རྤེད། བྱས་ཙང། དྤེ་འདྲའི་དོན་ཟུར་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀིས་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་པ་ཞིག་ལ། དོན་ཟུར་ལ་མ་ཉྤེས་
ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་རྤེད། དོན་ཟུར་གིས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་པ་དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་
བ། ད་ལྟ་གུས་ཞུ་སོར་བས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཉྤེན་དྤེ་མ་འཕྲད་པའི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་དྤེ། ནོར་འཁྲུལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། འདི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞི་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། འདི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའི་གནས་སངས་རང་བཞིན་གི་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ག་རང་གིས་ང་ཚོས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་རྤེད། ཁོ་ཚོའི་ཡི་གྤེ་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ང་
ཚོས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད། ཁོ་ཚོའི་ཡི་གྤེ་ག་རྤེ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། ཡི་གྤེ་སྔ་རྤེས་ག་རྤེ་ལ་གཟིགས་པ་
ཡིན་ན། དོན་ཁང་དང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཨ་རི་གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་
བྱས་པ་ཡིན་ན། སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་བབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་མ་འོངས་པར་དྤེ་
གནང་སིན་བཟོ་རྒྱུའི་རྤེ་བ་ཡོད་དང་། བཟོ་འཆར་ཡོད་གསུང་གི་རྤེད་མ་གཏོགས། བཟོས་ཚར་བ་ཡིན་གསུང་གི་
ཡོད་མ་རྤེད། བཟོས་ཟིན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ལ་བསན་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དྤེ་ཁོ་ཚོས་བཟོ་འཆར་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡིན་ན། མ་བཟོས་བར་དུ་ཁྱྤེད་རང་
ཚོས་སོད་བསད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཁྱྤེར་མྤེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ལན་ག་རྤེ་རྒྱབ་ཀི་ཡིན་པ། འདི་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་
ཐོག་ནས་ལན་བརྒྱབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ལན་བརྒྱབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ལ་འགྤེལ་བཤད་ག་
རྤེ་བསོན་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། སོད་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་
བཟོས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་སད་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་མ་འོངས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་འདི་ལུང་འདྲྤེན་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདིའི་ནང་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ནས་འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་གནང་སིན་བཟོས་པ་ཡིན། འབུམ་བདུན་
དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་བསད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་མ་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ད་ལྟ་བུ་ལོན་གི་ངོ་
བོའ ་ི ཐོག་ལ་གནས་ཡོད་རྤེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་གསུངས་པ་དྤེ་ངས་གོ་བ་དྤེ་ནོར་ཡོད་ཡིན་
ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་གི་ཡིན། ངས་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་བཟོ་འདྲ་བོ་གོ་སོང། དྤེ་བྱས་དུས་ཙམ་པ་ལ་འདི་ཞུས་པ་རྤེད།
འདི་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ས་ནང་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེར་གཟིགས་ནས། གལ་སིད་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་གསུངས་
མྤེད་པ་ཞིག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གསུངས་པ་ཡོད་ན། དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གིན་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། དྤེབ་འདི་ཁོ་རང་གིས་བཏོན་པ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཚིག་དྤེ། ད་ལྟ་འགྱུར་བ་ཞིག་བཏང་ནས་འདིའི་
ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་བྱྤེད་བབ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཡིག་ཆ་
དྤེའི་གས་དྤེ་བྱྤེད་བབ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། ད་
ཕར་འདྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། རྩ་བ་འདྤེད་ཀི་ཡོད་ན། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད། ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་
པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བུ་ལོན་ཡིན་པ་ཡིན་ན་འཁྱྤེར་ཤོག་ཅྤེས་གསུང་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད།
འདི་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཁིམས་
འདི་གཏུག་པའི་གནས་སངས་འདིའི་ཐོག་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ག་རྤེ་ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་ན། དྤེ་ག་རང་
ནས་སྒྲུང་རོགས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པའི་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད། འཛིན་སོང་གིས་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་སྤྱི་ཡོངས་ཀིས་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གནས་སངས་
འདི་གཙང་མ་ཆགས་ན་འདྲ་མ་ཆགས་ནའང་སྒྤེར་གི་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། བོད་མི་གཅིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད།
དྤེ་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་དང་མིན་ཡང་བསར་ཡང་བསར་རྩོད་པ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མི་འདུག
གང་ལྟར་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། ཞུ་
ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་དངོས་དོན་ག་རྤེ་ཡིན་དང་མིན། དགག་པ་ཞུ་དགོས་དྤེ་གས་ལ་ཆ་ཚང་
ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དྲི་བ་བཏང་ནས་ལན་སྤེབས་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་གས་ཚང་མ་ཞུ་སོར་བ་
དང་རྩོད་ལན་པས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་འདི་ལ་ཡང་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་ཤོག་བུ་
དཀར་པོའ ་ི སྒང་ལ་ཡི་གྤེ་ནག་པོ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། སུས་སུས་ལན་གང་འདྲ་བརྒྱབ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ག་རང་ཞུ་གི་ཡོད། ང་ཚོས་སོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་དུས་
ཞུས་མ་མོང་ལ། ད་ལྟ་ཡང་ཞུས་མ་མོང། འདི་ཞུ་གི་མྤེད། ཨ་རིའི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། འདི་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་བཤད་ན་རྤེད་མ་བཤད་ན་རྤེད། རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ན་རྤེད་མ་གསུངས་ན་དྤེས་ཁྱད་པར་བཟོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་ཕ་
གིའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་འཇོག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྤེད། མ་འོངས་པ་ཁལ་དང་། ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་པའི་
གནས་ཚུལ་འདི་ཡང་། ཞུ་སོར་བས་ཞུས་པ་དང་། རྩོད་ལན་པས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དྤེའི་གས་དྤེ་གསལ་པོ་
ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འདི་ལ་ཡང་དངུལ་འབབ་དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་དོན་ཁང་ལ་གནང་སིན་རོགས་
དངུལ་ཡིན་པ་ལས། བུ་ལོན་མིན་ཞྤེས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་ཚིག་འདིའི་
ནང་འཁོད་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པའི་གནད་དོན་གཅིག་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་
རྩོད་ལན་པས་བུ་ལོན་རྤེད་ལབ་ནས་ཞུ་སོར་བས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཀང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་རྤེས་ལ་རྩོད་
ལན་པས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་འདོད་པ་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་ཞུ་སོར་བས་མ་
བཤད་པ་ཞིག་བཤད་ཡོད་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་ན། དྤེར་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡིན། དྤེ་མ་གཏོགས་དོན་དག་སྒང་ལ་
འགྤེལ་བཤད་གཅིག་པོ་ཡིན་ན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བས་ང་རང་གིས་མ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། མ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་རྩ་བ་ནས་བསད་
ཀི་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས། ད་གིན་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ ་ི ཡི་གྤེ་གཅིག་འཁྱྤེར་ནས་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། ཞུ་སོར་བས་ད་ནངས་འགོ་ནས་མཇུག་བར་བརྒྱབ་སོང། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་
ན། དུས་ཚོད་ག་དུས་ལ་རོགས་དངུལ་ཕར་བསྒྱུར་བ་རྤེད། གང་ལྟར་བསྒྱུར་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་
པས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང། will be ལབ་པ་དྤེ་ལས་ shall be ལབ་པ་དྤེ་ག་དུས་ཡིན་
ནའང་ཚད་མང་བ་འཛིན་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡིན་ན་བདྤེན་པ་རྤེད། shall be ལབ་པ་
དྤེ་མང་བ་ཚད་འཛིན་དགོས་ཀི་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ འདིའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚང་
མ་ཀློག་མི་དགོས་པ་གིས། འདིའི་ནང་ལ་ In addition, the Board has resolved that
the balance of $ 750,000 shall be ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་
པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ shall be ལབ་པ་དྤེ་གདྤེང་འཇོག་མང་བ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ང་འདི་ལ་མོས་
མཐུན་ཡོད། འདིའི་ནང་ལ་ shall be ལབ་འདུག shall be རྤེད། shall be converted to
an outright grant in January 2021 ཞྤེས་དུས་ཚོད་ཁོ་རང་ཚད་བཀག་བྱས་ཡོད་རྤེད། ལོ་
སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་བྱས་རྤེས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་ལ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། འདི་ལ་དོགས་པ་ཡོད་མདོག་མདོག་གསུངས་སོང། འདི་ངས་དོགས་པ་ཡོད་མདོག་
མདོག་ཞུ་གི་མྤེད། གང་ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ བར་དུ་ཡོད་རྤེད། ཟླ་ ༦
བར་དུ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ལབ་དུས་དྤེ་ལ་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་རྤེད་པྤེ།
འདིར་དོགས་པ་ཟ་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་གན་ཡིག་བཞག་པ་དྤེ་
ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་དང་། ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་
བཞག་ཡོད་པ་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ངས་འདི་ལ་ཡིད་ཆྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་ཀི་མྤེད། ཆ་རྤེན་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཏོན་སོང། གང་ལྟར་ཡང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཉིས་དབར་ལ་ད་ལྟ་
ཡིན་ན་ཡང་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པར་གནང་ནས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཞྤེ་དྲག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་སྤེམས་ཁལ་མྤེད།
གང་ལྟར་ཡང་ངས་གོང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་ཟུར་སྐལ་རྡོར་ལགས་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་
སོང་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། Corruption ལབ་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་རྤེད། སིད་སོང་རྤེད།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རྤེད། ཚང་མ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བཟོས་སོང་། དྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་
གཅོད་ཟུར་པ་སྐལ་རྡོར་ལགས་སྲུང་སོབ་བྱས་པའི་སྐོར་དྤེ་འདྲ་པོ་ཞིག་མང་པོ་གསུངས་འདུག དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་། ང་རང་ཚོས་ཕར་སོག་མི་དགོས་པའི་དངུལ་ཞིག་ཡིན་ཙང་། བུ་ལོན་གི་དོན་ཁོ་རང་
ལ་བུ་ལོན་མིན་ཙང་། དྤེ་ང་ཚོའི་གན་ཡིག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཕར་སོག་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། སོག་
མི་དགོས་པ་དོན་དངོས་ཡིན་ཙང་། ཁོ་རང་ཚོས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ནང་ལ་བཏང་བའི་ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཡི་གྤེ་
གསར་ཤོས་ཡིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་བྱས་ནས། གང་ལྟར་ཡང་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་ལ་ལྷག་མ་
འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་དྤེ་གནང་སིན་ལ་བསྒྱུར་གི་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་
ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ shall be converted ལབ་ཡོང་དུས་ཚད་མཐོ་བོ་འཛིན་ཆོག་
གི་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ༢༠༡༧ གི་ཡི་གྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་
བྱས་ནས་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སར་དགོས་པའི་གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ལ་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ བར་དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཡིག་ཆ་གནང་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦
ལ་གནང་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ནང་ལ་འཁྱྤེར་བའི་དཔང་རགས་འདི་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༦ ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བྱུང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ ༢༠༢༣ ལོར་ཁིམས་གཏུགས་པ་
ཡིན་ན་དྤེ་དུས་ཕལ་ཆྤེར་གཙང་མ་བཟོས་ཚར་ཡོད་ཀི་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་རྤེད། དཔང་རགས་དྤེ་
དུས་ཚོད་ག་དུས་ནང་ལ་འདོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་དུས་ཚོད་ནང་ལ་འདོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་བཏོན་པར་སོང་ཙང་། བང་བྱར་རུང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་
སྒང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་འདི་ལྟར་བཤད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ ༢༠༡༧ ལ་འཛིན་
དགོས་པ་དང་། ༢༠༡༨ ལ་འཛིན་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་
དྤེ་ལྟར་ཞུས་ཡོད། ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཀློག་མྤེད་གསུངས་པ་འདི་ད་གིན་ཀློག་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཡིག་ཆ་
འདི་ཐྤེངས་དང་པོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདིའི་ནང་ལ་ནང་དོན་གི་གནད་འགག་མང་
པོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཞོགས་པ་ཀློག་དགོས་པ་ཞིག་བཀླགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་
པ་ཚོས་ལམ་སོན་གནང་བ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད། དབྱིན་ཇི་ཚིག་ shall be ཟྤེར་བ་དང་། will ཟྤེར་
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བ་འདི་གདྤེང་འཇོག་ཆྤེ་ཆུང་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་རྤེད། འདི་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན shall ཡིན་ན་རྤེད། Will
ཡིན་ན་རྤེད། གཉིས་ཀ་མ་འོངས་པའི་ཚིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་། shall དང་། will གཉིས་ཀི་དབར་ལ་ལིད་ཚད་
ཆྤེ་ཆུང་དང་ལག་བསར་བྱྤེད་པའི་གདྤེང་འཇོག་ཆྤེ་ཆུང་ཕྤེས་པ་ཡིན་ན། shall ཟྤེར་བ་འདི་གདྤེང་འཇོག་ཆྤེ་བ་
ཡོད་རྤེད། འདི་ལ་ང་ཚོས་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་དུས་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚོས་ ༦ ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། གལ་སིད་གནས་
ཚུལ་དྤེ་ལངས་མྤེད་པ་ཡིན་ན་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཟྤེར་བའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གིན་བརྒྱུད་རིམ་
ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མི་ཁ་ཤས་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ལ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཕར་ཕྤེབས་ནས་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་གནས་སངས་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་
གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཞུ་དགོས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནས་ཚུལ་དྤེ་ལངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་དུས་ཚོད་དྤེ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཟླ་
བ་གཅིག་གཉིས་དང་། ཉི་མ་འགའ་ཤས་ཡར་མར་འགོ་བ་ལ་ཞྤེ་དྲག་བརྩི་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་།
ཏག་ཏག་འདྲ་བོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེའི་སྐབས་ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་
རྤེད། དོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ། ཡིད་ཆྤེས་ཡོད་མྤེད་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་གྤེང་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། རྩོད་ལན་པ་ལ་སྤེམས་ཁལ་མྤེད་གསུངས་བཞག སྤེམས་ཁལ་
མྤེད་པ་ཡིན་ན་ཡག་ཤོས་རྤེད། སྤེམས་ཁལ་མྤེད་པ་རང་གི་སྒང་ལ་གནས་བསད་རྒྱུ་བྱས། ཉི་མ་གཅིག་མགོ་ལ་རྡོ་
ཕོག་ཡོང་དུས་བྱྤེའུའི་མགོ་ལ་རྡོ་ཕོག་པ་ནང་བཞིན་ག་རྤེ་ཕོག་ཡོད་མྤེད་ཧ་མ་གོ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
མ་སིད་པ་མ་རྤེད། སྤེམས་ཁལ་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དཀའ་ངལ་འདི་རོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་སྤེམས་ཁལ་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད། ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས་ཀི་རྤེད། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་
ཚང་མ་ལ་ཞུ་གི་མྤེད་གསུངས་བཞག ད་གིན་གོ་ཡ་དྤེ་ནི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་གོ་སོང་། སིད་སོང་ནི་གསུངས་མ་
སོང་། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ལ་མ་ཉྤེས་
ཁག་གཡོགས་བྱས་དུས་དྤེ་སྔོན་གི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དྤེ་ཚོ་ཡིག་ཆ་འདི་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མི་
འདུག ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་དྤེ་དོན་ཟུར་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་། སྐལ་རྡོར་ལགས་ལ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ཚང་མར་འདི་
བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་མྤེད། ད་ལྟ་གན་ཡིག་ནང་ལ་ཡང་བསར་ཡང་བསར་བྱས་ནས་མང་པོ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། shall be, shall be ཟྤེར་ནས་འདིའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། for the avoidance of doubt ཐྤེ་ཚོམ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། ཡང་མིན་ན་ཐྤེ་ཚོམ་
གཡོལ་བའི་ཆྤེད་དུ་ you acknowledged that ཁྱྤེད་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ། A)
All applications under the note with respect to remaining balance
there under shall continue in accordance with terms and provisions
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set forth therein. ཟྤེར་དུས། བུ་ལོན་གི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་
རང་སོར་གནས་ཀི་ཡོད་རྤེད་དྭ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ B) This letter doesn't modify the
terms of all obligations under the note except as expressly
provided herein. ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་དྤེ་མ་གཏོགས་གཞན་པའི་གནད་དོན་ཚང་མ་བུ་
ལོན་གི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ནང་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་གནས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཆ་རྤེན་འདི་ཡང་འགྱུར་བ་གང་
ཡང་ཕིན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་མཚན་རགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དོན་
ཁང་གི་དོན་གཅོད་ཀི་མཚན་ཐོག་ནས་བསོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་དཀའ་ངལ་དྤེ་ག་རྤེ་འཕྲད་
ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་བསར་བཅོས་བྱས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དོན་གཅོད་ཀི་མིང་གི་སྒང་ལ་ཡོད་རྤེད་ད།
ཡིན་ནའང་དངུལ་དྤེ་ Tibetan Community Development Fund ལ་ཕར་སད་ཡོད་རྤེད་
ད། ད་དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གན་ཡིག་ངོ་མ་དྤེ་ Tibet Fund དང་དོན་
གཅོད་དབར་ལ་བཞག་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་ཆྤེད་དུ།
Amendment དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་བཏང་ནས། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་སྒང་ལ་བཟོ་
རོགས་གིས། ཡིད་ཆྤེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དྤེ་འདྲ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་
ནས་ཡིག་ཆ་དྤེའི་སྒང་ལ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ Representative , Office of
Tibet མཚན་ཐོག་ལ་བསོན་ཡོད་རྤེད་ད། འདི་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འོངས་པར་འཕྲད་སིད་ཀི་རྤེད། སྤེམས་ཁལ་
མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་སྤེམས་ཁལ་མྤེད་པ་ཡིན་ན་ངས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་
འདུག ང་བོད་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་རྤེད་ད་ལྟའི་སྐབས་སུ། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་དྤེ་གཟིགས་
རྒྱུ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ་འགོ་མ་བཙུགས་གོང་ནས་གསལ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་
འདུག ད་གིན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་ནང་མོལ་
ཡིག་ཆ་ཡོད་དང་མྤེད་བཀའ་རྩད་གནང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞིག་གསུངས་སོང་། འདི་དྤེ་ག་རང་གསུངས་ཡོད་ན་
མྤེད་ན།
ཞུ་སོར་བས། འདི་དྲི་རྩད་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། དྲི་བ་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འདུག་བསམ་བྱུང་། དྤེ་མྤེད་པ་ཡིན་ན་ཕིར་འཐྤེན་
ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྲི་བ་གང་གི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དྲི་བ་འདི་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕར་བཏང་གནང་བ་དྤེ་ལ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ནང་མོལ་ཇི་བྱུང།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། ལགས་འོ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་དབར་མ་འོངས་པར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་རྩིས་
སྤེལ་གནང་ཕོགས་ནང་མོལ་ཇི་བྱུང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྲི་བ་ཞིག་བཏང་གནང་འདུག་པ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། འདི་སྐད་ཆ་ཁ་ཁ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། འདི་དང་གཅིག་པ་མིན་པ་ཡིན་ན། ད་གིན་དྤེ་ནོར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཕིར་འཐྤེན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དོན་དག་འདི་
དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཆ་༦༌༥། གནད་དོན་དྲུག་པ་དང་འབྤེལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
༡)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩ དང་འབྤེལ། དྤེ ་ ལྟ་བུའི ་ བཀའ་ཤག་ལ་ཡི ད ་ཆྤེ ས ་མྤེ ད ་པའི ་ རྣམ་པ་སྐུ་
ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཅི ག ་ནས་བསན་པར་བརྤེ ན ་སྔ་རྤེ ས ་ཀི ་ བྱྤེ ད ་བབ་དྤེ ་ དག་ཕོ ག ས་བསོ མ ས་
བརྒྱབ་སྤེ ་ འདི ་ ལོ ་ ཟླ་ ༧ པའི ་ ནང་བང་དོ ར ་བརྡ་སོ ན ་གི ་ བཀོ ད ་ཁྱབ་གསུམ་པ་དྤེ ་ ཉྤེ ན ་བརྡ་
མཐའ་མའི ་ ངོ ་ བོ ར ་གཏོང་དགོས་གྱུར་ཡོ ད ་ཅྤེ ས ་གསལ་བ། ཉྤེ ན ་བརྡ་དང་པོ ་ དང་། གཉི ས ་པ་
གཉི ས ་ཇི ་ ལྟར། ནམ་ཞི ག ་ལ་བཏང་ཡོ ད ་པ་རྩོ ད ་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་འདི འི ་ ཚེ ས ་གངས་དྤེ ་ ངས་འདི ར ་ཚང་མ་འཁྱྤེ ར ་མྤེ ད ་དུས། གསལ་པོ ་
དྲན་གི ་ མི ་ འདུག གང་ལྟར་གནད་དོ ན ་འདི ་ ག་རྤེ ་ རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན། ཕ་གའི ་ ལ་དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པའི ་
སྐབས་སུ་གནས་སངས་དྤེ འི ་ སྐོ ར ་ལ་གཅི ག ་བྱས། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤི ས ་ལགས་ཕ་གི ར ་བསྐོ ་ གཞག་
ཡི ན ་མི ན ་སྒང་ལ་གཉི ས ་བྱས། དྤེ ་ འདྲའི ་ ཉྤེ ན ་བརྡ་གཉི ས ་བཀོ ད ་ཡོ ད ་རྤེ ད ་ཅྤེ ས ་འདི ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན ། ད་ལྟ་
འདི ར ་འཁྱྤེ ར ་མྤེ ད ་དུས་ཧོ བ ་སྤེ ་ དུས་ཚོ ད ་སྒང་ལ་དྲན་གི ་ མི ་ འདུག
ཁི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆྤེ ་ བས། ལགས་སོ ། ཚེ ས ་གངས་བཤད་རྒྱུ་མྤེ ད ་པ་བྱས། ཡི ན ་ན་ཡང་དྲི ་ བ་འདི ་ ག་རྤེ ་ རྤེ ད །
ཉྤེ ན ་བརྡ་དང་པོ ་ དང་གཉི ས ་པ་རྤེ ད ། འདི ་ གཉི ས ་ཉྤེ ན ་བརྡ་རྤེ ད ་པྤེ ། ཉྤེ ན ་བརྡ་བཏང་ཡོ ད ་རྤེ ད ་པྤེ ། བང་
དོ ར ་བརྡ་སོ ན ་བཏང་ཡོ ད ་རྤེ ད ་པྤེ །
རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས། འདི ་ དྲི ་ བ་ཡི ་ ངོ ་ བོ ་ སྒང་།
ཁི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆྤེ ་ བས། ད་ཐད་ཀར་རྤེ ད ་ད། དྲི ་ བ་འདི ་ ཡི ་ ལན་ཐད་ཀར་སོ ན ་རོ ག ས་གནང་། བང་དོ ར ་བརྡ་
སོ ན ་བཏང་ཡོ ད ་རྤེ ད ་པྤེ ། ཉྤེ ན ་བརྡ་བཏང་ཡོ ད ་རྤེ ད །
རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས། ག་རྤེ ་ བི ས ་ཡོ ད ་རྤེ ད ་ལབ་ཡི ན ་པྤེ །
ཁི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆྤེ ་ བས། དྤེ འི ་ ནང་ལ་ཉྤེ ན ་བརྡ་བི ས ་ཡོ ད ་རྤེ ད ་པྤེ །
རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས། བང་དོ ར ་བརྡ་སོ ན ་བི ས ་ཡོ ད ་རྤེ ད །
༢)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡ དང་འབྤེལ། བོད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩ་ཁང་ནས་ཨ་སྒོ ར ་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དོན་
ཁང་ལ་སོ ག ་ཆ་གནང་རྒྱུ་གནང་ཞྤེ ས ་པ་ཇི ་ ལྟར་གནང་རྒྱུ་གནང་ཡོ ད ་པ་དང་། དངུལ་འབབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་
འཁུར་ཞུ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱུང་ཞྤེས་པ་མོས་མཐུན་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་པ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་
དངུལ་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པར་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་ནང་གནང་སིན་གི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཏྤེ་ཁིམས་ཐོག་
ནས་གཙང་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣༽ ཅྤེས་པ་ཇི ་ ལྟར་
གསུངས་ཡོ ད ་པ་བཅས་རྩོ ད ་ལན་པས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་འདི་གང་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཏང་
བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་སོག་ཆ་ཡིན་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཕ་གི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་འགོ་ནས། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ཡི་ཁང་པ་འདི་སྔོན་མའི་བྱུང་རིམ་ནས་བྱས་ཏྤེ། བོད་པ་ཚང་མའི་མིང་གི་སྒང་ནས་ཞལ་འདྤེབས་སོང་
རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲ་ཡི་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་རབ་དང་རིམ་པ་ཡི་དྤེ་འདྲའི་བགོ་གྤེང་བྱུང་བ། ཁོ་རང་ཚོའི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་གི་བོད་པར་ཤ་ཚ་དང་། ཞྤེན་ཁོག་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡིས་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་
བྱས། གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་འདྲའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་རིམ་པ་བྱས་ནས། གོས་བསྡུར་རིམ་པ་བྱས་ནས།
མཐའ་མ་དྤེ་ལ། འོ་ད་སོག་ཆ་ཡིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ་སད་རྒྱུ་བྱས་པ་རྤེད། ཐོག་མ་
དྤེ་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢ ཞུས་ཡོད་ས་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྤེས་ལ་གོས་བསྡུར་བྱས། སངས་བཤད་བྱས་ནས། གང་
ལྟར་ཡང་སོག་ཆའི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཡིས་འབུལ་རྒྱུ་བྱས། ཁོ་རང་ཚོ་འདི་
འདྲ་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད།
རྩ་བས་གནད་དོན་འདིའི་སྒང་ལ་རྤེད་ད། ད་གིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གིས་ང་ཚོ་
བར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག ཁོ་རང་གིས་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་སོང་ལབ་པའི་ཚིག་ཅིག་ཡོད་རྤེད། ངས་
ད་ལྟ་ཡང་བསར་འཚོལ་བར་འགོ་ནས། འདི་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་ང་ཚོའི་ཁལ་དང་། ཁིམས་ཡིག་གི་ཆྤེད་དུ་གན་ཡིག་བཞག་ཡོད་ལབ་པ་འདི་མི་མང་ལ་བཤད་
པ་ཡིན་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་གི་མ་རྤེད་བ། དྤེ་བཤད་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན་
ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་བཤད་ན། ཡོང་རྒྱུ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད་བ།

མི་མང་ལ་ང་ཚོས་ཁལ་དང་། ཁིམས་ཆ་ནས་གན་

ཡིག་འདི་འཇོག་དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། མང་ཚོགས་ལ་འདི་ག་འདྲ་ཞིག་བཤད་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་
ཚོས་བཤད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཁིམས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་བ།
ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ས་ལ་བསད་ནས། རང་སར་གཞན་བཞག་ནས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོ་བོ་དང་། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་འི་ས་ཆ་ལ་བཞུགས་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོའི་དྤེ་ལྟར་ལབ་སིད་ཀི་མ་རྤེད། སྤྱི་
ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས། མང་ཚོགས་ལ་ང་ཚོའི་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་ཆ་ནས་འདི་འདྲ་ཡིན་ཟྤེར་ལབ་སིད་ཀི་མ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་སོག་ཆ་འདི་ང་ཚོས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ སོད་དགོས་ཡོད། ཡིན་ནའང་སོད་སངས་དྤེ་བུ་ལོན་
གི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་སོད་དགོས་ས་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། འདིའི་ནང་གི་ཁོ་རང་ཚོའི་རྩིས་དང་ཁལ་ལ་སོགས་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་དྤེ་ལྟར་སོད་དགོས་འདུག བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་སོད་དགོས། དྤེ་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོས་
སངས་བཤད་བྱས། ཁོ་རང་ཚོ་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་ས་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་མ་གསལ་བ་ཙམ་གིས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་འདི་ནམ་ཡང་ཡིག་ཐོག་ལ་འགོད་ཀི་
མ་རྤེད། འདི་བཀོད་ན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁིམས་འགལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བཤད་མྤེད་པ་ཞིག ཁོ་རང་ཚོས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོ་
བོ་སྒང་ལ་དྤེ་ག་རང་བསད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
ང་ཚོ་ལ་འདི་ལྟར་གཅིག་བྱུང་འདུག
འདི་ད་གིན་ངས་གོང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་རིམ་པའི་སྒང་
ནས་གནང་སིན་སྒང་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཉྤེ་བའི་ཆ་ལ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སྒང་ནས་ཨ་
སྒོར་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ལྷག་མ་དྤེ་ ༢༠༢༡ ལོའ ་ི ཟླ་ ༡ ལ་རྩིས་བསུབ་གཏང་
རྒྱུ་ཡིན་ལབ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོའི་བྱྤེད་བབ་དང་ཁོ་རང་ཚོའི་བིས་པ་དང་། སྔོན་མའི་ཁོ་རང་
ཚོའི་ཡིག་ཆ་ནང་གསལ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་འདི་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཆགས་ཡོད་པ་གཞིར་
བཞག་ནས་ད་ལྟ་ལག་ལྤེན་སྒང་ལ་འགོ་ནས་ཨ་སྒོར་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཟིན་པ་རྤེད།
གཞན་པ་རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རྩིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་
ཡིན་ཞྤེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་དུས་འདི་གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༣)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡ དང་འབྤེལ། མཐར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དོན་ཁང་
ལ་སོག་ཆ་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་དང་། དངུལ་འབབ་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཁལ་དང་
ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀང་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པར་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་ནང་གནང་སིན་གི་
ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཏྤེ་ཁིམས་ཐོག་ནས་གཙང་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་ཅྤེས་པ། ཐོ ག ་མའི ་
སྐབས་སུ་ཨ་རི འི་ཁལ་དང་ཁི མ ས་ཀི་ཐོ ག ་ནས་གནང་སི ན ་བྱྤེ ད ་མ་ཐུབ་པ་ཞི ག ཕི ས ་སུ་
རི མ ་པས་གནང་སི ན ་བྱྤེ ད ་ཐུབ་པའི ་ ཨ་རི འི ་ ཁི མ ས་ཡི ག ་གི ་ ཆ་རྤེ ན ་ཇི ་ ཡོད་ རྩོ ད ་ལན་པས་
ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདིའི་གནས་སངས་དྤེ་གསལ་པོ་ག་རྤེ་ར་འཕྲོད་འགོ་གི་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་
ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་ཆ་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་གན་ཡིག་ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་ཆགས་ནས། འདིའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་ཕོགས་འདིའི་སྒང་ནས་གནང་ནས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་
Financial Statement ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལ་སོགས་པ་བཏོན་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་གནང་ཕོགས་ཤིག་གི་
སྒང་ནས་གནང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གནང་ཕོགས་སྒང་ལ་གནང་ཡོང་དུས། ད་རིམ་པས་ཧོབ་སྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྒང་ལ་དྤེ་ལྟར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ལ་སྐུ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག་ཁོ་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་སིད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་
རྩིས་བསུབ་གཏོང་ཐུབ་པ་དྤེ་ར་སོད་གསལ་པོ་འདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན། ཡི་གྤེ་སྤེབས་ནས་
འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཚར་བ་དྤེ། ཁོ་རང་ཚོས་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་བཏང་ཡོད་རྤེད།
འདི་བཏང་ཡོང་དུས་མ་འོངས་པ་ཡིན་ནའང་རྩིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་གཏོང་དགོས་པ་
དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད། ད་དང་པོ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད་བ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དང་པོ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ཐོ ག ་མའི ་ སྐབས་
སུ་ཨ་རི འི ་ ཁལ་དང་ཁི མ ས་ཀི ་ ཐོ ག ་ནས་གནང་སི ན ་བྱྤེ ད ་མ་ཐུབ་པ་ཞི ག ༢༠༡༤ ལོ ་ ལ་གནང་སི ན ་
བྱྤེ ད ་མ་ཐུབ་པ་ཞི ག ༢༠༡༧ རྤེ ད ། ༢༠༡༨ རྤེ ད ། འདི ་ ལོ ་ ལ་འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེ ད ་ཀ་གནང་སི ན ་
བྱྤེ ད ་ཐུབ་པ་ཞི ག ་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེ ད ། དོ ན ་དག་རྡོ ག ་རྡོ ག ་འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེ ད ་ཀ་དྤེ ་ དཔྤེ ་
འཇོ ག ་གི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ་ད། གང་ཡི ན ་ཟྤེ ར ་ན། དོ ན ་དག་རྡོ ག ་རྡོ ག ་ས་ཡ་ ༡་༥ འདི ་ དང་པོ ་ ནས་གནང་
སི ན ་བྱྤེ ད ་མ་ཐུབ་པ་ཞི ག རྤེ ས ་ལ་ཆ་ཤས་ཆ་ཤས་བྱས་ནས་གནང་སི ན ་གནང་ཐུབ་པ་འདི ་ གང་འདྲ་
ཆགས་པ་རྤེ ད ། དྤེ ་ རྤེ ད ་ད།
རྩོ ད ་ལན་པའི་ཁི མ ས་རྩོད་པས།

ད་རྡོ ག ་རྡོ ག ་ག་རྤེ ་ རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་ན། ཐོ ག ་མ་ཉི ད ་ནས་ཨ་སྒོ ར ་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ ་ ང་

རང་ཚོ ་ ལ་གནང་སི ན ་ཡི ན ་པ། རོ ག ས་དངུལ་ཡི ན ་པ། ང་རང་ཚོ འི ་ སྐལ་པ་ཡི ན ་པ་དྤེ འི ་ སྒང་ལ་
གནང་ཡོ ད ་རྤེ ད ། དྤེ ་ གནང་ཡོང་དུས། རོ ག ས་དངུལ་གནང་རྒྱུའི ་ ངོ ་ བོ ་ དྤེ ་ བུ་ལོ ན ་གི ་ ངོ ་ བོའི་ ཐོ ག ་ནས་
གནང་དགོ ས ་འདུག དྤེ ་ ཡང་ཁལ་དང་ཁི མ ས་ཀི ་ ཆ་ནས་གན་ཡི ག ་འཇོ ག ་དགོ ས ་ཀི ་ འདུག་ལབ་
མཁན་དྤེ ་ བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩ་རྤེ ད ། སྐབས་དྤེ ་ དུས་བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩས་ག་རྤེ ་ བྱས་ནས་གནང་མྤེ ད ་དང་
གནང་ཡོ ད ་དྤེ ་ ང་ཚོ ་ ལ་འབྤེ ལ ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི ་ མ་རྤེ ད ། གང་ཡི ན ་ཟྤེ ར ་ན། ང་ཚོ ་ ལ་དགོ ས ་པ་དྤེ ་
ཨ་སྒོ ར ་ ༡་༥ ཕི ར ་སོ ག ་མི ་ དགོ ས ་པའི ་ གནང་སི ན ་གི ་ རོ ག ས་དངུལ་འདི ་ རྤེ ད ། འདི ་ གནང་སངས་དྤེ ་
ཁོ ང ་ཚོ ས ་དྤེ ་ གནང་ཡོ ད ་པ་དྤེ ར ་ང་ཚོ ་ ལ་ཐབས་ཤྤེ ས ་ཤི ག ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ཁོ ་ རང་ཚོ འི ་ དགོ ས ་མཁོ འ ་ི
ཆྤེ ད ་དུ་གནང་བ་རྤེ ད ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁོ ་ རང་ཚོ ས ་རྩི ས ་བསུབ་བཏང་ཐུབ་ཡོ ད ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཡང་བོ ད ་ཀི ་
ཐྤེ བ ས་རྩ་ཡི ས ། ཁོ ་ རང་ཚོ འི ་ འགན་དབང་རྤེད་མ་གཏོ ག ས། ང་ཚོ ་ བོ ད ་མི འི ་ སི ག ་འཛུགས་དང་བཀའ་
ཤག་ལ་འདི འི ་ འགན་དབང་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ཁོ ་ རང་ཚོ ས ་དང་པོ ་ གན་ཡི ག ་འཇོ ག ་དགོ ས ་ཀི་འདུག
འདི ་ བྱྤེ ད ་དགོ ས ་ཀི ་ འདུག རྩི ས ་དང་ཁལ་གི ་ འདི ་ འདུག་ལབ་པ་རྤེ ད ། རྤེ ས ་ལ་ཁོ ་ རང་ཚོ ས ་རྩི ས ་
བསུབ་བཏང་འོ ང ་བ་རྤེ ད ། འདི ་ ཁོ ་ རང་ཚོ ་ བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩ་ངོ ས ་ནས་ཁིམས་དང་ཁལ་སྒང་ལ་ཆ་རྤེ ན ་
གང་འདྲའི ་ སྒང་ལ་འགོ ་ བ་ཡིན་པ་དྤེ ། བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩས་ཡག་ཤོ ས ་ཧ་གོ ་ གི ་ རྤེ ད །
༤)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༢ དང་འབྤེ ལ ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་
འཛིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་དང་། འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་པ་བཀའ་ཟུར་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་
རྣམ་གཉིས་ཀིས། ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཁིམས་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན་པ་དང་། གན་ཡིག་ཀང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་བྱུང་ཞྤེས་པ་དྤེའི་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་
ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེའི་རྤེས་ ༢༠༡༦། ཟླ་བ་ ༩ ནང་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་
སིད་སོང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་རྤེས། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ནང་རྩིས་ཞིབ་པར་གང་གསུང་དགོས་མིན་
དང་། གན་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་སོད་རྒྱུའི་སྐོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཅི་ཆགས་ཞུ་སོར་བས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།
ཞུ་སོར་བས། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དྤེར་ཤྤེས་པ་རྤེད། དྤེ་རྩིས་ལྤེན་ཚར་ཙམ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
ཀ་རྒྱུས་ལོན་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའི་བྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ལ་ཡོ་རོབ་ཏུ་འགོ་དགོས་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཡོ་རོབ་ཏུ་འགོ་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཕི་དྲིལ་བཀའ་
བོན། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ཕ་གིར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ན་
འགིག་ས་རྤེད་བསམས་ནས་དྤེའི་སྐབས་ལ་ལམ་སྤེང་ཞལ་པར་དང་དྤེ་འདྲ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་སན་སྤེང་ཞུས་མྤེད།
དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་རང་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། ཕ་གིར་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་སྐབས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་
དགོས་པསམས་ནས།
བཀའ་ཤག་གི་དཔང་པོ་འདིར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཞུས་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་
མཁྱྤེན་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེའི་སྐབས་ལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་རང་ལ། དྤེའི་ཉིན་དྤེ་མ་
གཏོགས་དུས་ཚོད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་སང་ཉིན་དྤེར་ང་ Texas ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་འགོ་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཕོགས་བསོམས་འདི་ནང་ལ་སོད་བསད་འདུག་པྤེ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་དྲིས་ནས། དྤེ་ནས་མར་
འཕྲོས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་སྔོན་ནས་ག་སིག་བྱས་ཏྤེ་གན་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཡར་བངས་ནས་ང་
ཚོས་ཉར་ཏྤེ་ཕར་སད་པ་དང་། ག་སིག་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དྤེའི་
སྐབས་སུ་ཉིན་གུང་དྤེར་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཡོད་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚན་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཕ་གིའི་ཉིན་གུང་དྤེ་
འདིར་མཚན་ཆགས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་རྤེད་ལ།
གཉིས་ནས་འདིའི་གནས་སངས་འདི་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ལན་དྤེ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ལ་གནང་བ་དྤེ་
ལས་ལྷག་ཅིག་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། འདི་ལ་ཡང་ཐབས་ལམ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་
མྤེད་ན་ཐབས་འཚོལ་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དང་དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་རྤེད། སིད་སོང་གཅིག་ལྕོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༥)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༢ དང་འབྤེལ། དོན་ཁང་གི་རྩིས་པ་དང་། ལས་བྱྤེད་གཞན་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩ་ལྷན་བཞག་པའི་གན་ཡིག་དྤེའི་གནས་སངས་ཤྤེས་ཚོར་ཡོད་དམ་མྤེད་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་
རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་གན་ཡིག་གི་སྐོར་དྤེ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དྤེའི་ནང་ལན་གསལ་
པོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གང་ལྟར་ཡང་གན་ཡིག་བཞག་པ་དྤེ་ང་ཚོས་བདག་སོད་བྱྤེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མྤེད་དུས།
དོན་ཁང་ནས་མྤེད་གསུངས་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་འབྤེལ་ཡོད་ཀི་རྩིས་པ་དང་དྤེ་ཚོས་
མཁྱྤེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཤྤེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་རྤེད། ཤྤེས་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འདི་ཤྤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཤྤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྤེད། ཆགས་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཡིན་ནའང་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཧ་གོ་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཧ་གོ་མ་སོང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཟུར་པ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀིས་དྤེའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུས་མ་སོང་ལ། དྤེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་རག་མ་
སོང་། གལ་སིད་དགོས་གལ་ཡོད་ན། གཏན་འཁྤེལ་བ་དྤེ་འདྲ་དགོས་ན་ཞུ་ཆོག་ལབ་རྒྱུ་ཡིན།
༦)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༢ དང་འབྤེལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་དོན་གཅོད་དབུ་དཀར་
ཚང་སྐལ་རྡོར་ལགས་ནས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ལ་ཝ་ཤིང་ཀོན་ཌི་སི་རུ་ཨ་རི་བོད་ཀི་དོན་ཁང་ཉོ་རྒྱུའི་
སྐོར་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེའི་ནང་དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་ལྤེན་ཐབས་སུ་བུ་
ལོན་གི་རྣམ་པར་ལྤེན་རྒྱུ་བྱས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཡིན་ནའང་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་
ཕིར་སོག་བྱྤེད་མི་དགོས་པའི་སྐོར་བཀོད་འདུག་པ་དྤེར། ཕི་དྲིལ་ནས་ ༢༠༡༣།༩།༢༨ འཁོད་གནས་
སུ། བཀའ་ཤག་ཏུ་སན་ཞུ་བྱས་པས། ཞུས་དོན་ལྟར་སྤུས་ཉོ་བྱ་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་སོང་ཞིང་།
དྤེ་འབྤེལ་དངུལ་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཁིམས་སིག་གི་འགོ་ལུགས་ལྟར་གནང་དགོས་པ་དང་།
ཁལ་འབབ་ཀི་ཁིམས་རྩོད་པ་ནས་སོབ་སོན་ཞུ་སྒོ་ཇི་ཐོན་ངྤེས་པར་ཞུ་དགོས། སད་རྙོག་གཞིའི་རིགས་
མི་ཡོང་སད་ཡིག་ཆ་དང་གནད་དོན་གང་ཅིར་རོག་ཞིབ་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་ཞྤེས་བཀའ་འཁོལ་
གནང་འདུག་པས། ཡི་གྤེ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་ལས་ཡུན་རིང་མཐོང་ཡོད་དམ་མྤེད། ཞུ་
སོར་བའི་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། དྤེ་སྐབས་དྤེར་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༧)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༣ དང་འབྤེལ། སིད་སོང་མཆོག་གིས་དངུལ་དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། མ་འོངས་
པར་རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། ཕིར་སོག་དགོས་པ་མ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་
མཁོའ ་ི ཆྤེད་བཟོས་པ་ཞིག་རྤེད་གསུངས་བྱུང་ཞྤེས་པ་བདྤེན་ན། གན་ཡིག་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཨ་རི་དོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁང་གི་དགོས་མཁོའ ་ི ཆྤེད་དུ་མ་འོངས་པར་རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གི་གན་ཡིག་གཞན་ཞིག་
འཇོག་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དང་པོ་སྔོན་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ སད་རྒྱུ་དྤེ་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་དང་
ཕིར་སོག་བྱྤེད་མི་དགོས་པ་དྤེ་གཉིས་ཀ་ཡིས་ཧ་གོ་བསད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོའ ་ི
དབང་གིས་གན་ཡིག་ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་ཆགས་ཡོང་དུས། དྤེ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ལོགས་སུ་གན་ཡིག་
ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དང་པོ་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་སིན་གི་རོགས་
དངུལ་དང་ང་རང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་དྤེ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ནང་བཞིན་
ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལས་སོས་པའི་གན་ཡིག་ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་མཐོང་ཡོད་མ་
རྤེད་ལ། གཉིས་ཀས་བཞག་མི་འདུག
༨)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ དང་འབྤེལ། ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དྤེའི་རྩིས་ཞིབ་པར། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་
རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་བསད་གསལ་
དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་འདུག་པ་དྤེ། ༢༠༡༣་༌༌༌༡༤ ལོའ ་ི གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ལ་འགྱུར་བ་
མ་བཏང་བར། རྩིས་ཁར་རྩིས་བཅོས་ཇི་ལྟར་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞུ་སོར་བས་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། རྩིས་ཞིབ་ཀི་འགོ་སངས་དང་རྩིས་ཞིབ་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་ཚོ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དྤེ་འདྲའི་ཐབས་ཤྤེས་ཤིག་ཨྤེ་ཡོད་ན་དྤེ་ཞུས་ནས། གལ་སིད་དྤེ་འདྲའི་ཐབས་ཤྤེས་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྩིས་ཞིབ་པས་དྤེའི་ཐབས་ལམ་བསན། དྤེ་ནས་ཕར་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་འདི་ལ་
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་འདྲའི་འདྲ་པོ་ཞིག་བསམ་བོར་འཁོར་ནས་ཞུས་པ་ཞིག་རྤེད་
མ་གཏོགས། ཐབས་ལམ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། རྩིས་བཅོས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་
གནས་སངས་དྤེ་ཚོར་ལམ་སོན་ཕར་གསལ་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞུས་པ་གང་ཡང་མྤེད། ཞོགས་པར་རྩིས་ཞིབ་པས་
གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་དྤེ། རྩིས་བཅོས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་ང་ཕིན་
ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ང་ཚེས་ ༦ ཉིན་Texas ཕིན་པ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ཚེས་ ༦ དང་ ༧ བཞུགས་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་སྐབས་དྤེར་མཇུག་སིལ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། རྩིས་ཞིབ་ཀི་དྲུང་ཆྤེ་ལས་ཚབ་ལ་ཡར་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་སན་
ཐོའ ་ི ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་གཉིས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། འདི་དོན་གཅོད་དང་
འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༩)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ དང་འབྤེལ། ད་ལྟའི་ཆར་གན་ཡིག་ནང་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད་པ་
དང། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་དང་ལས་བསོམས་ནང་ཡོང་བསད་གསལ་གི་ཡོད་པ་དང་།
བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་ལྷན་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག་པས། དོན་ཁང་གི་ཁང་ཁུངས་ཀི་བདག་པོ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་བསད་གསལ་གི་མྤེད་པ་བཅས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། མ་འོངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པར་ཁིམས་དང་རྩིས་ཀི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་ཆྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་
བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་
ཞུས་པ་ལས། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་རྩ་བ་ནས་ཞུས་
མྤེད་ཅྤེས་བརོད་འདུག་པར། རྩོད་ལན་པས། ཨ་རིར་ཕྤེབས་མཁན་རྩིས་ཞིབ་པས་སྐབས་དྤེར་ཞུ་སོར་
བས་ཁོང་ལ་གང་གསུངས་ཡོད་མྤེད་ཡིག་ཐོག་ལ་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་པའི་ནང་། ཞུ་རྩའི་ནང་
གསལ་ཞུ་སོར་བའི་གསུང་སངས་དང་མི་མཐུན་པ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། ཅྤེས་དགག་ལན་བྱས་འདུག་པས། མི་མཐུན་པ་
ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དབུ་སྐོར་ཇི་ལྟར་ཞུས་པའི་སྐོར་རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཤད་
དགོས་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མི་མཐུན་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་
རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ནང་རྩིས་ཞིབ་པ་དོན་གཅོད་ཀི་རྩིས་ཞིབ་ཆྤེད་འདིར་
ཕྤེབས་སྐབས་དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གུས་པས་རྩིས་ཞིབ་པར་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་ཟྤེར་ན།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ཕིར་སོག་དགོས་ཀི་མྤེད་ཅྤེས་སིད་སོང་མཆོག་ནས་
གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་ཡང་། ཞུ་སོར་བས་རྩིས་ཞིབ་པར་ལབ་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྩིས་ཞིབ་
པས་ང་ཚོར་ཡིག་ཐོག་ལ་བིས་ཡོད་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ཁོང་ལ་གསུངས་པ་
གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དྤེ་རིང་རྩིས་ཞིབ་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་དྲན་པ་སོས་ཀི་མི་
འདུག་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་པ་དྤེ་དང་མཐུན་གི་མི་འདུག་ལབ་པ་འདི་རྤེད། ང་
ཚོས་ལབ་པ་འདི་ཡིན། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུ་སོར་བས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ ཕིར་
སོག་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་འདུག་ད། ཡིན་ནའང་དྤེ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ལབ་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་
རང་གིས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་འདི་ལབ་ཡོད་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ལབ་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་མཐུན་གི་མི་འདུག་ལབ་
རྒྱུ་དྤེ་འདི་རྤེད། ད་འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དབུ་སྐོར་ཇི་ལྟར་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ། ད་ཁོ་རང་གིས་ཞུ་རྩ་ནང་
ལབ་ཡོད་ལབ་པ་ཞིག་དཔང་པོས་ལབ་མ་བྱུང་ལབ་པ་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལབ་མྤེད་པ་ཞིག་ལབ་ཡོད་ལབ་པ་དྤེ་
དབུ་སྐོར་རྤེད་བ། ང་ཚོས་དབུ་སྐོར་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།
༡༠)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ དང་འབྤེལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་སད་པའི་(གན་ཡིག་)ཡིག་ཆ་དྤེ་ནང་
གནས་ཤིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནང་གནས་ཡིན་སངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ་རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཤད་བྱ་
རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་གཅོད་ཟྤེར་ན་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་། དྤེ་གཉིས་ཀས་བཞག་
པ་དྤེ། ཁོ་རང་ཚོའི་ནང་མོལ་གི་གོས་བསྡུར་ཞིག་གི་སྒང་ལ་བཞག་པ་ཞིག་རྤེད། ནང་མོལ་གི་གོས་བསྡུར་ཞིག་གི་
སྒང་ལ་བཞག་པ་དྤེ་ཡང་། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དྤེ་ཡོངས་སུ་བསགས་ནས་ཡོངས་གགས་ཀི་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡོངས་གགས་ཀིས་དྤེ་འདྲ་བྱས་མྤེད་པར་བརྤེན། དྤེ་ནང་གནས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་
ནས། ནང་གནས་རང་གི་སྒང་ལ་བཞག་ནས། ནང་གནས་རང་གི་སྒང་ལ་ངོས་འཛིན་དང་ཆ་འཛིན་བྱས་ནས་
ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༡༡)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ དང་འབྤེལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ་ཕིར་
སོག་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཞིག་ཏུ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ངོས་འཛིན་མྤེད་པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པར་དྤེ་ལྟར་
ཡིན་པའི་ཁུངས་སྤེལ་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་གིན་ངས་གོང་ལ་བཏོན་པ་ནང་བཞིན། ད་ངས་དམིགས་བསལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་
དགོས་ཀི་མ་རྤེད། དཔང་རགས་ད་ལྟ་གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་དཔང་རགས་ཆ་ཚང་། གང་ལྟར་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། ང་ཚོའི་ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་
རྤེད། ཚང་མ། འདི་ཚང་མ། དཔང་རགས་ཚང་མ་འདི་རྤེད། གནང་སིན་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ཡིན་པ་དང་། འདི་
ཕར་སོག་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཞིག་མིན་པའི་དཔང་རགས་ཚང་མ། ད་གིན་གོང་ལ་ཕུལ་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡིན།
གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ།
༡༢)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ དང་འབྤེལ། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ནི་བུ་ལོན་ཡིན་པའི་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་
མྤེད་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་
བསད་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་སྔ་མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོང་ཉྤེན་ཡང་མཐོང་
མྤེད། ད་ཆ་ཞུ་སོར་བས་ནང་དོན་དྤེ་གང་སར་ཕིར་བསགས་གནང་བའི་རྤེན་གིས་མ་འོངས་པར་བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པས་དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་འགན་འཁུར་དགོས་ཞྤེས་
པ། ནང་དོན་དྤེ་གང་སར་ཕིར་བསགས་གནང་མཁན་ཞུ་སོར་བ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་ལས་འཕྲོས་པའི་
འགན་ཁུར་ཞུ་སོར་བར་འཁི་སངས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞུ་སོར་བས་དགག་ལན་བྱ་
རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། མདོར་བསྡུས་ན་ད་གིན་ངས་གོང་ལ་མང་པོ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་། བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཟྤེར་ན་མི་འདུག དོན་ཁང་ཟྤེར་ན་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་
༥ འདི་སོ་སོ་ཡི་སྐལ་པ་ཡིན་པའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས། སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས། གནང་སིན་
རོགས་དངུལ་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཞིག གསལ་པོ་བྱས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ག་རྤེ་
འགོ་དགོས་ཡོད་ནའང་། དྤེ་དྤེ་བཞིན་འགོ་ནས། ༢༠༡༣་་༢༠༡༤ ལོ། ༢༠༡༢་་༢༠༡༣ ལོ་ལ་སོགས་པ་ནང་ལ་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཕྤེབས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་སྔ་
ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་དྤེ་ཕན་
ཚུན་གཉིས་ཀའི་གོས་མོལ་གི་ཐོག་ནས་བཞག་པ་ཞིག་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་འདི་བུ་ལོན་ཡིན་པ་དང་ཚུར་
སོད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་གི་རྣམ་པའི་སྒང་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། ཁོ་རང་ཚོའི་བསམ་བོར་མྤེད་ལབ་པ་དྤེ། བོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨི་མྤེལ་འབྱོར་བ་དྤེ་དང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡིག་ཐོག་སྒང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་
གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་ཧ་གོ་འདུག The Tibet Fund’s Board of Director always
intended that over time the loan will be converted into an
outright grant. ལབ་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས། Always intended ལབ་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་
ལབ་པ་ནང་བཞིན། ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་པ་ནང་བཞིན་སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་
བུ་གཉིས་ཀའི་གཉིས་མོས་སྒང་ལ་ཡིན་པ་ནང་མོལ་སྐད་ཆ་ཞིག་བྱུང་བ་དྤེ་དང་། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོའ ་ི
དབང་གིས་གན་ཡིག་བཞག་པ། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་སྒང་ལ་འགོ་བ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཡོང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཀའ་ངལ་དྤེ་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་གང་རུང་
གཅིག་གིས་རྙོག་དྲ་བསངས་ཡོང་བ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡོད་ན། ད་ཁོ་ཆགས་སིད་དང་མ་སིད་
ལབ་པ་འདི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལྟ་བུ་ཡོང་ཡོད་མ་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་མི་ཆགས་པ་ཞིག་གཉིས་ཀའི་གོས་
མོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་ནང་གསལ་ལྟར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་
སྤེད་ཀ་སད་རྒྱུ་འདྲ་བོ། ཁང་ག་བསྡུས་པ་འདྲ་བོ་དྤེ་དྤེ་བཞིན་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་འདྤེད་བཤྤེར་འདྲ་བོ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་
རྩིས་ཁ་ནང་ལ་འགོ་སངས་གཅིག་རྤེད། གསལ་དགོས་ན་གང་ལྟར་གནད་འགག་མ་རྤེད། རྩིས་ཁའི་ནང་གསལ་
ཡོད་ན་ཡང་ང་ཚོའི་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་ཞིག་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་རྤེད། གང་ལྟར་འདི་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ང་ཚོའི་ནང་ལ་སོད་བསད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། སོད་བསད་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། གསལ་དགོས་པ་ཡང་
ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་ཕར་སོག་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཚང་མ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད། ཕི་ལོ་
༢༠༡༣། ༢༠༡༤། ༢༠༡༥། ༢༠༡༦ བྱས་ནས། ༢༠༡༤ ནས་རྩིས་ན། ༢༠༡༤། ༢༠༡༥། ༢༠༡༦ ནས་གང་
ལྟར་ཡང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མའི་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་འདིའི་གནས་སངས་དྤེ་ཡར་
གྤེང་ཡོང་། ད་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཆྤེན་པོ་བཟོས་ནས། གང་ལྟར་ཡར་བཤད། མར་བཤད། གང་ལྟར་མང་པོ་ཞིག་བྱས་
ནས། དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། ད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་སིད་པ་མ་རྤེད་
ལབ་འདུག་བ། ད་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་སིད་པ་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གང་ལྟར་ཡང་ང་
ཚོའི་ངོས་ནས་ཕར་སོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཁོ་རང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང། ང་ཚོས་
ཕར་སོད་མི་དགོས་པ་གསལ་པོ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཡིན་ན་ཡང་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱས་པ་ཡིན་
ལབ་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་
ཡོང་མིན་དང་། གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་བསམ་གི་
འདུག དྤེའི་དཀའ་ངལ་དྤེ་དང་། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་འདྲ་བོ། ང་ཚོའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་
ཡང་སོད་བསད་མི་དགོས་ན་ཡང་། སོད་བསད་འདྲ་བོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་ཞིག་མ་
འོངས་པ་འཕྲད་ཡོང་གི་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་ཕར་སོད་མི་དགོས་པའི་དངུལ་ཞིག་ཕར་སོད་དགོས་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆགས་སིད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་སིད་པ་རྤེད། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་དྤེ་ག་
རང་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་འདིར་ནང་དོན་ཕིར་བསགས་བྱྤེད་རྒྱུའི་འགན་དྤེ་སུ་ལ་ཡོད་མྤེད་དྤེའི་སྐོར་དྤེ། ཞུ་སོར་བས་ཆུང་ཆུང་
ཆྤེན་པོ་བཟོས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། དྤེའི་སྔོན་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩
ཚེས་ ༡༠ ཉིན་དྤེར་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ནི་ནང་ཁུལ་གི་ཚོགས་འདུ་རྤེད། དོན་གཅོད་
ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་དང། གཉིས་པ་དྤེ་
རྩིས་ཞིབ་པ་གཅིག་རང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་ཡོངས་གགས་བཟོས་པའི་གནད་དོན་གང་ཡང་མྤེད།
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས། ཡོངས་གགས་བཟོ་མཁན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡
ཚེས་ ༡༨ ཉིན་དྤེར་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་བཏོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡོངས་
གགས་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡོངས་གགས་བཟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཞུ་སོར་བས་དྤེའི་སྐོར་ལ་མང་
ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། གསལ་པོ་མ་བཟོས་རང་བཟོས་འུ་ཐུག་ནས་འདོད་པ་མྤེད་བཞིན་དུ་
བཟོ་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་གཞིར་
བཟུང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བར་བརལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་བུ་ལོན་ཡིན་ན། བུ་ལོན་ཡིན་པའི་གན་ཡིག་དང་ཚང་མ་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། གནང་སིན་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ལ་དཔག་པའི་རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འབུལ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གང་ཡང་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་དྤེ་
ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཡིན་པ་འདི་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ལས་འགན་རྤེད།
ཡིན་ན་ཡང་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་གན་ཡིག་ཡོད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་སྦས་ནས། མ་བསན་ནས་རྩིས་ཞིབ་པས་མ་
མཁྱྤེན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་དག་མཆན་འཁོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཏག་ཏག་འགོ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ།
ཁིམས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གི་རྤེད། འདི་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧། ༢༠༡༨ དྤེ་ཚོ། ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་
དྤེ་ང་ཚོའི་ལག་པ་ལ་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། འདི་བདྤེན་པ་རྤེད་མ་རྤེད་ཞུ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག དཔང་རགས་ངོ་བོ་ཐོག་
ལ་ཡང་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་གནད་དོན་འདི་ག་དུས་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ གུས་ཞུ་
སོར་བ་ལས་མཚམས་བཞག་ཟྤེར་བ་དྤེའི་བར་དུ་རྩིས་ཀི་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ་འདུག ཡང་མིན་ན་ལས་མཚམས་ངོ་མ་
བཞག་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ རྤེད། དྤེའི་སྔོན་གི་གནས་སངས། ད་ལྟ་འདིར་གུས་ཞུ་སོར་བས་དཔང་
རགས་རང་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་ཕུལ་པ་དྤེ་ལ་ཆ་འཛིན་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། དྤེའི་ནང་ལ་གཉིས་མོས་ཡོད་པ་དང་དྤེ་
འདྲའི་གནས་སངས་གང་ཡང་མི་འདུག འདི་རྙོག་དྲ་བསངས་བ་ཡིན་ན། ཕོགས་གཅིག་ནས་རྙོག་དྲ་བསངས་བ་
ཟྤེར་ན། ཨ་རི་ནང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བུ་ལོན་གཡོར་མཁན་དང་ལྤེན་མཁན། ད་ལྟ་འདི་ལ་གང་ལྟར་
Lender དང་ Borrower ཞུ་གི་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ་འདུག ཕོགས་གཉིས་གཅིག་པོའ ་ི གནས་སངས་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེའི་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་མཁན་མི་གང་འདྲ་ཞིག་གིས་ Internal Revenue Service ལ་ལན་སད་པ་
ཡིན་ན། འདི་ཨ་རི་གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་དོ་བདག་གཉིས་ཀི་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཟོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་
དྤེ་ཆྤེན་པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཟོས་མྤེད། དྤེ་གནས་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞིག འདི་སྔོན་
འགོག་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཡོད་དང་མྤེད། སོད་
བསད་མ་ཡིན་པ་དང་། སོད་བསད་བིས་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ཨུ་
ཚུགས་བསོན་ནས་ཞུ་གི་འདུག ནོར་བ་ཞིག་ལ་ནོར་བ་དྤེ་ག་རང་འགིག་ཡོད་ཅྤེས་ཨུ་ཚུགས་བསོན་བཞུགས་ཀི་
འདུག འདི་འགིག་ཡོད་ན། དོ་བདག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་གནད་དོན་འདི་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ སྔོན་ལ་བྱུང་བ་འི་གནས་སངས་ཤིག་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་མང་པོ་ཞིག་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ རྤེས་ཀི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་འགྤེལ་བཤད་གནང་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པ་ལ་གལ་སིད་བཀའ་ཤག་གིས་ད་ལྟ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་ག་རང་འགིག་ཡོད་དགོངས་ཀི་ཡོད་ན།
འདི་མ་འོངས་པ་གདོང་ལྤེན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་འདིའི་དུས་ཡུན་
ལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་རྤེས་མའི་སྐབས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་ནང་གྤེང་དགོས་ཀི་
རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བིས་ཡོད་རྤེད།
Successive འདི་ CTA ད་ལྟ་གཞུང་འདི་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པ། མ་འོངས་པ་དྤེ་ཚོས་ཀང་འགན་འཁྱྤེར་
དགོས་ཀི་ཡོད། འདི་ Cooperation དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
༡༣)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ དང་འབྤེལ། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག་པས། དོན་ཁང་ནས་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ལག་བསར་བྱྤེད་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་། གན་ཡིག་དྤེ་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་
དང་། དྤེ་འདྲའི་རྣམ་པ་ཞིག་གཟིགས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བསར་དུ་དྲི་བ་དྤེ་འདི་རྤེད་ད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན། TCDF བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ཡི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག་པས། དོན་
གཅོད་འདི་ཡི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁང་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ལག་བསར་བྱྤེད་མི་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་ན་ཡང་། གོས་ཆོད་འདི་བཞག་པའི་ནང་
དོན་གི་ཆ་ནས་ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེའི་སྒང་ལ་འགན་འཁུར་ནས་ལག་བསར་བྱྤེད་
དགོས་པ་ཞིག་གཟིགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ལག་བསར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་གཟིགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་དྤེ་དྤེ་ལུགས་ཀིས་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཞུ་
བར་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གོས་ཆོད་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཞག་པ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གོས་ཆོད་དྤེ་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་ཆྤེད་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས། ཁོ་རང་ཚོ་དང་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོའ ་ི སྒང་ནས་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་
ཙང་།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་རྤེད་ད། ད་ལྟ་འདིར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་
དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཞག་པ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འདི་གོས་ཆོད་དྤེ། ག་དུས་ཀི་གོས་ཆོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ TCDF ཀིས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འདི་གོས་ཆོད་དྤེ་རྤེད་པ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གོས་ཆོད་ཀི་ངོ་བཤུས་ལྷན་རྒྱས་ཚོར་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བྱས་ཙང་དྤེ་རྤེད། བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་བུ་ལོན་
དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུ་ལོན་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བངས་པ་ཞིག་རྤེད། ང་ཚོས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། ང་
ཚོར་གནང་སིན་གི་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་ཕར་སད་མི་དགོས་པ་ཞིག་དང་པོ་ཉིད་ནས་གསལ་པོ་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་ཡིན་ན། གོས་ཆོད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཇོག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྲི་བ་འདིར་སྐོར་བ་དྤེ་ག་རང་
རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་སྐབས་དྤེ་དུས་གན་ཡིག་བཞག་ཡོང་དུས་
རང་བཞིན་གི་འགོ་སངས་ཤིག་གི་ཆ་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་བཞག་ཡོད་ཀི་རྤེད། འགོ་སངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་ན། གོས་ཆོད་གཞིར་བཟུང་ལག་བསར་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ལག་བསར་བྱྤེད་མི་དགོས་པ་དྤེ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་གན་ཡིག་ཅིག་
བཞག་ཡོད་རྤེད་ད། ལག་བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ག་རྤེ་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྤེད་ཀ་ལྤེན་རྒྱུའི་བཟོ་འདྲ་བོ་དང་། ཁང་ག་ལྤེན་རྒྱུའི་བཟོ་འདྲ་བོ་དང་། དྤེ་ཚོ་ལག་བསར་
བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་གིན་ངས་མར་ཡི་གྤེ་བཀླགས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཡི་གྤེ་བཀླགས་པ་དྤེ། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཞིབ་ནང་ལ་འགོ་
དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་སྤེད་ཀ་ནང་ལ་དངུལ་ཕར་འཁུར་འགོ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་ཁང་ག་ཕར་སོད་
དགོས་རྒྱུ་ཞིག་མྤེད་པ་རྩིས་ཞིབ་ཁང་གིས་སན་ཐོ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གྤེ་ནང་ལ་གསལ་
པོ་ཡོད་དུས། དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་སྒང་ལ་ཡོང་བསད་ཅིག་དང་། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་གན་
ཡིག་ནང་བཞིན་འབི་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་བིས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ཕར་ཕུད་ནས།
ཁོང་ཚོའི་ཡོང་བསད་སྒོར་མོ་ག་ཚོད་གསལ་ཡོད་ན་ང་ཚོའི་འདིའི་ནང་ལ་ཕར་འགོ་བཞག་པ་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁོང་ཚོས་གན་ཡིག་བཞག་ཡོད་རྤེད་ད། གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ཁོང་ཚོས་བྱས་ཡོད་ལབ་པ་རྤེད།
གསལ་བཤད་དྤེ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁོང་ཚོས་གན་ཡིག་བཞག་པ་རྤེད། གན་ཡིག་ཁོ་རང་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་
ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེ་ལག་བསར་བྱྤེད་མི་བྱྤེད་དྤེ་ཅི་རིགས་རྤེད། བྱྤེད་དགོས་པ་དང་བྱྤེད་
མི་དགོས་པ་ལ་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་འགོ་བསད་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་སྐབས་དྤེ་དུས་
ཀི་གནས་བབས་དྤེ་ལ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། གོས་ཆོད་ནང་ལ་གང་གསལ་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ལག་བསར་བྱྤེད་
དགོས་པ་དྤེ་བྱས་པ་རྤེད། བྱྤེད་མི་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་དགོས་གལ་གཟིགས་ཡོད་མ་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་དྤེ་འདྲ་གཟིགས་མི་འདུག
༡༤)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ དང་འབྤེལ། ཁྤེ་མྤེད་དྤེབ་སྤེལ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀི་དབར་བུ་ལོན་གི་གན་
ཡིག་དང་། འགན་ལྷན་གི་ཁིམས་མཐུན་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་
རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་བསད་རྩིས་ཁུར་ཞུ་མ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་
བྱ་རྒྱུ། ད་ལན་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་གནང་མ་གཏོགས། ལན་འདི་གས་རྤེས་མ་བཅད་ཁའི་ནང་ལ་ཁྱད་
པར་འགོ་ཡི་རྤེད་ད།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་ཡང་ད་གིན་གོང་ལ་མང་པོ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ང་ཚོས་ཕར་སོག་དགོས་པ་ཞིག་
མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ཕར་སོག་དགོས་པ་ཞིག་མིན་དུས་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་གི་སོད་བསད་ནང་ལ་འགོ་དགོས་པ་
ཞིག་མ་རྤེད། གལ་སིད་སོད་བསད་ནང་འགོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། བུ་ལོན་ཆགས་པའི་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་ཡོད་
རྤེད། ཅི་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་ནང་ལ་སོད་བསད་བཟོས་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀི་བུ་ལོན་ཕར་སོད་
དགོས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འགོ་མི་སིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཕར་སོད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། སད་མི་
དགོས་དུས་ང་ཚོས་དྤེའི་ནང་ལ་སོད་བསད་འཁུར་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གན་ཡིག་ནང་ལ་བཞག་པ།
གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀིས་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེའི་སྒང་ལ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་། གན་ཡིག་
བཞག་པ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབ་རྩའི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོའ ་ི དབང་གིས་བཞག་པ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ནས་
བཤད་ན་བུ་ལོན་མ་རྤེད། བུ་ལོན་མྤེད་དུས།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གན་ཡིག་གཅིག་པོ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ད། དྲི་བ་དྤེའི་ནང་ལ་གན་ཡིག་དང་འགན་ལྷན་གི་
ཁིམས་མཐུན་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་བཞག་ནས་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁིམས་མཐུན་གི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་ཡང་། ང་ཚོས་བཞག་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ནས་བུ་ལོན་
གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ལྤེན་དགོས་པའི་གན་ཡིག་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ན་ཡང་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་དྤེ་འཇོག་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཁོ་རང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་
དགོས་མཁོའ ་ི དབང་གིས་བཞག་པ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་མཁོའ ་ི དབང་གིས་བཞག་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་
ནས། ནང་ལོགས་གོས་མོལ་དྤེ་བྱུང་ནས་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དངུལ་ཕར་ལ་སོག་དགོས་པ་ཞིག་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་དུས་ང་ཚོའི་དྤེའི་ནང་ལ་སོད་བསད་འཁུར་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་ཡོད་
མ་རྤེད། ང་ཚོས་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་གི་ངོ་བོ་སྒང་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ་བངས་ཡོད་ཙང་། ཕར་སོད་
བསད་སྒང་ལ་འཁུར་ན། ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་ངྤེས་པ་མཐོང་ཡོད་མ་
རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ངས་ད་ལྟ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་བཤད་ཀི་ཡོད། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་གཅིག་
འདུག TCDF འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འདུག ད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དྤེ་
ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཞག་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དགོས་མཁོའ ་ི ཆྤེད་དུ་བཞག་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་ཆྤེད་དུ་
བཞག་པ་རྤེད། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་ཆྤེད་དུ་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ནའང་རྩིས་ཁ་ནང་
འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གསལ་བཤད་འདི་འདྲ་གནང་གི་འདུག་བ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ད་ངས་གོ་བདྤེ་པོ་ཞིག་ཞུས་ན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མདོར་
བསྡུས་ན། དང་པོ་དྤེ། གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་མཁོ་དབང་གིས་བཞག་པ་རྤེད། TCDF ཀི་གོས་
ཆོད་དྤེ་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་བཞག་ཡོད་ས་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ག་འདྲའི་འགོ་སངས།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཟྤེར་ན། ཕ་གི་ལ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་གན་ཡིག་ཅིག་
འཇོག་དགོས་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། ད་གན་ཡིག་ཅིག་འཇོག་དགོས་འདུག་ལབ་དུས་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས། ང་
ཚོའི་སྤྱིར་བཏང་འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད། འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་གོས་ཆོད་
བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་འདུག་མ་གཏོགས། ཡང་མི་གང་ཟག་སྒྤེར་གཅིག་གིས་
བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཤད་མི་སིད་པ་ཞིག་རྤེད་མི་འདུག་བ། དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མདོར་བསྡུས་ནས་ང་ཚོ་
ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ་ང་ཚོས་ཕར་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ལ་གནང་སིན་གི་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ང་
ཚོས་ཚུར་བངས་ཡོད་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་དྤེ་ལུགས་བྱས་ནས་ངོས་འཛིན་དང་ཀུན་སོང་དྤེ་ག་རང་འཁྱྤེར་
ནས་ང་ཚོར་སད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་སོད་བསད་ནང་ལ་གསལ་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གལ་སིད་ང་ཚོས་སོད་བསད་ནང་ལ་གསལ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་འགོ་ན། དྤེ་བུ་ལོན་སྒང་ལ་འགོ་གི་འདུག དྤེ་
ཡིན་དུས་དོན་ངོ་མ་བུ་ལོན་མིན་ཙང་ང་ཚོས་སོད་བསད་སྒང་ལ་འཇོག་དགོས་པ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་གིན་ངས་གོང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གན་ཡིག་ཅིག་བཞག་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་བྱྤེད་ལུགས་ཚང་མ་
འགོ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ལོགས་སུ་སྒང་ལ་ཚང་མས་ཧ་གོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་
ཞིག དྤེ་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ། དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་སད་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཕྤེས་པ། འདི་
གཉིས་ཀས་ཧ་གོ་རྤེད། གཉིས་ཀས་ཧ་གོ་ཡིན་དུས་ལོགས་སུ་གན་ཡིག་ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོའ ་ི དབང་
གིས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་སོག་ཆ་སད་པ་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ་ཡང་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེའི་སྒང་
ལ་གན་ཡིག་འཇོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོའི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ་
ལ་སོགས་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕོགས་གཉིས་ཀས་ཨ་སྒོར་ ས་ཡ་ ༡་
༥ དྤེ་ཕར་སོག་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཕར་སོག་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་མྤེད་
དུས་དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། དོན་དངོས་ཀི་དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་ཚུལ་གི་གན་ཡིག་ཅིག་ཡོད་པའི་ཆ་
ནས་ཁོ་རང་ཚོས་འདི་འདྲ་འགོ་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་ངོ་མའི་བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་
ཚོས་སོད་བསད་ནང་ལ་འཁུར་དགོས་གལ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་ང་ཚོས་སོད་བསད་ནང་ལ་འཁུར་
དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་བུ་ལོན་དངོས་གནས་ཆགས་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད་ལ། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་
གལ་སིད་ adjustment འདྲ་བོ་བཟོ་དགོས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་། བཟོ་ཆོག་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་
ཡང་། དྤེ་རྩིས་རྙོག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད།
བྱས་ཙང་ང་ཚོས་སོད་བསད་ནང་ལ་འཁུར་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད།
༡༥)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ དང་འབྤེལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་གཉིས་
ཀ་ཁྤེ་མྤེད་ཚོགས་པ་ཡིན་པས། ཐད་ཀར་རོགས་སོར་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་སོད་ལྤེན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཇི་
ཆགས་རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་དང་པོ་སྔོན་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ། སོད་སངས་དང་སོད་ལུགས་དྤེ་ཚང་མ་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་འདི་ལྟར་བྱས་པ་རྤེད། རྤེ་བ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། གན་ཡིག་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཡང་
ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོའ ་ི དབང་གིས་བཞག་པ་རྤེད། ཐད་ཀར་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སོད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། གཙོ་བོ་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁོ་རང་ཚོའི་བསམ་བོ་འཁྱྤེར་ཚུལ་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་
ངོས་ནས་ག་རྤེ་གནང་བ་དང་གནང་སངས་དྤེ་ང་ཚོས་བཤད་ཟིན་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་ཁ་ཐུག་
གནང་དང་། ཐད་ཀར་གནང་མ་གནང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་ཁོ་རང་ཚོའི་འགོ་
ལུགས་ཤིག་གི་ཆ་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་གནང་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་ལུགས་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་
གནང་མི་འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༡༦)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༦ དང་འབྤེལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་རྩིས་ནང་
སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཡང་དྤེ་ལྟར་གསལ་མྤེད་སབས། ཡུལ་ཁིམས་དང་རྩིས་ཀི་འགོ་
སངས་གང་ཐད་ནས་མ་འོངས་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ཆྤེད་རྩིས་ཞིབ་པར་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཞུས་
པ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར། ཡུལ་ཁིམས་དང་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་འཕྲད་
ཀི་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་འགོ་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི ཡོང་འབབ་དང་འགོ་སོང་། དྤེའི་
གས་ཆ་ཚང་ཐོག་མར་དྤེ་སོ་སོས་དང་དུ་བངས་ནས་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ། དང་དུ་བངས་ནས་
ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་དྤེའི་ནང་ལ་སོན་མ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཞིབ་འཇུག་གནང་གི་ཡོད་
མ་རྤེད། གལ་སིད་དྤེའི་ནང་སོན་གཅིག་གཟིགས་པའི་ཉིན། འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ། རྩ་བ་ནས་བྱས་ཡར་
བསྔོགས་ཏྤེ། ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་རྩིས་འབུལ་སངས་དྤེ་ཁིམས་
དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་མྤེད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་བཞིན་གིས་རྤེད། ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ལུང་པ་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་ལས་
ཁུངས་དྤེ་གཉིས་གནས་ཡོད་རྤེད། ཕ་གིར་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པའི་ཁྤེ་མྤེད་ཚོགས་པའི་རྩིས་དང་ལས་བསོམས་
ཆ་ཚང་ཞིག་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དྤེ་རིང་ Tibet Fund ལབ་ནས་ཡར་བཅུག་པ་ཡིན་ན་ཐོན་ཡོང་བ་
ཞིག་རྤེད། ང་ཚོའི་རྩིས་དྤེ། ཁོང་ཚོའི་ཕ་གི་ནང་ལ། ད་འདི་ཡོད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་དྲི་བ་ཆྤེ་
ཤོས་དྤེ། གཅིག་བྱས་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་རྤེས་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད་དྤེ། ད་
ལྟ་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སོད་བསད་དྤེ་དོན་ཁང་ཐོན་དགོས་པ་མ་གཏོགས། Tibetan
Community Development Fund གན་ཡིག་ནང་ལ་དངུལ་དྤེ་ཕ་གིར་སོད་རོགས་བྱས་ལབ་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། བུ་ལོན་སྒང་ལ་ས་ཡིག་རྒྱབ་མཁན་དྤེ་ Tibetan Community
Development Fund ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ། ཡང་མིན་ན་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པའི་
དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། Tibetan Community Development Fund ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ། ད་ལྟ་དྲི་བ་གཏོང་སངས་འདི་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། འདི་འགིག་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཐོན་གི་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། ཕ་གི་ནང་ལ་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡང་མིན་ན། འདིར་ཚུར་ལ་སོད་བསད་གསལ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད། བྱས་ཙང་། ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་
འདིའི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག རྤེས་སུ་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་མང་པོ་འདུག ཁལ་གཡོལ་རྒྱུ་རང་
གི་ཆྤེད་དུ། ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་མིང་སྒང་ལ་ཉོས་པ་ཡིན་ན། ཁལ་གི་ཆག་ཡང་ཐོབ་ཀི་མྤེད་པ་དང་། ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་
སན་ཐོ་བཏང་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་འདུག ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་འདྲ་འདུག དྤེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ། དྤེ་ཚོ་ངས་རྤེས་སུ་ཤྤེས་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེའི་སྐབས་སུ། གང་ལྟར་ཕ་གི་ལ་ཡོང་
བསད་གསལ་གི་ཡོད་པ། ང་ཚོའི་འདི་ནང་ལ་སོད་བསད་གསལ་གི་མྤེད་པ། དྤེ་ག་རང་གི་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་ག་རང་ནས་རོགས་ཐུབ་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་པ་དྤེ་ཡིན། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རང་
ཡིན།
༡༧)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༦ དང་འབྤེལ། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་
༥༣ ནང་གསལ་འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་ཕི་དྲིལ་ནས་མ་བཏང་བར། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཐད་
ཀར་གཏོང་དགོས་དོན་ཅི། ཕི་དྲིལ་ལ་ངོ་བཤུས་ཙམ་ཡང་མ་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་རྩོད་ལན་
པས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ། དོན་ཚན་གཉིས་ཆགས་ཀི་འདུག དང་པོ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ།
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་
བཏང་བ་རྤེད། འདི་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
དྤེའི་ངོ་བཤུས་ཙམ་ཡང་བཏང་མི་འདུག དྤེའི་ངོ་བཤུས་གཏོང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་
ཀི་རྤེད།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་བརྡ་ཐོ་བཏང་ན་འདྲ། ག་རྤེ་བཏང་ན་འདྲ། མཚམས་
མཚམས་དགོས་གལ་གཟིགས་ན། ཁ་ཐུག་གཏོང་ཆོག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཕི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་མི་དགོས་པ་ཁ་ཐུག་གཏོང་ཆོག་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ལམ་ལུགས་
ཡོད་ས་རྤེད། གཉིས་པ། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ངོ་བཤུས་ཙམ་ཡང་བཏང་མི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ། བཀའ་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀིས་བཏང་བ་དྤེ་གང་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གིས་མཁྱྤེན་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ངོ་བཤུས་གཅིག་གཏོང་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་དང་། དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་
ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ཐད་ཀར་ཕར་བཏང་འདུག་ལམ་ལུགས་ཡོད་
པ་ནང་བཞིན།
༡༨)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༦ དང་འབྤེལ། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ འཁོད་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཞྤེས་པའི་
ཡི་གྤེ་དྤེར་ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གསལ་བཤད་ཞུས་འདུག་པར། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧
ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བཀའ་དྲུང་མིང་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཐོག་སན་སྤེང་ཞུས་ཟིན་ཞྤེས་པ་ཞིག་
མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་ནས་དྤེའི་ཐོག་འདི་བྱ་འདི་མིན་གི་ལན་མ་སད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་རྩོད་ལན་
པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྐབས་དྤེ་དུས་འདི་བྱ་འདི་མིན་གི་ལན་སོད་དགོས་པའི་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་ཡོད་མ་
རྤེད། གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གནང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་
བརྒྱབ་ཡོང་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་
པ་དྤེ་ཏག་ཏག་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་གིས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ལ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མིན་ལབ་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་དྤེ་དྤེ་བཞིན་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་འདྲ་བཤད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་
འདྲ་ཡིན་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་འདི་རྤེད་འདི་མིན་གི་བརྡ་ལན་གང་ཡང་སད་འདོད་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད།
༡༩)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༨ དང་འབྤེལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གནད་དོན་འདིའི་ (ཨ་སྒོར་
ས་ཡ་ ༡་༥) སྐོར་བཀའ་མོལ་མཐོ་དམན་རིང་ཐུང་སྔ་རྤེས་མ་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གནང་ཡོད་
ཅྤེས་པ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་འདི་གནད་དོན་དྤེ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ གནས་སངས་འདིའི་སྐོར་ལ་
བཀའ་མོལ་མཐོ་དམན་རིང་ཐུང་མ་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་གནང་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ། ད་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་
དགོས་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་ལ་མར་བལྟ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། གཙོ་བ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་ག་
རྤེ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྤེ་ན་ཌ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ས་ཡ་
༡་༥ དྤེའི་སྐོར་ལ། འདིའི་ནང་དོན་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག ད་ནངས་ཞོགས་པ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ Mickey Lemle ཡིས་གསུངས་པ་དྤེ་དང་གཅིག་པ་ཆགས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་
དྤེ་ང་ཚོའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་རྤེ་རྤེ་བིས་མྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འདི་གསུངས་འདུག འདི་བདྤེན་པ་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་མྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཚོའི་གས་ནང་ལ། དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་གནད་དོན་རྡོག་
རྡོག་གཅིག་བྱས། དྤེ་ནས་ཁྤེ་ན་ཌ་ནང་ལ་གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་བསོན་ཡོང་དུས།
དྤེའི་ནང་ལ་སྔ་རྤེས་མ་མཐུན་པ་དྤེ་འདྲ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་
གསུངས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་འདིའི་ནང་ལ་བིས་དགོས་པ་དྤེ་མཐོ་དམན་རིང་ཐུང་སྔ་རྤེས་མ་མཐུན་པ་
ཞིག་གནང་ཡོད་ནའང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱབ་དགོས་པ་འདྲ་བོ་དྤེ་འདི་ལྟར་ཡིན། དྤེའི་ནང་ནས་ནང་དོན་མང་པོ་ཞིག་
Mickey Lemle ཡི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ག་རང་། ད་ནངས་ཞོགས་པ་སན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ་དྤེ། བསར་ལྡབ་བྱྤེད་མི་
དགོས་པའི་ཐོག་ནས། དྤེ་ཚོ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༢༠)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༨ དང་འབྤེལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ནི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སོར་ཚུལ་ཏུ་གནང་བ་ཡིན་པ་ཡིག་ངག་གཉིས་ནས་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཚར་བ་ཞིག མ་
འོངས་པར་དྤེའི་རྤེན་པས་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོང་མི་ཤྤེས་ཞྤེས་པ། ཀ༽ ཨ་རི་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཚུལ་དུ་གནང་བ་ཡིན་པ་ངོས་ལྤེན་ཇི་ལྟར་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་། ཁ༽ མ་འོངས་པར་དྤེའི་རྤེན་པས་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོང་མི་ཤྤེས་པ་དངོས་འབྤེལ་
ཡིན་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བཤད་དང་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཡིས་རྒྱབ་སོར་ཚུལ་དུ་ཡིན་པ། གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་གིན་ངས་གོང་ནས་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཀློག་མི་དགོས་པ་བྱས་
ནས། གང་ལྟར་ཡང་། དཔང་རགས། ང་ཚོའི་དྤེ་རིང་གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་ནས་ཕུལ་བ་ཆ་ཚང་ནང་ལ་ཡིག་
ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་བཞག་པའི་དཔང་རགས་ཤིག་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་ ༤༢། ༤༣། ༤༤། ༤༥། ༤༦། ༤༧ འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔང་རགས་ཨང། ༤༥ ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཡི་
རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་ The Tibet Fund is also proud to have supported
the Office of Tibet ལབ་ནས་དྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིག་ཐོག་ནང་བཀོད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་
ངག་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། སྐལ་རྡོར་གི་མཚན་སྒང་ལ་ ༢༠༡༤ ཟླ་
༩ ཚེས་ ༣ གི་ཉིན་བོ་བཟང་སན་གགས་ཀིས་བཏང་བ་དྤེ་ཡང་། བོ་བཟང་སན་གགས་སྐབས་དྤེ་དུས་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་ Executive Director རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་དྤེའི་སྒང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཆགས་
ཡོད་ཙང་། གཞུང་ཡིག་གི་ལས་ཤོག་སྒང་ལ་ Tibet Fund ལ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ Tibet
Fund is pleased to have been able to provide 1.5 million towards
purchase of Office of Tibet building in Washington ཞྤེས་གསལ་པོ་གསལ་
ཡོང་གི་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ ༢༠༡༨ ལོའ ་ི ཟླ་ ༣ ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་ལ་
ཡིན་ནའང་། We are always intented ལབ་ནས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་
We are now ལབ་མི་འདུག We are always ལབ་འདུག We are now
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་གང་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔང་རགས་འདི་རྤེད། འདིར་འོག་ལ་སར་བཞག་འདུག དཔང་རགས་ ༤༣ པ་དྤེ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨི་མྤེལ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་བ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཡིན་ནའང་། ཁོ་རང་ཚོས་ While
the funds were originally provided by The Tibet Fund in the form of
a loan in March 2014, The Tibet Fund's Board of Directors always
intended ལབ་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཁོ་རང་རང་བཞིན་གིས་གང་ལྟར་གནང་སིན་གི་
རོགས་དངུལ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ཡིན་པ་དྤེ། ཁོ་རང་ཚོས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབི་སངས་མ་འདྲ་བའི་
རྣམ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཡིན་ནའང་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་
རྤེད་ད་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕོགས་གཉིས་ཀས་ལབ་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་གནད་དོན་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་
ཡར་གྤེང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་ང་ཚོའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥
སྒང་ལ་རྙོག་དྲ་གང་ཡང་མྤེད་པ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་རྙོག་དྲ་
གང་ཡང་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁང་གིས་ཡིན་ནའང་རྙོག་དྲ་གང་ཡང་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་རྙོག་དྲ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ལོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ལ་རྙོག་དྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
ཚང་མ་འགོ་སངས་ཤིག་གི་སྒང་ལ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་སྒང་ལ་ཡོང་དུས་རྙོག་དྲ་འདྲ་བོ་དྤེ།
རང་བཞིན་གིས་སྤྱི་ཚོགས་སྒང་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཚང་མ་ལ་དོ་ཕོག་ཅིག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡང་རྙོག་ཁ་མི་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། ད་གིན་ངས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་འདྲ་
བོ་འདྲ་བོ་རྤེད། ༤༥ རྤེད། ༤༨ རྤེད། ༤༣ རྤེད། དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ༤༢ ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་
རྩིས་ཞིབ་ཀི་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ ་ི ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་གཏོང་ལྤེན་གི་ཁིམས་ཡིག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འགོ་
ཚར་བ་དང་། སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དཔང་རགས་ ༤༦ ནང་གསལ་པོ་མཚོན་ཐུབ་ཀི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས་སྐལ་རྡོར་གིས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ལ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་བུ་ལོན་མིན་པ་ཞིག་
དང་། གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་དང་། ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཁོ་རང་
ཚོས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ ༤༧ ནང་ལ་ང་ཚོས་བརྒྱུད་དགོས་པ་ཚང་མ་ཡིན་ན་ཡང་། བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་བརྒྱུད་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཡིན་ནའང་བརྒྱུད་ཡོད་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། གདྤེང་
ཚོད་ཆྤེན་པོས་ག་རྤེ་ཞུ་ཆོག་གི་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་ཞུ་སོར་བས་གནད་དོན་དྤེ་མ་གྤེང་པའི་སྔོན་ལ་རྙོག་དྲ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རྙོག་དྲ་ཡོད་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་
གཅོད་ཁང་གི་ཡིན་ནའང་རྙོག་དྲ་ཡོད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིན་ནའང་རྙོག་དྲ་ཡོད་
གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ ང་རང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྒང་ལ་འགོ་གི་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ག་རང་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན། ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད་ལབ་
དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ཕིས་སུ་ཞུ་སོར་བས་བཤད་པ་ལ་བརྤེན་ནས། མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་པ་ལ་
བརྤེན་ནས། འདིའི་གནད་དོན་དྤེ་ཡང་ཚང་མ་ལ་ཡིན་ནའང་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུའི་གནད་དོན་འདྲ་བོ་རང་བཞིན་གིས་
ཆགས་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པ་ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་ཡོད་མྤེད་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག གལ་སིད་ཡོང་
བ་ཡིན་ན་ཞུ་སོར་བས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀི་ཡོད་ལབ་པ་དྤེ། དྤེ་ལྟར་ཞུས་པ་རྤེད།
ཆ༌༦༌༦།

དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
ཀ

(ཞུ་སོར་བས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠) བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་
བརོད་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཀ༌༡། བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་བའི་སྐོར་རྩོད་ལན་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤་༩་༩ སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༦ ནང་གསལ་བའི་རང་
དབང་ལྡན་པའི་སྤེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོ་རུ་འབི་འགོད་མ་
གནང་བ་དྤེ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རང་དབང་ལྡན་པའི་དབང་ཚད་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་བྱས་པའི་གྲུབ་
དོན་དང་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཡིན་ངྤེས་ཀང་། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༩ ནང་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་
ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་སིག་འགལ་གི་གནས་སངས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོར་འབི་འགོད་མ་
གནང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གསུངས་པ་དྤེ་ནི་བཅའ་ཁིམས་ལྤེའུ་བཅུ་པ་ནང་གསལ་སྤྱི་
ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པ་དང་ཟུར་ཟ་ཁྱད་གསོད་བྱས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་
ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༢)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་བང་རིམ་བཞི་འདྲ་བོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་འགོ་བ་རྤེད། ནན་
བརོད་ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་ནན་པོ་བྱས་ཏྤེ། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས། ནན་ཏན་བྱས་ནས་བཤད་པའི་སྐད་
ཆ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བར་རྩིས་ཞིབ་པས་ཐྤེངས་མ་གཅིག་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ། སོད་
བསད་མི་འདུག་ལབ་ཡོང་དུས། དྤེའི་སྒང་ལ་གཞག་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་
ཟྤེར་ན། གཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
གིས་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡང་བསར་ཁོ་རང་གིས་རྩིས་དྤེ་ཏག་ཏག་
བསད་མི་འདུག་ད་ལབ་པ་རྤེད། ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་ད་ལབ་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་དྤེ་ལ་ནན་
པོ་ཆགས་འགོ་བ་རྤེད། ནན་བརོད་ཆགས་འགོ་བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་དྤེའི་དཔང་རགས་ལ་གན་ཡིག་
གཅིག་འདུག་ད་ཞྤེས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་ཀང་ནན་དུ་ཕིན་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་ Tibet
Fund ནས་ཚུར་བངས་པ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ཚུར་ལ་བངས་ནས་རྩིས་ཞིབ་པའི་ལག་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད།

དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་བྱྤེད་སངས་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རྩིས་
ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་བྱས་བཞག དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་བཞག མ་གཏོགས་རྩིས་ཞིབ་པ་དྤེ་རང་དབང་ཅན་
གི་སྤེ་ཚན་ཡིན་དུས། དྤེ་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། བཀོད་ཤོག་ཅྤེས་བཙན་དབང་གཏོང་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་
བཤད་ས་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཧ་གོ་བསད་ཡོད་རྤེད།
ད་དང་པོ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྤེད།

རྩ་བས་ནན་བརོད་ཅྤེས་ལབ་

ཡོང་དུས། ཞུ་སོར་བས་གོ་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། བཀོད་ཞོག་ད་ཞྤེས། དྤེ་
འདྲའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་ཡོད་ས་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ནན་བརོད་ཀི་གོ་བ་དྤེ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་
སིད་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད། བཀོད་ཞོག་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ནན་བརོད་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་བཙན་
བཤད་ཆགས་འགོ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་འབྤེལ་ཡོད་དྤེའི་ནང་
ལ་ཡིན་ནའང་། ནན་བརོད་བིས་ཡོད་མ་གཏོགས་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བཤད་སོང་ཞྤེས་བིས་ཡོད་མ་
རྤེད། ནན་བརོད་བྱས་སོང་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་ངས་གོང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།
གང་ལྟར་ཡང་ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ལབ་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། གཟབ་གཟབ་
བྱས་ནས་ལབ་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀོད་མངགས་བཏང་བ་ཞིག་དང་བཙན་ཤྤེད་བྱས་པ་ཞིག སོ་སོ་ལ་དབང་ཚད་
མྤེད་པ་ཞིག་ཧ་གོ་དུས་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་བྱས། གཉིས་བྱས། གསུམ་བྱས། དྲི་བ་སྒང་ལ་དྲི་བ་
བཏང་ནས། གསལ་བཤད་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་དྤེ་ལྟར་བྱས་པ་དྤེ་ནན་བརོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་
སོར་བས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ། ད་དྤེ་སོད་བསད་ནང་ལ་འགོད་དགོས་པའི་སྒང་ལ་ནན་བརོད་ཏན་ཏན་བྱས་
འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་པོ་བྱས་ནས་གཟབ་ནན་བྱས་ནས་
བཤད་འདུག དྤེ་བཤད་པ་དྤེ་ཡང་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བའི་
གནས་སངས་དྤེ་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་ཡིན་མིན་དང་གནས་སངས་དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གི་ཚོར་བ་
སྤེབས་པ་དང་། སྤེམས་ཁལ་སྤེབས་པ་དང་། ཞྤེ་པོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ཁོ་རང་
གིས་བརོད་ཚར་སོང་། དྤེ་ལྟ་བུའི་སྤེམས་ཁམས་ཤིག་གི་འོག་ལ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་དོ་དོ་ཏན་ཏན་བྱས་
ནས་གཟབ་གཟབ་ནན་ནན་བྱས་ནས་བཤད་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་བཞིན་གིས་གཟབ་ནན་ཞིག་ཆགས་
འགོ་གི་འདུག གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་བང་རིམ་དང་། དྤེའི་
བརྒྱུད་རིམ་དང་། དྤེའི་བར་ལ་ཁོ་རང་གིས་གན་ཡིག་ཡན་ཆད་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བཏང་བ་ལ་སོགས་
པའི་གནས་སངས་དྤེ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་ནན་བརོད་ཅིག་ཆགས་འགོ་གི་འདུག
མདོར་བསྡུས་ན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་
བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་གནང་འདུག ནན་བརོད་གནང་བཞག དྤེ་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་
རྩིས་ཞིབ་པ་ཁོ་རང་གི་གསུང་བབ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པའི་བཀོད་སངས་ཡིན་ནའང་
རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་གསུང་བབ་ཡིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ནན་བརོད་
ལབ་པ་དྤེ་ནན་པོ་བྱས་ནས། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས། ནན་ཏན་བྱས་ཏྤེ་གསུངས་བཞག དྤེ་ནན་བརོད་
ཏན་ཏན་རྤེད་བཞག དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ངོས་ནས་དྤེ་བཀོད་ཞོག དྤེ་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་
ལབ་པ་དྤེ་ནན་བརོད་ལ་གོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ནན་བརོད་མ་རྤེད། བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་བཀོད་ཞོག་
ལབ་པ་བཟོ་འདྲ་པོ་དང་། དྤེ་འདྲའི་དྤེ་ཚོ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་བཙན་དབང་ལ་སོགས་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་
ཀང་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསལ་འབྤེལ་ཡོད་དོན་ཚན་དྤེ་ནང་ལ། དྤེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་
སྤྱོད་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ནན་བརོད་ལབ་པ་རྤེད། ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་
བརོད་པ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་བརོད་པ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གསུང་བབ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ནན་བརོད་བྱས་བཞག
ཀ༌༢། བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་མ་མྤེད་པའི་སྐོར་ཞུ་སོར་བའི་དགག་
སྒྲུབ།
༡)

ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༩ ནང་གསལ་གི་བརོད་པར་ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་འདུག་པའི་ཐད། ཞུ་སོར་བས་ཞིབ་
གཅོད་སྐབས་རྩོད་ལན་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་མི་འདུག

༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ནན་བརོད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེ་སྔ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེས་ཀི་
ཞུ་ལན་ནང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་ནན་བརོད་
ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་ནན་བརོད་ཀི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྱོད་རང་
གིས་དང་པོ་རྩིས་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་ཞྤེས། དྤེའི་ནང་ལ་མ་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞྤེས། དྤེའི་རྤེས་ལ་གན་ཡིག་འདུག་ད། དྤེའི་དཔང་རགས་ཀི་གན་ཡིག་འདུག་ད་ཞྤེས་ནན་བརོད་བྱས་
པ་རྤེད་ཟྤེར་གི་འདུག དྤེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་མ་གཏོགས། ནན་བརོད་ཀི་སྐད་
ཆ་མ་རྤེད། ནན་བརོད་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་སན་ཐོ་ནང་ལ་འགོད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ ༧ པའི་
ཚེས་ ༢༥ ལ་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་དང་། ད་ལྟའི་འདིའི་ནང་ལ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་
དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད་ཟྤེར། ང་ཚོས་བཏོན་དགོས་ཀི་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོ་
ནང་ལ་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལབ་མྤེད།
གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཡིན་པ་དྤེ། དྤེ་སྔ་རྤེད། ད་ལྟའང་
རྤེད། ལས་འགན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་དྤེ་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་མ་
གཏོགས་དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རྩིས་ཞིབ་ཀི་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་འགོད་དགོས་རྒྱུའི་ནན་བརོད་དྤེ་འདྲ་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ནན་བརོད་བྱས་འདུག ཞུ་རྩ་ནང་དང་དངོས་སུ་གནས་ཚུལ་
མཐུན་གི་མི་འདུག དྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡང་དྲན་གི་མི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་འདྲ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་བཤད་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་
གཟབ་ནན་དང་། བང་རིམ་དང་། བརྒྱུད་རིམ་དང་། གན་ཡིག་ཐབས་ཤྤེས་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ།
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རྒྱུ་རང་གི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་དྤེ་ནན་བརོད་བྱས་པ་ཟྤེར་བ་
དྤེ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་གང་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་མ་གཏོགས་དྤེའི་རྤེས་
སུ་ད་གིན་རྩིས་ཞིབ་པ་ལའང་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད།
དྤེ་ནས་རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་ལ་བཀོད་མངགས་བཏང་ཟྤེར་བ་དྤེ། རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་ལ་
གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཅིག་རྤེད། དྲུང་ཆྤེའི་གནས་རིམ་ཞིག་རྤེད། རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་ལ་
བཀོད་མངགས་གཏང་རྒྱུ་དང་། བཀོད་པ་གཏང་རྒྱུ་དང་། བཙན་བཤད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་
ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད།
ང་ཚོས་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཡང་
བསར་སན་ཐོའ ་ི ནང་བཀོད་ཡོད་པྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། བྱས་ཙང་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་
ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་ཐ་སད་དྤེ་དག་བཀའ་ཤག་
གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་མ་རྤེད། ཐ་སད་ག་རྤེ། ཚིག་སོར་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་དྤེ་རྩིས་ཞིབ་
པའི་དཔང་རགས་ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་འདུག་དྤེ་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ལམ་སོན་ཞིབ་གསལ་གནང་ཡོད་རུང་། དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་གནང་
བར། རྩིས་ཞིབ་པར་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པར་ནན་བརོད་བྱས་སོང། དྤེ་ནན་བརོད་བྱས་པ་དྤེ་ཉྤེས་
འཛུགས་ཀི་ངོ་བོར་བཟུང་ནས་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཐའ་མའི་ཉྤེན་བརྡ་དྤེའི་ནང་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞི་བཞག་ནས་བཀའ་
ཁྱབ་དྤེ་བཏང་བ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཁ

དངུལ་འབབ་དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ (དོན་ཁང་ལ་) གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་
ལོན་མིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ༌༡། དངུལ་འབབ་དྤེ་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་པའི་སྐོར་རྩོད་ལན་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡ (༡) ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་གསུངས་པ་དྤེ་ཐུགས་
ལ་བཅངས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཀིས་ཁོང་ཚོས་འདི་
འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག་ཅྤེས་གནས་ལུགས་དགོངས་སྐོར་སན་སྤེང་དང་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀི་ལྡོག་ཏུ་མྤེད་པའི་ལས་འགན་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས། དྤེ་ལས་ལྡོག་སྤེ་ཐྤེབས་རྩ་
ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་དང་། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དོགས་པ་
དང་རང་གི་གནས་བབས་ངོས་མ་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། དྤེའང་སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་ཞུ་སོར་
བ་རང་ཉིད་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་འགོ་བཙུགས་པའི་ཕི་ཉིན་ཏྤེ་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠
ཉིན་དྤེ་རང་ལ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། དྤེའི་རྤེས་ཞུ་སོར་བས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
རྣམས་ཀི་ཚོགས་འདུར་སིད་སོང་ལ་མིང་ཆད་བཟོ་བསམ་པའི་ཀུན་སོང་འཁྱྤེར་ཏྤེ་དྲི་བ་བཏང་ཡོད།
ཀུན་སོང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་མྤེད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ཁྱབ་འོག་ཡོད་
པའི་ཆ་ནས་སིད་སོང་རང་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་པ་ལས་ཚོགས་འདུར་དྲི་བ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་མྤེད།

༢)

ཞུ་ལན་ ༤་༩་༤ བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་སད་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ནང་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་དྤེ་ལྟར་དགོས་
དབང་གིས་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་ཕིར་སོག་དགོས་
པའི་བུ་ལོན་ཞིག་ཏུ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ངོས་འཛིན་མྤེད་པ་དང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ནི་བུ་ལོན་ཡིན་
པའི་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་
རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་བསད་གསལ་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་སྔ་མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་དཀའ་
ངལ་ཡོང་ཉྤེན་ཡང་མཐོང་མྤེད། ད་ཆ་ཞུ་སོར་བས་ནང་དོན་དྤེ་གང་སར་ཕིར་བསགས་གནང་བའི་རྤེན་
གིས་མ་འོངས་པར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པས་དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་
འགན་འཁུར་དགོས།
ཞུ་ལན་ ༤་༩་༧ སྤྱིར་བུན་དངུལ་ཞྤེས་པའི་ནང་དོན་ནི་བུ་ལོན་གི་དངུལ་ལ་གོ་དགོས་པ་དང་། བུན་
དངུལ་ནི་མི་གཞན་ཞིག་གི་སར་ནས་དངུལ་གཡར་ནས་རྤེས་སུ་ཕིར་སོག་དགོས་པའི་དངུལ་ཞིག་ལ་
གོ་དགོས་པ་ནི་ཚང་མས་ཧ་གོ་བ་ཞིག་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ནི་རྩོད་ལན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པས་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པའི་དངུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དྤེའང་དོ་བདག་ཕོགས་གཉིས་
ཀས་ཀུན་སོང་གཙང་མའི་ཐོག་བུན་དངུལ་མིན་པ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྩོད་ལན་
པའི་ངོས་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་ཉོ་བར་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་འདི་འདྲ་ཐོབ་པ་ནི་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ཡིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བས་མཁྱྤེན་
བཞིན་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་དགོས་མྤེད་དཀའ་ངལ་བཟོས་པ་དྤེ། ཁོང་གི་
ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་ཡུལ་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཆྤེད་རྤེད་དམ། སིག་འཛུགས་འདིར་མིང་ཤས་
བཟོ་ཆྤེད་རྤེད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་མཐའ་མའི་ཚིག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་
དྤེ་ག་རང་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཕར་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གསལ་པོ་
ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་མ་ཟད་ཁོ་རང་ཚོས་ཡིག་ཐོག་ནས། ད་འདི་གསར་ཤོས་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་
གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་ཕར་གནང་
སིན་རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དྤེ་ཀུན་སོང་གཙང་མ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔང་རག་ཨང་ ༤༤ ནང་ལ་ད་ལྟ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་དོན་གཅོད་ལ་
ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་སྐབས་ཨ་རི་དོན་གཅོད། དྤེ་བཞིན་ཨ་རི་
གཞུང་དང་འབྤེལ་ལམ་གནང་བའི་ཆྤེད་ New York ནས་ Washington སོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་
དང་འབྤེལ་བའི་ New York དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་སྤྱོད་དོན་ཁང་། ཁང་ཁུངས་ཐྤེབས་རྩ་
ནས་བདག་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དང། དོན་གཅོད་ལ་དྤེའི་ཐོབ་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཐོབ་ཆ་ལྟ་
བུ་ཞིག་སོག་ཆ་དགོས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་བྱུང་སྐབས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་
དང་འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་པ་བོ་བཟང་སན་གགས་ཀང་ཡོད། དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་འདུག
ཁ༌༢། དངུལ་འབབ་དྤེ་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་པའི་སྐོར་ཞུ་སོར་བའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་དུ་ནང་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད་རྤེད།

ནང་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར་ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་སིད་སོང་ལ་ཐད་ཀར་དྲི་བ་བཏང་ཡོད། དྤེ་ནི་སུས་
བལྟས་ཀང་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མྤེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་པ་མངོན་གསལ་ཞིག་ཡིན། གུས་ཞུ་
སོར་བས་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་རྩིས་བངས་པ་དྤེ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ རྤེད། Belgium ལ་རྒྱལ་
སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པ་དྤེ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ནས་ ༩ བར་དུ་རྤེད། དོན་
གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ དང་ ༡༡ རྤེད། དྤེའི་བར་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ངམ་ཕི་
དྲིལ་བཀའ་བོན་གཅིག་ལྕོགས་མཆོག་ཟུར་དུ་མཇལ་ནས་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོད་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཚོགས་འདུར་བྤེལ་བ་ཚ་བོ་རྤེད། ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་
སྐབས་སུ་དྤེ་འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། རྩིས་སོད་ལྤེན་
སྐབས་ལ་དོན་གཅོད་གོང་མ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་ལགས་ཀིས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་དྤེའི་སྐོར་ལ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་གསུངས་མྤེད་པ། ད་དྤེ་གསུངས་མྤེད་པ་དང་གན་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་དག་རྩིས་སོད་བྱས་མྤེད་པ།
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཞག་མྤེད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དོན་གཅོད་ཟུར་
བ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་ལགས་ལ་དྲི་བ་བཏང་བའི་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འཁོད་འདུག དྤེའི་
ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་གནད་འགག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ གན་
ཡིག་སོགས་ཀི་སྐོར་དོན་གཅོད་གསར་པས་དྲི་བ་དང་གྤེང་སོང་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་པས། འགྤེལ་
བཤད་བྱས་མྤེད་གསུངས་འདུག དོན་གཅོད་གསར་པས་གན་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཤྤེས་
ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡང་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་དུས་སྐད་ཆ་འདྲི་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད། མ་དྲིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། རྩིས་སོད་ལྤེན་གི་ལས་ཀའི་སྐབས་སུ་
དོན་གཅོད་གོང་མས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་གསར་པ་དྤེ་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་
གསུང་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕར་སྐད་ཆ་དྲིས་ནས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།
ཡོངས་གགས་མ་གནང་གོང་གསུངས་པ་དང་། དྤེའི་ནང་ལ་ཟུར་དུ་ཐུག་ཤོག་གསུངས་པ་གཅིག འདི་
ཚོ་གས་དྤེ་ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་རང་
རང་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཆྤེད་མངགས་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ནས་བསྐོས་པའི་མི་དྤེ་ཚོར་བཤད་པ་དྤེ་ལ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གུས་བརྩི་མ་བྱས་པ་མིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་དྲི་བ་འདིའི་རིགས་འདི་
དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་ནང་བཤད་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་གཅིག་ལྕོགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཚོགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དང་། ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆྤེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐབས་དྤེ་རང་ལ་
ཁྱྤེད་རང་གིས་དྲི་བ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་ནང་འདྲི་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཟུར་དུ་
ཐུག་ནས་བཤད་དུ་ཤོག་གསུངས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ག་རང་ངོས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་གང་ཡང་གསུངས་མ་
སོང་།
༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་དྤེར་དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་ལ་
ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ནང་ཁུལ་ཚོགས་འདུ་རྤེད། ཕིར་བསགས་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། ཕིར་བསགས་
ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉིན་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དཔང་པོ་འདིར་
ཕྤེབས་མཁན་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ལས་ལྷག་ཅིག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་སྤྱི་མོས་ཀིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐག་གཅོད་ཡིན་གསུངས་པའི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་
མོར་མ་བཏོན་གི་བར་དུ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་པ་གང་ཡང་མྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་
༡༨ གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཐོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་དྤེར་ཆུ་ཚོད་བཞིའི་རིང་གསལ་བཤད་དྤེ་མ་བྱས་རང་བྱས་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེན་རྩ་
གཙོ་བོ་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་གསལ་བསགས་དྤེ་ཡང་དཔང་རགས་སུ་ཕུལ་བ་ནང་བཞིན་དབྱིན་ཇི་དང་བོད་
ཡིག་གཉིས་ཀ་ནང་ལ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་འདྲ་པོ་ཡིན་ན། དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བོད་ཡིག་ནང་ལ་མ་གཏོགས་བཏོན་གི་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་བཏོན་རྒྱུ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་རྤེད། ནང་ཁུལ་ག་རྤེ་བཏོན་གི་
ཡོད་ན་བཏོན་གི་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན། ད་ངས་སོན་
འཛུགས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་བཏོན་གནང་བའི་སྐབས་སུ། tibet.net ནང་ལ་
དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་རྤེད། bod.asia ནང་ལ་བོད་ཡིག་ནང་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དགོས་པ་
རྒྱུ་མཚན་དྤེ་བོད་མི་སྤྱི་ཚོགས་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར། བོད་མི་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་དང་བོད་དོན་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཕི་མི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། དྤེའི་གས་ཚང་མ་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་གནས་
སངས་དྤེ། གང་ལྟར་མགོ་བཀག་ས་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཞིག་
གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བཏོན་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༨ ནང་། ཡུལ་ཁིམས་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་
བལྟས་ཚེ། དངུལ་འབོར་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་དང་།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྩིས་ཁའི་ནང་ལ་གནང་སིན་ཡིན་པ་དུས་མཉམ་དུ་ཡོང་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད་
པས། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་ཆྤེད། སོ་སོའ ་ི ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་ཡུལ་སིག་འཛུགས་སྲུང་
སོབ་བྱྤེད་ཆྤེད་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏྤེ། ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་ཞུས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པའི་ཁུངས་སྤེལ་དུ་བགངས་ཏྤེ་སོན་འཛུགས་གནང་བ་དྤེར་ནམ་ཡང་ངོས་ལྤེན་ཞུ་
ཐབས་མྤེད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཡི་གྤེ་སྔ་རྤེས་ག་རྤེ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དོན་ཁང་དང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཨ་རི་གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྲུང་སོབ་བྱྤེད་
ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་བབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་མ་འོངས་པར་དྤེ་གནང་སིན་བཟོ་རྒྱུའི་རྤེ་
བ་ཡོད་དང་། བཟོ་འཆར་ཡོད་གསུང་གི་རྤེད་མ་གཏོགས། བཟོས་ཚར་བ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
བཟོས་ཟིན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་བསན་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དྤེ་ཁོ་ཚོས་བཟོ་འཆར་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡིན་ན། མ་བཟོས་བར་དུ་ཁྱྤེད་
Page 590 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རང་ཚོས་སོད་བསད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཁྱྤེར་མྤེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ལན་ག་རྤེ་རྒྱབ་ཀི་ཡིན་པ། འདི་རྩིས་
ཀི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་ལན་བརྒྱབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ལན་བརྒྱབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད།
འདི་ལ་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་བསོན་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སད་མི་དགོས་པ་ཞིག་
རྤེད། སོད་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་བཟོས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་སད་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་མ་འོངས་
པའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་འདི་ལུང་
འདྲྤེན་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ འདིའི་ནང་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ནས་
འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་གནང་སིན་བཟོས་པ་ཡིན། འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་བསད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་
ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་མ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ཁིམས་ཀི་ཐོག་
ནས་ག་ཚོད་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ད་ལྟ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་
གནས་ཡོད་རྤེད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ད་འདི་གསར་ཤོས་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དྤེའི་གས་དྤེ་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་ད་ལྟ་འདིར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ལན་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
Always Intended དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། Always Intended ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། ག་དུས་

ཡིན་ནའང་བསམ་བོ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཡིག་ཆ་དྤེའི་གས་ཚང་
མའི་འོག་ལ་ཆ་རྤེན་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཆ་རྤེན་དྤེའི་གས་དྤེ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན། རྤེས་ལ་ཆ་རྤེན་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེ་གནང་སིན་རྤེད། བུ་ལོན་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ད་བསར་ནས་ཡང་དུ།
ཞུ་སོར་བས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཞུ་གི་ཡོད། སྤེམས་ཀི་ཚོར་བ་གཅིག་པོའ ་ི
ཐོག་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། ད་ལྟ་འདི་ལ་གང་གསུང་གི་ཡོད་པ་དྤེ་ཡིག་ཆས་ཁ་གགས་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་
རྤེད།
ཆ༌༦༌༧། དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ [ཀ]
༡)

ཞུ་སོ ར ་བས་དངོ ས ་དོ ན ་འདི འི ་ ཞི བ ་གཅོ ད ་སྐབས་སུ་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༩ ནང་གསལ་གི ་ བརོ ད ་
པ་ཁག་ལ་རྩོད་ལན་པའི ་ དགག་ལན་བྱས་པར་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱས་མྤེ ད ་ནའང་། དཔང་རགས་
(ཞུ་སོ ར ་བའི ་ དཔང་རགས་ཨང་ ༤༡ དང་། ༤༤ དང་། ༥༠ དང་། རྩོ ད ་ལན་པའི ་ དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༢ དང་། ༤༧ དང་། ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ བརྡ་ཐོ ་ གཞི ར ་བཟུང་སྤྱི ་ ཁྱབ་རྩིས་
ཞི བ ་ལས་ཁང་ནས་འདོ ན ་འབུལ་བྱས་པའི ་ ཡི ག ་ཆ་ཁག) དང་། དཔང་པོ འ ་ི བརོ ད ་པ། ཞི བ ་
གཅོ ད ་ཀི ་ རྩོ ད ་བཤད་བཅས་ལ་བརག་ཞི བ ་བྱྤེ ད ་སྐབས། ༢༠༡༤་་༡༦ ལོ འ ་ི ཨ་རི ་ དོ ན ་ཁང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གི ་ རྩི ས ་ཞི བ ་སྐབས་སུ། རྩི ས ་ཞི བ ་པས་དོ ན ་ཁང་དང་བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩ་དབར་ཨ་སྒོ ར ་ས་ཡ་
༡་༥༠ བུ་ལོ ན ་གི ་ གན་ཡི ག ་བསྣོ ལ ་འཇོ ག ་ཡོ ད ་པ་ཤྤེ ས ་ཡོ ད ་པ་དང་། བོ ད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་
ཡར་རྒྱས་ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ འགན་འཛི ན ་ལྷན་ཚོ ག ས་ནས་བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩ་ནས་བུ་ལོ ན ་ལྤེ ན ་
ཆོ ག ་པའི ་ བཀའ་འཁོ ལ ་གོ ས ་ཆོ ད ་བཞག་ཡོ ད ་པ། ༢༠༡༣་་༡༤ ལོ ར ་ཨ་སྒོ ར ་ས་ཡ་ ༡་༥༠
དྤེ ་ བཞི ན ་ཨ་རི ་ དོ ན ་ཁང་བོ ད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ རྩི ས ་ཁའི ་ ནང་རོ ག ས་
དངུལ་གི ་ ངོ ་ བོ འ ་ི ཐོ ག ་ནས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོ ལ ་ཞུས་བསྩལ་ལྟར་རྩི ས ་ཁུར་ཞུས་པ་
བཅས་མཐུན་གི ་ མྤེ ད ་པ་ཁ་གསལ་ཆགས་ཡོ ད ་ཀང་། དྤེ ་ ལྟའི ་ མ་མཐུན་པའི ་ གནས་སངས་
༢༠༡༤་་༡༦ ལོ འ ་ི དོ ན ་ཁང་གི ་ རྩི ས ་ཞི བ ་སན་ཐོ འ ་ི ནང་མ་བཀོ ད ་པ་དྤེ ་ བཞི ན ་བཅའ་ཁི མ ས་
དོ ན ་ཚན་ ༡༠༨ (༣) དང་། རྩི ས ་ཞི བ ་ལས་ཁང་གི ་ སི ག ་གཞི ་ དོ ན ་ཚན་ ༥(༡) དང་འགལ་
བར་ངོ ས ་འཛི ན ་བྱས།༼འདི ་ སྐོ ར ་གི ་ ཐག་གཅོ ད ་དྤེ ་ ཁི མ ས་དོ ན ་ནང་ལ་ཡོ ད །༽
༢)

བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཐད། རྩོད་ལན་
པའི་དཔང་པོ་བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན་གིས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཚིག་ཐོ་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༢ པ་) ༢༠༡༧།༡༢།༡༥ འཁོད་པའི་ནང་། རགས་ཟིན་སན་ཐོ་སན་སོན་རིང་དོན་ཁང་གི་

༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་མཚམས་སྐུ་ངོ་དོན་
གཅོད་མཆོག་གིས། ཕི་ཁག་ལ་སོད་བསད་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢ ལྷག་འདུག་པ་སུ་ལ་སོད་དགོས་མིན་འདྲི་
རྩད་ཀིས་ལན་འདྤེབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གི་བསྡུ་དངུལ་སོད་
བསད་རྤེད་འདུག་ཞུས་པར། ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་སོད་བསད་མི་འདུག་གམ་བཀའ་གནང་བར། མི་
འདུག་ཞུས་པས། རྩིས་ཁ་འདི་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། གཞི་རྩའི་རྩིས་ཀི་འགོ་ལུགས་
ལྟར་བྱས་ན་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡོང་བསད་ཡོད་ན་གཞན་དྤེའི་ནང་སོད་བསད་དགོས་པར་སོང་། ཨ་རི་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ནང་ཨ་རི་དོན་ཁང་མཚན་ཐོག་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་འདུག་པ་དང༌། དྤེའི་དཔང་
རགས་སུ་གན་རྒྱ་ཞིག་ཀང་འཇོག་འདུག་པ་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ཁའི་ནང་དྤེ་མཚུངས་སོད་བསད་དགོས་པ་
ཞིག་མི་འདུག་པར་ཁིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཉྤེན་ལ་བརྤེན་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལྟར་རྩིས་
འཁུར་དགོས་ཀི་མྤེད་དམ་བཀའ་གནང་སོང་ཞྤེས་དང་། དཔང་པོར་བརག་ཞིབ་སྐབས་སུ། (བུ་ལོན་
སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་)ཞུ་སོར་བས་ཡང་ཡང་བཤད་མ་སོང་ཞྤེས་ལན་འདྤེབས་བྱས་ཡོད་
ལ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ ༢༠༡༨།༧།༢༡ ཉིན་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ནང་གནས་ (ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ།) ཤིག་ཕུལ་བའི་ནང་། སྤེན་

པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་དྤེ་གའི་རྩིས་ཞིབ་པར་རྩིས་ཞིབ་གནང་སྐབས་གནད་དོན་དྤེའི་ཐད་དོགས་འདྲི་
དང་སན་ཐོར་འགོད་ཕོགས་ཐད་ནན་བརོད་བྱུང་སྐོར་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་
མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་སན་གསན་དང་འབྤེལ་ཞྤེས། ནན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བརོད་བྱས་ལུགས་ཀི་བརོད་པ་འདི་ཡི་གྤེ་འདིའི་ནང་ཐོག་མར་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཞུ་སོར་བ་
དོན་གཅོད་ཟུར་པས་རྩིས་ཞིབ་པར་(ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་)བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་
དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་བྱས་ལུགས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་མ་ཐུབ་པའི་ངོས་འཛིན་
བྱས།
དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ [ཁ]
༡)

བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་རི་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠
བྱུང་བ་དྤེ་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ། དོན་དངོས་ཐོག་ཕར་ཕིར་སོག་དགོས་ཀི་མྤེད་པ་
གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་པ་མི་འདུག

༢)

༢༠༡༣།༩།༡༩ ཉིན་དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་གིས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལ་ཝ་ཤིང་
ཀོན་ཌི་སི་རུ་ཨ་རི་བོད་ཀི་དོན་ཁང་ཉོ་རྒྱུའི་སྐོར་ཕག་བིས་༼རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ་
༽ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེའི་ནང་དུ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་ལྤེན་ཐབས་སུ་བུ་ལོན་གི་རྣམ་
པར་ལྤེན་རྒྱུ་བྱས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཡིན་ནའང་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཕིར་སོག་
བྱྤེད་མི་དགོས་པའི་སྐོར་བཀོད་འདུག་པ་དྤེར་ ༢༠༡༣།༩།༢༨ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ནས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ།
བཀའ་ཤག་ཏུ་སན་ཞུ་བྱས་པས། ཞུས་དོན་ལྟར་སྤུས་ཉོ་བྱ་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་སོང་ཞིང་། དྤེ་
འབྤེལ་དངུལ་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཁིམས་སིག་གི་འགོ་ལུགས་ལྟར་གནང་དགོས་པ་དང་།
ཁལ་འབབ་ཀི་ཁིམས་རྩོད་པ་ནས་སོབ་སོན་ཞུ་སྒོ་ཇི་ཐོན་ངྤེས་པར་ཞུ་དགོས། སད་རྙོག་གཞིའི་རིགས་
མི་ཡོང་སད་ཡིག་ཆ་དང་གནད་དོན་གང་ཅིར་རོག་ཞིབ་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་ (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་ལྟར་རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་) ཞྤེས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་
ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག
༢༠༡༤།༣།༢༤ ཉིན། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གོས་ཆོད་ (ཞུ་སོར་བའི་
དཔང་རགས་ ༤༤ པ་) བཞག་འདུག
༢༠༡༤།༣།༣༡ ཉིན། ཨ་རི་དོན་ཁང་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དབར་ཆ་རྤེན་ཁག་ཅིག་བཞག་པའི་
ཐོག་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ལོ་ངོ་ ༣༠ རིང་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༦ ཅན་ (ཞུ་སོར་བའི་
དཔང་རགས་ ༤༡ པ་) ཞིག་བསྣོལ་འཇོག་བྱས་འདུག
དོན་ཟུར་སྐལ་རྡོར་གིས་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་དོན་གཅོད་གསར་པར་རྩིས་སོད་བྱས་མྤེད་པའི་ཐོག
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སྣོད་ནང་དུའང་བཞག་མི་འདུག (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དྲི་བརྩད་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་
དོན་ལྟར་དོ་བདག་གིས་ཕུལ་བའི་གསལ་བཤད་ཡིག་ཆ)
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རྩོད་ལན་པས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་རོགས་དངུལ་དང་། སོག་ཆ། ཐོབ་སྐལ་ཞྤེས་ཐ་སད་མི་འདྲ་བ་
གསུམ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏྤེ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐབས་རོགས་དངུལ་
གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁྱྤེར་ཡོད་པ་དང་། ཞུ་ལན་དུ་འགྤེལ་བཤད་སྐབས་སུ། ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩ་དང་མཉམ་སྤྱོད་དོན་ཁང་གི་ཁང་ཁུངས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བདག་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དང་དོན་གཅོད་ལ་དྤེའི་
ཐོབ་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་སོག་ཆ་དགོས་སྐོར་ཞྤེས་དང་། རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་ (དངུལ་འབབ་དྤེ་ཕར་) སོད་
མི་དགོས་པས་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་སྐལ་རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་བྱས་ཡོད།
བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩ་ནས་ཨ་སྒོ ར ་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ ་ བཞི ན ་ ༢༠༡༣༌༌༡༤ ལོ ར ་བྱུང་སྐབས་བོ ད ་
མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ རྩི ས ་ཁོ ང ས་སུ་རོ ག ས་དངུལ་གི ་ ངོ ་ བོ ར ་རྩི ས ་ཁུར་
ཟི ན ་འདུག་པ་དང་། ༢༠༡༤༌༌༡༦ ལོ འ ་ི རྩི ས ་ཞི བ ་སྐབས་བུ་ལོ ན ་གི ་ གན་ཡི ག ་བསྣོ ལ ་འཇོ ག ་
ཡོ ད ་པ་ཤྤེ ས ་སྐབས། གཙོ ་ བོར་ཨ་རི ་ གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་བོ ད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ རྩི ས ་ཁའི ་ ནང་དྤེ ་ དོ ན ་རྩི ས ་ཁུར་གནང་ཕོ ག ས་དགོ ས ་ཀང་། དྤེ ་ ལྟར་བྱུང་མྤེ ད ་པ་
ཁ་གསལ་ཡི ན ། སྤྱི ་ ཁྱབ་རྩི ས ་ཞི བ ་ལས་ཁང་གིས་བཟོ ་ བཀོ ད ་ཞུས་པའི ་ རྩི ས ་ཤོ ག ་ནང་བུ་
ལོ ན ་གི ་ གནས་སངས་བཀོད་པ་ཙམ་གི ས ་མ་འོ ང ས་པར་ཡུལ་ཁི མ ས་ནས་དཀའ་ངལ་མ་
འཕྲད་པའི ་ ཐོ ག ་ཕན་ནུས་དྤེ ་ ཙམ་མ་མངོ ན ། ཡི ན ་ནའང་སན་བཀོ ད ་མ་ཞུས་པ་དྤེ ་ མ་འགིག་
པའི ་ ཐད་གོ ང ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡི ན །
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་བཞིན་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་
དོན་ཁང་དང་ཐྤེབས་རྩ་གཉིས་ནས་མཉམ་སྤྱོད་བྱྤེད་བཞིན་པའི་ཁང་པའི་མ་གནས་ཀི་སོག་ཆ་ (ཞུ་ལན་
༤༌༩ ནང་) ཞྤེས་དང་། ང་རང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་སྐལ་ (ཞིབ་གཅོད་སྐབས་) ཞྤེས་ཐ་སད་བྤེད་སྤྱོད་
གནང་བ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། ཁང་ཁུངས་དྤེ་དག་དོན་ཁང་ངམ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་
བསྒྱུར་དཀའི་མཁར་དབང་ཁོངས་གསལ་གི་མྤེད་སབས། ཐད་ཀར་ཡོང་འབབ་རྩིས་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ལས།
རྩིས་ཁའི་ནང་མ་གསལ་བའི་ཁང་ཁུངས་ཤིག་ཕར་སོད་ཐབས་མྤེད་ན། དྤེར་སོག་ཆ་ཞྤེས་ཐ་སད་སོར་
ཐབས་མྤེད་ལ། ཡང་ཞུ་ལན་ནང་རོགས་དངུལ་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ན། དྤེ་ལས་འཆར་བྱྤེ་བག་པ་
དྤེ་ག་རང་གི་དམིགས་བཀར་ཁོངས་རྩིས་ཁུར་གནང་ཕོགས་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ ༢༠༡༧།༧།༦ ཉིན་སིད་སོང་ལ་ཡི་གྤེ་ (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་གཞིར་
བཟུང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་) ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་། We understand that, to
some extent, the CTA may have already treated or regarded the loan as
a grant. We are sorry if and to the extent that there has been any
misunderstanding which led to this treatment, and hope that no
collateral problems have arisen from this decision. That said, in order to
facilitate increased cooperation between the Tibet Fund and the CTA,
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and in order to provide a clear roadmap toward converting the loan to
a grant, we write this letter to confirm that the Board is willing to
consider forgiving the loan sometime in the future, provided that the
terms of the Loan Documents are honored not only by the current CTA
administration but by future CTA administration as well, and that the
relationship between the CTA and the Tibet Fund remains one of
mutual respect and support. ཞྤེས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་ནན་བརོད་བྱས་

འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་བཞིན་གནང་སིན་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྤེལ་སྒྲུབ་བྱྤེད་དུ།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣ ནང་། While the funds were
originally provided by The Tibet Fund in the form of a loan in March
2014, The Tibet Fund's Board of Directors always intended that over
time the loan would be converted in to an outright grant.
We are pleased to confirm that $ 750,000 will be converted into an
outright grant at this time.
In addition, Board has resolved that the balance of $ 750,000 shall be
converted to an outright grant in January 2021, assuming that there is
ongoing cooperation between Central Tibetan administration and Tibet
Fund) ཞྤེས་ ༢༠༡༨།༣།༦ ཉིན་བུན་དངུལ་ཨ་སྒོར་ ༧༥༠༠༠༠།༠༠ རྩིས་བསུབ་བཏང་བ་དང་།

འཕྲོས་ཨ་སྒོར་ ༧༥༠༠༠༠།༠༠ དྤེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དཔང་
རགས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར། དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དབར་དྤེའི་གན་ཡིག་བསར་འཇོག་
དང་འབྤེལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ ༢༠༡༨།༡༢།༣༡ ཉིན་གི་རྩིས་ཤོག་ (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་
གཞིར་བཟུང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་) ནང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཡོང་བསད་ཨ་སྒོར་ ༧༥༠༠༠༠།༠༠ ལས་གསལ་གི་མི་འདུག་པ་དྤེས་གནང་སིན་
རོགས་དངུལ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཀང་། མ་འོངས་པར་བུན་དངུལ་འཕྲོས་ལྷག་
རྣམས་རྩིས་སྤེལ་གི་ཐོག་ནས་དངུལ་འབབ་ཕིར་སོག་མ་དགོས་པ་ཁས་ལྤེན་བྱས་པ་ཁ་གསལ་ཆགས་
ཀི་འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆ་༧། དངོས་དོན་བདུན་པ།
ཆ་༧༌༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ ནང་དྲངས་པའི། བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ཁྱྤེད་རང་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་
གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡོད་པ་སོགས་ཆུ་ཚོད་
༤ ཙམ་རིང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་
ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཅྤེས་པའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་བོན་འོས་མི་དྤེར་ཇི་ལྟ་ཇི་
ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

ཁ

ཌི་སི་ཁུལ་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་
ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཆ་༧༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༡༠

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་དགུ་པར། “སྔ་ལོ ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༧ པའི ་
ནང་བསྐོ་གཞག་ཟི ན ་པའི ་ དོ ན ་གཅོད་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ འབྤེ ལ ་མཐུད་ཀི་
གཞུང་འབྤེ ལ ་ཟབ་སོང་སྐབས་བཀའ་བོ ན ་འོ ས ་མི ་ བུད་མྤེ ད ་ཅི ག ་ལ་ཁྱྤེ ད ་རང་སིད་སོ ང ་བོ་བཟང་
སྤེ ང ་གྤེ ་ དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེ ད ་རང་གི ་ མདུན་ལམ་ལ་དོ ་ ཕོ ག ་འགོ ་ ངྤེ ས ་ཡོད་པ་
སོ ག ས་ཆུ་ཚོ ད ་ ༤ ཙམ་རི ང ་སིད་སོ ང ་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་སྣ་ཚོ ག ས་བྱས་ཏྤེ ་ ཁོ ་མོ འ ི་ བོ ་ སྣ་འགྱུར་
ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོ ག ས་བྱས་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད། ཌི ་ སི ་ ཁུལ་གི ས ་གཙོ ས ་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེ བ ས་
ཀང་སིད་སོ ང ་དང་ད་ལྟའི ་ བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་ཀི ་ གཏམ་གྤེ ང ་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་
བྱྤེ ད ་བཞིན་པ་འདི ་ རི ག ས་སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཅི ག ་གི ་ ངོ ས ་ནས་ཤི ན ་ཏུ་མ་འོ ས ་པ་མ་ཚད་བཀའ་
ཤག་གི ་ ལས་དོ ན ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་ལག་བསར་གནང་མཁན་གི ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཅི ག ་
ནས་བཀའ་ཤག་གི ་ དགོ ང ས་གཞི ་ བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པར་ངོ ས ་འཛི ན ་བྱས་”ཞྤེ ས ་པ་ནི ་ གུས་པའི ་ མི ་
གཤི ས ་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་དང་། གཞི་མྤེ ད ་ཉྤེ ས ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞི ག ་ཡི ན །

༤་༡༠་༡ ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སྐབས་དྤེར་ལས་བྱྤེད་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀི་མཚན་གནས་གང་ཡང་མྤེད། ང་ཚོ་ནང་
ཁུལ་གྤེང་མོལ་བྱྤེད་སྐབས། སིད་སོང་མཆོག་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད་ལ། ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་
འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཟྤེར་བ་བདྤེན་པ་གཏན་ནས་མིན། གནད་དོན་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཞུ་སོར་
བའི་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་བསྒྲུབས་ཐུབ་
དང་མི་ཐུབ་པར་འབྤེལ་བ་དྤེ་བས་ཀང་མྤེད།
༤་༡༠་༢

དྤེ་བཞིན་ཌི ་ སི ་ ཁུལ་གི ས ་གཙོ ས ་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེ བ ས་ཀང་སི ད ་སོ ང ་དང་ད་ལྟའི ་ བཀའ་ཤག་ལ་
དམའ་འབྤེ བ ས་ཀི་གཏམ་གྤེ ང ་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེ ད ་བཞི ན ་པ་ ཟྤེར་བ་དྤེ། མང་ཚོགས་དང་སྒྤེར།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ས་གནས་གང་དུ། ཚུལ་ཇི་ལྟར། སུ་དང་སུ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡོད་
གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་ངག་ཀལ་འདི་རིགས་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས་
མ་མཐོང་ཞྤེས་གུས་པའི་ ༢༠༡༧།༡༢།༥ ཉིན་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། འདི་ནི་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་
ནས་གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།
༤་༡༠་༣

གོང་གསལ་བཀའ་ཤག་གིས་གུས་པར་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བའི་དོན་ཚན་ ༤་༣ ལས་བསོམས་སྐོར་དང་།
༤་༦ མཇལ་འཕྲད་གོ་སིག་མ་ཐུབ་པ། ༤་༧ རོགས་དངུལ་ལ་འགན་ཁུར་མ་བངས་པ། ༤་༨ དངུལ་ཁང་སྒོ་
རྒྱག་སྐོར། ༤་༡༠ བཀའ་བོན་འོས་མི་ལ་ངན་བསབ་བརྒྱབ་ཟྤེར་བ་འདི་དག་ཚང་མ་གུས་པར་སོན་འཛུགས་
ཁོ་ནའི་ཆྤེད་དུ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། གལ་སིད་གནད་དོན་
ྒྲུུ ས་པའམ།
འདི་དག་གི་རྤེན་པས་གུས་ཞུ་སོར་བས་ལས་འགན་ཐྤེག་གི་མྤེད་པའམ། ལས་འགན་མ་བསྒྲུབ
ནོར་འཛོལ་ཕིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ཚེ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལྟར་མ་
གནང་གོང་ཉྤེས་འཛུགས་འདི་དག་ཞུ་སོར་བར་ངོ་སོད་གནང་སྤེ། སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གསལ་བཤད་ལན་
འདྤེབས་བརྒྱུད་དངོས་དོན་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ངྤེས་ཡིན་ཡང། དྤེ་ལས་ལྡོག་སྤེ། ཐག་
གཅོད་སྔོན་ལ་གནང་སྤེ། རྒྱུ་མཚན་རྤེས་ལ་བཏོན་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀི་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་
པའི་ལྟ་གྲུབ་བམ་རང་བཞིན་དྲང་བདྤེན་གི་ལྟ་གྲུབ་ (Audi Alteram Partem) དང་རྩ་འགལ་སོང་
བར་བརྤེན་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ འཁོད་ཐག་གཅོད་དྤེའི་རྒྱབ་རྤེན་གཞི་རྩ་རུ་འཛིན་མི་རུང་།

ཆ༌༧༌༣། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན།
༤་༡༠

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༡༠ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་དགུ་པར། སྔ་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་བསྐོ་གཞག་ཟིན་པའི་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྤེལ་
མཐུད་ཀི་གཞུང་འབྤེལ་ཟབ་སོང་སྐབས་བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ཁྱྤེད་རང་སིད་སོང་བོ་བཟང་
སྤེང་གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡོད་པ་སོགས་ཆོུད ༤
ཙམ་རིང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་
བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཌི་སི་ཁུལ་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་
དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞིན་པ་འདི་རིགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གི་
ངོས་ནས་ཤིན་ཏུ་མ་འོས་པ་མ་ཚད་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་ལག་བསར་གནང་མཁན་
གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞྤེས་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་ཡིན་པ་ལས། ཞུ་སོར་བའི་མི་གཤིས་ལ་དམའ་
འབྤེབས་དང་གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན།

༤་༡༠་༡

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༡༠་༡ ནང་། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སྐབས་དྤེར་ལས་བྱྤེད་དང་སྤྱི་འཐུས་
ཀི་མཚན་གནས་གང་ཡང་མྤེད། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྤེང་མོལ་བྱྤེད་སྐབས། སིད་སོང་མཆོག་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད་ལ། ཁོ་མིའི་བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཟྤེར་བ་བདྤེན་པ་གཏན་
ནས་མིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ནི་བོད་མི་མང་སྤྱི་ཟུར་ཞིག་ཡིན་པ་དང་བཅའ་ཁིམས་
དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བོན་དུ་འདྤེམས་
ཐོན་བྱུང་མོང་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁོ་མོའ ་ི མདུན་དུ་སིད་སོང་ལ་གཞི་མྤེད་དམའ་འབྤེབས་
བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་རང་ཉིད་བཀའ་ཤག་གིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དང་། སྐབས་
༡༥ པའི་བཀའ་ཤག་ལྷན་དུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱས་ཡོད་ནའང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་
༡༨ ནས་ ༢༢ བར་ཧ་རི་ཡ་ནར་ཕི་དྲིལ་ལས་བྱྤེད་ཁག་ཅིག་ལ་ཕི་འབྤེལ་ལས་དོན་སྐོར་དམིགས་བསལ་ཟབ་
སོང་ཞིག་གོ་བསིགས་ཞུས་པའི་ཁོངས་སུ་ཞུ་སོར་བའང་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་དྤེར་ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་ལགས་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་བྱྤེད་གཞན་བཅས་ཁོང་རང་གི་སོད་གནས་མགོན་ཁང་ཁང་མིག་ཏུ་ཆྤེད་
འགུག་བྱས་ཏྤེ་སྐད་ཆའི་ཁོད་དུ་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེའི་སྐོར་རྒྱབ་བཤད་མང་པོ་བརྒྱབ་ཞོར་ཁོང་རང་
བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཉིད་
ཡིན་པ་དང་། དྤེར་བརྤེན་ཁོང་རང་གིས་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཞུ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པ་ལས་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་མིན་པར་སོང་། ལས་ཡུན་རིང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་མ་བརྒྱུད་པར་ཐད་
ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཐྤེངས་གཅིག་མིན་པར་ལན་མང་བཤད་པ་དྤེས་ཞུ་སོར་
བའི་ཕུགས་བསམ་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སོན་བཀོད་མངགས་དང་ལྤེན་མི་ཞུ་བའི་
འདུན་པ་དང་ཀུན་སོང་། ཐག་གཅོད་བཅས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་ར་འཕྲོད་གཅིག་ཡིན། ཞུ་
སོར་བས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སུ་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་
མདུན་ལམ་ཆུད་ཟོས་འགོ་ངྤེས་ཡིན་ལུགས་སོགས་བཤད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལས་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་
ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་གནང་ག་ལ་ཐུབ། བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཤུགས་ཆྤེ་བྱས་པ་དང་།
ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་སོགས་དངོས་བདྤེན་ཡིན་པ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་
ཡིག་ཐོག་ཕུལ་བའི་དཔང་ཡིག་ནས་གསལ་པོར་ཤྤེས་ཐུབ་པས། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༨། ཡིག་ཆ།)
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ།
༤་༡༠་༢

ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༡༠་༢ ནང་། དྤེ་བཞིན་ཌི་སི་ཁུལ་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་
སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཟྤེར་
བ་དྤེ། མང་ཚོགས་དང་སྒྤེར། དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ས་གནས་གང་དུ། ཚུལ་ཇི་ལྟར། སུ་དང་སུ་ལ་དམའ་
འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡོད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་ངག་ཀལ་འདི་
རིགས་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས་མ་མཐོང་ཞྤེས་གུས་པའི་ ༢༠༡༧།༡༢།༥ ཉིན་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟིན་པ་
ལྟར། འདི་ནི་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞྤེས་གསལ་
ཐད། དྤེ་ནི་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན། གོང་ཞུས་ལྟར་ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་བཤད་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་ནས་ཞུ་
སོར་བའི་རང་གཤིས་དང་ཁོང་གིས་འཆར་ཅན་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་
དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པར་གསལ་རོགས་ཐུབ་ལ། ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་བོད་མི་མང་པོས་ཀང་དྤེ་
ལུགས་གསུངས་དང་གསུང་མུས་ཡིན། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༩། ཀ ས། ཁ ཡིག་ཆ།)
༤་༡༠་༣

ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༡༠་༣ ནང། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལྟར་མ་གནང་གོང་ཉྤེས་
འཛུགས་འདི་དག་ཞུ་སོར་བར་ངོ་སོད་གནང་སྤེ། སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་
བརྒྱུད་དངོས་དོན་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ངྤེས་ཡིན་ཡང་། དྤེ་ལས་ལྡོག་སྤེ། ཐག་གཅོད་
སྔོན་ལ་གནང་སྤེ། རྒྱུ་མཚན་རྤེས་ལ་བཏོན་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀི་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་པའི་ལྟ་
གྲུབ་བམ་རང་བཞིན་དྲང་བདྤེན་གི་ལྟ་གྲུབ་ (Audi Alteam Partem) དང་རྩ་འགལ་སོང་བར་
བརྤེན་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ འཁོད་ཐག་གཅོད་དྤེའི་རྒྱབ་རྤེན་གཞི་རྩ་རུ་འཛིན་མི་རུང་། ཞྤེས་གསལ་བའི་ཐད།
སྤྱིར་བཏང་ལྟ་གྲུབ་འདི་རང་རྤེའི་ཁིམས་སིག་གང་གི་ནང་ལའང་གསལ་མྤེད་། སྤྱིར་ཁིམས་དྤེབ་ནང་གསལ་
བའི་རང་བཞིན་དྲང་བདྤེན་གི་ལྟ་གྲུབ་ནི་གཙོ་བོར་ཁིམས་ཁང་དང་འཛིན་སོང་གི་ཐག་གཅོད་ལ་ཕོགས་ལྷུང་
མི་ཡོང་བ་ (nemo iudex in causa sua) དང་དོ་བདག་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀི་ཐོབ་
ཐང་ (audi alteram partem) ཡོད་ཅྤེས་ནང་གསྤེས་ལྟ་གྲུབ་གཉིས་སུ་བགོས་ནས་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། རང་བཞིན་དྲང་བདྤེན་གི་ལྟ་གྲུབ་ནི་ཐོག་མར་ཁིམས་ཁང་གི་བྱ་རིམ་ཁོ་ནའི་ཆྤེད་ལག་བསར་བྱྤེད་
པའི་ལྟ་གྲུབ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་ནས་དགོས་མཁོའ ་ི གནས་སངས་གང་མང་དབང་གིས་འཛིན་སོང་སྤེ་ཚན་
གི་ཐག་གཅོད་ཁོད་དའང་ལག་བསར་དགོས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་ཏུ་འཕྤེལ་རྒྱས་སུ་སོང་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་།
རྒྱལ་ཁབ་དྤེའི་རྩ་ཁིམས་ཀི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་མྤེད་པ་དང་། འཛིན་སོང་སྤེ་ཚན་གི་བྱྤེད་སྒོ་ཁག་ཏུ་
གལ་སིད་འཛིན་སོང་གིས་ཁིམས་སིག་ལྟར་ལག་བསར་བྱས་པ། ཡང་ན་འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་ཚགས་
ཚུད་དུ་གཏོང་ཆྤེད་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་གལ་ཡིན་པའི་ཐག་གཅོད་སོགས་ཡིན་ན། ལྟ་གྲུབ་འདི་ལག་བསར་
བྱྤེད་པའི་གནས་བབས་མྤེད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་སོང་ཡོང་
བ་ཞུ།

ཆ༌༧༌༤། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡའི་རྩོད་བཤད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཀ༽ དྤེ་ཞུ་རྩ་ ༤༌༡༠ ནང་དྲངས་པའི། བཀའ་བོ ན ་འོ ས ་མི ་ བུད་མྤེ ད ་
ཅི ག ་ལ་ཁྱྤེ ད ་རང་སིད་སོ ང ་བོ ་ བཟང་སྤེ ང ་གྤེ ་ དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེ ད ་རང་གི ་ མདུན་ལམ་
ལ་དོ ་ ཕོ ག ་འགོ ་ ངྤེ ས ་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་ཆུ་ཚོ ད ་ ༤ ཙམ་རི ང ་སིད་སོ ང ་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་སྣ་ཚོ ག ས་
བྱས་ཏྤེ ་ ཁོ ་ མོ འ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོ ག ས་བྱས་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད་བཅས་པའི ་ བརོ ད ་པ་དྤེ ་
དག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་བོ ན ་འོ ས ་མི་དྤེ ར ་ཇི ་ ལྟ་ཇི ་ ལྟར་ཡོ ད ་པ་རྩོད་ལ ན་པས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དྤེ་རིང་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་ནི་དངོས་དོན་བདུན་པ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གི་དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ་ཀློག་ཆོག་
པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་བསྐོ་གཞག་ཟིན་པའི་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་
རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྤེལ་མཐུད་ཀི་གཞུང་འབྤེལ་ཟབ་སོང་སྐབས་བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ཁྱྤེད་རང་སིད་
སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡོད་པ་སོགས་
ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་རིང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་
ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཌི་སི་ཁུལ་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་
ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞིན་པ་འདི་རིགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་
གི་ངོས་ནས་ཤིན་ཏུ་མ་འོས་པ་མ་ཚད་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་ལག་བསར་གནང་མཁན་
གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཞྤེས། འདི་
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་དོན་ཚན་དགུ་པ་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་གཞི་རྩ་གང་ཡང་
མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། འདི་ཡང་གཞི་རྩ་ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས་ཡིན། དྤེ་རིང་ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་དཔང་པོ་ཁོང་བཅར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་རིང་དཔང་པོ་
ཁོ་རང་ཡིན་ནའང་ཁུངས་སྤེལ་གནང་གི་རྤེད། རྩ་བས་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༤༡ པ་
དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་མདོར་བསྡུས་སིང་པོ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞིབ་ཕྲ་དཔང་པོ་ཁོ་རང་
ཕྤེབས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཡིན་ནའང་བཀའ་འདྲི་གནང་ཆོག་
གི་རྤེད་ལ། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུ་ཡོད་དུས། ཞིབ་ཕྲ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་གསུང་མདོག་ཁ་
པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༢ བར་ལ་ཧ་རི་ཡ་ན་ལ་ཟབ་སོང་ཉིན་གངས་
༥ ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཚོགས་ཟུར་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་གང་ལྟར་ཁོ་རང་གི་ཁང་མིག འདི་ངས་ཚང་མ་
ཀློག་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ངས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་གི་ཁང་མིག་ཨང་གངས་
༡༥༡༡ ནང་ལ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༢༠ ནས་བཟུང་གང་ལྟར་དྤེའི་སང་ཉིན་གི་ཐོ་རྤེངས་ཆུ་
ཚོད་ ༢་༤༥ བར་དུ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་ཁོ་རང་གིས་གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
བཅུའི་ནང་གསྤེས་དགུ་པ་ནང་གསལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་མདོར་
བསྡུས་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ། ཁོ་རང་གིས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་འབི་དགོས་ན་
མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡོད་ཀི་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་མདོར་བསྡུས་སིང་པོ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དོན་
ཚན་གསུམ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་
ཁོ་རང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་བསྐོ་གཞག་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་
གཞག་མིན་པ་བཟོ་འདྲ་པོ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་བསྐོ་གཞག་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ཁོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རང་གིས་ལས་འགན་འགན་འཁུར་ཞུ་ཡུལ་དྤེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པ་ལས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མིན་པ་
དྤེའི་སྐོར་དྤེ་གསུངས་ཡོད་འདུག ཁོ་རང་གི་ལས་ཡུན་རིང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ཕི་དྲིལ་དང་བཀའ་ཤག་མ་བརྒྱུད་
པར་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་འདུག བཀའ་
མོལ་དྤེའི་རིགས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག ལྷག་པར་དུ་ཕི་དྲིལ་
ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་དོན་གཅོད་ཅིག་གིས་དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་མ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ནས་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་
འདུག་ཟྤེར་ན། སིད་སོང་ལ་འགོ་འཁིད་ཀི་ནུས་པ་མྤེད་པ་དང་། ནུས་པ་ཞན་པ་དང། སིད་སོང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཡིན་
ནའང་ཡག་པོ་མྤེད་ལུགས་དང། དྤེ་ཡིན་དུས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའི་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡང་
སིད་སོང་གི་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་བྱས་ནས། དྤེ་ལ་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་པའི་ཐོག་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཡོད་
ལུགས། དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ཡང་གསུངས་འདུག གསུམ་པ་དྤེ་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་གིས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་
ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། ཁོང་གིས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་ལ་གནང་སངས་དྤེ་འདྲ་གནང་ན་ཡང། རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་སིད་སོང་འོག་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་རང་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་ལ་ག་
འདྲ་བྱུང་སོང། ཁྱོད་རང་ཡང་ད་དུང་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ནམ་བཟོ་འདྲ་པོ། ཞྤེས་ལན་མང་པོར་ཁོ་རང་གིས་
གསུངས་བཞག ད་དུང་ཁོ་པས་མུ་མཐུད་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་སིད་སོང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་
ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་ཆུ་ནང་ལ་མཆོངས་པ་མ་ཟད་ཁྱོད་རང་ཡང་ཆུ་ནང་
མཉམ་དུ་འཁིད་འགོ་ཡི་རྤེད་བཟོ་འདྲ་པོ། དྤེའི་རིགས་ཀི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་གནང་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་
དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དགུ་པ་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་ལ་
གང་བིས་པ་དྤེ་ཡང་གཞི་རྩ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོ་ཕམ་དང་བཅས་པས་འབི་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་དྤེ་རིང་ང་ཚོའི་དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༨ པ་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པ་དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ངས་རགས་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། རྩ་བས་ཡི་གྤེ་
ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་གཟིགས་ཡོད་རྤེད་ལ། ཞུ་
སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཡིན་ན་ཡང་གཟིགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
མཆོག་གིས་དུས་ཚོད་བསི་ཚགས་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མ་ཀློག་མ་དགོས་པ་ཞྤེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གིས་ཚང་མ་
བཀླགས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞིབ་ཕྲ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དཔང་པོ་ཁོ་རང་དྤེ་རིང་འདིར་ཕྤེབས་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་
གིས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་གསུང་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གསལ་བསགས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཁ་སྤེང་གནད་དོན་དྲུག་པ་སྒང་ལ་བྱས་པ་ནང་བཞིན།
རྩོད་ལན་པ་དང་ཞུ་སོར་བ་ལ་གོ་སྐབས་རྤེ་རྤེ་སད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་དཔང་པོ་གཏུག་བཤྤེར་ཁང་ནང་སྐད་གཏོང་
གི་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤༌༡༠ ནང་ལ་བསར་དུ་དངོས་དོན་འདིའི་ནང་དོན་སན་སོན་ཞུ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས།
གུས་པའི་མི་གཤིས་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་བསར་དུ་ནན་ཏན་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་དྤེ་དཔང་པོ་ལ་དྲི་རྩད་དང་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་རྩོད་གྤེང་སྐབས་
ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་དྤེ་ ༤༌༡༠༌༡ ནང་ལ་གསལ་ཡོད། ཤར་གིང་
ཟླ་སོན་ལགས་སྐབས་དྤེར་ལས་བྱྤེད་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀི་མཚན་གནས་གང་ཡང་མྤེད། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྤེང་མོལ་
བྱྤེད་སྐབས། སིད་སོང་མཆོག་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་མྤེད་ལ། ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་
བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཟྤེར་བ་བདྤེན་པ་གཏན་ནས་མིན། གནད་དོན་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཞུ་སོར་བའི་གཞུང་འབྤེལ་ལས་
དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་གཞི་བསྒྲུབས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་པར་འབྤེལ་བ་
དྤེ་བས་ཀང་མྤེད། ཅྤེས་ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ཞུས་པའི་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་དྤེ་འདི་ཡིན། ད་ལྟ་དཔང་པོས་དཔང་རགས་
ཕུལ་བའི་ཤོག་གངས་གཉིས་དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་མར་ལུང་འདྲྤེན་གནང་བ་རྤེད། དཔང་
རགས་ཕུལ་བའི་ནང་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་མྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། འདི་དཔང་པོ་
ལ་དྲི་རྩད་གནང་བའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོ་ཆོག་གི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དཔང་རགས་དྤེ་
ཡང་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ལ་བངས་པ་ཞིག་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་དཔང་
རགས་བངས་པ་ཞིག་དང་། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་དང་དངོས་དོན་དང་པོ་རྩོད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་དྤེ་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། གནད་དོན་འདི་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། ད་དུང་རྩ་
བའི་དམ་བཅའ་ཞིག་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་དཔང་པོའ ་ི དཔང་རགས་དྤེ་ནང་ལ་ནང་མོལ་ཞྤེས་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། འདི་ནང་མོལ་རང་ཡིན། ནང་མོལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་རན་པས་གཞོན་པ་ལ་ང་ཚོའི་འབྤེལ་བ་ལ་གཞི་
བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ཕན་ཚུན་དང་འབྤེལ་བ། ནང་མི་དང་འབྤེལ་བ། དྤེར་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ནང་ཁུལ་
སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་ཡིན་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཤ་ཚ་ངང་རན་པས་གཞོན་པ་ལ་སོབ་གསོ་རང་ཡིན་ཞྤེས་འདི་ཞུས་
ཡོད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ད་ལྟ་དཔང་པོས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ཚང་མ་
ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་དང་མ་བྱྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དཔང་པོ་འདིར་སྤེབས་ནས། ཚིག་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་འདུག བརོད་བྱ་
ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་འདུག དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ངོས་ལྤེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ངོས་ལྤེན་ཞུ་མི་དགོས་པའི་གནས་
སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ དཔང་རགས་ཀི་སྔོན་གྤེང་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གནས་
ཚུལ་དྤེ་དག་དཔང་པོ་ཡར་སྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་དྲི་བ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདི་ཡིན། དྤེ་ནས་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བའི་ནང་ལ། ཚིག་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་
ན། ངན་བསབ་བརྒྱབ་པ། བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་བྱས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ངན་བསབ་ཟྤེར་ནས་མ་འོངས་པའི་ཚིག་
འདི་ཚིག་མཛོད་ནང་ལ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བའི་ཚིག་ངན་སོབ་ཟྤེར་བ་འདི་བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆྤེན་མོ་ནང་
ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། སོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆྤེན་མོ་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་བསམ་སོར་ངན་པ་བྱྤེད་དུ་
འཇུག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཁིམས་འགལ་གི་ངན་སོབ་རྒྱག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ཟྤེར་བ་ཚིག་
མཛོད་ནང་ལ་ཚིག་བཞི་མཉམ་དུ་ཐོན་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་བོ་སྣ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བསམ་བོའ ་ི འཆར་སྒོ་ཞིག་ལ་གོ་
དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་བཞག འདི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའི་ཐོག་ནས་ཐོག་མའི་རྩོད་གྤེང་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་
ཞིག་ཡིན། དཔང་པོ་ལ་དྲི་རྩད་ཞུས་ཟིན་པའི་རྤེས་ལ་གནད་དོན་གཞན་པའི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
Page 602 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ནས་དཔང་པོའ ་ི ངག་ཐོག་གི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་རྤེས་སུ།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཁིམས་རྩོད་པ་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས་ཕག་བིས་གནང་འབྱོར་བྱུང་
དོན་བཞིན། གཤམ་བསལ་དོན་ཚན་གསུམ་ཡིག་ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུར།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༢ བར་ཉིན་གངས་ ༥
རིང་ཕི་འབྤེལ་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་ཟབ་སོང་ཞིག་གོ་སིག་གནང་བར་གུས་མོ་ཡང་བཅར་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ཟབ་
སོང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ཧ་རི་ཡ་ནའི་ནང་ཡོད་པའི་མ་ནྤེ་སར་མགོན་ཁང་ནང་གནས་སོད་བྱས་
ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྤེན་པ་ལགས་ཀིས་སྐད་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཁ་ཤས་བཤད་རྒྱུ་
ཡོད་པས་ཕི་དྲོར་ཁོང་ཐུག་ཏུ་ཤོག་གསུངས་བྱུང་། དྤེར་བརྤེན་ཕི་དྲིལ་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་དབྱངས་སིད་ལགས་
དང་། ཚེ་རིང་མ་ཚོ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉིས་མཉམ་དུ་སྤེན་པ་ལགས་ཀི་བཞུགས་ཤག་ཁང་མིག་ཨང་ ༡༥༡༡ ནང་
དུ་ཕིན་པ་ཡིན། ང་ཚོ་ཁོང་གི་ཤག་ཏུ་མཚན་མོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༢༠ ནས་སང་ཐོ་རངས་ཆུ་ཚོད་ ༢།༤༥ ཙམ་བར་
དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བསད་དགོས་བྱུང་། ངས་འདིར་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེ་ཞིག་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་ནི། སྤྱིར་སྤེན་པ་
ལགས་ཀིས་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེའི་སྐོར་གང་གསུངས་པར་བོ་བདྤེ་པོ་མ་བྱུང་ཡང་། ངས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་
དྤེའི་སྐོར་རྩ་བ་ནས་བཤད་མྤེད། དྤེ་ནས་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་རྤེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ནང་སིད་སོང་
མཆོག་ནས་གུས་མོར་གནས་ཚུལ་དྤེའི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་གནང་བྱུང་མཚམས་གཞི་ནས་ངས་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། སྐབས་དྤེ་དུས་སྐད་ཆ་དྤེ་ཁོང་ལ་སུས་ཞུས་ཡོད་ན་ཞྤེས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་དྲན་གི་
འདུག སྤེན་པ་ལགས་ཀིས་སིད་སོང་མཆོག་གི་སྐོར་གང་གསུངས་པ་དྤེ་དག་དོན་ཚན་གསུམ་ནང་བསྡུས་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་གཤམ་གསལ།
༡།

སྤེན་པ་ལགས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་སྐུ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། ཁོང་གི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཞུ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པ་
ལས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མིན་པར་བརྤེན། ལས་ཡུན་རིང་ཕི་དྲིལ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་མ་བརྒྱུད་པར་
ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ལན་མང་གསུངས་སོང་།

༢།

དྤེ་ནས་ཁོང་གིས་སིད་སོང་གི་འགོ་ཁིད་ནུས་པ་ཞན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀུན་སྤྱོད་ཀང་ཡག་པོ་མྤེད་
སྐོར་དང༌། དྤེ་བཞིན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའི་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོ་དྤེ་སིད་སོང་གི་དབང་ཆ་
གཅིག་བསྡུས་ཀི་འདོད་པ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས།

༣།

སྐབས་དྤེར་གུས་མོ་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཞིག་ཡིན་པར་སོང༌། ཁོང་གིས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་ལ་གནང་
སངས་དྤེ་འདྲ་གནང་ནའང་གུས་མོ་སིད་སོང་འོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་པས་ཞྤེས་ལྤེན་མང་གསུངས་
བྱུང༌། ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་དྤེ་ང་ལ་སིད་སོང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་ཚད། ཁོང་རང་ཉིད་ཆུའི་ནང་དུ་མཆོང་བ་མ་ཟད་ཞོར་དུ་གུས་མོ་ཡང་མཉམ་དུ་དྲུད་མཁན་ཞིག་རྤེད་
བཅས་གསུངས་བྱུང༌།
མདོ་དོན་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་རིང་ནང་མོལ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་སིད་སོང་ལ་སོན་བརོད་དང་། གུས་མོར་སིད་སོང་
མཆོག་གི་ལྷན་རྒྱས་སུ་ལས་ཀ་མི་བྱྤེད་པའི་སྐུལ་མ་འདྤེབས་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག་བཅས།
ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ལ།།
མཆན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལ་གོད་ཡའི་ཐད་ཀའི་བརག་ཞིབ་དང་ཁ་གཏད་
ཀི་བརག་ཞིབ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརག་ཞིབ་ཀི་དྲི་བ་ལན་འདྤེབས་གང་གནང་བ་བཅས་ས་འཇུག་
ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་དྤེར་སྤྱི་ཁྱབ་ཁིམས་དྲུང་ནས་ཚིག་ཐོ་བཀོད་དྤེ་དོ་བདག་དཔང་པོར་
ཆད་ལྷག་ཡོད་མྤེད་དང་ནོར་བཅོས་དགོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་དུ་བཅུག་མཚམས་མཚན་རགས་
བཀོད་པའི་ཚིག་ཐོ་གཤམ་གསལ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་བིས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། བདྤེན་པ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྐབས་དྤེར་སུ་དང་སུ་ཡོད།
དཔང་པོ། ཚེ་རིང་དབྱངས་སིད་དང། ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ཡོད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༩ ནང་བིས་པ་བདྤེན་པ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། བདྤེན་པ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ང་གཉིས་ངོ་ཤྤེས་ཙམ་རྤེད་དམ། འབྤེལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། སྐབས་ ༡༥ རིང་ཚོགས་གཙོ་དང། དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་བསྐོས་ཟིན་པ། ང་རང་། ནང་མི་དང་ཞུ་སོར་དབར་ཟ་
རྤེས་འཐུང་རྤེས་ལས་ལྷག་པའི་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། ཉྤེ་ལམ་ཆང་སའི་སྐབས་མགོན་ཤོག་བཏང་བྤེ།
དཔང་པོ། ཕ་མ་གཉིས་ནས་སྐད་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཨ་རིར་ངའི་སྤུན་ཆྤེད་ཆུང་བ་ཞིག་ཆང་ས་རྒྱག་སྐབས་སུའང་མགོན་
ཤོག་ཕུལ་བ་རྤེད། སྒྤེར་དང་སྒྤེར་ལོགས་ཀ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དགོངས་སྤེལ་ཞུ་དགོས༌༌༌༌༌
དཔང་པོ། མིང་འབོད་ཞུ་ཆོག་གམ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དགག་པ་བྱས།
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ཞུ་སོར་བས། དཔང་པོའ ་ི གསུང་བབ་ནང་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞིག་བརོད་པར་བརྤེན། ངས་དྤེ་ལྟར་
ཞུས་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས། སྤྱི་འཐུས་མ་ཡིན་པའི་འབྤེལ་བ་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། བུྤེད་ཚོགས་པར་ཡོད་སྐབས། TPPRC འགན་འཛིན་ཡིན་པའི་སྐབས་དང། ཟབ་སོང་འགའ་རྤེར་ཐུག་མོང་།
དྤེ་མིན་ཇ་འཐུང་རྤེས་ཙམ་ཡང་བྱུང་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ཆྤེ་བས་ཆུང་བར་བསབ་བྱ་རྒྱག་ཆོག་གི་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། དྤེ་དུས་སྐད་བཏང་བ་དང། ལམ་སོན་ཞུ་དགོས་པསམ་པ་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། ངས་དྤེ་ཉིན་བསབ་བྱ་དང། ཤ་ཚས་བཤད་སོང་བསམ་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་བར་ཤ་ཚ་བཤད་བྱུང་། དྤེའི་རྤེས་ནས་ངས་ལས་ཀ་བྱ་ཡུལ་འགོ་ཁིད་ལ་ཁྱད་གསོད་ཀི་རྣམ་
པ་བསན་བྱུང། མཐར་བསབ་བྱ་བྱུང་མ་སོང།
ཞུ་སོར་བས། ནང་མོལ་ཇི་བྱུང་ཕིར་བཤད་ཀི་ཡོད་དམ་མྤེད།
དཔང་པོ། ངས་སོ་སོའ ་ི དགའ་བོ་ཉྤེ་བོ་ལ་མ་གཏོགས། སིད་སོང་ལ་དྤེའི་སྐོར་ཞུས་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས། འགིག་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་གཞི་ནས་སིད་སོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་མཁྱྤེན་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། ངས་སོད་ཤག་ཏུ་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ལགས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཁྱྤེད་རང་ཤོག་ལབ་པ་ཡིན་ན། གཞན་པ་ཤོག་ལབ་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། ང་རང་གཅིག་པོ་འགོ་བདྤེ་མྤེད་པས། རོགས་པ་གཉིས་མཉམ་ཁིད་ཞུས་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། དྤེ་དུས་སུ་དང་སུ་འདུག
དཔང་པོ། ཐོག་མར་བསམ་འཕྤེལ་ལགས་དང། འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་སོགས་འདུག་ཀང། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ནས་ཁོ་
ཚོ་ཐོན་སོང།
ཞུ་སོར་བས། ངྤེད་གཉིས་གཅིག་པོ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། ཟ་ཁང་སྒོ་མ་བརྒྱབ་བར་ཟ་ཁང་ནང་དང། དྤེའི་རྤེས་སོད་ཤག་ནང་ ༡༡ ཙམ་ནས་ང་ཚོ་བོུ་གསུམ་དང། ཞུ་
སོར་བ་ཁོ་ན་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། སིད་སོང་ལ་སུས་ཞུས་ཡོད་ན་ཞུས་ཡོད་སྐོར་བཀོད་འདུག་པས། བཀའ་ལན་ཇི་བྱུང།
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དཔང་པོ། དྤེར་བཀའ་ལན་གནང་མ་བྱུང། བདྤེན་པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་སུ་ཡིན་ད་བར་བརྩད་གཅོད་བྱས་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཞུ་ཡུལ་ནང་མི་དང། ཉྤེ་ས་རང་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། དྤེ་འགིག་གི་མ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དྤེ་འགིག་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། འགིག་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་མྤེད། ད་བར་ར་འཕྲོད་མ་སོང།
ཞུ་སོར་བས། སྤྱི་ཚོགས་ནང་དགྤེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་རྤེད་ཟྤེར་བ་བདྤེན་པ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། ངས་བདྤེན་པ་ཡིན་པའི་ཤོད་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཨ་ཀྲུག་ལ་ཞུས་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ཞུས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། སྤྱི་འཐུས་དྤེ་སིད་སོང་དང་འདྲིས་པོ་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་དམ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དགག་བྱ། དགོས་མྤེད་དུས་གོན།
ཞུ་སོར་བས། ཨ་ཀྲུག་ལ་ག་དུས་བཤད་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཟླ་མཇུག་ཟབ་སོང་གྲུབ་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གཉིས་ནང་ཚུད་ལ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། སིད་སོང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། ང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་མ་བྱས་པའི་ངན་བསབ་བྱས་འདུག་ག་ཞྤེས་གསུང་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས།
དཔང་པོ། དམ་ཚིག་ཡོང་དགོས་སྐོར་ནན་ཏན་གིས་ཞུས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། སིད་སོང་གིས་ག་རྤེ་གསུང་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། སིད་སོང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་འདུག་ཨ་གསུང་གི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། དྤེའི་སྐོར་རྤེས་སུ་འབྤེལ་བ་ག་དུས་གནང་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཟིན་པའི་རྤེས་ལ་ང་ཚོགས་འདུར་སྐད་བཏང་སྤེ་དྲིས་བྱུང། ༢༠༡༧།༡༡།༡༠༌༌༌༌༡༥ ཙམ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། སྐད་ཆ་དྤེ་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་ན་འགིག་པ་རྤེད་བསམ་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། བདྤེན་པ་དང། ཟོན་པོ་གཉིས་ལས་བདྤེན་པ་བདམས་པ་ཡིན། བཀའ་བཤག་གིས་རྤེ་བ་བརྒྱབ་དུས་སིག་
འཛུགས་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་དྤེའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་ཡིན།
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ཞུ་སོར་བས། ངན་བསབ་༌༌༌
དཔང་པོ། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ནས་ ༢༌༤༥ བར་བསབ་བྱ་བཏང་མ་སོང། དྤེའི་སྐོར་ཕ་མ་གཉིས་ལའང་ང་ལ་བརྙས་བཅོས་བཏང་
བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། ངན་བསབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཚིག་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། ངས་དྤེ་རང་ཞུས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། གསལ་བཤད་དྤེ་དོན་མཚན་ ༡༠ དྤེ་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་གསལ་བསགས་བྱྤེད་དགོས་དོན་ཅི།
དཔང་པོ། གོང་རིམ་ནས་བཀའ་ཇི་གནང་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ ༢༠༡༨།༡༠།༩ ཉིན་ཁྱྤེད་རང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། དྤེའི་གོང་གི་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ནས་འབྤེལ་བ་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། དྤེ་འདྲ་འགོར་དོན་ཅི།
དཔང་པོ། ངས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བིས་པ་དྤེ་ཕར་ཚུར་ཞུ་དག་གཏོང་རྤེས་ཏོག་ཙམ་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། དཔང་རགས་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་ཁྱྤེད་རང་གིས་གོགས་མོ་ལ་བཤད་པ་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། གནས་ཚུལ་འདི་གས་འབྱུང་མི་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།
ཞུ་སོད་བས། ད་ཐྤེངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཅར་རྒྱུའི་སྐོར་ཉྤེ་སར་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་ངམ།
དཔོང་པོ། ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡོང་དགོས་མིན་ཐོག
ཞུ་སོར་བས། བཀའ་ཤག་སྲུང་སོབ་ཀི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་ཟྤེར་གི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། གཅིག་ནས་བདྤེན་པ་དང་། གཉིས་ནས་སིག་འཛུགས་ཀིས་རྤེ་བ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་དྤེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ངས་དྤེ་དུས་བཀའ་བོན་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ནམ་ཞྤེས་དྲིས་བྱུང་ངམ། ཞྤེས་དྲིས་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། དྲིས་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། དོན་ཁང། ༡༢ ཙམ་དང་། དྤེའི་ནང་བཀའ་ཟུར་དང། ཚོགས་ཟུར། དྲུང་ཆྤེ་རྙིང་པ་མང་པོ་ཡོད་པས་ཁྱྤེད་
རང་གིས་དྤེ་དག་ལ་བཀོད་པ་གཏོང་གི་ཡིན་ནམ། སོབ་སོང་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། ལོ་ཆུང་ཆུང་ཉམས་མོང་མྤེད་པ། འཛམ་བུ་གིང་མཐོང་མ་མོང་བ། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཡར་ལྟ་གི་ཡིན་ནམ། མར་ལྟ་
དགོས་ཀི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཤོད་སངས་ཁྱད་གསོད་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་བྱུང་། དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་
སྐབས་ལ་ཁྱོད་མར་ལྟ་གི་རྤེད། ངས་ཡར་ལྟ་གི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁྱྤེད་རང་མར་ལབ་ཡ་རྤེད། ངས་ཁྱྤེད་རང་ལ་
བསབ་དགོས་རྤེད་ལབ་བྱུང་།
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ཞུ་སོར་བས། བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལ་ཨ་རི་དང་ལྡི་ལི་གཉིས་སད་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། བརོད་བྱུང། དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་ཆྤེ་དྲགས་པ་རྤེད། རིམ་པས་ཤར་ཨྤེ་ཤ་ཡར་དབང་བསྒྱུར་རྩིས་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། སྤེམས་ལ་དྲན་མི་སིད་པ་ཞིག་ཁ་ནས་ཐོན་མོང་ངམ།
དཔང་པོ། དྲི་བ་དྤེའི་དམིགས་ཡུལ་ཇི་ཡིན་མི་ཤྤེས།
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་སྤྱི་འཐུས་ལོ་ལྔ་བྱས་མོང་ཡོད་པས། དོན་ཁང་གི་ལས་བསོམས་ཕི་དྲིལ་དང། ཕི་དྲིལ་ནས་གོས་
ཚོགས་སུ་འབུལ་གི་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ཤྤེས་ཀི་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། ང་སྤྱི་འཐུས་ལོ་ངོ་ ༢༠ དང་། ལོ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་ཚོགས་གཙོ། བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ ༢༥ པ་
བསར་བཅོས་སངས་འཛིན་བྱྤེད་མཁན་ཡིན་པ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ཤྤེས་ཀི་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ལ་གོ་གི་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། སྐབས་དྤེར་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ལ་སར་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལ་རྒྱ་གར་དང་། ཨ་རི་མ་སད་པ་དྤེ་ག་དུས་ཡིན་མིན་ཤྤེས་སམ།
དཔང་པོ། ཤྤེས་ཀི་མྤེད། རྩད་གཅོད་བྱས་མ་མོང། གོ་ས་ཞུ་སོར་བ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། བཀའ་བོན་འོས་མི་ཞྤེས་པ་གང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དམ།
དཔང་པོ། བཀའ་བོན་དུ་འདྤེམས་ཐོན་དང། གོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་བོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་བཅར་བ་ཡིན། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་དམ་འབུལ་ཕིར་འཐྤེན་མ་བྱས་པའི་སྔ་དགོང་དྤེར། སིད་སོང་མཉམ་ལོ་ཚད་མ་ལོན་བར་བཀའ་བོན་
ལས་གནས་ནས་ཕིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུའི་ནང་མོལ་བྱུང་བ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་སུ་ཟླ་གསུམ་ཙམ་རིང་ཕི་དྲིལ་
གི་ལས་དོན་སྣྤེ་མང་ཐོག་ཞབས་ཞུ་ཞུས་པ་ཡིན། ཟབ་སོང་དྤེར་བཅར་བདྤེ་མ་བྱུང་ཡང། སིད་སོང་གིས་ཁྱྤེད་
རང་ཕི་དྲིལ་ལས་འགན་འཁྱྤེར་ས་ཉམས་མོང་གསོག་གལ་ནན་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་བཅར་བ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། བཀའ་བོན་འོས་མི་ཡིན་པ་སིད་སོང་དང་ཁྱྤེད་རང་གཉིས་ཀིས་མ་གཏོགས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། བཀའ་བོན་འདོན་རྒྱུའི་དབང་ཚད་སིད་སོང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སིད་སོང་དང་ངྤེད་གཉིས་དབར་གི་སྐད་ཆ་རྤེད།
གསལ་བསགས་དགོས་དོན་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་སྐོར་ལ་ག་རྤེ་གནང་བ་རྤེད་ཞུས་ཡོད།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔང་པོ། སིད་སོང་མཉམ་ཕག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་པ་དང། འུ་ཐུག་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རྤེད་ལབ་སོང།
ཞུ་སོར་བས། དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་གནས་ཀི་ཐོག་ནས་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། ལགས་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། སིད་སོང་མཉམ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མ་བྱུང། སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ལ་ཐུག་དུས་བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་ཐད་ཀར་ཞུ་
དགོས་པའི་རིགས་ཞུ་གི་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། སྐབས་དྤེར་ཉྤེ་ས་ལ་སོབ་སོན་ཞུས་པ་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། ཚེས་ ༢༩ སིད་སོང་གིས་བཀའ་བོན་བསྐོ་ཕོགས་ཀི་ཞལ་པར་འབྱོར་བའི་རྤེས་ལ་ཕ་མ་དང། གཉྤེན་སྤུན་ལ་བོ་
འདྲིྤེ་བྱས་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། དྲན་གསོ་ཞུ་བ་ལ། ཁྱྤེད་རང་གི་ཉྤེ་ས་ཞིག་ནས་ཁྱྤེད་རང་གཡང་ལ་གཡུག་གི་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་ཡོད་སྐོར་ངས་
ཁྱྤེད་རང་ལ་ཞུས་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། ལབ་མ་སོང། གཡང་ལ་གཡུག་ཡ་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གིས་བཤད་བྱུང་། ཞུ་སོར་བས་ང་ལ་དྤེ་ལྟར་བཤད་བྱུང་། ང་ལ་
ཉྤེ་ས་དྤེ་འདྲས་ཚུར་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་མ་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་གི་ཉྤེ་ས་ཞིག་གིས་གཡང་ལ་གཡུག་གི་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། བཤད་མ་བྱུང། བཀའ་བོན་འཁོད་པའི་དུས་ཚོད་སྐབས་ལབ་ཀི་ཡོད་པས།
ཞུ་སོར་བས། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩། ༣༠ ཟླ་བ་ ༦།༡ བར་ལ་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། དུས་ཚོད་དྤེའི་ནང་ང་ལ་ལབ་མཁན་བྱུང་མ་སོང།
ཞུ་སོར་བས། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ རྤེས༌༌༌༌༌
དཔང་པོ། དམིགས་ཡུལ་དྤེ་བོ་བསྒྱུར་ཡ་དང་། ཁྱད་གསོད། ངན་བསབ་ཡིན་པ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཚོར་བ་བྱུང། དྤེ་ནས་ཞུ་
སོར་བའི་གདོང་ལ་བལྟ་མ་ཐུབ་པའི་བོ་ཕམ་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། ཞུ་སོར་བའི་སྔ་ཕིའི་བྱྤེད་སངས་ལ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་མཐོང་བ་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། ངས་དབྱིན་ཚིག་ Torture བརྙས་བཅོས་ཞྤེས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་སོང་། བརྙས་བཅོས་བཏང་སོང་ཞུས་སམ། ཨ་མ་ལགས་
ཀིས་ཁིམས་ལ་གཏུག་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་དམ་མྤེད།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔང་པོ། ང་ཚོ་ནང་མིའི་ནང་དྤེའི་སྐོར་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང། ངས་བརྙས་བཅོས་རང་ཚོར་སོང། སྲུ་མོ་ལགས་དང་བཀའ་མོལ་
བྱུང་སོང་། ཨ་མ་ལགས་ཀིས་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན། ཁིམས་ལ་གཏུག་དགོས་པའི་གནས་སངས་རྤེད་ཤག་
གསུངས་བྱུང་།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་གིན་གསལ་བསགས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དཔང་པོ་དང་པོ་དྤེ་ཚར་སོང། ཕར་ཕྤེབས་ན་འགིག་
གི་འདུག དཔང་པོ་གཉིས་པ་སྐད་གཏོང་རོགས་གནང།
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ངག་ཐོག་གི་དམ་འབུལ་རྤེས་ལ།
མཆན། དཔང་པོ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གོད་ཡའི་ཐད་ཀའི་བརག་ཞིབ་དང་ཁ་གཏད་ཀི་བརག་ཞིབ།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརག་ཞིབ་ཀི་དྲི་བར་ལན་འདྤེབས་གང་གནང་བ་ས་འཇུག་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཞིབ་
གཅོད་སྐབས་དྤེར་སྤྱི་ཁྱབ་ཁིམས་དྲུང་ནས་ཚིག་ཐོ་བཀོད་དྤེ་དོ་བདག་དཔང་པོར་ཆད་ལྷག་ཡོད་མྤེད་
དང་ནོར་བཅོས་དགོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་དུ་བཅུག་མཚམས་མཚན་རགས་བཀོད་པའི་ཚིག་ཐོ་
གཤམ་གསལ།
ཞུ་སོར་བ། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གི་ཚིག་ཐོ་ཡིག་ཆ་མཐོང་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། མཐོང་བྱུང་།
ཞུ་སོར་བ། སུ་དང་སུ་འདུག
དཔང་པོ། ཚེ་རིང་དབྱངས་སིད་དང་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ། དྤེ་མིན་གི་ལས་བྱྤེད་ཁག་ཅིག་འདུག
ཞུ་སོར་བ། ཁྱྤེད་རང་ཆུ་ཚོད་གང་ནས་གང་བར་བཞུགས་པ་ཡིན།
དཔང་པོ། མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ནས་ ༡ བར་ཞུ་སོར་བའི་ཤག་ཏུ་བསད་པ་དྲན་གི་འདུག
ཞུ་སོར་བ། ཤར་གིང་གི་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ངས་བརོད་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གོ་མ་སོང།
ཞུ་སོར་བ། དོན་ཚན་ ༢ པ་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ངས་བརོད་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། དྤེ་ལྟ་བུ་བཤད་པ་ངས་གོ་མ་བྱུང་།
ཞུ་སོར་བ། དོན་ཚན་ ༣ དྤེ་ངས་བཤད་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། ངས་གོང་གི་དོན་ཚན་ ༡།༢།༣ བཅས་དྤེ་ལྟར་བརོད་པ་གོ་མ་བྱུང་།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བ་ངོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ༩༠ གོ་གངས་ནས་ངོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། ཇ་དང་ཆང་རག་མཉམ་དུ་བཏུང་མོང་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པ། དངོས་དོན་ ༧ ག་རྤེ་རྤེད།
དཔང་པོ། བཀའ་བོན་འོས་མི་དྤེའི་སྐད་ཆ་སྐོར་ལ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་བོ་སྣ་བསྒྱུར་ཐབས་
ཞུས་སོང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཉིད་རྤེད་ཞུས།
རྩོད་ལན་པ། གོགས་པོ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། གོགས་པོ་མིན། གུས་བརྩིའི་འདུ་ཤྤེས་ཡོད།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་ལམ་སོན་དང་སོབ་གསོ། ཁ་བརྡ་བྱས་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། གནང་སོང་།
རྩོད་ལན་པ། ཁྱྤེད་རང་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཕིན་ནམ།
དཔང་པོ། ཕིན་མྤེད།
རྩོད་ལན་པ། ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཐོན་ནམ།
དཔང་པོ། ཐོན་མྤེད།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བའི་ཤག་ཏུ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ ༡ བར་བསད་པ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། ཞུ་སོར་བ་མཉམ་དུ་ཡོད།
རྩོད་ལན་པ། ཁྱྤེད་རང་སྔོན་ལ་ཐོན་པ་རྤེད།
དཔང་པོ། ལགས་རྤེད།
རྩོད་ལན་པ། དོན་ཚན་གསུམ་ག་གོ་མ་སོང་བཤད་པ་ཡིན་པ།
དཔང་པོ། གོ་མ་སོང་།
རྩོད་ལན་པ། ལས་བྱྤེད་སུ་དང་སུ་ཡོད།
དཔང་པོ། དགོས་དབང་གིས་མཚན་ཞུ་གི་མིན།
རྩོད་ལན་པ། གངས་ཀ་ག་ཚོད།
དཔང་པོ། ཞུ་གི་མིན།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད།
དཔང་པོ། གཞན་ ༢ ཡོད།
རྩོད་ལན་པ། ཕོ་རྤེད། མོ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔང་པོ། གཉིས་ཀ་ཕོ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པ། མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་ ༨ ནས་ ༡༠། ༡༡ བར་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། སྐར་མ་འདི་དང་འདིའི་བར་འདི་བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་གི་མིན།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་བཤད་སོང་།
དཔང་པོ། འོས་བསྡུ་གྲུབ་མཚམས་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། གནས་ཆུང་ཕྤེབས་པའི་སྐོར་གསུངས་པ་དང་། སྐབས་
དྤེར་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཆགས་ཀི་རྤེད་བསམ་མ་བྱུང་།
རྩོད་ལན་པ། ཕོ་གཉིས་དྤེ་ག་དུས་བར་བསད་སོང་།
དཔང་པོ། ང་ལས་ཉུང་བ་བསད་སོང་། ཆུ་ཚོད་ ༢ ནས་ ༣ བཞུགས་སོང་།
རྩོད་ལན་པ། མི་དྤེ་གཉིས་ཀིས་ག་རྤེ་བཤད་སོང་།
དཔང་པོ། དྲན་གི་མི་འདུག
རྩོད་ལན་པ། དྤེ་གཉིས་ཀི་སྐད་ཆ་མ་དྲན་པར། ཤར་གིང་གི་སྐད་ཆ་དྲན་དོན་ཅི།
དཔང་པོ། རང་བོ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་དུས། དྲན་གི་མྤེད་པ་དྤེ་མྤེད་པ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པ། བུད་མྤེད་དྤེ་དག་ཇི་ལྟར་བསད་འདུག
དཔང་པོ། སོ་ཧྥའི་སྤེང་ཕོ་རྣམས་དང། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཉལ་ཁིའི་སྤེང་བསད་འདུག ཞུ་སོར་བ་གང་དུ་བསད་ཡོད་
མྤེད་དྲན་གི་མི་འདུག
རྩོད་ལན་པ། ཕིར་ཐོན་ཡོད་དམ། ཅིའི་ཕིར།
དཔང་པོ། ཐྤེངས་ ༡-༢ ཙམ་ནང་དུ་ཐ་མག་བཏུང་བ་ཨར་མ་བརན་པར་ཕིར་ཐོན་པ་ཡིན། མང་མཐའ་སྐར་མ་ ༢ ཙམ་
བསད།
རྩོད་ལན་པ། ཨ་རག་འཐུང་མཁན་ག་ཚོད། ཝྤེ་སི་ཀི་རྤེད། ཝའྤེན་རྤེད།
དཔང་པོ། མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་འཐུང་མཁན་མང་པོ་འདུག ག་རྤེ་ག་རྤེ་འཐུང་མིན་དྲན་གི་མི་འདུག
རྩོད་ལན་པ། ཟླ་བ་འདུག་གམ། ནང་ལ་པར་བརྒྱབ་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། དྲན་གི་མི་འདུག
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ལ་བཀའ་བོན་སྐོར་ག་རྤེ་བརོད་བྱུང་།
དཔང་པོ། བཀའ་བོན་དུ་འཁོད་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་ནང་བཀའ་ཟུར་དང་། ལོ་ ༢༠༌༌༌༣༠ ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཡིན་
པས་ཁོ་ཚོ་མཉམ་སོབ་སོང་གི་གོ་སྐབས་ཡོད།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པ། དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་དང་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ག་འདྲ་བསད་འདུག
དཔང་པོ། དྲན་གི་མི་འདུག
རྩོད་ལན་པ། བུད་མྤེད་གཞན་གཉིས་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་སོང་ངམ། ཁོ་གཉིས་ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། སྐད་ཆ་བཤད་སོང་། ཕིར་ཐོན་མིན་དྲན་གི་མི་འདུག
རྩོད་ལན་པ། ཤར་གིང་གིས་ཞུ་སོར་བར་ག་རྤེ་བཤད་སོང་།
དཔང་པོ། ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་མྤེད་དྲན་གི་མི་འདུག
རྩོད་ལན་པ། སིད་སོང་སྐོར་ལ་བཤད་སོང་ངམ། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག འོས་བསྡུ་ཞྤེས་པའི་ཚིག་དྤེ་དག་གོ་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། གོ་སོང་།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་བཤད་སོང་ངམ། འཇམ་པོ་བཤད་སོང་།
དཔང་པོ། ཚོར་བའི་སྒོ་ནས་བཤད་སོང་།
རྩོད་ལན་པ། ཁྱྤེད་རང་ཕར་འགོ་དུས་ཉལ་རོགས་ཉལ་ཟིན་འདུག་གམ།
དཔང་པོ། ཉལ་ཟིན་འདུག
རྩོད་ལན་པ། ལས་བྱྤེད་བུྤེད་གཉིས་ནས་ག་རྤེ་བཤད་སོང་།
དཔང་པོ། སོང་བརྡར་སྐོར་དང་། བཟའ་ཚང་སྐོར་མ་གཏོགས། གཞན་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།
རྩོད་ལན་པ། ཨ་རག་བཏུང་བ་ཡིན་ནམ། དྲན་པ་ཐང་པོ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། ཨ་རག་བཏུང་བ་ཡིན། དྲན་པ་ཐང་པོ་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཐད་ཀའི་བསར་ཞིབ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་པོ་དང་པོ་སྐད་གཏོང་རོགས་གནང། དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༦ [ག] ཁ་གཏད་ཀི་བརག་ཞིབ་སྐབས་སུ། གྤེང་སོང་མ་བྱུང་བའི་གནད་དོན་

དང་། འབྤེལ་ཆགས་གང་རུང་ཞིག་ཐད་ཀའི་བསར་ཞིབ་སྐབས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་
བྱུང་ན་མ་གཏོགས། གསར་གྤེང་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་དྤེ་དགོངས་པར་གཞག་རོགས་གནང། ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་སོར་
བ་དང་། རྩོད་ལན་པ། དཔང་པོ་རྣམས་ནས་ཐུགས་ལ་གཞག་དགོས་པ་དྤེ་ལ་སྐོར་ལུང་སྐོར་མྤེད་པ། ད་གིན་
ཞོགས་པ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ལན་ཡིན་ནའང་རྤེད། དྲི་བ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག རིང་
པོ་མྤེད་པ་ཞིག གནད་ལ་ཕིགས་པ་གཏོང་རོགས་གནང།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་གོད་ཡའི་ཐད་ཀའི་བསར་ཞིབ་དང་ཁ་གཏད་ཀི་བསར་ཞིབ་སྐབས་ཀི་དྲིས་ལན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁྱྤེད་ཚོ་སོད་སངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།
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དཔང་པོ། ཞུ་སོར་བ་ཉལ་ཁིའི་སྤེང་དང། བུྤེད་གཉིས་མར་ནས་ཡར་བལྟས་པའི་རྐུབ་སྤེགས་སྤེང་བསད་འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་སྐར་མ་ཇི་ཙམ་བསད་སོང།
དཔང་པོ། སྐར་མ་མང་མཐར་ ༡༥ ཙམ་བསད་སོང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དུ་སྤེབས་པ་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། རྐང་ཚུགས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དུ་ཡོང་བའི་བཟོ་མི་འདུག འཕགས་བོད་མཛའ་ཚོགས་ཀི་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁྱྤེད་རིང་གིས་ཆང་རག་བཏུང་ངམ།
དཔང་པོ། བཏུང་མྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་ལ་སོན་འཛུགས་ཆྤེ་ཤོས། བོ་ཕམ་ཆྤེ་ཤོས་གང་བྱས་སོང་།
དཔང་པོ། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་གསུངས་པ་དྤེར་བོ་ཕམ་བྱུང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གོང་གི་བརོད་པ་དྤེ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་བཟོ་གཞི་ཆགས།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁྱྤེད་རིང་ལ་ངན་བསབ་བྱས་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། བྱས་སོང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་སོང་ངམ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁྱྤེད་རང་གི་ནང་མིའི་ངོས་ནས་ཁ་མཆུའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡོད་དང། ད་ལྟ་བསམ་
ཚུལ་ཇི་ཡོད།
དཔང་པོ། ཞུ་སོར་བའི་ཐོག་མར་ནང་མི་དང་འདྲིས་པོ་ཡོད་སྐོར་དང། མཐའ་མར་ངས་ནང་མི་རང་ལ་ཁ་མཆུ་རྒྱབ་མཁན་
ཞིག་ངོས་འཛིན་བྱས་སོང་། ཕ་མ་གཉིས་ནས་ཞུ་སོར་བར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་འཕྲིན་བཅོལ་ཕུལ་བ་བྱུང་
ཡོད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་། ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཕམ་མ་ཡོང་བའི་སོན་ལམ་བརྒྱབ་
བསད་ཡོད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སུ་དང་སུ་ལ་བཤད་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ཉིན་བཞིའི་རྤེས་ལ་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ལབ་པ་ཡིན། ཕ་མ་གཉིས་ནས་ཚོགས་གཙོ། སུད་སིའི་སྤུན་མཆྤེད་ཁ་
ཤས་དང་། ཨ་རི་ནས་སྤུན་མཆྤེད་ཁ་ཤས། ང་རང་གི་ངོས་ནས་དགའ་བོ་ཉྤེ་བོ་གསུམ་ལ་རྡ་སར་དྤེའི་སྐོར་ཞུས་
ཡོད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་གང་བཀོད་བདྤེན་པ་རྤེད་དམ།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔང་པོ། དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་སབས། ང་དྤེ་རིང་དཔང་པོའ ་ི ངོ་བོར་བཅར་བ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། བསམ་འཕྤེལ་ལགས་འདུག འཇིགས་མྤེད་སྐར་མ་ ༡༥ ཙམ་ལས་བསད་མྤེད། དྤེ་དུས་ང་ཚོ་སུ་དང་སུ་
ཡོད།
དཔང་པོ། ཁང་པ་ནང་འཛུལ་སྐབས་ཞུ་སོར་བ་དང་། བུྤེད་གསུམ་ཁོ་ན་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ རྤེས་ལ་ངས་འཇོན་གི་མ་རྤེད་བརོད་སྐོར་བཤད་འདུག དྤེའི་རྤེས་ནས་སྐད་ཆ་སྡུག་པ་བཤད་
པ་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ཕར་ལོག་ཞོག་ཅྤེས་བརོད་དྤེ་ཁོ་ཐོན་མཚམས་སྐད་ཆ་དྤེ་དག་བཤད་སོང།
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་གིས་འཇོན་གི་མ་རྤེད་བརོད་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། ཐོག་མར་སིད་སོང་ལ་སོན་འཛུགས་བྱས་པ་དྤེར་ངས་ཡ་ལན་མ་བྱས་སབས། ང་ལ་ཁྱད་གསོད་དང་། གཉའ་
གནོན་བྱས་སོང། དྤེ་མཐའ་མའི་ཆུ་ཚོད་ ༡ ནས་ ༡།༣༠ ཙམ་ནས་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་ལ་ཁྱད་གསོད་ག་རྤེ་བྱས་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། ཁྱྤེད་རང་ ITN steering དྤེ་ངས་ཁྱྤེད་རང་མཐོ་སོབ་མྤེད་དུས་བྱས་ཚར་། ཁྱྤེད་རང་ལོ་ཆུང་ཆུང་འཛམ་
གིང་མཐོང་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གཅིག་རང་བྱས་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་ཉམས་མོང་ཡོད་མ་རྤེད།
བཀའ་བོན་ཡིན་དུས་ངས་ཡར་ཁ་བལྟས། ཁྱྤེད་རང་གིས་མར་ཁ་བལྟས་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་
གིས་ལས་ཀ་དྤེ་འཇོན་གི་རྤེད་དམ། ཞྤེས་བརོད་བྱུང་བར། ང་རང་གིས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྤེ་དགུང་གངས་
མཐོ་པོ་འདི་ཙམ་ལ་ཕྤེབས་པར་ཞབས་ཞུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།
ཞུ་སོར་བས། ངས་གང་བཤད་ལ་འདོད་བབས་མ་བྱུང་ན། ངས་ཉན་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། འགོ་གི་ཡིན་ཞུས་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ང་ཚོ་འགོ་གི་ཡིན་འཕི་པོ་ཆགས་སོང་ཞུ་དུས་སྐད་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དང་། གདོང་མདོག་ཁྱད་མཚར་བསན་ནས་
བཤད་སོང།
ཞུ་སོར་བས། ཁྱྤེད་རང་གིས་གྤེང་བ་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས་བཀག་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་
གནང་གི་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ང་གཅིག་པོས་བཤད་སོང་ངམ། སོན་འཛུགས་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་བྱས་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། ༡། ངས་ལན་རྒྱག་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པས། ངས་ཁྱྤེད་རང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ༢།
སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་མཉམ་དུ་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་དྲངས་ཏྤེ་བོ་སྣ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱས་སོང།
༣། སིད་སོང་གི་ཀུན་སྤྱོད་
ཡག་པོ་མྤེད་པ་དང། བཟང་སྤྱོད་ཀི་ནུས་པ་ཡག་པོ་མྤེད་སྐོར་ནས་བརོད་བྱུང་།
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ཞུ་སོར་བས། དྤེ་མིན་དམའ་འབྤེབས་ག་རྤེ་བྱས་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། སིད་སོང་ལ། སིད་སོང་དང་། བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ཞྤེས་མིང་མི་འབོད་པར་། ཁོ་དང་ཁོ་ཞྤེས་བཤད་སོང་།
ཞུ་སོར་བས། དངོས་སུ་ག་རྤེ་སོན་བརོད་བྱས་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། ས་ཡ་ ༡༌༥ དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དྤེ་དུས་ངས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འཁུར་བངས་མྤེད་པས་དྤེའི་སྐོར་ཤྤེས་ཀི་མྤེད།
དཔང་པོ། དོན་གཅོད་ལས་གནས་འཁྱྤེར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྤེན་གིས་ཞིབ་ཕྲ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ལ་
མགོ་སྐོར་བཏང་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།
ཞུ་སོར་བས། དགའ་བོ་ཉྤེ་བོ་གསུམ་སུ་དང་སུ་ལ་བཤད་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ ༢༢ དང་འགལ་གི་འདུག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་མིང་འདོན་བྱྤེད་དགོས་མིན་གི་ཐག་
གཅོད་གནང་རོགས།
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གོད་ཡའི་ཐད་ཀའི་བསར་ཞིབ་དང་ཁ་གཏད་ཀི་བསར་ཞིབ་
སྐབས་ཀི་དྲིས་ལན།
ཞུ་སོར་བ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་ཐུག་རྤེས་དང་། ཆང་འཐུང་རྤེས་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། རྒྱུན་དུ་ཆང་འཐུང་རྤེས་མྤེད། དྤེ་དུས་ཆང་བཏུང་བ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པས། ཞུ་སོར་བ་དང་མཉམ་དུ་ཐོན་ནམ་ཞྤེས་དྲིས་པ་དང་།
དཔང་པོ། ཁོ་ཚོ་མ་ཡོང་གོང་ནས་ང་ཞུ་སོར་བའི་ཤག་ཏུ་ཡོད། ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ༌༌༌༌ ༡ བར་ཕིར་ཐོན་སྐབས་ང་རང་གཅིག་
པུ་ཐོན་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བ། ཞུ་སོར་བས་དྲི་བར་བཤད་མ་སོང་ཞྤེས་ལན་བཏབ་པ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དྲི་བར་གོ་མ་སོང་ཞྤེས་ལན་བཏབ་
པ་དྤེའི་ཁྱད་པར་གང་ལ་ངོས་འཛིན་གི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། དྲན་པ་གཞིར་བཞག་གིས་བཤད་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བ། ཞུ་སོར་བས་ཚོར་བའི་སྒོ་ནས་བཤད་སོང་ཞུས་པ་དྤེ་རྣམ་འགྱུར་རྩུབ་པོས་བཤད་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། ཞུ་སོར་བས་བརྩྤེ་བ་དང་། སིང་ཉྤེ་བའི་སྒོ་ནས་ཁ་བརྡ་སོབ་གསོ་བྱས་སོང་།
ཞུ་སོར་བ། ཤ་ཚས་བྱས་སོང་ངམ། སང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བྱས་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། དམའ་འབྤེབས་བྱས་པའམ། གསུང་དྲག་པོས་གསུངས་མ་སོང་། གོང་འོག་སོབ་གསོའ ་ི ཚུལ་དུ་གསུངས་སོང་།
ཞུ་སོར་བ། ལམ་སོན་གནང་སོང་གསུང་གི་ཡོད་དམ།
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དཔང་པོ། ལམ་སོན་སོབ་གསོ་གཅིག་འཐུས་སུ་གནང་སོང་།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ལ་གང་གསུང་ཆ་ཚང་གོ་སོང་ངམ།
དཔང་པོ། ཆ་ཚང་གོ་མ་སོང་།
རྩོད་ལན་པ། ཁྱྤེད་རང་ཞུ་སོར་བ་མཉམ་དུ་ཆང་བཏུང་མོང་ངམ།
དཔང་པོ། ནམ་རྒྱུན་དང་མཚམས་རྤེ་ཡིན་པ་མ་གོ་ནས་དྲི་བ་འགོད་དགོས་པསམ་བྱུང་ཡང་། དྤེ་ལྟར་བྱུང་མ་སོང་།
མཚམས་རྤེ་ཟུང་ཆང་རག་མཉམ་འཐུང་ལས་རྒྱུན་དུ་བཏུང་རྤེས་བྱུང་མྤེད།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ལ་ཚོར་བའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཁྱྤེད་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
དཔང་པོ། ལགས་ཡིན།
རྩོད་ལན་པ། ཤར་གིང་གིས་ཞུ་སོར་བར་ག་རྤེ་བཤད་སོང་།
དཔང་པོ། ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་འོས་བསྡུ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སངས་བཤད་པ་གོ་བྱུང།
རྩོད་ལན་པ། དོན་ཚན་གསུམ་བཤད་པ་གོ་མ་བྱུང་ལབ་སོང་།
དཔང་པོ། ཚང་མ་གོ་མ་སོང་ཞུས་མྤེད། དྤེར་གང་བིས་དྤེ་དག་གོ་མ་སོང་ཞུས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པ། ལས་བྱྤེད་ཕོ་གཉིས་དང་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བྱུང་།
དཔང་པོ། ལས་བྱྤེད་ཀི་མངར་མོ་སྐྱུར་མོའ ་ི གནས་ཚུལ་སྐོར་ཞུས་པ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་པོ་དང་པོ་སྐད་གཏོང་རོགས་གནང་། ར་སགས་གཏོང་གི་ཡིན། ཁྱྤེད་རང་འདིར་བཞུགས་
རོགས་གནང། གཉིས་ཀ་ཡར་ཤོད་སྤེགས་སྒང་ལ་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། གཉིས་ཀར་དྲན་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག
གཉིས་ཀ་དམ་བཅའ་འོག་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀི་དམ་བཅའ་རྤེད། ལྷན་རྒྱས་
གཉིས་ཀིས་ཞོགས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནས་མ་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ཁ་
གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག
ར་སགས་ཀི་ཚིག་ཐོ་ཕབ་བཤུས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ནང་ཞོགས་པ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཟླ་སོན་ཤར་གིང་ལགས་ཀིས། སྐབས་དྤེར་འཇིགས་མྤེད་
ཚུལ་ཁིམས་ལགས་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༠༠ བར་དུ་བཞུགས་སོང་ཞྤེས་དང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༠༠ ནས་ཁོ་རང་
ཚོ་བུད་མྤེད་གསུམ་དྤེ་མ་གཏོགས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུས་སོང་། ཉིན་རྒྱབ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་མང་མཐའ་
སྐར་མ་ ༡༥ ལས་བཞུགས་མ་སོང་ཞྤེས་བརོད་སོང་བ་དང་། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལགས་ཀིས་ང་སྤེབས་ནས་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡།༠༠ བར་བསད་པ་ཡིན་ཞྤེས་བརོད་སོང་
བ་ཕན་ཚུན་མཐུན་གི་མི་འདུག་པས། གང་ལ་ཆ་འཇོག་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས། ང་རང་གི་དྲན་པ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས། ངས་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ནས་
༡།༠༠ བར་དུ་བསད་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ནམ་རྒྱུན་ལྡི་ལིར་སོད་མཁན་
ཡིན་ཙང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ རྤེས་ལ་མ་གཏོགས་ཉལ་གི་མྤེད་པས། ༡༢།༣༠ ནས་ ༡།༠༠ བར་དུ་བསད་པ་ཡིན་ཞྤེས་
ཞུས་ཡོད།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས། ངའི་ཕག་རོགས་བུྤེད་གཉིས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ན་འགིག་གི་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁྱྤེད་རྣམ་པ་ག་དུས་མཉམ་དུ་འཛོམས་ཡིན་ནམ།
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས། ཆུ་ཚོད་ ༨ དང་ ༩ དབར་ལ་སྤེབས་ནས་ ༡ བར་དུ་བསད་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས། ཞུ་སོར་བ་དགོང་མོ་ཞལ་ལག་མཆོད་ས་ཟ་ཁང་ལ་ཚུར་ཕྤེབས་སོང་།
སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོའི་ལས་རོགས་ཤིག་གིས་སྐུ་ངོ་ཞལ་ལག་མཆོད་མ་སོང་། ཞལ་ལག་ག་སིག་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་
སོང་། དྤེ་གྲུབ་པའི་རྤེས་ལ་ང་ཚོ་ཞུ་སོར་བའི་གཟིམ་ཤག་ལ་འགོ་དུས་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༡༥ དང་ ༡༠།༢༠ བར་ལ་
ཆགས་སོང་། བྱས་ཙང་ཞུ་སོར་བའི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་འཛུལ་སྐབས་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་མི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། སྐར་མ་ ༡༥ ཙམ་ལས་བསད་མ་སོང་།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་ཀི་རྩོད་བཤད་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པ་ལ། འདི་གོ་སྐབས་འདི་འབུལ་གི་ཡིན། ཡིན་ནའང་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཏང་དང་མ་བཏང་རྩོད་བཤད་
བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། དྤེའི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། རྩོད་བཤད་གནང་རོགས་གནང་།
དཔང་པོ་འདིར་དགོས་ཀི་འདུག་མི་འདུག དཔང་པོ་ལ་དྲི་བ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དཔང་པོ་ལ་དྲི་བ་མྤེད་ན་
དཔང་པོ་ཕི་ལ་འདོན་གི་ཡིན། རྩོད་ལན་པས་མ་མཁྱྤེན་ན། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥།༡༦།༢༩
དགོངས་དོན་ལྟར་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དཔང་པོ་ལ་དྲན་སྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་དཔང་རགས་ཁ་ཤས་ཤིག་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད། ཡང་མིན་ན་ཐད་ཀར་
འདིར། གལ་སིད་ས་དང་ Video ཡིན་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ག་རང་ནས་ཞུས་ན་འགིག་གི་ཡོད་དམ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་པོ་དགོས་ཀི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པ།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་དཔང་པོ་ཡར་འབོད་ཁིད་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། འགིག་གི་འདུག དཔང་པོ་གཉིས་ཕི་ལ་བཞུགས་རོགས་གནང་། གཉིས་ཀས་རྩོད་བཤད་གིས།
དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་དགོས་དུས་ཡར་སྐད་གཏོང་གི་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པ། རྩོད་བཤད་འགོ་
འཛུགས་རོགས་གནང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག དཔང་རགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ Mobile Phone དྤེ་ Reception ལ་
བཞག་ཡོད། འདིར་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ལྤེན་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བཞྤེས་རོགས་གནང་།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་གིས། བཀའ་མོལ་གནང་དུས་དོན་ཚན་ལུང་དྲངས་ན་ཡག་པོ་འདུག
ཞུ་སོར་བས། ལགས་འོང་།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས།
ཞུ་སོར་བས། ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ལ། དྤེ་སྔོན་ནས་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་དང་རྩིས་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་སན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་བ་རྤེད།
དྤེ་རིང་རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་འགོ་དགོས་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག་
དྲན་ནས་བསད་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་ང་རང་གི་གཤིས་ཀ་དང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མ་མཐུན་པའི་བཀའ་མོལ་ཁག་ཅིག ཐད་ཀར་ཐད་ཀར་རྦད་དྤེ་ཞལ་རྫུན་རང་གནང་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔང་པོ་
རྩིས་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་དྤེ་ལ་མ་འགོ་ཐབས་མྤེད་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་འདོད་པ་
ཡོད་པ་བཞིན་དུ་འགོ་གི་མྤེད་ཅྤེས་སྔོན་ལ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ཁ་སྔོན་སན་ཞུ་ནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་
བཞིན། བཀའ་བོན་འོས་མི་ཡིན་དང་མིན་ཟྤེར་བ་དྤེའི་སྐོར་ལ། འདི་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༦ འོག་
ནས་གཤིས་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ལ། ༣༠ པའི་འོག་ནས་དྲང་ཤུགས་ཀི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། བཀའ་བོན་འོས་མི་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ། ད་གིན་དཔང་པོ་ལ་དྲི་རྩད་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ།
ཁོ་རང་བཀའ་བོན་འོས་མི་རང་ཡིན་བསམ་ནས་དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཕྤེབས་བཞག་པ་ཞིག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་དང་ཁོ་རང་གཉིས་ནང་མོལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་ན། དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཕྤེབས་པ་ཞིག་མ་གཏོགས། མི་གཞན་པ་
སུས་གཅིག་གིས་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཡིན་པ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་བོན་འོས་མི་ཟྤེར་
མཁན་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་དཔང་པོ་རང་ལ་དཔྤེ་མཚོན་བཞག་ནས་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དྤེར་འབྤེལ་བ་གནང་སོང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ལ་གསར་འགོད་བརྒྱུད་
ལམ་ཞིག་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། ཉི་མ་གཅིག་སྔོན་ལ་ང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་སོང་། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པ་
དུས་ཚོད་ཞྤེ་དྲག་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་
མི་འདུག ༢༩ དང་ ༣༠ དབར་ལ་ཉི་མ་གཅིག་གི་ཁྱད་པར་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༦ ཚེས་ ༡ ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འོས་མིའི་མིང་བཏོན་པའི་སྐབས་སུ། བཀའ་བོན་འོས་མི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ཡང་
མིན་ན་ཁྱྤེད་རང་ལ་བྱྤེད་རོགས་གིས་ཟྤེར་བ་ནས་བཟུང་། སིད་སོང་གིས་ཁྱབ་བསགས་གནང་བ་ནས་གོས་
ཚོགས་ལ་མ་ཕྤེབས་བར་དུ་དྤེའི་དབར་ལ་བཀའ་བོན་འོས་མིའི་གནས་བབས་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། བདམས་ཚར་
བའི་རྤེས་ལ་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཟྤེར་ནས་སུ་གཅིག་ལ་ལབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་བོན་ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། དམ་
བཅའ་འང་ཕུལ་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞུགས་པ་རྤེད། དྤེ་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། ད་གིན་དཔང་པོས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་འདིར་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་
བལྟས་དུས་དང་། ལོ་རྒྱུས་ནང་བལྟས་དུས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕག་བིས་གནང་དགོས་བྱུང་བ་དང་། དྤེ་འདྲ་བྱས་
ནས་གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བོན་གི་མིང་ཕིར་འཐྤེན་ཞུས་པ་ཡིན་
ཟྤེར་བ། དྤེ་ཚོའི་གནས་བབས་སྒང་ལའང་བཀའ་བོན་འོས་མི་མ་རྤེད། བཀའ་བོན་འོས་མི་ཡང་བསར་ག་དུས་
ཆགས་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཆགས་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། དྤེ་བར་གི་དུས་ཚོད་དྤེ་ལ་བཀའ་བོན་འོས་མི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་སྔོན་ང་ཚོས་
དགག་པ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པའི་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་གསུངས་འདུག དྤེ་རིང་དཔང་པོས་གསུངས་
པའི་སྐབས་ལ་སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདིར་ཆགས་འགོ་གི་འདུག སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དཔང་རགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༠ ཐམ་པའི་འོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག ད་གིན་དཔང་པོས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་དྤེ་ང་འོས་མི་ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད། རྤེས་ལ་ཟབ་སོང་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ང་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་
བྱས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་ལྤེན་
བྱས་པ་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་བོན་འོས་མི་དྤེ་དཔྤེར་ན་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ལ་
འོས་བསྡུས་པ་ནས། ཐོན་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་ཡང་བསར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསལ་བསགས་གནང་
ཡོད་རྤེད། གནང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དྤེ་ལ་ལན་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་གསལ་
བསགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། གསལ་བསགས་གནང་མྤེད་དུས་ཙམ་པ། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་
དབར་ལ་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཡིན་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ན་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འཛམ་བུ་གིང་གིས་བཀའ་
བོན་འོས་མི་ཡིན་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་བར་གི་དུས་ཡུན་དྤེ་ལ་ང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནང་བསད་ནས་
ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན། ཟབ་སོང་ལ་མར་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ཟྤེར་
ན། དྤེ་དངོས་དོན་གི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་བཞིན་དུ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
བཅུའི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་གསུངས་པ་དང་། དཔང་པོའ ་ི དཔང་རགས་ནང་ལ། སྐབས་དྤེ་
དུས་ང་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་། ཟྤེར་བ་དྤེ་གཉིས་ཀ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་
གིས་ཀང་ཞལ་རྫུན་གནང་གི་འདུག དཔང་པོས་ཀང་ཞལ་རྫུན་གནང་གི་འདུག དྤེ་དཔང་པོའ ་ི དྲང་ཤུགས་ཀི་
གནས་བབས་ཐོག་ནས་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་དྲང་ཤུགས་ཀི་ཐོག་ནས་འདི་ཞུ་གི་
ཡོད། དྤེ་ནས་དཔང་པོའ ་ི དྲང་ཤུགས་ག་འདྲ་ཡོད་མྤེད་གནས་ཚུལ་ཡོངས་གགས་ཡིན་པ་ཞིག་དྤེ། དཔང་པོ་ཁོང་
སྤྱི་འཐུས་ལོ་ལྔ་གནང་མོང་བ་ཞིག་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ལོ་ལྔ་གནང་མོང་མཁན་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། བཅའ་ཁིམས་
ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་བྱྤེད་པ་ལ། དྤེའི་ཆ་རྤེན་ནང་ལ་དཔྤེར་ན་ལོའ ་ི ཆ་རྤེན་དྤེ་ལོ་ ༢༥ ཧིལ་པོ་ལོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
དྤེ་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་བོན་ཡིན་ནའང་རྤེད། སིད་སོང་
གནང་བ་ལ་ལོ་ ༣༥ ཧིལ་པོ་ལོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་ཤྤེས་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། ད་ལྟ་འདིར་གུས་ཞུ་སོར་བས་
ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་དག་དཔང་པོ་ཁོ་རང་ཁྤེངས་དྲྤེགས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ང་འཇོན་གི་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་བ་ཞིག་ལ། ངས་ཁྱྤེད་རང་ད་ལྟ་ཉམས་མོང་དྤེ་ཙམ་བསགས་ཡོད་མ་རྤེད། ལོ་ལྔ་མ་གཏོགས་
སྤྱི་འཐུས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཕོག་གནང་འདུག་པ། དྤེ་ཕོག་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོ་
བདག་རང་གི་ཁྤེངས་དྲྤེགས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་བ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས།
ད་གིན་ངས་གནད་དོན་གཞན་པ་སྐད་ཆ་དྲིས་པའི་སྐབས་ལ། དཔྤེར་ན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་ག་བ་
འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་པོ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་གསུངས་སོང་བ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ།
སྤྱི་འཐུས་ལོ་ལྔ་གནང་མོང་བ་ཞིག་གིས་ལོ་ ༣༥ ཧིལ་པོ་ཟྤེར་ན། གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་
ཤྤེས་བཞིན་དུ་རྫུན་བཤད་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ། ག་ཚོད་ཅིག་བདྤེན་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གསར་འགོད་པས་
བཅར་འདྲི་ཞུ་དུས། གསར་འགོད་པས་དྲི་བ་དྤེ་འདྲ་གནང་འདུག དྲི་བ་གནང་དུས་དྲི་བ་དྤེ་ལ་ལན་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདིར་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དྤེའི་ནང་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་སོང་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་
གནང་ཡོད་རྤེད།
བར་འདིར་ཞུ་སོར་བས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་དང་པོ། ཨ་རིའི་བོད་
ཀི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་བསན་འཛིན་བཟང་མོས་ཤར་གིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་ཞུ་
སོར་བས་ས་ཕབ་ཀིས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།
དྲི་བ།

ཟླ་སོན་ལགས་དྤེ་རིང་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་སིད་སོང་གིས་ཟླ་སོན་
ལགས་ཁ་སྤེང་བཀའ་བོན་ལ་མཚན་འདོན་གནང་བ་དྤེ་མར་ཕིར་འཐྤེན་གནང་དགོས་པའི་གནས་སངས་
ཅིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྤེང་ལ་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་གསུང་ཡ་ཡོད།

ལན།

རྤེད། དྤེ་རིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སིད་སོང་གིས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་དང་
བཅས་པའི་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རང་ཆགས་ཡ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གང་
ཡིན་ཟྤེར་ན་ཁོ་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའི་མི་གཅིག་བཀའ་བོན་ཡིན་ན་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ཡིན་ན་རྤེད། ལས་
གནས་ག་རྤེ་ཡིན་ན་ཁུར་ན་ཁིམས་འགལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སོང་ཙང་ང་རང་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
ཐུགས་ཐག་ག་རྤེ་ཆོད་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་ཙམ་བྱས་པ་མ་ཟད་གུས་བརྩི་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད།

དྲི་བ།

དྤེ་རིང་སིད་སོང་གིས་མར་ཕིར་འཐྤེན་གནང་བའི་སྐབས་གསུང་ཡ་ཅིག་ལ་ཁ་སྤེང་སྔོན་ནས་ཟླ་སོན་
ལགས་ལ་བཀའ་བོན་གནང་ཡ་ཡིན་པྤེ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲི་གནང་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཟླ་སོན་ལགས་ལ་འོས་
ཆོས་ཚང་གི་ཡོད་པྤེ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་ཡིན་གསུངས་སོང་། ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་ངོས་ནས་སོ་
སོར་འོས་ཆོས་ཚང་གི་མྤེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་འདྲ་ཞལ་བཞྤེས་གནང་དུས་ག་འདྲ་རྤེད།

ལན།

རྤེད་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད། འོས་ཆོས་ལབ་དུས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ གཞིར་བཟུང་གིས་དོན་ཚན་
དགུ་ཚང་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ད་སྐབས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཡ་དྤེ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡
པའི་ནང་གསང་ ༢ པ་དྤེ་རྤེད། ལོ་ ༣༥ ཧིལ་བོ་འཁོར་བ་ཟྤེར་བ་ཞིག་འདུག་ག དྤེ་ལབ་དུས་ཧིལ་བོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཁོར་བ་ལབ་ཡ་དྤེར་གོ་བ་ལྤེན་སྤེང་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་རྤེད། མ་
གཏོགས་ཕིར་ལོ་ན་ ༣༥ ལོན་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ ༨༡ ལ་སྤེས་ནས
༢༠༡༦ ལ། དྤེ་ཡིན་ན་ཡང་ཟླ་བ་ ༣ དང་ཉི་མ་ ༢༠ ཆ་ནས་ལོ་ ༣༥ མ་ཟིན་པ་ཞིག་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་
ནས་ཆགས་དུས། དྤེ་ང་རང་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གི་ཡོད་མ་གཏོགས་ཤྤེས་
བཞིན་དུ་སྣང་མྤེད་བཏང་བ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། ཁོ་ཅིག་རྨོངས་པའི་དབང་གིས་ལབ་དགོས་ཀི་
རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ལ་སས་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཏན་ཏན་སོ་སོས་ངོས་ནས་ལྷག་བཞག་པའི་
གནས་ཚུལ་ཅིག་ཏན་ཏན་རྤེད།
དྲི་བ།

ཟླ་སོན་ལགས་འདྲ་བོ་ཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གནང་མོང་མཁན་ཅིག་རྤེད། དྤེ་སོང་
ཙང་བཅའ་ཁིམས་དང་དྤེ་ཚོ་ཕྤེབས་སངས་ག་འདྲ་ཡིན་མིན། ཧིལ་བོ་ལབ་ཡ་དྤེ་ལ་གོ་བ་ག་འདྲ་ལྤེན་
དགོས་མིན། སྤྱིར་བཏང་མི་གཞན་པ་དང་རྩིས་པ་ཡིན་ན་ངོ་ནས་གི་འགོ་ཚོས་པ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་དྤེ་འདྲ་གི་འཐུས་ཤོར་ག་འདྲ་ཅིག་ཕིན་པར་ང་ཚོས་ཁས་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་
རྤེད།

ལན།

རྤེད། ད་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་དྤེ་ལ་ང་རང་གིས་དགོང་སྤེལ་ཞུ་ཡ་ཡིན། རྤེད་བ། ཁོ་ཕིན་པ་དྤེ་ཕིན་པ་
རྤེད། ཁས་ལྤེན་ཡ་རྤེད། སོ་སོས་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་ཅིག་རྫུན་མ་བཤད་ནས་བཀབ་ཡ་གི་གནས་སངས་
ཡོད་མ་རྤེད། སོ་སོ་སྤྱི་འཐུས་ལོ་ལྔ་བྱས་མོང་པའི་ཆ་ནས་གང་ལྟར་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆྤེ་རྩ་འཛིན་
བྱྤེད་མཁན་གི་མི་སྣ་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཧིལ་བོ་འཁོར་ཡ་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་རྤེད། གང་ལྟར་འོས་
ཆོས་ལོ་ན་ཆགས་ཀི་འོས་ཆོས་ཚང་མ་ཚང་ཐོག་ལ་སོ་སོས་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བ་དྤེ་འགོ་ཚར་
བ་ཅིག་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ངས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་ཡ་གི་གནས་ཚུལ་ཅིག་རྤེད་ལགས།

ཞུ་སོར་བས། འདི་གསར་འགོད་པས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཚིག་དྤེ་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་འཐུས་ཤོར་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེར་གོ་
བ་ག་འདྲ་ཞིག་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན་མྤེད་ན། ད་གིན་ངན་བསབ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནང་བཞིན། འཐུས་ཤོར་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
མྤེད་དྤེ་ཐྤེ་ཚོམ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག འཐུས་ཤོར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་དོན་ཞིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། སོ་
སོའ ་ི ལོ་ཏག་ཏག་རྤེད་ཡོད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ ནང་གསྤེས་གཉིས་པ་ནང་ལ་རང་ལོ་
༣༥ ཧིལ་པོ་ལོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་འང་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ལོ་དྤེ་སོ་སོས་མ་གཏོགས།
གཞན་པས་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད་པ། སོ་སོས་ཤྤེས་ཀི་རྤེད་པ། ལོ་ ༣༥ ཧིལ་པོ་ལོན་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་ཟླ་བ་ ༣ དང་
ཉི་མ་ ༢༠ ཚང་གི་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་བརག་ཞིབ་མ་བྱས་པར། གང་ལྟར་འཐུས་ཤོར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚིག་སན་པོ་འདྲ་པོ་
ཞིག འཐུས་ཤོར་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ལ་ཚིག་མཛོད་ནང་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕར་ཁག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚུར་དཀི་ཟ་ཟི་ཁོ་ན་བྱས་ན་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་ལས་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་ཟྤེར་བ་ཞིག གང་ལྟར་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་མ་
བྱས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ། སྐབས་དྤེ་དུས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་
གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། སིད་སོང་འདིའི་ནང་ལ་ཐྤེ་ཇུས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ནི། ཏག་ཏག་བསད་
མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་དྤེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆ་ཚང་ཞིག་སོད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་
དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་ནས་མ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་མ་གནང་བའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ། རྩོད་
ལན་པའི་དཔང་པོ་སྐབས་དྤེའི་བཀའ་བོན་གི་འོས་མི་ལ་ཁྱྤེད་རང་འོས་ཆོས་ཚང་གི་ཡོད་དང་མྤེད་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་
ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། ཆ་རྤེན་དྤེ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད། ཆ་རྤེན་དྤེ་དག་ང་ལ་ཚང་གི་འདུག་ཚང་གི་མི་འདུག གཞན་པ་གནས་ཚུལ་མང་ཆྤེ་བ་ཞིག་མ་ཚང་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་ལྤེ་ཉུང་མཐར་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་ལོ་དྤེ་ལ་བལྟ་དགོས་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཚིག་དྤེ་འཐུས་
ཤོར་ཞྤེས་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཤིག དོན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་ཞལ་རྫུན་རང་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཞལ་
རྫུན་རང་གནང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་ཤྤེས་བཞིན་དུ་བྱས་མྤེད་ཅྤེས་ཕར་ཁག་
དཀི་བྱས། ཚུར་ཁག་དཀི་བྱས་ནས་བསད་ས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་པོའ ་ི དྲང་ཚུགས་ཀི་གནས་བབས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེའི་རྤེན་པས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི དྲང་ཚུགས་ལ་གནོད་སོན་ཆྤེན་པོ་ཕིན་ཡོད་རྤེད། གནོད་སོན་ཆྤེན་པོ་ཕིན་ནས་ཕི་ཟླ་
༩ པའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སར་ཡང་འོས་གཞི་ལ་ལངས་པའི་སྐབས་སུ། འོས་མ་ཐོབ་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་
ཆགས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་སྤྱི་འཐུས་
འོས་མི་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ། བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་དྤེ།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་འོས་གཞིར་ལངས་སྐབས་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་ས་
ཞུ་སོར་བས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཏྤེ། ཞུ་སོར་བས་ས་ཕབ་ཀིས་ཕུལ་བའི་ཚིག་ཐོ།
ད་འགོ་ཁིད་དྤེ་ཧ་ཐག་ཐག་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཨུ་ནས། ལྷང་འཇགས། འབངས་མི་སྤེར་ནང་ལ་ལྷང་འཇགས་
བཟོ་ཐུབ་གི་ཡོད་རྤེད་བ། འབངས་མི་སྤེར་ནང་ལ་ལྷང་འཇགས་མ་ཡོང་སངས་ཁོ་རང་ནས་འགོ་ཁིད་ནས་ནན་པོ་
བྱྤེད་ཐུབ་གི་མྤེད་པ་གི་ཚོར་བ་དྤེ་ང་རང་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཅིག་སྤེབས་ཀི་འདུག
གཉིས་པ་དྤེ་ལ། ཆུང་དུས་ནས་ང་ཚོ་ལ་ག་རྤེ་བསབས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་མའི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན། དགའ་
ལྡན་ཁི་ལ་བདག་པོ་མྤེད་ཟྤེར་ལབ་ནས་རྤེད་བ། ད་ད་ལྟའི་ང་ཚོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་གནང་སངས་ལ་བལྟ་བ་
ཡིན་ན། གཅིག་འབྤེལ་བ་ཡོད་མྤེད་དང་། སྤུན་རྒྱ་ཡིན་མིན། གོགས་པོ་གོགས་མོ་ཡིན་མིན་གི་འབྤེལ་བ་ཐོག་
ནས་རྐུབ་ཀག དགའ་ལྡན་ཁི་བ་གི་རྐུབ་ཀག དགའ་ལྡན་ཁི་ཡི་རྐུབ་ཀག་དྤེ་རག་གི་འདུག་མ་གཏོག ཤྤེས་ཡོན་
དང་ལྷག་བསམ། དྤེའི་ཐོག་ནས་རག་གི་མྤེད་པའི་ཚོར་བ་དྤེ་ང་རང་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོད། དྤེའི་བོ་འཚབ་དང་དངངས་
སྐྲག་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཅིག་འདུག དྤེ་མ་ཡིན་པ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་དྲིན་ལ་རྤེན། ད་ལྟ་ཁོང་སྐུ་བཞུགས་ཙང་ང་ཚོ་འགིག་ཐག་ཆོད་འདུག་བསམ་གི་འདུག
ཞུ་སོར་བས། འདི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དྤེར་
Radio Free Asia ཡི་སྤྱི་འཐུས་ཀི་འོས་མིའི་བགོ་གྤེང་སྐབས་ལ་གསུངས་པ་དང་། དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གཟིགས་ཚུལ་ག་འདྲ་ཡོད་མྤེད། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གི་འགོ་འཁིད་ཀི་ནུས་པ་ག་འདྲ་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གསུངས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཟླ་བ་ ༡
དང་ཉི་མ་ ༡༤ རྤེས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྱྤེད་རང་
བཀའ་བོན་གནང་གི་ཡིན་པྤེ་ཞྤེས་གསུངས་དུས། བསམ་བོ་ཁོ་རང་ཞྤེ་དྲག་མ་བཏང་བ་བྱས་ནས་གང་ལྟར། ངས་
ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་བསམ་བོ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བཏང་བྤེ་ཞྤེས། ངས་འཇམ་པོ་བྱས་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་གིན་ངས་འདི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ལའང་། དྤེ་དུས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྱྤེད་རང་གི་
དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་པྤེ། བསམ་བོ་ཡག་པོ་བཏང་བྤེ། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་བོན་བྱྤེད་པ་ཡིན་ན་འགན་
དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ད་ལྟ་ལོ་ཆུང་ཆུང་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་དྤེ། གནས་
སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་བསམ་བོ་གཏང་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དུས་ཚོད་
ཀང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་མ་གཏོགས་མ་བྱུང་ཟྤེར་ནས། གསར་འགོད་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་
སྐབས་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ནང་ལ་བསམ་བོ་ཁོ་རང་མ་བཏང་བ་བྱས། གང་ལྟར་གོ་སྐབས་ཤིག་རག་གི་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། གོ་སྐབས་དྤེ་དམ་འཛིན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་རང་རྩིས་ནས་བཀའ་བོན་གནང་གི་ཡིན་ཞྤེས། ལམ་
སྤེང་གསུངས་པ་དྤེས་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོ་སོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་སྔོན་ལ་སོ་སོའ ་ི
བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས། སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐབས་
ཤྤེས་བྱྤེད་མཁན་ཡིན་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་སོན་གི་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་ངས་འདོད་པ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་
གི་མྤེད། ངས་ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཞུ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་སོང་། ད་ནུས་པ་ཞན་པོ་ཡོད་པ།
གཉྤེན་དང་གོགས་པོ་ལ་ལས་ཀ་སད་ཀི་ཡོད་པ། རྤེས་ལ་བཀའ་བོན་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་གསུངས་དུས། ལམ་སྤེང་ཁས་
བངས། ཁས་བངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དྤེའི་རྤེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ། རྒྱབ་རྩ་གནང་བ་ཟྤེར་ན་རྤེད།
རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་རྒྱབ་རྩ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་རྦད་དྤེ་ཞྤེ་པོ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
གནང་ནས། ཁོ་རང་གི་ངོ་དྤེབ་ནང་གང་ལྟར་ ༢༠༡༨ ཀི་ལོ་དཀིལ་བར་དུ་དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ག་པར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་ན་རྤེད། གསུང་བཤད་ག་བ་གནང་གི་ཡོད་ན་རྤེད། ཆ་ཚང་ངོ་དྤེབ་ནང་ལ་བཀམ་
ནས་སོད་མཁན་ཞིག་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ཡོད་བཞིན་དུ་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་བཀམ་ནས་སོད་
མཁན་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ། ད་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་
དུས་ཁོ་རང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཡིད་ཆྤེས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གནང་བ་སོང་ཙང་། ངས་ཤ་ཚས་སྐད་ཆ་
བཤད་པ་དྤེ་བོའ ་ི ནང་མ་ཤོང་བ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་སིད་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ཕི་དྲིལ་ལས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁུངས་ནས་ཐོན་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གསོལ་ཚིགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཚིག་གཅིག་
གསུངས་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་གི་ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་སྐབས་སུ་ཕི་
འབྤེལ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགོ་ལས་ལ་གནང་བའི་གཏམ་བཤད། ཞུ་སོར་བས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་
བཟོ་རྒྱུའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཏྤེ། ཞུ་སོར་བས་ས་ཕབ་བྱས་པའི་ཚིག་ཐོ།
ངས་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཞུས་ན་རྤེད། ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ཞུས་ན་རྤེད། གཅིག་ན་གཞོན་ལྷག་པར་
དུ་བུད་མྤེད་ལ་གཟིགས་པ་ཆྤེན་པོ་ཅིག་གནང་ནས་གོ་སྐབས་དཔྤེ་བཟང་པོ་ཅིག་གནང་སོང་བསམ་གི་འདུག སོ་
སོ་སྐབས་དྤེ་དུས་སྤྱི་འཐུས་ཅིག་ད་རྤེད་དྤེ། སྤྱི་འཐུས་བཞི་བཅུ་ཞྤེ་དྲུག་ཡོད་རྤེད་བ། སྐབས་དྤེ་དུས་ང་སོབ་ཕྲུག་
ཅིག་རྤེད། ག་རྤེ་བཤད་ན། ཡིན་ནས་སྐུ་ངོ་གིས་བོ་ཁོག་རང་རྩིས་ནས་དབྱིན་སྐད་ནང་ལ་ gamble རང་
རྤེད། བུད་མྤེད་གཞོན་གཞོན་ད་ཅིག་བོ་ཁོག་རང་རྩིས་ནས་ནག་ཁུང་ནང་ལ་མིག་བཙུམ་ནས་གང་ལྟར་ད་དུས་སི་
ལྤེགས་བཅོས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་སོ་སོ་གི་ཡིད་ཆྤེས་དང་གདྤེང་སོབ་ཅིག་བཏང་བ་ནང་བཞིན་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་
དྤེ་འཆོས་ཡ་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་ནས་ཆོད་སྤེམས་དྤེ་བསན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཅིག་སྤེབ་སོང་།
ཞུ་སོར་བས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁོ་རང་བཀའ་བོན་འོས་མི་བཏོན་གནང་བ་དྤེ། རྩ་བས་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་
མཐོང་གནང་བ་དང་། ལོ་ཆུང་ཆུང་གཅིག་ལ་མཐོང་གནང་བ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་རྦད་དྤེ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ནང་
བཤད་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Gambling རང་གནང་ནས། མིག་རང་བཙུམས་ནས་
ནག་ཁུང་ནང་མཆོངས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཤིག་འདི་ལྟར་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས། ཚིག་དྤེ་
ཁོ་རང་རང་གིས་གསུངས་པ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སིད་
སོང་མཆོག་གིས་གོ་སྐབས་དྤེ་གནང་ཡོང་དུས། ངོ་དྤེབ་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་བཀམ་པ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་རྤེས་ལ་
ཐོན་པའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་འདི་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞིག་ལའང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། གང་ལྟར་དྤེའི་སྐབས་
དྤེར་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དྤེ་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མིག་བཙུམས་ནས་ནག་ཁུང་ནང་ལ་མཆོངས་པ་ནང་བཞིན་
བྱས་ནས། ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་སྤེམས་ནང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དུས།
རང་བཞིན་གིས་དྤེ་ལ་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤྤེས་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་དང་། རང་བཞིན་གིས་དྤེའི་ཕོགས་
ལ་ལྷུང་དགོས་རྒྱུ་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག འདི་བྱས་དུས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༣༠ ཡི་ཆ་རྤེན་འོག་ལ།
ཕོགས་ཞྤེན་ཟྤེར་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་ཕི་ཟླ་ ༧
པའི་ཟབ་སོང་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་གི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཞིག ཆུ་ཚོད་ ༤ སྐད་ཆ་བཤད་སོང་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་ཚོར་བ་རྣོན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་
དུས་ངས་ཟླ་སོན་ལགས་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་ན། མི་སོབ་སོང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་མི་
གཞན་པ་ཞིག་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས། ཁས་ལྤེན་མི་ཐུབ་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ག་ཙམ་ཁྱྤེར་
མཁན་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་མྤེད། དྤེའི་དགོང་མོ་དྤེ་ལ་ངས་རྩུབ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག ཕལ་ཆྤེར་ངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གདོང་པ་ལ་འབག་གོན་པའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག་ད་ལྟ་འགྤེལ་བཤད་སོན་གནང་གི་འདུག་པ། ང་རྦད་དྤེ་
གདོང་པ་ཁོ་རང་འགྱུར་ནས། ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་སྐད་ཆ་རྩུབ་པོ་བཤད་མཁན་དྤེ་འདྲ་མིན། ང་སྔོན་མ་ཆུང་ཆུང་
སྐབས་ལ་དྤེ་འདྲ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན་ཕལ་ཆྤེར་ཡིན་འགོ ཡིན་ནའང་སྤྱི་པའི་འགན་ཁུར་ནས། ལྷག་པར་དུ་
སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སྐད་ཆ་རྩུབ་པོ་བཤད་རྒྱུའི་གཤིས་ཀ་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕིན་
སོང་། དྤེ་ནས་ ༢༠༠༩ ལ་སོན་བརོད་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་
པ། དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་དུས་ངས་སྐད་ཆ་རྩུབ་པོ་བཤད་མྤེད། ནང་གཏམ་བཤད་པ་དྤེ་དག ཕ་མ་དང་ནང་མི་ཚོ་ལ་
ཡིན་གི་རྤེད། མི་སུ་ཡིན་ནའང་ནང་གཏམ་བཤད་ས་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་བཤད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
གཞན་པ་མི་གསུམ་ལ་བཤད་པ་ཡིན། མི་གསུམ་ནང་ནས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ལ་བཤད་པ་རྤེད་ཅྤེས། སྐད་
ཆ་དྤེ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་གིས་སིད་སོང་ལ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། ངས་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་ཁོ་རང་གིས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་
ལ་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དཔང་རགས་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་
ཁོ་རང་གི་ཆོས་གོགས་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་དང་སིད་སོང་དབར་
འབྤེལ་བ་ག་འདྲ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་གནང་
གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་མཁྱྤེན་པ་མ་རྤེད། ལོ་ལྔ་སྤྱི་འཐུས་མཉམ་དུ་གནང་བ་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ན། སིད་སོང་ལ་བཤད་ཀི་རྤེད་བསམ་ནས་བཤད་ཡོད་ན་མྤེད་ན། དྤེ་
ངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་སུས་ཞུས་ཡོད་ནའང་། ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་གིས་ཞུས་ཡོད་
ན་རྤེད། གཞན་པ་མི་གཉིས་དྤེས་ཞུས་ཡོད་ན་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ནང་མི་ཞིག་གིས་ངས་སིད་སོང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞུ་གི་
རྤེད་བསམ་གི་མི་འདུག ནང་མི་གཅིག་གིས་སིད་སོང་ལ་ཡར་ཁ་ཐུག འོ་ད་ཟླ་སོན་གིས་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་ལབ་ཀི་
འདུག་ད་ཞྤེས་དྤེ་བཤད་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡར་ལན་སད་པ་ཡིན་
ན། ཁོ་རང་དྤེ་དུས་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་གི་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་དུས་ཙམ་པར། སིད་སོང་གི་གཟིགས་པ་ཡག་པོ་
ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག གང་ལྟར་སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའི་ཆྤེད་དུ།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དཔང་རགས་སད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རྤེད། དཔང་རགས་དྤེའང་དུས་ཚོད་དྤེ་སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ། ད་ལྟ་
དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༠ ཐམ་པའི་འོག་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་གསལ་སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་གི་
བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་ད་གིན་དཔང་པོ་ཡར་བཞྤེངས་པའི་སྐབས་ལ། ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༨ ནང་ལ་མར་བཀའ་འདྲི་གནང་དུས། ཚིག་དྤེ་ངན་
བསབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསུངས་སོང་། ད་གིན་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་སོང་། ངན་བསབ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁྱྤེད་རང་
གི་དཔང་རགས་ནང་ལ་ངན་བསབ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་མི་འདུག་པ་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་
གནང་བའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་ངན་བསབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རང་གཞག་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དྤེས་ག་རྤེ་
སོན་གི་ཡོད་རྤེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ཁོ་རང་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་གཞན་པ་ཞིག་གིས་
སྐད་ཆ་བདྤེན་མི་བདྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་རྩོད་པ་གཞི་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཞིག དྤེ་ཆབ་སིད་ཀི་ངོ་བོ་འདྲ་པོ་ཞིག་སད་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོངས་
གགས་བཟོས་ནས། ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་རྤེད་པ། དྤེ་བདྤེན་མི་བདྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་ད་ལྟ་ཁས་ལྤེན་གི་
ཡོད་མ་རྤེད་ད། དྤེ་རྤེས་ལ་ང་ཚོས་རྩོད་པ་གཞི་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དྤེ་འདྲའི་ཁྱབ་བསགས་
བྱྤེད་དགོས་པ་ལ་བཀའ་བོན་ནི་མ་རྤེད། དྲིལ་བསགས་ཀི་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་
མཉམ་དུ་བསད་ནས། བྱུས་བསིགས་ནས་དྤེའི་ནང་ལ་ངན་བསབ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་བླུག་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་
ནས། ད་གིན་ངོས་བཞྤེས་གནང་སོང་བ། གནས་སངས་དྤེ་འདྲའི་འོག་ནས། དྤེ་ཕོགས་ཞྤེན་དང་སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་
སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་མིན་པ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཡང་སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་གི་སྐད་ཆ་
གཅིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་དཔང་རགས་སད་རྒྱུའི་སྐོར་ལ། འདིར་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བའི་
ཡིག་ཐོག་ནང་ལ། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ཉིན། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ཀིས་
འབྤེལ་བ་གནང་སོང་ཞྤེས། དྤེ་ཡིག་ཐོག་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། ད་གིན་ངག་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
ན། ང་ཚོའི་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་སྔོན་ལ་བྱུང་སོང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ང་ཚོས་ཡི་གྤེ་བཟོ་
བཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ངས་དང་པོ་དབྱིན་ཡིག་ནང་བིས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བོད་ཡིག་ནང་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཟྤེར་བ།
དྤེ་དཔང་པོའ ་ི དཔང་རགས་དྤེ་དཔང་པོ་རང་གིས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་རིང་
དཔྤེར་ན་འདིར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བས་འཁིད་པའི་དཔང་པོ་དྤེ་ལ་ཁྱྤེད་རང་སྐད་ཆ་དྤེ་ཤོད། དྤེ་མ་
ཤོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཁ་མཐུན་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཁོ་རང་ལས་བྱྤེད་ཅིག་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་
གིས་སྐད་ཆ་འདྲི་གི་འདུག ཁྱྤེད་རང་གང་དྲན་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྲང་པོ་བཤད་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་མ་
གཏོགས། དྤེའི་སྔོན་ལ་ཁྱྤེད་རང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཡོད་རྤེད་པ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་ཞིག་འདྲི་རྒྱུ་བྱུང་མ་གཏོགས། ཁ་མཐུན་
བྱས་ནས་སྐད་ཆ་ཡར་མར་བཟོས་པ་དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིའི་གནས་
སྐབས་སུ་དཔང་པོ་བཀའ་ཤག་རང་ལ་བཅར་ནས། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་མཉམ་དུ་བཞུགས་ནས། ཚིག་ག་རྤེ་
བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཡན་ཆད་ནས་དྤེ་གནང་བ་དང་། རྩ་བས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དགོང་
མོ་ཕི་པོ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ད་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་
ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ལ་བཏོན་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། མཚན་གང་ལས་ཀ་བྱས་པའི་རགས་ཤིག་རང་བཞིན་གིས་
སོན་གི་འདུག་པ། ད་ཡང་དབྱིན་ཇི་ནས་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་ནས་བཞུགས་པ་ཡིན་གི་རྤེད་པ། གང་ལྟར་མཚན་
གང་གཉིད་མ་ཁུག་པ་བྱས་ནས། ཞོགས་པ་སྔ་པོ་དྤེ་ཡང་ཚེས་ ༡༧ ཟྤེར་དུས་གཟའ་སྤེན་པ་གསུམ་པ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་གུང་གསྤེང་རྤེད། གཟའ་སྤེན་པ་ཉི་མ་གཉིས་ཀར་གུང་གསྤེང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གཟའ་སྤེན་པ་
གུང་གསྤེང་གི་ཉིན། ཚེས་ ༡༦ དགོང་མོ་མཚན་གང་གཉིད་མ་ཁུག་པ་བྱས་ནས། ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ལ་དྲ་
རྒྱའི་ནང་བཏོན་པ་དྤེ་ཚོ། ད་ལྟ་བར་དུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལས་བྱྤེད་སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་
གོ་མོང་ཡོད་དྤེ། ཡིན་ནའང་མཚན་གང་དྤེ་འདྲ་བསད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་གོ་མ་མོང་། དྤེ་འདྲ་གནང་དགོས་
པ་དྤེ་ཡང་རྩོད་ལན་པས་མོ་ལ་ཕོགས་ཞྤེན་གནང་བ་དང་། སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་རང་གི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། ད་
ལྟ་འདིར་དཔང་པོ་བཅར་པ་དྤེ་ཡང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཏག་ཏག་ཅིག་ཞུ་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད། དཔང་རགས་སད་རྒྱུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་། ད་གིན་ངོས་ལྤེན་གནང་སོང་། དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ངོ་ཤྤེས་པ་དྤེ་འདྲའི་སར་ཕིན་ནས། ཚོར་བ་ཆྤེན་
པོས་ངུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ངོས་ལྤེན་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་ངུ་དགོས་པའི་དགོས་
པ་དྤེ། རྩོད་ལན་པ་ལ་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་། དྤེ་གསལ་
བཤད་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། གནང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཞུ་ཚོད་ཁག་པོ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་གོ་བ་ལ། དཔང་
རགས་འཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་གི་འདུག ཁིམས་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ང་ལ་རག་ལས་བསད་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་ཀི་
འདུག་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་ང་ཚོས་གོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཁྤེ་ཕན་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད། ད་
ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་མྤེད་ནའང་དཔང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་གསུང་རྒྱུ་གཅིག་འདི་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་
པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ངོ་རོལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་འདྲའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁོ་རང་དྤེ་གནང་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་མི་སྒྤེར་གཅིག ང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་
མི་སྒྤེར་གཅིག་དང་། བཀའ་ཤག་ཁིམས་ལ་གཏུག་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁོ་སུ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀི་
ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། ཁྤེ་ཕན་ཆྤེ་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་པ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་
ཁིམས་འདི་ཐག་གཅོད་པའི་མཐའ་འབས་ལ་ཁྤེ་ཕན་ག་རྤེ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྤྱི་ཚོགས་ནང་སོ་སོའ ་ི མཐོང་
ཆྤེ་རུ་འགོ་མྤེད་ནའང་། ངས་བཀའ་ཤག་གི་ཕོགས་ལ་ལངས་པ་ཡིན་ད་ཟྤེར་ནས་མཐོང་ཆྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ།
དྤེ་འདྲ་ཞིག་གིས་ཕྤེབས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་མ་ཞུ་རང་ཞུ་འདྲ་པོ་ཆགས་འགོ་གི་འདུག དྤེ་ཚོ་བཀའ་མོལ་གསུངས་
པ་དྤེ་དག་ཀང་། དཔྤེར་ན་མི་གཞན་པ་ནང་མི་ཚོ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ངས་ཐག་ཆོད་ནས་
ཞུ་གི་ཡོད། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན། རྤེས་ལ་རྩོད་པ་ནང་ལ་ཡོང་གི་རྤེད། ཡིན་
ནའང་སྐད་ཆ་གང་བཤད་པ་དྤེ་ངས་བཤད་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ། ངའི་གཤིས་ཀ་ལ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ། ངའི་བསམ་བོ་ནང་ལ་
འཁོར་མ་སིད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་དག་དམིགས་ཡུལ་ངྤེས་ཅན་ཞིག་
གི་ཐོག་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ལས་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་སོབ་སོང་རང་
གི་ཆྤེད་དུ་བཞག་པ་ཡིན་པ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ངས་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དཔང་པོ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན།
ང་ཕ་མ་ཚོ་ཉྤེ་པོ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ངས་འདི་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། ཕ་མ་ཚོའི་རྤེ་བ་དྤེ་བུ་མོ་སོབ་སོང་ཞིག་སྔོན་ལ་མཐར་
ཕིན་རོགས་བྱས་ན་ཞྤེས། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ངས་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁྱྤེད་རང་ཕ་མའི་རྤེ་བ་དྤེ་སོབ་
སོང་ཐོན་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་ངོས་ལྤེན་གནང་སོང་བ། ངོས་ལྤེན་གནང་བ་ནང་བཞིན། ཁྱྤེད་རང་
སྔོན་ལ་སོབ་སོང་དྤེ་མཐར་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་རྤེད། ལོ་ལྔ་མ་གཏོགས་སྤྱི་
འཐུས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ཕག་ལས་གནང་མྤེད་དུས་ཙམ་པ། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
གང་ཚང་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
སིད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་གནང་ནས་
ད་ལྟ་ང་ལ་ཚུར་འདི་ལྟར་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞིན་གིས་དཔྤེར་ན་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་མཁན། ཁོ་རང་གིས་ཉྤེ་
ས་སུ་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་གསུངས་ས་དྤེས་ཡར་སིད་སོང་ལ་སིག་སྤེལ་དུས་ཙམ་པ་ལ་དྤེ་དཀྲུག་
ཤིང་རྒྱག་མཁན་ཆགས་པ་རྤེད་པ། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་ཤ་ཚ་ནས་བསབ་བྱ་རྒྱག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཁན་མི་དྤེའི་ཁ་གཏད་ལ་དཔང་པོ་ལངས་ནས། འདིར་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་མི་ཕར་ཕོགས་དྤེའི་
གཤིས་ཀ་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་མཁན་དྤེ་ཚོ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་
གིས་ནང་མོལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡར་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་རྒྱུའི་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་ནས། བྤེད་སྤྱོད་ལོག་པ་གཏོང་མཁན་དྤེ་འདྲ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་སོད་མཁན་ཞིག་ལའང་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་
རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག འདི་
རྤེས་ལ་ད་ལྟ་སོབ་སོང་རང་གི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་གསུངས་པ་དྤེ་ལ། དཔྤེར་ན་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཕ་མ་གཉིས་ཀས་
སྔོན་མ་ནས་གསུང་བཞུགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཉྤེ་ས་དྤེ་ཚོས་ཀང་ང་ལ་གསུང་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་
རང་ཡང་ཉྤེ་པོ་འདྲ་ཞིག་བརྩི་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དངོས་གནས་ད་ལྟ་ལོ་ཆུང་ཆུང་རྤེད། ལོ་ཆུང་
ཆུང་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་སོབ་སོང་ཞིག་མཐར་ཕིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ལོ་ལྔ་གནང་བ་རྤེད། ཡང་
བསར་སྤྱི་འཐུས་ཐོབ་པ་རྤེད། ཐོབ་ཀིན་ཐོབ་ཀིན་ཡང་ཞོར་ལ་སོབ་སོང་གནང་བར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔོན་
ལ་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་འདྲ་པོ་ཞིག སོབ་སོང་ཡང་ཐོན། སྤྱི་
འཐུས་དྤེ་ཡང་ཚར། དྤེ་ནས་ཉམས་མོང་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་འགན་
བཞྤེས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད་པ་བསམས་ནས། བསབ་བྱ་དྤེ་ལྟར་བརྒྱབ་པའི་སྐད་ཆ་རྤེད། ཡིན་ནའང་
བསབ་བྱ་ལ་ཉན་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ད། གསལ་པོ་རྤེད། ཉན་གི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་སངས་འདི་
ལྟར་ལྷག་པ་རྤེད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གཞན་པས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཚོའང་། ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།
ངས་འདིར་དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་གི་མྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ནང་མི་ནང་ལ་མ་
མཐུན་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དྤེ་ག་རང་གིས་ནང་གི་ཁྤེ་ཕན་ལ་བལྟས་ནས་ངས་
དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་གི་མྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་འདི་སུས་གསུངས་པ་ཡིན་མིན་དང་ག་དུས་གསུངས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཆ་
ཚང་ཞིག་ངས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་ཁས་བངས་མ་སོང་། ཁས་མ་བངས་པ་ཡིན་ནའང་།
གང་ལྟར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ལ་ལོ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ལས་
མཚམས་གཞག་དགོས་པ་དྤེ། དཔྤེར་ན་སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་བཀའ་བོན་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ལས་ཀ་
དྤེ་མཚམས་བཞག་ནས་སོབ་སོང་ལ་ཕྤེབས་ཀི་རྤེད་བྤེ། ཕྤེབས་ཀི་མ་རྤེད། ད་གིན་ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན།
ཁྱྤེད་རང་ལས་ཀ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་འཕྲད་མ་སོང་། བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། དཀའ་ངལ་
འཕྲད་མ་སོང་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་དཔང་རགས་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཞུ་སོར་བས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་པཟོས་རྒྱུའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་བཞི་པ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་
པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ས་འཇུག ཞུ་སོར་བ་ནས་ཚིག་ཐོ་ཕབ་བཤུས་ཀིས་བཀླགས་པ་གཤམ་
གསལ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཚང་མ་ཡིག་ཐོག་ལ་མར་ཕབ་ཡོད་ན། སའང་དགོས། ཡིག་ཐོག་ནང་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཕར་རྩོད་
ལན་པ་ལ་གཏོང་དགོས་བྱྤེད་ཀི་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། "ལགས་འོང་། ད་ལྟ་འདིར་འདིའི་ནང་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ང་ཚོ་འདི། སིང་རྤེ་ Editor དང་རྩིས་པ།
འགན་འཛིན་དང་དྲིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་དང་། ད་གཅིག་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག གང་བྱས་བྱས་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད་བཞག
དྤེ་སྒྤེར་གི་ Platform འདྲ་པོ། ད་ག་རྤེ་ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད། ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་ད་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་
རིམ་པས་རིམ་པས་ Address བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོའི་ Tibet.net ལ་
Guidelines ཡོད་རྤེད། President དྤེ་དབྱིན་ཇི་ནང་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་ཡོད་པའི་སྒང་ལ་
Circular ཡོད་རྤེད། Tibetan Government in Exile ཆགས་འགོ་ན། Amend བྱས་
ཚར་རྤེད། But than ད་ཡང་དྤེ་འདྲའི་སིད་སོང་གིས་ Report མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་བ་དྤེ་འདྲ་བིས་ཡོང་དུས།
བིས་ཡོང་བའི་ཚིག་དྤེ་ཚོ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ནས། གསལ་སོན་ལགས་ཀིས་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ན་དྤེ་བྱྤེད་ཆོག་གི་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཨི་མྤེལ་བཏང་ཡོང་གི་འདུག་པ། Funding དྤེ་ཁོ་རང་སོབ་སོང་འགོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། འདི་གངས་
ཀ་མང་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། Univeristy ལ་ Applicant མང་པོ་ཞིག་འདུག་པ། ཕོགས་གཉིས་ནས་དྤེ་གས་
འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད་བཞག འདི་ལ་གང་ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་པ་དྤེ་རྐང་རྤེས་ལག་བསུབ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་ན། སོ་སོའ ་ི དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ཟིན་ནས་དཀའ་ལས་ཤིག་བརྒྱབ། འཆར་གཞི་ཞིག་བཏིང་བ་དྤེ་ཡང་།
སིངས་ཆ་བསྐྲུན་བཞག་པ་ཞིག་དྤེ། འདྲ་མི་འདྲ་ Misuse བྱས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག གང་ལྟར་དྤེ་ Leading to
no-where འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད་བཞག སྤྱི་པ་དང་སྒྤེར་གཉིས་ཀ་ལ་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང་།
སོབ་སོང་དྤེ་མཐར་ཞིག་སྤེལ་ན། སོ་སོ་ཧ་ཏག་ཏག་ཅིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། སོ་སོའ ་ི སྤྱི་ཚོགས་ལ་ག་དུས་ཡིན་
ནའང་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་པ་ལ། ད་ལྟ་ཆབ་སིད་འཁྲུག་པོ་ཞིག ང་རང་ཡར་དྲུད་ཀི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ། མར་དྲུད་ཀི་ཡོད་
པའི་བཟོ་འདྲ་པོ། control ཞྤེ་དྲག་མི་འདུག ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་ཚར་དུས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་མི་འདུག་བ།
Independent Voice དྤེ།" ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེས་ལ་ཡིག་ཐོག་ལ་གཞན་པ་དང་མཉམ་དུ་ཕུལ་ཆོག་པ་གིས་
ཞྤེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་འདིར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པར་ཐོན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ངས་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་ཀི་མིན། ཡིན་ནའང་
ངས་འདིར་ས་ཡོད་པ་འདི་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན། དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད། ཡིན་ནའང་མར་
ཐོན་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བྱུང་མ་མོང་པ་ཞིག དྲུང་ཆྤེ་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞི་
བཅུ་ལས་ཀ་བྱས་མོང་བ། རྤེས་སུ་ཐོན་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ནས་ཐོན་ཕག་ཡིན་ད་ཞྤེས།
གསོལ་སོན་བཏང་བ་དང་གསོལ་ཇ་བཏང་བ་དང་། དྤེ་འདྲ་ལ་ཕྤེབས་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་རང་ལ་དྲུང་ཆྤེ་
གསུམ་ཙམ་ཟུར་པ་ཆགས་པ་རྤེད། ད་ཡིན་ནའང་གཅིག་བྱས་ན་འདིའི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཁོ་རང་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྤེ་གནང་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Farewell གི་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏོག་བཀགས་པའི་སྐབས་དྤེ་ལ། ང་སང་ཉིན་འགོ་གི་
ཡོད། དྤེ་རིང་གཅིག་འཛོམས་ན་བསམ་བྱུང་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཡང་ཤར་གིང་ཟླ་

Page 630 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོན་ལགས་ PhD བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་འདྲའི་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་བསོན་ཡོད་
རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ལས་བྱྤེད་ཐོན་པའི་སྐབས་སུ། མ་འོངས་པ་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་མ་རྤེད་དྤེ་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་ཞྤེ་དྲག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ཉིན་དྤེར་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མ་མོང་བ། གཅིག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་རྤེད། གཉིས་ནས་དྤེ་ཚང་མ་ Facebook ནང་ལ་ Live བཏང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་
བར་དུ་དྲུང་ཆྤེ་སུ་གཅིག་ལ་གནང་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། ལོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ལྷག་གནང་མོང་མཁན་དྲུང་ཆྤེ་དྤེ་ཚོའི་
ཕྤེབས་སོན་སྐབས་ལའང་། སིད་སོང་ཕྤེབས་ནས་བསོད་བསྔགས་གནང་བ་དང་། ཕར་བསོད་བསྔགས་གནང་།
ཚུར་བསོད་བསྔགས་གནང་བ་དྤེ་ཚོ། དྤེ་མ་མཐུན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་མྤེད་པ། གཞན་པ་ལ་སོན་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་
འཁབ་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས། དྤེ་འདྲ་ཞིག་
གནང་སོང་། དྤེ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། འཆམ་གི་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་གཉྤེན་དང་ཉྤེ་ས་མང་པོ་ཞིག་ལ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། གཉྤེན་དང་ཉྤེ་ས་ཚང་མ་འདིར་དཔང་པོ་འཁིད་དགོས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཡང་ནང་མི་ནང་ལ་རྙོག་དྲ་
ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ནས་དཔྤེར་ན་སོབ་སོང་རང་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན།
བཀའ་བོན་གི་གོ་གནས་དྤེ་རག་ཡོད་ན་སོབ་སོང་གནང་བར་ཕྤེབས་ཀི་རྤེད་ཕྤེབས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་གཅིག་རྤེད། དྤེ་
སྔོན་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ ༢༠༡༨ ཀི་ཟླ་དཀིལ་དྤེ་བ་ཞིག་ལ་ཆགས་ཀི་མྤེད་འགོ དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ་ Radio Free
Asia ཡིས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལ། ཁྱྤེད་རང་ལ་ལས་ཀ་སོད་དགོས་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ལས་ཀ་སོད་
དགོས་ཞུས་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་ཨ་མ་ལགས་མོ་བསོན་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། མོ་བསོན་དུས་ཙམ་པ་ལ་
དང་པོ་སོབ་སོང་བྱས་ན་ཡག་ས་རྤེད་ཅྤེས་བབས་པ་རྤེད། དྤེ་མོ་རང་ལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། མོ་རང་གི་གསན་
ཡོན་མ་རྤེད། ང་རྦད་དྤེ་ Tibet Museum གི་འགན་འཁྱྤེར་ཡོད། འབུམ་མང་པོའ ་ི འགན་འཁྱྤེར་བསད་
ཡོད། དྤེ་ངས་ཚར་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་སོབ་སོང་རང་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་། གནས་སངས་འགྱུར་
བ་ཕིན་ནས། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་ཕིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་རིང་
ཞོགས་པ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོའང་དྲང་ཚུགས་ཀི་གནས་སངས་ཤིག་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་
ད་གིན་དཔང་པོ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ངས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སྤེམས་ལ་དྤེ་ཙམ་ཞིག་ཕོག་
ཡོད་རྤེད་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག་དྲན་མ་སོང་། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ངས་ Case དྤེ་འདྲ་གོ་བ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་
གིས་ཟླ་སོན་ལགས་ལ་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་པ་དྤེ། མོ་རང་གིས་གོ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་བངས་པ་ཡིན་ནམ། དཔྤེ་མི་སིད་
པའི་སྤེམས་ལ་སང་སྤེམས་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་སྤེས་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ པ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་བོན་འོས་མི་བཏོན་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་འོས་ཐོན་པ་རྤེད་དྤེ།
ལོའ ་ི རྤེན་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པ་ལ་འོས་བཏོན་པའི་སྐབས་སུ།
འོས་ཀི་གངས་ཀ་མ་ལོངས་ནས་ཟགས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་གཉིས་ཆགས་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྱྤེད་རང་དྲིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་པྤེ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། མོ་
རང་གིས་ཆྤེ་མཐོང་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་ཨ་མ་ལགས་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་དུས་
ཙམ་པ་ལ། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ང་ལ་ཆུ་ཚོད་བཞི་ Torture བཏང་སོང་། Torture ཚིག་དྤེ། མནར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅོད་བཏང་སོང་། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ང་འཇོན་གི་མ་རྤེད་ལབ་སོང་། དྤེ་ངས་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ངས་
བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ཞྤེས། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་སྤེམས་ནང་འཁོན་འཛིན་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཞིག ད་
གིན་འདིར་དཔང་པོ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལ་གསུངས་སོང་བ། ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་རྦད་དྤེ་གདོང་པ་བལྟ་འདོད་བྱུང་མ་
སོང་། དྤེ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། ཞུ་སོར་བ་ལ་འཁོན་འཛིན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྤེད་
བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག ངས་བྱས་ཙང་ཉྤེ་ས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ང་ལ་
བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད་ད། ངས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེས་ད་ལྟ་བར་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ད། ངས་ཞུས་པ་དྤེ་
སོབ་གསོ་རང་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས། ཤ་ཚ་རང་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་ད་ལྟ་འདིར་
ཕལ་ཆྤེར་དཔང་པོ་ལངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁོ་རང་བཀའ་བོན་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཁོ་རང་གི་འོག་ལ་བསད་
རྒྱུའི་འདོད་པ་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་སོན་གནང་གི་འདུག་བ། དྤེ་སྤེམས་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་ད།
ལོ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ནའང་བཀའ་བོན་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་གི་ཁྤེ་ཕན་གི་ཆྤེད་དུ་ངས་སོབ་གསོ་
བརྒྱབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་འོག་ལ་སོད་འདོད་མྤེད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པ་ལ། འདི་ལ་འཁོན་འཛིན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་
དོན་ཚན་ ༣༠ པའི་ [ག] ༢) པའི་ནང་ལ་འཁོན་འཛིན་བྱས་པ་ཞྤེས། འདི་ཐོག་ནས་དཔང་པོས་ད་ལྟ་ང་ལ་སང་
སྤེམས་ཆྤེན་པོའ ་ི གསུངས་པ་དྤེ། ང་རང་ཡང་ཧོན་ཐོར་པ་འདྲ་པོ་ཞིག ངས་ཁ་ནས་བཏོན་ཤྤེས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་ཞིག་ག་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག གཅིག་བྱས་ན་སོ་སོས་འཇོན་གི་ཡོད་བསམ་
ནས་གཞན་པ་ཞིག་གིས་འཇོན་གི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གོ་བ་ལྤེན་ཡོད་ན། གོ་བ་བངས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ་འདི་
ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཕོག་ནས། དྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། བྱས་ཙང་ཨ་མ་
ལགས་ཀང་ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རྤེད། བུ་མོས་ག་རྤེ་ལབ་པ་དྤེ་ཨ་མ་ལགས་ཀིས་དྤེ་བྱྤེད་ཀི་རྤེད་པ། འདི་བྱས་
དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁིམས་ལ་གཏུག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་ནང་ལའང་བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་
ཡིན་པ་དྤེ་དཔང་པོ་རང་གིས་ཁས་ལྤེན་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་སྐད་ཆ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཁས་ལྤེན་གནང་བ་རྤེད། ཕ་
མ་གཉིས་ལའང་སྤེམས་ཀི་ཚོར་བ་ཡོད་རྤེད། ང་དྤེ་རིང་རིམ་པ་འདིའི་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་མ་ཐུག་ན་བསམས་
ནས་དྲན་སོང་། ཁ་སྤེང་ཁྤེ་ཉིན་ནས་ངས་བང་བསིགས་དུས་ཙམ་པར་རིམ་པ་གཉིས་བང་བསིགས་པ་ཡིན། རིམ་
པ་དང་པོ་དྤེ་དྤེ་རིང་དཔང་པོའ ་ི གསུང་བབ་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཀང་ཕར་ཁུངས་
སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་བསྤེལ་ནས། དྤེ་ག་རང་བཞག་ན་བསམས་སོང་། ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་གི་དཔང་པོའ ་ི གསུང་བབ་
དྤེ་ངའི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ནང་མི་ཕྤེབས་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལའང་གུས་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་མ་འདོད་བཞིན་དུ་འདི་འདྲ་འདྲི་དགོས་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་ད་ལྟ་སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་གི་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༠
པའི་འོག་ལ། སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་གི་དཔང་པོའ ་ི གསུངས་པའི་ནང་ལ་གང་ལྟར་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ལ་
བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡིག་ཆ་ནང་བཏོན་པ་བྱས། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་དང་མཉམ་དུ་འཆར་གཞི་བསིགས་ནས་ང་ལ་
ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་དྤེ་གཉིས་ཀི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཀང་མཐུན་མ་སོང་། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ད་ལྟ་འདི་ཕ་གི་ལ་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཙམ། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཙམ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཙམ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དུས་
ཚོད་གསུངས་པ་དྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༢༠ ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢།༤༠ བར་དུ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༢༠
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆུ་ཚོད་ ༣།༤༠ ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་
ཆུ་ཚོད་ ༣།༤༠ གསུངས་སོང་། ཆུ་ཚོད་ ༤ མན་ཞིག དཔྤེར་ན་དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་། ངས་ཏག་
ཏག་ཅིག་དྲན་གི་མི་འདུག དྲང་པོ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ཆང་འཐུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ངས་ཆང་བཅད་
ནས་ལོ་གཉིས་དང་ཕྤེད་ཀ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ལོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ག་དུས་
ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་དྲི་བ་བཏང་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཆང་བཏུང་བ་རྤེད་
པ་ཟྤེར། ཆང་ཁོ་རང་གིས་ཀང་འཐུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཚང་མས་འཐུང་གི་ཡོད་
རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་གཅིག་པོས་འཐུང་གི་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་དུས་ཆང་འཐུང་གི་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ག་འདྲ་རྤེད། ད་གིན་རྩོད་ལན་
པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྲི་བ་བཏང་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་པ། Sofa ག་བ་བཞག་འདུག ཁོ་ག་བ་བསད་སོང་། ངས་
འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ཕ་གིར་ཐོ་རྒྱག་ཏུ་སྐད་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད་པ། ཁོ་རང་ངའི་ངོ་ཤྤེས་པ་བྱས་ནས་དྤེའི་
དགོང་མོ་བསྤེབས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལྟར་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཆུ་ཚོད་ཀི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་
རྤེད། ཏག་ཏག་གསུངས་མ་སོང་། ངན་བསབ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ། ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། སིད་སོང་གིས་
མར་ལབ་སོང་ཞྤེས་དང་པོ་གསུངས་པ་རྤེད། རྤེས་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡར་ཕིན་ནས་ངན་བསབ་ཟྤེར་བའི་
ཚིག་དྤེ་གཞག་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གིས་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕོགས་ལྷུང་
ཟྤེར་བ་དྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ད། དཔང་པོ་ཕོགས་སུ་ལྷུང་ཚར་བ། དཔང་པོ་ཕོགས་སུ་ལྷུང་ཚར་དུས་ཙམ་པ་ལ།
ཕོགས་ལྷུང་ཟྤེར་གི་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཕོགས་ཞྤེན་ཟྤེར་གི་ཡོད་ན་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དཔང་པོ་ལ་འཕྤེར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། སིད་སོང་མཆོག་གིས་མར་
བཀའ་འདྲི་གནང་བའི་སྐབས་སུ། སུས་སྐད་ཆ་དྲིས་སོང་། སུས་ཞུས་སོང་དྲིས་དུས་ཙམ་པ་ལ། སིད་སོང་གིས་
གསུངས་མ་སོང་། དྤེ་ག་ཚོད་བདྤེན་པ་ཡིན་མིན་ངས་མི་ཤྤེས། ཡིན་ནའང་ངས་ཁྱྤེད་རང་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་
སིད་སོང་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ལ་མིང་དྤེ་བཏོན་ཞོག་ཅྤེས་ངས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གི་མ་རྤེད། རྩོད་
ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ནང་བཞིན་རྦད་དྤེ་ངར་པོ་བྱས་ནས་བཀར་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་གཤིས་ཀ་དྤེ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་།
ད་གིན་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཞུ་རུ་བཅུག་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། སིད་སོང་ལ་ཡར་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་སིད་སོང་ཁྱྤེད་རང་གིས་མཁྱྤེན་དགོས་པའི་གནད་
དོན་ཞིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་སིད་སོང་ལ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ག་ཞིག་གི་ཚོར་བ་རྣོ་བོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། ཁོ་རང་གི་
སྤེམས་ནང་ལ་ང་གཉིས་ཚུར་འགིག་རོགས་བྱས་ན་ཡག་པོ་བྱས། དྤེ་མ་འགིག་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རྤེད། ང་ཚོ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད། ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཨ་རིའི་དོན་
གཅོད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཉི་མ་རག་པར་སིད་སོང་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་ཕག་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ནི་བྱྤེད་དགོས་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་བ། སོ་སོས་ལས་ཀ་བྱས། ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཞུས། དོན་དག་བསྒྲུབས་
པ་དྤེ་ཚོ་འཐུས་ཤོར་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ད་ལྟ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ནང་ལ་ཡོང་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་མ་
དགོས་པ་བྱྤེད། ཡིན་ནའང་། དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་གི་བསམ་བོ་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། དྤེ་རིང་
ཞོགས་པ་ཞུས་པ་ཡིན། དཔྤེར་ན་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིན་དྤེར་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་།
ཤར་གིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ལས་ཁུངས་ལ་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ལའང་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་སོང་། ད་
སིད་སོང་མཇལ་བར་ཕྤེབས་ཀི་མིན་པྤེ། ཁྱྤེད་རང་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡག་པོ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གསུང་
གི་འདུག ང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཕ་གིར་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་རྤེད། སིད་སོང་སིད་སོང་
རྤེད། ང་དོན་གཅོད་ཅིག་རྤེད། དྲུང་ཆྤེའི་གནས་རིམ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསད་ཡོད། དྤེ་ངས་བྱས་
ནས་བསད་ཡོད། ངས་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་ས་རྣམ་པ་གཉིས་རྤེད། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད་བ། དྤེའི་ནང་ནས་ལྷག་
པར་དུ་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ངས་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཞུས་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་
བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་སིད་སོང་ལ་ཞུ་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཡིན་ན། བཅར་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་
གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཁྱྤེད་རང་གིས་དུས་ཚོད་བཟོས་ནས་ང་ཡར་བཅར་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ང་བཅར་
དགོས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ང་སིད་སོང་མཇལ་བ་ཡིན། ཁོ་རང་དགོངས་པ་ལའང་སྡུག་པ་
ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་གནང་ལུགས་གནང་སངས་དྤེ། ད་ལྟའི་གནས་བབས་འདིའི་ཐོག་ནས་
གནང་ལུགས་གནང་སངས་འདི་དྤེའི་གས་འདྲ་པོ་ཞིག དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་པ་རྤེད་དྤེ། རྤེས་སུ་
ཁྱྤེད་རང་གི་འདི་ང་ཚོས་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་བཏོན་གི་ཡིན་པྤེ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་འདི་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གི་
སྐད་ཆ་རྤེད། འདི་ཕི་ལ་བཀམ་ན་འགིག་གི་ཨྤེ་ཡོད་ན་ཟྤེར་རྒྱུའི་བསམ་བོ་ཞིག་ད་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། དྤེ་འདྲའི་
ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་བསམ་བོ་གཉིས་དྤེ་ནང་འགལ་ཆགས་ཀི་འདུག དང་པོ་ཚོར་བ་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག འདི་མ་འགིག་པའི་རྣམ་པ། ད་ལྟ་ལན་སྤེལ་མཁན་དྤེའང་འགིག་
ཡོད་རྤེད་འགིག་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། འགིགས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་ངོས་བཞྤེས་གནང་སོང་བ།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་འགིག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཤྤེས་བཞིན་དུ་ཁྱྤེད་རང་གིས་དཔང་རགས་ལ་ག་རྤེ་
བྱས་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པར། དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ངོ་རོལ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་བ། དྤེ་ཡིན་པའི་སོང་
ཙང་། དཔང་རགས་དྤེ་ཕུལ་བའི་གནས་སངས་འདི་ཛོར་དུ་དང་བཙོག་ཏུ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་གཙང་
དུ་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་ཞིག་ད་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། དྤེ་འདྲའི་སྔ་ཚིག་ཕི་
འགལ། སྔོན་ལ་གསུངས་པའི་ཀུན་སོང་དང་། རྤེས་ལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་ཆགས་ཀི་འདུག དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༠ འོག་ནས། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་གང་ལྟར། དཔང་པོའ ་ི དྲང་ཚུགས། དཔང་
པོས་སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་སྒྲུབ་རྒྱུ། དཔང་པོས་ཕོགས་ཞྤེན་གནང་སངས། དཔང་པོས་སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་གནང་བ།
དཔང་པོས་འཁོན་འཛིན་གནང་བ། དྤེ་དག་ཚང་མའི་འོག་ནས་དཔང་པོས་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དང་། དྤེ་རིང་གི་
བརོད་ཚིག་དྤེ་དག་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་ཡིན་ན། ཁིམས་འདི་དྲང་པོ་ཡོང་གི་མྤེད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་གསལ་རང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། དྤེ་སྔ་ངས་དགག་ཆ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དགག་ཆ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ངས་དོན་ཚན་གསུམ་མ་གཏོགས་ཕུལ་
མྤེད། དོན་ཚན་བཞི་པ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། དགོས་གལ་བྱུང་ན་ངས་ཞུ་གི་ཡིན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ངས་འདི་ཛོར་པོ་བཟོ་རྒྱུ་འདོད་པ་མྤེད། འདོད་པ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ངས་དྤེ་དུས་དོན་ཚན་གསུམ་མ་གཏོགས་ཕུལ་
མྤེད། བཞི་པ་དྤེ་དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེས། དྤེ་རིང་གི་གནས་སངས་འདིར་བལྟས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ།
སོ་སོའ ་ི ཐོག་མའི་བསམ་བོ་དྤེ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ང་འཁོན་འཛིན་གང་ཡང་མྤེད། ཁོང་ཁོའང་ཟ་གི་མི་འདུག ལོ་ཆུང་
ཆུང་ཡིན་དུས་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད། ཕ་མ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་བསམ་བོ་གཅིག་པ་ཡོད་
མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གང་ཡང་མྤེད། ད་ཡིན་ནའང་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཟོས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཐུག་ཡོང་དུས། ད་ལྟའི་གསུང་བབ་དྤེ་ཚོ་ངའི་གཤིས་ཀ་དང་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མ་མཐུན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་མིན་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྤེས་ལ་
རྩོད་པ་རྒྱག་རྒྱུ་གོ་སྐབས་དྤེ་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དཔང་པོ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་རྤེས་སུ་
གནས་སངས་འདི། ད་ལྟ་འདི་རྩིས་མྤེད་བཏང་དང་མ་བཏང་གནས་སངས་འདི་ཐོག་ལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་དུས། དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན། ད་གིན་འདི་ནས་དཔང་རགས་ཀི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་སྤྱན་འབུལ་
ཞུས་པའི་བརྙན་དྤེ་དག་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་རྤེས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་གིས། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་དཔང་པོ་འདི་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཐབས་མི་འདུག དཔང་པོའ ་ི གཤིས་ཀ་དང་སྤྱོད་པ་རྤེད། དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༦ འོག་ལ་དཔང་པོ་འོས་དང་མི་འོས་ཟྤེར་བའི་གནས་སངས་དྤེ་སྤེབས་ཡོང་གི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༠ འོག་ལ་དཔང་པོ་འདི་ངོས་བཞྤེས་
གནང་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགིག་ཐབས་མི་འདུག འདི་དྲང་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱུ་མཚན་ད་
གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཆ་ཚང་ཞིག་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བས་རྩ་བས་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཁོ་རང་གིས་ད་ལྟ་མ་གཏོགས་བྱྤེད་འདོད་མྤེད་
མདོག་མདོག་བཤད་སོང་སྤེ། ཡིན་ན་ཡང་སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་། ཁོ་རང་གིས་དཔང་པོ་ལ་ཕན་མྤེད་གཏོང་དགོས་
པའི་སན་ཞུ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བིས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་རིང་གསར་པ་འཁྱྤེར་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་སོང་བ།
འདི་གསར་པ་འཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་སྔོན་མ་ནས་གང་ལྟར་ཡང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་
ཤག་གི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས། ཕན་མྤེད་གཏོང་དགོས་པ་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཐབས་
ཤྤེས་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ནི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དགུ་པ་
དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྤེ་རིང་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་པའི་
དཔང་པོ་གལ་གནད་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་རང་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་
ཡོད་པ་དང་། ཁོ་རང་གིས་ངོས་ནས་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་ཚུལ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད་འདུག་བ། ཡིན་ནའང་།
ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ངོས་ནས་དྤེ་སོབ་གསོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ད་ནངས་བཤད་ཚར་བ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས་བཤད་ཡོད་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་ཟིན་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་སོབ་གསོ་ངོ་བོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་
འགོ་གི་འདུག་མ་གཏོགས་གང་ལྟར་བཤད་ཡོད་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དགག་པ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དགག་པ་ག་རྤེ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དྤེ་རིང་ཞོགས་པའང་ཚིག་འདི་གསུངས་སོང་། ཁོ་རང་གིས་བཤད་ཡོད་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཟིན་པ་རྤེད་
ཅྤེས་པ་དྤེ། ངས་འདིར་ཐོ་བརྒྱབ་ནས་བཞག་ཡོད། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དཔང་པོ་ལ་བཀའ་འདྲི་ག་རྤེ་ཞུས་པ་དྤེའི་
རྤེས་འབྤེལ་གི་རྩོད་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ངས་ལན་བརྒྱབ་མྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཡང་བསར་
ཡང་བསར་ཁོ་རང་གིས་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་འདུག ངའི་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་སྐབས་སུ་
ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། དཔང་པོས་འདིའི་ནང་ལ་འཁོད་བཞག་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དོན་ཚན་
གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་དུས་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ནང་ལ་ཞུས་་ཡོད། འདི་ཡིན་དུས། ཡང་ད་
ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ངས་བཤད་མྤེད་པ་ཞིག་ངའི་ཁ་ནང་ལ་ཚིག་བླུག་པར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། དྤེ་ངས་
ཟ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ག་རྤེ་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ནངས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་སུ་ར་གང་ཙམ་འཕྲོད་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་
འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་བུད་མྤེད་ལས་ས་པོ་ཞིག་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་
གིས་ད་བར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་ཞུ་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཚད། སྐབས་གཉིས་ལ་སྤྱི་འཐུས་
ནང་ལ་སྤེབས་པ་མ་ཚད། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤྱི་འཐུས་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀི་ཆོལ་ཁ་ནང་ལ། འོས་གངས་མཐོ་
ཤོས་ཡིན་མཁན་གི་མི་སྣ་བུད་མྤེད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གི་ནང་མི་ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་རང་གི་
པ་ལགས་ཡིན་ན་རྤེད། མི་ཚེ་ཧིལ་པོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་དྤེ་འདྲའི་ནང་མི་ཡ་རབས་
ཤིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་དམའ་འབྤེབས་
ཟུར་ཟ། དྤེ་ལས་ལྷག་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱས་ཏྤེ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཞུ་སོར་བ་སོ་སོའ ་ི སྒང་ལ་ཐུག་ཡོང་
དུས། མི་དགའ་པོ་ཉྤེ་པོ་ཡིན་ལབ་མཁན་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང། ཆུ་ནང་ལ་གཡུག་པ་དང་མྤེ་ནང་ལ་གཡུག་པ་འདི།
འདི་འདྲའི་གཤིས་ཀ་ཞིག་ཁོ་རང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་ང་རང་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། འདི་ལྟ་བུའི་གཤིས་
ཀ་ཞིག་ཡོད་པས། བཤད་བཞག་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ལ་ཆ་འཛིན་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་བོན་འོས་མི་སྒང་ལ་རྤེད། བཀའ་བོན་འོས་མི་སྒང་དྤེར། བཀའ་བོན་འོས་མི་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་
དྤེ་སིད་སོང་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། སིད་སོང་ཁོ་རང་གི་ཐུགས་འདོད་སུ་ལ་ཡོད་ནའང་། དྤེ་བཀའ་
བོན་གི་འོས་མི་ཞིག་ཆགས་འགོ་བ་ཞིག་རང་བཞིན་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། བཀའ་བོན་སུ་ཡིན་མིན་དྤེ་གསལ་
བསགས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། བཀའ་བོན་འོས་མི་ལབ་པ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་འོས་བླུགས་དུས་ཀང་། གསང་བའི་སྒང་ལ་བླུགས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དྤེ་ཡོངས་
གགས་ཀིས་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་ནས། འདི་ཡོངས་གགས་ཀིས་གསལ་བསགས་བྱྤེད་དགོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཀི་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་མཁྱྤེན་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ལོགས་སུ་ཞིག་བཤད་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་
ཡིན་དུས་བཀའ་བོན་གི་འོས་མི་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ཕི་ཟླ་ ༩ པ་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་
འཁྱྤེར་ཡོང་བ་རྤེད། ཡིན་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཁོ་རང་མར་ཟབ་སོང་ལ་ཕྤེབས། ཕི་དྲིལ་ལ་ཉམས་གསོག་ལ་
སོགས་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། འོས་མི་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཕི་ལ་གསལ་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་ལོ་
༣༥ སྒང་ལ་ video འདྲ་བོ་ཞིག་འཁྱྤེར་ནས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཏོན་པ་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་
གི་ལོ་སོ་ལྔ་ཧིལ་པོ་འཁོར་ཡོད་མྤེད་ཀི་སྒང་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ། ཚོགས་གཙོས་
ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་དབུ་སྐོར་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ད་ཞྤེས་ཐག་ཆོད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་
ཡིན་ན་ཡང་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་ཤྤེས་བཞིན་དུ་དབུ་སྐོར་ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ཁོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་འདིར་སྤུངས་ཐབས་བྱས་ནས། སོ་སོ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་
དྤེ་ལྟར་གནང་བ་ཡིན་ན། འདི་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར། གོས་ཚོགས་ར་བ་ཡིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་
ཤག་གིས་ཡིན་ནའང་རྤེད། འདི་གཉིས་ཀས་དབུ་སྐོར་ལ་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པ་ཞིག ཞུ་སོར་བས་དབུ་སྐོར་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དྤེ། རིན་ཐང་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་སོ་སོའ ་ི མདོག་སོན་པ། སྤྱོད་པ་སོན་པ་མ་གཏོགས།
རིན་ཐང་གང་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བརྩི་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དགག་ཆ་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་སྤྱོད་པ་སོན་སངས་སྐོར་གསུང་གི་འདུག་བ། དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག དགག་ཆ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས། སྤྱོད་པ་ཕིར་འཐྤེན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཞྤེ་པོ་ཕོག་འགོ་བ་ཡིན་
ས་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་གནང་ལུགས་དྤེ་གསལ་པོ་བསན་པ་ཞིག་རྤེད། ད་དྤེས་མ་ཕོག་པའི་རྤེ་བ་
ཡོད། གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ། ད་ཞུ་སོར་བས་ Video གཅིག་འཁྱྤེར་ནས།
འོས་བསྡུའི་འགན་རྩོད་སྐབས་སུ་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གོ་གི་ཡོད་
རྤེད། འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་སོ་སོར་འོས་ཐོབ་པ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་རང་དབང་རྤེད། སོ་
སའི་མཐོང་ཚུལ་དང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་བསམ་ཚུལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་མ་ཆོག་ན་ཞུ་སོར་བས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་
སུ་ག་རྤེ་གནང་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ག་འདྲ་གཅིག་གནང་ནས་ག་འདྲ་བྱས་ཡོད་རྤེད།
དཔྤེ་ཆུང་ཙག་ཅིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་ཕར་འགངས་བཏང་བའི་སྐོར་ལ་ཞུ་སོར་བས་གང་
འདྲ་གནང་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་། ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་གནང་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་མི་གཅིག་གིས་འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་སོ་སོས་གནང་བ་ཞིག ད་དྤེ་འཁྱྤེར་ནས་ཞྤེ་པོ་དྲང་ཚུགས་མ་
རྤེད་ལབ་ན། ཞུ་སོར་བ་ཁྱོད་དྲང་ཚུགས་ག་བ་ལྷུང་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཡིས་ཚད་གཞི་གང་ཡང་
འཛིན་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མི་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་
ལ། ཁྤེ་ཕན་ཡོད་རྤེད་མདོག་མདོག་མང་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ཁོ་རང་ཤྤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིག་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་སོང་། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ངོས་ལྤེན་བྱས་
ཡོད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལོ་ན་ཆུང་ཞིང་ཤྤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་གི་བུད་མྤེད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱས་ཡོད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་རང་ཉིད་ཀི་འཇོན་ཐང་དང་ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
གིས་ཁོ་རང་བཀའ་བོན་གི་འོས་མི་ནང་ལ་བླུགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་གཞན་པ་ཞིག་ངོ་སོ་
འདྲ་བོ་དྤེ་འདྲས་རྤེན་པ་དང་། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ཡང་མིན་ན་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱས་ནས་ངོ་སོ་མ་བྱུང་ནས་གནང་བ་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ཁོ་རང་གི་ནུས་པ་དང་འཇོན་ཐང་དྤེ་ལ་རག་པ་རྤེད། དྤེ་ར་སོད་གསལ་
ཤོས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤྱི་འཐུས་འོས་ཤོག་བླུགས་པའི་སྐབས་སུ། དབུས་
གཙང་ཆོས་ཀི་ཆོལ་ཁའི་འོས་གངས་མང་ཤོས་དྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་ཐོབ་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གིས་ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་མི་དྤེ་ག་ཙམ་མིན་པ། མི་མང་ངོས་ནས་ར་འཕྲོད་པ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། མི་མང་ངོས་ནས་ར་འཕྲོད་པ་བྱས་
ཐུབ་པའི་ཕུལ་བྱུང་བའི་བུད་མྤེད་དྤེ་ལ། དྤེ་རིང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་དམའ་འབྤེབས་ཟུར་ས་བཟོས་
པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བ་སྒྤེར་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་སོ་པོ་མ་རྤེད།
རྒྱ་ཆྤེའི་མི་མང་གིས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གདྤེང་འཇོག་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་གདྤེང་འཇོག་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
ལ་བརྤེན་ནས། སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་བོན་གི་འོས་མིར་བཀོད་པ་འདི་ལྟར་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆ་
ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ཁོ་རང་རང་གིས་ད་ནངས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་
རང་གིས་བདྤེན་པ་དང་། མི་མང་པོ་ཞིག་གི་གནོན་ཤུགས་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ད་
ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ཟུར་ཟ་དམའ་འབྤེབས་དང་གཞི་མྤེད་སོན་འཛུགས་མང་པོ་བཟོས་པ་ནང་བཞིན། ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་ཡིན་ན་ཡང་གཞི་མྤེད་སོན་བརོད་མང་པོས་བཟོ་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡོད་བསད་པ་མཐོང་གི་འདུག ཡིན་ན་
ཡང་། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་ད་ནངས་གདྤེང་ཚོད་ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་ནས། ང་རང་གིས་བདྤེན་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་
བདྤེན་པ་རང་སྒང་ལ་དང་དུ་བངས་ནས། ང་དྤེ་རིང་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་ལབ་ནས། སོ་སོས་ལས་རྒྱུ་འབས་བརྩི་
བའི་ལས་ཀ་ཞིག་ལས་ཡོད་རྤེད། ལས་རྒྱུ་འབས་མ་བརྩི་མཁན་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ཤར་གིང་ཟླ་སོན། ལས་རྒྱུ་
འབས་བརྩིས་ནས་བདྤེན་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་སོ་སོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་
བཀའ་ཤག་གིས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གི་ཁྤེ་ཕན་སད་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་བཤད་འདུག་བ། ད་ལྟའི་ཆར་
ཡིན་ན་ཡང་ལ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དངོས་གནས་ཁོ་རང་ལས་གནས་སྒང་ལ་ནི་ཡོད་མ་རྤེད། སོ་སོ་སོབ་སོང་བྱྤེད་
པའི་གོ་སྐབས་དྤེའི་སྒང་ལ། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ལ་གནང་བའི་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའི་
བཀའ་ཤག་དྤེ་ཡང་ལོ་གཉིས་རྤེས་ལ་འཁྱུར་འགོ་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འཁྱུར་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་དུས། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་
སོབ་སོང་བྱས་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པ་བཀའ་ཤག་ཅིག་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་འདི་ཡོང་གི་མ་རྤེད།
སིད་སོང་ཡང་བསར་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད་ཁིམས་སིག་གཞི་སྒང་ནས་ཡིན་ནའང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་ལ་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་ཁྤེ་ཕན་གང་ལའང་དམིགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྤེ་ཕན་
གང་ཡང་མྤེད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ཀང་ཧ་གོ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཁྤེ་ཕན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་ཞུ་སོར་ལ་
གང་ཡང་སོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་དྲང་པོ་བཤད་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལས་གནས་ཚར་བའི་རྤེས། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་ནས་ཁོ་རང་དཔང་པོར་ལངས་ཡོད་རྤེད། ལས་གནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་བཀའ་
ཤག་གིས་འདི་བྱས་སོང་འདི་བྱས་སོང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་སོར་ལ་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་ག་རྤེ་
ཡོད་རྤེད། གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ཙམ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ནག་པོ་བཟོ་བའི་ཆྤེད་དུ་བཤད་ཡོད་རྤེད་
མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བ་ལ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་ན་དྤེ་རིང་ཁོ་ video འཁྱྤེར་ཐུབ་ས་ལ། ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་ཚོ་
འཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། བཀའ་ཤག་གིས་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ།

ཤར་གིང་ཟླ་སོན་

དངོས་གནས་ཁོ་རང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆྤེ་མཐོང། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ཟད། ཁོ་རང་གིས་ད་
ནངས་གསུངས་སོང་། ༸་གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བའི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་སྲུང་སོབ། འདིའི་ཆྤེ་མཐོང་བདྤེན་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་མ་གཏོགས། སོ་སོའ ་ི སྒྤེར་
དོན་ལས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གང་ཡང་མ་བརྩི་མཁན་ཞིག ཆྤེ་མཐོང་གཅིག་ཀང་མྤེད་མཁན་དྤེ་འདྲའི་བྱ་
བ་གནང་སོད་མཁན་ཞིག་མ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། སོ་སོ་སྒྤེར་ལས་ཀང་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཆྤེ་མཐོང་བརྩི་མཁན་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལས་ཀང་སོ་སོ་སྒྤེར་གི་ཁྤེ་ཕན་
རང་རང་དང་། སོ་སོ་སྒྤེར་གཙོ་བོ་བརྩི་མཁན་གི་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་མི་ཐྤེབས་ཆག་དྤེ་འདྲ་མ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཞུ་སོར་བས་བཤད་པ་དྤེ་ལ་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁོ་
རང་གིས་ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་དཀྲུགས་པ་རྤེད། ད་ལྟའི་གནས་
སངས་འདི་འདྲ་ཞིག་རྤེད་འདྲ་བོ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་སྐད་ཆ། སང་ལམ་བར་གི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་འཁྱྤེར་ཡོང་ནས་བཤད་བཞག སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འགོ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཞྤེ་
བོ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་མྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཞུ་སོར་བས་ཞྤེ་བོ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས། སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་བཤད་འདུག་བ། ཡིན་ནའང་། དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་
ག་རྤེ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་ཚོའི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་སུ་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་ལ་དོགས་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་
ཞིག་རྤེད་བཞག ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གང་ཡང་བཤད་མྤེད་པ་ཞིག་བཤད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདིའི་ནང་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
འཁྱྤེར་ནས། ཞྤེ་པོ་བཤད་ཡོད་རྤེད་མདོག་མདོག་ལབ་ཡོང་དུས། འདི་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ད་ཡོད་ས་རྤེད།
གཉིས་པ་དྤེ་ལ། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཅུའི་
ནང་གསྤེས་དགུ་པ་དྤེ་ནང་བཀོད་པ་དྤེ་གང་མི་ཚད་རྤེད། ད་དྤེ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད་ལབ་ནས་བཤད་ཀི་འདུག གང་
མི་ཚད་དྤེ་སུ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་ལྟ་བུའི་འགན་མ་འཁྱྤེར་ནས་རབ་
ཆྤེན་པོའ ་ི སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་བཤད་པ་སོང་ཙང། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་རྤེད། ངས་གོང་ལ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་མཐོང་ཡོད་མཁན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
སྲུང་སོབ་བྱྤེད་མཁན། དྤེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བོ་འདུ་ཤྤེས་ཡོད་མཁན། དྤེ་ལྟ་བུའི་བུད་མྤེད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་།
སྔོན་མ་ཁོ་རང་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད་ཀི་རྤེད་བསམ་པ། དྤེ་འདྲའི་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་
མཁན་གི་མི་ཞིག་གིས། དྤེ་རིང་ཁོ་རང་ལ་སྐད་ཆ་ཧ་ཅང་གི་ཐྤེབས་ཆག་དང་། ཐ་ཤལ་དྤེ་འདྲ་བཤད་ཡོང་དུས།
ཁོ་རང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་རྤེད། བོ་ཕམ་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་ཡིན་ན་ཡང་། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ལ་སྤེབས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཅིག་དྤེ་ཡང་། ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་གིས་ད་ནངས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ད་བར་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་འ་ཆད་འུ་
ཐུག་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བཏོན་པ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་ལ་གསལ་བ་དྤེ། ཞུ་སོར་
བས་རང་མདོག་མང་པོ་ཞིག་བསན་ཡོད་རྤེད། སོ་སོའ ་ི མདོག་མང་པོ་བསན་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་གི་ཀུན་སོང་ལ་
སོགས་པ་མང་པོ་བསན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་
ཡོད་ཙང་། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་སོ་སོ་བོས་བཏང་ནས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲང་བདྤེན་དང་བཀའ་ཤག་
གི་དྲང་བདྤེན། བདྤེན་པ་དྤེ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྤྱི་ཚོགས་དཀྲུག་རྒྱུ་དྤེ་མ་རྤེད། སྤྱི་
ཚོགས་དཀྲུག་རྒྱུ་དྤེ་གལ་སིད་དཀྲུག་འདོད་མྤེད་ན་ཁྱྤེད་རང་ཁ་བཙུམ་ནས་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ངས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་སྤྱི་ཚོགས་དཀྲུག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། འདི་རྩོད་ལན་པས་ཡང་
ངའི་ཁ་ནང་ལ་ཚིག་བླུག་རྒྱུ་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་འདུག འདི་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བསམ་
གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནི། དྤེ་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཐོག་ནས་བཤད་ནའང་འགིག་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ང་ཞུ་སོར་བའི་སྒང་
ལ་གཡུག་དགོས་པ་མི་འདུག་བ། འདིར་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དགག་པ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན། ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་
གནང། གང་གསུངས་པ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་རོགས་གིས།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ལྟར་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ཀང། ཁོ་རང་གིས་
གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ལྟ་བུ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཚོར་སོང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གནས་སངས་འདི་བར་དུ་
སྤེབས་པ་འདི། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་བཟོས་པ་རྤེད་འདྲ་བོ་ཞིག་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་སོང་། དྤེ་མ་རྤེད། དོ་
བདག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ཡར་ཁིམས་གཏུགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ཁིམས་
གཏུགས་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་བཀའཤག་ཡར་
ཁིམས་གཏུགས་བཞག་པ་རྤེད། དྤེས་རྤེན་པའི་ད་ལྟའི་དཔང་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོང་ཡ་གཙོ་བོ་འདི་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་ལ་ཧ་ལམ་མིན་ན་འཁོན་འཛིན་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་འདུག་བ། གལ་སིད་འཁོན་འཛིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གལ་སིད་དྤེ་རིང་གི་ཁ་མཆུ་འདི་ཡང་། ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གཏུགས་ཡོད་ན་འདྲ། ཡང་ན། བཀའཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་གཏུགས་ཡོད་ན། ཁོ་རང་
གིས་འཁོན་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ད་འགོ་གི་རྤེད། ད་ཁོ་རང་གིས་བཤད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཏོག་ཙམ་ཡོད་
རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་རིང་གི་ཁ་མཆུ་འདི། ཞུ་སོར་བས་གཏུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། འཁོན་འཛིན་གི་ཚིག་
འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་འཁོན་འཛིན་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོང་ས་རག་གི་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ། ཞུ་སོར་བ་རང་ངོས་ནས་ག་རྤེ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ད་ལྟ་ནང་མི་མཉམ་དུ་ཡིན་ནའང་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་ཉར་བའི་འདོད་པ་ཡོད་མདོག་མདོག་སྐད་ཆ་ཞིག་
བཤད་ཡོང་གི་འདུག་བ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་འཁོན་འཛིན་མྤེད་པ་གསལ་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རང་རང་གིས་ད་ནངས་ཁས་ལྤེན་བྱས་པ་ནང་བཞིན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གི་འཁྲུངས་ས་བསོན་པའི་སྐབས་སུ་
མགོན་ཤོག་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ཁས་བངས་འདུག་བ། དྤེ་ལྟ་བུ་ཡིན་དུས། འཁོན་འཛིན་ཡོད་པའི་མི་
གཅིག་ལ་མགོན་ཤོག་སུས་གཏོང་གི་རྤེད། དངོས་གནས་དཔྤེ་མི་སིད་ཀི་ཁྱད་མཚར་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་
གསུངས་པ་དྤེ། ང་ཁོ་ལ་འཁོན་འཛིན་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད། ཞྤེ་པོ་ཞིག་དག་ཡི་ངོ་བོར་ཟིན་བསད་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁོ་
ལ་མགོནཤོག་བཏང་ནས་ངའི་ཆང་སར་ཤོག་ལབ་པ་ག་རྤེ་རྤེད། མི་གཅིག་གི་ཆང་ས་ལབ་པ་དྤེ་མི་ཚེ་གཅིག་ནང་
ལ། དཔྤེ་མི་སིད་ཀི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་དུས། འཁོན་འཛིན་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རྤེད། ཁོ་རང་ལ་འཁོན་འཛིན་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངས་ད་ནངས་ཁོ་དཔང་པོ་
ཁིད་ཡོང་གི་ཡིན་གསུངས་སོང་། ད་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི སྒང་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན།
ཁྱོད་དཔང་པོ་དྤེ་ཁིད་ཡོང་རོགས་གིས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཀང་བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་
གིས། དཔང་པོ་དྤེ་ཁིད་ཡོང་རོགས་གིས། གདྤེང་ཚོད་ཆྤེན་པོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཁོ་
རང་དྤེ་འདྲ་བཤད་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་དཔྤེ་མི་སིད་ཆྤེན་
པོ་རྤེད། མི་སུ་ཡིན་ན་ཡང་ཕ་མའི་བུ་རྒྱུད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་འདི་འདྲ་བཤད་ཡོང་ན་དངོས་གནས་འགོ་ས་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁྱོད་དཔང་པོ་ཁིད་ཡོང་རོགས་གིས། ཁྱོད་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རོགས་གིས། དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་གིས། དཔང་པོ་དྤེ་འཁིད་ཡོང་རོགས་གིས་དང་།
གཉིས་པ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་གིན་ཁོ་རང་གིས་ས་གསལ་ལ་མ་གསལ་ལ་ཞྤེ་པོ་འཁྱྤེར་ནས་གཅིག་བཤད་
འདུག ནང་དོན་ཁོ་རང་ཡིག་ཐོག་ཀློག་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་ཧ་གོ་གི་འདུག རྡོག་རྡོག་ག་རྤེ་རྤེད་བཞག་ཟྤེར་ན།
ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་སོ་སོ་སོབ་སོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཆྤེད་དུ། ད་ལྟའི་ལས་ཀ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་
སྐོར་ལ་བསམ་འཆར་ཞིག་རྤེད་བཞག ད་ནངས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་གསུངས་སོང་བ། ང་ལ་དཀའ་
ངལ་དམིགས་བསལ་མྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་མཐོ་ཙམ་དམའ་ཙམ་སུ་ཡིན་ན་ཡོང་གི་
རྤེད། གསལ་པོ་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། གསལ་པོ་གསུངས་ཚར་བ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ཕར་ཁ་ལོག་བསྒྱུར་ནས་
འདི་འདྲ་བཤད་ན། བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའི་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་ན། ངོ་ཚ་ཁྤེལ་ཡོད་འདྲ་ཞིག་དགོས་
ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གི་ས་འཇུག་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་
གསན་རོགས་གནང་། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་ཁོ་རང་གི་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་རང་མ་
འོངས་པ་སོབ་སོང་བྱས་ནས་སོ་སོ་ད་ལྟ་གནས་སྐབས་ཀི་ལས་ཀ་འདི་ཚོ་མར་སྤེབས། སོབ་སོང་བྱས་ནས་མུ་
མཐུད་ནས་མ་འོངས་པ་ཁོ་རང་གི་ཕུགས་བསམ་ཞིག་གི་དོན་དག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག ངས་གསལ་པོ་
གཅིག་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། འདི་སྐད་ཆ་འདི་ Privacy དང་འབྤེལ་བ་འདུག སྐད་ཆ་འདི་ཞུ་སོར་བ་
ལ་ག་བ་ནས་རག་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་སྐད་ཆ་དྤེ་ག་ནས་རག་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་རྩད་གཅོད་གཏོང་དགོས་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་དབྱིན་ཇི་ནང་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། Privacy མི་གཅིག་གི་སྒྤེར་གི་དོན་དག་ཅིག དྤེ་ག་འདྲ་རག་པ་རྤེད། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཐབས་ཤྤེས་
བཏང་བ་རྤེད། གནད་དོན་འདི་ Privacy འདི་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་ཁིམས་ཁོངས་ཀི་ཁྱབ་ཚད་ནང་མྤེད་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་རིང་ཁྱྤེད་རང་གིས་སོབས་པ་མཐོ་པོ་སྒང་
ནས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ལག་པ་བརངས་ནས་ཞྤེ་པོ་བཤད་པ་འདི་ཁྱྤེད་རང་གིས་འགན་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་
རྤེད། འདི་ Privacy དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། ཁུངས་དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སྤེལ་དགོས་ཀི་འདུག
དྤེ་ག་བ་ལ་བཤད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། མི་གཅིག་གི་ Privacy ལ་དོ་ཕོག་བཏང་ན་ཁིམས་
འགལ་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་སིད་སོང་ལ་རྒྱབ་སོར་
ཞྤེ་པོ་བྱས་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྒྱུ་མཚན་བཀོད་སངས་དྤེ་ Facebook ནང་ལ་ LIVE བསན་
འདུག Facebook ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་དྤེ་ཚོ་པར་དྤེ་ཚོ་བཞག་འདུག
དངོས་གནས་དྲང་གནས། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་གི་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་ཞིག་རྤེད། ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་ད་ལྟ་སིད་སོང་གིས་ཕག་ལས་གནང་བ་འདི་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱབ་བསགས་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ། ཤར་
གིང་ཟླ་སོན་ལ་ག་རྤེ་ཕན་གི་རྤེད་སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན། དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཁྱབ་བསགས་རྤེད་མ་གཏོགས།
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་གི་ཕག་ལས་དྤེ་ཚོ་ཁྱབ་བསགས་བྱས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་ལ་ག་རྤེ་ཕན་གི་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་ག་རྤེ་ཕན་ཀི་ཡོད་རྤེད། གཞུང་སྤེམས་ཡོད་མཁན། བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་སོད་མཁན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་། བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་རིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་སྤྱི་ཚོགས་སྒང་ལ་ཁྱབ་བསགས་བཟོ་རྒྱུ་
དྤེ། རྩ་བས་ང་ཚོ་བོད་མི་སུ་ཡིན་ནའང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་འོག་ལ་བོད་མིའི་ལས་འགན་འོག་ལ་
བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁ་ཤས་ཀིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་མིའི་འགན་འཁྱྤེར་ནས་
བྱས་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཤས་ཀིས་འགན་ཡིན་པ་ཧ་གོ་ན་ཡང་། རྐང་བཙུགས་ནས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་ད་
ལྟ་དྲི་བ་ཞིག་ལ་ལན་བཀོད་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཡིན་
པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁོ་རང་གི་ Facebook དང་། དྤེ་
དང་དྤེ་འདྲ་བོ་ Facebook དྤེ་ཚོ་ནང་བརྒྱུད་བསྐུར་བྱས་མོང་ཡོད་རྤེད་བྤེ། ཧ་ལམ་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་
གི་འདུག

ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་དཔྤེ་མི་སིད་ཀི་ཉུང་ཉུང་ཡིན་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག

དྤེ་འདྲ་ཡིན་

དུས། དྤེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་ཕོགས་ཞྤེན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནས་ཕོགས་ཞྤེན་རྤེད་ལབ་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་
བརྩི་མཁན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གུས་ཞབས་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕོགས་ཞྤེན་ཡོད་རྤེད་བྤེ་ད། བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གུས་ཞབས་བྱྤེད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་བྤེ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་གི་མཛད་རིམ་
དྤེ་ཚོ་ཁྱབ་བསགས་བྱྤེད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་བྤེ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་གི་མཛད་རིམ་དྤེ་ཚོ་ LIVE
བསན་ན་ཕོགས་ཞྤེན་ཆགས་འགོ་ན། བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་འདི་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་
མྤེད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། རྩ་བ་ཉིད་ནས་རྒྱུ་མཚན་མི་འདུག བཀའ་ཤག་དང་མཉམ་དུ་འཆར་གཞི་
བསིགས་ནས་ཞྤེ་པོ་བྱས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་དང་མཉམ་དུ་འཆར་གཞི་གང་ཡང་བསིགས་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤག་དང་མཉམ་དུ་འཆར་གཞི་བསིགས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ཁོ་
རང་གིས་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་གནང་བ་དྤེ། བོད་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་ནས་དྤེའི་ནང་དོན་དྤེ་ཁོ་རང་གིས།
སྐབས་དྤེ་དུས་གང་བཤད་འདོད་པ་དང་། གང་ཡིན་པ་དྤེ་ར་སོད་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཀང་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དཔང་པོས་འདི་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་
རྤེད། ང་ཚོ་ཕ་གི་ལ་ཟིན་བིས་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཟིན་བིས་འདི་ཏག་ཏག་བསད་འདུག་མི་འདུག་དཔང་པོ་ལ་སྐད་
ཆ་དྲིས། ཀློག་ཏུ་བཅུག རྤེས་ལ་ས་ཡིག་རྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་རང་བཞིན་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁ་རྡུང་ཡིན་པ་
དང་ཁ་མཐུན་ཡིན་པ་དྤེ་གཞི་མྤེད་སོན་བརོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་བཤད་པའི་དཔང་རགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༠ པ། དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་ཕོགས་ཀི་ [ག] ༢) དང་ ༣) གང་ཡང་འགལ་མི་འདུག
འགལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཕོགས་ཞྤེན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག ཁོ་རང་གིས་ཁུངས་སྤེལ་
བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་འཁོན་འཛིན་ཡོད་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་ཁུངས་སྤེལ་ངས་བྱས་ཚར་བ་ཡིན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་བྱས་འདུག་
ཅྤེས། སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་དཔང་པོ་འདི་
ཕན་མྤེད་བྱས་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ང་ཚོའི་ཁ་མཆུ་འདི་ལ་དྲང་བདྤེན་ཡོང་གི་མ་རྤེད། འདི་རྩ་བ་
ཉིད་གནས་དྲང་བདྤེན་ཡོང་གི་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་འདི་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་པ་ལ་འདོད་པ་
ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡོད་ཐག་ཆོད་ཡོད་རྤེད། དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཁོ་རང་གིས་རྩོད་ལྤེན་བྱས་འདུག ཐ་
ན་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ས་དྤེ་འཁྱྤེར་ནས། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་གཞི་མྤེད་སོན་བརོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་
བཟོས་ནས་ཕན་མྤེད་བཏང་ཡ། དམིགས་ཡུལ་དང་འབད་བརྩོན་བྱས་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མ་རྤེད། འདི་ཕན་མྤེད་བྱས་ན་ང་ཚོའི་ཁ་མཆུ་འདི་ལ་དྲང་བདྤེན་ཡོང་གི་མ་རྤེད། ཁོ་རང་གི་ད་ལྟ་ཁུངས་སྤེལ་
འདི་ཚོས་གང་ཡང་ཁུངས་བསྤེལ་མྤེད་པ་ཞིག་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ཞུ་ཆོག་ན་ངས་ཁོ་རང་གི་དཔང་པོ་སྐོར་ལ་གཅིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། འདི་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་ན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་ཆོག་གི་མ་རྤེད། དགག་ཆ་ཡོད། དྤེ་རིང་གི་བྱ་རིམ་དྤེ་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ད་ལྟ་ངའི་ཐོབ་ཐང་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་གཅིག་
པོས་ཕན་མྤེད་བཟོ་ཆོག་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསལ་པོ་བྱྤེད་རོགས་གིས་མ་
གཏོགས། ཞུ་སོར་བར་ཕན་མྤེད་བཟོ་པའི་གོ་སྐབས་སད་ན། ང་རྩོད་ལན་པ་ལ་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མ་
སད་པ་ག་རྤེ་ཡིན་ནམ། འདི་ང་གཉིས་ཀའི་ཐོབ་ཐང་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཐོབ་ཐང་གཉིས་ཀའི་རྤེད། ད་གིན་དངོས་ནས་བྱས་ན། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་འདིར་ཡོད་དུས། ད་
གིན་ཞུ་སོར་བར་གནང་བ་ནང་བཞིན། རྩོད་ལན་པ་ལ་ཡང་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་གཞི་ནས་གནང་གི་
ཡོད་རྤེད། འདི་ཚར་དང་པོ་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་འདི་འདྲ་གནང་བ་ཚར་གཉིས་པ་ཡིན། འདི་ཐུགས་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཞག་རོགས་གནང། མ་འོངས་པ་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ནའང་། སོ་སོར་དུས་ཚོད་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་གནང་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། མུ་མཐུད་རོགས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་གིན་ཁོ་རང་གི་ཕན་མྤེད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འགོ་བཙུགས་ནས་བཟུང་། རྤེས་ལ་དྤེ་ག་རང་མར་
བཀའ་གནང་ཡོང་དུས་ངས་འདི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ཁིད་ཡོང་བའི་དཔང་པོ་འདི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱྤེད་ཅིག་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། བྱ་རིམ་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་འགིག་གི་མི་འདུག རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་
སྒྤེར་གི་ཁིམས་རྩོད་པ་དང་ཁིམས་རྩོད་པ་བར་ལ་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་གནང་གི་འདུག
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། གལ་སིད་དོན་དག་འདི་གསལ་བཤད་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ལས་འགན་དྤེ་ང་ཚོ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་བྱ་རིམ་འདི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་
ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བས་དཔང་པོ་དྤེ་རྩིས་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་
པས་གསུང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་གསུང་ཆོག་གི་རྤེད། ཐོབ་ཐང་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་
ཚན་ཉྤེར་དགུ་པའི་འོག་ལ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་
དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་རྒྱབ་ཀི་རྤེད་བ། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟའི་བྱ་རིམ་འདི་གཉིས་ཀ་འདྲྤེས་བསྤེས་བཏང་ནས་འགོ་རྒྱུ་
རྤེད་བྤེ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ད་ལྟ་དཔང་པོ་གཅིག་རྩིས་མྤེད་བཏང་བའི་སྐོར་དྤེ་ལ། ཡང་བསར་རྩོད་ལན་པའི་
ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་འདི་ལ་ང་ཚོས་དགག་པ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་བྤེ། རྩོད་པ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད་དང་མ་རྤེད། ཡང་མིན་ན་དུས་ཚོད་གཞན་པ་ཞིག་གནང་གི་རྤེད། གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་རྤེད། འདི་ཁ་
གསལ་པོ་གནང་བ་ཡིན་ན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ལྟ་དང་པོ་འདི་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་གཏང་རྒྱུའི་སྒང་ལ་འགོ་གི་ཡིན། ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བརྩི་མྤེད་སྐོར་ལ་དགག་ལན་གྲུབ་ཚར་བ་རྤེད་བ། འདི་དག་ལ་རྩོད་
ལན་པའི་ངོས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཚར་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་རིང་འདི་ལ་མཚམས་འཇོག་གི་ཡིན།
སང་ཉིན་གི་བརྡ་ཐོ་དྤེ་རིང་གཏོང་གི་ཡིན། ལྷན་རྒྱས་གཉིས་ཀས་དཔང་པོ་མུ་མཐུད་ནས་ཉར་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད་མ་རྤེད། དཔང་པོ་ཕར་བསོགས་ན་འགིག་གི་འདུག་མི་འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ། ད་ལྟ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། མ་རྤེད། ད་དཔང་པོ་ཕི་ལོགས་ལ་བཏོན་ཚར་བ་རྤེད། སང་ཉིན་མུ་མཐད་ནས་དཔང་པོ་དགོས་
ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། ལྷན་རྒྱས་གཉིས། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་ཡིན་ན་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཡིན་ན་རྤེད།
གཉིས་ཀ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད་འདི་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཁོ་རང་གཉིས་སང་ཉིན་ཡང་
བསར་ཕྤེབས་དགོས་ཀི་རྤེད་། དགོས་ཀི་མྤེད་ན་མ་ཕྤེབས་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ལགས་སོ། དཔང་པོ་དྤེ་ཡོད་ན་ཡག་ས་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན། དཔང་པོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། ལྷན་རྒྱས་གཉིས་ཀ་ལ།
ཞུ་སོར་བས། ང་ཚོ་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དགོས་ཀི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དགོས་ཀི་མི་འདུག
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བརྡ་ཐོ་དྤེ་ཁིམས་དྲུང་གིས་བཏང་ཡོང་གི་རྤེད། སང་ཉིན་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ བར་དུ་གོལ་བ་
ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁ་སྤེང་གི་འཕྲོས་ལྷག་དངོས་དོན་བདུན་པའི་ཐོག་ཞིབ་གཅོད་མུ་མཐུད་འགོ་གི་ཡིན། ཁ་སྤེང་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་རྩིས་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ཞུ་སོར་བའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་དྤེ་
ཚོ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཕན་མྤེད་བཏང་ན་མ་འགིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚོ་གསུངས་པ་
རྤེད། དྤེ་གཉིས་ཀར་ང་ཚོས་ཉན་པ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་དཔང་པོ་གཉིས་ཀི་ཚིག་ཐོ་དྤེ་ཚོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་བྱྤེད་
དགོས་ཀི་འདུག་བལྟས་ནས། ང་ཚོའི་བཅད་ཁ་ནང་ལ་བཀོད་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་། དྤེའི་སྒང་ལ་དྤེ་ལྟར་
གཞག་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་རྩིས་མྤེད་གཏོང་གི་ཡིན་ཞྤེས་
ཕག་བརངས་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། རྩོད་ལན་པ་ལ་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ། ང་
ཚོས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ལན་པའི་འབོད་
ཁིད་ཞུ་འཆར་གི་དཔང་པོ་ལྔ་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། རྩིས་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་བཟོ་གནང་ཡོང་
བའི་སན་ཞུ་འབྱོར་བར། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྩོད་ལན་པའི་དགག་ལན་སྒྲུབ་བྱྤེད་འགོད་རྒྱུར། ཞུ་སོར་
བའི་སན་ཞུ་ཆབས་ཅིག་བརྡ་ཐོ་བཏང་སྤེ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྩོད་ལན་པའི་དགག་ལན་འབྱོར་བ་
དང་། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་དྤེའི་ཐོག་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་རྒྱུའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་ཡིན།
དང་པོ་དྤེ་ལ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ཁ་མཆུ་དྤེའི་དངོས་དོན་བདུན་པ་དང་ཐད་
ཀར་འབྤེལ་བའི་ཆ་ནས། བརག་ཞིབ་མ་བྱས་པར་ཕན་མྤེད་བཟོ་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། བརྡ་ཐོ་དྤེའི་ནང་དྤེ་བཤད་
ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་ཁ་སྤེང་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་ལ་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་པ་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། ཡང་གོ་སྐབས་དྤེ་
ཁ་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་ཁ་སྤེང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དཔང་པོ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་དང་། རྩོད་
ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་ཕན་མྤེད་བཏང་ན་འགིག་གི་མྤེད་གསུངས་པ། གང་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ། ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་
ཀི་ཡིན་མིན་ད་ལྟ་ངས་གསལ་བསགས་ཞུས་སོང་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ཁྱྤེད་རང་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་གི་ཡིན་མིན། དྤེའི་
སྒང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གོ་སྐབས་བངས་པ་དྤེ་ཚར་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད། དངོས་དོན་དྲུག་པའི་
དཔང་པོ་སྒང་ལ་ཞུ་སོར་བས་བཤད་པའི་རྤེས་ལ། ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ལབ་ནས་ཡང་ལག་པ་བརངས་གནང་
སོང་། དྤེ་ཡིན་ཙང་གོ་སྐབས་དྤེའི་རིགས་དྤེ་ལད་ཟློས་བྱས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག འདི་ལྟར་བལྟས་ན། ཞུ་སོར་བས་
གཅིག་བྱས་པ་དང་། གཞི་ནས་རྩོད་ལན་པས་དྲན་སོས་པའི་བཟོ་རྤེད་བཞག བསམ་བོ་བཏང་ནས་དྲན་པའི་བཟོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་བྱས་ན་རན་པོ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཁ་སྤེང་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ་ཁས་བངས་
ཡོད་དུས། གོ་སྐབས་དྤེ་ལྤེན་གི་ཡིན་དང་མིན་ཐག་གཅོད་ཁྱྤེད་རང་གིས་གནང་། བངས་པ་ཡིན་ན་སྐར་མ་བཅུ་
ལྷག་གོ་སྐབས་སད་ཀི་མིན། ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང། ཐག་གཅོད་དྤེ་ནི་ང་ཚོས་ཁ་སྤེང་ཞུ་སོར་བར་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན། དྤེ་དང་གཅིག་པ་གནས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། རྩ་བས་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་
ངོས་ནས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ནང་ལ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ག་རྤེ་ནང་ལ། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དོན་ཚན་ ༣༠ པ་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུ་དྤེའི་སྒང་ལ། འདི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་
ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་གི་མིན། དྤེ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བྱས་ན་འགིག་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྩོད་བཤད་ཐོག་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། དངོས་དོན་
བདུན་པའི་སྒང་ལ་རྩོད་བཤད་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། ཀ༽ དྤེ་ལ། བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ཁྱྤེད་རང་
སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡོད་པ་
སོགས་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་རིང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་
བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྤེའི་སྒང་ལ་རྩོད་བཤད་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། བསར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་མ་གསུང་
རོགས་གནང་། དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་འདི་ནས་འགོག་གི་མིན། གང་ལྟར་རྤེས་མ་
ང་ཚོར་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སད་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞིག ང་ཚོས་ལྷུག་པོར་གཞག་གི་ཡིན། དྤེ་ཞུ་སོར་བ་དང་
རྩོད་ལན་པ་ཁྱྤེད་རང་གཉིས་ཀིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། ཡང་བསར་ཡང་བསར་གསུངས་ན་དུས་
ཚོད་འཕྲོ་བརླགས་རྤེད། ཡིན་ནའང་འགོག་གི་མིན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་འགོ་འཛུགས་རོགས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བས་ཁ་སྤེང་ང་ཚོས་དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་ཐོག་ནས་གཏུག་བཤྤེར་བྱས་ཚར་བ་རྤེད།
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན། བསར་ཟློས་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་
གང་མགོགས་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་མ་དྤེར་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་
རྤེད། གཉིས་ཀས་སྐབས་དྤེ་དུས་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་
བྱུང་ཡོད་པ་བདྤེན་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དཔང་པོ་གཉིས་ཀིས་དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་མ་མཐུན་པ་བྱུང་བ་དྤེ། དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས། ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་། གང་ལྟར་
ཡང་། དྤེ་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཐོག་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་ནས། རྩད་གཅོད་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་
བཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསུམ་པ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དགུ་པ་
དྤེའི་ནང་ལ་གང་བིས་ཡོད་པ། ཁོ་རང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། གང་བིས་ཡོད་པ་དྤེ། བདྤེན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁས་ལྤེན་
ཚར་བ་རྤེད། བདྤེན་པ་ལ་ཁུངས་སྤེལ་ཡང་ཁོ་རང་གིས་ཁ་སྤེང་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ། གཞི་རྩ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་
དུས། ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་རྤེད། བཞི་པ་དྤེ། རྩོད་ལན་
པའི་དཔང་པོས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ག་རྤེ་བཤད་པ་དྤེ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་
གཉིས་ཀི་མིང་བོས་པའི་ཐོག་ནས། ཁོ་རང་གིས་སྔོན་མ་བཤད་མོང་ལབ་པ་ཞིག་ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་
པོས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་གིས་མི་གཉིས་དྤེ་ལ་
ལབ་པའི་སྐབས་སུ་ཁིམས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་གཏུག་མ་བྱས་
པའི་སྔོན་ལ་ཡིན་དུས། མིང་འབོད་ཀི་གང་ཟག་དྤེ་གཉིས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཀང་
བཀའ་རྩད་བཀའ་འདྲི་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་། གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག
ལྔ་པ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། གསར་འགོད་པར་ཕི་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་
དུས་ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལ་ནང་
ཁུལ་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་པ་དང་། ངས་ཁོ་ལ་ཤ་ཚ་བྱས་ནས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་དྤེ། བོད་པའི་གཏམ་དཔྤེ་ལ་ཤ་
ཚའི་ཁ་ལ་གཏམ་སན་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ནང་བཞིན་རྤེད་ཅྤེས། ཁོ་རང་གིས་གསར་འགོད་པ་ལ་བཤད་སོང་། ནང་
ལ་ཡང་བཤད་སོང་། ད་ཁོ་རང་གིས་བཤད་པ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན། ཁོ་རང་གིས་ཤ་ཚའི་གཏམ་ཡིན་ལབ་
ཡོད་པ་དྤེ་དང་། ནང་མོལ་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་པ་དྤེ། ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ། དཔང་པོ་ཤར་
གིང་ཟླ་སོན་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ། ཁ་སྤེང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་སོང་
ཙང་། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་དམིགས་བསལ་རྒྱབ་དགོས་པ་མི་འདུག་བསམ། དྲུག་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁ་
སྤེང་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གི་སྐད་ཆ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ས་སྒམ་ཞིག་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་
སྐད་ཆ་ཡིན་དང་མིན། དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་ཞྤེ་དྲག་ཧ་གོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
དྤེ་ཁྱྤེར་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་དྤེའི་ཁུངས་གང་ནས་ཡིན་མིན། དྤེ་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་རྩད་གཅོད་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་ལ་ཡུལ་ཁིམས་ལ་
བརྩི་དགོས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡུལ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། མི་གཅིག་
གི་སྐད་ཆ་ཞིག་ས་འཇུག་བྱས་ནས་འདི་བྱས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ Privacy དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་
སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་དུས། ཡུལ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་གནང་ཡོང་དུས།
དྤེའི་ཁུངས་དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རྩད་གཅོད་གཏོང་དགོས་འདུག ཁུངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་དང་དྤེ་གང་
འདྲ་བྱས་ནས། རྩད་གཅོད་གཏོང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་ལྟ་བུ། མིའི་ཁ་པར་བཏང་བ་ཡིན་
ནའང་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ཁ་པར་བཏང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ཁ་པར་བཏང་བ་ཞིག་ས་
འཇུག་བྱས་པ་མ་ཟད། དྤེ་ཡང་གནད་ཡོད་མི་སྣ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའི་
ས་འཇུག་བྱས་པ་དྤེ། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་དྤེའི་རིགས་ཀི་བྱ་བ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ། ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་རྤེད། དབྱིན་ཇི་
སྐད་ནང་ཞུས་ན། Spy བཟོ་འདྲ་བོ་དང་སོ་བ་བཟོ་འདྲ་པོ་དྤེ་ཚོས་བྱྤེད་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བཟང་སྤྱོད་
དང་ལྡན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་མིན་དུས། དྤེ་ཁིམས་དང་བཟང་སྤྱོད་གཉིས་ཀ་དང་འགལ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས། དྤེའི་ཁུངས་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་རྩད་གཅོད་བཏང་ནས། དྲི་རྩད་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་
འདུག བདུན་པ་དྤེ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཁ་སྤེང་གདྤེང་ཚོད་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས། ག་རྤེ་ག་རྤེ་
བྱུང་ཡོད་པ། གང་འདྲ་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ། མི་སུ་དང་སུ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཞིག་དྤེ་ལྟར་
གསུངས་ཚར་སོང་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོས་སྐབས་དྤེ་དུས། མི་སུ་དང་སུ་ཡོད་མྤེད་
ཡིན་ནའང་ཐྤེ་ཚོམ་སྒང་ལ་བསད་འདུག མི་གཉིས་རྤེད། གསུམ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཨཧ་་ཨཧ་་་་་་ཨཧ་་་་གཉིས་འདྲ་
བོ་རྤེད་ལབ་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་རྤེད། བསད་ས་གང་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཀང་། དྤེ་མགོ་རིང་བསོགས་ནས་ལབ་
ཡོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་དང་པོ་ Sofa སྒང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་མཉམ་དུ་བསད་ཡོད་ལབ། ཡང་ཞུ་སོར་བ་
ཉལ་ཁིའི་སྒང་ལ་བསད་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ། གང་ལྟར་ཡང་སྔ་ཕི་མི་མཚུངས་པ་དང་། དོགས་པ་བྱྤེད་དགོས་པ་
མང་པོ་ཞིག་སྤེབས་ཡོང་དུས། རྩ་བས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཁ་སྤེང་གཟིགས་ཡོད་དུས་
དཔང་པོ་རྫུན་མ་བཏོན་ཡོང་བ་ཞིག་ལ་དོགས་པ་ཡོད། རྩ་བས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་དྤེ། རྤེས་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གཞི་རྩའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཞུ་
སོར་བའི་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའི་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ། གོ་
མ་སོང་། གོ་མ་སོང་ལབ་ཀི་འདུག དྤེ་མིན་པ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་ལ་གསལ་པོ་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་ལ། གང་ལྟར་གནད་དོན་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའི་དཔང་
རགས་ ༤༨ དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་གཅིག་པོར། དྤེ་ཤྤེས་མ་སོང་། དྤེ་གོ་མ་སོང་། དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་ལ་ཁོ་
རང་གིས་གཙོ་བོ་བཟུང་ནས། དྤེ་ལས་འཕྲོས་པ་ཁོ་རང་ལ་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མྤེད་དུས། དྤེ་ཡང་། དཔང་པོའ ་ི
ངོས་ནས་དྲང་ཤུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མྤེད་དང་། དཔང་པོ་དྤེ་བདྤེན་པ་དང་རྫུན་མ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན། དྤེ་
གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ར་འཕྲོད་པ་ཞིག་རྤེད་བསམ་གི་འདུག རྩ་བས་ཁིམས་ལུགས་ཀི་དྲི་བརྩད་ཀི་སྐབས་སུ་
གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཡིན་གཅིག་
མིན་གཅིག་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་
གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་དཔང་པོ་ཡོད་པ། ཁོ་རང་གིས་དྤེ་བཤད་མྤེད་པའི་དཔང་པོ་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ། ཞུ་རྩ་ནང་
ལ་གཅིག་ཀང་བཀོད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་
རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཐོལ་རྒྱག་གོ་རྒྱག་ཅིག་ལ་དཔང་པོ་ཞིག་ཁིད་ཡོང་ནས་བཤད་
སངས་དྤེ་ཡང་། ཁ་སྤེང་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གཟིགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་ཡོང་དུས། དྤེའི་རིགས་དྤེ་
ཡང་ང་ཚོའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་སྒང་ལ་བཤད་ན་འདྲ། ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་དཔྱད་གནང་དགོས་པ་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁ་སྤེང་དང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་
ལགས་ཀི་ནང་མི་དང་འདྲིས་པོ་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བཤད་སོང། རྤེས་ལ་ཡང་
ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གི་ནང་མི་དང་ཁོ་རང་འཁོན་འཛིན་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་བཤད་ཡོང་དུས། སྔ་ཕི་མི་མཐུན་
པའི་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་དང་སིད་
སོང་མི་མཐུན་པའི་སྐོར་ཁོ་རང་གི་ས་འཇུག་ཅིག་ཁྱྤེར་ནས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་། རྤེས་ལ་ཡང་ཤར་གིང་ཟླ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོན་ལགས་ལ་ཕོགས་ཞྤེན་འདུག་བཤད་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་སྔ་ཕི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་མཐུན་པའི་སྐད་ཆ་
མང་པོ་ཞིག་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བཤད་སོང། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་སྐད་ཆར་ཆ་འཛིན་དགོས་པ་གང་
འདྲ་ཞིག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་།
དྤེའི་རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོས་ཁ་སྤེང་མིང་བོས་མ་སོང་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་སྐབས་དྤེ་དུས་ཕོ་གཉིས་
ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་སྐབས་དྤེ་དུས་མི་ཡོད་པ། མི་སུ་ཡོད་
པ་མིང་འདོན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་ཡིན་ན་ཕོ་གཉིས་ཡོད་རྤེད། བུ་མོ་དྤེ་དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཁོ་རང་
གིས་བཤད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ངྤེས་པར་དུ་རྩད་གཅོད་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ཁོ་རང་གིས་མིང་
འབོད་ཀི་མིན་ལབ་པ་དྤེ། དྤེ་ག་རང་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་བཅད་ཁ་དྤེ་ལ་དྲང་བདྤེན་
ཡོང་མིན་ལ་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོའ ་ི ཉལ་ཁང་གཅིག་
པ། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་མཉམ་དུ་མི་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད། ཉལ་ཁང་གཅིག་ནང་མི་གཉིས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་
གི་ Room mate ཉལ་ཁང་གཅིག་པ་ཞིག་ཡོད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཉལ་ཁང་གཅིག་པ་དྤེར་ཡང་
རྩད་གཅོད་བཏང་ནས། གང་ལྟར་ཕི་དྲིལ་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་། ག་པར་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་།
རྩད་གཅོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད་འདུག དྤེ་རིང་དཔང་པོའ ་ི སྐད་ཆ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་པ་དྤེ་ལ་མྤེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་དུས། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཁོ་རང་ལ་དྤེ་བྱྤེད་རོགས་
གིས། གསུམ་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དཔང་པོ་ཁིད་རྒྱུ་ཡོད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་གསུངས་མྤེད་
པ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ཁོ་ལ་དཔང་པོ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས། དཔང་པོ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ཁིད་
ཡོང་གི་ཡིན། ཁིད་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཞུས་ཡོང་དུས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་གི་འགོ་ལུགས་རྩ་
འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ག་རྤེ་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་དཔང་པོ་དྤེ་ཁིད་རོགས་བྱྤེད། ཁིད་ཡོང་རོགས་གིས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་
ཁོ་རང་གིས་ཁིད་ཡོང་ན་ཡོང་བ་རྤེད། ཁིད་མ་ཡོང་ན་ཁིད་མ་ཡོང་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་དབང་ཆ་སྒང་ལ་
བཞག་ཡོད། ང་ཚོས་འདི་ནས་ཁིད་ཤོག་ལབ་ཀི་མ་རྤེད། ཁིད་མ་ཡོང་ལབ་ཀི་མིན། འདི་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་
བྱས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལ། གུས་བཀུར་དང་བཅས་
གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བ་ལ་དྤེ་ཁིད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཁྱྤེད་རང་གི་སོབས་པ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁིད་ཡོང་
གི་ཡིན་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ཁིད་ཡོང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་། ང་ཚོ་རྩོད་
ལན་པའི་ངོས་ནས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་དགུ་པ། དྤེའི་ནང་ལ་ག་
རྤེ་གསལ་ཡོད་པ་དྤེ། ཁ་སྤེང་དཔང་པོ་ཁོ་རང་དང་འབྤེལ་བའི་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན། དྤེ་ངོས་ལྤེན་
བྱས་ཚར་བ་རྤེད། བདྤེན་པ་ཡིན་པ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་མ་ཟད། ཁ་སྤེང་ཁོ་རང་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡི་གྤེ་དྤེ་ཡང་བདྤེན་པ་ཡིན་པ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མང་པོ་ངས་ཞུས་མྤེད། གང་ལྟར་ཡང་
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དགུ་པ་ནང་ལ་གང་གསལ་པ་དྤེ། ཁུངས་དང་ལྡན་པ།
གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འདི་ལྟར་གནང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་
ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དམའ་འབྤེབས་གང་འདྲ་བཏང་ཡོད་པ། གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་
པ། བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་གང་འདྲ་བཏང་ཡོད་པ། སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་གང་འདྲ་བཏང་ཡོད་པ། ཁོ་
རང་བོ་སྣ་གང་འདྲ་སྒྱུར་ཐབས་བྱས་ཡོད་པ། ལ་སོགས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་དཔང་པོས་གསུངས་ཡོད་
རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དགུ་པ་ནང་ལ་གང་གསལ་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་
ཅྤེས་དཔང་པོས་དྤེ་ལྟར་ཁས་ལྤེན་དང་གདྤེང་སོབས་ཆྤེན་པོའ ་ི སྒང་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ར་འཕྲོད་དང་བཅས་པ་ཡིན་
དུས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ཁ་སྤེང་དཔང་པོར་བརག་ཞིབ་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་དྲི་བ་བཏང་བ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྲི་
བ་བཏང་བ། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་ལ། གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀིས་དྲི་བ་བཏང་བ། དྤེའི་གནད་དོན་དྤེ་ད་ལྟ་རྤེས་
ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་རང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྔོན་
ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་དྤེ་ལ་དཔང་པོ་གཉིས་ཀས་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་འདི་ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཐུག་མྤེད། ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་མྤེད། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་
ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཞུས་ཡོད། རྩ་
བའི་དམ་བཅའ་དྤེ། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་གང་འཁོད་ཡོད་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཞུ་གི་ཡོད།
དྤེའི་སྒང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས། དཔང་རགས་གནང་བ་དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་ལ། བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་
དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་མྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། ཡང་སྐབས་རྤེ་སྐབས་རྤེར་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དྤེ་ངོས་ལྤེན་གནང་
ཚར་སོང་གསུང་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་ལ། དྤེ་བསར་ལྡབ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ངན་
བསབ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེའི་གོ་བ་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གཅིག་ཞུས་ཡོད། བསམ་སོར་ངན་པ་བྱྤེད་དུ་འཇུག་པ་
ཞྤེས། མི་ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་དཔྤེར་ན། ཁྱྤེད་རང་དངུལ་ཁང་བཅོམ་དགོས་ཀི་རྤེད། བསམ་སོར་ངན་པ་བྱྤེད་དུ་
འཇུག་པ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་སྐད་ཆ་ཡོང་བསད་པ་དྤེ། བསམ་སོར་ངན་པ་བྱྤེད་
དུ་འཇུག་པ་ཟྤེར་བ་དང་། ཁིམས་འགལ་གི་སོབ་སོན་བྱས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་ཡི་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་གཉིས་པ་འདི། དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་དྤེ།
གང་ཟག་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། ཁ་སྤེང་ཞུ་སོར་བ་རང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་
ཐོག་ནས། ཆུ་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅིག་ག་ཚོད་བསད་ཡོད་མྤེད་དྤེ། ང་རང་དྲན་སོས་ཀི་མི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་དཔང་
པོས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢་༣༠ ནས་ ༡་༠༠ བར་དུ་བསད་པ་ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ། ང་ཚོ་ཞྤེ་པོ་
འདྲིས་པོ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ཐུག་བསད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ཁ་པར་བཏང་རྤེས་དྤེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཟབ་སོང་དང་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་འཛོམས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་
རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ལོ་གསུམ་མིན་ཙམ་གི་རྤེས་ལ། གནས་ཚུལ་དྤེ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅིག་དྲན་སོས་ཟྤེར་བ་དྤེ།
ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཁག་པོ་ཡིན་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ཡིག་ཆ་ནང་ག་རྤེ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚེས་ ༢༠ དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠་༢༠ ནས་ ༢་༤༠ གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ཆུ་ཚོད་ ༤་༢༠ བསད་པ་རྤེད། ཁ་སྤེང་དཔང་པོར་ལངས་པའི་སྐབས་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༣་༤༠ གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་འདི་ཡང་མཐུན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བ་དང་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་གཉིས། དྤེའི་དགོང་
མོར་ཆང་བཏུང་ཡོད་པར་ཆ་ཞོག ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཆང་འཐུང་མྤེད་གསུངས་ཡོང་དུས། དྲན་
པ་བརན་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། དྤེའི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་གིས་ཏག་ཏག་ཅིག་དྲན་
གནང་གི་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་གི་འདུག ད་ཡིན་ནའང་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་
བའི་དཔང་པོས་ཁ་སྤེང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་ལྡི་ལི་ལ་སོད་མཁན་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༢ སྔོན་ལ་
གཉིད་ཁུག་གི་མི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཕལ་ཆྤེར་བདྤེན་པ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་
ཁོ་རང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལ་དགའ་པོ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་ཉན་རྒྱུ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་མཁན། ནམ་
རྒྱུན་ནས་ཁོ་རང་གི་གཤིས་ཀ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ དང་ ༡ བར་དུ་བསད་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞིག ད་ལྟ་ཡང་བསར་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བས་དོན་ཚན་དགུ་པའི་
ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོར་ཞུ་གི་མྤེད་འགོ དྤེ་གསལ་
པོ་རང་ཆགས་མ་སོང་། དྤེ་ནང་བཞིན་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གཉིས་ཟྤེར་བ་དྤེའང་གསལ་པོ་རང་ཆགས་མ་སོང་།
དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ལན་ཏག་ཏག་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་གནང་བ་ཡིན་ན། དྤེ་ཁ་གསལ་དུ་
བཏང་བ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ལན་ཞུ་གི་ཡིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གཉིས་དང་གསུམ། དྤེ་འདྲ་
གསུངས་སོང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕྤེལ་ལགས་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་
པའི་མི་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡོང་ནས་ཕར་འགོ་བྱས་པ་ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད། ཞལ་ལག་མཆོད་དུ་མ་ཕྤེབས་སྔོན་ནས་
གུས་ཞུ་སོར་བའི་སོད་ཤག་ལ་ཡོད་པ་ཡང་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་མཇལ་བ་དྤེ། དང་པོ་ངའི་སོད་ཤག་
ལ་ང་ཚོ་ངོ་ཤྤེས་པ་ཚོ་འཛོམས། དྤེ་ནས་ཞལ་ལག་མཆོད་དུ་ཕིན། དྤེ་ནས་ཚུར་ཡོང་བའི་གནས་སྐབས་དྤེ་འགྤེལ་
བཤད་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་གསལ་པོ་ཞྤེ་དྲག་བཟོས་གནང་སོང་། དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་
བའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཕི་ནང་གཉིས་ལ། ནང་ཁུལ་གི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ། ཤ་ཚའི་ཁ་ལ་གཏམ་སན་མྤེད་ཟྤེར་བ་
དྤེའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་འདྲ་བོ་ཞིག་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་དྤེ་གསུངས་སོང་། གུས་ཞུ་སོར་བས་འདི་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ཐུགས་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཕོག་གནང་འདུག ཞུ་སོར་བའི་གཤིས་ཀ་ལ་
རྩུབ་པོ་ཞྤེ་པོ་བཤད་རྒྱུ་དང་། གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་རྦད་དྤེ་འགྱུར་ནས་བཤད་པ། དྤེ་འདྲ་ལོ་ཡར་སྤེབས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཉམས་མོང་གི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། སྤྱི་པའི་འགན་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་ཁྱྤེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འདི་འདྲ་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཤྤེས་ཐབས་
ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུས་པ་དྤེ། ཁ་སྤེང་ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁྱྤེད་རང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་བོན་གནང་གི་ཡིན་པྤེ་ཞྤེས་འབྤེལ་བ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ།
ཁྱྤེད་རང་གིས་བསམ་བོ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བཏང་བྤེ། གལ་སིད་བཀའ་བོན་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་
ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་ཡིན་པ་རྤེད། ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། ཕི་འབྤེལ་དང་དྲིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་
ཡོངས་རོགས་ཀི་འགན་བཞྤེས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཐོག་ལ་ཕི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་བཅུ་གཉིས་ཙམ་གི་འགན་
བཞྤེས་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ནང་ནས། ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྐུ་ངོ་འབོང་ཆུང་
དངོས་གྲུབ་ལགས་ཡིན་ན། ད་ངས་བསར་ལྡབ་ཞུ་མི་དགོས་པ་གིས། ཁ་སྤེང་གི་བརོད་པ་དྤེ་ག་རང་གི་སྒང་ལ།
དྤེ་བྱྤེད་དུས་དྤེའི་ནང་དོན་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྤེས་སུ་ངས་ཞུས་པ་དྤེ།
བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གནང་བའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་གཉིས་རྩིས་སད་ཡོད་
མ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ། ང་ལ་དོན་གཅོད་ཚང་
མའི་འགན་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པྤེ། དྤེ་ཞུས་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ། ནང་དོན་འདི་ལ་ངོས་ལྤེན་གནང་བ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་གསུང་སངས་དྤེ་ངས་ངར་པོ་ཞྤེ་པོ་བཤད་པ་འདྲ་བོ། དྤེ་འདྲའི་ངོ་བོ་ཞིག་འགྤེལ་བཤད་བསོན་གནང་བ་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ནང་དོན་ལ་དགག་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དམའ་འབྤེབས་
དང་། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ངས་ཤ་ཚ་བའི་ཐོག་ནས་སོབ་སོན་ཟྤེར་ན་
རྤེད། སོབ་གསོ་ཞུས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང། ང་དོགས་པ་ཡོང་གི་འདུག ད་ལྟ་ཡང་ཀུན་སོང་ཡག་པོ་ཞིག་དང་ཤ་
ཚ་བའི་གནས་སངས་ཤིག་བལྟ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁ་སྤེང་དཔང་པོ་འདོན་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གསུང་
སངས་དྤེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ཧང་སང་དགོས་པ་ཞིག་དང་ཧོན་འཐོར་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་སོང་། དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་གསུང་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་རྤེད། ནང་དོན་གི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ཐོག་
ལ་མང་པོ་ཆགས་དུས། ད་རྩིས་མྤེད་ཀི་ལམ་དྤེར་མ་འགོ་རང་འགོ་ཞིག བྱས་ཙང་ངས་ཤ་ཚའི་ཁ་ལ་གཏམ་སན་
མྤེད་ཟྤེར་དུས། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི དོན་ཚན་གསུམ་གསུངས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ། ངས་བཤད་པ་ཡིན་
ཟྤེར་ནས་དྤེ་ངོས་ལྤེན་རྤེད་ཅྤེས་སྒྲུབ་ཐབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་སྒྲུབ་ཐབས་
བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདི་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། ཤ་ཚ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁྱྤེད་རང་སྤྱི་འཐུས་ལོ་ལྔ་མ་
གཏོགས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ཕག་ལས་གནང་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཞུས་པ་ཡིན།
དྤེ་ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་ཕོག་པོ་ཞྤེ་པོ་བྱུང་གནང་འདུག དྤེ་ངས་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་
ཐོག་ནས་ངས་ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོར་གང་ཞུས་པ་དྤེ་ཤ་ཚ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ཚོ་གཏམ་
སན་པོ་ཚོར་མྤེད་པ་འདྲ་བོ། གཏམ་སན་པོ་བྱུང་མྤེད་པ་ཡིན་ན་ཤ་ཚའི་ཁ་ལ་གཏམ་སན་མྤེད་ཞུ་གི་ཡོད་མ་
གཏོགས། རྩོད་ལན་པས་གང་སྒྲུབ་ཐབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག གལ་སིད་རྩོད་ལན་པས་གཞན་
པ་ཞིག་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ན། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ག་རྤེ་
ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དཔང་པོས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་གང་གསུངས་པ་
དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ངོས་ལྤེན་ཞུས་མྤེད། ཁ་སྤེང་ཞོགས་པ་ནས་ཕི་དྲོ་བར་དུ། ང་ཚོ་གྤེང་སོང་དུས་ཚོད་གང་འདྲ་
ཞིག་ལ་ཡིན་ནའང་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི གསུང་བབ་ཅིག་གི་ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ། ཆང་སའི་མགོན་ཤོག་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཁོ་རང་གིས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་འདུག་ཟྤེར་བ་
དྤེ་ཚོ་སུ་གང་ཞིག་ལ་ཞུས་མྤེད། ནོར་འཁྲུལ་བྱས་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་སྤེང་ས་སྒམ་
གཅིག་བཏོན་པ་རྤེད། དྤེའི་ས་དྤེ་ཁོ་རང་གི་ཡིན་མིན་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ས་སྒམ་དྤེ་ཁ་སྤེང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་སན་ཞུ་དང་སྦྲགས་ནས། ས་སྒམ་དང་ས་སྒམ་གི་ནང་དོན་
དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡིག་ཐོག་ལ། མདང་དགོང་མཚན་ཆུ་ཚོད་ ༡ བར་དུ། དྤེ་རིང་ངྤེས་པར་དུ་འབྱོར་དགོས་ཀི་རྤེད་
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ཁྱྤེད་རང་ལན་འདི་འདྲ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད། ང་ཚོའི་དྲི་བ་འདི་འདྲ་གཏོང་གི་ཡིན། ཕར་ཕོགས་རྩོད་ལན་པས་དྲི་
བ་དྤེ་འདྲ་གཏང་སིད་ཀི་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གིས་ལན་འདི་འདྲ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གང་ཡང་ལམ་སོན་བྱས་མྤེད།
ཁ་སྤེང་ཞོགས་པ་དཔང་པོ་ཡར་འདོན་པའི་སྐབས་ལ་ཏོག་ཙམ་ལན་རྒྱག་སངས་འགིག་མ་འགིག་གི་གནས་སངས་
འདྲ་བོ་ཞིག་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ལ་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པ་རྤེད། ཡིན་
ནའང་དྤེའི་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་ལ། ཞུ་སོར་བས་དཔང་པོ་ལ་ཁ་པར་
གཅིག་ཀང་བཏང་མྤེད། འབྤེལ་བ་བྱས་མྤེད། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་མཉམ་དུ་ཁ་སྤེང་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན། རྩོད་ལན་པའི་ཕོགས་རང་བྱས་ནས། སོན་བརོད་དོན་ཚན་བཅུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལ། ངན་བསབ་ཟྤེར་བའི་
ཚིག་རྒྱབ་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་གཞན་པའི་སྒང་ནས་སྤེབས་འགོ་གི་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཁ་
སྤེང་ཁས་ལྤེན་བྱས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་ལས་མཚམས་གཞག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་
གནང་བའི་སྐབས་སུ། ང་ས་གནས་ལ་བསད་མྤེད། Taiwan ལ་ཡོད། ཞུ་སོར་བ་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་བཏོན་པའི་
སྐབས་ལ། ང་བཀའ་ཤག་གིས་སྐད་བཏང་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕིན་པ་ཡིན། ངན་བསབ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ང་
ཚོས་མོས་མཐུན་བྱས་ནས་བཅུག་པ་ཡིན། ཁ་སྤེང་གོས་བསྡུར་བྱས་པ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་པོ་རང་གིས་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཚོའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་རྩོད་
ལན་པའི་ངོས་ནས་ག་པར་ཁིད་འགོ་ཡོད་མྤེད། གང་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་གབས་ཡོད་མྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་བཞག Privacy ཟྤེར་བ་དང་དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་ཡིན་ནའང། ག་རྤེའི་ཆྤེད་དུ་གསུང་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། འདི་མགོ་ཚོས་ཀི་མི་འདུག ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དྤེ་རིང་གི་གོད་གཞི་འདི་དང་
འབྤེལ་བའི་དཔང་པོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་པ་དྤེ་གས་ཀིས། རྩོད་ལན་པའི་འདོད་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་
ཞིག་གསུངས་མྤེད་པའི་གནས་སངས་ཀི་འོག་ནས། མ་འོངས་པར་དཔང་པོ་འདི་གས་ལ། ཁྱྤེད་རང་འཛིན་སོང་གི་
ལས་བྱྤེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་འགོ་དུས། འཛིན་སོང་གི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བཤད་
མ་སོང་ཞྤེས་ཉྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་བཏང་བ་ཡིན་ན། གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྤེད། ཡང་མིན་ན་སང་སྤེམས་
བྱས་པ་ཡིན་ན། གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྤེད། ཁོང་ཚོའི་ཁྤེ་ཕན་ལ་གནོད་སོན་ཕོག་རྒྱུའི་ཐོག་
དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
རྤེད། དྤེ་ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ། བཀའ་ཤག་གི་ག་ཆ་སད་ནས་གས་ཏྤེ་འདི་ལ་དྲི་བ་གཏོང་གི་ཡོད་
པ་སོང་ཙང་། དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་དྲི་བ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་དྲི་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཚོ་དགོངས་པ་བཞྤེས་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག བོད་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ། དབྱིན་ཇི་སྐད་ལ་
ཡིན་ན་ Spy གསང་ལས། མྱུལ་ལས་བྱྤེད་མཁན། དྤེ་འདྲའི་སོ་པ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེང་སང་གི་དུས་ཚོད་འདི་ལ། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་གསུངས་སོང་། ཆབ་སིད་འཁྲུག་པོ་དྤེ་ཚོའི་ནང་
ལ། སུ་དང་སུ་ལ་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་གི་རྤེད། སོ་སོ་ཞུ་སོར་བ་
འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག སྔོན་མ་མི་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ལ་བོ་བཀལ་པ་དྤེ་ཚོ། རྤེས་ལ་
བོ་འགྤེལ་ས་མྤེད་པ་ཆགས་པ། སྔོན་མ་ཤ་ཚ་བྱས་ནས་བཤད་པ་དྤེ་ཚོ། དྤེང་སང་སོ་སོའ ་ི ཁ་གཏད་དུ་དཔང་པོ་
ལངས་ནས་ཡོང་བ། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཡོང་གི་འདུག ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མི་ཚང་མ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། སུ་ལ་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་དགོས་ཀི་འདུག གང་འདྲ་ཞིག་
བཤད་དགོས་ཀི་འདུག ག་པར་བཤད་དགོས་ཀི་འདུག མ་འོངས་པར་དྤེའི་རྙོག་དྲ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དཔང་
རགས་འདོན་རྒྱུ་ཞིག་ད་ལྟ་ནས་ཉར་ན་མ་གཏོགས་ཟྤེར་བའི་གནས་སངས་ཤིག ད་ལྟའི་ཁོར་ཡུག་འདིའི་ནང་ལ་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཉར་བ་ཞིག་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་རྒྱ་ནག་ལ་དགོས་པའི་
སོ་བ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་
གང་བྱུང་བ་དང་། མི་སུ་དང་སུ། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོས་མི་གཉིས་གསུམ་ཟྤེར་གི་འདུག བསད་ས་དྤེ་ག་པར་
རྤེད། མ་རྤེད། དཔང་པོ་རྫུན་མ་བཏོན་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག དྤེ་ནག་ཉྤེས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་དཔང་
པོ་རྫུན་མ་བཏོན་ཡོང་གི་འདུག་ཟྤེར་དུས། དཔང་པོ་དྤེ་ཕ་གི་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། མྤེད་པ་ཞིག་འཁིད་ཡོང་གི་འདུག་
ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་
སྤེབས་སོང་། སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བསད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད། ང་ཚོ་འགོ་སོད་དྤེ་ལ་ཅི་བགོས་མོལ་འཕྲོས་བཤད་ནས་བསད་པ་ཡིན། ཡང་སྐད་ཆའི་གནས་བབས་གཞན་
པ་ཞིག་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འགོ་སོད་དྤེ་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་སོབ་གསོའ ་ི ངོ་བོ་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་བརྒྱབ་
སོང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ གི་རྤེས་ལ་ངན་བསབ་ཤ་སག་བྱས་སོང་། སྐར་མ་ ༡༥ མ་གཏོགས་བསད་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་
བ་དྤེ། དཔང་པོ་གཞན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ལན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པའི་དཔང་པོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་དཔང་པོ་གཞན་པ་ཡོད་མ་རྤེད། བུ་མོ་གཞན་པ་གཉིས་མ་གཏོགས།
འདི་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་དྲི་བ་བཏང་བའི་
སྐབས་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཨ་རག་ bottle ག་ཚོད་བཏུང་བྤེ། སྐར་མ་ ༡༥ ནང་ལ་ཨ་རག་ bottle དྤེ་འདྲ་འཐུང་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། བྱས་ཙང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི གསུང་བབ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྲི་བ་
གཏོང་སངས། དྤེ་ཚོ་ཆ་མི་མཐུན་པ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་མི་མཐུན་པ་ཆགས་ཀི་འདུག ལར་ནས་
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་དྤེ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ཡོང་བ་རྤེད། ཡོང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་སྐད་
ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་དང་མིན། ག་རྤེའི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་དང་མིན། ཁོ་རང་གིས་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་
མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁྱྤེད་རང་དྤེའི་ཉིན། ང་ག་པར་བསད་སོང་འདི་ཐོ་བརྒྱབ་ཨ། བུད་མྤེད་གཉིས་དྤེ་ག་པར་
བསད་སོང་འདི་ཐོ་བརྒྱབ་ཨ། ཁྱྤེད་རང་ཕི་ལ་ཡར་མར་ག་ཚོད་འགོ་བྤེ་དྤེ་ཐོ་བརྒྱབ་ཨ། ལྡི་ལིའི་གནམ་གཤིས་
གང་འདྲ་རྤེད་འདུག་ལྟ་ཞོག་ཨ། པར་བརྒྱབ་སོང་བརྒྱབ་མ་སོང་ལྟ་ཞོག་ཨ། འདི་ལབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཁོ་རང་ཆྤེད་
མངགས་སྐད་བཏང་བ་མ་རྤེད་ལ། ཁོ་རང་དྤེའི་ཆྤེད་དུ་ཡོང་བ་གང་ཡང་མ་རྤེད། གཅིག་བྱས་ན་རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་པོ་དྲན་པ་ཞྤེ་དྲག་ཡག་པོ་ཡོད་ཀི་རྤེད་བ། ད་ལྟ་འདི་ལོ་གསུམ་མིན་ཙམ་ཞིག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཞུ་སོར་
བ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་གནས་སངས་དྤེ་བསམ་བོ་བཏང་བཏང་ནས། ངས་འདི་བཤད་འདུག འདི་བཤད་མི་
འདུག བཤད་སངས་དྤེ་འདྲ་བཤད་འདུག་ཅྤེས་དྲན་པ་སོས་ནས། གནད་དོན་འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་
དངོས་དོན་ཞིག་ཆགས་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་ནང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བཏང་ནས་དྲན་པ་སོས་པ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་
བའི་དཔང་པོ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་དྤེའི་སྒང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་སོད་མཁན་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གནས་སངས་
ཚང་མ་དྲན་དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ང་ཚོ་དངོས་དོན་གཞན་པ་ཞིག་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། རྩིས་ཞིབ་པ་འདིར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱྤེད་རང་གིས་མ་དྲན་པ་ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད།
ཐུགས་ཁག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་རྤེས་ལ་རྤེད། ༢༠༡༧ གི་སྐད་ཆ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདིར་
༢༠༡༦ གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན། ཆུ་ཚོད་ ༤་༢༠
ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡིན་ན་འདྲ་འདུག ཁོ་རང་ཕ་གིར་བཞུགས་ཡུན་རིང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན། ཆུ་ཚོད་
འདི་འདྲ། སྐར་མ་འདི་འདྲ། སྐར་ཆ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ། སྐད་ཆ་འདི་བྱུང་སོང་། འདི་བྱུང་མ་སོང་། སུ་གཅིག་གིས་
གསུང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཁ་སྤེང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། ཁ་སྤེང་ངས་
དྲི་བ་བཏང་བའི་སྐབས་ལ། ངས་ཁ་སྤེང་ཁྱྤེད་རང་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ གི་སྔོན་ལ་རྤེད། ཆུ་
ཚོད་ ༡༡ གི་རྤེས་ལ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ངས་ཏག་ཏག་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་མཆོད་
ཆང་མཆོད་ཡོད་མ་རྤེད་བ། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོས་མཆོད་ཆང་མཆོད་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྲན་པ་ཡག་པོ་མྤེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། དྲི་བ་དྤེ་ཚོ་བཏང་སོང་བསམ་
པ་དྲན་གི་འདུག དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོས་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་བཤད་ཡོད་དང་མྤེད། ཟྤེར་བ་དྤེའི་སྒང་ལ་
ལན་རྒྱབ་ཐུབ་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས་གཞན་པ་རྒྱབ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག འདི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།
དྤེའི་སྐོར་ལ་ཁོ་རང་གིས་བསམ་བོ་བཏང་ཡོད་ཀི་རྤེད། བསམ་བོ་བཏང་བ་ནང་བཞིན་ལན་བརྒྱབ་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། གཞན་འཕྲོས་བཤད་བྱ་རྒྱུ་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཁོ་རང་གི་དྲང་ཤུགས་ཀི་གནས་བབས་དྤེ་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྲང་ཤུགས་ཀི་གནས་བབས་དྤེ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་གསུང་བབ་ཀི་
གནས་སངས་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། ང་ཐད་ཀར་དཔང་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་དཔང་པོ་ཡོད་པ་བཀོད་མྤེད། ཞུ་
སོར་བའི་ཞུ་རྩ་དྤེ་ག་དུས་བཟོས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ལ་ཡར་ཕུལ་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་རྩོད་ལན་པའི་ལན་སྤེབ་རྒྱུ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་
ལན་དྤེ་ཕར་འགངས། ཕར་འགངས་བྱས་ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དྤེར་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་
དཔང་པོ་ཡོད། དཔང་རགས་ཡོད་ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཞུ་སོར་བ་ལ་དྤེའི་ལན་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ལན་དྤེ་ཚུར་སྤེབས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་
གཞི་ནས་གནས་སངས་འདི་ཆགས་ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད། ཚིག་དྤེ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་། ཐོལ་རྒྱག་གོ་རྒྱག་དཔང་པོ་
ཁིད་ཡོང་བ་རྤེད། ཐོལ་རྒྱག་གོ་རྒྱག་གིས་དཔང་པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁིད་ཡོང་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
དཔང་རགས་དང་། དཔང་པོ་སུ་ཡོད་མྤེད་ཀི་ཐོ་གཞུང་འཁྱྤེར་ཤོག་གསུངས་དུས། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན།
དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་ཡོད། དུས་དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ། ཟླ་བ་གཉིས་ཕིན་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཐོལ་རྒྱག་གོ་རྒྱག་ཁིད་ཡོང་མྤེད། ཐོལ་རྒྱག་གོ་རྒྱག་ཁིད་ཡོང་བ་དང་། ཡིག་ཆ་གསར་པ་འཁྱྤེར་ཡོང་
བ་དང་། དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ ༢༠༡༩
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉིན་དང་པོའ ་ི ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩་༣༠ ལ་ཡིག་ཆ་འཕར་མ་འཁྱྤེར་ཡོང་གི་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་བལྟ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་རག་པའི་ཆྤེད་དུ་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་དྤེའི་སྔོན་
ནས་ག་སིག་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་སིད་ཀི་མ་རྤེད་བ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཞུ་སོར་བ་ལ་མཐུན་
རྤེན་གང་ཡང་མྤེད། ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་ཁིམས་རྩོད་པ་དང་མཉམ་དུ་བཟོ་རྒྱུ་རྤེད། ག་པར་
རྒྱུག་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་ཁིམས་རྩོད་པའི་མཉམ་དུ་རྒྱུག་རྒྱུ་རྤེད། ད་རྩོད་ལན་པ་ལ་སིག་འཛུགས་ཡོངས་
རོགས་ཀི་ཆ་རྤེན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་འདྲ་འགངས་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
ག་ནང་བཞིན་རྩོད་ལན་པས་ཁ་སྤེང་ཕི་ཚེས་ ༧ ལ་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་རྤེད་བ། ཕི་ཚེས་ ༦ གི་ཞོགས་པ་ཡི་
གྤེ་བཏང་ནས་དཔང་པོ་གསར་པ་བཞི་ཡོད། དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་འཁིད་ཡོང་དུ་འཇུག་རོགས་
བྱྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། དཔང་པོ་གཞན་པ་གཉིས་
རྩིས་མྤེད་བཏང་བ་སོང་ཙང་། ང་ཚོར་གོང་གུན་རག་སོང་། དཔང་པོ་གཞན་པ་གཉིས་རྩིས་མྤེད་བཏང་བ་དྤེ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨
ཚེས་ ༣ ཉིན་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་དབར་དྤེ་ལ་གང་ཡང་མ་གནང་བ་བྱས། ཚེས་ ༦ ཉིན་ག་རྤེ་
བྱས་ནས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་འདྲ་གནང་ཡོང་བ་དྤེ་ལ་ཐོལ་རྒྱག་གོ་རྒྱག་ཟྤེར་བ་རྤེད། ཐོལ་རྒྱག་གོ་རྒྱག་
ཟྤེར་བ་དྤེ་འདི་ལྟར་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཀོད་ཐུབ་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དང་། ཁིད་ཡོང་བ་དྤེ་ཁིམས་མཐུན་
དང་། དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ལ་ཁིད་ཡོང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཐོལ་རྒྱག་གོ་རྒྱག་ལ་འཁིད་ཡོང་མྤེད། དྤེ་ནས་འདི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོའི་གས་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཁིམས་ལུགས་ཀི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསད་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་དཔྱད་གནང་དགོས་པ་ཞིག འདི་འདྲ་གསུངས་ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་ཟུར་ཟ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་མང་པོ་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང། གཞུག་མ་དྤེ་འདྲ་ཡང་བསར་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་
ཀི་ཉྤེས་པ་ཕོག་གི་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཉྤེས་པ་བཏང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་
མུ་མཐུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཅྤེས་དྲན་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་ན་བསམ་
སོང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ཕལ་ཆྤེར་དགོངས་དཔྱད་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་མྤེད་པའི་བཟོ་འདྲ་
ཞིག དྤེའི་བརྡ་དྤེ་བཏང་ཡོང་གི་འདུག རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ནས་ནང་མི་
དང་འདྲིས་པོ་ཡོད་པ། དང་པོ་ནང་མི་དང་འདྲིས་པོ་ཡོད་ཟྤེར་གི་འདུག ད་མ་མཐུན་པ་ཡིན་ཟྤེར་གི་འདུག ང་རང་
གི་སྤེམས་ཀི་འདུ་ཤྤེས་ནང་ལ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང། ནང་མི་འདྲིས་པོར་བརྩི་གི་ཡོད། མ་རྩིས་པ་མིན། ངའི་འདུ་
ཤྤེས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕིན་མྤེད། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་པའི་གནས་སངས་དྤེའི་འོག་ནས་བར་
ཆད་ཅིག་འཕྲད་པ་རྤེད། དྤེ་ཟློག་ཐབས་མི་འདུག ཁ་སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། ཐོག་མའི་ཀུན་སོང་དྤེ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་
ཡོད། སྔོན་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད། དགག་པ་རྒྱབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དགག་པ་དྤེ་བརྒྱབ་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་མི་དགོས་བྱས་པ་ཡིན་ན།
མ་དགོས་པའི་དྲི་བ་དྤེ་འདྲ་གཏོང་མ་དགོས་པ་བྱུང་ན་བསམ་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། བསམ་བོ་དྤེ་འདི་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་རྤེད། ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས་མར་སན་
སོན་གནང་བ་ནང་བཞིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་ནས་ཞིབ་གཅོད་བྱས་ན་མ་གཏོགས་རྩིས་མྤེད་གཏོང་
ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད། ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ལ་རྩིས་
མྤེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཕན་མྤེད་གཏོང་རྒྱུ་བསམ་བོའ ་ི ནང་མྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩིས་མྤེད། ཕན་མྤེད་བཏང་ཡོང་
དུས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་
པོའ ་ི གསུང་བབ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། དྤེ་འདྲའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ལ་མ་འགོ་རང་འགོ་ཐུག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ནང་
མི་དང་མ་འགིག་པ། ནང་མི་དང་མ་མཐུན་པ། ཕར་ཕོགས་ནས་གང་འདྲ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་མྤེད། ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་
མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཡིན་
ནའང། ང་མུ་མཐུད་ནས་འབྤེལ་བ་གཞག་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་མ་གཏོགས། ད་རྤེས་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་བའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་འདི་དབྱྤེ་བ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཕྤེས་གནང་སོང་། རྩོད་ལན་
པའི་དཔང་པོ་ཁོ་རང་རང་དང་ངའི་དབར་ལ་འབྤེལ་བ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་དང་། ནང་མི་དང་ངའི་དབར་ལ་འབྤེལ་བ་
གང་འདྲ་ཡིན་མིན། ང་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་བརྩི་བཀུར་ཡོད་མ་གཏོགས། ཡིན་ནའང་བར་ལམ་ཞིག་ལ་རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་པོས་ཕ་མ་ཚོ་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ནའང་། དྤེ་ངས་རྤེས་སུ་མ་གཏོགས་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་
རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ཕ་མ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཕ་མ་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སོ་སོའ ་ི
ཕྲུ་གུས་ག་རྤེ་བཤད་པ་དྤེ། གསུངས་ཡོང་དུས་ང་ལ་ཉྤེ་པོ་ཡོད་ཅྤེས། ངའི་བུ་མོ་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་མནར་གཅོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཏང་བྤེ། ཁྱྤེད་རང་གིས་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་བཤད་པྤེ། ང་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་ཡིན་ན། ངས་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཏན་ཏན་
གསལ་བཤད་ཞུ་གི་རྤེད། དྤེ་ངའི་ལས་འགན་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། གོ་
སྐབས་མ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། Misunderstanding དྤེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་
གཏོགས་སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ང་ཆང་ས་ལ་སྐད་བཏང་བ་རྤེད། ང་འགོ་མ་ཐུབ་པའི་
གནས་སངས་དྤེ་ཡང་ངས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། ང་འགོ་འདོད་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན། དྤེ་
དུས་ངས་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པ་ཡིན་ནའང་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ནང་མི་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀི་
དབར་ལ་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ལས་འགན་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་མ་རྤེད། འདི་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱབ་དགོས་
དོན་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་གནས་བབས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ། ང་རང་ཚོའི་བལྟས་ནས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་དྤེའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་དུ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་འགལ་ཟླ་བྱྤེད་ཀི་འདུག སྔ་ཕི་འགལ་གི་
འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། སྒྲུབ་བྱྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་དོན་དག་གཞན་པ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་དང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི དབར་ལ་ཡང་འབྤེལ་བ་དྤེའི་ཐོག་ལ། འཆམ་པོ་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པ།
དྤེ་ཚོའི་གནས་བབས་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་རྤེད། ཐོག་མར་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། རྤེས་སུ་བཀའ་བོན་བྱྤེད་རོགས་གིས་ཟྤེར་དུས། དང་ལྤེན་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡོད་
རྤེད། བཀའ་བོན་གི་འོས་ཐོན་དང་མ་ཐོན་དྤེ་ཚོའི་གནས་བབས་ཁ་ཁ་རྤེད། རྤེས་སུ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་དང་།
ད་ལྟ་དྤེའི་སྔོན་གི་ད་ལོའ ་ི ལོ་འགོ་ནས། ཡང་མིན་ན། ན་ནིང་ལོ་མཇུག་ནས་བཟུང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་དང་།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་དབར་ལ་འཆམ་མཐུན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། ཁ་སྤེང་ངས་དཔང་པོ་ལ་
སྐད་ཆ་དྲིས་པའི་སྐབས་ལ། དཀའ་ངལ་བྱུང་སོང་ངམ། ལས་ཀ་དངོས་སུ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་
སོང་ངམ་ཟྤེར་དུས། དཀའ་ངལ་བྱུང་མ་སོང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་གི་ཡོད། དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཕུལ་ཡོད། དྤེའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་གཟིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་རིང་
ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག་གིས་རྩོད་ལན་པ་དང་། ཞུ་སོར་བས་ཆ་ཚང་ཕར་ཚུར་བཤད་
གྲུབ་པ་དང་། དཔང་པོ་གཉིས་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་འདི་ལ་གཞིར་བཞག་ནས། གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་
མྤེད་ཐུགས་ཐག་གཅོད་ཀི་ཡིན་ཟྤེར་དུས། ཨུ་ཚུགས་ཀིས་གང་ཡང་ཞུ་ཤྤེས་མ་སོང་། དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གིས་ག་རྤེ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡིན་ནའང། དྤེ་ག་རང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སྤེང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་སོང་ཟྤེར་ན། ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་ཡིག་ཐོག་ལ་འཁྱྤེར་ཤོག རྩོད་ལན་པར་
ཕར་སོད་དགོས་བྱྤེད་ཀི་རྤེད། འདི་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་མདང་དགོང་མཚན་བར་དུ་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་མ་མཐུན་པ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་
ཚིག་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དགོངས་པ་ཞུ་
དགོས་རྒྱུའི་གནས་བབས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞིག་བཤད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གས་དྤེ་
ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་གསལ་པོ་ཡོད། ས་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་མ་མཐུན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་གསལ་པོ་ཡོད། དྤེ་མ་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པའི་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ད་དྤེ་ hear say ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། མི་གཞན་པའི་ལབ་ཀི་
འདུག་ཟྤེར་བ་ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་ཡོད་དུས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་མཐོང་ཆུང་མི་འགོ་བའི་ཆྤེད་དུ། ཞུ་སོར་བའི་
ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་དངོས་བདྤེན་རང་མ་གཏོགས། མི་གཞན་གི་ཟྤེར་གི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་ཞུ་གི་མིན། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད། དྤེ་མ་གཏོགས་དོན་དག་དྤེ་ཤར་
གིང་ཟླ་སོན་ལགས་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དབར་ལ་འབྤེལ་བ་མཐོ་དམའ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ། སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ཡིན་ནའང་གང་ཙམ་ཞིག་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང། འདི་ཡིན་པ་
དྤེ་དཔང་རགས་ཐོག་ནས་གཟིགས་རོགས་གིས། དྤེ་ངས་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མིན། དྤེ་རིང་གནས་ཚུལ་འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་སྤེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་མི་ཞུ་ཐབས་མྤེད་
ཆགས་པ་རྤེད། འདི་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་ཕོ་གསར་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་རྩོད་ལན་
པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ནོར་མྤེད་འགོ ཕོ་གསར་ཟྤེར་ནས་ཁ་སྤེང་སུ་གཅིག་གིས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་
བཅོས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག ཕོ་མོ་གཉིས་ཡོད་པ་ཟྤེར་བ་ཞིག དྤེ་འདྲ་རྤེད། ད་དྤེ་སུ་ཡིན་མིན་ཞིག་ངྤེས་པར་དུ་
རྩད་གཅོད་གནང་དགོས་རྤེད། ཕོ་གཉིས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་བཞུགས་མྤེད་པ་དྤེ་ཕོགས་གཉིས་ཀས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕོགས་གཅིག་གིས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཕོ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་
རྤེད། གསུམ་ཡོད་ནའང་རྤེད། འདི་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པའི་དངོས་དོན་དང་
འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་
མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་བྱས་ཡོད་རྤེད་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་བྱས་ཡོད་རྤེད་བྱས་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕ་གི་མགོན་ཁང་ནང་ལ་མི་གཉིས་སྤེབས་འདུག དྤེས་གཅིག་
བྱས་སོང་གཉིས་བྱས་སོང་། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོར་དྲང་བདྤེན་དང་དྤེ་འདྲའི་གནས་བབས་ཀི་ཐོག་ནས་
གསུང་གི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཁོ་ཚོའི་གས་ལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་རྩད་གཅོད་བྱྤེད་དགོས་པའི་
གནས་སངས་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོའ ་ི སོད་རོགས་གཅིག་ཡོད་རྤེད།
མི་དྤེ་ཡང་དཔང་པོར་སྐད་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་ལ་ཉལ་
དུ་ཡོང་སོང་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་ཡང་མྤེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ཞྤེས་གསུང་གི་འདུག དྤེ་
མྤེད་དུ་མི་རུང་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཕ་གི་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་
བྱུང་ཡོད་མྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་མྤེད་དུ་མི་རུང་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཞུ་
སོར་བའི་དཔང་པོ་ཁིད་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་སོང་། ངས་ཁ་སྤེང་ཐོག་མ་ནས་དྤེ་བསམ་སོང་། ད་ཡིན་ནའང་ངའི་ཁ་
ནས་ཐོན་ཚར་བ་རྤེད། འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ངས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཞུ་གི་ཡོད། དཔང་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད། ཡིན་
ནའང་ནང་མིའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་
ནའང། ད་ཁ་སྤེང་ངའི་ཁ་ནས་འདི་ཤོར་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་སའི་ལམ་ཀ་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། དཔང་པོ་
འདོན་དང་མི་འདོན་གི་རང་དབང་དྤེ་ང་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་དཔོན་མཆོག་གིས་དྤེ་ཞུ་སོར་
བའི་དབང་ཆ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། དྤེ་འཁིད་ཡོང་གི་མིན་ཞྤེས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡིན། ཡང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསར་ཁིད་ཡོང་རོགས་གིས། འཁིད་ཡོང་རོགས་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། འཁིད་ཡོང་གི་མིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་
ཞུས་པའི་རྒྱུ་མ་ཚན་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཁིམས་འདི་ཤོར་དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་
ནའང་ང་ཤོར་གི་ཡིན། ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྤེད། དཔང་པོ་གཅིག་ཡོད་ལབ་པ་ཞིག་ཁིད་ཡོང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁིམས་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཤོར་བ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྤེད། ག་
རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངའི་ངོ་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཆུ་ལ་གཡུག་རྒྱུའི་འདོད་པ་མྤེད། ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་
མནའ་སྤེལ་ནས། དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀི་དམ་བཅའ་བཞག་ནས། དཔང་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད། བསབ་བྱ་
དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། ཁྱྤེད་རང་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེའི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་
རང་གཡང་ལ་མཆོངས་ཀི་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གཡང་ལ་གཡུག་གི་རྤེད་ཟྤེར་བ། དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལ་
གསུངས་པ་དྤེ་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། དྤེ་ངས་མནའ་སྤེལ་ནས་ཞུ་གི་ཡིན། ཡིན་ནའང་དཔང་པོ་འཁིད་ཤོག་ཟྤེར་ན་
འཁིད་ཡོང་གི་མིན། གནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ནང་མིའི་འབྤེལ་བ་ལའང་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་
འདུག སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག དྤེ་བྱས་ནས་འཁིད་ཡོང་གི་མིན་ཞྤེས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ངས་ཤ་
ཚ་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་ཁིད་ཤོག་ཅྤེས། ཁོ་རང་ལ་གང་ཡང་མྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དྤེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནའང་མིན་ནའང་། ངས་གནས་སངས་གཞན་
པ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ཡོང་དུས། འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རྤེད། ང་རང་གི་
བཟང་སྤྱོད་དང་ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རྤེད། མི་གཞན་པ་ཞིག་གིས་བྱས་པ་དྤེ་འགིག་མི་འདུག་ཅྤེས་ཕར་མཛུབ་མོ་
འཛུགས་ཀི་ཡོད་དུས། སོ་སོས་དྤེ་ག་རང་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་འཁིད་ཡོང་གི་མིན་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་བསར་ཁིད་ཤོག་ཅྤེས་མ་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ལ་བཙན་བཀའ་བཏང་ན་འགོ་གི་མ་རྤེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་དཔང་པོ་དང་དཔང་རགས་གང་ཡིན་པ། བདྤེན་པ་ཡིན་པ།
བདྤེན་པ་ཡིན་པ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། འདི་རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། རྩོད་ལན་
པའི་དཔང་པོས་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསུང་དགོས་བྱྤེད་ཀི་རྤེད་བ། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྩོད་བཤད་
དྤེ་རྤེས་ལ་ཡོང་གི་རྤེད། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་སོ་སོའ ་ི དཔང་པོ་ལ་ཐད་ཀའི་བརག་ཞིབ་གནང་
བའི་སྐབས་སུ་དྲི་བ་བཞི་མ་གཏོགས་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། དྲི་བ་བཞི་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། ག་
རྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་དཔོན་ཆྤེ་བ་མཆོག་གིས་ཁ་སྤེང་གསུངས་གནང་སོང་། བཀའ་
གནང་སོང་། ཁྱྤེད་རང་གོ་སྐབས་ཤོར་བ་རྤེད་ད་ཞྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་དུས་ག་རྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་
རྤེད། ག་རྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཇི་ལྟ་
ཇི་ལྟར། དྤེ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན། གང་འདྲ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་བཤད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་དྤེ་ཚོ་གསུམ་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ལ་བཤད་སོང་ངམ་
ཟྤེར་དུས། བཤད་སོང་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་བཤད་མྤེད་པ་དྤེ་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཡིན། འདི་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོས་བཤད་མ་སོང་ཞྤེས་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་དྤེ་ཡང་གནས་སངས་གཅིག་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱྤེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། མ་ཉྤེས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁག་གཡོགས་བྱས་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་ཚིག་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། ང་ལ་གཞི་མྤེད་ཉྤེས་
འཛུགས་བྱས་སོང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། ཁ་སྤེང་ Cross
Examination སྐབས་ལ། ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་དྲི་ཞིབ་བྱས་པའི་སྐབས་ལ། བརག་ཞིབ་
བྱས་པའི་སྐབས་ལ། དྤེའི་སྔོན་ལ་ཡང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ཐོག་མའི་རྩོད་བཤད་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་
རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཞུ་སོར་བས་དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་ལ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཁས་ལྤེན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
ཞུས་མྤེད། ཡང་བསར་བསར་དུ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི འབྤེལ་བ་སྒང་ལ་དྲི་
བ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ། དང་པོ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཞིག་དང་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གི་དབར་ལ་འབྤེལ་བ་མ་
གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བའི་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་དྲིས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། དྤེའི་
སྔོན་ལ་ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་དྲན་གསོ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བ་བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་
སིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བུད་མྤེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ལས་བྱྤེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དྤེ་དུས་ང་ཚོ་ཐུག་མོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཇ་མཉམ་དུ་འཐུང་
རྤེས་མྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་ངས་དྲི་བ་བཏང་མྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་སྤྱི་འཐུས་མཉམ་དུ་གནང་
བའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོ་དགོང་མོ་ཞལ་ལག་མཆོད་པར་ཐྤེངས་མ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཇ་ལས་
མང་བ་ཞིག་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་དྤེ་ག་རང་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་
རྤེད། སུས་བདྤེན་པ་གསུང་གི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ Haryana གི་ Manesar མགོན་ཁང་དྤེ་ལ་
ཐུག་པའི་སྐབས་ལ། ངའི་འཇོན་ཐང་སོ་བོ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཁྱྤེད་རང་གིས་གསུངས་སོང་ཟྤེར། ངས་དུས་ནམ་ཡང་
ཁྱྤེད་རང་གི་འཇོན་ཐང་སོ་བོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་མྤེད། ངས་གང་ཞུས་པ་དྤེ། ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད།
འཇོན་ཐང་སོ་པོ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མ་མོང་། དྤེ་ཡང་འཁོན་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
ཞིག འཁོན་འཛིན་གི་འབྱུང་ས། འཁོན་འཛིན་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་གནས་བབས་ཅིག་རང་བཞིན་གིས་སོན་གི་
འདུག དྤེའི་རྤེས་ལ་འཁོན་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ག་ཚོད་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཕིན་ཡོད་མྤེད་དྤེ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི
གསུང་བབ་དྤེ་རང་ལ་བལྟས་ནས་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ནས་རན་པས་གཞོན་པ་ལ་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་
རྒྱུའི་ལམ་སོལ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཁས་ལྤེན་གནང་སོང་། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ནང་
མོལ་བྱས་པ་འདི་ཚོ་མི་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བཤད་པ་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་གིས་འགིག་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པྤེ་ཟྤེར་
དུས། དྤེ་འགིག་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སོང་། དྤེ་ནས་མར་གསུངས་ཡོང་དུས། ངས་ནང་མི་ལ་བཤད་
པ་ཡིན་གསུངས་སོང་། དྤེ་ནས་མར་བཀར་ཡོང་དུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ལ་གསུངས་ཡིན་པ་མིན་པ་ཟྤེར་
དུས། ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ལ་གསུངས་པ་ཡིན། དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ པའི་ཟླ་མཇུག་ཟྤེར་དུས། ཟབ་སོང་
ཚར་ནས་ཡར་ལོག་པ་དང་འཕྲལ་དུ་གསུངས་པའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག
དང་པོ་དྲི་བ་དྲིས་པའི་སྐབས་ལ་ལན་བསོན་མ་སོང་། ཉིན་གུང་རྒྱབ་ལ། ཡང་ཉིན་གུང་བཀའ་མོལ་འདྲ་ག་རྤེ་ཞིག་
བྱུང་བ་ཡིན་ན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཉིན་གུང་རྒྱབ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་དང་དཔང་པོ་ཚང་མ་རྦད་དྤེ་
ཕོགས་གཅིག་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་མཉམ་དུ་ཕྤེབས་ཀི་འདུག ནང་ལ་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕི་ལ་ཕྤེབས་དུས། དཔང་པོ་ཟྤེར་དུས་དཔང་པོ་དྤེ་དཀིལ་ལ་སོད་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ཁོ་ཕོགས་གཅིག་
ལ་དྤེ་བྱས་དུས། ཁ་གཏད་ཀི་ཕོགས་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་དཔང་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་རང་
བཞིན་གིས་ཕོགས་ལྷུང་ཆགས་པ་རྤེད། རང་བཞིན་གིས་ཕོགས་ཞྤེན་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྤེས་སུ་ཉིན་
གུང་རྒྱབ་ལ་མི་གསུམ་ལ་བཤད་པ་ཡིན། མི་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཅིག་དྤེ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ཡིན་གི་རྤེད་
བ། ཡིན་ནའང་ངས་འདི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་འགོ་གི་འདུག་ལབ་པ་མ་གཏོགས། ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་
ལགས་རང་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་སིག་སྤེལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ངས་ཞུ་གི་མྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་
ན། འདི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་དྤེའི་གནས་
སངས་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྤེད། གཞན་པ་མིང་གཉིས་དྤེ་འདོན་གི་མིན་གསུངས་པ་རྤེད། དངོས་ནས་བྱས་
ན་མིང་བཏོན་པ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ནས་ཚུར་མིང་བཏོན་ཞོག་ཅྤེས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་ཀི་
ཡོད་རྤེད་བ། ང་ལ་མིང་མ་བཏོན་པ་ཡིན་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅྤེས་བཞག་བཞག་གི་ཡིན་མ་
གཏོགས། མིང་བཏོན་ནས་གང་ལྟར་སུ་ཡིན་མིན་གི་དོགས་པ་ཞིག་ཡོད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ག་ཚོད་ཅིག་
གིས་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དྤེའི་རྤེས་ལ་རྩོད་
ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དུས། སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་འདྲི་གནང་བའི་སྐབས་སུ་མི་དྤེའི་མིང་
ལབ་མ་སོང་གསུངས་པ་རྤེད། མིང་ལབ་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་ཚོད་ཀི་བདྤེན་པ་ཡིན་ནམ་མིན་ནམ། ད་ངས་དྤེའི་
ཐོག་ལ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཞལ་རྫུན་གནང་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་རང་བསད་ཀི་མ་རྤེད་བསམ།
དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ཐྤེ་ཚོམ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ལྷག་སོང་། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་རྤེས་ལ་དཔང་རགས་བཏོན་པ་རྤེད།
དཔང་པོ་གནང་རྒྱུ་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་མི་སུ་ཡིན་མིན་ཕལ་ཆྤེར་གསུངས་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་བསམ་
བསམ་ཞིག་ཡིན་ཏྤེ། ད་ཡིན་ནའང་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀི་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་རྤེས་ལ། འདི་གསུང་
གི་མིན་གསུངས་དུས་ངས་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཨུ་ཚུགས་བསོན་མྤེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡར་ག་
རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། You are not supposed to know this. ཞྤེས་ངས་ལབ་པ་ཡིན། དྤེ་འདྲའི་
ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཁྱྤེད་རང་གིས་མཁྱྤེན་དགོས་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་མ་རྤེད་ཞུས་པའི་རྤེས་སུ་ཡང་དཔང་རགས་བཏོན་པ་རྤེད། དཔང་པོར་ཐོན་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་གནས་
བབས་དྤེ་སྔ་ཕི་ནང་འགལ་ཆགས་ཀི་འདུག་མི་འདུག དྤེ་ཚོ་གཟིགས་དགོས་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ད་
གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། འགོ་འཛུགས་དུས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་སོང་། དང་པོ་ང་ཚོ་ཅི་བགོས་མོལ་འཕྲོས་
བཤད་པ་ཡིན་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཡང་སྔ་ཕི་ནང་འགལ། སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ནས་འཇིགས་
མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་སྐར་མ་ ༡༥ མ་གཏོགས་བསད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་
bottle ག་ཚོད་འཐུང་བྤེ་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བསབ་བྱ་
བརྒྱབ་དུས་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་མྤེད་པ་ཞིག་སོན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་
རྤེད་འདུག རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྲི་བ་གནང་སངས་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་གཉིས་ཀིས་བཀའ་
མོལ་གསུང་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། དྤེ་ནས་སིད་སོང་ལ་ཐད་ཀར་བཤད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མྤེད་ཅྤེས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི དཔང་རགས་ནང་ལ་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེ་ཞིག་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་ནི་ངས་ཐད་ཀར་
བཤད་མྤེད་ཅྤེས་ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་རང་གིས་དྤེ་ག་རང་གསུངས་པ་རྤེད། ངས་བཤད་མྤེད། དྤེ་
གསུངས་དུས་ག་རྤེ་གོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ཁ་ཐུག་གསུངས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་འགིག་གི་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་ཀི་འདུག སིད་སོང་ལ་སུས་བཤད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསུངས་མ་སོང་། གསུང་གི་མི་འདུག དྤེ་འདྲའི་
གནས་སངས་ཤིག་ལ་ལྷག་སོང་། དྤེ་དྲང་བདྤེན་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡང་གཟིགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཨ་
ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་གོགས་པོ་ཡིན་ཞྤེས། ང་ནམ་རྒྱུན་མི་གཞན་གི་ངོ་དྤེབ་དང་དྤེ་འདྲ་ལ་བྱུས་གཏོགས་བྱྤེད་ཀི་
མྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཆགས་པ་སོང་ཙང་། ངའི་ངོ་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་སོ་སོ་ལ་དུས་ཚོད་འདང་གི་
མྤེད་དུས། ལྟ་རོགས་ལབ་དུས། དྤེའི་ནང་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་པར་ཡོད་པ་དང་ཆོས་གོགས་ཞྤེས་མིང་
བཏགས་ནས་དྤེ་འདྲ་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་ཁ་སྤེང་དྲི་བ་ག་རྤེ་བཏང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་
ལགས་སིད་སོང་མཉམ་དུ་ཉྤེ་བོ་ཡོད་པ་ཁྱྤེད་རང་གི་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པྤེ་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་གསུངས་པ་
རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་སྤྱི་འཐུས་ལོ་ལྔ་མཉམ་དུ་གནང་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ནང་ལ་སུ་སུའི་ལངས་ཕོགས་གང་
འདྲ་ཡིན་མིན་དང་ནམ་རྒྱུན་སུ་དང་སུ་མཛའ་འབྤེལ་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད་དྤེའི་གས་དྤེ། གོགས་པོ་འཆམ་པོ་ཡིན་
གསུང་མཁན་ཞིག་གིས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཀང་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ཡང་། བདྤེན་པ་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ་བསམ་བསམ་
འདྲ་བོ་ཞིག དྤེ་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་ནས་དྲི་བ་ཞིག་དྲིས་པའི་སྐབས་སུ་ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་དྤེ་ཕིའི་
སིངས་ཆ་ལ་བཞག་པ་དྤེ། ཁྱྤེད་རང་གི་མ་འགིག་པ་མཐོང་གི་ཡོད་པྤེ་ཟྤེར་དུས། མ་འགིག་པ་མཐོང་གི་ཡོད་
གསུངས་པ་རྤེད། ཡིན་ནས་རྤེས་སུ་དཔང་རགས་བཏོན་པ་རྤེད། དཔང་པོར་ཐོན་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་
གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། conscience གི་དྲང་བདྤེན་གི་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་རྒྱུའི་བསམ་བོ་དྤེའི་འོག་ནས་བདྤེན་པ་
ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན། བདྤེན་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་ད་ནངས་ཞོགས་པར་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་དྤེའི་ནང་ལ། བདྤེན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག དྤེ་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཡིན་ནའང་དྤེའི་
འོག་དྤེ་ལ་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་དང་དཔང་པོ་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དོན་ཚན་བཅུའི་ཚིག་སོར་
ངན་བསབ་ཟྤེར་བ་དྤེའང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཀི་འདུག ལས་བྱྤེད་དངོས་གནས་
སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ཀི་རྤེད། མཚན་གང་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ཀི་རྤེད། མཚན་གང་ལས་
ཀ་བྱྤེད་པའི་ལམ་སོལ་ཡོད་རྤེད་བྤེ་ཟྤེར་ན། ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ པ་
ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང། ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ཆུ་
ཚོད་ ༦ པར་དྲ་རྒྱ་ནང་བཏང་བ། དྤེའང་གུང་གསྤེང་གི་ཉིན་ལ་དྲ་རྒྱར་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་གོ་མ་སོང་། ཐོས་མ་སོང་།
མཇལ་མ་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩ་བས་གོང་རིམ་ནས་བཀའ་འབྤེལ་གཞིར་བཟུང་ཡིན་གི་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་དྤེ་
འདྲ་ཞིག་གི་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ། འདི་ཕོགས་གཅིག་ལ་ལྷུང་ཡོད་རྤེད་མ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ནས་ Manesar ལ་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། ང་
མི་ཞྤེ་སྣང་ཚ་བོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་འདྲ་བོ། ཁྱྤེད་རང་གཅིག་པོ་ཤོག་ལབ་སོང་བྤེ་ཟྤེར་དུས། ཁོ་གཉིས་མཉམ་དུ་ག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། མཚན་ཕི་བོ་ཆགས་པ་སོང་ཙང་། ང་གཅིག་པོ་འགོ་བ་ཡིན་ན་ཟྤེར་དུས།
ཕལ་ཆྤེར་ངས་བཙན་ཤྤེད་འདྲ་བོ་བྱྤེད་རྒྱུ་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་གི་རྣམ་པ་འདྲ་བོ་ཞིག དྤེ་འདྲའི་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་
ན་ང་ཡོང་གི་མིན་གསུངས་ན་འགིག་གི་རྤེད་བ། བཙན་ཤྤེད་བྱྤེད་མཁན་སུ་ཞིག་ཡོད་མ་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་གསུང་གི་
འདུག དྤེ་ཚོ་ང་ཧང་སང་སོང་། སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ། ནམ་རྒྱུན་འདྲིས་པོ་ཡོད། ཏོག་ཙམ་ངོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་
ཟྤེར་བ་དྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་ཡོང་དུས་ཧང་སང་སོང་། དྤེ་ནང་བཞིན་གདོང་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཚང་མ་བསྒྱུར་
ནས་བཤད་སོང། ངས་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཚོར་བའི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་བཤད་ཡོད་ཀི་རྤེད་དྤེ། གདོང་པ་རྣམ་འགྱུར་
བསྒྱུར་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། དྤེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁ་སྤེང་དྤེ་ལྟར་
བྱས་ནས་འགོ་བ་རྤེད། གལ་སིད་ངས་དྤེ་འདྲ་བོ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཁ་སྤེང་ངས་
བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ། ངས་སྐད་ཆ་སྡུག་ཅག་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་བཤད་ཡོད་པ་ཡིན་ན།
ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་ ༢ དང་སྐར་མ་ ༤༠ བར་དུ་ང་དང་མཉམ་དུ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བསད་དགོས་རྤེད། ཉལ་རན་
གི་མི་འདུག་པྤེ་ཞྤེས་བརྡ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཏང་བ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་
དུས། ང་ཚོས་ཉན་ནས་བསད་པ་ཡིན། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། མི་སུ་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང། ད་ལྟ་འདིར་གསུངས་དུས། ད་ལྟ་དྤེའི་འོག་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ང་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་
ནས་ང་ Depression ནང་ལ་ཕིན་སོང་། ཕིན་སོང་ཟྤེར་ནས་འགོ་གབས་བྱས་སོང་། ཁ་སྤེང་གསུངས་སོང་
བ། ཟླ་བ་ ༢ ལྷག་ཙམ་གདོང་པ་བལྟ་འདོད་བྱུང་མ་སོང་། འདི་ཙམ་ཞིག་ང་ལ་འཁོན་འཛིན་སྤེབས་པ་རྤེད་བ།
ངས་བཟང་པོའ ་ི བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་དྤེ། ངས་ཁ་སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། གཅིག་བྱས་ན་ཁོ་རང་བཀའ་བོན་གནང་
རྒྱུའི་འདོད་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡོད་པ་བྱས། དྤེ་འདྲའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
ཁྱྤེད་རང་ཡང་བསར་བཏོན་གི་ཡིན་ཞྤེས། ཁོ་རང་གཉིས་ནང་མོལ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག ངས་དྤེ་འདྲ་
ཞིག་བཤད་དུས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཕོག་ཐུག་ཕིན་ཡོད་པ་དྤེ། ངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེས་སུ་ཁ་སྤེང་མ་གཏོགས་ཧ་གོ་མ་
སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཚིག་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཨ་མ་ལགས་ལ། ནང་མི་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་
དུས། ཆུ་ཚོད་ ༤ རིང་ང་ལ་ Torture བཏང་སོང་། ང་ལ་ Torture ཟྤེར་ན་ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་བྤེ།
མནར་གཅོད། མནར་གཅོད་ཟྤེར་དུས་བཙོན་པ་ལ་སོམ་པ་དང་། བརྡུང་བ་བྱྤེད་པ་དྤེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་
ཡོད་རྤེད་བ། ཡང་མིན་ན་ Mental Torture སྤེམས་ལ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་གནོད་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་
དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ཁིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་བྱུང་བ། འདི་ཚང་མ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཁ་སྤེང་ཁས་
བངས་སོང་། དྤེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་དང་། ཁོ་རང་གི་བསམ་བོའ ་ི ནང་དྤེ་འདྲ་ཕིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཁས་བངས་སོང་།
ད་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ད་གིན་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་ཡི་གྤེ་འབྱོར་བ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༡༠
ཚེས་ ༩ ལ་རྤེད་འདུག ཡི་གྤེ་འབྱོར་སོང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་འདིའི་སྔོན་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ད་ཁ་སྤེང་དཔང་པོ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པའི་སྐབས་སུ། ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་སྔོན་ལ་ཡིན་པ་ཡོད། དྤེ་གསུངས་
པ་དྤེའང་སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ་ཆགས་སོང་། གང་ལྟར་འདི་ག་སིག་དྤེ་སྔ་ས་ནས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།
ཁ་མཐུན་ཡིན་པ་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་གཞན་པ་གང་ཡིན་ནའང་མིན་ནའང་ Accomplice ལབ་པ་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ། དྤེའི་ནང་ལ་འདྲྤེས་ཡོད་པ། ཕོགས་གཅིག་ལ་ལྷུང་བསད་ཡོད་པ། ཁ་གཏད་ཀི་ངོ་བོ་ཐོག་
ནས་ཐོན་གི་ཡོད་པ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁ་གཏད་ཀི་ངོ་ཚབ་ཅིག་ཐོན་པ་ཡིན་ན་དཔང་པོ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་རུང་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་རྤེད། འདི་ཁོ་རང་གིས་ཁ་སྤེང་ངོས་བཞྤེས་གནང་སོང་། དོན་ཚན་བཅུ་བཟོས་
པའི་སྐབས་ལ་ངན་བསབ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་འང་གོད་ཡ་གཅིག་དང་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་རང་
བཞིན་གིས་སྒྲུབ་ཡོང་གི་འདུག ལས་ཀ་བྱྤེད་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ལས་ཀ་བྱྤེད་དུས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག ངའི་དཔང་རགས་
འཕར་མ་དྤེ་གཟིགས་རོགས་གནང་། རྤེས་ལ་གལ་སིད་ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་སངས་ཀི་
བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས་ཡང་བསར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན། དྤེའི་སྐོར་ལ་ཚིག་རྤེ་རྤེ་བྱས་
ནས་མར་གོ་དོན་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་མར་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་གི་ཡིན། དྤེ་
ཡིན། དྤེ་ནས་འཛོམས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ངས་ད་གིན་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཁ་སྤེང་མ་གའི་ Manesar ལ་དང་
པོ་འཛོམས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱྤེད་རང་ ITSN གི་ Steering Committee དྤེ་ཞྤེ་བོ་ཡིན་མདོག་བྱྤེད་ཀི་
འདུག ང་ College ཡིན་པའི་དུས་ཚོད་ནས་བྱས་ཚར་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ངས་དྤེ་འདྲ་ལབ་སོང་
ཟྤེར། ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལབ་མྤེད། བྱས་ཙང་ངས་ཁ་སྤེང་དྲི་བ་དྲིས་པ་དྤེ། སྤེམས་ནང་ལ་བསམ་མ་སིད་པ་ཞིག་
ཁ་ནས་ཐོན་གི་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་རྤེད། བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་མྤེད་པ་ཡིན་ན་ཁ་ནས་ཚིག་དྤེ་ཀླད་པས་
བཀའ་བཏང་ནས་ཡོང་གི་རྤེད་བ། དང་པོ་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ང་
College གི་དུས་ཚོད་ལ་ ITSN ལབ་ན་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ང་ ITSN Steering
Committee གི་ Member བྱས་མ་མོང་། ཡིན་ནའང་ངས་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། ཁོ་རང་སྤྱི་འཐུས་ཡིན་པ་ཞིག་དང་ ITSN Steering Committee ཡིན་དུས། དྤེའི་ལས་ཀའི་ངོ་
བོ་དྤེ་ལ་བལྟ་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་ངས་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་སྔོན་མ་ College དུས་ཚོད་ནས་ལས་
ཀ་བྱས་པ་ཞིག ཁྱོད་ཀིས་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱས་པ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཧང་སང་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་དུས་ནམ་ཡང་ལབ་རྒྱུ་
མ་བྱུང་། ལབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཡིན་ལབ་ནས་ངས་བཤད་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་
གང་ཡང་མྤེད། སོ་སོའ ་ི བྱས་པ་དྤེ་བྱས་པ་རྤེད། ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཚང་མ་ལ་མཐོང་སད་ཀི་
ཡོད། འདི་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། བྱས་ཙང་ངན་བསབ་བརྒྱབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁ་སྤེང་
དཔང་པོས་གསུངས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སོབ་གསོར་བརྩི་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ལ་ངན་
བསབ་ཚོར་སོང་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ངའི་ཀུན་སོང་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ལྷད་གང་ཡང་མྤེད། དྤེའི་དགོང་མོ་དྤེ་ལ་
ཁོ་རང་གི་ཁྤེ་ཕན་གི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། ད་ཁ་སྤེང་སྒྲུབ་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ཕལ་ཆྤེར་ཞུ་སོར་བ་
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་དྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་བཀའ་བོན་ཆགས་པ་ཡིན་ན་དྤེའི་འོག་ལ་བསད་རྒྱུའི་འདོད་མྤེད་པའི་
རྣམ་པ་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་མར་ཁ་བལྟས་ནས་བསད་པ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་
ཡར་ཁ་བལྟས་ནས་བསད་པ་རྤེད། ང་ཡང་ལོ་ཆུང་དུས་ནས་འགན་འཁྱྤེར་ནས་ཡོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་བྱས་པའི་སྐབས་ལ་ང་ལས་དགུང་ལོ་བགྤེས་པ་དང་ཉམས་མོང་ཆྤེ་བ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། ཁོང་ཚོས་ང་ལ་འདི་འདྲ་ཞིག་གསུངས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་རྤེད་བ། དྤེ་ངས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་
བཤད་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ག་པར་བསད་ཀི་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ངས་སྒྲུབ་བྱྤེད་འོག་ལ་ཞུ་གི་ཡིན། དྤེའི་གནས་
སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ག་རྤེ་སོན་བརོད་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་
ཁ་སྤེང་ཁུངས་སྤེལ་དུས་ཙམ་པ་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་སྤེབས་ཀི་འདུག་དྤེ་ཞུ་གི་ཡིན། བྱས་ཙང་ཁ་སྤེང་
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོར་ངས་ཁྱྤེད་རང་ལ་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལབ་སོང་བ་ཟྤེར་དུས་ནང་དོན་དྤེར་ངོས་ལྤེན་ཡོད་
གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཁ་སྤེང་ཚིག་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བདྤེ་སིད་ཆོས་
དབྱངས་ལགས་བཀའ་བོན་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་རྩིས་སད་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ནང་དོན་དྤེར་
ངོས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ལབ་སངས་དྤེ་འདི་ལྟར་ལབ་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་དོན་དྤེ་ལ་ངོས་
ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་འབྤེལ་བའི་སྐད་ཆ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། ཁ་སྤེང་ཞུ་སོར་
བས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་བཀའ་འདྲི་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན། དང་པོ་དྤེར་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན།
ཁྱྤེད་རང་དཔྤེ་མཚོན་བཞག་པ་ཡིན་ན། སོ་སོའ ་ི བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་མྤེད་པ་ཞིག་ཁ་ནས་བཏོན་པ་ཞིག་བྱུང་མོང་
བྤེ། དྤེ་དུས་ལན་ག་རྤེ་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ནང་མི་ནང་ཁུལ་ལ་བཏོན་ཡོད་ན་གང་ཤྤེས། དྤེ་མ་གཏོགས་ཕི་ལ་
འགོ་བའི་སྐབས་ལ་དོ་ནན་པོ་ཞྤེ་དྲག་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་བསམ་བོའ ་ི
ནང་ལ་མྤེད་པ་ཞིག་ཁ་ནས་ཐོན་སིད་ཀི་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ནས་ཡོང་གི་མ་རྤེད། ང་རང་ལ་བྱུང་མོང་མྤེད། དྤེའི་རྤེས་
སུ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ཉམས་མོང་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ལོ་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པ།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ལོ་ལྔའི་ཉམས་མོང་དྤེའི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ལ་འཁུར་ནས། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ནང་ནས་སྤེ་ཚན་ཚོ་ལ་ཆ་བགོས་བྱྤེད་རྒྱུ། སྤེ་ཚན་སོ་སོ་ལ་ཆ་བགོས་བྱས་
ནས་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ནས་ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་དྲི་བ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པྤེ་ཟྤེར་དུས་སྐབས་ལ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
གུས་ཞུ་སོར་བར་ཆ་བཞག་ན་སྤྱི་འཐུས་ ༢༠ ཤུ་བྱས་མོང་བ་དང་། དྤེའི་ནང་ནས་ཚོགས་གཙོ་ལོ་ ༧་༥༠ བྱས་
མོང་བ། དྤེའི་ནང་ནས་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བྱས་མོང་བ་དང་། དྤེའི་ནང་
ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་དབང་རྩིས་སོད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཅའ་
ཁིམས་བསར་བཅོས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་གི་སངས་འཛིན་ཡོངས་རོགས་བྱས་མོང་བ་དྤེ་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་དུས། རྤེད་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དང་པོ་དྤེའི་ནང་ལ། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
སྐུ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། ཁོང་གི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཞུ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པ་ལས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
མིན་པར་བརྤེན། ལས་ཡུན་རིང་ཕི་དྲིལ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་མ་བརྒྱུད་པར་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་
ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ལན་མང་གསུངས་སོང་། དྤེ་གང་འདྲ་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། ང་སོས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པྤེ། ཡང་མིན་ན། ང་སྤེམས་པ་ཐང་པོ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དོན་གཅོད་ཅིག་གི་འགན་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་འཁྱྤེར་མི་དགོས་པ་ཞིག་འགོ་ས་ཡོད་རྤེད་ངས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེའི་
གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སོན་བརོད་བྱས་པའི་སྐབས་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གི་བཤད་སིད་པ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞིག་སོན་བརོད་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་ཨའུ་ཙམ་རྤེད་བ། བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་འཁོར་མ་མོང་བའི་སྐད་
ཆ་ཞིག་དྤེ་འདྲ་བཤད་སོང་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ངས་ཞུ་སངས་གང་འདྲ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་འདི་ལྟར་
བལྟས་ཡོང་དུས། ངས་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་ཕར་ཕོགས་ཀིས་ཆ་ཚང་ཞིག་འཁོན་འཛིན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་
ནས་ངན་བསབ་བརྒྱབ་པ་གཟིགས་ཡོང་དུས། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་ནག་པོ་འདྲ་བོ་ཞིག་
གཟིགས་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་བསམ་དང་། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ནང་ནས་སོ་སོའ ་ི དོན་དག་བསྒྲུགས་ནས་འདི་
ལ་ཡང་བལྟས་ནས། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ས་རྤེད་སྤེམས་ནས་གསུང་གི་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་འདུག དྤེའི་
དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ངས་ནམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་བསམ་བོའ ་ི ནང་འཁོར་མི་སིད་པ་ཞིག་ཁ་ནས་
ཐོན་མི་སིད། ངའི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འདི་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་འཚམས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་གཉིས་པ་འདི། དྤེ་ནས་ཁོང་གིས་སིད་སོང་གི་འགོ་
ཁིད་ཀི་ནུས་པ་ཞན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགོ་ཁིད་ནུས་པའི་སྐོར་ལ་ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་འགོ་
ཁིད་ནུས་པ་ཞན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར། ཡིག་ཆ་དྤེ་འདི་སྔོན་ནས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གི་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་ན་མ་གིར་གནད་དོན་བཟོ་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད་བ། གནད་དོན་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཅྤེས་
པའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་བོན་འོས་མི་དྤེར་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་
བྱ་རྒྱུ། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ཁ་སྤེང་དྲི་བ་བཞི་རང་བཞི་དྲིས་པ་
རྤེད། དྲི་བ་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག་ག་རྤེ་དྲིས་པ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་དང་ཞུ་སོར་བའི་འབྤེལ་བ་དབར་ལ།
དྤེ་ནས་བྱས་ནས་གང་ལྟར་དྲི་བ་བཞི་དྤེའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་བྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་
གཏོགས་ཇི་ལྟར་ཇི་ལྟར་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཕིན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དྤེའི་སྐོར་ལ་རྩོད་ལན་
པའི་ངོས་ནས་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལ་ལན་རྒྱབ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ཀུན་སྤྱོད་
ཀང་ཡག་པོ་མྤེད་པའི་སྐོར། སིད་སོང་མཆོག་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཡག་པོ་མྤེད་པ་ཞུ་སོར་བས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བཤད་ཡོད་
མྤེད་དྤེ་ཁ་སྤེང་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་མ་སོང་། ཁུངས་བསྤེལ་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེར་ཞུ་སོར་བའི་ལན་
རྒྱབ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་མྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའི་རྤེན་རྩ་་
གཙོ་བོ་དྤེ་སིད་སོང་གི་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་ཀི་འདོད་པ་དྤེ་རྤེད། འདི་ངས་བསམ་བོ་བཏང་དུས། ངས་དྤེ་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། ངས་ཁ་སྤེང་ཐོག་མའི་རྩོད་པའི་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁ་སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་
ནའང་བཀའ་ཟུར་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་དགོངས་པ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་རྤེད་ངས་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ཁོ་
རང་གི་གསལ་བསགས་དྤེ་འདྲ་བཏང་འདུག ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན་མ་འོངས་པའི་སིད་སོང་དྤེ་ལ་ཁྱད་
ཆོས་ག་རྤེ་ཚང་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། དྤེའི་སྔོན་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་འདི་ཆགས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ང་ལ་འགོག་རྤེན་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཆ་ཤས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྤེན་ཐུབ་པའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་ཟྤེར་བ་ཞིག་འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་ང་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་དགོངས་པ་ཞུས་
པ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐྤེངས་མ་གཅིག་རང་གཅིག་མཇལ་སོང་། དྤེ་ངའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་
དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་བསམ་སོང་། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་དྲན་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ Montreal ལ་མཇལ་
སོང་། སྐུ་མདུན་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་མཛད་རིམ་དྤེའི་སྐབས། སྐབས་དྤེར་ཁོ་རང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའི་
གནས་སངས་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། ངས་སྐད་ཆ་དྲིས་མྤེད། དྤེ་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
དྤེ་འདྲ་ཞིག་ངས་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་པ་དྤེ། ད་ལྟ་འདི་ལ་ངས་བསབ་བྱ་ག་རྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྱྤེད་རང་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་ལ་བསྐོས་པ་ཡིན་ན། བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་ཀི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་རྩིས་སད་ཡོད་
མ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་བསྐོས་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་དོན་གཅོད་ཡོངས་རོགས་རྩིས་
སོད་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུས་ཡོད་པྤེ་ཟྤེར་དུས། འདི་ནས་མར་སོ་སོའ ་ི དོན་དག་ཅིག་བངས་ནས། བདྤེ་སིད་
ཆོས་དབྱངས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་སོང་ཞྤེས། དྤེ་
འདྲ་ཞིག་གི་གོ་བ་ལྤེན་གི་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞིག་དྲན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདི་ལ་བདྤེ་སིད་ཆོས་
དབྱངས་ལགས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དྤེ་སིད་སོང་གི་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་ཀི་འདོད་པ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། བྱས་ཙང་ཁ་སྤེང་ངས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་དྲི་བ་བཏང་བ་ཡིན། བདྤེ་སིད་ཆོས་
དབྱངས་ལགས་དགོངས་པ་ག་དུས་ཞུས་པ་རྤེད། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ལ་རྤེད། ཚེས་གངས་དྲན་གི་མི་འདུག་
གསུངས་སོང་། ངས་ཚེས་གངས་ཞུས་པ་ཡིན་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ལ་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན་ངས་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་རྒྱ་གར་དང་ཨ་མི་རི་ཀ་དོན་གཅོད་
གཉིས་རྩིས་མ་སད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་གཉིས་བདྤེ་
སིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་བཀའ་བོན་གནང་བ་ནས་བཟུང་རྩིས་སད་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་
ནས་དགོངས་པ་ཞུ་གི་ཡོད་ན་བཀའ་བོན་དང་པོ་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་བ། ཡང་མིན་ན་བཀའ་བོན་གི་འགན་
འཁུར་ཚར་བ་དང་ང་ལ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་རྩིས་མ་སད་བ་ཡིན་ན། ང་བཀའ་བོན་བྱྤེད་ཀི་མིན་ཞྤེས་དགོངས་པ་
ཞུས་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཟྤེར་དུས་ལོ་བཞི་དང་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་
ཚར་བ་རྤེད་བ། དྤེའི་སྒང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གི་དམ་བཅའ་འབུལ་ཚེས་སྔོན་མ་ཡིན་ན་ Pa Pa Chiu
Chiu ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་སྔ་སྣུར་བཏང་ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥
བཟོས་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་གི་དུས་ཡུན་ཚར་བ་ལ་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་
དྤེའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ངས་མ་ཤྤེས་པ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ངས་
ལབ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། ད་གསུམ་པ་དྤེའི་
ནང་ལ་སྐབས་དྤེར་གུས་མོ་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཞིག་ཡིན་པར་སོང། དྤེའི་སྐབས་ལ་དཔང་པོ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་
པ་ཡིན། ཁྱྤེད་རང་གིས་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ལྤེན་གི་ཡོད་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་བརྒྱབ་
དང་ཞུ་དུས། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསོན་གནང་མ་སོང་། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་
ཞིག་བསོན་ནས་བཞུགས་སོང། དོན་དག་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིད་སོང་མཆོག་གིས་ང་བཀའ་བོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འོས་མི་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་བལྟ་གི་ཡོད་རྤེད་འདི་གསུངས་པ་རྤེད། ངས་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད་རྤེད་བྱས་ཡོད་མ་
རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་ལ་ལན་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་གསལ་བསགས་
བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། བཀའ་བོན་འོས་མིའི་དབང་ཚད་དྤེ་སིད་སོང་གི་འདོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་།
སིད་སོང་གི་འདོད་པ་གཅིག་པོའ ་ི སྒང་ལ་ང་ཚོ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་དང་
ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། ང་ཚོའི་མང་གཙོའི་གནས་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་
ལ་སྤེབས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་འདོད་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། འདོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས།
སྐུ་དབང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་གི་མྤེད། སྐུ་དབང་རྤེད། བཀའ་བོན་འོས་མི་སུ་འདོན་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་སྐུ་
དབང་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་སུ་གཅིག་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཤྤེས་
མཁན་སུ་གཅིག་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཟྤེར་བ་དྤེའི་གནས་བབས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་དགོས་
ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དུས་གཅིག་ལ་བཀའ་བོན་འདྤེམས་ཐོན་འབྱུང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་འོས་མི་བཏོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གནས་བབས་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་ལགས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དྤེར་ཁོང་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་སོང་ཞྤེས་ཁོ་
རང་གིས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཉིན་དྤེ་ནས་བཟུང་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་མོ། གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་མིང་
བཏོན་བའི་བར་དུ་བཀའ་བོན་འོས་མིའི་གནས་བབས་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡང་བསར་བཀའ་བོན་འོས་མིའི་གནས་
བབས་དྤེ་ག་དུས་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དྤེ་དུས།
ག་དུས་ཁོ་རང་ལ་དྤེ་བྱས་པ་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་གཅིག་
ཀང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་བོན་འོས་མི་ཡིན་པ་གཞན་པ་སུ་གཅིག་གིས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་གནས་
སངས་ཀི་ཆ་ནས་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན་ཟབ་སོང་ལ་འགོ་བ་དྤེ་དཔང་རགས་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ཁ་སྤེང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་
སོང་། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ང་ཟབ་སོང་ལ་འགོ་བ་དྤེ་མི་དཀྱུས་
མ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། ངས་ཐོག་མ་ནས་ཞུས་པ་དྤེ། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སྤྱི་
འཐུས་མ་རྤེད། བཀའ་བོན་གི་འོས་མི་མ་རྤེད། མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་རྤེད། ང་ཡིན་ནའང་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་
ཟིན་པའི་མི་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ལས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་རྤེད། ལས་འགན་མ་འཁུར་གི་གོང་ནས་ཁྱྤེད་རང་གིས་
གཞུང་གི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་མ་སོང་ཞྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་སོན་བརོད་བྱས་པ་སུ་ལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་བདྤེན་
པ་མིན་པ་ཞིག་སུ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཡིན་དང་མིན་ཟྤེར་བའི་གནས་སངས་
དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད། བྱས་ཙང་ཁོང་གིས་ཟྤེར་དུས་ཙམ་ལ་ངས་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་ལ་གནང་
སངས་དྤེ་འདྲ་གནང་ནའང་གུས་མོ་སིད་སོང་འོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་པྤེ། ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་ལ་རྒྱ་གར་དང་
ཨ་མི་རི་ཀ་རྩིས་མ་སད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སིད་སོང་གི་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་ངས་ཁ་
སྤེང་འདི་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་དུས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་དྤེ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་
འདི་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དམའ་འབྤེབས་འགོ་བ་དང་། འདི་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཁྱྤེད་རང་
Page 670 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་བོན་མ་གནང་ལབ་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་འདང་བ་ཞིག་འདུག་གམ། འདང་བ་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་དྤེ་
འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་དྤེ་ང་ལ་སིད་སོང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་
མང་པོ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཚད། དཔྤེར་ན་དྤེ་ངས་བཤད་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང། ངས་
བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་བཤད་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་འདྲ་པོ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་གང་དང་
གང་འཕྲད་ཀི་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་སོ་སོའ ་ི དཔང་པོར་སྐད་ཆ་འདྲི་དུས། དཀའ་
ངལ་གང་དང་གང་འཕྲད་ཀི་རྤེད། ག་རྤེ་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་ལབ་སོང་ཞྤེས། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་
སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁ་སྤེང་གང་ཡང་བསྒྲུབས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ལ་ལན་ཞུ་
དགོས་པ་མི་འདུག ཁོང་རང་ཉིད་ཆུའི་ནང་དུ་མཆོངས་པ་མ་ཟད་ཞོར་དུ་གུས་མོ་ཡང་མཉམ་དུ་དྲུད་མཁན་ཞིག་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། མི་གཞན་པ་ཞིག་གིས། ཁོ་རང་ཉྤེ་ས་ཞིག་གིས། ཁོ་རང་ལ་ལམ་སོན་གནང་བ་དྤེ་ངའི་མིང་
སར་ནས་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་གསུང་མཁན་གཞན་པ་ཞིག་རྤེད། ང་མ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། མདོ་དོན་ག་རྤེ་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་རིང་ནང་མོལ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་སིད་སོང་ལ་སོན་བརོད། སིད་
སོང་ལ་སོན་བརོད་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། གུས་མོར་སིད་སོང་མཆོག་གི་ལྷན་དུ་
ལས་ཀ་མི་བྱྤེད་པའི་སྐུལ་མ་འདྤེབས་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད་བཞག དྤེ་ངས་མགོ་ཚོས་ཀི་མི་འདུག
ཁ་སྤེང་དཔང་པོའ ་ི བཀའ་མོལ་གསུང་སངས་དང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ང་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་ལ་
གསུང་སངས་དྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་དང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་འདི་ལྟར་གསུང་ཡོང་དུས།
ཁ་སྤེང་དྤེ་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཤྤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་
གི་ཕུལ་བྱུང་གི་མི་སྣ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་གསུངས་སོང་། ཤྤེས་ཡོན་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད། འཇོན་ཐང་དང་ཉམས་མོང་འདང་གི་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ངས་བསབ་བྱ་དྤེ་བརྒྱབ་པ་རྤེད་བ།
ཉམས་མོང་གིས་འདང་ས་མ་རྤེད་བསམས་ནས་བསབ་བྱ་དྤེ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། འདི་ངན་བསབ་ཅིག་ལ་རྩིས་པ་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་དང་འདྲྤེས་ནས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་ཕ་མ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་སྤྱི་ཞྤེ་བོ་ཞུ་མཁན་ཡིན་པ། ད་
གིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ཁ་སྤེང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཕི་ལ་རྩོད་ལན་པའི་
ཁིམས་རྩོད་པས་ཆོལ་ཁའི་གནས་ཚུལ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་འདུག དབུས་གཙང་གི་འོས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་
མཁན་གི་བུད་མྤེད་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་དྤེ་འདྲའི་སོན་བརོད་ཆྤེན་པོ་བྱས་པ་རྤེད། འདི་དབུས་
གཙང་དང་མདོ་སོད་དང་མདོ་སད་ཀི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ལ་དཔང་པོ་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཤར་གིང་
ཟླ་སོན་ལགས་རྤེད། དྲུང་ཟུར་གསུང་གི་ཡིན་ནའང། སྤྱི་ཟུར་གསུང་གི་ཡིན་ནའང་། ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡིན་
ནའང་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་ཆོལ་ཁའི་གནས་ཚུལ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་མ་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་
ཁིམས་རྩོད་པ་ཁོ་རང་སྒྤེར་གི་བསམ་ཚུལ་མ་རྤེད་ད། བཀའ་ཤག་གིས་ག་ཆ་སད་ནས་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཁ་ནས་
ཚིག་ག་རྤེ་ཐོན་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་རྤེད། མ་འོངས་པར་
བཀའ་ཤག་གིས་བཤད་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། འདི་སྤེམས་ལ་གཞག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་ངའི་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་པ་དྤེ། ཁོ་རང་ལ་ཤ་ཚ་བྱས་ནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བརྒྱབ་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་གོ་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཤྤེས་འཇོན་གཉིས་
ལྔན་གི་མི་ཞིག་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་དུ་བཅུག་མ་སོང་ཟྤེར་བའི་སོན་བརོད་ཀི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་
ཡིན་ན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གོ་གི་འདུག ད་ཁ་སྤེང་དཔང་པོས་སྒྲུབ་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ངས་འཇོན་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་
ཁྱྤེད་རང་གིས་མནར་གཅོད་བྱས་སོང་ Torture བྱས་སོང་། དྤེ་འདྲ་བཤད་ཡོང་དུས། ང་བཀའ་ཤག་མཉམ་
དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་རྤེད་མི་འདུག་ཟྤེར་བ། དྤེའི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཞིག་ཏན་ཏན་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་སོང་
ཙང་ཁ་སྤེང་དཔང་པོ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ། འདིའི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔང་པོའ ་ི དཔང་
རགས་གནང་བཞག་པ། འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཀུན་སོང་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དང་། འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཡོད་པ། ནང་དོན་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་
པ། ད་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ཞྤེ་བོ་ཞུ་དགོས་པ་
མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་གོས་ཚོགས། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པའི་གོས་ཚོགས་ཚར་བ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་ལྷ་
ཆོས་སོང་སྲུང་མ་སྤྱན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་ནས། ང་ཚོ་མ་གིར་མ་འཛོམས་ཀི་བར་དུ་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡིན་
མིན་ཞུས་ཡོད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཆུ་ཚོད་བཞིར་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རྤེད་བ། ཆུ་ཚོད་བཞིའི་ནང་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་
བཤད་པ་གསུང་གི་ཡོད་ན། དྤེ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དྤེ་ཇི་མ་ཇི་
བཞིན་བྱས་ནས་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དང་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། དྤེའི་ནང་ལ་
ལྷད་དང་གཞན་པ་ཞིག་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། འདི་གསལ་པོ་
ཡིན། བསོམས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་ཁ་སྤེང་འདི་ལ་ཡར་སྤེབས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་
པོས་གཞན་པ་ག་རྤེ་དྲན་གི་ཡོད་ན་མྤེད་ནའང་། དཔང་པོའ ་ི ཚུལ་དུ་འདིར་སྤེབས་པ་རྤེད། ངས་དོན་ཚན་གསུམ་
དྤེ་བཤད་སོང་ངམ་ཟྤེར་དུས། བཤད་མ་སོང་། ཡང་མིན་ན་གོ་མ་སོང་། བཤད་མྤེད་ན་གོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་བ། དྤེ་
འདྲ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་བསྒྲུབས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཁ་སྤེང་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཟྤེར་བའི་དོན་ཚན་
དྤེའི་ནང་ནས་གནད་དོན་འདི་ཡང་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་རྤེད། ད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་དོན་
ཚན་བཅུ་སོན་འཛུགས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་དུས། དོན་ཚན་དགུ་ཚང་། གཅིག་མ་ཚང་དུས། ངས་དྤེ་དུས་
རྩྤེད་མོ་དང་མཉམ་དུ་འདི་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ཚན་རྤེད་དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གང་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་ལྟར་
བཀའ་ཤག་གིས་ང་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་དྤེ་གཞི་མྤེད་རང་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ང་
རང་གིས་འདི་དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ང་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་དཔང་རགས་དྤེའི་སྐོར་ད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་ན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། རྩིས་མྤེད་བཏང་ཚར་བ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་། ད་གིན་གོང་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་
ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དྤེ་རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་འདི་ལྟར་བཤད་ཡོང་དུས། ཁ་མཆུ་འདི་དྲང་
བདྤེན་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་མ་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་ཀི་འདུག དང་པོ་དྤེར། གང་ལྟར་ཡང་ཁ་སྤེང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ང་ཚོའི་དངོས་དོན་བདུན་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཙོ་བོ་འདི་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ། ཁོ་
མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལབ་པ་དྤེ་ཇི་ལྟ། ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་རྤེད་ལབ་
པ་དྤེ་རྤེད། ད་འདི་ཇི་ལྟ། ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་རྤེད། དམའ་འབྤེབས་གང་འདྲ་བྱས་སོང་ལབ་རྒྱུ་དྤེའི་སྒང་ལ། ཇི་ལྟ།
ཇི་ལྟར་བརོད་སོང་ལབ་ན། འདི་ལྟ། འདི་ལྟར་བརོད་སོང་ཞྤེས། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་ཡིག་ཐོག་ནས་དོན་
ཚན་གསུམ་དྤེ་བཀོད་ནས། འདི་ལྟ། འདི་ལྟར་བརོད་སོང་དྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁ་སྤེང་དཔང་པོ་ཁོ་རང་ཕྤེབས་
ནས། དྤེ་ག་རང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཀློག་ཏུ་བཅུག་སོང་། ངས་མར་བཀླགས་པ་ཡིན།
ཁྱྤེད་རང་གིས་ཟྤེར་ན་འདིའི་ནང་བིས་པ་ཚང་མ་བདྤེན་པ་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་དུས། བདྤེན་པ་ཡིན་ཞྤེས་གདྤེང་སོབས་
ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཇི་ལྟ། ཇི་ལྟར་གྤེང་སོང་ལབ་པ་དྤེ། འདི་ལྟ། འདི་ལྟར་གྤེང་ཡོད་པ་དྤེ་
བདྤེན་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཟྤེར་ཡོང་དུས། དྤེ་ང་ཚོས་ཁུངས་བསྤེལ་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ། ད་འདི་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
བཤད་སངས་འདི་གང་འདྲ་ཡིན་པ་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངན་བསབ་བྱས་ནས། ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆྤེན་མོ་དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གི་རྤེད། ཡིན་ནའང་བོད་ཁ་བ་
གངས་ཅན་གི་རིག་གནས་ཧ་ཅང་གི་ཕྱུག་པོ་རྤེད། མཁས་པའང་མང་པོ་ཐོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དྤེ་རང་
ལ་ཚད་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན། མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ངན་བསབ་
ལབ་དུས་ལམ་སྤེང་ཧ་གོ་ཡི་རྤེད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཅིག་ཡིན་ནའང་། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་འདྲ་བོ་ཡིན་ནའང་ལམ་
སྤེང་ཧ་གོ་ཡི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ངན་བསབ་ལབ་དུས། ངན་བསབས་པ་རྤེད། ངན་ལབ་པ་དྤེ་ངན་པ། བསབ་
ལབ་པ་དྤེ་ཕ་གི་དྤེར་བསབས་པ་རྤེད། དབྱིན་ཇི་སྐད་ནས་ཞུ་ན། Teach bad things ལབ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་ད།
དྤེ་ལ་ངན་བསབ་ཟྤེར། དྤེ་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དམིགས་བསལ་མཐོང་གི་མི་འདུག ད་ཁོ་རང་
གིས་ཟྤེར་ན་ཆུ་ཚོད་ཏག་ཏག་ཡིན་མིན་དྤེ་ཁོ་རང་ངོས་ནས་དྲན་པ་མི་འདུག ཆུ་ཚོད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཆུ་ཚོད་ཏག་ཏག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་དྤེའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་མྤེད་དྤེ། དཔང་པོས་ཁ་སྤེང་ར་སགས་བཏང་ཚར་དུས། ང་ཚོ་
འདིའི་སྐད་ཆ་ལ་ཐུག་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆུ་ཚོད་ག་དུས་ག་དུས་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་མ་རྤེད། ད་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། མིང་འབོད་བྱས་པའི་མི་གཉིས། དྤེ་རིང་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁ་སྤེང་དཔང་པོས་ཞུས་པ་
རྤེད། ང་ཚོའི་ཚིག་ཐོ་དང་ས་འཇུག་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། མིང་གཉིས་བོས་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་ཞུ་སོར་བས་དྲི་བའི་ཐོག་
ནས་མིང་གཉིས་བོས་ཡོད་རྤེད། ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ཟྤེར་ནས། ཞུ་སོར་བས་མིང་བོས་ནས་དྲི་བ་བཏང་བ་རྤེད།
དཔང་པོས་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ལབ་པ་རྤེད། གཅིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་རྤེད། གཉིས་ཀ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཁིམས་འདི་གཏུག་རྒྱུ་འགོ་ཁོ་རང་འཛུགས་རྒྱུ་རྤེད། གནད་དོན་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་
ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་དུས། དྤེ་གཉིས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་འདི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་གསལ་ཁ་འདོན་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདི་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་དཔང་རགས་ལབ་པའི་
རིགས་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ངས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་དགོངས་དཔྱད་གནང་ནས་དྲི་
རྩད་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། དཔང་པོ་སྒང་ལ་སྐད་བཏང་ཞོག་འདྲ་བོ་ངས་ཞུས་མྤེད། ངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྲི་རྩད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ཁ་སྤེང་རང་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོས། ངས་མི་གཞན་པ་གཉིས་སུ་
ཡོད་རྤེད་ལབ་ཡོང་དུས། ཕོ་གཉིས་ཡོད་ལབ་སོང་། དང་པོ་མི་གཉིས་གསུམ་ཡོད་རྤེད། མི་གཉིས་གསུམ་ནས་
གཉིས་རྤེད། གསུམ་རྤེད་ལབ་དུས། གཉིས་རྤེད། ཕོ་རྤེད་མོ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཕོ་རྤེད། ད་ཡང་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་
འདྲ་ཆགས་པོའ ་ི སྒང་ནས་བཤད་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་དང་། དྤེ་གཅིག་གཅིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་
བཤད་ཡོང་གི་འདུག ཁ་སྤེང་དཔང་པོའ ་ི ས་འཇུག་ནང་ལ་གལ་སིད་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསན་པ་ཡིན་ན།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཕོ་གཉིས་དྤེ་ཡོད་ལབ་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཕོ་
གཉིས་དྤེ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་བཤད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་རྩད་གཅོད་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་འདི་རིགས་འདི་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་ཀི་འདུག འདི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཤ་ཚ་
གཏམ་ལ་སན་པོ་མྤེད། ཤ་ཚ་ཁ་ལ་སན་པོ་མྤེད་ལབ་ནས། གང་ལྟར་ཡང་ཤ་ཚ་ཁ་ལ་སན་པོ་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་
འདྲ། ཁོ་རང་གིས་ཤ་ཚ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད་བ་ད། ཁོ་རང་གིས་ཤ་ཚ་
ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ལབ་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ། བཀའ་མོལ་འདི་གནང་བ་ཡིན་པ་ཞིག་གོ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་བཀའ་མོལ་འདི་ཁོ་རང་གིས་ཤ་ཚ་བོ་ཡིན་མིན་འདི། དཔང་པོའ ་ི ངོ་བོ་ཐོག་ནས་དྤེ་ཤ་ཚ་བོ་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱས་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ག་རྤེའི་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ། དོ་བདག་རང་གི་ཚོར་བ་དྤེ་ལ་རག་ལས་དུས།
དྤེ་ཁ་སྤེང་དཔང་པོས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཚར་སོང་། དྤེ་ཤ་ཚ་ཡིན་མིན་དང་། དྤེ་དཀྲུག་ཤིང་ཡིན་མིན་དང་།
དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཞུས་ཚར་སོང་། ས་སྒམ་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གི་ས་སྒམ་དྤེ་ཡིན་མིན། དྤེ་ང་ཚོས་
ཧ་གོ་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཚུར་མ་རག་དུས་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞིག་ཧ་གོ་ཡོད་
མ་རྤེད། ད་ཁོ་རང་གིས་རྤེད་ལབ་ནས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། རྩ་བས་ང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་ལ་ཡུལ་ཁིམས་དང་
མཐུན་པ་ལབ་པ་དྤེ། ཡུལ་ཁིམས་དང་མ་འགལ་བ་ཟྤེར་ནས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་ས་
སྒམ་དྤེ་འཁྱྤེར་ཡོང་ནས། དྤེའི་ནང་དོན་འདི་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་གནང་སངས་
དྤེ་ང་ཚོའི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གཉིས་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་དགོས་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ནང་
དོན་གི་ཆ་ནས་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གིས་ཡར་ཕུལ་བ་ཡིན་དུས། ནང་དོན་དྤེ་ང་
ཚོའི་ཁ་མཆུ་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་ཁ་མཆུའི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་འོག་ལ་ནང་དོན་དྤེ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ནའང་ཁོ་རང་གིས་ས་སྒམ་བཟོས་ནས། བཟོ་ལུགས། བཟོ་སངས་དང་དྤེ་བྱྤེད་སངས་དྤེ། ང་ཚོའི་ཁིམས་ཁོངས་
ཁྱབ་ཚད་ནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། The Act of Crime ལབ་པ་དྤེ་ང་ཚོའི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་
ཚད་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེའི་ནང་གི་ནང་དོན་དྤེ་ང་ཚོའི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ནང་ཡོད་དུས། ནང་
དོན་དྤེའི་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་ང་ཚོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆ་ཚང་ལ་དབང་ཚད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆ་ཚང་
ལ་དབང་ཚད་ཡོད་དུས། ནང་དོན་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཆོག་གི་རྤེད། བྱྤེད་སངས་དྤེ། Privacy དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
དུས། དོ་བདག་ཁོ་རང་གིས་ཡིན་ན་ཡང་མ་འོངས་པ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་མིན་དང་། ད་ལྟ་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་
ཡིན་ནའང་རྤེད། ཕ་མས་ག་རྤེ་གནང་མིན་འདི་ལོགས་སུ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། བྱྤེད་སངས་དྤེ་དང་ནང་དོན་དྤེ་
ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་ནས་དབྱྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ Privacy ལ་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་སོང་། དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Privacy ལ་ཆགས་ན། ང་དང་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གཉིས་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་ཡང་ Privacy ཆགས་ཀི་
རྤེད་ལབ་སོང་། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁོ་རང་ནང་ལ། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ནང་
དོན་ཁོ་རང་ནང་ལ་ Privacy ལབ་པ་དྤེ། དོ་བདག་རང་གིས་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། Privacy མ་རྤེད། དྤེ་
ཁོ་རང་གིས་མར་བཤད་པ་ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ Privacy ཁོ་རང་གིས་བཤད་པ་ཞིག་རྤེད། མི་གཞན་པ་
ཞིག་གིས་མི་གཞན་པའི་སྐོར་ལ་བཤད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གི་ Privacy དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ན། ད་ Privacy ལབ་
པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་ཁིམས་འགལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་ཁོ་
རང་གིས་གང་བཤད་པ་དྤེ་མི་གཞན་པར་བཤད་པ་དྤེ་ Privacy ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ལྟ་
གྲུབ་ཀི་ཐོག་ནས་དྤེ་ག་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། གང་ལྟར་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་
པའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་དཔང་པོ་ལ་དྲི་བ་བཏང་བ་རྤེད། དཔང་པོ་དྤེ་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀི་གདྤེང་
ཚོད་དང་བདྤེན་པ། སོབས་པ་ཡོད་ན། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྲི་བ་ག་རྤེ་བཏང་ན་ཡང་ཁོས་ལན་རྒྱབ་
ཐུབ་དགོས་རྤེད། དྤེ་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ཐུབ་དགོས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཐྤེ་ཚོམ་མྤེད་པའི་ཐོག་
ནས་བརྒྱབ་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ། ང་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཉིན་གུང་
རྒྱབ་ལ་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་འདུག་བ། ད་ཡང་ཞུ་སོར་བས། ཉིན་གུང་རྒྱབ་ལ་གཙང་མ་བཟོ་
དགོས་པ་ཞིག ཁོ་རང་གི་དཔང་པོས་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་དྤེ་ལ་བཤད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ཟིན་ཚར་བ་
རྤེད། ཉིན་གུང་རྒྱབ་ལ་ཁོས་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་སོང་ལབ་སོང་བ། དྤེ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་ཁོ་རང་གིས་
དཔང་པོས་ཞོགས་པ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ། ཏག་ཏག་མྤེད་པའི་ཚོར་བ་དྤེ་ཁོ་རང་ལ་བྱུང་འདུག་བ། དྤེ་ཁོ་རང་གི་
གསུང་དྤེ་ས་འཇུག་ནང་ཡོད་རྤེད། རྤེས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང་། ད་དཔང་པོ་རྫུན་མ་ཡིན་མིན་དྤེ་
སྐོར་དྤེ་རྤེད། ངས་མང་པོ་ཞུ་ཡི་མིན། གང་ལྟར་ངས་ཁ་སྤེང་འདྲི་ཞིབ་ཀི་སྒང་ལ་སོ་སོའ ་ི ཚོར་བ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད།
ཁོ་རྫུན་མ་ཡིན་མིན་མ་འོངས་པ་ང་ཚོའི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་གང་ལྟར་དགོངས་
དཔྱད་གནང་བའི་ཐོག་ནས། ཁོ་གསལ་པོ་ཐོན་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་དུས་དྤེའི་ཐོག་ལ་ངས་འགྤེལ་བཤད་ཡར་མར་
འཐྤེན་ནས་རྒྱག་རྒྱུ་དགོས་པ་མི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་ཁོ་རང་
གི་དཔང་པོས་སྐབས་དྤེ་དུས་སྐད་ཆ་ཚང་མ་ཆ་ཚང་དྲན་གི་མ་རྤེད། དྲན་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། མ་དྲན་པ་དྤེ་ཁག་ཡོད་
མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་
ཡིན་ནའང་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་
ནས་ཞུ་སོར་བར་དགོས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་དྲན་ནས། ཞུ་སོར་བར་མི་དགོས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་མི་དྲན་པ་དྤེ་གང་
འདྲ་ཡིན་ནམ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་འོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་ཧ་ཅང་གི་དོགས་གཞི་ཅན་ཞིག་
ཆགས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ངས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་དཔང་པོ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བིས་
མྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་ལན་དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་དུས་ངས་དྤེ་བིས་མྤེད། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་སོ་སོ་ལ་
བདྤེན་པ་དང་དྤེ་ཡོད་ན། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་དཔང་རགས་ཆ་ཚང་ཞིག་བསན་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ཞུ་རྩ་ལ་
བརྤེན་ནས་ཞུ་ལན་འབི་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་ལན་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་རྩ་འབི་དགོས་རྒྱུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆགས་མྤེད་དུས། ཁོ་རང་གིས་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་དང་པོ་སྔོན་ནས་དཔང་པོ་ཡོད་པ། དྤེ་ལྟ་བུ་མ་གསལ་བ་དྤེ། སྐབས་
དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ལ་དཔང་པོ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཁིད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁོ་
རང་གིས་བཤད་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་འགོ་སངས་ཏག་ཏག་བསད་
མི་འདུག་བཟོ་འདྲ་བོ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་ཁྱད་
གསོད་བྱས་སོང་འདྲ་བོ་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། ནང་ལ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཁིམས་ལུགས་ཏག་ཏག་འགོ་མི་འདུག་ཞུས་མྤེད། ཕི་ལ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཁིམས་ལུགས་ཏག་ཏག་འགོ་མི་འདུག་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། དྤེ་ངས་ཞུ་ཕོད་པ་ཞིག་མ་
རྤེད། ང་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་ཁ་ནས་ཐོན་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད་ལ། དྤེ་ཐོན་ན་མི་འོས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་
ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། གལ་སིད་གནང་ལུགས་གནང་སངས་གཞན་ཞིག་སྒང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ནང་མི་ལ་ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་འབྤེལ་བ་ཡོད། འདྲིས་པོ་ཡོད། མ་འོངས་པ་ཡང་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདྲ་བོ་མང་པོ་
ཞིག་བཤད་སོང་། ད་ཁ་སྤེང་ནས་དང་པོ་ནི་ནང་མི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད། དྤེ་རྤེས་ལ་ནི་འཁོན་འཛིན་ཡོད་རྤེད་ལབ་
ཀི་འདུག ག་རྤེ་བཤད་ཀི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག ཞུ་སོར་བས་དྤེ་རིང་གཅིག་བཤད་ཀི་འདུག སང་ཉིན་
གཅིག་བཤད་ཀི་འདུག དྤེ་ལ་ངས་ཆ་འཛིན་ས་ཞིག་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་དྤེའི་སྐོར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གི་
མྤེད། ད་ནང་མི་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་འདོད་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བས་ཁ་སྤེང་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་རྒྱུ་མྤེད་
ན་མ་གཏོགས་བརྒྱབ་ཚར་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་མི་དྤེ་ཚོ། ནང་མི་ནང་ཁུལ་ལ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་རྒྱུ་མྤེད་ན་མ་
གཏོགས་བརྒྱབ་ཚར་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་དཀྲུག་ཤིང་ཞིག་ཧ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་མྤེད་པ་
འདྲ་བོ་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ད་ཁོ་རང་ཚོའི་ནང་མིའི་སྐད་ཆ་ཡིན་དུས་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་གསུངས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་
རིང་ཡང་བཤད་སོང་། འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ཁ་སྤེང་ཁོ་རང་གིས་བཏོན་པ་དྤེ། གཏུབས་བཞག་པ་ཞིག་
རྤེད། གཏུབས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་གསན་པ་ཡིན་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆྤེན་པོའ ་ི བཀའ་དྲིན་ལ་བརྤེན་ནས་སྐབས་ ༡༤ པའི་བཀའ་ཤག་འདིས་བྱས་སོང་། མ་འགིག་པ་གང་བྱས་མ་
སོང་། ཡིན་ན་ཡང་ལབ་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་གཏུབས་ནས། དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ནང་ལ་བཀམ་པ་ཞིག་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ཞུ་སོར་བའི་རྒྱབ་སོར་བ་ཡིན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ནང་མང་པོ་བཀམ་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་བཅད་གཏུབས་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག དྤེ་རིང་འདིའི་ནང་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་འདི་བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་གི་
རྤེད་དང་འགལ་གི་མ་རྤེད། ད་དགོངས་པ་ཞུས་པའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ངས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཞུས་ན། ང་རྤེས་
རབས་པ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་མཚོན་ན་ང་ད་དུང་ཡིན་ནའང་གཞོན་རབས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ནའང་ཞུ་སོར་བས་གནང་སངས་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ང་ཧང་སང་གི་འདུག ང་ཧོན་འཐོར་གི་འདུག དངོས་
གནས་དྲང་གནས་དྤེ་ལྟ་བུའི་བྱྤེད་སངས་ཤིག་ག་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི དགོངས་པ་
ཞུས་པ་དྤེ་མཐོ་སོབ་འགིམ་པའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་པ། དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་རང་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནད་དོན་ཡིན་པ། སོབ་གྲྭ་རང་གིས་ཨི་མྤེལ་བཏང་བ་དྤེ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཡོད་རྤེད། གཅིག་
༢༠༡༨།༡༠།༡༩ ཉིན་བཏང་བ་རྤེད། གཅིག་ ༢༠༡༨།༡༡།༡༣ ལ་བཏང་བ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་
ཟླ་སོན་ལགས་ ༢༠༡༨།༡༢།༡༡ ལ་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ནས་སོབ་གྲྭས་འདྤེད་བཤྤེར་བཏང་ནས་སོབ་
ཡོན་དྤེ་མགོགས་པོ་མ་བྱས་ན། ཁྱྤེད་རང་གི་སོབ་ཡོན་བརླག་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། དྤེའི་ཨི་མྤེལ་དང་ཆ་
ཚང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ངས་ཁ་སྤེང་ཞུས་ཡིན། དྤེ་རིང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་མི་ཕལ་
པ་ཞིག་མིན། དྤེ་ཡིན་དུས། མི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བུད་མྤེད་ཅིག ཤྤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་གི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ། དྤེ་
ལྟ་བུའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡོད་བཞིན་དུ་གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་འཛུགས་བྱས་པ་དྤེ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་
བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་བ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས། ང་རང་གིས་འདི་བསམ་གི་འདུག ད་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཁོ་རང་གིས་དྤེ་ལབ་པ་རྤེད། ངས་དཔང་པོ་སྐད་བཏང་ཞོག་ཅྤེས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་
གསན་ཡོད་རྤེད། ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་
བརྒྱུད་དགོས་ན་ཡང་འདྲི་རྩད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་མ་གཏོགས། ངས་སྐད་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
མ་བྱུང་། སྐད་གཏོང་གི་ཡིན་ལབ་མཁན་དྤེ་ཁོ་རང་རྤེད། ངས་གཏོང་གི་ཡིན། ང་ལ་དཔང་པོ་ཡོད་ཅྤེས། ངས་ཁ་
སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་ཡང། སིགས་ར་བཟོས་པའི་ཚུལ་གིས། འཇིགས་སྐུལ་བཟོས་པའི་ཚུལ་གིས། ང་
ལ་ཡོད་ད། ཁྱོད་རང་བཤད་ཡིན་པྤེ། ཁྱོད་རང་དམ་བཅའ་བངས་ཡོད་རྤེད་ད་བཟོ་འདྲ་བོ་དང་། དྤེ་འདྲའི་བཀའ་
མོལ་ཞིག་བྱུང་སོང་བ། ཡིན་ན་ཡང་ངས་སྐབས་དྤེ་དུས་འཇིགས་སྐུལ་གནང་གི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།
ཡིན་ན་ཡང་སོ་སོ་ངོས་ནས། དྤེ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཞུས་སོང་བ་བསམ་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་དྲན་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གི་
དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་ཁིད་ཡོང་བ་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཁོ་རང་གིས་ཁིད་ཀི་མིན་ལབ་ཀི་འདུག གང་ཡིན་
ཟྤེར་ན། ནང་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན། ནང་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་
ཀང་ཆགས་ཀི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ནང་མི་ཚང་མ་དཀྲུག་རྒྱུ་མྤེད་ན་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བས་དཀྲུགས་
ཚར་སོང་། ད་ཁྱོད་རང་ནང་མི་ལ་བསམ་བོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ལབ་ནས། དཔང་པོ་དྤེ་ཁིད་ཀི་མིན་ལབ་པ་
དྤེ། ང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཁོ་རང་གིས་གཡོལ་ཐབས་བྱས་པ་
ཞིག་རྤེད། ཁོ་རང་བདྤེན་པ་མྤེད་པའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ད་ཁོ་རང་གིས་དཔང་པོ་ངས་སྐད་བཏང་མྤེད་ལབ་པ་ཞིག་
རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་སོས་པ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱས་མྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ད་ཁོ་རང་ག་རྤེ་གནང་ནའང་ཁོ་རང་
གནང་རོགས་གནང་། ད་ཁོ་རང་གིས་སྐད་གཏོང་གི་མིན་ལབ་སོང་བ། གཏང་རྒྱུ་ཡིན་གི་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ངའི་
ངོས་ནས་དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་དྲི་བ་བཞི་མ་གཏོགས་
བཏང་མ་སོང་། དྤེ་ནང་ལ་ཇི་ལྟར་ཇི་ལྟར་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ། ད་གིན་ངས་འགོ་བཙུགས་དུས་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་དྤེ་ག་རང་ཡིན། ཡང་བསར་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་ཞུས་པ་དྤེ་ད་ག་ཡིན། དམའ་འབྤེབས་སྣ་
ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་བོ་སྣ་བསྒྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ། ཁོ་རང་
གིས་དྤེ་ལྟ་དྤེ་ལྟར་བྱས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ནས་ཡིག་ཐོག་ལ་སད་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་ཡིག་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྟ་དྤེ་ལྟར་བྱས་
ཡོད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ཁས་བངས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཁུངས་བསྤེལ་ཚར་བ་རྤེད། ད་ངས་དྤེའི་སྒང་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མིན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་ང་ཞུ་སོར་བ་དང་མཉམ་དུ་ཇ་འཐུང་བའི་
འབྤེལ་བ་མྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་སྤྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རྦད་
དྤེ་ཇ་མཉམ་དུ་འཐུང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་ཁོ་རང་གིས་ཁོ་རང་གི་དཔང་པོ་ལ་གཙང་མ་བཟོ་བའི་སྐབས་
སུ་རྤེད་ད། ང་དང་མཉམ་དུ་ཆང་འཐུང་མོང་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ། ཁྱོད་དྤེ་འདྲ་གོ་གི་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། སྔོན་མ་
དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གོ་བ་ཡིན་གི་རྤེད། མི་གཞན་པ་མཉམ་དུ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་དྲངས་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་
ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དྤེ་རིང་དཔང་པོར་ཡོད་ན། ཁོ་རང་གིས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཀི་རྤེད། གང་ལྟར་
ཡང་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་གསལ་པོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་དང་ཁོ་རང་གཉིས་ལོགས་སུ་འཛོམས་
ནས་དྤེ་འདྲའི་འབྤེལ་བ་མྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། མི་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཇ་འཐུང་རྒྱུ་དྤེ། དྤེ་ཚོ་མཉམ་དུ་
ལ་འབྤེལ་བ་ཞྤེ་པོ་ཆགས་ཡོད་ན། ང་ཚོ་གསུང་ཆོས་རྭ་བའི་ནང་ལ་མི་སོང་ཕྲག་ཁི་ཕྲག་གིས་མཉམ་དུ་ཇ་འཐུང་
ནས་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་ང་ཚོ་ཚང་མ་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ང་གཉིས་ནང་མོལ་
བྱས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཕི་ལ་ཞྤེ་པོ་བཤད་པ་དྤེ་གང་མི་ཚད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་དང་ངའི་དཔང་པོ་གཉིས་ཀི་གན་ཡིག་
འདྲ་བོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་ད། ཁོ་གཉིས་ནང་མོལ་བཞག་པའི་གོས་ཆོད་འདྲ་བོ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་གན་ཡིག་བཞག་མྤེད་
པ། གོས་ཆོད་བཞག་མྤེད་པ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གང་འདྲ་རྤེད་ད། དྤེ་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཚབས་ཆྤེན་པོ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱུ་
མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། དཔང་རགས་ཁིམས་
ཡིག་འདིའི་ནང་གི་འགོ་བྱང་གཅིག་པོ་བཀླགས་ནས། གསང་ཉར་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པ། གཅིག་གཅིག་གཉིས་
གཉིས་ལབ་ནས་ཞུས་འདུག་བ། ཁ་སྤེང་ཁོའ ་ི ས་སྒམ་དང་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ། ཁོ་གསང་བ་དང་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། མི་
དྤེའི་གསང་བ་ཡིན་ན། དོན་ཚན་ ༤༤ པ། གསང་ཉར་ཐོབ་དབང་ལ་དམ་འཛིན། གསང་ཉར་ཐོབ་དབང་ལག་
ལྤེན་བསར་ཚེ་གོ་འཕྤེར་དཔང་རགས་ཡིན་ན་ཡང་འདོན་འབུལ་མ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ལབ་པ་རྤེད། འདོན་
འབུལ་མ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརྤེན། གསང་ཉར་གི་ཐོབ་དབང་སད་ཡོད་ལབ་པ་རྤེད། འདོན་འབུལ་
བྱྤེད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་གསང་ཉར་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁྱོད་ཁ་སྤེང་ཟུར་ཉན་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཚང་མ་ཡོད་སར་ས་དྤེ་ཡར་བཀགས་ནས་འདི་ལྟར་བཏོན་པ་དྤེ། གསང་ཉར་གི་ཐོབ་
དབང་ལ་ག་འདྲ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཐོབ་དབང་གང་འདྲ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་ལུགས་འདི་
གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། གསང་ཉར་གི་ཐོབ་དབང་སྒང་ལ། ང་ཚོའི་
ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་གོང་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན། དྤེའི་ཁུངས་དྤེ་ཚོ་རྩད་གཅོད་གཏང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་ཚོ་དཔང་རགས་དང་དཔང་པོ་བཞྤེས་དགོས་
པ། གང་ལྟར་དོན་ཚན་ ༩ པ་དྤེའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་གདྤེང་སོབས་
ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་ནས། སོ་སོ་ལ་བདྤེན་པ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ་ཁ་སྤེང་
གནང་ཚར་སོང་། གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་སྤེང་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢་༣༠ ནས་ ༡་༠༠ བར་དུ་བསད་པ་ཡིན་གསུངས་སོང་རྤེད་བ། ད་བསད་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོད་འདི་ག་རྤེ་འདྲི་རྩད་གཏོང་དགོས་ཡོད་ནའང་། འདྲི་རྩད་བཏང་ཚར་དུས་དྤེ་ཧ་གོ་ཡོང་གི་རྤེད། གང་ལྟར་ཁོ་
རང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢་༣༠ ནས་ ༡་༠༠ བར་བསད་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་། ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་དཔང་པོ་
ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ནང་ལ་གསལ་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་ན། ཐོ་རྤེངས་ཀི་ཆུ་ཚོད་ ༢་༤༥ བར་དུ་བསད་ཡོད་གསུངས་
རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་དྲན་གི་མི་འདུག་གསུངས་ཡོང་དུས། གང་ལྟར་དཔང་པོས་ཆུ་ཚོད་ ༢་༤༥
བར་བསད་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གི་དཔང་པོས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢་༣༠ ནས་ ༡་༠༠ བར་དུ་མ་གཏོགས་
ང་བསད་མྤེད། ཁོ་རང་སྔོན་ལ་ཐོན་ཕིན་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཁ་སྤེང་གསལ་པོ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལྷག་མ་ཆུ་ཚོད་
༡་༤༥ ནང་གི་བཀའ་མོལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། མཐོང་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཉམས་མོང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ཅིའི་
ཐོག་ནས། དགོང་མོ་མ་ཉལ་བར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་གོ་མོང་ཁོ་རང་
མྤེད། ད་རྦད་དྤེ་ཧང་སང་མདོག་ཁ་བོ་ཞྤེ་པོ་བཟོ་གི་འདུག ང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ཕི་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད་ལ། སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོང་བ་དྤེ་ཡང་ཕི་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་
ནའང་། ང་རང་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་དགོང་མོ་གཅིག་ཕར་ཞོག དགོང་མོ་མང་པོ། ཉིན་མཚན་
བསྟུད་མར་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་དཔྤེ་མི་སིད་མང་པོ་ཡོད་རྤེད་ད། ང་ཚོའི་རན་རབས་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་
བྱུང་ཡོད་རྤེད། གཞོན་རབས་ནང་ལའང་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལ་ཧང་སང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རྤེད། ང་ཚོ་བོད་པའི་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
འདི་ལ་ཤ་ཞྤེན་དང་ཤ་ཚ། ཆྤེ་མཐོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད། བོད་པའི་རྩ་དོན་རྩོད་པའི་ཆྤེད་དུ་དགོང་མོ་
གཅིག་གཉིས་ཤིག་གཉིད་མ་ཁུག་པ་དྤེ་ག་ཙམ་རྤེད་ད། རང་སོག་ཡིན་ནའང་བོས་གཏོང་མཁན་དྤེ་འདྲ་ང་ཚོའི་
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་གང་ཡང་ཧང་སང་གི་མི་འདུག ཞུ་སོར་
བ་དྤེ་ལྟ་བུ་ཧང་སང་རྒྱུ་དྤེ། ད་ཁོ་རང་གིས་གནང་མྤེད་པ་ཡིན་གི་རྤེད་བ་མ་གཏོགས། ཧང་སང་དགོས་རྒྱུ་མི་
འདུག་བ། བུད་མྤེད་གཅིག་ངའི་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ། ད་ཁོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང། ངས་བཙན་ཤྤེད་
བཏང་བའི་བཟོ་འདྲ་བོ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན་གཅིག་གཅིག་མང་པོ་ཞིག་ལབ་སོང་། བཟང་སྤྱོད་ཡོད་པའི་བུད་མྤེད་ཅིག་
ཡིན་ན། ཡ་རབས་ཀི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཡིན་པའི་བུད་མྤེད་ཅིག་ཡིན་ན། ནམ་གུང་རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོ་སོ་
གཅིག་པོ་ནམ་ཡང་བུ་སུ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་འགོ་མ་རྤེད། ཡ་རབས་མྤེད་པ་བཟང་སྤྱོད་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡིན་
ན་གང་ཤྤེས་མ་གཏོགས། ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་བུད་མྤེད་ཅིག་ཡིན་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགོ་ཡི་མ་རྤེད།
ལྷག་པར་དུ་བཟའ་ཚང་ཡོད་པའི་སྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན་དྤེ་བས་ཀང་འགོ་ཡི་མ་རྤེད། བཟའ་ཚང་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་
དོགས་པ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ལ་སོགས་པའི་སྒང་ལ་བསམ་བོ་གཏང་གི་རྤེད། འགོ་གི་མ་རྤེད། བཟའ་ཚང་དཀིལ་མ་
འཛུལ་སོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་ལ་ཧང་སང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་གི་བཟང་སྤྱོད་མཚོན་ཐུབ་ཀི་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཁ་སྤེང་ཡོང་བ་དྤེ།
བདྤེན་པ་རང་གི་སྒང་ལ་ཡོང་བ་རྤེད། བདྤེན་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད་མ་གཏོགས། ཤར་གིང་ཟླ་སིན་ལགས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་གནོན་ཤུགས་ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ཅི་ཐོག་ནས་
ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་བདྤེན་པ་རང་གི་སྒང་ལ་ཡོང་ནས། སོ་སོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་
པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁ་སྤེང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁྤེ་ཕན་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་ལབ་སོང་། ཁྤེ་ཕན་ཡོད་
པའི་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་ནི་ཁོ་ལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དངོས་ཡོད་ཀི་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་གང་ལྟར་ཡང་བདྤེན་པ་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད། ད་ཤར་
གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི། ཞུ་སོར་བས་ ITN མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་དྤེ་ལྟར་བཤད་སོང་། དང་
པོ་ནི་བཤད་མྤེད་ལབ་སོང་ད་གིན་རང་། དྤེ་ངས་ ITN དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་ལ་སྐད་ཆ་
དྲིས་པ་ཡིན་ལབ་སོང་། ཞུ་སོར་བའི་བཤད་སངས་དྤེ། འདི་ས་འཇུག་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་
མས་ཞིབ་བརག་དཔྱད་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་གསུམ་འདི་སྐོར་ལ་རྤེད། ངས་ཡང་བསར་བསར་ཟློས་
གང་ཡང་བྱྤེད་ཀི་མིན། གནད་དོན་དྤེའི་ནང་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོ་བོ་སྣ་བསྒྱུར་ཐབས་ངན་
བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་དྤེའི་སྐོར་རྤེད། དྤེ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་དྤེ་ནི་ཡིག་ཐོག་ནས་འདི་ལྟ་འདི་ལྟར་
བརོད་སོང་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁ་སྤེང་ངག་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྟ་དྤེ་ལྟར་བཤད་སོང་ལབ་ཡོད་རྤེད། ངས་མར་ཀློག་དུས་
ཡིན་ནའང་ད་འདི་དྤེ་ག་རང་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་སྒང་
ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཚུར་གཡུག་ཐབས་གང་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། སོ་སོ་གཡོལ་ཐབས་གང་འདྲ་བྱས་པ་
ཡིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་པ་ལྷན་རྒྱས་ནི་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། ས་འཇུག་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་འདི་འགོ་
བཞིན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ནམ་ཡང་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཐབས་བྱུས་འོག་ལ་འགོ་གི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་
རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཞུ་ན། བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་གསུངས་སོང་། ངས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ཉམས་མོང་
གིས་མི་འདང་བས་ངས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ལབ་འོང་དུས། སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གི་དྤེ་བསབ་བྱ་ཡིན་མིན་དྤེ། དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། དཔང་
པོའ ་ི ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཁ་སྤེང་ཞུས་ཚར་སོང་བ། ཞུ་སོར་བས་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཚབས་
ཆྤེན་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡང་བསར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་བཤད་སོང་། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ནམ་ཡང་ཆོལ་
ཁའི་འཐྤེན་འཁྱྤེར་དྤེ་བཟོས་མྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཟོས་མྤེད། གལ་སིད་ཁ་སྤེང་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས། ཤར་
གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གཉིས་ལ་ཡོང་བ་དང་། སྐབས་ ༡༦ པའི་སྤྱི་འཐུས་ལངས་དུས་དབུས་
གཙང་ཆོས་ཀི་ཆོལ་ཁའི་མི་དམངས་ཀིས་འོས་གངས་མང་ཤོས་བླུགས་པའི་སྤྱི་འཐུས་བུད་མྤེད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་
ཞིག་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ། ཆོལ་ཁ་ཆགས་འགོ་ན། ད་འོ་ན་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་སྤྱི་འཐུས་ལངས་དུས་སུ་ཡིས་འོས་ཤོག་
བླུགས་པ་རྤེད། འོས་ཤོག་བླུག་མཁན་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀི་ཆོལ་ཁ་རྤེད་བ་ད། མི་མང་ཤོས་དྤེ་དབུས་གཙང་
ཆོས་ཀི་ཆོལ་ཁ་ཡིས་བླུགས་ནས་ཐོབ་པ་རྤེད་བ། དྤེ་ཆོལ་ཁའི་འཐྤེན་འཁྱྤེར་ཆགས་འགོ་ན། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་བཅའ་ཁིམས་ཁོ་རང་ཆོལ་ཁའི་འཐྤེན་འཁྱྤེར་ཆགས་འགོ་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་བཤད་
པ་དྤེ་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས། ངའི་ངོས་ནས་དཀྲུག་ཤིང་རང་གི་སྒང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད།
ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཤྤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་གི་མི་ཞིག་ཡིན། ཤྤེས་ཡོན་ཡོད་རྤེད། ངས་ཁས་ལྤེན་གི་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཉམས་མོང་གི་ཆ་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། མྤེད་ཙང་ངས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་བཤད་སོང་། དྤེ་དང་མཉམ་
དུ་ཤྤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་གི་མི་གཅིག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་དུ་བཅུག་མ་སོང་ཞྤེས་བསོམས་ཤིག་བརྒྱབ་ཡོང་གི་འདུག
ལས་ཀ་བྱྤེད་དུ་བཅུག་མ་སོང་དང་མ་སོང་དྤེ། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་ཨ་རི་མཐོ་སོབ་ཀིས་བཏང་བའི་ཡི་
གྤེ་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས། ཁོ་རང་མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གོ་སྐབས་ཧ་
ཅང་བཟང་པོ་ཡིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཡིག་ཐོག་ཁོ་རང་ནས། དཔང་རགས་ཡོད་པའི་ཐོག་
ནས་རྤེད་མ་གཏོགས། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཤྤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་དུ་མ་བཅུག་པ་དྤེ་འདྲ་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་དབར་ལ་དཀྲུག་ཤིང་ཟྤེར་ན་མི་འདུག་
དྤེ་དང་། བཀའ་ཤག་དང་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་ནང་མི་དབར་ལ་ཡིན་ནའང་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་མཐོང་སྣང་མ་མཛེས་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་བསམས་པས། ད་སོ་སོ་ཡིན་
ནའང་དྤེ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་བོ་ཕམ་ཡོང་གི་འདུག ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དོ་བདག་གིས་དྤེ་ལྟ་བུ་དྲན་ཡོད་
མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟ་བུ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་འདི་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་
པས་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང་། གནད་འགག་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་སྤེང་ངས་དཔང་པོ་
ལ་དྲི་བ་བཏང་དུས་ཙམ་ལ། ཁྱྤེད་རང་བོ་ཕམ་ཤོས་ཀི་དམའ་འབྤེབས་གང་འདྲ་བཏང་སོང་ལབ་དུས། སྐབས་དྤེ་
དུས་ཚིག་གཅིག་ཐོན་པ་རྤེད། དྤེ་ངས་དྤེ་རིང་མཚན་དྤེ་སོས་ཀི་མིན། དྤེ་ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སོས་པ་དྤེ་ཡག་
པོ་མྤེད་པ་དྤེ་ངས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད། གང་ལྟར་ཁོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་གསུངས་སོང་། དྤེ་རིང་ཞུ་སོར་བ་རང་
གིས་གསལ་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མ་བབས་ནས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་
ཞུས་པ་ཡིན་གསུངས་སོང་། ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མ་བབས་ནས་བཟུང་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ངས་དྤེ་
རིང་འདིར་ཞུས་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཀང་
གསལ་པོ་ཧ་གོ་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། དྤེ་བབས་ནས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་ཡང་
ཁ་སྤེང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་བཤད་གབས་བཤད་གབས་བྱྤེད་དུས། ང་ཚོས་རྩ་བའི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལམ་སོན་གི་འོག་ནས་བཤད་མ་ཐུབ་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ། ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མ་བབས་
ནས་ཡོང་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བོའ ་ི སྐད་ཆ་ཚང་མ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཤད་མི་རུང་བ་ཡིན་
པ་ཞིག་ཚང་མས་ཧ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་ཡིན་ན་ཡང་བཤད་ཀི་མིན་ཟྤེར་
ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་པ་དྤེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཤད་ཚར་བཞག དྤེ་
ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད་བཞག དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་རྤེད།
མི་གཅིག་ལ་ཡིན་ནའང་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ང་འདྲ་བོ་ཡིན་ན་ཁུར་ཐབས་མྤེད་ལ། ནག་པོ་བཟོས་
ནས་དྤེ་མཉམ་དུ་རྒྱབ་ལངས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་། བོད་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་གོམས་གཤིས། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁ་སྤེང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་
བཀའ་བོན་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་རྤེད་ལབ་པའི་མང་པོ་ཞིག་བཤད་པ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་
ལགས་ཀིས་དབུ་སྐོར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཤྤེས་བཞིན་དུ་དབུ་སྐོར་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་
Page 681 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོན་བཀའ་བོན་འོས་མི་ལངས་དུས་ཡི་གྤེ་འདི་ཕུལ་བ་རྤེད། ཁོ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྤེད། དྤེ་ནང་ལ་གསལ་པོ་གསལ་
རང་ཁོ་རང་གི་སྤེས་ལོ་སྤེས་ཚེས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བལྟས་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གོས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ར་བའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཡིན་ན་ཡང་དབུ་སྐོར་ཞིག་
ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་དབུ་སྐོར་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་བརོད་བྱས་པ་དྤེ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ངོས་ལྤེན་
མྤེད། གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་བརོད་བྱས་ནས་ཕུལ་བྱུང་བུད་མྤེད་ཅིག་གི་མི་ཚེ་འཕྲོ་བརླག་བཏང་བ་དྤེ་ལྟ་བུ་ལོག་བྱུས་
ཟྤེར་ན་མི་འདུག དྤེ་ལྟ་བུའི་བྱུས་ངན་ཟྤེར་ན་མི་འདུག དྤེ་ལྟ་བུའི་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་དྤེ་ལ་ལམ་ལྷོངས་
འགོ་གི་མ་རྤེད། ལམ་ལྷོངས་མི་འགོ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གིས་གཟིགས་བསད་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་གང་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་སྤེང་ཞུ་སོར་བས་བཤད་པ་དྤེ་
ཁུངས་སྤེལ་ཁོ་རང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འདི་ལྟར་རྤེད། ད་དྤེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་འདི་སྒང་ལ་གང་ལྟར་ཡང་ཁ་
སྤེང་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་
ནས་ཞུས་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ཚར་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་གནང་ན། གང་ལྟར་ཡང་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བཀའ་མོལ་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། མཇུག་བསོམས་ཀི་ཚུལ་དུ། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་
ཁིམས་རྩོད་པས་རྩོད་བཤད་ནང་ནས། དོན་ཚན་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ལ་ངས་ཁིམས་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་རྒྱག་
དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་སོང་། དང་པོ་འདི་ང་ཚོའི་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་ལ་གནད་དོན་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་ཁོ་རང་
གི་དྲན་གསོ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པའི་དྲན་གསོ་མྤེད་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ། དྤེའི་སྒང་ལ་སོན་བརོད་གནང་
དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་བྱས་ན། དཔང་པོ་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོ་
སོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཁོ་རང་ཐོག་ལ་ཤྤེས་ཚོར་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དྤེ་འདྲའི་ཤྤེས་ཚོར། ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཁོ་རང་ཤྤེས་ཚོར་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འདི་
དཔང་པོར་འདོན་ཆོག་གི་མ་རྤེད། འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ། གལ་སིད་རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོ་དྲན་གསོ་ཡག་པོ་མྤེད་
པ་བསན་པ་ཡིན་ན། དཔང་པོ་འདི་ལ་སོན་བརོད་བྱྤེད་དགོས་ན། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་དཔང་པོ་འདི་
གཉིད་དང་། ངལ་དུབ། མོས་བྱྤེད་དྤེ་འདྲས་རྤེན་གིས་དཔང་པོ་འདི་དྲན་གསོ་མྤེད་པ་དང་། འདི་འདྲ་ཞིག་འདོན་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ཁིམས་རྩོད་པས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་དཔང་པོ་འབོད་
འཁིད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བིས་མི་འདུག རྤེས་ལ་ཞུ་ལན་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་བིས་སོང་། ད་དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་བྱ་
རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཐོག་ནས་སོན་བརོད་ཅིག་གནང་སོང་། ད་འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་སྤྱིར་བཏང་ང་
ཚོའི་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དང་མཐུན་པ་བྱུང་
ཡོད་དུས། འདི་ལ་ཁིམས་ཡིག་ཐོག་ནས་དགག་ཆ་བྱྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དོན་ཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མ་དང་འབྤེལ་བ། དྤེའི་རྤེས་ལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེའི་
གས་དྤེ་བཤད་རྒྱུ་མིན་པའི་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་གནད་དོན་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག གང་ཡང་
གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་བཞག ས་ཡིག་དྤེ་འདྲ་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེའི་ཡིག་ཆ་ལ་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་
རྤེད་མ་གཏོགས། འདི་བཤད་ཀི་མིན་ཟྤེར་ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོའི་གནད་དོན་ཁོ་རང་ལ་
མར་འབབ་ཀི་ཡིན། ད་གནད་དོན་ཁོ་རང་ལ་འགོ་ན། གནད་དོན་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་བོན་བུད་མྤེད་ཅིག་
ལ་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན། ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་དོ་ཕོག་འགོ་ཉྤེན་ཡོད་པ་སོགས་
ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་རིང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ། སུ་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་
རྤེད། སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ། བྱས་ཏྤེ་ལབ་དུས་རྒྱུ་མཚན་འདྲྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཕྲད་རྤེད་ད། ད་
ཕྲད་འདི་བརྒྱབ་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་གཞི་བཞག་ས་དྤེ་གང་དུ་རྤེད་ལབ་ན། སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་
བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། གཞི་རྩ་འདི་དྤེ་བྱས་པའི་རྤེན་གིས་ག་རྤེ་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་
མོའ ་ི བོ་སྣ་བསྒྱུར་ཐབས་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་གཞི་རྩ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་དྤེ་ལ་འགོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཁུངས་སྤེལ་ནང་ལ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པའི་
བརོད་པ་མ་བརོད་པ་བྱས། ག་རྤེ་བརོད་སོང་ཟྤེར་ན། མང་ཆྤེ་བ་སོ་སོ་རང་ཉིང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ། སོ་སོ་
རང་ཉིད་ཀི་འཇོན་ཐང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ། སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་ཁྱད་གསོད་བྱས་པ། དྤེ་འདྲའི་
ཁུངས་སྤེལ་ཤ་སག་གནང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་འགོ་བརོད་འདི་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དམའ་འབྤེབས་ཀི་འགྤེལ་
བརོད་ཡོངས་གགས་ཤིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གང་ཟག་ཅིག་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཟྤེར་ན་རྤེད། སྤྱོད་ལམ་དང་ཆྤེ་མཐོང་ལ་
གནོད་སོན་བྱྤེད་གཞི། དངོས་བདྤེན་མ་ཡིན་པའི་བརོད་པ་དང་། བསམ་བོ་ངན་འཆང་གི་བརོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་
ཡོད། བསམ་བོ་ངན་པའི་ཐོག་ནས། ངན་སོར་གི་ཐོག་ནས། དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་འདི་ Black's law
Dictionary ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ་ག་རྤེ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་མཉམ་དུ་ཡང་བསར་ཁིམས་ཀི་
འགྤེལ་བརོད་མང་པོ་གནང་བའི་ནང་ལ་གཅིག་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ན། དྤེས་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པའི་རྤེན་གིས་
དམའ་འབྤེབས་བྱ་ཡུལ་་གང་ཟག་དྤེ་ལ་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་པ། Shun and Avoid མི་དྤེ་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་
མ་བྱྤེད་པ་ཆགས་པ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། མི་དྤེ་ལ་མ་དགའ་ནས། ད་མི་དྤེ་ལ་སོན་བརོད་བྱྤེད་དུས་ཙམ་ལ། མི་དྤེ་
ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་དུས། མི་དྤེ་ལ་ཞྤེན་པ་ལོག་ནས། མི་དྤེ་ལ་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་པ་དགོས་ཀི་རྤེད། མི་དྤེ་
མཉམ་དུ་ལས་ཀ་མ་བྱྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཁ་མཆུ་འདིའི་ནང་ལ་ལྡོག་ཕོགས་ཤིག་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། ཕ་གི་མི་དྤེ་ལ་གཡོལ་བ་དང་མ་དགའ་བ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་
བསབ་བྱ་རྒྱབ་མཁན་དྤེ་ལ་མ་དགའ་བ་དང་དྤེ་ལ་ཞྤེན་པ་ལོག་པ་ཞིག་ཆགས་པ། ལྡོག་ཕོགས་ཤིག་ཆགས་པ།
འགྤེལ་བརོད་གཞིར་བཟུང་ཏག་ཏག་མི་འདུག
ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་དང་པོ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རི་དོན་གཅོད་བསྐོ་
གཞག་གནང་རྒྱུ་དྤེ། དཔང་པོ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་དྤེ་འདྲ་བརོད་མ་སོང་། ཐོས་མ་སོང་ཟྤེར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དུས་ཚོད་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་བ། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་
རྩོད་པས། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢་༣༠ དང་ ༡་༠༠ རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བས་འདི་འདྲ་གསུངས་སོང་ལབ་ནས་དྤེ་
འདྲ་ཞིག་དཔང་པོ་ཟླ་སོན་ཤར་གིང་གིས་ནམ་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། དུས་ཚོད་འདི། དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེའི་སྒང་
ལ་འགོ་དུས་ཙམ་ལ། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་དང་པོ་འདི། གལ་སིད་དཔང་པོའ ་ི ཁུངས་སྤེལ་ནང་ལ་དོན་ཚན་དང་པོ་ཁོ་
རང་བཞག་འདུག དྤེ་ག་འདྲ་ཆགས་སོང་བྤེ། ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་གནད་དོན། སིད་སོང་ལ། དྤེ་གསར་
གྤེང་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་འདིའི་ནང་ལ་ག་བ་སྤེབས་སོང་། སིད་སོང་ལ་
དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ལབ་ནས། འདི་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ག་བ་ཆགས་སོང་། ང་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་མཁན་འདི་རྤེད་ལབ་
ནས། ཞུ་ལན་ནང་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཁ་ཁ་ཞིག་བིས་འདུག འདིས་གཞན་པ་ཞིག་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ལབ་ནས་བིས་
འདུག ཡིན་ནའང་གཞན་པ་སོན་གི་ཡོད་པ་འདི་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། འདི་དམའ་འབྤེབས་ཀི་བརོད་པ་གང་ཡང་རྤེད་མི་འདུག ཟླ་སོན་ཤར་གིང་གི་ངན་བསབ་འདིའི་སྒང་ལ།
འདིའི་ནང་ལ་ལམ་སོན་ཞུ་དགོས་ཡོད་ཟྤེར་ནས་བཅར་བ་ཡིན་ཟྤེར། རན་པས་ཆུང་བ་ལ་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཟླ་སོན་ཤར་གིང་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་སོང་། དྤེ་འདྲའི་རྤེ་བ་བྱས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་
ཟྤེར། རྩ་བས་ང་ཚོའི་དམ་བཅའ་དྤེ་དོན་ཚན་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་དྤེའི་གས་དྤེ། སོན་བརོད་དྤེའི་གས་དྤེ་
ཞུ་སོར་བས་བརོད་མྤེད་པ་ཞིག་ངོས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བ་དང་དཔང་པོ་ཟླ་སོན་ཤར་
གིང་ལགས་དང་ག་རྤེ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ། དྤེའི་གས་དྤེ་ཉྤེ་པོ་བརྩིས་ནས་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ལ་ཤ་ཚ་ཐོག་
ནས་བྱས་པ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་བརོད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁས་ལྤེན་གནང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདི་ཀུན་
སོང་དང་འབྤེལ་བ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ཀུན་སོང་བཟང་པོའ་ི ཐོག་ནས། བསམ་སོར་ངན་པའི་ཐོག་ནས་
བཤད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྤེས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་འདི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སོལ་རྙིང་པ་ཞིག་རྤེད། རན་པ་ཞིག་གིས་ཆུང་བ་
ཡིན་ནའང་རྤེད། ནང་མིའི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ། ནང་མི་འཆམ་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་དཔང་པོས་ངོས་ལྤེན་གནང་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སོལ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། བསམ་སོར་ངན་པའི་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཞུ་
སོར་བས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་བསབ་བྱ་དྤེའི་ནང་ལ་སོན་བརོད་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་ཡོད་རྤེད་
ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དཔང་པོས་ག་རྤེ་ཞུས་སོང་ཟྤེར་ན། དཔང་པོ་ཟླ་སོན་ཤར་གིང་ལགས་ཀིས་སིད་སོང་ལ་
དམའ་འབྤེབས་བྱས་སོང་ཟྤེར་ནས། བརོད་པ་ཞིག་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཚིག་ཐོ་ནང་ལ་
ལྟ་དུས་མཐོང་གི་མི་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་མང་ཆྤེ་བ། ཁྱྤེད་རང་འཇོན་གི་རྤེད་བྤེ། མི་ཉམས་མོང་ཅན་མང་པོ་ཞིག་གི་
མགོའ ་ི སྒང་ལ་བསད་ཡོད་དུས་ཙམ་ལ། མར་བཀོད་མངགས་གཏང་གི་ཡིན་པྤེ། ཡར་སོབ་གསོ་བང་གི་ཡིན་པྤེ་
ཟྤེར་དུས། ཟླ་སོན་ཤར་གིང་མོ་རང་གིས་མོ་རང་ལ་ཁྱད་གསོད་ཆགས་སོང་། མོ་རང་ལ་སྣང་ཆུང་ཆགས་སོང་།
མོ་རང་ལ་གཉའ་གནོན་ཆགས་སོང་ལབ་པ་མ་གཏོགས། དྤེའི་གཞི་རྩ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་སོང་ལབ་
པའི་གཞི་རྩ་དྤེའི་སྒང་ལ་སྤེབས་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཆུ་ཚོད་ ༡༡་༠༠ གི་རྤེས་ལའང་ཁྱོད་རང་འཇོན་
གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བཏང་སོང་། དམའ་འབྤེབས་དྤེ་ང་ལ་བཏང་སོང་། ང་ལ་ཁྱད་གསོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆགས་སོང་། ང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཆགས་སོང་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་འདུག བརོད་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་ཚང་མ།
དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་ནང་ལ་ཁྱོད་རང་ལོ་ཆུང་ཆུང་རྤེད། ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་རྤེད། བཀའ་མོལ་དྤེ་བསབ་བྱ་
རྤེད་བྤེ། ཁྱད་གསོད་རྤེད་བྤེ། དྤེ་ག་རང་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་གང་འདྲ་བལྟས་ནའང་གནད་དོན་གི་
གཞི་རྩ་དྤེ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ལབ་པ་དྤེ་བསྤེབས་མ་སོང་། དམའ་འབྤེབས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ལབ་པ་དྤེ་
བསྤེབས་མ་སོང་། ད་འདིའི་ནང་ལ་སིད་སོང་གི་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ལབ་པ་འདི། ད་གིན་སིད་སོང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་ལབ་པའི་འགྤེལ་བརོད་ནང་ལ། ཀུན་སྤྱོད་དང་སྤྱོད་ལམ་ལ་སོན་བརོད་བྱས་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
སྤྱིར་བཏང་ནས་སྤྱོད་ལམ་ལ་ཁག་གཉིས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། སྒྤེར་གི་སྤྱོད་ལམ་དང་། Public Conduct
ལབ་ནས་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱོད་ལམ་ལབ་ནས་ཁག་གཉིས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཚོ་
གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་གསུངས་མ་སོང་། དཔང་པོས། གཅིག་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། སིད་སོང་དབང་ཆ་
གཅིག་སྡུད་ལབ་པ་དྤེ་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་འདི་ག་རྤེ་དང་འབྤེལ་བ་རྤེད་འདུག་ལབ་ན། དྲིལ་བསགས་
བཀའ་བོན་གི་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ་བ། དྤེའི་སྐབས་སུ། དྤེའི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་ཚར་སོང་།
ངས་བསར་ཟློས་མ་བྱས་པ་བྱས། དྤེ་ཡིན་དུས་སིད་སོང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཡག་པོ་མྤེད་པའི་སྐོར་ག་རྤེ་ག་རྤེ། ཇི་ལྟ་ཇི་
ལྟར། གང་འདྲ་བྱས་ནས། སིད་སོང་གི་སྤྱོད་པ་ཡག་པོ་མྤེད་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་སིད་སོང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་གང་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་པ། དམའ་འབྤེབས་ཀི་འགྤེལ་བཤད་ནང་ལ་སྤྱོད་ལམ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་
ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྤྱོད་ལམ་ལ་ཁག་གཉིས་ཡོད་རྤེད། ངས་ཞུས་སོང་བ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཁུངས་སྤེལ་
སྐབས་སུ་ཞིབ་ཕྲ་བཤད་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་སོང་སྤེ། ཡིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་
ཞིབ་ཕྲ་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ང་ Depression ཕིན་སོང་། མནར་གཅོད་བྱས་སོང་ལབ་པ་དྤེ་ཆུ་
ཚོད་ ༡༡་༠༠ ནས་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ། ང་འཇོན་གི་མི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ། སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་
ཚེ་རིང་གི་མགོ་སྒང་ལ་བསད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྤེ། ངའི་བོ་ལ་ཤོང་གི་མི་འདུག་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་འདུག ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་
པའི་གཞི་རྩ་དང་དྤེ་ཚོ་གཉིས་ཐ་དད་ཆགས་སོང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་བྱས། དྤེ་ནས་གཉིས་པ་དྤེ་ནང་མོལ་སྒང་ལ་
ཡིན། ད་གིན་གོང་དུ་དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་བརོད་པ་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་བ་འདིའི་ནང་ལ་ནང་མོལ་ལབ་ནས་བིས་
ཡོད་རྤེད། ནང་མོལ་ཡིན་པ་ཁས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་ཉྤེ་པོ་བརྩིས་ནས། འབྤེལ་བ་
དང་ཀུན་སོང་གཉིས་འདི་སྔོན་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ། ནང་མོལ་ཞིག་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་མི་
བོས་འཁྤེལ་ས་ཞིག་གིས་སིད་སོང་ལ་ཞུས་པ་དྤེ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཟླ་སོན་ཤར་གིང་རང་ཉིད་ངོས་ནས་མ་
འགིག་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མ་འགིག་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ། སྤྱི་པའི་སིངས་ཆ་སྒང་ལ་བཞག་པ་དྤེ་མ་འགིག་པ་
གཟིགས་ཡོད། དོན་ཚན་བཅུ་འགྤེམས་སྤེལ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུའང་དྤེ་ག་རང། བཀའ་འདྲི་གནང་དུས་དྤེ་འདྲ་
ཞིག་ལན་བསོན་སོང་། དྤེ་གང་གི་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ངས་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་འབྤེལ་བ་སར་གི་ཡོད་ཟྤེར་
ན། དྤེ་བཟང་སྤྱོད་དང་ཁིམས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ནང་མོལ་བྱུང་བ། ཡང་ནང་ཁུལ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ། དྤེ་འདྲ་
ཞིག་ཡིན་ན། དྤེ་འདྲ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཁིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་དོ་བདག་དྤེ་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དམའ་འབྤེབས་ཆགས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་
ནས་ནང་མོལ་ཞིག་ཡར་དྤེ་འདྲ་བསལ་བ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་རང་གི་འགོ་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་ན། གལ་སིད་མི་རན་པ་ཞིག་གིས་ཆུང་བ་ཞིག་ལ་
བསབ་བྱ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྤྱིར་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བསབ་བྱ་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ Values
རིན་ཐང་ལབ་པ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། རན་པ་ཞིག་གིས་ཆུང་བ་ལ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གཉྤེན།
སྤུན་། ཉྤེ་པོ་ཞིག་གིས། གོགས་པོ། གོགས་མོར་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། འདིའི་རིན་ཐང་འདི་མྤེད་པ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་རྤེན་གིས་མི་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཁིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་དང་དམའ་
འབྤེབས་ཆགས་སོང་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་གཉིས་པ་དྤེ་ལ། དྤེ་འདྲའི་ནང་མོལ་བྱུང་བ་གང་
ཞིག་གི་གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཐག་
གཅོད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡོད་རྤེད་བ་ད། ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་གི་ཐག་གཅོད་འདི། ལས་བྱྤེད་ཅིག་གིས་
འགལ་འཛོལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་པའི་རྤེན་གིས་ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་གི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་དུས་ཙམ་
ལ། དྤེ་ད་ལྟ་ནང་མོལ་བྱུང་བ་ཞིག་དང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ། གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་ཞིག་ལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་
མྤེད་པ་ཞིག་ལ་དྤེ་འདྲ་འགལ་འཛོལ་ཞིག་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ཡིན་དུས། ཁིམས་ཐོག་ནས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་མ་འགིག་བའི་རྒྱུ་མཚན་
འདྲ་བོ་ཞིག་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཞུ་ན། སྤྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་ཁིམས་ལུགས་ནང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་
ཁིམས་ Law of Defamation ལབ་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། ལུང་པ་གཞན་པ་
ཚང་མ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། འདི་ཁིམས་ལུགས་འདི་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་ན། མིའི་ཁ་མཆུ་གཅིག་སྤེབས།
གཉིས་སྤེབས། སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་ཁིམས་དཔོན་དང་། ཁིམས་ལུགས་མཁས་པ་དང་དྤེའི་གས་དྤེས་རིག་པ་
བཏང་། རྒྱུ་མཚན་བཏང་ནས། རྒྱུ་མཚན་དྤེའི་གས་དྤེ་གཅིག་སྒང་ལ་གཅིག་སྣོན་མ་བརྒྱབ་ནས། མཐའ་མར་ལྟ་
གྲུབ་འདྲ་བོ་ལབ་ནའང་ཚད་གཞི་འདྲ་བོ་གཏན་འབྤེབས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོས་
དཔྤེ་བལྟ་ས་འདི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་དཔྤེ་བལྟས་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཁིམས་ཀི་དོན་
ཚན་དང་དྤེ་ཚོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། དོན་ཚན་འདི་འདི་རྤེད་ལབ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ད་ང་ཚོའི་རྩ་
བས་འདིའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ན། ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ལུགས་ནང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་
Exception བཅུ་ཡོད་རྤེད། Exception བཅུ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་བརོད་པ་བརོད་ཡོད་ནའང་། ད་དུང་
འདི་དམའ་འབྤེབས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་མྤེད་པ། རྒྱུ་མཚན་དྤེའི་གས་དྤེ་ལ་བཏང་ནས། དོན་ཚན་དང་པོ་འདི།
Truth དྲང་བདྤེན། དྲང་པོ་ཞིག་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཤད་ཡོད་ན། འདིའི་རྤེན་གིས་གོང་གུད་
ཆགས་ཡོད་ནའང་འདྲ། འདིའི་རྤེན་གིས་འདི་བཤད་སངས་འདི་མདོག་ཉྤེས་པོ་གང་འདྲ་བཤད་ཡོད་ནའང་། གང་
ལྟར་དྲང་བདྤེན་ཞིག་ཡིན་ན། འདི་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཆགས་ཀི་མྤེད་པ་ཞིག་ཁིམས་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གཏན་
འབྤེབས་གནང་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་འདི་ལ་ Fair Comment ལབ་ནས།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་གྲུབ་ཚར་བ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་འདི་ང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་གི་ཤ་ཚ་བྱས་པ་དྤེ། ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་གི་
ཆྤེད་དུ། དོ་བདག་བསབ་བྱ་བྱྤེད་ས་དྤེས་སོ་སོ་ཁྤེ་ཕན་གི་ཆྤེད་དུ་ Caution ལབ་ནའང་རྤེད། བསབ་བྱ་
བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་ལ་ད་དུང་འདི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
Exception བཅུ་པ་འདིའི་ནང་ལ་འདི་འདྲ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཟྤེར་ན། སྤྱིར་
བཏང་ནས་འདིའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཅིག་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འགོ་ཁིད་ཞན་པོ་ལབ་ནས་སོན་བརོད་
ཅིག་བྱས་ཡོད་རྤེད། འགོ་ཁིད་ནུས་པ་ཞན་པོ་ལབ་པ་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་ནས། ཡང་རྒྱ་གར་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་ལུང་
འདྲྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཆགས་ས་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། དྤེ་འདྲའི་ཆབ་སིད་མི་སྣ་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་ཡང་
དག་པའི་སོན་བརོད་ཞིག་བྱས་ཡོད་ན། དྤེ་ག་རང་འདི་ Exception ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་གིས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ཁག་ལུང་དྲངས་ན་འགིག་གི་རྤེད། རྒྱ་
གར་ཁིམས་ཡིག་ལུང་འདྲྤེན་དགོས་ཀི་མ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ངས་རྒྱུ་མཚན་དྤེའི་གས་དྤེ། དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེ་ནས་མཐའ་མ་ངས་བསམ་ཚུལ་འདྲ་བོ་
ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གལ་སིད་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཤིག ནང་ཁུལ་
གི་བཀའ་མོལ་མ་ཡིན་པ། ནང་ཁུལ་བཀའ་མོལ་ནང་ལ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་
དྤེ་འདྲ་བཀའ་མོལ་ཞིག་མི་མང་གི་སིངས་ཆ་དཀིལ་ལ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་གནང་ཡོད་ན། དྤེ་ག་རང་འདི་
འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན། མ་འོས་པ་དང་མ་འཚམས་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་སོན་
བརོད་བྱས་ཡོད་ན། དྤེ་ཡང་སོན་བརོད་འདི་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་འདྲི་རྩད་དང་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་སྔོན་
ཚུད་ནས་སྤེབས་ཡོད་ན། གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་
བཏང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ཟླ་སོན་ཤར་གིང་ལགས་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་སྐོར་ལ་ག་སིག་བྱ་རྒྱུའི་སྐབས་སུ་བཀའ་
མོལ་བྱུང་སོང་། ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་སྔོན་ལ་བཀའ་མོལ་ཞིབ་ཕྲ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག དྤེའི་
སྐོར་ལ་སིད་སོང་བཀའ་མོལ་ཐྤེངས་དང་པོ་གང་འདྲ་གནང་འདུག་ཟྤེར་ན། ཁྱྤེད་རང་ང་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་
ན། མདུན་ལམ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་གི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ངན་བསབ་བརྒྱབ་འདུག་བ། འདི་ཡག་པོ་མ་རྤེད་བ། བཀའ་
མོལ་དྤེ་མ་གཏོགས་ཞིབ་ཕྲ་བྱུང་མྤེད་པའི་སྐོར་ཟླ་སོན་ཤར་གིང་ལགས་ཀིས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་
ལ། ཐག་གཅོད་ཀི་སྔོན་ལ་དྤེ་འདྲ་ཡི་བརོད་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་འདི་ལྟར་བྱས་ནས། སིངས་ཆ་ནང་
ལ་སྤེབས་མྤེད་པ་བྱས། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁ་མཆུ་འདི་ག་སིག་བྱ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་གཞི་ནས་བརོད་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་བཀའ་
ཤག་ལ་ཡར་ལབ་ཡོད་པ་ཞིག་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་བཏོན་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། སྤྱིར་བཏང་ནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་འདི་ལྟར་སྤེབས་ཚར་ཡོད་དུས། དྤེ་དྲང་པོ་ཡིན་མིན་ཙམ་མ་ཡིན་པ། ཕོགས་ཚང་མ་ནས་དྲང་བདྤེན་
བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཅིག་གཟིགས་རོགས་གནང་དང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་གི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་བྱས། དྤེ་ནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོན་བརོད་ཀི། དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཆུ་ལ་གཡུག་པའི་སྐོར་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་མྤེད་པ། མི་གཞན་པ་ཞིག་
གིས་ཞུས་ཡོད་པ། དྤེ་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་གསུངས་
སོང་། དྤེ་གོ་མ་སོང་། བཤད་མྤེད་དུས་གོ་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་དྤེ། ཆུ་ཚོད་ ༡་༠༠ རྤེས་ལ་འཇིགས་
མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། འཇིགས་
མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་ ༡་༠༠ རྤེས་ལ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོང་གིས་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཟླ་
སོན་ཤར་གིང་ལགས་ཀིས་བཀའ་མོལ་དྤེ་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་འགོ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་བྱུང་སོང་དྤེ་
འདྲ་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། གཉིས་ནས་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་མྤེད་པ་དང་། གཞན་པ་ཞིག་གིས་ཞུས་
ཡོད་ནའང་། དྤེ་ཡང་དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་གནང་གི་མིན་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གོང་ལ་ལྷ་སྲུང་སྐོར་བྱུང་བ་དྤེ་བཤད། ད་ལྟ་རང་ཁིམས་རྩོད་པས་ག་རྤེ་
གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར་ན། ཡིག་ཆ་སྒང་ལ་ས་ཡིག་བརྒྱབ་པ་མ་གཏོགས། བཤད་མྤེད་ལབ་ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་མི་
འདུག་ལབ་སོང་། དཔྤེ་མི་སིད་པའི་རབ་ཆྤེན་ཞིག་དང་། ཧ་ཅང་གི་ཁས་ལྤེན་ཡག་པོ་ཞིག་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གཉིས་པ་འདི་དམའ་འབྤེབས་ཀི་སྒང་ལ་ཚིག་འགྤེལ་གང་ཡང་རྒྱག་རྒྱུ་མྤེད། ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་བཞུགས་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་དམའ་འབྤེབས་ལབ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། ཁོང་
རྣམ་པས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངན་བསབ་སྐོར་དྤེ་ཡང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གི་མྤེད།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ན། ད་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས། ཚིག་འགྤེལ་དྤེ་
ཚོ་རྒྱག་གི་མིན། ད་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་ད་ལྟ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་བཟང་སྤྱོད་
དང་འགལ་བ་རྤེད་ཟྤེར། ད་ང་ཡ་ཞྤེ་པོ་མཚར་སོང་། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སྲུང་
སོབ་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ། སོ་སོའ ་ི ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་བདྤེན་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་མདུན་
ལ་ཐོན་ནས་ཡོང་བ་དྤེ་མ་རབས་ཡིན་ན། བཟང་སྤྱོད་མྤེད་ན། ད་འོ་ན་རྒྱ་མི་གུང་ཁན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་
མཁན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡ་རབས་རྤེད་ལབ་དགོས་རྤེད་བྤེ། བཟང་སྤྱོད་རྤེད་ལབ་དགོས་རྤེད་བྤེ། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་ཆྤེ་མཐོང་མི་བརྩི་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་བཟང་སྤྱོད་རྤེད་ལབ་དགོས་རྤེད་བྤེ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་
པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཡ་རབས་རྤེད་ལབ་དགོས་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་ཡ་མཚན་གི་འདུག ཞུ་སོར་
བའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ལུགས་འདྲ་བོ། ད་དྤེ་རིང་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་མ་རྤེད། ག་དུས་
ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་དང་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་འཁྱྤེར་ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཡིན་དུས། དྤེ་ག་རང་འདིར་ཡོད་རྤེད། འདི་རང་སྒང་ལ་འགོ་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་ཡིན་ནའང་
ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཟབ་སོང་སོགས་འདྲ་བོ་འདིའི་ནང་ལ་སོད་དགོས་གལ་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། ང་རང་ངོས་ནས་དྲན་
གི་ཡོད། ད་གང་ལྟར་ཡང་། ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ད་ངས་མང་པོ་ཞུ་ཡི་མྤེད། ཞུས་ན་ཞུ་སོར་བ་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་

Page 688 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མང་པོ་ཡོད་ཀི་རྤེད། ང་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་མང་དུ་མང་དུ་འདྲ་བོ་ཆགས་འགོ་གི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་། ཁ་སྤེང་ཁུངས་
སྤེལ་གཙང་མ་བྱས་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་གིས། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཞིག་ཞུ་རོགས། སྐོར་བ་མ་རྒྱབ་པ་གིས།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ང་ཚོས་ཁ་སྤེང་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་དང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཁུངས་
སྤེལ་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཡོད་པ་དྤེ། དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཁོ་རང་གིས་སིད་སོང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དོན་ཚན་དང་བཅས་པ། ཁོ་རང་གིས་བཀོད་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་
གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ངག་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་བདྤེན་པ་
དང་། དྤེ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བདྤེན་པ་བདྤེན་རང་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས།
ད་ངས་འདིའི་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་མཐའ་མ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ཞུ་རྒྱུ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད། ད་འདི་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཤིག་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ། མཐའ་མ་འདིར་
ཞུ་སོར་བ་ལ་གོ་སྐབས་ཤིག་རག་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་ལ། རྩོད་ལན་པས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་
སར་ནས་དྤེ་ག་རང་ཁུངས་སྤེལ་གི་འདུག ད་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས།
ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་དམིགས་བསལ་སྒྲུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཀ༽ དྤེ་འདིར་མཇུག་བསྡུ་ཡི་ཡིན། ད་ལྟ་ཞལ་ལག་བར་དུ་ཆུ་ཚོད་ཕྤེད་ཀ་འདུག ཁ༽པའི་ངོ་སོད་
འདི་སྔོན་ལ་བྱྤེད། ཞལ་ལག་ཚར་བ་དང་དཔང་པོ་སྐད་གཏང་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་རིང་ཚར་ཐུབ་པ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། དྤེ་ཡིན་
ཙང་། གཉིས་པ་དྤེ་འདི་རྤེད། ཌི་སི་ཁུལ་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་
ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་
རྒྱུ། འགོ་འཛུགས་རོགས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཌི་སི་ཁུལ་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་
ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞྤེས་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་རྤེད། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་
གནད་དོན་འདིའི་སྒང་ལ་དཔང་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་འབོད་འཁིད་བྱས་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཁིམས་དོན་དང་བཅས་པའི་
ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས། གཉིས་ཕན་མྤེད་བཏང་བ་རྤེད།
དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡང་ང་ཚོས་དཔང་པོ་དྤེའི་གནད་དོན་སྒང་ལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཁིམས་དོན་གི་ཆ་
རྤེན་ཐོག་ནས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གནད་དོན་འདི་སྒང་ལ་ཨ་
རི་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་གི་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས། ཁོ་རང་འདི་གར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། ད་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་རིང་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཐོས་པ་དང་ག་རྤེ་མཐོང་བ་ཚང་མ་ཞུ་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ་ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་
པའི་དྲི་བ་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུ་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་
གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། གཞི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་མྤེད་པ་དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡང་།
དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོ་ཡོང་གི་ཡིན། ང་ཚོ་ཡོང་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཁོ་རང་ཚོ་མདུན་ལ་ཐོན་ཡོང་བ་དྤེ་ག་རང་གིས་
ཚབ་མཚོན་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔང་པོ་ཁོ་རང་ཚོ་ཐོན་གི་ཡིན་ལབ་ནས། འདི་ལྟར་གནང་ཡོང་བའི་སྐད་
ཆ་ཞིག་ཡོད་དུས་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་མ་ཉྤེས་
ཁག་གཡོགས་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དཔང་པོ་དྤེ་མགོན་
པོ་ཚེ་རིང་ལགས་རྤེད། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དྤེ་སྔ་ས་ཐོག་ནས་ས་སྒམ་ཞིག་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་དྤེཁོ་རང་ཡོད་དུས་ཀློག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཀློག་རྒྱུ་དང་དྤེའི་རྤེས་ལ་ག་རྤེ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་རྤེས་ལ་དཔང་པོ་ཡོད་ཐོག་ལ་དྲི་བ་དང་
གཏུག་བཤྤེར་ཡོད་དུས། ངས་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ཀློག་གི་མིན། གང་ལྟར་ཡང་། དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་
རྤེད་ལབ་དུས། ད་ཁོ་རང་དཔང་པོ་འདི་གར་དངོས་སུ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་གསུང་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་
ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་གཞི་རྩ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དྤེ་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས།
དཔང་པོ་ཁོ་རང་ཚོ། ད་ཁྱོན་བསོམས་དཔང་པོ་བདུན་བརྒྱད་ཀིས་འདི་ལྟར་བྱས་ཡོང་བ་དང་མདུན་ལ་ཐོན་པ། དྤེ་
ག་རང་གིས་གཞི་རྩ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་ཡིན་པ། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བྱས་
པ་ཞིག་ཡིན་པ། ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡིན་ནའང་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འདི་ལྟར་
སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ཀི་དཔང་པོ་འབོད་ཁིད་བྱྤེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིག་ཆ་དྤེ་རྩ་འཛིན་བྱས་པ་
ཡིན་ཞྤེས་ཁ་སྤེང་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ངས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་ན། གང་ལྟར་ཕ་གིར་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་མ་རྤེད་ད། ང་ཚོས་དཔང་པོ་བརྩི་མྤེད་བཏང་བའི་བག་གཡབ་བོ་བཟང་དང་
ཆོས་འཛིན་གཉིས་ཀི་དཔང་རགས་གང་ཕུལ་བ་དྤེ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཁ] དགོངས་དོན་
བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ལབ་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་ཡིག་ཆ་འདི།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ང་ཚོས་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་སྐོར་ཡོད་མ་རྤེད། སྐད་ཆ་ལོགས་ཀ་ཆགས་
པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་གཉིས་དཔང་པོ་མིང་བོས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཕོགས་ལྷུང་མིན་པ་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པའི་རྤེན་གིས་
ཕིར་འཐྤེན་བྱ་དགོས་བྱུང་རྤེད་བ། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཁ] ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད། དཔང་
པོ་ཞིག་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་བཟོས་པའི་རྤེས་འབས་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་པས་ཐག་གཅོད་སྐབས་དཔང་པོ་དྤེའི་དཔང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རགས་ལ་ཡིད་རོན་འཕྤེར་མིན་དང་། ཕན་ཐོགས་ཀི་ལིད་ཚད་བཅས་ཇི་ཡོད་ལ་ཁྱད་པར་འབྱུང་བ་ལས། དཔང་པོ་
གང་དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་དྤེ་སྐྱུར་འཇོག་བྱྤེད་པའམ། རྩ་མྤེད་བཟོ་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་མིན་ཞྤེས་
གསལ་བ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་སུ་ལ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། བག་གཡབ་བོ་བཟང་དང་ཆོས་འཛིན་གཉིས་ཀི་དཔང་
རགས་དྤེ་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལ་འདི་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། བག་གཡབ་བོ་བཟང་དང་ཆོས་འཛིན་གཉིས་ཀ་དྤེ། ད་
རིང་ང་ཚོས་འདིའི་ནང་ལ་གྤེང་ཆོག་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། འདི་ཀློག་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཁིམས་ཡིག་ལྟར་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་མྤེད་པ་བྱས་པ་རྤེད་བ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁོ་རང་དཔང་པོར་བཅར་མ་ཐུབ་ཙང་། ངོས་བཞྤེས་རྩིས་མྤེད་ཕིན་པ་རྤེད་བ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་མཆོག་གིས། ཁྱྤེད་རང་ཡག་པོ་གསན་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་སྤེང་འདིའི་ནང་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཆ་ཚང་ལགས་ཀློག་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཡག་པོ་གསན་ཡོད་ན། ད་ལྟ་དྲི་བ་དྤེ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁ་སྤེང་ངས་དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་། ཡིག་ཆ་དྤེ་རྩ་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་
ཡིན་ལབ་པ་འདི་ལྟར་གོ་ཡོང་དུས། ངས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་རྩ་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་
སོང་།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁ་སྤེང་དོན་ཚན་ ༡༧ པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་པོ་འཕར་མ་འདོན་འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་ཐག་
གཅོད་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་།
༡།

དྤེ་རིང་སྔ་དྲོ་འབོད་ཁིད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི་དཔང་པོ་ཞིག་ཕི་དྲོ་ཁིད་ཐབས་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
བགངས་པ་དང་། དྤེའང་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཚེས་ཆ་གཏན་འབྤེབས་དང་། བརག་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་དང་། ལྟ་
རོག་བྱྤེད་པོ་བསྐོ་འཛུགས་ཀིས་མཚོན་པའི་སྔོན་འགོའ ་ི བྱྤེད་སྒོ་ཁག་གཏན་འབྤེབས་ཟིན་རྤེས། དུས་ཐུང་འདི་
ཙམ་ནང་ཁིམས་ཞིབ་བྱ་རིམ་འཕར་འགང་ཞུས་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་མི་ལྡན་པ་དང་།

༢།

ཞོགས་པའི་སན་ཞུའི་ནང་། དཔང་པོ་ ༣ ལ་ཚེས་ ༧ སྔོན་ཐོངས་མཆན་རག་ཐབས་མྤེད་པས། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་
ལམ་བརྒྱུད་ཁུངས་སྤེལ་ཆོག་པ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་དྲོའ ་ི སན་ཞུའི་ནང་། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དོ་བདག་ས་
གནས་གང་རུང་ལ་ skype དང་ whatsapp གང་རུང་བརྒྱུད་ཁུངས་སྤེལ་ཆོག་པ་བསམ་མོད་ཅྤེས་
ཁིམས་ཞིབ་བྱ་རིམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མི་ལྡན་པའི་ཚོད་དཔག་བྱས་ཏྤེ། རྩོད་ལན་པའི་སྔ་ཕི་མི་མཚུངས་པའི་བརོད་
བབ་འདི་རིགས་ཁག་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཆ་འཛིན་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༣།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེར་བརྤེན། གོང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ལ་བརྤེན། ཞོགས་པར་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོར་འབོད་ཁིད་ཆོག་པའི་
བཀའ་འཁོལ་སད་པའི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོར་འགུགས་འབོད་མ་ཐུབ་པའི་ངོས་འཛིན་
ཐག་གཅོད་གནང་འདུག་ཅྤེས་བཏང་ཡོད།

༤།

རྩོད་ལན་པའི་བྱྤེད་སངས་འདི་ལྟ་བུ་ནི། སྤྱི་མང་དོན་ཚན་ ༨༤ ནང་གསལ་ལྟར། ཁིམས་ཞིབ་ཀི་བྱ་རིམ་ལ་
འགལ་རྤེན་བཟོ་བའམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པར་མཐོང་ཆུང་དུ་འགོ་ཉྤེན་ཡོད་པས། ངྤེས་པར་དུ་
གཟབ་དགོས།

༥།

གལ་སིད་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༧༤ ནང་གསལ་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལྟར་ཉན་ཞིབ་འཕར་འགང་གི་
རྒྱུ་མཚན་ལྡྤེང་ངྤེས་བཀོད་དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་ཚེ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལ་བསམ་
ཞིབ་བྱྤེད་དགོས་ཆགས་ཀི་ཡོད་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་འདི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་མྤེད།
འདི་རྤེད་ད། ཡར་འདི་ལྟར་གཡུག་ས་ཡོད་མ་རྤེད་ད། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ང་ཚོས་བདག་པོ་
རྒྱག་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། གཞན་པ་གཉིས་དྤེ་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་གི་རྤེད།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། གང་ལྟར་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་དང་
ཆོས་འཛིན་གཉིས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ནང་ལ་ནང་དོན་འདི་ལྟར་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ནང་ལ་ཞུ་སོར་
བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡང་
ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ་དྤེ་རིང་མགོན་པ་ཚེ་རིང་ཁོ་རང་དངོས་སུ་ཕྤེབས་ནས། དམའ་འབྤེབས་ཟུར་ཟ་གང་
འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་གིས་ཞུས་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།
དཔང་པོ་ཡོང་། དྲི་བ་བཏང་། རྤེས་ལ་འདི་ལྟར་ཞུ་ཆོག་དུས་ཞུ་ཡི་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཁ༽ ཐོག་ལ། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠་༢ ནང་ལ། དྤེ་བཞིན་ཌི ་ སི ་ ཁུལ་
གི ས ་གཙོ ས ་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེ བ ས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི ་ བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་ཀི ་
གཏམ་གྤེ ང ་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེ ད ་བཞི ན ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། མང་ཚོགས་དང་སྒྤེར། དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ས་
གནས་གང་དུ། ཚུལ་ཇི་ལྟར། སུ་དང་སུ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡོད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས། གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་ངག་ཀལ་འདི་རིགས་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས་མ་མཐོང་ཞྤེས་གུས་པའི་
༢༠༡༧།༡༢།༥ ཉིན་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། དྤེ་ནི་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་
འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་འདི་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་ལན་དང་དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་གི་ཡིན་
ཞྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་ལ། ད་ཕི་ལ་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱབ་ཀི་འདུག འཁིད་ཤོག་ལབ་ནས།
ཁིད་ཡོང་དུས་ཙ་ན། ཡང་རྩིས་མྤེད་གཏོང་རོགས་གིས་ལབ་ཀི་འདུག རྩིས་མྤེད་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་
ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་རྩིས་མྤེད་གཏོང་རོགས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་མྤེད་
པའི་ཐོག་ནས་རྩིས་མྤེད་གཏོང་རོགས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ཡང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་
ག་རྤེ་གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར་ན། དཔང་པོ་ ༧ ཡོང་གི་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རང་གིས་གཞི་རྩ་མྤེད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསུང་གི་འདུག ད་ལྟ་འདིར་དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་མཁན་དང་དཔང་པོས་སད་པའི་དཔང་རགས་ཀི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ།
གལ་སིད་དྤེ་ལྟ་བུའི་དཔང་རགས་འདྲ་བོ་དྤེ་འདྲ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་དཔང་རགས་ཤིག་ལ་ཚད་འཛིན་བྱ་དགོས་པ་
འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན། དྤེ་ནང་བཞིན་གི་དཔང་རགས་མང་པོ་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། ད་གང་
ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། དཔང་པོ་གཅིག་འདིར་ཕྤེབས་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གནམ་གྲུའི་འགོ་སོང་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཏང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་
དཔང་པོར་འདྲི་རྩད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འགོ་སོང་བཏང་བ་ནང་བཞིན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་རྤེ་བ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་གི་
ཡོད། རྩོད་ལན་པས་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་
དཔང་པོ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ། འདྲི་རྩད་ཀི་སྐབས་སུ་དྲི་བ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་དྤེའི་རྤེས་སུ་རྩོད་གྤེང་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་
ནའང་དྤེ་ཞུ་ཡི་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་དཔང་པོ་གཞན་པ་གཉིས་དྤེ། རྩིས་མྤེད་བཏང་ཟིན་པ་རྤེད། རྩིས་མྤེད་
བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་བརྩི་མྤེད་བཏང་ཟིན་པ་རྤེད། ཕོགས་
ལྷུང་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་གིས་སད་པའི་དཔང་རགས་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པ་ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་
ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ད་ལྟ་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དྤེ། གང་ལྟར་ཡར་བང་བྱར་
རུང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཞིར་བཟུང་གི་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་སྐབས་དང་དུས་ང་ཚོ་རྩོད་པ་རྒྱག་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ནང་གསྤེས་ ཁ༽ པ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་པོ་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རོགས་
གནང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་ངག་ཐོག་གི་དམ་འབུལ་གྲུབ་རྤེས།
ཁ༽ ཌི་སི་ཁུལ་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་
ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
སྔོན་མ་ཁྱྤེད་རང་གི་ཚིག་ཐོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་དྤེ་ཁིམས་རྩོད་པས་ཀློག་གནང་གི་རྤེད། ཚིག་ཐོ་དྤེ་ཀློག་
གནང་དང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཁ་སྤེང་ཚིག་
ཐོ་ཕུལ་བ་དྤེ་མར་ཀློག་ཆོག་པ་གིས། ངའི་མིང་ལ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཟྤེར་གི་ཡོད། ང་བསད་ས་དྤེ་ཨ་རི་ནིའུ་

ཡོག་ཡིན། ངས་དྤེ་ནས་མར་སྐད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅིག་སོ་སོས་གང་མཐོང་བ་དྤེ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཅིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། སོ་སོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། ས་གནས་འདི་ལ་བཙན་བྱོལ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཀི་སྣྤེ་མོ་བ་མི་སུ་ཕྤེབས་ན་ཡང་། སོ་སོ་མོ་ཊ་བཏང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་
ཙང་། མོ་ཊ་དྤེ་ཡང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་སོ་སོ་ཀིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞབས་ཞུ་ཞུ་པའི་གནས་
སངས་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེ་ནས་བ་མ་ཡིན་ནའི་རྤེད། ༸གོང་མ་རིན་པོ་ཆྤེ། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཡིན་
ནའང་རྤེད། ཡང་ན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་དུས་ཚོད་
རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་བོན་སུ་འདྲ་ཕྤེབས་ནའང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀི་དང་བངས་བྱས་ནས་ཞབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་ཞུས་བསད་ཡག་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཡིན། ད་ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༦ ད་བར་ནས་བཟུང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ཟ་ངྤེ་ཟིང་ངྤེ་འདྲ་ཆགས། འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའི་སྒོ་ནས་རྙོག་དྲ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། འདིར་སོ་སོས་གང་
མཐོང་བ་འདིའི་ནང་གཅིག་ཞུས་ན། གནད་དོན་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་བོད་པས་བཙན་བྱོལ་དྤེའི་ནང་ལ་ཟ་ངྤེ་ཟིང་
ངྤེ་བཟོས་མཁན་གི་གཙོ་བོ་གཏྤེར་དཔོན་འདྲ་དྤེ་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཆགས་སོང་བསམ་པ་དྤེ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་
ག་པར་ཁུངས་བསྤེལ་དགོས་ནའང་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གི་ང་ཚོ་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་ནང་ལ་
མཛད་གཙོ་ཞིག་ཡིན་དུས་མི་མང་འཆམ་མཐུན་དང་ས་གནས་བདྤེ་འཇགས་དང་། བོད་མི་ཚང་མ་རྡོག་རྩ་ཆིག་
སིལ་ཡོང་དགོས་ཡག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག སྐུ་ངོ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༢༌༌ ༡༣ དྤེ་བར་
སོ་སོ་ས་གནས་དྤེ་བར་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་
རིང་རྤེད། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་རྤེད་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡག་དང་དྤེ་འདྲའི་སྐོར་ལ་མང་པོ་བྱས་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྐུ་ངོ་
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་སངས་དང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སིད་སོང་ལ་ཟུར་ཟ་དང་སིད་སོང་གི་
མིང་ཐོག་མི་ཕར་ཕོགས་དྤེ་རྩྤེད་མོ་རྩྤེད་ས་བཟོ་པ་དང་། དཔྤེར་ན་བོ་བཟང་སྤེངྤེ་གི་བྱྤེད་སངས་འདྲ་མ་བྱས་ཨཱ་
ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་དང་། མི་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གི་ཁ་ནས་དངོས་གནས་དྤེ་འདྲ་བོ་ཐྤེངས་མ་མང་པོ་བཤད་ཡག་དྤེ་འདྲ་རྤེད།
དྤེ་ཚོ་མི་མང་པོས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ ༢༠༡༦ དྤེ་སྐབས་ལ་ཟང་ངྤེ་ཟིང་ངྤེ་མང་པོ་མཐའ་
མའི་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་དྤེ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེ་ལ་ཐོབ། དྤེ་བྱས་དུས་ད་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་བྱང་ཨ་རི་
དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་ཡོང་དུས་སོ་སོས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གིས་བོ་བཟང་སྤེངྤེས་དགོངས་ཚུལ་དང་བསམ་བོ་རྒྱ་
ཆྤེན་པོ་ཧ་ལས་པ་དཔྤེ་ཡག་པོ་བཏང་སོང་། དྤེས་གཅིག་ང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ལ་ཆ་འཛིན་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་
དང་། དཱ་ཡག་པོ་ར་གཅིག་བྱུང་གི་རྤེད་བསམ་པའི་བསམ་བོ་ལ་འཁོར་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ཐོག་མ་འདིར་ཕྤེབས་པའི་དུས་ཚོད་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་གནམ་ཐང་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དོན་གཅོད་ཚང་མ་དྤེ་
འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཞིག་གི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་མང་པོ་བརྤེ་མོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད། དོན་གཅོད་བརྒྱད་དགུ་
གཅིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་སུ་གཅིག་གིས་མ་བྱས་པ་ཞིག་བྱས། དོན་གཅོད་ Washington, DC
ལ་ཡོད་རྤེད་པ། ཁོ་རང་ནིའུ་གཡོག་གནམ་ཐང་ JFK ལ་ཕྤེབས། མོ་ཊ་མང་པོས་བསུས། དྤེའི་དོན་དག་ལ་
བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་མི་མང་ནང་ལ་བརྡབ་གསིག་དང་གཟའ་ཉི་མའི་སོབ་གྲྭ་ཕ་གའི་གཏོང་དགོས་
རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་དང་། ད་དྤེ་གཅིག་དོན་གཅོད་ནང་ནས་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ཡང་དབང་ཆ་སྒྤེར་སྤྱོད་བྱས་
ནས་ཁ་ཤས་གཏང་དགོས་རྤེད་དང་ཁ་ཤས་གཏང་མི་དགོས་རྤེད་ཟྤེ་ས་གནས་དྤེ་ལ་ཡིན་ན་དོན་གཅོད་ཀི་བཀའ་
རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་བཀའ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ད་མང་པོ་རྙོག་གྤེང་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་བཤད་དགོས་བྱུང་ན་ང་
ཚོ་ཡིན་ནའང་བཤད་ཡག་ཡོད་རྤེད། འགོ་དྤེ་ནས་བཙུགས་ནས་རྙོག་དྲ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ནས་
ད་ཐོབ་མཁན་དྤེ་ཐོབ་ཚར་བ་རྤེད། ཤོར་མཁན་དྤེ་ཤོར་ཚར་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་གི་
དགོངས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཞྤེས་དུས། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བོད་པ་སྦར་ར་གང་དྤེ་ཚུར་རུབ་རུབ་བྱས་ཡག་གི་
ཐབས་ཤྤེས་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེས་དགོངས་པ་དྤེ་འདྲ་བཞྤེས་དུས། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཡིན་ནའང་། སྐུ་ངོ་དོན་
གཅོད་ཀིས་དངོས་གནས་དྤེ་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱ་དགོས་ཡག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་ཡག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པོ་འདྲ་ཆགས་མི་འགོ་བསམ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དྤེ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་བཀའ་མོལ་
གནང་སངས་རྤེད། ས་གནས་དྤེར་བྱྤེད་སངས་ལས་སངས་མང་པོ་ཞིག་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོ་ཕམ་བྱྤེད་
དགོས་ཡག་མང་པོ་བྱས་སོང་། དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་དུ་ཞུས་ན། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ Thanks
Giving རྤེད། ད་དྤེ་དུས་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀི་ཞལ་ལག་ཅིག་གོ་སིག་བྱས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་
ན་སྐབས་དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཕྤེབས་བསུ་ལ་ངའི་མོ་ཊ་ནང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡིན། ༼དངོས་གནས་དྲང་
གནས་ཀི་གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ད་ག་པར་ག་པར། ཞྤེས་པའི་ཚིག་དུམ་འདི་རྩོད་ལན་པས་ཡིག་ཐོག་ནས་
ཕིར་འཐྤེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བྱུང་ཡོད།༽སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ Armenian
Church ཚོགས་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་དུས། ང་མོ་ཊ་རྒྱབ་ལོགས་ནས་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་ནས་སྐུ་ངོ་བབ་
ཚར་དུས་མོ་ཊ་དྤེ་ Parking ནང་ལ་བཞག མར་ཡོང་དུས་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཕིར་ལོགས་མར་ཐོན་ཡོང་
ནས་ཐ་མག་ཅིག་འཐུང་ནས་ཕི་ལོགས་བསད་བཞག་འདུག སོ་སོ་འདྲ་བོ་ཡིན་ན་ཡ་མཚན་པོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་།
དངོས་གནས་བྱྤེད་ན། དོན་གཅོད་རྤེད། ཡར་མཉམ་དུ་ཕྤེབས་ནས་མི་མང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བར་ཕན་གི་རྤེད་
དཱ། ཡིན་ནའང་ཕི་ལོགས་ལ་ཐ་མག་ཅིག་འཐུང་ནས་བསད་བཞག་འདུག ངས་སྐུ་ངོ་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཀི་མྤེད་པས་
ལབ་པ་ཡིན། ཁོ་ཡར་ནང་ལ་འགོ་སོང་། ང་ཏོག་ཙམ་རྤེས་ག་ལྤེར་བྱས་ནས་ཡོང་གི་ཡིན་ཟྤེར་ནས་གཅིག་ལབ་
སངས་དྤེའང་དྤེ་འདྲ་པོ་གཅིག་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨། ༩། ༡༠
གསུམ་དྤེ་ལ་བྱང་ཨ་རི་གི་ནང་ལོགས་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཚོགས་ཆྤེན་ཞིག་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་
སིད་སོང་ཡང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ལ་གནམ་ཐང་ JFK ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གནམ་
ཐང་ལ་ཕྤེབས་པའི་དུས་ཚོད་ལ་་་་་་་་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཕྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། སྔོན་མ་ང་ཚོ་ད་ལྟ་དྤེའི་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཡིན་དུས་ཐྤེངས་མ་གཅིག་སྔོན་མ་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ས་
གནས་ནིའུ་ཡོག་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གདན་འདྲྤེན་ཞུ་བར་ང་ཚོ་འགོ་བ་ཡིན། ངའི་མོ་ཊའི་ནང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་
པ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་དྤེ་སྐུ་ངོ་སྐལ་རྡོར་རྤེད། སྐུ་ངོ་སྐལ་རྡོར་དྤེ་དུས་དུས་ཚོད་ཁོམ་མ་ཁོམ་བྱས་
ནས། གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་མི་འདུག གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་མྤེད་དུས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཕྤེབས་འདུག
ལམ་ཁ་ནས་མར་ཡོང་དུས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཁོ་སྐལ་རྡོར་ག་པར་འགོ་སོང་ལབ་སོང་།
སྐོུས་དུས་ཚོད་ད་ལྟ་མྤེད་ནས་སང་ཉིན་བཅར་གི་ཡིན་ལབ་ཀི་འདུག དྤེ་རིང་བཅར་ཡ་རག་མ་སོང་ང་སྤེབས་
ཡིན་ཟྤེར་དུས། ང་ལ་གལ་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཀ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གནམ་ཐང་དང་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་དུས་བཅར་དགོས་པ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་
དང་ལས་འགན་རྤེད། ལམ་སོན་རྤེད། རྤེས་མ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་དཱ་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། མཇུག་
ལ་ཁོ་རང་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཚེས་པ་ ༧ ལ་བཅར་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
སྔོན་ལ་བཅར་ཡོད་མ་རྤེད། ཚེས་པ་ ༧ ལ་མ་བཅར་པ་མ་ཚད་ཚེས་པ་ ༨ ཀི་ཞོགས་པ་དྤེ་ལ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ད་
ལྟ་ Woodside ལ་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་ཡིན་དུས་མི་མང་ཚང་མ་ལམ་ཁ་གཡས་གཡོན་
གཉིས་ལ་ལངས་ནས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕྤེབས་བསུ་བྱྤེད་པར་སྒུག་བསད་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་དོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅོད་དངོས་གནས་ཆྤེས་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁར་ཡོང་ནས་ཕྤེབས་སྒུག་བྱྤེད་དགོས་པ་འདྲ་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ཡོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཚད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་དྤེ་ཚོ་ལའང་འགོ་དགོས་མ་
རྤེད། འགོ་དགོས་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀག་འདུག ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་ནས་
ཕྤེབས་བསུ་ལ་བཅར་འདུག དཔྤེར་ན་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་དང་གཞན་མང་པོ་ཕི་
ལོགས་ལ་ཕྤེབས་སོང་། ཡིན་ནའང་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཕི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་བསུ་བཅར་མ་སོང་། དཱ་དྤེ་ཡིན་པའི་
དབང་དུ་བཏང་། ཡིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་ནས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ཉིན་གོང་གི་ཞལ་ལག་གི་
སྐབས་དྤེར། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཕྤེབས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་སྤེལ་བྱྤེད་
རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཁ་ཐུག་ཁ་ལག་ཕོགས་སུ་འགོ་སོང་། སིད་སོང་ཕྤེབས་སྤེལ་རྩ་བ་ནས་བྱྤེད་མ་སོང་། གནས་
སངས་དྤེ་དག་གིས་དབང་གིས་ད་ཐྤེངས་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེ་མ་བཏང་རང་བཏང་
ཆགས་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་སོད་མཁན་བོད་མི་ང་འདྲ་བོ་ཞིག་གི་ཚོར་སྣང་བྱུང་།
བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སོན་ཚུད་ཆད་ཡག་པོ་སྒྲུབ་ཀི་མྤེད་པ་དང་། བཤད་སོལ་ལ་མར་གཅིག་བཤད་ན་ཡར་
གཉིས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་བྱྤེད་སངས་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཀི་མྤེད་པ་ནི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྤེད། གོང་ལ་བཤད་པ་ཚང་མ་དངོས་
བདྤེན་དང་། ཚིག་གཅིག་ཀང་གཅིག་ལ་དགའ་བ་དང་གཅིག་ལ་མི་དགའ་བ་ལྟ་བུ་བྱས་མྤེད། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་
ག་པར་ཞུ་དགོས་ནའང་ཞུ་ཆོག གལ་སིད་དྤེའི་སྐོར་སྐད་ཆ་འདྲ་འདྲི་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ངའི་ཁ་པར་ཨང་གངས་དྤེ་
༧༡༨༦༧༥༩༡༥༥ དྤེ་ཡིན། དྤེའི་སྒང་ལ་དྲི་བ་ག་རྤེ་གཏོང་ནའང་། ས་ཆ་ག་པར་ཡོང་དགོས་ནའང་ཞུ་ཆོག ང་
རང་ངོས་ནས་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་བཤད་ཆོག སུ་གཅིག་ཀང་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་བཟོ་དགོས་དོན་མྤེད། སྐུ་ངོ་
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་གོ་སྐབས་ཚང་མ་བྱང་སོང་། ཡིན་ནའང་སྔོན་མ་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད་བསམ་ནས་ཕག་ལས་
ཡག་པོ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་དཱ། ཁོང་གིས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་མ་སོང་། ཁོ་རང་གི་རྒྱབ་སོར་བ་
ཡིན་ཟྤེར་མཁན་གི་འཕྲིན་ལས་སྐལ་བཟང་གཙོས་ཚང་མ་ལ་ཁ་བརྡ་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་ནའང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
དང་རྒྱག་ཆོག་ནའང་དྤེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་མ་སོང་། རྙོག་དྲ་ཡོད་ཚད་ཀི་གཏྤེར་དཔོན་འདྲ་བོ་བྱས་ནས་བོད་པ་སྤྱི་
ཚོགས་དྤེ་དུམ་བུ་གཉིས་ཏག་ཏག་ལ་བཏང་སོང་ཟྤེར་རྒྱུ་ཡིན།"༼རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོའ ་ི ས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་
སྤེ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་སྣོན་འཕྲི་དག་བཅོས་མ་བྱས་པར་རང་སོར་བཞག་ཡོད།༽
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཐད་ཀའི་བརག་ཞིབ་འགོ་འཛུགས་རོགས་གནང་།
མཆན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལ་གོད་ཐད་ཀའི་བརག་ཞིབ་དང་ཁ་གཏད་ཀི་བརག་ཞིབ་དང་། ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་བརག་ཞིབ་ཀི་དྲི་བ་ལན་འདྤེབས་གང་གནང་བ་བཅས་ས་འཇུག་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཞིབ་གཅོད་
སྐབས་སུ་སྤྱི་ཁྱབ་ཁིམས་དྲུང་ནས་ཚིག་ཐོ་བཀོད་དྤེ་དོ་བདག་དཔང་པོར་ཆད་ལྷག་ཡོད་མྤེད་དང་ནོར་བཅོས་
དགོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་དུ་བཅུག་མཚམས་མཚན་རགས་བཀོད་པའི་ཚིག་ཐོ་གཤམ་གསལ།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ནས་ཕྤེབས་སམ།
དཔང་པོས། ནིའུ་ཡོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ག་འདྲ་བྱས་སོང་ངམ།
དཔང་པོས། དོན་གཅོད་དུ་ཕྤེབས་རྤེས། ཐྤེངས་གཉིས་ཙམ་ཐུག་བྱུང་། ༢༠༡༦།༡༡།༢༣ ཉིན་སིད་སོང་དང་དོན་གཅོད་
གཉིས་ Canada ནས་ཚུར་ཕྤེབས་ཏྤེ། ཡི་ཤུའི་ལྷ་ཁང་དུ་མཚན་ཚོགས་སུ་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་སྐབས། སིད་སོང་
དང་དོན་གཅོད། སྒྤེར་དྲུང་བཅས་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད། ང་མ་ཐར་བར་ཁ་ལོ་བ་གཞན་ཞིག་ལ་མངགས་པར། གནམ་
ཐང་ནས་སིད་སོང་ངའི་མོ་ཊའི་ནང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་ཡིན། སིད་སོང་གིས་དོན་གཅོད་ག་པར་གསུངས་སོང་།
དོན་གཅོད་མོ་ཊ་གཞན་ནང་ལ་རང་འཇགས་བསད་འདུག ངས་ཁོང་ཕྤེབས་ཤོག་ཞུས་པར། འགོ་གི་མིན། ད་ག་
སོད་ཀི་ཡིན། སིད་སོང་གིས་ཕྤེབས་ཤོག་གསུངས་ཀི་འདུག ཞུས་པར། རག་པར་ང་ཡིན་ཟྤེར་མཁན་མཉམ་དུ་སུ་
འགོ་གི་རྤེད་ཅྤེས། གདོང་པ་ནག་པོའ ་ི ངང་བཤད་བྱུང་། ཁོས་གང་གསུངས་པ་སིད་སོང་ལ་ཞུ་ཕོད་མ་སོང་། ལྷ་
ཁང་དུ་འབྱོར་སྐབས། ཚང་མ་ཡར་འཛུལ་ཚར་འདུག དྤེར་མི་ཞིག་གིས་ཐ་མག་འཐུང་བཞིན་འདུག ཡར་ཕྤེབས་
ཀི་མིན་ནམ་ཞུས་པར། ཁོ་ཡར་ནང་ལ་འགོ་སོང་། ང་འགོ་གི་མིན་གསུང་སོང་། དྤེ་དུས་ཁོང་གཉིས་མི་མང་མདུན་
འཆམ་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་ཡང་། དྤེ་ཡོང་མ་སོང་། སིད་སོང་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་བཞུགས་མཚམས།
སྤེན་པ་གཞི་ནས་སྤེབས་བྱུང་། མ་བདྤེ་བ་དང་མ་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་སིད་སོང་ལ་རྒྱབ་བསོགས་ཏྤེ་བསད་
སོང་། རྤེས་སུ་ལྷམ་ཕུད་དྤེ། སིལ་ཀྲུང་དུ་རྐུབ་སྤེགས་སྤེང་བསད་པ་དང་། རྐང་པའི་མཛུབ་མོ་གཉིས་ལ་ལག་པས་
དྲུས་ཙམ་བྱྤེད་ཀི་འདུག སིད་སོང་ཕྤེབས་གྲུབ་མཚམས། མདོ་སད་ཚོགས་གཙོར་ Wine ཉོ་རུ་བཏང་སོང།
༢༠༡༧།༠༩ ནང་བྱང་ཨ་རི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་སྐབས་དོན་གཅོད་ཕྤེབས་མི་འདུག དྤེ་
སྔོན་ཁོང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་སྐབས། སྐལ་རྡོར་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་མི་འདུག་པས། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོར་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་དགོས་ཞྤེས་བརོད་སོང་། དགོང་མོ་མགོན་ཁང་ལ་དོན་གཅོད་
ཕྤེབས་མི་འདུག ཕི་ཉིན་ཚོགས་ཆྤེན་དུ་སིད་སོང་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པར། ལམ་གཡས་གཡོན་དུ་མང་ཚོགས་ཀིས་
ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། དོན་གཅོད་ཕྤེབས་མི་འདུག བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་
སོགས་མི་མང་པོ་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་འདུག སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དོན་གཅོད་ལ་ཐྤེངས་གཉིས་
ཙམ་ཞུས་པར། འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་སྐོར་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་། ཞོགས་པའི་མཛད་སྒོ་གྲུབ་མཚམས་
ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་མི་མང་གིས་སིད་སོང་ཕྤེབས་སྤེལ་བྱྤེད་སྐབས་དོན་གཅོད་ནས་སིད་སོང་ལ་མིག་གིས་བལྟ་
ཙམ་མ་བྱས་པར། ཐད་ཀར་ཁ་ལག་ཟ་སའི་ཟ་ཁང་དྤེའི་ཕོགས་སུ་ཕིན་སོང་།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བ་སྐབས་དྤེར་ས་གནས་དྤེར་ཡོད་རྤེད།
དཔང་པོ། ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་དྤེ་འདྲ་ལབ་ཡོད་རྤེད་བརོད་བྱུང་། དྤེའི་གོང་དམའ་འབྤེབས་བྱས་རིགས་བྱུང་
ཡོད་དམ།
ཞུ་སོར་བའི་དགག་པ་བྱས།
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རྩོད་ལན་པ། དྤེ་སྔ་ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་མཐོང་ཐོས་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། ས་གནས་སུ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་བྱྤེད་སྐབས།
ཁིམས་ཞིབ་ཆྤེ་བ་། དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུར་གི་ལས་ཡུན་རིང་ལ་ཡིན་དགོས།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེར་བོ་ཕམ་བྱུང་ངམ།
དཔང་པོ། བོ་ཕམ་བྱུང་སྐོར་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པ། སྤེན་པ་དྤེ་སྔ་ནས་ངོ་ཤྤེས་སམ། སྐད་ཆ་ཤོད་མོང་ངམ།
དཔང་པོ། ངོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། སྐད་ཆ་བཤད་མོང་ཡོད།
ཞུ་སོར་བ། ཁྱྤེད་རང་གི་ཚིག་ཐོའ ་ི ནང་རྙོག་དྲ་བཟོ་མཁན་གཏྤེ་དཔོན་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་འདུག་པ་དྤེ་དྲན་གསོ་
ཞུ་གི་ཡོད། དོན་གཅོད་ཀི་བཀའ་རྤེད་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་སུ་ལ་གོ་དགོས་སམ། དྤེ་དུས་ཀི་དོན་གཅོད་སུ་རྤེད།
དཔང་པོ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་བཞི་ལྔ་དྤེ་རྤེད། དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་ལགས་རྤེད།
ཞུ་སོར་བ། གནམ་ཐང་ JFK ལ་ག་བ་ག་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁྱྤེད་ཚོས་ཕིར་འཐྤེན་བྱས་པ་རྤེད། ༢༠༡༧།༩།༧ ཚེས་གངས་དྤེ་
རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། དྤེ་རང་རྤེད།
ཞུ་སོར་བ། དོན་གཅོད་དྤེ་དུས་གར་ཡོད་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། སུ་རྩར་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་མྤེད།
ཞུ་སོར་བ། ནང་ལོགས་ཀི་ཚོགས་བཅར་བའང་ཕྤེབས་བསུར་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་བཤད་འདུག་གམ།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པ། ཡིག་ཆ་འདི་བཟོ་བར་བཀའ་ཤག་ནས་ག་དུས་འབྤེལ་བ་བྱས་བྱུང་།
དཔང་པོ། ཚུར་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་མིན། ཁིམས་ལ་གཏུགས་ཡོང་དུས་ངས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་མཐོང་གི་ཡོད། ཁིམས་རྩོད་
པ་བོ་བཟང་གགས་པ་ཡིན་པ་ཤྤེས་རྤེས་ཕར་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བ། དོན་གཅོད་ཀི་ལྷམ་ཕུད་ནས་བསད་པའི་བརྙན་དྤེ་ཡོད་རྤེད་དམ།
དཔང་པོ། བརྙན་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཕར་བསོགས་པ་ཡོད་རྤེད། ལྷམ་ཕུད་པ་མཐོང་གི་མི་འདུག དཔང་རགས་འདོན་ཆོག་ཆོག་
ཡིན།
རྩོད་ལན་པ། ཞུ་སོར་བས་ཁྱྤེད་རང་ལ། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་ནང་བཞིན། ས་གནས་གཞན་
དུ་བྱས་ཡོད་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད་དམ།
དཔང་པོ། བསམ་གི་ཡོད།
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ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། མུ་མཐུད་རོགས་གནང།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་བཞིན་ཌི ་ སི ་
ཁུལ་གི ས ་གཙོ ས ་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེ བ ས་ཀང་སི ད ་སོང་དང་ད་ལྟའི ་ བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་ཀི ་
གཏམ་གྤེ ང ་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་དྤེ ་ སྐོ ར ་ལ་རྤེ ད ། རྩ་བས་བཀའ་ཤག་གི ་ ངོ ས ་ནས་གཞི ་ རྩ་གང་ཡང་
མྤེ ད ་པའི ་ ཐོ ག ་ནས་དྤེ ་ ལྟ་བུ་བི ས ་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེ ད ། གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་དྤེ་ཡང་དཔང་པོ་དྤེ་རིང་ཁོ་
རང་ཕྤེབས་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་ཡིན་ན་ཡང་། བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་
རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་དཔང་པོ་ཁ་ཤས་མཚན་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཆྤེས་མཐོ་འི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གིས་ཁིམས་ལུགས་དགོངས་དོན་ཕན་མྤེད་བཏང་ཡོད་ན། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་ཡིག་ཆ་སད་པ་དྤེ་དཔྱད་ཞིབ་
གནང་ཡོང་དུས་དྤེའི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསལ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཁོ་
རང་གིས་གསུངས་དུས། ཁོ་རང་རང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། རག་པར་ང་ང་ང་ལབ་མཁན་མཉམ་
དུ་ང་འགོ་འདོད་མི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ལ་གཅིག་དང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་
ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ལ་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་དམའ་འབྤེབས་རྤེད། སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བཏང་བ་དྤེ་
བཀའ་ཤག་ལ་རང་བཞིན་གི་དམའ་འབྤེབས་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན། དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་
ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བ་ལ་དམའ་འབྤེབས་འདྲ་བོ་བཏང་བ་
ཡིན་ན། དྤེ་རང་བཞིན་གིས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བཏང་བ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་
དོ་བདག་གཉིས་ཀར་དམའ་འབྤེབས་བཏང་བ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་སིད་སོང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་བཏང་བ་དྤེ་རང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཆགས་པ་རྤེད་ལ། དམའ་འབྤེབས་བཏང་བ་མ་
ཚད་ད་དུང་དྤེ་མཉམ་དུ་ཟུར་ས་འགོ་གི་འདུག དྤེ་མཉམ་དུ་ད་དུང་མཐོང་ཆུང་འགོ་གི་འདུག དྤེ་མཉམ་དུ་ད་དུང་
མ་གུས་པ་འགོ་གི་འདུག དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སོ་སོར་ལས་འགན་ངོ་མ་འཕྲོད་པའི་ཐོག་ནས། སོ་
སོའ ་ི སིད་སོང་ལ་དྤེ་འདྲ་ལབ་པ་དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་ཀི་བོ་ཕམ་ཡོད། འདི་དམའ་འབྤེབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁོ་རང་གིས་དྤེ་རིང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཡར་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཕྤེབས་དུས་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོགས་ལ་ཐ་མ་འཐྤེན་ནས། ཁོ་ཡར་འགོ་སོང་། ཁོ་ལབ་པ་དྤེ། སིད་སོང་ཡར་ཕྤེབས་སོང་
ལབ་མ་ཐུབ་ན་ཡང་། སིད་སོང་ཡར་འགོ་སོང་ལབ་པ་ཡིན་ན་སོན་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ཡར་འགོ་
སོང་། ཚིག་དྤེ་ག་རང་གིས་སིད་སོང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་
ཕྤེབས་ཡོད་དུས། འདི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སིད་སོང་དང་བཀའཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས། དཔྤེ་མི་སིད་ཀིས་མ་གུས་པ་དང་དམའ་འབྤེབས་གནང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་བོ་ཕམ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ལ་གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་བསུར་མ་བཅར་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ས་གནས་ལ་ཡོད་པ་
ཆགས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཁོ་རང་དྤེ་སྔོན་ལ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་མ་ཕྤེབས་དུས་ཁོ་
སྐལ་རྡོར་ག་པར་འགོ་སོང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་སུ་ཕྤེབས་ན་ཡང་དོན་གཅོད་ཡོང་དགོས་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཤོད་མཁན་ཞིག ཁོ་རང་
རང་དོན་གཅོད་ཀི་གནས་བབས་ལ་སྤེབས་དུས། སིད་སོང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་མ་བཅར་པ་དྤེ་དང་། དྤེ་དཔྤེ་མི་སིད་
ཀིས་ང་ཚོ་འཛིན་སོང་གི་ལམ་སོན་དང་འགལ་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་མ་གུས་པ་རྤེད།
དྤེ་མི་མང་མདུན་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དམའ་འབྤེབས་རྤེད། མི་གཅིག་གཉའ་དམའ་བ་བཟོས་དུས།
དམའ་འབྤེབས་རང་བཞིན་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ། ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་
ཁག་ནང་ཡོངས་སུ་བསགས་པ་ཞིག དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་དཔང་རགས་འདོན་མི་དགོས་
པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད། ཡོངས་སུ་གགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཡོངས་གགས་ཀིས་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་ཡོངས་
གགས་ཀི་སན་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཡང་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་མཉམ་དུ་
བསད་དུས་ལམ་སྤེང་རྒྱབ་བསན་ནས་མ་གུས་པ་དང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བཏང་བ་མངོན་གསལ་དྤེ། དྤེ་
རིང་དཔང་པོས་ཀང་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ལ། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་པར་བརྒྱབ་ནས། ག་ས་ག་
ལ་བཀམ་ཡོད་རྤེད། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མར་ཕྤེབས་དུས་ཡིན་ན་ཡང་། ཁོ་རང་གིས་ཕྤེབས་སྤེལ་མ་བྱས་ནས། ད་
ལྟ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཁོ་རང་སིད་སོང་གི་མོ་ཊ་གཏོང་མཁན་ཡིན་དུས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་མཐོང་སོང་ཞྤེས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན། མིག་གཅིག་མ་བལྟས་ནས་འགོ་བ་དྤེ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་རྤེད། སིད་སོང་ལ་
དམའ་འབྤེབས་ཡིན་པ་མ་ཚད་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལའང་དམའ་འབྤེབས་རྤེད། དྤེ་ལ་མ་གུས་པ་རྤེད། སིད་
སོང་སྐབས་དྤེ་དུས་གཞུང་འབྤེལ་གིས་ཕྤེབས་དུས་རང་བཞིན་གིས་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ཀ་ལ་དམའ་
འབྤེབས་ཆགས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་གིས་གནང་བ་དྤེ་འགིག་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གིན་ག་རྤེ་
གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སྐབས་དྤེ་དུས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཀང་
ལབ་སོང་། ཕྤེབས་བསུར་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་བཞག འདི་ང་རང་གིས་གོ་བ་ཡིན་ལབ་སོང། དྲང་པོ་དྲང་
གཞག་ལབ་སོང་། ཁོ་རང་གིས་ང་རང་གིས་གོ་བ་ཡིན་ཞྤེས། དྤེ་སུ་ལ་ལབ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་
གིས་དྤེ་སྔ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ། བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཁོ་རང་ལ་ལབ་
སོང། ཁོས་ཐྤེངས་མ་གཉིས་ཞུས་པ་ཡིན་ལབ་སོང་། ང་ལ་ལབ་སོང་ཟྤེར། སྐབས་དྤེ་དུས་བག་གཡབ་བོ་བཟང་
བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལབ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཡིན་པ་དྤེ། བག་གཡབ་
བོ་བཟང་ཁོ་རང་དྲུང་ཆྤེའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔྤེ་
མི་སིད་ཀི་དམའ་འབྤེབས་དང་མཐོང་ཆུང་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ་ཆོས་འཛིན་གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་སད་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཆོས་འཛིན་དང་བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཡིག་ཆ་གྤེང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་བཞྤེས་ཡོད་
རྤེད།
བཞྤེས་པ་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་ག་རྤེ་བྱྤེད་ན་ང་ཚོས་བྱྤེད་ཀི་རྤེད། ལྷན་རྒྱས་ཚོས་རྩོད་བཤད་ནང་ལ་དྤེ་གྤེང་རྒྱུ་གང་ཡང་
ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་ཡང་ཆོས་འཛིན་གིས་འདིའི་ནང་ལ་ཡང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་། ངས་དྤེ་རིང་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་མིན། དྤེ་ངས་ཞུ་
གི་མིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་གིན་ང་རང་གིས་ཡིན་ན་ཡང་དཔང་པོ་ལ་ཡང་དྲི་བ་བཀོད་པ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོ་
དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་འདི་སྤྱོད་ལམ་སྒང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་འདི་ལྟར་སོ་སོ་ལ་གོམས་གཤིས་ཡོད་པ་དང་སོ་
སོར་དྤེ་ལྟ་བུའི་གཤིས་ལུགས་ཡོད་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་དྤེ་འདྲ་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་དུས། གཤིས་ཀ་སྒང་
ལ་ཡང་འགོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སྤྱིར་བཏང་ཁོ་རང་གི་གོམས་གཤིས་ཟྤེར་ན་མི་
འདུག

གང་ལྟར་ག་རྤེ་ཡིན་ན་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། སོན་བརོད་བྱྤེད་པའི་བཟོ་

འདྲ་བོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཁོ་རང་གིས་གནང་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ཁོ་རང་གསར་འགོད་པ་ལའང་སོན་བརོད་བྱས།
གཅིག་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད། གཉིས་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད་ལབ། དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་རང་བཞིན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་འདུག དྤེ་
མཉམ་དུ་ཁོ་རང་དཔང་པོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་གནང་སངས་དང་
གནང་ལུགས། ཁོ་རང་གིས་སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་འདྲ་གནང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཁོ་རང་ལ་
ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དྤེ་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཞུ་རྒྱུ་རག་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་
རིང་གི་དྤེ་སྔ་ཡིན་ན་ཡང་། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟ་སངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཟུར་ཟ་དང་དམའ་
འབྤེབས་ཡོད་པ་དང་། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཁོ་རང་རང་གིས་དྤེ་རིང་ཞུ་སོར་བར་གདོང་ཐུག་ནས། ཁྱྤེད་རང་ངའི་མོ་
ཊ་ནང་ལ་ཐྤེངས་མ་མང་པོ་བསད་མོང་པ་དྤེ་དང་། ཁོ་རང་གཉིས་མཉམ་དུ་ཇ་འཐུང་མོང་ཡོད་པ་དང། ཟ་རྤེས་
ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་གིས་བཤད་པ་ཞིག་རྤེད། བཤད་པ་དྤེར་བརྤེན་པའི་ཁོ་རང་གིས་སྔོན་མ་
ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་བོད་པའི་མཛད་གཙོ་སུ་ཕྤེབས་ན་ཡང་སོ་སོའ ་ི མོ་ཊ་ནང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་
པ། ཁོ་རང་གིས་གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེ་སྔ་ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའི་དམའ་
འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་སིད་སོང་ལ་ལྟ་སངས་མ་བདྤེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཁ་སྤེང་ཡིན་ན་ཡང་གསར་འགོད་པ་ལ་གསུངས་འདུག ང་ས་གནས་ ༢༣ ལ་འགོ་ཡོད་
རྤེད། ས་གནས་ ༢༣ ནས་མི་རྤེ་རྤེ་སྐད་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བཤད་བཞག ང་ཚོའི་ཁིམས་ལུགས་
ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངྤེས་པར་དུ་ཆ་ཚང་སྐད་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་
ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་གི་གཤིས་སྤྱོད་རྤེད་ལ་སོགས་པ་ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཚོད་དཔག་ལབ་པ་
དྤེ་རང་བཞིན་གིས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཞིག་རྤེད། དབྱིན་ཇི་སྐད་ལ་ཞུ་
ན། Assumption ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། Assumption དྤེ་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཞིག་ཁོ་རང་བཞིན་ཁིམས་
ལུགས་ཀི་འགོ་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས། ང་ཚོའི་
དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ། དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་ཕན་མྤེད་བཟོས་པ་ཡིན་ན། གཞུང་དངུལ་ལ་
བསི་ཚགས་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག ཁ་སྤེང་ཡང་ས་གནས་ ༢༣ ནས་སྐད་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་འདུག གང་ལྟར། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ངོས་ནས་གསུང་སངས་མི་འདྲ་བ་གསུངས་ཡོང་གི་
འདུག

ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས། དང་པོ་ནས་དཔྤེ་མཚོན་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དཔང་པོ་ཁ་ཤས་མཚན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐོ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེས་ཁོ་རང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་གིས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ངོས་
ནས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་ངོས་ནས། ད་ད་ནངས་ང་ཚོས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་སྐོར་དྤེ་ཡང་
བཤད་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན་ཡང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བོ་
གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཕོགས་བསོམས་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་ཚོད་དཔག་ལབ་པ་འདིའི་སྒང་ལ་
འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག ཁོ་རང་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རྤེན་འོག་ལ་ཡོད་དུས། ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་
ཡིན་ན་ཡང་། ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཆོག་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དྤེ་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་གཙོ་བོ་དྤེ་
ཁུངས་སྤེལ་འདི་ཚོ་ལ་གཙོ་བོ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་དུས།
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༧༧ པ་ནང་ལ། ཚོད་དཔག་གི་གོ་དོན་ཞྤེས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་ལ་ཚོད་དཔག་ཅྤེས་པ་དྤེ།
ཁིམས་ཞིབ་ཀི་བྱ་རིམ་སྐབས་ཁིམས་ཞིབ་པས་དངོས་གནས་དཔང་རགས་བྱྤེ་བག་པ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་བྱས་
འབས་ལྡོག་ཕོགས་སུ་འགྱུར་གཞི་མ་མངོན་པའི་རྤེས་དཔག་དག་ལ་ཟྤེར་བ་ཡིན། རྤེས་དཔག་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད།
ང་ཚོ་ཁིམས་ཡིག་འདི་སྤྱིར་བཏང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་རྤེད་བསད་བཞག དྤེ་ཡིན་དུས། སྤྱིར་བཏང་
ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་ Assumption ལབ་པ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་ཚོད་དཔག་གི་ནང་ལ་
འདུག དྤེའི་རྤེན་པས་ང་ཚོས་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་སྐད་བཏང་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་
དྤེ་ཚོ་ལ་གཟིགས་ནས། ཚོད་དཔག་གི་རང་བཞིན་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད་བསམ་པ་དྤེ་དྲན་གི་འདུག
དྤེ་དང་མཉམ་དུ། ཞུ་སོར་བའི་ཁ་སྤེང་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་
དུས། ཁོ་རང་གིས་ཁ་སྤེང་ཡིན་ན་ཡང།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་དང་འབྤེལ་བའི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་

རྤེད། དྤེ་རིང་ཚང་མ་རྫུན་མ་ཡིན་པ་དྤེ་ཡང་། དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་སྐད་ཤུགས་དྲག་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་སོང་།
ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དྤེ་དུས་གསར་འགོད་པ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་མོལ་ཚང་མ་རྫུན་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

ཕི་ལོགས་གསར་འགོད་པ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་གྤེང་མི་དགོས།

གྤེང་ན་འགིག་གི་མྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་སོར་བའི་བྱ་སྤྱོད་དང་གོམས་གཤིས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་བསད་བཞག
དྤེ་འདྲ་ཡིན་

དུས། རང་བཞིན་གིས་གནས་སངས་འདི་འདྲ་ཆགས་འགོ་གི་འདུག དྤེ་རིང་དཔང་པོ་

དངོས་སུ་ཕྤེབས་ནས། ཁོ་རང་གིས་འདི་གསུངས་ཡོད་པ་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས། དྲི་བ་
སྐབས་སུ་ཡིན་ན་ཡང་། ངས་བཤད་མྤེད་ལབ་པ་བཟོ་འདྲ་བོ་དང་། དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་གིས་གང་བཤད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་
དགག་པ་གང་ཡང་བརྒྱབ་མ་སོང། དྤེ་ཡིན་དུས་དྲི་བ་མང་པོ་བཏང་མ་སོང་། ཁོ་རང་གིས་གཏོང་དགོས་པའི་དྲི་
བ་དྤེ་བཏང་ནས། གང་ལྟར་ཡང། དཔང་པོས་གང་བཤད་པ་དྤེ་ཚོ་བདྤེན་པ་མིན་པ་ཞིག ཁོ་རང་གིས་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་དྲི་བ་བཏང་མ་སོང་། སྒྲུབ་མ་སོང། དྤེ་ཡིན་དུས། དཔང་པོས་བཤད་པའི་ཚིག་གཉིས་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་བྱས་
ན་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ན་ཡང་། ཧ་ཅང་གི་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པའི་དམའ་འབྤེབས་ཤིག་ཆགས་འགོ་གི་འདུག དཔང་
པོས་བཤད་པའི་གནད་དོན་ཕྤེབས་བསུ་དང་ཕྤེབས་སྤེལ་གི་སྐོར་དྤེ་ཡིན་ན་ཡང། ཧ་ཅང་གི་ཚབས་ཆྤེན་པོའ ་ི
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་བཞག དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་ན་
བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག

དྤེ་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་ལ་རྒྱབ་

བསན་ནས་བསད་པ་དྤེ་མ་རུང་བ་ཞིག་དང་དམའ་འབྤེབས་ཆགས་འདུག དྤེའི་རྤེན་པས་འགག་རྩ་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་
པར་ཐུག་འདུག་ཟྤེར་ན། གནད་འགག་གཙོ་བོ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་དཔང་པོས་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཨ་རི་ཕ་གིར་མི་མང་ཚང་མའི་མདུན་ནས་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་རོགས་བྱས་ན་བསམ་
པའི་ཚོར་བ་དྤེ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བས་གནང་སངས་གནང་ལུགས་དྤེའི་རྤེན་པས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
སིད་པོ་མྤེད་པ་ཞིག་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་པ་ཚོས་རྤེ་བ་བཅངས་པ་ནང་བཞིན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཨ་རི་
ལ་ཡིན་ནའང་། མི་མང་དྤེ་ཚོ་ཚོར་ཤུགས་དྲག་པོའ ་ི ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སྤེམས་འཚབ་དང་བོ་
ཕམ་ཡོང་བ་དྤེ། ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་གནང་བ་དྤེ། དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་སོར་བས་གང་ལྟར་
ཡང་གནང་བབ་དྤེ་ཚོས་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བཏང་བ་མ་ཚད། རྒྱ་ཆྤེའི་བོད་རིགས་སྤུན་
ཟླ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཐུགས་ཕམ་དང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེས་ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ལྷིང་
འཇགས་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་དམའ་འབྤེབས་
བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ། ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་གནང་ལུགས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ང་ཚོའི་དྤེ་སྔ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་
ཚོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པས་དཔྱད་ཞིབ་གནང་བ་དང་དྤེ་མཉམ་དུ་དྤེ་རིང་དཔང་པོས་
སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། དཔང་པོས་ཁོ་རང་རང་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཆ་
མཚོན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་གང་ལྟར་ཡང་། ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་པ་ཡིན་ན་
ཡང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་གཏམ་བཤད་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱས་ཡོད་བསད་པ་
གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་ང་ཚོར་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་དགོས་པ་ཞིག་དྤེ། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི། ཌི ་ སི ་ ཁུལ་གི ས ་
གཙོ ས ་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེ བ ས་ཀང་སི ད ་སོ ང ་དང་ད་ལྟའི ་ བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་ཀི ་ གཏམ་
གྤེ ང ་བྱ་རྒྱུ་གཏམ་གྤེ ང ་བྱ་རྒྱུ། དམའ་འབྤེ བ ས་ཟྤེ ར ་བ་འདི ་ གོ ་ བ་དང་འགྤེ ལ ་བཤད་ཁ་སྤེ ང ་ནས་
ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་ནང་ལ་བྱུང་ཚར་བ་རྤེ ད ། བསར་ལྡབ་ཞུ་གི ་ མི ན ། དམའ་འབྤེ བ ས་ཀི ་ རྣམ་པ་མང་པོ ་
ཡོ ད ་པའི ་ ནང་ནས་གཏམ་གྤེ ང ་བྱ་རྒྱུ་ཟྤེ ར ་བ་དྤེ ་ དོ ན ་ཚན་བཅུ་དྤེ འི ་ ནང་ལ་ འཁོད་ཡོ ད ་རྤེ ད ། གཏམ་
གྤེ ང ་བྱས་དང་མ་བྱས་ཟྤེ ར ་བ་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ ཐོ ག ་ནས། དངོ ས ་གནས་བྱས་ན་གཞན་པ་དྤེ ་ ཚོ ་ ལ་
ལན་རྒྱབ་མི ་ དགོ ས ་པ་བཟོ ་ འདྲ་བོ ་ ཞི ག ་རྤེ ད ་དྤེ ། ཡི ན ་ན་ཡང་ད་ལྟ་འདི ར ་གནད་དོ ན ་འདི ་ དང་འབྤེ ལ ་
བའི ་ ཐོ ག ་ནས་རྩོ ད ་ལན་པའི ་ དཔང་པོ ་ རྤེ ད ། དྤེ ་ ག་ནང་བཞི ན ་རྩོ ད ་ལན་པའི ་ ཁི མ ས་རྩོ ད ་པས་ཚོ ར ་
ཤུགས་ཆྤེ ན ་པོ ས ་གསུངས་ཡོང་དུས། ཡང་ཁ་ཤས་ཤི ག ་མ་ལབ་ན་མ་འགི ག ་པ་བཟོ ་ འདྲ་བོ ་ ཞི ག ་
ཆགས་ཀི ་ འདུག འདི འི ་ ནང་ནས་ཀང་ཚི ག ་གཅི ག ་དྤེ ་ "འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་"ཟྤེ ར ་བ་དྤེ ། ས་ཁུལ་ག་
པར་ཕི ན ་ནའང་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཟྤེ ར ་བ་དྤེ ་ ཡི ན ་དུས།

རྩོ ད ་ལན་པས་དྤེ ་ ཁུངས་སྤེ ལ ་དགོ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེ ད ། དྤེ ་ ཚོ ད ་དཔག་དང་རྤེ ས ་དཔག་གི ་ ཐོ ག ་ནས་ཁུངས་སྤེ ལ ་གི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ། ཚོ ད ་དཔག་དང་རྤེ ས ་
དཔག་བྱྤེ ད ་པ་ལ་དང་པོ ་ ཚོ ད ་དཔག་བྱྤེ ད ་སའི ་ གཞི ་ གཅི ག ་དགོ ས ་ཀི ་ རྤེ ད ་བ། ཚོ ད ་དཔག་བྱྤེ ད ་སའི ་
གཞི ་ དྤེ ་ དྤེ ་ རི ང ་གི ་ དཔང་པོ ་ ཡིན་གསུང་གི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད ། དྤེ ་ རི ང ་གི ་ དཔང་པོ ་ ཡི ན ་གསུངས་དུས། དྤེ ་
རི ང ་གི ་ དཔང་པོ ་ ལ་དྲི ་ བ་མང་པོ ་ ཞུ་མི ་ དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ ་ ཡི ན ་ཞུས་ན། ཁོ ་ རང་གི ས ་དྤེ ་ སྔོ ན ་
ལ་གསུངས་པ་ཞི ག ་ནི ། དྤེ ་ ངས་ནོ ར ་བཞག་ཅྤེ ས །

དངོ ས ་གནས་དྲང་གནས་གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེ བ ས་

བསུ་ད་ག་བ་ག་བ་ཟྤེ ར ་བ་དྤེ ་ ནོ ར ་བཞག གང་ཡི ན ་ཟྤེ ར ་ན་འདི ར ་ཚུར་སྤེ བ ས་ནས་གཞི ་ ནས་ཧ་གོ ་
བའི ་ བཟོ ་ འདྲ་བོ ་ ཞི ག ་རྤེ ད ་འདུག དྤེ ་ སྔོ ན ་ལ་ཧ་གོ ་ གི ་ ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཕི ར ་འཐྤེ ན ་བྱས་ཚར་བ་སོ ང ་
ཙང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི ་ འདུག དྤེ་ནས་ ༢༠༡༧།༩།༧ ལ་ JFK གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། འདི་
༢༠༡༧།༩།༧ མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡིན། ༢༠༡༧།༩།༨ རྤེད། དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༥ དྤེ་ནང་ལ་
༢༠༡༧།༩།༨ ཞོགས་པ་ཆུ་ཆོད་ ༡༠་༣༠ བར་དུ་སིད་སོང་ལྷན་དུ་བཅར་པ། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་
དང་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་ Rail འབབ་ཐང་ལ་ཕིན་ནས། ཆུ་ཚོད་ ༡་༥༠ ལ་ New York
ལ་འབྱོར་སོང། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཉིན་རྒྱབ་མི་སྣ་མཇལ་ཕྲད་གནང་དགོས་པ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་
ལྷག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཁོང་གི་ཕག་རོགས་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ལྷན་བཅར་
ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་གནང་བ་རྤེད། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་
ཕལ་ཆྤེར། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད། ང་ཚོ་ Washington ནས་ New York Penn station ལ་
༢༠༡༧།༩།༨ ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ལ་ཐོན་པ་ཡིན། ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་ང་གཉིས་ M Track གི་
Ticket copy དྤེ་འདིར་ཡོད། ཆུ་ཚོད་ ༡་༥༠ ལ་འབྱོར། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཀུན་དགའ་བཀ་
ཤིས་ལགས་ ༢༠༡༧།༩།༨ ལ་ Washington D. C (A) ཟྤེར་དུས་ National Airport
City ལ་ཡོད་པ་དྤེ། དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥་༢༢ Terminal C ནས་ཐོན་ནས་ New York JFK
Terminal B ལ་ཆུ་ཚོད་ ༦་༥༡ ལ་འབྱོར་བ་རྤེད་དྤེ་ཞུ་གི་ཡིན། དཔང་པོ་འདིར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དཔང་པོ་
ཁིད་ཡོང་བ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་གནས་ཚུལ་དྤེ་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དཔང་པོ་ཁིད་ཡོང་མཁན་རྩོད་ལན་པ་སུ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དབུས་པའི་བཀའ་ཤག་རྤེད། དྤེ་ཉིན་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
Washington D. C ནས་ New York l མར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
མཁྱྤེན་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བྤེ། ང་དང་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་ Rail ནང་ལ་སྔོན་ལ་འགོ་དགོས་པ་དང་། དགོང་
མོ་ལས་རིམ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཆ་ཚང་ཞིག་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་དྤེ་རིང་དཔང་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཁིད་ཡོང་
ནས། ཚེས་གངས་ནོར་བ། དོན་གཅོད་གནམ་ཐང་ལ་བཅར་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་
བཞག་པ་དྤེ་ཡ་མཚན་ཞིག་མ་རྤེད་བྤེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཁྱབ་འོག་ཨ་རི་དོན་ཁང་ཕ་གི་ལ་ཡོད་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་བསན་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གནམ་གྲུ་ནང་ལ་
ཕྤེབས་པའི་ Ticket གི་འདྲ་བཤུས་ཆ་ཚང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་སྔོན་ལ་འགོ་དགོས་པ་དྤེ། བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་དངོས་གཞི་དྤེ་ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ཉིན་གཉིས་རིང་ལ་རྤེད།
ཚེས་ ༨ ཀི་དགོང་དྲོ་དྤེ་ལ་ཚོགས་བཅར་བ་དྤེ་ཚོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ལ་འབྱོར་ཐོ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སང་ཉིན་
ཞོགས་ཀའི་མཛད་འཆར་དྤེ་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་ New York བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ། ཕྤེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཚོགས་འདུའི་མཛད་འཆར་ངོ་སོད་ཞུ་
མཁན་ཨ་རི་དོན་གཅོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་བཀའ་སོབ་གནང་
རྒྱུའི་ལས་རིམ་དྤེ་དག་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་
ཞིག་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ག་སིག་གང་ཡང་མ་གནང་བར། དྤེ་ཚོའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མ་གནང་བར། ད་གིན་དཔང་པོས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་ New York ལ་ཡོད་རྤེད།
མི་སྒྤེར་གི་ནང་ག་པར་ཞིག་ལ་ཡོད་རྤེད་ངས་ཤྤེས་མ་སོང་། རྤེས་ལ་དྲི་བ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ New
York ལ་ཡོད་རྤེད། ག་པར་ཡོད་པ་ངས་ཤྤེས་མ་སོང་ལབ་དུས། དྲི་བ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་
ཀི་མི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་ན། New York ནས་འདིར་ཕྤེབས་ཏྤེ་འགོ་སོང་མང་པོ་
ཞིག་བཏང་། དམིགས་བསལ་གི་དུས་ཚོད་གནང་། དམིགས་བསལ་གི་དུས་ཚོད་འདིའི་སྒང་ལ་གྤེང་སོང་འདྲ་མི་
འདྲ་ཞིག་དང་། དམིགས་བསལ་གི་དུས་ཚོད་སྒང་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེའི་
སྒང་ལ་སྣོན་པ་བརྒྱབ། འདི་འདྲའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་མ་འོངས་པར་གནས་སངས་ག་འདྲ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་འདིར་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་གི་ལས་རིམ་དྤེ་འདིར་ཡོད་ཡོད་པ་ཡིན། འདིའི་ནང་ལ་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ལ་
ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་རྒྱུ། ཆུ་ཚོད་ ༦ པ་ལ་ཚོགས་བཅར་བ་སོ་སོ་ངོ་སོད་གནང་རྒྱུ་དང་
ཕྤེབས་བསུའི་གསོལ་སོན་འབུལ་རྒྱུ། སང་ཉིན་དུས་ཚོད་མང་བ་རག་པའི་ཆྤེད་དུ། ཚོགས་བཅར་རྣམ་པ་ཚོས་
ངོ་སོད་ཞུ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པ། ལས་བསོམས་སན་སོན་ཞུ་བ་མཉམ་དུ་སར་ནས། ཚེས་ ༨ དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་
༦ ནས་མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ བར་དུ་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གནམ་
ཐང་ལ་འབྱོར་བ་དྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༧ པ་མ་ཟིན་ཙམ་རྤེད། དྤེ་ལ་དོན་གཅོད་བཅར་ཐུབ་ཀི་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ལྷན་རྒྱས། དྲུང་ཆྤེའི་
གནས་རིམ་རྤེད། རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་གནས་སར་ཟིན་པ་རྤེད། ཁོང་ཕྤེབས་རོགས་བྱས། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་དང་ང་ཚོ་མོས་མཐུན་བྱུང་ནས་བྱུང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་བཀའ་
མོལ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ནས་ད་གིན་འདིར་ལུང་འདྲྤེན་ཞིག་གནང་བ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ། སྐལ་རྡོར་ཁོ་ག་པར་འདུག ངས་སྐད་ཆ་བཤད་
པ་དྤེའི་གས་དྤེ། ད་དུང་དཔང་པོ་ཚོ་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ག་ནས་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་ན། དྤེའི་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་
བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ང་ལའང་མཉམ་དུ་སར་ནས། ངས་ཁོང་ཞུས་ཡོད་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཁོ་ཞྤེས། ད་ལྟ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡང་། མཚན་འབོད་པའི་སྐབས་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ལགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གུས་ཞབས་ཞུ་རྒྱུ། དྤེ་འདྲ་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་
རང་གི་གོམས་གཤིས་རྤེད་འདུག མི་གཞན་པར་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དང་།
མ་ཤྤེས་པ་ལ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་
མ་ཤྤེས་པ་དྤེ་མ་ཤྤེས་པ་རྤེད། མ་ཤྤེས་པའི་གནས་སངས་ཀི་འོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཀའ་
བཀོན་མང་པོ་ཞིག་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ཚུར་མིང་སར་ནས་
བཤད་དུས། འདས་པའི་ཉན་ཞིབ་ཉི་མ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་རིང་གཞི་ནས་སྤེན་པ་ཚེ་
རིང་ལགས་འདྲ་བོ་ཞིག་ལབ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཁོ་དང་ཁོ་དང་ཁོ་མ་གཏོགས། གུས་ཞབས་ཀི་རྣམ་པ་བཟོ་འདྲ་
བོ་ཞིག གུས་ཞབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ངས་དགོས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་གི་མྤེད། ཡིན་ནའང། གཞན་
པ་དྤེའི་གོམས་གཤིས་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། རྩོད་ལན་པའི་གོམས་གཤིས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་ང་ཚོར་གསལ་
པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་། སྐལ་རྡོར་ལགས་ལུང་འདྲྤེན་གནང་བའི་སྐབས་ལ། ངས་སྐལ་རྡོར་ལགས་
ག་བ་ཕྤེབས་སོང་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། སྐལ་རྡོར་ལགས་ག་བ་ཕྤེབས་སོང་ཞུས་དུས། སྐལ་རྡོར་ལས་དོན་གཞན་
པ་ཞིག་ལ་ཕྤེབས་སོང་། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་ཤིག་ཡོད་རྤེད་ད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་ཡིན་ན་རྤེད། སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་ན་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་དང་། ང་རང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ།
བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དབར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་གཞུང་འབྤེལ་གིས་ཕྤེབས་པའི་
སྐབས་ལ། ཕྤེབས་བསུ་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་སངས་ཀི་བང་རིམ་འདྲ་བོ་མར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག དྤེ་རྩོད་ལན་
པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ད་གིན་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང། ལམ་སོན་ཡིག་
ཐོག་རང་ལ་མར་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་མྤེད། ང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་རྤེད།
བཀའ་ཤག་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས། འཛིན་སོང་གིས་མར་རིམ་པ་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱྤེད་
དགོས་ཡོད་མྤེད་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀི་མྤེད།
དྤེ་བཏང་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག འགོ་སངས་འདྲ་བོ་དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་ན་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་ན་རྤེད། ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ།
དང་པོ་ཕྤེབས་ས་གནམ་ཐང་དྤེ་ལ་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་དགོས་དང་མི་དགོས་ཚང་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད།
ལྷག་པར་དུ། དང་པོ་ཕྤེབས་ས་དྤེ་ Washington D.C ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བཅར་དགོས་
དགོས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་བཤད་མི་དགོས་པ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་འགན་ཁུར་བའི་སྐབས་སུ།
ད་གིན་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ Toronto གི་ Pearson
Airport ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་དུས་ཕྤེབས་བསུ་ལ་བཅར་བ་ཡིན། དྤེ་ནས་ Canada
ནས་ New York ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཅར་བ་རྤེད། ཕར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཕྤེབས་སྤེལ་ཞུས་པ་ཡིན། གུས་
བརྩི་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། གུས་བརྩི་མ་ཞུས་པ་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དམའ་འབྤེབས་
བྱྤེད་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཡང་བསན་མྤེད། མང་ཚོགས་ལའང་ལམ་སོན་བྱྤེད་པའི་སྐབས་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་འོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བླུགས་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག་མྤེད་ན་འདྲ་འདུག ང་ཚོས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའི་སིད་སོང་རྤེད། འདི་མང་ཚོགས་
ལ་ལམ་སོན་ནན་ཏན་ཆྤེད་དུ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ལ་ཕྤེབས་དུས་ཀང་།
Washington D.C Airport ལ་བཅར་བ་ཡིན། Washington D.C ལ་ནམ་རྒྱུན་བཅར་
མཁན་ ICT གི་ལས་བྱྤེད་གཅིག་ཕྤེབས་ཀི་རྤེད། བོད་རིགས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ཕྤེབས་ཀི་
རྤེད། དོན་གཅོད་བཅར་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གི་ཐུགས་མཁྱྤེན་པ་དང་གཉན་ཉྤེ་ས་ཕྤེབས་མཁན་
དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཕ་གིར་ཕྤེབས་ས་དྤེ་ཡང་། Washington D.C གནམ་ཐང་ནས་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་ན་རྤེད།
མྤེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ནས་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་ན་རྤེད། ཕྤེབས་སྤེལ་དྤེ་ཚོ་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ནས་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་པོ་ New York ལ་བབས་གནང་བ་རྤེད། ཕྤེབས་
བསུ་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ Portland ལ་ཕྤེབས་
རྒྱུ་རྤེད་བཞག ང་ཚོའི་ལས་བྱྤེད་གཅིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལྷན་བཅར་རྒྱུ་སྔོན་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན། ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་ཕྤེབས་རྒྱུ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་ New York ལ་བཅར་དགོས་ཀི་
རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ང་དགོང་མོ་གཅིག་ New York ལ་བསད་ཀི་ཡིན། དྤེ་ནས་ང་ Portland ལ་
འགོ་གི་ཡིན། ལས་བྱྤེད་གཅིག་ Portland ལ་ཕར་བཏང་ཞོག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན། ང་ཚོས་
Portland ལ་ལས་བྱྤེད་གཅིག་བཏང་བ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ Portland ལ་སྐུ་མཆྤེད་
ཅིག་གི་འཁྲུངས་སར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ལྷན་དུ་ང་ཚོ་ Seattle དང་ San Francisco དང་། འདི་ཕལ་
ཆྤེར་ Santa Fe ལ་བསྐོར་བ་བསོན་རྒྱུ་ཚང་མ། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད་མངགས་ཕྤེབས་
པ་གཞིར་བཟུང་། ཡང་མིན་ན་ང་ཚོས་ཡར་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་པ་གཞིར་བཟུང་མཛད་འཆར་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་
ནས་ Washington D.C ལ་ ༩ ཚེས་ ༧ ལ་ཕྤེབས་དུས། ཕྤེབས་བསུ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་
ཚོགས་འདུ་ག་སིག་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་ང་གཉིས་སྔོན་ལ་
བཅར་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་མ་གིར་ཕྤེབས་དུས། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་
ལྷན་རྒྱས་ཡོད་པ་དང། ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་རྤེས་ལ། ཕི་ཟླ་ ༡༡ གི་ཟླ་མཇུག་བར་དུ་གནས་སངས་གཞན་པ་གང་
ཡང་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཆྤེ་མཐོང་སུས་འབུལ་གི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བཀའ་མོལ་ཞུ་
གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་འདི་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་ཡོད་དུས་ཏོག་ཙམ་ཡ་མཚན་པོ་འདྲ་བོ་ཞིག་
འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ང་ཕ་གིར་སྤེབས་དུས། ཁོ་རང་མར་ཕི་ལོགས་ལ་སྤེབས་མ་སོང་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག
དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་རྩོད་ལན་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་རྤེད་བ། གཞན་པ་མ་རྤེད་བ། ད་བཀའ་ཤག་གིས་ཁྱྤེད་རང་དྤེ་
དུས་ཕྤེབས་བསུ་ལ་བཅར་མ་སོང་བཟོ་འདྲ་བོ་ཆགས་པ་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད།
ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཁྱད་པར་མི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡིན་ན་ཡང་བོད་རིགས་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེའི་ཐོག་ལ་གདན་དྲྤེན་ཞུ་མཁན་དོན་གཅོད་རང་ཡིན། ༢༠༡༦། ༢༠༡༧
གཅིག་པོ་མ་རྤེད། ༢༠༡༦ ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཕ་གིར་སྤེབས་པའི་རྤེས་སུ། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་
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གསུང་གི་འདུག་བ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཐྤེངས་དང་པོར་ཕ་གི་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་ལ་འཆམ་པོ་
ཡི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སོན་ཐུབ་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ། དྤེ་ཚོ་དོན་གཙོད་ཀི་བསམ་བོ་ནང་ལ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མ་རྤེད། ༢༠༡༦ ལོར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ལ་ Halifax ཚོགས་འདུ་ལ་ཕྤེབས།
Halifax ནས་ Ottawa ལ་ཕྤེབས། Ottawa ནས་ཚུར་ New York ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ། སྐབས་དྤེ་
ག་རང་ང་ཚོ་ Colorado ལ་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པ་
རྤེད། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡་་༡༢ ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གིས་དུས་ཚོད་དང་ཕ་གི་ Colorado ལ་
ཚོགས་རྒྱུ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་བསྟུན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཐྤེངས་དང་པོར་བྱང་ཨ་
རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་ན་བསམ་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེ་བ་ཞུས་
ཡོད་དྤེ། ཡིན་ནའང། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་དང་ཕ་གི་ས་གནས་ཀི་ཚོགས་ཁང་རག་
དང་མ་རག་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་མང་པོ་བྱུང་ནས་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་། དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ༢༠༡༧ ལོར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གི་དུས་ཚོད་དང་
སབས་བསྟུན་བྱས་ནས་ང་ཚོ་འདི་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས། ད་ལྟ་ New York, New Jersey ལྷན་
དུ་དོན་གཅོད་དང་བོད་དོན་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་རྒྱུ་དྤེ་ལ། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་མཁན་དང་ཆྤེ་མཐོང་འབུལ་མཁན་དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཡིན་མ་གཏོགས།
དོན་གཅོད་རང་ཡིན་མ་གཏོགས་གཞན་པ་སུ་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། བཀའ་སོབ་ཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བྱང་ཨི་མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་ལས་དོན་ག་འདྲ་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་
ཡོད་ན། བཀའ་མོལ་གང་མང་གནང་བའི་གོ་སྐབས་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ། ༢༠༡༧ ཚེས་ ༨ དགོང་མོ་ངོ་སོད་དང་
ལས་བསོམས་གཉིས་ཀ་སན་སོན་ཞུ་རུ་བཅུག་པ་ཡིན། འདི་གཅིག་ཞུ་གི་ཡོད། སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀི་གནས་
སངས་དྤེ། དྤེ་ནས་མར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ། དྤེ་སྐབས་ལ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཁོ་རང་གི་མོ་ཊ་ནང་
ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དྤེ། ངས་ཁོ་ཟྤེར་བ་ལབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་། བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བའི་ནང་དོན་དྤེ་
ག་རང་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁོ་རང་གིས་ང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཀ་བྱྤེད་
སངས་མ་འགིག་པ་མཐོང་བ་དང་། ང་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་འགན་ཁུར་ཞུ་སངས་མ་འགིག་པ་དྤེ་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། འདི་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་མར་ཕི་ལ་ཐ་མག་ཅིག་འཐྤེན་བསད་འདུག

ཐ་མག་འཐྤེན་

པ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ག་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། ཡིན་ནའང། ཁྱད་པར་མི་འདུག འདིའི་ནང་ལ་འཁོད་
པ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བས་ཐ་མག་འཐྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ན་དྲང་པོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་རྤེད། སྔོན་མ་འོས་
བསྡུའི་སྐབས་ལ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཆང་གཅད་ཀི་ཡིན་པྤེ་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ངས་ཁས་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་མྤེད། དྤེ་ག་རང་
གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཆགས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཆང་བཅད་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང། ཐ་མག་འཐྤེན་གི་
ཡོད། གོ་སྐབས་རག་པ་དང་། ད་ལྟ་སྐར་མ་ ༡༠ སོང་པ་རག་དུས་ཐ་མག་འཐྤེན་པར་ཕིན་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་དྤེའི་དགོང་མོའ ་ི Gala dinner ལབ་ཀི་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀི་གསོལ་སོན་
རྤེད། དྤེར་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ Armenian Church རྤེད། ད་གིན་འདི་ཀློག་དུས་ American
Page 708 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

Church འདྲ་བོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག American Church མ་རྤེད། Armenian Church
རྤེད། Armenian Church ལ་ཡར་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས། གོ་སོ་ཕྤེ་མར་དང་དྤེ་ཚོ་བཞྤེས་གནང་། ཕྤེབས་
བསུ་ཞུ་དུས། འཚང་ཁ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང། དོན་གཅོད་མཉམ་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཐབས་ལམ་ཁོ་རང་མི་འདུག བོ་
འཁབ་མཁན་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བྱས་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས། སིད་སོང་མཆོག་དྤེ་ནས་ཡར་ཕག་གཏོང་གིན་
གཏོང་གིན་ཡར་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ད་འདི་ང་ཐ་མག་འཐྤེན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡག་ཤོས་རྤེད་བསམ་ནས། ང་ཕི་
ལོགས་ལ་ཐ་མག་འཐྤེན་པར་ཕིན་པ་ཡིན། དྤེ་མ་གཏོགས་ཡར་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ནས་ཞབས་ཀག་
སྒང་ལ་བཞུགས་ཚར་ནས། ང་ཐ་མག་འཐྤེན་པར་འགོ་བ་ཡིན་ན། ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ཡིན་
དུས་ང་ཐ་མག་འཐྤེན་པར་ཕིན་པ་ཡིན། ཁོ་རང་གིས་ངས་"ཁོ་"ལབ་སོང་ཞྤེས་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ངས་
ཁོང་ལབ་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ཁོ་གོ་བ་ཡིན་ན། དྤེར་ང་ལ་བྱྤེད་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་དམའ་འབྤེབས་གང་
ཡང་ཞུས་བཞག་པ་མྤེད། དྤེ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་ལྷམ་གོག་ཕུད། རྐང་པ་སིལ་ཀྲུང་བྱས་ནས་བསད་
སོང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་པའི་ཞབས་ཕི་ཞུས་ནས་ལོ་ ༢༠ རིང་ལ་མཛད་སྒོ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན།
ཚོགས་འདུ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷམ་མགོ་བུད་ནས་རྐུབ་ཀག་སྒང་ལ་སིལ་ཀྲུང་བྱས་
ནས་བསད་མ་མོང། བྱས་ཙང་ད་གིན་ངས་དཔང་པོ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་དྤེ་རྤེད། ཁྱོད་རང་ཚོར་དྤེའི་དཔང་རགས་
ལ་ Video དྤེ་འདྲ་ཡོད་བྤེ། དྤེ་དུས་སྐད་ཆ་ཆ་ཚང་ཞིག་གསུང་ཐུབ་མ་སོང་། ཡིན་ནའང། Video ཡོད་
རྤེད་དྤེ། ལྷམ་གོག་བུད་པ་དྤེ་མཐོང་གི་མི་འདུག་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་དཔང་རགས་ཡོད་ན་ཡར་ཕུལ་ན་
འགིག་གི་རྤེད་བ། མི་གཅིག་ལ་ཁོ་རང་གི་མཐོང་སྣང་ཞིག་བྱུང་ཚར་དུས། ཕལ་ཆྤེར་ཕལ་ཆྤེར་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ཡར་མར་ག་བ་འགོ་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞིག་བལྟས་བསད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག ང་བསྲུངས་བསད་པ་བཟོ་འདྲ་བོ་
ཞིག ངས་སོན་ག་རྤེ་བཟོ་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་བཀའ་མོལ་གནང་གི་འདུག་བ། ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་ཀི་
རྤེད། ཐུགས་འཚབ་མང་པོ་ལ་འབྱུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་དྤེ་འདྲ་སྲུང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཨྤེ་
ཡོད། ད་སིད་སོང་མཆོག་ལ་རྒྱབ་བསན་ནས་བསད་བཞག ད་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་དང་། ད་ལྟ་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་རྒྱབ་བལྟས་ནས་བཞུགས་ཡོད་རྤེད་བ། རྐུབ་བཀག་སིག་སངས་ཁོ་རང་དྤེ་འདྲ་རྤེད་བ། ཕ་གའི་གསོལ་
སོན་སྐབས་ལ་གསོལ་ཅོག་སྒོར་སྒོར་རྤེད། སིངས་ཆ་སྒང་ལ་ཡོད་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་ལ། དྤེ་ས་ཆ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། Canada ད་ལྟ་དཔང་རགས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འདི་གསུངས་
འདུག་བསམ་སོང་། ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་དྤེར་ཡོང་དུས། བསམ་བོ་ནང་ལ་མ་བདྤེ་བ་ཞིག་བྱུང་
སོང། ཁྱབ་བསགས་ནང་ལ་སིད་སོང་དང་དོན་གཅོད་གཉིས་ཀའི་པར་སར་ནས། དྤེ་ New York དང་
Toronto གཉིས་ཀས་བྱས་པ་རྤེད། ངས་ New York དང་ Toronto བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁ་པར་བཏང་བ་ཡིན། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད། སིད་སོང་སིད་
སོང་རྤེད། དོན་གཅོད་དོན་གཅོད་རྤེད། དོན་གཅོད་དྤེ་དྲུང་ཆྤེའི་གནས་རིམ་རྤེད་ད་ཞྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད། དཔང་
པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གི་ས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕབ་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང། འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་ཕབ་ཡོད་རྤེད་བྤེ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕབ་ཡོད་མ་རྤེད། འདིའི་འོག་དྤེ་བ་ལ་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་གོ་སྐབས་ཚང་མ་བྱས་སོང་། བྱུང་སོང་།
ཡིན་ན་ཡང་། སྔོན་མ་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་
མཇུག་དྤེ་ལ་དངོས་གནས་དཔོན་གིས་དཔོན། ལས་བྱྤེད་ཀིས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྤེ་
ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱས་ན། བོད་པ་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཟྤེར་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་དགོངས་
པ་བཞྤེས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དཔོན་གཅིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་དྤེ་
ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་སིད་ཀི་རྤེད། ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། སྔ་མོའ ་ི འགོ་སངས་
ཀི་ཐ་སད་ཅིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་འདྲ་བོ་དྲན་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང། སྔོན་མའི་བོད་ཀི་འགོ་
སངས་དྤེ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད། འདི་གནས་སངས་ཁ་ཁ་རྤེད། Toronto དང་ New York གཉིས་
ཀ་ལའང་། Poster འདི་ང་ཚོ་གཉིས་ཀ་སར་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་ད། དྤེ་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཁོ་རང་ཚོས་ཁ་ལ་མ་ཉན་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ན། ད་འདི་
འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་ཚར་ཙམ་རྤེད། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྐུ་ངོ་
ཁྱྤེད་རང་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་སར་ནས་བཏང་ན་མ་གཏོགས་མང་ཚོགས་
དཀིལ་ལ་གང་མང་མང་སྤེབས་ཐུབ་པའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། བཤད་ས་མི་འདུག
Toronto ལ་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན། ངས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་ཡིན་
དུས། དོན་གཅོད་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་གཙོ་དྤེ་སྐུ་ངོ་སིད་
སོང་མཆོག་རྤེད། སིད་སོང་མཆོག་འདིར་ཕྤེབས་ཡོད་དུས། སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་གནང་སོང་ན།
དོན་གཅོད་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་མར་གསལ་བསགས་གནང་མཁན་གི་ཁ་ནོར་ནས།
དོན་གཅོད་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་མིན་ལབ་སོང། ཡང་བསར་ཡར་འགོ་དགོས་པ་བྱུང་། ངས་བཤད་ཀི་མིན་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཆོའ ་ི བོད་མིའི་སྒྲིུག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་གི་དབུ་ཁིད་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཆགས་
ཡོང་དུས་དྤེ་ག་རང་གིས་འཐུས་ཀི་རྤེད། ཡང་ New York ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དུ་
བཅུག་སོང་། དྤེ་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། ག་བར་ཕྤེབས་པ་
ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གཙོ་བོ་རང་བྱས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཚོ་གུས་བརྩི་ཞུས་
ཡོད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱད་གསོད་དང་དམའ་འབྤེབས། ད་དྤེ་བང་བསིགས་བཞག་པ། ཡག་པོ་བྱུང་བ་་
དྤེ་ཚོ་ལ་ཡག་པོ་བྱས་བཞག་ཟྤེར་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད། ཆུང་ཆུང་ཞིག་འགིག་ལ་མ་འགིག་ལ་མཐོང་སོང་ན། དྤེ་
བཙལ་ནས་ཡར་ལན་བསལ། དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་དངོས་གནས་རྤེད་བསམ་ནས་འཁྱྤེར་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་བ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། མདུན་ཅོག་སྒོར་སྒོར་དྤེའི་སྤེང་ལ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་འདི་ལྟར་ང་ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་བསད་ཡོད་རྤེད། ཡ་གིར་གསུང་བཤད་གནང་ཚར་དུས། འཁབ་
སོན་ཡིན་ན་ག་རྤེ་ཡིན་ན། ལས་རིམ་ཡོད་རྤེད། ལས་རིམ་ཡོད་དུས་སྐབས་རྤེར་ཕར་བསད། སྐབས་རྤེར་ཚུར་
བསད་ཀི་རྤེད། དྤེ་ནས། པར་རྒྱག་སངས་ཤིག་གིས་ཡང་ཁོ་སིད་སོང་ལ་རྒྱབ་བསན་ནས་བསད་བཞག སིད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོང་དྤེར་བཞུགས་ནས་ངས་རག་པ་རྤེ་བཞིན་རྒྱབ་བསན་ནས། དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་
འདྲ་ཡོང་སིད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད། བྱས་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང། སྐར་ཆ་ཁ་
ཤས་ཤིག་རིང་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཚོ་པར་ནང་ལ་ཐྤེབས་ཡོད་དུས། ལྟོས་དང་ཁོའ ་ི སྤྱོད་པ་ལ། འོ་དྤེ་
འདྲ་བྱས་ནས་བཤད་མཁན་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཆྤེད་མངགས་སིད་སོང་མཆོག་
ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། འདི་ཞུ་གི་ཡོད། ད་སྒོ་ཁ་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་སོང་
ཞུས་མ་སོང་། ད་གིན་ངས་དཔང་པོ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། དཔང་པོ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དུས། དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིག་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཁྱྤེད་རང་གིས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པྤེ། ཤྤེས་ཀི་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད།
བྱས་ཙང་། ཤྤེས་ཀི་མྤེད་ན། དཔང་པོ་ལ་ཡང་བསར་དྲི་བ་བཏང་མ་བཏང་གང་ཡང་མི་འདུག་བ། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་བཞུགས་ས་ང་ཚོས་མགོན་ཁང་ཡག་པོ་ཞིག་ལ་གོ་སིག་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེར་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་
ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཁོ་ཚོ་ཡང་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་
རྐང་བཙུགས་ནས་ཕ་གིར་བཞག་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་བསད་ས་དྤེ་མགོན་ཁང་ཞན་པ་ཞིག་ནང་ལ་བསད་ཡོད།
ཞོགས་པ་ནས་ཕ་གིར་ཐོན་ནས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ག་སིག་དྤེའི་གས་བལྟ་བར་ཕིན་པ་ཡིན། ཕ་གིར་ཕིན་དུས་
ཕི་ལ་མི་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཕྤེབས་འདུག དྤེ་གནས་སངས་ཤིག་གི་དབང་གིས་ཡིན་གི་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ས་གནས་ཤིག་ལ་གསར་པ་ཐྤེངས་དང་པོར་འབབ་ཐང་དྤེ་ལ་སྔོན་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། གནམ་གྲུ་ཐང་ཀ་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ལུགས་སོལ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང། དྤེ་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་ས་དྤེ་
ལ་མི་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཕྤེབས་འདུག ཡིན་ནའང། ད་ཡིན་ན་ཡང་ཕྤེབས་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་
རྤེད་བ།

དྤེ་ཡིན་དུས། ཕི་ལ་སྐོར་ར་ཐྤེངས་མ་གཉིས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཆུ་ཚོད་ ༩༌༠༠ ལ་

འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཆུ་ཚོད་ ༩་༤༥ མ་གཏོགས་ཕྤེབས་མ་སོང་། བྱས་ཙང་།
ང་ཚོར་དུས་ཚོད་འདང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་ཉིན་གཉིས་ཚོགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དུས་ཚོད་འདང་
གི་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ག་རང་གི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། མགོན་ཁང་ནས་
ཚུར་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་མགོན་ཁང་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཀུན་དགའ་
བཀ་ཤིས་ལགས་མགོན་ཁང་ནང་ལ་བཞུགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་གི་ནང་ New Jersey ལ་ཡོད་པ་
སོང་ཙང། ཚོགས་འདུ་རང་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ཕྤེབས་པ། མགོན་ཁང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ས་བར་དུ་ཚེ་རིང་
བཀ་ཤིས་ལགས་ལྷན་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་བྱས། དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་དང་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ང་ཚོས་ཕ་གི་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ས་དྤེ་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང། ད་དུས་ཚོད་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འགངས་དུས།
ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཁྱྤེད་རང་སྐུ་ངོ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའི་འགན་འཁྱྤེར་ཨ་ཞྤེས་བཞག་པ་ཡིན། ང་ཚོ་
ཐོག་ཁ་ལ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཕྤེབས་པ་དང་ལམ་སྤེང་ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཕི་
ལ་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་མི་དགོས་པ་བྱས། དྤེའི་བར་དྤེ་ལ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཡོང་བ་རྤེད། བག་གཡབ་བོ་
བཟང་ཡོང་དུས། སྐུ་ངོ་མར་ཕྤེབས་ཀི་མིན། ད་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་མར་ཕིན། སྐུ་ངོ་ཕྤེབས་
བསུ་ཞུས་ཤོག ང་ཚོས་འདིར་སྐུ་ངོ་ཕྤེབས་པ་དང་ལམ་སྤེང་ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཡིན། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་ཚིག་གཅིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། བག་གཡབ་བོ་བཟང་གིས་འདིའི་ནང་ལ། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་
པས་གསུངས་མ་སོང་། ཡིག་ཆ་འདི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཀི་ཡིན་གསུངས་དུས།
གོས་ཚོགས་ཚོགས་སངས་དང་གཅིག་པ་རྤེད་ད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ངའི་ཀླད་པའི་ Gear འདི་
Change བྱས་ཚར་རྤེད། གོས་ཚོགས་དྤེ་གཡུགས་ཚར་བ་ནས་བཟུང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་
བྱྤེད་ཀི་མྤེད། ལས་ཀ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་ཡིན་དུས། འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཕི་ལ་ཚོགས་བཅར་
བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མར་སྐད་བཏང་མ་སོང་། ཁོ་རང་ཚོའི་དགོངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་རོགས་བྱས་ན་
བསམ་ནས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས།

མ་གསུང་རོགས་གནང་། ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆ་དྤེ། བག་གཡབ་བོ་བཟང་གི་ཚིག་ཐོ་དྤེ་དང་ཆོས་

འཛིན་གི་ཚིག་ཐོ་དྤེ་གས་རྩོད་ལན་པ་ལའང་བཀག་ཡོད། ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡང་འགོག་གི་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། དགོངས་འགལ་མྤེད་པ། བག་གཡབ་བོ་བཟང་གི་མིང་དྤེ་ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཞུ། ངས་ད་གིན་དྲན་པའི་
ནང་ལ་ལུས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་གིན་དཔང་
པོས་ང་རང་གིས་མཐོང་མ་སོང་། མི་གཞན་པས་ཟྤེར་གི་འདུག གང་ལྟར་ཕི་ལོགས་ལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གཉིས་
ཕྤེབས་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཚོགས་བཅར་བ་གཅིག་གཉིས་ཕྤེབས་ཡོད་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ཚོགས་བཅར་བ་ཆ་
ཚང་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཕྤེབས་དུས། དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་། ང་
ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ག་སིག་བྱས་ནས་སྒུག་སོད་
ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་མར་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་རྒྱུའི་ལུགས་སོལ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ལམ་སྤེང་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པའི་ཆྤེད་དུ་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་
ནས། ཕྤེབས་སྤེལ་ཞུས་མ་སོང་། ཁོ་རང་ཁ་ལག་ཟ་བར་ཤར་རྒྱག་འགོ་སོང་། དྤེ་ག་རང་རྤེད། ང་ཚོའི་མཛད་
རིམ་ནང་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ ༡༡ བར་དུ་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱྤེད་ཀི་མཛད་སྒོ་དྤེ་རྤེད། ཆུ་
ཚོད་ ༡༡ ལ་གསོལ་ཇ་བར་གསྤེང་བཏང་ནས། ཆུ་ཚོད་ ༡༡༌༣༠ ལ་ཡར་འཛོམས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཕར་ཆ་ཚང་
བསྣར་བ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ ༩༌༣༠ ལ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ མ་ཟིན་བར་དུ་མ་གཏོགས་ཚོགས་
འདུ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོས་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་ལས་རིམ་ངོ་སོད་
བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གལ་ཆྤེ་
ཤོས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པ། ང་ཚོའི་
གསོལ་ཇའི་བར་གསྤེང་ཡང་མྤེད་པ་ཆགས་པ་རྤེད། ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་དུ་མཛད་རིམ་མུ་མཐུད་ཕིན་
ནས། ད་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་གནམ་གྲུབ་ཐང་ལ་མགོགས་པོར་ཕྤེབས་རན་གི་འདུག ཡང་རྤེས་མ་ཟིན་པ་དྤེ་
འདྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་མགོགས་པོ་མགོགས་
པོར་གསོལ་ཚིགས་ཤིག་གནང་ན། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་འགོ་བ་རྤེད། ད་ཕ་གིར་འགྤེལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཤད་རྒྱབ་སངས་བྱས་ན། ཁོ་རང་ཕི་ལོགས་ལ་མོ་ཊ་ཤྤེལ་སྒོ་ཕྤེས་ནས་སྒུག་བསད་ཡོད་གསུང་གི་འདུག་བ།
ངས་ང་རང་གི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ཅིག་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་སྐུ་ངོ་ལ་ཕྤེབས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ནས།
ཁ་ལག་ཟ་བར་འགོ་བ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་ག་པར་འགོ་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་དྲན་གི་མི་འདུག གང་འདྲ་འགོ་བ་
ཡིན་ནའང། གང་ལྟར་ཕིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཕིན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གུས་བརྩི་མ་ཞུས་པ་
དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། ད་གིན་གཅིག་འདི་གསུངས་པ་རྤེད། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྤེབས་དུས། ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ལ་མངགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཕྤེབས་བསུའི་ག་སིག་
དང་ཆ་ཚང་ཞིག་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་བྱས་ཞོག དྤེང་སང་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་འགའ་ཆྤེན་ཞིག་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་ངོ་མ་དྤེ་གས་ཕ་གིར་ཡོད་ནའང་། གཞན་པ་དྤེ་ཚོས་འཚང་ཀ་བརྒྱབ་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་
མཁན་ངོ་མ་དྤེ་ཚོ་རྒྱབ་ལོགས་ལ་ཕུད་བཞག་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ལྟའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ནའང། སྐབས་དྤེ་དུས། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་མངགས་ཡོད་རྤེད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའི་མོ་ཊ་གོ་སིག་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལྷན་རྒྱས་ལ་
New York ལ་འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གི་ལྷན་དུ་མོ་ཊ་ནང་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་
མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གསུང་གི་འདུག ངས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་
དང་དུ་བངས་ནས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདྲ་གསུངས་གནང་གི་འདུག ད་ལྟ་འདིར་དཔང་པོར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དང་དུ་བངས་
ནས་ཕྤེབས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག མང་པོ་ཞུ་གི་མྤེད། ད་གིན་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ང་ཚོ་གནམ་གྲུ་ཐང་ནས་འདི་
ལྟར་མར་ཐོན་པ་དང་ Petrol Pump ཞིག་གི་འཁིས་ལ་མོ་ཊ་བཀག་སོང་། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་
དྤེ་རྤེད། Terminal H ཕི་ལོགས་ལ་ Gas Station ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་བ། Gas Station
དྤེ་ལ་ Terminal A གི་ Gas Station ལ་བསྒུགས་བསད་ཡོད། Gas Station ཞིག་ལ་སྒུག་
བསད་དུས་ངས་གཞུང་འབྤེལ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་མྤེད། གཞུང་འབྤེལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གཞུང་འབྤེལ་གི་མོ་
ཊ་གོ་སིག་ཞུས་པ་དྤེ་ཡར་ཐར་ས་ཞིག་ལ། གཞན་པའི་མོ་ཊ་ཐར་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་
བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ Gas Station ལ་བཀག་སོང། Gas Station བཀག་དུས་གཡས་གཡོན་ལ་ག་
རྤེ་འབྱུང་གི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་མོ་ཊ་དྤེ་ནས་ཐོན་སོང་། མོ་ཊ་གཞན་པ་
ཞིག་ལ་འཛུལ་ཚར་བཞག ང་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་མ་སོང་། ད་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཧ་མི་གོ་དུས་ང་མོ་ཊ་དྤེ་ག་
རང་ནང་ལ་བསད་བསད་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་ཚུར་ཡོང་ནས་ང་ལ་སྐུ་ངོ་ཕར་ཕྤེབས་ཞྤེས། སིད་སོང་གིས་
སྐད་གཏོང་གི་འདུག སིད་སོང་གིས་དོན་གཅོད་ག་པར་འདུག་གསུང་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྔོན་
ནས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ན། སིད་སོང་ཁོ་རང་མར་བབས་དུས་ང་ལ་ཕ་གི་མོ་ཊ་ནང་ལ་འགོ་གི་ཡོད། ཁྱྤེད་རང་མཉམ་དུ་
འགོ་ན་ཞྤེས་གསུངས་བཞག་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་གི་མྤེད། སྣྤེ་ལྤེན་སུས་
ཞུ་གི་ཡོད། བོད་རིགས་ཚོགས་པས་ཞུ་གི་ཡོད། གཞན་པ་ཞིག་གིས་ཞུ་གི་ཡོད། མགོ་ཚོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
བྱས་ཙང་ང་ལ་ཁྱྤེད་རང་མོ་ཊ་གཞན་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཤོག ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག་བ། ཆྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མངགས་འདི་བཟོས་ནས། ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཡིན་ང་ཡིན་ཟྤེར་མཁན་མི་དྤེའི་མཉམ་དུ་སུ་འགོ་གི་རྤེད་
བཟོ་འདྲ་བོ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་ནའང་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་མ་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ལྟ་འདིར་ New York ནས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཡོང་དུས་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་ལྟ་ཡིག་ཐོག་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་པ་
ཞིག་ད་ལྟ་གསར་པ་བཟོས་ནས་གསུངས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མོང་མྤེད། འདི་གཅིག་
ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཡང་བསར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་སྔོན་ནས་དྤེ་འདྲ་བཤད་
མོང་བ་རྤེད། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་དཔོན་མཆོག་གིས་
གསུངས་གྲུབ་པའི་རྤེས་ལ་དྤེ་སྔོན་ལ་དྤེ་འདྲ་བཤད་མོང་བ་རྤེད། དཔང་པོ་ལ་དྤེ་འདྲ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་
གསུང་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས། ཁྱྤེད་རང་ལ་རྦད་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འདྲ་རྤེད་བ། སོ་སོས་གཅིག་
ལ་ཞྤེ་པོ་བརྩི་གི་ཡོད་དུས་གཞན་པ་དྤེའི་བྱྤེད་སངས་མ་འགིག་པ་དྤེ་འདྲ་བྱས་མྤེད་ནའང་དྤེའི་ནོར་འཁྲུལ་མཐོང་བ་
འདྲ་བོ། དྤེ་ལ་སོན་བཙལ་བསད་པ་འདྲ་བོ་ཞིག ད་ལྟའི་གནས་སངས་འདི་གས་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས།
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་བྱས་མྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་མ་གུས་པ་དང་། ཟུར་
ས་བྱས་པ་དང་། མཐོང་ཆུང་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་མི་མང་པོ་བོ་ཕམ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དཔོན་ཞིག་ལ་དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་བྱས་པ་རྤེད། ད་གིན་ཚོད་དཔག་དང་རྤེས་དཔག་ཟྤེར་བ། ལྷག་པར་དུ་རྤེས་དཔག་ཟྤེར་བ་འདིའི་ནང་ལ་
རྤེས་སུ་དཔག་པ་ལ་དང་པོ་གཞི་རྩ་གཞག་ས་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། འདི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། སིད་སོང་
མཆོག་ལ་ཟུར་ཟ་ཞུས་མྤེད། མཐོང་ཆུང་ཞུས་མྤེད། མ་གུས་པ་ཞུས་མྤེད། བོ་ཕམ་ཞུས་མྤེད། དྤེ་རིང་འདིའི་ནང་
མང་པོ་བཤད་ཀི་མྤེད་མ་གཏོགས། Washington ལ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་སིད་སོང་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་དྤེ་ཚོ་གང་མཐོ་མཐོའ ་ི མཉམ་དུ་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡོད་པའི་ཐབས་ཤྤེས་མང་པོ་བཏང་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གས་འདིར་ཞུ་གི་མྤེད། དྤེ་རིང་འདིར་ཞུ་དགོས་པའི་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མྤེད་
པ་སོང་ཙང་། ཕྤེབས་བསུ་ལ་མ་ཕྤེབས་དྤེ་ལ་དམའ་འབྤེབས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ད། འདི་ཚོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་དྲིས་པ་དྤེ་ཡ་མཚན་
པོ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ཡོངས་གགས་ཡིན་པ་དྤེ་དཔང་པོའ ་ི
འདོན་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ང་ཚོའི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་འདིའི་ནང་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་
Copy བཟོས་ནས་དཔང་རགས་ལ་ཡར་འབུལ་གི་ཡོད། དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་སིད་སོང་བོ་བཟང་
སྤེང་གྤེ་ལགས་གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་མ་སོང་ལབ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ག་རྤེའི་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་རྤེད།
ཡོངས་གགས་ག་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། ང་དོན་གཅོད་བྱྤེད་པའི་རིང་ལ་དྤེ་འདྲ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་ཚིག་གཅིག་
ཐོན་པ་གོ་མ་མོང་། ད་ལྟ་འདི་ལ་དཔང་པོ་རྤེ་གཉིས་སྤེབས་མཁན་གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་
ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་རྤེད་པྤེ། ཕ་གི་ཚོགས་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་ལ་དོན་གཅོད་ཀིས་ཕྤེབས་བསུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་མི་མང་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་རྤེད་པྤེ། ཡོད་ན་ཁུངས་སྤེལ་དང་སོན་དང་། སྐད་ཆ་བཤད་པ་
གཅིག་པོས་དཔང་རགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། སིད་སོང་ལ་གང་ལྟར་ཕ་
གིར་མ་མཇལ་བ་དྤེ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང། དྤེ་ནས་དཔང་པོ་གཞན་པ་གཉིས་སྐོར་དྤེ་ལ་གསུང་
གི་འདུག གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ད་འདི་འདྲ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ཁོ་རང་སོན་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་གི་གཤིས་ཀ་
རྤེད། ནོར་ཡོད་ན་ནོར་འདུག་ཅྤེས་དམའ་ས་ལ་ཞུ་གི་ཡོད། མཐོ་ས་ལ་ཞུ་གི་ཡོད། ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་
མཐོ་ས་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། དམའ་ས་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཡག་པོ་བྱས་སོང་ལབ་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། འདི་ཞུ་དགོས་
པ་དྤེ་ལས་འགན་རྤེད། སིག་འཛུགས་གཅིག་ཡག་པོ་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། འདིའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་
མི་གཅིག་གིས་འགིག་གི་མི་འདུག་ན། འདི་འདྲ་ཞིག་འགིག་གི་མི་འདུག འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལས་འགན་རྤེད་མ་གཏོགས། གཅིག་གིས་ནོར་གི་ཡོད་ནའང་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་པ་དྤེ་ནོར་
འཁྲུལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ནོར་འཁྲུལ་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་འགིག་མྤེད་པ་ཡོད་ན་ཞུ་རང་
ཞུ་གི་ཡོད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུ་གི་ཡོད། ཁ་སྤེང་གི་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོ་ལ་གནས་སངས་དྤེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་དཔང་རགས་འཁྱྤེར་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གནང་སངས་གནང་
ལུགས་ནས། ལོ་མང་པོ་ནས། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་དང་ལོ་མང་པོ་ནས་ངོ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཟ་རྤེས་འཐུང་རྤེས་
ཡོད་རྤེད། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཁོ་རང་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་གི་
རྤེད་བ། ང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ཐྤེངས་དང་པོ་འཕྲད་དུས་ཙམ་པ། སུ་དང་སུ་གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་བསུ་
ལྤེན་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། མི་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེ་ལ་ངོ་ཤྤེས་པ་ཡོང་གི་མི་འདུག

ཡིན་ན་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཁོ་རང་གིས་ད་ལྟ་

གསུངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། ཁོ་རང་ཡིན་ས་རྤེད་བསམ་སོང་། འདི་མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་
ང་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཐྤེངས་མང་པོ་བཅར་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ། མོ་ཊ་བཏང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ང་མོ་ཊ་སུའི་ནང་ལ་འཛུལ་བ་འདི་བོད་རིགས་
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་སུ་གོ་སིག་ཞུས་པ་དྤེའི་ནང་འགོ་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། འདིའི་ཁ་ལོ་བ་དྤེ་སུ་རྤེད་རྩད་
གཅོད་བྱས་ནས་འགོ་གི་མྤེད། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ནས་ས་གནས་ཁག་ ༢༣ གསུངས་པ་
རྤེད། ཡིན་རྒྱུ་འདི་སོན་བརོད་ནང་ལ་ཌི་སི་གཙོས་པའི་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕིན་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་དང་
སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། དང་པོ་ཌི་སི་ནས་དཔང་པོ་
གཅིག་ཀང་འཁིད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཌི་སི་གཙོས་པའི་ལབ་པ་རྤེད་བ། ཡང་མིན་ན། དང་པོ་ནས་ད་ལྟ་དཔང་པོ་
འཁིད་པ་དྤེ་ནིའུ་ཡོག་ནས་འཁིད་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ནིའུ་ཡོག་གཙོས་པའི་ལབ་ན་ཡང་ཨའུ་ཙམ་འདུག་པ།
ཌི་སི་གཙོས་པའི་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གི་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་
བྱས་པའི་དཔང་པོ་གཅིག་འཁིད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ད་ལྟ་ས་ཁུལ་ ༢༣ གསུངས་
སོང་། ངས་ས་ཁུལ་ ༢༣ ཞུས་མྤེད། ༢༦ ཞུས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ང་དོན་གཅོད་བྱྤེད་པའི་སྐབས་ལ་ས་
ཁུལ་ ༣༠།༣༡ ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཕོགས་བསིལ་ནས་ས་ཁུལ་ཁག་ ༢༩ བཟོས་པ་ཡིན། ས་ཁུལ་ཁག་ ༢༩
ནང་ནས་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ནང་ལ་བོད་པ་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་ཁག་ ༢༦ ལ་ཕིན་པ་ཡིན། དྤེ་ཚོ་མིང་ཚང་
Page 715 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་ངག་ཐོག་ནས་སོར་ལབ་པ་ཡིན་ན་སོར་རྒྱུ་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདི་ངག་ཐོག་ནས་སོར་མ་དགོས་པ་བྱས། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ཚང་མ་ནས་སྐད་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་སྐད་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་མྤེད་གང་
ཤྤེས། ཌི་སི་གཙོས་པའི་ལབ་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་རིང་མི་དོ་བདག་འདི་ལ་ཡོང་། གནམ་གྲུ་འགོ་སོང་འདི་ཙམ་
ཞིག་བཏང་རྤེས་མི་དོ་བདག་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་མདུན་ནས་སྔོན་མ་ནས་ས་གནས་རྤེ་རྤེ་
ནས་མི་རྤེ་རྤེ་ཡོད་ད་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་རིང་ཁུངས་དག་པ་ཞིག་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། འདི་རྩོད་པ་ཙམ་
ཞིག་རྤེད། ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་གཞུང་དངུལ་བསི་ཚགས་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། ཁ་སྤེང་གསུངས་སོང་། གཞུང་
དངུལ་བསི་ཚགས་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཁིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུ་གཞག་དགོས་ཀི་རྤེད་བ་གསུངས་སོང།
ཁིམས་ལ་གཏུག་དགོས་པའི་གནས་སངས་འདིའི་སྐོར་ལ་ཐྤེངས་མ་འགའ་ཤས་ཤིག་གསུངས་སོང་། འདིར་ང་
དགའ་བཞིན་སོ་བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་བ་རྤེད་པྤེ། ང་དུས་ཚོད་བསལ་རྒྱུ་མ་རག་པ་བྱས་ནས་ང་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་བ་རྤེད་པྤེ། འདི་དང་མཉམ་དུ་སྒོ་གཅིག་བརྒྱབ་ན། སྒོ་བཅུ་ཕྤེ་གི་རྤེད་ཅྤེས། སྔོན་མ་
བཤད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་འདྲའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཆོ་གང་ཡང་
མི་འདུག འདི་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད།
ངས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཡང་བསར་ཡང་བསར་དྲན་གསོ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་དྤེ་འདི་ལྟར་རྤེད།
དྤེ་བྱས་དུས་ཙམ་པ། ད་ལྟ་དཔང་པོས་གསུངས་པ་འདི་ཚིག་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཚབས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་
ལྟ་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་དག་ཚང་མ་དངོས་ཡོད་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་རྤེ་རྤེ་ཆྤེན་པོ་བཟོ་མཁན་དྤེ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་
རྤེད། འགོ་སོང་འདི་ཙམ་ཞིག་བཏང་ནས། ནིའུ་ཡོག་ནས་འདིར་ཚུར་ཕྤེབས་ནས། དཔང་པོ་ལ་གསུང་རྒྱུ་འདུག་
བྤེ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདི་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་ན་བསམ་
བསམ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་འགིག་པོ་ཞིག་ཡོང་ན། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པོ་ཞིག་ཡོང་ན་བསམ་པ་
དྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསད་ཡིན་མ་གཏོགས། སྤྱི་ཚོགས་དཀྲུག་མཁན་དྤེ་ང་མིན་ད། ངས་དྤེ་
རིང་གཞན་པ་ལབ་ཀི་མྤེད། ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་མང་པོ་གཏོང་གི་འདུག སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གི་རྒྱབ་སོར་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཚོ། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་ལགས་ཀི་རྒྱབ་སོར་བ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་འདི་གཅིག་ཀང་བྤེད་སྤྱོད་
བཏང་མྤེད་ད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་ངས་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་མྤེད་ད། ཆོལ་ཁ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེ་རིང་
ཞོགས་པ་སྐད་ཆ་ཞིག་བྱུང་སོང་། འདིར་སྤེབས་མཁན་དྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་རྤེད་མ་གཏོགས། དབུས་གཙང་ཆོལ་
ཁའི་འོས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མཁན་ཞྤེས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གསུངས་ནས་ཆོལ་ཁའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ངས་བཤད་པ་དྤེ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་གི་འདུག་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ཡང་
ཚུར་གཡུག་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག བཀའ་
ཤག་ལའང་དམའ་འབྤེབས་ཞུས་མྤེད། སིད་སོང་ལའང་དམའ་འབྤེབས་ཞུས་མྤེད། བོད་མི་ཚང་མ་ལ་དམའ་
འབྤེབས་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའི་དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་སངས་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་
ན། ཌི་སི་གཙོས་པའི་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ཧམ་བཤད་རང་། མི་མང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་

Page 716 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཆྤེན་པོ་བཟོས་པ་ཞིག་མ་གཏོགས། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། འདིའི་སྒང་ལ་ཚིག་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། གནད་དོན་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཌི་སི་ཁུལ་
གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ།
སིད་སོང་དང་ཡང་མིན་ན། བཀའ་ཤག་དྤེ་ཚོ་གཉིས་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་བཞག དྤེ་ཡིན་
དུས་ད་ལྟ་དཔང་པོའ ་ི ཁུངས་སྤེལ་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་པའི་བརོད་པ་གང་ཡང་མི་འདུག
སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཀི་སྒང་ལ་དོན་ཚན་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། སིད་སོང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་བྱས་པ་རྤེད་ལབ་ན། རྩ་བས་དམའ་འབྤེབས་ལབ་ན་ཁག་གཉིས་ཏྤེ། ངག་ཐོག་ནས་དམའ་འབྤེབས་དང་།
ཡིག་ཐོག་ནས་ Libel འདིའི་ནང་ལ་མཚོན་རགས། རི་མོ། བརྙན། བརྡ་སོན་འདི་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ས་རྤེད། ད་
ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ངག་ཐོག་གི་དམའ་འབྤེབས་འདི་ཆགས་ཀི་འདུག ཁིམས་ཐོག་ནས་ཞུ་དུས་གཏམ་གྤེང་ལབ་དུས་
ངག་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀི་འདུག འདི་ཡིན་དུས་ Slander ལབ་པ་དྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག འདི་དོན་ཚན་གསུམ་
དཔང་པོས་ཞུས་སོང་། དང་པོ། ང་ཡིན་ཟྤེར་མཁན་མི་དྤེ་མཉམ་དུ་འགོ་གི་མིན། འདི་བརོད་པ་དངོས་བདྤེན་མ་
ཡིན་པ་ཞིག་ལ། འདི་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་དམའ་འབྤེབས་དྤེ་ག་འདྲ་ཆགས་པ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་
ན། དམའ་འབྤེབས་ཞུ་ཡུལ་དྤེ་སིད་སོང་གིས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔང་པོས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན།
འདི་སིད་སོང་ལ་ཞུས་མྤེད། ཞུ་ཕོད་མ་སོང་གསུངས་སོང་། འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཁ་མཆུ་འདིའི་གཞི་རྩ་འདི་ག་
འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། དྤེ་མ་ཟད་དཔང་པོ་དྤེའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་ཐྤེངས་དང་པོ་ཁ་མཆུ་གཏུགས་ཚར་
བའི་རྤེས་ལ་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ལ་ཚུར་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས་ཡིག་ཆ་འདི་བཟོས་པ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་དོན་གི་བརོད་པ་དྤེ་དག ནང་དོན་གི་བརོད་པ་ལབ་ན། ད་ད་ལྟ་འདི་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད། ང་ཡིན་
ཟྤེར་མཁན་གི་མི་དྤེ་ལབ་དུས་ཙམ་པ་ལ། མི་དྤེའི་མཉམ་དུ་སུ་འགོ་གི་རྤེད་ལབ་ན། བརོད་པ་དྤེ་སིད་སོང་གིས་ད་
ལྟ་བར་དུ་མཁྱྤེན་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཁོ་རང་གིས་ཞུས་མྤེད་ལབ་སོང་བ། འདི་མ་ཟད་ཁ་མཆུ་ལས་
གནས་འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་གཅོད་སྐབས་སུ་བརོད་པ་འདི་སིད་སོང་གིས་ཐོས་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་སྤེབས་
ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་རྒྱུ་མཚན་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་སྐབས་སུ་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་གཞིའི་
རྒྱུ་ཆ་འདི། ནང་དོན་འདི་སྤེབས་ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། འདིའང་བསམ་བཏང་
དྲན་སྤེས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་ནས་གཉིས་པ་དྤེ་ལ། ཕྤེབས་བསུ་ལ་བཅར་དང་མ་བཅར་དྤེ། གལ་
སིད་བཅར་མྤེད་ན་འདི་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ན་ཁྱད་གསོད་ཆགས་ཀི་འདུག མཐོང་ཆུང་ཆགས་ཀི་འདུག
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཁོ་ཡར་འགོ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ཟུར་ཟ་ཆགས་ཀི་འདུག དགོངས་དག་འདི་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ཕྤེབས་
བསུར་བཅར་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱ་སྤྱོད་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དམའ་འབྤེབས་ལབ་པ་དྤེ། ད་ལྟ་
འདིའི་ནང་ལ་གཏམ་གྤེང་ལབ་པ་འདིའི་ནང་ལ་སྤེབས་ཀི་མི་འདུག འདིའི་འགྤེལ་བརོད་ནང་ལ། དམའ་འབྤེབས་
ཀི་འགྤེལ་བརོད་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་གཏམ་གྤེང་བྱྤེད་པ། འདི་གཏམ་གྤེང་ནང་ལ་སྤེབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཀི་མི་འདུག འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། སྤྱིར་བཏང་ནས་ཕྤེབས་བསུར་མ་བཅར་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཁ་ཁ་ཡོད་
ཡོད་ཅིག་ལ། དངོས་སུ་ཁིམས་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཅིག་གཅིག་འགོ་བ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། འདིའི་གནད་དོན་གི་
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་བརོད་གཞི། གཞི་རྩ། གཏམ་གྤེང་ལབ་པ་དྤེ་འདིའི་ནང་ལ་སྤེབས་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་འདི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་དྤེ་ལྟར་གསུངས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གསུང་སངས་ལ་བྱྤེད་
པ་ཡིན་ན། ལོས་བདྤེན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག་གི་གསུང་བབ་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོང་སོང་། ཡིན་
ནའང་དྤེ་འདྲ་རང་མ་རྤེད་ཟྤེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་དྤེ་སྔ་ཁོ་རང་གིས་བཤད་པའི་
ཚིག་གཅིག་ཕིར་འཐྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་བཤད་པ་རྤེད། དྲང་པོ་བཤད་ན་ཚིག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་དྤེ་འདྲ་གང་
ཡང་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་གིས་ཚིག་གཅིག་ཡིན་ནའང་ནོར་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ད་
ལབ་ནས་དཀོན་མཆོག་བཤད་སོང་། ང་མནའ་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། རྩ་བས་བོད་ནས་སྤེབས་དུས་ཁོ་རང་
བཞིན་གི་གོམས་གཤིས་འདྲ་ཞིག་མནའ་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བརྩི་མཁན་ཞིག་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་
རང་གིས་ཚིག་གཅིག་ཡིན་ནའང་མྤེད་པ་དྤེ་མྤེད་པ་རྤེད་ད་ཞྤེས། འདི་བྱས་དུས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བྱྤེད་
དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་མནའ་སྤེལ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲ་ལབ་སོང། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། འདི་
ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་ཞྤེས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདི་ཚིག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་
པོ་ཞིག་དྤེ་འདྲ་རང་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཁོ་རང་གིས་ཕིར་འཐྤེན་བྱས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དྲང་
པོ་དྲང་རང་ཞིག་བཤད་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ཁོ་རང་གིས་མནའ་སྤེལ་དམ་འབུལ་ཟ་དགོས་དུས། དཀོན་མཆོག་
གསུམ་གི་ཚིག་དཔང་ལ་བཙུགས་དགོས་དུས། ཁོ་རང་གིས་བོད་པའི་སྤྱི་ཡོངས་བཟང་སྤྱོད་ཟྤེར་ན་མི་འདུག ཡ་
རབས་གོམས་གཤིས་ཟྤེར་ན་མི་འདུག ལྷ་དང་བ་མ་ལ་དད་པ་ཟྤེར་ན་མི་འདུག དྤེ་འདྲའི་དབང་གིས་ཁོ་རང་གིས་
གནང་བ་ཞིག་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་འདི་དངོས་གནས་ཁོ་རང་གི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བྱྤེད་སངས་ཤིག་རྤེད་བསམ་པ་ང་
རང་ཁིམས་རྩོད་པ་ཡིན་ནའང་འདི་དྲན་སོང་། ཚེས་གངས་དྤེ་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་དྤེ་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། གདན་འདྲྤེན་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས། ཚེས་གངས་ ༧ དང་ ༨ འཁྲུགས་སིད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ནང་དོན་
གཙོ་བོ་དྤེ་སྐབས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ Woodside ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཕ་
གི་ལ་འདུ་འཛོམས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཚེས་པ་ ༨ རྤེད་ལབ་སོང་། ༨ ཡིན་ནའང་ ༧
ཡིན་ནའང། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་བྱུང་ས་སྐབས་དྤེ་དུས་རྤེད། བྱས་ཙང་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེ་གཙོ་བོ་གཞི་
གཞག་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཆུང་ཕྲའི་ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་ཚོ་ཁིམས་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། འདི་བཅོས་སིག་བྱ་
རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ནང་དོན་འདི་གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་ན། ཆུང་ཕྲའི་གནད་དོན་འདི་ཁོ་འདི་ལྟར་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ཡོད་རྤེད་
གསུངས་སོང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ག་འདྲ་ཞིག་མཁྱྤེན་ཡོད་པ་ཁོ་རང་ལ་དཔང་རགས་འཁྱྤེར་རྒྱུ་མི་
འདུག་བ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་སིད་སོང་ལ་ཞུས་ཡོད་གསུངས་སོང་། ག་འདྲ་ཞུས་ཡོད། ག་དུས་ཞུས་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིག་ཐོག་ལ་ཞུས་ཡོད་དམ། དྤེ་ཚོ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁ་རང་པས་ཐབས་མཁས་
པའི་སྒང་ནས་སོ་སོའ ་ི བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་གཡོལ་ཐབས་ཀིས། འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་ཤྤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་གི་
རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྒང་ནས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྨོངས་བྱ་སྒང་ལ་འགོ་གི་འདུག ཁིད་འགོ་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་འདི་
རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཚིག་གི་འགོས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་དཔང་པོ་དྤེ་ཁམས་པ་
ཞིག་རྤེད་བཟོ་འདྲ་པོ་བཤད་སོང་། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་དྤེ་ཁམས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་བཤད་
སོང་། ཞྤེ་ས་རྒྱག་སངས་སྒང་ལ། ཁྱོད་རང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་རྒྱབ་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཡིན་ན་དྤེ་འདྲ་རྒྱབ་ཀི་མྤེད་
མདོག་མདོག་ཅིག་བཤད་སོང་། ཞུ་སོར་བ་ལ་ང་ཚོ་རྒྱུས་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ད་ལྟ་འདིར་ཡ་རབས་
པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཧ་ལམ་མྤེད་ན་ཞྤེ་ས་རང་རང་སོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་བཤད་ཀི་འདུག ང་གད་
མོ་ཤོར་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་དང་འགོགས་འདྲིས་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་དྤེ་གོ་ན་གད་མོ་ཤོར་ཀི་རྤེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ལགས་ལབ་ནས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ང་རང་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་བསམ་སོང་། དྤེ་རིང་བར་ལགས་ལགས་གཅིག་ཀང་ཞུས་མ་སོང་། དྤེ་རིང་གཅིག་ཞུས་སོང་
འདྲ་པོ་ལབ་ཀི་འདུག ད་ལགས་ལགས་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ངའི་ཁ་ནས་ཞྤེ་དྲག་གོམས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་
ཨྤེ་ཐོན་ཞིག་ལབ་ཀི་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ཕ་གིར་ཕྤེབས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཕྤེབས་བསུ་ལ་བཅར་
དགོས་ཀི་རྤེད་དགོས་མ་རྤེད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག འདི་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དྤེ་དུས་
གནང་སངས་གནང་ལུགས་དང་དྤེ་ཚོ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ཧ་ལམ་དྤེའི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་མྤེད་མདོག་
མདོག་འདྲ་པོ་ཞིག་ཞུས་སོང་། དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ནང་ལ་
མི་ཞིག་གིས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཕྤེབས་སོང་། མར་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞྤེས་མང་པོ་ལབ་འདུག་པ། དྤེ་ཚོ་ལ་སོགས་
པ་ལ་བལྟས་ན་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་སྐད་ཆ་གོ་རིམ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། འདིའི་ཡིག་ཆ་གཉིས་ལ་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་དཔྱད་ཞིབ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག དྤེ་རིང་
དཔང་པོས་བཤད་པ་དང་ཁོ་ཚོས་བཤད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག གནས་
སངས་དྤེ། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་མར་བསུ་བར་འགོ་མྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་
དུས་དཔང་པོ་དྤེ་ཚོས་བཤད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་འདུག འདིའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་
དཔྱད་པ་བྱྤེད་རོགས་གནང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། སིད་སོང་དང་ང་གཉིས་ཀིས་
མིག་དཔྤེ་ཞིག་སོན་དགོས་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། དྤེ་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད། ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མ་རྤེད། འབད་བརྩོན་བྱས་པ་
ཡིན། ཡིན་ནའང་ངས་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ང་རང་གིས་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་
ནའང་ཡར་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ་མི་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འདུག དྤེ་ངའི་ཐ་མག་འཐྤེན་ས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཆགས་
སོང་། ང་ཐ་མག་འཐྤེན་པར་འགོ་བ་ཡིན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གིས་དྤེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བོ་འཁོར་པ་དྤེ་ང་ཧང་
སང་གི་འདུག ཁོ་རང་གིས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད་བསམས་ནས་ཁོས་གདན་
འདྲྤེན་ཞུས་པ་ཡིན་ལབ་པ་འདིའི་ཀུན་སོང་དྤེ་ཡོད་ན། ཐ་མག་དྤེ་འདི་འདྲའི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དམ། འདི་མཉམ་དུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕྤེབས་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཡོད་རྤེད། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཡར་ཕྤེབས་ཐུབ་ས་ཞིག་ལ་ཞུ་སོར་བ་མཉམ་དུ་
ཕྤེབས་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ག་འདྲ་རྤེད། ང་ཚོའི་ Common Sense བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་ཡིན་ན། སྤྱིར་བཏང་
གི་སྤྱི་ཡོངས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་ད་དགོད་བོ་བ་ཞིག་རྤེད། འདི་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་གཡོ་
ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྟར་གསུངས་འདུག ཧ་ཅང་གི་གད་མོ་ཤོར་རྒྱུའི་གཡོ་ཐབས་ཤིག་དང་།
འདི་དངོས་སུ་དྤེ་འདྲ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་མ་རུང་བ་ཞིག་རྤེད། ད་ལྟ་དཔང་པོས་གསུངས་པ་རྤེད། ཁོ་
ཡར་འགོ་སོང་། ད་ལྟ་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ན། ངས་ཁོང་ལབ་ཡིན། ཁོ་རང་གི་ཁོ་གོ་བ་ཡིན་གི་རྤེད་ལབ་
སོང་། ཞུ་སོར་བས་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་དྤེ་ལ་དངོས་གནས་ཡ་མཚན་པོ་ཞྤེ་པོ་འདུག ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་
གཡོ་ཐབས་བྱྤེད་མཁས་པ་ཞྤེ་པོ་འདུག་ཅྤེས་འདི་ངས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། གཡོ་ཐབས་དཔྤེ་བྱྤེད་མཁས་པོ་
འདུག གལ་སིད་ཁོང་ཡར་འགོ་སོང་ལབ་ཡོད་ན། ཁོང་ལབ་རྒྱུའི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་ན། ཞུ་
སོར་བ་ཞྤེ་ས་མཁས་པ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་བ། ཁོང་ཡར་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་ལབ་
ཐུབ་ཀི་རྤེད་པ། འདི་ཞྤེ་ས་མཁྱྤེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཁོང་ཡར་ཕྤེབས་སོང་། ལབ་ཐུབ་ཀི་རྤེད་པ། ཁོང་ཡར་འགོ་
སོང་ལབ་པ་དྤེ་གང་གི་ཞྤེ་ས་ཡིན་ན། དྤེ་གཡོ་ཐབས་རྤེད། ཁོ་རང་ཡར་འགོ་སོང་ལབ་ནས་དྤེས་དཔང་པོ་ལ་ཚོར་
བ་ཆྤེན་པོ་བསྤེབས་འདུག ཚོར་བ་ཆྤེན་པོ་བསྤེབས་ནས་ཡ་མཚན་པོ་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་ Gala Dinner
སྐབས་སུ་ Armenian Church ཡིན་ནའང་རྤེད། དཔང་པོ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དབྱིན་ཇི་མཁས་པ་དྤེ་
འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། མཐོ་སོབ་ཐོན་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྐད་ཀི་གདངས་དྤེ་འདི་འདྲ་པོ་
ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་འཕ་སོད་དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་གིས་འཕ་སོད་ཀི་ཚུལ་
དུ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་འདུག་བ། གང་ལྟར་ Armenian Church ཡིན་ན་རྤེད་ག་རྤེ་ཡིན་ན་རྤེད། དྤེའི་
སྐབས་སུ་གང་ལྟར་གནད་དོན་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ད་ནངས་དཔང་པོས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རག་པར་ང་
ང་ང་ང་ཡིན་ལབ་མཁན་དྤེའི་མཉམ་དུ་ང་འགོ་འདོད་མི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་
ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གཉིས་ Canada
ནས་ཚུར་ཕྤེབས་དུས་ཤིག་དང་། Canada ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞིག་ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ཀིས་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཆོས་འཛིན་གི་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་
བཤད་པ་ཞིག་ Canada ལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་ཞིག རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ང་ང་ལབ་མཁན་འདི་
མཉམ་དུ་ང་འགོ་འདོད་མི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་ཧ་ལམ་སྔ་རྤེས་གོ་རིམ་ཚང་བ་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་ང་ཚོས་ཚང་མ་ཕབ་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ནང་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་
ཕབ་ཡོད་རྤེད། མཐའ་མའི་ཚིག་འགྤེལ་ཞིག་གཅིག་དཔོན་བྱས། གཅིག་ལས་བྱྤེད་ཅྤེས་བིས་དགོས་ལ། དཔོན་
ལབ་པ་དྤེ་ཉུང་ན་ཧ་ལམ་མྤེད་པ་ཕལ་ཆྤེར་ཞུ་སོར་བས་གསུང་བབ་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྐུ་དྲག་རིང་ལུགས་དང་
གལ་རིམ་རིང་ལུགས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་གཡའ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག་མདོག་མདོག་གི་དྤེ་འདྲའི་ཟུར་ཟ་འདྲ་པོ་བྱས་
ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོ་དཔོན་རིགས་དཔོན་རིགས་ལབ་པ་དྤེ་ཁོ་རང་བཞིན་གི་ཚིག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དབུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཁིད་ཅིག་ཡིན་ན་དཔོན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་བཤད་སངས་ཙམ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་གནད་ཡོད་ཀི་
དཔོན་རིགས་ཁག་ཕྤེབས་སོང་། ཅིག་ཅིག་ཅིག་གི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཕྤེབས་སོང་ལབ་པ་དྤེ་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་
རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་དྤེ་ལ་འགལ་ཟླ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་འགོ་ནས་ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་གལ་རིམ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་
བཟོ་འདྲ་པོའ ་ི ཟུར་ཟ་བཟོ་བ་དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་སྤྱོད་ཚུལ་དྤེ་ནས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ར་འཕྲོད་འགོ་གི་འདུག
ད་ལྟ་ཞབས་སྤེགས་སིག་སངས་སྐོར་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གལ་སིད་གཟིགས་དགོས་
ཀི་ཡོད་ན། ང་ཚོར་དྤེ་ཡར་ཕུལ་ཤོག་ཟྤེར་ན་ཕུལ་ཆོག ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་
ཞིག་རྤེད། བཞུགས་ས་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་
བཞུགས་ས་དྤེ་ Table གཅིག་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཚུར་ལ་བཞུགས་བཞག ཞུ་སོར་བ་ཕར་ལ་
བཞུགས་བཞག ང་ཚོའི་སྤྱི་ཐབ་ནང་ལ་ཞལ་ལག་བཞྤེས་པར་འགོ་དུས། Table གཅིག་ཡོད་རྤེད་པ། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་འདི་ནས་ཡར་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་འདི་ནས་ཚུར་ཁ་བསྐོར་ནས་བཞུགས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་གསུངས་ཡོང་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་སིངས་ཆ་དྤེ་ཕ་གིར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདི་ནས་ག་རྤེ་ཡིན་
ནའང་། དྤེ་ལྟར་བྱས་ཡོང་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཚུར་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད། ཁ་ཐུག་ཁོ་རང་རྐུབ་ཀག་དྤེ་ཏག་ཏག་སིད་
སོང་ལ་རྒྱབ་བསན་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འདི་གཟིགས་རོགས་གིས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་
སོར་བའི་རྣམ་འགྱུར་ག་འདྲ་ཞིག་འདུག མི་ཚང་མ་ལ་ཚོར་བ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་འདྲ་
པོ་ལས་ས་པོ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ཚོར་བ་སྤེབས་དགོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡོད་རྤེད། བྱྤེད་སངས་ཤིག་བྱས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་འདྲའི་དབང་གིས་ཨ་རི་ལ་སོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་དང་དོ་སྣང་བསྤེབས་པ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས།
ཞུ་སོར་བ་ལ་ཚང་མས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ཞུ་
སོར་བས་ད་ལྟ་བཤད་དུས་ཞྤེ་པོ་ཡིན་མདོག་ཁ་པོ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་འདི་
འདྲ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། བོ་གཟུ་བོར་གནས་ནས་བཤད་ནའང་དྤེ་འདྲ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་
གསུངས་སོང་ཞྤེ་ན། ཞུ་སོར་བའི་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་ཀི་འདུག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་ཕྤེབས་ན་ཡང་ལབ་ཡ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་ཡང་ལབ་སོང་། དྤེ་འགན་བསྡུར་འདྲ་པོ་ཞིག་དང་། སིད་སོང་ལ་
མ་འདོད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད་བ། ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་ཁོང་ཕི་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ལ་བཅར་ན་ཡག་པོ་འདུག་ལབ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། མི་ཆ་ཚང་མར་
ཐོན་ནས་བསུ་བར་ཡོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་པའི་གནས་སངས་དྤེ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གི་བཤད་སངས་ཀི་འགོས་
སྒང་ལ་འགོ་དུས། ཡང་ཁྱད་མཚར་དྤེ་འདྲ་བཤད་ནས། གང་ལྟར་ཡང་མཚན་འབོད་མི་དགོས་པའི་མཚན་དྤེ་ཚོ་
ཡིན་ནའང་འདིར་བོས་ནས། ཕར་ཕོགས་ལ་འགན་བསྡུར་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ལ་བཟོས་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
ལབ་གྤེང་གསར་པ་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལའང་བཟོས་སོང་། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ཕི་ལ་བཟོས་སོང་། དྤེ་འདྲའི་གནང་སངས་ཤིག་གི་སྒང་ལ་གནང་བཞག ད་ལྟ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་འདྲ་པོ་
ཞིག་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། སོ་སོས་བདྤེན་པ་རང་གི་སྒང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས། སོ་སོས་གང་མཐོང་པ་དྤེ། གང་
ཐོས་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བས་ཁོ་རང་ལ་ཚུར་ག་རྤེ་ལབ་པ་དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སོ་སོ་བོས་བཏང་ཆྤེན་པོ་ཞིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གི་སྒང་ནས། ལས་ཀ་ཆ་ཚང་གཡུགས་ནས་བདྤེན་པ་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་པར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་སད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། སད་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཡང་ཡོད་མ་
རྤེད། སད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ལ། ཁོ་རང་ལ་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བདྤེན་པ་རང་གི་སྒང་ལ་སོ་
སོ་རང་གིས་མཐོང་པ། ཁོ་རང་རང་ལ་ལབ་པ་དྤེ། ཁོ་རང་དྤེ་རིང་འདིར་མནའ་སྤེལ་དཔང་བཙུགས་ནས་ལབ་པར་
ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ད་གིན་ངས་སྤྱི་
ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་ལ་ལབ་པ་དྤེ་བསད་སངས་སྐོར་གི་ Video དྤེ་ལབ་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ཚང་མ་
སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ནང་ཡོད་རྤེད། བསུ་བར་མ་ཡོང་བ་དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ནང་ཡོད་རྤེད། མ་བྱས་པ་
དྤེ་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་
ཆོལ་ཁའི་དབྱྤེ་འབྱྤེད་དྤེ་འདྲ་བཟོ་གི་འདུག ད་ནངས་ལབ་སོང་། ད་ལྟའང་ལབ་སོང་། ལབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཤར་
གིང་ཟླ་སོན་ལགས་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀི་ཆོལ་ཁའི་འོས་ཤོག་མང་ཤོས་དྤེ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་
ལགས་དབུས་གཙང་རྤེད། འོས་ཤོག་བླུག་མཁན་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀི་ཆོལ་ཁ་རྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་མ་
གཏོགས། དྤེ་ཆོལ་ཁ་དཀྲུག་རྒྱུའི་བསམ་བོ་ཡིད་ལ་འཁོར་མྤེད། བདྤེན་པ་གང་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་མ་
གཏོགས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་མི་མང་ཆ་ཚང་གིས་འོས་ཤོག་བླུགས་ནས་མང་ཤོས་རྤེད་ལབ་ན་ཏག་ཏག་
བསད་ཀི་མ་རྤེད་བ། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་མདོ་སོད་མི་མང་གིས་འོས་ཤོག་བླུགས་ནས་མཐོ་ཤོས་རྤེད་ལབ་ན་
སྣང་བ་མི་འགོ་བའི་སྐད་ཆ་རྤེད་པ། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་ནང་ལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ནང་
བཞིན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དབུས་གཙང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དབུས་གཙང་མི་མང་གིས་འོས་ཤོག་བླུགས་ནས་མཐོ་
ཤོས་དྤེ་ཆགས་ཡོད་དུས། དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ངོས་ནས་
གཏམ་གྤེང་དང་དམའ་འབྤེབས་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག ངས་ད་ནངས་ཞུས་པ་ཡིན། དམའ་འབྤེབས་
ཀི་གོ་དོན་ཡིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོ་སྤྱིར་བཏང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་འདི་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྤེན་པོ། མཁས་པ་སྐར་
ཚོགས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཡོད་དུས། འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ཚིག་འགྤེལ་དཔྤེ་མང་པོ་རྒྱག་
མཁན་ཡོད་རྤེད། དམའ་འབྤེབས་ཀི་ཚིག་འགྤེལ་གཅིག་ལ་གཏན་འཁྤེལ་ནས་རྒྱབ་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་མ་རྤེད། གཙོ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་དགོངས་དཔྱད་གནང་
ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་དམའ་འབྤེབས་ཟྤེར་དུས་གཞན་པ་ཞིག་ཉམ་དམས་སུ་བཏང་
བ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་གོ་དགོས་ཡོད་དུས། དྤེ་འདྲ་བའི་ཚིག་འགྤེལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། ཡོད་སིད་
པ་རྤེད། ངས་ཡོད་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་
དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གིས། གཏམ་གྤེང་བྱྤེད་པ་དྤེ་ད་ག་རྤེད། གཏམ་གྤེང་བྱས་པ་རྤེད། གཅིག་གིས་སྐད་
ཆ་བཤད། གཅིག་གིས་ཉན་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ན་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གིས་ཕར་དྲི་བ་བཀོད། ཚུར་ལ་ལན་བརྒྱབ་
ནས་གཏམ་གྤེང་བྱས་པ་རྤེད། ཕར་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཚུར་ལན་བརྒྱབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕར་རྡོ་མ་བརྒྱབ་ན་
ཚུར་གང་འཛག་གི་མ་རྤེད་ལབ་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ། དྤེ་ཡིན་དུས་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡོད་རྤེད། གཏམ་གྤེང་གི་ངོ་བོ་དྤེ་
ཁོ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཌི་སི་ཁུལ་གཙོས་པའི་དྤེ་ནིའུ་ཡོག་ལབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ལབ་སོང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ས་གནས་ཁག་གང་སར་ལབ་ཡོང་དུས་སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོས་བཤད་ཚུལ་འདྲ་པོ་ཞིག འབི་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག་
གིས། ཌི་སི་ཁུལ་གཙོས་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ལབ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འདིའི་ནང་ལ་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་དྤེ་ཚོ་
ཚུད་ཡོད་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་འདིའི་སྒང་ལ་གང་ལྟར་གོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་
སོར་བས་གསུང་བབ་ནང་བཞིན་གི་མི་ ༢༦ སྐད་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་དངུལ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། མི་དྤེ་ཚོ་ཡིན་
ནའང་སོ་སོའ ་ི འཚོ་བ་བསལ་ནས་སོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་ཡོང་བདྤེ་མིན་དང་། གུང་གསྤེང་རག་
མིན་དང་། ཡིག་ཆ་འགིག་མིན་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་སབས་བདྤེ་པོ་ཞིག་
ཤོག་ལབ་ནས་ཡོང་ཆོག་ཆོག་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཁིམས་ལུགས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་ཁིམས་ལུགས་གཞི་བཞག་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ཀིས་ཚོད་དཔག་གི་གཞི་གཅིག་བཟུང་ནས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་བཞིན་གིས་སྤྱི་
ཡོངས་ལ་ཁྱབ་དགོས་པ་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་གི་གནད་དོན་འདི་དང་འདིའི་རིགས་དྤེ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདི་ཁིམས་
ལུགས་གནད་དོན་དྤེ་འཁོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དྤེ། དྤེ་འདྲའི་གནས་
སངས་འོག་ལ་ཁིམས་ལུགས་འདི་བཟོ་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རྤེད། རྩོམ་སིག་བྱྤེད་མཁན་ཡིན་ནའང་རྤེད།
ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་མཁན་ཚང་མ་ཡིན་ནའང་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གིང་གི་ཁིམས་ལུགས་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་
ཡིན་ནའང་ Assumption ལབ་པ་དྤེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་གི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་
ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རྤེན་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཆགས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
མཆོག་ནས་ཅིས་ཀང་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་། གང་ལྟར་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གཞི་རྩ་
གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དྤེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་གཟིགས་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་དང་དྤེ་
རིང་གཉིས་ཀར་ང་ཚོས་གནད་དོན་འདི་གཉིས་ཀར་བསོམས་ཤིག་བརྒྱབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་
གཞི་གཅིག་བཟོས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་། དྤེ་རིང་གི་གནད་དོན་ཁ་པ་དྤེའང་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༧༧ ཚོད་དཔག་གི་ངོ་བོའ ་ི སྒང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གནང་ཐུབ་ཀི་རྤེད་བསམ་པ་ང་རང་ངོས་ནས་འདི་དྲན་བསད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་འདི་ལྟར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གང་ལྟར་ཡང་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་འདིར་
ཡོང་ནས་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པ་ནང་བཞིན་གིས་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་རང་
གིས་བཤད་ཡོད་པ། ཁོ་རང་གིས་མིག་མཐོང་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་ལྟར་ཚིག་དོན་ཉུང་ན་ཡང་དོན་དག་དྤེ་གནད་
ལ་འཁྤེལ་བ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གཞི་རྩ་མྤེད་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན།
བཀའ་ཤག་ལ་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་དགུ་པ་ནང་འཁོད་
དགོས་པ་ཆགས་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྡོག་རྡོག་སིང་བསྡུས་ལན་གཅིག་ལ་ཞུས་ན། ཐ་མག་འཐྤེན་པ་དང་བཞུགས་སངས་ཁ་
བསོགས་ནས་བཞུགས་པ། ཕྤེབས་བསུར་མ་བཅར་བ། དྤེའི་གས་དྤེ་གནད་དོན་འདིའི་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་
གྤེང་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ཐ་སད་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་མི་འདུག ད་ཁོ་དང་ཁོང་གང་ཡིན་ནའང། ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ནའང་། རྩ་བས་
ཁོང་ཞུས་ཡོད་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་ཁོ་དང་ཁོང་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་སིད་སོང་ངོས་ནས་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་དྤེ་
འདྲ་ཞིག་བརོད་ཡོད་པ་དང་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ཡིན་པ་ཚོར་ཡོད་མ་རྤེད། ཐོས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་སྐབས་སུ་བརོད་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཆྤེད་དུ་ཕ་གིར་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་
ནས་འདི་ཐྤེངས་དང་པོ་ཁ་མཆུ་བཙུགས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་བརོད་པ་དྤེའི་གས་དྤེ། གཞི་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཚུལ་དུ་
སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྤྱིར་བཏང་ནས་ཁ་མཆུའི་དམའ་འབྤེབས་ཁིམས་ལུགས་འགོ་སངས་ཟྤེར་ནས། ང་
ཚོར་ཁིམས་ལུགས་འགོ་སངས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། དམའ་འབྤེབས་ཀི་འགོ་སངས་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་བརོད་པ།
དུས་ཚོད། སུའི་མདུན་ལ། བརོད་པ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ག་རྤེ་ཡིན་མིན། སྔོན་ཚུད་ནས་ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་གང་ཡིན་
ནའང་དྤེའི་ནང་ལ་འགོད་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོ་དང་ཁོང་དྤེ་ཚོ་གཉིས་ཀི་ཚབས་ཆྤེ་ཆུང་། ཚིག་བརོད་
དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་ལིད་ཚད་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། དྤེ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་འགལ་འཛོལ་
ཚབས་ཆྤེར་རྩིས་ནས་ཉྤེས་པ་བཏང་བ་ཞིག་ལ། དྤེ་ལའང་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཆ༌༧༌༥། གནད་དོན་བདུན་པ་དང་འབྤེལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
༡)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༡༠ དང་འབྤེལ། ཞུ་རྩ་དོན་ཚན་ ༤་༡༠ ནང་ལ། རྩོ ད ་ལན་པའི ་ སོ ན ་འཛུགས་
དྤེ ་ ནི ། གུས་པའི ་ མི ་ གཤི ས ་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་དང་། གཞི ་ མྤེ ད ་ཉྤེ ས ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞི ག ་
ཡི ན ་ཞྤེ ས ་པ་ཇི ་ ལྟར་ཡི ན ་མི ན ་ཞུ་སོ ར ་བས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་དྤེ འི ་ གོ ང ་གི་དོ ན ་ཚན་གཉི ས ་དྤེ ། གཅི ག ་དྤེ ་ བཀའ་བོ ན ་འོ ས ་མི ་ ཟྤེ ར ་བ་དྤེ ་ རྤེ ད ། གཉི ས ་པ་
དྤེ ་ D.C གཙོ ས ་པའི ་ ཟྤེ ར ་བའི ་ དྤེ ་ གཉི ས ་ཀི ་ གནད་དོ ན ་ཐོ ག ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ ཉི ན ་གཉི ས ་རི ང ་དཔང་
པོ ་ འབོ ད ་པ་དང་རྩོ ད ་གྤེ ང ་བྱྤེ ད ་དགོ ས ་པ་ཆ་ཚང་ཞི ག ་བྱས་པ་རྤེ ད ། དྤེ འི ་ ཐོ ག ་ནས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱྤེ ད ་
དགོ ས ་པ་ཆ་ཚང་ཞི ག ་སོ ་ སོའི་ ངོ ས ་ནས་ཞུ་དགོ ས ་པ་ཆ་ཚང་ཞི ག ་ཞུས་ཟི ན ་པ་རྤེ ད ། འདི ་ བརྒྱུད་
ནས་གང་ལྟར་ག་རྤེ ་ ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན ་ཟྤེ ར ་ན། ང་རང་གི ་ གཤི ས ་ཀ་ལ་མི ་ ཕར་ཕོ ག ས་དྤེ ར ་ཕན་ཐོ ག ས་རྒྱུའི ་
ཆྤེ ད ་དུ་སོ བ ་གསོ ་ རྒྱབ་དགོ ས ་པ་དྤེ ར ་རྒྱག་གི ་ ཡོ ད ། དྤེ ་ བརྒྱབ་པ་རྤེ ད ། ད་ལྟ་དྤེ ་ བརྒྱབ་ས་ནོ ར ་བའི ་
བཟོ ་ འདྲ་ཞི ག ་ཆགས་ནས། སོ བ ་གསོ ་ བརྒྱབ་ས་དྤེ ་ ཚུར་དཔང་པོ ར ་ཐོ ན ་ནས་ཁི མ ས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་
གནད་དོ ན ་ཆགས་དགོ ས ་པ་དྤེ ་ འདྲ་ཆགས་ཡོད་དུས། ངའི ་ མི ་ གཤི ས ་ཟྤེ ར ་དུས། ངའི ་ གཤི ས ་ཀ་དྤེ ་
གང་འདྲ་ཞི ག ་ཡི ན ་ཟྤེ ར ་ན། གཞན་པར་ཕན་ཐོ ག ས་རྒྱུ་རང་རང་ཞི ག ་བསམ་བོ ་ བཏང་ནས། ཕན་
ཐོ ག ས་རྒྱུའི ་ ཆྤེ ད ་དུ་སོ བ ་གསོ ་ རྒྱབ་ཀི ་ ཡོ ད ། གོ ང ་རི མ ་ལ་མ་བརྩི ་ བ་དང་མཐོ ང ་ཆུང་བཏང་བ། དམའ་
འབྤེ བ ས་བྱས་པ། ཟུར་ཟ་བྱས་པ་དྤེ ་ འདྲའི ་ གནས་སངས་གང་ཡང་མྤེ ད ། འདས་པའི ་ གནས་ཚུལ་
དངོ ས ་ཡོ ད ་བྱུང་བ་དྤེ ་ ཚོ ་ ཡང་། སྐབས་རྤེ ་ སྐབས་རྤེ ར ་མི ་ དང་མི ་ འཛོ མ ས་དུས་སྐད་ཆ་ཡོང་གི ་ རྤེ ད ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བ། དྤེ ་ ཚོ ་ དངོ ས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དྤེ འི ་ གས་དྤེ ་ སྐབས་དང་དུས་སོ ་ སོ ར ་ཞུས་པ་དྤེ ་ འདྲ་
མ་གཏོ ག ས། ཆྤེ ད ་མངགས་བརྩམས་བཞག་པ་དྤེ ་ འདྲ་རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་མི ན ། དྤེ ་ ངའི ་ གཤི ས ་ཀའི ་ ནང་
ལ་མྤེ ད ། ད་ལྟ་དྤེ ་ ལ་ཉྤེ ས ་འཛུགས་གནང་བ་ཚང་མ་ངས་དཔལ་ལྡན་སི ད ་སོ ང ་མཆོ ག ་དང་བཀའ་ཤག་
ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་བྱས་ནས་བཀའ་བོ ན ་འོ ས ་མི ་ གཅི ག ་ལ་བོ ་ སྣ་འགྱུར་ཐབས་བྱས་ནས། ངན་བསབ་
བྱས་ནས། ཁྱྤེ ད ་རང་ལས་ཀ་དྤེ ་ འདྲ་བྱྤེ ད ་དགོ ས ་ཀི ་ རྤེ ད ། ཡང་མི ན ་ན་བྱྤེ ད ་དུ་བཅུག་པ་དྤེ ་ འདྲ་ཞི ག ་
ལ་གོ ་ དགོ ས ་ཀི ་ ཡོ ད ་དུས། དྤེ ་ འདྲ་རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་བྱས་མྤེ ད ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན ། དྤེ ་ ནང་བཞི ན ་གིས་ D.C
གཙོ ས ་པའི ་ ས་གནས་ག་པར་ཕི ན ་པ་ཡི ན ་ནའང། ང་བསད་ས་མི ་ འདྲ་མི ་ འདྲ་ལ་སོ ད ་ཀི ་ ཡོ ད ་རྤེ ད །
ག་པར་ཕི ན ་པ་ཡི ན ་ནའང་ང་མགོ ན ་ཁང་ནང་ལ་སོ ད ་ཀི ་ ཡོད་མ་རྤེ ད ། བོ ད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པ་སུས་ག་
པར་སོ ད ་ལབ་པ་ཡི ན ་ནའང་བསད་ཀི ་ ཡོ ད ། བསད་ས་དྤེ ་ ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོ ལ ་ཁ་གསུམ་གི ་ མི འི ་ ནང་ལ་
བསད་མོ ང ་ཡོ ད ། དྤེ ་ ཚོ ར ་བསད་པའི ་ སྐབས་སུ་ཡི ན ་ནའང་ད་ལྟ་འདི ར ་སོ ན ་བརོ ད ་བྱས་པ་ནང་བཞི ན ་
རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་བྱྤེ ད ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེ ་ ཡི ན ་པ་སོ ང ་ཙང་ང་རང་གི ་ ནམ་རྒྱུན་མི འི ་ གཤི ས ་ཀ་འདི ་ ལ་
དམའ་འབྤེ བ ས་གནང་གི ་ འདུག བཀའ་ཤག་གི ས ་ང་ལ་སོ ན ་འཛུགས་དྤེ ་ འདྲ་གནང་ཡོ ང ་དུས། དམའ་
འབྤེ བ ས་གནང་གི ་ འདུག དྤེ ་ གཞི ་ མྤེ ད ་ཀི ་ ཉྤེ ས ་འཛུགས་རྤེ ད ་ཞུ་གི ་ ཡི ན ། 2:36:05
༢)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༡༠་༡ དང་འབྤེ ལ ། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སྐབས་དྤེར་ལས་བྱྤེད་དང་སྤྱི་
འཐུས་ཀི་མཚན་གནས་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་པ་ནི། གལ་སིད་མཚན་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ནང་ཁུལ་
གྤེང་མོལ་གནང་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།

ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་ངས་མཚན་གནས་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དྤེའི་སྐབས་ངས་ཞུ་སའི་གང་ཟག་
དྤེའི་གནས་བབས་དྤེ་འགྤེལ་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ལ་སོན་བརོད་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་གསུང་གི་ཡོད་དུས། དྤེའི་སྐབས་ལ་ངས་བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་
མྤེད་ཅིག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་མྤེད། ངས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ས་དྤེ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ང་རང་ཡང་དོན་
གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་ཟིན་པ་རྤེད་དྤེ། ང་ང་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ལ་ལས་
གནས་དྤེར་ Elect ལབ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་དང་ Select ལབ་པ་དྤེ་འདྲ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡིན་ན་གང་ཤྤེས་མ་
གཏོགས། ང་རང་ཡང་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། ཕར་ཕོགས་ཞུ་ས་དྤེ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ཞུས་པ་དྤེ་སྒྲུབ་པའི་
ཆྤེད་དུ། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སྐབས་དྤེ་དུས་ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད། མཚན་གནས་གང་ཡང་མ་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་
འདྲ་མིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་རྤེད་ཡོང་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ག་པར་ཕིན་པ་ཡིན་
ནའང། ངས་མི་ལ་འབྤེལ་བ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩི་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ས་གནས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཕིན་
པ་ཡིན་ནའང། ཚོགས་འདུ་ག་འདྲ་ཞིག་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང། གཞུང་འབྤེལ་གི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འགོ་བའི་
སྐབས་སུ་མི་དང་མི་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩི་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། མི་ག་ཚོད་མང་མང་ཐུག་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་མིའི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ནས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེ་མཚན་གནས་ཡོད་དང་མྤེད་ཀི་ཁྱད་པར་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༣)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༡༠་༡ འབྤེལ། ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་དམའ་འབྤེབས་
བྱས་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ། གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་དམ།

ཞུ་སོར་བས། ངས་ནམ་རྒྱུན་བརྩི ་ སངས་འདྲ་བོ ་ དྤེ ་ ག་རྤེ ་ བརྩི ་ གི ་ ཡོ ད ་ཟྤེ ར ་ན། མི ་ གཅི ག ་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་
བྱས་པ་རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་དུས། མི ་ གཅི ག ་གི ས ་བྱས་མྤེ ད ་པ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་ཞི ག ་བཤད་ཡོ ང ་ན། དྤེ ར ་
དམའ་འབྤེ བ ས་ཞྤེ ས ་གོ ་ བ་ལྤེ ན ་དགོ ས ་ཀི ་ རྤེ ད ་བསམ་གི ་ འདུག ད་ལྟ་ངས་ཁ་སྤེ ང ་དང་དྤེ ་ རི ང ་གི ་
ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ བརྒྱུད་རི མ ་དྤེ འི ་ ནང་ལ་ག་རྤེ ་ ཞུས་ཡོད་ཟྤེ ར ་ན། ང་ཚོ ་ ཕི ་ ཟླ་གསུམ་པའི ་ གོ ས ་
ཚོ ག ས་ཚར་བའི ་ རྤེ ས ་ནས། དཔྤེ ར ་ན་ཆོ ས ་སོ ང ་སྤྱན་འདྲྤེ ན ་ཞུས་པ་རྤེ ད ། ལྷ་མོ ་ སྤྱན་འདྲྤེ ན ་ཞུས་པ་
རྤེ ད ། དྤེ འི ་ སྐབས་ནས་བཟུང་ཕི ་ ཟླ་ ༧ པ་བར་དུ་ཤར་གི ང ་ཟླ་སོ ན ་ལགས་དང་ང་ཚོ ་ ཐུག་མྤེ ད ་པ་
སོ ང ་ཙང་། དྤེ འི ་ དབར་གི ་ གནས་སངས་ག་རྤེ ་ བྱུང་བ་དྤེ འི ་ གས་དྤེ ་ ངས་འགྤེ ལ ་བཤད་ཞུས་པ་ཡི ན །
དྤེ ་ གང་དང་གང་བྱུང་བ། དངོ ས ་ཡོ ད ་གང་བྱུང་བ་དྤེ ་ འགྤེ ལ ་བཤད་ཞུས་པ་ཡི ན ་མ་གཏོ ག ས་གཞན་པ་
ངས་གང་ཡང་ཞུས་མྤེ ད ། དྤེ ་ བྱས་ནས་ངས་གཞི ་ རྩ་མྤེ ད ་པ་ཟྤེ ར ་བ་དྤེ ། གཞི ་ མྤེ ད ་ཟྤེ ར ་བ་ཞི ག ་ཡོ ད ་
རྤེ ད ་བ། གཞི ་ མྤེ ད ་ཟྤེ ར ་བའི ་ ཚི ག ་དྤེ ་ འཇུག་དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་དྤེ ་ ཡི ན ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན །
༤)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༡༠་༡ དང་འབྤེ ལ ། གནད་དོན་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཞུ་སོར་བའི་གཞུང་འབྤེལ་ལས་
དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་བསྒྲུབས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་པར་
འབྤེལ་བ་དྤེ་བས་ཀང་མྤེད་ཅྤེས་པ་ཇི ་ ལྟར་ཡི ན ་པ་ཞུ་སོ ར ་བས་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། ངས་དོ ན ་གཅོད་ཀི ་ འགན་འཁུར་བ་དྤེ ་ ༢༠༡༦ ཕི ་ ཟླ་ ༨ ཚེ ས ་ ༢༩ ལ་རྤེ ད ། དྤེ འི ་ ཉི ན ་མོ ར ་
རྩི ས ་སོ ད ་རྩི ས ་ལྤེ ན ་བྱས་ནས་ཡི ་ གྤེ ར ་ས་རགས་བརྒྱབ་པ་རྤེ ད ། དྤེ འི ་ དབར་ལ་ང་མི ་ སུ་འདྲ་ཞི ག ་
ཐུག་ཡོ ད ་ནའང་། སྐད་ཆ་གང་འདྲ་ཅི ག ་བཤད་ཡོད་ནའང་། དྤེ འི ་ གས་དྤེ ་ གཞུང་འབྤེ ལ ་གི ་ ལས་དོ ན ་
རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་ཆགས་ཀི ་ མྤེ ད ། གཞུང་འབྤེ ལ ་གི ་ ལས་ཀ་བྱྤེ ད ་རྒྱུའི ་ འགོ ་ འཛུགས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེ ད །
གཞུང་འབྤེ ལ ་གི ་ ལས་དོ ན ་ཆགས་རྒྱུ་ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ངས་ལས་ཀ་ག་རྤེ ་ བྱས་ནའང་ང་དོ ན ་གཅོ ད ་ཡི ན ་
ད། ང་བསྐོ ་ གཞག་ཟི ན ་པའི ་ དོ ན ་གཅོ ད ་ཡི ན ་ད་ཞྤེ ས ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི ་ ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ཡི ན ་ནའང་
བསམ་བོ ་ བཏང་བ་དྤེ ་ འགན་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་སོ ང ་ཙང་། མ་འོ ང ས་པའི ་ ལས་གཞི ་ དང་འབྤེ ལ ་ནས་བསམ་
བོ ་ གཏོ ང ་གི ་ ཡོ ད ། དྤེ ་ ནང་བཞི ན ་གིས་དཔལ་ལྡན་སི ད ་སོ ང ་མཆོ ག ་རྤེ ད ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག ་
བཀའ་བོ ན ་དྤེ ་ དུས་སི ད ་ཚབ་རྤེ ད ། དྤེ ་ བཞི ན ་བསོ ད ་ནམས་ནོ ར ་བུ་དྭགས་པོ ་ ལགས་ཀི ་ མདུན་ལ་
སོ བ ་སོ ན ་ཞུ་བར་བཅར་བའི ་ སྐབས་སུ་མ་འོ ང ས་པའི ་ འཆར་གཞི ་ དང་། ལས་དོ ན ་བྱྤེ ད ་ཕོ ག ས་དང་དྤེ ་
ཚོ འི ་ སྐོ ར ་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། དྤེ ་ ཚོ འི ་ གས་དྤེ ་ གཞུང་འབྤེ ལ ་གི ་ ལས་དོ ན ་ཞི ག ་ལ་ངོ ས ་འཛི ན ་
བྱྤེ ད ་ཀི ་ ཡོ ད ་ན་མ་གཏོ ག ས། དྤེ ་ མ་ཡི ན ་པ་ང་རང་ནང་མི ་ ཐུག་པ་ཡི ན ་ནའང་རྤེ ད ། གོ ག ས་པོ ་ ཐུག་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡི ན ་ནའང་རྤེ ད ། ཟབ་སོ ང ་ལ་འགོ ་ བ་ཡི ན ་ནའང་རྤེ ད ། ཟབ་སོ ང ་ལ་འགོ ་ བ་དྤེ ་ གཞུང་འབྤེ ལ ་གི ་ ལས་
དོ ན ་ཞི ག ་ལ་ངོ ས ་འཛི ན ་ཞུ་གི ་ མྤེ ད ། དྤེ ་ ལས་དོ ན ་མ་རྤེ ད ། ལས་དོ ན ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི ་ ལས་དོ ན ་
ཞི ག ལས་ཀ་བགོ ་ བཤའ་བརྒྱབ་པའི ་ ལས་དོ ན ་ཞི ག ་མ་རྤེ ད ། ཟབ་སོ ང ་དྤེ ་ སོ བ ་སོ ང ་ལྤེ ན ་རྒྱུའི ་ ཆྤེ ད ་
དུ་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཡི ན ་པ་སོ ང ་ཙང་དྤེ ་ འདྲ་དང་འབྤེ ལ ་བ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེ ད ་ཞུ་ དགོ ས ་པ་དྤེ ་ དང་། དྤེ ་ འདྲའི ་
འབྤེ ལ ་བ་རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་མྤེ ད ་དུས། བཀའ་ཤག་གི ་ དགོ ང ས་གཞི ། གཞུང་འབྤེ ལ ་གི ་ ལས་དོ ན ་བྱྤེ ད ་
ཕོ ག ས་དང་འབྤེ ལ ་བ་ཆགས་ཀི ་ མྤེ ད ་དུས། དྤེ ར ་བཀའ་ཤག་གི ་ དགོ ང ས་གཞི ་ བསྒྲུབ་ཐུབ་དང་མི ་ ཐུབ་
ཟྤེ ར ་བའི ་ སྐད་ཆ་ཡོ ང ་ས་ཡོད་མ་རྤེ ད ་བ། དྤེ ་ ཡི ན ་དུས་དྤེ ་ འདྲའི ་ རྒྱུ་མཚན་གི ་ ཐོ ག ་ནས། ད་ལྟ་སོ ན ་
བརོ ད ་བྱས་པ་དྤེ ། ཁྱྤེ ད ་རང་གི ས ་དམའ་འབྤེ བ ས་བྱས་བཞག བོ ་ སྣ་འགྱུར་ཐབས་བྱས་བཞག དྤེ ་ འདྲ་
བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེ ད ། དྤེ ་ ཚོ འི ་ གས་དྤེ ་ ལས་དོ ན ་དང་འབྤེ ལ ་བ་ཟྤེ ར ་བ་དྤེ ་ རྩ་བ་ཉིད་ནས་
ཆགས་ཀི ་ ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། བོ ་ སྣ་འགྱུར་ཐབས་གལ་སི ད ་ངས་བྱས་ཡོ ད ་པའི ་ དབང་དུ་བཏང་ཡི ན ་ནའང།
དབང་དུ་བཏང་བ་ཡི ན ་ན་ཞུ་གི ་ ཡོ ད ་ད། དྤེ ་ ངའི ་ ལས་དོ ན ་བྱྤེ ད ་ཕོ ག ས་དང་འབྤེ ལ ་བ་རྩ་བ་ཉི ད ་ནས་
ཆགས་ཀི ་ ཡོ ད ་མ་རྤེ ད ། ད་ལྟ་ངས་བྱས་མྤེ ད ་དུས་ཙམ་པ། དྤེ ་ བས་ཀང་ལས་དོ ན ་དང་འབྤེ ལ ་བ་
ཆགས་ཀི ་ མྤེ ད ་དུས། བཀའ་ཤག་གི ་ དགོ ང ས་གཞི ་ འདི ་ དང་དྤེ འི ་ སྒྲུབ་བྱྤེ ད ་དྤེ ར ་བཀའ་ཤག་གི ས ་གང་
འདྲ་བཀོ ད ་པ་ཡི ན ་ནམ་བསམ་བསམ་ཞི ག ་སྤེ མ ས་ནང་ལ་མང་པོ ་ ཞི ག ་དྲན་སོ ང ་། བཀའ་ཤག་གི ་
དགོ ང ས་གཞི ་ སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པར་ངོ ས ་འཛི ན ་བྱས་པ་རྤེ ད ་ཟྤེ ར ་དུས། བཀའ་ཤག་གི ་ དགོ ང ས་གཞི ་ ག་རྤེ ་
རྤེ ད ། ངའི ་ ལས་འགན་མ་འཁུར་སྔོ ན ་ལ། དྤེ ་ ཚོ འི ་ གས་དྤེ ་ ག་རྤེ ་ ཡི ན ་མི ན ་གསལ་པོ ་ ཆགས་མ་སོ ང ་།
ཡི ན ་ནའང་དྤེ ་ བཀའ་ཤག་གི ་ དགོ ང ས་གཞི ་ གང་ཡི ན ་ནའང་དྤེ ་ ཐུབ་དང་མི ་ ཐུབ་དྤེ ་ ལ་འབྤེ ལ ་བ་རྩ་བ་
ཉི ད ་ནས་ཆགས་ཀི ་ མྤེ ད ་ཞུ་དགོ ས ་དོ ན ་དྤེ ་ ཡི ན །
༥)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤་༡༠་༣ དང་འབྤེ ལ ། ཞུ་རྩའི ་ ནང་སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གསལ་བཤད་
ལན་འདྤེབས་བརྒྱུད་དངོས་དོན་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ངྤེས་ཞྤེས་པའི་སིག་གཞི་
གང་ཡིན་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་སོར་བས། སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་བརྒྱུད་དངོས་དོན་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་གསལ་པོ་བཟོ་
དགོས་ངྤེས་ཡིན་ཡང་དྤེ་ལས་ལྡོག་སྤེ། ཐག་གཅོད་སྔོན་ལ་གནང་སྤེ། རྒྱུ་མཚན་རྤེས་ལ་བཏོན་པ་ནི། སིག་གཞི་
གཞིར་བཟུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བང་དོར་སིག་གཞི། ཁིམས་དོན་གནད་དོན་ནང་ལ་ཡོད། དྤེ་ནས་གསལ་བསགས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་
གིས། དངོས་གནས་བྱས་ན་དངོས་དོན་བདུན་པ་བར་དུ་ཚར་བ་རྤེད།
དངོས་དོན་བརྒྱད་པར་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞིབ་གཅོད་རྤེས་མ་ཚེས་ག་དུས་ཡིན་མིན་གཏན་
འཁྤེལ་རྒྱུ་རྤེད། གསལ་བསགས་འབྱོར་གི་རྤེད། ཞིབ་གཅོད་རྤེས་མ་དྤེར་ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་གཉིས་དང་།
དྤེར་ནང་གསྤེས་གསུམ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ལ་འགོ་གི་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཆ༌༧༌༦།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་དོན་བདུན་པའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
ཀ

བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ཁྱྤེད་རང་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་
ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡོད་པ་སོགས་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་རིང་སིད་སོང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཅྤེས་
པའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་བོན་འོས་མི་དྤེར་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་
སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

ཀ༌༡། སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་བྱས་ཡོད་སྐོར་རྩོད་ལན་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡) ཞུ་ལན་ ༤་༡༠་༡ ནང་། ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༡༠་༡ ནང་། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སྐབས་དྤེར་ལས་བྱྤེད་
དང་སྤྱི་འཐུས་ཀི་མཚན་གནས་གང་ཡང་མྤེད། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྤེང་མོལ་བྱྤེད་སྐབས། སིད་སོང་མཆོག་ལ་
གཞི་མྤེད་ཀི་དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད་ལ། ཁོ་མིའི་བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཟྤེར་བ་
བདྤེན་པ་གཏན་ནས་མིན། ཞྤེས་གསལ་ཐད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ནི་བོད་མི་མང་སྤྱི་ཟུར་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་ཤག་གི་
བཀའ་བོན་དུ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་མོང་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཁོ་མོའ ་ི མདུན་དུ་སིད་སོང་ལ་
གཞི་མྤེད་དམའ་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་རང་ཉིད་བཀའ་ཤག་གིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་
གཞག་བྱས་པ་དང་། སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་ཤག་ལྷན་དུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱས་ཡོད་
ནའང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༢ བར་ཧ་རི་ཡ་ནར་ཕི་དྲིལ་ལས་བྱྤེད་ཁག་ཅིག་ལ་ཕི་
འབྤེལ་ལས་དོན་སྐོར་དམིགས་བསལ་ཟབ་སོང་ཞིག་གོ་བསིགས་ཞུས་པའི་ཁོངས་སུ་ཞུ་སོར་བའང་ཡོད་
ཅིང་། སྐབས་དྤེར་ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་བྱྤེད་གཞན་བཅས་ཁོང་རང་གི་
སོད་གནས་མགོན་ཁང་ཁང་མིག་ཏུ་ཆྤེད་འགུག་བྱས་ཏྤེ་སྐད་ཆའི་ཁོད་དུ་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེའི་སྐོར་
རྒྱབ་བཤད་མང་པོ་བརྒྱབ་ཞོར་ཁོང་རང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། དྤེར་བརྤེན་ཁོང་རང་གིས་ལས་དོན་འགན་
འཁུར་ཞུ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པ་ལས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མིན་པར་སོང་། ལས་ཡུན་རིང་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་མ་བརྒྱུད་པར་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་
ཐྤེངས་གཅིག་མིན་པར་ལན་མང་བཤད་པ་དྤེས་ཞུ་སོར་བའི་ཕུགས་བསམ་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སོན་བཀོད་མངགས་དང་ལྤེན་མི་ཞུ་བའི་འདུན་པ་དང་ཀུན་སོང་། ཐག་གཅོད་བཅས་
ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་ར་འཕྲོད་གཅིག་ཡིན། ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སུ་
སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་ཆུད་ཟོས་འགོ་ངྤེས་ཡིན་
ལུགས་སོགས་བཤད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལས་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་གནང་ག་
ལ་ཐུབ། བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཤུགས་ཆྤེ་བྱས་པ་དང་། ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་སོགས་དངོས་བདྤེན་ཡིན་པ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་བའི་དཔང་
ཡིག་ནས་གསལ་པོར་ཤྤེས་ཐུབ་པས། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༨། ཡིག་ཆ།)
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ཁོ་རང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་བསྐོ་གཞག་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་གཞག་མིན་པ་བཟོ་འདྲ་པོ།
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་བསྐོ་གཞག་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ཁོ་རང་གིས་ལས་འགན་
འགན་འཁུར་ཞུ་ཡུལ་དྤེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པ་ལས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མིན་པ་དྤེའི་སྐོར་དྤེ་
གསུངས་ཡོད་འདུག ཁོ་རང་གི་ལས་ཡུན་རིང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ཕི་དྲིལ་དང་བཀའ་ཤག་མ་བརྒྱུད་པར་ཐད་
ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལབ་ནས་དྤེ་འདྲའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་འདུག བཀའ་
མོལ་དྤེའི་རིགས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག ལྷག་པར་དུ་ཕི་
དྲིལ་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་དོན་གཅོད་ཅིག་གིས་དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་མ་འོས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ནས་ཁོ་རང་
གིས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། སིད་སོང་ལ་འགོ་འཁིད་ཀི་ནུས་པ་མྤེད་པ་དང་། ནུས་པ་ཞན་པ་དང།
སིད་སོང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཡིན་ནའང་ཡག་པོ་མྤེད་ལུགས་དང། དྤེ་ཡིན་དུས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་རྩ་དགོངས་
ཞུས་པའི་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡང་སིད་སོང་གི་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་བྱས་ནས། དྤེ་ལ་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་
པའི་ཐོག་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཡོད་ལུགས། དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ཡང་གསུངས་འདུག གསུམ་པ་དྤེ་ལ་སྐབས་དྤེ་
དུས་ཁོ་རང་གིས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། ཁོང་གིས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་ལ་
གནང་སངས་དྤེ་འདྲ་གནང་ན་ཡང། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་སིད་སོང་འོག་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་
ཡིན་ན། ཁྱོད་རང་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་ལ་ག་འདྲ་བྱུང་སོང། ཁྱོད་རང་ཡང་ད་དུང་ལས་ཀ་
བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ནམ་བཟོ་འདྲ་པོ། ཞྤེས་ལན་མང་པོར་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་བཞག ད་དུང་ཁོ་པས་མུ་མཐུད་
ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་སིད་སོང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་
པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་ཆུ་ནང་ལ་མཆོངས་པ་མ་ཟད་ཁྱོད་རང་ཡང་ཆུ་ནང་མཉམ་དུ་འཁིད་འགོ་ཡི་རྤེད་བཟོ་འདྲ་
པོ། དྤེའི་རིགས་ཀི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་གནང་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་གསྤེས་དགུ་པ་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་ལ་གང་བིས་པ་དྤེ་ཡང་གཞི་རྩ་
རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་བོ་ཕམ་དང་བཅས་པས་འབི་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་དྤེ་རིང་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཨང་
༤༨ པ་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པ་དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ངས་རགས་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། རྩ་བས་ཡི་གྤེ་ནང་ལ་ག་
རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་གཟིགས་ཡོད་རྤེད་ལ། ཞུ་སོར་
བ་ཁོ་རང་གིས་ཡིན་ན་ཡང་གཟིགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
མཆོག་གིས་དུས་ཚོད་བསི་ཚགས་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མ་ཀློག་མ་དགོས་པ་ཞྤེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚང་མ་བཀླགས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞིབ་ཕྲ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དཔང་པོ་ཁོ་རང་དྤེ་རིང་འདིར་ཕྤེབས་ཡོད་
དུས། ཁོ་རང་གིས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་གསུང་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༢) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ངན་བསབ་ལབ་དུས། ངན་བསབས་པ་རྤེད། ངན་ལབ་པ་དྤེ་ངན་པ། བསབ་ལབ་པ་
དྤེ་ཕ་གི་དྤེར་བསབས་པ་རྤེད། དབྱིན་ཇི་སྐད་ནས་ཞུ་ན། Teach bad things ལབ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་ད། དྤེ་ལ་
ངན་བསབ་ཟྤེར། དྤེ་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དམིགས་བསལ་མཐོང་གི་མི་འདུག
ཀ༌༢། སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་བྱས་ཡོད་སྐོར་ཞུ་སོར་བའི་དགག་སྒྲུབ།
༡) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དཔང་རགས་ཕུལ་བའི་ནང་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་མྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་
ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། འདི་དཔང་པོ་ལ་དྲི་རྩད་གནང་བའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོ་ཆོག་གི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དཔང་རགས་དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ལ་བངས་པ་ཞིག་རྤེད། ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་དཔང་རགས་བངས་པ་ཞིག་དང་། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་དང་
དངོས་དོན་དང་པོ་རྩོད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། གནད་དོན་འདི་བསམ་
བཏང་དྲན་སྤེས་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། ད་དུང་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཞིག་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་
ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་དཔང་པོའ ་ི དཔང་རགས་དྤེ་ནང་ལ་ནང་མོལ་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། འདི་ནང་མོལ་རང་ཡིན།
ནང་མོལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་རན་པས་གཞོན་པ་ལ་ང་ཚོའི་འབྤེལ་བ་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ཕན་
ཚུན་དང་འབྤེལ་བ། ནང་མི་དང་འབྤེལ་བ། དྤེར་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་
ཡིན་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཤ་ཚ་ངང་རན་པས་གཞོན་པ་ལ་སོབ་གསོ་རང་ཡིན་ཞྤེས་འདི་ཞུས་ཡོད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ད་གིན་གོང་དུ་དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་བརོད་པ་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་བ་འདིའི་ནང་ལ་
ནང་མོལ་ལབ་ནས་བིས་ཡོད་རྤེད། ནང་མོལ་ཡིན་པ་ཁས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་
བས་ཉྤེ་པོ་བརྩིས་ནས། འབྤེལ་བ་དང་ཀུན་སོང་གཉིས་འདི་སྔོན་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ།
ནང་མོལ་ཞིག་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་མི་བོས་འཁྤེལ་ས་ཞིག་གིས་སིད་སོང་ལ་ཞུས་པ་དྤེ། རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་པོ་ཟླ་སོན་ཤར་གིང་རང་ཉིད་ངོས་ནས་མ་འགིག་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མ་
འགིག་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན་དུས་
ཙམ་ལ། སྤྱི་པའི་སིངས་ཆ་སྒང་ལ་བཞག་པ་དྤེ་མ་འགིག་པ་གཟིགས་ཡོད། དོན་ཚན་བཅུ་འགྤེམས་སྤེལ་
བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུའང་དྤེ་ག་རང། བཀའ་འདྲི་གནང་དུས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལན་བསོན་སོང་། དྤེ་གང་གི་རྤེད་
ཟྤེར་ན། དྤེ་ངས་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་འབྤེལ་བ་སར་གི་ཡོད་ཟྤེར་ན། དྤེ་བཟང་སྤྱོད་དང་ཁིམས་
གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ནང་མོལ་བྱུང་བ། ཡང་ནང་ཁུལ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། དྤེ་འདྲ་ལ་
གཞི་བཞག་ནས་ཁིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་དོ་བདག་དྤེ་ལ་དམའ་འབྤེབས་
ཆགས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་ནང་
མོལ་ཞིག་ཡར་དྤེ་འདྲ་བསལ་བ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་རང་གི་འགོ་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་ན། གལ་སིད་མི་རན་པ་ཞིག་གིས་ཆུང་བ་ཞིག་
ལ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྤྱིར་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བསབ་བྱ་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་
Values རིན་ཐང་ལབ་པ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། རན་པ་ཞིག་གིས་ཆུང་བ་ལ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་

ནའང་འདྲ། གཉྤེན། སྤུན་། ཉྤེ་པོ་ཞིག་གིས། གོགས་པོ། གོགས་མོར་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ།
འདིའི་རིན་ཐང་འདི་མྤེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ང་ཚོ ་ ཕི ་ ཟླ་གསུམ་པའི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་ཚར་བའི ་ རྤེ ས ་ནས། དཔྤེ ར ་ན་ཆོ ས ་སོ ང ་སྤྱན་འདྲྤེ ན ་ཞུས་
པ་རྤེ ད ། ལྷ་མོ ་ སྤྱན་འདྲྤེ ན ་ཞུས་པ་རྤེ ད ། དྤེ འི ་ སྐབས་ནས་བཟུང་ཕི ་ ཟླ་ ༧ པ་བར་དུ་ཤར་གི ང ་
ཟླ་སོ ན ་ལགས་དང་ང་ཚོ ་ ཐུག་མྤེ ད ་པ་སོ ང ་ཙང་། དྤེ འི ་ བར་གི ་ གནས་སངས་ག་རྤེ ་ བྱུང་བ་དྤེ འི ་
གས་དྤེ ་ ངས་འགྤེ ལ ་བཤད་ཞུས་པ་ཡི ན ། དྤེ ་ གང་དང་གང་བྱུང་བ། དངོ ས ་ཡོ ད ་གང་བྱུང་བ་དྤེ ་
འགྤེ ལ ་བཤད་ཞུས་པ་ཡི ན ་མ་གཏོ ག ས་གཞན་པ་ངས་གང་ཡང་ཞུས་མྤེ ད ། དྤེ ་ བྱས་ནས་ངས་
གཞི ་ རྩ་མྤེ ད ་པ་ཟྤེ ར ་བ་དྤེ ། གཞི ་ མྤེ ད ་ཟྤེ ར ་བ་ཞི ག ་ཡོ ད ་རྤེ ད ་བ། གཞི ་ མྤེ ད ་ཟྤེ ར ་བའི ་ ཚི ག ་དྤེ ་
འཇུག་དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་དྤེ ་ ཡི ན ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན །
༢) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ངན་བསབ་ཟྤེར་ནས་མ་འོངས་པའི་ཚིག་འདི་ཚིག་མཛོད་ནང་ལ་མི་འདུག ཡིན་
ནའང་ད་ལྟ་བའི་ཚིག་ངན་སོབ་ཟྤེར་བ་འདི་བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆྤེན་མོ་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། སོན་ལམ་
ཚིག་མཛོད་ཆྤེན་མོ་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་བསམ་སོར་ངན་པ་བྱྤེད་དུ་འཇུག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
རྤེད། ཁིམས་འགལ་གི་ངན་སོབ་རྒྱག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།
ཁ༌༡། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྩོད་ལན་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡) ཞུ་ལན་ ༤་༡༠་༢ ནང་། ཞུ་སོར་བས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་བཤད་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་རང་
གཤིས་དང་ཁོང་གིས་འཆར་ཅན་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་
འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པར་གསལ་རོགས་ཐུབ་ལ། ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་བོད་མི་མང་པོས་ཀང་དྤེ་
ལུགས་གསུངས་དང་གསུང་མུས་ཡིན། (དཔང་རགས་ཨང་ ༤༩། ཀ༽ ། ས། ཁ༽ ཡིག་ཆ།)
༢) དཔང་པོའ ་ི ཚིག་ཐོར། ཡིན་ནའང་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་སངས་དང་ག་དུས་ཡིན་

ནའང་སིད་སོང་ལ་ཟུར་ཟ་དང་སིད་སོང་གི་མིང་ཐོག་མི་ཕར་ཕོགས་དྤེ་རྩྤེད་མོ་རྩྤེད་ས་བཟོ་པ་དང་། དཔྤེར་
ན་བོ་བཟང་སྤེངྤེ་གི་བྱྤེད་སངས་འདྲ་མ་བྱས་ཨཱ་ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་དང་། མི་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གི་ཁ་ནས་དངོས་
གནས་དྤེ་འདྲ་བོ་ཐྤེངས་མ་མང་པོ་བཤད་ཡག་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མི་མང་པོས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་
རྤེད།
དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་དུ་ཞུས་ན། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ Thanks Giving རྤེད། ད་དྤེ་དུས་དཔལ་
འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀི་ཞལ་ལག་ཅིག་གོ་སིག་བྱས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ན་སྐབས་དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་སིད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོང་ཕྤེབས་བསུ་ལ་ངའི་མོ་ཊ་ནང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཡིན། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ Armenian
Church ཚོགས་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་དུས། ང་མོ་ཊ་རྒྱབ་ལོགས་ནས་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་ནས་སྐུ་ངོ་

བབ་ཚར་དུས་མོ་ཊ་དྤེ་ Parking ནང་ལ་བཞག མར་ཡོང་དུས་སྐུ་ངོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཕིར་ལོགས་མར་
ཐོན་ཡོང་ནས་ཐ་མག་ཅིག་འཐུང་ནས་ཕི་ལོགས་བསད་བཞག་འདུག སོ་སོ་འདྲ་བོ་ཡིན་ན་ཡ་མཚན་པོ་
འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དངོས་གནས་བྱྤེད་ན། དོན་གཅོད་རྤེད། ཡར་མཉམ་དུ་ཕྤེབས་ནས་མི་མང་འཆམ་
མཐུན་ཡོང་བར་ཕན་གི་རྤེད་དཱ། ཡིན་ནའང་ཕི་ལོགས་ལ་ཐ་མག་ཅིག་འཐུང་ནས་བསད་བཞག་འདུག
ངས་སྐུ་ངོ་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཀི་མྤེད་པས་ལབ་པ་ཡིན། ཁོ་ཡར་ནང་ལ་འགོ་སོང་། ང་ཏོག་ཙམ་རྤེས་ག་ལྤེར་
བྱས་ནས་ཡོང་གི་ཡིན་ཟྤེར་ནས་གཅིག་ལབ་སངས་དྤེའང་དྤེ་འདྲ་པོ་གཅིག་རྤེད།
གཉིས་པ་དྤེ་ལ་དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨། ༩། ༡༠ གསུམ་དྤེ་ལ་བྱང་ཨ་རི་གི་ནང་
ལོགས་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཚོགས་ཆྤེན་ཞིག་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཡང་གདན་
འདྲྤེན་ཞུས་པ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ལ་གནམ་ཐང་ JFK ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གནམ་ཐང་ལ་ཕྤེབས་པའི་
དུས་ཚོད་ལ་་་་་་་་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཕྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། ་་་ཚེས་པ་ ༧ ལ་མ་བཅར་པ་མ་ཚད་ཚེས་པ་ ༨
ཀི་ཞོགས་པ་དྤེ་ལ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ད་ལྟ་ Woodside ལ་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་ཡིན་དུས་མི་
མང་ཚང་མ་ལམ་ཁ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་ལངས་ནས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕྤེབས་བསུ་བྱྤེད་པར་
སྒུག་བསད་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་དོན་གཅོད་དངོས་གནས་ཆྤེས་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། ཁང་པའི་སྒོ་
ཁར་ཡོང་ནས་ཕྤེབས་སྒུག་བྱྤེད་དགོས་པ་འདྲ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཡོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མ་ཚད་ནང་ལ་ཡོད་
པའི་ཚོགས་བཅར་བ་དྤེ་ཚོ་ལའང་འགོ་དགོས་མ་རྤེད། འགོ་དགོས་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀག་འདུག ཡིན་ནའང་
དྤེའི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ལ་བཅར་འདུག དཔྤེར་ན་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་
འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་དང་གཞན་མང་པོ་ཕི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་སོང་། ཡིན་ནའང་སྐུ་ངོ་དོན་
གཅོད་ཕི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་བསུ་བཅར་མ་སོང་། དཱ་དྤེ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་། ཡིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་ཚར་ནས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ཉིན་གོང་གི་ཞལ་ལག་གི་སྐབས་དྤེར། སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཕྤེབས་འགོ་
གི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཁ་ཐུག་ཁ་ལག་
ཕོགས་སུ་འགོ་སོང་། སིད་སོང་ཕྤེབས་སྤེལ་རྩ་བ་ནས་བྱྤེད་མ་སོང་།
ཁ༌༢། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱས་མྤེད་པའི་སྐོར་ཞུ་སོར་བའི་དགག་སྒྲུབ།
༡) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠་༢ ནང་ལ། དྤེ་བཞིན་ཌི ་ སི ་ ཁུལ་གི ས ་གཙོ ས ་ས་
ཁུལ་ག་པར་ཕྤེ བ ས་ཀང་སིད་སོ ང ་དང་ད་ལྟའི ་ བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེ བ ས་ཀི་གཏམ་གྤེ ང ་བྱ་
རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེ ད ་བཞི ན ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། མང་ཚོགས་དང་སྒྤེར། དུས་ནམ་ཞིག་ལ། ས་གནས་གང་
དུ། ཚུལ་ཇི་ལྟར། སུ་དང་སུ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡོད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།
གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་ངག་ཀལ་འདི་རིགས་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས་མ་མཐོང་ཞྤེས་གུས་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༢༠༡༧།༡༢།༥ ཉིན་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། དྤེ་ནི་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་
ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་འདི་ཞུས་ཡོད་རྤེད།
ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ཡང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་འདུག་ཟྤེར་ན། དཔང་པོ་ ༧ ཡོང་གི་
ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རང་གིས་གཞི་རྩ་མྤེད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་འདུག ད་ལྟ་འདིར་དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་
མཁན་དང་དཔང་པོས་སད་པའི་དཔང་རགས་ཀི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ། གལ་སིད་དྤེ་ལྟ་བུའི་དཔང་རགས་འདྲ་བོ་དྤེ་
འདྲ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་དཔང་རགས་ཤིག་ལ་ཚད་འཛིན་བྱ་དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན། དྤེ་ནང་བཞིན་གི་
དཔང་རགས་མང་པོ་ཡོང་གི་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། ད་གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། དཔང་པོ་གཅིག་འདིར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀིས་གནམ་གྲུའི་འགོ་སོང་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཏང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་དཔང་པོར་འདྲི་རྩད་
གནང་བའི་སྐབས་སུ་འགོ་སོང་བཏང་བ་ནང་བཞིན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་རྤེ་བ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་གི་ཡོད། རྩོད་
ལན་པས་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་དཔང་
པོ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ། འདྲི་རྩད་ཀི་སྐབས་སུ་དྲི་བ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་དྤེའི་རྤེས་སུ་རྩོད་གྤེང་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་
ནའང་དྤེ་ཞུ་ཡི་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་དཔང་པོ་གཞན་པ་གཉིས་དྤེ། རྩིས་མྤེད་བཏང་ཟིན་པ་རྤེད། རྩིས་
མྤེད་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་ཕོགས་ལྷུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་བརྩི་མྤེད་བཏང་ཟིན་པ་རྤེད།
༢) དྤེ་ཉིན་དྤེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ Washington D. C ནས་ New York མར་ཕྤེབས་པ་
དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བྤེ། ང་དང་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་ Rail
ནང་ལ་སྔོན་ལ་འགོ་དགོས་པ་དང་། དགོང་མོ་ལས་རིམ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཆ་ཚང་ཞིག་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད།
མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་དྤེ་རིང་དཔང་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཁིད་ཡོང་ནས། ཚེས་གངས་ནོར་བ། དོན་གཅོད་གནམ་ཐང་
ལ་བཅར་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་བཞག་པ་དྤེ་ཡ་མཚན་ཞིག་མ་རྤེད་བྤེ།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཁྱབ་འོག་ཨ་རི་དོན་ཁང་ཕ་གི་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་བསན་པ་
ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གནམ་གྲུ་ནང་ལ་ཕྤེབས་པའི་ Ticket གི་
འདྲ་བཤུས་ཆ་ཚང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གི་སྔོན་ལ་འགོ་དགོས་པ་དྤེ། བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཆྤེན་ཚོགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་དངོས་གཞི་དྤེ་ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ཉིན་གཉིས་རིང་ལ་རྤེད། ཚེས་
༨ ཀི་དགོང་དྲོ་དྤེ་ལ་ཚོགས་བཅར་བ་དྤེ་ཚོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ ལ་འབྱོར་ཐོ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སང་ཉིན་
ཞོགས་ཀའི་མཛད་འཆར་དྤེ་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་ New York བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ། ཕྤེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཚོགས་འདུའི་མཛད་འཆར་
ངོ་སོད་ཞུ་མཁན་ཨ་རི་དོན་གཅོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་དྤེ་དག་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ག་སིག་གང་ཡང་མ་གནང་བར། དྤེ་ཚོའི་གནས་
སངས་དྤེ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་གནང་བར། ད་གིན་དཔང་པོས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཁོ་རང་ New York ལ་ཡོད་རྤེད། མི་སྒྤེར་གི་ནང་ག་པར་ཞིག་ལ་ཡོད་རྤེད་ངས་ཤྤེས་མ་སོང་། རྤེས་
ལ་དྲི་བ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ New York ལ་ཡོད་རྤེད། ག་པར་ཡོད་པ་ངས་ཤྤེས་མ་སོང་ལབ་དུས།
དྲི་བ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་ན།
New York ནས་འདིར་ཕྤེབས་ཏྤེ་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞིག་བཏང་། དམིགས་བསལ་གི་དུས་ཚོད་གནང་།

དམིགས་བསལ་གི་དུས་ཚོད་འདིའི་སྒང་ལ་གྤེང་སོང་འདྲ་མི་འདྲ་ཞིག་དང་། དམིགས་བསལ་གི་དུས་ཚོད་
སྒང་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེའི་སྒང་ལ་སྣོན་པ་བརྒྱབ། འདི་འདྲའི་གོ་
སྐབས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་མ་འོངས་པར་གནས་སངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་འདིར་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་གི་
ལས་རིམ་དྤེ་འདིར་ཡོད་ཡོད་པ་ཡིན། འདིའི་ནང་ལ་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ལ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ནས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་རྒྱུ། ཆུ་ཚོད་ ༦ པ་ལ་ཚོགས་བཅར་བ་སོ་སོ་ངོ་སོད་གནང་རྒྱུ་དང་ཕྤེབས་བསུའི་
གསོལ་སོན་འབུལ་རྒྱུ། སང་ཉིན་དུས་ཚོད་མང་བ་རག་པའི་ཆྤེད་དུ། ཚོགས་བཅར་རྣམ་པ་ཚོས་ངོ་སོད་ཞུ་
བ་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པ། ལས་བསོམས་སན་སོན་ཞུ་བ་མཉམ་དུ་སར་ནས། ཚེས་ ༨ དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༦
ནས་མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ བར་དུ་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གནམ་
ཐང་ལ་འབྱོར་བ་དྤེ་ཆུ་ཚོད་ ༧ པ་མ་ཟིན་ཙམ་རྤེད། དྤེ་ལ་དོན་གཅོད་བཅར་ཐུབ་ཀི་མྤེད་པའི་གནས་
སངས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ལྷན་རྒྱས།
དྲུང་ཆྤེའི་གནས་རིམ་རྤེད། རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་གནས་སར་ཟིན་པ་རྤེད། ཁོང་ཕྤེབས་རོགས་བྱས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ང་ཚོ་མོས་མཐུན་བྱུང་ནས་བྱུང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན། དྤེ་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་བཀའ་མོལ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད།
ད་སྒོ་ཁ་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་སོང་ཞུས་མ་སོང་། ད་གིན་ངས་དཔང་པོ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན།
དཔང་པོ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དུས། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིག་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཁྱྤེད་རང་གིས་
ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པྤེ། ཤྤེས་ཀི་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་། ཤྤེས་ཀི་མྤེད་ན། དཔང་པོ་ལ་ཡང་བསར་
དྲི་བ་བཏང་མ་བཏང་གང་ཡང་མི་འདུག་བ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་བཞུགས་ས་ང་ཚོས་མགོན་ཁང་
ཡག་པོ་ཞིག་ལ་གོ་སིག་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེར་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཁོ་ཚོ་ཡང་བཞུགས་
ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་རྐང་བཙུགས་ནས་ཕ་གིར་བཞག་པ་
རྤེད། དོན་གཅོད་བསད་ས་དྤེ་མགོན་ཁང་ཞན་པ་ཞིག་ནང་ལ་བསད་ཡོད། ཞོགས་པ་ནས་ཕ་གིར་ཐོན་
ནས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ག་སིག་དྤེའི་གས་བལྟ་བར་ཕིན་པ་ཡིན། ཕ་གིར་ཕིན་དུས་ཕི་ལ་མི་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིག་ཕྤེབས་འདུག དྤེ་གནས་སངས་ཤིག་གི་དབང་གིས་ཡིན་གི་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་ས་གནས་ཤིག་ལ་གསར་པ་ཐྤེངས་དང་པོར་འབབ་ཐང་དྤེ་ལ་སྔོན་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།
གནམ་གྲུ་ཐང་ཀ་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ལུགས་སོལ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང། དྤེ་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་ས་
དྤེ་ལ་མི་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཕྤེབས་འདུག ཡིན་ནའང། ད་ཡིན་ན་ཡང་ཕྤེབས་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མྤེད་རྤེད་བ།

དྤེ་ཡིན་དུས། ཕི་ལ་སྐོར་ར་ཐྤེངས་མ་གཉིས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཆུ་

ཚོད་ ༩༌༠༠ ལ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཆུ་ཚོད་ ༩་༤༥ མ་གཏོགས་ཕྤེབས་
མ་སོང་། བྱས་ཙང་། ང་ཚོར་དུས་ཚོད་འདང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་ཉིན་གཉིས་ཚོགས་དགོས་
ཀི་ཡོད་རྤེད། དུས་ཚོད་འདང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ག་རང་གི་
ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། མགོན་ཁང་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་མགོན་ཁང་དྤེ་
ག་རང་ནང་ལ། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་མགོན་ཁང་ནང་ལ་བཞུགས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། ཁོ་རང་གི་ནང་ New Jersey ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཚོགས་འདུ་རང་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ཕྤེབས་པ།
མགོན་ཁང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ས་བར་དུ་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་ལགས་ལྷན་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་བྱས། དྤེ་ནས་
དོན་གཅོད་དང་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ང་ཚོས་ཕ་གི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ས་དྤེ་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་
བྱས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང། ད་དུས་ཚོད་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འགངས་དུས། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཁྱྤེད་རང་
སྐུ་ངོ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའི་འགན་འཁྱྤེར་ཨ་ཞྤེས་བཞག་པ་ཡིན། ང་ཚོ་ཐོག་ཁ་ལ་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་ཕྤེབས་པ་
དང་ལམ་སྤེང་ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཕི་ལ་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་མི་
དགོས་པ་བྱས། དྤེའི་བར་དྤེ་ལ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཡོང་བ་རྤེད། བག་གཡབ་བོ་བཟང་ཡོང་དུས། སྐུ་ངོ་
མར་ཕྤེབས་ཀི་མིན། ད་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་མར་ཕིན། སྐུ་ངོ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་ཤོག ང་
ཚོས་འདིར་སྐུ་ངོ་ཕྤེབས་པ་དང་ལམ་སྤེང་ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཡིན།
ཁོ་རང་ཁ་ལག་ཟ་བར་ཤར་རྒྱག་འགོ་སོང་། དྤེ་ག་རང་རྤེད། ང་ཚོའི་མཛད་རིམ་ནང་ལ་དངོས་གནས་
བྱས་ན་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ ༡༡ བར་དུ་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱྤེད་ཀི་མཛད་སྒོ་དྤེ་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ལ་
གསོལ་ཇ་བར་གསྤེང་བཏང་ནས། ཆུ་ཚོད་ ༡༡༌༣༠ ལ་ཡར་འཛོམས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཕར་ཆ་ཚང་བསྣར་བ་
རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ ༩༌༣༠ ལ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ མ་ཟིན་བར་དུ་མ་གཏོགས་ཚོགས་འདུ་
འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོས་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་ལས་རིམ་
ངོ་སོད་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་
པ། ང་ཚོའི་གསོལ་ཇའི་བར་གསྤེང་ཡང་མྤེད་པ་ཆགས་པ་རྤེད། ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་དུ་མཛད་
རིམ་མུ་མཐུད་ཕིན་ནས། ད་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་གནམ་གྲུབ་ཐང་ལ་མགོགས་པོར་ཕྤེབས་རན་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདུག ཡང་རྤེས་མ་ཟིན་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་སྐུ་ངོ་སིད་
སོང་མཆོག་མགོགས་པོ་མགོགས་པོར་གསོལ་ཚིགས་ཤིག་གནང་ན། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་
གནང་ནས་འགོ་བ་རྤེད། ད་ཕ་གིར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་སངས་བྱས་ན། ཁོ་རང་ཕི་ལོགས་ལ་མོ་ཊ་ཤྤེལ་སྒོ་
ཕྤེས་ནས་སྒུག་བསད་ཡོད་གསུང་གི་འདུག་བ། ངས་ང་རང་གི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ཅིག་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་
ནས་སྐུ་ངོ་ལ་ཕྤེབས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ནས། ཁ་ལག་ཟ་བར་འགོ་བ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་ག་པར་
འགོ་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་དྲན་གི་མི་འདུག གང་འདྲ་འགོ་བ་ཡིན་ནའང། གང་ལྟར་ཕིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཕིན་
པ་རྤེད་མ་གཏོགས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གུས་བརྩི་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད།
ཕྤེབས་བསུར་བཅར་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱ་སྤྱོད་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དམའ་འབྤེབས་ལབ་
པ་དྤེ། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་གཏམ་གྤེང་ལབ་པ་འདིའི་ནང་ལ་སྤེབས་ཀི་མི་འདུག འདིའི་འགྤེལ་བརོད་ནང་ལ།
དམའ་འབྤེབས་ཀི་འགྤེལ་བརོད་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་གཏམ་གྤེང་བྱྤེད་པ། འདི་
གཏམ་གྤེང་ནང་ལ་སྤེབས་ཀི་མི་འདུག འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། སྤྱིར་བཏང་ནས་ཕྤེབས་བསུར་མ་བཅར་
བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཁ་ཁ་ཡོད་ཡོད་ཅིག་ལ། དངོས་སུ་ཁིམས་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཅིག་གཅིག་འགོ་བ་འདྲ་
ཞིག་ཡིན་ན། འདིའི་གནད་དོན་གི་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་བརོད་གཞི། གཞི་རྩ། གཏམ་གྤེང་ལབ་པ་དྤེ་
འདིའི་ནང་ལ་སྤེབས་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཆ༌༧༌༧།

དངོས་དོན་བདུན་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།

དངོས་དོན་བདུན་པའི་ [ཀ]
༡) རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གི་ཚིག་ཐོ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༨ ནང་།
༡།

སྤེན་པ་ལགས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་སྐུ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། ཁོང་གི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཞུ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པ་
ལས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མིན་པར་བརྤེན། ལས་ཡུན་རིང་ཕི་དྲིལ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་མ་བརྒྱུད་
པར་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ལན་མང་གསུངས་སོང་།

༢།

དྤེ་ནས་ཁོང་གིས་སིད་སོང་གི་འགོ་ཁིད་ནུས་པ་ཞན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀུན་སྤྱོད་ཀང་ཡག་པོ་མྤེད་
སྐོར་དང༌། དྤེ་བཞིན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའི་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོ་དྤེ་སིད་སོང་གི་དབང་
ཆ་གཅིག་བསྡུས་ཀི་འདོད་པ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས།

༣།

སྐབས་དྤེར་གུས་མོ་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཞིག་ཡིན་པར་སོང༌། ཁོང་གིས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་ལ་
གནང་སངས་དྤེ་འདྲ་གནང་ནའང་གུས་མོ་སིད་སོང་འོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་པས་ཞྤེས་ལྤེན་མང་
གསུངས་བྱུང༌། ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་དྤེ་ང་ལ་སིད་སོང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཚད། ཁོང་རང་ཉིད་ཆུའི་ནང་དུ་མཆོང་བ་མ་ཟད་ཞོར་དུ་གུས་མོ་ཡང་མཉམ་དུ་
དྲུད་མཁན་ཞིག་རྤེད་བཅས་གསུངས་བྱུང༌། ཞྤེས་གསལ་བ་ལས།
དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི ཐད། ཞུ་སོར་བ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་
༣༠ བར་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཞུ་ཡུན་རིང་། ལས་དོན་གང་བྱས་སྐབས་མཚམས་སམ་
ལས་བསོམས་ཐད་ཀར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་གསན་ཞུས་འདུག་པ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་རྒྱུན་ལྡན་འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོའ ་ི སྐོར་ཕི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་མིན་པར་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་སན་གསན་ཞུས་པ་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་
གང་ཡང་འདོན་འབུལ་བྱུང་མ་སོང་བས། ཁོ་རང་བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། དྤེར་བརྤེན་ཁོ་རང་གི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཞུ་ཡུལ་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པ་ལས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མིན་པར་སོང་། ལས་ཡུན་རིང་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་མ་བརྒྱུད་པ་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཤད་
སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེ་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་པ་དང་། ལག་བསར་གི་ཐོག་ནས་
ཀང་དྤེ་ལྟར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་མ་བརྒྱུད་པར་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འགན་ཁུར་ཞུས་ཡོད་
པའི་དཔང་རགས་གང་ཡང་མི་འདུག ཞུ་སོར་བས་ཟླ་སོན་ཤར་གིང་གི་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༨ ནང་གསལ་གོང་གསལ་གི་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་དག་བཤད་མྤེད་པའི་དགག་པ་བྱས་ཡོད།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་བཀོད་པའི་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༢ དང་ ༣ དྤེ་རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་ཇི་
ལྟ་ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་དཔང་པོར་བརག་ཞིབ་སྐབས་སུ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཞིབ་ཕྲ་འགྤེལ་
བཤད་བྱས་མྤེད། ཉིན་དྤེར་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་བ་དྤེ། ཞུ་སོར་བས་རན་པས་གཞོན་པར་ཤ་ཚའི་ཐོག་
ནས་བསབ་བྱ་ཡིན་པ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་བརྙས་བཅོས་ཀི་ངོ་བོར་ཚོར་ཏྤེ་རྩོད་བཤད་
བྱས་ཡོད་ལ། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་དྲུང་འཕར་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ནས་བརོད་པ་དྤེ་དག་གོ་
མ་བྱུང་། བཤད་མ་སོང་ཞྤེས་ལན་འདྤེབས་བྱས་པར་བརྤེན། ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་བྱས་པ་དང་། ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱས་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག
དངོས་དོན་བདུན་པའི་ [ཁ]
༡) རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༩ ནང་གསལ། ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་བོད་མི་མང་པོས་ཀང་དྤེ་
ལུགས་གསུངས་དང་གསུང་མུས་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་ཐད། རྩོད་ལན་པས་ཐོག་མར་ཨ་རི་ཁུལ་ནས་དཔང་པོ་
༣ འབོད་འགུག་བྱ་རྒྱུའི་མིང་གཞུང་ཕུལ་ཡོད་ནའང་། དྤེའི་ཁོངས་ནས་བག་གཡབ་བོ་བཟང་དང་། ཆོས་
འཛིན་གཉིས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ གཞིར་བཟུང་དཔང་པོ་ཕོགས་ལྷུང་གི་རྩོད་བཤད་
ཐོག་ནས་ཕན་མྤེད་བཏང་བ་དང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེས་སུ། ཁྤེ་ན་ཌ་ནས་ཐུབ་བསན་མཁྱྤེན་པ་དང་། ནིའུ་ཡོཀ་ནས་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས། ཀོ་ནིག་ཊི་ཀར་
ནས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་དང་། བསན་པ་བཅས་དཔང་པོ་འཕར་མ་ ༤ འབོད་འགུག་ཆོག་པའི་སན་ཞུ་
ཕུལ་བའི་ནང་། དཔང་པོ་འབོད་འཆར་གི་ཐོ་གཞུང་དུ་མིང་ཐོ་འགོད་འཚེམས་གྱུར་སྐོར་བིས་མྤེད་ལ།
འགོད་འཚེམས་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་བཀོད་མྤེད་པར་བརྤེན། དཔང་པོ་འཕར་མ་ ༣ འབོད་འགུག་
ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་མྤེད།
དྤེའི་ཁོངས་ནས་དཔང་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་ ༢༠༡༨།༡༡།༩ འཁོད་ཚིག་ཐོ་ཞིག་རྩོད་ལན་པས་དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༩ པར་ཐོག་མ་ནས་འདོན་འབུལ་ཞུས་འདུག་སབས། དོ་བདག་གི་ཚིག་ཐོའ ་ི བརོད་པ་དྤེ་
དག་ཁོ་ན་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཆྤེད་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་དཔང་པོར་འདོན་འབུལ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་
སད་ཡོད་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་དུས་ཐོག་ཏུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དཔང་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་
འབོད་འགུགས་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད།
༢) རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་དང་། བག་གཡབ་བོ་བཟང་གིས་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༩) འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་གསལ་ལྟར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་བྱང་
ཨ་རི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་སྐབས། ཕི་ཚེས་ ༨ ཉིན་སིད་སོང་ Washington
DC ནས་ New York ལ་ཕྤེབས་སྐབས། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ནིའུ་ཡོག་གནམ་ཐང་དུ་ཕྤེབས་བསུར་མ་
བཅར་བ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་པ་དོ་བདག་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་ནའང་། དྤེ་ནི་སིད་སོང་གིས་
མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཕི་ཉིན་གི་ཚོགས་འདུ་ག་སིག་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྤེན་གིས་མ་བཅར་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༩ ཉིན་ཚོགས་འདུའི་དབུ་འབྱྤེད་ཉིན་དོན་གཅོད་ཚོགས་ཁང་གི་ཕིར་སིད་སོང་
ཕྤེབས་བསུར་བཅར་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་དང་། རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྲུང་ཆྤེ་གནས་
རིམ་ཅན་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་གཉིས་དབར་ལས་བགོས་བརྒྱབ་པ་ལྟར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ཀིས་ཕི་
ལོགས་ནས་སིད་སོང་གདན་ཞུ་དང་། དོན་གཅོད་ཀིས་ཚོགས་ཁང་ནང་གི་ག་སིག་གི་ལས་བགོས་ལ་
བརྤེན་ནས་ཕི་ལ་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་མི་འདུག དྤེ་བཞིན་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གིས་བརོད་པ་ལྟར། ༢༠༡༦ ཕི་
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ Armenian Church ལ་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀི་ཞལ་ལག་ཅིག་གོ་
སིག་ཞུ་སྐབས། ཞུ་སོར་བ་སིད་སོང་མཉམ་བཅར་མ་ཞུས་པར་ཕི་ལ་ཐ་མག་བཏུང་བའང་ཞུ་སོར་བས་
ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད།
ཆ་༨། དངོས་དོན་བརྒྱད་པ།
ཆ་༨༌༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་།
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་
མྤེད་གནང་བ་བཅས་གང་དང་གང་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་
ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཆ་༨༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༢

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་དང་པོར། "སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་སྤེན་པ་ཚེ་
རིང་ལགས་རང་ཉིད་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་གི་གནས་བབས་ནས་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་མྤེད་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་
ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་
དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསུམ་ལ་
བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་མ་གནང་ཐབས་མྤེད་གྱུར་ཡོད།"ཅྤེས་བིས་པ་ནི། གུས་
པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་བཞིན་གདོང་ལྤེན་གིས་གཤམ་དུ་
ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ།

ཆ༌༨༌༣། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན།
༤་༢ ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༢ ནང། སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་རང་ཉིད་འོས་འདྤེམས་
བྱས་པའི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་གི་གནས་བབས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདོད་བོ་
ཁྤེངས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་མྤེད་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་
གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསུམ་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་
མ་གནང་ཐབས་མྤེད་གྱུར་ཡོད། ཅྤེས་བིས་པ་ནི་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་
ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་མྤེད་པ་དང།”ཞྤེས་གསུངས་
པའི་ཐད། ཞུ་སོར་བ་དྤེ་སྔ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པར་ངོས་
འཛིན་གིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་ཏྤེ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེན་པོ་གནང་ཡོད། འོན་ཀང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་སངས་
འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཁུར་ཞུ་སངས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་བཀའ་
ཤག་གི་ཐུགས་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་མྤེད་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན།
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནི་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་དང་མི་བྱྤེད་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་མ་རྤེད་ལ། འཇོན་ཐང་ལྷག་བསམ་ཡོད་མྤེད་
ཀང་མ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་ནའང་རྤེད། འཛིན་སོང་སངས་
འཛིན་བྱྤེད་པོ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་སོ་སོར་བཀའ་ཤག་གི་ཡིད་ཆྤེས་བསྤེབ་ཐུབ་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་དོ་བདག་སོ་སོས་བསྐྲུན་དགོས་པ་དོན་གཅོད་སོ་སོར་ཁུར་དུ་བབས་པའི་ལས་འགན་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཁུར་བཞིན་པའི་སྐབས་འཛིན་སོང་གི་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྤེ་སྔའི་གོ་
གནས་ཀི་སྣང་བས་འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་ན་འགིག་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། ལྷག་པར་
ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་གནད་དོན་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ངོས་འཛིན་མ་ནོར་བ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱུང་བའི་
སྐོར་གསུངས་པ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མི་ཐུབ། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་མཆུ་འདི་
འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་ཐབས་བྱས་པ་ཁོ་ན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།

ཆ༌༨༌༤། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡའི་རྩོད་བཤད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་རིང་དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་འདི་འགོ་འཛུགས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དངོས་དོན་
བརྒྱད་པའི་ ཀ༽ བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་
པ། དང་པོ་འདི་བྱྤེད། གཉིས་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། གསུམ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་
སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བ། འདི་གསུམ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་གནང་རོགས་གནང་།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ངས་བསར་དུ་ཀློག་མ་དགོས་པ་བྱྤེད། གང་ལྟར་ཡང་
དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་འདི་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ ༡ དང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་དང་པོ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ (༡) དྤེ་མར་ཀློག་ཆོག་པ་
གིས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ (༡) པོར་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། "སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་
ཚེ་རིང་ལགས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱུང་སྐབས། ད་ཆ་འོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་རིམ་སྐབས་ཀི་
གནས་ཚུལ་འདས་ཟིན་པ་རྤེད། སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ལ་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ལ་ང་ལ་
ཡིད་ཆྤེས་གནང་བར་བརྤེན། རང་ངོས་ནས་ཀང་ལས་དོན་འགན་ཁུར་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་སྒྲུབ་རྒྱུར་
འབད་བརྩོན་ཧུར་ཐག་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད། འོན་ཀང་སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་རང་ཉིད་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་གི་གནས་བབས་ནས་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་མྤེད་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་
མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་
ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་གནང་བ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསུམ་
ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་མ་གནང་ཐབས་མྤེད་གྱུར་ཡོད་"ཅྤེས་འདི་གསལ་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩ་བའི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་
དང་། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་
མྤེད་གནང་བ་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་འདས་ཟིན་པའི་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་གསུངས་ཟིན་པ་
ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གནད་དོན་གཅིག་ཞུ་དགོས་པ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩ་བའི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་སྔ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གསང་གནས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཕིར་སོག་ཞུས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། དྤེ་ཡང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་ཡིན་ནའང་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཙང་དགོངས་དཔྱད་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོས་བསྡུ་བྱས་ཟིན་པའི་རྤེས་ལ་རྩ་བའི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་དགོངས་སྤེལ་དང་། བོད་མི་ནང་ཁུལ་དམ་ཚིག་རྡོག་རྩ་ཆིག་སིལ་གིས་རྩ་དོན་ཆྤེད་དུ་
ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱྤེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། འདི་དཔང་རགས་ཨང་ ༩ པ་ནང་ཕུལ་ཡོད།
དྤེའི་རྤེས་ལ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཞུ་སོར་བ་ལ་སྦར་སིལ་དོན་
གཅོད་ལ་འགོ་ཡི་ཡིན་པྤེ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་དུས་མོས་མཐུན་ཡང་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་འདི་ལྟར་བསྐོ་
གཞག་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ངོས་ལྤེན་དང་བཅས་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་ཀང་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། འདི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤ པ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་ཟིན་པ་དང་། དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་འགན་དངོས་སུ་མ་ཁུར་སྔོན་ལ་ཤར་གིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་མྤེད།
ཤར་གིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ཁོ་རང་ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་
གསུངས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཁོ་རང་གིས་ཞུས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། གནས་སངས་དྤེའི་གས་ལ་བལྟས་
པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཆགས་
པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན། དྤེ་བཞིན་གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་ཅིག་
དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་ནའང་། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལུགས་གནང་མྤེད་
པ་མ་ཟད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སོར་བར་
ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་མ་ཐུབ་པར་སོང་ཙང་། སྐབས་དྤེ་དུས་བྱང་ཨ་རི་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལ་རྤེ་བ་མ་
བརྒྱབ་རང་བརྒྱབ་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་
ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བར་ཡིད་ཆྤེས་བསྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་ལྔ་པའི་སྐབས་སུའང་
ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་རྩིས་མགོ་དྤེ་ཡང་དངུལ་འབོར་དྤེ་ཚོ་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པ་
དྤེ་འདྲ་ཆགས་ན་ཡང་། ཞུ་སོར་བས་ཧོལ་རྒྱུགས་དང་ལྷོད་གཡྤེང་ལ་བརྤེན་ནས་གང་ལྟར་ཡང་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་དངུལ་འབོར་མང་པོ་ཞིག་ཕི་ལ་གཏོང་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་
དུས། རང་བཞིན་གིས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བར་ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་སྐབས་སུའང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་གསལ་བཤད་ལམ་སོན་ལ་མ་གསན་པར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་
པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་ཡང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་ལ་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་གསལ་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་གང་ལྟར་ཡང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་
ཞུ་སོར་བ་ལ་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་འདི་ལྟར་ཆགས་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་དང་པོ་
སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁག་ནང་ལ་ཁ་གསལ་ཡོད་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
དྤེ་ལུགས་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་
ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་དྤེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་སྔ་
དངོས་དོན་གཉིས་པ་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་
ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པ་ལམ་སོན་ཡོད་པ། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་
བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱས་ཡོད། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། བར་ལམ་ནས་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་
ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་འདི་ལྟར་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་གནང་བ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་དང་པོ་དང་
གཉིས་པ་སྐབས་སུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་གནས་
ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པ་ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད་དྤེ་ཡིན་ནའང་བལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་
བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གི་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བཏང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱས་པ་ཡིན། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
གིས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དང་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ། དྤེ་བཞིན་ཕི་
འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ལ་སོགས་པ་ཐུག་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་བཏང་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལུགས་བསྒྲུབས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལྟར་སྒྲུབ་མྤེད་པ་ཞིག་
ལ་ངོས་འཛིན་མ་བྱྤེད་རང་བྱྤེད་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ འདི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད་
ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལས་ལྡོག་པའི་ཕག་ལས་ཤིག་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་བཞིན་
གིས་གོང་རིམ་ལ་མ་བརྩིས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་འགོ་སངས་ཚུལ་བཞིན་མ་འགོ་པ་
ཞིག་ངོས་འཛིན་མ་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་གསུམ་པ་ནང་
ལ། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་གཏན་
འཇགས་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་སྐོར་ལ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་དྤེ་ལྟར་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་དཔང་
རགས་ ༢༡།༢༢།༢༣ དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་ཡོད། འདི་རྩ་བའི་གནད་དོན་ནང་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ།
ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་འདི་དང་ཞུ་སོར་བའི་སན་ཞུ་ནང་ལ་
འབི་སངས་ཡིན་ནའང་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲུབས་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བ་གང་ལྟར་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་བཀའ་ཤག་གིས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་
ཐུབ་པ་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བལྟོས་
མྤེད་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་དྤེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་
ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡང་འདས་ཟིན་
པའི་ཞིབ་གཅོད་ཚང་མ་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གནད་དོན་དྤེ་
དག་ལ་བརྤེན་ནས་རང་བཞིན་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་མ་
གཏོགས་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཟྤེར་བ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཟྤེར་དུས་ཀུན་སོང་སྡུག་ཅག་ཅིག་གི་སྒང་ནས་ཕ་རོལ་པོས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་བྱས་མྤེད་
པ་ཞིག་ལ་བྱས་སོང་ལབ་པ་དང་། དྤེ་ཡང་གཙོ་བོ་དྤེ་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཡོང་ན། རང་བཞིན་གིས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གཞི་
རྩ་གང་ཡང་མྤེད་པ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མིན། ཀུན་སོང་སྡུག་ཅག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། འདི་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་ཤག་
ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་བཏོན་དགོས་པ་དྤེ། འདི་རྤེས་ལ་གནད་དོན་ ཁ༽ པ་སྐབས་སུ་
ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་གསལ་བཤད་མ་བྱྤེད་རང་བྱྤེད་ཀི་གནས་སངས་ཤིག་
སྤེབས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བར་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སང་སྤེམས་འདྲ་པོ་ཞིག་བཅངས་ནས་དྤེ་
ལྟ་བུའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བས་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་གི་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་
ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་ལའང་གསལ་བཤད་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་
གསལ་བཤད་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡི་གནས་སངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གང་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་
ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་འདས་ཟིན་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཡུན་རིང་ལ། ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བསྒྲུབས་མྤེད་པ་དང་། མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་
ཐུབ་པ་དང་། དྤེ་དང་དྤེ་བཞིན་འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པ། དྤེ་འདྲ་གནང་སངས་
མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཚོར་བ་དང་སྤེམས་ཚོར་འདི་སྤེབས་ནས་དོན་གཅོད་
ནས་འཕོ་འགྱུར་མ་བཏང་རང་བཏང་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མ་ཐུབ་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་
བསྒྲུབས་མྤེད་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་ལ་བལྟོས་མྤེད་ག་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་
ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་ལན་རྒྱབ་ཆོག་པ་གིས།
ཞུ་སོར་བས། དྤེ་རིང་དངོས་དོན་ ༨ པའི་སྒང་ལ། དངོས་དོན་དང་པོ་ནས་བདུན་པ་བར་གི་བསོམས་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དངོས་དོན་ ༨ པའི་སྐབས་ལ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པའི་དང་པོ་འདིའི་
ནང་ལ། གསང་གནས་ཤིག་དང་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞིག་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་
འདིའི་སྐོར་དྤེ་ཞུ་ཆོག་གི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དམིགས་བསལ་ཞུ་གི་མིན། ཡིན་ནའང་གཅིག་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞུས་
པ་ཡིན་ན། གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་དགོངས་པ་འགལ་པ་དྤེ་འདྲའི་གནས་
ཚུལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བཀའ་ཡིག་ཕྤེབས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད། ཡིན་ནའང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་འདིར་འདྲུད་རྒྱུར་འདོད་པ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་འདིའི་སྐོར་ལ་བཤད་རྒྱུའི་
འདོད་པ་མྤེད། འདི་ད་གིན་གསུངས་གྲུབ་པ་སོང་ཙང་འདིའི་སྐོར་དྤེ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དྤེ་ནས་བོད་མི་
ནང་ཁུལ་ལ་ཆིག་སིལ་དང་བདྤེ་འཇགས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཤིག་སྤེལ་བ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྤེ་སྤེལ་བ་རྤེད། ནང་དོན་དྤེ་ཚོའང་གཞུང་སྒྤེར་གཉིས་
ཀའི་གསར་ཤོག་ནང་ལ་ཐོན་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཏག་ཏག་ཅིག་དྲན་གི་མི་
འདུག ཡིན་ནའང་བདུན་ཕྲག་དང་པོ་གཉིས་པ་ནང་ལ་སྤེལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་གུས་ཞུ་སོར་བའི་རྤེ་བ་ལ་ཕོགས་
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདིའི་
ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་གཅིག་དྤེ། ད་ལྟ་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་འདིའི་དོན་ཚན་དང་པོ་འདིའི་ནང་ལ་
བཀོད་ཡོད་རྤེད། འདི་དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ ཁ༽ པ་དྤེར་སྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དྤེ་ནས་སྦར་
སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། སྦར་སིལ་ལ་འགོ་རོགས་གིས་ཞྤེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༠། པ་དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Canada མང་ཚོགས་
ལ་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དངོས་བདྤེན་མ་ཡིན་པ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་
པ། མ་འཚམས་པ། བྱུང་ཡོད་པ། བྱུང་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དཔྤེར་ཆ་བཞག་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན་ན། དཔང་རགས་ཨང་ ༡༠ བརྙན་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། འཁོན་འཛིན་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱྤེད་ཀི་
ཡིན་གསུང་གི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། འཁོན་འཛིན་དྤེའི་སྐབས་སུ་མྤེད། འོས་བསྡུ་ལངས་པའི་སྐབས་
སུ་བོད་སྤྱི་པའི་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཕོགས་གཉིས་ཀས་ལངས་པ་རྤེད། འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་དོ་
བདག་སོ་སོ་རྤེད། རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་རྤེད། སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་སབས་མ་
ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་གྤེང་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་ག་རང་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དྤེ་
ག་རང་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གང་ཟག་སྒྤེར་ལ་འཁོན་འཛིན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། ད་
ལྟ་འདིར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་བཅར་དགོས་པ་དྤེའང་། བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཅར་
ཡོད་མ་གཏོགས། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་འཁོན་འཛིན་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བཅར་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མིན། དྤེའི་འོག་དྤེར་ཁོ་རང་འོས་ཕམ་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་ཕག་ལས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ང་ལ་
ལས་ཀ་ག་རྤེ་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཐྤེ་ཇུས་གནང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
མ་རྤེད། དྤེ་ང་མི་སྒྤེར་གི་མི་ཚེ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། ངའི་ལས་ཀ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ག་རྤེ་བང་
སིག་གི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་ཁོང་གིས་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་
ལ་འགྤེལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཕལ་ཆྤེར་ཐབས་སོ་མདོག་ཁ་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་
གི་རྣམ་པ་བསན་གནང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྤྱི་པའི་ནང་ལོ་མང་ལས་ཀ་མང་པོ་བྱས་ཡོད་ཙང་། ཁོ་རང་ལ་ཕག་
ལས་ཤིག་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་བསམ་སོང་། དྤེ་ཡིན་སིད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་
དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཟླ་འཇུག ཕི་ཟླ་ ༤ བའི་ཟླ་འགོ་ལ་བོད་མི་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་མཐའ་མ་དྤེ་ཚོགས་པ་རྤེད། འོས་བསྡུའི་གནས་བབ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་འོས་བསྡུའི་འོས་མི་གཉིས་ཀ་ལ་
མཇལ་ཁ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། མཇའ་ཁ་གནང་མྤེད་པའི་སྐབས་དྤེར་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དགོས་པའི་དབང་
གིས་གནང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་དྤེ་ལ་གསུངས་པ་འདི་ག་རང་གི་ཀུན་སོང་གི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡིན། ཞུ་ཚོད་ཁག་
པོ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བསམས་སོང་བསམས་ནས་སུ་གང་ལ་གོས་བསྡུར་བྱས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། སུ་གང་གིས་ང་ལ་ཤོད་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། འདིར་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་དྤེ་དུས་བཀའ་བོན་རྤེད།
མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། ང་རང་གིས་ཐག་བཅད་ནས་འོས་བསྡུ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ཁོ་རང་ཉི་
མ་གཅིག་ཕྤེབས་རོགས་གིས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་
སོར་བ་དྤེ་དུས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ལས་ཁུངས་སུ་མར་
ཕྤེབས་ནས་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་དྤེ་བཏོན་གནང་སོང་། གཞན་པ་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། གཞན་པ་སུ་གཅིག་
ལ་གོས་བསྡུར་བྱས་མྤེད། ཁྱྤེད་རང་སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀི་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ད་ཡང་
བཀའ་མོལ་གསུང་སངས་ཤིག་ཡོད་རྤེད་བ། ཡར་ཕྤེབས་རོགས་ཞུས་ནས་ཁོ་རང་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་བདྤེན་པ་མ་
རྤེད། ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཟྤེར་དུས་ཁོ་རང་མར་ཕྤེབས་པ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་དམ། ཡར་ཕྤེབས་པ་
ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འང་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་ཁོ་རང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ལབ་ན། ཁྱྤེད་རང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྤྱི་པའི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་ཞྤེ་དྲག་གནང་ཚར་བ་རྤེད། ངའི་བསམ་པ་ལ་ཁྱྤེད་རང་སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་སོང་པ་
ཆགས་འགོ་གི་འདུག ཁྱྤེད་རང་སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ཁྱྤེད་རང་ཕག་ལས་གནང་
བ་ཡིན་ན་སྤྱི་པ་སྒྤེར་ཚང་མར་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ལབ་ནས། སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་གནང་ན་ཡག་ས་རྤེད་ལབ་
ནས་ཁོ་རང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་དུས་སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་ལ་འགོ་ཐུབ་ས་རྤེད་པྤེ་དྤེ་གསུངས་སོང་། བྱས་ཙང་
ངས་ལམ་སྤེང་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། ད་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ངས་ཁོ་རང་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་
ལས་ཀ་སོད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སོད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སོད་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སོད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ནས་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁྤེ་ན་ཊའི་མང་ཚོགས་ལ་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ་རྤེད།
ཕག་ལས་ཤིག་གནང་བཅུག་ན་ཟྤེར་མི་སུ་གང་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ང་རང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན། ད་ཁོ་རང་
གིས་བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡིན་གསུངས་སོང་། བཟའ་ཟླ་མཉམ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡིན་ཟྤེར། དྤེ་ངས་ལབ་པ་
ཡིན། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གནང་རོགས་གནང་། ང་ལ་ལན་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་། ག་རྤེ་བྱས་ནས་
ཟྤེར་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། སང་ཉིན་རྤེད་གནངས་ཉིན་རྤེད། ཁོ་རང་ཚུར་ཕྤེབས་ནས།
དྤེའང་ཕར་བཅར་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད། ངྤེད་གཉིས་ཞལ་པར་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། རྤེས་ལ་བཅར་
བ་དྤེ་༸སྐུ་མདུན་གི་མཇལ་ཁའི་རྤེས་སུ་ཚིག་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཅིག་བཅར་བ་ཡིན་མ་གཏོགས། ང་
ཕར་བཅར་བཞག་པ་གང་ཡང་མྤེད། ཁོ་རང་ཚུར་ཕྤེབས་ནས། སྦར་སིལ་དུ་ཕྤེབས་ཀི་ཡིན་ཟྤེར། ད་དཔྤེ་ཡག་
པོ་བྱུང་བཞག ང་ཞྤེ་དྲག་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་བྱས་ནས་སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་
གནང་ན་ཞྤེས། ང་བཀའ་ཤག་ལ་བཅར་ཏྤེ་ང་རང་གིས་ཐག་བཅད་ཚར་བ་ཡིན། དྤེ་ཚོ་རྩ་བའི་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེའི་
ནང་ལ་ཚིག་བྤེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་ན་རྤེད། དྤེའི་འོག་དྤེར་གསུངས་ཡོད་རྤེད། འཁོན་འཛིན་དང་དག་ཤ་ལྤེན་པ་
ཡིན་ན་དྤེའི་སྐབས་ནས་ཁོ་རང་ལ་ལས་ཀ་མ་གནང་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད་བ། སྐབས་རྤེར་གསུང་བབ་དྤེ་ལ་
བལྟས་ཡོང་དུས། ང་བཀའ་བོན་ཁི་པས། དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་བཀའ་བོན་ཁི་པ་རྤེད། ང་སིད་སོང་གི་འོས་ཤོར་བའི་
རྤེས་སུ་ཉམ་དམའ་བོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ང་ལ་དོན་གཅོད་བྱྤེད་རོགས་གིས་ཟྤེར་
བ་དྤེ། ང་ཉམ་དམའ་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་གཟིགས་པ་ཞྤེ་བོ་གནང་བའི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་འདྲ་བསོན་ཡོང་གི་
འདུག ད་ལྟ་གནང་སངས་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་གཅིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དྤེ། ལས་བྱྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའི་ནང་གསྤེས་ ༡ གཞིར་བཟུང་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་ཚང་མ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་དྲག་འདྤེམས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ནའང་བཀའ་བོན་ཚོར་གོས་བསྡུར་མ་གནང་སྔོན་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད།
དྤེ་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་དྤེ་
གྤེང་བ་སོང་ཙང་། དྤེ་རིང་འདིར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དྤེའི་སྐབས་སུ་ངའི་ལས་ཁུངས་ལ་མར་ཕྤེབས་པ་
རྤེད། ང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མར་
ཕྤེབས་ནས་བཀའ་མོལ་དྤེ་གནང་བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཞལ་པར་གི་ཐོག་ནས་འགིག་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཏོགས། ཡར་བཅར་བ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅིག་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་འདོད་
པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་ཁྤེ་ན་ཊའི་གསུང་བཤད་དྤེའི་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་མང་
པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་ཐབས་རྩའི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕག་བིས་གནང་བ་དྤེ། ང་ཚོ་དངོས་དོན་
དྲུག་པའི་སྐབས་ལ་རྩོད་བཤད་བྱས་ཚར་བ་སོང་ཙང་བསར་ལྡབ་ཞུ་གི་མིན། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༦།༥།༦ ལ་བསྐོ་
གཞག་བྱས་པ་དང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་གུས་ཞུ་སོར་བས་དྲན་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་
གསར་འགོད་པ་ཡོང་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ཡང་དྤེའི་ནང་ལ་
བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་གཅིག་དྤེ་ ཁ༽ དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བདྤེན་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྤེས་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་གྤེང་ཆོག་གི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཞུ་གི་མིན། ཡིན་ནའང་
ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བའི་དོན་ཚན་དྤེའི་འོག་ནས་དངོས་དོན་བདུན་པ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་
དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དཔང་རགས་ཨང་ ༩ ཀ༽ དང་ ༩ ཁ༽ བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཇིའི་
ནང་དུ་དོན་ཚན་གཉིས་ཡོད་རྤེད། གཉིས་ནང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དང་
བོད་ཡིག་ནང་པ་ཡོད་པ་དྤེའི་དབར་ལ་ཕྲན་བུ་མ་མཐུན་པ་ཞིག་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དབྱིན་ཇི་དྤེའི་ནང་ལ་ It
came to light later ཟྤེར་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་རྤེས་སུ་ག་དུས་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་
ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེས་སུ་དྤེ། ད་ལྟ་དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་དམ། དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མ་འཁུར་སྔོན་
ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་དམ། ཡང་མིན་ན་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་འཁྱྤེར་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་དམ།
ཡང་མིན་ན་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་དམ། ཁ་སྤེང་དཔང་པོས་མར་སྐད་ཆ་དྲིས་སོང་
གསུངས་པ་འདི། འདིའི་ནང་ལ་ Canada ལ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་མ་མཐུན་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཡོད་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་འདི། འོས་བསྡུ་ཚར་ཙམ་གི་རྤེས་ལ་ཡིན་པ་སོང་
ཙང་། སྤེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་དང་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྤེན་གིས་ཡིན་གི་རྤེད་བསམ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་རྤེས་
སུ་འགྱུར་བ་འགོ་གི་རྤེད་བསམ་སོང་སྤེ། ཕིན་མ་སོང་ཟྤེར་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་
བར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་རྤེས་སུ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་འདི། བོད་ཡིག་གི་དཔང་རགས་ནང་ལ་ཡོད་
མ་རྤེད། དབྱིན་ཇིའི་དཔང་རགས་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། རྤེས་སུ་ག་དུས་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེའི་
གནས་སངས་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པ་
སོང་ཙང་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་འོག་ནས་དངོས་དོན་ ༧། ད་ལྟ་ཤར་
གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀིས་གང་བཤད་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་
ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་འདི། ཁ་སྤེང་ང་ཚོ་དངོས་དོན་ ༧ པའི་ ཀ༽ པའི་ཐོག་ལ་རྩོད་བཤད་ཆ་ཚང་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད།
དྤེའི་ཉིན་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་དཔང་པོའ ་ི སྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་དག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཤོག་གངས་གཉིས་
ཀི་དཔང་རགས་བཏོན་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་ལྟ་དྤེ་ལྟར། གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་བྱས་
ནས་གུས་ཞུ་སོར་བས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་འགོ་འཁིད་ཀི་ནུས་པ་ཞན་པོ་ཡོད་པ། གང་དང་གང་ལབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོང་། གུས་ཞུ་སོར་བས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཡག་པོ་མྤེད་པའི་སྐོར་ལ་གང་དང་གང་བཤད་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་སྣྤེ་གཅིག་ཀང་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ཉིན་དྤེར་ག་རྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
གུས་ཞུ་སོར་བས་ཀུན་སོང་བཟང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་དཔང་པོ་ལ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་དྤེ། དྤེ་ལས་ལྡོག་ནས་ཁོ་རང་ལ་
བརྙས་བཅོས་བཏང་བ། ཁོ་རང་འཇོན་གི་མ་རྤེད་ལབ་པ། ཁོ་རང་ལ་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་
Depression ཞྤེས་རྦད་དྤེ་སྤེམས་ཉམ་དམའ་བོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ལ་ཕིན། ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་གུས་ཞུ་སོར་བའི། ཟླ་
བ་གཉིས་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པར་ཕི་ཟླ་ ༧།༨ དྲུང་ཆྤེ་ཚད་མཉམ་མ་ཆགས་ཙམ་བར་དུ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་
བར་དུ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་གདོང་པར་ལྟ་འདོད་མྤེད་པ། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བས་ཆུ་ཚོད་བཞི་
Torture བཏང་སོང་ཞྤེས། མནར་གཅོད་བཏང་སོང་ཞྤེས་གསུང་དགོས་པ་དང་། ཕ་མར་ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་
རྤེད། ཕྲུ་གུས་གསུངས་པ་དྤེ་དག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་གནང་གི་རྤེད། འདི་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཁིམས་ཁང་ལ་སྤེལ་
དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེ་ཚོའི་གནད་དོན་སྒང་ལ་ཁོ་རང་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བས་བཟང་པོའ ་ི བསབ་བྱ་བརྒྱབ་
པ་དྤེ་དག་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱས་ནས། གོ་བ་གང་ལོན་པ་དྤེ་དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་བསྒྲུབས་སོང་མ་གཏོགས།
གུས་ཞུ་སོར་བ་དང་འཁོན་འཛིན་ག་འདྲ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་
དཔང་རགས་འཕར་མ་དྤེ་འདྲ་ཕུལ་ཡོད། དཔང་རགས་འཕར་མ་དྤེ་ཚོ་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་
གྤེང་སོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་གུས་ཞུ་སོར་བས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་གཞི་
རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་དང་། དངོས་དོན་བདུན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་དཔང་
རགས་འཕར་མ་དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་སོན་བརོད་གང་དང་གང་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཚིག་གང་
དང་གང་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པའི་གནས་བབ་དང་།
དཔང་པོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གསུངས་པའི་གནས་བབ་འདི་གཉིས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མཐུན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཞུ་སོར་བ་ལ་འཁོན་སྤེམས་དྲག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརྤེན་ནས་དཔང་རགས་ཕུལ་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔང་པོ་ལ་ཐོན་
ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་དཔང་པོས་གསུངས་པ་དྤེ་
དག་བདྤེན་པ་རྤེད་མ་རྤེད་ཀི་རྩོད་པ་དྤེ། ང་ཚོས་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྤེས་
ལ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མ་འཁུར་
གོང་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་དག མཐའ་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་འདིའི་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་
གཞི་ལྟར། ལས་དོན་མ་སྒྲུབ་པ། དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་བ། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་
ག་ནང་བཞིན་ཌི་སི་གཙོས་པའི་ཨ་རི་ས་ཁུལ་གང་སར་ཟྤེར་བ་དྤེ། འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། དམའ་
འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་བྱས་ཡོད། དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་
རྩོད་བཤད་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་
དྤེ་དྲངས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ཚོད་ཅིག་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་རྤེད་བསད་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་ད་ལྟ་ཨ་རི་གཞུང་གི་མི་སྣ་མཇལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཕྲད་བཟོ་མ་ཐུབ་པ། བཀོད་མངགས་ཡོད་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀི་
མིང་དྤེའང་གསར་པ་ཞིག་བསྤེབས་སོང་། མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ།
དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོ་རྩོད་བཤད་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བསར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་དགོས་
རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཕ་གིར་དོན་
གཅོད་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཐྤེངས་མ་གསུམ་རང་གསུམ་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད།
Canada ལ་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ཕྤེབས་པ་རྩིས་པ་ཡིན་ན་ཐྤེངས་བཞི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རྤེད། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ནང་
ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཝ་ཤིང་ཀོན་ཌི་སི་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། Canada གི་ Toronto,
Ottawa བྱས། དྤེ་ནས་ནིའུ་ཡོག་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ལ་ཝ་ཤིང་ཀོན་ཌི་སི་ལ་ཕྤེབས་
པ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ཕྤེབས་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ། སྐབས་དྤེར་ང་
ཚོས་སན་སྤེང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི སིད་འཛིན་
གསར་པ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ༸སྐུ་མདུན་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་གི་ཡོད་མྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་
ཕྤེབས་པ་ཞིག་དང་། དྤེ་དང་བསྟུན་པའི་ལས་འཆར་བསིགས་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་དོན་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་བསྒྲུབས་
ཡོད། ཕྤེབས་ཐྤེངས་གཅིག་ལ་ཚང་མ་མཇལ་དགོས་ཀི་ཡོད་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཡང་མིན་ན་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་
ཞིག ཉིན་མ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཕྤེབས་ནས་གསུང་གི་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་བཟོ་
དགོས་པ་དང་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་དུས་ཡུན་དྤེའི་ནང་ལ་གང་མངགས་པ་དྤེ་དག ང་ཚོས་ཐབས་
ཤྤེས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དག་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དུས་ང་ཚོས་ཆ་
ཚང་ཞིག་ཞུས་ཡོད། དྤེ་སྔ་ཐུག་པ་མ་གཏོགས་མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་གོ་སིག་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་
པ་དྤེ་ཚོ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་བ། ཁོ་མཛད་རིམ་ནང་ལ་གཟིགས་དང་། ཕོ་བང་དཀར་པོའ ་ི
Matthew Pottinger དང་ China Director , Leah Bray ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཚོ། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་སྔོན་ལ་མཇལ་མོང་ཡོད་རྤེད་དམ། མཇལ་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་
Heritage Foundation ལའང་དྤེ་སྔ་བཅར་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་བཟོས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། ཕྤེབས་ཐྤེངས་གཅིག་ལ་ཚང་མ་གོ་སིག་ཞུས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་དཔྤེར་ན་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཉི་མ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་མ་གཏོགས་
ཕྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། ཉི་མ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ནང་ལ་དྤེ་དུས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ཕི་ཟླ་ ༡༠།༡༡
ནང་འགོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞིན་གིས་ཨ་རི་
ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་བཟོས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ལ་ལས་མཚམས་གཞག་
དགོས་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་ཕྤེབས་པའི་སྔོན་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་ཨ་མི་རི་ཀ་
ལ་ཕྤེབས་རྒྱུའི་བང་བསིགས་ཡོད་རྤེད། བང་བསིགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སྐབས་དྤེ་དུས་ལའང་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་
རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་བོད་མི་མང་སྤྱི་ཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཀང་ཕྤེབས་ཀི་ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་
དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་ལ་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོགས་ཆུང་དང་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་ཚོ་མཇལ་འཕྲད་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དུས་སྔ་རིང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་
ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། མི་གཅིག་པ་གཅིག་རང་
ཞིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མཇལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མཇལ་དུས་ཙམ་པ། ཏག་
ཏག་བསད་ཀི་མྤེད་དུས། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་དྤེ་དག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་མཇལ་རྒྱུ་དང་།
གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་ཚོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སིག་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་ཀི་མི་འདུག་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཁྱྤེད་རང་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ལ་ལས་
མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ད་ཞྤེས་བཀོད་ཁྱབ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། མི་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དྤེ་ག་རང་ལ་འཁོན་
འཛིན་བྱས། དྤེ་ག་རང་ལ་བོ་ཕམ་ནས་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་ཉིན་གངས་ ༢༢ ཙམ་ལྷག་མ་ཡོད་པ་དྤེ། ཚུལ་
མཐུན་བྱས་མ་བྱས་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་གུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ཕྤེབས་རྒྱུའི་མཛད་རིམ་དྤེ་དག་གོ་སིག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་
བྱས་པ་ཡིན། ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་དག ད་ལྟ་ Canada འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ས་
གནས་ཁག་ ༢༧ གསུངས་ཡོད་རྤེད། ༢༧ མ་རྤེད་ ༢༦ ལ་ཕིན་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་
ཀི་ཡོད་རྤེད། གནམ་གྲུ་ནང་ལ་འགོ་བ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་དག་ང་ཚོ་སྔོན་རྩིས་ལས་བརལ་བའི་བཀའ་འཁོལ་
ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད། ཡིན་
ནའང་དྤེ་གཞིར་བཟུང་གིས་ཚང་མར་བཀའ་འཁོལ་སད་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ Canada ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་རྤེས་ལ་ Amherst འགོ་རྒྱུ་གཅིག་པོ་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། Toronto ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོའི་སྐབས་ལ་ཁྱྤེད་རང་ཡོང་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཐྤེངས་གཅིག་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་
ཚང་མ་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་དུས་ཚོད་
དང་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་བཟོས་ཡོད་རྤེད། བཟོ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དག་བཟོ་
ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ས་གནས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་དྤེ་འདྲ་བཟོ་ཐུབ་ས་ལ་དོན་
གཅོད་ཅིག་གིས་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་འདི་ཁ་སྤེང་རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་
ལགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གང་མངགས་པ། ང་ཚོ་ལ་གང་མངགས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་གོང་
འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པ་ཚོ་མཇལ་འཕྲད་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
གཞན་པ་དྤེར་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་དྤེ་ལ་ཧང་སང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ནས་དངོས་དོན་ལྔ་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། Bank Account འབྤེལ་བའི་ཐོག་
ནས། འདི་ཞིབ་ཕྲ་འགོ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་དངོས་དོན་འདིའི་སྒང་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་བགོ་གྤེང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཟིན་པ་རྤེད། དངུལ་འབོར་མང་པོ་ཞིག་གཞན་ལ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། རྩོད་པའི་འཕྲོས་འདྲ་པོ་དྤེ་ག་
བ་ལྷག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་དཔོན་ཆྤེ་བ་མཆོག་གིས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་
དྲི་བརྩད་གཉིས་གནང་བ་རྤེད། གཅིག་དངུལ་འཕོ་གཏོང་བྱས་པའི་རྤེས་སུ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དྲི་བརྩད་ག་རྤེ་
བྱུང་ཡོད་རྤེད་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་མ་འོངས་པ་དྤེ་འདྲ་ལྷག་སིད་ཀི་
རྤེད། འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དྲི་བརྩད་གནང་དུས་ཙམ་པ་དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་རྤེས་སུ་ཞུ་གི་
ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་མཚུངས་ཀི་དངུལ་དྤེ་དག་དངུལ་ཁང་གཞན་པ་ལ་སོས་ནས་ལོ་དྤེ་ཙམ་ཕིན་
ཚར་བ་རྤེད། ༢༠༡༧ ནས་ ༢༠༡༩ ཕིན་ཚར་ཡོད་དུས་ཙམ་པར། ཁལ་གང་དང་གང་ཕོག་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། དྤེའི་
སྐོར་དྤེ་ལའང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་རྤེས་སུ་འབུལ་གི་ཡིན་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ནང་དོན་
ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕག་བིས་འབྱོར་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སོ་སོས་དང་
དུ་བངས་ནས་སྐབས་དྤེར་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དྤེ་ཕུལ་མྤེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་གསལ་པོ་མཐོང་ཡོང་གི་
འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་རྤེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་དྲི་བ་དྤེ་དག་
གི་ལན་འཁྱྤེར་ཤོག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་རྤེད། ལན་དྤེ་དག་ཡར་བསྤེབས་ཡོད་རྤེད། ལན་བསྤེབས་པ་དྤེའི་ནང་
ལ་གཞུང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གིས་ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་དྲི་བརྩད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཕྤེབས་སོང་ཟྤེར་
བའི་སྐད་ཆ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་དངུལ་འབོར་
བཏང་བ་དྤེ་ལ་ཁལ་འདི་ཙམ་ཕོག་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པའི་
སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡིན། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཁུངས་དྤེ་དག་ཚང་མ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པ་ཁྤེ་མྤེད་
ཚོགས་པའི་མིང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཁལ་ཕོག་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས། ལན་ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེའི་དྤེབ་སྤེལ་གི་གནས་བབ་དང་དྤེ་དག་ཚང་མ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་ཡོད་
རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁལ་ཕོག་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་ང་ཚོ་འདིར་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ། གལ་ཏྤེ་ཟྤེར་བ་དང་ན་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེའི་
ཐོག་ལ་ཕིན་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དང་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དོགས་པ་བསང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད་བ། འདིའི་ནང་ལ་ Canada ལ་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་དངུལ་ཁང་
ཡོད་མཁན་ཤ་སག་རྤེད་བ། དྤེའི་སྐབས་ལ་འབུམ་གཅིག་འཕར་མ་ཡོད་ན། ཁལ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་དགོས་ཀི་མ་
རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་གཞི་ནས་གལ་ཏྤེ་དང་ན་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་བ་ག་རྤེ་སད་ཀི་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ཀིས་དངུལ་གོང་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཕུལ་བའི་ནང་ལ། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་
པ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་ཐག་གཅོད་མཁན་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
ཐག་གཅོད་མཁན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོས་འདི་ལ་
དགག་པ་བརྒྱབ་དང་མ་བརྒྱབ་དྤེ་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་གནས་སངས་འོག་ནས་ཡིད་ཆྤེས་འཕྤེར་
གི་མི་འདུག་ཅྤེས། Bank Account དྤེའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ། དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཚང་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ལ་ཐུགས་ཞིབ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་གནང་། དཔང་
རགས་ཕུལ་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་ཡང་ད་དུང་ངོས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། Bank Manager ག་དུས་ཐུག་
པ་རྤེད། སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ང་ཚོས་ཕག་བིས་ག་དུས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་
ཚང་མ་བསན་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་ཡང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་གནས་
སངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ལས་དོན་བྱས་པ་དྤེ་འཕྲལ་སྤེལ་དང་ཕུགས་ཀི་
དཀའ་ངལ་གཉིས་ཀ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལའང་དོན་གཅོད་གསར་པ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་
དྤེ་དངུལ་ཁང་ནས་སྔོན་བརྡ་དྤེའི་གས་འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ། སྤེམས་ཁལ་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ། ལས་ཀ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཧ་ཏག་ཏག་བསྒྲུབས་བཞག་པ་ཞིག དོན་དག་ཆ་
ཚང་བསྒྲུབས་བཞག་པ་ཞིག་ལ་སོན་བརོད་བྱས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་
ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་ན། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད།
དྤེ་ནས་དངོས་དོན་དྲུག་པ་དྤེ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་དང་མ་ཡིན་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས།
རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་དཔང་པོ་རང་གིས། དྤེ་ངས་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་བཤད་སོང་ངམ་ཟྤེར་དུས། བཤད་མ་སོང་ཞྤེས། ནན་བརོད་བྱས་སོང་ངམ་ཟྤེར་དུས། ནན་བརོད་བྱས་མ་
སོང་ཞྤེས། རྩོད་ལན་པ་རང་གི་དཔང་པོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
རྤེད། དྤེ་ཡང་ད་ལྟའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཡོང་དགོས་པའི་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོ་འདི་ས་ཡ་ ༡༌༥ སྒང་ལ་ཐུག་
གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཀུན་སོང་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དང་། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་ ཁ༽ པ་
འདིའི་ནང་ལ་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། དོན་ཚན་འདི་དག་བཞི་དྤེ། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་
སངས་ཡིན་ཞྤེས། མ་གཞི་ནས་ཁ་སྤེང་ངས་ ཁ༽ པ་དྤེ་ག་སིག་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་བལྟས་ཡོང་དུས་ཙམ་པར།
དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འདུག ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གི་དོན་ཚན་བཅུ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་
ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ་ག་
རྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་མ་འཁྱྤེར་བ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་ཚུད་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། ཚུད་ནས་མར་དབྱྤེ་བ་ཞིག་འབྱྤེད་དུ་འགོ་དུས་ཙམ་པར། ཐོག་མའི་སོན་བརོད་བྱས་པའི་
གནས་སངས། ཞུ་ལན་གི་ནང་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་སངས་ཀི་གནས་སངས། ཞུ་ལན་གི་རྤེས་སུ་རྩོད་པ་རྒྱག་སངས་ཀི་
གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་བིས་ཡོང་དུས། ཚང་མ་མར་ཁ་འཐོར་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག བཀའ་ཤག་གིས་ལན་རྒྱག་
སངས་དྤེ་ཚོ་ཡང་། བང་འགིག་པོ་དང་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རང་བཞིན་གིས་མཐོང་
ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་དངོས་དོན་བདུན་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་བཟོ་
མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་ Bank Account ཟྤེར་བ། བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་
བྱས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེས་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་མི་འདུག དྤེ་
ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག དྤེ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། སྤྱི་ཡོངས་ནས་འཁུར་བབ་ལས་འགན་སྒྲུབ་
ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་དོན་དང་པོ་ནང་ལ་དྤེ་བཤད་ཡོད། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཀ༽ པ་དྤེ་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་
ཀི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་ནས་ལས་འགན་སྒྲུབ་དང་མ་སྒྲུབ་ཀི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་ནས་ག༽ པ་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་
ཡིན་དང་མིན་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་སིག་གཞི་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་སོང་། ལས་
འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཉིས་རང་གཉིས། སིད་འཛིན་ཊམ་གི་སིད་གཞུང་གསར་པ་སྤེབས་པའི་
གནས་སངས་དང་། སིད་འཛིན་ཊམ་དང་ཞི་ཅིང་ཕིང་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བའི་གནད་དོན། འདི་ཡང་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱག་སངས་དྤེ་ལམ་སོན་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད། ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྐབས་དུས་སོ་སོར། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི
གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་ཟྤེར་བ། ལམ་སོན་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ཟྤེར་བ། སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཟྤེར་བ་དང་
ཟླ་གསུམ་གི་ལས་བསོམས་དབར་ལ་དབྱྤེ་བ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ཟླ་བ་
གསུམ་གི་ལས་བསོམས་ཟྤེར་དུས། ཟླ་བ་གསུམ་གི་ནང་ལ་ལས་ཀ་གང་བྱས་པ་དྤེ་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་བཏང་
ཤོག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་ཊམ་གཉིས་ཀི་མཇལ་འཕྲད་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥།༦ ལ་རྤེད། འདི་ཕི་
ཟླ་ ༧ ནང་ལ་སྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་བཀའ་ཤག་གི་འགྤེལ་བཤད་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་
ནའང་། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་གཞན་པ་ཚོའི་ཉན་པ་
ཡིན་ན་ཧང་སང་རྒྱུའི་བྱབ་ཆུང་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་གི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
དངོས་དོན་བཞི་པ་དྤེ་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་སྐོར་དྤེ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཕི་
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ བར་དུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང་ཞྤེས་དྤེ་རང་ལ་ཐུག་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥
ཚེས་ ༢༦ བར་དུ་སན་སྤེང་ཞུ་མ་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་ཆ་ཚང་ཞིག་བཤད་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དོན་དག་འབབ་ས་དྤེ། མཇུག་སོང་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། མཇུག་སོང་ཚད་ལྡན་
ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ནས་བྱས། བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་ནས་བོད་དང་བོད་དོན་
སྐོར་ལ་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཐོན་ཚར་བ་རྤེད། སིད་འཛིན་གི་མཚན་རགས་བསོན་རྒྱུ་
མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའི་རྤེས་སུའང་། དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བཏོན་པའི་
སྐབས་ལའང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་མ་མཁྱྤེན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། མཁྱྤེན་
བཞིན་དུ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཉིས་དྤེ་
མར་དྲངས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནས་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་འདིའི་ནང་ལ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བདྤེ་ཆྤེན་སྐྲུལ་སྐུ་ཁོ་ཚོ་བོད་པ་
གསུམ་དང་། རྒྱ་རིགས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པའི་སྐོར་དྤེ་ཡིན་ནའང་། དྤེ་དོན་
དག་རྐང་བཙུགས་ནས་ཆྤེན་པོ་བཟོས་ནས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་པ་རྤེད། ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ། ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་ལབ་
གྤེང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་བཞྤེས་གནང་གི་ཡོད་
རྤེད། ངོས་བཞྤེས་གནང་གིན་གནང་གིན་ལ་ཡང་འདི་ཚུར་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས། མང་ཚོགས་ལ་གནས་ཚུལ་
ཆྤེན་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདི་ལྟར་བྱས་པ་རྤེད། ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་སྐབས་དྤེ་ལ་
ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དྤེ་ལ་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་སོང་ཞྤེས། ང་ཚོས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཞུས། བདྤེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་མ་ཞུས་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་གཟིགས་སངས་ག་འདྲ་ཡོད་མྤེད་
ལྟོས་དང་ཞྤེས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཟིགས་སངས་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ལའང་ཞུས་ཡོད།
མར་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་སོང་། གསང་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་དག་ཚང་མ། དོལ་རྒྱལ་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་བདྤེ་སྲུང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བདྤེ་སྲུང་ལ་ཞུས་པ་
ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ ཁ༽ པ་འདིའི་ནང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་སངས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། འདི་ལས་ལྷག་ཅིག་ཞུ་གི་མྤེད། ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་
ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་
ཐུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ནས་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་སྐོར་ལ། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བལྟོས་མྤེད་
བཏང་སོང་། ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་སོང་། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ང་ཚོའི་རྩོད་གཞི་དྤེ་ག་རང་རྤེད་བ། རྩོད་གཞི་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད།
ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་དང་པོ་གནང་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་
རྤེད། འདིའི་སྔོན་ལ་ལམ་སོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་འདི་
འང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ལམ་སོན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་བྱ་
སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་འཁྱྤེར་མ་སོང་གསུངས་པ་ཡིན་ན། རྒྱུ་མཚན་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་བསད་ཀི་རྤེད། དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་དངོས་དོན་གསུམ་པ་འདི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་གཞི་འཁྱྤེར་མ་
སོང་ཞྤེས། འདི་སྐབས་དྤེར་ང་ཚོ་གསལ་པོ་ཡིན་པ། ཞིབ་ཕྲ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་པ། དཔལ་
ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པའི་
དཔང་རགས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་བཏོན་ཐུབ་ཡོད་རྤེད་དམ། བཏོན་ཐུབ་
མྤེད་བ། འདི་གསལ་པོ་རྤེད་བ། བཏོན་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བསོན་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ།
ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཨི་མྤེལ་ཕུལ་
པ་དང་། དྤེའི་ལན་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་མྤེད། དྤེ་དག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱ་སྤུ་
གནོན་གི་སིག་འཛུགས་འཁྱྤེར་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་ན། གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དངོས་དོན་དྲུག་པ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། གོང་རིམ་ལ་མ་
བརྩིས་པ་རྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གོང་རིམ་ལ་མ་བརྩིས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད་ཅྤེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དངུལ་དྤེ་ཕར་སོག་དགོས་ཀི་མ་
རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་འདི་སོག་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དུས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལབ་མ་མོང་། ཡིན་ནའང་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་གི་མཚན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདི་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་མ་འོངས་པ་ཁིམས་
དང་ཁལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན། འདི་ཡིན་ནའང་། ཡང་མིན་ན་འདི་གཅིག་གསུང་དགོས་ཀི་འདུག་
བ། ཁ་སྤེང་དྲི་བ་དྲིས་པ་ཡིན་ཏྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལན་ཕྤེབས་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་ Canada མང་ཚོགས་ལ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཚང་མའི་
མདུན་ལ་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་བཤད་པ་རྤེད་ད། དོན་གཅོད་དྤེ་དག་སུ་རྤེད། ཕིའི་མི་རྤེད་དམ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་
གཞག་བྱས་པ་ཡིན་ན་ནི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་དང་པོ་འོག་
ལ་བསྐོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་ཚིག་ཁོ་རང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཚང་འཛོམས་ཀིས་དྲག་
འདྤེམས་ལབ་ཡོད་རྤེད། མི་དྲག་པ་ཞིག་འདྤེམས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ལས་
བྱྤེད་པ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་ནང་ལོགས་ནས་དྲག་པ་ཞིག་བདམས་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་
ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་རྤེད་དམ། མ་འཕྤེར་བ་རྤེད་དམ། དྤེའི་གསུང་བབ་ལ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་
ཚོའི་ནང་ཁུལ་ཚོགས་འདུ་རྤེད། ནང་ཁུལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་
ཞུས་པ། རྩིས་ཞིབ་པ་མི་གཅིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སྐབས་དྤེ་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་བཞི་ཡོད་རྤེད།
དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་བཞིའི་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་རྩིས་
ཞིབ་པ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་གོང་གུན་ག་རྤེ་སད་ཡོད་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་
གོག་གུན་ག་རྤེ་སད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་འགལ་འཛོལ་ཡིན་དང་
མིན་དང་། དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་ཟྤེར་བ། བྱ་སྤུ་གནོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་གི་སིག་
གཞིའི་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་ན་གང་ཤྤེས། བཟོ་མཁན་དྤེ་སུ་ཡིན་ན་གང་ཤྤེས། གང་
ལྟར་གོང་རིམ་ལ་མ་བརྩིས་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་འདིའི་ནང་ལ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀི་སྐོར་དྤེ་ང་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་མྤེད། ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་བཀའ་ཤག་གིས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གནད་དོན་གསལ་བཟོའ ་ི སྐབས་སུ་ལན་རྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་དང་།
ལན་མ་ཐྤེབས་པ་དང་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་འོག་ནས་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་རང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་འདིའི་སྒང་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག ཁ་སྤེང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གིས་དྲི་བ་ཞིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། སན་ཞུ་འབི་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་མོས་མཐུན་ཡོང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ། བཀའ་
འཁོལ་ཡོང་བ་འབི་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་འདྲའི་ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་གུས་ཞུ་སོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བའི་ངོས་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཐོག་མའི་ཟིན་བིས་དྤེའི་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་རྤེས་ལ་འགྱུར་བ་
ཕིན་པ་རྤེད། མོས་མཐུན་དང་བཀའ་འཁོལ་དབར་ལ་གང་ལྟར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་མོས་མཐུན་མ་གནང་
བས་བསྐོ་གཞག་བྱས་མྤེད་པའི་གནས་སངས་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་པ་ཡོད་ན་ནི་དགོངས་
སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས། དོན་དུ་གོང་རིམ་བཀའ་ཤག་ལ་མ་བརྩིས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད།
འདིའི་ནང་ལ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ག༽ པ་དང་འགལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་ཚོ་དང་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་འགལ་མྤེད། ཆ༽ པ་དྤེར་འགལ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསོམས་དྤེ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ག་རྤེ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ནས། དྤེ་རིང་མར་སྤེབས་ཡོང་དུས་ཙམ་པར། གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་སོན་
བརོད་བྱས་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་མྤེད། ཁུངས་སྤེལ་དཔང་
རགས་ཕུལ་ཡོད། མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་མྤེད། ཀུན་སོང་སྡུག་པ་གང་ཡང་མྤེད། གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་དྤེ་བྱས་
མྤེད་ཅྤེས། ཡིན་ནའང་མཐའ་མའི་བསོམས་དྤེ་ག་རྤེ་བརྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་
གིས་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཚོར་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རིང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་རིང་བསོམས་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་དངོས་དོན་དང་པོ་ནས་བདུན་པ་བར་གི་ཚོར་བ། ཚོར་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱུ་
མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། འབབ་ས་འདིར་འབབ་ཡོང་གི་འདུག་ག བཀའ་ཤག་ལ་ཚོར་བ་
དང་སྤེམས་ཚོར་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བསྤེབས་རྤེས་བྱྤེད་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། འདི་ང་ཚོས་ཞུས་པ་མ་རྤེད་ད། ཞུ་སོར་
བས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་རང་གིས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་
གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེའང་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་མཐུན་མ་མཐུན་བཀའ་མོལ་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ད། གསལ་
བཤད་གནང་དགོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་རང་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་འགལ་ནས། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ཕར་
བཞག་ནས་གནང་རྤེད་བ། ད་ལྟ་འདི་ལ་ཚིག་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་ཡིན། ཐོག་མའི་དོན་ཚན་བཅུ་སོན་བརོད་གནང་བའི་སྐབས་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སངས་
འདྲ་པོ་དྤེ་ག་འདྲ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་ན། གཅིག་བྱས་ན། ད་ལྟ་རྩོད་པ་རྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་འདི་ཡང་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་
ནས། ཡང་ངས་འདི་བཤད་མྤེད་ལབ་པའི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ས་ཚང་མ་འདིར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་དུས་ཙམ་
པ་ལ། ད་ལྟའི་གནས་སངས་འདི་ག་པར་སྤེབས་ཀི་འདུག འདི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་
མཁྱྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། བཀའ་ཤག་གིས་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ།
ང་ཚོས་ཐོག་མ་ཐོག་མ་ནས་མར་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་སྒྲུང་རིང་པོ་རྤེད། དྤེའི་གས་ཚང་མ་འགོ་གི་མིན། ད་ལྟ་
རྩོད་ལན་པས་གསུངས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་འགོ་གི་མིན། འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱས་མ་
ཐུབ་པའི་དོན་ཚན་ ༤ དྲངས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་མི་འདུག དངོས་དོན་དང་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
གཞི་རྩ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བའི་དོན་ཚན་ ༣ ཞིག་གསུངས་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ལས་དོན་སྒྲུབ་པ་ཁག་ཅིག ཁག་ཅིག་ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་ད། འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་
ཁུར་བབ་ལས་འགན། དངོས་དོན་དང་པོ་དང་། དངོས་དོན་གཉིས་པ། དངོས་དོན་བཞི་པ་དྤེའི་གས་ཚང་མ་
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། མཚམས་མཚམས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་གི་
ཐུགས་རྤེ་ངོ་མ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་དྲན་ཡོང་གི་འདུག བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་
ལས་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་མ་འཁྱྤེར་པ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་
འདི་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་འདིར་མཚམས་གཞག་གི་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གང་གནང་
བ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་དགག་ལན་ཞུ་ཆོག་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གསུངས་གྲུབ་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་མོས་མཐུན་མྤེད། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལ་ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་མྤེད་སྐོར་དྤེ་དྲིས་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
ཡར་ཕྤེབས་དང་མར་ཕྤེབས་ག་རྤེ་བཤད་ན་མ་བཤད་ན། གང་ལྟར་དྤེ་འདྲའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དགོས་པའི་དབང་གིས་ད་ཧ་ལམ་མིན་ན། ཞུ་
སོར་བ་དྤེ་དོན་གཅོད་གཅིག་ལ་བསྐོ་དགོས་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་། རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དགོས་པའི་དབང་གིས་ཟྤེར་དུས། ཡང་མིན་ན། གཅིག་གིས་གནོན་ཤུགས་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད། ཡང་མིན་ན། ཁོ་
རང་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཞྤེ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གཞི་རྩ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
གིས་གང་ལྟར་ཡང་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྙོག་གྤེང་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་
ངོས་ནས་ངོས་ལྤེན་བྱས་བསད་ཡོད་རྤེད། རྩ་བའི་གང་ལྟར་དགོངས་པ་འཁྲུགས་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་
ཆགས་ཏྤེ། དགོངས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་གནས་
བབས་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བ་ཡིན་ནའང་། རྩ་བའི་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དང་། ཕག་ལས་
མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བར་ཡིན་
ནའང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་འདྲ་པོའ ་ི ཕག་ལས་ཤིག་གནང་བ་ཡིན་ན། སྤྱི་ཚོགས་ལྷིང་
འཇགས་ཡོང་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་དྤེ་ཚོ་རྡོག་རྩ་ཆིག་སིལ་ཡོང་བ་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཀི་རྤེད་བསམས་ནས། བོད་ཀི་རྩ་དོན་གཞི་ལ་བཞག་ནས་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་གནང་བ་ཞིག་
རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ལ་སུས་ཀང་གནོན་ཤུགས་སད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། བསྐོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་
ནས། གནོན་ཤུགས་སད་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཁིམས་སིག་གི་འོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཁོ་རང་སྒྤེར་
ལའང་ཁྤེ་ཕན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། བོད་པའི་རྩ་དོན་གཞི་ལ་བཞག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས། བཀའ་སོབ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆྤེ་མང་ཚོགས་ཚང་མ་དགའ་
བཞིན་སོ་བཞིན་འཐབ་རྩོད་ཀི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་རྤེ་བ་དྤེ་བཅངས་ནས། ཞུ་སོར་བ་ལ་དྤེ་ལྟར་དོན་གཅོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཀི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་གསོལ་རས་ཟྤེར་ན་མི་འདུག རྤེ་བ་ཟྤེར་ན་མི་འདུག དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་
ནས་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ལས་ཀ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། བདྤེན་པ་
རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཕག་ལས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་མིན་ན། ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཕག་ལས་འདི་ཡོད་
ལབ་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཕག་ལས་མྤེད་ཙང་། ད་ལྟ་ཕག་ལས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུས་པ་
རྤེད། འདི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ང་གཉའ་དམའ་བོ་ཆག་
སོང་ལབ་རྒྱུ་འདི་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སངས་འདི་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྤེ་འདྲ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཕོག་དགོས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་
གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གི་ཐད་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
གང་ལྟར་ཡང་། ཞུ་སོར་བ་སྦར་སིལ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་གོ་བསྡུར་
ཞུས་ཡོད་རྤེད། འདི་གསལ་པོ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ལ་གསུངས་འདུག་བ། མགོགས་པོ་ལན་ཞིག་སད་མ་
གཏོགས་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་སིད་སོང་མཆོག་ནས་གསུངས་འདུག་བ། དྤེ་ག་རང་སིད་
སོང་མཆོག་གིས་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དོ་བདག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཟྤེར་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་
རྤེད། འདི་འགོ་སངས་དྤེ་འགོ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། སྒྤེར་གཅོད་བྱས་ཏྤེ་བསྐོ་ཆོག་ཆོག་དང་གཏོང་ཆོག་ཆོག་དྤེ།
རྩ་བའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཀུན་སོང་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། འགོ་
ས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཁིམས་སིག་གིས་དབང་བསྒྱུར་རྤེད། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ཐོག་ལ་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་གིས་གང་ལྟར་ཁོ་རང་གིས་ཡིག་ཐོག་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་དང་། སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཇི་ལྟར་བྱས་
ཡོད་པ་དྤེ་ཡིག་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་ཞིག་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གནང་སོང་ཞྤེས་འདི་ག་རང་དཔང་པོ་
བཞུགས་ས་འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། ད་ལྟ་དཔང་པོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
དྤེ་གང་ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག ལོག་ཁིད་བྱྤེད་རྒྱུ་ཐབས་ཤྤེས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་
བཏང་གནང་གི་འདུག ངས་འདིའི་སྐོར་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ས་འཇུག་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གསན་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་དགོངས་པ་ནང་ལ་དྤེ་ག་
རང་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ཡོད་པ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཡིད་ཆྤེས་ཡོད། དྤེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཚར་བ་
ཞིག་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་དྲན་གསོ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཐྤེངས་མ་གཉིས་གསུངས་གནང་ཚར་སོང་། དྤེ་
ཁོ་རང་ནོར་བ་ཞིག་རྤེད། ལོག་ཁིད་བྱ་རྒྱུ་རང་གི་སྒང་ལ་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་གི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ཁོ་རང་ལ་འཁོན་འཛིན་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་གི་
འདུག ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལུགས་གསུངས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་ཡ་མཚན་རྤེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་
ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་ཁོ་རང་ལ་འཁོན་འཛིན་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་འཁྲུངས་ས་སྐབས་
སུ་ཞུ་སོར་བ་སྐད་བཏང་བ་ལ་སོགས་པ་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་ནང་མི་སྤུན་མཆྤེད་དྤེ་ཚོ་མཉམ་
འཆམ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡོད་ལབ་ཚར་བ་རྤེད། ཤ་ཚ་བའི་གཏམ་ཡིན་ཞྤེས་བཤད་ཚར་བ་རྤེད། ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཤ་ཚ་བོ་དང་
འདྲིས་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཚང་མ་ལབ་རྤེས། ཁོ་ལ་འཁོན་འཛིན་ཡོད་རྤེད་ལབ་ཡོང་དུས། སོ་སོའ ་ི དོན་དག་སྒྲུབ་རྒྱུའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་ཡིན་ན་བྱས་ཡོང་གི་འདུག ག་རྤེ་ཡིན་ན་བཤད་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འདས་
ཟིན་པ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་ལ་ཁོ་རང་གིས་བཤད་པའི་དུས་དྤེ་ལ། ཁོ་རང་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་
གནས་སྒང་བཞུགས་ཚར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་བསྐོས་ཚར་བའི་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཡིན་ཞྤེས་ཚང་མས་ཧ་དགོས་པའི་དུས་ཤིག་རྤེད། དུས་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས།
དོན་གཅོད་དྤེས་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འགན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འཁུར་རྒྱུ་ཡིན་ན་བསམ་པའི་དོགས་པ་སུ་ཡིན་ན་
ཡོང་གི་རྤེད་ད། གལ་སིད་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དོགས་པ་
སྤེབས་ཀི་རྤེད། དོན་གཅོད་བསྐོས་ཚར་བའི་མི་ཞིག་གིས་དྤེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་མོལ་གནང་། དྤེ་ལྟ་བུའི་དམའ་
འབྤེབས་དང་། དྤེ་ལྟ་བུའི་སོན་བརོད་དྤེའི་གས་བྱས་ཡོང་ན། མི་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ཕར་འགོ་གི་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་མཐོང་སྣང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་དྤེའི་གས་ཤིག་བཏང་ཡོང་དུས།
དྤེས་བཀའ་ཤག་གི་ཆྤེད་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡིན་ན་བསམས་ནས། གང་འདྲ་འདྲ་པོ་ཞིག་བྱས་ཡོང་ན་
བསམ་པ་ཞིག་འདི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སུ་ཡིན་ནའང་ཚོར་བ་འདི་ཡོང་གི་རྤེད་ལ། ཡིད་ཆྤེས་མ་སྤེབས་པ་ཞིག་
རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡོང་གི་རྤེད། པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལ་རྤེ་བ་ཞུས་ནས་གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཐུག་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད། ངས་གོང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་
ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་
ངས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་མི་ཐུབ་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་
གིས་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། ལས་མཚམས་བཞག་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ངས་ག་རྤེ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད།
སྤྱིར་བཏང་མ་བྱས་ན་ཆོག་གི་རྤེད་ལབ་ནས། ལས་མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་འགན་
རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ག་ཕོགས་ཟོས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ལས་ཀ་ལས་དགོས་པ་
ཞིག་འགན་རྤེད། འདིའི་སྐབས་སུ་ང་ལ་དོགས་པ་ཞིག་བསྤེབས་སོང་། ལས་མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ་ཞུ་སོར་
བ་ཁོས་ཕག་ལས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ལས་མཚམས་བཞག་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཐམ་པ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཐམ་པ་ཡིན་དུས། ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ གང་ལྟར་དྤེ་
གང་རུང་ཞིག་ལ་ཞུ་སོར་བ་ཨ་རི་ནས་ཚུར་ཡོང་བ་རྤེད། འདི་ལམ་ཁ་རང་ལ་ཉི་མ་བཞི་ཙམ་ཞིག་འགོར་འགོ་གི་
རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་མོ་དྤེར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཆུ་ཚོད་ ༤ བྱས་པ་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༤ ཡི་
ཡིག་ཆ་ག་འདྲ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་པ་རྤེད། ད་འོ་ན་ཁོས་ག་དུས་བྱས་པ་ཡིན་པ། ཆུ་ཚོད་ ༤ ཡི་ཡིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་
བྱས། ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས། ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་བཏོན། ཆུ་ཚོད་ ༤ བྱྤེད་དགོས་པའི་ལས་ཀ་དྤེ་ཁྱོད་ཀིས་ག་
དུས་ལས་ཡིན་པ་འོ་ན། འདི་ཡིན་དུས་དྤེས་རང་བཞིན་གིས་དོགས་པ་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་
གསུངས་ཡོང་དུས་ང་དོགས་པ་སྤེབས་སོང་། གཞུང་དོན་རང་རང་གི་ཕག་ལས་ཤིག་བྱས་ཡོད་ན། གནམ་གྲུ་
ནང་ལ་དཔར་གོག་བརྒྱབ་སིད་ཀི་མ་རྤེད་བ། ཡིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་བ། འདི་ག་དུས་བྱས་པ་ཡིན་
པ། སྐབས་དྤེ་དུས་བྱས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། འདི་འདྲ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩ་བའི་དངུལ་ཁང་སྐོར་གི་དངུལ་བཏང་བའི་རྤེས་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་དྤེ་ང་
ཚོའི་ངོས་ནས་ཡར་ཕུལ་ཡོད། དྤེའི་ནང་ལ་དྤེ་ཡང་། ངས་འདིར་རྒྱས་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ཁལ་ཕོག་དང་མི་
ཕོག་ལ་སོགས་པ་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་རྤེ་རྤེར་འགོ་སངས་རྤེ་རྤེ་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་སིག་གི་འགོ་སོལ་རྤེ་རྤེ་ཡོད་རྤེད།
གང་ལྟར་ཡང་དོན་གཅོད་ཚང་མ་ཉྤེན་ཁ་ཞིག་གི་ནང་ལྷུང་བསད་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་དོན་གཅོད་ཚང་
མས་ཡིག་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་འགའ་ཞིག་ལ་འདྲི་བརྩད་ཀང་བྱས་ཡོད་རྤེད། དོན་
གཅོད་འགའ་ཞིག་གི་བདྤེ་འཇགས་ཀི་དབང་གིས་ང་ཚོས་བཤད་ཆོག་པ་དང་བཤད་མི་ཆོག་པའི་གནས་སངས་
མང་པོ་འདུག དྤེ་ཚོ་ངས་བཤད་མྤེད། བཤད་ན་ང་ཚོ་ལ་གནོད་སྤེལ་བ་ལས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེའི་གས་
མང་པོ་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རྩ་ཆྤེན་པོ་འཛིན་དགོས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་ཡིན་དུས། དྤེ་
རིང་སོ་སོའ ་ི ཁ་མཆུ་འདིའི་སྐབས་སུ་ཁུངས་སྤེལ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཙོང་
བ་ཡིན་ན། ཡོང་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས། གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་འདོད་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་
ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་མཁྱྤེན་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་
རྒྱས་མཆོག་ཆ་ཚང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་དང་། ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཡིན་དུས། གནས་སངས་འདི་ཚོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་མཁྱྤེན་ཡོད་པ་ང་རང་
ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཡོད། འདི་ཡིན་དུས་དྤེའི་སྐོར་ངས་གསལ་པོ་ཞུས་མྤེད། ཁལ་འབབ་དང་མ་འབབ་སྒང་ལ་ཡིན་
ནའང་། དོན་གཅོད་ཆ་ཚང་གིས་མ་འོངས་པ་ཁལ་འབབ་སིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པ་ཁལ་
འབབ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སུ་གང་གིས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ཁལ་འབབ་སིད་ཀི་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁལ་འབབ་མིན་དྤེ་ཡང་གནས་སངས་འདི་འདྲ་ཞིག་
རྤེད། དྤེས་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ཆུ་འགོ་ན་ཟམ་པ་གནས་དགོས་དུས། དོན་གཅོད་ཚང་མ་རྒྱུན་རིང་པོ་གནས་དགོས་
དུས། རྒྱུན་རིང་པོ་ཕུགས་རྒྱང་གི་ས་བརན་ཐོག་ལ་ཚང་མར་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད།
Bank Account འདིའི་སྒང་ལ་འཕྲལ་དང་ཕུགས་གཉིས་ཀའི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།
Bank Account སྐོར་གི་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་ང་ཚོའི་གནད་དོན་ཁོ་རང་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད་ད། དྤེ་གནང་ཐུབ་མྤེད་པ། གནང་མ་ཐུབ་པ་
དྤེ་ཐུབ་མི་འདུག་ཅྤེས་རྩོད་པ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་འདྲ་གནང་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་ཁུངས་སྤེལ་དང་བཅས་པ་
ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཡང་བསར་དུ་བྱྤེད་དགོས་པའི་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་དྤེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། ཡང་གཅིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་འཕྲད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་མ་འཕྲད་ནས། ཁ་ཤས་ལ་འཕྲད།
ཁ་ཤས་ལ་མ་འཕྲད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་
འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད་ད་འདི། དྤེ་ཡིན་དུས་སྔ་ཕི་གོང་རིམ་བྱས་ནས། ཐོག་མའི་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟ་སངས་དྤེ་ཚོ་གང་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་བསན་ཚར་བ་རྤེད་བ། དྤེའི་རྤེས་ལ་གནང་སངས་དྤེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས།
ཨ་ཙི་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་སྤེབས་ཡོང་གི་འདུག སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་
དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་རྤེད།
སིག་ཁིམས་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བརྒྱབ་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁིམས་སིག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་
པ་བརྒྱབ་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ངས་དྤེ་རིང་འདིར་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་གོང་ན་མྤེད་པའི་ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་རྤེད།
ཁིམས་སིག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་
དགོངས་དཔྱད་གནང་གི་རྤེད།
སྐབས་དུས་སོ་སོ་དྤེ་ཡང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་དྤེ་སྐབས་ག་དུས། དུས་ག་དུས། ཚེས་གངས་
ག་དུས་ནས་ཡིན་པ་བཅས་ཆ་ཚང་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྐབས་དུས་སོ་སོ་མིན་ན་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་
རང་གིས་ཡིན་ནའང་། ད་འདི་ཡིན་པའི་ཆ་ཞོག་ཅྤེས་ད་གིན་ཞུས་སོང་། བྱས་ཙང་ངས་རྒྱས་བཤད་བྱྤེད་ཀི་མིན།
རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་ཀི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་། སྔོན་མ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ཡང་བསར་བསར་དུ་གྤེང་དགོས་པ་
མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུས་
ཟིན་པ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གང་ལྟར་ཡང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་
དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུ་སོར་བའི་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་དྤེ་ག་དུས་ཡིན་ན་གང་འདྲ་ཞིག་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་ན། དང་
པོ་གཅིག་གནང་གི་འདུག དྤེའི་རྤེས་ལ་ལོགས་ཀ་ཞིག་གནང་འགོ་ཡི་འདུག ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ལ་ཞུས་ན་འགིག་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་སོང་། དྤེའི་སྔོན་གི་ཞིབ་གཅོད་ཅིག་ལ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དོན་
གཅོད་ཁག་གིས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ནས། ཡང་ཁོ་རང་གིས་
དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ཁིམས་སིག་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ང་ཚོ་ཞིབ་གཅོད་བྱས་ཡོང་དུས། གང་ལྟར་ཡང་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསྤེས་ ༢ པའི་ ག༽ པ་ནང་ལ། གང་ལྟར་
ཡང་དོན་གཅོད་ཁག་གིས་ཕི་དྲིལ་བརྒྱུད་ནས་ལན་འདྤེབས་ཞུ་དགོས་པ་འདི་གསལ་པོ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་འདིའི་སྒང་ལ་ངས་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མིན།
བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་དྤེའི་སྐོར་རྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་ཟྤེར་བ་ཞིག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཞུ་
སོར་བ་ཁོ་རང་གི་ཞལ་ནས་བྱ་སྤུ་གནོན། བྱ་སྤུ་གནོན་ཞྤེས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དཔྤེ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་།
ད་ལྟ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་ལབ་པ་དྤེ་ཁོ་རང་རང་བཞིན་གིས་ང་ཚོ་གཞུང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞབས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཚང་མས་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ལམ་ལུགས་ནང་བཞིན་ཆགས་
ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཐུག་དགོས་དང་མྤེད་ཚང་མས་
འབྤེལ་བ་དྤེ་ཁ་པར་ཐོག་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ལུགས་
རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་གཅིག་ཀང་བྱྤེད་ཐུབ་མ་
སོང་། དྤེས་ཡིན་ན། ཞུ་སོར་བས་བཀོད་མངགས་གནང་མ་སོང་ལབ་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་
རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། འདི་ཁ་པར་ནང་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པ་གཉིས་ཀ་
ནས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དོན་གཅོད་ཚང་མའི་མདུན་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་སྐོར་ལ་བཤད་སོང་། དོན་གཅོད་ཚང་མ་དྤེ་ག་
རྤེ་རྤེད། ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པ་དྤེའི་གས་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་ལབ་སོང་། དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཚང་མ་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་
ནས་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་པ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་ནང་གནས་ཤིག་ཡིན་
ཙང་། ནང་གནས་ཤིག་དྤེ་ཡང་བསར་ཞུ་སོར་བས་དྲི་བ་བཀོད་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ལན་
འདྤེབས་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་རྤེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཐོག་
ནས་དྤེའི་སྒང་ལ་བཤད་པ་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་དྲི་བ་བཀོད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྤེད། གནས་
སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། གསལ་བཤད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་བྱས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཚང་མའི་མདུན་
དུ་བྱས་ཡོད་རྤེད། ལོགས་སུ་ཡིན་ན་བྱས་ཡོད་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པར་ད་ལྟ་ངས་ནན་པོ་བྱས་ནས་ལབ་ཀི་ཡིན། ཞུ་
སོར་བས་ཐྤེངས་མ་གཉིས་བཤད་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལོག་འཁིད་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་
ཞྤེ་བོ་ཞིག་གཏོང་གི་འདུག རྩིས་ཞིབ་པས་སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ལ་ནན་བརོད་བྱས་མ་སོང་ལབ་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་
ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཐབས་ཤྤེས་བཏང་ནས་དྲི་བ་བཀོད་ནའང་རྩིས་ཞིབ་པས་ང་ལ་ནན་བརོད་གནང་
སོང་། ནན་བརོད་གནང་མ་སོང་ལབ་པའི་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཚིག་གཅིག་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་
དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་བཤད་སོང་ལབ་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ལ་ནན་བརོད་གནང་མ་སོང་འདྲ་བོ་རྩ་
བ་ཉིད་ཀིས། ས་འཇུག་ཡོད་པའི་བཀའ་དྲིན་རྤེད་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་ཁྱད་མཚར་ཞྤེ་བོ་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད།
ཞུ་སོར་བའི་བྱྤེད་སངས་འདི་ལ་བལྟས་ན། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩིས་ཞིབ་པས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ཀི་སྐོར་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་ཐྤེབས་མ་སོང་ལབ་པ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་གིས་ལན་ཐྤེབས་སོང་དང་མ་སོང་གི་ཐག་གཅོད་དྤེ། ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གནང་གི་ཡོད་
རྤེད། ངས་བསམ་གི་མི་འདུག རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ག་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་
མྤེད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་འདིའི་སྒང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་རྤེད་བསམ་གི་འདུག་མ་
གཏོགས། ལན་ཐྤེབས་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་རྤེད། ངས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་བསམ་གི་མི་
འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་སྐབས་དྤེ་དུས་ལན་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་སོ་སོ་སྲུང་སོབ་ཀི་ཆྤེད་དུ་སྤྱི་མང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༧ པ་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་རྩོད་ལན་
བྱས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་བྱས་པ་དང་ལན་བརྒྱབ་པ་དྤེར་བརྤེན་ནས། ཞུ་ལན་ནང་ལ་བིས་པ་དྤེར་
བརྤེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་འདི་ལ་བརྤེན་ནས། ཁོང་རྣམ་པས་དགོངས་དཔྱད་བྱས་ནས་
གནད་དོན་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་དང་མི་དགོས་ཀི་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། རྩོད་ལན་
པས་ལན་རྒྱབ་མ་ཐུབ་ཟྤེར་བའི་སྒང་ལ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའི་ལོག་
འཁིད་བྱས་པ་དྤེ། ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་
ལ་ཧ་ལམ་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གཞན་པ་འགོ་ས་ཡོད་ན་གནང་རོགས་མ་གཏོགས། རྩ་བ་ཉིད་
ཀིས་ལོག་འཁིད་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།
དྤེ་རིང་ཚོར་བའི་སྒང་ལ་སྤེབས་སོང་ལབ་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱས་མ་ཐུབ་་་། ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་ཚང་མར་བལྟས་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་ཚོར་བའི་སྒང་ལ་ལྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། འོ་ན་གང་
འདྲ་ཞིག་ལྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་སྤེམས་ཚོར་ཞིག་ཡོང་ནས། དྤེ་ལ་གཞིར་
བཞག་ནས་ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་དང་མ་སྤེབས། དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ཡོང་འདུག་དང་ཡོང་མི་འདུག བྱ་སྤུ་གནོན་གི་
གོང་རིམ་ལྟར་བྱས་འདུག་དང་བྱས་མི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ། སྤེམས་ཚོར་ནང་ལ་ཡོང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས།
ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད་ལབ་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་བཞག་ནས་འདི་རྤེད་ལབ་པ་ཞིག་ག་འདྲ་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་
ཡོང་སིད་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕར་ཕོགས་ཀི་གནང་སངས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རོག་པ་བོ་ཡུལ་གིས་ཕར་བརག་ནས་
ཚུར་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ནང་ཆོས་ཞྤེ་དྲག་སངས་མོང་མྤེད་དྤེ། དྤེའི་རིགས་དྤེ་ད་ང་ཚོས་ཧ་
གོ་ཡོད་པ། མ་གཏོགས་དྤེ་ཚོར་བ་རྤེད་ལབ་ནས་གཞག་ས་ཡོད་མ་རྤེད། གནད་དོན་གཅིག་ལ་གཞི་བཞག་པའི་
ཐོག་ནས་དྤེ་སོ་སོའ ་ི བོ་ཡུལ་ལ་ཕར་བརག་ཡོང་དུས་དྤེའི་བརག་སངས་དྤེར་བརྤེན་ནས། མར་ཚོར་བའི་སྒང་མར་
ལབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཚོར་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། སྤེམས་
ཚོར། ཁོ་རང་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་སྤེམས་ཚོར་དྤེ་ག་རྤེ་སྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡིད་ཆྤེས་
མུ་མཐུད་བྱྤེད་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་དངོས་གནས་བྱས་མི་འདུག་བསམ་པ། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་
འཛུགས་ལྟར་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་འདུག་བསམ་པའི་སྤེམས་ཚོར་དྤེ་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གང་
ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མོས་མཐུན་མྤེད།
བཀའ་ཤག་གིས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ལབ་ཀི་འདུག བཀའ་ཤག་འ་ཆད་འུ་ཐུག་རྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ཡང་
བསར་གཅིག་ལབ་ཆོག འ་ཆད་འུ་ཐུག་པ་རྤེད། འ་ཆད་འུ་ཐུག་པ་དྤེ་ཧ་གོ་སོང་ངམ། སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོའི་བོད་
པའི་སྤྱི་ཚོགས་དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་སོང་། གནད་དོན་ ༢ པའི་ ཁ༽ སྐབས་སུ་བཤད་ཆོག སན་ཞུ་ཚང་མ་འདི་
ཚོ་རྤེད། ངོ་ལོག་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ག་བ་ཕྤེབས་ནའང་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་བསད་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས། ཁ་སྤེང་དྲི་བ་ཞིག་བཀོད་སོང་། ཁིམས་གལ་ཆྤེ་བ་རྤེད་པྤེ། མི་མང་
གལ་ཆྤེ་བ་རྤེད་ལབ་སོང་། ངས་ཞུས་པ་ཡིན་པ། ཁིམས་དང་མི་མང་གཉིས་ཀ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རང་བཞིན་གིས་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་མི་མང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཚོར་བ་དྤེ། རྡོག་རྡོག་བཤད་ན་ཚོར་བ་དྤེའང་དང་
པོ་ཉིད་ནས་ཞུ་སོར་བར་ཐུག་པ་རྤེད།
ཚེས་ ༧ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་དུ་ག་འདྲ་གསུངས་ཡོད་པ། ནོར་འཁྲུལ་གང་
ཡང་བྱས་མྤེད་མདོག་མདོག་གསུངས་པ་ཡིན་པ། ང་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཚ་དྲགས། དྲང་པོ་དྲང་རང་ཚ་དྲགས་ནས་ཡིན་
གི་རྤེད་མ་གཏོགས་ངས་ནོར་འཁྲུལ་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་ལབ་ཡོང་དུས། མི་མང་ཚང་མས་གང་འདྲ་ཡིན་པའི་ཚོར་
བ་ཞིག་སྤེབས་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་ཚོར་བ་ཡོང་གི་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བྱྤེད་འདོད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། དགའ་བཞིན་སོ་བཞིན་བྱས་པ་མ་རྤེད། ངས་ཡང་
བསར་ཞུ་གི་ཡིན། དངོས་གནས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བས་རྒྱ་ཆྤེའི་མང་ཚོགས་ཀི་
མདུན་ལ་ཐོན་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར། བོད་པའི་འཐབ་རྩོད་གཙུག་ཏུ་བཀུར། བོད་པའི་
གཅིག་སིལ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ནས་དྤེ་ལྟར་མ་གནང་། ང་མི་གཅིག་རྤེད། གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་བསབ་བྱའི་
སྒང་ལ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་པྤེ། ངས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་གསུངས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྒྱག་སངས་དྤེ་
གང་འདྲ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དང་པོ་ངས་ནོར་འཁྲུལ་གཅིག་ཀང་བྱས་མྤེད། ང་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཚ་དྲགས། དྲང་པོ་དྲང་
རང་ཚ་དྲགས་ནས་ཡིན་གི་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་ནོར་འཁྲུལ་གཅིག་ཀང་བྱས་མྤེད་ལབ་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་
བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ག་རྤེ་ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད། འགམ་པའི་སྒང་ལ་ཐལ་ལྕག་གཞུ་མཁན་དང་གད་མོ་ཤོར་བ་
གཅིག་པ་རྤེད། གནང་སངས་དྤེས་ཕན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡིན་ནའང་ཧ་གོ་དོན་གསལ་རྤེད། ངས་ཡང་
བསར་ཞུ་གི་མིན། དོན་གཅོད་ནང་ལ་འཛུལ་ཡོང་དུས་ཡིན་ནའང་རྦད་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་ཐབས་སོ་པོ་རྤེད། གསུང་
གཅིག་ཀང་མ་གགས་ནས་བསད་པ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི སྐུ་ཚབ་ཀི་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡར་འཛུལ་ནས། མདུན་ལ་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ཟིང་བསངས་བསད་
དུས། ང་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་པ་མ་རྤེད་བ། ངས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་གང་འདྲ་
རྤེད། དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནང་སངས་ཤིག་དངོས་གནས་དྲང་གནས། དྤེ་རིང་སོབས་པ་
ཆྤེན་པོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ། ངས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
ལ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཆྤེ་མཐོང་དང་བརྩི་བཀུར་ཡོད་ལབ་མཁན་མི་ཞིག་གི་བྱྤེད་སངས་རྤེད་པྤེ། ག་རྤེ་གནང་ཡོད་རྤེད།
གང་འདྲ་གནང་ཡོད་རྤེད། གནང་སངས་གནང་ལུགས་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཕི་མིག་ཅིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན་སྤེམས་སོ་
བའི་ལས་ཀ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་དཀའ་
ལས་སད་པ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ། དྤེ་ཚོ་གནད་དོན་འདིའི་དོན་ཚན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། སོན་འཛུགས་གསར་པ་ཆགས་ཀི་འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ལབ་པའི་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་བ། དྤེའི་ལན་རྤེད།
ལན་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་སངས་དྤེ་ཞུས་ཡོད། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྟ་བུའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས། ལུས་སྤེམས་གཉིས་ཀ་ལ་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ང་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་སོང་ལབ་པ་རྤེད། འོ་
ན་བཀའ་ཤག་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ངོ་རོལ་བརྒྱབ། གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་
བརོད་བྱས། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ལོག་ཟ་རྤེད་ཡན་ཆད་ལབ་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ག་
བར་འགོ་ནའང་ངོ་ལོག་བརྒྱབ། རྒྱ་མིའི་དཔོན་པོ་དྤེ་ཚོ་ཡོང་དུས་དྤེ་ལྟ་བུའི་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་ཡོད་ན་བསམ་པའི་ངོ་
ལོག་བརྒྱབ་སོང་། དྤེ་འདྲའི་རྣམ་པ་ཞིག་གནང་ཡོང་དུས་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཟུགས་བརྙན་དྤེ་
གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སུ་གོང་གུན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་
མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བོད་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་གནོད་པའི་ལས་ཀ་རྤེད། ཕི་རྒྱལ་མི་དྤེ་ཚོས་ང་ཚོར་
བལྟས་ཡོང་དུས་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་ལས་ཀ་རྤེད། ལས་ཀ་ཚང་མ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ལྟ་བུའི་གནང་སངས་གནང་
ལུགས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་བོད་པ་གཞིས་བྱྤེས་གཉིས་ཀ་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ནས་ཡིན་ནའང་སྤེམས་
ཕམ་བྱས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ལབ་ནས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ནས་ཡི་གྤེ་དྤེ་འདྲ་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་མང་པོ། སན་ཞུའི་སྒང་ལ་སན་ཞུ་བརྩྤེགས་ཡོང་།
མི་སོང་ཕྲག་གསུམ་གི་སན་ཞུ་ཡོད་ལབ་པའི་བཟོ་རྤེད། ཁ༽ པའི་ནང་ལ་ཞུ་གི་ཡིན། དཔང་རགས་ཚང་མ་
འདིར་ཡོད། དཔང་རགས་ ༡༢། ༡༣། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སན་ཞུ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༡༦། ༡༧། ༢༡། དྤེ་ཚོ་ཚང་
མ་ཡིན། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི། བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་ལས་ཁག་པོ་ཞྤེ་བོ་བྱུང་
སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་པའི་སྒང་ནས་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག ངས་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁག་ཡོད་མ་
རྤེད་དྲན་བསད་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཞུ་སོར་བའི་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རྦད་དྤེ་ནོར་འཁྲུལ་མྤེད་ལུགས་དང་
གཅིག་མྤེད་ལུགས། གཉིས་མྤེད་ལུགས། དྲང་དྲགས། ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཚ་དྲགས་ཡོད་མདོག་མདོག་བཤད་ནས། ཧ་
ལམ་དྲང་པོ་བྱས་མ་སོང་མདོག་མདོག་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་སྤེབས་ཡོང་དུས་མི་མང་ཁག་ཡོད་མ་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་
གནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་
བྱུང་བ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་གནད་དོན་ ༨ པའི་ ཀ༽ བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བར་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་
འགྤེལ་བྱྤེད་མི་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད།
འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། བྱུང་བ་དྤེར་བརྤེན་ནས་གསལ་བཤད་
དོན་ཚན་བཅུའི་དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི ནང་དུ་བིས་ཡོད་རྤེད། བིས་པ་དྤེའང་བདྤེན་པ་མྤེད་པ། གཞི་རྩ་མྤེད་པ་རྩ་བ་
ཉིད་ཀིས་མིན། དྤེའི་སྔོན་ལ་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་གནད་དོན་གོང་དུ་འགོ་ཚར་བ་ཡིན་ཙང་།
བསར་ཟློས་བྱྤེད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་དྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་གང་བིས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་
ཡིན་ཞུ་གི་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། མང་དུ་གསུངས་ཡོང་བ་ཡིན་ན་མང་དུ་མ་ཞུ་ཀ་མྤེད་རྤེད། མོས་མཐུན་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། མོས་
མཐུན་གནང་ན་རྤེད། མ་གནང་ན་རྤེད། དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་བདུན་པ་བར་དུ་རྩོད་པ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་མཐའ་མར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ག་རྤེ་བཏང་གནང་བ་ཡིན་ན། དྤེའི་ནང་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ནོར་
བཞག ཁྱྤེད་རང་གི་ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གི་ཉྤེས་པ་དྤེ་ཡིན། ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་འཁྱྤེར་རྒྱུ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡིན།
དགོངས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། མོས་མཐུན་ཡོད་དང་མྤེད་ཀི་སྒང་ལ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན།
དྤེ་རིང་མིན་པ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་ཚར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་རྩོད་ལན་པས་ག་
རྤེ་ཁས་བངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Canada ལ་ཞལ་རྫུན་གནང་བ་དྤེ་ཁས་
བངས་པ་རྤེད། ཡར་ཕྤེབས་ཡོད་ན་རྤེད། མར་ཕྤེབས་ཡོད་ན་རྤེད་ཅྤེས། གང་ལྟར་ཞལ་རྫུན་གནང་བ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་
གི་ཡོད་རྤེད། བིས་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་དུས་བིས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། ངས་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་དགོས་པ་
དྤེ། ད་ལྟ་རང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་བསྒྲུབས་སོང་། དགོས་པའི་དབང་གིས་ཟྤེར་བ་དྤེ། དགོས་པའི་དབང་
གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་གནས་བབས་ལ་བརྤེན་ནས་གསུང་གི་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ལྷིང་འཇགས་ལ་ཕན་
པར་གསུང་གི་ཡོད་ན་རྤེད་འདུག ངས་ད་གིན་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཞུས་
མྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེས་གནོན་ཤུགས་སད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སུ་གཅིག་ལ་ཞུས་མྤེད། ངས་གནོན་ཤུགས་སད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེ་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད། དགོས་པའི་དབང་གིས་གནང་བ་
ཡིན་ན། ད་ལྟ་ Canada ལ་གསུངས་པ་དྤེ། མི་ལས་ཀ་མྤེད་པ་ཞིག་ལ། ལས་ཀ་སད་ནས་གཟིགས་པ་ཆྤེན་པོ་
ཞིག་གནང་བ་ཡིན་མདོག་བསན་པ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་གནང་བ་ཡིན་མིན་དྤེ་ནས་བསྒྲུབས་པ་རྤེད། གནོན་
ཤུགས་གནོན་ཤུགས་སོད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་གསན་མཁན་ཞིག་མ་རྤེད་བ། བཟང་ངན་ག་རྤེ་
བཤད་པ་ཡིན་ནའང་གསན་མཁན་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་གསོལ་རས་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་རྤེ་བ་བརྒྱབ་པ་
རྤེད། གང་ལྟར་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་གནང་བ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ། གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་
གནང་བ་རྤེད། ད་གིན་ངས་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་དྤེ་ལས་ལྡོག་པ་ངས་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། ལས་ཀ་མྤེད་པ་
གསལ་པོ་རྤེད་ཟྤེར། ང་ལ་ལས་ཀ་མྤེད་པ་དྤེ་སུས་ཧ་གོ་གི་རྤེད། སིད་སོང་ལ་མངོན་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། བཀའ་
ཤག་ལ་མངོན་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཕག་ལས་དྤེ་ཡོད་ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ་ཟྤེར། ང་སྒྤེར་གི་མི་ཚེ་འདི་སྤྱི་པར་ག་
རྤེ་བྱས་ནས་སྤུངས་དགོས་ཀི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཁྱྤེད་རང་ལ་ལས་ཀ་ཡོད་པྤེ།
མྤེད་པྤེ། ལས་ཀ་ཡོད་ན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་བཏང་ནས་མི་སྒྤེར་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་ས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ།
Brussels སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ཡོད་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སྐད་ཆ་མ་དྲིས་
སྔོན་ནས་ང་རང་གིས་ཐག་ཆོད་ནས་ཁོ་རང་ལ་ལབ་པ་ཡིན་ཞྤེས། དྤེ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གསུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད། མང་ཚོགས་ལ་ཁོ་རང་གི་གཟིགས་པ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་
གནང་བ་ཡིན་མདོག་སོན་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་བ། དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། མཐའ་མའི་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་ ༡ པོའ ་ི འོག་ལ་མ་གཏོགས་འགོ་ས་མྤེད་པ་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསལ་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གནང་སངས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ཕི་ལ་མང་ཚོགས་སུ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་དྤེ་
འདྲ་ཞིག་གནང་བཞག་ཅྤེས་ངས་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་ཡིག་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར།
ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལོག་འཁིད་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཟྤེར། ངས་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ལོག་
འཁིད་གང་ཡང་བྱྤེད་ཀི་མྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་དངོས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དྤེ་ག་རང་གི་ནང་ལ་ཕྤེབས་པ་
རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་མི་གཅིག་གིས་གང་
གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་བདྤེན་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་རྩོད་པ་རྒྱབ་དགོས་པ་གང་
ཡང་མི་འདུག དཔང་པོ་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་ཡིན་པ་དྤེའི་ཉིན་བསྒྲུབས་པ་རྤེད་བ། དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ལོག་འཁིད་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མིན། ལོག་འཁིད་བྱྤེད་ཀི་
མྤེད། ད་ལྟ་འདིར་ས་ལ་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་
ཡོང་གི་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཡང་བསར་ལྡབ་གང་ཡང་ཞུ་གི་མིན། དྤེ་ངས་ཐྤེངས་གཉིས་བཤད་ཚར་སོང་ཟྤེར།
ལོག་འཁིད་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཅྤེས། དྤེ་སོ་སོས་དྲི་བ་བཏང་བ་རྤེད། དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་བ་རྤེད། དྲི་བ་གཏང་རྒྱུ་
དྤེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ལས་འགན་དྤེ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་
ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འགོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཟླ་སོན་ལགས་ལ་འཁོན་འཛིན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
དུས་ཁྱད་མཚར་པོ་མཐོང་སོང་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁྱད་མཚར་པོ་མཐོང་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
འཁོན་འཛིན་ཡོད་པ་དྤེའི་ཉིན་དཔང་པོ་རང་གིས་བསྒྲུབས་པ་རྤེད་བ། ང་ཚོས་ཁྱྤེད་རང་གིས་ང་ལ་འཁོན་འཛིན་
ཡོད་པྤེ་ཞྤེས་ངས་བཤད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ང་ཚོས་དྲི་བ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཞིག་དྲིས་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་
༩༥ ཙམ་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཀི་ལན་རྒྱབ་རྒྱུ་གཅིག་པོར་རྤེད་དྤེ། དྤེ་བརལ་ནས་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་རྤེད་བ།
ཁོ་རང་གིས་གསུངས་དུས་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ཟིན་བིས་བྱྤེད་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་ཡར་སྐད་བཏང་སོང་
ཞྤེས། ཁོ་རང་གི་ཁ་ནས་ཐོན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་ཁྱྤེད་རང་ཟིན་བིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་པྤེ་སྐད་ཆ་
དྲིས་མྤེད་བ། ང་ལ་འཁོན་འཛིན་དྤེ་ག་ཙམ་ཡོད་པྤེ་ཞྤེས་ངས་སྐད་ཆ་དྲིས་མྤེད་བ། དྤེ་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་ལོག་འཁིད་ལ་འགོ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྱད་མཚར་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་འཁོན་འཛིན་མྤེད་ཟྤེར་གི་འདུག སྐད་བཏང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་
ཆང་ས་ལ་སྐད་བཏང་སོང་ལབ་ཀི་མྤེད་འགོ ཤ་ཚ་བ། འཆམ་པོ་ཡོད་ལབ་ཀི། ད་ཡང་འཁོན་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་འདུག་
ཟྤེར། འཁོན་འཛིན་ཡོད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཁ་སྤེང་ངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རང་གི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་པ། དྤེ་འདྲ་
ཞིག་གི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འཁོན་འཛིན་ཆགས་དགོས་པ་དྤེ་རིང་མ་གཏོགས་ཤྤེས་མ་སོང་ཞྤེས། ང་ཡང་
ཧང་སང་བ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་གི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་ཁ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སར་ནས། འདྲྤེས་བསྤེས་
བཏང་ནས། མར་གསུངས་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། སོ་སོའ ་ི དོན་དག་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ག་
རྤེ་ཡིན་ནའང་བྱྤེད་ཀི་རྤེད་ཟྤེར། ང་སྒྤེར་གཅིག་པོའ ་ི དོན་དག་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་བཅར་མྤེད། ང་སྒྤེར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅིག་པོ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མིན། ང་ཚོའི་མང་གཙོའི་སིག་འཛུགས་དྤེ་ས་བརན་གནས་
རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། མང་གཙོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཟྤེར་དུས་སིག་གཞི་གལ་ཆྤེ་བ་བརྩི་དགོས་ཀི་རྤེད། འདི་ས་བརན་གནས་
རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ང་བཅར་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་གཅིག་པོའ ་ི དོན་དག་ལ་བཅར་མྤེད། བཀའ་ཤག་གི་དོན་དག་སྒྲུབ་
རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཁིམས་ཐོབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱབ་ཀི་འདུག་
ཅྤེས། ངས་གསལ་པོ་ལབ་ཀི་ཡོད། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ག༽ འགྤེལ་བཤད་ལོག་
པ་བརྒྱབ་སོང་། ཆ༽ འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་སོང་། དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧
ནང་གསྤེས་ ༥ འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་སོང་། དྤེའི་གས་དྤེ་ཚང་མ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་སོང་། ཡིན་
ནའང་ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས། དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད། གསན་
ཡོད་རྤེད། དྤེར་ཏན་ཏན་དགོངས་དཔྱད་ཅིག་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཡང་དྤེ་ག་རང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཞུ་གི་
ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེ་རིང་གོད་གཞི་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་དང་སིག་
གཞི་གང་འགལ་ཡོད་པ་གསུངས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ། ག་རྤེ་ཡིན་དང་མིན་གི་ཐག་གཅོད་ཅིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་
ཅྤེས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་རྤེ་བ་ཞུ་གི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཀང་རྤེ་བ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་བསྐོས་ཚར་བའི་དུས་དྤེ་འདྲ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ངས་ད་གིན་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
ན། སོན་བརོད་དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེའི་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་སོང་ལབ་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལས་དོན་དང་ག་རྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ངས་དཔང་པོ་ལ་དྤེའི་གས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།
ངས་དཔང་པོ་ལ་ར་སགས་བཏང་བ་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་དོན་དག་དྤེ་རྤེད། ལབ་
སངས་དྤེ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། དོན་དག་ལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྤེད་མ་གཏོགས་
དཔང་པོས་བཤད་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ནང་དོན་ཞིབ་ཕྲ་མྤེད་པ། དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་དྤེ་མ་གཏོགས། རྡོག་རྡོག་ཅིག་མ་
གཏོགས་ཞིབ་ཕྲ་གང་ཡང་མྤེད་པ། འོ་དྤེའི་གནས་སངས་རྤེད། དོན་དུ་དོགས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས།
སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ་དོགས་པ་ཡོང་གི་རྤེད་བ། སྤེབས་ཀི་རྤེད། སུ་ལ་ཡིན་ན་དོགས་པ་ཡོང་སིད་
ཀི་རྤེད། དོགས་པ་སུ་ལ་ཡིན་ན་སྤེབས་ཆོག་གི་རྤེད། ཡིན་ནའང་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་དུས་མཁྱྤེན་ཡོད་ན།
༢༠༡༧ ལ་མཁྱྤེན་ཡོད་ན་རྤེད། ༢༠༡༨ ལ་མཁྱྤེན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྤེད། གལ་སིད་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་སྐད་ཆ་
དྤེའི་གས་ཤིག་བཤད་བཞག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་
ཡིན་ན། མི་གཞན་པ་ཞིག་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་བཤད་ཀི་འདུག་ཟྤེར་ནས། འདི་དང་འདི་འདྲ་བོའ ་ི སྐད་ཆ་ག་ཚོད་
ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉི་མ་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་ལ་དྤེའི་གས་བཤད་པ་རྤེད་བཤད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཉི་མ་གཅིག་པ་དྲིས་ཡོད་མ་
རྤེད། གྤེང་སོང་ཙམ་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཕུལ་བ་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད།
དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པའི་གནད་དོན་གཅིག དྤེའི་ནང་ལ། མོ་རང་ལ་སྐད་ཆ་མ་དྲིས་པའི་གནས་སངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤིག་ he took it for granted ཞྤེས་བིས་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་བིས་དང་མ་བིས་ཟྤེར་བ་
དྤེ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་བཤད་པ་དང་། དཔང་རགས་ཕུལ་བ་དྤེ་ཚོ་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཟླ་སོན་ཤར་གིང་གནད་དོན་དྤེའི་ཐད་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བརླགས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ། ལས་རྒྱུན་རིང་
ལ་ལས་ཀ་ཞིག་བྱས་པའམ་མ་བྱས་པའི་རྤེན་གིས་འགལ་འཛོལ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་
གཅོད་ཡིན་པ་འདྲ། ཡིད་ཆྤེས་བརླགས་སོང་ཟྤེར་ནས་མཐའ་བསོམས་འདྲ་པོ་ཞིག་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་སྤེབས་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལས་རྒྱུན་རིང་ལ་དྤེ་ཡིན་དུས། ད་འདི་ལས་རྒྱུན་རིང་ལ་མིན་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ།
འདི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་ཡི་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། དྤེའི་སྒང་ལ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་བདྤེན་པ་ཡིན་མིན་གི་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཕོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་ཉན་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕོགས་གཅིག་
གཅིག་པོའ ་ི སྐད་ཆ་ཉན་ནས། དྤེ་བདྤེན་པ་ལ་ཡིན་པར་བརྩིས། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་སོ་སོར་ཁྤེ་ཕན་ཞིག་འདུག་བསམ་
པ་ཡིན་ན། དྤེའི་གས་བྱས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཟག་བྱྤེ་བག་པ་ཞིག་གིས་
དྤེའི་གས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་གཅིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་འདི་གནང་གི་ཡོད་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཕོགས་ཡོངས་ནས་བལྟས། དྲིས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་
པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕོགས་གཅིག་གཅིག་པོའ ་ི སྐད་ཆ་ཉན་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། ཕོགས་གཅིག་གཅིག་པོའ ་ི
ཀུན་སོང་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་བསྒྲུབས་ཚར་བ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་གི་དུས་ཚོད། གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་ད་འདི་ཡང་སྐད་ཆ་བཟོ་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་གིན་མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་
ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ཡང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི། དྤེའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གཉིས་ཀ་
ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ ཁ༽ པ་ནང་ལའང་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། ཞུ་ལན་ནང་ལ་གཉིས་ཀ་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད།
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱས་མ་སོང་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་འོག་དྤེ་ལ་མི་གསར་པ་
གཅིག་ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད། ད་ལྟ་ངག་
ཐོག་ནས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་ལའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་ཞྤེས་གཅིག་ཀང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཡང་ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ལ་འདི་བཟོ་ཡི་ཡོད་རྤེད་བ། འདི་གས་བཟོས་བསད་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་གས་
རང་རང་རྤེད། དོན་ཚན་ ༡༠ དྤེ་བཏོན་པའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་རྤེས་ལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་དུས།
ཡང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་བཏོན། དྤེ་ནས་སྒྲུབ་ཀིན་སྒྲུབ་ཀིན་མར་བསྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་གང་ལྟར་སང་ཉིན་
ཞིབ་གཅོད་ཀི་རྩོད་གྤེང་རྤེད་ཟྤེར་དུས། དྤེ་རིང་དཔང་པོ་ཡོད། དཔང་རགས་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་བཏོན་ནས་ཡོང་གི་
ཡོད་རྤེད། གསར་པ་རང་རང་ཞིག་ག་ཚོད་འཚོལ་དགོས་ཀི་འདུག ག་ཚོད་བསྣན་དགོས་ཀི་འདུག དྤེ་འདྲ་རང་
རང་བྱས་ནས་འགོ་བསད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བསམ་བོ་བརན་པོ་འཁྱྤེར་ནས་ཡོང་བ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ངས་བཤད་པའི་ཚིག་དྤེའི་
གས་དྤེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་བྱས་ནས་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏོང་གི་འདུག དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་བཏང་ནས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསུངས་ཡོང་གི་འདུག ངས་སྤྱིར་བཏང་མ་བྱས་ན་ཆོག་གི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་མྤེད། མི་གཞན་པ་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་
ན་སྤེམས་ཤུགས་ཆགས་ནས་སོད་སིད་ཀི་རྤེད། ལས་མཚམས་བཞག་ཟྤེར་ནས་བཀོད་ཁྱབ་བསྤེབས་དུས་ཙམ་
པར། ད་ལྟ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཆོག་གི་རྤེད། ག་ཕོགས་
ཟོས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད་བ་ཞྤེས་ཕག་ལས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་མདོག་མདོག ད་དོགས་པ་ཟ་གི་འདུག་ཟྤེར་གི་ཡོད་
རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཆུ་ཚོད་ ༤ གསལ་བཤད་ནས། དྤེ་ནས་ཚུར་སྤེབས་ཡོང་བ་རྤེད། ཚེས་གངས་
ཏག་ཏག་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ང་ Washington DC ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༢ ཉིན་ཐོན་
པ་ཡིན། ང་ལ་སོན་བརོད་བྱས་པ་དྤེ་ལས་ཀ་བྱྤེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་སོན་བརོད་བྱས་པ་རྤེད། སོན་བརོད་དྤེའི་
ནང་ནས་དྤེ་སྔ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཤད་མ་མོང་བའི་དོན་ཚན་ ༥ གསུངས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཆོའ ་ི གས་དྤེ་ང་
ཚོས་ལས་དོན་ཡག་ཐག་གཅོད་བསྒྲུབས་ཡོད་བསམ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་དྤེ་གསུངས་ཡོང་དུས། ཡིག་ཆ་མཁོ་
སྒྲུབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ངའི་ལས་འགན་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ངས་གསལ་བཤད་ག་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་ཡོང་དུས། ང་ལ་ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་སོན་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་གཅིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ བར་
དུ་ངས་ལས་མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་འདི་བྱུང་སོང་ལབ་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུངས་
དང་། འོ་དྤེའི་གནས་སངས་རྤེད། གནམ་གྲུ་ནང་པར་སོག་རྒྱབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚང་མས་ཧ་གོ་གི་ཡོད་རྤེད། དོན་
གཅོད་གཞན་ལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་རྒྱས་པོ་ཞུ་གི་མིན། ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཞྤེ་
པོ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མདོག་མདོག་མར་སྐུམ་གི་ཡོད་མདོག་མདོག ཁ་སྤེང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་
ཞིག་བཏོན་ནས་དྤེ་གསང་བ་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ། དཔང་རགས་མིན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་མི་
ཚོར་དོགས་པ་ཟ་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་བཟོ་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ངས་རྒྱས་པོ་
ཞུ་གི་མྤེད། རྒྱས་པོ་ཞུས་མ་ཞུའི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་སོ་སོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་ནས་མར་འཐྤེན་ནས་ལན་བརྒྱབ་བཞག་
པ་ཚང་མ་མཉམ་སར་བྱས་ནས་སར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། སུ་སུར་དྲི་བརྩད་
བྱས་ཡོད་མྤེད་གང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། བྱུང་ཡོད་ན་གསུངས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་འདྲི་གནང་གི་
ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཅིག་ཡོད་རྤེད་མདོག་མདོག་འདྲ་བོ་བཏོན་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་ཀི་མི་འདུག བཤད་ཆོག་པ་དང། བཤད་མ་ཆོག་པ་དྤེ་གས་ཡོད་རྤེད།
བཤད་ཆོག་གི་ཡོད་ན་རྤེད། བཤད་ཆོག་གི་མྤེད་ནའང་དོན་གཅོད་སོ་སོའ ་ི ཡི་གྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
བཀོད་ཡོད་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ཆྤེད་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཙོང་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སོ་
སོའ ་ི ཆྤེད་དུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ཆྤེད་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཙོང་ན་འགིག་
གི་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། གསུང་སངས་དྤེ་ཡང་མིན་ན་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ཁྤེ་
ཕན་གི་ཆྤེད་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཙོང་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད་པྤེ། གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་
ག་འདྲ་ཡིན་མིན་གང་ལྟར་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྒང་ལ་ཡང་བསར་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་གཅིག་བྱས། མ་འོངས་
པར་ཁལ་འབབ་སིད་པ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ཁིམས་དང་
ཁལ་ལ་མཁས་པ་མ་རྤེད། ངས་མཁས་པ་ཡིན་དུས་ནམ་ཡང་ཞུས་མྤེད། ཡིན་ནའང་ག་རྤེ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་ལོ་གཅིག་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་གཞུང་ལ་ཡར་ལོ་གཅིག་གི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་སོང་གི་གནས་
སངས་དྤེ་ཡར་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
སྐབས་སུ་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཆགས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁལ་ཕོག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དོན་གཅོད་ཚང་མའི་འགྤེལ་བཤད་གཅིག་གྱུར་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་ལ་ཧྤེ་བག་ཞྤེ་དྲག་མི་
འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་འགོ་སངས་བྱས་ནས་རྩིས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་ཕོག་པ་དྤེ་མ་ཕོག་པ་
རྤེད། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་ཀི་རྤེད། མ་འོངས་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་
ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་འདྲ་རང་རང་ཞིག་བཤད་ནས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང།
གལ་ཏྤེ་ཟྤེར་བ། ཡིན་ན་ཟྤེར་བ། དྤེ་འདྲ་རང་རང་ཞིག་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་མགོ་སྐོར་གཏང་རྒྱུའི་ཐབས་
ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་འདུག ཆུ་འགོ་ན་ཟམ་པ་བསད་དགོས་ཀི་རྤེད། ཆུ་འགོ་ན་ཟམ་པ་བསད་དགོས་པ་ནང་བཞིན་གིས་
ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན། ཁིམས་དང་མཐུན་པ། སིག་གཞི་དང་མཐུན་པ།
འགོ་སངས་དང་མཐུན་པ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་གནང་གི་ཡོད་མ་
རྤེད། bank account གི་འཕྲལ་དང་ཕུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་ལབ་ཀི་མིན་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འཕྲལ་ཕུགས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད། དྤེ་ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་དགག་པ་རྒྱབ་མཁན་ཡོད་
མ་རྤེད། གང་ལྟར་སྐབས་དྤེ་དུས་ཕག་ལས་གནང་སངས་དྤེ་འགིག་གི་ཡོད་མྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་
ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞིག་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ནས། ཚེས་ ༢༢ ནས་མར་འགོ་བཙུགས་ན་
འགིག་གི་འདུག ཚེས་ ༢༢།༢༣།༢༤།༢༥།༢༥།༢༦།༢༩ རྤེད། ༧ པའི་ ༣ དྤེ་ནས་ ༧ པའི་ ༡༣ དང་ ༡༦།༡༧
འདི་གས་ཆ་ཚང་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ནས་རང་བཞིན་གིས་གསལ་པོ་ཆགས་
ཀི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་གཅིག་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་དྤེ་གསལ་པོ་རང་ཞྤེ་དྲག་ཆགས་མ་སོང། བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དངུལ་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་མ་རྤེད། འགའ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད། འགའ་ཤས་
ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ཟྤེར་དུས་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁྱད་མཚར་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཨ་ཁ་ད་
ང་ཚོ་ལ་ཚོར་བ་སྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཨ་ཁ་ཟྤེར་བའི་ཚོར་བ་སྤེབས་དགོས་པའི་གནད་འགག་གང་
ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཚོར་བ་སྤེབས་མི་དགོས་སར་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྤེབས་དགོས་སར་སྤེབས་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་སིག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ད་གིན་ངས་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དགོངས་དཔྱད་གནང་གི་རྤེད། ངས་ཡང་བསར་དྤེ་ཞུ་གི་མིན། དྤེ་ནས་སྐབས་
དུས་སོ་སོར་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྐབས་ག་དུས་ཡིན་མིན་དང་དུས་ག་དུས་ཡིན་མིན་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་
གཞུག་མ་བཀའ་ཤག་གི་ཚིག་མཛོད་ཟྤེར་བ་གསར་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་ཆགས་པའི་ཉྤེན་ཁ་འདུག སྐབས་
དུས་སོ་སོ་དང་སྐབས་འཕྲལ་དྤེ་ཚོའི་གས་དང་། ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ལ་གོ་དགོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མིན་དྤེ་བོད་མི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ཚིག་མཛོད་ཅྤེས་པ་ཟུར་དུ་བཟོ་
དགོས་པའི་ཉྤེན་ཁ་འདུག ངས་ད་གིན་བཤད་མྤེད་པ་ཞིག་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཚུར་གསུངས་ཡོང་གི་
ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་བཤད་པ་དྤེ་ཡིན་པར་ཆ་ཞོག་ལབ་སོང། ག་དུས་ཡིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་རང་རང་གསུང་
གི་རྤེད། ཡང་ཕར་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་སྐུ་རླུང་བཞྤེངས་ཀི་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་
གིས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། དབང་དུ་བཏང་ནའང་དྤེ་ལབ་པ་ཡིན་མ་
གཏོགས། ཡིན་པར་ཆ་ཞོག་ཟྤེར་བའི་ཚིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་མྤེད། དྤེ་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་
འཚོལ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། ཐབས་འཚོལ་བྱས་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དཔང་
རགས་ཡིག་ཆ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཡང་བསར་ཞུ་མི་དགོས་པ་བྱས། འདི་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་
གསུངས་པ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་བཤད་དུས་ཞུ་སོར་བས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ན་
འགིག་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་བྱས། ཡང་འཛིན་སོང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་ལབ་
སོང་། ངས་ལམ་སྤེང་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཡིན་ན་མིན་ན་གང་ཤྤེས། གང་ལྟར་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད། ངས་དོན་གཅོད་གཞན་ཁག་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་
འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་གང་འདྲ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
དུས། ང་ཚོས་བདྤེ་སྲུང་ལ་འབུལ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་ཕི་དྲིལ་ལ་འབུལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གི་འདུག
ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་སྤྱི་བཏང་གིས་ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་
རྤེད། ཡིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་གང་ཟག་དང་སིག་འཛུགས་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་གསང་གནས་ནང་
ལ་གཞག་གི་ཡོད་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་གསང་གནས་ནང་ལ་གཞག་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཡིག་ཆ་དྤེ་
མར་གནང་མཁན་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཡིན་པ་སོང་ཙང། བདྤེ་སྲུང་ལ་ཡར་ཕུལ་བ་ཡིན་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་
བར་དུ་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་བརྒྱུད་ནས་རང་རང་ཕུལ་ཡོད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་གནས་ཚུལ་ཞུ་དགོས་པ་ཛ་དྲག་དང་། གནད་འགག་ཆྤེ་བ་འདྲ་
བོ་དྤེ་འདྲ་མ་གཏོགས་ཞུ་མི་དགོས་པའི་འབད་བརྩོན་རང་བྱས་ཡོད། ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་
རྤེད། དྤེ་སྔ་དྤེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང། ང་ཚོ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྤེམས་འཚབ་
ཡོད་རྤེད། སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་ཏག་ཏག་འགོ་གི་མི་འདུག དོན་གཅོད་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
ལ་ཁ་ཐུག་ཞུས་ཡོད་དུས་ཙམ་པར་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པས་མ་མཁྱྤེན་པ་བྱས། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲན་ཤྤེས་ཟྤེར་བ་
Institutional Memory དྤེ་ཏག་ཏག་ལྷག་གི་ཡོད་དང་མྤེད་ཀི་ཐོག་ལ་སྤེམས་འཚབ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང། ག་དུས་ཡིན་ནའང་། ཡི་གྤེ་གཞན་པ་ཚང་མ་ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་
ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་དྤེའི་རྤེས་ལ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་ཕྤེབས་པ་ནས་བཟུང་ཆ་ཚང་
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཚང་མ་ཕུལ་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ང་ཚོའི་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཏག་ཏག་འགོ་ཡོད། ཁ་སྤེང་ངས་རྩོད་བཤད་སྐབས་ལ་
ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཧ་ལམ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཧ་ལམ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ཀི་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་རྩིས་མྤེད་འདྲ་པོ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ལས་མཚམས་གཞག་དགོས་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་
བའི་སྐབས་ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། འདྲ་བཤུས་ཀང་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ག་
རྤེ་བྱས་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བསྤེབས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་
ཕག་ལས་གནང་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་བསྤེབས་ཡོད་རྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་
གིས་ཀང་མང་པོ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་བྱ་སྤུ་གནོན་ཟྤེར་བ་
མང་པོ་འཁོད་ཡོད་དུས་འདི་ལ་རྩོད་པ་རྒྱབ་དགོས་དུས་དྤེ་ལ་ཕར་བྱ་སྤུ་གནོན་མ་ལབ་ན་ག་རྤེ་ལབ་དགོས་ཀི་
རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་གསར་པ་ཞིག་རྩོམ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བྱ་སྤུ་
གནོན་ཟྤེར་བ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་
ཚུལ་ཕུལ་ནས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་གཏོང་གི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཡར་བསྣན་ན་འགིག་གི་
འདུག་བ། བྱ་སྤུ་གནོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཚོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཡར་བསྣན་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་འདུག་བ། དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་
ཚོ་སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་ལུགས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ལམ་ལུགས་ཡིན་གི་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་བའི་སྐབས་དང་དྤེ་ཚོའི་སྐབས་ལ་ལམ་ལུགས་དྤེ་ཚོ་གསུངས་ནའང་ཕལ་ཆྤེར་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་
ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གིས་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོང་དུས།
ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ནང་ཚིག་ག་རྤེ་འཁོད་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་བྤེད་སྤྱོང་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད། དོན་ཚན་འདི་དང་
འདི་འགིག་མ་སོང། དོན་ཚན་འདི་དང་འགལ་སོང་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། སྤྱི་མ་སོམ་འདྲ་
པོ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཐུག་རྒྱུའི་
སྐོར་ལ་རྩོད་པ་མང་པོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད། གང་ལྟར་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཡར་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་ཚང་
མིའི་མདུན་ལ་ཟྤེར་ནས་དོན་གཅོད་ཚང་མར་ཡིད་ཆྤེས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། མི་དྲག་གས་བདམས་དུས་
རྤེད་བ། ཡིན་ནའང་། དྤེ་ནང་གནས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དྤེ་ནང་གནས་ཡིན་པ་སུས་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད་
རྤེད། ནང་གནས་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ནང་གནས་ཆགས་པ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ལས་ཁུངས་ནང་འཇོག་མི་ཕོད་པ་
ཆགས་པ་རྤེད་བ། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་དྤེ་དབལ་ཚར་བ་རྤེད་པྤེ། མྤེར་བསྤེགས་བཏང་
ཚར་བ་རྤེད་པྤེ། གཡུག་ཚར་བ་རྤེད་པྤེ། ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་གནས་ཡིན་མིན་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཤྤེས་ཀི་རྤེད།
ཡིག་ཆ་ཁོ་རང་མྤེད་དུས་ཙམ་པར། དྤེ་ད་ལྟ་རྤེས་ལ་དྤེའི་ནང་མང་པོ་ཡོད་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་མང་པོ་བཏང་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡར་དྲི་བ་བཏང་ནས་སིད་སོང་གིས་མར་ལན་བརྒྱབ་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། སིད་སོང་གིས་མ་བསྐུལ་དང་ལྤེན་བྱས་ནས་གསུངས་པ་མ་རྤེད། དྲི་བ་གཏོང་ཆོག་གི་རྤེད་བ། འཛིན་
སོང་གི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དྲི་བ་གཏོང་ཆོག་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ལ་ཡང་། འདི་ཙམ་གིས་གནོད་
དགོས་པ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་རྩ་བ་ཉིད་
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ནས་ལན་རྒྱག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་ལ་ས་ཡ་ ༡༌༥ དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཡོད་ཟྤེར་
ནས་ཕ་གིར་ལབ་ཀི་འདུག འདི་ག་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་དྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་གནོད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
མ་འགིག་པ་ཞིག་བྱས་མྤེད་ན། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་འདི་ཞུས་ནས་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་
དྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་གནོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། གཞུང་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་ག་རྤེ་གནོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་
བར་དུ་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཞི་དྤེའི་སྒང་ལ་དྲི་བ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚིག་གཅིག་ལན་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
ནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལ་ལོག་འཁིད་བྱྤེད་ཀི་འདུག ད་དྤེའི་སྒང་ལ་ངས་ཡང་བསར་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་མིན། ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་གང་བཤད་པ་ཚང་མ་ས་འཇུག་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། འདི་གས་ཆ་ཚང་ཡོད་དུས་ཙམ་པར་ངས་ཡང་
བསར་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་མིན། ཡིན་ནའང་སོ་སོས་དྲི་བ་བཏང་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། སོ་སོས་ཨམ་ཆོག་ཡག་པོ་ཉན་
ཡོད་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད། ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་ཨམ་ཆོག་སོན་ཤོར་ཡོད་མ་རྤེད་ད། རྩོད་ལན་པའི་བཤད་པ་དྤེ་ཚོའི་
ཚིག་ཏག་ཏག་མར་འགོད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། གང་ཡིན་པ་དྤེ་ག་རང་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་གིས་ཚིག་ཏག་ཏག་ཅིག་ཚུར་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་མི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ཀུན་
དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀི་སྐོར་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ན་གང་ཤྤེས། གང་ལྟར་ཀུན་དགའ་
བཀ་ཤིས་ལ་ལན་ཐྤེབས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོར་ལོག་འཁིད་བྱྤེད་ཀི་འདུག་
ཟྤེར་བ་རྤེད། ལན་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྤེན་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་ལན་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པར་ལན་བརྒྱབ་པ་ཞུ་
ལན་ལ་བརྤེན་ནས་རྤེད་མ་གཏོགས། ལན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་ཞུས་མྤེད། ལན་ཐྤེབས་ཡོད་
མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡིན། ལན་མ་ཐྤེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གནད་དོན་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ལན་མ་ཐྤེབས་
པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁ་སྤེང་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རྤེད། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའི་ནང་གསྤེས་རྤེ་རྤེ་ལ་ལན་རྒྱབ་དགོས་
ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལན་ཏག་ཏག་བརྒྱབ་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཡང་མིན་ན་རྒྱུ་མཚན་མ་འདང་བ། ཡང་མིན་ན་
ཁིམས་སིག་ལ་རྒྱུ་མཚན་མ་འདང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ལོག་འཁིད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཡང་བསར་རྩོད་པ་རྒྱབ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ད་ཚོར་བ་སྒང་ལ་བསྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་གིན་ངས་གོ་སངས་ལ་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་ཡིན་
ནའང་རྒྱབ་སིད་ཀི་རྤེད། ཕར་སོན་བརོད་བྱྤེད་དུས་འདི་ལ་ཡང་སྐོར་ར་འདྲ་ཞིག་ག་འདྲ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་འདུག
དབྱིན་སྐད་ནང་ཡིན་ན་ spin ལབ་ཀི་རྤེད། སྐོར་ར་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ལ་ལབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པར་འདི་
ག་འདྲ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་འདུག གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། གང་ལྟར་ཚོར་བ་སྒང་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས། རྒྱུ་མཚན་འདི་དང་འདི།
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདི་དང་འདི། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་འདི་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་འདི་འདྲ་བྱས་
པ་ཡིན་ཟྤེར་ནས་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོར་བ་བསྤེབས་ནས་ཞྤེས། ཚོར་བ་མི་ཚང་མར་ཡོད་རྤེད།
ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེ་དང་ཆུང་། ནམ་རྒྱུན་ལྟར་འཕར་བ་དང་ཆག་པ་དྤེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་སིད་
ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ལ་ཚོར་བ་སྒང་ལ་བསྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། བསྤེབས་སོང་ཟྤེར་དུས་གོ་བ་འདྲ་པོ་འདི་
འདྲ་ཞིག་གོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ངས་ལབ་དགོས་པ་དྤེ་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གང་ལྟར་བཀའ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤག་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ཟྤེར་བ་དྤེའི་སྒང་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ ཁ༽ པ་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་
ཀི་ཡིན་གསུངས་སོང་། ཁ༽ པ་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡིན་ན་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་གི་མྤེད། ཁ།༽པའི་སྐབས་ལ་
སྤེབས་དུས་ང་ཚོ་དྤེའི་སྒང་ལ་རྩོད་ཆོག་གི་རྤེད། གང་ལྟར་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་བྤེད་
སྤྱོད་བཏང་ནས། རྩོད་ལན་པས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དང་པོ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་རྤེད།
རྩོད་ལན་པས་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལ་ལན་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཡང་ད་གིན་རྩོད་པ་བརྒྱབ་དུས་ཕལ་ཆྤེར་མ་སོང་ན། འདིའི་དགག་པ་བརྒྱབ་དུས་ཞུ་སོར་བས་འ་
ཆད་འུ་ཐུག་ལབ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རྩོད་ལན་པས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག ད་འདི་འདྲ་
རང་རང་ཞིག་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚར་རྒྱུ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་
དྤེའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་གི་མྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ། གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན། ཡིད་ཆྤེས་བོ་འགྤེལ་མ་ཐུབ་
ཟྤེར་བ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་རྤེ་དང་ལས་དོན་མ་བསྒྲུབས་ཟྤེར་བ། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་ལ་
བརྩིས་མ་སོང་། ད་ཡང་ཡང་བསར་བྱ་སྤུ་གནོན་ལབ་ཀི་འདུག་ལབ་སིད་པ་རྤེད་བ། ད་འདི་མ་ལབ་རང་ལབ་
རྤེད་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཁོ་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་མ་ལབ་རང་ལབ་རྤེད་
འདུག དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་སོན་འཛུགས་གནང་བ་ཚང་མ་རྒྱུ་མཚན་མི་བདྤེན་པ་
དང་། ཟུག་རྒྱུ་མྤེད་པའི་སོན་བརོད་ཤ་སག་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ངས་མགོགས་པོ་མགོགས་པོར་ལན་རྒྱབ་དགོས་གལ་ཁ་ཤས་ཤིག་མཐོང་སོང་། དྤེ་
ལ་ལན་ཞིག་མ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསད་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དང་པོ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཞལ་རྫུན་
གནང་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཁས་ལྤེན་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་རིང་ཞུ་སོར་བ་ཁོང་རང་གི་ཁ་ནས་མར་སྐད་ཆ་ཞིག་ཐོན་པ་
དྤེ། ཁོ་རང་གི་ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གི་སྤྱོད་པ་སྒང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་འདུག་བསམ་
གི་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། སིད་སོང་མཆོག་བཟང་ངན་ག་རྤེ་གསུངས་ན་ཡང་ཉན་ཤྤེས་མཁན་ཞིག་མ་རྤེད།
གསན་མཁན་ཞིག་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་། སིད་སོང་མཆོག་ལ་བཟང་ངན་ག་རྤེ་ལབ་ནའང་གསན་མཁན་ཞིག་མ་
རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་རྤེད། དམའ་འབྤེབས་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་བཏང་ཡོང་དུས། ཕི་ལོགས་ལ་ལྟ་
ཅི་སོས། ཕག་ལས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཞུ་གི་མྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་བཀའ་
ཤག་ནང་ང་རང་རང་གིས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། བཀའ་ཤག་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཧ་གོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་སྒང་ལ་ངས་ཡང་བསར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་མིན།
ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གི་སྐོར་དྤེ་ཡང་ངས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་མིན། མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ང་ཚོ་ཉི་མ་གཅིག་དགོང་མོ་
ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་བདུན་པ་བར་དུ་བསད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་གསལ་པོ་ཞིག་ས་འཇུག་ནང་
ལ་ཡོད་རྤེད། ཚིག་ཐོ་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འགྤེལ་བཤད་ཡང་བསར་རྒྱབ་ཀི་མྤེད། དྲི་བ་ ༥༠།༦༠
བཏང་བ་ཡིན་གསུངས་སོང་། དྲི་བ་ ༥༠།༦༠ དྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་བཏང་སོང་། བདྤེན་པ་རྤེད། ༥༠།༦༠
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཏང་བ་དྤེའི་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དམིགས་ཡུལ་ཧ་གོ་གི་མྤེད། གང་ལྟར་ཡང་། ༥༠། ༦༠ བཏང་བ་དྤེ་བཏང་
སོང། ལན་ཡང་བརྒྱབ་སོང་། དྤེའི་སྒང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་རིང་ཞུ་སོར་བ་ཁོང་གིས་ང་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་པ་དྤེ་ང་རང་སྒྤེར་གི་དོན་དག་མིན་གསུངས་སོང་། འདི་ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁས་ལྤེན་
ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྒྤེར་གི་དོན་རང་གི་སྒང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་སོང་མ་གཏོགས།
འདི་སྤྱི་པའི་དོན་དག་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་དགོས་པ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན།
གཏུག་ས་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས། སྤྱི་བའི་དོན་དག་ཡོང་བར་བཀའ་ཤག་ལ་
ཁིམས་གཏུགས་ན། དྤེ་གང་འདྲ་འདྲ་བོ་ཆགས་འགོ་གི་ཡོད་ན། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁས་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་
མ་རྤེད། སིག་གཞི་ལོག་འགྤེལ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་གསུངས་སོང་ཡང་བསར། སིག་གཞི་ལོག་འགྤེལ་བྱས་ཡོད་མྤེད་
དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤར་གིང་ཟླ་
སོན་གི། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ལས་རྒྱུན་རིང་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཤར་
གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཚར་བ་རྤེད། སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཚར་རྤེས་ཕ་གི་ལ་ལས་འཁུར་བྱྤེད་པ་ལ་སྒུག་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་སོ་
སོས་འགན་ཁུར་ཚར་དང་དུ་བངས་ཚར། ཁས་ལྤེན་དམ་བཅའ་བཟོས་ཚར། ཆ་ཚང་བྱས་ཚར་དུས་དྤེའི་སྐབས་
སུ་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་གནང་བ་དྤེ་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་རྤེད། དྤེ་ལ་ Intention ཟྤེར། Intention དྤེ་བོད་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན།
ཀུན་སོང་ཁོ་རང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཚར་དུས། ད་གིན་ Intention ལབ་པ་དྤེ་ཡོད་ཚར་དུས་དྤེ་རྤེས་ཀི་བྱ་བ་
དྤེ་རང་བཞིན་གིས་ཀུན་སོང་དྤེ་ལ་དཔག་པའི་བྱ་བ་དྤེ་སྤེབས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ཡང་
ཁིམས་ཀི་སོབ་སོན་བྱྤེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས་ངྤེས་པར་དུ་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ Intention
དྤེ་ལྟར་ཡོད་རྤེད། རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ཚོར་བལྟས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་སྐབས་
དྤེ་དུས་ Intention ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་གི་རྤེད། ཐོན་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་སྐད་ཆ་དྲི་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་སོང་། ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་སྐད་ཆ་དྲི་དགོས་པ་གང་ཡང་
ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད་སྐབས་དྤེ་དུས། ཕོགས་གཅིག་གི་སྐད་ཆར་ཉན་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཕག་ལས་གནང་
སངས་དྤེ་ལྟར་བལྟས་ཡོང་དུས་ད་མཐུན་ཡོད་རྤེད། ཕོགས་གཅིག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་ནང་དོན་དྤེ་ཕོགས་
གཞན་པ་དྤེའི་ཕག་ལས་གནང་ཡོང་དུས་ཏག་ཏག་ཁོ་རང་དྤེ་ནང་བཞིན་བྱས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཡོང་བསད་དུས་དྤེ་
མཐུན་ཡོད་རྤེད། ར་སོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ངའི་འགན་རྤེད་ལབ་སོང་།
གསལ་བཤད་བྱྤེད་དུས་ཡིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་ཡ་དྤེ་ངའི་འགན་རྤེད། ཡིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་པ་དྤེ་ཁྱོད་འགན་
ཁྱོད་རང་གི་འགན་རྤེད་བསམ། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་འཁོལ་སུ་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ཡིག་ཆ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བའི་ཡིག་ཆ་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་སུ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། བང་
དོར་སིག་གཞི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་རྤེད། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པར་ཆབ་སིད་དང་
འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནས་ཚུལ་ཁག་གསར་ཤོག་དང་། བརྙན་འཕྲིན། རླུང་འཕྲིན། དྲ་རྒྱ་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ལ་སྨྲ་
བརོད་དང་། འབི་རྩོམ་བྱྤེད་མི་ཆོག ཞུ་སོར་བའི་སྨྲ་བརོད་བྱས་པ་མ་ཚད་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་རྤེད། འདིའི་ག་རྤེ་
ཞིག་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངས་ཆུང་ཙག་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། འདི་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་སིག་གཞི་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་པ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་ཁིམས་དོན་གི་དངོས་
དོན་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཆ་ཚང་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད། ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཟླ་བ་མང་པོའ ་ི དུས་ཚོད་
སད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སིག་གཞི་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་
བདུན་པ་བར་དུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གསར་གྤེང་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ངོས་ལྤེན་ཞུས་པ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་ཇི་ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་དང་
ཆབས་ཅིག གང་ལྟར་ཡང་། སིག་གཞི་ནང་དྤེ་འདྲ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། སྤྱིར་བཏང་རྩ་བའི་ཆ་ནས་
བཤད་ན། ང་ཚོའི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་
སིག་ཁག་དང་ཁིམས་ལུགས་ཁག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་མི་དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད། དཔང་རགས་
སོན་མི་དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན། དཔང་རགས་ཡར་ཕུལ་མི་དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད།
ཁོ་རང་བཞིན་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་ཡིན་ཙང། ཁོ་རང་བཞིན་དྤེ་འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ། ཡིན་ན་ཡང་།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ལན་རྒྱབ་ཀི་འདུག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་སིག་ཀི་རིགས་དཔང་རགས་ལ་འབུལ་མི་དགོས། ཡིན་ནའང་ལུང་འདྲྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད། སིག་གཞི་དོན་
ཚན་དྤེ་དང་འགལ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྩ་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ལན་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལན་མ་བརྒྱབ་པ་ལ་ལུང་
འདྲྤེན་ཆོག་གི་མ་རྤེད། དྤེ་མིན་གསར་གྤེང་ཆགས་ཀི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དྤེ་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་སིག་གཞི་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་དྤེ་གསར་གྤེང་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་
དྤེ་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། ཞུ་སོར་བས་སུ་གང་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་ནས་དྤེ་
ལྟར་བྱས་པ་རྤེད། འདི་ང་ཚོས་ཆུང་ཙག་ཅིག་ལ་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་སྒོར་མོ་ག་ཚོད་ཡོད་
མྤེད་དྤེ་རྒྱ་མིས་ཧ་གོ་བ་རྤེད། རྒྱལ་སྤྱིས་ཧ་གོ་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཆུང་ཙག་ཅིག་རྤེད། ང་ཚོ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་
དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཕར་སད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཆུང་ཙག་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བོ་ང་ཚོ་
ལ་གོང་གུད་ཆྤེན་པོ་རག་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བཏང་བ་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འདི་ལྟར་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཕུལ་ཡོད་ཙང་།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གཟིགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གཟིགས་ཡོད་ན་དྤེ་ག་རྤེད། དྤེ་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཏོགས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་ལ་བཀམ་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་ལ་བཀམ་མྤེད་དུས་ངས་དྤེ་རིང་ག་
རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་ཕུལ་ནས། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་དོན་ཁ་
ཤས། ངས་དྤེ་རིང་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་གི་མྤེད། ཟུར་ཉན་དང་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཙང་། ངས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ནང་ལ་བཀམ་ཆོག་ཆོག་དྤེ་
འདྲ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ཚིག་མཛོད་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཀའ་
ཤག་གི་ཤྤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་ཁུར་ནས། ཚིག་མཛོད་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་བཟོས་ཡོད་རྤེད། གཞན་པ་
དྤེ་ཚོ་སོ་སོས་གོ་བ་ལྤེན་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། གོ་བ་ལྤེན་མི་ཐུབ་མཁན་རྤེ་རྤེ་ཡོང་དུས། ཚིག་
མཛོད་རྤེ་རྤེ་བཟོ་དགོས་ན། ང་ཚོ་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་གགས་འཁྤེལ་བ་དང་འབ་སུ་འདུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གན་
ཡིག་སྐོར་དྤེ་ངས་གསལ་པོ་ཞུས་ཚར་ཡིན། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་ཉར་མི་དགོས་པ། དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན་ཡང་བསར་དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལན་བརྒྱབ་མ་
སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ལན་བརྒྱབ་མ་སོང་ལབ་ཀི་འདུག་བ། དྤེར་ངས་ལན་ཞིག་བརྒྱབ་ན་མ་གཏོགས་ཡོང་ས་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ཚང་མ་འཛོམས་པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་དྲི་བ་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
དུས་སྐབས་སུ་བཀའཤག་ལ་གང་ཡང་ཕོག་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡང་གནོད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཕར་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ཟུར་ལ་ཕར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་
རྤེད། འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཚར་ཆ་ཚང་བྱས་ཚར་དུས། ད་དུང་ཡིན་ན་ཡང་། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་སོད་བསད་ནང་
ལ་བཀོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ནས་ནན་བརོད་བྱས་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་བསམ་པ། གོང་རིམ་
ལ་བརྩི་འདུག་པྤེ། ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་ས་རྤེད་པྤེ། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་ཕོག་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་
གནོད་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་དཔྤེ་ལས་ས་པོ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྩོད་ལན་པར་གནོད་
པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ང་ཚོས་ཕར་སོད་མི་དགོས་ཀི་དངུལ་ཞིག་རྤེད། ང་ཚོས་ཕར་སོད་མི་
དགོས་པ་ཞིག ང་ཚོའི་སོད་བསད་ནང་ལ་འཁྱྤེར་ཡོད་ན། ད་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རྤེད་ལབ་ཡ་དྤེ་རྤེད། བུ་ལོན་
སོད་མི་དགོས་པ་ཞིག བུ་ལོན་སོད་དགོས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བླུགས་པ་རྤེད་བ། ཁིམས་དང་སིག་
གཞི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་ལབ་ནས་གསུངས་འདུག་བ། གང་ལྟར་ཡང་། དྤེ་རྩིས་ཁའི་ནང་ལ་བླུགས་ཡོང་དུས། དྤེ་
རང་བཞིན་གིས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་སོད་དགོས་པ་ཞིག་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ཡོང་ན། ང་ཚོ་སོད་དགོས་པ་འདྲ་བོ་
ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་ཡིས་ང་ཚོ་ལ་གོན་གུད་རག་གི་རྤེད། ང་ཚོ་ཕན་ཐོགས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་།
བཀའ་ཤག་ལ་གནོད་དགོས་པ་ཟྤེར་ན་མི་འདུག བཀའ་ཤག་བོ་ཕམ་ཡོང་དགོས་པ་ཟྤེར་ན་མི་འདུག དྤེ་ལྟར་
བྱུང་བ་རྤེད། མི་དགོས་པ་ཞིག་བཙན་པོ་བྱས་ནས་བླུག་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ཡོང་དུས། རྤེས་མ་དངོས་གནས་བུ་
ལོན་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ནས་སྤེབས་ཡོང་ན། ང་ཚོས་སོད་བསད་བཏོན། ཁོང་ཚོས་ཡོང་བསད་བཏོན། དྤེ་
ཁྱད་མཚར་ཞྤེ་པོ་ཆགས་འགོ་གི་འདུག་བ། ང་ཚོས་སོད་མི་དགོས་པའི་དངུལ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་རྤེད་དྤེ་རིང་གི་ལན།
སྤྱིར་བཏང་ངས་ཁ་སྤེང་དངོས་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་སྐབས་སུ་ལན་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ལན་བརྒྱབ་མི་འདུག་
གསུངས་དུས། དྤེ་རིང་ལན་འདི་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་མང་པོ་ཞུ་གི་མྤེད། ཚོར་བ་སྐོར་དྤེ་ Spin རྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསུངས་སོང་། Spin མིན། དྤེ་སོ་སོས་མ་གོ་བ་རྤེད། ང་དྤེ་འདྲ་མིན། སོ་སོའ ་ི སྐབས་དྤེ་དུས་གོ་བ་ལྤེན་
ཕོགས་ཤིག་ལ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ Spin བྱྤེད་དགོས་པ་ཅི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་ཁ་བ་
གངས་ཅན་ནང་ཆོས་ཀི་ཆོས་ལུགས་རྩ་ཆྤེན་པོ་འདི་ཡོད་དུས། ཚོར་བ་ལབ་པ་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད། ད་བར་
དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་དང་གསུང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་འགོ་ཡོང་
དུས། ཧ་ལམ་ཤྤེས་དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། གོ་བ་ཡང་བསར་གཞན་པ་ལྤེན་ཆོག་གི་རྤེད་བ།
དྤེ་ཡིན་དུས། ངའི་གོ་བ་དྤེ་ད་ལྟ་ངས་གོང་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ག་རང་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མདོར་བསྡུས་
ནས་ཞུས་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་། མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བོ་
འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ལྟར་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་དང་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་
ལྟར་བྱུང་བ་རྤེད། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་བལྟོས་མྤེད་གནང་བ་དྤེ་ལྟར་བྱུང་བ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་
འདིར་ངས་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། བྱ་སྤུ་གནོན་ལབ་པ་དྤེ་ང་ཚོས་བིས་ཡོད་ཙང་། ངས་མ་བཤད་རང་བཤད་
རྤེད་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སྔོན་ TCV ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་དུས་ཡིན་ནའང་། བྱ་སྤུ་
གནོན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག གོས་ཚོགས་ལའང་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་འདུག བྱ་སྤུ་གནོན་
ལབ་པ་དྤེ་རིང་ང་ཚོའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་བིས་པ་ཙམ་གིས་ཞུ་སོར་བའི་ཁ་ནས་ཐོན་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ངས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག བྱ་སྤུ་གནོན་ལབ་པ་དྤེ་ང་ཚོའི་སྤྱིར་
བཏང་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱྤེད་ཆ་ཚང་གི་ཁ་ལ་བཏགས་པའི་ཚིག་ཅིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། རྩ་བའི་ཞུ་སོར་
བས་དྤེ་སྔ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་འདུག ཞུ་སོར་བས་དྲན་པ་བརྤེད་ཡོད་ན་དྤེ་འདྲ་གསུངས་འདུག ཏནཏན་གསུངས་
འདུག་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ད་འདི་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་བཞྤེངས་རྒྱུ་མཐའ་མ་ཡིན་དང་མིན་གང་ཡང་གསུང་གི་མི་འདུག དྤེ་ལྟར་
འགོ་བསད་ཡོད། འདི་ཞལ་རྫུན་གནང་བ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་མིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་། སིད་
སོང་མར་ཕྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་ནས་གསུང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་སིད་སོང་མདུན་ལ་ཡར་ཕིན་པ་
རྤེད་དྤེ་ཡང་གསུང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་མིན་གང་ལྟར་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས།
ད་གིན་ངས་སིད་སོང་་གསན་མཁན་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་རང་གི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཤ་ཚ་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་
མང་པོ་ཞུས་མོང། ཡིན་ནའང་། གསན་གི་མི་འདུག འདི་ང་རང་གི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་མ་
གཏོགས་དྤེ་ངས་ཆྤེད་མངགས་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད། གལ་སིད་དྤེ་ཡང་ཐལ་ཆ་འགོ་གི་
ཡོད་པ་ཡོད་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འཕིར་ཐྤེན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟླ་སོན་ལ་དྲི་བ་ ༥༠།༦༠ ལན་བརྒྱབ་
པ་དྤེ་མི་དགོས་པ་བྱས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྤེབས་པ་དྤེ་སྒྤེར་དོན་གཅིག་པོ་མིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་སྒྤེར་དོན་
གཅིག་པོ་མིན། ང་སྒྤེར་དོན་གཅིག་པོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་དགོས་འདུན་ནང་ལོགས་ལ་ང་སྒྤེར་
ལ་ཁྤེ་ཕན་ཡོང་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་འབི་གི་རྤེད། དགོས་འདུན་ནང་ལ་སྒྤེར་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཡོང་རྒྱུ་གཅིག་ཀང་མྤེད།
ཁིམས་རྩོད་པར་ག་ཆ་སོད་དགོས་པ་དྤེ་མ་གཏོགས། སྒྤེར་གི་ཁྤེ་ཕན་ཡོང་དགོས་པ་གཅིག་ཀང་། ཨ་ན་ཞ་ར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅིག ད་ལྟ་ང་འདིར་ཟླ་བ་མང་པོ་དྤེའི་སྒང་ལ་དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་བྱུང་སོང་། ཕར་ཚུར་འགོ་དགོས་པ་མང་
པོ་ཆགས་སོང་། ཡིན་ནའང་། དྤེ་ཚོའི་འགོ་སོང་རྩིས་རྒྱབ་རོགས་ཞྤེས་ངས་དོན་དག་གཅིག་ཞུ་གི་མྤེད། འདི་ངས་
སྤྱི་བ་རང་གི་དོན་དག་ཡིན། འདི་སྒྤེར་གི་དོན་དག་ཡིན་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་སྤྱི་བའི་དོན་དག་ཡིན་པ་གོ་ཐུབ་ཀི་
མི་འདུག་ཟྤེར་ན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་གཏུགས་པ་ཁོ་རང་གིས་ཁས་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བཀའ་ཤག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད།
ང་ཚོ་དམངས་གཙོའི་ལམ་སོལ་ལ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་འགོ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་དྤེ་ཁིམས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་
རྤེད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཀི་སྒང་ལ་རྤེད་པྤེ། ད་ལྟ་འདིའི་འོག་གི་རྩོད་པ་དྤེའི་ནང་ལ་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། བཀའ་ཤག་
ཁིམས་ལ་གཏུགས་པ་དྤེ་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་ང་ཚོ་ ཁ༽ པའི་སྒང་ལ་མང་པོ་འགོ་གི་མིན། དྤེ་
ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་ཁིམས་ལ་གཏུགས་པ་ཁོ་རང་སྤྱི་བའི་དོན་དག་མ་རྤེད། ངས་བཀའ་ཤག་ཁིམས་ལ་གཏུག་
དགོས་པ་ཁོ་རང་སྤྱི་བའི་དོན་དག་ཡིན། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡིན་ལབ་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གིས་ཁིམས་དང་
སིག་གཞི་བརྩི་སྲུང་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་ལུགས་སོལ་མ་
མཐུན་པར་ལས་ཀ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིར་གཏུགས་ནས་མ་འོངས་པ་
དྤེ་རིགས་མ་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིར་གཏུགས་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡིན། འདི་སྤྱི་བའི་
དོན་དག་ཅིག་ཡིན་མ་གཏོགས། ང་སྒྤེར་གི་ཁྤེ་ཕན་དོན་དག་གང་ཡང་མིན། ད་དྤེ་ནས་འདི་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
བསྐོ་གཞག་ཟིན་པ་དང་། ཡིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས། དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་ཟིན་པ་དྤེ་རྤེད། བསྐོ་གཞག་ཟིན་པ་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདི་རྩོད་པ་བརྒྱབ་དུས། ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་ལས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་
རྤེད། བསྐོ་གཞག་ཟིན་པ་ཡིན་ནའང་། ལས་དོན་བསྒྲུབས་དང་མ་བསྒྲུབས་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། འདི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ལན་
པའི་དཔང་པོས་ག་རྤེ་བཤད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡིན་ཟྤེར་ནས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་བཤད་
པ་དྤེ་ཡང་བདྤེན་པ་མིན་ཟྤེར་ནས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ཁིམས་རྩོད་ཟིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། འདི་གོ་བ་
ལོག་སྒྲུབ་མ་བྱྤེད་རོགས་གིས། ཡང་མིན་ན་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་མ་རྒྱབ་རོགས་གིས། ད་འདི་ Intention
དང་ཀུན་སོང་ Motivation དྤེ་ཚོ་ཁ་སྤེང་ནས་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རྤེད། ཀུན་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་
དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ Motivation ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་མི་འདུག གང་ལྟར་ཁོ་རང་གིས་དྤེའི་སྐབས་ལ་དཔང་པོར་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རང་ཡིན་
པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས། ད་འདིའི་སྒང་ལ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་
བལྟས་ཡོང་དུས། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་རྤེད། སིད་སོང་ཕ་གིར་
ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པ་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེ་ཚང་མ་རྤེས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཡོང་བ་རྤེད། གནད་
དོན་གསུམ་ཡིག་ཐོག་ནས་མར་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནད་དོན་གསུམ་མ་གཏོགས། འབྤེལ་བ་མྤེད་པ།
དྤེ་ཚོ་གཅིག་པོ་དྤེ་ལྟར་ཁིད་ཡོང་དུས། ག་རྤེ་རྤེད། སིད་སོང་གི་སྒྤེར་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་མ་བསྒྲུབས་པ་རྤེད་པྤེ།
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་མ་བསྒྲུབས་པ་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཚོ་ལས་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག་བ། ཕོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཉིས་ཀ་ལ་ཉན་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་མ་ཉན་ཙང་ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་
འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕོགས་གཅིག་ལ་ཉན་ཡོང་དུས་ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པ་ཕོགས་
གཉིས་ཀ་ལ་ཉན་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཡིག་ཆ་ཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ངའི་འགན་རྤེད་ཅྤེས། སིག་འཛུགས་
ཀི་ཡིག་ཆ་རྤེད་ཅྤེས། སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་རྒྱུའི་སིག་གཞི་འདི་མ་རྤེད།
སིག་གཞི་གཞན་པ་རྤེད། སིག་གཞི་དྤེ་ག་རང་གི་འོག་ལ་ཆ་རྤེན་གཞན་པ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་གལ་སིད་བཀའ་
ཤག་གིས་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ནི་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད་བ། ང་ཚོས་དང་པོ་ཁིམས་ལ་གཏུག་པའི་སྐབས་ལ་ལྡོག་གཏུག་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ལྡོག་
གཏུག་རྒྱོབས་དང་། ཁྱྤེད་རང་གི་ཡིག་ཆ་འཁྱྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་སིག་གཞི་འདི་དང་འགལ་བཞག་ཟྤེར་ན་དྤེ་ནས་ང་ཚོས་
རྩོད་ཆོག་གི་རྤེད་བ། ཡིན་ནའང་ངས་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀིན་བྱྤེད་ཀིན་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་དྤེ་གནང་བ་སོང་ཙང་། སོ་
སོར་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་སོ་སོ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། གཞུང་སྒྤེར་
གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་འདིའི་ནང་ལ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་
གི་གཞིར་བཟུང་ནས་འགལ་འདུག་འགལ་མི་འདུག་ཅྤེས་ལྡོག་གཏུག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཡང་མིན་ན་ཁིམས་གསར་
བ་ཚུགས་ཞོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ། ད་དུས་ཚོད་ནི་གཏོང་གི་རྤེད་བ། ཁིམས་གསར་བ་ཚུགས་ཞོག
ང་ཚོས་རྩོད་ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་མིན་པ་ཡིན་ན་ལྡོག་གཏུག་ནི་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད་གོ་སྐབས་ཡོད་དུས། དྤེ་ང་ཚོས་
རྩོད་ཆོག་གི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་ལ་སྒོར་མོ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་བ་རྤེད། དྤེ་ཆུང་
ཙག་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་ཆུང་ཙག་ཡིན་ན་ཆྤེ་ས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
༡༠ ཟྤེར་དུས། འོ་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སིད་ཀི་རྤེད་ད་ཟྤེར་བའི་བསམ་བོ་
ཞིག་འཁོར་ཡོད་རྤེད་འཁོར་ཡོད་མ་རྤེད་བཀའ་ཤག་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་མི་ཚོ་ཚང་མས་ཁུར་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད་
བ། ཡིན་ན་ཡང་ངའི་གཤིས་ཀ་དང་སྤྱོད་པ་ངོ་མ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ངས་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་
ཡིན་ནའང་། ཁ་སྤེང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཕི་ལོགས་ལ་ལབ་པ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་དྤེའི་སྔོན་ལ་བཤད་པ་དྤེར་དགོངས་
དག་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་འདིར་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ཁོ་རང་གིས་ང་ Uber Driver མིན་ཟྤེར། ད་
ལས་ཀ་གཞན་པ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་། གཅིག་བྱས་ན་ Limo Driver ཡིན་ན། ད་
Uber དང་ Limo བར་ལ་ཁྱད་པར་ཞྤེ་དྲག་ཡོད་མ་རྤེད། མོ་ཊ་ཏོག་ཙམ་ཡག་ཉྤེས་ཁྱད་པར་རྤེད། དྤེ་ལ་ཁོ་
རང་གིས་ནོར་འདུག་ཅྤེས་སྤེམས་ཀི་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བཤད་ཡོང་དུས། དྤེ་ལ་ངས་ཕི་ལོགས་ནས་དགོངས་
དག་ཞུས་པ་ཡིན། གལ་སིད་ཁོང་རང་ལ་དྤེས་ཕོག་ཡོད་ན། དགོངས་དག་ཞུ་གི་ཡིན་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ངས་གཞན་
པ་ཞིག་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་རྤེད། ང་ལ་གནས་ཚུལ་རག་པ་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད། ངས་ནོར་ཡོད་ན་ཆུང་ཙག་ཞིག་ལ། བུ་
གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་ཡང་ངས་དགོངས་དག་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ངས་ནོར་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ་གཏུགས་ན་མ་
གཏོགས་འགིག་གི་མྤེད་བ་དྤེ་ངྤེས་པ་རྙྤེད་པའི་ཐོག་ནས་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡང་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་སོན་བརོད་ག་རྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱས་ནས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལས་དོན་གྲུབ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། འཕྲལ་ཕུགས་གི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཚར་བ་ཞིག་ལ་
དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་ནས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འདོན་གི་ཡོད་རྤེད་དྤེ་འདྲ། བཏོན་ཡོང་དུས་གཞན་པ་དྤེས་འགྤེལ་བཤད་
བརྒྱབ་ཡོང་གི་རྤེད་བ། ད་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེའི་ཐོག་ནས་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་
སྒོར་མོ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧ་གོ་ཚར་བ་རྤེད་ཅྤེས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་ག་
ཚོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དྤེང་སང་རྒྱ་ནང་གཞུང་གིས་འདིར་རྡ་རམ་ས་ལ་མི་གཏོང་དགོས་ཡོད་མ་རྤེད།
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་གོས་ཚོགས་དྤེ་ཚོགས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ག་རང་ནས་ཧ་གོ་གི་རྤེད། ཕོགས་
བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་
སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་བཀམ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར། ད་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་བཀམ་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག མྤེད་
ན་འདྲ་འདུག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དྲི་བ་བཏང་བ་སོང་ཙང་། ལན་ག་རྤེ་ཡོད་པ་
ཡིན་ན་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ད་དུང་བརྒྱབ་མྤེད། སྦས་བཞག་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཡིག་ཆ་
སད་པ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་བརྩིས་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད་པྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས། དྤེ་ནས་ནང་དོན་ཁ་ཤས་ད་ཟུར་ཉན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཟུར་ཉན་མྤེད་པ་ཡིན་ན་ཁ་སྤེང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། འདིར་ང་ཚོའི་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགོ་སངས་ག་འདྲ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་རྒྱ་གར་ཁིམས་ཁང་ནང་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་པའི་
ལས་ཁུངས་ Chamber ལ་ཕར་བཅར་ཆོག་པ་གིས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་འདུག་ག ཁ་སྤེང་ངས་དྤེ་ཞུས་
པ་ཡིན། ངས་གནད་དོན་ཞིག་གི་སྒང་ལ། དངུལ་ཁང་རྩིས་འགོ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། གལ་སིད་གནད་
དོན་དྤེ་འདྲ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་མཁྱྤེན་དགོས་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོའི་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡར་བཅར་ནས་ཕུལ་ཆོག་པ་གིས་ཞྤེས། དྤེ་ཡང་རྩོད་ལན་པ་ཡོད་ས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་འགུག་གནང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། འདི་ལྟར་རྤེད། ད་ཚིག་མཛོད་གསར་བ་བཟོ་མ་བཟོ་དྤེ་
རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་འགྤེལ་བཤད་གནང་སངས་ལ་བལྟས་ན་ཚིག་མཛོད་
གསར་པ་དགོས་པ་བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག དོན་གཅོད་ཚང་མ་ཡོད་ས་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་གནོད་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། ད་རྦྤེད་དྤེ་ད་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས། ད་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡིན་ཞྤེས། འགྤེལ་བཤད་གསར་བ་གང་
ཡང་རྤེད་མི་འདུག ཁ་སྤེང་གི་དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག ད་ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་དངུལ་སད་མི་དགོས་པ་
ཞིག་སོད་བསད་ནང་ལ་འཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ན། ད་དྤེ་འཁྱྤེར་ཞོག་ལབ་བ་ཡིན་ན་ད་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་
གོང་གུད་རྤེད་བ། ད་ལྟའི་གནས་སངས་འདི་ལ་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་ཨ་རིའི་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་སྒང་ནས་
བཞག་ཡོད་ཅྤེས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་བཞག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་
མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ནང་ལ་སོད་བསད་མ་གསལ་ནས་ག་རྤེ་གོང་རག་གི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་
ཁྤེ་ཕན་རག་གི་ཡོད་རྤེད་ད། གལ་སིད་སོད་དགོས་ཀི་མྤེད་ན་སོད་དགོས་ཀི་མྤེད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་སྤྱང་
གྲུང་འཛོམས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁིམས་ཐོག་གི་ཡི་གྤེ་གཅིག་བྱས། ཟུར་དུ་ཡི་གྤེ་ཞིག་གཞག་ཐུབ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡང་བཞག་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཀང་བཞག་མ་ཐུབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པར། ཨ་རིའི་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་སོད་བསད་དྤེ་ཡང་མ་འགིག་པ་བྱས། མ་འོངས་པ་དངུལ་སོད་
དགོས་པ་བྱས། གལ་སིད་གནས་སངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡི་
གྤེ་ཚང་མ་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་ཡོད་རྤེད་བ། ད་ལྟ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ སྔོན་ལ་དྤེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་
ཡིན་ན། ད་མ་ཆགས་པ་ཞོག་ཅྤེས་རྤེ་བ་རྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། སོན་ལམ་རྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་གལ་སིད་ཆགས་པ་
ཡིན་ན་ང་ཚོའི་རྩིས་ནང་ལ་སོད་བསད་མ་བིས་པ་དྤེས་གནོད་སོན་ཆྤེ་བ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆུང་བ་
འགོ་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འཕྲད་རྒྱུའི་ཉྤེན་ཁ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་
ཤྤེས་ཀིན་ཤྤེས་ཀིན་ལ་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ད་ག་རྤེ་གོང་རག་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་གནོད་
སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་དུས། ད་དྤེ་བིས་པ་ཡིན་ན་སོད་དགོས་ཐུག་གི་རྤེད་བ་ཟྤེར། དྤེ་ཕ་གིའི་རྩིས་ནས་
བསུབ་ཀིན་བསུབ་ཀིན་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་རྤེད་བ། རྩིས་ཀི་གཞི་རིམ་གི་འགོ་སངས་ཤིག་ཀང་
བཀའ་ཤག་གིས་ཁུར་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། གན་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་སྦས་པ་
རྤེད། ཡང་མིན་ན་མྤེད་པ་བཟོས་པ་རྤེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནང་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་མྤེད་ན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སྦྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་དྤེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་གཞག་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ད་ལྟ་ངས་ལས་ཀིན་ལས་ཀིན་ཡིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་པ་
དྤེ་ཚོ། ངས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨ་མ་དྤེ་ཚོ་འཁྱྤེར་ཕིན་མྤེད་ད། ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨ་མ་ཁོ་རང་ལས་
ཁུངས་ནང་ལ་མ་བཞག་པར་སྦས་ནས་འཁྱྤེར་ཕིན་དུས། དྤེ་ཚོ་ལ་ད་དུང་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲ་བྱས་
ཙང་བཀའ་ཤག་ལ་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས། ད་ཁག་མི་འདུག་བཀའ་ཤག་གིས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་དགོས་ས་ལ་སྲུང་
སོབ་བྱས། འཕོ་འགྱུར་གཏང་དགོས་ས་ལ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་། དྤེང་སང་དུས་ཚོད་འདི་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་བ།
མི་ལ་བསབ་བྱ་བཟང་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་དྤེས་ཁ་གཏད་ལ་དཔང་པོ་ལངས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སིག་འཛུགས་སྲུང་
སོབ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལས་མཚམས་གཞག་ཏུ་འཇུག་གི་ཡོད་རྤེད། སིག་འཛུགས་ལ་གནོད་པའི་ལས་ཀ་བྱས་
བསད་མཁན་དྤེ་ཚོས་མུ་མཐུན་ནས་ལས་ཀ་སད་བཞག་གི་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་འགོ་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་
བསད་འདུག་ག གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གིས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ངས་རྩ་བ་ཉིདད་ནས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་
ཐབས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་འདི་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་མཐའ་མ་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་རྤེས་ལ་ལངས་ན་དྤེ་
ག་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་དུས་དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་མ་བྱས་ན་ཡང་དྤེ་གོ་
ལོག་བརྡ་ལོག་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འགོ་ཡི་འདུག་སྤྱིར་བཏང་ནས། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་ནང་ཞུ་སོར་བའི་དགོས་འདུན་
དང་གུན་གསོ་དྤེ་དགོས་རྩོད་བྱ་རྒྱུ་ཞུ་སོར་བའི་ཐོབ་ཐང་ཞྤེས་དགོས་འདུན་ཞིག་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དབྱིན་ཇི་
སྐད་ནས་ཞུས་ན་ Demand རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བས་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད་རྤེད་ད། ད་ལྟ་དགོས་
འདུན་གང་ཡང་བཏོན་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག་ག དགོས་འདུན་སོ་སོའ ་ི ཆྤེད་དུ་དགོས་འདུན་བཏོན་
ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན་ད་སོ་སོ་གཙང་མ་བཟོ་བའི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་བ། དྤེའི་ཆྤེད་དུ་དང་པོ་དགོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདུན་གི་ཁ༽ ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁ་ཁྱབ་
བསགས་ཟིན་རྤེས་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་དང་པོ་ནམ་འཁྤེལ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་
གི་ཚབ་ཞུས་ནས་གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བའི་སོན་འཛུགས་ཀི་བྱུང་རིམ་མང་ཚོགས་ལ་ངག་
ཐོག་ནས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དགོས་འདུན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བ། སོ་སོའ ་ི དོན་དག་རྤེད་
འདུག་ག
ཞུ་སོར་བས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་འདི་ལ་དགག་པ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ལགས་འོང་།
ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་བྱ་རིམ་དྤེ་ལ་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་དགོས་འདུན་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་གི་རྤེད་མ་གཏོགས།
རྩོད་ལན་པས་སྔོན་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བྱ་རིམ་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་སྤེབས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་
ལ་ད་ལྟ་དགག་པ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། མུ་མཐུད་རོགས་གནང་། ད་གིན་ཞུ་སོར་བའི་དགོས་འདུན་ནང་མྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་ལན་
རྒྱོབས་གསུངས་སོང་། དྤེའི་ལན་དྤེ་ཁས་ལྤེན་གི་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་ག་རང་ཞུ་སོར་བས་
གསུངས་ཙང་ངས་ལན་མ་བརྒྱབ་རང་བརྒྱབ་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དཔྤེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཙམ་ཞིག་རྤེད། ད་
ངས་གཅིག་མ་གཏོགས་ཞུ་གི་མིན། དོན་ཚན་གཅིག་འདིའི་ནང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། (ཅ) པ་དྤེའི་
ནང་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་ཇི་སོང་ཡོངས་རོགས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ང་
ལ་སོད་དགོས་ཡོད་ལབ་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁིམས་རྩོད་པས་དྤེ་མ་གཏོགས་ངས་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་སོང་། དྤེ་འདྲ་མ་
རྤེད་སྐད་ཆ་དྲང་པོ་བདྤེན་པ་བཤད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོ་སོས་གང་བིས་པ་དྤེ། དྤེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་བཤད་
ནས་ང་ཚོ་གོ་ལོག་བརྡ་ལོག་འགོ་གི་འདུག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་ཇི་སོང་
ཡོངས་རོགས་ལབ་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་ག་རྤེད། དྤེ་ Bill ག་ཚོད་འགོ་བ་ཡིན་མིན་ཧ་གོ་གི་མ་རྤེད་བ་སྐབས་དྤེ་དུས།
དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་གསལ་བཟོ་མ་བྱས་ན་ཡོང་ས་མ་རྤེད། ཡོང་ཐབས་མི་འདུག
ཆུང་ཙག་ཅིག་བཤད་སོང་། ཆྤེ་ས་ནས་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ད་ངས་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན་དྤེ་ལ། ཆྤེ་སའི་
དཔྤེ་མཚོན་གཅིག ནང་གནས། བོད་མིའི་སིག་འཛུག་གི་ནང་གནས་དྤེ་ཆྤེ་ས་རྤེད་བ་ད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཨ་རིའི་
དངུལ་ཁང་ལ་སྒོར་མོ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཆུང་ཙག་རྤེད་འགོ་གི་རྤེད་བ་ད་ཆུང་ཙག་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ནང་
གནས་ཚང་མ་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་རྤེད། ད་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། མདོར་བསྡུས་
ན་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་ཚིག་མཐའ་མ་ཞིག་གསུངས་སོང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན། བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་གི་འདུག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཅིག་མི་
བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་འདྲ་བོ་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དྤེ་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ངས་གསལ་པོ་ཞིག་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེ། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བོ་རང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་
ཚོས་ཁིམས་གཏུགས་ཉི་མ་བཅུ་གངས་ཤིག་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་ཚོའི་སྒང་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། ཁིམས་
དོན་གཉིས་དངོས་དོན་བརྒྱད་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གཏུག་བཤྤེར་བྱས་ཚར་བ་ཡིན་པ། ད་དྤེ་རིང་
མཐའ་མ་དྤེ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་ཤ་ཚ་དང་ཞྤེན་ཁོག་ཡོད་མཁན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ང་ཚོས་
ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་རིང་གི་གནད་དོན་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་པ་དྤེ་ག་
རང་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོ་འགྤེལ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་སོར་བས། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་
སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་སོར་བས། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་སོར་བས།
དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་རྦད་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་མྤེད་
པ་ཁུངས་ལུང་མྤེད་པ། གཞི་རྩ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲའི་སྒང་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་རྦད་དྤེ་ཁོ་རང་ལ་མ་དགའ། འཁོན་འཛིན་
བྱས་ནས་རྦད་དྤེ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་མ་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན། དང་པོ་ནས་ཞུ་སོར་བ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ལ་བསྐོ་གི་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱས། ཞུ་སོར་བ་ད་དྤེའི་རྤེས་ལ་མར་ཡོང་གི་རྤེད། གནད་དོན་
ཁ༽ སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དྤེ་ཚོ་གང་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་གལ་གནད་ཆྤེ་ཤོས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཅིག་རྤེད། གལ་གནད་ཆྤེ་ཤོས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་ན། དང་པོ་ནས་བསྐོ་གི་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ཆྤེའི་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་མཁྱྤེན་
དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་འདུག མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གསུང་བབ་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཧ་ལམ་མིན་ན་
ཞུ་སོར་བ་ལ་རྦད་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སང་ཟུག་ཆྤེན་པོ་དང་། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཞྤེན་ཡོད་
མཁན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་རྤེད་ལབ་དུས། ད་ག་རྤེ་ལབ་རྤེད་ད་དྤེས། ད་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཞྤེན་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་པྤེ། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་མི་དགའ་མཁན་ཞིག་ལ་
གོ་དགོས་པ། གསུང་བབ་དྤེ་ལ་བལྟས་ན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གོ་དགོས་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག་ག དྤེ་འདྲ་ག་འདྲ་
ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་འགན་རྤེད། དྤེའི་ནང་
ནས་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཁུར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལས་ཀ་
བྱྤེད་ཐུབ་མཁན། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་ལྟར་འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་
གོང་རིམ་ལྟར་འགོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། བཞག་དང་བཞག དྤེ་མ་བཞག་ན་སུ་གཞག་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲའི་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མ་རྤེད། བརྒྱུད་རིམ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ལམ་ལུགས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་
རྤེད། ཁིམས་ལུགས་ཁོ་རང་ནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཁིམས་དང་གཅིག ལམ་ལུགས་དང་གཉིས་བརྒྱུད་
རིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཡོད་དུས། གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ཙང་འཕོ་འགྱུར་
བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་བབ་ལ་
བལྟས་ན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རང་ལ་ཤ་ཞྤེན་མྤེད་པ་འདྲ་བོ་མཐོང་ཡོད་ན་འདི་ཁྱད་མཚར་ཞིག་རྤེད་བ།
བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་གཙོ་བོ་འཛིན་མཁན་རྤེད་བ། བདག་འཛིན་འདྲ་བོ། བདག་འཛིན་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོད་
དུས་ཙམ་པར། སོ་སོའ ་ི སིག་འཛུགས་ལ་སོ་སོར་ཞྤེན་ཁོག་ཡོད་དགོས་བྱུང་། ད་སོ་སོའ ་ི སིག་འཛུགས་དྤེ་ཡག་
པོ་ཞིག་ཆགས་ན་བསམ་པ་དྤེ་དང་། དྤེ་དང་མཐུན་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་རྤེད། ཡིན་
དང་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྤེ་བ་ཆྤེད་བཅོལ་སྒང་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་
གཞག་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡོང་མ་ཐུབ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་བཟོས་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་སུས་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ་ལ་
མོས་མཐུན་མྤེད། གང་ལྟར་ཡང་། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སར་
ཡང་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། གནད་དོན་གཞི་ཁུངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ལས་
དོན་བྱྤེད་ཕོགས་རྤེད། ད་ད་ལྟ་ལས་དོན་ཕོགས་དྤེ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བརྤེན་ནས། བཀའ་ཤག་གིས་མུ་
མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོ་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག
འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་བལྟོས་མྤེད་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་
འཕོ་འགྱུར་མ་བཏང་རང་བཏང་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། མཐའ་མའི་གོ་སྐབས་རྤེད་བ། ༤༥ [ག] དགོངས་དོན།
ཞུ་སོར་བས། ད་མཐའ་མ་ཡིན་གསུངས་པ་དྤེ་དགའ་བོ་བྱུང་། གཞན་པ་ཉི་མ་ཉིན་གང་འཕྲོ་བརླགས་འགོ་ས་རྤེད་བསམ་
སོང་། དགོས་རྩོད་ཀི་དགོས་འདུན་འདིའི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ཞུ་གི་མིན། རྤེས་ལ་མར་སྤེབས་ཀི་རྤེད། ད་གིན་སྒྤེར་གི་
ཁྤེ་ཕན་དོན་དག་རྩོད་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་སོང་ཙང་། འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་ང་
སྒྤེར་གི་དངུལ་སྒོར་མོ་གཅིག་དགོས་ཀི་ཡོད་ལབ་ནས་ཞུ་གི་མྤེད། འདིའི་འོག་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ད་གིན་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་རྤེས་ལ་མར་མཇུག་བསོམས་དྤེ་ལ་སྤེབས་ཡོང་དུས། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་
པས་གསུང་གི་རྤེད། ད་ཆུང་ཙག་འདི་རྤེད། ཆྤེ་ས་ལ་ནང་གནས་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ནང་གནས་ཟྤེར་བ་
དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། སིག་གཞི་གང་གི་ནང་ནང་གནས་ཞྤེས་གང་འདྲ་འཁོད་འདུག འདི་གནས་
སངས་གང་འདྲ་རྤེད། ནང་གནས་སོ་སོའ ་ི ནང་ལ་བརོད་པ་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མཁྱྤེན་པའི་ཐོག་ནས་གསུང་
དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཚིག་མར་གཡུག་བཞག་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད། སིག་གཞི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་
པའི་སྐབས་ལ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ལབ་ན་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ངས་ད་གིན་འདི་ཚོ་ཚང་མ་
ལ་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའི་དཔྤེ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། ངས་ཞུས་པ་དྤེ་གང་ལྟར་ལས་བྱྤེད་ཅིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གིས་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད། བཞག་མྤེད་ལབ་ནས་ཁོ་རང་
གིས་ཁས་ལྤེན་བྱས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡི་གྤེ་ཕུལ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེས་ད་དུང་འགིག་ཡོད་རྤེད་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད་བ། འདིར་རྡ་རམ་ས་ལ་ལས་ཁུངས་གཅིག་ནང་གལ་སིད་གན་ཡིག་ཅིག་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྤེ་པོ་ཞིག་ལས་ཁུངས་ནང་མྤེད་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་
ལས་བྱྤེད་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་སུས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་བྱུང་བཞག་
པ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་དྤེ་ལ་ཁ་སྤེང་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་ནས་ཞྤེ་དྲག་ཞུས་མྤེད། ལས་བྱྤེད་དྤེ་ག་རང་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ལས་ཀ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་༸སྐུ་མདུན་ཉྤེ་འཁིས་ལ་ཡོང་
ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཐྤེངས་མ་གཉིས་བྱུང་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གང་ཡང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞི་ཅིང་ཕིང་
ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང། ༸སྐུ་མདུན་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་གཉིས་འབྤེལ་བ་བཏགས་
ནས་ང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དྤེ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་གཉིས་གནས་སངས་ལ་
ཁྱད་པར་ག་ཚོད་འདུག ཧྤེ་བག་ག་ཚོད་འདུག ཡིན་ནའང་མི་དང་མི་འདྲ་གི་མི་འདུག་བ། འོ་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་
ཞུ་དགོས་པའི་གནད་དོན་དྤེ་འདི་ལྟར་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་
དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱུ་མཚན་ག་ཚོད་གསུངས་འདུག དཔང་རགས་ག་ཚོད་བཏོན་འདུག དཔང་པོ་ག་
ཚོད་བཏོན་སོང། དྤེ་ཚོས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། འདི་གས་ཚང་མ་ང་
ཚོས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་བཅད་ཁ་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད།
བཅད་ཁ་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡིན། ཉྤེས་པ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་འཁྱྤེར་རྒྱུ་ཡིན།
དགོངས་དག་ཞུས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འགིག་མྤེད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་དམ་བཅའ་བརན་པོ་
ཡོད་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། གཞན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ད་ལྟ་དྤེའི་ནང་ལ་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ལབ་དུས་ཙམ་པ། བཀའ་ཤག་ལ་བྱ་སྤུ་གནོན་ལབ་དུས་ཙམ་པ། ཕལ་ཆྤེར་
རག་པར་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་འབུལ་ཞུ་དགོས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ག་རྤེ་ལབ་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་
ཡིན་ནའང་ལགས་རྤེད་ཟྤེར་དགོས་བཟོ་འདྲ་བོ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་བོ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་
སྤེབས་ཐུབ་པ་ལས་བྱྤེད་སོ་སོས་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་དྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་
བྱྤེད་བག་པ་འགའ་ཤས་འགའ་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ལས་
ཀ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཞྤེ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། གཅིག་བྱས་ན་བསོམས་སྐབས་སུའང་
སྤེབས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་རྒྱབ་ཀི་འདུག ད་གིན་ནང་ཆོས་སྐོར་སྤེབས་
གབས་འདྲ་པོ་བྱས་སོང། ད་ལྟ་ནང་ཆོས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་སྤེབས་གབས་འདྲ་བོ་བྱྤེད་ཀི་འདུག སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ནི་ནང་ཆོས་དང་འགལ་བ་དྤེ་འདྲ་བཤད་ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོ་བདག་འཛིན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་རྤེད་
ཟྤེར་ནས། ད་དྤེ་ནང་ཆོས་སྒང་ལ་མ་འགོ་ན་ཡག་ས་རྤེད། ཁིམས་དྤེ་གང་ཡོད་པ་དྤེ། གང་ཤྤེས་པ་དྤེ། དྤེ་ག་རང་གི་
སྒང་ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡག་གི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་ཡང་ནང་ཆོས་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མར་འགོ་ནས་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱབ་རྒྱུའི་ཉྤེན་ཁ་འདུག ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ད་ཡིན་ཡིན་པ་བྱས། དྤེ་བྱྤེད་
དུས་ཙམ་པར། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་བཟོས་བཞག་པ་གང་ཡང་མིན། བཀའ་ཤག་གིས་དོགས་པ་རྣམ་རོག་མང་པོ་ཞིག་
བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ ཀ༽ དྤེ་ཚར་བ་བྱས། ཁ༽ དྤེ་ཡིན། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་
ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཇི་ལྟར་
ཡིན་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། འདི་རྤེད། དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་མཐའ་བསོམས་ཀི་
རྩོད་བཤད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་ཙང་། གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྒྱས་ལོད་ག་འདྲ་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་
མྤེད་ལྷན་རྒྱས་ཚོས་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཞུ་སོར་བས་འགོ་འཛུགས་རོགས།
ཞུ་སོར་བས། དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ ཁ༽ པ། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་
ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་
རྒྱུ།
གུས་པའི་ལྷག་བསམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གི་མུ་མཐུད་ཡིད་
ཆྤེས་བོ་འགལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གུས་
པའི་འཇོན་ཐང་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པར། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་གནང་བ་དྤེ་གུས་
པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཟྤེར་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ལྟར་ཡིན་པ་འདི་རྤེ་རྤེ་བཞིན་ཁུངས་སྤེལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
བཅུ་ཟྤེར་བའི་ཡི་གྤེ་འདིའི་སྔོན་གྤེང་གི་ཚུལ་དུ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་
བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་མཐོང་ཆྤེ་བའི་མི་
སྣ་ཁག་ཐྤེ་བའི་མི་མང་ཁོད་ནས་གསལ་བཤད་དགོས་གལ་འབོད་སྐུལ་རིམ་འབྱོར་བྱུང་བ། མང་ཚོགས་ནས་རྤེ་
སྐུལ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་གནང་བ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་གི་ཡོད་རྤེད། མང་ཚོགས་ལ་གོ་བརྡ་སད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་
མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད། གཅིག་བྱས་ན་ད་ལྟ་རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་རྒྱུའི་བང་འདྲ་པོ་ཞིག་བསིགས་ཡོད་ས་རྤེད། ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་ལ་གང་ཞུས་
པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པ། དངོས་དོན་
གནས་ཚུལ་དང་མ་འཚམས་པ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། མང་ཚོགས་
དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་ལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནས་འདིའི་གཤམ་དྤེ་
ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ན་གསལ་བཤད་
གནང་སོལ་མྤེད་པ། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་མང་གི་འགོ་འཁིད་ཡིན་
པར་སོང་། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ཞྤེས། རྒྱུ་མཚན་འདི་གཉིས་དྤེ་རྤེད། ད་ཡང་དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་ཞུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་ནང་བཞིན། གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་དང་མ་ཡིན་ཟྤེར་བ་
ཚིག་དྤེ་འདྲ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གང་གི་དུའང་ཡོད་མ་རྤེད། གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་མ་
ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་སྣང་བ་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདི་ལྟར་ཡོང་
གི་འདུག ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གསལ་བཤད་གནང་སོལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་དོན་གཅོད་ཅིག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན་ན།
དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེ་བས་ཀང་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གསལ་
བཤད་གནང་བ་རྤེད། གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། དྤེ་གཉིས་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཁིམས་ཀི་བརྒྱུད་
རིམ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ངས་ལག་པ་འཆང་གི་མྤེད། བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ལ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ལག་པ་འཆང་པ་
ཡིན་ན། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ལན་འབུལ་གི་ཡིན། བརྒྱུད་རིམ་དང་འབྤེལ་བའི་དཔང་རགས་རྣམས་དང་པོ་ནས་
དགུ་པའི་ ཀ༽ ཁ༽ བར་དུ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཀུན་སོང་
དྤེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཕར་མ་འཚོལ་སོད་མཁན་གི་རྣམ་པ་ཞིག་རང་
བཞིན་གིས་མཐོང་གི་འདུག དྤེ་མིན་པ་ཡིན་ན་དྤེའི་ནང་ལ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀི་དོན་ཚན་ལྔ་ཞིག་སྤེབས་
དགོས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཟྤེར་བ་འདི་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་ནང་
ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་དང་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་སངས་འདི་ལ་ཁྱད་པར་
ཞིག་འགོ་ཡོད་རྤེད། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཡིན་པ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེར་སྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཡིན་
ཞྤེས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཐོག་མ་དོན་ཚན་བཅུ་མར་
བསགས། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཡང་ཞུ་ལན་ནང་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་དང་མཐུན་གི་ཡོད་ནའང་འདྲ། མཐུན་གི་མྤེད་ནའང་
འདྲ། དྤེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་བྱས། ཡང་རྩོད་པ་རྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་བཤད། དྤེ་
ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ནང་དང་ཕི་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་འདུག རྒྱུ་མཚན་
གཙོ་བོ་དྤེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་རྩོད་ལན་པས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། མང་ཚོགས་ནས་ཞུ་སྐུལ་དང་དྤེ་རིང་ཞོགས་
པའང་འདི་མང་པོ་གསུངས་པ་རྤེད། ངོ་རོལ་མང་པོ་ཞིག་གནང་བ་རྤེད་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིར་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞིག་ལ། ངོ་རོལ་བྱྤེད་མཁན་དང་ཞུ་སོར་བའི་དབར་གི་འབྤེལ་བ་དྤེ་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་
རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ངོ་རོལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་སྐུལ་མ་བཏབ་པ་གང་
ཡང་མྤེད་དོ་ཞྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངོ་རོལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ཟློག་ཐབས་
བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། དྤེ་ནས་ཐར་རྒྱུའི་འཕྲལ་སྤེལ་གི་དཀའ་ངལ་མདུན་ལ་གང་མཐོང་བ་དྤེ་ག་རང་ལ་གདོང་ལྤེན་
བྱས་ནས་ཐར་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་ལྷག་ཅིག གལ་སིད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། འདིའི་འཇུག་
འབས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་རྤེད། འདི་དགོངས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཞྤེས་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་བྱས་པ་དྤེས་ག་
རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་རྡོག་རོལ་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། ལམ་ལུགས་ལ་རྩིས་མྤེད་
གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་གསུངས་པ་དྤེ་དག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ་ཤ་སག་ཅིག་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། འདི་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བའི་བཟང་སྤྱོད་རྤེད། འཇོན་ཐང་རྤེད། ལྷག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསམ་བཅས་པ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ནག་པོ་ནག་རང་བཟོ་རྒྱུ་ཞིག སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་མགོ་བཀགས་ནས་འགོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེའི་སྒང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསམ་བོ་མ་བཏང་
བར། དྤེ་ལ་རྩིས་མྤེད་དང་སྣང་མྤེད་བཏང་ནས་དངོས་ཡོད་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཡང་གུས་ཞུ་སོར་བས་ལས་མཚམས་མ་བཞག་སྔོན་ལ་གསུངས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ལས་
མཚམས་བཞག་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་མྤེད་པ་སོང་
ཙང་། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ལ་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་དགོས་པའི་
རྒྱུ་རྤེན་དྤེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༨ ཀི་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གི་མཛད་སྒོའ་ི སྐབས་ལ།
བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་མྤེད་ཀང་
མི་ཤྤེས་ཏྤེ། མཛད་སྒོའ ་ི སྐབས་ལ་ཁིམས་ཁང་ནང་ལ་ཕིན་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལམ་ཁ་ཡོད་མ་རྤེད་
གསུངས་པ་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་སྤེབས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་
ཞུ་སོར་བ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་དགའ་དྲགས་ནས་དང་། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནང་འཁིད་ཀི་ཡིན་ཞྤེས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུའི་
འདོད་པ་བྱུང་། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་དང་པོ་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་གནད་དོན་བྱྤེ་བག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་དང་པོ་
ནང་ལ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་ཞོགས་པའི་རྩོད་པ་ནང་
ལ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གསུང་གི་ཡོད་ནའང་འདྲ་
འདུག དྤེ་ག་རྤེའི་སྒང་ལ་གསུང་གི་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་མི་འདུག ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ གི་རྤེས་སུ་གསར་
འགོད་པས་ང་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པའི་ལན་དྤེ་ཚོ་ལ་གསུང་གི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག གང་ལྟར་དྤེའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་
བཅུའི་འགོ་སོད་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ལ་མ་འགིག་པ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་སོང་། དྤེ་ངས་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མོང་མྤེད། དྤེ་
ལ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དཔང་རགས་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གང་ཡང་བཏོན་གནང་མ་སོང་། གུས་ཞུ་
སོར་བའི་དྲན་ལམ་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མ་འགིག་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད། ཡིན་
ནའང་ཞྤེ་འཁོན་མྤེད། འཁོན་འཛིན་མྤེད། གང་ཟག་ལ་འཁོན་འཛིན་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུས་པ་ཡིན། དང་པོ་
འདི་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོས་ན་བསམ་སོང་། དྤེ་ནས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུས་ཡོད། འདི་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་ལའང་ལས་དོན་འགན་འཁུར་འཐུས་
ཚང་ཞུས་ཡོད། དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་བདུན་ཕྲག་ ༥༢ ཡོད་རྤེད། གཟའ་
མཇུག་ ༥༢ ཡོད་རྤེད། ལོ་དང་པོ་དྤེ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། གཟའ་མཇུག་ ༢༨ ལས་ཀ་བྱས་ཡོད། ཉི་མ་རྩིས་
པ་ཡིན་ན། ཉི་མ་ ༥༦ ལས་ཀ་བྱས་པའི་ལས་ཉིན་གི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད། གྲུབ་འབས་ག་རྤེ་ཐོན་ཡོད་དང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མྤེད། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ལ་འབྤེལ་བ་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་མྤེད། ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་ག་ཚོད་
བྱས་ཡོད་མྤེད། ཨ་རིའི་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ལ་འབྤེལ་བ་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་མྤེད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཁག་ ༢༩ ནང་ནས་ཁག་ ༢༦ ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ། ཆོས་ཚོགས་ཁག་ ༦༠ ཙམ་ལ་གང་ལྟར་ལོ་གཅིག་གི་ནང་
ལ་དྤེ་འདྲའི་ཞབས་ཕི་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཞུས་པ་ཡིན། ཐོག་མའི་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཞུས་ཡོད་མ་
གཏོགས། ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན། ལས་མཚམས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པོ་
བྱས་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་ལས་མཚམས་གཞག་ཏུ་བཅུག་སོང་ཞྤེས་འཁོན་འཛིན་བྱས་ནས་ལས་ཀ་མ་བྱས་པ་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་བསད་མྤེད།
དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དོན་ཚན་གསུམ་གསུང་གི་འདུག དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མ་ཐུབ་
པ་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་མ་སྒྲུབ་པ་ཟྤེར་བ་དང་། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་
བལྟོས་མྤེད་བྱས་སོང་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་དྤེ་ལ་ཚིག་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་རང་ཉིད་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་གི་གནས་བབས་ནས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་མྤེད་པ་མ་ཟད་ཅྤེས། དྤེའི་ཚིག་གཅིག་པ་གཅིག་རང་
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་སིད་ཚབ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡང་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞིག་ལ་དྲངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དྲངས་ཡོད་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དྤེའི་གོ་བ་ག་རྤེ་ལྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད། དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོར་དྲངས་
ཡོང་དུས་ཙམ་པ། བརོད་པ་དྤེ་ལ་གོ་བ་ག་རྤེ་ལྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད། ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ལྷག་བསམ་ཡོད་པ། འཇོན་ཐང་ཡོད་པ། བཟང་སྤྱོད་ཡོད་པ། དོན་གཅོད་
ཆགས་པའི་རྤེས་ལ་ལྷག་བསམ་མྤེད་པ། འཇོན་ཐང་མྤེད་པ། བཟང་སྤྱོད་མྤེད་པ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྩི་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད་དམ། ཡང་མིན་ན་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་དོན་གཅོད་བྱས་པའི་སྐབས་ལ་སྔོན་མ་ཚོགས་གཙོ་ནང་བཞིན་བྱྤེད་
ཀི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྩོད་ལན་པས་བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་བཞུགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་
པའི་གཞན་པ་དྤེ་འདྲ་འང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ག་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཚོད་དཔག་ཐུབ་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག འདི་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པར་
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། སིད་སོང་དང་བཀའ་
ཤག་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་འདྲ་གཏོང་
གི་འདུག་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་གོ་ས་མྤེད་པ་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ལྟར་ག་
འདྲ་ཡིན་མིན། དྤེ་དག་མར་སྒྲུབ་དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཞོགས་པའི་དོན་ཚན་ ཀ༽ པ་དང་ད་ལྟའི་ ཁ༽ པ་དྤེ་
གཉིས་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས་ཙམ་པར། འགའ་ཤས་ཏན་ཏན་ལྡབ་སོར་ཡོང་སིད་པ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག
ཡིན་ནའང་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུའི་འགན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡོད་པ་སོང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཙང་། ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དཔྤེར་ན་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེར་ཆ་གཞག་གི་ཡིན་ན། དྤེའི་ནང་ནས་ཐོག་མ་
དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་གནང་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔྤེར་ན་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་སྤྱི་ཡོངས་བྱས། དོན་ཚན་གཉིས་པ་དྤེ་
འཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་མ་སྒྲུབ་པ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞིག དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་བལྟོས་མྤེད་དང་བྱ་
སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་
པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་པ། བཞི་པ་དྤེ་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་པར་བལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་ཟྤེར་
བ་དྤེ། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ། ལྔ་པ་དྤེ་ལ་ལས་དོན་འགན་
འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་འམ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ལ་གོ་དགོས་
པ། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ངོས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་མྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པར། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་
ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ལ་གོ་དགོས་པ། དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཟྤེར་
དུས་ཙམ་པ། དྤེ་ཡང་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ། བརྒྱད་པ་དྤེ་ཡིད་ཆྤེས་ཆ་འཇོག་གཏན་ནས་
མྤེད་པར་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་ཟྤེར་དུས། དྤེ་ལ་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་
འཛུགས་ཟྤེར་བའི་བཀའ་ཤག་གི་ཚིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་དྤེ། གང་ལྟར་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་པའི་
གནས་སངས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་བསད་པ། དྤེ་ནས་དགུ་པ་དྤེ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་
ཤག་གི་དགོངས་གཞི་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་
པ་ཟྤེར་བ་དྤེར་གོ་དགོས་པའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་
ཐུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཚུར་ཞུ་སོར་
བ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་།
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་གནང་
བ་ཟྤེར་བ་དྤེ། དོན་ཚན་མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་བའི་ནང་སར་ཡོང་གི་འདུག འདི་ཐོག་མའི་སོན་བརོད་བྱས་པའི་སྐབས་
སུ་མཐོང་སྣང་དྤེ་རྤེད། ཚིག་ནང་ལ་གང་འཁོད་པ་དང་། གོ་བ་གང་ལྤེན་ཐུབ་པ་དྤེ་རྤེད། འདི་ཐོག་མའི་གནས་ཚུལ་
གཅིག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་ལན་ནང་ལ་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། དོན་དག་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་
སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པར། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་པ་དྤེ་མཚམས་ཆད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་
ལན་ ༤༌༢ དཔྤེར་ན་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་དང་མི་བདྤེན་པའི་དོན་ཚན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོ་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་
པ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པར། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་སངས་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དོན་ཚན་མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མར་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡིན། ཞུ་ལན་
༤༌༢ ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་འདི་རྤེད་ད། དགོངས་དག དྤེ་དག་ཚང་མ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་ཡིན་པའི་གནས་བབས་དང་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་གནས་བབས། དྤེའི་བར་ལ་སྐབས་ཤིག་ལ་ལྷ་ཡིན་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཟོ་འདྲ་པོ། སྐབས་ཤིག་ལ་གདོན་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་སྒྲུབ་སངས་དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། དང་པོ་དྤེ་ཞུ་ལན་ ༤༌༢ ནང་
ཆགས་ཀི་འདུག ཞུ་ལན་ ༤༌༢ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཁུར་
བཞིན་པའི་སྐབས་འཛིན་སོང་གི་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྤེ་སྔའི་གོ་གནས་ཀི་སྣང་བས་
འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་ན་འགིག་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཕི་ནང་གསང་
གསུམ་གི་གནད་དོན་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ངོས་འཛིན་མ་ནོར་བ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར་
གསུངས་པ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མི་ཐུབ། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་མཆུ་འདི་
འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་ཐབས་བྱས་པ་ཁོ་ན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། འདི་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ཀི་གནས་བབས་དང་། ད་ལྟ་འདིར་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བྱ་སྤུ་
གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུས་མ་སོང་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་
ཞུས་པར་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་འདིའི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་མཆུ་དྤེ་
འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་ཐབས་བྱྤེད་པ། ཁ་མཆུ་དྤེ་འཛུགས་རྒྱུར་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ག་སིག་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་
གང་ཡང་མ་རྤེད་པ། ཁ་མཆུ་དྤེ་སྤེབས་སངས་ག་འདྲ་སྤེབས་ཡོད་མྤེད་འདི། བརྒྱུད་རིམ་ཁོ་རང་ཚང་མས་ཤྤེས་
ཤྤེས་པ་རྤེད་པ། དྤེ་འདྲའི་སོན་འཛུགས་བྱས་པ་དྤེ་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་། བཟང་
སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱས། ཡང་དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་
ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱས། དམའ་འབྤེབས་
བྱས་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཤད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ནང་དང་ཕི་ལ་བཤད་དགོས་པ་དྤེ་བཤད་ཀི་རྤེད། བཤད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ངས་
བཤད་ཀི་མྤེད། བཤད་དགོས་པ་དྤེ་བཤད་ཚར་བ་རྤེད། འོ་དྤེ་འདྲའི་གནང་སངས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
ཙང་ཁ་མཆུ་འཛུགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་པ་དྤེ་ས་རིས་ཐང་གསལ་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༣ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཡོད་
པའི་གནས་ཚུལ། ད་ལྟ་འདི་ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་ཊམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐོར་དྤེ་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གལ་
འགངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་མི་ལོ་ ༢༠ ལྷག་རིང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་
མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པས་མཁྱྤེན་དགོས་ངྤེས་རྤེད། མཁྱྤེན་དགོས་ངྤེས་རྤེད་དྤེ། ཡང་མིན་ན་ཤྤེས་དགོས་
ངྤེས་རྤེད་དྤེ། ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་དམའ་འབྤེབས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ཡང་མིན་ན་ཤྤེས་བཞིན་དུ་ཀུན་སོང་
གཞན་པ་ཞིག་འཁྱྤེར་ནས་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་
འབྤེབས་བཏང་མྤེད་པ་མིན་ན་ག་རྤེ་རྤེད། གུས་པའི་སྔོན་གི་ལས་གནས་དང་ད་ལྟའི་ལས་གནས་དབར་ལ་འབྤེལ་
བ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལས་བྱྤེད་རང་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། ཚོགས་གཙོའི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ལས་ཀ་
གང་ཡང་བྱས་མ་མོང་།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༣ དྤེ་ག་རང་གི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་
རང་ཉིད་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར། ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་
སིག་གཞི་ཉམས་ལྤེན་དགོས་པ་དོན་གཅོད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ལས། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ནི། དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་ཡིན་པའི་འབྤེལ་བ་ག་
རྤེ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ལ་དམིགས་བསལ་ག་རྤེ་བྱས་བཞག་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༨ པ་ནས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤
བར་དུ་ལས་བསོམས་བཏང་མ་སོང་ཟྤེར་བའི་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། དྤེ་ལ་དྤེ་འདྲའི་བང་
དོར་སིག་གཞི་མ་འཁྱྤེར་བ་དང་མ་བྱས་པའི་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། ངས་ཡང་བསར་ཞུ་གི་མིན། དྤེའི་འོག་དྤེར་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་
སྒོའ ་ི རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ནང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་སོན་མྤེད་པར་
བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པའི་ལན་རྤེད། གསུངས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་དྤེ་ཡོད་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་དུས་ལན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དང་འབྤེལ་ནས་
ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་སོ་སོར་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་དྤེ་དག་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་ནས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུས་དང་མ་ཞུས་དང་འབྤེལ་ནས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་
ལན་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཤ་སག་བརྒྱབ། གུས་པར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཀི་དམའ་འབྤེབས་བྱས་བཞག་པ་ཆགས་
ཀི་ཡོད།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་ལན་ ༤་༥་༡ ནང་ལ། ངས་ ༤་༤ དྤེ་ཞུ་གི་མིན། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན་དྤེ་གནད་དོན་གཏན་
འབྤེབས་བྱས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཞུ་གི་མིན།
ཞུ་ལན་ ༤་༥་༡ ནང་ལ་ད་དུང་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་མོང་ཡོད་ཟྤེར་མཁན་ཞིག་གིས་སོ་སོའ ་ི ལས་འགན་དང་འབྤེལ་བའི་བྱྤེད་སྒོ་ལམ་
སོན་ཇི་ཡོད་ཀི་ཡིག་ཆར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ནི་རང་གི་ཕྲག་ཏུ་བབས་པའི་འོས་འགན་ཞིག་ཡིན་མོད།
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་མྤེད། དྤེ་ལན་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་སོན་གི་ཡོད་
རྤེད་བ། དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི ལམ་སོན་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་མི་འདུག་ཞུ་གི་
ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་ལ་སོན་འཛུགས་ག་རྤེ་རྤེད། རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོའ ་ི ལམ་སོན་ཡིག་ཆ་ཁོ་རང་བལྟས་མི་འདུག་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་བལྟས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བར་དམའ་
འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཡོང་དུས། སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་
ཡང་ཟྤེར་དུས། ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ཀི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་མིན་ན་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་པའི་དམའ་འབྤེབས་འདི་
ལྟར་གནང་གི་འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་ལན་ ༤་༨་༣ ནང་ལ། ཞུ་སོར་བར་མཚོན་ན་དྤེ་སྔ་ཡུན་རིང་ལས་འགན་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་མོང་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་
ལས་དོན་ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་དབྱྤེ་འབྱྤེད་མི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་རྩ་བ་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་མི་ཐུབ་པས། ལས་དོན་
འགན་འཁུར་གནང་སངས་འདི་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་མཛད་དཀའ་བཟོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེ་ག་
རྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་ལྔ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་
ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཆུང་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས། སྐབས་དྤེ་དུས་ང་
ཚོར་ལས་ཀའི་བྤེལ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་པ། ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་ཞིག་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་།
དྤེའི་སྐོར་དྤེར་ཡང་དམའ་འབྤེབས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡ ནང་ལ། སྦར་སིལ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུར་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་ཁུངས་གསར་པའི་རིན་འབབ་སྐོར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་དུ་ནང་ཡིག་བཞག་པའི་སྐོར་
ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་སིད་སོང་ལ་ཐད་ཀར་དྲི་བ་བཏང་ཡོད། དྤེ་ནི་སུས་བལྟས་ཀང་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མྤེད་
པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་པ་མངོན་གསལ་ཞིག་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་དྲི་བ་གཏོང་ཆོག་གི་
མྤེད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་བརྒྱུད་ནས་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་
ཚོགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ནང་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་དང་འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་
ཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དྲི་བ་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་དྲི་བ་བཏང་བ་དྤེ་འང་གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་
ཞུས་མྤེད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དམའ་འབྤེབས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་དང་། འཛིན་
སོང་འགོ་སངས་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་གང་སར་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་གསུང་མཁན་ཞིག་གིས་ནང་དོན་གི་
ནང་གནས་འགོ་ལུགས་མ་ཤྤེས་པར་སུས་ཀང་ངོས་འཛིན་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད། དྤེ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ནང་དོན་གི་ནང་གནས་ཟྤེར་བ་དང་ནང་དོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲའི་ཐ་སད་
རིགས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཡིག་
ཆ་ངོ་མ་ཞུ་སོར་བའི་ལག་པར་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ནང་གནས་ཡིན་དང་མིན་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་མ་
རྤེད་བ། ད་གིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་རྤེད། ཐད་ཀར་དྲི་བ་བཏང་བ་རྤེད། ལན་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྲི་བ་བཏང་བ་དྤེ་
འགིག་གི་མྤེད་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁྱྤེད་རང་གིས་དྲི་བ་དྤེ་དོན་གཅོད་
ཚོགས་འདུའི་ནང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་གཉིས་ཟུར་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ལན་བསོན་པ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཞལ་རྫུན་གསར་པ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་རིང་ཡང་བསར་ ཀ༽ པ་དྤེའི་སྒང་ལ་གསུང་གི་འདུག ཟུར་དུ་ཐུག་ནས་བཤད་པ་ཡིན། ཁ་སྤེང་དང་པོ་
ཟུར་དུ་ཐུག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཁོང་གི་ཤག་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡིན་ནམ། ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཐུག་པའི་
རྣམ་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་བཏོན་གནང་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ཟུར་དུ་ཐུག་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོ་གསོལ་ཇའི་
བར་གསྤེང་སྐབས་ལ་ཚང་མ་ཡར་བཞྤེངས་ནས་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་མོལ་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་དུས་ཐུག་སོང་མ་གཏོགས་ཟུར་དུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ང་གཉིས་ཐུག་མྤེད་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་
ཟུར་དུ་ལམ་སོན་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། ཞུ་ལན་ནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་
དྤེ་ག་རང་གསུངས་པཞུགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡ ནང་ལ། ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་སྔ་རྤེས་འདི་རིགས་དྤེ་སྔ་སིག་འཛུགས་ནང་ལོ་ངོ་ཉི་
ཤུ་ལྷག་རིང་ལས་ཀ་གནང་མོང་ཡོད་ཅྤེས་གདྤེང་སོབས་ངང་གསུང་མཁན་ཞིག་གིས་གནང་སངས་མ་མཁྱྤེན་པ་
ཞིག་ལ་སུས་ཀང་ངོས་འཛིན་ཞུ་མི་ཐུབ་ལ། ཞུ་སོར་བས་ཀང་ངས་མ་ཤྤེས་པའི་དབང་གིས་ནོར་སོང་ཞྤེས་ངོས་
ལྤེན་གནང་གི་རྤེད་བསམ་གི་མི་འདུག་ན། དྤེ་ལམ་སོན་ཡོད་དང་མྤེད་དང་། རྩིས་ཞིབ་ཀི་དག་མཆན་འཁོད་ཡོད་
དང་མྤེད། དྤེའི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཚིག་གཅིག་པ་གཅིག་རང་ཞུ་ལན་ ༤་༡༡ ནང་ལའང་
བསར་ཟློས་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གས་ཚང་མ་ག་རྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་
སོར་བ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྤེའི་གནས་སངས་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་དྤེ་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཡང་འཕོ་འགྱུར་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། དྤེའི་ནང་
ལ་ཞུ་སོར་བ་སྔོན་མ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་ལན་དོན་ཚན་བདུན་དྤེའི་ནང་ནས་ཚང་མ་ཕོགས་སིག་བྱས་ནས་མར་བཏོན་པ་ཡིན། མར་བཏོན་པ་དྤེའི་ནང་
ལ་བཀའ་ཤག་ལ་གུས་བཀུར་མ་བྱས་པ་ག་རྤེ་བྱས་འདུག ལས་དོན་མ་སྒྲུབ་པ་ག་རྤེ་བྱས་འདུག དྤེ་འདྲའི་དམའ་
འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འོ་འདི་གཅིག་སྒྲུབ་ན་བསམ་སོང་།
དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་གསུམ་དྤེའི་ནང་ནས་དང་པོ་དྤེ། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་
བསམ། ལྷག་བསམ་ཟྤེར་དུས་ཀུན་སོང་ལས་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལྷག་བསམ་དང་ཀུན་སོང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་བྱས་པ། དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འཁྤེལ་མི་ཐུབ་
བའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་འགྱུར་ཡོད་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ཡོད་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བཀའ་ཤག་གི་དབར་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆྤེས་བོས་
འགྤེལ་ཐུབ་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཕན་ཚུན་ཟྤེར་བ་
དྤེར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་པ་བྱུང་ན། དྤེ་རིང་པོ་ཞྤེ་བོ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་གལ་སིད་དྤེའི་སྒང་
ལ་གྤེང་བ་ཡིན་ན་ལན་རྒྱབ་ཀི་ཡིན། མ་གྤེང་བ་ཡིན་ན། རྒྱབ་མི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། དུས་ཚོད་
བསི་ཚགས་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ Canada ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གུས་བའི་ལྷག་བསམ་དང་ཀུན་སོང་ལ་
དམའ་འབྤེབས་དང་། དོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་བསངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གས་ཀི་སོན་བརོད་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༢། ༣། ༤། ༥། ༦། ༧། ༩། དྤེའི་གས་ཚང་མ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་རྤེད།
དཔང་རགས་ཨང་ ༡༠ དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་རང་བཞིན་གིས་དོགས་པ་ཟ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཡོང་གི་
ཡོད་རྤེད། ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་འཐུས་ཤོར་གཏོང་གི་ཡོད་དམ། ཡང་མིན་ན་ཚགས་ཚུད་པོ་གནང་གི་མྤེད་དམ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་དུས་ཐག་གཅོད་ཡོད་མ་རྤེད། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་བཏོན་ཚར་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ Canada མང་
ཚོགས་ལ་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ། ད་དུང་དོགས་པའི་གནས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལྷུང་བཞུགས་ཡོད་
རྤེད། ཕག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་ན། མྤེད་ན། ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བརྒྱབ། ཕག་ལས་ནི་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་།
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ནི་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དྤེ་འདྲ་གསུངས་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ Xi Jinping
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་སྐབས་སན་ཐོ་འབྱོར་གི་མི་འདུག རང་བཞིན་གིས་དོགས་པ་ཟ་རྒྱུ་
འགོ་བཙུགས་ནས་ཡིད་ཆྤེས་དྤེ་བརླག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དོགས་
སོང་མང་པོ་ཞིག་བསངས་ཡོད་རྤེད། ཤོག་བུ་མང་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་རྤེད། ངས་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཀློག་གི་མིན། ཡིན་
ནའང་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་དོན་ཚན་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡང་སིད་སོང་མཆོག་གིས་མང་པོ་ཞིག་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། མང་ཚོགས་མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ལ། ཁྱྤེད་རང་གི་ཀུན་སོང་ག་རྤེ་རྤེད། བཀའ་ཤག་
གི་ལས་བྱྤེད་རྤེད་པྤེ། མ་རྤེད་པྤེ། བཀའ་ཤག་གི་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་
པྤེ། བཀའ་ཤག་གི་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གིས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དགོས་པ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་འདུག་བ། ནམ་རྒྱུན་འགོ་སངས་ལྟར་ན་སིད་སོང་གིས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་ཡིན་
ན། དྤེ་མཐའ་མར་བརྩི་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ང་གང་
ཟག་འོས་བསྡུའི་འོས་མི་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མ་རྤེད་ད། སིད་སོང་ཆགས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་མི་བདུན་ཡོད་
རྤེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་དྤེ་འདྲ་ཐོན་ཡོང་དུས། ང་ཚོའི་ཡིད་ཆྤེས་དྤེ་བརླག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིད་ཆྤེས་
བརླག་འགོ་དུས་སྒང་ལ་ང་ཚོས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ན་མ་གཏོགས་འགིག་གི་མི་འདུག ཏན་ཏན་རང་བོ་ཕམ་ཡོད།
རྤེ་བ་ཞྤེ་དྲག་བྱས་པ་ཡིན། ཡིད་ཆྤེས་ཞྤེ་དྲག་བྱས་པ་ཡིན། Brussels དོན་གཅོད་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་
པ་ཡིན། ང་རང་གི་གོགས་པོ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ནས་ཚུར་སྐད་བཏང་ནས་ཁྱྤེད་རང་ཕར་ཕྤེབས་རོགས་གནང་
ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རྤེད། དྤེ་གནས་སངས་ཁ་ཁ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཞུ་གི་མིན། ཡིན་ནའང་ཕག་ལས་གཅིག་གནང་། གཉིས་གནང་།
གསུམ་གནང་ཡོང་དུས་དོགས་པ་ཆྤེ་རུ་ཆྤེ་རུ་ཕིན། ང་ཚོའི་ཡིད་ཆྤེས་བརླགས། ང་ཚོས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ན་མ་
གཏོགས་འགིག་གི་མི་འདུག བོ་ཕམ་ཞྤེ་བོ་རྤེད། འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ལབ་ན་ཆུ་
ཚོད་སྤེབས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ནང་ལ་ཨ་རིའི་དངུལ་རྩིས་དྤེ་གཏན་འཁྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་
༡༡ གི་བཀའ་མོལ་རྤེད། ཟླ་བ་ ༡༢ དྤེའི་སྐབས་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀའི་རྒྱབ་སོར་ཐོན་ཚར་བ་རྤེད། ཐོན་
ཚར་གིན་ཚར་གིན་ལ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕ་གིའི་དངུལ་རྩིས་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་མ་རག་
པ་ཡིན་ན། ད་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ། མང་ཚོགས་ལ་དོགས་པ་དང་སྐུལ་སོང་གནང་སངས་དྤེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་
རྤེད། ག་རྤེ་གནང་གི་ཡིན་པ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་རོགས་དངུལ་ཡོད་ན་མྤེད་ན་གཅིག ཨ་རིའི་གཞུང་གི་
རོགས་དངུལ་དྤེ་རྤེད། ཡོང་འབབ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་མར་བྱས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༡། ༢། ༣། པའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་
བཀའ་ཤག་གིས་བོས་འཁྤེལ་བའི་མི་ཞིག་མྤེད་ན། ཁོ་རང་གི་གནང་སངས་ནང་བཞིན་གནང་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོ་རང་བཞིན་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གོང་རག་ས་རྤེད། དངུལ་རག་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་
དྤེ་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ས་ཡ་བརྒྱད་དྤེ་བཅད་པ་ཡིན་ན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད།
ཆབ་སིད་སྐོར་དང་དྤེ་ཚོ་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་འོག་དྤེ་ལ་དྤེ་སོང་ཙང་ང་ཚོར་མི་བོས་འཁྤེལ་བ་ཞིག་དགོས་
ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་དྤེ་འདྲ་རང་ཕིན་བསད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། ང་ཚོས་རྤེ་བ་
བྱས། ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ནས་བསྐོས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་འཁོན་འཛིན་སྤུ་ཙམ་ཞིག་མྤེད། བྱས་ན་ Brussels
དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གི་མ་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་འོག་དྤེ་ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་
ངས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་གསུངས་པ་དང་། གང་ལྟར་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སྐུལ་སོང་བཏབ་སངས་དྤེ།
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་འཚམས་པའི་སྐུལ་སོང་མང་པོ་ཞིག་བཏབ་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་
༡༨ ཉིན་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བཏོན་པ་རྤེད། Canada མང་ཚོགས་ལ་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༣་༣ ནང་ལ་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ། ཞུ་ལན་ ༤་༣་༣ ནང་ལ་
ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནས་ཚུལ་འབུལ་འཚེམས་དང་། དྤེ་ང་ཚོ་དང་པོ་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་དང་འབྤེལ་
བ་དྤེ་རྤེད། Trump སིད་འཛིན་སྤེབས་པ་ཡོངས་གགས་ཡིན་པར་སྣང་ཆུང་བཏང་བ། Trump སིད་འཛིན་
ཡིན་པ་འཛམ་བུ་གིང་ལ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེར་སྣང་ཆུང་བཏང་བའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་གི་གནས་ཚུལ་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་དགོངས་
པ་བཞྤེས་སངས་འདི་ལྟར་བརྤེན་ནས། བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་
གནས་ཐོག་མུ་མཐུད་གཞག་རྒྱུའི་ཡིད་ཆྤེས་དང་། བོས་འགྤེལ་གནང་ཐུབ་མྤེད་པས། དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དང་
པོ་སོན་བརོད་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད། ཡར་སན་ཐོ་བཏང་གནང་མ་སོང་། སྐབས་དུས་སོ་
སོར་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཡང་བསར་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་མིན། དྤེ་ཁ་སྤེང་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ཟིན་པ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིར་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་གི་གནས་ཚུལ་ལ་
དམིགས་བསལ་གིས་དོ་སྣང་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུ། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། ཁ་སྤེང་དྤེའི་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཉི་
མ་རག་པར་རྤེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ལྟ་གི་ཡོད། ནང་ལ་སྤེབས་པ་ནས་དགོང་མོ་མ་ཉལ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་ལྟ་གི་
ཡོད། དྤེ་ཡང་ཨ་རི་གཅིག་པོར་མ་ཡིན་པ། ཁྤེ་ན་ཊ་དང་རྒྱ་གར་གསུམ་ཀའི་གནས་ཚུལ་ལྟ་གི་ཡོད། ད་ཕི་ལ་
གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་འགོ་བའི་སྐབས་ལ་བརྙན་འཕྲིན་ཡོད་དང་མྤེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས།
ནང་ལ་བསད་པའི་སྐབས་ལ་ཉི་མ་རག་པར་གནས་ཚུལ་བལྟས་ནས་དྤེ་ཚོ་རོག་ཞིབ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེ་རིང་ཡིན་
ནའང་སིངས་ཆ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་སུས་མང་བ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མྤེད་
ཀི་རྩོད་པ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་རྒྱབ་ཆོག་ཆོག་ཡིན། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་འདྲ་ཡང་མཐོང་ཆུང་བཏང་བའི་བཟོ་འདྲ་བོ་རྤེད། དམའ་འབྤེབས་བཏང་སོང་བའི་བཟོ་འདྲ་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་
འཁོད་བསད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
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ཞུ་ལན་ ༤་༤ ནང་ལ་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་ཀུན་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་མང་པོ་གནང་འདུག་སྤེ། ཡིན་
ནའང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཞུ་གི་མིན། དྤེའི་ནང་ལ་གསུང་
སངས་གཅིག་དྤེ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དོན་གཅོད་དྤེ་ལས་བྱྤེད་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤་༥་༡ ནང་ལ་སན་སྤེང་གི་ལམ་སོན་དང་འབྤེལ་ནས། ཕལ་ཆྤེར་ Florida གི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྤེད།
ང་ལ་དྤེ་སྔོན་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སུས་ཀང་ལམ་སོན་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་སོ་སོས་འཐུས་ཤོར་
སོང་བ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་དང་ཕིས་འབྱུང་བཀའ་མངགས་ཕྤེབས་དོན་ལྟར་ཡིད་བཅང་དམ་དོན་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལྤེན་ལས་
ལྡོག་སྤེ། Florida ལ་ Xi Jinping ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་བའི་སོན་བརོད་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་
ལ་གནང་བ་རྤེད། ༥ པའི་ནང་ལ་གནང་བ་རྤེད། ༦ པའི་ནང་ལ་གནང་བ་རྤེད། ༧ པའི་ནང་ལ་གནང་བ་རྤེད། ༡༠
པའི་ནང་ལ་གནང་བ་རྤེད་དམ། ང་ལས་མཚམས་མ་བཞག་སྔོན་ལ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དྤེ་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ངོས་ལྤེན་དང་ཕིས་འབྱུང་བཀའ་མངགས་ཕྤེབས་དོན་ལྟར་ཡིད་
བཅང་དམ་དོན་བྱ་རྒྱུ། ད་བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ལན་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་ཡིན་པ་ནང་
བཞིན་བྱས་ནས་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་སུས་ཀང་ལམ་སོན་གནང་མ་
བྱུང་། ཡིག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་མྤེད་པ། ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་མྤེད་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་རང་གིས་
བསྒྲུབས་པ་རྤེད་བ། གནང་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད། གནང་སིད་ཐབས་མྤེད་ཟྤེར་ནས་ཕུང་གསུམ་པའི་མི་གཞན་པ་ཞིག་
གིས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། བཀའ་ཤག་གི་ལན་དྤེ་མི་གཞན་པས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་
པ་ནང་བཞིན། དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་རང་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་མྤེད་
པ་དྤེ་ཡང་བསྒྲུབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ལ་ལམ་སོན་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་ལབ་བ་དྤེ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་གང་
ལྟར་ཞུ་སོར་བ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤་༥་༢ ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་
བདྤེ་སྲུང་ལ་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་འཁུར་ཞུ་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་གསུང་བབ་འདི་ནས་ཞུ་སོར་བས་
བཀའ་ཤག་ལ་གཟིགས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་རོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། བདྤེ་སྲུང་ལ་དྤེའི་སྐབས་
དྤེར་མར་དྲི་བ་གནང་བ་རྤེད། དྲི་བ་གནང་ནས་ང་ཚོས་བདྤེ་སྲུང་ལ་ཡར་ཞུས་ཡོད་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་
དུང་ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་བདྤེ་སྲུང་ལ་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདི་གར་མ་
ཞུས་པ་དྤེ་མ་འོངས་པ་ངྤེས་པར་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་ལྷོད་གཡྤེང་མྤེད་པར་ཞུ་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ།
ད་ཡང་དྤེ་དང་པོ་ནས་དཔང་རགས་ཀི་ངོ་བོར་བཏོན་ནས། ད་ལྟོས་དང་། ཁོ་རང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་ངོས་
ལྤེན་བྱས་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ཡི་གྤེ་དྤེ་ག་རང་གི་ནང་ལ། ད་ལྟ་གཞན་པའི་ནང་ལ་ཡོད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་
རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དགོངས་དག་ཞུ་རྩིས་ཡོད་མ་
རྤེད། དགོངས་དག་ཞུས་ན་ནི་ཁ་སྤེང་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གིས་ Uber Driver མིན་ཞྤེས། ཁོས་དགོངས་དག་
ཞུས་སོང་ལབ་ཀི་རྤེད། དགོངས་དག་མ་ཞུས་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྩིས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས། གང་ལྟར་འདི་བྱས་ན་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་མ་བྱས་ན་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། ཨམ་ཆོག་
གཡས་ནས་ཟིན་མ་ཐུབ་ན་གཡོན་ནས་ཟིན། གཡོན་ནས་ཟིན་མ་ཐུབ་ན་གཡས་ནས་ཟིན་ནས་དྤེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་ཡིས་ལ་དག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་བ། བཀའ་ཤག་ལ་ལྟ་སངས་མ་འདྲ་བ་གང་ཡང་མྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ལམ་སོན་
ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཡོད། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་
དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ཡོད། ཕི་དྲིལ་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན། བདྤེ་སྲུང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན་བདྤེ་སྲུང་ལ་
ཞུས་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལའང་ཞུས་ཡོད།
ཞུ་ལན་ ༤་༦ ནང་ལ་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་རྒྱུའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ཕག་ལས་གནང་སངས་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་
གི་མཐོང་བཞིན་དུ་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་ཐུབ་ཐབས་བལ་བས། མཐོང་བཞིན་དུ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ།
ད་ལྟ་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་པྤེ། མཐོང་བཞིན་དུ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཞིབ་རྩད་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་
རྤེད། ཞིབ་རྩད་གང་ཡང་ཚད་ལྡན་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། མཐོང་བཞིན་དུ་ཟྤེར་ནས་གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གི་གཟིགས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་མི་དྤེ་ཡང་མིན་ན་འགིག་པ། ཡང་མིན་ན་མི་དྤེ་མ་འགིག་པ། ད་གིན་
གོང་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། གནས་ཚུལ་གཅིག་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་ཕོགས་གཉིས། ཕོགས་གསུམ།
ཕོགས་བཞི་ག་ཚོད་ཡོད་ན་སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་བ། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཚོར་དྲིས་མ་གནང་བར། ཡང་མིན་
ན་གཞན་པ་ཞིག་གིས་ལན་བསལ་ནས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ན་འདྲ། ཡང་མིན་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་
གཟིགས་པ་དྤེ་ག་རང་གཞི་བཅོལ་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་དམའ་
འབྤེབས་བྱྤེད་ཡོང་གི་འདུག
ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༢ ནང་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་ནས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཉྤེན་གཟིགས་
ཏྤེ་མུ་མཐུད་འགན་བསྐུར་གནང་རྒྱུར་ཡིད་ཆྤེས་མ་སྤེབས་པར་སོང་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་གྱུར་
ཡོད་ཅྤེས། གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། Xi Jinping ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ནས། ང་ཚོ་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་དོན་དག་རང་ལབ་ཡོད། དང་པོའ ་ི ནང་འདི་ཡིན་ད། གཉིས་པའི་ནང་
འདི་ཡིན་ད། གསུམ་པའི་ནང་འདི་ཡིན་ད། དོན་དག་དོན་དག་ལ་ལན་མ་བརྒྱབ་པ་བྱས་ནས། ཡིད་ཆྤེས་མ་
སྤེབས་པ་དང་། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་བྱས་ནས། ཤོག་གངས་མང་པོའ ་ི
ནང་ལ་རིང་པོ་ཆགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༣ ནང་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་གི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ་ལམ་ལྷོངས་
ཡོང་བར་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱ་འདོད་མྤེད་པ་མཚོན་ཐུབ། འདི་ Xi Jinping ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་
དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་གི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ་ལའང་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བར་ཕར་
གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱྤེད་འདོད་མི་འདུག་གསུངས་དུས། ད་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཞུ་རྩའི་ནང་གི་ནང་དོན་
དང་ཞུ་ལན་གི་དོན་དག་གཉིས་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག་པྤེ། ལན་ཚད་ལྡན་རྒྱབ་ཐུབ་ཀི་མྤེད་དུས་ཙམ་
Page 800 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པར། དྤེའི་གས་སྒང་ལ་སྤྱི་མ་སོམ་བཟོ་འདྲ་ཞིག་སྤུངས་ནས་དྤེ་ལྟར་བྱས་ཏྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་
ཡོང་གི་འདུག
སོན་བརོད་དོན་ཚན་དྲུག་པ་དྤེའི་ནང་ལ། དོན་ཁང་གི་ལས་འགན་མིན་པ་ ICT ཡི་ལས་འགན་ཡིན་པ་དང་།
མཇུག་སོང་འགན་ཁུར་གནང་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་དཔང་རགས་ ICT ཡི་ལས་
འགན་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་བཏོན་ཚར་བ་རྤེད་བ། དྤེས་ཁུངས་ག་རྤེ་འཁྱོལ་སོང་། ཡིན་
ནའང་དྤེའི་སྒང་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་དྤེ་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གནང་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ལྟར་ཤུགས་ཆྤེན་
པོ་བྱས་ནས་ཁོ་རང་གིས་འགན་ཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ICT ཡི་འགན་ཡིན་པའི་སྐོར་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ཆྤེན་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་བཟོས་པ་ཞིག་རྤེད།
འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་མར་ཞུ་ལན་ ༤༌༧ ནང་ལ། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་
ནས་བཟུང་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུར་བཞྤེས་ཏྤེ་ཟླ་གངས་མང་པོའ ་ི རིང་། ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་དྤེའི་ཐད་དོ་སྣང་ཙམ་ཡང་གནང་མྤེད་པ་རྤེད། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཆ་
ཚང་ཞུས་ཡོད། ལས་བསོམས་ནང་ལའང་འཁོད་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་སིད་འཛིན་ Trump འོས་ཐོབ་པའི་
གནས་སྐབས་ནས། སིད་འཛིན་ Trump དམ་བཅའ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ག་
རྤེ་འགོ་གི་ཡོད་པ། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སུ་དང་སུ། ལྷག་
པར་དུ་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སུ་དང་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་པ། དྤེའི་གས་
ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཟིན་ནའང་། དོ་སྣང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ཟླ་གངས་མང་པོའ ་ི རིང་ལ་དྤེ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་ལ་དོ་སྣང་ཙམ་ཡང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༨༌༦ ནང་ལ། དོན་གཅོད་ཁང་གི་དངུལ་རྩིས་སུ་དངུལ་ལྷག་ཚང་མ་དོན་ཁང་གཞན་ལ་བཏང་
ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་ཁང་གི་གོང་རིམ་ལ་འཕྲལ་དུ་འབྤེལ་གཏུགས་གནང་སྤེ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་སྒོ་
ཁག་ཚགས་ཚུད་པ་མ་བྱུང་བའི་དོན་དངོས་དྤེ་ར་འཕྲོད་པ་ཞིག་རྤེད། རྩོད་པ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་
སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་ Bank Manager མཇལ་བ་ཡིན་ཞུས་པ་དྤེ་ལ།
དྤེའི་རྤེས་སུ་དཔང་རགས་འཕར་མ་ནང་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ ཡིན་ན་ཚེས་ ༡༧ དང་ ༡༨
ཡར་ཕག་བིས་ཕུལ་བ་དང་མར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡིག་ལན་བསྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ར་སོད་
བྱས་ཡོད་ནའང་། དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དྤེའི་གས་ཤིག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་རྒྱུ་མཚན་དང་ཏག་ཏག་ལྡན་གི་ཡོད་
རྤེད་པྤེ། ཡང་མིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཚོས་ཕུལ་མྤེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད་ཡོད་རྤེད་བ། ཡོད་ཡོད་རྤེད་དྤེ་ཡིག་ཆ་དྤེའི་གས་ལ་གཟིགས་མ་ཐུབ་པར། མ་
གཟིགས་པ་བྱས་ནས་སོན་བརོད་དྤེ་བྱས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དོན་ཚན་བཅུའི་
ནང་གསལ་བཤད་བྱས་ནས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྤེས་སུ་ཟྤེར་བ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། རྤེས་སུ་དུས་ཆུ་ཚོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ Bank Manager ཐུག་པའི་རྤེས་སུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། Bank Manager ག་དུས་ཐུག་པ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། གསུང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་དྤེ་བིས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་
ཡར་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཡི་གྤེ་དྤེ་གཉིས་ལ་
གཞི་བཞག་ནས་མར་སོན་འཛུགས་དྤེ་གནང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད་བ།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༨༌༧ ནང་ལ། ཞུ་སོར་བས་གནང་སངས་དྤེ་ཚོར་དཔྱད་པ་གནང་ན་ལས་རྙོག་བཟོས་པ་དྤེ་
བྱས་རྤེས་ངོ་སོའ ་ི ཚུལ་དུ་ཁྱྤེར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་འོས་ཤིང་། ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འཕྲལ་དང་
ཕུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ལས་རྙོག་བཟོས་པ་དྤེ་བྱས་རྤེས་ཀི་ཚུལ་དུ་འཁྱྤེར་གི་
འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བའི་ལས་ཡུན་རིང་ན་
ཉྤེན་འགན་མི་བཟོད་པར་མཐོང་ནས་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དྤེ་
དག་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། འདི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལ་གཞི་བཞག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་རྩོད་
པ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཞུ་སོར་བས་མ་འཇོན་པ་དང་། མ་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་བསམ་མྤེད་པའི་རྤེན་
གིས་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་
གས་ཚང་མ་གང་ལྟར་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ལ་ཕག་བིས་ཕུལ་བའི་གནས་སངས་
ཆ་ཚང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཚེས་གངས་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེའི་གས་ཚང་མ་ཁུངས་སྤེལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཏྤེ།
དྤེ་ཚོ་འདི་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༧ ནང་ལ། བུ་ལོན་ཡིན་མིན་ཐད་ལ། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་ཉོ་བར་
དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་འདི་འདྲ་ཐོབ་པ་ནི་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚང་
མས་མཁྱྤེན་གསལ་ཡིན་ནའང་། ཞུ་སོར་བས་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་
དགོས་མྤེད་དཀའ་ངལ་བཟོས་པ་དྤེ། ཁོང་གི་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་ཡུལ་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཆྤེད་རྤེད་དམ།
སིག་འཛུགས་འདིར་མིང་ཤས་བཟོ་ཆྤེད་རྤེད། འདི་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་འདི་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུ་དགོས་པའི་གནད་དོན་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཞིག་སྤེལ་
རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། ཁ་སྤེང་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ལས་བྱྤེད་ཅིག་སོ་སོའ ་ི མགོ་ལ་མ་བབས་པ། རྙོག་དྲ་གཅིག་ཀང་མ་
དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དྤེ་ལྟར་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བཞག་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་དྤེ་
སྤེལ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་གི་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་ཡང་འཆར་གཞི་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
བསིགས་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། ངས་ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཞུ་གི་ཡོད། ཁ་སྤེང་འདིར་རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་པོ་ཁིད་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོས་སྔོན་ནས་ག་སིག་བྱས་ནས་བུ་ལོན་གི་གན་
ཡིག་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ Tibet Fund ནས་ཚུར་བངས་ནས། དཔར་སོག་བརྒྱབ་ནས་ཁོ་རང་ལ་སོད་ཆོག་ཆོག་
བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། སང་ཉིན་དྤེར་ང་ Houston ལ་མར་ཐོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དྤེའི་ཉིན་ང་ཚོ་ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་དང་མཉམ་དུ་སོད་བསད་ཀི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོ་སྐད་ཆ་དྲིས་ཡོང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས་ཙམ་པ་ལ། གཞི་ནས་སོད་བསད་དྤེའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་གསལ་གི་འདུག་དང་མི་འདུག་ཟྤེར་དུས་
གསལ་གི་མི་འདུག་ཟྤེར་ནས་སྐད་ཆ་དྤེ་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པའི་ངོས་ནས་བུ་ལོན་གན་
ཡིག་དྤེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འདྲ་བཤུས་ཤིག་དགོས་ཀི་འདུག ཕར་འཁྱྤེར་རྒྱུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གཞི་ནས་བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བངས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རང་བཞིན་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་
གནས་སངས་ལ་དཔག་པའི་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་སྔོན་ནས་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་
ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ལ་གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་ Canada ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩
ཉིན་གསུང་བཤད་གནང་དུས་ཙམ་པ་ལ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
གནས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་བསགས་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད་
གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ང་ཚོས་ཡིག་ཆ་བཟོས་པ་དྤེ་
ཁིམས་དང་རྩིས་ཀི་སོབ་སོན་པ་དྲག་གས་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཁ་སྤེང་ཡིག་ཐོག་ནས་བཀོད་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་
གསལ་བཤད་བྱས་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་དཀའ་ངལ་བཟོས་ནས། ངས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་དྤེ་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་
སུ་རྩོད་བཤད་སྐབས་ལའང་ངས་དྤེ་ཞུས་ཡོད། གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་གཉིས་དབར་ལ་
བཞག་ཡོད་དུས་ཙམ་པར་རང་བཞིན་གིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་དང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད་ད། ༸སྐུ་མདུན་གི་མཚན་དྲུད་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ལས་
འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དྤེའི་གས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་
རྤེད། ད་དུང་མ་འོངས་པ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་ཆྤེད་དུ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་དྤེ་དང་འབྤེལ་
བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་མིང་ཤས་བཟོ་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་ཡོད་པ། འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཀི་འགན་རྩོད་ཡིན་པའི་
གནས་སངས། སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དམ་བཅའ། གུས་ཞུ་སོར་བའི་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་
བའི་དམ་བཅའ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱས་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་ནང་ལ་དཔྤེར་ན། ཞུ་ལན་༤༌༩ ནང་ལ། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་རྤེད། ས་
ཡ་ ༡༌༥ སྒང་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་ཞུས་པ་མིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དོན་གཅོད་ཚོགས་
འདུའི་སྐབས་ལ་བཀའ་དྤེའི་གས་གནང་སོང་། དངུལ་དྤེ་ཕར་སོག་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ཡིག་ཆ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་
དགོས་མཁོའ ་ི ཆྤེད་དུ་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ལས་ལྡོག་སྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་དངུལ་དྤེ་ཕར་སོད་
དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་བུ་ལོན་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། ཁ་སྤེང་དྤེ་ཞུས་དུས་ཙམ་པ་ལ།
ཕལ་ཆྤེར་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་མཉྤེས་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ས་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་
ལབ་ཀི་འདུག་བ། ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་མིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལྟ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་འདོད་པ་གཅིག་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སྣང་བ་དག་བསད་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚོ་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་རྣམ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་
པ་མིན་ཞྤེས་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡ ནང་ལ། ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་འོས་བསྡུའི་སྐབས་འགན་རྩོད་བྱུང་བའི་ཞྤེ་འཁོན་ཁོག་བཅངས་
ཡིན་པ་མངོན་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། འདི་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་
ནང་ལ། དོན་གཅོད་བསྐོས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་དོན་གཅོད་ཀི་གོ་གནས་དྤེ་འཛིན་ནས་སིད་སོང་ལ་རྙོག་ཁ་འཚོལ་རྒྱུ་
འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་ལན་ ༤༌༡༡ ནང་འདི་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་
ཆྤེས་མྤེད་པ་དང། ལས་འགན་རྩིས་ལྤེན་ཟིན་མ་ཐག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དོགས་པ་དང་སོན་འཚོལ་རྒྱུའི་ལས་
འགོ་བརྩམས་ཡོད་པ་སོགས་གོང་དུ་ར་སོད་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཤོག་གངས་ ༦༧ མཇུག་དང་། ༦༨ མགོ་ལ་
སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དྤེའི་གས་ཤིག་གསུངས་ཡོང་དུས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི སྒང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ང་འཚོལ་བར་
ཕིན་པ་རྤེད་པྤེ། ངས་བཙལ་ནས་རྙྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་པྤེ། བཀའ་ཤག་ལ་བསད་འཚོལ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ང་རྐང་བཙུགས་
ནས་འཚོལ་བར་ཕིན་པ་རྤེད་བ། ང་འཚོལ་བར་ཕིན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་རྤེད་བ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དྤེའི་སྐབས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀི་ལན་དྤེའི་ནང་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་ཀི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
འཛིན་སོང་ངྤེས་སོན་པ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀི་ལན་ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་རང་
གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་དྤེ་བུ་ལོན་སྒང་ལ་ཡོད་རྤེད་བ་ཞྤེས་ཕར་སྐད་ཆ་དྲིས་
པ་མ་རྤེད་ད། འཚོལ་དུ་ཕིན་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་སིད་སོང་ལ་བསད་འཚོལ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ང་ཕ་གིར་དོན་གཅོད་ལ་
འགོ་བའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་གས་ང་ལ་དམའ་འབྤེབས་མིན་ན་ག་རྤེ་རྤེད། ངའི་ཀུན་སོང་
ལ་དོགས་པ་སོང་གི་ཡོད་རྤེད། སིད་སོང་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་ང་ཚོས་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། ང་ལ་རྩ་བས་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ལས་
ཀ་བྱྤེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། དྤེ་བྱྤེད་རོགས་ལབ་དུས་མ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་
ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཐག་རིང་སྦར་སིལ་ལ་འགོ་ན་
འགིག་གི་འདུག་བསམ་ནས་འགོ་གི་ཡིན་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་འགྱུར་བ་ཞིག་ཕིན་པ་རྤེད་དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཨ་མི་རི་ཀར་དང་པོ་ནས་ང་རང་འགོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་མཁྱྤེན་ང་
ཨ་མི་རི་ཀར་གཏོང་རོགས་ཟྤེར་ནས་ངས་ཞུས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ཨ་མི་རི་ཀར་ལས་དབང་གིས་
བསྤེབས་པ་རྤེད། ལས་དབང་གིས་སྤེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ། ལས་དབང་གི་ཉི་མ་དང་པོ་དྤེ་རང་ལའང་བཀའ་ཤག་
གི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སབས་མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོ་རང་རྩྤེིས་ལྤེན་པའི་ཉིན་མ་དྤེ་ག་རང་གི་རྤེས་
ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་གོ་བཞག ངའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་སབས་མ་ལྤེགས་པ་དྤེའི་གས་གང་ཡང་ལབ་མྤེད། གནས་ཚུལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིག་བྱུང་བ་རྤེད། གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་དུས་ཙམ་པར། ད་གིན་ནང་ཆོས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་འདུག་བ། རྒྱུ་
དང་རྤེན་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་དང་རྤེན་མང་པོ་འཛོམས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་རང་བཞིན་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་ང་འཚོལ་བར་འགོ་བཞག་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མིན་ཞུ་གི་ཡོད། འོས་བསྡུའི་འཁོན་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། སོ་སོས་ལས་ཀ་རང་
བྱས་ནས་བསད་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་ཉི་མ་རག་པར་ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། གུང་
གསྤེང་སྐབས་ལ་མང་ཆྤེ་བ་འགོ་བསད་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། དྤེ་ཡང་སྤྱི་བའི་ལས་དོན་རང་སྒང་ལ་འགོ་བསད་པ་
ཡིན་མ་གཏོགས། དྤེ་འདྲའི་སྒང་ལ་ངོ་དྤེབ་ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་འདུག སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནང་ག་རྤེ་ཐོན་གི་འདུག དྤེ་
འདྲ་བལྟ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཀང་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་གི་ཡོད།
ཡང་ཞུ་ལན་དྤེའི་ནང་དྤེ་ནི་སིད་སོང་གི་འོས་བསྡུ་ཕམ་ཉྤེས་བྱུང་བའི་ཆ་ནས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་འཁོན་སྤེམས་
བཅངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཉིད་ཡིན་པ་ར་སོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཞིག་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་
ག་རྤེ་སྒྲུབ་ཐབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་འདིར་གསུང་བའི་
སྐབས་ལ་དབུས་གཙང་གི་འོས་མང་ཤོས་ཐོབ་མཁན་ཞྤེས་ཡང་ཆོལ་ཁ་ཞིག་འཁིད་ཡོང་གི་འདུག སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་སབས་མགོན་ཆོན་པོའ ་ི མཚན་མར་དྲུད་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་མདོ་སད་སག་འཚེར་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཟྤེར་ནས་
ཐྤེངས་གཉིས་ཙམ་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་
བ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལུང་ཚན་དང་འབྤེལ་བ་འདོགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་བཏགས་མྤེད་ད། ད་དུང་དྤེའི་སྒང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་
ཞྤེས་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་དང་རྩོད་ལན་པའི་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཟྤེར་ནས་
ཚིག་གཅིག་ཁ་ནས་ཐོན་མྤེད། ཡིན་ནའང་འདི་གས་ཚང་མ་སུས་འགོ་འཛུགས་ཀི་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་འགོ་
འཛུགས་ཀི་འདུག་བ། ཡིན་ནའང་ད་དུང་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་བརན་ལྷིང་དང་། ཞི་འཇམ་ཡོང་རྒྱུའི་
ཆྤེད་དུ་གནང་བ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འུར་སོག་མཁན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་
སོག་གི་འདུག་ཞུ་གི་ཡོད། སོ་སོས་སོག་གིན་སོག་གིན། ངའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་འོས་བསྡུའི་སྐོར་ཚིག་གཅིག་ཞུས་
མྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་
དྤེའི་གས་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། ༤༌༡༡ ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་གས་དྤེ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་
དྤེ་རང་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༡༌༥ དང་འབྤེལ་བའི་དོན་ཚན་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་ཡང་གཅིག་བརྒྱབ་
ཡོད་རྤེད། ཞུ་ལན་ ༤༌༣ ནང་ལ་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་པའི་དམ་བཅའ་ལ་དོགས་
སོང་། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཁ་ནང་ནས་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་གི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་གི་
ཡོད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཡོང་བ་དྤེ་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།
བཀུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་ལབ་དུས་སིག་འཛུགས་དྤེ་
ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་གང་ཟག་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་གིས་ནོར་སིད་པ་རྤེད། ནོར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདུག་ཟྤེར་ནས་སོན་བརོད་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་སིག་འཛུགས་དང་གང་ཟག་གཉིས་གཅིག་བཟོས་པ་
ཡིན་ན། གང་ཡང་བྱྤེད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་བ། དྤེ་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད་བ། གཅིག་སྡུད་རིང་
ལུགས་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་འདིར་ང་ལ་ཡང་དོགས་སོང་གཉིས་
བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དམའ་འབྤེབས་རང་ལ་བརྩི་གི་ཡོད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༣༌༣ ནང་ལ་ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་ཊམ་གི་མཇལ་འཕྲད་སྐོར་དྤེའི་སྐོར་ལ་གསུང་བབ་དྤེ་ནི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དམ་བཅའ་དྤེ་བཅོས་མིན་ཞིག་ཡིན་མིན་རང་ཉིད་ཀིས་ར་སོད་གསལ་པོ་གནང་
བཞིག་རྤེད། ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་ཊམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་བྱུང་བ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་
༥ ཉིན་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དང་དྲིལ་བསགས་དྲུང་ཆྤེ་གཉིས་ཀ་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། ངག་ཐོག་ནས་ཕག་ཚོད་
གཉིས་ལྷག་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བསད་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་གནས་སངས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་དྤེའི་སྐོར་ལ་
ཞུས་པ་ཡིན་ཞུས་པ་དྤེ་བརྩི་གི་མི་འདུག་བ། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་མ་སོང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཆྤེ་
རྣམ་པས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཁོང་རྣམ་པའི་འགན་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་
འགན་མ་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་དྤེ་ལ་ཡང་ངའི་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དམ་བཅའ་ལ་དོགས་
སོང་ཞིག་གནང་གི་འདུག
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡ ནང་ལ་ཞུ་སོར་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དམ་བཅའ་དང་ཤ་ཚ་
ཡོད་ལུགས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་བསགས་པ་དྤེ་ཚོ་བཅོས་མིན་དྲང་བདྤེན་ཡིན་ན། ཡང་དྤེའི་ནང་ལ་ན་གཅིག་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཅོས་མིན་མ་ཡིན་པ། དངོས་གནས་ཡིན་ན་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། བཅོས་མ། བཅོས་མ་མ་
ཡིན་པ། ཡིན་པ་ཡིན་ན་སིད་སོང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་པ། སིད་སོང་ལ་
ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད། ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་
དང་མ་བྱྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་ཟག་དྤེས་བཤད་པ་གཅིག་པོའ ་ི ཁ་ལ་བལྟས་ནས་ཡོང་བ་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཐྤེབས་
རྩའི་རྩིས་དང་ལས་བསོམས་ཚང་མ་དྲ་རྒྱ་ནང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་འདུག ཁོང་ཚོས་ལབ་
པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་འདུག་རྤེད་མི་འདུག་བལྟས་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་དཔང་རགས་ཡོད་པའི་
སྒང་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། བོ་བཟང་སན་གགས་ཀིས་ལབ་ཀི་འདུག་ཅྤེས། བོ་བཟང་སན་གགས་
ཀིས་བཤད་པ་ཙམ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་མྤེད། སིད་སོང་ལ་མིང་ཤས་བཟོ་བསམ་པའི་
ཀུན་སོང་འཁྱྤེར་ནས་དྲི་བ་བཏང་ཟྤེར། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་རྤེས་ལ་དྲི་བ་ག་རྤེ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་དང་
པོ་ཀུན་སོང་ག་རྤེ་དགོངས་ས་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེར་བལྟས་ནས་དྲི་བ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་རྤེད་
བ། དོན་གཅོད་ཀི་གནས་རིམ་གི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་གཅིག་
ལྕོགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྲི་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་གཏོང་ཆོག་གི་མྤེད་པ་ཡིན་ན། དྲི་བ་བཏང་བ་དྤེ་ཡང་ཀུན་སོང་ག་རྤེ་
ཡིན་མིན་ལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ལས་བྱྤེད་ཀིས་ལས་ཀ་ག་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ངས་སྐད་ཆ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཤད་པ་དྤེའི་ཀུན་སོང་ག་རྤེ་རྤེད་ལབ་སིད་པ་རྤེད། དོགས་པ་བྱྤེད་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག་བ།
འོ་དྤེ་འདྲའི་དྲི་བ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ངའི་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དམ་བཅའ་ལ། སིད་སོང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་
མ་བྱས་པར་རྩིས་ཞིབ་པར་བུ་ལོན་སྐོར་སན་ཐོ་བཀོད་དགོས་མ་རྤེད་པྤེ་ལབ་པ་རྤེད། ངས་སིད་སོང་ལ་ཡིད་
ཆྤེས་མ་བྱས་པ་མིན་པ་དྤེ་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། རྩིས་ཞིབ་པར་བུ་ལོན་ཡོང་བསད། ཚིག་དང་ཐ་སད་དྤེ་ཚོ་བཀའ་
ཤག་གིས་མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་བ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་ཁ་ཁ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདིར་མཐའ་མ་དྤེ་
ཞུས་ན་ ༢༠༡༨ ཕི་ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཞུ་ལན་མཐའ་མ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལའང་། ཚིག་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བྤེད་
སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་དཔང་པོས་ཚིག་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་གི་དཔང་པོས་ཚིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་དང་ཞུ་སོར་བས་ཚིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་དྤེ་མཐུན་པ་ཡིན་པ་
དྤེའི་སྐབས་ལའང་བསྒྲུབས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་འདི་སན་ཐོ་ནང་ལ་བཀོད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་དམ་ལབ་པ་དྤེ། དཀའ་
ངལ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་ན་བསམ་ནས། དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ལྷག་ཡོད་རྤེད་
ཅྤེས་ངས་ཞུ་བཞིན་པ་དྤེ་རྤེད། ༢༠༢༡ ཕི་ཟླ་ ༠༡ གི་དུས་ཚོད་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ས་ཡ་ ༡༌༥ ནང་ནས་ལྷག་མ་
འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་དུ་ལྷག་པ་དྤེ་སུས་གཅིག་གིས་ཀང་བསུབ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད།
དྤེའི་གནས་སངས་རྤེད། དྤེ་ཡང་སིད་སོང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད།
བཞི་པ་དྤེའི་ནང་ལ། མདོར་ན་ཞུ་སོར་བས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སིད་སོང་མཆོག་ལ་སྤེམས་གཏིང་ནས་མི་
གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། གུས་ཞབས་མྤེད་པའི་རྣམ་འགྱུར། དྲི་བ་བཏང་བ་དྤེས་གུས་ཞབས་མི་འདུག་ཟྤེར་གི་
ཡོད་རྤེད། ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀི་མི་འདུག་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། མིང་ཤས་བཟོ་རྒྱུར་ཀུན་སོང་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་སྤེམས་
ལ་བཅང་སྤེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་གོ་གནས་དྤེ། དྤེའི་གོ་སྐབས་ཞིག་ལ་བཟུང་ཡོད་པ་ལས། ང་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་བྱྤེད་པར་འགོ་བ་དྤེ་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་དང་སིད་སོང་ལ་མིང་ཤས་བཟོ་བ་གཅིག་པོའ ་ི ཆྤེད་
དུ་ཕིན་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག ཡང་མིན་ན་དྤེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཕིན་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག དྤེ་ཕ་གིར་ལས་
མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ་ང་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གསུམ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བསད་པ་རྤེད་ད། དྤེའི་གནས་སངས་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བབ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཞུ་སོར་བ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཤུགས་ཆྤེན་
པོ་དང་སོན་འཛུགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་དོན་མཉམ་རུབ་ཀིས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་བྱ་རྒྱུའི་
ཀུན་སོང་དང་འདོད་པ་མྤེད་པ། དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཐྤེངས་མ་གསུམ་ཕྤེབས་
པ་རྤེད། ཐྤེངས་མ་གསུམ་ཕྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན། ཕ་གིར་སོ་སོར་དོན་གཅོད་
ལས་འགན་ལས་བགོས་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱས་ཡོད། དྤེ་ལས་ལྷག་ཅིག་མཉམ་རུབ་བྱས་མ་སོང་
ཞྤེས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡང་མིན་ན་འདི་དང་འདིའི་ཐོག་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་མཉམ་རུབ་བྱས་མ་སོང་ཞྤེས་
གསུང་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡ དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེའི་ནང་ལ། ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་ལ་བར་ཆད་གཏོང་རྒྱུའི་ཀུན་
སོང་བཅངས་པ། བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་ག་རྤེ་རྤེད། སོ་སོས་གན་ཡིག་འཇོག་སངས་དང་དངུལ་ལྤེན་སངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་། རྩིས་ཁ་ནང་ལ་མ་བཏོན་པ། དྤེ་དག་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་བར་ཆད་བཏང་
བ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་དམ། བཀའ་ཤག་གི་གསང་བ་ཡིན་བསམས་པ་སྦས་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡར་བཏོན་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ལ་བར་ཆད་བཏང་སོང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་དམ། ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་ལྔ་པ་
དྤེའི་ནང་ལ་འདི་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུ་སོར་བ་ལ་དམའ་འབྤེབས་མིན་པ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་རྤེད།
གུས་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་ལ་དམའ་འབྤེབས་མིན་པ་ཡིན་ན། ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༤ ནང་ལ་མ་འོངས་ཁལ་དང་
ཁིམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་མི་སིད་སྐོར་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། དྤེ་ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཆྤེད་
མངགས་ཀིས་དཀའ་ངལ་དང་མིང་ཤས་བཟོ་ཐབས་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་
སྒོ་རྒྱབ་རན་གི་ཡོད་རྤེད། ཛ་དྲག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཛ་དྲག་ལ་དཔག་པའི་བྱྤེད་དགོས་པ་བྱས་པ་རྤེད། ཛ་དྲག་
དང་ཧོལ་རྒྱུགས། འདིའི་འོག་ལ་ཚིག་དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་རྦད་དྤེ་ཆྤེད་
མངགས་དཀའ་ངལ་བཟོས་པ། བཀའ་ཤག་ལ་ཆྤེད་མངགས་མིང་ཤས་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ངས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་
ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དངུལ་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ངས་བཟོས་པ་རྤེད་པྤེ། དྤེ་བཀའ་དྤེ་ངས་བཏང་བ་རྤེད་པྤེ། དངུལ་
ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་སྐོར་དྤེ་ངས་སན་ཞུ་བརྒྱབ་ནས་སྒོ་རྒྱབ་རོགས་ལབ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་མ་རྤེད་བ། དྤེ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ་ཤ་སག་ཅིག་དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་འགྤེལ་བཤད་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུ་སོར་བ་
ལ་དམའ་འབྤེབས་མིན་ན་ག་རྤེ་རྤེད།
དྤེ་ནས་ ༤༌༩༌༦ ནང་ལ། ཞུ་སོར་བས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཆ་འཇོག་
གཏན་ནས་མྤེད་པར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་མིང་ཤས་དང་སྐུ་ངལ་བཟོ་ཐབས་ཞྤེས། ཞུ་ལན་ ༤་༩༌༧ ནང་ལ།
ཁོང་རང་གིས་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་ཡུལ་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཆྤེད་རྤེད་དམ། སིག་འཛུགས་འདི་མིང་ཤས་
བཟོ་ཆྤེད་རྤེད། མིང་ཤས་ངོ་མ་དྤེ་སུས་བཟོ་གི་ཡོད་རྤེད། སུས་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། མིང་ཤས་འདི་ག་འདྲ་བྱས་
ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཆུ་མགོ་དྤེ་ག་བ་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྩད་གཅོད་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་པ། ད་ལྟ་འོག་འདིར་གཞན་པ་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། གང་ལྟར་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕི་ནང་གཉིས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ད་དུང་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་རྤེས་ལ་བསོམས་
རྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་གི་ཡིན།
དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་གིན་དྤེ་ལྷག་བསམ་རྤེད། ད་འཇོན་ཐང་སྒང་ལ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འཇོན་
ཐང་ལ་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ། ཡང་མིན་ན་ཁྱད་གསོད་བྱས་པ། ཡང་མིན་ན་དམའ་འབྤེབས་བཏང་བ། འདི་ག་རྤེ་
ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་མ་སྒྲུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ ༢།༤།༥།༦།༧།༩ དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་
ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་ད་གིན་འབྤེལ་བ་འདོགས་སངས་འདི་མ་འདྲ་བ་ཞིག་བཏགས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ངས་
དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་མར་འགོ་དུས་ཙམ་པ་ལ། འཐུས་ཤོར་བཏང་སོང་། ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་སོང་།
གཅིག་གཅིག་བྱས་མ་སོང་། གཉིས་གཉིས་བྱས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་འདི་དོན་ཚན་ ༥།༦།༧།༩ ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་བ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆགས་ཡོད་རྤེད། སོན་བརོད་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་
གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀིས་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་
ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས། ཁ་སྤེང་ང་ཚོས་དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཀ༽ པ་དང་ ཁ༽
པ་གཉིས་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་དྤེ་རྤེད། འདིའི་ནང་དོན་དྤེ་ང་ཚོས་བརྩད་ཚར་བ་སོང་ཙང་། འདི་ཡང་བསར་ཞུ་
གི་མྤེད། ཡིན་ནའང་འདིས་སོན་བརོད་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༣ ནང་ལ། རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ང་ལ་གནང་མ་བྱུང་། དོ་སྣང་མ་སད་པ། ངའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་རྩ་
འཛིན་ལམ་སོན་ང་ལ་གནང་མ་བྱུང་ཟྤེར་ནས་ངས་ཚིག་གཅིག་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ད་ལྟ་ང་
ཚོས་དཔང་རགས་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད། རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གི་ཐོ་གཞུང་ཁོ་རང་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ནང་ལ་བཏོན་
ཡོད། བཀའ་ཤག་གིས་བཏོན་པ་དྤེ་ ༢༠༠༦ གི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་རྤེད། ང་ཚོས་ ༢༠༡༧ གི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་
དྤེ་བཏོན་ཡོད། དྤེ་བཏོན་ཡོང་གིན་ཡོང་གིན་ལ་ང་ལ་གནང་མ་བྱུང་། དོ་སྣང་མ་སད་པ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། མིའི་
བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་དོན་གཅོད་འདིས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག་བཟོ་གི་ཡོད་རྤེད་བ།
ཞུ་ལན་ ༤༌༤ འདི་ངས་ཞུ་གི་མྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཞུ་ལན་ ༤༌༤ ནང་ལ་ཞུ་ལན་ག་རྤེ་ཡོད་པ་འདི་གནད་དོན་
ཆགས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། སོན་བརོད་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་ལ་གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་
དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་པར། སོན་བརོད་དོན་ཚན་བཞི་པ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་
ནང་ནས་སོན་བརོད་དོན་ཚན་བཞི་པ་འདི་ཞུ་གི་ཡོད། འདིའི་ནང་ལམ་སོན་ཡོད་པར་བལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་
ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་ཟྤེར་བ་འདི། ཁ་སྤེང་ང་ཚོ་གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་ ཀ༽ པ་དྤེ་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཀ༽ པ་ཟྤེར་ན་རྤེད་དོན་ཚན་གཅིག་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༥ ནང་ལ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་དང་ལག་སྦྲྤེལ་ཡིན་པར་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་ཁོང་ཚོས་མིན་ཟྤེར་ནས་རོད་བཞིན་ཡོད། འདི་ང་ཚོ་ཟྤེར་བ་འདི་གཅིག་པ་རྤེད།
བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་གཅིག་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཡིན་ནའང་གཅིག་པ་རྤེད། འདི་ལ་དོན་གཅོད་ཀིས་མིན་ཟྤེར་
གི་ཡོད་མ་རྤེད་པ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་མིན་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་པ། ཡིན་ནའང་ད་ལན་ཁོང་ཚོས་དངོས་སུ་
བཅར་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་སོ་སོའ ་ི དབུ་འཁིད་དུ་ངོས་འཛིན་གིས་ཕྤེབས་བསུ་བྱས་པར་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་
མ་ཐུབ་ཀང་གནས་ཚུལ་བརྙན་པར་དང་བཅས་པ་ཞིབ་ཕྲ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་རིགས་ཚུལ་བཞིན་མ་གནང་བ་མ་
ཟད། ཁོང་ཚོས་འདི་བྱྤེད་དགོས་པ་འདི་གང་ལྟར་བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོས་པའི་བོད་པ་གསུམ་རྤེད། རྒྱ་རིགས་
བཞི་རྤེད། ཞི་ཅིང་ཕིང་མར་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ལམ་ཁ་ཟུར་ལ་འཕྲྤེད་དར་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འཁྱྤེར་ནས་བསད་ཡོད་
རྤེད་ད། བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་འདི་ཡིན་ལབ་ནས། དྤེ་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དོ་སྣང་ག་
ཚོད་ཅིག་སྤེབས་ཀི་རྤེད། ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་བོད་མི་ཚོས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་གི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེར་(མོ་ཊ་)འགོག་
གི་རྤེད་པྤེ། བཀག་གི་མ་རྤེད་པ། ཁོ་ཚོས་དྤེ་ཁྱབ་བསགས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། མི་དྲུག་བདུན་ཞིག་གི་
ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་ངོ་དྤེབ་ནང་བཏང་བ་རྤེད། ངོ་དྤེབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནང་ལ་བཏང་བ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྩིས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གནད་དོན་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་
དྤེའི་ནང་ལ་བཏོན་པའི་རྤེན་གིས་མི་མང་པོས་ཧ་གོ་ཡོད་རྤེད་ད། ད་འདི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་ལག་ཆ་འདྲ་
བོ་དྤེ་སུ་ཆགས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་སོན་འཛུགས་མ་བྱས་སྔོན་ལ། དྤེ་ཚོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ག་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བའི་གནད་དོན་དྤེར་བསམ་བོ་མ་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་
གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། གནས་ཚུལ་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚུལ་བཞིན་གནང་མ་སོང་ཞྤེས།
བདྤེ་སྲུང་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་ནི་ད་གིན་ང་ཚོས་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའང་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅྤེས། དྤེའི་རྤེས་ལ་ང་ཚོས་
ཚང་མ་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༥ ནང་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ནས། ཞུ་སོར་བས་སྔར་བཞིན་ལྷོད་གཡྤེང་ངང་གནང་
སིད་པར་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་། དྤེ་ཁ་སྤེང་ང་ཚོས་རྩོད་པའི་སྐབས་ལའང་ངས་དཔྤེ་དང་སར་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ངའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ཕྲུ་གུ་བཙས་ཙམ་ཞིག་རྤེད། ཕྲུ་གུ་ཁོག་པའི་ནང་ཡོད་དུས་ཁྱྤེད་རང་དྤེ་འདྲ་
བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་པ་ཡིན་ན་གཅིག་རྤེད། ཕྲུ་གུ་བཙས་ཚར་དུས་ཙམ་པར་ཕྲུ་གུ་ཁོག་པའི་ནང་ཡོད་དུས་དྤེ་
འདྲ་བྱ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་གསུངས་པ་ཞིག་མ་
རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་བཏོན་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ལྷོད་གཡྤེང་ངང་གནས་སིད་པར་ཟྤེར་བ་དྤེ། ག་དུས་
ཡིན་ནའང་སིད་པ་ཟྤེར་བ་དང་། ན་ཟྤེར་བ་དང་། གལ་ཏྤེ་ཟྤེར་བ་བཟོ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དོགས་པ་
བསངས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་འཇོན་ཐང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་འདུག
ཞུ་ལན་ ༤༌༥༌༣ ནང་ལ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཞུ་སོར་བས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་ཨ་རི་ཁུལ་གི་བོད་མི་ཡོངས་
ཀི་མིང་འཁྱྤེར་ཏྤེ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ Xi Jingping ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་སྐབས་དྤེའི་ཐད་ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་ཕིན་ཡོད་པས། ལྷོད་གཡྤེང་ཕིན་ཡོད་པས། སོན་བརོད་དང་པོ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང་
ཟྤེར་བ་གཅིག་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་བཏང་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས། དྤེའི་ནང་ལ་ད་དུང་ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་སྔོན་དྤེ་ལ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔྤེར་ན་ཕ་གིར་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ན་ལབ་
པ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ལས་འགུལ་རྤེ་རྤེ་སྤེལ་ས་ལ་དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་བཞིས་ག་བ་རྙོབ་ཐུབ་ཀི་
རྤེད། ཁོང་ཚོས་ལས་འགུལ་དྤེ་ཚོ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ། དྤེ་ཡང་ས་
ཆ་དྤེ་ Florida ལ་ཁྤེལ་བསད་ཡོད་རྤེད། Florida ལ་བོད་མིའི་མི་ཚང་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད།
Florida མངའ་སྤེ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དྤེའི་ནང་ལ་མི་ཚང་ལྔ་ཁ་འཐོར་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦
ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ག་འདྲ་བྱས་ཡོང་
བསམ་པའི་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་། སྤེམས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་གི་མྤེད། ཡིན་ནའང་འདི་
སྐབས་དྤེར། ད་ལྟ་ཞུ་ལན་ནང་ལ་གསལ་གི་ཡོད་རྤེད། སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཟྤེར་བ་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་གིས་འདིའི་སྐབས་ལ་ལབ་དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། བིས་ནས་ལབ་དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་གང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡང་མ་རྤེད། བིས་ནས་མ་བཏང། ཁ་ནས་མ་བཤད་ན། ཕ་གིར་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་དྤེས་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཧ་གོ་
གི་རྤེད། ཧ་གོ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། མཐར་སབས་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་ཆ་
ཚང་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་བ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པ། ད་དྤེ་ཁྱད་པར་མི་
འདུག གང་འགིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བ་ཡིན་གསུང་གི་རྤེད། Nancy Pelosi འདིར་
ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཆིབས་བསྒྱུར་ཡག་པོ་བྱུང་བ་དྤེའང་དོན་
གཅོད་གཅིག་པོས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དོན་གཅོད་གཅིག་པོས་བྱས་པ་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་
གནད་དོན་ཞིག་འགིག་པ་དྤེ་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ལབ་པ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡག་པོ་བྱུང་སོང་
ཞྤེས་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ལ་ཉི་མ་གཅིག་ལབ་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་ཀ་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་རྤེད། དོན་
གཅོད་འགའ་ཤས་ཀིས་ལོ་གསུམ་ནང་ལ་གནང་བ་དྤེ་ངས་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་བྱས་ཡོད། ལས་ཀ་ག་ཚོད་བྱས་
ཡོད་རྤེད། ཡག་བྱུང་ཟྤེར་བ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་ཡར་ལངས་ན་
མགོ་བརྡབ་རྤེད། མར་བསད་ན་རྐུབ་བརྡབ་རྤེད། ཨམ་ཅོག་གཡས་པ་མ་ན་བར་གཡོན་པ་ནས་འཛིན་གི་རྤེད།
གཡོན་པ་མ་ན་བར་གཡས་པ་ནས་འཛིན་གི་ཡོད་རྤེད། ཚང་མ་སོན་ལ་མཐོང་གི་ཡོད་རྤེད། ཚང་མ་ནག་པོ་
མཐོང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནས་སོན་བརོད་དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་ལ། གནད་ཡོད་མི་སྣ་གཅིག་ལའང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་
ཐུབ་པ། དྤེ་རིགས་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁ་སྤེང་དངོས་དོན་ནང་
ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་ནང་དོན་གི་རྩོད་པ་དྤེ་ཚོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་སོན་འཛུགས་དྤེ་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༦ ནང་ལ། ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་གནང་མོང་མྤེད།” ཅྤེས་གསུངས་པ་ནི་བདྤེན་པ་མིན། དྤེ་ནི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་རྩ་བ་ནས་མ་ཤྤེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད།
དོན་གཅོད་དྤེ་ལྐུགས་པ་ལྐུགས་རང་ཞིག གཅིག་ཀང་མི་ཤྤེས་མཁན་ཞིག དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་རྩིས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་
ཤག་གི་གཟིགས་སངས་དྤེ། དྤེ་ངའི་འཇོན་ཐང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༡ ནང་ལ། མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་མྤེད་གསུངས་པ་གཅིག་བྱས། མི་
སྣ་གསར་པ་སུ་ཡང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་གཉིས་རྤེད། ད་གིན་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་གོས་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་གསར་པ་གཅིག་ཀང་། ཨ་ལྤེ་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་གསར་པ་ཐུག་དགོས་ཀི་
ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཉི་མ་གསུམ་དང་ཕྤེད་ཀ་ཕ་གིར་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཉི་མ་གསུམ་དང་ཕྤེད་
ཀ་ནང་ལ་སུ་དང་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད། བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད། ཡར་མར་ཡི་གྤེ་ག་རྤེ་
བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དག་ཕུལ་ཟིན་པ་སོང་ཙང་ཡང་བསར་རྩོད་པ་ཞུ་གི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་འདི་ཏག་
ཏག་ཅིག་རྤེད་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་རྤེད།
Page 811 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༢ ནང་ལ། ད་གིན་དྤེ་དང་འདྲ་པོ་རྤེད། ལས་དོན་གཅིག་འཐུས་ཤོར་འགོ་སྐབས། འཐུས་ཤོར་འགོ་
སྐབས་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཚིག་གི་འགོ་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་འདྲ་པོ་འདུག་ཅྤེས།
འདི་ལྟར་འགོ་ནས་ཕིན་པ་རྤེད་ད། ད་ལྟ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ལ་བཏང་བའི་སྐབས་ལབ་དགོས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་
ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ལ་འགོ་སྐབས་བིས་བཞག ངས་བཏང་བ་རྤེད་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ངོས་ལྤེན་
གིས་བཟང་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་འདུན་པ་འདོན་རྒྱུ་ཕར་ཞོག ད་ལྟ་ཡང་གནད་དོན་འདི་དང་གཅིག་པ་
གཅིག་རང་རྤེད། གོང་དྤེ་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཡིན་ནའང་ཁྱྤེད་རང་གིས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དྤེ་
ཚོ་མཇལ་འཕྲད་བཟོ་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཕི་ཟླ་ ༥
པ་ལ་ཁོ་རང་དངོས་སུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་དུ་ཕྤེབས་དུས་ཙམ་པར་ཁྱྤེད་
རང་གིས་བཟོ་ཐུབ་མ་སོང་ད་གསུངས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡི་གྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ངག་
ཐོག་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་བརྒྱུད་ནས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ལན་འདིའི་ནང་
ལ་དྤེ་འདྲ་བིས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའང་ལས་བྱྤེད་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། དྤེ་ངོས་ལྤེན་གིས་བཟང་ཕོགས་སུ་
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་འདུན་པ་འདོན་རྒྱུ་ཕར་ཞོག སོ་སོའ ་ི ཞན་ཆ་དྤེ་འགྤེབ་ཐབས་བྱྤེད་པའམ། ཡང་ན་གཡོལ་
ཐབས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བཙལ་ནས་སོད་མཁན་ཞིག་གིས། ང་མི་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརྩི་གི་ཡོད་རྤེད་ད། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་
ཟྤེར་དུས། འཇོན་ཐང་གཅིག་ཀང་མྤེད་མཁན། སོ་སོའ ་ི ལས་ཀ་གཡོལ་སོད་མཁན། སོ་སོའ ་ི ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཕིན་
པ་ཡིན་ནའང་འདི་འགྤེབས་རྒྱུར་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་མཁན། བཀའ་ཤག་གི་གཟིགས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གཟིགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། ངའི་འཇོན་ཐང་ལ་དམའ་འབྤེབས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་ལས་དོན་འཐུས་
ཤོར་འགོ་ཉྤེན་གཟིགས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་འགན་བསྐུར་གནང་རྒྱུར་ཡིད་ཆྤེས་མ་སྤེབས་པར་སོང་དོན་གཅོད་འཕོ་
འགྱུར་གཏོང་དགོས་གྱུར་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་འདི་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་དྤེ་གའི་ནང་ལ། དྤེའི་འོག་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ནི་འགན་མ་འཁྱྤེར་པ་དང་ཤྤེས་བཞིན་
དུ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དོན་ཚན་ ༤༌༦ དང་གཅིག་མཚུངས་རྤེད། འགན་མ་
འཁྱྤེར་པ། ཤྤེས་ཀིན་ཤྤེས་ཀིན་ལ། སྒང་དྤེ་ལ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གཅིག་ཀང་ཤྤེས་ཀི་མི་
འདུག་ཅྤེས། ཡང་འོག་དྤེ་ལ་ནི་ཤྤེས་བཞིན་དུ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ག་རྤེ་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་ལ་ཆ་འཛིན་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༣ ནང་ལ། ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཡིན་རུང་ཐབས་ཤྤེས་གནང་
སངས་དྤེ་མ་འགིག་པ་དང་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེ་རྒྱ་གར་གི་འགོ་སངས་དང་། ཨ་རིའི་
འགོ་སངས་གནས་སངས་མི་འདྲ་བ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་གང་འདྲ་ཞིག་བྱ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཁ་སྤེང་ཆ་
ཚང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་མངའ་སྤེ་གཞན་ནས་གནང་ཐུབ་ས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་མ་
ཐུབ་པ་དྤེ་འགན་འཁུར་མ་བྱས་པ་གསལ་པོ་བསན་པས། དྤེ་གནས་སངས་དྤེའང་ཁ་སྤེང་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྤྱི་འཐུས་དྤེའི་དཔྤེར་ན་གོས་ཚོགས་གོང་མ་དང་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་དབུ་འཁིད་འགན་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་ཚོར་
མཇལ་འཕྲད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྤེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀིས་
བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱས་སོང་། དྤེ་དོན་གཅོད་ལ་བཀོད་མངགས་གནང་མྤེད་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ཀིས་བྱས་མ་
སོང་ཞྤེས་ག་འདྲ་ཞིག་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་དྤེ་ལ་བཀོད་མངགས་གནང་སངས་དྤེ་ཡང་འཛིན་སོང་
གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་མ་མཚུངས་པ་ཞིག་གནང་བ་རྤེད་བ། དོན་གཅོད་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་རོགས་མྤེད་
པ། ཤྤེས་རོགས་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་དྤེ་ལྟར་གནང་བ་རྤེད།
དྤེ་ནས་སོན་བརོད་དོན་ཚན་དྲུག་པ་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་མིན་ལུགས་དང་། ICT གི་འགན་ཡིན་ལུགས།
ད་གིན་ང་ཚོས་གོང་དུ་གཅིག་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་གང་ལྟར་དམའ་འབྤེབས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ཁོ་འགན་མ་འཁྱྤེར་མཁན་ཞིག ཞུ་ལན་ ༤༌༧ ནང་ལ། ༢༠༡༧
ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ བར་བདའ་འདྤེད་དང་ཚ་འདྤེད། དྭགས་པོ་ལགས་ཀིས་བདའ་འདྤེད་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕར་ཨ་མི་རི་ཀ་ནས་ཐོན་པའི་ཉིན་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་བ་རྤེད། ཨ་རི་སིད་འཛིན་
གིས་སྔོན་རྩིས་བཅད་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཕ་གིར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་ང་གཉིས་གཉིས་ཀ་
མཉམ་དུ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཚེས་ ༢༣ ལ་ང་གཉིས་གཉིས་ཀས་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཚེས་ ༢༥ དགོང་
མོ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཤྤེས་པ་རྤེད། འདིར་ཚེས་ ༢༦ ཞོགས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཀི་རྤེད། དྭགས་པོ་ལགས་ཀིས་ད་
གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལ་གསར་ཤོག་རྒྱག་མཁན་གིས་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་འདྲི་གི་འདུག ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་
ཅྤེས་བཀའ་འདྲི་གནང་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་ལ་ཚ་འདྤེད་བཏང་བ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
གིས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཐམ་པའི་ཉིན་ཞལ་པར་ཞིག་གནང་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་གཉིས་དྤེ་ཚ་འདྤེད་བཏང་བ་རྤེད་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་ཀིས་འགུལ་སོད་ཁོ་རང་རྒྱག་གི་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པ།
དྤེ་སྔོན་ལ་ང་ཚོས་སུ་དང་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་པ་བྱས། དྤེ་ནས་སྐབས་འཕྲལ་ཛ་
དྲག་གི་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་འཐུས་ཤོར་བཏང་ཡོད། ༢༥ དགོང་མོ་ཞལ་པར་
འབྱོར་བ་རྤེད། ང་ཚོས་ ༢༦ ཕར་ནས་ཚུར་བཏང་བ་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ཁྱད་པར་ཕིན་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན་ཉིན་དང་མཚན་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འགངས་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་བཟོད་གསོལ་ཞུས་པ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་
ངོས་ལྤེན་བྱས་སོང་ཟྤེར་བ། ཡང་མིན་ན་དུས་འགངས་འཐུས་ཤོར་བཏང་ཡོད། ཆུ་ཚོད་ ༡༢ འགངས་པ་ལ་
འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་ལྟ་བུའི་གལ་འགངས་ཆྤེ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ཚ་འདྤེད་མ་
བཏང་བར་འབྤེལ་ཡོད་ལ་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་མ་ཞུས་བར་དུ་ཁུ་སིམ་མྤེར་བཞུགས་པ་ནི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་
བཏང་བར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དོན་གཅོད་དྤེའི་སྒང་ལ་ཁུ་སིམ་མྤེར་བསད་པ་མ་རྤེད་བ། ལས་བསོམས་
ཚང་མ་ནང་ལ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦།༢༩ གཉིས་ཀ་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེས་གང་ལྟར་ངའི་འཇོན་ཐང་ལ་
དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༦ ནང་ལ་དོན་གཅོད་ནས་གཙོ་འགན་རྐང་བཞྤེས་ཐོག་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་
ནའང་། དྤེ་ལུགས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་ཐུབ་མྤེད་པ་གོང་ཞུས་ལྟར་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་པས། ད་དྤེའི་
རྤེས་ལ་ང་ཚོས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འོག་མས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་རྒྱབ་སོར་
ཐོན་ཟིན་པ་རྤེད་ད། གོས་ཚོགས་གོང་མས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱབ་སོར་ཐོན་ཟིན་པ་རྤེད། སིད་
འཛིན་གིས་མཚན་རགས་བསོན་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད་ད་ཞྤེས། མཁྱྤེན་གིན་མཁྱྤེན་གིན་ལ་མཇུག་
སོང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༢ པའི་ཟླ་མཇུག་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ཤར་དང། ཕི་ཟླ་ ༦
ནང་ལ་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སུ་དང་སུ་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད་པའི་
རྤེས་སུ། ཡང་ད་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
སོན་བརོད་དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་ལ། དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་བཅས་ལས་
བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁ་སྤེང་ཐོག་མ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་སྒང་ལ་བསམ་
ཚུལ་འཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེའི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་དྤེ་ད་ཁུངས་
སྤེལ་རྒྱུ་མ་རྤེད་བ། ལྷོད་གཡྤེང་དང་འཐུས་ཤོར་ག་འདྲ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཧོལ་རྒྱུགས་ག་འདྲ་བྱས་པ་རྤེད་དྤེ་
ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་རྤེད། ད་ཁ་སྤེང་ཁུངས་སྤེལ་དུས་བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་དྤེ་ཁུངས་མང་བ་སྤེལ་གི་
འདུག་བ། ལྷོད་གཡྤེང་ག་འདྲ་བཏང་བ་ཡིན་པ་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་ག་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་མྤེད་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་དོན་དག་བཤད་པ་ཡིན་ན། ག་རྤེ་ཟྤེར་ན་གནང་ལུགས་གནང་སངས་ཆ་ཚང་ཞིག་མར་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤་༨་༡ ནང་། སྐབས་དྤེར་དངུལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་བཀ་འདྲི་ཞུ་དགོས་གལ་ཆྤེ་མོད། ཞུ་སོར་
བས་དྤེ་བྱས་ཡོད་དང་བྱས་མྤེད། ད་འདི་དངུལ་ཁང་ཨ་མ་ནས་ཡི་གྤེ་ག་རྤེ་འབྱོར་པ། ཡི་གྤེ་དྤེའི་ནང་དོན་ག་རྤེ་
ཡིན་པ། ཚིག་རྤེ་རྤེ་དབྱིན་ཇི་ནང་ལ་བཀླགས་པ་ཡིན། བོད་ཡིག་ནང་ལ་བཀླགས་པ་ཡིན། དྤེའི་གོ་བ་ག་རྤེ་རྤེད།
གང་ལྟར་དངུལ་ཁང་ལ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་འབྤེལ་བ་བྱས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཚོད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། རྤེས་སུ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ག་དུས་རྤེད། གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་གསུང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤་༨་༣ ནང་ལ། དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་སྐོར་དུས་བཀག་གནང་ཡོད་སབས། དངུལ་
འབབ་འབོར་ཆྤེན་ཞིག་གི་བྱྤེད་ཕོགས་ཛ་དྲག་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པར་བསམ་ཞིབ་མྤེད་པར་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་
པོ་བཏང་ཡོད། ད་དྤེ་ལྷོད་གཡྤེང་བྱས་པ་རྤེད་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་དམ། ཧོལ་རྒྱུགས་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ལབ་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ཚིག་སྒྲུབ་དྤེའི་གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཡང་མིན་ན་ང་བོད་ཡིག་སོ་དྲགས་ནས་ཡིན་འགོ ལྷོད་གཡྤེང་
བྱས་པ་ཡིན་ན་ལྷོད་གཡྤེང་འདི་བྱས་འདུག་ཅྤེས། ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཧོལ་རྒྱུགས་འདི་བྱས་འདུག་
ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་གཉིས་ཀ་ཚིག་གཅིག་གི་ནང་ལ་གཏོང་
གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་ནས། བཀའ་ཤག་ནས་མཛད་དཀའ་བཟོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། ད་ང་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་བསད་རྤེས་ང་ལས་ཀ་གཞན་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་པྤེ། བཀའ་ཤག་ལ་
དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས། དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གིས་གང་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། མཛད་དཀའ་
བཟོ་ཡ་བྱས་སོང་ཟྤེར། གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཆགས་པ་ཡིན་ན་སུ་ལ་ཡིན་ན་མཛད་དཀའ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ལ་འགོ་འཁིད་ཀི་ནུས་པ་སོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༨་༦ ནང་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་༣༡ དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། དངུལ་ཁང་གིས་དཀའ་
ངལ་སྤེལ་སོང་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། ཅྤེས་གསུངས་པའི་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་འདུག་ཀང་། ད་འདི། ཡི་གྤེ་དྤེ་ང་ཚོའི་
དཔང་རགས་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་བཏོན་པ་རྤེད། དྤེའི་བར་ལ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཟླ་
༧ ཚེས་ ༢༥ ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གཟིགས་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁང་གི་དངུལ་རྩིས་སུ་
དངུལ་ལྷག་ཚང་མ་དོན་ཁང་གཞན་ལ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ད་ཡིན་ན་ཚང་མ་ལབ་ཡ་དྤེ་གཅིག་བྱས་ན་ནོར་བ་
ཡིན་འགོ དངོས་ནས་བྱས་ན་ཚང་མ་མ་རྤེད། དྤེའི་བར་ལ་ག་ཚོད་བཏང་ཚར་ཡོད་པ་དྤེ་གང་ལྟར་ས་ཡ་གཅིག་
དང་འབུམ་ལྔ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་རྤེད། ཚང་མ་དོན་ཁང་གཞན་ལ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་
ཁང་གི་གོང་རིམ་ལ་འཕྲལ་དུ་འབྤེལ་གཏུགས་གནང་སྤེ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཚགས་ཚུད་པ་མ་བྱུང་བའི་དོན་
དངོས་དྤེ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད། ད་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཚང་མ་ཞུས་པའི་རྤེས་ལ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ།
ད་དྤེ་ནས་གུས་པས་བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་ག་འདྲ་བྱས་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་རྤེད། བྱ་སྤུ་
གནོན་གི་སིག་འཛུགས་ཁྱྤེར་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ངའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་ཡ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དང་འབྤེལ་བའི། ཞུ་ལན་ ༤་༣ ནང་ལ་བང་དོར་དང་ཐོབ་
ཐང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ ཆ༽ པ་དང་འགལ་བ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དོན་ཚན་ ཆ༽ པ་དྤེ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། རང་ལ་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་གནས་བབ་ཅིག་གོང་རིམ་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་མྤེད་ལ་ཁག་
དཀིས་ནས་ལས་དོན་མ་བྱས་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད་བ། དྤེ་མིན་པ་དྤེ་ཁ་
སྤེང་ང་ཚོས་བསྒྲུབས་ཚར་བ་རྤེད། དོན་ཚན་ ༨ པའི་ ཆ༽ པ་དང་ག་འདྲ་འགལ་གི་མྤེད་པ་བསྒྲུབས་ཚར་བ་
རྤེད།
ད་ཞུ་ལན་ ༤་༣་༡ ནང་ལ་ངག་ཐོག་ལམ་སོན་གནང་མྤེད་པའི་ངོས་འཛིན་དང་འབྤེལ། དོན་དག་དྤེ་ context
དྤེ་འདིའི་ནང་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། མདོ་དོན་སོ་སོས་མ་ཐུབ་པའམ་མ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་དུས་ལྤེ་
ཁག་གཞན་ལ་དཀིས་ཏྤེ། ད་ངའི་གཤིས་ཀ་དང་སྤྱོད་པ་དྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ཀི་ཡོད་རྤེད། ངའི་བཟང་སྤྱོད་དྤེ། སོ་སོས་
བྱུང་མྤེད་དུས། མི་གཞན་དག་ལ་དཀི་གི་འདུག གཡོལ་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་གོང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་
ཁག་ནས་ར་སོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། གོང་གསལ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གནང་མ་སོང་། ཡིག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཕྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་
ཕྤེབས་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཡི་གྤེ་དྤེ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་དུས་ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་
གནང་མྤེད་པ་དྤེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་བསྒྲུབས་ཡོད་རྤེད། ལན་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་བསྒྲུབས་ཡོད་རྤེད། འོག་དྤེ་ལ་ག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སོ་སོས་མ་ཐུབ་པ་དང་མ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོང་དུས་གཞན་པ་ལ་ཁག་དཀི་གི་
འདུག ད་ངས་གཞན་པ་ལ་ཁག་ག་རྤེ་དཀིས་ཡོད་རྤེད། ང་ལ་ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང་། གནང་མྤེད་པ་དྤེ་ངས་
གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་གནང་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་བྱུང་
ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུས་ན་ཡང་ཚུར་གཞན་པ་ལ་ལྤེ་ཁག་
དཀི་གི་འདུག་ཟྤེར་ནས། ད་ངའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་ལན་དྤེ་
ག་རང་གི་ནང་ལ། དོན་ཟུར་སྐལ་རྡོར་གིས་རྒྱུས་སོན་མ་གནང་བའི་སྐོར་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། སོད་ཁ་ངོ་མ་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་སུ་ལམ་སོན་ཡིག་ཆ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཡོད་འདུག་པར་
ལྟ་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དོ་བདག་ཞུ་སོར་བའི་ལས་འགན་ཡིན་པ་ལས་དོན་གཅོད་ཟུར་པས་ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང་
ཞྤེས། ངས་ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང་ཞུས་མྤེད། ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ལབ་ན། རྒྱུས་སོན་ཞྤེས་
ཞུས་ཡོད། དོན་གཅོད་གོང་མ་ཞིག་འཁྱུར་འགོ་གི་ཡོད་དུས། དོན་གཅོད་རྤེས་མ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་
རྒྱུ་ལུགས་སོལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། ད་རྤེས་ནས་ཡི་གྤེ་བངས་པ་རྤེད་བ། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ད་ལྟ་དོན་
གཅོད་ལས་ཐོག་དང་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་གཉིས་ཀའི་རྩ་ནས་དྤེ་དུས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་སོང་ངམ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ།
གནང་སོང་ཞྤེས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ལགས་སོ་ཞྤེས་ཞུ་གི་ཡོད་དུས་གང་ཡིན་ཡང་འགིག་འགོ་གི་འདུག་བ།
དྤེ་རྤེས་ནས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཡི་གྤེ་དྤེ་ཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད། དཔང་རགས་གསར་པ་ཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་
ལ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀིས་སྐབས་དྤེར་ང་ལ་ང་ཚོར་ཡིག་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་འདི་འདྲ་
ཡོད་མ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་ལྟ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྒྱུས་སོན་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ངས་
གནང་མ་སོང་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པར། ད་ལྟ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡང་གཞན་པ་ལ་ལྤེ་ཁག་དཀི་གི་འདུག་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། ངས་གནང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ད་ལྟ་འདི་ལ་
གཞན་པ་ལ་གནང་མ་སོང་ཞྤེས་ཁག་དཀི་བྱས་ཏྤེ་བསད་པ་དྤེ་ནི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སངས་ལ་ཉམས་
མོང་ཡོད་ཅྤེས་པའི་མི་ཞིག་གི་བྱྤེད་བབ་ག་ནས་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། ཞུ་སོར་
བའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་མར་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ཞུ་ལན་ ༤་༤ དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་ཞུ་གི་
མྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་འདི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤་༥ ནང་ལ་གནས་ཚུལ་རྤེ་རྤེར་ལམ་སོན་རྤེ་དགོས་པ་ལྟར་གསུངས་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་གི་ལམ་སོན་མ་
ཤྤེས་པར་མིན་ཚོད་ཀང་། ལམ་སོལ། འཛིན་སོང་གི་ལམ་སོལ་མ་ཤྤེས་པའི་མིན་ཚོད་ཀང་ཉམས་ལྤེན་གནང་
སངས་མ་འགིག་པ་ངོས་ལྤེན་དང་འབྤེལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་གནང་རྒྱུར་འདུན་པ་མྤེད་ཐོག ད་འདི་ད་གིན་དྤེ་
དང་གཅིག་པ་རྤེད། ཞི་ཅིང་ཕིང་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ལ་ལབ་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་དུས་
ལས་བྱྤེད་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ལབ་པ་ཡིན་ན། ད་ཡར་རྒྱས་འགོ་དང་མ་འགོ་ལབ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་བ།
ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ད་ཚང་མ་འཁྱུར་ཚར་ནས། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་མི་
འདུག་ལབ་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འོ་དྤེའི་གནས་སངས་རྤེད། ཞན་ཆ་འདིའི་དོན་དག་དྤེ་ངས་རྒྱབ་དགོས་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངས་བཟང་སྤྱོད་ལ་སོན་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད་རྤེད། ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་གནང་རྒྱུར་འདུན་པ་མྤེད་ཐོག་སོ་སོ་ཞན་ཆ་ངོས་ལྤེན་མི་ཐུབ་པའི་གཤིས་
སྤྱོད་འདི་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན། ལས་དོན་གནང་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་
བོ་ལྟར་ཡོང་གི་མི་འདུག ད་འདི་སོན་བརོད་ཚང་མ་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་རྤེད། ད་འདི་ང་ཚོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་སྤེབས་པའི་གནས་སངས་འདིའི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས། ད་ད་ལྟ་ཡང་ཉན་གི་མི་འདུག་ཅྤེས། ད་ལྟ་
ཉན་གི་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྔོན་མ་ཡིད་ཆྤེས་བོ་འགྤེལ་བྱས་མྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། ༢༠༡༨ ལོ་ལ་ཉན་གི་མི་
འདུག ༢༠༡༧ ལོ་ལ་ད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེ་བྱས་ནས་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་
བ་ཡིན་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་དྤེ་ཚོ་འདྲ་བོ་རྒྱུ་མཚན་འགོ་ས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེའི་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་
ཡོད་རྤེད་ལབ་ན་མ་འོངས་པ་ལྷོད་གཡྤེང་མྤེད་པ་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་འདུག་བ། ད་
འདིའི་འོག་དྤེ་ལ་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤་༥་༡ ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེའི་
ཐོག་ནས་རྤེད། ད་རྤེས་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ཏུ་བབས་དུས་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་ཁག་དཀི་གནང་སངས་འདི་འདྲ་ཧ་ཅང་
མི་འོས་པར་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འཁོད་པ་དྤེ་ཡིག་ཐོག་གནང་བའི་ལམ་
སོན་ཐོག་མ་དྤེ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ད་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་ཡིག་
ཐོག་ནས་བཏང་བ་འདི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད་བ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་བཏང་བ་དྤེ་ཡིག་
ཐོག་ནས་ཐོག་མ། སོ་སོས་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེ། སོ་སོས་དང་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ད་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད། གང་འདྲ་བྱས་ནས་གསུང་ཤྤེས་ཀི་རྤེད་ད། ཞལ་རྫུན་དྤེ་འདྲ། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་བོད་
མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ༌སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོ་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་ས་གནས་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་དྤེའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དོལ་རྒྱལ་
རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་པ་དྤེ་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེར་འབྤེལ་བ་ཞིག་
བཏགས་ནས་བཟོས་པ་རྤེད་བ་རྐང་བཙུགས་ནས།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༥༌༢ ནང་ལ་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་མི་སུ་ཞིག་དང་ཡང་ན་ལས་བྱྤེད་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་
འགིག་པ་དྤེ་འགིག་པ་དང་། མ་འགིག་པ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་དང་སྦྲགས་སད་ཕིན་གཟབ་གཟབ་བྱ་རྒྱུ་
ཁས་ལྤེན་ཞུ་དགོས་ཀང་། གནས་སངས་དྤེ་ག་རང་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྤེད། སྔོན་མ་ནས་གསུངས་མ་མོང་བ་
ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྤེབས་དུས་གསུངས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་བ། གཟབ་གཟབ་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལྤེན་ཞུ་དགོས་
ཀང་། ཞུ་སོར་བས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པའི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྤེ་ཆྤེད་དུ་གཡས་
ཁག་གཡོན་དཀི་གནང་བ་ཞིག་ལས་དོན་གནད་མ་མཁྱྤེན་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ད། དུས་
ཚོས་ཀི་ཆ་ནས་གཟིགས་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདི་འདྲ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་མཐོང་ཆུང་གཏོང་སངས་དྤེ་དྤེའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐབས་ཀི་གནས་སངས་མ་ཡིན་པར། ད་ལས་ཀ་ལས་མཚམས་བཞག་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ད་ཁོ་ཡར་རྒྱས་གཏང་
རྒྱུ་ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་མི་འདུག་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད་དུང་།
ཞུ་ལན་ ༤༌༥༌༤ ནང་ལ་མང་ཚོགས་མགོ་བོ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཐབས་འབྤེལ་བ་ཆྤེད་བཟོས་ཐོག གུས་པས་གྲུབ་
འབས་ཐོན་པའི་ལས་དོན་བྱས་ཡོད་པར་ནག་བསུབ་བཏང་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་དྤེ་ངས་འཁོད་ཡོད་པ་དྤེ་མར་
ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས། གསུངས་པ་དྤེ་ནི་གཞི་རྩ་མྤེད་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་། མཚན་
ཤས་བྱས་པ་རང་ཡིན་ལ། དྤེ་བཞིན་དོན་གཅོད་ལས་ཡུན་རིང་སོ་སོས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ངོས་ལྤེན་མ་གནང་
བར། རང་ཉིད་དཀར་འདོན་གི་སོར་བ་ཙམ་ལས་མ་འདས་པས། ད་ཆིབས་བསྒྱུར་དྤེ་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད་
ཟྤེར། ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ང་ལ་ནག་པོ་བཟོ་གི་འདུག་ལབ་དུས། ད་དྤེ་ཡང་སིད་སོང་ལ་གཞི་
རྩ་མྤེད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་དང་མཚན་ཤས་བྱས་པ་
རང་རྤེད་ཅྤེས། སོ་སོས་དོན་གཅོད་བྱས་པའི་རིང་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་དྤེའི་གས་དྤེ་ངོས་ལྤེན་མ་བྱས་པར་སོ་
སོ་དཀར་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ད།
ད་ཞུ་ལན་ ༤༌༦ ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ལམ་སོན་བཀོད་མངགས་གནང་མ་བྱུང་ཟྤེར་ནས་
ཡར་ལ་ཁག་དཀི་བྱས་པ་ནི་འགན་ཁུར་བསམ་ཤྤེས་མྤེད་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས། ལམ་སོན་གནང་མྤེད་ན་
གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་ག་ཏོགས་ད་གཞན་པ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་དྤེ་ཡང་འགན་ཁུར་
བསམ་ཤྤེས་མྤེད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་མ་བྱུང་ཟྤེར་ནས་
གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མཁན་ཞུ་སོར་བ་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་གཞན་པ་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དོན་
གཅོད་གཞན་པ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་མ་སོང་། ད་ད་ལྟ་འདིར་རྩོད་རྙོག་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཚིག་
དོན་རྤེ་རྤེ་ལ་རྩོད་པ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྩོད་པ་རྒྱག་ཏུ་སྤེབས་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་
གཏོགས་ང་ཚོས་དྤེའི་སྔོན་ལ་ཞུས་མྤེད། ལས་དོན་བསྒྲུབས་བཞག་པ་ཞིག་ལ་བསྒྲུབས་མ་སོང་ཞྤེས་ལབ་ཡོང་
དུས་རྩོད་པ་རྒྱབ་དགོས་པ་ཐུག་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཚོས་ཞུས་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ང་ལ་འབྤེལ་བ་
གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༢ ནང་ལ། ལས་དོན་གཅིག་འཐུས་ཤོར་འགོ་སྐབས་དྤེ་ངོས་ལྤེན་གིས་བཟང་ཕོགས་སུ་
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་འདུན་པ་འདོན་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྔ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་
ཡོད་མ་རྤེད། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ལྔའི་ནང་གི་གཅིག་རྤེད་དྤེ། སོ་སོའ ་ི ཞན་ཆ་དྤེ་འགྤེབས་ཐབས་བྱས་པའམ་
ཡང་ན་གཡོལ་ཐབས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བཙལ་ནས་སོད་མཁན་གི་གཤིས་སྤྱོད་ར་སོད་གནང་བ་དྤེ་ལ་གཞིགས་ན། ད་
ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཞུས་པ་དང་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ལན་མ་བརྒྱབ་པར། ཞུ་སོར་བས་གཅིག་འགིག་མ་སོང་གཉིས་འགིག་མ་
སོང་ཟྤེར་ནས་དྤེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་གཤིས་ཀ་འདྲ་བོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༦ ནང་ལ་ New York ནས་ D.C ལ་སོས་པའི་རྤེས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཨ་
རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོར་མཇལ་ཐུབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་འདི་ལ་ནི་དྤེའི་སྔོན་ཀི་ New York
ལ་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་འཁྱྤེར་ཡོང་ནས། ད་དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་བརྩི་མྤེད་བཏང་གནང་བ་རྤེད་བ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གིས། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཞུ་སོར་བས་རང་ཉིད་ཀི་ནོར་འཁྲུལ་ལས་གཡོལ་
ཐབས་བྱས་པ་དང་། དམིགས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་མིང་ཤས་བཟོ་ཐབས་བྱས་པ་ལས། དྤེ་ངས་ག་རྤེ་
མིང་ཤས་བཟོ་ཐབས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། John
Boehner and Harry Reid ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་ཚང་མ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧།༡༢ དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ New York ནས་
Washington ལ་སོས་པའི་རྤེས་སུ་དྤེ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ད་ལན་དྤེ་འདྲ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་ཀི་འདུག་འཚམས་ཀི་མི་འདུག འོ་དྤེ་འདྲ་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༧ ནང་ལ་ད་དྤེ་སིང་རྤེ་བོ་ཡོད་རྤེད། ལས་དོན་མ་འགྲུབ་པ་དང་འཐུས་ཤོར་བཏང་བའི་སྐོར་
གོང་དུ་ཞུ་རྩའི་ལན་འདྤེབས་སུ་ཁ་གསལ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ཟྤེར། ནུས་རྩལ་དང་འཇོན་ཐང་ཡོད་མྤེད་གང་
ལྟར་ཡང་། སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་སུ་ལའང་ཡོང་སིད། འོན་ཀང་རང་སོན་ངོས་ལྤེན་མི་བྱྤེད་པ་དྤེ་ནི་ཞན་ཆ་ཆྤེན་པོ་
ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ནན་བརོད་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་ན། ད་རང་སོན་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་མཁན་སུ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། རང་སོན་ངོས་
ལྤེན་མི་བྱྤེད་མཁན་སུ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ད་ལྟའི་གནས་སངས་འདིའི་འོག་ནས། སུས་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་
ཡོད་རྤེད། སུས་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་ཡོད་མ་རྤེད། སུས་སོན་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་
སུས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། སོ་སོས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་སྤུ་ཙམ་ཞིག ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་ནས་ནང་དོན་ཆུང་
ཙག་ཅིག་ལ་ཡང་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། བྱྤེད་འོས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་ལ་ཡང་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། རྐང་བཙུགས་ནས་རྩོད་པ་རང་བརྒྱབ། རྩོད་པ་རང་བརྒྱབ་ནས། དོན་དག་མྤེད་ན་ཡང་། རྒྱུ་མཚན་མྤེད་ན་
ཡང་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་མི་གཞན་པ་ལ་ཚུར་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ང་ལ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། རང་སོན་
ངོས་ལྤེན་མི་བྱྤེད་པ་དྤེ་འདྲའི་ཞན་ཆ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཅྤེས། ད་དྤེ་ཧ་གོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དང་པོ་སོ་སོ་ལ་མཛུ་གུ་
བཙུགས། དྤེ་ནས་དཔྱད་པ་ཞིག་བྱས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱུ་མཚན་བགང་གི་ཡིན་ན་ཡག་པོ་
ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་གནང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ལྡོག་ཕོགས་ཀིས་མི་གཞན་པར་སོན་འཛུགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༧ ནང་ལ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། དྤེ་ནི་སོར་བས་རང་
སོན་གཞན་ལ་དཀི་ཐབས་བྱས་པ་ལས་ཁུངས་ལུང་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་ངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
ལ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྡི་ལི་ལ་མཇལ་པའི་སྐབས་སུ། དྤེ་ལ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། ད་དྤེ་ལ་ལན་ག་རྤེ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་སོན་
གཞན་ལ་དཀི་ཐབས་ལས་ཁུངས་ལུང་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་རྤེད་བ། གསུང་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། གསུང་
ཤྤེས་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། གསུང་མི་སིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ལན་དྤེ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ད་དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༡ ནང་ལ་གང་ལྟར་ I.C.T དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ I.C.T གི་འགན་ཡིན་
པ་དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་སོ་སོར་འཁི་པའི་ལས་འགན་གཡོལ་ཐབས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས། གཡོལ་
ཐབས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་འགན་རང་ཁུར་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་བཅར་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཚོ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་དྤེས་ག་རྤེ་གཡོལ་ཐབས་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེས་ངའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་
ཀི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན།
ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༤ ནང་ལ་དོན་གཅོད་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། གསུངས་པའི་
ཐད་ཞུ་སོར་བ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡིན་པས་གཙོ་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་ཆ་ནས་ཟྤེར། གནང་སངས་མ་
འགིག་པའི་སྐོར་ཞུས་ཡོད་པ་ལས་གཞན་འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་སྒྤེར་ཁག་གི་སྐོར་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས། སོ་སོའ ་ི
མ་འགིག་པ་དྤེ་སོ་སོས་བཅོས་དགོས་པ་ལས་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཤིང་དབྱྤེན་སོར་ཚུལ་གི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནི་
ཧ་ཅང་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ངས་དྤེར་དཀྲུག་ཤིང་ག་རྤེ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ང་ཚོའི་ཞུ་རྩ་ནང་
ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་གཅིག་པོས་དོན་དག་བསྒྲུབས་བཞག་པ་མ་རྤེད་ད་
ཞྤེས། ཨ་མི་རི་ཀའི་དབུས་སྲུང་སོབ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ས་གནས་ཀི་སྐོར་སྲུང་བ་རྤེད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་རྤེད། བོད་མི་ཚོས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ཐོན་པ་ཞིག་རྤེད། གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་དྤེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་བཞག་པ་འདི་
ལ་ཡང་དབྱྤེན་སོར་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་ངའི་གཤིས་ཀ་དང་སྤྱོད་པ་ལ། ངའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་
དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༧༌༦ ནང་ལ། སིད་སོང་གི་བཀའ་འདྲི་དང་པོ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བའི་
གནས་སངས་ཤིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ངན་ཁག་དཀིས་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མྤེད། ད་གིན་ངས་
གོང་དུ་ཞུས་པ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ངའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ཡང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག
དྤེ་ནས་དངུལ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༨༌༤ ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
ཤག་ལ་ངན་ཁག་དཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད་ཟྤེར། ད་བཀའ་ཤག་གིས་ཁྱྤེད་རང་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེས་
མར་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འཁྱྤེར་ཤོག་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ཡར་ཕུལ་བ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥།༢༦ ལ་ཡར་
ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡར་ཕུལ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་མར་བཀའ་གནང་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཕག་
བིས་གནང་བ་ང་ཚོར་འབྱོར་ཡོད་པ་དྤེ། ད་ལྤེ་ཁག་ག་རྤེ་དཀི་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཉིན་འབྱོར་སོང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་གཞན་པ་ལ་ལྤེ་ཁག་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དཀི་གི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་དཀི་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ད།
ལན་ཚང་མ་འདི་ལྟར་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་སན་སྤེང་མ་
ཞུས་པ་དྤེ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་ཆོག་པ་དང་། ཕི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁོ་རང་གཟིགས་ཡོད་མ་རྤེད། མི་མང་པོ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྤེད། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་བཏང་
Page 820 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཆ་ཁོ་རང་གཟིགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་སོང་ལབ་ཀི་ཡོད་
རྤེད་ད། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང་ཞྤེས་དབུ་སྐོར་ཞུས་སོང་ཟྤེར། དྤེ་ནས་དྤེ་བཞིན་ཞུས་སོར་བས་དྤེ་ཉིན་རང་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་འབོར་དང་བཅས་པ་གཏོང་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་ཡོད་སྐོར་ལ་དྤེ་
ནས་ལྤེ་ཁག་དཀིས་པ་ཟྤེར། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཅིག་གི་གནང་སངས་མིན་པས་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་
གཏོང་དགོས་པ་བྱུང་། ད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གུས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་བསོན་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟར་རྤེད།
ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡ ནང་ལ་སྦར་སིལ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་རྤེད།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་དུ་གན་ཡིག་བཞག་པ་དྤེ་ཐད་ཀར་དྲི་བ་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་རྦད་དྤེ་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་
འཛུགས་མ་འཁུར་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། སིད་སོང་ལ་མ་བརྩིས་པ་རྤེད་ཅྤེས། ད་ངས་འདི་བསར་
ལྡབ་ཞུ་གི་མྤེད། ད་གིན་དྤེ་ག་རང་རྤེད།
དྤེ་ནས་ ༤'༡༠'༡ དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ། ང་ཚོས་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་འདིའི་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་ལ་ངས་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་པ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་སིད་སོང་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་དང་མ་གནང་ང་ལ་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གནང་བ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ལ་ཁྱད་པར་ག་རྤེ་བཟོ་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེའི་ཉིན་དཔང་པོ་
ཁོ་རང་གིས་སྒྲུབ་སངས་དྤེ། ཕལ་ཆྤེར་ངའི་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་དྤེ། ངའི་སྒང་ལ་ཁོ་རང་བསད་པ་ཡིན་ན། འགིག་
གི་མྤེད་པའི་གནས་སངས་འདྲ་བོ་ཞིག་ཁོ་རང་གིས་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་
བཟོས་པ་རྤེད་བ། ང་དྤེ་འདྲ་མི་ལ་ངན་པའི་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་ནས་སོད་མཁན་ཞིག ངའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་
རྩིས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་ D.C གཙོས་པའི་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་ག་བར་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཞྤེས། ད་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་གཞན་
པ་ཁུངས་ག་རྤེ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་རྤེས་དཔག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། རྤེས་དཔག་བྱྤེད་ས་དྤེ་མངོན་
གྱུར་གཅིག་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེ་ཡང་ཚད་མ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། ཚད་
ལྡན་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁ་སྤེང་གི་དཔང་པོ་གཅིག་དྤེ་ནང་བཞིན་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཐབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁ་སྤེང་ངས་རྩྤེད་མོ་དང་མཉམ་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ D.C གཙོས་པའི་ཟྤེར་ནས་མ་གསུངས་པ་བྱས། New York གཙོས་པའི་གསུངས་
པ་ཡིན་ན། New York ནས་མི་གཅིག་འཁིད་ཡོད་རྤེད་བ་ཞྤེས་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ཡང་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཟྤེར་
དུས། མང་ཚོགས་ནང་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་དུས། མང་ཚོགས་ནང་ལ་རྦད་དྤེ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ས་ཁུལ་
ག་བར་འགོ་བ་ཡིན་ན་ཡང་། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་རྦད་དྤེ་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་ནས་
སོད་ཀི་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་འདི་ཚོའི་བྱྤེད་སངས་དྤེ་འདི་རྤེད།
དྤེ་ནས་ག་རྤེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ལ་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ་དང་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་གཅིག་པོས་ཚད་ཀི་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་རྤེད། དྤེས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གཅིག་པོ་ནང་ལ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཏག་ཏག་བཟོ་དགོས་བསམ་པ་དང་མགོ་
འགོག་རྒྱུ་མྤེད་པ་བཟོ་དགོས་བསམ་པ་དྤེ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཙུགས་
ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕིན་པ་རྤེད། མ་སུ་རི་ནས་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་རྩིས་པ་ཡིན་ན་ལོ་ག་ཚོད་ཕིན་པ་རྤེད། དུས་
ཡུན་དྤེའི་ནང་ལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞིག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་དབྱིན་ཇིའི་
གསར་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་བའི་ལུགས་སོལ་དྤེ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ངས་ནི་ཤྤེས་རོགས་མྤེད། ད་ལྟའི་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་དང་དོན་ཟུར་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་དབར་ལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ཁུལ་
གི་སྐད་ཆ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ Tibet.net ནང་ལ་བཏང་བ་རྤེད། བོད་ཡིག་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར་དབྱིན་ཇི་
ནང་ལ་བཏང་བ་རྤེད། དབྱིན་ཇི་ནང་ལ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད། ཡིག་ཆ་ཐོག་མ་དྤེ་དབྱིན་ཇི་ནང་
བཟོས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གཅིག་བྱས་ན་བཏང་བ་ཡིན་གསུང་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་
དྤེ་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་དྤེ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་དྤེ་བོད་པ་སྤྱི་ཚོགས་གཅིག་པོ་ནང་ལ་མགོ་འགོག་རྒྱུ་མྤེད་པ་མ་
ཡིན་པར། བོད་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚང་མའི་ནང་ལ་མགོ་འགོག་རྒྱུ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་
ཚུལ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཇི་གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་
དགོས་འདུན་ནང་ལ་མར་འདོན་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ཐོག་མ་
ཉིད་ནས་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་དུས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ལ་བཅར་བའི་སྐབས་
ནས་བཟུང་སྤེ། ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་དོན་གཅོད་ལ་ལག་པ་འཆང་དུ་མ་
བཅུག་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ནས་བཟུང་སྤེ། བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་དང་
མ་ཐུབ་དང་། འཕྤེར་དང་མི་འཕྤེར་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་འགོ་མ་བཙུགས་གོང་ནས། བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་
དོགས་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་རྤེད། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་བྱྤེད་པ་དྤེ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་རྤེད།
དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་སངས་དྤེ། ཕ་གིར་ང་ལ་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་བྱས་པའི་སྐབས་དྤེ་
ལ་ Laptop རྩིས་སད་ཡོད་མ་རྤེད། loptop རྩིས་མ་སད་ནས་ Swiss བར་དུ་འཁྱྤེར་ཕིན་པ་རྤེད།
Swiss ནས་ཚུར་བསོགས་ཡོང་དུས་ operating system ཡན་ཆད་མྤེད་པ་བཟོས་ནས།
Computer སོང་པ་སོང་རང་བཟོས་ནས་བཏང་ཡོང་བ་རྤེད། སྐལ་རྡོར་ལགས་ Tibet.net ནང་ལ་
གཞུང་འབྤེལ་གི་ e-mail ག་ཚོད་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད་ད། དྤེ་འདྲའི་
གནས་སངས་སིད་སོང་དང་སྐལ་རྡོར་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་གི་ཐོག་ནས། ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་
ནས་མར་འགོ་བཙུགས་ནས། ད་ས་ཡ་ ༡་༥ དང་དྤེ་ནས་འདིའི་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས་ད་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་མ་གིར་བཏང་མ་བཏང་དང་། གསལ་བསགས་བྱས་མ་བྱས་དང་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། ངག་ཐོག་གྤེང་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་སྤེང་ཡིག་ཐོག་ནས་བཏང་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། xi
jingping ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པའི་སྐོར་དྤེ་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་བཟོས་ནས་བཏང་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ས་ཡ་གཅིག་
དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་གནད་དོན་ངོ་མ་དྤེ་ཆགས་ཡོང་དུས། ད་གིན་ངས་ཞུས་སོང་བ། ཁྱྤེད་རང་ཚོར་དྤེས་ག་རྤེ་ཕོག་གི་
ཡོད་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེ་ཞུས་པ་དྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་གནོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་རྩིས་ནང་ལ་སོད་བསད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བིས་པ་ཡིན་ན་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད་བ་ཟྤེར་ནས། དྤེས་ཁྱབ་པ་མ་རྤེད་བ། འོ་འདི་ལྟར་མར་འགོ་བཙུགས་བཞག་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ད་དྤེ་ངས་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་གི་མིན།
གང་ལྟར་ང་ལ་སོན་བརོད་བྱས་པ་རྤེད། ངའི་འཇོན་ཐང་རྤེད། ངའི་ལྷག་བསམ་རྤེད། ངའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་སོན་
བརོད་བྱས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་ལ་གཞི་རྩ་འདུག་དང་མི་འདུག ཁ་སྤེང་ང་ཚོས་རྩད་བརྒྱབ་ཟིན་པ་རྤེད། རྩོད་པ་ནང་
ལ་མ་ཚུད་པ་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ། ད་དྤེ་རིང་འདིའི་ནང་ལ་བཏོན་ཡོང་བ་དྤེའི་གས་དྤེ་ཚང་མ་
ལ་ངས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་དྤེ་གཅིག་གསུངས་པ་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕི་ནང་གཉིས་
ཀ་ནས། ཞུ་སོར་བས་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་དངུལ་སྒོར་མོ་གཅིག་སད་མི་དགོས་པར་རྒྱ་ནང་གཞུང་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་ག་རྤེ། ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ད་དྤེ་ངའི་ལྷག་བསམ་ལ་སོན་བརོད་ཆྤེན་པོ་མིན་ན་ག་རྤེ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ངའི་གཟུགས་
བརྙན་ག་འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་སིག་གི་ཡོད་རྤེད་བཀའ་ཤག་གིས། ཁ་སྤེང་ནས་ངས་ཞུས་པ་
ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། ཁིམས་རྩོད་པ་རང་ངོས་ནས་བཤད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ག་བདག་གིས་དངུལ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ག་ཆ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གི་བསམ་ཚུལ་ག་
རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་གིས་དོ་སྣང་གནང་གི་ཡོད་ཀི་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། དོ་སྣང་གནང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ད་དུང་དྤེའི་རྤེས་ལ་བཀག་མ་སོང་།
དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་རྤེས་ལ་མར་འགོ་ནས་ག་རྤེ་གསུང་གབས་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས། ད་གསུངས་པ་
ཡིན་ནི་ལན་གཅིག་མ་བརྒྱབ་རང་བརྒྱབ་རྤེད་འདུག མ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ནི་ང་ཚོས་ཀང་ཁ་བཙུམ་ནས་བསད་
རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནང་བཞིན་ཁ་སྤེང་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་དཔང་རགས་ས་ཞིག་
བཏང་བ་རྤེད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ། དྤེ་ནང་བཞིན་དྤེའི་རྤེས་ལ་ས་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད་དཔང་རགས་
འཕར་མ་ནང་ལ། ད་དྤེའི་གས་དྤེ་རྦད་དྤེ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་རྦད་དྤེ་ Right to
Privacy དང་ Telegraph Act དང་མང་པོ་ཞིག་ལུང་དྲངས་ནས་གསུངས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
གས་དྤེ་རྒྱ་མིའི་སོ་པས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་རྤེད་ཅྤེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་པ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་
བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ། ད་མི་དྤེ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་རྤེས་མ་ཁ་པར་བཏང་བ་ཡིན་
ན། ཁོས་ཁ་པར་དྤེ་བཀོག་ནས་དྤེ་བྱྤེད་ཀི་རྤེད་ད་ལབ་ནས། ད་ང་མིའི་གཤིས་ཀ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་གི་ཡོད་རྤེད་ད།
སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ངའི་གཟུགས་བརྙན་འདྲ་བོ་དྤེ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་གི་ཡོད་རྤེད་བཀའ་ཤག་གིས། དྤེ་ངས་ས་འཇུག་
བྱས་བཞག་པ་ཞིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་འདི་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཁ་པར་སྒང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེའི་ནང་ས་
འཇུག་བྱྤེད་པའི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཡང་ང་ལ་མྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡོད་ཡོད་ས་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ང་ལ་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་
གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཁིམས་ལ་སར་བ་དྤེ་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་ལས་ཀ་རྤེད་ཅྤེས། བཀའ་ཤག་ཁིམས་ལ་སར་བ་
འདི་བཀའ་ཤག་གིས་དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་ལ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་བཅའ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་བསར་བཅོས་བྱས་ཏྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་མྤེད་པ་བཟོས་ན་འགིག་གི་རྤེད་བ། མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་
དགོས་པ་མི་འདུག་ག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཙུགས་པ་རྤེད། ཉམ་ཆུང་བ་དང་བརྙས་བཅོས་འགོ་
སའི་མི་དྤེ་དག་གིས་གཏུག་ས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་གཏུག་ས་ཡོང་བ་ཞིག་གི་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་པ་རྤེད་བ། མང་གཙོ་
འགོ་ལུགས་ཀི་ཐོག་ཁ་སྤེང་རང་ང་ཚོས་དབང་ཚད་ལིད་མཉམ་སངས་འཛིན་གི་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་བ། ད་ལིད་
མཉམ་སངས་འཛིན་ཞིག་ཡོང་ས་རྤེད་པྤེ། ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ལ་བལྟས་ན། དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་
ལས་ཀ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་གཏུག་ཆོག་གི་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། བཀའ་ཤག་ཁིམས་
ལ་གཏུགས་པ་ཙམ་གིས་རྦད་དྤེ་རྒྱ་མི་ལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། འདི་བཀའ་ཤག་གི་
ཁིམས་རྩོད་པ་གཅིག་པོས་གསུངས་པ་མ་རྤེད་ད། བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་གི་བསོམས་དྤེའི་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་ཕི་ལོགས་ལ་བཤད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཨ་རི་ནས་དཔང་པོ་འཁིད་ཡོང་གི་ཡིན་ལབ་པའི་མི་གཉིས་ཀིས་དྤེ་ག་རང་བཤད་ཡོད་རྤེད།
དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་ལས་ཀ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་གཟུགས་བརྙན་ག་འདྲ་ཞིག་
བཟོ་བའི་བསམ་བོ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གས་དྤེ་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་ངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དྲུད་མྤེད། ནང་
ལོགས་ལ་དྲུད་མྤེད་ཕི་ལོགས་ལ་ཡང་དྲུད་མྤེད། དྲུད་ཡོང་མཁན་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྤེད་ཅྤེས་ངས་འདི་ཞུ་
གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཕོགས་རྤེས་དང་ཆོལ་ཁའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་
ཤག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ཚོས་དྤེ་འདྲ་བཤད་ཀི་འདུག་ཅྤེས་ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡིན་ན་
ཡང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བར་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་མཁན་དྤེ་
བཀའ་ཤག་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་འདྲ་བྱས་དྤེ་རིང་གི་རྩོད་གཞི་དྤེ་གནད་དོན་
གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་ནང་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་ལ་སོན་བརོད་བྱས་པ་དྤེ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་
དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་འདི་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་རང་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ངས་
འདི་འདྲ་བྱས་ནས་མཚམས་གཞག་གི་ཡིན། གཞན་པ་དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བས་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གསུམ་
ནང་ལ་ལས་ཀ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡར་ཕུལ་ཡོད་
རྤེད། ༢༩ ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་འཕར་མ་ ༥ པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་
ག་ནང་བཞིན་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་གུས་ཞུ་སོར་བས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་
དྤེའི་ནང་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བས་ལས་དོན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དྤེའི་སྒང་ལ་རྒྱས་
བཤད་ཞུ་གི་མིན། འདི་གཅིག་ཞུ་གི་ཡིན། ད་འདིས་ཁུངས་སྤེལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡'༤༧ གསུངས་པ་དྤེས་ཁུངས་གང་ཡང་འཁྱོལ་མ་སོང་།
རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་རྩ་དྤེ་ག་བ་བརྤེན་ནས་བིས་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ལ་བརྤེན་ནས་བིས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ག་རྤེ་བྱས་སོང་རྤེད་ལབ་ན། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་།
བཟང་སྤྱོད་བཅས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལབ་ནས། དྤེ་བཀའ་
ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་ཡོད་ཙང་། བྱུང་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་སྤེབས་ཙང་། ཞུ་རྩ་ནང་ལ་བིས་
པ་རྤེད། ཞུ་ལན་དྤེ་ཞུ་རྩའི་རྤེས་ལ་རྤེད། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གིས་མགོ་མཇུག་ལྡོག་ཡོང་གི་འདུག ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་
ག་འདྲ་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་
དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ལ་དམའ་འབྤེབས་ག་འདྲ་ག་འདྲ་བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་
རྤེད་ད། རྒྱུ་མཚན་ཁོ་རང་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྩ་སྤེབས་པ་རྤེད། ཞུ་རྩ་ཁོ་
རང་ནང་ལ་འཇོན་ཐང་དང་། ལྷག་བསམ་དང་བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་ལན་
དང་པོ་སྤེབས་ནས་གཞི་ནས་ཞུ་རྩ་བིས་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་མགོ་མཇུག་ལྡོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད། བྱ་རིམ་སྒང་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་
གསུངས་སོང་། མང་པོ་ཞིག་ངས་ཐོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ཤོག་ལྷྤེ་ལྔའི་ནང་ལ། ད་དྤེའི་ལན་དྤེ་ཡང་རྒྱབ་དགོས་པ་
ཆགས་ཀི་རྤེད་བ། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་སྒང་ལ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་
པའི་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ། ཁོ་རང་ལ་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་དང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ལ་གང་ཡང་ཁུངས་
སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་མི་ཐུབ་དུས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་
ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༤༥ འོག་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་མ་བྱས་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ན་ཡང་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་ཟུར་དུ་གཞག་རྒྱུ་བྱྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་གིས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་
རྤེད། ཞུ་རྩ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་ལ་བརྤེན་ནས་ཡོང་བ་རྤེད། ཞུ་རྩ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་ལན་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁོ་
རང་གིས་གང་ལ་བརྤེན་པའི་ཡུལ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད། གང་ལ་བརྤེན་པའི་ཡུལ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་ཆགས་
འགོ་གི་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༡'༤༧ བཤད་པ་དྤེས་ཁུངས་གང་ཡང་སྤེལ་
ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡིན། ད་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གི་དགོངས་ཚུལ་ཟྤེར་ན་མི་འདུག་གང་ལྟར་མང་པོ་ལབ་
ཡོང་གི་འདུག་ག ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ལ་ལན་མ་བཏབ་ན་ཡང་ཡོང་ཐབས་མྤེད་དུས། ངས་ལན་གང་མདོར་བསྡུས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།
དང་པོ་དྤེ་ལ་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་ཟྤེར་དུས་ཡིད་ཆྤེས་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་སོང་། ད་ཡང་ཚིག་མཛོད་
ག་བ་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་གོ་དགོས་ཡིན་ན་ངས་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག ངའི་ངོས་ནས་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཡིད་ཆྤེས་ལ་གོ་གི་མི་འདུག འཇོན་ཐང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་སོང་། འཇོན་ཐང་དང་
ཐུགས་རྤེ་ལྟར་གཉིས་ཀ་རྦད་དྤེ་ལོགས་ཀ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྤེ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། བཟང་
སོར་ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱ་སྤུ་གནོན་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་སོང་ད། ད་དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ད་ང་ཚོའི་
སོབ་ག་ཁག་ལ་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་དྤེ་འདྲ་བསབས་ན་ད་བྱ་སྤུ་གནོན་རང་བསབས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དངོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནས་རྤེད། མི་གཅིག་གི་འཇོན་ཐང་སྐོར་བཤད་དགོས་ན་ད་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བཤད་དགོས་
ཀི་རྤེད་པྤེ། རྦད་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་གི་བང་རིམ་ཁོ་རང་ནོར་ཚར་བ་རྤེད།
དང་པོ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་པ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཁུལ་བྱས་པ་དྤེའི་བང་རིམ་དྤེ་ཡང་ནོར་
ཡོད་རྤེད། ད་མང་ཚོགས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སངས་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར། མང་ཚོགས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ད་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་དྤེས་ཞུ་སོར་
བ་ཁོ་རང་ལ་ལ་མ་དག་ཙང་། གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ཞུ་སོར་བ་གཏན་འཇགས་ཡིན་མིན་དྤེ་ཚོ་སྒང་
ལ་ངས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གི་མྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་ཁ་སྤེང་ཁིམས་དོན་གཉིས་ཀི་སྒང་ནས་ཕིན་ཚར་བ་
རྤེད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་འདྲའི་ལས་བྱྤེད་
ཅིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ད་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་དྤེ་ཚོ་སྒང་ལ་ཞུ་གི་མྤེད་ད། བསར་ལྡབ་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད། ད་
གསལ་བཤད་གནང་དགོས་དོན། ད་དྤེ་ངས་མ་ཞུས་རང་ཞུས་རྤེད། ངས་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཉན་
ཞིབ་དང་པོ་དང་དྤེ་ནས་ཞིབ་གཅོད་དང་པོ་ཡིན་ན་རྤེད་དྤེ་ཚོའི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་
པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩ་བའི་གསལ་བཤད་བྱྤེད་འདོད་ཡོད་མ་རྤེད། དགའ་བཞིན་སོ་བཞིན་གསལ་བཤད་བྱྤེད་
འདོད་ཡོད་མ་རྤེད། ཚེས་ ༦ གི་ཉིན་མོ་དྤེ་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏང་གི་ཡིན་ཞྤེས་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་བཏང་བ་དང་།
ཚེས་ ༧ གི་ཉིན་མོ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་གསར་འགོད་པ་ལ། སོ་སོ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མྤེད་ལུགས་དང་། སོ་སོ་
ཁ་རི་ཁ་ཐུག དྲང་པོ་དྲང་རང་ཡིན་ལུགས་ལ་སོགས་པ་བཤད་ནས། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་རང་བཞིན་གི་འཁྲུག་ཆ་ཞིག་དང་གྤེང་གཞི་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ནས། གང་ལྟར་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནས་བཀའ་
ཤག་ལ་གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་འཛུགས་མང་པོ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། བྱས་པ་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་ངས་གོང་ལ་
རྤེ་རྤེ་བཞིན་དུ་ཀློག་མི་དགོས་པར། གང་ལྟར་དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡར་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་
ཡིན་ན་ཡང་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་དཔང་རགས་ ༡༡ དང་དཔང་རགས་ ༡༢ དང་། ༡༣། ༡༦། ༡༧། ད་དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་ད་གང་ལྟར་གནད་དོན་བརྒྱད་པའི་ཆྤེད་དུ་དཔང་རགས་མང་པོ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ད་ངས་རྤེ་རྤེ་བཞིན་
དུ་བཀླགས་ན་ཀློག་ཚོད་མྤེད་པ་རྤེད་འདི་ག་ཙམ་ཡོད་ད། ཡི་གྤེ་བིས་ནས་ད་ལྟ་སྒམ་གཅིག་ཁྤེངས་ཡོད་རྤེད། ཕ་
གི་བཀའ་ཤག་ལ། དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་ཀློག་གི་མྤེད། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ནས་དང་
པོ་ཉིད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པའི་ཀུན་སོང་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། དང་པོ་གསར་འགོད་པ་དྤེ་
ཚོས་བཀའ་དྲུང་དང་སིད་སོད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བར་ཡོང་ན་ཡང་ལན་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། ལན་ཁོ་རང་བརྒྱབ་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཚེ་ ༧ དང་ ༨ ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་ངོ་དྤེབ། སྐད་འཕྲིན།
whatsapp ད་ཡོད་ཚད་ཚང་མའི་ནང་ལ་རྤེད་ད་ཞྤེ་བོ་ཞིག་གྤེང་ནས། བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་དྤེ་ཚོས་འདིར་
ཡི་གྤེ་ཡོང་། ད་གསལ་བཤད་དགོས་ཀི་འདུག ཕ་གིར་མི་མང་རྦད་དྤེ་འདི་རྤེད་བཞག་ཅྤེས། ས་ཡིག་ཡོད་པའི་
ཡི་གྤེ་ཡོང་། དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ཡོང་དུས། ཚེས་ ༩ གི་ཉིན་མོ་དྤེ་ལ་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་ནས་
གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་རྤེད། གསལ་བཤད་བྱས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་དང་པོ་ཉིད་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་
བསམ། འཇོན་ཐང་དང་བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་བྱྤེད་དུས་
Page 826 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐབས་སུ་དཔྤེ་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་བསྐོ་དུས་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པར། ད་ལྟ་གསར་འགྱུར་དྤེ་ཡང་ནོར་ཝྤེ་རློང་འཕྲིན་ཁང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་
ཡིན་ན་ཡང་ཉམས་མོང་ཡོད་པ། ལོ་མང་པོ་ལས་ཀ་བྱས་མོང་ཡོད་པ། ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་
པ། དྤེ་ལ་ཁོ་རང་ཕ་གིར་བསྐོས་པ་ཡིན་ན་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་རྤེ་བ་ཡོད་པ། ཚང་མ་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
གཞི་རྩ་ཁོ་རང་ནས་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་དང་། བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཏང་ཡོད་མ་
རྤེད། ཚེས་ ༩ ཉིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཚང་མ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ད་ངས་གཅིག་དྤེ་
གཅིག་དང་གཉིས་དྤེ་གཉིས་ཀིས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གི་མྤེད། ད་ཁ་ཤས་འདིའི་ནང་ལ་བཤད་མི་ཆོག་པ་དྤེ་འདྲ་
རྤེད། ངས་གྤེང་གི་མྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་ཚར་བ་སོང་ཙང་། གང་
ལྟར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེས་ལ་དག་ཡོད་མ་རྤེད། ལ་མ་དག་པ་བྱས་ཚེས་ ༡༠། ༡༡། ༡༢། བྱས་
ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ག་བ་འགོ་ན་ཡང་སྐད་འབོད་བརྒྱབ། ག་བ་འགོ་ན་ཡང་ངོ་ལོག་བརྒྱབ། རྒྱབ་
ལོངས་ཀི་འཕྲྤེད་དར་དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བིས་ནས། སྒྤེར་གཅོད་བཟོས་པ། ལོག་ཟ་ཟོས་པ། དྲང་
བདྤེན་བྱུང་མྤེད་པ། ད་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་པོ་མང་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་ཕི་ནང་དང་། སྔ་ཕི་བར་
གསུམ་ཚང་མ་ལ་བོ་ཕམ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། བོ་ཕམ་དྤེ་ནང་བཞིན་བྱུང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་མི་མང་གི་
མངོན་འདོད་དྤེ་ཡང་གཙོ་བོ་རྤེད། མི་མང་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་བའི་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ་བྱུང་བ་རྤེད། གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བྱས་ཚར་
བའི་རྤེས་ལ་ཡང་། ཡང་ལ་དག་ཡོད་མ་རྤེད། ད་འགིག་མི་འདུག བྱས་མི་འདུག་ཅྤེས། གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་འདྲ་བྱས་
པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་། ཚེས་ ༡༩ ཉིན་མོ་ Canada ལ་ཡང་དྲི་བ་བཀོད་ནས་དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་ཆ་
ཚང་བྱས་པ་རྤེད། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བདྤེ་འཇགས་ཡོང་བའི་ཆྤེད་དུ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་
རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེའི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་ཏྤེ་ཕིན་པ་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་སྒང་ལ་རྒྱས་བཤད་བརྒྱབ་སྤེ་
ཕིན་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བོའ ་ི ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་ཡོང་དུས། ཐ་ན་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་
གངས་ཅན་སིད་གཤོངས་ཀི་རྩྤེད་ཐང་སྒང་ལ་ཡིན་ནའང་ངོ་རོལ་བྱྤེད་པར་བསྤེབས་པ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་ལ་ངོ་རོལ་བྱྤེད་པར་བསྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཆ་ཚང་ནང་
ཁྱབ་པ་རྤེད། དྲང་པོ་ཞུས་ན་དངོས་གནས་མིང་ཤས་བཟོས་ཡོད་རྤེད་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ། སོ་སོའ ་ི མི་མང་
གིས་སོ་སོའ ་ི གཞུང་ལ་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཧ་ལམ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་རྤེད། སྔོན་ཆད་ཡིན་ན་
སོ་སོའ ་ི གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་རྒྱབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ཐུ་ལུད་བརྒྱབ། ཐུ་བ་བརྡབ། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་རྒྱབ་ཏུ་མི་
འཇུག་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང། སྐབས་དྤེ་དུས་མངོན་གསལ་དོད་པོའ ་ི སྒང་ནས་
རྦད་དྤེ་མ་གིར་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་ནས་ཉིན་གངས་གཅིག་གཉིས་བཞུགས་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་དྤེ་བཞིན་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། འགིག་མིན་དང་དྤེའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུས་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་མར་འགོ་དུས་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་སིད་སོང་
མཆོག་ཡིན་ནའང་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་མོ་དྤེར་གསལ་བཤད་བྱས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་རིང་ངས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་དྤེ་ལ་
བཀའ་ཤག་གིས་ད་དུང་ཡིན་ན་ཡང་དྤེའི་སྒང་ལ་མ་འགིག་མ་དག་པ་དང། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་གསལ་བཤད་
དྤེའི་སྐོར་ལ་ལབ་གྤེང་དང་། མ་འགིག་མ་མཐུན་པ་མང་པོ་གསུངས་ཡོང་ན། ངས་བོད་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ཐོབ་
ཐང་བངས་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ན་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ལབ་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང། ཁོ་རང་གིས་གསལ་བཤད་དྤེ་བྱས་
ཚར་བའི་རྤེས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཁོ་རང་གི་གསལ་བཤད་བྱས་པ་དྤེའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་
གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་སུད་སི་ཡིན་པ་ཡོད་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ང་ཚོས་ཡིག་
ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་ཚར་བ་ཡིན། དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་གསལ་བཤད་བྱྤེད་རྒྱུ་མྤེད། གང་ལྟར་
བཀའ་ཤག་གིས་ལས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་ཐག་གཅོད་དྤེ་གནས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ད་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས་ངའི་གསལ་བཤད་དྤེ་རྡོག་རོལ་བཏང་སོང་ལབ་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས། སིད་སོང་གིས་སྐབས་
དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བའི་གསལ་བཤད་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅིག་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་
གསལ་བཤད་བྱས་ཚར་བ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་ལ་གསལ་བཤད་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་བྱ་རྒྱུ་མྤེད། བཀའ་ཤག་
གིས་ལས་ཡུན་མ་རོགས་བར་དུ་དྤེ་ག་རང་གནས་ཀི་རྤེད། དྤེ་གཅིག་པོ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་གང་
ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དྤེ་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་རྤེད། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་
གི་བཀའ་སོབ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པོ་རྤེད། དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དྤེ་ཁིམས་དང་མཐུན་འདུག་མི་འདུག་ལབ་པ་
དྤེ་རྤེད། དྲང་བདྤེན་བྱས་འདུག་བྱས་མི་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ན་ཁིམས་ལ་གཏུག་
ཤོག་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་སོར་བས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཚང་མ་འགིག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གྤེང་ནས་
ཁིམས་ལ་གཏུག་ཤོག་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་མིང་བོས་ནས་ཁིམས་ལ་གཏུག་ཤོག་གསུངས་ཡོད་མ་
རྤེད། ཁིམས་དང་མཐུན་འདུག་མཐུན་མི་འདུག་ཟྤེར་བའི་གོ་བ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཅའ་ཁིམས་ལ་གོ་དགོས་ཀི་
རྤེད། བཅའ་ཁིམས་དང་མཐུན་འདུག་མཐུན་མི་འདུག་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་འགོ་འདུག་འགོ་མི་འདུག་
དྤེ་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ན་གཏུག་ཤོག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འགིག་མི་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གསལ་
བཤད་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་གནང་ལུགས་
གནང་སངས་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། བོ་ཕམ་བྱུང་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད་། ཞུ་སོར་བས་མཐའ་མ་ག་
རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཡོང་གི་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཡང་དྲན་པ་ནང་ལ་ཡག་པོ་བསད་ཡོད་རྤེད་
བ། དང་པོ་དྤེ་ངས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་སོབས་པ་མཐོན་པོའ ་ི ངང་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན།
ད་མ་ཞུས་རང་ཞུས་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི མཚན་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ངས་འཁྱྤེར་མྤེད་
ད་གསུངས་པ་རྤེད། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་འཁྱྤེར་མཁན་ཞུ་སོར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ག་དུས་འཁྱྤེར་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་མོ་དྤེར་འཁྱྤེར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་གསར་འགོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་བཤད་ཡོད་རྤེད། ཕི་
ཟླ་ ༡༡ གི་ཚེས་ ༢༩ ཚེས་ ༣༠ དྤེའི་སྐབས་སུ་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་སྐབས་སུ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་ཡོད་
རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་འཁྱྤེར་མཁན་ཞུ་སོར་བ་རང་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་
ལས་འཕྲོས་པའི་ངས་གྤེང་གི་མིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་ལ་གསར་འགོད་པ་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདུག དྤེ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མྤེད་ངས་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག ངས་གསར་འགོད་པ་ལ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་
བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞུ་སོར་བས་ནང་ལ་ video བཟོས་ནས་བཏང་ཡོད་རྤེད། ང་ལས་ལྷག་པ་
རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ video བཟོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་གསན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་
རྤེད་བསམ་གི་འདུག དྤེས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་གནོན་ཤུགས་འདྲ་པོ་
སད་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་དྤེ་འདྲའི་ཚོར་བ་བྱུང་། ང་རང་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་
བཤད་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་བཤད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་གཞག་རྒྱུ་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་
བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སོ་སོའ ་ི འདོད་བོ་ནང་བཞིན་ནང་གི་ sofa སྒང་ལ་བསད་ནས་ video
བཟོས་འདུག ངས་དྤེའི་གས་བཟོས་མྤེད་ད། དྤེ་འདྲའི་གནང་སངས་ཤིག་གནང་བསད་པ་དྤེ་ཡང་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་
ཧ་གོ་གི་མི་འདུག སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གནོན་
ཤུགས་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་གི་མྤེད་འགོ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང། དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཁ་
ཤས་མཐོང་སོང། རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། དྤེ་འདྲའི་ video བཟོས་མྤེད། མ་འོངས་པར་བཟོ་གལ་ཆགས་ན་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་
ན་ཞུ་སོར་བས་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་ཚར་སོང།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དོན་དག་སྒང་ལ་ཕྤེབས་རོགས་གནང། ཕི་ལོགས་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་འདིར་བདག་པོ་རྒྱག་གི་
མིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་ཀང། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་
ཐང། བཟང་སྤྱོད་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་མ་འགིག་པ་
སོང་ཙང། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་ལྷག་བསམ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བའི་བསམ་
བོ་དྤེ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཞུ་སོར་བ་ལ་འཇོན་ཐང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བའི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཞུ་སོར་བ་
ལ་བཟང་སྤྱོད་ཡོད་རྤེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆྤེས་ངང་ནས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རྤེད། ཡིན་
ན་ཡང། ཞུ་སོར་བས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རིམ་བཞིན་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་མུ་
མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དང། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་
རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ང་ཚོའི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་
ཞུ་སོར་བ་ལ་ལྷག་བསམ་མྤེད་པ་དང། འཇོན་ཐང་མྤེད་པ། བཟང་སྤྱོད་མྤེད་པ་སོགས་འདྲ་པོ་གཅིག་ཀང་བཤད་
ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་རང་གི་སྒང་ལ་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚོགས་གཙོ་ནས་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་པ་དྤེ་རྤེད། ཚོགས་གཙོའི་སྐབས་སུ་ལྷག་བསམ་དང།
འཇོན་ཐང་། ཉམས་མོང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་བྱས་ཡོད་རྤེད། བྱས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གིས་དོན་གཅོད་
ལ་བསྐོས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་བསྐོ་དུས་སྐབས་སུ་གང་ལྟར་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་དང་ཡིད་ཆྤེས་བྱ་སྤུ་
གནོན་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མྤེད་དུས་འདི་ལྟར་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྟར་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་བཤད་ཆོག་པ་དང་མི་ཆོག་ལ་སོགས་དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ངོས་
འཛིན་གསལ་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ནས་ད་བར་དུ་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་
གསལ་པོ་གསལ་རང་བྱས་ནས་བཤད་ཆོག་པ་དང། བཤད་མི་ཆོག་དྤེ་ཡང་རྦད་དྤེ་མངོན་གསལ་དམར་དམར་
རྤེན་རྤེན་བྱས་ནས་ཞུས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྡོག་རྡོག་བཤད་ན་ ༤༌༣ ནང་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་
ལ་དམའ་འབྤེབས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ་སྔོན་མ་ནས་
བརྩད་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་རྣམ་པས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གིས། དམའ་
འབྤེབས་དྤེ་ཚོ་ག་འདྲ་ཡིན་དགོས་ཀི་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་འགིག་མིན་ཡོང་དུས་དམའ་འབྤེབས་ཡོང་
ཐབས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཆོད་སྐོར་དྤེ་ཚོ་རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་རྤེད། དྤེ་ལས་
འཕྲོས་པའི་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོ་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་མདོག་མདོག་གི་དྤེ་འདྲ་བོའ ་ི སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་
དུས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི མཆོག་
གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ཚོས་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་
ཆྤེན་པོ་ཆགས་པ་དང། སྐབས་དྤེ་དུས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུར་ཟླ་བ་གཉིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་བར་
གི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཡིན་དུས་འབྤེལ་བ་ཐད་ཀར་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གཏོགས་གཞན་པ་
འབྤེལ་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཕི་ལོགས་གོ་འགོ་ན་བོ་ཕམ་ཞྤེ་པོ་ཡོང་གི་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའི་ནང་དག་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ལ་བརྩིས་ཡོད་རྤེད།
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་དང། ཨ་རི་ལ་སོགས་པའི་གསང་བ་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་བརྡ་སད་ཚར་དུས། ཐར་པ་ནམ་ཡང་བཏང་མི་ཐུབ་པའི་མི་ངན་ཁ་ཤས་ཡིན། དྤེ་ཡིན་
དུས་དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་སན་སྤེང་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ག་འདྲ་ཆགས་ཀི་རྤེད། ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་
ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་རྒྱ་མི་དང་ལག་འབྤེལ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་དཔང་རགས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཆགས་
པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་གདོང་ལྤེན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་སངས་འདྲ་
མིན་སྣ་ཚོགས་རྤེད་ད། མི་བཞི་ཡི་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་འཛིང་བར་རྒྱུགས་ལབ་པ་མ་རྤེད་
ད། འཛིང་དགོས་ལབ་པ་མ་རྤེད། གདོང་ལྤེན་ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་། ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསལ་
བཤད་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སོན་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་སངས་འདྲ་
མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་བྱས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཡོད་མ་རྤེད། ད་འདི་མང་པོ་ཞིག་འདུག ངས་ཞུ་གི་
མིན། གང་ལྟར་ཡང་དམའ་འབྤེབས་བཏང་བ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ སྐོར་དྤེ་རྤེད། མདོར་
བསྡུས་བཤད་ན་གོང་རིམ་ལ་བརྩིས་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་རྤེད།
གསོལ་ཇ་བར་གསྤེང་ཡིན་ནའང་ཟུར་དུ་སྐད་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་གང་ཡང་བརྩིས་ཡོད་མ་རྤེད། མ་བརྩིས་པར་
ཕ་གིའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལྷག་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ག་འདྲ་བྱས་ཡོད་རྤེད། བྱྤེད་སངས་དྤེ་ག་རང་
དངོས་ཡོད་ཀི་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་བཤད་པ་རྤེད། བདྤེན་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་དམའ་འབྤེབས་ཆགས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་
ག་འདྲ་ཆགས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་ཀི་དག་མཆན་བཀོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་སོར་བ་ལོ་ཉི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤུའི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལ་སོགས་པ་གནང་ཡོད་དུས། ད་རྩིས་ཞིབ་ཀི་དག་
མཆན་བཀོད་ལུགས་དང་། དྤེའི་རིན་ཐང་དང་། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། དྤེ་
ལ་ཡང་བསམ་བོ་མ་བཏང་དུས་ད་ག་རྤེ་ཡིན་ན་བསམ་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་བོ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དམའ་
འབྤེབས་མ་རྤེད་བ། ལྷག་བསམ་དང་ཀུན་སོང་ལ། ལྷག་བསམ་དྤེ་ཀུན་སོང་ཡིན་ཟྤེར། ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ཡིན།
ལྷག་བསམ་དྤེ་ཀུན་སོང་ག་འདྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་
མ་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད། ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕར་
ཡིད་ཆྤེས་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ཚུར་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་
རྤེད། སབས་མ་ལྤེགས་པ་རྤེད། བོ་ཕམ་པ་རྤེད། Canada ལ་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཞུ་
སོར་བར་དམའ་འབྤེབས་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་གང་གནང་བ་དྤེ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཤད་
པ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་གསུངས་
པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གིས་དམའ་འབྤེབས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་བརྒྱབ་ནས་བཏང་
ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྤེ་བ་དྤེ་བསྒྲུབས་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དམའ་འབྤེབས་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཨ་སྒོར་ས་
ཡ་ ༡༌༥ གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཆ་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་
གཅོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། སྤྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གིས། ཡང་སྒོས་སིད་སོང་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཆ་འཛིན་
བྱྤེད་དགོས་པ་འདྲ་པོ་རྤེད། དྤེ་ལ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། རིམ་པས་རིམ་པས་ཞུ་སོར་བའི་ཕག་ལས་གནང་སངས་དྤེ་
ནས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡིད་ཆྤེས་དྤེ་ཚོ་བརླག་རྒྱུའི་འགོ་ཚུགས་པ་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད། ཕག་ལས་གནང་
སངས་དྤེ་ཚོ་ནས་དྤེ་ལྟར་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ནངས་ངས་ཁུངས་བསལ་བ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ན་ཡང་། གང་
ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ད་ག་རྤེད། རོགས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་
གཙང་མ་གཙང་རང་སོད་རྒྱུའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཀི་ས་ཡིག་ལ་སོགས་བཀོད་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་ཡིན་
ནའང་ཆ་ཚང་ཞིག་ང་ཚོ་ལ་བོ་འགྤེལ་བྱྤེད་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཞིག བག་ཕྤེབས་པོའ ་ི སྒང་ལ་བསད་ཐུབ་པའི་དུས་
ཚོད་ཅིག་མ་རྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་གསུང་འདུག་བ། ས་ཡིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ལྷག་ཡོད་
རྤེད་གསུང་འདུག དྤེ་ག་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བ་ཡིན་ཙང་ད་བོས་
འཁྤེལ་བ་དགོས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་འདུག བོས་འཁྤེལ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད། ཌོ་ནལ་ཊོམ་སིད་འཛིན་ལ་
བསྤེབས་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ལབ་སོང། ཡོངས་གགས་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་
ཡོད་རྤེད། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་ཞི་ཅིང་ཕིང་མཉམ་དུ་ཐུག་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལུགས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། Florida ག་འདྲ་བྱུང་བ་
དྤེ་ཡང་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དོལ་རྒྱལ་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་དང། བཀའ་ཤག་
བཅས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚང་མ་ཞུས་ཚར་ཡིན། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་ལ་གཟིགས་ཚུལ་ག་འདྲ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་སྔོན་མ་
ནས་ཧ་གོ་ཚར་བ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མ་ཁུར་གོང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟ་སངས་དང་འཛིན་སངས་ག་
རྤེ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྦད་དྤེ་གསལ་པོ་འདྲ་པོ་ཐོན་ཚར་སོང་། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་རིམ་པས་གནང་ཡོང་དུས་དྤེ་དང་དྤེ་ལུགས་ཀིས་བཀའ་ཤག་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཐུགས་
འཚབ་དང་ཡིད་ཆྤེས་བརླགས་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༤༌༦༌༢ དང་། ༤༌༦༌༣ ལ་སོགས་པའི་ནང་ལ་དམའ་
འབྤེབས་བཏང་བཞག་ཟྤེར། དམའ་འབྤེབས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་མ་
འགིག་མ་འཐུས་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆྤེས་འཁྤེལ་བ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ། བྱ་སྤུ་
གནོན་དྤེ་ཚོ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་དྤེའི་སྐོར་རང་རང་ང་ཚོའི་ཞུ་ལན་ལ་བཤད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དམའ་འབྤེབས་
བཏང་བཞག་པ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མྤེད། ལས་ཁུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཟླ་གངས་མང་པོའ ་ི རིང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་
ཡོད་པ་དང་། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའི་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང། གང་ལྟར་ཟླ་གངས་མང་པོའ ་ི ནང་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་
ན་འདྲ། གུང་གསྤེང་མ་བངས་ན་འདྲ། གང་ལྟར་ཡང་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་བོས་འཁྤེལ་བ་ཞིག་
དང་། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་གཞི་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་དངུལ་ཁང་སྐོར་དྤེ་
རྤེད། ཁ་སྤེང་ནས་ང་ཚོས་རྩོད་པ་དང་གཏུག་བཤྤེར་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། ཡང་བསར་དྤེའི་སྐོར་ལ་བཤད་བསད་ན་
དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླགས་འདྲ་པོ་རྤེད་འདུག བུ་ལོན་ཡིན་མིན་སྐོར་དྤེ་ཁ་སྔོན་བཤད་ཚར་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་
དམའ་འབྤེབས་གང་ཡང་མ་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་གནང་ལུགས་གནང་སངས་
དྤེའི་སྐོར་ལ་བསྤེབས་པ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོ་ག་སིག་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་མ་
གཏོགས། སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་སྤེབས་དུས་ག་སིག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་གྤེང་མོལ་བྱས་པ་
རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་ཀི་ཡིན། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངྤེས་སོན་པ་གཉིས་ཀས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བུ་ལོན་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་བོ་ཕུགས་ལ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་བོ་ཕུགས་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་
ཐོག་ནས་ཡིན་ཡིན་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་མ་གཏོགས། སྐབས་དྤེ་དུས་གོ་བུར་དུ་བིས་པ་ཞིག་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་ལས་ཀང་ཞུ་སོར་བས་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ནས་གདྤེང་ཚོད་མཐོ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཞུས་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༢ ལོ་ནས་བཟུང་སིད་སོང་དང་། སྐལ་རྡོར་གཉིས་ཀས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་མ་བརྒྱུད་པའི་
ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་ལྤེན་རྒྱུའི་གནས་སངས་དྤེ་ཡོད་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཀང་ཧ་གོ་བ་རྤེད་ལབ་
པ་དྤེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་ཞུ་སོར་བ་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་གཉིས་ཀི་འབྤེལ་བ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཧ་གོ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདི་འཆར་གཞི་མྤེད་པ་དང་། ཧོབ་སྤེ་དྲན་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།
༸གོང་ས་༸མཆོག་གི་མཚན་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེའི་སྒང་ལ་གསུངས་སོང། ངས་དྤེ་ལ་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་མིན།
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།
ངས་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། དོན་གཅོད་ནང་ལོགས་ལ་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཡང་གོ་མྤེད་ཚོར་མྤེད་དུ་སོད་མཁན་དྤེ་
ཡང་ཞུ་སོར་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་མིན་ཟྤེར་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས་སིད་སོང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ཉན་མི་འདུག་ལ། ཆ་འཛིན་བྱས་མི་འདུག དྤེ་གསལ་པོ་
རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ ༤༌༡༡ དང་མང་པོ་ཞིག་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་རང་བཞིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གིས་ཁོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་དྤེ་རིང་འདིར་བཤད་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། མདོར་བསྡུས་ན་ཞུ་
སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རང་རང་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འདི་
གཅིག་བཤད་སོང། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཟྤེར། རྩ་བས་ང་ཁིམས་རྩོད་པ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དབུས་གཙང་
ཆོལ་ཁ་ལབ་ནས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡིན་མདོག་མདོག་དང། མདོ་སད་སག་འཚེར་ཡུལ་ནས་ཞྤེས་ཆོལ་ཁའི་འཐྤེན་
འཁྱྤེར་བཟོས་འདུག་ལབ་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་འདི་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་འདི་ལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མི་
འདུག རྡོག་རྡོག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་འདྲའི་ཆོལ་ཁའི་འཐྤེན་འཁྱྤེར་གི་ཀུན་སོང་ཙམ་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་
ཡིན་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་ངའི་དྤེ་བདྤེན་པ་མིན་ན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས་
དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁས་འོས་ཤོག་བླུགས་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་མདོ་སད་སག་འཚེར་ཡུལ་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་མིན་ན། ངས་
གང་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་རིང་འདི་ལ་གང་ཟག་ཁོ་རང་གིས་ཁིམས་
གཏུག་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་གི་ཡིན། སིད་སོང་མ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད།
གང་ཟག་དང་། གང་ཟག་ཁོ་རང་ཅིག་ཅིག་ལབ་ནས་མར་ཡོང་གི་འདུག་བ། དྤེ་བཀའ་ཤག་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཡིན་
པའི་མཚོན་རགས་བཀའ་བོན་དང་། བཀའ་དྲུང་ལ་སོགས་པ་འདིར་བཞུགས་པ་དྤེས་མཚོན་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེའི་
རྤེས་ལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་གཏུག་བཤྤེར་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། ངས་ཡང་བསར་ཡང་བསར་ཞུ་གི་
མིན། ཞུ་སོར་བས་གང་ལྟར་ཡང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བོ་གཏད་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ག་
རྤེ་ཡིན་མིན་ང་ཚོས་གཏུག་བཤྤེར་མང་པོ་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། ཞིབ་གཅོད་མང་པོ་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་
མའི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མིན། སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་ཆྤེད་དུ་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་དང་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་གསུངས་ཚར་
སོང་། ང་ཚོས་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་འཇོན་ཐང་ལ་དམའ་འབྤེབས་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ད་
ལྟ་ཞུ་ལན་ནང་ལ་བཤད་ཡོད་ན་ཡང་། དྤེའི་ནང་ལ་བྱས་པ་ཚང་མ་ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་རང་གི་
སྒང་ལ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་རྒྱ་ནག་ལག་འབྤེལ་ཡིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་གསལ་པོ་གསལ་རང་གི་དཔང་པོ་
བྱུང་ཡོད་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད།

དྤེ་དང་དྤེ་ནང་བཞིན་གི་ཆིབས་

བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་བསར་ཟློས་ཆགས་འགོ་གི་འདུག བསར་ཟློས་མྤེད་པ་བྱས།
དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པར་གདོང་ལྤེན་དྤེ་འང་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དོན་གཅོད་ཁ་ཤས་ཀིས་ལོ་གསུམ་ནང་
ལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ངས་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ལབ་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་གཞན་པ་དྤེ་ཚོར་དམའ་འབྤེབས་
དངོས་གནས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཐུག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་གཏུག་
བཤྤེར་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། 5M ནང་ལ་ལམ་སོན་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བསར་ཟློས་བྱྤེད་ཀི་མིན། ལས་
འགན་ལ་གཡོལ་ཐབས་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཞུ་སོར་བས་གསལ་པོ་ཧ་གོ་གི་ཡོད་རྤེད། Xi Jinping སྐབས་ལ་
འགན་མ་འཁུར་བ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་གང་ཡང་ནོར་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཕག་ལས་གནང་
ཚར་བའི་མི་ཞིག་གིས་ཤྤེས་བཞིན་པ་ཞིག་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་ག་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ནང་
བཞིན་ཞིག་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེས་ཚ་འདྤེད་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར། ཚ་འདྤེད་མིན་ན་ག་རྤེ་རྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ད། ཁ་པར་བཏང་ནས་འདྤེད་བཤྤེར་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཚ་འདྤེད་མ་རྤེད་ཅི་རྤེད། ཁ་པར་ཙམ་རྤེད་ལབ་ནས་ལྷོད་
ལྷོད་འདྲ་ཞྤེ་བོ་བཟོས་འདུག དྤེ་ཚ་འདྤེད་རང་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དང་དྤེ་ནང་བཞིན་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་ཡོད་རྤེད་པྤེ་
ཟྤེར་ན། རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་ཡོད་རྤེད། དགོངས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཐྤེབས་ན་རྤེས་ལུས་རྤེད། ག་
རྤེ་རྤེས་ལུས་ཡིན་ནའང་རྤེས་ལུས་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༢ རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་པ་དྤེ་ཡང་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་པར་ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། བྱུང་བ་དྤེ་ཡང་ངས་ཁ་སྤེང་ཞུས་
པ་ཡིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་གང་འདྲ་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཡང་ད་ལྟ་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུག་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་མ་སོང་ལབ་ཀི་འདུག ས་འཇུག་ནང་ལ་གསལ་པོ་
ཡོད་རྤེད། ཡང་བསར་དྤེའི་སྒང་ལ་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངུལ་ཁང་གི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་
ང་ཚོས་གཏུགས་ཚར་བ་རྤེད། གང་ལྟར་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་རང་གི་སྒང་ལ་ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་དྤེའི་
སྐོར་ལ་བཤད་པ་རྤེད། གཞན་ལ་ཁག་དཀི་དང་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་རྤེད། གཞན་ལ་ཁག་དཀི་མྤེད་ལབ་ཀི་
འདུག གཞན་ལ་ཁག་དཀི་མྤེད་ན་ལམ་སོན་ཡོད་ནའང་ལམ་སོན་བྱས་མ་སོང་བཟོ་འདྲ་བོ། བཀོད་མངགས་གནང་
ཡོད་ནའང་བཀོད་མངགས་གནང་མ་སོང་ལབ་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་ནང་བཞིན་གོས་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཐོག་
མ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དང་། དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ང་
ཚོས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་རྩ་བ་
ཉིད་ཀིས་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་གཅོད་གཞན་པར་བྱུང་མོང་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་དངོས་གནས་བྱུང་མོང་མ་རྤེད།
དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡིན། དྤེ་དང་དྤེ་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགོ་ཡོད་རྤེད།
སོ་སོའ ་ི ཞན་ཆ་དྤེ་ཚོ་གཡོལ་ཐབས་དང་འགྤེབས་ཐབས་འདྲ་བོ་བྱས་ནས་གང་ལྟར། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་
གཏུག་བཤྤེར་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་གསལ་པོ་མཐོང་ཡོད་རྤེད་ཞུ་གི་ཡིན། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་དྤེའི་
ནང་གི་གནད་དོན་ཡོངས་རོགས། ཞུ་སོར་བས་བཤད་པ་ཚང་མ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་པའི་གནད་
དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། སོད་བསད་སྒང་ལ་རྤེད། སོད་བསད་བཀོད་ན་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ཀི་
འདུག ཁིམས་རྩོད་པས་སོད་བསད་བཀོད་ཡོད་ན་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད་གཅིག་པོ་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། སོད་བསད་
བཀོད་ན་གལ་སིད་ལྤེན་མཁན་དྤེ་ལྤེན་དུ་ཡོང་། རྩོད་པ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་ན་སོད་དགོས་པ་ཆགས་སིད་པ་རྤེད།
དྤེའི་ཚིག་ཆ་ཚང་དྤེ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡིན། དྤེ་དང་དྤེ་ནང་བཞིན་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་
ཡང་གསར་འགོད་པར་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་དྤེ་རྤེད། ཁ་སྤེང་ས་འཇུག་བཏང་བ་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་བྱས་མྤེད་
གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་སུས་བྱས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་ལ་ངས་ཡར་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་རྩད་གཅོད་གཏོང་རོགས་ཞུས་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་བྱས་མི་འདུག་བ། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་
ལག་པར་རག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སོད་མཁན་ཞིག་ནི་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ས་འཇུག་བྱས་པ་ནི་ཞུ་སོར་བས་
ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ས་འཇུག་བྱས་པ་དྤེ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་ཞུ་སོར་བས་ཧ་གོ་གི་འདུག དམིགས་
བསལ་གི་མཐུན་རྤེན་དགོས་ས་རྤེད་ལབ་ཀི་འདུག དམིགས་བསལ་གི་མཐུན་རྤེན་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་རབ་ཆྤེན་རྤེད་བ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མའི་སྒང་ལ་གང་ལྟར་དྤེ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བས་ད་གིན་
Page 834 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཤད་པ་ཚང་མར་ངོས་ལྤེན་མྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་རྤེད་མ་གཏོགས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མིན། ལྷག་
པར་དུ་ངས་ཡང་བསར་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡིན་ཟྤེར་ན། སྤྱི་ཡོངས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་འགོ་སངས་
སྒང་ལ་དང་པོ་ཞུ་རྩ་དྤེ་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་
སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་རྤེད་ལབ་བའི་ཚིག་དྤེ་ཞུ་རྩ་ནས་
སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་འབི་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དྤེ་འབི་རྒྱུའི་ཡུལ་དྤེ་ག་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་བཀའ་ཤག་གི་
དོན་ཚན་བཅུ་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ན་བཀའ་ཤག་གི་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ནས་
དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཁོ་རང་གིས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྡོག་ནས་ཞུ་རྩའི་རྤེས་ལ་སྤེབས་པའི་
ཞུ་ལན་འཁྱྤེར་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཡོང་བ་དྤེ། ཁུངས་སྤེལ་གོ་ལྡོག་བྱས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། བྱྤེད་མི་དགོས་པ་ཞིག་བྱས་པ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་
མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་བྱས་མྤེད་དུས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༤༥ བའི་
འོག་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གིན་ངས་ལན་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ཟྤེར་ན།
ཞུ་སོར་བའི་དགོངས་ཚུལ་དྤེར་ལན་ཞིག་མ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་མ་འགིག་པ་སོང་ཙང་། ཟུར་ཉན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་
ཙང་དྤེའི་ཆྤེད་དུ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་འགོ་ལུགས་སྒང་ལ་དྤེ་ག་རང་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
མཐའ་མ་དྤེར་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། གང་ལྟར་ཡང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བར་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་ལྷག་བསམ་དང། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་དམའ་འབྤེབས་བཏང་མྤེད། གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་གང་གསལ་པ་དྤེ་དག་ཀང་ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་རང་གི་སྒང་ལ་ཞུས་
པ་ཞིག་ཡིན་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཞུ་སོར་བའི་འགོ་འདུག་གཏམ་གསུམ་དང་ཞུ་སོར་བའི་ཉིན་རྤེའི་བྱ་
སྤྱོད་དང་། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒང་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀང་གྤེང་ཡོད་མ་རྤེད།

གྤེང་མྤེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་
བཅས་པར་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད། དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་གཟིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་
ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དྤེ་ག་རང་ལ་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་གི་
ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་མཇུག་སོམ་གི་ཡིན། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གསུངས་པ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་དང་
འབྤེལ་བ་མ་གཏོགས། ཞུ་ལན་དང་དྤེ་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དོན་ཚན་
བཅུ་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུས་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཞུ་ལན་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན།
མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཟོས་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་དང་། དགོས་པ་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུ་ལན་གི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེར་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དོན་ཚན་བཅུ་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུས་ཡོད། གུས་ཞུ་སོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བའི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ཞྤེ་གཉིས་བཤད་སོང་ལབ་ནས་ཐོ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་དྤེ་
འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། མར་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དོན་ཚན་ལུང་དྲངས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།
དོན་ཚན་ནང་གི་ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་ནས་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ལྟར་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་
པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཟྤེར་བ་
དྤེ། ལྷག་བསམ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་མི་སྒྲུབ་པར་ཟྤེར་བ་དྤེ་
འཇོན་ཐང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་བལྟོས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཟང་སྤྱོད་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེའི་སོན་བརོད་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་འཁོད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འབྤེལ་བ་གང་
ཡོད་པ་དྤེར་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ལན་བརྒྱབ་ཡོད། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་
ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་གྱུར་ཡོད་ཟྤེར་དུས། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་ལ་སོན་
བརོད་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པ་ཟྤེར་དུས། ངའི་
འཇོན་ཐང་ལ་སོན་བརོད་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་གནང་བ་ཟྤེར་
དུས། བཟང་སྤྱོད་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་གི་ཡིན། དྤེ་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་མིན་གི་སྐོར་དྤེར་ཁ་སྤེང་རྩོད་བཤད་བྱས་ཚར་བ་
རྤེད་ཅྤེས། ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྒང་ལ་གཅིག་མ་གཏོགས་ཞུ་གི་མིན། དྤེ་དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་
མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཡིན་ནའང་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་མིན་ཐད། གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་མཁན་
དྤེའི་གནས་བབ་དྤེ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་མྤེད་པ་ཞིག དྤེའི་གནས་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གི་ཞུ་ལན་དྤེའི་ནང་ལ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་འགལ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། འགལ་
མྤེད་ཟྤེར་དུས་ཁྱབ་མྤེད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེས་སུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ཡང་ཁྱབ་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཞུ་ལན་གི་ནང་ལ་ཟླ་བ་མང་པོ་ག་སིག་བྱྤེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རག་ཡོད་པ་དྤེའི་ནང་ལ་འགལ་
མྤེད་ཟྤེར་དུས་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་ནས་མར་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས། བྱུང་
རིམ་དྤེ་ད་གིན་ངས་མ་ཞུས། ཞུ་དགོས་མ་བྱུང་ན་བསམ་ནས། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་མར་
གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་གུས་ཞུ་
སོར་བར། དྤེ་ཡང་ཨ་རིའི་ཞོགས་པའི་དུས་ཚོད་སྔ་པོ་རྤེད། ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་འབྱོར་
སོང་། ཞོགས་པ་སྔ་པོར་ཕལ་ཆྤེར་ཆུ་ཚོད་ ༧་༣༠ ཙམ་ལ། ང་ལ་གོག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་ལྟར་འབྱོར་སོང་།
དྤེ་ཟྤེར་དུས་ཕལ་ཆྤེར་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ གི་ཞོགས་པ་ཟྤེར་དུས་ཚེས་ ༦ གི་དགོང་མོ་རྡ་རམ་ས་ལ་
ནས་བཏང་གནང་བ་ཡིན་ས་རྤེད། ༧ པའི་ཞོགས་པ་དྤེར་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཕིར་ལ་གར་ཡོང་དགོངས་པ་ཡིན་ན།
ག་རྤེ་ཡིན་ན་ངས་སུ་ཞིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ལས་བྱྤེད་ཚོས་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོག་འཕྲིན་ནང་ལ་སྤེབས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ལས་བྱྤེད་ཚོས་མཁྱྤེན་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གསར་འགོད་
པ་དང་སུ་ཞིག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ གི་མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཡས་མས་
དྤེར་གཞི་ནས་ཁ་པར་མང་པོ་འབྱོར་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ གི་རྡ་རམ་ས་ལའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོདྤེ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཚབ་ལ་ཤྤེས་རིག་བཀའ་བོན་
དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བསགས་གནང་བ་དྤེའི་རྤེས་སུ་གསར་འགོད་པ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡར་བཅར་ནས། གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕིན་ཏྤེ། ཁྱབ་བསགས་ཕིན་
ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བས་ཨ་རིའི་ཚེས་ ༧། རྒྱ་གར་གི་
ཚེས་ ༨ ཉིན་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེས་ཁྱབ་པ་གཅིག་པོ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་གསར་འགོད་
པར་ཞུས་པ་དྤེ། ཡི་གྤེའི་ནང་ལ་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཟླ་ཤས་སྔོན་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཞིག་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད་
ཅྤེས་འཁོད་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ། ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་ Radio
free Asia ལ་བཤད་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༣ པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣ པ་དྤེའི་ནང་
ཕུལ་ཡོད། དྤེའི་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་ལ་གསང་
གནས་ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་མང་ཚོགས་འབར་
དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། མང་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་དྤེ། དྤེའི་
སྔོན་ནས་ཆགས་ཟིན་པ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཚབ་སུ་ཡིན་མིན་དྤེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཟིན་པ་རྤེད་ཞུ་གི་
ཡིན། དྤེ་ཡང་བྱ་དྤེ་སྔོན་དང་སྒོ་ང་སྔོན་ཡིན་ཟྤེར་བའི་རྩོད་བཤད་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་ཤིག་བཀའ་ཤག་གིས་
གནང་གི་འདུག དྤེ་མ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་དྤེ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད།
གསལ་བཤད་བྱྤེད་འདོད་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་གུས་
ཞུ་སོར་བ་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མྤེད། གསལ་བཤད་བྱྤེད་འདོད་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག མྤེད་ན་འདྲ་
འདུག དྤེ་ཡིན་ཙང་དཔང་རགས་སྒམ་གང་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། དཔང་རགས་སྒམ་གང་དྤེ་གང་ལྟར་འདིར་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཏོན་པ་དྤེ་ཤོག་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་མི་ ༣༨༥༠ ཡིས་ས་ཡིག་
བརྒྱབ་པ་དང་ e-mail མི་རྤེ་རྤེའི་འབྱོར་བ་དྤེའི་གས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་ཤོག་གངས་མང་པོ་དྤེ་འདྲ་
ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། སྒམ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཞུ་སོར་བས་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། དྤེ་ཡོད་མྤེད་ལ་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སིད་སོང་དང་བཀའ་དྲུང་ནས་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་ལན་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད་
ཅྤེས། དྤེའི་ལན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དྤེ་དུས་ལན་
བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་བཀའ་དྲུང་གིས་ལན་ཞིག་བརྒྱབ་པ་རྤེད་དྤེ་ལན་ཐྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཚེས་ ༧ དང་
ཚེས་ ༨ གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཚེས་ ༧ གི་ཞོགས་པ་དྤེར་འདི་ནས་གསལ་བསགས་གནང་བ་རྤེད།

དྤེ་

ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད། སྐད་འཕྲིན་གི་ནང་དང་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས། དྤེ་དུས་སྐད་འཕྲིན་གི་ནང་ལ་ག་
ཚོད་ཐོན་ཡོད་དང་དྤེ་ཚོ་ངས་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། ཡིན་ནའང་ང་སྒྤེར་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁ་པར་མང་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་
འབྱོར་སོང་། བོ་འཚབ་བྱུང་སོང་། བོ་འཚབ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དཔང་རགས་ཨང་ ༤ དྤེའི་ནང་
ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་ Voice of America ལ་སྐར་མ་ ༣ གི་དུས་ཚོད་ཅིག་དང་། ཆུ་ཚོད་ཕྤེད་ཀའི་
དུས་ཚོད་བྱས་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤ དྤེ་ལྟར་བཀོད་ཡོད། དྤེའི་སྔོན་དྤེར་གུས་པའི་ལས་མཚམས་མ་བཞག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྔོན་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་རྤེས། བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་བ་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༡ དྤེ་རྤེད། གུས་པའི་ཚབ་ཏུ་ཤྤེས་རིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་སྐོར་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ གསལ་བསགས་གནང་མ་ཐག
གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདྤེབས་ཚུལ་བཞིན་བྱུང་མྤེད་པར། མང་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེ་
ཆགས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། བཀའ་དྲུང་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢ དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་དཔང་རགས་ཨང་
༣ ད་གིན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། Radio free Asia ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༤ དྤེ་
Voice of America ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཟ་ངི་ཟིང་ངི་ཡོང་གི་
རྤེད་བསམ་ནས། གུས་ཞུ་སོར་བས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ། ཕོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རོགས་གིས་ཞྤེས། དྤེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཀི་གནས་
ཚུལ་ནང་བཞིན་ཆགས་པའི་ཉྤེན་ཁ་འདུག དྤེ་འདྲ་མི་ཡོང་ཞིག་ཚང་མའི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ ༢༠༡༧།༡༡།༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་
གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་དྤེ་འདྲ་ལ་གང་ཡང་དམའ་འབྤེབས་
གནང་མྤེད་གསུངས་ཡོད་རྤེད།

ཡིན་ནའང་གསུང་བབ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ངོས་འཛིན་ཡོད་ལབ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྤེས་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཡོད་ཟྤེར་
བའི་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་འཇོན་ཐང་དྤེ་ཚོ་ཡོད་པའི་ངོས་
འཛིན་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་དོན་གཅོད་བྱྤེད་པའི་སྐབས་ལ་མི་དྤེ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་
ཕིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་དང་གསལ་བཤད་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་བང་དོར་
བརྡ་སོན་གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་། སིག་གཞི་དྤེ་དང་དྤེ་འགལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མིན་གསུངས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་
དང་། ཉྤེན་ཁ་འགོ་གཞི་འདུག འཐུས་ཤོར་འགོ་གཞི་འདུག འགོ་ཉྤེན་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། དྤེའི་མང་ཚོགས་ནང་ལ་མགོ་མང་བ་རྨོངས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཕན་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་རྤེས་ལ་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ New York ལ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠
ཉིན་གཞི་རྒྱ་ཆྤེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དྤེའི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། གོ་སིག་ཚོགས་
ཆུང་གིས། དྤེའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༧ པ་དྤེའི་ནང་ལ་
གསལ་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་དཔང་རགས་ཨང་ ༥ དང་ ༦ དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་
གིས་གསུངས་པའི་བརྙན་དང་ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ལས་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་ཚར་བ་རྤེད་དྤེ། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་མི་
མང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ལས་འགུལ་དྤེའི་ནང་ལ་མི་མང་ཚང་མས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཡང་ཡར་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་Norway ལ་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་
དོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་བསངས་པ་རྤེད་བ། དོགས་པ་བསངས་པའི་རྤེས་སུ་ཡང་ཁ་པར་འབྱོར་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྤེ་བོ་
ཞིག་འགོ་བཙུགས་སོང་། དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས། ད་བཤད་ན་ཡག་པ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་དམ་བཅའ་འདྲ་བོ་ཞིག་བཞག་གནང་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་
རིང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བྱྤེད་ཀི་མི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་བཀའ་ཤག་གིས་མིང་
ཤས་ཕྲན་བུ་ཞིག་འཁྱྤེར་དགོས་ཡོད་ནའང་འཁྱྤེར་གི་ཡིན། འདི་གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཀི་མིན་ཞྤེས་ཐག་བཅད་ཡོད་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ཉིན་མ་ལྔའི་ནང་ལ་ཨ་སོག་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེའི་བར་དྤེར་ད་གིན་རྩོད་ལན་པའི་གསུང་སངས་
དྤེར་བལྟས་ན། མི་མང་གིས་ངོ་རོལ་བྱྤེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་འདོན་
དགོས་ཐུག་པ་རྤེད་ཟྤེར། དོན་ཚན་བཅུ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ལ་བཏོན་པ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་མི་མང་
གིས་ངོ་རོལ་ལས་འགུལ་གང་ཡང་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་མི་མང་ ༣༨༥༠ ས་ཡིག་བརྒྱབ་ནས་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་དཔང་རགས་ནང་ལ་སར་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ཡང་། ད་ལྟ་ངའི་ e-mail གི་ཁ་ཤོག་དྤེར་བལྟས་པའི་
སྐབས་སུ་དྤེའི་ནང་ལ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ཅྤེས་འཁོད་བཞག དྤེ་ཟྤེར་དུས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
བཅུ་བཏོན་ཚར་བའི་རྤེས་ཀི་གནས་སངས་རྤེད། ཚེས་ ༡༨ གུང་གསྤེང་གི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༦ པར་འདོན་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཡང་ཚོད་དཔག་ཐྤེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་
མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ལ་འང་བལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་སིག་གཞི་ལ་འང་བལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་
གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་ཕལ་
ཆྤེར་གསུང་བའི་སྐབས་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱབ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་ས་
མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ངས་རྩོད་པ་རྒྱབ་མ་དགོས་པ་བྱྤེད། མི་མང་གིས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ན་རྤེད།
དམངས་གཙོའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ནས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་
པ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྤེའི་བར་ལ་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་མ་གནང་བའི་སྔོན་ལ་མི་མང་གིས་
ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མ་སོང་། གུས་པའི་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། མི་
མང་གི་མངོན་འདོད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་དམངས་གཙོའི་ནང་ལ་དང་པོ་ཁིམས་དང་། སིག་གཞི་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྲུང་སོབ་
བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དྤེ་དང་པོ་སྲུང་སོབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་
བྱས་ནས། མི་མང་གི་མངོན་འདོད་རྤེད་ཅྤེས་མི་མང་ལ་ད་གིན་ནས་ངས་གོང་དུ་ ཁ༽པ་དྤེ་འགོ་ཚུགས་པའི་
སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡིན། མི་མང་ལ་དབུ་སྐོར་གཏང་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད།
བྱས་ཙང་མི་མང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། མི་མང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གུས་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ནས་བསད་རྒྱུ་
རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྤེབས་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་
མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་གཅིག་རྤེད། དོན་ཚན་བཅུ་བཏོན་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཡང་ལ་དག་ཡོད་མ་རྤེད། ཚེས་ ༡༩ ཉིན་
Canada ལ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་ཅིག་ག་ཚོད་བསད་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེའི་བར་ལ་
ཉི་མ་གཅིག་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་བདྤེ་འཇགས་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་གསལ་བཤད་དང་
གསལ་བཤད་བྱས། གསལ་བཤད་དང་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། གསལ་བཤད་བྱས་པ་དྤེ་
དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ Canada ལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་གང་ཡང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཅྤེས། དྤེ་ནས་མི་མང་གིས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་
གཅིག་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།
དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན། ཉྤེ་བའི་ཆར་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ཐོག་ལ་ཡིག་ངག་
གཉིས་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོས་སོང་། ཡིག་ཐོག་ནས་འབྱོར་སོང་། ངག་ཐོག་ནས་འབྱོར་སོང་། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། ཚང་མ་ཐོས་སོང་། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་ངག་
གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། གསལ་བཤད་ག་ཚོད་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་། ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་
ལ་དག་ཡ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་འདུག བྱས་མི་
འདུག་པས། དྲང་བདྤེན་བྱས་འདུག་པས། བྱས་མི་འདུག་པས། དྤེའི་སྒང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་
བྱས་ཏྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕྤེབས་ཡ་རྤེད། ཁིམས་གཏུག་
ནས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཡ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མི་འདུག་ཅྤེས་འདིའང་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། ད་ལྟ་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་
པར། བཅའ་ཁིམས་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དྤེའི་སྐབས་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་དྲང་བདྤེན་བྱས་འདུག་བྱས་མི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་དང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་འདི་གཏུག་ཆོག་གི་རྤེད། འདི་གཏུག་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས།
ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་འགོ་བསད་པ་ཡིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གནས་
སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ནའང་དྤེ་གཞིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཚོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་དག་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་པ་དང་། དྤེ་ལ་ཡར་འཐྤེན་མར་འཐྤེན་བཟོ་
བཅོས་བརྒྱབ་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་རྤེད། ས་ཡོད་རྤེད། ས་ཕབ་བཤུ་བྱས་
པའི་ཡི་གྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་གཞན་པ་ཙག་ཙིག་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་འགོ་དགོས་པ་མི་འདུག ༸གོང་ས་
མཆོག་གི་མཚན་དང་པོ་དྲུད་ཡོང་མཁན་ཞུ་སོར་བ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༥ པ་ནས་བྱས་པ་
རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༥ ནང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བསྤེབས་
ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་ ༢༠༡༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་ནས་རྩ་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་བཟུང་། ཞུ་རྩའི་ནང་
ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད། དྤེ་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཡིན།
དྤེའི་རྤེས་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྐོར་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གྤེང་སོང་བྱས་མྤེད། དྤེ་ཞུ་མཁན་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་
རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྤེད་ཅྤེས། དྤེ་ནས་གསར་འགོད་པ་ལ་དང་པོ་གསུང་མཁན་
དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པ་རྤེད། ངས་ཁིམས་རྩོད་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་མྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་རང་
ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ ༢༠༡༩ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན། དང་པོ་
གསུང་མཁན་དྤེ་ལྟར་རྤེད། དྤེ་བཤད་ཆོག་གི་ཡོད་ན་མྤེད་ན་ཞྤེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། དྤེ་ནས་ཐག་གཅོད་ཅིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་སོ་ཧྥ་སྒང་ལ་བསད་ནས་ Video བརྒྱབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཐོག་མ་ཞུ་སོར་བར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་བསམ་བོ་མྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐོན་
སྐབས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཞུ་སོར་བ་ཁ་ཐུག་ནང་ལ་ལོག་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ནང་ལ་ལོག་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕོགས་གཅིག་གི་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕོགས་
གཉིས་ཀས་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གནོན་ཤུགས་སད་པ་
དང་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཞུས་མྤེད། ད་གིན་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་རོགས་
གནང་གསུང་གི་འདུག དྤེ་གཟིགས་རོགས་གནང་། གཟིགས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གཟིགས་རོགས་
གནང་། གཟིགས་པ་ཡིན་ན་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་སུ་སུས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དང་
བཅས་པ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཟིགས་རོགས་གནང་། འོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་གཞན་པ་དྤེ་གས་
མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཚང་མ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་
བ་དྤེ་རིགས། ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ལ་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཀི་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡར་
བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལའང་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ཚོའི་ནང་
ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཚང་མ་གཟིགས་ཐུབ་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་ག་
རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་ཆུང་རྩག་ཆུང་རྩག་དྤེ་
རིགས། དྤེ་ཡང་དངོས་ཡོད་མིན་པ་རང་རང་ཞིག་བསྒྲུགས་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་
བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོས་ག་རྤེ་
བྱས་པ་ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་ཁས་ལྤེན་ཐུབ་ས་མ་
རྤེད། ཁོ་ཚོས་ལས་འགུལ་མང་པོ་སྤེལ་གི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་ཚོས་ལས་འགུལ་གང་སྤེལ་བ་དྤེ་དག་རྤེ་རྤེར་སྔོན་
ཚུད་ནས་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཡང་ཁག་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་། ༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་
འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་
སྐབས་ཀི་ཆིབས་སྒྱུར་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་གི་ཡོད་མ་
གཏོགས། སྐད་ཆ་དྤེ་ཕི་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་མི་མང་ཚོས་ག་རྤེ་བཤད་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སྐད་ཆ་
བཟོས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བཟོས་མ་ཚར་བ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་དཔང་
རགས་བཏོན་མྤེད་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཕི་ལ་བཏོན་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེའི་མཚན་རགས་འདུག་བ་ཞྤེས། དྤེ་
ལྟར་བྱས་ནས་མི་མང་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་བཤད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་གསུང་དུས་བཀའ་ཤག་
ཟྤེར་གི་ཡོད་ན། ང་ཁིམས་རྩོད་པ་ཟྤེར་གི་ཡོད་ཅྤེས། ངས་ཁིམས་རྩོད་པ་ཟུར་དུ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཀི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་
ཡོད། ཁིམས་རྩོད་པ་ལ་ག་ཕོགས་སད་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་མི་བཞིས་གདོང་ལྤེན་
བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད། གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་
སྤྱི་པའི་ལས་དོན་བྱྤེད་པའི་སྐབས་ལ་ག་པར་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་ཀི་འདུག ག་པར་གསལ་བཤད་བྱྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་མི་འདུག དྤེ་ཚོའི་གནས་སངས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། སྐབས་རྤེར་ང་
ཚོས་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་མིའི་ནུས་པ་ང་ཚོས་བཏོན། རྒྱུ་ང་ཚོས་བཏང་། ཕར་ཕོགས་ཁ་གཏད་ལ་ཕན་ཐོགས་
རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཕྤེབས་བསུ་
ཞུས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་བཀམ་པ་ཙམ་གིས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་དོན་དག་གྲུབ་ཡོད་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། ད་
ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད་ཅྤེས། གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་
གསལ་བཤད་བྱྤེད་མ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཡང་བསར་མུ་མཐུད་ནས་
གསོལ་ཇའི་བར་གསྤེང་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་དྤེ་ལྟར་ལངས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཐོག་མ་ཟུར་དུ་
སྐད་བཏང་སོང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཟུར་དུ་སྐད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཏང་མ་སོང་། གསོལ་ཇའི་བར་གསྤེང་སྐབས་
ལ་དམིགས་བསལ་བཀའ་མོལ་ས་ཡ་ ༡༌༥ སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་རྩིས་ཞིབ་
ཀི་དག་མཆན་འཁོད་པ་དྤེ་ལ་རིན་ཐང་དང་འགོ་སངས་དང་། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དང་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད་བ། ཤྤེས་ཀི་ཡོད། ཁ་སྤེང་རྩོད་བཤད་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་དུས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཚིག་
གཅིག་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་བ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུས་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཡིད་ཆྤེས་གནང་ནས་གནང་བ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཡོད་དང་མྤེད་ཀི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རྤེད།
ཡིད་ཆྤེས་ཡོད་ནའང་གནང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གིས་འདིྤེའི་ཡིད་ཆྤེས་ཀི་ཁྤེ་ཕན་བངས་ནས་རྒྱབ་
རྤེན་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཕུལ་མྤེད་པ་དང་། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་ཕི་ཟླ་ ༩ པ་ནས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༩
ཚེས་ ༡༩ ནས་དྤེ་དུས་ཀི་དོན་དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀིས་ཡར་ཡི་གྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་
༢༨ ཉིན་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ནས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་འཕར་ད་ལྟའི་དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆྤེས་མར་ཡི་གྤེ་
ནན་པོ་བཏང་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སོང་། ཡིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སངས་དྤེ་ཁིམས་སིག་དང་
མ་འགལ་བ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་རྤེད། དྤེ་ཟྤེར་
དུས་ཕི་ཟླ་ ༡༠།༡༡ ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་དུས་ཚོད་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་བཞིན་དུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ལ་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འགིག་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་རྩིས་ཞིབ་པའི་དག་མཆན། རྩིས་ཞིབ་
པར་བུ་ལོན་ཡིན་མིན་དང་གན་ཡིག་དྤེ་ཚོ་མ་བསན་པ་ཡིན་ན། རྩིས་ཞིབ་པས་ཤྤེས་ཀི་མ་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་དག་མཆན་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའི་རིན་ཐང་དང་། འགོ་སངས་དང་། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་ཚོའི་
འགོ་སངས་མ་ཤྤེས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། Canada ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། བསྒྲུབས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ད་ངས་ཡང་བསར་ཞུ་ཡི་མིན། དམའ་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་དང་
མྤེད་ངས་ད་གིན་ཚང་མ་སན་སོན་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དྤེ་ནས་ཟླ་གངས་མང་པོར་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་ན་འདྲ། གུང་
གསྤེང་མ་བངས་ན་འདྲ། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་བསྒྲུབས་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་
མིའི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའང་ཡོད་མ་
རྤེད། ངོས་འཛིན་གནང་ན་འདྲ། མ་གནང་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡིག་ཐོག་ལ་འཁོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། མང་ཚོགས་ཀིས་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད། འབྤེལ་བ་བྱ་ཡུལ་དྤེ་ཚོས་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་ང་ཚོས་
དཔང་རགས་འཕར་མ་གཅིག་ཕུལ་ཡོད། དྤེའི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ Jims McGovern གི་ཡི་
གྤེ་དང་པོ་ཡིན་ན་གཉིས་པ་ཡིན་ན་གང་ལྟར་ག་རྤེ་ཡིན་ཡང་ Jims McGovern གིས་ཡི་གྤེ་དྤེ་ང་ལ་བཏང་
བ་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གྤེ་ཞིག་ང་ལ་འདྲ་བཤུས་བཏང་སོང་། ཁོ་རང་
ཚོས་ང་འཕོ་འགྱུར་བྱྤེད་པའི་སྐབས་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱས་ནས་ Jims McGovern གི་ལས་བྱྤེད་
Kimberlist Stallion ལས་ཁུངས་ནང་ཡོང་ནས་ད་འདི་ག་རྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད། ཁྱྤེད་
རང་ལ་ཡི་གྤེ་དྤེ་འདྲ་དགོས་ཀི་འདུག་བྤེ། བྱས་ཙང་ང་ལ་ཡི་གྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་དགོས་ལབ་ཡིན། ང་ལ་ཁྱྤེད་རང་
ཚོས་ཡི་གྤེ་སད་ནས་ངས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་མྤེད། རྣམ་པ་ཚོར་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འབྤེལ་ཡོད་ལ་
ཞུས་ན་འགིག་གི་རྤེད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཕུལ་བའི་འདྲ་
བཤུས་ཤིག་ང་ལ་ཡང་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་གིས་ Jims McGovern ང་ཚོའི་བོད་དོན་
སྒང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ཁོ་རང་གི་ལས་བྱྤེད་ནས་གསུང་གི་འདུག ཁྱྤེད་རང་འདིར་
སྤེབས་ནས་ང་ཚོ་དང་དོན་གཅོད་དབར་ལ་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཕིན་སོང་། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་། གང་ལྟར་
བོད་པའི་ Advocacy ལས་ཀ་སྒང་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་ཐུགས་ཕན་ཞྤེ་བོ་ཞིག་སོས་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡི་གྤེའི་ནང་
ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་ NED འགན་འཛིན་ Carl Gershman ཡིས་ང་ལ་ཡི་གྤེ་
ཞིག་སྤེབས་སོང་། ཁྱྤེད་རང་གིས་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ཚད་མཐོ་བོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བཟོས་སོང་། ཁྱྤེད་རང་གི་
རྤེས་ལ་སུ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་མྤེད་འགོ་བསམ་གི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲའི་ཡི་གྤེ་
ཞིག་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ངས་སོ་སོས་འཇོན་རབ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་ཞུ་ཡི་མྤེད། མིའི་འཁིས་ལ་ཆྤེད་མངགས་ཡི་
གྤེ་ལྤེན་པར་རྩ་ཉིད་ནས་ཕིན་མྤེད། ཁོང་རང་ཚུར་ཡོང་ནས་གསུངས་པའི་གནས་སངས་རྤེད། ག་སིག་མྤེད་པ་
དྤེ་ག་སིག་མྤེད་པ་རང་རྤེད། དྤེ་དུས་ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ཤྤེས་ཀི་
ཡོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན་པ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཤྤེས་པ་རྤེད། ཤྤེས་པ་ནང་
བཞིན་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་འདྲི་ཞུས་
པ་ནང་བཞིན། རྩིས་ཞིབ་པ་སྤེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྔོན་ནས་ང་ཚོའི་ག་སིག་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་བསར་ནན་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁ་སྤེང་གསུང་སངས་
དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ཤོད་སངས་དྤེ་ ༢༠༡༢ ནས་དྤེ་འདྲའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ Kimberlist
Stallion ཐུག་པར་ཡོང་བ་དང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་ Todd Stein ང་ཐུག་པར་ཡོང་དུས། ངས་ལས་མཚམས་
བཞག་ཚར་བའི་རྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྤེད། ང་ཐུག་ཏུ་ཡོང་སྐབས་ཁོང་ཚོས་ང་ལ་ཚུར་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡང་
༢༠༡༢ ནས་དྤེ་འདྲའི་འཆར་གཞི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། Todd Stein ཁོ་རང་གིས་སོབ་སོན་དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་
ཞྤེས། དྤེ་ཚུར་གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་འཚོལ་བར་འགོ་བ་གང་ཡང་མིན། དྤེའི་གནས་སངས་ཤྤེས་པ་
སོང་ཙང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་གི་ཡོད། གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་གསུང་གི་མིན་གསུང་དུས་ངས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་མི་
འདུག ཡིན་ནའང་། ཁོང་མི་གཅིག་གིས་གསར་འགོད་པར་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཚིག་མང་ཉུང་ག་ཚོད་བྤེད་སྤྱོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཏོང་གི་འདུག འགྤེལ་བཤད་ག་ཚོད་རྒྱབ་ཀི་འདུག དྤེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕ་ཡུལ་དང་ལུང་ཚན་དང་། ད་ལྟ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་
འོས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མཁན་དྤེ་མ་རྤེད་ན་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཤོག དྤེ་ཡིན་དང་མིན་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིར་འབྤེལ་
བ་ཡོད་མ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དཔང་པོར་སྤེབས་པ་རྤེད། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གང་ཟག་ཅིག་རྤེད། དྤེའི་ངོ་བོ་
ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། དབུས་གཙང་ནང་ལ་འོས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མཁན་ཞིག་རྤེད་ཟྤེར་དུས་
ཙམ་པ་ལ། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་དབུས་གཙང་ནང་ལ་འོས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མཁན་ཞྤེས་གསར་འགོད་པར་
ལབ་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་འོས་མང་ཤོས་བླུགས་པའི་མི་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་བཟོ་ལྟ་དྤེ་
འདྲ་བཟོ་ཡི་འདུག་ད་ཞྤེས། དམའ་འབྤེབས་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་ཀི་འདུག་ད་ཞྤེས། དྤེ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གི་ཐོག་
ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཞུ་ཡི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། རག་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཞུ་བའི་
སྐབས་ལ། མདོ་སད་སག་འཚེར་ནས་འཁྲུངས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་ཞྤེས་ཞུ་མཁན་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་གསར་འགོད་པར་བཤད་དུས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ཁིམས་རྩོད་པས་གང་
བཤད་ཀི་འདུག དྤེ་ཚོར་སངས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁ་ནས་ཐོན་ཚར་བ་དྤེ་ཚུར་ཕིར་འཐྤེན་
བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་སིག་འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་ཟག་མ་རྤེད། དྤེ་
སིད་སོང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ལབ་པ་ཡིན་ན། སང་ཉིན་ནས་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་བོན་གཅིག་ལ་སོན་འཛུགས་
བྱས་པ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་རྤེད་ལབ་ཀི་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཡིན་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ངོ་རོལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་
རྤེད། བཀའ་ཤག་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་དུས་ནམ་ཡང་ནོར་མི་སིད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། བཀའ་ཤག་ཟྤེར་
མཁན་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཁིད་མ་ཆོག་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ།
འགྤེལ་བཤད་དྤེ་འདྲ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་བ། འོ་དྤེ་ཚོའི་གནས་སངས་དྤེ་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད། སིག་འཛུགས་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སོམ་གཞི་
དྤེའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་གི་བཀའ་ཤག་ཡིན་ན། སིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་
ཁིམས་གཏུགས་དུས་མིང་ཞིག་འདོགས་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས་མིང་དྤེ་མ་བཏགས་ཀ་མྤེད་རྤེད་མ་གཏོགས། སིད་
སོང་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་ནང་ལ་བཀའཤག་ལྷན་རྒྱས་ཆ་ཚང་ཡོད་རྤེད་བ། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་འདིར་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་གི་བཀའ་བོན་གཅིག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིར་བཀའ་
ཤག་གི་ངོ་ཚབ་བྱས་ནས་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་བཀའ་བོན་རིམ་པ་བཞིན་བང་རིམ་བྱས་ནས་བཏང་
གནང་སོང་བ། ཡིན་ནའང་གཙོ་བོ་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྤེབས་ཡོད་
མ་རྤེད། ད་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཕྤེབས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཟོ་
མཁན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་རྤེད་བ། དྤེ་ལྟར་རྤེད། དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་
པ་མིན། ངས་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཚོར་ཞུ་གི་ཡོད། བོ་བཟང་སན་གགས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ལོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསུམ་ལ་མ་བྱས་པ་དྤེ་ངས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་བྱས་ཡོད་ད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་
དྲུག་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ད། ཆོས་ཚོགས་ཁག་ ༥༠།༦༠ ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ད། ལོ་གཅིག་གི་ནང་
ལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ལས་བྱྤེད་ ༡༡༥ མཉམ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད། ལོ་
གཅིག་གི་ནང་ལ། ད་དུང་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་དང་ཕོ་བང་དཀར་པོ་རྩིས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་། Canada རྩིས་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་གས་ཚང་མ་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་ངས་གཞན་པ་ལ་དམའ་
འབྤེབས་ཀི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། དྤེ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་དང་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ། ཁོང་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་
བྱྤེད་ཀི་རྤེད། ང་ཚོ་འདིའི་སྒང་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་། འོ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་ངོས་
ལྤེན་གནང་གི་འདུག་བ། ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཕི་དྲགས་པ་ཡིན་ནའང་ཕི་དྲགས་པ་རྤེད། ག་རྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་
དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ན། འདིའི་ཉིན་གུང་ཡིན་དུས་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་མཚན་རྤེད་བ། དྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀི་
རྤེད་བ། ཞལ་པར་འབྱོར་བ་དྤེ་དགོང་དྲོར་འབྱོར་བ་རྤེད། ང་མཚན་ལ་མི་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་བར་ག་བར་འགོ་དགོས་
ཀི་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་མྤེད། མཚན་གཅིག་ཕི་དྲགས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་ཚོའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་
ཐོག་ནས་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་མར་འབྤེལ་ནས་འགོ་ཡི་འདུག་བ།
གཞན་དག་དྤེ་ཚོ་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ན། ང་ཚོའི་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་
དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐག་བཅད་ཡོང་གི་རྤེད། ཡང་བསར་
རྩོད་ཀི་མིན། ད་གིན་སོད་བསད་སྒང་ལ་བཟོ་བཅོས་ཤིག་བརྒྱབ་ནས། སོད་བསད་ནང་ལ་བིས་པ་ཡིན་ན་སོད་
དགོས་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེ་གཅིག་པོ་ལབ་མྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ལྤེན་མཁན་ཞིག་ཡོད་ན་སོད་དགོས་ཆགས་ཀི་
རྤེད། དྤེ་ལབ་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ནང་མོལ་གི་སྐད་ཆ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རྤེ་གསུངས་
པ་རྤེད། ཕ་གིར་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་མཁོ་ཆྤེད་དུ་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེས། དགོས་མཁོ་
ག་རྤེ་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་འགོ་སངས་དྤེ་སྲུང་སོབ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་བཟོས་པ་རྤེད་བ།
དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་བ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས། དོན་ཁང་གི་ངོས་ནས། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་
རྩའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལ་སྲུང་སོབ་ཐུབ་དགོས་པ་ག་རྤེ་བཟོས་ཡོད་རྤེད། དཀའ་ངལ་དྤེ་ལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། གཞན་པ་ང་ཚོས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་ཚོས་བིས་ཡིན་ནའང་ནང་མོལ་ཐོག་
ནས་དངུལ་ཕར་སོག་མ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གཞུང་ལ་ཤ་ཚ་
བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་རྩིས་བསུབ་གཏོང་གི་ཡིན་ལབ་དུས་ཙམ་པ་ལ།
ནང་མོལ་གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གཞག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ལན་གནང་
བ་དྤེའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ། མིང་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་
དོན་ཁང་གཉིས་དབར་ལ་གཞག་དགོས་པ་འདུག་གམ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་བོད་མི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེབས་རྩའི་མིང་སྒང་ལ་འཇོག་དགོས་ཀི་འདུག་གམ། དྤེའི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་འདུག་བ།

བོད་ཀི་ཐྤེབས་

རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚིག་ཐོའ ་ི ནང་ལ་འཁོད་འདུག་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་
བརྒྱབ་ནས་དོན་ཁང་གི་མིང་དྤེ་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐྤེབས་རྩའི་མིང་སྒང་ལ་ཁ་ཐུག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སོབ་ཐུབ་པའི་རྤེ་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད།
རྙོག་དྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ནའང་སོབ་ཐུབ་པའི་རྤེ་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ངས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་མ་དགའ་བ་དང་སིད་སོང་ལ་མ་དགའ་བ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་མྤེད། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཞུ་ཡི་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་དྤེ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་མ་གཏོགས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་སྡུག་ཅག་ཅིག་འཕྲད་ཀི་
རྤེད་ད། ཁ་སྤེང་སྐུ་ངོ་བཀ་ཤིས་དབང་འདུས་ལགས་ཀིས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་ཁ་པར་འབྱོར་སོང་། སྤེམས་
ཁལ་ཞྤེ་པོ་གནང་གི་འདུག སྔོན་མ་ ༢༠༠༥་་་༢༠༠༦ ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ་དྤེ་ IRS ཀི་ Record ནང་ལ་
ཡོད་རྤེད་ད། ཡང་བསར་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དཔྤེ་བསག་གི་རྤེད། དྤེ་གསུང་གི་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ས་འཇུག་གི་སྐོར་དྤེ། ཁ་སྤེང་ནས་ངས་
ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཧ་གོ་བ་ཡིན་ན་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། བཟོ་ལྟ་བཟོ་གི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་ཧ་གོ་
དགོས་ཀི་ཡོད་ན་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་བཏང་ཡོད་རྤེད་བ། དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ།
སུ་ལ་བཏང་ཡོད་མྤེད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ལ་རྩད་གཅོད་གིས་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བྤེད་སྤྱོད་
གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་བཏང་ཚར་རྤེད། ཡང་བསར་མུ་མཐུད་འབྤེལ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་
དཔང་རགས་འཕར་མ་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་རང་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དབྱིན་ཇི་
ཚིག་ Narcissist ལབ་པ་དྤེ་འདྲ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། དཔལ་སིད་དང་ང་གཉིས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་
དྤེ་ it is going to be a big lesson for LS ལབ་ནས་བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་
པོ་རྤེད་ད། དྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་འཕར་མ་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད་དྤེ་ཚོ་ལ་གཟིགས་དང་གསལ་པོ་ཆགས་
ཡོང་གི་རྤེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ WhatsApp ནང་ལ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལ་ཕར་
ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་རྤེད། མི་གཞན་གིས་ཚུར་ལན་ག་རྤེ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཁོ་རང་གི་ Record ནང་ལ་ཡོད་
དགོས་ཀི་རྤེད་བ། རྩད་གཅོད་བྱས། སུ་ཡིན་མིན་ཧ་གོ་བ་ཡིན་ན། བཟོ་ལྟ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ན། ཁྱྤེད་རང་
ཚོས་ག་རྤེ་བཟོ་དགོས་ཡིན་མིན་དྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ལ་མི་གཞན་
པ་ཞིག་གིས་བཏང་ཡོང་བ་རྤེད། ང་དྤེ་འཚོལ་བར་ཕིན་མྤེད་ད། ངས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།
ངའི་ངོས་ནས་དྤེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག དོན་ཚན་བཅུ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་
ཚིག་གཅིག་ཀང་གྤེང་མ་སོང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་མང་པོ་མང་པོ་བཤད་དུས་ཙམ་པ་ལ་རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པ་མགོ་འཐོམ་འགོ་ཡི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་
མཚམས་གཞག་གི་ཡིན། ད་གིན་ཞུས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་གས་དྤེ་ཆ་ཚང་། དོན་ཚན་བཅུ་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་སོན་བརོད་ཀི་དོན་ཚན་དྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་ད་ཞྤེས་ངས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞུས་
ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ངའི་ལྷག་བསམ་ལ་
སོན་འཛུགས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ངའི་འཇོན་
ཐང་ལ་སོན་བརོད་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། ངའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཟང་སྤྱོད་ལ་སོན་བརོད་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཡིན་མ་གཏོགས་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་ག་རྤེ་བརྒྱབ་
པ་ཡིན་ན་དྤེ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གི་གཞི་རྩ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མྤེད་པར། ད་ང་ཚོས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་སོང་ཙང་། ཡང་བསར་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞུ། གཞི་རྩ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མྤེད་པར་ང་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་དྤེའི་གས་ཚང་མ་ངའི་ལྷག་བསམ། ངའི་འཇོན་ཐང་། ངའི་བཟང་སྤྱོད་
བཅས་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁྱྤེད་རང་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གི་ཡིན། ཞུ་སོར་བ་ལའང་གོ་སྐོབས་འབུལ་གི་རྤེད་ད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གཉིས་གསུམ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ད་གིན་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་མཐའ་མ་
ཡིན་གསུངས་ཚར་དུས་ཡང་ཡར་བཞྤེངས་མ་བཞྤེངས་ཧ་གོ་མ་སོང་། གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་
བས་ད་ལྟ་གསུངས་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་འགལ་མྤེད་ལབ་ཡོང་དུས་དྤེ་ལ་ཁྱབ་
དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག་བ། ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། ག་འདྲ་
བྱས་ནས་འགལ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་གཅིག་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ། སན་ཞུ་དྤེ་ཚོ་རྤེད། དཔང་རགས་
༡༦།༡༧ དྤེ་ཚོ་དཔང་རགས་ ༡༡ སན་ཞུ་དྤེ་ཚོ་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་རྤེས་ལ་རྤེད་ཟྤེར་ཅྤེས་ཞུ་སོར་
བས་གསུངས་འདུག་བ། ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གསལ་བཤད་དོན་
ཚན་བཅུ་མ་བྱས་སྔོན་ལ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔང་རགས་ཚང་མ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡོད་ཙང་དྤེ་ག་
བྱས། ཚེས་ ༡༤།༡༥།༡༦།༡༧ དྤེ་ཚོའི་དཔང་རགས་རང་རང་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ཀི་ཡིན་ནའང་དཔང་རགས་མང་
པོ་ཡོད་རྤེད། ཚང་མ་ཡར་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ག་རྤེ་ཡིན་ན་དྤེ་ཕུལ་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་ཐག་ཆོད་
པོས་དྤེའི་གས་བཤད་བསད་དུས་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་རྤེད་མི་འདུག གཙོ་བོ་དྤེ་གང་ལྟར་ཡང་དྤེ་གཉིས་ཀ་གསལ་པོ་
ཞིག་མ་བཟོས་ནའང་ཞུ་སོར་བས་མཚམས་མཚམས་བཀའ་མོལ་གནས་སངས་དྤེ་ཤྤེས་ཡོད་མདོག་མདོག
མཐོང་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས་ཐག་བཅད་དུས་དྤེ་ཁྱད་མཚར་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་
དཔང་རགས་དྤེ་ཚོ་དྤེ་ག་རང་ཡིན། རྩ་བའི་རྡོག་རྡོག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་
བའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་དམའ་འབྤེབས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་བཏང་
མྤེད་ཅྤེས་ཡང་ནས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་རྤེས་ལ་ཕི་ལོགས་ལ་གསར་འགོད་པར་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་ཚོ་
འདིར་གནད་དོན་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་འདིར་གྤེང་སོང་མ་གཏོགས་ང་གྤེང་འདོད་
མྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩ་བས་ནང་ནང་ཕི་ཕི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་ཁོ་རང་ལ་ཡོང་
ཡོད་མ་རྤེད། གནད་དོན་གསར་གྤེང་མང་པོ་བྱས་སོང་། གང་ཡང་གོ་མོང་མྤེད་པ་སྐལ་རྡོར་གིས་ laptop
སད་མ་སོང་བཟོ་འདྲ་བོ་དྤེ་རིང་མ་གཏོགས་གོ་མ་སོང་། དྤེའི་གས་དྤེ་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་
ངས་འགྤེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མིན། ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་ག་ཡིན།
ས་འཇུག་བྱས་པའི་ས་སྒམ་སྐོར་དྤེ་ཚོ་གང་ལྟར་ཡང་སོ་སོས་རྩད་གཅོད་གཏང་རྒྱུ་དྤེའི་གས་ཡོད་རྤེད་བཟོ་འདྲ་བོ་
ཞིག་ཞུ་གི་འདུག རྩད་གཅོད་བཏང་དང་མི་བཏང་དྤེ་་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་སིགས་ར་སྐུལ་གི་ཡོད་མདོག་མདོག་ཅིག་གསུང་གི་འདུག དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིགས་ར་སྐུལ་ཐུབ་རྒྱུ་འདིའི་གས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་དང་སིག་གཞི་སྒང་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་དྤེ་ཁོ་རང་གི་གནང་ཕོགས་སྒང་ལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། དྤེ་ལས་འཕྲོས་པ་གང་ཡང་བྱྤེད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གཙོ་བོ་དོ་བདག་ཁོ་རང་རྤེད།
དྤེ་ལས་མང་བ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་།
བཟང་སྤྱོད་བཅས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་དམའ་འབྤེབས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་བཏང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་རང་གི་སྒང་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ་གཅིག་འདུག འདི་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཆ་༨༌༥། དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
རྩོད་ལན་པ་ལ་རྤེད། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་རང་ཉིད་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་གི་གནས་བབས་
ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་མྤེད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་
པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། ཞུ་རྩ་ ༤༌༢ ནང་འདི་གསལ་བསད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བ་དྤེ་སྔ་མི་མང་གི་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྤེད། དྤེས་ནས་
སྤྱི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་སངས་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡིན་ནའང་རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། འཇོན་ཐང་ཡོད་
པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གནང་
དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཚེས་ ༩ ཉིན་སིད་ཚབ་མཆོག་ཡིན་ནའང་གསུངས་
ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། དོན་གཅོད་བསྐོས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཤིག་དང་།
ཁོ་རང་རང་སོམ་གཞི་གཞན་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་འགོ་ཡོང་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱྤེད་
ཐུབ་མ་སོང་། མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང་། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་གཞི་ལ་ལྟོས་མྤེད་བྱས་
པའི་གནད་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་
དང་བཅས་པ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་གས་ལ་བལྟས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་ཁོ་རང་མི་མང་གིས་འོས་
འདྤེམས་བྱས་པའི་གནས་བབས་དྤེ་ནས་དོན་གཅོད་ལ་དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་རྤེས་ལ། སབས་
མ་ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་དྤེ་ལུགས་སྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེའི་ནང་ལ་མཆན་གཅིག་འདུག ༢༽ ཞུ་ལན་ ༤༌༡ ནང་། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ནི་མི་མང་གི་འགོ་འཁིད་གལ་ཆྤེན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་ཅྤེས་
དང་། སྐབས་འདིར་ (ད་ལྟ་ ༤༌༢ ནང་འདི་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ) སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཁུར་བཞིན་པའི་
སྐབས་འཛིན་སོང་གི་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་ཞྤེས་སྔ་ཕི་འགྤེལ་སངས་མི་མཐུན་པ་དྤེ་བཅད་ཁའི་ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འགོད་ཕོགས་བྱ་རྒྱུ།
ད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་མཐའ་བསོམས་རྩོད་བཤད་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་
རྤེད། མཐའ་བསོམས་རྩོད་བཤད་འགོ་མ་བཙུགས་སྔོན་ལ་ངོ་སོད་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་ཅིག་འདུག དངོས་དོན་
བརྒྱད་པའི་ཐོག་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉན་ཞིབ་གྲུབ་པ་རྤེད། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་དོན་ཚན་ ༤༨ དགོངས་དོན་ལྟར་
མཐའ་བསོམས་རྩོད་བཤད་ཀི་བྱ་རིམ་སྒང་ལ་འགོ་ཡི་ཡིན། གཉིས་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་
ལན་ཐོག་གསལ་བཟོའ ་ི ཉན་ཞིབ་དང་། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ དང་ ༢༧ ཉིན་གཉིས་རིང་གནད་དོན་གཏན་
འབྤེབས་དང་འབྤེལ་བའི་ཉན་ཞིབ། དྤེས་ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠། ༡༨། ༢༤། ༢༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢།
༧། ༨། ༡༤ དྤེ་རིང་ཚེས་ ༢༡ བཅས་བསོམས་ཉིན་གངས་ ༩ རིང་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉན་ཞིབ་ཚུགས། བསོམས་
ཉིན་གངས་ ༡༢ ཉན་ཞིབ་ཞུས་པའི་རིང་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་འབྤེལ་མྤེད་དང་གསར་གྤེང་གསུང་སྐབས་
སངས་འཛིན་ཞུས་ཡོད། དྤེ་མིན་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་དགོས་ཀང་འབུལ་རང་ཞུས་ཡོད། གསུམ་པ། དྤེ་ལྟ་བུ་ལྷོད་
ཡངས་གཏོང་དགོས་དོན་ནི། རྤེས་སུ་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དུས་ཚོད་
འདང་ངྤེས་མ་གནང་བའི་རྤེན་གིས་གསུངས་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་པའི་བཀའ་མོལ་མ་ལྷག་པའི་ཆྤེད་དུ་ཡིན། བཞི་
པ། ད་ལྟ་མཐའ་བསོམས་རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་ཡང་དུས་ཚོད་དྤེ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། བསར་ཟློས་དང་
ཡང་ཟློས། གསར་གྤེང་རིགས་མྤེད་པ་ཕོགས་གཉིས་ཀས་དགོངས་པ་བཞྤེངས་གནང་རོགས། ལྔ་པ། མཐའ་
བསོམས་རྩོད་བཤད་སྐབས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༨ [ཀ] དགོངས་དོན་ཞུ་སོར་བ་
ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས། ཞུ་སོར་བའི་རྩོད་བཤད་གྲུབ་མཚམས། རྩོད་ལན་པ་ནས་ ༤༨ [ཁ] ལྟར་
དགག་པའི་རྩོད་བཤད་གནང་རྒྱུ། དྤེའི་རྤེས་ ༤༨ [ག] དགོངས་དོན་ཞུ་སོར་བར་དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཞིག་
གནང་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། སྐབས་དྤེར་རྩོད་ལན་པས་རྩོད་བཤད་ལ་ལན་འདྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། གཞན་
གྤེང་ཆོག་གི་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་ཞུ་སོར་བ་ལ་གོ་སྐབས་སྔ་ཕི་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། རྩོད་ལན་པར་གོ་
སྐབས་ཚར་གཅིག་ལས་མི་འདུག ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཁིམས་ཡིག་ལྟར་འགོ་རྒྱུ་
ཡིན་པས། དྤེ་དོན་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་གོ་སྐབས་རག་པའི་སྐབས་གསུང་ཐུབ་དགོས། དྲུག་པ། དྤེ་རིང་
མཐའ་བསོམས་ཀི་རྩོད་བཤད་གྲུབ་མཚམས་ཞིབ་གཅོད་ཀི་ཉན་ཞིབ་འགྲུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་ཁ་མཆུ་
ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་ཀི་བྱ་རིམ་མ་གཏོགས་ལྷག་གི་མྤེད། བདུན་པ། ད་བར་དུ་ཉན་ཞིབ་སྔ་
ཕི་ཆ་ཚང་བསོམས་ཉིན་གངས་ ༡༢ འགོར་འདུག དྤེའི་སྐབས་སུ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་དང་དཔང་པོ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་གང་གསུངས་པ་ཆ་ཚང་ས་འཇུག་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཡིག་ཐོག་འབྤེབས་
དགོས་པ་དང་ཚིག་ཐོ་དྤེ་དག་ལ་ལས་བྱྤེད་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་བཅས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་བསར་ཞིབ་ཡང་ཞིབ་
ཞུས་ཏྤེ། མཐར་བཅད་ཁའི་ནང་འགོད་ཕོགས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བརྒྱད་པ། ད་བར་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་
དང་པོ་ ༢༠༡༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གི་ཚིག་ཐོའང་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་མྤེད། དྤེར་བརྤེན་བཅད་ཁ་བཞྤེངས་
རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་ཞིག་འགོར་གི་ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག བཅུ་པ། བཅད་ཁ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཚམས། ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་ཀི་དུས་ཚོད་གཏན་འབྤེབས་དང་འབྤེལ།
གོད་ཡ་གཉིས་ལ་བརྡ་ཐོ་དང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། བཅུ་གཅིག བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་ཉིན་
ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པ་ངོ་མ་འམ་འཐུས་མི་བཅར་ཐུབ་ཚེ་གང་ལྤེགས་དང་། དྤེ་མིན་ཁིམས་རྩོད་པ་བཅར་བ་
ཡིན་ནའང་མ་འཐུས་པ་མྤེད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ། གང་ལྟར་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ། ད་གིན་གོང་དུ་
ཁིམས་ཡིག་གཏན་འབྤེབས་ངོ་སོད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་བསར་ཟློས་དང་ཡང་ཟློས་མྤེད་
པར་ཐད་ཀར་ཐད་ཀར་ཕོགས་གཉིས་ཀས་དུས་ཚོད་སངས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།
མཐའ་བསོམས་རྩོད་བཤད་ཞུ་སོར་བ་ནས་འགོ་འཛུགས་རོགས་གནང་།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ནང་མཐའ་བསོམས་རྩོད་བཤད་སིང་བསྡུས་ཞུ་དགོས་ལབ་ནས་
བིས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་དྲང་པོ་གནང་
འདུག་མི་འདུག འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་དྲང་པོ་བྱུང་འདུག་མི་འདུག བྱ་རིམ་གི་ཐོག་ནས་དྲང་བདྤེན་
བྱུང་འདུག་མི་འདུག དྤེ་དག་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་ན་རྤེད། ཉྤེས་འཛུགས་དོན་ཚན་བརྒྱད་དངོས་དོན་
ཡིན་མིན། རྒྱུ་མཚན་བདྤེན་པ་ཡིན་མིན། ཡང་དག་པ་ཡིན་མིན། ཁིམས་སིག་དང་མཐུན་པ་ཡིན་མིན་དྤེ་
དག་ལ་རག་ལས་པ་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ གི་ཐག་གཅོད་གཏོང་དགོས་པའི་གཞི་རྩ་
རྒྱུ་མཚན་བཅུ་བཏོན་པ། དོན་དངོས་སུ་བརྒྱད་བཏོན་པ་དྤེ་དག་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་ཞིབ་བཤྤེར་བྱས་ནས།
གལ་སིད་དོན་ཚན་དྤེའི་གས་དྤེ། ཉྤེས་འཛུགས་དྤེའི་གས་དྤེ་བྱ་སྤྱོད་རྤེན་གིས་གྲུབ་འབས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡
ཚེས་ ༦ གི་བཀའ་ཁྱབ་ལ་སྤེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་རྒྱུ་མཚན་དྤེའི་གས་ནང་ནས་རྒྱུ་
མཚན་གཅིག་ཀང་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་དང་། ཏག་ཏག་མ་གནས་པ། དྲང་བདྤེན་མ་ཡིན་པ། དངོས་བདྤེན་མ་
ཡིན་པ། ཉྤེས་འཛུགས་དྤེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་ན། རང་བཞིན་གིས་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལ། བཀོད་
ཁྱབ་དྤེ་ལིང་ལིང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཁིམས་ཀིས་ཚོད་དཔག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། ཐབ་ལ་ཐབ་རྡོ་
གསུམ་ཡོད་ན། གལ་སིད་ཐབ་རྡོ་གཅིག་མར་ཟགས་སོང་ན་རང་བཞིན་གིས་སྣོད་དྤེ་འཁྱོག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད།
དངོས་དོན་གི་ཐོག་ནས་རྤེས་དཔག་རྤེད། ཁིམས་དོན་གི་ཐོག་ནས་རྤེས་དཔག་ཏུ་གཟུང་རུང་བ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་གི་
ཡིན། གཉིས་པ་དྤེར་སོན་འཛུགས་དྤེ་དག་དངོས་བདྤེན་མིན་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ། དྤེ་འདྲ་ཞུ་སོར་བས་
ར་སོད་བྱུང་ཡོད་ན། ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་ཆགས་པ་དང་། ཞུ་སོར་བ་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་
བྱུང་བ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་གིས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དྤེ་གས་ལ་ནག་བསུབ་བཏང་བ་དྤེ་ག་
རང་གིས་ཁུངས་འཁྱོལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མཚུངས་ཀི་དོན་ཚན་དྤེའི་གས་དྤེ་བདྤེན་དང་མི་བདྤེན། གལ་སིད་མི་
བདྤེན་པ་ཞིག་ར་འཕྲོད་བྱུང་སོང་ན། དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་ ཁ༽ པ་གཞིར་བཟུང་ཞུ་སོར་བ་ལ་རང་བཞིན་གིས་
ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པར་དམིགས་པ་མ་ཟད། དམའ་འབྤེབས་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་ཞིག་དྤེ་ག་རང་གིས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་རྩོད་བཤད་བྱྤེད་དུས། གནད་དོན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ནས་སུས་
ཁུངས་སྤེལ་སྒྲུབ་སངས་དཔང་རགས་གཞིར་བཟུང་ཐོབ་དང་མི་ཐོབ་ཀི་རྩོད་བཤད་སིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་དུས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནད་དོན་དང་པོར་ཆ་བཞག་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་
ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཡིན་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུ་
དགོས་པའི་ལམ་སོན་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཐུབ་མྤེད་དུས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་མ་བྱས་ནའང་
གནད་དོན་དྤེ་ཐོབ་ཀི་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་ཆྤེད་དུ་ཁུངས་སྤེལ་མ་བྱས་ན་ཡང་། ཞུ་སོར་བས་ག་
རྤེ་ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཡི་ལམ་སོན་དྤེ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་
ཁུངས་སྤེལ་གྲུབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲའི་ལམ་སོན་བྱུང་མྤེད་པ་
ཞིག་ཁུངས་སྤེལ་གྲུབ་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོར་ལབ་དུས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གོ་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་གོ་དགོས་
ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་པ་དང་ལམ་སྤེང་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། རྩོད་ལན་པའི་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དཔང་རགས་སོན་དུས། སྐབས་
དུས་སན་སྤེང་དང་གཅིག་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གནད་དོན་དང་པོ་དྤེ་ལྟར་བྱས། གཉིས་པ་དྤེ་
ལ་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་ག་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། འོ་དང་པོ ཁ༽
དྤེ་ག་རང་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། Donald Trump སིད་འཛིན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
པ་དང་ Xi Jinping ཐུག་འཕྲད་དྤེ་ཚོ་གཉིས་སན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་ཁུར་བབ་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་སོང་། དྤེ་
ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། གཞུང་གསར་པ་སྤེབས་པ་དང་ Donald Trump རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་
བཀའ་ཤག་ནས་ཤྤེས་བཞིན་དུ། བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀི་འཚམས་འདྲི་ཡི་གྤེ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་བ་རྤེད། ད་དུང་རྩོད་ལན་པ་ངོས་ནས་ Donald Trump རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དྤེ་སན་སྤེང་མ་
ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དག་པ་རྤེད་མ་རྤེད་དགོངས་བཞྤེས་ཡོད་པ་ཞུ་
རྒྱུ། ང་ཚོས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ལ་དྲིལ་བསགས་ཀི་དྲུང་ཆྤེ་གཉིས་ལ་དྤེ་ལྟར་དུས་ཚོད་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་སན་སྤེང་
ཞུས་ཡོད་པ་ཁུངས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད། ཁུངས་སྤེལ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་ཞུ་ལན་ནང་ཕུལ་པ་གཞིར་བཟུང་རྩོད་
ལན་པས་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་
ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་གནང་མྤེད་ན་དྤེ་འགལ་འཛོལ་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འཛིན་སོང་
གི་ཁིམས་ལུགས་དང་འཛིན་སོང་གི་འགོ་ལུགས་ནང་ལ་ཐ་སད་དྤེ་འགལ་འཛོལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལས་
འགན་མ་སྒྲུབ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འགལ་འཛོལ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན་
ཆ་བཞག་ན། ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཞིག་མ་བྱས་ན་མ་སྒྲུབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་བཞིན་དུ་མ་བྱས་པ་རྤེད། ལམ་སོན་
ཡོད་བཞིན་དུ་མ་བྱས་པ་རྤེད། ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་མ་བྱས་པ་ཡིན་དུས། དྤེ་འགལ་འཛོལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་མྤེད་པའི་རིང་ལ། དུས་རྒྱུན་དུ་འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དུས་ནས་དུས་སུ་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ནས་གཏནའབྤེབས་གནང་སྤེ་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་གི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྔོན་ལ་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་ཡིན་དུས་ཁ་གསལ་པོ་
བཟོས་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པའི་གནས་སྐབས་རིང་ལ། གཏན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྤེབས་མ་གནང་བའི་རིང་ལ་ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱས་པ་འམ་མ་བྱས་པ་དྤེའི་འགལ་འཛོལ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་
ཐུབ་པ་མྤེད་རྤེད། ལས་འགན་མ་སྒྲུབ་པ་ལའང་ངོས་འཛིན་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་རྤེད། གནང་མི་རུང་བ་ཡིན་ཞུ་
གི་ཡིན། ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་འགན་འཁུར་དོན་དག་དྤེ་བསྒྲུབས་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཆ་
བཞག་ན། གཞུང་གསར་པ་སྤེབས་པ་ནས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་ཞུ་སོར་བས་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས་ Xi
Jinping དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་རྩད་གཅོད་གནང་ནས་ཆྤེད་དུ་མངགས་
ནས་བཅར་ནས་དྤེའི་གས་དྤེ་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པའི་གཞུང་འབྤེལ་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་དྤེ་ལྟར་
བཏོན་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་གྲུབ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས། རྩོད་ལན་པའི་དུས་ཚོད་ ༢༠༡༦ །
༢༠༡༧།༤ ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ལ་དྲིལ་བསགས་ཀི་དྲུང་ཆྤེ་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་
པ་དང་། ཟླ་བ་གཅིག་མ་གཏོགས་དུས་ཐོག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དོན་དངོས་སུ་ལས་ཀ་དྤེའི་དོན་དག་
གལ་ཆྤེ་བའི་ལས་ཀ་དྤེ་བསྒྲུབས་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན། བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་
བྱུང་ཡོད་མྤེད་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་རྤེད་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཡང་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ལྡོག་ཕོགས་ཤིག་
བིས་ཡོད་རྤེད། སྔ་ཕི་མ་མཐུན་པ་ཞིག ལམ་སོན་ཁ་གསལ་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པ། སོན་འཛུགས་ནང་བིས་
ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཞུ་ལན་ནང་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་ལས་འགན་གཡོལ་ཐབས་བྱས་
སོང། བང་དོར་སིག་གཞི་ ༨ པའི་ ཆ༽ དྤེ་ཡང་འགྤེལ་བརོད་ལོག་པ་གནང་ནས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་བཀོད་
ཡོད་རྤེད། འཛིན་སོང་གི་ཁ་མཆུ་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་འགིག་གི་མྤེད་པ། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཤིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད་པ། དྤེ་འགིག་གི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོན་འཛུགས་དྤེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དོན་དག་
ངོ་མ་ལས་འགན་གནད་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་བསྒྲུབས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ག༽ པ་དྤེ་བསམ་
བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀི་དོན་ཚན་དྤེའི་གས་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་ཞུས་སོང་ཟྤེར་ན།
དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་ནང་ལ་སྤེབས་དུས་ཙམ་པར་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན། གང་ཡིན་
ཟྤེར་ན། གནས་ཚུལ་ངོ་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་
དོན་ཚན་ལྔ་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་གས་དྤེ་སྔོན་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་མ་མོང་བ། དྤེ་བྱ་
རིམ་གི་ཐོག་ནས་མ་བདྤེན་པ། མ་འགིག་པ་ཞིག་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་
ཟྤེར་ན། སོན་འཛུགས་དྤེ་སྔོན་ལ་བྱས། ཐག་གཅོད་དྤེ་རྤེས་ལ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་ལྡོག་ནས་
ཐོག་གཅོད་དྤེ་སྔོན་ལ་བྱས། རྒྱུ་མཚན་ཉྤེས་འཛུགས་དྤེ་རྤེས་ལ་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། འཛིན་
སོང་གི་འགོ་སངས་ཕོགས་གཉིས་ཀར་ཉན་ཞིབ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། འཛིན་སོང་གི་བྱ་རིམ་དང་རྦད་དྤེ་འགལ་
ཡོད་རྤེད། ཉྤེས་འཛུགས་ངོ་སོད་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་དཔང་རགས་ག་རྤེ་ཡིན་མིན།
དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན། ཞུ་སོར་བ་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་རོགས་དངུལ་མཇུག་འདྤེད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་
ཚོའི་འགན་མ་རྤེད། ICT གི་འགན་རྤེད་ཅྤེས་ས་ཞིག་ནང་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་ན། དྤེའི་དཔང་རགས་
ཕར་ཕོགས་ངོས་ནས་ཡར་འདོན་འབུལ་བྱས་ནས། ཕར་ཕོགས་ལ་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་
ཀི་རྤེད། དྤེའི་གས་དྤེ་འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་ཀི་བྱ་རིམ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་བྱས་ན་རྦད་དྤེ་རང་བཞིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྲང་བདྤེན་དང་རྩ་འགལ་ཆགས་པ་ཞིག་ལ། བྱ་རིམ་ནུས་མྤེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐག་
གཅོད་ཀང་ནུས་མྤེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གཉིས་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཟྤེར་ན། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་དྤེ་ག་
རྤེ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡིན་ཟྤེར་ན། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚབས་ཆྤེན་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་
མང་པོ་ཞིག་སོན་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། དྤེའི་སྔོན་ལ་དོན་དངོས་སུ་གནད་དོན་གསུམ་ལ་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཞུ་སོར་བ་
ལ་ངོ་སོད་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས། དྤེ་ཡང་བྱ་རིམ་དང་མ་མཐུན་པ། དྤེ་རྤེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དྤེ་
མ་གཏོགས་དོན་ཚན་ལྔ་པོ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བར་ངོ་སོད་བྱུང་མྤེད་དུས། དྤེ་ཁིམས་དོན་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀི་ཡོད། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་ཉྤེས་འཛུགས་ཀི་ཐག་གཅོད་ཀི་གཞི་རྩའི་རྒྱབ་རྤེན་
ལ་ལྤེན་མི་རུང་བ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་ཁིམས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་ནས་
ཏག་ཏག་འགོ་མ་སོང་། དྤེ་བཏོན་པས་ཞུ་སོར་བར་རྦད་དྤེ་ནོར་འཁྲུལ་གི་གངས་ཀ་མང་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ།
ཞུ་སོར་བ་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་སོན་ཆྤེད་དུ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།
གནད་དོན་གཉིས་པ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་རྤེད། རྩོད་
ལན་པ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བ་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ངོས་ནས་
དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེའི་ནང་ལ་སོན་འཛུགས་དང་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
དོལ་རྒྱལ་འབངས་པས་ Xi Jinping ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དྤེའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་མ་སོང་ཟྤེར་
ནས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་པ་དང་བདྤེ་སྲུང་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡོད་པ་ཞིག འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ལ་སན་
སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་ཁུངས་སྤེལ་གྲུབ་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་སྤྱིར་བཏང་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་
གང་འདྲ་ཞིག་ཐོན་པ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཞིག་ཁུངས་སྤེལ་གནང་
ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ལྷོད་གཡྤེང་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ལམ་སོན་ལ་བལྟོས་མྤེད་
བྱས་པ་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྤེས་ལ་ཚབས་ཆྤེ་རུ་གཏང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། དོན་
དངོས་སུ་ཉྤེན་བརྡ་གཉིས་པ། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་དངོས་གནས་ཉྤེན་བརྡ་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་
ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྤེས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་གནང་ནས་
ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་ཞིག་སོན་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་གནང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་
ཡང་། ཆིབས་བསྒྱུར་དྤེ་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་ཞུ་སོར་བས་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་། ཞིབ་འཇུག་
སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། གང་ལྟར་ཕོགས་གང་ནས་བལྟས་ན་
དྤེའི་སྐབས་སུ་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་མྤེད་པ་ཞིག་དང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་ཁུངས་
སྤེལ་གྲུབ་ཡོད། ད་དྤེ་ག་ནང་བཞིན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ག་རྤེ་བཏོན་འདུག་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ཟུར་པ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། སྐར་མ་གཅིག་བཞུགས་ཨ། སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༨ དཔང་རགས་འདོན་འབུལ་མཐའ་
བསོམས་ཀི་རྩོད་བཤད། ཀ༽ ཞུ་སོར་བ་གང་དྤེས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའམ། དཔང་རགས་འདོན་འབུལ་
བྱས་པ་དྤེ་དག་གིས་ཁུངས་སྤེལ་བདྤེན་དཔང་མ་ཐུབ་ལུགས་ཀི་དགག་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀིས་བཏོན་ཟིན་པའི་
དཔང་པོའམ་དཔང་རགས་དྤེ་དག་གིས་བདྤེན་དཔང་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ངྤེས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྤེད་སིང་དོན་བརོད་དྤེ་
དགོས་འདུན་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐབས་ཀི་མཐའ་མའི་རྩོད་བཤད་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཡིན། འདི་གཞིར་བཟུང་ཕྤེབས་
རོགས་གནང་།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ལགས་སོ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་ག་རྤེ་བཏོན་སོང་ཞུས་ན། དོན་
གཅོད་ཟུར་པ་སྐལ་རྡོར་ལགས་དང་ད་ལྟའི་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་
དཔང་རགས་བཏོན་ཡོད་དུས། དཔང་རགས་དྤེས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་མྤེད་ཞུ་གི་
ཡོད། ད་དྤེ་ནས་རྩོད་ལན་པས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ གི་སྔོན་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། བདྤེ་སྲུང་
ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ རྤེས་ལ་དྲིལ་བསགས་དང་བཀའ་
ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་ཤྤེས་བཞིན་དུ། སོན་འཛུགས་ཀི་དོན་ཚན་བཅུ་ནང་ལ་བཏོན་པ་དྤེ། ཞུ་སོར་བའི་
ལྷག་བསམ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་གནད་དོན་གསུམ་པ་
གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་མིར་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པ་རྩོད་
ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་མྤེད། དཔང་པོ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་དོ་བདག་དང་
རྩོད་ལན་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་
མྤེད་དུས་ངག་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གནང་མྤེད་རྤེད། ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་བས་བྱྤེད་ན་དམ་
ཡིག་དྤེ་འདྲ་ཕུལ་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། དམ་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ངག་ཐོག་ནས་ཀང་གནང་
མྤེད་དུས། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧།༤།༡༣ ཉིན་ e-mail དྲ་འཕྲིན་གི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་
རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་བཀོད་མངགས་གཞིར་བཟུང་ཞུ་སོར་བས་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཡར་ལན་ཕུལ་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཞིར་བཟུང་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་ Good to know ཞྤེས་ཚུར་ལན་
འདྤེབས་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེར་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དཔང་རགས་གཅིག་ཀང་བཏོན་མྤེད་དུས། ཞུ་སོར་བའི་
དཔང་རགས་དྤེ་འགན་ཚད་མཐོ་བ་ཆགས་པ་དང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད། བཀོད་མངགས་ག་
རྤེ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་དཔང་རགས་འདི་གཞིར་བཟུང་གིས་བསྒྲུབས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དངོས་དོན་གསུམ་པའི་ ཁ༽ དྤེ་ལས་དོན་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། བཀོད་མངགས་གནང་བ་
གཞིར་བཟུང་ལུགས་མཐུན་གི་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངག་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གྲུབ་ཡོད།
དུས་ཚོད་གནང་དང་མ་གནང་དྤེ་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་རྤེད་ཅྤེས། དྤེའི་གས་དྤེ་ཚང་མ་ངག་ཐོག་ནས་
ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཐྤེངས་དྤེའི་ཆིབས་བསྒྱུར་དྤེའི་དགོངས་དམིགས་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་ཐུག་འཕྲད་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་དོན་དག་དངོས་སུ་བསྒྲུབས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཐྤེངས་གཅིག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་
སྐབས་སུ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དྤེས་ཞུ་སོར་བའི་འཇོན་ཐང་ལ་ཚད་རྒྱབ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ནས་དངོས་དོན་ ༤ པ་རོགས་དངུལ་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་མྤེད་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ སྔོན་ལ་མཇུག་
སོང་འགན་འཁུར་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ལས་བསོམས་དཔང་རགས་ཕུལ་ཡོད། དཔང་རགས་ ༢༦། ༢༧། ༢༨
དྤེའི་གས་དྤེ་ནང་ལ་གསལ་སོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད། ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དོན་ཚན་
བཅུ་བཏོན་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་སིད་འཛིན་གི་ས་རགས་དགོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་ལྷག་མྤེད་པ། དངུལ་རག་
ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དངོས་དོན་ ༤ པའི་ ཁ༽ པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་
བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་མཇུག་སོང་བྱྤེད་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡིན་སྐོར། ཡང་མིན་ན་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་
གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་ས་ཞིག་བཏོན་སོང་། ས་དྤེས་
ནི་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ས་དྤེའི་ནང་དོན་དྤེ། དྤེ་འདྲའི་བརོད་པ་རང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་
མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་ཟད་ས་དྤེ་བཏང་དུས་སྐབས་སུ་ཡར་ས་དྤེ་ལ་གདོང་ལྤེན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
གསལ་བཤད་མྤེད་པ་དྤེ་འགལ་འཛོལ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་གཅོད་ཀི་
གཞི་རྩར་བངས་པ་དྤེ་མ་འགིག་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དངོས་དོན་ ༥ པའི་ ཀ༽པ་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས། འཐུས་ཤོར་གནང་སངས། ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་
རྒྱུགས། འཐུས་ཤོར་གནང་སོང་ཟྤེར་ནས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་
བས་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཡང་ཛ་དྲག་གནས་
སངས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བ་དྤེ་གོང་རིམ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། གོ་བསྡུར་བྱས་པ། བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ཡིག་འབྤེལ་དྤེའི་གས་དྤེ་དཔང་རགས་ལ་ཕུལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
དངུལ་ཁང་གི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་གས་དྤེ་དཔང་རགས་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་དངུལ་
ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་དྤེའི་སྤེལ་ཐབས་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་
མྤེད་དཔང་རགས་ཕུལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ ཁ༽ པ་དྤེ་དངུལ་གི་གོང་གུན་བཏང་ཡོད་མདོག་མདོག་དོགས་སོང་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་
Canada ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དྤེ་དཔང་རགས་ཕུལ་ཡོད། དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ང་ཚོས་དཔང་རགས་
ཁུངས་སྤེལ་སྐབས་སུ་གནང་ཡོད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དྤེའི་ནང་ལ་གལ་སིད་ལབ་ནས་བིས་ཡོད་རྤེད། གལ་
སིད་དང་ན་བརྒྱབ་ནས། ཞུ་སོར་བས་གལ་སིད་མ་འོངས་པ་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཕོག་ན། ཕོག་སིད་པ་རྤེད།
འབབ་སིད། དྤེ་འདྲའི་དོགས་སོང་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངག་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་དང་། ས་འཇུག་དྤེ་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་ནས་ཡར་ཕུལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁལ་ཕོག་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས།
དོན་ཚན་འདི་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ ཀ༽ ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་
བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། རྩོད་ལན་པའི་ཚིག་ནན་བརོད་དང་བཙན་བརོད་དང་
གནོན་ཤུགས། འགྤེལ་བཤད་མ་མཐུན་པ་མང་པོ་གནང་ནས། གང་ལྟར་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་ནན་
བརོད་གནང་མ་སོང་ཞྤེས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གནས་སངས་གསལ་
བཤད་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། རྒྱབ་ལོངས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། སན་ཐོར་བཀོད་དགོས་པ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ག་དུས་ཡིན་ན། དུས་ནམ་ཡང་། སྐབས་དྤེ་དུས་དང་། རྩིས་ཞིབ་པ་ཕར་ལོག་རྤེས་སུ།
དྤེ་འདྲའི་ནན་བརོད་བྱས་མྤེད་པ་ཞིག་དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁ་གཏད་བརག་ཞིབ་སྐབས་སུ་དྤེའི་གས་དྤེ་ལན་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ས་འཇུག་ནང་ལ་ཡོད་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་དག་ངོ་མ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་
དངོས་སུ་ཡོང་བསད་ཅིག་གསལ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་རྤེད་པྤེ། སྤྱིར་བཏང་ནས་བལྟས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན། གལ་
སིད་ཕར་ཕོགས་ངོས་སུ་ཡོང་བསད་ཡིན་ན། འདི་ནས་སོད་བསད་ཅིག་གསལ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེ།
དོན་དག་དངོས་སུ་ལས་ཀ་དྤེ་ཁོ་རང་ནོར་བ་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དོན་དག་དངོས་གནས་
དྤེ། རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་འདི་འདྲ་རང་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། གལ་སིད་
ནན་བརོད་ལབ་པ་དྤེ་གནང་མྤེད་པ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནུས་མྤེད་དང་ཕིར་འཐྤེན་
ཆགས་ཀི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ནང་དོན་གི་ཐོག་ནས་མ་འགིག་པ་གཅིག་བྱས། བྱ་རིམ་གི་ཐོག་
ནས་ཀང་དྤེ་འགིག་གི་མྤེད་པ། གནད་དོན་དྲུག་པ་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་དྤེ། བྱ་
རིམ་གི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་ ༥༣ ཁ༽པ་གཞིར་བཟུང་གི་བརྒྱུད་རིམ་བྱུང་མྤེད་དུས་དྤེ་ཡང་ནུས་མྤེད་ཆགས་ཀི་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ནས་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ ཁ༽དྤེ། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ དྤེ་བུ་ལོན་མིན། གནང་སིན་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩོད་ལན་
པས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་རྩོད་ལན་པས་ཐོབ་སྐལ་རྤེད། སོག་ཆ་རྤེད་ཟྤེར་བ་མ་
གཏོགས། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་དྤེ་བུ་ལོན་རང་ཡིན་པ་ཁིམས་ཤོག་ཁོ་རང་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར། ཤུགས་
ཆྤེ་བ་ཞིག དྤེ་མ་གཏོགས་ཁིམས་ཤོག་དྤེའི་མཉམ་དུ་ཡང་ Execution ལབ་ནས་ཟུར་ལ་ཡང་བསར་བསྣོལ་
འཇོག་བྱས་ནས། ཁིམས་ཤོག་ཁོ་རང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ལོངས་ཤིག་སར་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་འདྲའི་དཔང་
རགས་འདོན་འབུལ་གནང་ཐུབ་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁིམས་ཐོག་ནས་བཞག་པ་དྤེ་བུ་ལོན་
རང་ཡིན་པ་ཞིག་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ནས་དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཀ༽ ཟླ་སོན་ཤར་གིང་གི་གནད་དོན་འདི། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ལབ་པའི་བརོད་པ་དྤེ་
ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། དམའ་འབྤེབས་གནང་བ་དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཐུབ་མ་སོང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པོས་སོ་སོ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་དང་། སོ་སོ་ལ་མཐོང་ཆུང་། ཁྱད་གསོད་བྱས་པ། སོ་སོ་རང་ལ་ཁུངས་
སྤེལ་བྱས་པ་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་གནང་བ་ཞིག་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེ་
མ་ཟད་དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་དྤེ་བཤད་པ་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་བཤད་མྤེད་པ་ཞིག་དང་གོ་མྤེད་
པ། ཐོས་མྤེད་པ། ཐོས་མྤེད་དུས་བཤད་མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔང་པོ་གཉིས་ཀི་བརོད་པ་མཐུན་
གི་མྤེད་པ་མ་ཟད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་དྤེ་ང་ཚོས་ནུས་མྤེད་ཀི་བྱ་རིམ་བརྒྱུད་ནས། འཁོན་འཛིན་བྱས་ཡོད་
དུས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དྲང་ཚུགས། ཁྤེ་ཕན་སྲུང་སོབ། ཕོགས་ཞྤེན་མཁན་ཡིན་པ་དྤེ་དཔང་པོའ ་ི བརོད་པའི་ནང་
ནས་བསྒྲུབས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཚད་གཞི་འདིའི་ནང་ནས་ཚད་གཞི་གཅིག་ཚང་ཡོད་ནའང་དཔང་པོ་འདིའི་
ཁུངས་སྤེལ་གི་བརོད་པ་ལ་དོགས་པ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། དྲང་བདྤེན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་སྤེབས་ཡོང་
དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྤྱིར་བཏང་ནས་ Collaborate ལབ་
ནས་ཡང་དཔང་པོ་འཕར་མ་ཞིག་ཡོད་ན། འཕར་མ་འདི་རྒྱབ་རྤེན་གི་ཆྤེད་དུ་ཡང་འདོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་ནང་ནས་གསལ་སོན་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ་དཔང་པོ་འཕར་མ་
གཉིས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འགུགས་འབོད་ཐུབ་མྤེད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་
ནས་དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་འདི་ལས་དོན་བྱས་དང་མ་བྱས། ལས་རྒྱུན་རིང་ལ་ལས་འཁུར་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ།
ལས་དོན་བྱས་དང་མ་བྱས་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་འདི་ལས་གནས་འཕོ་འགྱུར་མཚམས་འཇོག་གི་
འགལ་འཛོལ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། འདི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་
མྤེད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་སོར་བའི་ལས་རྒྱུན་རིང་ལ་མིན་པ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དྤེ་ནས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོ་
དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་སོན་གནད་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད་དུས་ཙམ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོའ ་ི འཕྤེར་ཚད་
དང་འགན་ཚད་མཐོ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དྲང་ཚུགས་ངོས་ནས་སོན་གནད་གཅིག་ཀང་བྱུང་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ།
རང་བཞིན་གིས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོའ ་ི བརོད་པ་དྤེའི་གས་ཁུངས་ལྡན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།
དྤེ་ནས་དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཁ༽དྤེ་ལ། ཌི་སི་ཁུལ་གི་གཙོས་ས་གནས་ཁག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་
འཆར་ཅན་བྱས་པ་འདི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ས་གནས་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ནང་ནས་ནྤེའུ་ཡོག་ནས་དཔང་
པོ་གཅིག་ཐོན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་གི་འགྤེལ་བརོད་ནང་ནས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་གནང་བ་དྤེ།
དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་གྤེང་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་དཔང་པོ་དྤེས་ཁུངས་སྤེལ་གནང་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི ཀ༽ རྤེད། ཁིམས་དོན་དང་པོ་ནང་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོན་འཛུགས་དང་
ཐག་གཅོད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁིམས་མཐུན་བྱུང་མྤེད་ཞུ་ཡི་ཡོད་རྤེད། འདི་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་
རྤེད་ལབ་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་འགལ་མྤེད་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། འགལ་མྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད་
མ་གཏོགས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ། དོན་ཚན་ ༥༣ འཇུག་གི་མྤེད་ལབ་ནས། འདི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་བཀོད་མྤེད་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱབ་ཀི་མྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞུ་ལན་ནང་ལ་བཀོད་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྩོད་བཤད་གནང་ཐུབ་
རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་འདིའི་ཐོག་ལ་རྩོད་བཤད་མང་པོ་གནང་ཟིན་ཚར་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། མང་པོ་ཞིག་ཞུ་མི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་པ་བྱྤེད། ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་
ཉྤེས་འཛུགས་ནང་ལ་འདི་ཁིམས་ཀི་བྱ་རིམ་དང་མ་མཐུན་པ། འགལ་འཛོལ་བྱས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། འགལ་
འཛོལ་འདི་བྱས་པའི་རྤེན་གི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་ལབ་དུས། ཐག་གཅོད་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་ཉྤེས་པའི་ངོ་བོར་
ཐག་གཅོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཐག་གཅོད་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་གནང་ན་འགིག་
གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་དང་འགལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་ཀི་བྱ་རིམ་འདི་
འགིག་གི་མི་འདུག་ལབ་ནས་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད་དུས་ཙམ་ལ། སོན་འཛུགས་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཐག་
གཅོད་གནང་ཚར་བའི་རྤེས་ཀི་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་བཅུ་ཙམ་མ་ཡིན་པ། ཐག་གཅོད་ཀི་སྔོན་ལ་ཡང་སོན་
འཛུགས་གསུམ་གནང་ཡོད་པ་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་བྱ་རིམ་དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག སོན་འཛུགས་དྤེ་
གཉིས་ཀར་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོན་འཛུགས་ཀི་བྱ་རིམ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོན་འཛུགས་རྤེས་
ལ་ཙམ་མ་ཡིན་པ། སྔོན་དྤེ་ལའང་ཞུ་གི་ཡོད། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན། སྔོན་དྤེ་ལ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ཀི་དང་པོ་
དྤེ་བང་དོར་བརྡ་སོན། འདི་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅིག ཞི་ཅིང་ཕིང་ Florida དྤེའི་གས་དྤེ་ཚང་མ་འདྲི་རྩད་
དང་། དྤེའི་གས་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ཟྤེར་གི་ཡོད་ན། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ ཁ་པ་གཞིར་བཟུང་
ཉྤེན་བརྡ་བྱུང་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་འགིག་གི་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། ཉྤེན་བརྡ་གཞིར་བཟུང་བྱུང་
མྤེད་ན། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ལབ་པའི་ཐ་སད་དྤེ་མར་ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་གཅིག་བྱས། དྤེ་ནས་ཉྤེན་བརྡ་
བཏང་དུས་ཙམ་པ་ལ། འགལ་འཛོལ་ཆུང་བ་ཞིག་ལ་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གི་ཐག་གཅོད་ཆུང་
ཆུང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཏང་བའི་རྤེས་སུ་ད་དུང་ཉྤེས་འཛུགས་ག་
རྤེ་བྱས་པ་ཡིན་མིན་དྤེ། སོན་གནད་དང་བྱ་རིམ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་གོ་བུར་དུ་འདི་ལྟར་འཕོ་འགྱུར་གི་
ཐག་གཅོད་བསྤེབས་པ་དྤེ། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་ན། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་དྤེ་གཏོང་དགོས་བྱུང་སོང་།
དྤེ་འདྲ་ལབ་དུས་ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་དུས་ཙམ་པར། ཉྤེན་བརྡ་ཁོ་རང་ཉྤེས་
པའི་ཐག་གཅོད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འགལ་འཛོལ་ཆུང་བ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་དང་། འགལ་
འཛོལ་ཚབས་ཆྤེ་བ་དྤེ་ལ་འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་གཅོད་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། འགལ་འཛོལ་གཅིག་ལ་ཉྤེས་པ་གཉིས་
བཏང་བ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དྤེ་ནས་ཁིམས་དོན་དང་པོ་ཚར་སོང་བ་བྱས།
ཁིམས་དོན་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། ད་འདི་ཡང་འགྤེལ་ལོག་གནང་སོང་། དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་སིག་གཞི་
༧(༥) པ་དང་འགལ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ལ་འགྤེལ་ལོག་གནང་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་འབུལ་
མི་དགོས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་སོན་པའི་འགྤེལ་ལོག་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུས་ཡོད་ན། རྒྱབ་རྤེན་
ཡིག་ཆ་དྤེ་འཁྱྤེར་ཤོག་ཟྤེར་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་ཚུར་རྩད་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པ་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུས་མྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ།
དཔང་རགས་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་ཁོ་རང་གིས་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀི་ཡི་གྤེ་དྤེ་བྱས། དྤེ་ནས་
བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་དྤེའི་གས་དྤེ། དོན་ཚན་དྤེས་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངོས་སུ་བུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པ་མཁྱྤེན་བཞིན་དུ། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས་མ་ཕུལ་བ་དྤེ་སྔོན་རྩིས་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) འགལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་གྲུབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ནས་དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་དྤེ་རྩོད་བཤད་ཞིབ་ཕྲ་དྤེ་རིང་གནང་ཟིན་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གནང་ཟིན་པ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པར། ད་སྣོན་མ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་ལ། སྣོན་པ་མང་པོ་ཞིག་བསོན་སོང་།
དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན། དྤེའི་ནང་ལ་གནད་དོན་བརྒྱད་པ་དྤེ་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་བཅུ་རང་ནས་སོན་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའི་རྤེས་ལ་འཕར་མ་ག་རྤེ་ཞུས་སོང་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་འདྲ་བཤུས་ལྤེན་པ་དང་།
མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་དང་། དྤེ་གས་དྤེ་གནད་དོན་བརྒྱད་པ་ལ་སར་ནས་རྩོད་ལན་པས་འགྤེལ་བཤད་
གནང་སོང་། དྤེ་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ནས་སིག་གཞི་འགྤེལ་ལོག་གནང་བ་བྱས། དྤེ་ནས་མཐའ་
མའི་དགོས་འདུན་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཞུ་སོར་བས། མཐའ་མའི་དགོས་འདུན་ད་ལྟ་ཞུ་ན་འགིག་གི་རྤེད་པྤེ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་མཉམ་དུ་མར་མཐུད་ན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ལགས་སོ། རྩོད་ལན་པ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ།
ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་རྒྱ་གང་ཆྤེ་གསལ་བསགས་སྤེལ་ནས། གསར་འགོད་འདུ་ཚོགས་དང་། མི་མང་།
གཞུང་འབྤེལ་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་དག་ཡོངས་སུ་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་དུས། སིངས་ཆ་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་
འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དམའ་འབྤེབས་ཆགས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན། དམའ་འབྤེབས་
ཀི་ཚད་གཞི་དྤེ་ཚབས་ཆྤེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་དུས། དྤེ་ཙམ་གཏན་
འཇགས་ཀིས་བསད་ཡོད་དུས་ཙམ་ལ། དྤེ་ཙམ་གི་ཚབས་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་
དམའ་འབྤེབས། ཞུ་སོར་བར་སོན་འཛུགས་དྤེ་སྔོན་གྤེང་ཁོ་རང་ནས་ཡིད་ཆྤེས་བོ་འགྤེལ་དགོས་པ་ཟྤེར་དུས་
ཙམ་པ་ལ། མི་དྤེ་ཡིད་ཆྤེས་མི་རུང་བ་ལབ་དུས་ཙམ་པར། ཚབས་ཆྤེན་གི་ནག་ཐིག་བཀོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་མི་ཚེ་མདུན་ལམ་ལ་གནོད་སོན་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་ལ་
ནག་པོ་ཆགས་ནས་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་ལ་གནོད་སོན་བྱས་པ། ཞུ་སོར་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཞུ་སོར་
བའི་ནང་མི་དང་ཚང་མའི་མདུན་ལམ་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ནག་ཐིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གལ་སིད་བདྤེན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བདྤེན་པ་དྤེ་སིངས་ཆ་
གང་དུ་ཡིན་ནའང་བཤད་ཆོག་གི་རྤེད། ཡིན་ནའང་བདྤེན་པ་མ་ཡིན་པའི་སོན་འཛུགས་ཞིག་དྤེ་འདྲ་གནང་ཡོང་
དུས་ཙམ་ལ། ཞུ་སོར་བར་དམའ་འབྤེབས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་གཏུག་
འདིའི་མཐའ་མའི་དགོས་འདུན་སོགས་སངས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། མཐའ་མའི་དགོས་འདུན་དྤེ་སིང་བསྡུས་ཞུ་གི་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་བརྒྱུད་རིམ་སིག་མཐུན་བྱུང་མྤེད་པ་དང་། ཐག་
གཅོད་གནང་ཕོགས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་སིག་གཞི་འགོ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཐག་
གཅོད་ཁོ་རང་བརྩི་མྤེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ཉྤེས་འཛུགས་དྤེ་ཕིར་འཐྤེན་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཀི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་རང་བཞིན་དང་འགལ་བ། སོན་འཛུགས་གནང་སངས་དྤེ། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན། ཉྤེན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བརྡ་བཏང་བའི་བྱ་རིམ་ཁོ་རང་། གསལ་བཤད་ཀི་གོ་སྐབས་མ་སད་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་འདྲི་རྩད་ཀི་སན་ཐོའ ་ི
འདྲ་བཤུས་མ་སད་པ། དྤེའི་གས་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་དྲང་བདྤེན་དང་འགལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞིན་ཐག་གཅོད་
དྤེ་གཞི་རྩ་འཇོག་ཡུལ་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེ་དངོས་བདྤེན་མ་ཡིན་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ། དྤེའི་གས་དྤེ་ང་
ཚོས་རྩོད་བཤད་གནང་ཡོད་དུས་ཙམ་པར། དྤེའི་ཐག་གཅོད་ནང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འདི་འགོད་རོགས་གནང། འདི་
ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། གཉིས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་གཞུང་འབྤེལ་བརྒྱུད་ལམ་དང་མི་མང་ཚོགས་འདུ་ཡོད་སར་ཞུ་
སོར་བ་ལ་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་དྤེའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་
ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གཞུང་འབྤེལ་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་སྐབས་སུ་ཁིམས་གཏུག་བྱྤེད་དགོས་
པའི་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཅད་ཁ་ཁྱབ་
བསགས་གནང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་དང་པོ་དྤེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དྤེའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཡོད་ཞུས་ན། ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་དྤེའི་གས་དྤེ། མང་
ཚོགས་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་བྱས། གཉིས་པ་དྤེ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་སོན་
འཛུགས་གནང་བ་དྤེ་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་འགྤེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད་དུས་ཙམ་
པ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དངོས་དོན་ཇི་ཡིན་གནས་ཐུབ་ཆྤེད་དཔལ་ལྡན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་གནང་བའི་རྤེས་ལ། གནད་དོན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ཁིམས་བཅད་གང་གནང་བའི་ནང་དོན་
སིང་པོ་དྤེ། བཀའ་ཤག་གིས་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེ་འགྤེམས་
བསགས་གནང་ཡུལ་གཞུང་འབྤེལ་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་དག་ནང་ལ་བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་ཀི་ནང་དོན་དབྱིན་བོད་
གཉིས་ཐོག་ནས་འགྤེམས་སྤེལ་གནང་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་རོགས་གནང་། དྤེའི་ངོ་བཤུས་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་
ལ་གཏོང་རོགས་གནང་། འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་མང་ཚོགས་ནང་རྣམ་རོག་ཞི་འཇམ་དང་།
དངོས་བདྤེན་གསལ་བཟོ་ཡོང་ཆྤེད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་
གནང་རྤེས་ཀི་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན། གནད་དོན་རྤེ་རྤེར་ཁིམས་བཅད་གནང་བའི་སིང་དོན་དྤེ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་འོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་མཐའ་མ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། ཞུ་སོར་བའི་ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་རྤེད། ད་གིན་རྩོད་
ལན་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་ང་ཚོའི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ནང་ལ་ཁིམས་རྩོད་པའི་དོད་
ལབ་ནས་ལོགས་སུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་ནང་ལ་བྱ་རིམ་དང་འབྤེལ་བའི་འགོ་གོན་ལབ་ནས་འདི་
ལྟར་བྱས་ནས་འགྤེལ་བརོད་གནང་ནས། དྤེའི་ནང་ལ་ཁིམས་རྩོད་པའི་འགོ་གོན་ཞིག་འདི་ལྟར་ཚུད་ཡོད་རྤེད། ད་
དོན་དངོས་སུ་ཁ་མཆུ་འདིའི་ནང་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཉྤེས་འཛུགས་དྤེའི་གས་དྤེ་ཡང་དག་པ་དང་དངོས་
བདྤེན་མ་ཡིན་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་དགོས་འདུན་དང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་རང་བཞིན་གིས་
ཁིམས་ཁང་གིས་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་སིད་ཐག་གཅོད་དྤེའི་གས་དྤེ་དྲང་པོ་བྱུང་མྤེད་པ།
དངོས་བདྤེན་མ་ཡིན་པ། བྱ་རིམ་དང་མཐུན་མྤེད་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ནུས་མྤེད་ཆགས་པ་
དང་། དགོས་འདུན་ཞུས་ཡོད་ནའང་རྤེད། མྤེད་ནའང་རྤེད་ཐག་གཅོད་དྤེ་རང་བཞིན་གི་ནུས་མྤེད་དང་། དྤེ་ག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནང་བཞིན་སྔར་གནས་བསར་གསོའ ་ི བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སྔར་གནས་
བསར་གསོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གུན་གསབ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བ་དོ་བདག་རང་ཉིད་ལ་གུན་གསབ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མིན་ན་
གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་ལ་འབུམ་རྤེ་རྤེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་གུན་གསབ་དགོས་ཀི་
མྤེད། ཁ་མཆུ་དྤེ་གུན་གསབ་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གི་མྤེད། རང་ཉིད་ཀི་ཆྤེད་དུ་མིན་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ང་
ཚོས་ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༨ པའི་ ཁ༽ པའི་
དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག ཞུ་སོར་བས་འདོན་འབུལ་བྱས་པའི་དཔང་པོ་དང་དཔང་རགས་ཡོངས་སུ་རོགས་
པས་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་དྤེ་ལ། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དངོས་
དོན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་ཆོག་པ་གིས། དངོས་དོན་དང་པོ་དྤེ། སྐབས་དུས་སོ་སོ་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་
པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་ཞྤེས། རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལམ་སོན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ལམ་
སོན་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་རྩིས་དང་འཛིན་སོང་གི་འབྤེལ་
བའི་ལམ་སོན། དྤེ་ཡང་ ༢༠༠༦ ལོ་ལ་བཏོན་པ། ༢༠༡༢ ལོ་ལ་ཡོད་པ། འོ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་ཞིང་གསལ་བ་
འདི་ལྟར་བཏོན་ཡོད། སྐབས་དང་དུས། ལོ་དང་ཚེས་གངས། ཐ་ན་གཟའ་དང་ཟླ་བ་ཡིན་ནའང་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་
མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བཀོད་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་
སྤེལ་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་། སྐབས་དྤེ་དུས་སྐབས་
དུས་སོ་སོར་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་བཀོད་
མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་རྤེད། འཁོད་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་གང་ཡང་བཏོན་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། འཁོད་
མྤེད་པའི་དཔང་རགས་ང་ཚོས་བཏོན་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་གསལ་པོ་ཡིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་
ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པ། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དང་། དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་ཡོངས་སུ་
རོགས་པས་དྤེའི་ལུགས་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་
པ་ཁུངས་སྤེལ་གསལ་ཞིང་གསལ་བ་བྱས་ཡོད། དྤེ་འཁོད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་
ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་དང་། དངོས་དོན་གནད་དོན་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་
གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དཔང་རགས་དང་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་
ནས་གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། སན་སྤེང་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད། གསལ་པོ་གསལ་རང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་བྱས་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཁ༽ དྤེ་སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་
དྤེ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་གོང་གི་ ཀ༽ ཁུངས་སྤེལ་ཚར་བའི་རྤེས་སུ། རང་བཞིན་གིས་ཁ༽ དྤེ་ཁུངས་
སྤེལ་འགོ་གི་འདུག ཁུངས་སྤེལ་འགོ་བ་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་ ཁ༽ དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཡང་གལ་
པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གི་ཚུལ་དུ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེའི་ཐོག་ལ་ཁུངས་
གསལ་ཞིང་གསལ་བ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ནས་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་བྱས་ནས།
གང་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ གོང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་མ་གཏོགས་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་གང་
ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་སྐབས་དུས་སོ་སོ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཞུས་ཐུབ་མྤེད་པ་གསལ་པོ་
རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བྱས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད།
དངོས་དོན་གཉིས་པ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ག༽ ལུས་སོང་ད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཨ་ལྤེ། ག༽ དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག འདི་ཆགས་མ་རྤེད་པྤེ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། བྱྤེད་ཀི་མིན་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་འདོད་པ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ག༽ བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་དྤེ་རྤེད། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཡིན་དང་མིན་ལབ་རྒྱུ་དྤེ།
དྤེ་རིང་ང་ཚོའི་མཐའ་མའི་གཏུག་བཤྤེར་དྤེ་ཚར་ཚར་བ་རྤེད། མཐའ་མའི་གཏུག་བཤྤེར་གི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེའི་ནང་
ལ། འདས་ཟིན་པའི་གཏུག་བཤྤེར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ནང་ལ། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གསལ་བའི་ ༤་༦ དང་ ༤་
༧། ༤་༨། ༤་༡༠ ལ་སོགས་པ་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཡིན་དང་མིན། ཁུངས་སྤེལ་གསལ་པོ་བྱས་པ་
ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་དྤེ་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་། ཞུ་སོར་བར་གཞི་མྤེད་སོན་འཛུགས་
བྱས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ། དྤེ་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་
བྱྤེད་ཕོགས་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་ཞིག་གི་ཁུངས་སྤེལ་ཚང་མ་
བྱས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་
སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་སྐབས་དྤེ་དུས་བཤད་ཡོད་
མ་རྤེད་ལབ་པ་གཅིག་པོ་ཞིག་བིས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་མ་བཤད་པ་ཙམ་གིས་མྤེད་པ་ཞིག་ཁྱབ་ཐུབ་ཀི་མ་
རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་མིན་པ་དང་། དྤེ་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རྩོད་ལན་
པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བིས་བཞག་པའི་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ། དྤེ་ག་རང་གཞི་རྩ་དང་ཁུངས་ལུང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་
ཡིན་མ་གཏོགས། གཞི་རྩ་མྤེད་པ། ཁུངས་ལུང་མྤེད་པ། ཀུན་སོང་སྡུག་ཅག་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་མ་ཉྤེས་ཁག་
གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན།
དངོས་དོན་གཉིས་པ། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་
ལམ་སོན་ཡོད་པར་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་ཡངས་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་ལ། ང་ཚོས་ཁུངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྤེལ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་གོས་ཆོད་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་
པ། བཀོད་ཁྱབ་ག་རྤེ་ཡོད་པ། འདས་ཟིན་པའི་ཞུ་སོར་བ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་གོས་ཆོད་གང་འདྲ་
བཞག་ཡོད་པ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ། དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་གོས་ཆོད་དྤེ། དྤེ་ག་རང་དང་འབྤེལ་བའི་གོས་ཆོད་ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༦ གི་གོས་ཆོད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ད། གོས་ཆོད་དྤེའི་ནང་ལ། དྤེ་
དང་དྤེ་འབྤེལ་བའི་གོས་ཆོད་ལ་སོགས་པ་བཏོན་ཡོད། ལམ་སོན་བཏོན་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་གང་ལྟར་ཡང་། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་། སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་
ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ཡོད་རྤེད། བཏང་མྤེད་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་
མ་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞུས་ཡོད་ལབ་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་ཁུངས་
སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དངོས་དོན་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ལ་ལྟོས་མྤེད་
གནང་ཡོད་ལབ་ནས། ལམ་སོན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་
སོར་བས་བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞུས་པ། དྤེ་ག་རང་གི་ཁུངས་གང་ཡང་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་
ཚོས་དྤེ་ཁུངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བསལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དངོས་དོན་གསུམ་པའི་ ཀ༽ དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། གོས་ཚོགས་
གོང་མའི་དབུ་འཛིན། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རུང༌།
གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་ཐུག་ཡོད་མ་རྤེད། ཐུག་པའི་དུས་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་ལ་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་ཐུག་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ཡོད་རྤེད། བཀོད་མངགས་གནང་རྤེད། ཐུག་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
གསལ་པོ་ཞིག་རྤེད། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན་ཐུག་ཐུབ་ཡོད་པའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་
སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཐུག་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ཁུངས་སྤེལ་དྤེ་རྩོད་
ལན་པས་ཁུངས་བསལ་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་འགོ་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་ཐུག་དགོས་
པའི་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་རྤེད། གནང་བ་དྤེ་ཁ་པར་སྒང་ནས་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་
བྱས་པ་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་རྤེད། གནང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་གལ་ཆྤེའི་རང་བཞིན་གང་འདྲ་ཡིན་པ། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་
འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཐུག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡིན་པ། དགོས་པ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། འདས་ཟིན་པའི་དོན་
གཅོད་དང་དྤེ་ཚོས་གང་འདྲ་བྱས་པ། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཁུངས་བསལ་ནས་ང་ཚོས་དྤེ་ཐུག་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་
ཞྤེས། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་ཆ་ཚང་བྱས་བཞག་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ M5 ནང་
ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དྤེ་ག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རང་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྤེད་མ་གཏོགས།
དྤེ་ལས་བརལ་བའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མ་ཡིན་པའི་མི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ M5 ནང་ལ་ལམ་སོན་གསལ་
པོ་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཁུངས་བསལ་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་
ཁུངས་གང་ཡང་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ལ་བཀོད་མངགས་གནང་མ་སོང་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་
བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཨི་མྤེལ་ཞིག་ཁྱྤེར་བསྤེབས་པ་རྤེད། ཨི་མྤེལ་དྤེ་ངས་དྤེ་སྔ་ཡིན་ནའང་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན། སྔོན་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ལན་འདྤེབས་རྤེད། བཀ་ཤིས། ཟླ་བ། པ་
སངས་སྐད་བཏང་ཞོག་ལབ་དུས། ངས་བཀ་ཤིས། ཟླ་བ། སྐད་བཏང་ཚར་ཡིན་ལབ་པ་དྤེ་ནང་བཞིན་ཞིག་རྤེད།
དྤེས་གང་ཡང་ཁུངས་བསལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཁུངས་གསལ་པོ་བསལ་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་
ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། གཞི་རྩ་མྤེད་
པའི་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། བདྤེན་པ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད།
དངོས་དོན་གསུམ་པའི་ ཁ༽དྤེ། ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན།
ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་ལབ་
དུས། བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གཞན་པ་ཞིག་ལ་རྤེ་བ་རྒྱབ་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས། བཟོ་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཁས་བངས་ཚར་བ་རྤེད། བཟོ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་
རྤེད་མ་གཏོགས། བཟོ་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པས་གང་བཤད་པ་དྤེ་
བདྤེན་པ་རྤེད། བཟོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་རྤེད། མ་ཐུབ་
པའང་རྤེད། མ་ཞུས་པ་དྤེ་འབད་བརྩོན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཨི་མྤེལ་ཞིག་བཏང་ནས་བཞག་ཡོད་རྤེད། འགིག་
གི་མ་རྤེད། ཨི་མྤེལ་ཞིག་བཏང་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་དྷ་རམ་ས་ལའི་བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་
གཏོང་ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་འགན་འཁུར་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། མ་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་
མ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད། ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་དྤེ་
དག་ལ་བརྤེན་ན་ཡང་ང་ཚོས་གཞི་མྤེད་སོན་འཛུགས་བྱས་ནས། མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
བྱས་མྤེད། མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ལབ་པ་དྤེ་ཀུན་སོང་སྡུག་ཅག་ཅིག་དང་། མ་བྱས་པ་ཞིག་བྱས་སོང་ལབ་པ་
ཞིག་དང་། གཞི་མྤེད་ཀི་སོན་འཛུགས་ཤིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད།
དངོས་དོན་བཞི་པ། ཀ༽ བར་ལམ་ནས་བོ ད ་མི འི ་ སི ག ་འཛུགས་ཀི ས ་ཨ་རི ་ གཞུང་ནས་རོ ག ས་དངུལ་
ཐོ བ ་ཐབས་འབད་བརྩོ ན ་ལྷོ ད ་མྤེ ད ་གནང་བཞི ན ་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེ ན ་པ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནས་མཇུག་
སོ ང ་འགན་འཁུར་གནང་མྤེ ད ་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཁུངས་སྤེལ་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད།
རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མདོར་བསྡུས་ན་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་
གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ བར་དུ། དྤེའི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་ལས་མྤེད་པའི་དཔང་རགས་ཁུངས་སྤེལ་ང་
ཚོས་བྱས་ཡོད། རྩ་བའི་ཌོ་ནལ་ཊམ་དང་པོ་ནས་སིད་འཛིན་ལངས་པའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད། སིད་འཛིན་ཐོབ་ཚར་དུས་རོགས་དངུལ་གི་
དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོང་ཡོད་པ། མི་ཚང་མ་ལ་སིད་འཛིན་གི་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་
བྱས་ཡོད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དྤེ་ཡི་རྤེས་ལ་ང་ཚོས་ཨ་རི་རོགས་དངུལ་བཅད་པ་ཡིན་ལབ་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༣༧
གཅོག་གི་ཡིན་ལབ་པ་དང་དྤེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡོང་དུས་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་
གསྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། མྤེད་པར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། སན་གསྤེང་དྤེ་ལུགས་ཞུས་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་གང་ལྟར་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གནང་དང་གནང་ཡོད་མྤེད། ཐ་ན་རྩིས་མགོ་ག་རྤེ་འོག་ལ་ཡོད་
མྤེད། དྤེ་ཡང་ག་དུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད། ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་
དུས། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ དྤེ་དུས་མ་གཏོགས་རྩིས་མགོ་གང་གི་འོག་ལ་ཡོད་
པའང་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཞྤེ་བོ་འབད་བརྩོན་བྱྤེད་པ་ལ་བྱས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་སྔོན་ལ་སན་གསྤེང་ཞུས་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ང་ཚོས་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁོ་ཐུག་ཏུ་འགོ་བ་
ཡིན་ཞྤེས་ཡིན་ལབ་པ་རྤེད། རྡོག་རྡོག་བཤད་ན་ང་ཚོས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་ཡིན་ led by Richard
Gere ལབ་ནས་བིས་ཡོད་རྤེད། སོ་སོ་མ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ not led by the
Representative of His Holiness the Dalai Lama but led by the
Richard Gere ཞུས་ཡོད། ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། དཔང་རགས་དྤེ་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་དང་དྤེ་བཞིན་གི་
དཔང་རགས་ཕུལ་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལུགས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་གི་དཔང་རགས་ཤིག་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་
མ་རྤེད། ངས་བྱས་པ་ཡིན་བྱས་པ་ཡིན་ Richard Gere མཉམ་དུ་འགོ་བ་ཡིན་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས།
དྤེ་ལུགས་ཀི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་ར་རང་ཐུབ་ཀི་ཐོག་ནས་བྱྤེད་
ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་ཆ་ཚང་བྱས་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་གཞི་མྤེད་སོན་བརོད་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་
ཟྤེར་བ་འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད་ཞུ་གི་ཡིན།
དངོས་དོན་བཞི་པའི་ ཁ༽ཨ་རི་གཞུང་གི་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་སོང་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་
དགོས་པའི་གནད་དོན་ཡིན་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་རྤེད། ས་འཇུག་གཅིག་
མ་གཏོགས་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། སྤྱིར་བཏང་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་ཟྤེར་དུས་ས་འཇུག་མང་ཉུང་གི་སྐད་ཆ་མ་
རྤེད། གཅིག་མ་གཏོགས་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། འདི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་འདུག་བ་ ICT དྲ་རྒྱའི་ནང་ལ་
འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ནས་ ICT འདི་ནང་ནས་ཞུས་ཏྤེ་ Appropriation Committee དྤེ་ལ་
ཕར་ཕུལ་རྤེད་ལབ་པ་འདི་ཞུ་སོར་བའི་ཁོང་རང་གིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་གསུངས་རྤེད། ICT བརྒྱུད་
ནས་ཁོ་ཚོ་ལ་སད་རྒྱུ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དྤེ་མཚོན་ཚར་
བ་རྤེད། ICT ཡི་ལས་འགན་ཡིན་སྐོར་དྤེ་མཚོན་ཚར་རྤེད། ཁ་ཐུག་བཤད་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད་ད་སྐད་ཆ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁ་ཤས་ Indirectly ལབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། གོ་བརྡ་བཏང་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་ཁ་དཔྤེ་ཁོ་རང་
ནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་འགོ་ཡོད་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་གསལ་པོ་རྤེད།
དངོས་དོན་ལྔ་པ། ཀ༽ དྤེ་ལྟ་བུ་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བཅས་ལ་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ལ་
ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཨ་རིའི་དངུལ་ཁང་གི་དཀའ་ངལ་འདི་ཡོང་དུས་ཐུགས་
འཚབ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད། དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་འཕྲད་
པ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞུས་པ་ཡིན། ཕུལ་བ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གནད་འགག་དྤེའི་
སྐབས་སུ་གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ Bank Manager སྐབས་དྤེ་དུས་ཐུག་པར་འགོ་བའི་
སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུས་མྤེད་པ་འདི་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་རྤེད།
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀང་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་པ་རྤེད། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
བཀའ་ཡིག་སྤེབས་སོང་ལབ་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དངུལ་ཕི་ལ་བཏང་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་
དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསྤེང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་ག་རང་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་ Bank
Manager ཐུག་རྤེས་ང་ཚོ་རྤེ་ཞིག་ཉྤེན་ཁ་ལས་ཐར་སོང་ཞྤེས་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་རྤེད། རྤེ་ཞིག་ཉྤེན་
ཁ་ལས་ཐར་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། ང་ཚོའི་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་
སངས་ཤིག་རྤེད། ཛ་དྲག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དངུལ་བཏང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས།
དྤེའི་སྒང་ལ་ཐབས་ཤྤེས་གང་ཡང་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཧོལ་རྒྱུགས་རྤེད། དྤེ་ལྷོད་གཡྤེང་རྤེད། དཀའ་ངལ་
སྤེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཙང་། མཐའ་མ་སྒོ་རྒྱབ་མི་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། རྦད་དྤེ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་མི་ཐུབ་པ་
ཞིག་ཡིན་ན་སྒོ་ཁོ་རང་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་སྒོ་རྒྱབ་མི་དགོས་པ་འདི་ལ་བརྤེན། དྤེ་ག་རང་གིས་ག་
རྤེ་མཚོན་གི་རྤེད་ཟྤེར་ན་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་གི་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་རྩིས་མགོ་གཅིག་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ་ངས་ཞུས་མྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཧོལ་རྒྱུགས་རྤེད། ལྷོད་གཡྤེང་རྤེད། ཁུངས་
སྤེལ་ཆ་ཚང་བྱས་ཡོད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་ལྟར་སྐབས་དྤེ་དུས་སན་གསྤེང་ཞུ་མྤེད་ལབ་
པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་སན་གསྤེང་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་
ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། འགག་རྩ་ཅིག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་
འཕྲད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རྤེད། དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མའི་ཡི་གྤེ་སྤེབས་ཚར་བ་
ཡོད་རྤེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་ཚར་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་ཡིན་དུས་དྤེ་དང་དྤེ་ལུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་
རྤེད།
དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ ཁ༽པ་འདི་རྤེད། རྩ་བས་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་དགོས་པ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སྤེན་གསྤེང་ཞུས་
པར་ཐུགས་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ནང་འོལ་ཚོད་ཀིས་འདྲོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་ལབ་པ་འདི་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ལབ་པ་འདི་
རྤེད། གལ་ཏྤེ་ཁལ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཕོག་ན་ལབ་པ་འདི། གོང་གུད་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གོད་གུད་བཏང་ཡོད་རྤེད་ལབ་
ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཕོག་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་སྒོར་མ་ལ་
བསྒྱུར་ན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་ལས་བྱྤེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའི་ག་ཕོགས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས།
ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་གོད་གུད་འདི་འདྲ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རྤེད་ད་ལབ་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད་ད། རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོད་དཔག་གི་རང་བཞིན་དང་། གལ་ཏྤེ་
ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ཁུངས་གང་ཡང་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་གི་ཚོར་བ་ཞིག་སྤེབས་རྤེས་ངས་རོགས་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གོང་གུད་བཏང་བཞག་
ལབ་པ་དྤེ། དོགས་སོང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཟོས་བཞག་ལབ་པ་རྤེད། དོགས་སོང་ཞིག་སྤེབས་ན་གང་ཟག་
ཁོང་རང་བོད་ཡིག་བོད་སྐད་མ་ཤྤེས་པའི་རགས་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ལབ་པ་ཡིན་ཚར་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཚོད་
དཔག་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཡི་སྒང་ལ་ཁུངས་སྤེལ་ཆ་ཚང་བྱས་བཞག་ཡོད། དགག་ལན་གི་ཚུལ་དུ་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་
ཡོད།
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གང་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ ཀ༽ ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་
དང་ཕྤེད་ཀ་བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིཔ་པ་ལ་ནན་བརོད་གནང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་
ཡོད་རྤེད། ནན་བརོད་གནང་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩིས་ཞིབ་པ་སྐབས་དྤེ་དུས་འདིར་སྤེབས་རྤེས་ནན་བརོད་
གནང་ཡོད་མྤེད་དང་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་མར་གསུངས་པ་རྤེད། བརྒྱུད་རིམ་གསུང་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངས་ཡང་བསར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མདོར་བསྡུས་
ན། ཞུ་སོར་བས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ། དང་པོ་དྤེ་ལ་སོད་བསད་ག་ཚོད་ལྷག་འདུག ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་འདུག དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འཕྲོས་བཤད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་སོད་བསད་འདྲ་
མི་འདུག་པྤེ་ལབ་རྤེད། དྤེ་ལབ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པས་མི་འདུག་ལབ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་མཚམས་
བཞག་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དྤེའི་སྔོན་ལ་ Belgium ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་ཚར་བ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་ཆ་
ཚང་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་བཞུགས་ཡོད་མ་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་རྩིས་ཁ་
དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད་ད། གཞི་རྩའི་འགོ་ལུགས་ཆ་ནས་ཕོགས་
གཉིས་ཀ་ནས་གཅིག་ལ་སོད་བསད་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་ལ་ཡོང་བསད་ཡོད་ན། ད་རྩིས་ཁ་འདི་ཏག་ཏག་བསད་
ཡོད་མ་རྤེད། གཅིག་ལ་ཡོང་བསད་ཡོད་ན་གཅིག་ལ་སོད་བསད་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ནས། ཏག་ཏག་བསད་མི་
འདུག་ལབ་པ་འདིའི་ཚིག་ཁོ་རང་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། རྩིས་ཁ་
འདི་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་ལབ་འོང་དུས། ད་ཞུ་སོར་བས་འདི་ལ་ཆ་བཞག་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་
དུས་རྩིས་ཞིབ་པས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། ༢༠༡༣ ་་་༢༠༡༤ ལོའ ་ི རྩི་ཁའི་ནང་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕྤེད་ཀ་རོགས་དངུལ་སྒངང་ལ་རྤེད་བཞག ༢༠༡༢༌༌༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ི སན་ཐོ་དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་རྤེད་བཞག དག་མཆན་
བཀོད་ཚར་བཞག ཚང་མ་འགོ་ཚར་བཞག་ལབ་པ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པས་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་བརྒྱབ་ཚར་
བ་རྤེད། སིད་སོང་གིས་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་བརྒྱབ་ཚར་དུས་ད་སྤེབས་དགོས་ཀི་རྤེད་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་
དུང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། མཚམས་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་ལབ་ན། ལམ་སྤེང་ད་འོ་ན་གན་ཡིག་གཅིག་འདུག་ད་
ལབ་དུས། དྤེའི་རྤེས་ལ་ད་རྩིས་ཞིབ་པས་གན་ཡིག་དྤེ་ག་བ་ཡོད་ལབ་ཡིན་གསུངས་སོང་བ། གན་ཡིག་ག་བ་
ཡོད་ལབ་དུས། རྩིས་ཞིབ་པ་ཡིས་ལམ་སྤེང་ཁོ་རང་གན་ཡིག་འདི་འཁུར་ཤོག་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ག་
བ་ལ་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། ལམ་སྤེང་ཞུ་སོར་བས་ཁ་པར་བཏང་བ་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ཚོ་བཏང་ཤོག་དང་ལབ་
པ་རྤེད། e-mail བཏང་རྤེས་གན་ཡིག་དྤེ་སད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཁོ་རང་གིས་ཡང་བསར་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གཅིག་རྤེད། གཉིས། གསུམ། བཞི་ཁོ་རང་
མར་འགོ་རྤེས་རིམ་པས་རིམ་པས། རིམ་པས་རིམ་པས་བྱས་ནས། ངས་ཞུས་པ་ཡིན་པ་སྐབས་དྤེ་དུས། རྩིས་
ཞིབ་འདི་རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་ཡིན་དུས་གནོད་ཤུགས་སོད་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། བཙན་དབང་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་
རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ཐབས་ལམ་འདི་སྒང་ལ་ནན་བརོད་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་རྦད་དྤེ་བྱྤེད་ཞོག་ལབ་པའི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། ནན་ཏན་གི་ཚུལ་དུ་བསར་ཟློས་བསར་ཟློས་བྱྤེད་
པ་དྤེ་ནན་བརོད་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས། ནི་ནི་དགར་དང་བརྣན་པའི་ས་ལབ་པ་འདི་བརྡ་སོད་ནང་
ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ནན་བརོད་ཟྤེར་དུས་འདི་གཅིག་དང་གཅིག གཉིས་དང་གཉིས་ནན་པོར་བྱས་ནས་
འགོ་བ་འདི་ནན་བརོད་ཆགས་པ་རྤེད། དངུལ་འབོར་དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་
ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན། ཁུངས་སྤེལ་གསལ་པོ་བྱས་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་བུ་ལོན་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་མ་རྤེད། བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན་པ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་སད་པའི་ཡི་གྤེ་དང་། ཁོ་
རང་ཚོའི་གསུང་བཤད་སྐབས་སུ་དྤེབ་སྒང་གི་སྔོན་གྤེང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གྤེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
སོན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་དང་ངྤེས་སོན་པས་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡི་གྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དོན་དམ་པ་འདི་ང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པ་རང་ཚོའི་ཐོབ་ཆ་ཁོ་རང་
ཚོས་སོག་ཆ་ལབ་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའི་ཐོབ་སྐལ་ལབ་པ་རྤེད། གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ལབ་པ་རྤེད་གང་ལྟར་
ཡང་ང་ཚོ་ལ་རག་པ་ཕར་སད་མི་དགོས་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེའི་སྐབས་སུ་ངས་གསལ་པོ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་
ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་སྔ་ཡུལ་ཁིམས་ལྟར་བུ་ལོན་ཡོད་པའི་གན་ཡིག་ལབ་པ་དྤེ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་
ཡང་གན་ཡིག་ཡོད་རྤེད་ལབ་ཀི་འདུག་བ། གན་ཡིག་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་འགྱུར་བ་བཏང་ཚར་རྤེད་ད། ཞུ་སོར་
བའི་ངོས་ནས། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ལབ་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བུ་ལོན་ལྟར་བཞག་པའི་གན་
ཡིག་ལབ་པ་དྤེ་ཞུ་རྩ་ནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྣོན་འཕྲི་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཚར་བ་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་གན་ཡིག་ལབ་པ་དྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་གནང་བ་དྤེ་རང་གིས་མ་ཤྤེས་པའི་
ཐོག་ནས་ལབ་པ་ཡིན་དུས། ཏག་ཏག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། བུ་ལོན་མ་རྤེད། བུ་ལོན་ཡིན་དགོས་ན་ངས་
གསལ་པོར་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། བུ་ལོན་ཡིན་དགོས་ན་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སོད་དགོས་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། གཅིག་རྩ་ལ་གཡར་རྤེས་གཅིག་གིས་སོད་དགོས་པ་དྤེ་བུ་ལོན་རྤེད། སོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་བུ་ལོན་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་ཁིམས་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ང་ཚོའི་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ལྤེན་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཌོ་
ལར་འབུམ་བདུན་དང་ཁི་ལྔ་རྩིས་བསུབ་བཏང་ཚར་རྤེད། ལྷག་མ་དྤེ་ཡང་ ༢༠༢༡ ཕི་ཟླ་ ༡ ནང་རྩིས་བསུབ་
གཏང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་ཡིག་ཐོག་གསལ་པོར་འཁོད་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁུངས་སྤེལ་གསལ་
པོ་བྱས་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལུགས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་
གཅིག་ཡོད་རྤེད་ལབ་ནས་ད་ལྟ་བར་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་གན་ཡིག་གཅིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུ་རྩ་་ནང་སྣོན་
འཕྲི་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ལ་བསྒྱུར་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གན་ཡིག་ཡོད་རྤེད་ལབ་པ་དྤེའི་
གཞི་རྩ་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ལ་བཤད་རྒྱུ་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གསལ་ཞིང་
གསལ་བ་ཞིག་བྱས་ཡོད།
དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཀ༽ བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ཁྱྤེད་རང་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་དང་
མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་མདུན་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡོད་པ་སོགས་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་རིང་སིད་
སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་བསྒྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།
དཔང་པོ་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་ག་རང་ལབ་ནས་དཔང་པོས་སད་ཡོད་པའི་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དམའ་འབྤེབས། དྤེའི་ནང་ལ་ག་
རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་བསྒྱུར་
ཐབས་ལབ་ནས་དྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར། ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་ལབ་པ་དྤེ་མོ་རང་གིས་དོན་ཚན་གསུམ་
ནང་ལ་གང་འདྲ་གང་འདྲ་ཞིག་ལབ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བིས་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་
ཁིམས་རྩོད་པ་ལ་ཀློག་ཏུ་བཅུག་པ་རྤེད། ཁིམས་རྩོད་པས་འདི་བདྤེན་པ་རྤེད་པྤེ་ལབ་རྤེད། དཔང་པོས་བདྤེན་པ་
རྤེད། བདྤེན་པ་ཡིན་ཙང་ང་འདིར་སྤེབས་ཡོད་ལབ་པ་རྤེད། ད་དུང་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་ན་ག་རྤེ་
ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཆ་ཚང་བྱས་བཞག་ཡོད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་
དཔང་པོ་གཉིས་ཀའི་ཆུ་ཚོད་ལ་ཁྱད་པར་ཞིག་འགོ་གི་ཡོད་པ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་
མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བྱས་ཡོང་གི་རྤེད་བསམ་པ་
སོ་སོར་ཡིད་ཆྤེས་ཡོད། གང་ལྟར་དཔང་པོ་གཉིས་དྤེ་ཡོང་བ་རྤེད། གསུངས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་
དཔང་པོར་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མི་འདུག དྲང་པོ་བཤད་པ་ཡིན། ག་རྤེ་གསུང་གི་འདུག མི་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་
དོགས་པ་ཐྤེ་ཚོམ་བྱས་ནས་ཨྤེ་ཨྤེ་ལབ་ནས་ལབ་སོད་མཁན་ཞིག་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་བསད་ས་གང་འདྲ་ཡིན་
མིན་ཧ་མི་གོ་མཁན་ཞིག་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་མཚམས་མཚམས་ལ་ཉལ་ཁིའི་སྒང་ལ་བསད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་འདུག
མཚམས་མཚམས་ལ་ Sofa སྒང་ལ་བསད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་འདུག མི་དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ས་རྤེད། ང་ཚོ་མི་
ལྐུགས་པ་མ་རྤེད། མི་ཚང་མ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་མཁན་རྤེད། མིས་ག་རྤེ་བྱས་པ། དྲི་བ་ག་རྤེ་བཀོད་ན་ལན་ག་རྤེ་
བརྒྱབ་འདུག་ལྟ་ཆོག་གི་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོ་ལ་དྲི་བ་ལྔ་བཅུ་ནས་དྲུག་ཅུ་བཏང་སོང་། དྤེ་རིང་གསུངས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོང་། དྲི་བ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་བཏང་ཡོད་གསུངས་སོང་། ལན་གཅིག་དང་གཅིག་ཅྤེས་ལན་བརྒྱབ་སོང་། སོབས་པ་
གདྤེང་ཚོད་མཐོན་པོའ ་ི སྒང་ནས་ལན་བརྒྱབ་སོང་། པ་ལགས་དང་བཟའ་ཟླ་ཡན་ཆད་ཡོང་ཡོད་རྤེད། བདྤེན་པ་
ཡོད་རྤེད། ངས་དྲི་བ་གང་ཡང་བཏང་མྤེད་པ། ཞུ་སོར་བས་དྲི་བ་བཏང་བ་མི་འདུག རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བས་བཅོས་
ནས་འདུག་དགོས་ན་ཡང་བསར། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ནས་གསལ་པོ་བཟོས་ནས་བཅད་ཁ་ནང་ལ་ཐོན་ཡོང་མདོག་ཁ་བོ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག
དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཁ༽ D.C. ཁུལ་གི་ཕྤེབས་པའི་སིད་སོང་མཆོག་ལ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ནིའུ་ཡོག་ནས་
ཕྤེབས་པ་རྤེད། གཏམ་གྤེང་བྱས་མ་སོང་། ཁུངས་སྤེལ་བྱས་མ་སོང་། ད་དྤེ་ག་རྤེ་ལབ་རྤེད། འོན་པ་མིན་ན་ཧ་གོ་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སྐབས་དྤེ་དུས་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་མོ་ཊ་ནང་ལ་ཡར་མར་འབབ་དུས། ཞུ་
སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག རག་པར་ང་ང་ལབ་འདུག་མཁན་མཉམ་དུ་ང་འགོ་འདོད་མི་འདུག ལབ་
ནས་དྤེ་གཏམ་གྤེང་མ་རྤེད་པྤེ། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གིས་ཕར་བཤད་པ་དང་ཞུ་སོར་བས་ཚུར་ལན་སད་པ་དྤེ་གཏམ་
གྤེང་མ་རྤེད་པྤེ། གཏམ་གྤེང་ལབ་དུས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཆུ་ཚོད་གཉིས་གསུམ་གི་གཏམ་བཤད་དང་གསུང་
བཤད་དགོས་པ་རྤེད་པྤེ། གཏམ་གྤེང་ཟྤེར་དུས་ལབ་པ་ཙམ་གིས་གཏམ་ཆགས་ཚར་རྤེད། དམའ་འབྤེབས་
ཆགས་ཚར་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཡར་ཕྤེབས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཞུ་སོར་བས་ཕི་ལོགས་ལ་ཐ་མ་
འཐྤེན་ནས། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཁ་སྤེང་རང་ཁོ་རང་གིས་ནང་ལ་བརྙན་ཐུང་བཟོས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་འཐྤེན་པ་ངོས་ལྤེན་
ཚར་བ་རྤེད། ཁོ་ཡར་འགོ་སོང་ལབ་རྤེད། ད་ཁོ་ལབ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཁོ་ལབ་པ་
ཞིག་ཆགས་ན་ད་དྤེ་ཆྤེ་བསོད་རྤེད་པྤེ། རང་བཞིན་གིས་དམའ་འབྤེབས་རྤེད། གཏམ་གྤེང་ཆགས་ཚར་རྤེད།
ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོའ ་ི ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བ་ལ་དཔང་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་དྤེའི་སྒང་ལ་དྤེ་ལྟ་བུ་བཅོས་མྤེད་པ། D.C.གཙོས་
ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཟུར་ཟ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད་པའི་དཔང་པོ་རྐང་གཅིག་སོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༧༣ རང་བཞིན་གི་སྤྱོད་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་
རྒྱས་མཆོག་གིས་ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་སྐུ་དབང་ཡོད་ཙང་། ས་ཁུལ་གཞན་པ་ཁག་ལ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་
ཁོང་རྣམ་པའི་དགོངས་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་རྤེད།
དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ ཀ༽དྤེ། དྤེ་རིང་ང་ཚོ་འགོ་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་
ཆ་ཚང་བྱས་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱས་མྤེད་པ་དང་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པ། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་
གོ་རིམ་ལྟོས་མྤེད་བྱས་པ། སྔོན་མའི་གནད་དོན་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གསལ་བཤད་ཡོངས་སུ་
བྱས་ཡོད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཡོངས་སུ་བྱསཏྤེ། གང་ལྟར་ཡང་གཞི་རྩ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས།
བདྤེན་པ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་བརྤེན་ནས། གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁུངས་སྤེལ་ཆ་ཚང་བྱས་ཡོད། དྤེ་ལ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་མི་དགོས་པ་གིས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ ཁ༽ ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ལ་མདོར་བསྡུས་
ན། བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་ནང་ལ་ཁོང་ལ་ག་
རྤེ་བྱས། ཁོང་གིས་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་དྤེ་ཚོ་ལ་དམའ་འབྤེབས་བཏང་ཡོད་པ་གང་ཡང་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་
ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་བཏང་བ་གང་ཡང་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ས་འཇུག་འདི་
ལ་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་ཧ་གོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྡོག་
སྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད། ཞུ་
སོར་བ་ལ་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་ཡོད་རྤེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ལ་
བསྐོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དམའ་འབྤེབས་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་
མདོར་བསྡུས་ན་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད།
བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སོམ་གཞི་ལྟར་འགོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་དོན་དང་པོ་དྤེ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པ་དྤེ་རྤེད། ཁ་སྤེང་ང་ཚོས་སིག་གཞི་གཞིར་བཞག་པའི་
ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཆ་ཚང་བྱས་ཡོད། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ (༡) ནང་ལ་ལས་
བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་བསྐོས་ན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་མིན་དྤེ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་
གལ་སིད་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་། ༥༢ ཚུད་འགོ་གི་རྤེད། ༥༣ དང་དྤེ་ཚོའི་འོག་ལ་སོན་གནད་
ཅིག་ཡོང་བ་ཡིན་ན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢༠ འོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བརྒྱུད་རིམ་
བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་ན། དྤེའི་ ༢༠ དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཡར་ཕུལ།
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་དཔྱད་ཞིབ་བྱས། གལ་སིད་དྤེ་ར་འཕྲོད་འདུག་ན་ཉྤེས་པ་གཏོང་དགོས་ན་ཉྤེས་པ་
གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་བྱས་མ་སོང་ན་ཡང་བསར་བཀའ་ཤག་ལ་མར་སོག་དགོས། དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་
རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བའི་ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་
མིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་བསྐོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་དོན་ཚན་དྤེ་ཆོག་གི་མ་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་
ཁོ་རང་གི་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་དང་པོ་ཁོ་རང་ནང་ལ་ཆབ་སིད་དང་འབྤེལ་བ་རྤེད། དོན་ཚན་
བཞི་པ་ཁོ་རང་ལ་སིག་གཞི་འདི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་པ་ཡོངས་ལ་གོ་དགོས། དྤེ་ཡང་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བའི་ལས་བྱྤེད་པ་ཡོངས་ལ་གོ་དགོས། དྤེའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ཡོངས་སུ་རོགས་
པ་མང་པོ་ཞིག་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདྲ་བོ་ཞིག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། གཉིས་
ནས་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཞུ་སོར་བས་བང་དོར་སིག་གཞི་འཁུར་དགོས་པ་རྤེད། འཁུར་དགོས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་
རང་གིས་སིག་ཁིམས་ཚང་མ་འཁུར་གི་ཡིན་ཟྤེར་ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་
གིས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ཟྤེར་ནས་ལབ་བསད་ན་འདིའི་ནང་གི་བང་དོར་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ཟྤེར་དུས། སྤྱིར་བཏང་
བྱས་ན་ལྤེའུ་གཉིས་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད། བང་དོར་གི་ཆ་དྤེ་འཁུར་དགོས་པ་ཞིག་དང་ཐོབ་ཐང་གི་ཆ་མང་པོ་ཞིག ཁ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤས་ཁ་ཤས་ཡོད་སིད་པ་ཞིག་རྤེད། མང་པོ་ཞིག་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
ཁྱབ་ཚད་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན་བང་དོར་སིག་གཞི་དང་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་གཉིས་ཀ་ཟུང་དུ་
འབྤེལ་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྤེན་ཡོད་ཙང་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢༠ དང་ ༡༩ (༡)
དང་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་ ༥༢ ཚང་མ་ཡར་བསོམས་ཡོང་ན། རང་བཞིན་གིས་གསལ་པོ་
རོགས་ཐུབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དོན་གཅོད་དྤེ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མི་དགོས་
པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་ངས་ཁ་སྤེང་ཁིམས་སིག་སྒང་ལ་ཞུས་ཡོང་དུས། ད་དྤེ་ཞུ་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ལབ་སོང་མ་
གཏོགས་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་བསྐོས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་བསྐོ་རྒྱུ་དྤེ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་
དོན་ཚན་ ༡༩ (༡) བརྒྱུད་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་དྤེའི་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཐོབ་ལ་སོགས་པ་
དམིགས་བསལ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བསྐོས་དུས་ཁྱབ་ཀི་མ་
རྤེད།
ཁིམས་དོན་གཉིས་པ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ (༥) དྤེ་རྤེད། དོན་
ཚན་ ༧ (༥) ནང་ལ་ངས་ཁ་སྤེང་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། རྒྱབ་ལོངས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསལ་པོ་
ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་གནས་སངས་དྤེ་ད་ལོ་བདུན་འགོ་ཚར་བའི་གནད་དོན་ཞིག་རྤེད།
གཏོང་ལྤེན་བསར་བཅོས་ཁིམས་ཡིག་ཁོ་རང་འགོ་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། ས་ཡིག་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་བརྒྱབ་
ཡོད་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད། ས་ཡིག་སྐབས་དྤེའི་ཚོགས་གཞོན་ནས་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་སྐབས་དྤེ་དུས། ཞུ་སོར་བ་རང་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཞིག་ལ་ད་འགིག་གི་མི་
འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོ་ནང་ལ་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། གཏོང་ལྤེན་
བསར་བཅོས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ཁང་པ་ཉོས་ཚར་བ་རྤེད།
བཀའ་འཁོལ་གནང་ཚར་བ་རྤེད། ཆ་ཚང་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་ང་
ཡིན་ན་ངས་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་ཀི་མ་རྤེད། ང་མིན་ས་ཡིག་རྒྱག་མཁན་ལབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། མཉམ་མཐུན་ཀི་འགན་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཆ་ཚང་ཁུངས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག དྤེའི་སྒང་ལ་བྱས་མ་སོང་བྱྤེད་ཐུབ་མི་འདུག གལ་སིད་ང་ཡིན་ན་ངས་བྱྤེད་ཀི་མ་རྤེད། ངས་སྐད་ཆ་འདྲི་
མདོག་ཁ་བོ་རྤེད། དྤེ་ལས་འཕྲོས་དྤེ། ད་དུང་དོགས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཟ་ནས། ང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཨ་རི་ལ་ཕིན་པ་དྤེ།
ཁོ་ཚོས་ཧ་གོ་ཙང་ཁོ་ཚོས་བྱས་པ་རྤེད་མདོག་མདོག དྤེ་ག་ཙམ་དོགས་པ་ཟོས་འདུག ལོ་དྲུག་གི་རྤེས་ལ་འདི་
འདྲའི་ཁ་མཆུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སུར་མངོན་ཤྤེས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་མི་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁུངས་
སྤེལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བྱས་ཡོད། ཁིམས་སིག་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཁུངས་སྤེལ་བྱས། གནད་དོན་དྤེ་ཡོངས་
སུ་རོགས་པ་ཁུངས་སྤེལ་བྱས། གང་ལྟར་ཡང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གཞི་རྩ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མྤེད། ཚང་མ་ལ་གཞི་རྩ་དང་རྒྱུ་མཚན་དང་། གནད་དོན་ཡོད་པ་རང་
ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ལུགས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བཏོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞིན་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་ཡང་། རྒྱུ་མཚན་གཞི་རྩ་ཡོད་པ་རང་རྤེད། གཞི་རྩ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་
ནས། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། རྦད་དྤེ་གཞི་རྩ་གཅིག་ཀང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་
མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དྤེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱྤེད་སིད་ཀི་མ་
རྤེད། ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱྤེད་སིད་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བྱས་
མྤེད་ཅྤེས།
ད་དགོས་འདུན་དྤེ་རྤེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་དགོས་འདུན་བཏོན་མྤེད་མཁན་དྤེ་བཀའ་ཤག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བཀའ་ཤག་གི་དགོས་འདུན་དྤེ་ཀློག་བདྤེ་བོ་ཞྤེ་བོ་ཡོད། བཀའ་ཤག་གི་དགོས་འདུན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་
མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་བ་དང་བོད་མི་ནང་ཁུལ་གི་ཆིག་བསིལ་ལ་དོ་ཕོག་མི་ཡོང་བའི་འགན་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་པ་སྤེམས་བཅངས་ཀིས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་དམིགས་བསལ་དགོས་འདུན་འདོན་
རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བཀའ་ཇི་གནང་རྩོད་ལན་
པའི་ཤྤེས་རོགས་བོ་ངྤེས་བྱུང་བ་དང་མོས་མཐུན་བརྩི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ཁས་ལྤེན་ཞུས་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་
བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་བ་དང་བོད་མིའི་ནང་ཁུལ་ཆིག་སིལ་ལ་དོ་ཕོག་མི་ཡོང་བའི་རྒྱ་ཆྤེན་པོའ ་ི
འགན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་པ་ཞིག་གིས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། འཛིན་སོང་ཞིག་གིས་བསམ་
བོ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྒང་ནས། དགོས་འདུན་གང་ཡང་བཏོན་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་གིན་ངོ་སོད་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་རྤེད། དྤེ་མ་
གཏོགས་གསར་པ་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཚོའི་ལན་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས། ཐྤེངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་རྤེད་ཅྤེས་གནད་
དོན་མང་པོ་ཞིག་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་
ཡོད་པ་དང་དངོས་དོན་དང་ཁིམས་དོན་སོ་སོའ ་ི སྐབས་སུ་ངོས་ལྤེན་གང་བྱས་པ་དང་གང་མ་བྱས་པ། དྤེ་ག་རང་
ལ་བརྩི་འཇོག་གནང་རོགས་གནང་མ་གཏོགས། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་
ལ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་སྒང་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་དགོས་པའི་གནད་འགག་གང་ཡང་
མཐོང་གི་མི་འདུག དྤེ་རིང་འདི་མཐའ་བསོམས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་རིང་བསོམས་འདྲ་པོ་དྤེ་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་ཡར་རྤེ་འདོད་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤིག་བགང་གི་ཡོད་དྤེ། དཔང་པོ་བརྩི་མྤེད་གཏོང་རྒྱུའི་ཆ་རྤེན་ཆ་ཚང་ཞིག་
བསྒྲུབས་ཡོད། དངོས་དོན་བདུན་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔང་པོ་བརྩི་མྤེད་དང་ཕན་མྤེད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ། ཐག་
གཅོད་ནན་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དྤེ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་
འགྤེལ་བཤད་ལོག་པར་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཡིན། གལ་སིད་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ནས་གོ་བ་ལོག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།
དྤེ་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་གནང་རོགས་གིས། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གང་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། རྩོད་ལན་པས་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་དང་། ཞུ་སོར་བས་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་
པ་དྤེ་ལ། རྩོད་ལན་པ་དང་ཞུ་སོར་བས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་གང་དངོས་ཡོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ། དྤེ་མིན་པ་
ཡིན་ན་གཉིས་ཀས་བཤད་པ་དངོས་ཡོད་མིན་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལས་ལྷག་གཞན་པ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན། དྤེ་དག་
ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅིག་ངྤེས་པར་དུ་བཅད་ཁའི་ནང་ལ་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་རྤེ་འདོད་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ག་
ནང་བཞིན་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་སན་ཐོ་ནང་ལ་འགོད་དགོས་ཡོད་དང་མྤེད་ལམ་སོན་གནང་དགོས་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོས་འདུན་ནང་ལ། ང་སྒྤེར་ལ་འདི་དགོས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མྤེད།
ཁིམས་ལ་གཏུག་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དྲང་བདྤེན་སུ་ལ་ཡོད་མྤེད་དྤེའི་
གནས་སངས་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། དོན་ཚན་གསུམ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་གཞན་པ་ཁིམས་
ཀི་འགོ་གོན་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་། ང་ཚོའི་པར་སོག་བརྒྱབ་པ་དང་དྤེ་དང་འདི་ཞྤེས་གང་ཡང་ཞུ་གི་མྤེད།
ཁིམས་རྩོད་པའི་ག་ཆ་གཅིག་པོ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་དགོས་འདུན་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད།
དགོས་འདུན་གང་ཡང་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེའི་སྒང་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།
ད་ཡིན་ན་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་དགོས་འདུན་མ་བཏོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ལྷིང་
འཇགས་ཡོང་གི་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཞུ་ཁག་པོ་ཞྤེ་དྲག་རྤེད། སྤྱི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་རྒྱུའི་འགན་དྤེ་བཀའ་
ཤག་ལ་ཡོད་རྤེད། ད་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཞིབ་གཅོད་གྲུབ་པ་ཡིན། བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་ཀི་བརྡ་ཐོ་རྤེས་ལ་ཡོང་གི་རྤེད།
ཆ༌༨༌༦།

དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
ཀ

བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་།
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་
མྤེད་གནང་བ་བཅས་གང་དང་གང་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཀ༌༡། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ། བཀའ་ཤག་གི་
ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བའི་སྐོར་རྩོད་ལན་
པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤༌༢ ནང་། ཞུ་སོར་བ་དྤེ་སྔ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་
གནང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་ཏྤེ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེན་པོ་གནང་ཡོད། འོན་ཀང་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་སངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཁུར་ཞུ་སངས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་མྤེད་པ་དངོས་ཡོད་
ཡིན།
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནི་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་དང་མི་བྱྤེད་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་མ་རྤེད་ལ། འཇོན་ཐང་ལྷག་
བསམ་ཡོད་མྤེད་ཀང་མ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་
ནའང་རྤེད། འཛིན་སོང་སངས་འཛིན་བྱྤེད་པོ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་སོ་སོར་
བཀའ་ཤག་གི་ཡིད་ཆྤེས་བསྤེབ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དོ་བདག་སོ་སོས་བསྐྲུན་དགོས་པ་དོན་
གཅོད་སོ་སོར་ཁུར་དུ་བབས་པའི་ལས་འགན་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཁུར་བཞིན་པའི་
སྐབས་འཛིན་སོང་གི་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྤེ་སྔའི་གོ་གནས་ཀི་སྣང་བས་འཛིན་
སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་ན་འགིག་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཕི་ནང་
གསང་གསུམ་གི་གནད་དོན་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ངོས་འཛིན་མ་ནོར་བ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱུང་
བའི་སྐོར་གསུངས་པ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མི་ཐུབ། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་
ཤག་ལ་ཁ་མཆུ་འདི་འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་ཐབས་བྱས་པ་ཁོ་ན་རྤེད།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་ཟིན་པ་དང་། དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་དངོས་
སུ་མ་ཁུར་སྔོན་ལ་ཤར་གིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་མྤེད། ཤར་གིང་བསན་
འཛིན་ཟླ་སོན་ཁོ་རང་ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གསུངས་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཁོ་རང་གིས་ཞུས་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། གནས་སངས་དྤེའི་གས་ལ་བལྟས་
པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ལྟར་བྱས་
ནས་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་
རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་
དབུ་འཛིན། དྤེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཐོ་གས་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་མངགས་གནང་
ཡོད་ནའང་། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལུགས་གནང་མྤེད་པ་མ་ཟད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་པ་གཅིག་
ཀང་ངོ་སོད་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སོར་བར་ཡིད་ཆྤེས་སྤེབས་མ་ཐུབ་པར་སོང་ཙང་།
སྐབས་དྤེ་དུས་བྱང་ཨ་རི་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལ་རྤེ་བ་མ་བརྒྱབ་རང་བརྒྱབ་ཀི་གནས་
སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བར་
ཡིད་ཆྤེས་བསྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་ལྔ་པའི་སྐབས་སུའང་ཞུས་ཟིན་པ་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་རྩིས་མགོ་དྤེ་ཡང་དངུལ་འབོར་དྤེ་ཚོ་ཕིར་སོག་མི་དགོས་པ་དྤེ་
འདྲ་ཆགས་ན་ཡང་། ཞུ་སོར་བས་ཧོལ་རྒྱུགས་དང་ལྷོད་གཡྤེང་ལ་བརྤེན་ནས་གང་ལྟར་ཡང་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་དངུལ་འབོར་མང་པོ་ཞིག་ཕི་ལ་གཏོང་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
ཆགས་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བར་ཡིད་
ཆྤེས་སྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་སྐབས་སུའང་ཞུས་ཟིན་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་གསལ་བཤད་ལམ་སོན་ལ་མ་གསན་པར་
ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད་
རྤེད། གནད་དོན་དྤེ་ཡང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བ་ལ་མུ་མཐུད་ཡིད་
ཆྤེས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་གསལ་གནད་
དོན་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྤེན་ནས་གང་ལྟར་ཡང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་མུ་མཐུད་
ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་འདི་ལྟར་ཆགས་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་དང་པོ་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་སན་
སྤེང་དགོས་པ་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁག་ནང་ལ་
ཁ་གསལ་ཡོད་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལུགས་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་
རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་དྤེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་གཉིས་པ་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་
ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་
པ་ལམ་སོན་ཡོད་པ། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་བལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། དྤེ་སྔ་
དངོས་དོན་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། བར་ལམ་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་
ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞུ་
སོར་བས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་འདི་ལྟར་བྱྤེད་
དགོས་བྱུང་བ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་གནང་བ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་དང་
པོ་དང་གཉིས་པ་སྐབས་སུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་རྤེད། སྐབས་དུས་སོ་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་
པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་
རྤེས་འབང་པའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པ་ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད་དྤེ་
ཡིན་ནའང་བལྟོས་མྤེད་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གི་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་
རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བཏང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་
ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་
འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་དང་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ། དྤེ་བཞིན་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་ལ་སོགས་པ་ཐུག་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་བཏང་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
དྤེ་ལུགས་བསྒྲུབས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལྟར་སྒྲུབ་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཛིན་མ་བྱྤེད་རང་བྱྤེད་ཆགས་ཀི་འདུག དྤེ་སྔ་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཞུས་ཟིན་པ་
ཡིན། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ འདི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་
གནང་ཡོད་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དྤེ་ལས་ལྡོག་པའི་ཕག་ལས་ཤིག་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་ཁོ་རང་བཞིན་གིས་གོང་རིམ་ལ་མ་བརྩིས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་འགོ་
སངས་ཚུལ་བཞིན་མ་འགོ་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་མ་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་དོན་ཚན་གསུམ་པ་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁོལ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་
ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་སྐོར་ལ་མང་ཚོགས་ལ་
གསལ་བསགས་དྤེ་ལྟར་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་དཔང་རགས་ ༢༡།༢༢།༢༣ དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་ཡོད། འདི་རྩ་
བའི་གནད་དོན་ནང་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སྐབས་དྤེ་
དུས་ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་འདི་དང་ཞུ་སོར་བའི་སན་ཞུ་ནང་ལ་འབི་སངས་ཡིན་ནའང་ག་རྤེ་ཡིན་
ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་
གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲུབས་མྤེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཀ༌༢། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ། བཀའ་ཤག་གི་
ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བའི་སྐོར་ཞུ་སོར་
བའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་དངོས་དོན་བདུན་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་བཟོ་
མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་ Bank Account ཟྤེར་བ། བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་
ནན་བརོད་བྱས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེས་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་ཁྱབ་
ཐུབ་པ་མི་འདུག
མཇུག་སོང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ནས་བྱས། བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་
གཉིས་ཀ་ནས་བོད་དང་བོད་དོན་སྐོར་ལ་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཐོན་ཚར་བ་
རྤེད། སིད་འཛིན་གི་མཚན་རགས་བསོན་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་
བརྒྱབ་པའི་རྤེས་སུའང་། དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བཏོན་པའི་སྐབས་ལའང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་མ་
མཁྱྤེན་པའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་། ཐུགས་རྤེ་
ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང་གསུངས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཉིས་དྤེ་མར་དྲངས་གནང་གི་ཡོད་
རྤེད།
ནང་ཁུལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པ། རྩིས་ཞིབ་པ་མི་
གཅིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སྐབས་དྤེ་ལ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བྱྤེད་བཞི་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཀི་
ལས་བྱྤེད་བཞིའི་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་རྩིས་ཞིབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པ་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་གོང་གུན་ག་རྤེ་སད་ཡོད་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་གོག་གུན་ག་རྤེ་སད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་
འགལ་འཛོལ་ཡིན་དང་མིན་དང་། དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་ཟྤེར་བ། བྱ་སྤུ་
གནོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་གི་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་ན་གང་
ཤྤེས། བཟོ་མཁན་དྤེ་སུ་ཡིན་ན་གང་ཤྤེས། གང་ལྟར་གོང་རིམ་ལ་མ་བརྩིས་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ།
ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད།
བཀའ་ཤག་གིས་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་ཐོག་མ་ཐོག་མ་ནས་
མར་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་སྒྲུང་རིང་པོ་རྤེད། དྤེའི་གས་ཚང་མ་འགོ་གི་མིན། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པས་
གསུངས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་འགོ་གི་མིན། འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་ལ། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱས་མ་ཐུབ་
པའི་དོན་ཚན་ ༤ དྲངས་པ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་མི་འདུག དངོས་དོན་དང་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
གཞི་རྩ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཟྤེར་བའི་དོན་ཚན་ ༣ ཞིག་
གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ལས་དོན་སྒྲུབ་པ་ཁག་ཅིག ཁག་ཅིག་ཟྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་ད།
འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་ཁུར་བབ་ལས་འགན། དངོས་དོན་དང་པོ་དང་། དངོས་དོན་གཉིས་པ། དངོས་དོན་
བཞི་པ་དྤེའི་གས་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། མཚམས་མཚམས་ལ་བསམ་བོ་
བཏང་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ངོ་མ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་དྲན་ཡོང་གི་
འདུག བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་
འཛུགས་མ་འཁྱྤེར་པ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད།
ཁ

གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་
ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ༌༡། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་ཞུ་སོར་བའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་རྩ་ ༤༌༢ ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་དང་པོར། "སབས་མ་
ལྤེགས་པ་ཞིག་ལ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་རང་ཉིད་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་གི་

གནས་བབས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་
ཐུབ་མྤེད་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་
གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གསུམ་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཏོང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་མ་གནང་ཐབས་མྤེད་གྱུར་ཡོད།"ཅྤེས་བིས་པ་ནི། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་།
འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་
པས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་བཞིན་གདོང་ལྤེན་གིས་གཤམ་དུ་ལན་འདྤེབས་
ཞུ་རྒྱུ།
༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཞུ་ལན་ ༤༌༣༌༣ དང་འབྤེལ་གནས་ཚུལ་འབུལ་འཚེམས་དང་ལམ་སོན་ཡོད་
མྤེད་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་དང་། ཞུ་ལན་ ༤༌༤ ནང་། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་ཀུན་སོང་དམའ་
འབྤེབས་མང་པོ་གནང་ཡོད་སྐོར་དང་། ཞུ་ལན་ ༤༌༥༌༡ ནང་ལ་སན་སྤེང་གི་ལམ་སོན་དང་འབྤེལ་བའི་
སྐོར་དང་། ཞུ་ལན་ ༤༌༥༌༢ ནང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བདྤེ་སྲུང་ལ་མ་
གཏོགས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཁུར་ཞུ་མ་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་གསུང་བབ་སྐོར་དང་། ཞུ་ལན་ ༤༌༦ ནང་
ལ་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ཐུག་འཕྲད་བྱྤེད་རྒྱུ་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་སྐོར་དང་། ཞུ་ལན་ ༤༌༦་༢
ནང་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཉྤེན་གཟིགས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་འགན་བསྐུར་གནང་རྒྱུར་
ཡིད་ཆྤེས་མ་སྤེབས་པའི་སྐོར་དང་། ཞུ་ལན་ ༤༌༦༌༣་ནང་བཀའཤག་དང་སིད་སོང་གི་ལས་དོན་དྤེ་ཚོ་
ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བར་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱ་འདོད་མྤེད་པ་མཚོན་སྐོར་དང་། དོན་ཁང་གི་ལས་
འགན་མིན་པ་དང་ ICT ཡི་ལས་འགན་ཡིན་སྐོར། ཞུ་ལན་ ༤༌༧ ནང་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་ལ་དོ་
སྣང་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པའི་སྐོར་དང་། ཞུ་ལན་ ༤༌༨༌༦ ནང་ཞུ་སོར་བས་དངུལ་ཁང་གི་གོང་རིམ་ལ་
འཕྲལ་དུ་འབྤེལ་གཏུགས་གནང་སྤེ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཚུགས་ཚུད་མ་གནང་བ་དང་དངུལ་ལྷག་ཚང་
མ་དོན་ཁང་གཞན་ལ་བཏང་ཚར་བའི་སྐོར། ཞུ་ལན་ ༤༌༨༌༧ ནང་གནང་སངས་དྤེ་ཚོར་དཔྱད་པ་གནང་
ན་ལས་རྙོག་བཟོས་པ་དྤེ་བྱས་རྤེས་ཚུལ་དུ་ཁྱྤེར་བའི་སྐོར། ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༧ ནང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠
བུ་ལོན་ཡིན་མིན་སྐོར། ཞུ་ལན་ ༤༌༩ ནང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མྤེད་པའི་རྣམ་པའི་སྐོར། ཞུ་ལན་
༤༌༩༌༡ ནང་ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་འོས་བསྡུའི་སྐབས་འགན་རྩོད་བྱུང་བའི་ཞྤེ་འཁོན་ཁོག་བཅངས་
ཡིན་པ་མངོན་སྐོར། ཞུ་ལན་ ༤༌༡༡ ནང་ལས་འགན་རྩིས་ལྤེན་ཟིན་མ་ཐག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དོགས་
པ་དང་སོན་འཚོལ་རྒྱུའི་ལས་འགོ་བརྩམས་ཡོད་སྐོར། ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༤ ནང་མ་འོངས་ཁལ་དང་ཁིམས་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་མི་སིད་སྐོར། ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༦ ནང་ཞུ་སོར་བས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་ཆ་འཇོག་གཏན་ནས་མྤེད་པར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་མིང་ཤས་དང་སྐུ་
ངལ་བཟོ་ཐབས་སྐོར་བཅས་ནི་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྐོར་རྤེད།
གུས་པའི་འཇོན་ཐང་ལ་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ། ཡང་མིན་ཁྱད་གསོད་བྱས་པ། ཡང་མིན་ན་དམའ་
འབྤེབས་བཏང་བ་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ནི། ཞུ་ལན་ ༤༌༣ དང་། ༤༌༤ དང་། ༤༌༥ དང་། ༤༌༥༌༣
དང་། ༤༌༦ དང་། ༤༌༦༌༡ དང་། ༤༌༦༌༢ དང་། ༤༌༦༌༣ དང་། ༤༌༧ དང་། ༤༌༧༌༦ དང་། ༤༌༨༌༡
དང་། ༤༌༨༌༣ དང་། ༤༌༨༌༦ བཅས་སུ་འཇོན་ཐང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྐོར་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ནས་གུས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་ག་འདྲ་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་ནི། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་
འཛུགས་ཁྱྤེར་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཞུ་ལན་ ༤༌༣ དང་། ༤༌༣༌༡ དང་། ༤༌༤ དང་། ༤༌༥དང་།
༤༌༥༌༡ དང་། ༤༌༥༌༢ དང་། ༤༌༥༌༤ དང་། ༤༌༦ དང་། ༤༌༦༌༢ དང་། ༤༌༦༌༦ དང་། ༤༌༦༌༧ དང་།
༤༌༧ དང་། ༤༌༧༌༡ དང་། ༤༌༧༌༤ དང་། ༤༌༧༌༦ དང་། ༤༌༨༌༤ དང་། ༤༌༩༌༡ དང་། ༤༌༡༠༌༡
བཅས་སུ་བཟང་སྤྱོད་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྐོར་རྤེད།
ཁ༌༢། གུས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་
དམིགས་པ་ཞིག་མིན་སྐོར་རྩོད་ལན་པའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤༌༢ ནང་། ཞུ་སོར་བ་དྤེ་སྔ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་
གནང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གིས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་ཏྤེ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེན་པོ་གནང་ཡོད། འོན་ཀང་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་སངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཁུར་ཞུ་སངས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་མྤེད་པ་དངོས་ཡོད་
ཡིན།
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནི་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་དང་མི་བྱྤེད་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་མ་རྤེད་ལ། འཇོན་ཐང་ལྷག་
བསམ་ཡོད་མྤེད་ཀང་མ་རྤེད། དྤེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་
ནའང་རྤེད། འཛིན་སོང་སངས་འཛིན་བྱྤེད་པོ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་སོ་སོར་
བཀའ་ཤག་གི་ཡིད་ཆྤེས་བསྤེབ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དོ་བདག་སོ་སོས་བསྐྲུན་དགོས་པ་དོན་
གཅོད་སོ་སོར་ཁུར་དུ་བབས་པའི་ལས་འགན་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཁུར་བཞིན་པའི་
སྐབས་འཛིན་སོང་གི་གཤམ་འོག་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྤེ་སྔའི་གོ་གནས་ཀི་སྣང་བས་འཛིན་
སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་ན་འགིག་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཕི་ནང་
གསང་གསུམ་གི་གནད་དོན་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ངོས་འཛིན་མ་ནོར་བ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱུང་
བའི་སྐོར་གསུངས་པ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མི་ཐུབ། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་
ཤག་ལ་ཁ་མཆུ་འདི་འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་ཐབས་བྱས་པ་ཁོ་ན་རྤེད།

༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང།
བཟང་སྤྱོད་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱས་མྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་མ་འགིག་
པ་སོང་ཙང། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ་ལྷག་བསམ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
བའི་བསམ་བོ་དྤེ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཞུ་སོར་བ་ལ་འཇོན་ཐང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བའི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་
ཐོག་ནས། ཞུ་སོར་བ་ལ་བཟང་སྤྱོད་ཡོད་རྤེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆྤེས་ངང་ནས་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་ལ་
བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང། ཞུ་སོར་བས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རིམ་
བཞིན་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཐུགས་རྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དང། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད།
དྤེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ང་ཚོའི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ལྷག་བསམ་མྤེད་པ་
དང། འཇོན་ཐང་མྤེད་པ། བཟང་སྤྱོད་མྤེད་པ་སོགས་འདྲ་པོ་གཅིག་ཀང་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་
ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་རང་གི་སྒང་ལ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
དྤེ་ནས་ ༤༌༦༌༢ དང་། ༤༌༦༌༣ ལ་སོགས་པའི་ནང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བཏང་བཞག་ཟྤེར། དམའ་
འབྤེབས་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་མ་འགིག་མ་འཐུས་པ་
བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆྤེས་འཁྤེལ་བ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ། བྱ་སྤུ་གནོན་དྤེ་ཚོ་
བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་དྤེའི་སྐོར་རང་རང་ང་ཚོའི་ཞུ་ལན་ལ་བཤད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དམའ་འབྤེབས་
བཏང་བཞག་པ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མྤེད། ལས་ཁུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཟླ་གངས་མང་པོའ ་ི རིང་ལ་ལས་ཀ་
བྱས་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའི་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང། གང་ལྟར་ཟླ་གངས་མང་པོའ ་ི ནང་
ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་ན་འདྲ། གུང་གསྤེང་མ་བངས་ན་འདྲ། གང་ལྟར་ཡང་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་ལ་
ཐུགས་བོས་འཁྤེལ་བ་ཞིག་དང་། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་
ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་གཞི་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་
ཡོད་རྤེད།
ངས་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། དོན་གཅོད་ནང་ལོགས་ལ་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ཡང་གོ་མྤེད་ཚོར་མྤེད་དུ་སོད་
མཁན་དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་མིན་ཟྤེར་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་
ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་སིད་སོང་གིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་དྤེ་ཉན་མི་འདུག་ལ། ཆ་འཛིན་
བྱས་མི་འདུག དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ ༤༌༡༡ དང་མང་པོ་ཞིག་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་ལྟར་
ཞུ་སོར་བས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་ཁོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་དྤེ་རིང་འདིར་
བཤད་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས། མདོར་བསྡུས་ན་ཞུ་སོར་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་རང་རང་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཆ༌༨༌༧། དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ [ཀ]
༡)

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལས་གནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་ཐོག་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
བཅུ་བཏོན་ཡོད་པའི་(རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢ པ།) ནང་། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་
ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་
ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་
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ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་གསུམ་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་མ་གནང་ཐབས་མྤེད་གྱུར་ཡོད་
ཅྤེས་གསལ་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། ཞུ་རྩ་དང་། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་ཀི་རྩོད་བཤད་ལས། ཞུ་ལན་ ༤༌༣༌༣ དང་། ༤༌༤ དང་།
༤༌༥༌༡ དང་། ༤༌༥༌༢ དང་། ༤༌༦ དང་། ༤༌༦་༢ དང་། ༤༌༦༌༣ དང་། ༤༌༧ དང་། ༤༌༨༌༦ དང་།
༤༌༨༌༧ དང་། ༤༌༩༌༧ དང་། ༤༌༩ དང་། ༤༌༩༌༡ དང་། ༤༌༡༡ དང་། ༤༌༩༌༤ དང་། ༤༌༩༌༦ བཅས་
ནི་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པ་དང་།
ཞུ་ལན་ ༤༌༣ དང་། ༤༌༤ དང་། ༤༌༥ དང་། ༤༌༥༌༣ དང་། ༤༌༦ དང་། ༤༌༦༌༡ དང་། ༤༌༦༌༢
དང་། ༤༌༦༌༣ དང་། ༤༌༧ དང་། ༤༌༧༌༦ དང་། ༤༌༨༌༡ དང་། ༤༌༨༌༣ དང་། ༤༌༨༌༦ བཅས་ནི་
ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ།
ཞུ་ལན་ ༤༌༣ དང་། ༤༌༣༌༡ དང་། ༤༌༤ དང་། ༤༌༥དང་། ༤༌༥༌༡ དང་། ༤༌༥༌༢ དང་། ༤༌༥༌༤
དང་། ༤༌༦ དང་། ༤༌༦༌༢ དང་། ༤༌༦༌༦ དང་། ༤༌༦༌༧ དང་། ༤༌༧ དང་། ༤༌༧༌༡ དང་། ༤༌༧༌༤
དང་། ༤༌༧༌༦ དང་། ༤༌༨༌༤ དང་། ༤༌༩༌༡ དང་། ༤༌༡༠༌༡ བཅས་ནི་འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་
རིམ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པ་བཅས་དང་སར་འདུག
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དང་སར་ནས་བལྟས་ཚེ། དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་། ༣ པ་དང་།
༤ པ་དང་། ༥ པ་དང་། ༦ པ་དང་། ༧ པ་དང་། ༨ པ་དང་། ༡༠ པ་ནི་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་
དང་།
དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་། ༣ པ་དང་། ༤ པ་དང་། ༥ པ་དང་། ༦ པ་དང་། ༧ པ་ནི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་
དོན་མ་བསྒྲུབས་པ།
དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་། ༣ པ་དང་། ༤ པ་དང་། ༥ པ་དང་། ༦ པ་དང་། ༧ པ་དང་། ༨ པ་དང་། ༩ པ་
བཅས་ནི་འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པ་བཅས་དང་སར་འདུག
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང། བཟང་སྤྱོད་
བཅས་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཡིན་པ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་གསལ་བཤད་དྤེ་དག་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག
དོན་དུ། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་ཐད། རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་གཉིས་བཏང་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་སོས་པའི་ཁུངས་སྤེལ་
དཔང་རགས་བཏོན་མྤེད་པ་དང་།
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨ པར།
ཀ ༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དྤེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༠།༣༡
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཁོད་གནས་ཕུལ་འབྱོར་ནང་དོན། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྲུང་
འཕར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་ན་དགྤེ་
མཚན་ཆྤེ་ལུགས་གསུང་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སོན་ཡོང་བ་ཞུས་ཐད། བཀའ་ཤག་ལྷན་
ཚོགས་སུ་སན་གསན་ཞུས་པའི་ཕིར་ཕྤེབས་སུ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཟུར་པས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་བདུན་རྤེ་ལས་བྱྤེད་ཕོགས་བསོད་བྱྤེད་བཞིན་པའི་གནས་སངས་
དང་ལས་འབོར་སྐོར་ལས་བསོམས་སན་ཐོ་དང་སྦྲགས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེར་
༢༠༡༥།༦།༢༦ ཉིན་ཕུལ་པ་སྐབས་དྤེར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསན་བྱུང་འདུག་པ་དྤེར་ཐུགས་སྣང་
ཞིབ་འཇུག་ཡྤེ་ནས་མྤེད་པར་སན་སྤེང་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐུགས་ཚོར་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཟད། དྤེ་ནས་ཞུ་
དོན་སྔ་རྤེས་གཉིས་ཐོག་ཞིབ་ཕྲ་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་ཇི་དགྤེ་དགོངས་
ཚུལ་སན་སྤེང་མྤེད་པར་ཕན་ཚུན་བརྡ་ལན་སྤེལ་མཁན་ལྟར་གནང་ལམ་འདི་རིགས་མ་འཐུས་པས་
ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་བབས་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་
ཐབས་མྤེད་པ་དང་། ལར་ནས་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་ལས་
བྱྤེད་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་ཟིན་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་ཡོང་འདུག་ན། དྤེ་
ལྟར་དངོས་འབྤེལ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་རྩད་དགོས་པ་མ་ཟད། གལ་ཏྤེ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་
ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོན་གོང་གསལ་བསགས་གནང་བ་དྤེ་ལྟར་མ་འཐུས་པས་མ་འོངས་པར་དྤེ་
རིགས་བྱ་སྤུ་གནོན་ལྟར་སིག་འཛུགས་ཀི་གོ་རིམ་དང་འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་གོང་རིམ་མ་ནོར་
བ་དགོས་རྒྱུ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་བཀོད་མངགས་ལམ་སོན་གནང་དགོས་
པ་བཅས་ཕྤེབས་སོང་བ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ལ་ཞྤེས་དང་།
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༡ དང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༨ ནང་།
ཁ ༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
ཐོག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞིན། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་སོ་
སོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་
དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་
ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན་
བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང༌། གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་
མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལ་སོང་། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་བལྟ་སྐོར་ཕྤེབས་
སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་
ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ནས་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གར་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ན་དྤེ་སྐོར་ཞིབ་
བརྩད་ཀིས་གཞུང་འབྤེལ་སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་བཅས་སན་གསན་དགོས་པ་
དང༌། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་
རྒྱུ་ཕྤེབས་འདུག་པ་བཅས་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་ཞྤེས་དང་།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་གཞིར་བཟུང་རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཡི་གྤེ་དྤེར་མཇུག་གནོན་ཚུལ་དུ་བཏང་བའི་ཁ་ཤོག་ནང་།
ག ༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་
ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འཁོད་གནས་བཀོད་རྒྱ་ནང་། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་
འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་བལྟ་སྐོར་ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་
བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་པར། དྤེ་སྐོར་འདི་ལས་དང་
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དང་། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་
མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་བཀའ་ནན་ཕྤེབས་འདུག་ན།
གནས་ཚུལ་དྤེ་སྐོར་འཕྲལ་དུ་འདི་གར་ལན་གསལ་གཏོང་དགོས་པར་དགོངས་མངའ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
ཞིབ་ཕྲ་འདི་མཉམ་ཆབས་འབུལ་ཞུས་པའི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་རྒྱ་ནང་གསལ་བ་
བཅས། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ལ་ཞྤེས་གསལ་ཡོད།
དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་འདི་དག་ཏུ་དྲི་བརྩད་དགོས་གནས་གསལ་བ་ལས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་ལུགས་
གསལ་མྤེད་པ་དང་། དྤེའི་ལན་དུ། ཞུ་སོ ར ་བས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས ་ ༣༠ ཉི ན ་ཕི ་ དྲི ལ ་
ལས་ཁུངས་ལ་གསལ་བཤད་ཕུལ་བའི ་ ནང་། “ཕི་འབྤེ ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་
བྱུང་མཚམས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ཏུ་ལས་བྱྤེ ད ་ཅི ག ་འཇོ ག ་རྒྱུའི་བསམ་བོ ་ ཡོད་སྐོ ར ་བཤད་པ་ལས།
གོང་རི མ ་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་མ་ཐོ ན ་གོ ང ་ཐག་གཅོད་ཟི ན ་པའི་གསལ་བསགས་བྱས་རི ག ས་
མྤེ ད ་"ཅྤེ ས ་ཕུལ་འདུག་པ་མ་ཟད། རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་ཨང་

༢༢།

བརྙན་ནང་། ཀུན་དགའ་ལགས་འདིར་ནིའུ་ཡོག་རང་ལ་བསད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས། ང་ཚོས་རྤེ་བ་
དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་བསད་ཡོད། འདིར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡི་གྤེ་ཞིག་བཏང་བཞག་ཡོད། དྤེ་
གའི་ལན་གསལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཞྤེས་གསལ་བ་ཙམ་ལས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་
ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་པར། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་
ཀི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་
ལུགས་དང་། ཞུ་ལན་ ༤་༤ ནང་། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་
ཅྤེས་གསལ་བ་ལྟར་གི་གཏམ་བཤད་གནང་མི་འདུག
ཞུ་སོ ར ་བས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་ ༡ ཉི ན ་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ལ་གསལ་བཤད་ཕུལ་
བའི ་ ནང་། དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པས་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ལ་བསུ་བ་བྱས་པའི ་ གནས་ཚུལ་བདྤེ ་ སྲུང་
དྲུང་ཆྤེ ་ ལ་སན་གསན་ཞུས་སྐོར་བཀོ ད ་འདུག་པས། བང་དོ ར ་བརྡ་སོ ན ་ཞྤེ ས ་པའི ་ ཡི ་ གྤེ ་ སྔ་
རྤེ ས ་ལ་ཞུ་སོ ར ་བས་ཡི ག ་ཐོ ག ་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེ བ ས་ཞུས་གྲུབ་འདུག
བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པའི་ཐད། ཞུ་རྩ་ ༤་༤ དང་འབྤེལ། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་
ནིའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་བསྐོ་འཆར་གི་སན་ཞུའི་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༡) ནང་།
མོས་མཐུན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞྤེས་བིས་འདུག་པ་ལས། གཞུང་ཡིག་འབི་སོལ་ལྟར་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་
སོང་ངམ། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བརྒྱུད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞྤེས་བིས་མི་འདུག་པ་དང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་
གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་སྐོར་ཨ་རི་དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དབར་བཞག་པའི་གན་ཡིག་དྤེ་རྩིས་
ཞིབ་པར་མ་བསན་གོང་། ཡིག་ཐོག་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་གསན་ལམ་སོན་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་
འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་ལྟར་བྱུང་མྤེད་པ་དང་། ཨ་རི་སིད་འཛིན་གསར་པ་སྤེབས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་
སིད་འཛིན་མཇལ་འཕྲད་སྐོར་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། འཛིན་སོང་རྒྱུན་སོལ་འགོ་སངས་ཀི་
ཐོག་ནས་སྐབས་འཕྲལ་གནས་ཚུལ་སན་གསན་དགོས་པ་སོས་མྤེད་ཡིན་ཡང་། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་རིགས་
བྱྤེད་ཐུབ་མི་འདུག དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བོད་རིགས་གསུམ་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ལ་
བསུ་བ་བྱས་པའི་སྐོར་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཐོག་སན་གསན་ཞུས་འདུག་ཀང་། འབྤེལ་ཡོད་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་གསན་ཞུས་མི་འདུག
དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ [ཁ]
༡)

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དང་འབྤེལ་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ གནང་བ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་གནང་རྒྱུན་རིང་བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་
ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་
དང་། ཡང་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་འཇོན་ཐང་
དང་། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་གནང་བ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་བཟང་སྤྱོད་
བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་འབྤེལ་བ་བཏགས་
འདུག ཞིབ་ཕྲ་གོང་དུ་དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ནང་གསྤེས་ ཀ༽ དང་འབྤེལ་བའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆ་༩། ཁིམས་དོན་དང་པོ།
ཆ་༩༌༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

ལས་བྱྤེད་པ་ཞིག་ལ་སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་
དང་མ་མཐུན་པ་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཁ

བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་གོ་དོན་དང་། དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་པའི་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་
རྤེན་ཅི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

ཆ་༩༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༩་༡༠་༡ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) དམིགས་
བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་གུས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་ཞིག་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཁྱྤེར་བ་ནས་བཟུང་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ཐོག ལས་རྒྱུན་རིང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་ཁག་གི་
དགོངས་དོན་ལྷག་བསམ་ཆྤེན་པོས་འབད་པ་ལྷོད་མྤེད་ཀིས་སི་ཞུ་ཞབས་འདྤེགས་ཞུས་ཀང་། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གིས་སྐབས་སོ་སོར་གུས་ཞུ་སོར་བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་སྐབས། གཤམ་འོག་ལ་
ཞིབ་བརྩད་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོད་བཞིན་དུ་ཞིབ་བརྩད་ཀི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་མ་འབྱོར་གོང་
བཀའ་བཅད་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་དག་སིག་གཞི་གང་དུའང་འཁོད་མྤེད་པའི་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་
གསར་གཏོད་གནང་ཡོད་པ་དང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ཀང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་
སྐབས་སུ། དོན་གིས་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ཞུས་རྤེས། འགིག་དང་མ་འགིག་གི་ཐག་གཅོད་ལམ་སོན་གང་
ཡང་མྤེད་པ། སྒོས་སུ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་རྤེས་སུ་ཉྤེས་འཛོལ་ཇི་བྱུང་སོན་གནད་སྣྤེ་གཅིག་བགང་
རྒྱུ་མྤེད་པར་འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་གཅོད་གནང་བ། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་
གཞག་གནང་བ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་བར་གུས་
པས་ཐོག་མ་ནས་བརྩི་བཀུར་ཞུས་པ་ལྟར་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་ཡང་ལྤེགས་པར་གྲུབ་ཡོད་རུང་། ད་བར་ལོ་
རྒྱུས་ནང་བྱུང་མོང་མྤེད་པ་ཞིག་ལ། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཀི་རྤེས་དང་ལས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་
དུས་ཡུན་མ་རོགས་གོང་གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་བཅས་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་
དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ནང་དོན་དང་རྩ་བ་ནས་མི་མཐུན་པ་ཤ་སག་གནང་ཡོད་སབས། གུས་ལས་བྱྤེད་པ་ཞིག་
ལ་སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་མ་མཐུན་པ་གནང་
བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ། སད་ཕིན་གནད་དོན་འདི་མཚུངས་བསར་ལྡབ་མི་ཡོང་ཆྤེད།
ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་སྩལ་རྤེས། དོན་གཅོད་དྤེས་ལས་དོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་ཡུན་རིང་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞིར་བརྩི་སྲུང་དགོས་པ་ལྟར། བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་བཀའ་ཤག་
གིས་ཀང་བང་དོར་སིག་གཞིར་བརྩི་སྲུང་དགོས་པ་མཐོང་།
ཆ༌༩༌༣། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན།
༤་༩་༡༠་༡ ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༡༠་༡ ནང། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་གུས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལས་
བྱྤེད་མིན་པ་ཞིག་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། དོན་གཅོད་ཀི་
འགན་ཁྱྤེར་བ་ནས་བཟུང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ཐོག ལས་རྒྱུན་རིང་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་ཁག་གི་དགོངས་དོན་ལྷག་བསམ་ཆྤེན་པོས་འབད་པ་ལྷོད་མྤེད་ཀིས་སི་ཞུ་ཞབས་
འདྤེགས་ཞུས་ཀང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་སྐབས་སོ་སོར་གུས་ཞུ་སོར་བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་
གནང་སྐབས་་་་་། ཞྤེས་གསལ་ཡོད་ཐད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་
གསྤེས་ ༣ པ་དང་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་ ༡ དགོངས་
དོན་འོག་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གཉིས་ཀིས་རྤེ་བ་ཆྤེ་བཅངས་
ཐོག་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་ནའང་། ཞུ་སོར་
བས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་སོ་སོའ ་ི གནས་
བབས་ཀི་ལས་འགན་འཁུར་ཐུབ་མྤེད་པས། མཐར་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་
དགོངས་དོན་འོག་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཡོད་པ་ལས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་
འཛུགས་རྩ་བ་ནས་གནང་མྤེད།
ཡང་ཞུ་སོར་བས། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཀི་རྤེས་དང་ལས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་མ་རོགས་
གོང་གུས་པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་བཅས་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ནང་
དོན་དང་རྩ་བ་ནས་མི་མཐུན་པ་ཤ་སག་གནང་ཡོད་སབས། གུས་ལས་བྱྤེད་པ་ཞིག་ལ་སོན་འཛུགས་དང་ཐག་
གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་མ་མཐུན་པ་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ཅྤེས་གསལ་བའི་ཐད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བྱྤེད་པ་
རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་རྩ་བ་ནས་འགལ་མྤེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ཞུ་
སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་
ལག་བསར་གནང་ཡོད་པས་ཁིམས་སིག་དང་མཐུན་པ་ཆགས་ཡོད།
ཆ༌༩༌༤། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡའི་རྩོད་བཤད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེས་བས། ཀ༽ ཐོག་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་གནང་རོགས་གནང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི གནད་དོན་གང་ཡིན་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་སན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ་
སོང་ཙང་། དྤེའི་ནང་དོན་དྤེ་བསར་ཟློས་མི་དགོས་པ་གིས། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་སོན་འཛུགས་དང་
ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དང་མཐུན་པ་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཁུངས་
བསྤེལ་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ ་ི འོག་ནས་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༦
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་བཀའ་ཡིག་འབྱོར་བ་དང་། དྤེ་མཚུངས་ཀི་ཐོབ་ཐང་དང་དྤེའི་གནས་བབས་དྤེ་དག་ ༢༠༡༦
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་ནས། ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཡང་ན་ཐོངས་མཆན་རག་ནས་ལས་
འཁུར་མ་བྱས་བར་གནས་སངས་ཤིག དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རྤེད། ལས་མཚམས་འཇོག་
རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་དང་པོ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ལ་
ལས་མཚམས་འཇོག་ཏུ་བཅུག་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གུས་པར་གཞི་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡
ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་ཏག་ཏག་བསད་
མ་སོང་། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཡང་ལས་བྱྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་
བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་མ་མཐུན་པ་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། ད་དང་པོ་དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་
རྤེས་སུ། དོན་གཅོད་གི་ལས་འགན་འཁུར་པའི་རྤེས་སུ་ལས་བྱྤེད་ཅིག་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་
ཅིག་ཡིན་པ་དྤེ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) འོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན་པ་དྤེ་ག་
རང་གིས་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་པ་ཆགས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་ལས་
བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ཟྤེར་བ་དྤེ། ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་
ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ལ། སིག་གཞི་འདི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་
ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་གོད་གཞི་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས། རྩོད་ལན་པ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༣ གི་ནང་ལ་ཡང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་། རང་ཉིད་
གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་
ཉམས་ལྤེན་དགོས་པ་དོན་གཅོད་སྤྱི་མཚུངས་ཡིན་པ་ལས། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དམིགས་
བསལ་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྤེ། ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་པའི་ངོས་ལྤེན་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གནང་
ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། དྤེའི་ནང་ལ་ཚན་པ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད།
ཚན་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། ལྤེའུ་དང་པོ་དྤེ་སྔོན་འགོ་རྤེད། ལྤེའུ་གཉིས་པ་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་པའི་གནས་
རིམ་དང་འོས་ཆོས། ལྤེའུ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་དག་རྤེད། ལྤེའུ་བཞི་བའི་ནང་ལ་
ལས་དོན་ཞིབ་འཇུག་དང་གསང་བའི་སན་ཐོ། ལྤེའུ་ལྔ་པ་དྤེ་གུང་གསྤེང་གི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་གངས། ལྤེའུ་དྲུག་པ་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕོགས་བསོད་དང་འགིམ་འགྲུལ། ལྤེའུ་བདུན་པ་དྤེ་སན་བཅོས། ལྤེའུ་བརྒྱད་པ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་ཚོད་བལྟ། ལྤེའུ་དགུ་
བ་དྤེ་རས་ཡོལ་དང་རས་ཕོགས། ལྤེའུ་བཅུ་པ་དྤེ་དམིགས་བསལ་གུན་གསབ། ལྤེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག ལྤེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་རྩ་དགོངས་དང་ཉྤེས་ཆད་བཅས་རྤེད། ལྤེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་དྤེ་སིག་གཞི་བསར་བཅོས།
དྤེ་ཡོངས་རོགས་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་གི་ལས་བྱྤེད་ཀི་བང་དོར་བྱྤེད་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་བཀོད་
ཁྱབ་ཡི་གྤེ་ནང་ལ། དྲུང་ཆྤེ་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དང་། གུན་གསབ་དྤེ་དག་སིག་དོན་གཞིར་བཟུང་
གསུངས་པ་དང་། བཀོད་ཁྱབ་ཡི་གྤེ་ནང་ལ་ལས་འགན་ཞུ་བྱར་ངོས་བངས་པ་ནས་བཟུང་སིག་གཞིའི་དགོངས་
དོན་རང་འཁིའི་བགོ་སྐལ་ཏུ་གྱུར་པ། སིག་གཞི་འདི་བང་དོར་སིག་གཞི་ལ་གོ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ལས་བྱྤེད་པ་དྤེས་བསྒྲུབ་
དགོས་པའི་གནས་སངས། ཐོབ་ཐང་གང་ཡིན་པ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ལས་བྱྤེད་ཅིག ད་ལྟ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་
པ་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དམིགས་བསལ་བསྐོ་
གཞག་གི་དབང་གིས་རྤེད། དྤེ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བའི་དབང་ཚད་དྤེ་ཡང་ཉྤེས་འཛུགས་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་
འཕོ་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་
གི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ནང་བཞིན་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་བྱས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གསལ་བཤད་
དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་བཏོན་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། ད་མ་འགིག་པའི་གནས་སངས་དྤེ་དཔྤེར་ན་བང་དོར་སིག་གཞིའི་ནང་
ལ་ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིག་འགལ་བྱས་པའི་གནས་སངས། ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བའི་གནས་
སངས། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་དཔྤེར་ན་སིག་འགལ་བྱས་པའི་གནས་
སངས་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གིས་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པའི་ནང་ལ་ཡིན་ན། དྤེ་ཚང་མ་གསལ་པོ་
བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་དངོས་དོན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལ་བཟོས་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ཞུ་ལན་ ༤༌༣ ནང་ལ་ཡང་།
དྤེར་བརྤེན་ཞུ་སོར་བས་ང་ལ་ལམ་སོན་གནང་མ་བྱུང་ཞྤེས་པ་དང་། ལམ་སོན་ཁ་གསལ་མི་འདུག་ཅྤེས། ལས་
འགན་གཡོལ་ཐབ་བྱས་པ་དྤེ་ནི་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞིའི་ལྤེའུ་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་ ༨ ཆ༽པར།

རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར། གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་
གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་འགན་འཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་གསལ་བའི་ལམ་སོན་དང་
འགལ་བ་ཞིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས། སོན་འཛུགས་གནང་བའི་གནད་དོན་གཅིག་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
གི་ཞུ་ལན་ ༤༌༤༌༢ ནང་ལ་ཡང་། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་མ་ཞུས་པར་ལས་བྱྤེད་བྱྤེ་
བག་པའི་མིང་འབོད་ཀིས་མི་མང་ལ་གསལ་བསགས་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་པ་ནི་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ [ག]
བ། རང་གི་ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་དབང་ཚད་ལས་བརལ་བའི་ལས་དོན་ལག་བསར་བྱ་དགོས་བྱུང་ན།

འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་གལ་ཞྤེས་པའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་
ཡོད་ཟྤེར་ནས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ [ག] པ་དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་བསར་ཟློས་གནང་ཡོད་
པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། དྤེ་མཚུངས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བྱྤེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཞུ་ལན་
༤༌༣༌༣ ནང་ལ། དོ་སྣང་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོར་བ་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ཐོག་མུ་མཐུད་གཞག་རྒྱུར་ཡིད་ཆྤེས་དང་བོ་འགྤེལ་གནང་ཐུབ་
མྤེད་པས། ཟྤེར་ནས་ཞུ་ལན་ནང་ལ་འདི་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་ཞུ་ལན་ ༤༌༥༌༡ ནང་ལ། ང་ལ་དྤེ་སྔོན་
ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་སུས་ཀང་ལམ་སོན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་ཞྤེས། སོ་སོའ ་ི འཐུས་ཤོར་སོང་བ་དྤེ་ངོས་
ལྤེན་དང་ཕིས་འབྱུང་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་མངགས་ཕྤེབས་དོན་ལྟར་ཡིད་བཅངས་དམ་དོན་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལྤེན་ལས་
ལྡོག་སྤེ། ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་སྤེ་བོ་ཞིག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གི་ལས་འགན་མུ་མཐུད་འཇོག་རྒྱུར་རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིད་ཆྤེས་གནང་མི་ཐུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ། རྒྱུ་མཚན་བགངས་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་
ནས་ཞུ་ལན་ ༤་༦ ནང་ཞུ་སོར་བའི་ཕག་ལས་གནང་སངས་དྤེ་དག་བཀའ་ཤག་གི་མཐོང་བཞིན་དུ་མུ་མཐུད་ཡིད་
ཆྤེས་བོ་འགྤེལ་ཐུབ་ཐབས་བལ་བས་ཟྤེར་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་འཁོད་ཡོད་རྤེད། ༤༌༦༌༣ ནང་བཀའ་ཤག་ནས་
ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཉྤེན་གཟིགས་ཏྤེ། ད་ཡང་འདི་ནང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཉྤེན་གཟིགས་ཏྤེ་གསུངས་ཡོད་
རྤེད། མུ་མཐུད་འགན་འཁུར་གནང་རྒྱུ་ཡིད་ཆྤེས་མ་སྤེབས་པར་སོང་། དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་གྱུར་
ཡོད་པས་ཞྤེས། འདི་དག་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་ནས་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༤༌༧༌༧ ནང་ལ། དྤེ་
ལུགས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་ཐུབ་མྤེད་པ་གོང་ཞུས་ལྟར་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་པས་ཟྤེར་བ། གནད་དོན་
ཞིག་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་ལན་ ༤༌༨༌༤ ནང་ལ། གཞན་དག་ལ་དངུལ་འབོར་དང་བཅས་པ་གཏོང་དགོས་པའི་
བཀོད་ཁྱབ་འབྱོར་ཡོད་སྐོར་ལ་ཁག་དཀི་བྱས་པ་ནི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གི་གནང་སངས་མིན་པས། དོན་
གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་དགོས་གྱུར་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ཞུ་ལན་ ༤༌༨༌༧ ལ། རྒྱུ་མཚན་
འདི་དག་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བའི་ལས་ཡུན་རིང་ན་ཉྤེན་འགན་མི་བཟོད་པར་མཐོང་ནས་དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་གནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དྤེ་དག་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན།
ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ལུང་འདྲྤེན་གནང་ཡོད་རྤེད། འདི་དག་ཚང་མ་དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་མོར། དྤེ་རིང་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་
ནས་འདིར་ཕྤེབས་ཡོད་པའི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དྤེ་དུས་སིད་ཚབ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཐ་
སད་ག་རྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་མིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་འགྤེལ་བཤད་
བསོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་
སྤྱོད་བཏང་། གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དང་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་
སིག་གཞི་གང་གི་ནང་དུའང་ཚིག་མྤེད་པ་ཞིག་བྤེད་སྤྱད་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞིའི་
ནང་ལ། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཟྤེར་བའི་ཐ་སད་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་
ཡིན་དང་མིན་དང་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦
པའི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། ༥ དང་ ༦ པ་གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན་གསུམ་བཏང་ཡོད་རྤེད། གསུངས་པ་
དང་དྤེའི་རྤེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ དཔང་རགས་ ༨ ཁ༽ པ་དྤེའི་
ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། ༨ ཁ༽ པ་དྤེའི་ནང་ལ་ད་གསལ་བཤད་གནང་གི་མིན་གསུངས་པ་དང་། གང་ལྟར་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་གནང་བ་དྤེ་གུས་པ་ལ་ལས་མཚམས་གཞག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་དག་མགོ་མཇུག་ཆ་ཚང་ཞིག་ལྡོག་བསད་ཀི་འདུག མགོ་མཇུག་ལྡོག་ནས་གནང་བ་ཤ་
སག་ཅིག སིག་གཞི་དང་གང་ཡང་མ་མཐུན་པའི་གནས་སངས་ཤ་སག་ཅིག་གི་ཐོག་ནས། དྤེ་དག་བྱུང་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་མཐུན་མ་མཐུན་གི་སྐད་ཆ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་ཞུ་ལན་གི་ནང་ལ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་གང་ཡང་འགལ་མྤེད། རྒྱུ་མཚན་
དྲངས་པ་དྤེ་གཞན་པ་ཞིག་དྲངས་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཡར་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོདམ་རྤེད།
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོའི་བཀའ་གཞིར་བཟུང་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གཉིས་འབྤེལ་བ་ཡང་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡིན། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པ་དྤེའི་ནང་ལ། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་འདི་གཅིག་
ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། ད་འདི་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་རྤེད་མ་རྤེད། ད་ལྟའི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་
དང་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་བཀོད་ཁྱབ་
སྒང་དྤེ་ལ་ཟླ་ཤས་སྔོན་ལ་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཞིག་གཏང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་བརྩི་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཟླ་ཤས་སྔོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་གུས་
ཞུ་སོར་བ་ལ་བཏང་བཞག་པའི་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་དྤེ་
བཏང་བའི་རྤེས་སུ། ད་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མའི་གཏོང་སངས་གཏོང་ལུགས་དྤེ་ཡང་བང་དོར་སིག་གཞི་དང་མཐུན་དང་
མ་མཐུན་བཀའ་མོལ་རྤེས་ནས་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་བཏང་བའི་རྤེས་སུ་གུས་ཞུ་སོར་བས་ལན་ཞིག་བཀའ་ཤག་ལ་
ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ལན་དྤེ་ད་དྤེ་རིང་འདིར་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་ཡང་འདིར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། འདི་
ལན་ཡར་ཕུལ་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སོན་ཞུས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༨ དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་སུ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་དྤེ་འགིག་དང་མ་འགིག་དང་། དག་དང་མ་
དག་གི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་གསུངས་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་འདི་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པ་ཡིན་ནའང་འདི་རྩོད་པ་སོང་མི་སིད་པ་
གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྔོན་མ་ཁོ་རང་གནས་དབྱུང་བཏང་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། གནས་
དབྱུང་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་ཙང་མ་འོངས་པར་ཆ་རྤེན་དྤེ་འདྲ་ཚང་དང་མ་ཚང་གི་དྤེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་མ་
སིད་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་གྤེང་སོང་འབྱུང་མ་སིད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དྤེ་རིང་དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་བརྒྱུད་ནས་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་ཡང་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་
སོས་ཀི་འདུག གུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ཞིག་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་མྤེད།
བཀའ་ཤག་གིས་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་མཐུན་པ་
ཞིག་གནང་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་ནོར་འཁྲུལ་རྤེད། ད་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ནང་ལ་གང་འདུག་ཟྤེར་ན། ཉྤེས་འགོད་
ཞིབ་འཇུག་དང་ཉྤེས་ཆད། དྤེའི་ནང་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བའི་ཚིག་གཅིག་ཡོད་མ་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་
ཟྤེར་བ་དྤེ་སིག་གཞི་གང་གི་འོག་ལ་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ། ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི ཁ༽ རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་
བྱྤེད་དགོས་པ། དོན་ཚན་ ཁ༽ བའི་ནང་ལ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ངས་ད་ལྟ་མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། ཡིན་ནའང་
ད་ལྟ་འདི་ལ་ཡང་ཚིག་སྤེབས་པ་དྤེ། ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་བང་དོར་སིག་གཞི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ནང་ལ་ཐྤེངས་གཉིས་རང་འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གང་གི་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༥༣
པའི་དོན་ཚན་ ཀ༽ པ་དྤེ་རྤེད། ཀ༽ པ་དྤེའི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་པས་རང་འཁིའི་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་དང་། སོ་
སོར་འགན་བསྐུར་པའི་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་དང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སིག་འགལ་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚེ་གནད་
དོན་ཆུང་ཙག་རིགས་ལ་འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གིས་ངག་ཐོག་ངོ་སོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དྤེའི་ཕན་སྤེད་མ་བྱུང་ན་ཡིག་
ཐོག་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་དགོས། དྤེ་རྤེད། ད་དྤེའི་ནང་ལ་གང་ལྟར་ལས་བྱྤེད་པ་ཞིག སོ་སོར་ལས་འགན་བསྐུར་
བཞག་པ་དྤེ་དག་འཐུས་ཤོར་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཡང་མིན་ན་སིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་
ཟྤེར་བ་འདི་ལ་གོ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཙག་རིགས་འདྲ་བོ། དཔྤེར་ན་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་
ཚོད་ཏག་ཏག་ཡོང་གི་མྤེད་པ། ལས་ཁུངས་ཆུ་ཚོད་དགུ་བ་འགོ་ཚུགས་ཀི་ཡོད་པ་བྱས། ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་ཕྤེད་ཀ་
ལ་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ད་དྤེའི་སྐབས་སུ་ཁྱྤེད་རང་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཡོང་གི་མི་འདུག་ད་ཟྤེར་བ་འདྲ་བོ།
ངག་ཐོག་ནས་བཤད་ནས་ཁྱྤེད་རང་འཐུས་ཤོར་འགོ་གི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ནས་དྤེ་འདྲའི་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དག་
རྤེད། ད་དྤེ་ཐྤེངས་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་པའི་རྤེས་ནས་ད་དུང་ཕན་འབས་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དྤེ་ནས་ཉྤེན་བརྡ་
གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དྤེ་གནས་སངས་གཅིག་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་རྤེད།

ཀ༽ དང་ ཁ༽ པ་

གཉིས་ལ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འདི་རྤེད། ངོས་འཛིན་འོས་པའི་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། གནད་དོན་བྱྤེ་བག་པ་ཞིག་གི་
ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པའམ། སིག་གཞིར་འགལ་བ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ངོས་འཛིན་འོས་པའི་སིག་གཞི་དང་འགལ་བ་དང་། སིག་འགལ་དང་ལས་དོན་
འཐུས་ཤོར་བྱུང་ན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལ་དྲི་བ་བཀོད་དྤེ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ལན་གཅིག་སོད་
དགོས་པ་དང་། གསལ་བཤད་ཀིས་མ་དག་ན་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་བའམ་འོས་འཚམ་གི་ཆད་པ་འབྤེལ་ཡོད་འགན་
འཛིན་གིས་གཏོང་ཆོག གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་འདིས་གལ་སིད་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བསྐོ་
འཆར་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེའི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་བཏགས་པ་ཡིན་ན་དྤེར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་མ་
ཐྤེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ནང་ལ་ཚུད་མྤེད་པ་ཞིག་རྤེད། འདི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་རང་ནས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ད་ལྟ་འདི་ལ་འབྤེལ་
བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས། གལ་སིད་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ལ་བསྐོ་འཆར་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་འདྲའི་
གནས་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེ། ཉྤེན་བརྡ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། གོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི་ནང་
དོན་དྤེ་ ཁ༽ པ་ལ་སྤེབས་པའི་སྐབས་ལ་འགོ་གི་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཕན་
ཚུན་བརྡ་ལན་སྤེལ་བ་ཟྤེར་བའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཆ་ཚང་ཞིག་མ་བཀླགས་པ་ཡིན་ན་གོ་དོན་དྤེ་ཆ་ཚང་གང་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀི་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པའི་བཀའ་འཁོལ་གི་ཐོག་ནས་ཞུ་
ཆོག་པ་གིས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ། ད་འདིར་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་གསུང་ཡོང་དུས་སྒང་ལ། འདི་དྲིལ་བསགས་དང་ཕི་འབྤེལ་
གཉིས་ཀ་ལ་གོ་དགོས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རྤེད་འདུག དོན་གཅོད་ཚོས་འགན་འཁུར་དགོས་ས་དྤེ་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་
དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ངས་གོ་བ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཡར་བཏང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་བ་དང་། ང་ཚོ་ལ་རྤེས་སུ་འབྤེལ་བ་གནང་མཁན་དྤེ་ཡང་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་
ལགས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། "མཚུངས་མྤེད་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ་
ཆྤེད་ཞུ། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ འཁོད་གནས་ཕུལ་འབྱོར་ནང་དོན། ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་
རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་བསྐོ་འཛུགས་
གནང་ཐུབ་ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེ་ལུགས་གསུངས་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སོན་ཡོང་བ་ཞུས་ཐད།" ད་འདི་ང་ཚོས་
ཡར་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད།
བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་སྤེང་ཞུས་པའི་ཕིར་ཕྤེབས་སུ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཟུར་པས། སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀི་དུས་ཚོད་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་འདིའི་
འོག་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བདུན་རྤེ་ལས་བྱྤེད་ཕོགས་བསོད་བྱྤེད་བཞིན་པའི་གནས་སངས་དང་། ལས་
འབོར་སྐོར་ལས་བསོམས་སན་ཐོ་དང་སྦྲགས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེར་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་
ཕུལ་བར། སྐབས་དྤེར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསྤེང་བྱུང་འདུག་པ་དྤེར་ཐུགས་སྣང་ཞིབ་འཇུག་ཡྤེ་ནས་མྤེད་པར་སན་
སྤེང་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐུགས་ཚོར་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཟད། ད་འདི་སུ་ལ་བཀའ་བཀོན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ཕི་འབྤེལ་དྲུང་
ཆྤེ་ལ་བཀའ་བཀོན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་བཀའ་ཤག་གིས། དྤེ་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བཀའ་བཀོན་གནང་གི་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ནས་ཞུ་དོན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ཞིབ་ཕྲ་བརྩད་ཞིབ་ཀིས་མ་འོངས་པ་གནང་ཕོགས་ཇི་དགྤེ་དགོངས་
ཚུལ་སན་གསྤེང་མྤེད་པར་ཕན་ཚུན་བརྡ་ལན་སྤེལ་མཁན་ལྟར་གནང་ལམ་འདི་རིགས་མ་འཐུས་པས། ཟྤེར་ཡ་འདི་
ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་བཀའ་བཀོན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བཀའ་བཀོན་གནང་གི་ཡོད་
མ་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་བབས་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐབས་
མྤེད་པ་དང་། ད་དྤེ་ཐག་གཅོད་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོས་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་དྤེ་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐབས་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་དང་མི་ལྡན་སྐོར་ལ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ལར་ནས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ནས། ནིའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་ཟིན་ཡོད་
པ་གོ་ཐོས་ཡོང་འདུག་ན། ད་འདི་ཡར་མང་ཚོགས་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བས་འགན་འཁུར་ས་དྤེ་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་
རྤེད། སྤེ་ཚན་དྤེའི་འགན་འཛིན་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་གིས། འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་
གིས་ཟྤེར་དུས། འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་དྤེ་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་བརྒྱུད་ནས།
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་མོལ་དྤེ་གང་
ནས་གསན་གི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ཡར་ལ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་འདྲའི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་གསན་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་ལྟར་དངོས་འབྤེལ་ཅི་ཡིན་ཞིབ་བརྩད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཞིབ་བརྩད་
དགོས་པ་མ་ཟད་གསུངས་དུས། ད་འདི་དངོས་གནས་རྤེད་དང་མ་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཞོག་ཅྤེས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ནམ་རྒྱུན་འགོ་སངས་འདྲ་བོ་དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞིབ་བརྩད་ཅྤེས་གསུང་དུས། དང་པོ་
ཞིབ་བརྩད་བྱྤེད་དུ་འཇུག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞིབ་བརྩད་བྱས་ནས་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་ནས་སུ་ལ་ཞིབ་བརྩད་
གནང་དགོས་གི་འདུག་ན་ཡང་། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་གནང་དགོས་གི་ཡོད་ན་འདྲ། དྤེ་ག་ནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཞིན་དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་གནང་དགོས་གི་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་དང་མཉམ་དུ་
བཅར་མཁན། ཚོགས་འདུ་ལ་བཅར་མཁན། རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་ཆོད་གན་
ལས་བྱྤེད་བདྤེ་ཆྤེན་ལགས་ཡོད་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་གི་ཡིན་ན་འདྲ་འདུག ཡང་མིན་ན་ས་
གནས་སུ་སྐབས་དྤེའི་སྐད་ཆ་བཤད་སའི་སིངས་ཆ་དྤེ། ནིའུ་ཡོག་ཁུལ་དང་ནིའུ་རྤེར་སྤེ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཡོད་རྤེད། ཀུན་དགའ་
བཀ་ཤིས་ལགས་ཡོད་རྤེད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཡོད་རྤེད། ང་
ཚོ་བཞི་སིངས་ཆའི་སྒང་ལ་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་ཡིན་པའི་མི་མང་མང་ཐག་ཆོད་ཅིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་འདྲི་
བརྩད་གནང་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་ཀིས་ག་རྤེ་བཤད་སོང་། བཤད་སངས་དྤེ་དག་ག་འདྲ་བཤད་སོང་།
དྤེ་དག་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་གསན་པ་ནང་བཞིན་དངོས་གནས་རྤེད་འདུག་རྤེད་མི་འདུག་དྤེ་ཞིབ་
འཇུག་བྱས་ནས། དྤེ་ནས་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན། གནས་
སངས་འདི་འདྲ་ཞིག་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་ཐོ་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། བྱུང་
ཡོད་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བའི་ཤྤེས་ཚོར་བྱས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བཀའ་ཤག་
གིས་བཀའ་ཡིག་དྤེ་མར་བཏང་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བརྩད་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་འདུག་ཅྤེས་
བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་ལ། ད་ལྟ་སན་སོན་ཞུས་པ་དྤེ་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨ པ་དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེའི་ཞུ་ལན་དྤེ་དཔང་
རགས་ཨང་ ༡༩ ནང་ལ་ཡོད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་ཏྤེ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ན། བཀའ་
མོལ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་གང་ནས་གསན་པ་ཡིན་ནའང་། གསན་པ་དྤེ་དངོས་གནས་ཡིན་ན། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ན་
བརྒྱབ་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ན་བརྒྱབ་ནས་གནང་བའི་ཕག་ལས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཞིབ་བརྩད་གིས་གསུངས་དུས། ཞིབ་བརྩད་བྱས་པའི་གྲུབ་འབས་སན་ཐོ་དྤེ་མ་སྤེབས་བར་
དུ་སྒུག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་འདྲའི་བྤེལ་བ་བྱས་ནས། ཉྤེས་པ་གཏོང་རྒྱུར་བྤེལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་དྤེ་འདྲ་གནང་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡང་མིན་ན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པའི་བང་དོར་
བརྡ་སོན་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སིག་གཞིའི་ནང་ལ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་གནང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། འདི་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གལ་ཏྤེ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
འཁོལ་མ་ཐོན་གོང་གསལ་བསགས་གནང་བ་དྤེ་དག་མ་འཐུས་པས་མ་འོངས་པར་དྤེ་རིགས་བྱ་སྤུ་གནོན་ལྟར་སིག་
འཛུགས་གོ་རིམ་དང་འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་གོ་རིམ་མ་ནོར་པ་དགོས་རྒྱུ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན་པ། ཕལ་ཆྤེར་མ་སོང་ན་གུས་ཞུ་སོར་བས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ནས་དོན་གཅོད་ཀི་འགན་འཁུར་པ་རྤེད། ཕི་ཟླ་
༩ པ་དང་ ༡༠ པ་ཟྤེར་དུས། ཟླ་བ་གཉིས་ཀང་འགོ་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ངའི་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་དོན་གཅོད་གཞན་
པ་དང་གཅིག་མཚུངས་གནང་གི་མྤེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞིག ཚིག་འདིའི་ནང་ལ་བསན་ཡོད་རྤེད།
གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་བཀོད་མངགས་ལམ་སོན་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཕྤེབས་སོང་བ། དྤེ་བཀོད་མངགས་དང་
ལམ་སོན་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཐག་མ་ཆོད་པ་རྤེད། གནད་དོན་འདི་ཞིབ་བརྩད་མ་
བྱས་སྔོན་ནས་དྤེ་གསུངས་པ་འདི་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་འབྱོར་ཡོང་དུས། དྤེའི་ལན་གུས་ཞུ་སོར་བས་ཡར་ག་རྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕུལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ལ། དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩ པ་དྤེ་རྤེད། མཚུངས་མྤེད་
ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ་ཆྤེད་ཞུ། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ འཁོད་གནས་གནང་འབྱོར་བྱུང་། ཕྲན་ནས་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་བངས་རྤེས་མང་ཚོགས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་མ་འོངས་ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་སྐོར་འགྤེལ་བརོད་སྐབས་དང་། ས་གནས་ནས་ནིའུ་ཡོག་གི་ལས་བྱྤེད་སྐོར་སྐད་ཆ་འདྲི་སྐབས་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་གི་སན་ཞུའི་ནང་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་སན་སྤེང་ཞུས་དོན་བཞིན། ཕི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་མཚམས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ལས་བྱྤེད་གཅིག་འཇོག་རྒྱུའི་བསམ་བོ་ཡོད་སྐོར་བཤད་པ་ལས།
གོང་རིམ་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོན་གོང་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་གསལ་བསགས་བྱས་རིགས་མྤེད། དྤེ་ཞུས་ཡོད་རྤེད།
གུས་པ་དོན་གཅོད་ཀི་ངོས་ནས་ད་བར་ཁིམས་སིག་ལ་གུས་བཀུར་དང་འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་གོ་རིམ་མ་ནོར་
བའི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་སམ་ཡང་། གལ་སིད་དྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནད་དོན་རྤེ་
རྤེའི་ཐོག་ལ་ལམ་སོན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་ཞུ་
ཕུལ་བ་དྤེ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་བསྟུན་ནས་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆྤེད་དང་། གཞུང་གོན་བསི་
ཚགས་ཡོང་སད་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། མ་འོངས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་མིན། སྐབས་དྤེ་དུས་དགོངས་བཞྤེས་
གནང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་གསུངས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། མ་འོངས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་མིན་བཀའ་ཤག་ནས་དཔྱད་
ཞིབ་ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་ཡོང་བ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་
རིང་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ལ་ཞྤེས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཡི་གྤེ་དྤེ་ཡར་ཕུལ་བའི་རྤེས་སུ། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེས་
ཡྤེ་གྤེ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་ཀི་རྤེད་བ། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་ཀི་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་
སུ་ད་ཁྱྤེད་རང་གི་འདི་འགིག་སོང་དང་འགིག་མ་སོང་གི་ཡི་གྤེ་གང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་
བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ནང་ལ་ཡང་དྲི་བ་བཀོད་དྤེ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ལན་
གཅིག་སོད་དགོས་པ། ད་དྤེ་སད་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཆ་ཞོག ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཕག་བིས་དྤེ་
མར་གནང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གསལ་བཤད་ཀིས་མ་དག་ན་ཟྤེར་བ་ད་སྐད་ཆ་དྤེ་ལ་སྤེབས་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད།
གསལ་བཤད་དྤེས་དག་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད་བྤེ། མ་དག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་
རྤེད། དག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་བསར་ལན་གནང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་གུས་ཞུ་སོར་བའི་
ངོས་ནས་དག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད། དག་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ད་དྤེ་དག་མྤེད་པས་ཁྱྤེད་རང་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་
ནས་ལན་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡར་སྤེབས་སོང་། ད་བཀའ་ཤག་གིས་མཐོང་སྣང་ལ་ཁྱྤེད་རང་གི་འདི་འགལ་འཛོལ་བྱུང་
འདུག དྤེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་འདུག དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ཁྱྤེད་རང་ལ། འདིའི་ནང་ལ་འདྤེམས་ཀ་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་
སིག་གཞི་འདིའི་ནང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་བའམ། འོས་འཚམས་ཀི་ཆད་པ་འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གིས་གཏོང་ཆོག
ཡང་མིན་ན་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་རྤེད་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གོང་དུ་
གསུངས་པ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་མགོ་མཇུག་རྦད་དྤེ་ལོག་བསད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འགོ་
སངས་ཏག་ཏག་བྱས་ནས་བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་ལ་འཁོད་པ་གཞིར་བཟུང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། འོས་
འཚམས་ཀི་ཆད་པ་འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གིས། འདི་ཡང་འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་དྤེ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ཆགས་ཀི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ནས་འོས་འཚམས་ཀི་ཉྤེས་པ་བཏང་བ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་
འདི་དག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། གལ་སིད་དྤེ་དག་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་དང་འགལ་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདིའི་རྤེས་ལ་རྩོད་ལན་པས་དགག་ལན་རྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ། དོན་ཚན་ག་རྤེ་དང་འགལ་ཡོད་པ་
གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོས་ལན་ཞུ་གི་ཡིན། ད་གནད་དོན་གཅིག་དྤེ་འདི་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་གནད་དོན་གཞན་པ་དྤེ། བང་དོར་བརྡ་སོན་གཏོང་དགོས་པ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དོན་ཚན་
གཉིས་ཀ་ཞུ་ལན་ ༤༌༤༌༥། ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་ལན་ ༤༌༥ ནང་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན་དང་པོ་དང་གཉིས་
པ་གཉིས་ཀ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རྤེད།
ད་དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཉིས་པ་དྤེ་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རི་ལ་སྤེབས་པའི་སྐབས་སུ། བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོས་པའི་དོལ་
རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༢༤ པ་དྤེ་དྤེ་རིང་
སན་སོན་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་པ་སོང་ཙང་ངས་ཡང་བསར་ཞུ་གི་མིན། དྤེའི་གས་དྤེ་གང་ལྟར་གནད་དོན་འདི་དང་
འབྤེལ་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དོན་
གཅོད་ཁག་ཚང་མ་ལ་བཏང་བའི་ལམ་སོན་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ངས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་ལམ་
སོན་བཏང་བ་ཐོག་མ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་དངོས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པའི་ཐོག་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་ནང་བཞིན་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༩ དྤེའི་ནང་ལ། འདི་དང་འབྤེལ་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་
ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་མར་ཕག་བིས་ཤིག་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༡ པ་དྤེ་ཆགས་ཀི་
ཡོད། དྤེའི་ནང་ལ་ཡང་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རྤེད། མགོ་མཇུག་ཆ་ཚང་ཞིག་ལྡོག་བསད་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ ཁ༽ དྤེ་ཡིན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁ༽ དང་ཆ་ཚང་ཞིག་འགལ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས།
འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
མཚུངས་མྤེད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ་ཆྤེད་ཞུ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་
བཞིན། དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ དྤེ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནང་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན།
དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་
ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་
བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལ་སོང་། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་ལྟ་
སྐོར་ཕྤེབས་པར་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་
ནང་ཐོན་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་དམ་
མྤེད། ཅྤེས་འདི་རྩད་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ན་དྤེའི་སྐོར་ཞིབ་
བརྩད་ཀིས་ཞྤེས་ཡང་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཞིབ་བརྩད་བྱས་ཞོག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་
སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་བཅས་སན་སྤེང་དགོས་པ་དང་། ད་འདི་ཞིབ་བརྩད་བྱས་ནས་ཀང་གྲུབ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབས་ཐོན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ་པའི་རྤེས་སུ་གསུངས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་
དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་ཕྤེབས་འདུག་པ་བཅས། ད་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་
དགོས་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ། བརྒྱུད་ནས་ཆགས་ཀི་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ན་ཡང་དངོས་སུ་དོ་བདག་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བརྡ་སོན་
ཟྤེར་གི་ཡོད་ན་རྤེད། ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་ན་རྤེད། བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེས་ཁྱབ་ཐུབ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་
དགོས་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དོ་བདག་ལ་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་
ཡིན་ན་ཡང་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་བརྒྱུད་ནས་དོ་བདག་ལ་ཕག་བིས་དྤེ་འཕྲོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཞུས་པའི་དབང་དུ་བཏང་
བ་ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཕག་བིས་དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཕག་བིས་དྤེ་ཕྤེབས་དུས་གུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
ལན་ཞིག་ཡར་དྲུང་ཆྤེའི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕུལ་ཡོད། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༩ པ་དྤེ་རྤེད། ཁ་སྤེང་གནད་
དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྩོད་གྤེང་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་དྤེ་དུས་ངས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་དཔང་རགས་དྤེ་ག་ཚོད་བཙལ་པ་ཡིན་ནའང་རྙྤེད་མ་སོང་། དྤེ་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། འདི་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ལ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཕུལ་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༩ པ་དྤེ་
རྤེད།
མཚུངས་མྤེད་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་ལ་ཆྤེད་ཞུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ འཁོད་
ཕག་བིས་གནང་འབྱོར་དོན་རོགས་བྱུང་། རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་མི་རི་ཀར་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་
སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོས་བོད་རིགས་བཞི་ཙམ་གིས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་སྤེབས་པ་
དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་ལུགས་བརོད་ཚིག་འཁོད་པའི་འཕྲྤེད་དར་འཁྱྤེར་ཏྤེ་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་མཁན་རྒྱ་
རིགས་རུ་བསར་ནང་ལངས་བསད་པའི་འདྲ་པར་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱར་ཐོན་སོང་བ་དང་། ད་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་
ནང་ལ་དྤེང་སང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཐོན་གི་ཡོད་རྤེད་བ། སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེ་འདྲ་ཐོན་པ་རྤེད། དྤེ་སྐབས་
དྤེའི་གནས་སངས་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཆ་ཚང་དངོས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་
ཟིན་པ་ཡིན། དྤེ་ལ་རྒྱས་བཤད་མི་དགོས་པ་གིས། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་འགུལ་
བསོད་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞུ་མུས་ཐོག གོང་གི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་ཨྤེ་
ཡོད་སམ་སྤེ། ཞལ་པར་བརྒྱུད་ར་དབང་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སན་སྤེང་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིང་། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དྤེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་
གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་བཅར་ཕར་མ་ཞུས་གོང་ནས། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་གནང་བ་ཞིག་མ་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་
ལགས་བདྤེ་སྲུང་ལས་བྱྤེད་ཟུར་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གནང་བ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་
ཡོད་ཅྤེས། ཡིན་ན་ཡང་མ་འོངས་པར་མཁྱྤེན་རོགས་དགོས་ངྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
ལྷོད་གཡྤེངས་སུ་མ་སོང་བར་ཞུ་ཆོག་པ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ་ཞྤེས། དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཡིན་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོང་བ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་ཞྤེས་ནས། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་མ་འོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེའི་གས་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་དང་། ཕྲི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་བཞི་ཀ་ལ་ཞུས་ཡོད། ཁ་སྤེང་སྔོན་
མ་ནས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ༢༠༡༧།༠༥།༡༧ ལ་ཕག་བིས་ཕུལ་པ་དང་། ༢༠༡༧།༦།༢༦ ཉིན་ཕུལ།
༢༠༡༧།༠༦།༢༩ དང་ ༢༠༡༧།༠༧།༢༦ དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཕུལ་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་
བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་བསྒྲུབས་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདི་ཡང་ད་ལྟ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ།
ཡང་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདི། བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་
དྤེ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གང་ཡང་མ་མཐུན་པ།
བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ནང་གསྤེས་ ཁ༽ པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། དྤེ་དང་གང་ཡང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་རྤེད། འདི་གཅིག་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་
བ་དྤེ་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་། དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ་དྤེ་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་ཡང་དྤེ་ག་རང་
རྤེད། འདི་ཐུགས་ཐག་རང་བཅད་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
མཚུངས་མྤེད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་ཆྤེད་ཞུ། དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ། བཀའ་ཤག་
ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་བྱུང་ལྟར་བཀའ་ཕྤེབས་སུ། ཉྤེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་
བརྒྱུད་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་དོན་དུ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་སྐབས། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་བཞིན་ཨ་
རི་གཞུང་དང་འབྤེལ་ལམ་གནང་བདྤེའི་སད་ནིའུ་ཡོག་ནས་ཌི་སི་ལ་སོ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་དང་འབྤེལ། ནིའུ་ཡོག་ཏུ་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་སྤྱོད་དོན་ཁང་གི་ཁང་ཁུངས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བདག་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེའི་མ་
གནས་ཐོབ་ཆ་དོན་གཅོད་ལ་སོག་ཆ་དགོས་པའི་བཀའ་བསྡུར་རིམ་བྱུང་བཞིན། མཐར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་
ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ དོན་གཅོད་ལ་སོག་ཆ་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་དང་། དངུལ་འབབ་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩ་ཁང་ནས་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་ཆ་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུའི་ཡིད་ཆྤེས་ཐོག སྐབས་དྤེའི་དོན་
གཅོད་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་ཁུལ་གི་ཡིག་ཆར་ས་རགས་བཀོད་པ་ཙམ་ལས། དངོས་སུ་བུ་ལོན་མིན་པ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩
པའི་ནང་སྦར་སིལ་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཁྱྤེད་རང་ནས་དྲི་བ་སྐུལ་བར་སིད་སོང་ནས་ཚོགས་
བཅར་བ་ཚང་མའི་མདུན་དུ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། དྤེ་ལྟར་ཤྤེས་རོགས་ཡོད་བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་པར་དངུལ་
འབབ་དྤེ་དག་བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོར་བཀོད་དགོས་ལབ་འདུག་ན། འདི་ཡིན་དང་མིན་ཁ་སྤེང་ང་ཚོས་
དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་
ཀི་གོང་རིམ་སུ་ལའང་སན་སྤེང་དགོངས་སྐོར་མ་ཞུས་པར་རྩིས་ཞིབ་ལ་ཆྤེད་དུ་ལབ་པ་དྤེ་དག་སིད་སོང་ལ་ཡིད་
ཆྤེས་མ་བྱས་པར་མ་ཟད། བང་དོར་སིག་གཞི་དང་འགལ་བ་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་གང་དང་འགལ་
ཡོད་མྤེད་གང་ཡང་གསུང་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གི་འགིག་གི་མྤེད་པ་ཡིན་ན། བང་
དོར་སིག་གཞི་གང་དང་འགལ་གི་ཡོད་རྤེད། ནང་དོན་གང་དང་འགལ་གི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དག་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད་བ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྤྱི་མ་སྦོམ་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་བཞག་ནས། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པའི་བཀའ་ཤག་གི་བང་དོར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བརྡ་སོན་ཟྤེར་བའི་ཡི་གྤེ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་དྤེའི་ནང་ལ། ཚིག་འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། བང་དོར་
སིག་གཞི་དང་འགལ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་བང་དོར་སིག་གཞི་དང་
འགལ་བ་རྤེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་དྤེའི་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆར་བལྟས་སྐབས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ དྤེ་ལྟར་བུ་ལོན་
ཡིན་པ་རྩ་བ་ནས་མི་གསལ་པ་མ་ཟད། བྱས་ཙང་ངས་ལན་འདིའི་ནང་ལ་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་ཁ་སྤེང་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་
ཚབ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ཁིམས་ར་ནང་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་
གི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཆ་འདི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས། འདི་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ངོས་
ལྤེན་ཞུ་ཆོག་ཅྤེས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་པ་དངོས་དོན་འདི་རྩོད་པའི་སྐབས་སུ་ལན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་ཡོད་མ་
རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་མྤེད་པ་གསལ་པོ་སོན་གི་
ཡོད་རྤེད། འདི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་པ་རྤེད། རྩོད་པ་ཟིན་པ་རྤེད། ༢༠༡༤།༠༩།༠༣ འཁོད་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་
བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ནས་དོན་ཁང་ལ་བཏང་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩ་བ་ནས་གསལ་མྤེད། དྤེ་
མཚུངས་ཉྤེ་ཆར་དྤེའི་སྐོར་ཐྤེབས་རྩའི་ཚོགས་གཙོ་ནས་འདི་གར་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ནང་དུའང་བུ་ལོན་ཡིན་
པ། བུ་ལོན་ཞྤེས་པ་དངུལ་འབོར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ དྤེ་ལྟར་སྐབས་དྤེར་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་སོང་མཚམས་
སུ་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་དོན་ཁང་ལ་རོགས་སོར་དུ་ཐད་སྒྱུར་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་པོ་བཀོད་འདུག་ན།
ཁྱྤེད་རང་ནས་སིག་འཛུགས་ཀི་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་དང་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་དང་། བང་དོར་
སིག་གཞི་དང་འགལ་འཛོལ་བྱས་པར་བརྤེན་ད་རྤེས་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་འདི་གཏོང་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བསྡུར་
བྱུང་བ་དྤེ་དོན་ཁུངས་སུ་བརྡ་སོད་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས་ཞྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་ན་དྤེ་ལུགས་དགོངས་འཇགས་ཞུ།
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༢༥ ལ། རྩ་བའི་ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བའི་ནང་ལ།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དཔང་རགས་དྤེ་དག་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཀློག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཆ་ཚང་ཀློག་མ་
གནང་རོགས་གནང།
ཞུ་སོར་བས། ཡིག་ཆ་གཅིག་མ་གཏོགས་མྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདིའི་ནང་དོན་འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང། འདིའི་ནང་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། འདི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་རྩ་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་དག་
སྔོན་ལ་ཕུལ་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་ངྤེས་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་འདིར་རྩོད་པ་རྒྱག་དགོས་ཀི་
ཡོད་དུས་ཙམ་པ། རྩོད་ལན་པ་ལ་དྲན་གསོའི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གཅིག་བྱས་ན་དགག་ལན་རྒྱབ་པ་ལ་ཐུགས་
ཕན་སོས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་འདི་ཞུ་གི་ཡོད། དཔང་རགས་ཨང་ ༤༧ པ་འདི། དྤེ་ལ་ལན་དྤེ་རྤེད། འདིའི་ནང་
ལ་ཁ་སྤེང་སན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་བཀའ་
ཤག་གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་གནང་འདུག དོན་གཅོད་
གསར་རྙིང་རྩིས་སོད་ལྤེན་གི་ཡིག་ཆ་ནང་མ་གསལ་པའི་དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དབར་བཞག་པའི་གན་
ཡིག་གི་འདྲ་བཤུས་དགོས་ན་འབུལ་ཆོག་པ་གིས། དྤེ་དུས་ཞུས་ཡོད། ལན་འདི་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསན་མ་སོང་། དྤེའི་སྔོན་ལ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་
སིད་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་སྔོན་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དྤེ་དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་
༢༠༡༦།༠༩།༡༠ ཉིན་གསུངས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་སྔོན་ལ་ཁྱྤེད་རང་ལ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སད་
ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདི་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པ་ང་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་
གང་ཡང་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཙམ་པར་དོན་གཅོད་ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཕི་
དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གི་གནས་སངས་རྤེད་མ་གཏོགས། འདི་ལ་
བཀའ་རྩད་གནང་བ་དང་གང་ལྟར་སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གི་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུར་གོ་སྐབས་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། གང་ལྟར་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ ཁ༽ པ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། འདིའི་
ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུར་གོ་སྐབས་ཤིག་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། དྤེ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་པ་
སོང་ཙང་། འདི་བརྒྱུད་རིམ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་གཅིག་འདི་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བའི་ཚིག་འདི་སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གིས་
ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མྤེད་འདི་རྤེས་ལ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ལ་དཔྤེར་ན་སྐབས་དྤེར་ད་
གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། བཀའ་དྲུང་ཟུར་པའང་འདིར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། བཀའ་དྲུང་ཟུར་པའི་དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༨ འདིའི་ནང་ལ། མཚུངས་མྤེད་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་དོན་གཅོད་མཆོག་ལ་ཆྤེད་ཞུ། ད་
ཞོགས་སྐུ་ངོ་མཆོག་གིས་གོག་འཕྲིན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སན་སྤེང་ཞུས་ཟིན་
པས། དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་མིང་འཛིན་པས། འདི་མ་གཏོགས་དྤེའི་རྤེས་ལ་ལན་གང་ཡང་
གནང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ལས་མཚམས་གཞག་དགོས་པའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་བཏང་
ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཐོག་ནས་བཞག་ཡོད་ན། དྤེ་རིང་གཅིག་བྱས་ན་འགྤེལ་བཤད་སོན་མདོག་
ཁ་པོ་རྤེད། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་སྔོན་ལ་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཞིག་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དྤེ་རིང་འདིར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད།
༢༠༡༧།༡༡།༠༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་མཆོག་གི་གསུངས་བབ་དང་། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དོན་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་
ཅིག་བསད་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདི། དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་རྩོད་དགོས་པ་དང་། ང་ལ་བྱུང་ཚར་བའི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་ཚར་བ་རྤེད། འདི་བསར་ལྡབ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། བསར་ལོག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ངའི་
དོན་དག་ལ་རྩོད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་རིང་འདིར་རྩོད་དགོས་པ་འདི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཟྤེར་
བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཁྱྤེད་རང་འདི་ནོར་སོང་། འདི་བྱས་སོང་ཞྤེས། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
འདི་མ་འོངས་པ་ལ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་བྱུང་བའི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་མི་འབྱུང་བའི་དོན་དག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀི་འདུག
ལས་བྱྤེད་ཅིག་གིས་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་ཆ་ཚང་ཞིག་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ལས་ཀ་སོད་མཁན་དྤེ་
བཀའ་ཤག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ལས་ཀ་སོད་མཁན་གིས་བང་དོར་སིག་གཞི་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་
མ་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་གནང་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། བརྒྱུད་རིམ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་དག་ཏག་ཏག་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས། འདིར་རྩོད་ལན་པས་ག་རྤེ་གསུང་གི་འདུག དྤེ་ལ་
དཔག་པའི་ང་ཚོས་རྤེས་ལ་ལན་ཞུ་གི་ཡིན། དྤེ་མིན་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན ༥༣ པའི་ ག༽ པ་དང་ ང༽ པ་
ཅ༽ པ་དྤེ་ཚོ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གལ་སིད་ ཆ༽ པ་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡང་མིན་ན་གསུངས་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། སན་ཤོག་གང་ཡང་
མ་འབྱོར་ཡང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་སན་གང་ཡང་མ་འབྱོར་བ་ཞྤེས། དྤེང་སང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐད་ཀར་ཐད་ཀར་
གནང་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་བ། དངོས་གནས་བྱས་ན་བརྒྱུད་རིམ་འདི་འོག་ནས་ཡར་ཏག་ཏག་
འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡར་སྒང་སྒང་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ལ་གོ་རིམ་བརྩི་གི་མི་འདུག་
ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་གོ་རིམ་བརྩི་གི་ཡོད་མྤེད་དྤེ། བཀའ་ཤག་གིས་ད་རྤེས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ལན་ཚང་མ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་འདི་ཉུང་ཉུང་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། ག་
དུས་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་ཕི་དྲིལ་
དྲུང་ཆྤེའི་གནས་བབ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་རྤེད། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་འགོ་སངས། གོང་རིམ་གི་འགོ་
སངས་ཀི་གནས་བབ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་རྤེད། ཐ་སད་གཞན་པ་ཞིག་སིག་གཞི་ནང་ལ་མྤེད་པ་ཞིག་ད་ལྟ་བྤེད་སྤྱོད་
གཏོང་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། བྱ་སྤུ་གནོན་ཟྤེར་བ་ཞིག བྱ་སྤུ་གནོན་གི་སིག་འཛུགས་འདི་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་རྤེད།
འདི་སུས་བརྩི་གི་འདུག སུས་བརྩི་གི་མི་འདུག དྤེ་ག་རང་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་རྤེད། ཆ༽ པ་འདིའི་ནང་
ལ་སན་ཤོག་གང་ཡང་མ་འབྱོར་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐད་ཀར་དང་པོའ ་ི མཐོང་སྣང་དུ་འགལ་འཛོལ་ཡོད་པ་མཐོང་
ཚེ། ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་གི་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་ཆོག འདི་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པའི་གནས་སངས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་
ད། ཉྤེས་འཛུགས་མ་བྱས་ནས་མཚམས་བཞག་ལབ་པ་ཡིན་ན། འདི་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་ཡིན་པ་གཞིར་བཟུང་
ཞིག་སྐབས་དྤེ་དུས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། འདི་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཉྤེས་འཛུགས་ཤིག་
བྱས་ཡོང་དུས་ཙམ་པར། འགོ་སངས་འདི་ག་འདྲ་ཞིག་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་བཀའ་ཤག་གི་
མཐོང་སྣང་ལ་འགལ་འཛོལ་ཡོད་པ་ཞིག་གཟིགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་ཁྱྤེད་རང་ལས་དོན་
མཚམས་འཇོག་བྱས། ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་ཀི་ཡིན་ཞྤེས་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་
ལ་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་དྤེ་ཡི་གྤེའི་ནང་ལ་ཟླ་ཤས་སྔོན་ལ་ཁྱྤེད་རང་ལ་བཏང་བཞག་པ་དྤེ་ནོར་འཁྲུལ་
ལ་བརྩི་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་ལན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། འདི་གནས་སངས་གཅིག་རྤེད། གཉིས་པ་
ཟླ་ཤས་སྔོན་ལ་གནང་བཞག་པའི་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདིའི་རྤེས་ལ་
ནོར་འཁྲུལ་ག་རྤེ་ཕིན་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་གིས་ ༢༠༡༧།༡༡།༠༩ ཉིན་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་ཕིན་ཡོད་མ་
རྤེད། ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུའི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ཟྤེར་བ་དང་འགོ་གཞི་འདུག་ཟྤེར་བ་འདི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་བཀོད་པའི་སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། སྔོན་དུ་གསུངས་པ་དྤེའི་
ནང་ལ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་སུ་འགོ་ཉྤེན་འདུག་ཟྤེར་བ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་འདི་དང་འདི་འགལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་
ང་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བཞག་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་འདིར་དྲངས་ཡོང་དུས་ཙམ་པར་ཁུངས་སྤེལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དགོས་ཀི་ཡོད་དུས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་འདི་དང་འདི་འགལ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་ལན་ནང་ལ། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ག༽པ་དང་ ཆ༽པ་གཉིས་འགལ་སོང་ཞྤེས་གསུང་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད་པ། འགྤེལ་བཤད་
འདི་ཡང་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་ཞིག་སོན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་མང་པོ་ཞིག་
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཁིམས་རྩོད་པས་བསོན་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདིའི་རྤེས་ལ་ཡང་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་
སོན་གི་ཡོད་ངས་ཤྤེས་ཀི་མྤེད། དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་དྤེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ངོས་ནས། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དྤེ་ཚོ་ལ་གོ་བ་ག་འདྲ་ཞིག་ལྤེན་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་
ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། བཀོད་ཁྱབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆ༽པ་འདི་གཞིར་བཟུང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ལས་མཚམས་གཞག་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལས་མཚམས་བཞག་ཟྤེར་དུས། ཉིན་མོ་དྤེ་རང་ལ་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁྱྤེད་རང་གིས་ལས་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་ཕི་ ༡༡ ཚེས་
༣༠ ཡིན་ད་ཞྤེས་འདི་གསུང་རྒྱུའི་གནས་བབ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་མང་
པོ་ཞིག་ལ་བརྤེན་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་དངོས་དོན་དང་པོ་འདིའི་ནང་ལ་ཞུས་པའི་གནད་དོན་གི་བརྒྱུད་རིམ་
དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིག་ཐོག་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ངས་ཡང་བསར་ཞུ་མ་དགོས་པ་གིས། གནང་
ལུགས་གནང་སངས་འདི་ག་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡོད་མྤེད་འདི་འང་ད་ལྟ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་འགྤེལ་བཤད་ཆ་
ཚང་ཞུས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཁུངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡང་དྤེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ལས་བྱྤེད་པ་ཞིག་ལ་སོན་
འཛུགས་དང་། ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གང་ཡང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་
གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་དྤེ་རིང་ང་ཚོའི་ཁིམས་དོན་ཡིན་ཙང་། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཁིམས་དོན་རང་སྒང་ལ་བབས་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དང་པོ་དྤེ་ལ་ཞུ་སོར་བས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཞུ་ན། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་སངས་དྤེ་ལས་
བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་འགལ་བསད་བཞག རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
འགལ་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་དང་པོ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དྤེ་རྤེད། ལས་
བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞིའི་ཤོག་གངས་དང་པོ་ཁོ་རང་ནང་ཁྱབ་ཚད་སྐོར་བཤད་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་འདི་
གང་དུ་ཁྱབ་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིག་གཞི་འདི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་པ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་
གསུངས་པ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་སངས་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། རྩ་བའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་
ཚན་དང་པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བསྐོས་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་།
ཞུ་སོར་བས། དགག་པ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཉན་ཞིབ་དང་པོའ ་ི སྐབས་ནས། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣
འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་ཆོག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས། ཐྤེངས་མང་པོ་གསུངས་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད།
ད་དྤེ་རིང་འདིའི་སྐོར་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཁིམས་ཁང་གཞན་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་རྩོད་ལན་པས་
གཏུག་གི་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུག་གི་ཡིན་ནའང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུག་གི་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ནའང་། གང་དུ་གཏུགས་པ་ཡིན་ནའང་རྩོད་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་
གཅོད་གནང་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་སྒང་ལ། ཡང་བསར་ཡང་བསར་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས། ཡང་བསར་
གྤེང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོང་དུས། འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ལ་ཁྱད་གསོད་གནང་གི་འདུག
ཉྤེས་པ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ང་འདི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་རིང་ཁིམས་དོན་ཡིན་ཙང་། དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གི་ཁིམས་
དོན་ཡིན་ཙང་། ངས་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། འདི་ཁིམས་དོན་རྤེད། ཁིམས་ཀི་དོན་
དག་ཡིན་དུས་འདི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་གཅིག་བྱྤེད། ངས་རྩ་བས་དྤེའི་རྤེས་ལ་དྤེའི་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་མྤེད། ངས་དྤེ་
ག་རང་ཁིམས་དོན་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དྤེ་ལ། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་
དོན་ཚན་ ༡༩ པའི་ནང་ལ་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ཅྤེས་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་
ནས་ཡིན་ནའང་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་།
དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་སིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་
འཛོམས་ཞིབ་གོས་དྲག་འདྤེམས་ཀིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་བར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུར་སིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང་བསྟུན་གནང་མི་དགོས་
ཞྤེས་འདི་གསུངས་པ་རྤེད། འདི་གསུངས་ཡོང་དུས། ད་གིན་ངས་གོང་ལ་ཞུས་པའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དོན་ཚན་དྤེ་ལ་
གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་ཀི་རྤེད། བསྐོ་གཞག་འདི་རིགས་ཀི་མི་འགོ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་
གསུངས་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཡིན་པའང་ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པའང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལས་བྱྤེད་མ་
ཡིན་པ་ཞྤེས་གསལ་པོ་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ཡིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་
བསྐོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཁས་བངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན།
ཕོགས་རིམ་དང་ཁྤེ་ཕན་གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་དང་ཆབས་ཅིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་ལབ་པ་རྤེད། འདི་གཏན་
འབྤེབས་དྤེ་ཡང་ཟུར་ལ་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུར་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ལས་བྱྤེད་
མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྤེ་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་དྤེ་ལས་བྱྤེད་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
སྤྱི་ས་ནས་དྤེའི་སྒང་ལ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ འདི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཞུ་སོར་བ་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། རྩ་བའི་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་
༥༣ དྤེའི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་དང་། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདྲ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྩ་བའི་ལས་བྱྤེད་སུ་
འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། མང་ཚོགས་ནས་ཡར་བསམ་ཚུལ་དང་སོན་བརོད། ཡང་ན་དྤེའི་རིགས་ཀི་སོན་བརོད་
ཡར་འཛིན་སོང་ལ་བསྤེབས་ཡོང་དུས། འཛིན་སོང་གིས་མར་རོག་ཞིབ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་མ་གཏོགས་འཛིན་སོང་གིས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཞིག་ལ་གོ་ཡི་མ་རྤེད། དྤེ་གོ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཁིམས་སིག་
ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྤེལ་རྤེད། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དོན་ཚན་ ༢༠ ། དོན་ཚན་ ༢༠ ལ་ག་རྤེ་གསལ་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་གནས་དབྱུང་གསལ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ ནང་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཉྤེས་འགོད་ཞིབ་འཇུག་དང་ཉྤེས་ཆད་ལབ་ཡོད་རྤེད། ཉྤེད་ཆད་ནང་ལ་གནས་དབྱུང་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
དྤེ་ལྟ་བུའི་དོན་ཚན་ ༥༣ གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་
དོན་ཚན་ ༢༠ བརྒྱུད་ནས་འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་། ལས་བྱྤེད་སྤེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱྤེད་སུ་ཞིག་ལ་ཉྤེས་
སོན་ར་འཕྲོད་བྱུང་སྤེ། གནས་རིམ་ཕབ་པའམ། བགྤེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར། གནས་དབྱུང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་སིག་མཐུན་
ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་ཟིན་ཏྤེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཆྤེད་འཆར་གཞི་བཀའ་ཤག་གིས་ཕུལ་རིགས། ལས་བྱྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་རོག་ཞིབ་ཀིས་འོས་འཚམས་ལ་གནས་ཕབ་བམ་གནས་དབྱུང་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ།
འོས་འཚམས་མིན་རིགས་འཆར་གཞི་ཕིར་སོག་དང་། འདྲི་བརྩད་བྱ་དགོས་རིགས་མཐིལ་ཕིན་བྱྤེད་དགོས་ལབ་
ཡོང་དུས། ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༥༣ གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་ལས་བྱྤེད་སུ་ཡིན་ནའང་འགོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན།
དྤེའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་དྤེ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཡར་ཕུལ། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་
ཡང་བསར་དྤེ་ལ་རོག་ཞིབ་བྱས། འོས་འཚམས་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས། འོས་འཚམས་མིན་ན་འཆར་གཞི་ཕིར་སོག་
བྱ་རྒྱུ་གནས་སངས་འདིའི་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་
བརྒྱུད་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཆོག་མཆན། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་དགོས་པ་ཞིག་
མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དྤེ། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་དྤེ། སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད། ལྷག་པར་དུ་ཞུ་སོར་བ་ནང་བཞིན་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མིན་པའི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་ལ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བས་སིག་འགལ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ།
བང་དོར་སིག་གཞིར་འགལ་འདུག་ལབ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ནས་
བཟུང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གནང་དུས་ཁོ་རང་གིས་ས་ཡིག་རྒྱག་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཁིམས་
སིག་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ས་ཡིག་རྒྱག་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དྤེ་ཁོ་
རང་གིས་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མིན་པ་དྤེ་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་ ༡ ནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་བཞག་ཡོད་
རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་ ༥༣ གི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་ཁྱབ་ཚད། དྤེ་ལག་བསར་གི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཡང་ལས་བྱྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དོན་ཚན་ ༢༠ བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་
ཡར་བསྐོ་དུས་ཡིན་ནའང་རྤེད། མར་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དུས་ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགོངས་
དོན་ཡང་རྤེད་ལ། ང་ཚོའི་སིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཡང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཁོ་
རང་ལ་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་ལག་བསར་བྱས་མ་སོང་ལབ་པ་དྤེ་གཞི་རྩ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་ཁིམས་སིག་
ཐོག་ནས་གཞི་རྩ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ལབ་ཡོང་དུས། དྤེ་མང་
ཚོགས་ཀིས་རྤེ་སྐུལ་དང་སན་ཞུ་རབ་དང་རིམ་པར་ཕུལ་ནས། གང་ལྟར་ཡང་མང་ཚོགས་ནང་བརྡབ་གསིག་མང་
པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱུང་བའི་རྤེན་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གིས་ཡིན་གཅིག་མིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅིག་དགོངས་དོན་བྱས་ནས་དྤེ་འདྲ་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀིས་
གནོན་ཤུགས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་སྤེབས་ཡོང་དུས་དྤེའི་སྒང་ལ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་སིད་
ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་མོ་ལ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཅྤེས་མང་པོ་ཞིག་
གསུངས་སོང་ལབ་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཡིན་ནའང་རྤེད།
དྤེ་ལས་བྱྤེད་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཡང་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལ་གོ་
དགོས་ཀི་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་པའི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
དྤེ་ལ་སོན་གནད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཞྤེ་པོ་
ཞིག་ཡོད་ཀི་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་གསལ་
པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་
བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། དྤེ་འཕོ་འགྱུར་རྤེད། ཞུ་སོར་
བ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་ན། དྤེ་འཕོ་འགྱུར་རང་རྤེད། རྩ་བས་ངས་གྤེང་འདོད་མྤེད། ད་ཞུ་སོར་བས་གྤེང་ཡོང་གི་
འདུག ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ཀི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ཀི་སྐོར་དྤེ་རྩོད་ལན་པས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྤེད་
ནས་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་
འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་ལ། དྤེའི་ནང་གསྤེས་ ༧ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་མཆུ་ཉན་
ཞིབ་ཐོག་མའི་སྐབས་རྩོད་ལན་པས་རང་ཉིད་སྲུང་སོབ་གདོང་ལྤེན་མ་བྱས་ཚེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་
ས་འཇུག་ཀང་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོའི་འདི་ཚིག་ཐོ་ཡང་ཡོད་རྤེད། རང་ཉིད་སྲུང་སོབ་ཀི་
གདོང་ལྤེན་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་འདི་བཀོད་མྤེད་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཐག་དང་ཁོང་རྣམ་པའི་དགོངས་དོན་ཡིན་དུས། དྤེ་ག་རང་རྤེད་མ་གཏོགས། སྤྱི་མང་གཏུག་
བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསྤེས་ ༧ གཞིར་བཞག་གིས་ང་ཚོས་གདོང་
ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཐྤེངས་མ་གསུམ་ཞུས་ཚར་སོང་ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་
ལ། ད་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་རིང་ཡིན་ན། འདི་གསུང་ཡོང་གི་འདུག་བ། དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་དོན་བྱྤེད་སྒོ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་གི་དྲུང་ཆྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་རིང་འདི་
གསུང་ཡོང་གི་འདུག ཁ་སྤེང་བདྤེ་སྲུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས། བདྤེ་སྲུང་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་དྤེ་འགིག་ཡོད་
རྤེད་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་། ང་ཚོའི་སིག་གཞི་དྤེ་ག་རང་ནང་ལ། ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོ་རང་གིས་སྔ་ཕི་འགལ་ཟླ་མང་པོ་གསུངས་འདུག དྤེ་རིང་ཡང་
ཞུ་རྩ་ནང་ལ་མྤེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཁ་མཆུ་འདི་རྒྱབ་དགོས་པ་དྤེ་མ་འོངས་པ་ལས་
བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ལ། གཅིག་དཔྤེ་སོན་ཟྤེར་ན་མི་འདུག དྤེ་འདྲ་འདྲ་བོའ ་ི ཆྤེད་དུ་བརྒྱབས་པ་ཡིན། ང་ལ་གང་ཡང་མྤེད་
མདོག་མདོག་བཤད་ཡོང་གི་འདུག ད་བར་དུ་ང་ལ་བྱས་སོང་། ང་ལ་འགིག་མ་སོང་རང་རང་ཞིག་བཤད་ནས་ཡོང་
བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་དྤེ་ཚོ་གང་དུ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་མྤེད། གང་འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མྤེད་
ཧ་གོ་ཡི་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དོ་ནན་པོ་བྱས་ནས་དྤེ་རིང་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱྤེད་དགོས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་གནོན་ཤུགས་རྤེད་
ལབ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་དགོངས་པའི་དཔྱད་
ཞིབ་བྱས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ལ། དྤེ་དྤེ་ལུགས་གནང་རྒྱུར་ཡིད་ཆྤེས་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ན།
དྤེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་ཁིམས་དོན་དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་ལག་བསར་བྱྤེད་
དགོས་དང་མི་དགོས་ཀི་སྐོར་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ལ། ད་གིན་ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཡིན། ད་ངས་བསར་ཟློས་བྱྤེད་ཀི་མྤེད། དུས་ཚོད་བསི་ཚགས་ཀི་ཆྤེད་དུ། ཁིམས་ལུགས་རང་
གི་སྒང་ལ་འགོ་ནས་ཞུས་ཡོད་ད་གིན། དང་པོ་དྤེ་ཁྱབ་ཚད་སྒང་ལ་འགོ་གི་མི་འདུག གཉིས་པ་དྤེ་དོན་གཅོད་བསྐོ་
གཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ་སྒང་ལའང་། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་མྤེད་
དུས། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དོན་གཅོད་ལ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་བང་དོར་སིག་གཞི་ ༥༣ དྤེའི་དམིགས་ཡུལ་
ཁོ་རང་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་དྤེ་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་དང་འཕོ་འགྱུར་
གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལ་ ༥༣ དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལྷག་པར་དུ་ཁོ་རང་རང་གིས་ངོས་
ལྤེན་བྱས་པའི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་ ༡ ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་
ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་
དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་ན། འདི་འདི་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་འདིའི་ལག་བསར་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ཁྱབ་ཀི་མ་
རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་
གཅོད་བསྐོ་དུས་ཁོ་རང་གིས་སིག་ཁིམས་ཚང་མ་འཁུར་གི་ཡིན་ཟྤེར་ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
དྤེ་ག་རང་རྤེད། ད་ཁིམས་དོན་འདི་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པོ་རྤེད། ལམ་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་རྤེད། འདས་ཟིན་
པ་ལ་དྤེ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའི་ཞུ་སོར་བས་གྤེང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ལམ་
ལུགས་ཀི་ཐོག་ལའང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རྤེན་སྒང་ལའང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བང་དོར་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་སིག་འགལ་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སིག་གཞི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ད་དུང་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་བརྒྱུད་ནས་བྱས་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་ཁས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་རྩོད་པ་དང་པོ་དྤེ་ད་གིན་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད།
ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་ ༡ འོག་ལ།
བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཞིག འདི་བསྐོ་གཞག་ཡི་གྤེ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
འདྤེམས་ལྷན་ནས་སྤེབས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་མི་དྤེས། དོན་གཅོད་ཀི་འགན་
ཁྱྤེར་བའི་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་། ལས་མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ། ཡང་མིན་ན་དུས་ཡུན་མ་རོགས་པའི་བར་དུ། ད་
ལས་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་ངོ་བོ་གང་འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དྤེ་ལས་བྱྤེད་དུ་བརྩི་ཡི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ད་འདི་རྩོད་གཞི་ཆྤེ་ཤོས་འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁྱབ་དང་མི་ཁྱབ་ཟྤེར་བའི་
སྐད་ཆ་དྤེ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་
དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། སི་ཞུ་བ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་གི་གང་
ཟག་ངོ་བོ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བསྐོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དྤེའི་ལས་རྒྱུན་རིང་ལ། དྤེ་སྔ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་
དང་། ལས་ཀ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཡར་ལས་བྱྤེད་ཡིན་པའི་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དང་མ་མཚུངས་པའི་
གནས་སངས་ཀི་ཐོག་ནས། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་
བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཞྤེས་ལབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། དྤེ་ག་རང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་
ལས་འགན་ཁྱྤེར་བའི་ཉིན་མོ་ནས་ལས་མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ་མི་དྤེ་ལས་བྱྤེད་རྤེད་མ་རྤེད། ད་འདི་རྩོད་པ་འདི་
རྤེད་བ། གུས་ཞུ་སོར་བས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འདི་ལས་བྱྤེད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཡིན་དགོས་ཀི་རྤེད་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ལྟ་
འདིར་རྩོད་ལན་པས་ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ ཁྱབ་ཚད་འདི་མར་
བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ཁྱབ་ཚད་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཕུད་ཟྤེར་ནས་བརྒྱབས་ཡོད་མ་རྤེད། ཚིག་དྤེ་ག་རང་ནས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་
ཞིག་རྤེད། འདི་བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་རིང་འདིར་འགྤེལ་བཤད་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། སིག་གཞི་འདི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་ཐད་ཀར་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན་ནའང་འདྲ་
འདུག གང་ལྟར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་ ༡ འོག་ལ་དོན་གཅོད་ཚོ་ཡིན་ནའང་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཁོ་རང་ཁོ་རང་གི་བརྒྱུད་རིམ་གི་འགོ་སངས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། འདི་བཀའ་ཤག་
གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན་ནའང་རྤེད། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན་ནའང་རྤེད།
ཆོད་གན་གི་ཐོག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ལས་རྒྱུན་རིང་ལ་ལས་བྱྤེད་ཡིན་དགོས་ཀི་རྤེད། འདི་
ལས་བྱྤེད་ཡིན་པ་དྤེའི་གས་ཚང་མ་ལ་བང་དོར་སིག་གཞི་འདིས་ཁྱབ་ཀི་ཡོད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་རྩོད་
པ་ག་རྤེ་བསོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁྱབ་ཀི་མྤེད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་
བར་དུ་དངོས་དོན་འདི་གས་ཚང་མ་ལ་ད་གིན་ངས་ལུང་འདྲྤེན་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་གས་ཚང་མ་ལ་བང་དོར་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༨ ནང་གསྤེས་ ཁ༽ དང་འགལ་སོང་། ཆ༽ པ་དང་འགལ་སོང་ཞྤེས་འདི་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ས་ཡིག་
བརྒྱབས་ཡོད་པའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་འདི་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་སིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། སིག་གཞིའི་
དགོངས་དོན་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། ལས་ཁུངས་བྱྤེ་བག་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཚོང་ལས་བྱྤེ་བག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང། ཁོ་སིག་གཞི་ཞིག་ཡོད་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་དྤེ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་འཁྱྤེར་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས།
ཕོགས་གཅིག་གིས་འཁྱྤེར་དགོས་པ་དང་ཕོགས་གཅིག་གིས་འཁྱྤེར་མི་དགོས་པའི་གནས་སངས་མ་རྤེད་བ། དྤེ་
ཡིན་དུས་བང་དོར་སིག་གཞི་ཁྱབ་ཀི་མྤེད་གསུང་གིན་གསུང་གིན་ལ་ཡང་། བང་དོར་སིག་གཞི་ལམ་སོན་འདི་
འགལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡང་ཁོ་རང་གིས་འདི་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཁོ་རང་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། འདི་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་མཁན་གིས་འཁྱྤེར་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་རིང་འདི་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པའི་གནས་སངས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། འདི་གནོན་ཤུགས་སད་པ་ཞིག་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མྤེད། ད་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གིན་
གསུང་གིན་ལ། ད་གིན་འདིའི་ནང་ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་ལན་དྤེའི་ནང་ལ། གང་ལྟར་ད་ལྟ་རྩོད་པ་
རྒྱག་སངས་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་ཀིས་བང་དོར་སིག་གཞི་འཁྱྤེར་
དགོས་ཀི་རྤེད། ལས་ཀ་སོད་མཁན་བཀའ་ཤག་གིས་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དོན་དག་དྤེ།
འདི་དམངས་གཙོའི་ལམ་སོལ་གི་ཐོག་ནས་དྲང་བདྤེན་ཞིག་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། སིག་གཞི་འདི་
དང་བསྟུན་མི་དགོས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་ཡི་ལས་བྱྤེད་
ཡར་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་སངས་དང་ཆ་རྤེན་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་དང་བསྟུན་མི་དགོས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། སིག་གཞི་ད་
ལྟ་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་རྤེད་
མ་གཏོགས། གཞན་པ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་མ་རྤེད་བ། བང་དོར་སིག་གཞི་དང་བསྟུན་མི་དགོས་ཟྤེར་ནས་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་བྤེ། དྤེ་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད་བ། བྱས་ཙང་། ཞུ་ལན་ ༤་༣ ནང་ལ། རྩོད་ལན་པས་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་རང་ཉིད་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་མིན་
ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ཉམས་ལྤེན་དགོས་པ་དོན་གཅོད་སྤྱི་
མཚུངས་ཡིན་པ་ལས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས། འདི་རྩོད་ལན་
པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༣ ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། ད་གིན་ཡང་ངས་སན་སོན་ཞུས་པ་ཡིན། འགན་མ་འཁུར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་
རིགས་དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་སུ་ཡིས་ཀང་གནང་མྤེད། དོན་གཅོད་སུ་ལའང་། ད་ལྟ་ཡང་གསུང་གི་འདུག རྩོད་ལན་པའི་
ངོས་ནས། དྤེ་སྔ་དོན་གཅོད་སུ་གཅིག་ལའང་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་འདུག ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་
དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཞིག་ལ་ལས་མཚམས་ཞོག་ལབ་ནས་བཀའ་བཏང་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ཡང་མིན་
ན། དུས་ཡུན་རོགས་ཚར་བའི་རྤེས་ལ། ཁྱྤེད་རང་གིས་ཉྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་རྤེད་ལབ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་
ཤག་གིས་བཏང་མོང་ཡོད་རྤེད་བྤེ། བྱས་ཙང་ཞུ་རྩ་འདིའི་ནང་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བྱུང་མ་མོང་བ་ཞིག་
བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བ་རྤེད། ལས་མཚམས་ཞོག་ལབ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་རྒྱུ། ད་ཉྤེས་
འཛུགས་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། མི་མང་གིས་གནོན་ཤུགས་སད་ནས་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད། མི་མང་གིས་གནོན་ཤུགས་སད་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། མི་མང་
གིས་གནོན་ཤུགས་སད་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཡི་རྤེད་བྤེ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གལ་ཆྤེ་ཡི་རྤེད་བྤེ། གསལ་བཤད་བྱྤེད་
དགོས་རྒྱུ་མྤེད་ཟྤེར་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་རྤེད་བ། ད་ལྟ་དཔང་རགས་ ༨ པའི་ ཁ༽
ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ Norway ལ་དྤེ་རིང་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་བྱྤེད་ཀི་མི་འདུག་ལབ་ནས་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་བཀའ་ཤག་གིས་མིང་ཤས་ཏོག་ཙམ་
འཁྱྤེར་དགོས་ཡོད་ནའང་འཁྱྤེར་གི་ཡིན། གསལ་བཤད་བྱྤེད་ཀི་མིན་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ཉི་མ་ལྔའི་ནང་
ལ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་པ་རྤེད། ད་མི་མང་གིས་གནོན་ཤུགས་སད་པ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མང་གཙོའི་འགོ་ལུགས་ནང་ལ་མི་མང་གིས་གནོན་ཤུགས་དྤེ་གལ་ཆྤེ་གི་རྤེད་བྤེ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་གི་རྤེད། འདི་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། མི་མང་གིས་གནོན་ཤུགས་སད་པ་ལ་
བརྤེན་ནས། ལས་བྱྤེད་ཁོ་ད་ང་ཚོས་གགས་འཁྤེལ་གི་རྤེད། ཁོ་མི་གཅིག་རྤེད། གང་བྱས་བྱས་རྤེད་དགོངས་ཡོད་
ཀི་རྤེད་བ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་རྡོག་རོལ་བཏང་ནས། གང་ཟག་དྤེ་ལ་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་
ཤག་ཅིག་གི་བྱྤེད་སངས་རྤེད་བྤེ། གང་ཟག་བྱྤེ་བག་པ་ཞིག་གིས་བྱས་ན་ཨའུ་ཙམ་རྤེད། ཡིན་པ་ཆ་ཞོག ད་དོན་
ཚན་ ༡ ནས་ ༧ བར་དུ་ང་ཚོ་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད་བ། དྤེའི་ནང་དོན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རྤེ་ཁུངས་
སྤེལ་གནང་ཐུབ་སོང་། རྤེས་མ་བཅད་ཁ་ནང་ལ་ཐོན་ཡོང་གི་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་བཀའ་ཤག་ཅིག་
གིས་གནང་བབ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ད་འདི་ས་ཡིག་བརྒྱབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཟྤེར་དུས་ཙམ་ལ།
གོང་གསལ་བཀའ་དགོངས་ལ་མོས་མཐུན་ཁས་ལྤེན་གཙང་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། འདི་ས་ཡིག་
བརྒྱབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་
གཅིག་པོས་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་བྤེ། དྤེ་དྲང་བདྤེན་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་འགོ་
ལུགས་ཐོག་ནས། དྤེ་ལ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། ཕོགས་གཉིས་ཀས་བརྩི་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད། ཕོགས་
གཉིས་ཀས་བརྩི་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་
༥༣ དྤེ་ཁྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འདི་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ལས་བྱྤེད་
མིན་པ་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད་ཅྤེས། གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུང་གི་འདུག་བ། ལས་བྱྤེད་མིན་པ་
ཡིན་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཁྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་གསུང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་བ།
ད་འདི་གང་ལྟར་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གསུང་དགོས་རྒྱུ་གསུངས་ཚར་སོང་། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཕལ་ཆྤེར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་ཡིན་དང་མིན། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གང་
ལྟར་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ། ལས་ཀ་བྱྤེད་པའི་དུས་ཡུན་དྤེ་རིང་ལ་ལས་བྱྤེད་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེས་
བང་དོར་སིག་གཞི་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། བང་དོར་
སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་ངས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་ཚན་ ༡ ནས་ ༧ བར་དུ་ཉྤེས་འཛུགས་དྤེ་ང་ལ་བྱས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་
དགོས་རྒྱུ་ངའི་ལས་འགན་རྤེད། ང་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ངའི་ཉྤེས་འཛུགས་དྤེའི་
གས་ཚང་མ་གཞི་རྩ་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཁིམས་
དོན་དྤེ་གཏུག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་ཚར་བ་རྤེད། མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་མ་ཡོང་
བའི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྩ་ཐོག་མའི་ནང་ལ་ཡོད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོའི་བཀོད་
ཁྱབ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་འཐྤེན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འཐྤེན་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དམིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སོང་དྤེ་དྤེ་ག་རང་
གི་ཆྤེད་དུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར། དྤེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པའི་གནད་འགག་དྤེ། མ་འོངས་པ་གནས་སངས་དྤེ་རིགས་མ་ཡོང་བའི་གནད་འགག་དྤེ་
ག་རང་རྤེད། གནས་དབྱུང་བཏང་དང་མ་བཏང་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་སྤེམས་འཚབ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད།
ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ཡིན་ནའང་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་སོ་སོ་དྤེ་རིང་རྩོད་པ་དྤེ་
ཐོབ་རྒྱུ་ཁོ་ནའི་ཆྤེད་དུ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གང་ཟག་བྱྤེ་བག་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གཅིག་རྤེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པར་སོ་སོའ ་ི མགོ་ལ་ཚུར་
གཞུས་ཡོང་སིད་ཀི་རྤེད་ད། དྤེ་རིང་འདི་གསལ་པོ་མ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། དྤེའི་སྔོན་ལ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་
༨ ནང་གསྤེས་ ཁ༽པ་དང་ ཆ༽པ་དྤེ་ཚོ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེ་ཚོ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་རིང་ཁིམས་འདི་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་འགིག་གི་འདུག་བསམ་བསམ་
གཅིག་པོ་ཞིག་གིས། སྐབས་འཕྲལ་སྐབས་འཕྲལ་གཅིག་པོའ ་ི དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། དྤེའི་ཁྤེ་ཕན་ཡོང་བའི་
ཆྤེད་དུ་འདི་བྱས་པ་ཡིན་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགིག་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ཙང་། ངས་ད་གིན་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་
གནས་དབྱུང་བརྩི་ཡི་མྤེད་ཟྤེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདི་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འགོ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་དྤེའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་བྱས་ནས་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་ཚན་
༥༣ དགོངས་དོན། དྤེ་འགོ་མྤེད་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། འགོ་མི་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་རྩོད་ཀི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གས་དྤེ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་
གཉིས་ཀར་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢༠ བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་
དངོས་གནས་བྱས་ན་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཉྤེས་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་དུས། ཉྤེས་འཛུགས་གནང་གི་མྤེད་ན་
འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཁས་ལྤེན་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ཉྤེས་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས། ཉྤེས་འཛུགས་ཤིག་གནང་གི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ངས་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་ལ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་
ག་རྤེའི་ཐོག་ནས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་མར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཚིག་ག་རྤེ་
འཁོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཏོང་གི་ཡོད་དུས། ད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་བ། ཉྤེས་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་དུས་
བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཉྤེས་འཛུགས་གནང་གི་མྤེད་པ་ཡིན་ན། གནས་སངས་ཁ་ཁ་
རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགོངས་དོན་གསུངས་སོང། བཅའ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་དགོངས་
དོན་བཅའ་ཁིམས་ག་རྤེའི་དགོངས་དོན་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྐད་ཆ་སྦུག་སྦུག་རང་རང་བཤད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཀི་
མ་རྤེད། བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་ཡིན་པ་ཡིན་ན་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་གང་གི་དགོངས་དོན་གསུང་དགོས་ཀི་
རྤེད་མ་གཏོགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགོངས་དོན་ཞྤེས་ལབ། བཅའ་ཁིམས་ཀི་དོན་
ཚན་ལབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གཅིག་རྤེད། དྤེ་ནས་གཏན་འཇགས་
ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་ནང་ལ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་དང་མིན་ཟྤེར་བའི་ཚིག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་
བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་ལ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་ཟྤེར་བའི་ཚིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་སྐབས་དང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས་སོ་སོར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སུས་གསལ་བཤད་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་
ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་བལྟས་ནས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་
གི་ཡོད་ན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་གང་དང་གང་འགལ་གི་ཡོད་པ་དང་དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་
དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་ཡིན་ལབ་ནས་རང་སྣང་གང་དྲན་བྱས་ནས་ཚིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་ཡིན་
ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་རྤེད། འདི་གནས་དབྱུང་མ་རྤེད། འཕོ་འགྱུར་གཏང་བ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་
ཤག་གི་སྐུ་དབང་རྤེད། འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་དྤེ་སྔོན་ནས་ང་ཚོའི་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད།
འདིའི་སྔོན་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་ལ་དྤེའི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཚར་བ་རྤེད། འབྤེལ་བ་མྤེད་བཞིན་
དུ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་འདི་རྩོད་པ་གང་ཡང་རྒྱབ་ཀི་མྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་གང་ཡིན་པ་དྤེ་ཡིན་པ་རྤེད།
མ་ཡིན་པ་དྤེ་མ་ཡིན་པ་རྤེད། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་རང་ཉིད་ཀིས་སྲུང་སོབ་
བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་དོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ ༧ ཐོག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཕལ་ཆྤེར་གཅིག་
བྱས་ན་ངའི་ཁིམས་རྩོད་པས་ལན་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། གདོང་ལྤེན་བྱས་ཡོད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་གདོང་ལྤེན་
བྱས་ཡོད་ནའང་ཁུངས་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁུངས་སྤེལ་མྤེད་པ་སོང་ཙང། གནད་དོན་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་གི་
ཡོད། ལས་འགན་ཞུ་དགོས་སྐོར་ལ་སྔ་ཕི་ནང་འགལ་བཤད་ཀི་འདུག ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་
པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གཅིག་པོ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ཡོད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་འབྤེལ་ཆགས་བདྤེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཆགས་ཀི་འདུག དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་
ཡང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མ་ཡིན་པ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐད་ཀར་བཏང་གནང་། ངས་དོན་གཅོད་
གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལའང་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན། དྤེ་ཚོས་ང་ཚོས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་གཏོང་གི་ཡོད་
གསུང་གི་འདུག འདི་ལ་ཡང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་མྤེད་པ་སོང་ཙང། ཡིན་ནའང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དོལ་
རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་གཅིག་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཕི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། སིག་འཛུགས་འཁྱྤེར་གི་ཡོད། གོང་རིམ་ལ་བརྩི་གི་ཡོད། གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བ་
ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའི་སིག་འཛུགས་འདིའི་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲན་ཤྤེས་དྤེ་ Institutional
Memory ལྷག་པའི་ཆྤེད་དུ་ཐད་ཀར་སིད་སོང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གནད་དོན་ཛ་དྲག་མ་ཆགས་ན། གང་
ཉུང་ཉུང་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། ཐད་ཀར་སིད་སོང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་དྤེ་ཡང་གནད་དོན་ག་རྤེ་ཡིན་མིན་དྤེ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་
ཆྤེ་ལ་ཞུ་གི་ཡོད། དྤེ་སྔ་ཕི་ནང་འགལ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མྤེད། ལས་འགན་ཞུ་དགོས་སྐོར་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ད་
ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ཆ་ཚང་ནང་ལ་གཟིགས་དང། ཤོག་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་གནང་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེའི་
ནང་ལ་ཤོག་གངས་ ༦༧ ཙམ་རྩོད་པ་རྤེད་བ། དྤེའི་ནང་ལ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་ཚོད་
འདུག བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་ཚོད་འདུག ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་རང་རང་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་
ཀི་འགོ་ལུགས་དང། འགོ་སངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སུས་འཁྱྤེར་གི་འདུག་མི་འདུག་དྤེ་ག་རང་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་
འདུག འདི་མ་འོངས་པའི་ལས་བྱྤེད་རང་གི་ཆྤེད་དུ་ཡིན་མ་གཏོགས་ང་ལ་འདི་བྱས་སོང་འདི་བྱས་མ་སོང་ལབ་
ནས་ང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡོང་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་གསུང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བབ་ཅིག་ལ་བརྤེན་ནས་འདིར་ཡོང་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་འདོད་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང།
ང་ལ་བྱས་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།
གང་ལྟར་ ༥༣ གི་དམིགས་ཡུལ་དྤེ་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཐག་གཅོད་དྤེ་ ༥༣ བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་
མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ལས་
བྱྤེད་མ་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་དྤེ་ཁོ་རང་གིས་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཁོ་རང་གིས་ས་ཡིག་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་ན། ཆོད་གན་གི་ལས་བྱྤེད་ནང་བཞིན་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་མར་རྤེ་རྤེ་བཞིན་འགོད་དགོས་
པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྤེད་བ། འདས་པའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་
ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཁྱབ་ཚད་ནང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདས་པའི་གནས་སངས་
འབྱུང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཁོ་རང་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཞྤེ་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་
དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་པ་ལ་དྤེ་ནང་བཞིན་གི་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཉྤེས་འཛུགས་གནང་མྤེད་
དུས་དྤེ་ནང་བཞིན་ཞིག་ཡོང་ཤྤེས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། གནད་དོན་དྤེའི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ག་ཚོད་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་
ནའང་སྐོར་ར་བརྒྱབ་ནས་བསད་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཡོང་གི་མྤེད་པ་སོང་ཙང། ནང་དོན་ཞུ་དགོས་པ་གཙོ་བོ་འདྲ་
པོ་དྤེ་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་གསར་པ་འདྲ་པོ་དྤེ་འདྲ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་དྤེ་ཚོར་ལན་རྒྱག་གི་ཡིན། དྤེ་མ་
གཏོགས་བསར་ལྡབ་ཞྤེ་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པ་གིས།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཁ་སྣོན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དོན་ཚན་ ༥༣ ཉྤེས་འགོད་ཞིབ་འཇུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་བརྒྱུད་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་གཞི་གཉིས་ཐོག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ཐོག་མ་འདི་རྩོད་ལན་པ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ གི་ལས་གནས་མཚམས་འཇོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གལ་སིད་བཀོད་
ཁྱབ་རང་པ་ཞིག་ཕྤེབས་ཡོད་ན། གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རྤེད། ཁ་མཆུ་འདི་ཡོང་གི་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། ཁ་མཆུ་འདི་ཟུག་
གི་ཡང་མ་རྤེད། བཀོད་ཁྱབ་བཏང་རྤེས་སུ་རྩོད་ལན་པས་གཞུང་འབྤེལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག གསར་འགོད་འདུ་
ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སྤེང་ལ་དོན་ཚན་ ༡༠ ཅན་ཞིག་དྤེ་ལྟར་སོན་འཛུགས་བྱས་ནས། ཐག་གཅོད་
དྤེའི་གཞི་རྩ་རྒྱབ་རྤེན་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆྤེར་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་སྤེ། ཞུ་སོར་བའི་
བྱས་རྤེས་ནག་བསུབ་བཏང་ནས། ད་བར་སྤྱི་པའི་ཐོག་ཞབས་ཕི་ཞུས་པ་དྤེའི་བྱས་རྤེས་ནག་བསུབ་བཏང་བ་ཞིག
སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་གཟུགས་བརྙན་ལོག་སྒྲུབ་ཀིས་ཞུ་སོར་བའི་མདུན་ལམ་ལ་བར་ཆད་བཏང་བ་དྤེ་རང་བཞིན་
གིས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་སྤྱི་མང་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། སུ་ཊར་
ཚོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། སུ་ཊར་གཡོག་པོ་ཞིག་སིན་བདག་ལ་འབུད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་། གལ་
སིད་ཕུད་པའི་སྐབས་སུ་ཁོས་རྐུན་མ་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ཁོ་སིན་བདག་ལ་ཤ་ཞྤེན་མྤེད་ནས་རྐུན་མ་རྒྱག་མཁན་རྤེད་
ཟྤེར་ནསཕུད་པ་ཡིན་ན། གཡོག་པོ་དྤེ་ལ་ནག་ཐིག་བཀོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ལ་གནོད་སོན་
ཞིག་རྤེད། མ་འོངས་པར་གཡོག་པོ་དྤེ་ལ་སུ་གཅིག་གིས་མི་གར་ག་ཡི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཚད་གཞི་
གཅིག་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་སྤྱི་མང་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་ཕིན་པ། ཞུ་སོར་བའི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ལ་དོ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕོག་ཕིན་པ། དྤེ་འདྲའི་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་གཅིག་བྱས། ཚད་གཞི་གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀོད་ཁྱབ་
གཏང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཡོད་རྤེད། བཀོད་ཁྱབ་རང་པ་ཞིག་གཏང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་བཀོད་ཁྱབ་ཀི་
རྤེས་ལ་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཉྤེས་འཛུགས་འདི་བཀོད་ཁྱབ་ལ་རང་བཞིན་གིས་དྲུད་འགོ་དུས་
ཙམ་པ། བཀོད་ཁྱབ་འདི་རང་པ་གཙང་མ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ནག་ཐིག་ཕོག་པའི་བཀོད་ཁྱབ། ཉྤེས་
འཛུགས་བྱས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། གལ་སིད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་
ཡོད་ན། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། འགལ་འཛོལ་འདི་དང་འདི་བྱས་པའི་རྤེན་གིས་ཉྤེས་པ་འདི་གཏོང་གི་ཡོད་ལབ་དུས།
ཐག་གཅོད་འདི་ཉྤེས་འཛུགས་དྤེའི་གས་དྤེ་ལ། འགལ་འཛོལ་འདི་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་
ཡོད་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཐག་གཅོད་དྤེ་ཉྤེས་པའི་ངོ་བོར་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། མཚོན་གི་ཡོད་
རྤེད། གལ་སིད་ཉྤེས་པའི་ངོ་བོའ ་ི ཐག་གཅོད་ཅིག་མཚོན་གི་ཡོད་ན། འདི་ཉྤེས་པ་གཏང་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཉྤེས་
པ་འདི་ཉྤེས་འགོད་ཞིབ་འཇུག་བརྒྱུད་ནས་མ་གཏོགས་ཉྤེས་པ་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། འདི་
དོ་བདག་ཅིག་ལ་ཉྤེས་པ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་རྩོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁ་མཆུ་འདིའི་
ནང་ལ་འཕོ་ལྤེན་ཁྱབ་སྒྱུར་གནང་སངས་དང་ཐག་གཅོད་ཆྤེ་ཆུང་གི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་འདི་དང་། བར་གི་ཉྤེས་
འཛུགས་བྱས་པ། ཉྤེན་བརྡ་གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་གས་དྤེ་ཐག་གཅོད་ཆྤེ་ཆུང་ཡོངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེའི་གས་དྤེ་
ཁིམས་མཐུན་བྱུང་མྤེད་པ། དྲང་བདྤེན་བྱུང་མྤེད་པ་ཞིག་རྩོད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྲང་བདྤེན་ཟྤེར་དུས། ད་ལྟ་འདི་ལ་
Procedural Justice བྱ་རིམ་གི་ཐོག་ནས་དྲང་བདྤེན་བྱུང་མྤེད་པ། ཁིམས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་ཞུས་ན།
དངོས་སུ་དྲང་བདྤེན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲང་བདྤེན་བྱྤེད་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཀང་གསལ་པོ་མངོན་པ་ཞིག་
བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། གལ་སིད་བྱ་རིམ་ཐོག་ནས་དྲང་བདྤེན་བྱུང་མྤེད་ན། དྤེའི་རྤེས་འབས་ཀི་ཐག་གཅོད་དྤེ་རང་
བཞིན་གིས་ནུས་མྤེད་དུ་གྱུར་པ་ངོས་འཛིན་གནང་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད། འདི་རྤེས་དཔག་ཏུ་
མངོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར། མང་ཆྤེ་བ་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སབས་བདྤེ་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་
ཆྤེད་དུ། ལས་བྱྤེད་གཅིག་ལས་ཀ་ནས་ཕུད་དུས་ཙམ་པར། ག་དུས་ཡིན་ནའང་བཀོད་ཁྱབ་རང་པ་ཞིག ལས་ས་པོ་
ཞིག བཀོད་ཁྱབ་གཙང་མ་ཞིག་ཐག་གཅོད་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་བཏང་ནས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཕུད་ཀི་ཡོད་རྤེད། འཕོ་
འགྱུར་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། བྱ་རིམ་འགོད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། བྱ་རིམ་འདི་དཀའ་ལས་
ཁག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས་རྒྱ་གར་ནང་མང་ཆྤེར་ Simple
Termination འདི་གས་ཤིག་ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་ཉྤེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཡིན་ན།
Stigmatic དྤེ་དུས་བྱ་རིམ་ངྤེས་པར་དུ་འགོད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་
ལྟ་ཐག་གཅོད་དྤེ་ཉྤེས་པའི་ངོ་བོར་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། འདྲི་བརྩད་ཞིབ་འཇུག་དང་། རྒྱུ་
མཚན་གསལ་བཤད་ཀི་བྱ་རིམ། ཉྤེས་འགོད་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་རིམ་གང་ཡང་མ་བྱས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་
འདི་རང་བཞིན་གིས་སིག་འགལ། རང་བཞིན་གིས་དྲང་བདྤེན་དང་འགལ་བ་ཞིག་གསལ་པོ་ཡིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཙམ་པ། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ འོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་དུས།
སིག་གཞི་འདིའི་འོག་སྡུམ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སིག་གཞི་འདིའི་འོག་ནས་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡུལ་འདི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྡུམ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བསྐོ་གཞག་གནང་ཡུལ་དྤེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བསྐོ་གཞག་
གནང་ཡུལ་དྤེ་ལ་ཉྤེས་པ་ཞིག་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་དུས། ཉྤེས་པའི་བྱ་རིམ་ཞིག་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། གང་གི་འོག་
ནས་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སིག་གཞི་དྤེ་ག་རང་གི་འོག་ནས་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན།
ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ཁིམས་ཁང་ནང་ལ་ག་རྤེ་བཤད་ཀི་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། Hindu Marriage Act འོག་ལ་
ཆང་ས་བརྒྱབ་ཡོད་དུས། Divorce དྤེ་ Hindu Marriage Act འོག་རང་ལ་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས་ Special Marriage Act འོག་ལ་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། བསྐོ་
གཞག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་འོག་ནས་
བསྐོ་གཞག་གནང་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་དུས། ངས་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག་ཟྤེར་ན། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་
བརྒྱུད་ནས་ལས་བྱྤེད་གཅིག་ཡིག་ཚད་བཏང་ནས་ཡིན་ན་རྤེད། གང་ལྟར་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། དྤེའི་
ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དུས། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གནས་རིམ་
དྤེ་དྲུང་ཆྤེའི་གནས་རིམ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཐད་ཀར་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དུས། དམིགས་བསལ་བསྐོ་
གཞག་གི་ཐ་སད་ཅིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་མ་གཏོགས། དོན་དུ་ལས་བྱྤེད་རང་རྤེད། འཕྲལ་སྤེལ་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ན་
འདྲ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བགིས་པའི་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ན་འདྲ། གང་ལྟར་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་དུས། ལས་
བྱྤེད་ལ་ལས་བྱྤེད་ཀི་སིག་གཞི་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ད་ལྟའི་རིང་ལ་སིག་གཞི་དྤེ་ག་རང་མ་གཞི་ཁྱབ་རྒྱུ་ཞིག་མྤེད་དུས། དྤེ་
མིན་ན་ཡང་། བསྐོ་གཞག་ཁོ་རང་ནང་ལ་སིག་གཞི་འདི་ཁྱབ་ཀི་མྤེད། འདི་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཁ་གསལ་པོ་འགོད་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མིན་ན་ད་ལྟའི་རིང་ལ། ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་
གཞི་འོག་ནས་གནང་ཡོད་དུས། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་གཞིར་བཟུང་ཉྤེས་པ་བཏང་ཡོད་དགོས། ཉྤེས་འགོད་ཞིབ་འཇུག་
གི་བྱ་རིམ་བསོད་དགོས་ཀི་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་གང་ཡིན་ཟྤེར་ན།
ད་ལྟ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ གི་ཁ་སྤེང་ནས་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བའི་ཐ་སད་དྤེ་
བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེས་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ནས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་
ཡོད་པ་ཞིག འགལ་འཛོལ་བྱས་ནས་ཕུད་ཡོད་པ་ཞིག དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཀོད་ཁྱབ་ཀི་ཁ་སྤེང་ནས་མངོན་གི་ཡོད་
དུས། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བ་ལ་ནག་ཐིག་འགོད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ཞུ་སོར་བའི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ལ་གནོད་སོན་བྱྤེད་
པ། སྤྱི་མང་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དྤེ་ནས་མཚོན་ཡོང་གི་འདུག དོན་དངོས་སུ། ཁིམས་དང་དོན་དག་
གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟའི་བཀོད་ཁྱབ་འདི་ནས་མར་ཕིར་འཐྤེན་ཟྤེར་ན་འདྲ། བཀོད་
ཁྱབ་འདིའི་ནང་ལ་བཀོད་པའི་བརོད་ཚིག་མཐའ་མ་དྤེ་ཁིམས་ཐོག་ནས་ནུས་མྤེད་ཀི་ངོས་འཛིན་གནང་འོས་པ་ཞིག་
དང་། རྤེས་དཔག་གི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་གི་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་
བ་དྤེ། སྤྱིར་བཏང་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ལབ་དུས། དོན་ཚན་ ༥༣ གི་བརྒྱུད་རིམ་གསུམ་དྤེའི་ནང་ལ་དང་པོ་དྤེ་ལ། འགལ་
འཛོལ་ངོ་སོད་བྱ་རྒྱུ། དྲི་བའི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་བཀོད་པ། གསལ་བཤད་ཀི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་བ། གསུམ་པ་དྤེ་ལ། གསལ་
བཤད་ཀི་ལན་འདྤེབས་བྱ་རྒྱུ། ལན་འདྤེབས་འདིས་དག་དང་མ་དག གཞི་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་ནས་
གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད། ཡི་གྤེ་གཅིག་བཏང་གནང་ནས། ཡི་གྤེ་དྤེ་ག་རང་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀི་འདྲི་བརྩད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡིན་པ། ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་པ་དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། འདི་གལ་སིད་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ན། རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀི་བརྡ་
ཐོ་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བྱ་རིམ་གི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་འགིག་མྤེད་པ། དྤེས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། བརྡ་ཐོ་
མ་བརྒྱུད་པའི་ཐོག་ནས་བྱ་རིམ་ཞིག་བསོད་ཡོད་དུས། དྤེའི་རྤེས་འབས་རང་བཞིན་གིས་བྱ་རིམ་གང་ཚང་ནུས་
མྤེད་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། ༢༠༡༧།༡༡།༦ གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ཡང་ཉྤེན་བརྡ་འདི་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་
ཐག་གཅོད་དྤེ་གནང་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། དྤེ་མཚུངས་ཀིས་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལའང་དོ་ཕོག་འགོ་བ་དྤེ་ཁིམས་ཀི་རང་
བཞིན་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ཀི་དྲི་བརྩད་དྤེའི་སྐབས་སུ། སན་ཐོ་ག་རྤེ་འབྱོར་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཞུ་སོར་བར་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྲི་བརྩད་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དྲིལ་བསགས་ཀི་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་
ཡིན་དུས། དྲི་བརྩད་བྱྤེད་མཁན་གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ག་དུས་ཡིན་ན་མཆན་འགོད་ཅིག་རྒྱག་གི་རྤེད། ཡང་མིན་ན།
དྲི་བརྩད་ཀིས་ལན་ཞིག་འབྱོར་དུས། ཡང་མིན་ན། སོ་སོའ ་ི མཐོང་སྣང་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད། དྤེའི་ཐོག་ལ་མཆན་འགོད་
རྒྱག་གི་ཡོད་ན་རྤེད། ག་རྤེ་ཡིན་ན། སན་ཐོ་ཞིབ་ཕྲ་མྤེད་ན་བསམ་ཚུལ་ཞིག་འབི་གི་རྤེད། བསམ་ཚུལ་དང་བཀའ་
ཤག་གི་ཐག་གཅོད་གཉིས་ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཡི་ཡོད་ན། ཡང་མིན་ན། བསམ་ཚུལ་དྤེའི་ནང་ལྡོག་ཕོགས་གཅིག་
ཀང་བིས་མྤེད་ན། དྤེས་ག་རྤེ་མཚོན་གི་ཡོད་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེས་ལ་དག་པ་ཞིག་མཚོན་གི་ཡོད་རྤེད། གང་
ཡིན་ཟྤེར་ན། གསལ་བཤད་དྤེ་ལ་ཁོའ ་ི མཐོང་ཚུལ་ཡིན་ན་རྤེད། བསམ་ཚུལ་ཡིན་ན་རྤེད། སན་ཐོ་ཐོག་ལ་ལྡོག་
ཕོགས་ཤིག་འགོ་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ལ་དག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་རྤེད། འདི་གལ་སིད་ལ་དག་མྤེད་
ན། གཞི་ནས་དོན་ཚན་ ༥༣ གི་དགོངས་དོན་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་འདི་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་
གཏོང་མཁན་དྤེ་འདྲི་བརྩད་བྱྤེད་མཁན་གི་མཐོང་ཚུལ་ཐོག་ནས། ད་ལྟའི་རིང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་
གི་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བའི་ཐ་སད་འདི། མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་
དྤེའི་ནང་ལ་བཀོད་པ་འདི་རང་བཞིན་གི་ནུས་མྤེད་ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཉྤེན་བརྡ་ལབ་པ་འདི།
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ ཁ༽འོག་གི་འགྤེལ་བརོད་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བའི་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཞག་གིས། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ལ་ཡོད་པའི་ཁིམས་ལུགས་
དང་སིག་གཞི་གཞིར་བཞག་གིས་ངས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡིན། གཙོ་བོ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞབས་ཞུ་ཞུ་
མཁན་ཚང་མ་ལས་བྱྤེད་ཆགས་འགོ་པའི་བཟོ་འདྲ་བ་ཞིག་བཤད་ཀི་འདུག འདི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རྤེད། ཞབས་ཞུ་
ཞུ་མཁན་ཚང་མ་ལས་བྱྤེད་ཆགས་འགོ་ན། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། དང་བངས་ཀིས་
ཞབས་ཞུ་ཞུ་མཁན་ཚང་མ་ལས་བྱྤེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་
གཞི་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་མ་རྤེད། དྤེ་རིགས་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཁོ་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། མདོར་
བསྡུས་ན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་
བསྐོས་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཁོ་རང་གིས་བིས་འདུག ང་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་
གཅོད་ལ་བསྐོས་པ་རྤེད་ལབ་ནས་བིས་ཡོད་དུས། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་
པ་ཞིག་ལས་བྱྤེད་ལ་བརྩི་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་སོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་འགོ་ནས་ལས་བྱྤེད་ཆགས་པ་ཞིག་མིན་ན་འདི་ལས་བྱྤེད་ཆགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ལས་བྱྤེད་ཆགས་
པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ནང་ལ་བགྤེས་ཕོགས་དང་བགྤེས་ཤག་འདི་རིགས་ཚང་མ་འདི་ལ་
ཁྱབ་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་འགོ་ཡོང་དུས། འདི་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཞུ་སོར་བ་
དྤེའི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་གི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེའི་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། སིག་གཞི་འདི་འཁྱྤེར་དགོས་
ཀི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ས་རགས་བརྒྱབ་
པའི་བསྐོ་གཞག་གི་ཡི་གྤེ་ནང་ལ། ལས་འགན་ཞུ་བྱར་ངོས་བངས་ནས་བཟུང་སིག་གཞི་དགོངས་དོན་ལབ་པ་རྤེད།
རང་འཁིའི་བགོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་གང་ཅིར་བང་དོར་འཛོལ་མྤེད་རང་སིག་ཐྤེག་པ། འདི་ཡིན་དུས་
སིག་གཞི་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་བང་དོར་གི་སིག་གཞི་འདི་ཁྱབ་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། དམངས་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ལ་མི་མང་
ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ། ཁིམས་སིག་ཀང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་མི་
མང་ལའང་བརྩི་མཐོང་བྱས་ཡོད་ལ། ཁིམས་སིག་དང་འགལ་མྤེད། འགལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་
པས་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་ཁིམས་ལུགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁིམས་ལུགས་ཟྤེར་ན་མི་འདུག རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ལུགས་བཟོ་འདྲ་
པོ་འཁྱྤེར་ནས། ག་དུས་ཡིན་ནའང་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོའི་ཁིམས་སིག་སྒང་ལ་འདི་གསལ་མི་འདུག
Doctrine of Justice ལབ་པ་འདི་དང་ཞུ་སོར་བའི་ད་ལྟ་བཤད་པ་ Audi Alteram Partem,
Doctrine དྤེ་ཚོ་རྤེད། Theory རྤེད། ད་ལྟའི་ཆར་འདི་རིགས་དྤེ་ང་ཚོའི་ཁིམས་སིག་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད།
འདིའི་ལག་བསར་དྤེ་མ་འོངས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདྲ་པོ་མཐོང་ན་བཀོད་ཡོང་ན་གང་ཤྤེས་མ་གཏོགས། ད་ལྟའི་ཆར་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རང་ལ་ཡོད་པའི་ཁིམས་སིག་འདི་གཞི་
བཞག་པའི་ཐོག་ནས་གཏུགས་ཡོད་ཙང་། ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མི་
འདུག མདོར་བསྡུས་ན་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པ་དང་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་འགལ་མྤེད། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་དང་པོ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་དོན་
གཅོད་བསྐོས་ན་ག་རྤེ་བྱ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མིན་པ་ཞིག་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
འདིའི་ནང་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ འདི་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་ན། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢༠ བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་དུས། དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དང་དོན་
གཅོད་བསྐོ་གཞག་ལ་སོགས་པ་འདི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཆོག་
མཆན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ལ་སོགས་པ་དྤེ་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། འདི་དམིགས་བསལ་གི་བསྐོ་གཞག་རྤེད།
མདོར་བསྡུས་ན་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཁིམས་སིག་དང་གང་ཡང་འགལ་མྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ལས་ལྷག་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས། འདི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་བྱུང་ཚར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་དོན་
གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདིའི་ཐོག་ལ་ཐག་

Page 916 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཅོད་གཙང་མ་ཞིག་གནང་གི་རྤེད་ལ། གནང་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཁིམས་དོན་འདི་འཁྱྤེར་ཡོང་
བ་རྤེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་པ་འདི། ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྒྱུ་འདི། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལས་བྱྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཆོད་གན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་བསྐོས་
ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལས་འགན་འཁུར་བའི་སྐབས་སུ་ལས་བྱྤེད་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་མིན་པ་ཡིན་ན། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞིའི་ཆ་རྤེན་འདི་བཟོ་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད། འདིའི་
ནང་ལ་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག གཙོ་བོ་འདི་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུར་ཆ་རྤེན་དང་བསྟུན་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་ཞིག་དམིགས་བསལ་གི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་ཀང་དྤེ་འདྲ་བསྐོ་གཞག་བྱ་སིད་ཀི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། འདི་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འདིའི་ལས་ཡུན་
འདི་ཡང་དངོས་གནས་བྱས་ན་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ལོ་ ༤ ། དམིགས་
བསལ་དགོས་མཁོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལོ་ ༢ ཕར་འགངས་བྱས་རྤེས་ལོ་ ༦ འདི་ལྟར་ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་
པ་ཡིན་ན་ལོ་ ༤ ། དགོས་གལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཕར་འགངས་ལོ་ ༡ བྱས་རྤེས་ལོ་ ༥ འདི་ལྟར་ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞིག་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་འགྤེལ་བཤད་སོན་པའི་སྐབས་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། གལ་སིད་འདི་འཕོ་འགྱུར་
བྱ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢༠ བརྒྱུད་ནས་བྱ་དགོས་ཀི་ཡོད་
རྤེད། འདི་དངོས་གནས་བྱས་ན་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདི་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་
གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གནས་སངས་ལ་གཟིགས་དང་། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་སོན་འཛུགས་བྱ་དགོས་
ཀི་ཡོད་ན། ཉྤེས་འཛུགས་འདི་ལས་མཚམས་མ་བཞག་སྔོན་ནས་ཉྤེས་འཛུགས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་མ་
བྱས་པ་རྤེད། ལས་མཚམས་གཞག་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཚང་མ་བྱས་ཚར་ནས་སོན་བརོད་བྱས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ།
འདི་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་གང་གི་ཆ་ནས་མཐུན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྱབ་དང་མ་ཁྱབ་ཀི་སྐད་ཆ་འདི་བཤད་ཡོང་
དུས་ཙམ་པ་ལ། དཔྤེར་ན་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཁྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། བགྤེས་ཕོགས་དང་
བགྤེས་ཤག་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་དགོས་ཀི་རྤེད། ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞིའི་ལྤེའུ་རྤེ་རྤེའི་ནང་ལ། དཔྤེར་ན་སན་
བཅོས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་ཚོ་ལ་ཁྱབ་ཀི་མྤེད་པའི་སན་བཅོས་ཀི་ཐོབ་ཐང་འདིའི་ནང་ལ་བཀག་
ཡོད་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕོགས་སོད་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ་ཉྤེན་སྲུང་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་འདིའི་ནང་ལ་བཀག་ཡོད་རྤེད། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སན་བཅོས་
འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ལ་བཀག་ཡོད་རྤེད། བགྤེས་ཤག་དང་བགྤེས་ཕོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ལོ་ ༢༠
ཞབས་ཞུ་མ་ཞུས་པ་ལ་ཐོབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་པ། བྱས་ཙང་ཁོ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལོ་ ༢༠ ལྷག་
ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་གནས་སངས་ཁ་ཁ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སངས་ཁ་ཁ་ཡོང་
གི་རྤེད། ཡོང་སིད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ ༢༠
ལས་ཀ་བྱས་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ལོ་ ༢༠ ལས་ཀ་བྱས་མྤེད་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གིས་ཐོབ་ཐང་དྤེ་དག་ཡོད་མ་
རྤེད། བགྤེས་ཕོགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་རྤེད། བགྤེས་ཤག་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་དཔྤེར་ན་
Page 917 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བརྒྱུད་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ནང་ལའང་གསལ་པོ་ཡོད་རྤེད། ཉྤེས་པ་གཏོང་
སངས་གསུམ། གནས་རིམ་ཕབ་པ། རས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་ཞུ་རུ་བཅུག་པ། ཡང་མིན་ན་གནས་དབྱུང་གཏང་པ། དྤེ་ཚོ་
གསུམ་མ་གཏོགས་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་བྱས་དུས་ཙམ་པར། གནས་རིམ་ཕབ་རྒྱུ་ནི་ཡོད་མ་རྤེད། ཉྤེས་པ་
གཏོང་བ་ལ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། འདི་སིག་གཞིའི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་བཀག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
མིན་པ་ཡིན་ན་རས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། རས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་
མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལས་ཀ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཁོ་ལོ་ ༢༠ ཚང་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ་རས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་བྱས་པ་ཡིན་
ན། ཐོབ་ཐང་བལ་འགོ་རྒྱུའི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུའི་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུའི་བོ་ཁོག་མ་རྙྤེད་པ་རྤེད། མ་རྙྤེད་པ་སོང་ཙང་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་
ཏག་ཏག་ཅིག་ཕིན་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་དང་སིག་འདི་ཕར་བཞག བཀའ་ཤག་གི་ནང་ལ་སུས་ག་རྤེ་གོས་འགོ་
བཏོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། འདི་ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་རང་སྣང་གང་དྲན་བྱས་ནས་གནང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བརྩི་སྲུང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྱབ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདི་
ཁྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་ཁྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡོངས་རོགས་ཁྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཡང་མིན་ན་བསྐོ་གཞག་ཡི་གྤེའི་ནང་ལ་འབི་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། བང་དོར་སིག་གཞིའི་ལྤེའུ་འདི་དང་འདི་
ཁྱྤེད་རང་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་ད། ལྤེའུ་འདི་དང་འདི་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་ད་ཞྤེས། དྤེ་ཚོ་སིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་
སངས་རྤེད། ཞིབ་ཕྲ་འདྲ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། གསུངས་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཁྱབ་དགོས་ཀི་
རྤེད་མ་གཏོགས། གཅིག་ཁྱབ་པ་བྱས་གཅིག་མ་ཁྱབ་པ་དྤེ་འདྲ་ཡི་གནས་སངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་སིད་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཏག་ཏག་ཅིག་རྩ་བ་
ཉིད་ནས་བསད་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཀི་ངོ་བོ་ལ་བརྩི་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་གཞག་
གནང་བ་དང་། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་མ་གནང་གིས་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།
གནད་དོན་གཞན་པ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་སིད་ཀི་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལའང་འདི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གི་
ཡོད་མ་གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་གུན་གསབ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མིན། གནད་དོན་འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འཁྱྤེར་ཡོང་དགོས་པ་འདི། སྤྱི་པ་རང་གི་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས གསལ་བཤད་འདི་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ད་ལྟ་ཕོགས་གཉིས་ཀས་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གི་ཡིག་ཆ་
དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བྱྤེད་ཀི་འདུག དྤེ་དཔང་རགས་ནང་ལ་མི་འདུག དྤེའི་ངོ་བཤུས་ཤིག་ཁིམས་དྲུང་བརྒྱུད་ཡར་འབུལ་
རོགས་གནང། རྤེས་ལ་ཕུལ་ན་འགིག་གི་འདུག
ཁ

བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་གོ་དོན་དང་། དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་པའི་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་
རྤེན་ཅི་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་
མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་དྤེ་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན། བང་དོར་དཀར་ནག་གི་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ལྤེགས་ཉྤེས་ཀི་བང་
དོར་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་དུས། ག་རྤེ་བྱྤེད་འོས་པ། ག་རྤེ་བྱྤེད་མ་འོས་པ་གང་ཟག་གཅིག་གིས་ག་རྤེ་བྱས་པ་དྤེ་མ་
འགིག་པ། དྤེ་ལ་བྱྤེད་འོས་པ་ག་འདྲ་ཡོད་པ། དྤེའི་བརྡ་སོན་རྒྱུ་ཡིན་དུས། རང་བཞིན་གིས་མི་དྤེ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་སོན་
རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། རྩ་བའི་བང་དོར་གི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་ཡི་ལྤེའུ་གསུམ་པ་
ལས་བྱྤེད་རྣམས་ཀི་བང་དོར་ཞུས་པ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
མཉམ་དུ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་ནང་དང་། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་བརྡ་
སོན་ཞྤེས་ཐྤེངས་གསུམ་གསལ་བསད་འདུག ᩶ᩏ་ᨕ་᩶ᨓ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་
གི་དོན་ཚན་ ༢༩ (ཅ) ནང་ལ་བརྡ་སོན་ལབ་པ་གཅིག་འདུག འདིའི་བརྡ་སོན་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོ་དོན་
རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་ཐོག་ཕར་ཕོགས་དྤེར་བརྡ་སོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་འདུག གོ་དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་
སོན་ཐོག་ནས་དགག་ལན་ཁ་གསལ་མྤེད་ན་སོན་འཛུགས་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པར་ཆ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། འོན་ཀང་སོན་
འཛུགས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པར་ཆ་འཛིན་བྱྤེད་དོན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ར་སོད་ཁ་གསལ་དགོས་པ་ཡིན། འདི་ལབ་
ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་དོན་ཚན་ ༢༩ འདི་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་སྒང་ལ་ཡིན་དུས། རང་བཞིན་གིས་འདི་ཡང་
བརྡ་སོན་པ་དང་གསལ་ཁ་སོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། གོ་དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་ཐུབ་པ་ཞིག་གོ་
དགོས་ཀི་རྤེད། གོ་དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་པ་ལབ་ཡོད་དུས། ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་གོ་བརྡ་སོད་ཐུབ་པ་ཞིག་གོ་
དགོས་ཀི་འདུག དྤེ་ལྟ་བུའི་བརྡ་སོན་སད་ན་ད་དུང་མ་འཕྲོད་ན་འགན་སོ་སོ་ལ་ཡོད་རྤེད། རྤེས་མ་དོན་ཚན་དྤེ་ཚོ་
དྤེ་ལྟར་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བརྡ་རང་བཞིན་སོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་བསད་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་
དོན་ཚན་ ༡༩ [ཀ] ༡) འདིའི་ནང་ལ་བརྡ་སོན་ལབ་ནས་ཚིག་གཅིག་གསལ་བསད་ཡོད་རྤེད། དཔང་པོ་ཞིག་
གིས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ། གཞན་གིས་གོ་རོགས་ཐུབ་ངྤེས་ཡིན་པའི་ངག་གི་སྨྲ་བརོད་དང། ལུས་ཀི་
རྣམ་འགྱུར་གི་ཐོག་ནས་བརྡ་སོན་ལབ་ནས་ཡོང་དུས། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཐོག་ནས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བརྡ་སོན་པ་
ལ་ངྤེས་པར་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་བརྡ་འཕྲོད་ནས། བརྡ་རང་བཞིན་
གིས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དང་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་རྤེད། འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་
ཞིག་བརྡ་སོན་ལབ་པ་དྤེ་ག་འདྲ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཞྤེ་དྲག་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
༥༣ པའི་ [ཁ] ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་བརོད་པ་དྤེའི་གྲུབ་ཆ་
ནི། ངག་ཐོག་གམ། ཡིག་ཐོག ཡང་ན་ཡིག་ངག་མ་བརྒྱུད་པར། རྣམ་འགྱུར་གི་བརྡ་སོན་ལབ་ནས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས། རྣམ་འགྱུར་བརྡ་སོན་དང་སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་དང་། བརྡ་སོན་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོའི་ཁིམས་སིག་ཁག་ནང་
ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེས་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕ་རོལ་པོ་ལ་གོ་བརྡ་སོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་
གོ་དགོས་འདུག དྤེ་གོ་དགོས་དུས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་དུས་རང་བཞིན་གིས་གང་བྱྤེད་འོས་པ་དང་གང་བྱྤེད་མ་
འོས་པ། བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར། བང་བྱ་དང་འདོར་བྱ་གང་ཡིན་པ་དྤེ་བརྡ་སོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་
དུས། རང་བཞིན་གིས་ཁྱྤེད་རང་བྱྤེད་འོས་པ་འདི་རྤེད་བྱྤེད་མ་འོས་པ་འདི་རྤེད། བྱྤེད་མ་འོས་པ་ཞིག་བྱས་ན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འགིག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བརྡ་སོན་པ་དྤེ། རང་བཞིན་གིས་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ལུགས་རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཀང་བརྡ་སོན་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཡོད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དྤེ་སྔ་ཡིན་ན་ཡང་བོད་མི་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གོས་ཆོད་ཅིག་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། ཛ་
དྲག་གིས་སྐབས་དྤེ་དུས་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཅིག་ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་པ་
ཚང་མས་ངོས་ལྤེན་བྱས་བསད་ཡོད་རྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་གིས་ཡིན་ན་ཡང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེའི་ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ནང་ལ་ཡིན་ན་
ཡང་། ད་ལྟ་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་བསངས་མུས་རིང་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་སར་ལྷག་མི་ཡོང་བའི་
ཡིད་གཟབ་ངྤེས་པར་དགོས་པའི་བརྡ་སོན་ནན་པོ་གནང་དགོས་ཞྤེས་གསལ་འདུག་པ་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་དྤེ་རང་བཞིན་གི་ཉྤེན་བརྡ་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ ནང་ལ་ཁ་སྤེང་སྔོན་མ་ཕུལ་ཡོད། ༼འདིའི་ནང་
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་བརྡ་སོན་ནན་པོ་གནང་དགོས་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར་ཕི་དྲིལ་ནས་བརྡ་སོན་ནན་པོ་གང་
ཞིག་གནང་བ་གསལ་གི་མྤེད་པས། ཕན་ཐོགས་པ་ཅང་མི་འདུག༽དྤེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གི་ཉྤེན་བརྡ་སྒང་ལ་
རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་ལ་ཆ་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་
ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བརྡ་སོན་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱས་ཡོད་ལབ་པ་དྤེ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་
པ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་ལུགས་
ངོས་འཛིན་གི་ཐོག་ནས་དྤེ་སྔ་བཏོན་པའི་བང་དོར་བརྡ་སོན་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མདོར་བསྡུས་ནས་
ཞུ་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་ལ་ཇི་ལྟར་གསལ་བའི་བང་དོར་དང་། དྤེའི་གོ་དོན་ང་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ལྤེན་བཞིན་
པའི་གོ་དོན་དྤེ་དང་། བརྡ་སོན་ཞྤེས་པ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ནང་དང་། དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་གསལ་བསད་པའི་བརྡ་སོན། དྤེ་གཉིས་ཀ་ཚུར་འདྲྤེས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་ཁིམས་ཡིག་གི་
ཆ་རྤེན་འོག་བང་དོར་བརྡ་སོན་ལབ་ཡོང་དུས། བང་བྱ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དང་འདོར་བྱ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ། དྤེ་སྔ་ཁོ་རང་
གིས། ད་གིན་ཞུ་སོར་བས་གོང་ལ་བཀླགས་སོང་། ཁོ་རང་ལ་ཡི་གྤེ་ག་རྤེ་བཏང་བ་ཡིན་མིན་དྤེ་བཀླགས་ཚར་དུས་
ངས་ཡང་བསར་ཀློག་དགོས་ཀི་མི་འདུག
ཞུ་སོར་བས་ད་གིན་བཀླགས་པ་དྤེ་ངས་ཡང་བསར་ཀློག་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ཡང་དྤེའི་ནང་ལ་ཁོ་
རང་གིས། ཞུ་སོར་བས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ག་རྤེ་ལམ་སོན་བྱས་
ཡོད་པ་དྤེ། གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་ཀློག་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ཡང་། བང་དོར་གི་བརྡ་སོན་
ལབ་ཡོང་དུས། བང་བྱ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། བྱྤེད་རུང་བ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། བྱྤེད་མི་རུང་བ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་ཐད་ལ་བྱྤེད་མ་རུང་བ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་མ་རུང་བ་
ཡིན་པ་དང་། ག་འདྲ་ཞིག་བཅོས་ཐབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་དུས། དྤེ་བརྡ་སོན་ཡིན་
ཙང་རང་བཞིན་གིས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ཞུ་གི་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། ཕལ་ཆྤེར་རྩོད་པ་ཞྤེ་དྲག་རྒྱག་དགོས་བྱུང་མ་སོང་བསམ་བསམ་འདྲ་བོ་ཞིག གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྩོད་ལན་
པའི་ངོས་ནས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་སོང། གནད་དོན་དང་པོའ ་ི སྐབས་ལ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ།
བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ ཁ༽ པའི་སྐབས་སུ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་
ཡོང་དུས། བང་དོར་བརྡ་སོན་འདི་ཉྤེན་བརྡ་ལ་བརྩི་གི་ཡོད། ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་གི་འོག་ནས་ཡིན་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་། བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣
ཀ༽ དང་ ཁ༽ ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་གི་འོག་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཉྤེན་
བརྡ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ད་གིན་དོན་ཚན་ ༥༣ ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་
ལྟ་ ༥༣ ཁྱབ་ཀི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད་བ། ཉྤེན་བརྡ་ཞྤེས་
དཔྤེར་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་ཉྤེན་བརྡར་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་
རྩོད་པས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་གི་འགྤེལ་བཤད་རྤེད་བ། དྤེ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ག་རྤེ་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཡིག་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཅ] དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༩ པ་
དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་གས་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་དུས། ད་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ནང་གི་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ཉྤེན་བརྡ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་
པྤེ། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་འདི་ཉྤེན་བརྡ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། འདི་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་
དང་དྤེ་ཚོའི་གོ་བ་གང་འདྲ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་གོ་བ་ལྤེན་སངས་ལྟར་ཡིན་ན། དྤེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་བརྡ་སོན་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས་བརྡ་སོན་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་གོས་ཆོད་དྤེ་ད་གིན་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ དྤེ་རྤེད། དྤེ་དཔང་རགས་འཕར་མ་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད་
རྤེད། འདི་སུ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྐལ་རྡོར་ལགས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་ཞུ་གི་
ཡོད་རྤེད། སྐལ་རྡོར་ལགས་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་ཅྤེས། བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ལ་
གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། སྐབས་དྤེ་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་དོན་གཅོད་དྤེ་ལ་ཉྤེས་པ་གང་ཡང་
བཏང་ཡོད་མ་རྤེད་བ། ཛ་དྲག་པོ་དྤེ་འདྲ་༸སྐུ་མདུན་ཆིབས་བསྒྱུར་རང་གི་སྐབས་ལ་བྱུང་བ་དྤེ་འདྲ་ལ་གང་ཡང་
བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཛ་དྲག་པོ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་མྤེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ལས་མཚམས་གཞག་ཏུ་
བཅུག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁོ་རང་ཁོ་རང་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་ཞིག་རྤེད། བརྡ་སོན་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་གིས་བྤེད་
སྤྱོད་གཏོང་སངས་དང་། ད་ལྟ་འདི་ལ་ལས་བྱྤེད་གཅིག་ལ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཆ་རྤེན་གི་འོག་ནས་བཏང་ཡོད་
དུས། ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཚིག་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་པ་དྤེ་རང་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་
ཤག་གིས་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞིབ་བསྡུར་མ་བྱས་པར་
བཏང་བ་ད་ལྟ་དྤེ་ག་རང་གིས་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཆ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེན་གི་འོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཡོད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་
བརྡ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད། ད་གིན་ ཀ༽ པ་ལ་རྩོད་པའི་སྐབས་ལ་བང་དོར་དོན་ཚན་ ༥༣ ཁྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་སོ་སོ་ལ་དགོས་པའི་སྐབས་ལ་ ༥༣ དྤེ་དྲུད་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། སོ་སོ་ལ་
མི་དགོས་པའི་སྐབས་ལ་ ༥༣ ཁྱབ་ཀི་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་སོ་སོ་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་ལ་ཡང་རྩོད་པ་མང་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་མ་སོང། ད་ལྟ་
ཡང་ཞུ་སོར་བས་དགག་པ་བརྒྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡང་ག་རྤེ་བཅོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་ཧ་མ་གོ་མ་
གཏོགས། ད་ལྟ་བར་དུ་རྩོད་ལན་པའི་རྩོད་པ་རྒྱབ་སངས་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག གང་ལྟར་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་
དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ཡང་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཆ་རྤེན་གི་འོག་ནས་བཏང་ཡོད་པ།
དྤེ་ཟྤེར་དུས་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ ནང་ལ་ཚིག་ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བ་འདི་ཐྤེངས་མ་གཉིས་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། བང་དོར་སིག་གཞིའི་དྤེབ་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བའི་ཐ་སད་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཆ་ཚང་ཞིག་ལ་ངོས་ལྤེན་གནང་ཟིན་སོང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རང་།
འདི་ཚིག་གི་གོ་དོན་རང་ལ་བལྟས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། འདི་གཏོང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་ཏག་
ཏག་བསད་མ་སོང་། ད་གིན་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བའི་ཚིག་ཁོ་རང་བང་དོར་སིག་གཞི་
ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད། སིག་གཞི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཚིག་གཅིག་དང་འགལ་འདུག་ན། སིག་གཞི་དོན་ཚན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་
དང་འགལ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། སྤྱི་མ་སོམ་གིས་སིག་གཞི་འགལ་འདུག སིག་གཞིར་
འགལ་འདུག་ཟྤེར་ན་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་སྔོན་ལ་སོན་བརོད་བྱས་པའི་ནང་ལ། ཞུ་རྩའི་ནང་ལ་བིས་ཡོད།
བཀའ་ཤག་གིས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ག་རྤེ་འགལ་ཡོད་མྤེད་གསུངས་མི་འདུག གལ་སིད་བང་དོར་སིག་གཞི་ ༨
པའི་ ག༽ ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་ ག༽པའི་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་བཀོད་བཞག་ཅྤེས་ཕར་
སོན་དགོས་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད། ད་དྤེའི་རྤེས་ལ་ཚུར་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས། ཞུ་རྩའི་
ནང་ལ་བརྒྱབ་ཡོང་བའི་གནས་སངས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་
ངོས་ནས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གི་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རྤེད། ཁིམས་དང་སིག་
གཞིའི་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས། གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་རང་རང་དང་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་རང་རང་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་
པ་དྤེས། བཀའ་ཤག་འདིས་ཁིམས་སིག་ལ་བརྩི་མཐོང་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དང་། ཆྤེ་མཐོང་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ལ་
བརྩི་བཀུར་ག་ཚོད་ཞུ་གི་ཡོད་མྤེད་དང་། ཉམས་ལྤེན་ག་ཚོད་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་སོན་ཐུབ་ཀི་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ལ་གོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་
ཤག་གིས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་ལ། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་
ཡང་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བ་ངོས་ནས་གསན་ནོར་ཐྤེབས་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད་དྤེ། ཐྤེབས་བཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ངས་ད་གིན་བང་དོར་སིག་གཞིའི་ལྤེའུ་གསུམ་པ་ལས་བྱྤེད་རྣམས་ཀི་བང་དོར་ཞུ་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ལབ་ཡོད་རྤེད།
དྤེའི་ནང་ལ་སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ལབ་ནས་འདུག ངས་འདི་ཞུ་གི་ཡོད། ད་གིན་གོང་གི་རྩོད་པ་དྤེ་ངས་གོང་གི་གནད་
དོན་དང་པོ་ ཀ༽ པ་དྤེ་རྩོད་པ་ཡང་བསར་འཁྱྤེར་འདོད་མྤེད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། བང་དོར་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ངས་བསར་ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། གནད་དོན་གཏན་
འབྤེབས་ ཁ༽ ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་གོ་དོན་དང་། དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་
ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་པའི་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་ལབ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་
པའི་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ནང་གི་ཆ་རྤེན་བཟོ་འདྲ་བོ། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་བཟོ་འདྲ་བོ་དང།
གང་ལྟར། ཁིམས་ལུགས་ག་གྤེ་མོ་ཞིག་གི་མིང་བོས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཁིམས་སིག་ལབ་ཡོང་དུས།
ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གང་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་ཚོ་ནང་ནས་སོ་སོས་ཁུངས་བཙལ་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད།
དྤེ་ཆ་རྤེན་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆ་རྤེན་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཁིམས་ལུགས་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བརྡ་སོན་ལབ་
དུས། ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་རྩ་བའི་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་བརྡ་སོན་
གཉིས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཚིག་གཅིག་
ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཚོ་གསུམ་ཀའི་བརྡ་སོན་ག་རྤེར་གོ་དགོས་འདུག་ཟྤེར་ན། ཕ་རོལ་པོ་ལ་བརྡ་སོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་
དགོས་ཀི་འདུག བང་དོར་ཟྤེར་དུས་ག་པར་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ཟྤེར་དུས་
བང་དོར་ཡོད་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་ལབ་དུས་སྤྱིར་བཏང་གི་གོ་དོན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཀར་ནག་གི་དབྱྤེ་འབྱྤེད་
བྱྤེད་པ། ལྤེགས་ཉྤེས་ཀི་བང་དོར་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བང་དོར་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བང་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡིན་པ།
འདོར་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། དྤེའི་སྒང་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་བང་བྱ་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་འདོར་བྱ་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་པ།
དྤེའི་སྒང་ལ་བརྡ་སོན་བྱས་ཡོང་དུས། ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་བརྡ་སོན་ཡོང་དུས། ད་ཁྱྤེད་རང་གིས་དྤེ་འདྲ་བྱས་སོང་དྤེ་
འདྲ་བྱས་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བརྡ་སོན་བྱས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཉྤེན་བརྡའི་སྒང་ལ་འགོ་གི་རྤེད། ཁྱྤེད་
ལ་བརྡ་སོན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་སིག་གཞིར་བཞག་ལབ་ཡོང་དུས། ངས་དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཡོང་ནས་སྤྱི་མར་གཏུག་བཤྤེར་དང་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས།
དམིགས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞུས་པ་མིན། སྤྱི་ཡོངས་ཀི་ང་ཚོའི་ཁིམས་ལུགས་དང་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་བརྡ་སོན་མང་ཤོས་
དྤེ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་དང་། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཏོན་བཞག དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་
འདིའི་གོ་དོན་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་བརྡ་སོན་རྒྱུ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་འདུག་ལབ་ཡོད། དྤེ་ཡིན་དུས་བང་དོར་ལབ་ཡོང་
དུས་ང་ཚོ་བང་དོར་གི་སིག་གཞི་ཕར་འགོ་དུས། བང་དོར་གི་སིག་གཞིའི་གོ་དོན་ཚུར་ལྤེན་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་
གིས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་ལབ་ཡོང་དུས། ཉྤེན་བརྡའི་སྒང་ལ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་འདུག རྣམ་འགྱུར་བརྡ་སོན་
ཟྤེར་ན་འདུག སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཟྤེར་ན་འདུག ང་ཚོའི་ཁིམས་སིག་ནང་ལ་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་བང་དོར་བརྡ་སོན་
ཟྤེར་ན་དྤེའི་གོ་བ་སྒང་ལ་འགིག་འདུག ངས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་མོང་ཡོད། ཁིམས་སིག་ནང་ལ་མ་གསལ་བ་ཞིག་
རྦད་དྤེ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མ་རྤེད། ཁིམས་སིག་ནང་ལ་མ་གསལ་བ་ཞིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ང་ཚོ་ཁིམས་སིག་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་གོ་བ་ལྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའི་སྤྱི་མང་གཏུག་
བཤྤེར་ནང་གི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཡིན་ན་རྤེད། ཁ་ཤས་ང་ཚོའི་ཁིམས་གཏུགས་ཡོང་དུས་ཁ་མཆུའི་སྒང་ལ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཁིམས་ལུགས་སྒང་ལ་མྤེད་པ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་ཁིམས་སིག་འདི་
གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དྤེའི་ནང་དོན་དང་རྒྱབ་ལོངས་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ལབ་པ་དྤེ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་
སྒང་ལ་འདུག བརྡ་སོན་དྤེའང་འདུག བང་དོར་དྤེའང་འདུག བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཁོ་རང་
གཉིས་ཚུར་འདྲྤེས་ནས་བསྡུས་མིང་ཞིག་ཡིན་དུས། རང་བཞིན་གིས་དྤེའི་སྒང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་གི་འདུག
དྤེའི་སྒང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ང་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་བརྡ་སོན་དྤེ་ཉྤེན་བརྡའི་སྒང་ལ་བཞག་ཡོད། ངོས་འཛིན་བྱས་
ཡོད། དྤེ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པ་ལ་རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་སོང་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་
ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་གོ་ནོར་མ་ཐྤེབས། ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་རོགས་གིས། ང་ཚོས་ག་
རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མིན་དུས་དྤེ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་བང་
དོར་སིག་གཞི་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད། འཁུར་དགོས་པ་དྤེ་རང་ཉིད་ཀི་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་
དྤེ་གཉིས་ལོགས་ཀ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་བང་དོར་བརྡ་སོན་བཏང་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡའི་སྒང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད། རྩ་བའི་ང་ཚོས་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་
སུ་ཡིན་ན་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་ཞུས་མྤེད།
ཡིན་ནའང་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་སྒང་ལ་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་ཡོད་གསུངས་ཡོང་དུས། ཁིམས་སིག་གི་ཆ་
རྤེན་ཡང་འདུག ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཡང་ཁིམས་ལུགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཚུར་བསོམས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་
གིས་དྤེའི་སྒང་ལ་བརྡ་སོན་དང་བང་དོར་གཉིས་ཀའི་འབྤེལ་བ་དང་གོ་དོན། དྤེ་ཟུང་དུ་འབྤེལ་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་
གིས་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རྤེན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རྤེན་དྤེའི་གོ་དོན་རོགས་པའི་ཐོག་ནས་
རྒྱབ་ལོངས་ལ་རོག་ཞིབ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གིས་བང་དོར་བརྡ་སོན་དྤེ། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རྤེན་ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། ད་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་གོ་བ་ལོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བང་དོར་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་
བའི་ཚིག་དྤེ་ག་པར་ཡོད་རྤེད། སིག་གཞིའི་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བའི་ཐ་སད་དྤེ། དོན་ཚན་ ༥༣
པའི་ ཀ༽ དང་ ཁ༽ ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་སིག་གི་དགོངས་དོན་ཞྤེས་ལབ་ཡོང་དུས། ལས་བྱྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞིའི་ནང་ལའང་ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་
༥༣། ཀ༽ དང་ ཁ༽ གཅིག་པོ་ལ་མ་གཏོགས་མྤེད་དུས། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ཡང་གཏོང་སངས་དྤེ་དང་པོ་ཁྱྤེད་རང་
གིས་ཉྤེས་འཛུགས་དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་པའི་གནས་སངས། དྤེ་
ཚོའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སྒྲུབ་བྱྤེད་དྤེ་སྒྲུབ་སངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་
ཡོད་རྤེད། བང་དོར་དང་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་བང་བྱ་དང་འདོར་བྱ་ཟྤེར་བའི་འགྤེལ་བཤད་ཡོད་ཡོད་རྤེད། བོད་ཡིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གི་ཚིག་རྤེ་རྤེའི་ནང་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་སིག་གི་གནས་བབ་དྤེར་ཐུག་ཡོང་དུས། ཁིམས་དང་
སིག་གཞིའི་དྤེབ་ནང་ལ་ག་རྤེ་འཁྱྤེར་ཡོད་པ་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་ཡི་གྤེ་ཞིག་
གཏོང་གི་ཡོད་དུས། ལས་བྱྤེད་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་འཛིན་སོང་གི་སིག་གཞི་ལུང་དྲངས་ནས་དྤེའི་དགོངས་
དོན་བཀའ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ནང་ལ་ཡང་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་
ལུགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་འདི་བིས་བཞག དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་བརྡ་སོན་ཞྤེས་བིས་བཞག་ཟྤེར་
ནས། འདི་རིགས་འགྤེ་བྱས་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་ན། ད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་འགོ་ལུགས་རྩ་
འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༩ པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཆགས་པ་
ཡིན་ན། [ཅ] པ་དྤེ་ལ་ཞུ་རྩའི་ནང་གསལ་སོན་འཛུགས་དོན་ཚན་སོ་སོར་རྩོད་ལན་པས་ཐད་ཀར་རམ་གོ་དོན་
རོགས་ངྤེས་ཀིས། ད་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་ཁས་ལྤེན་གི་རྤེད་བ། ཉྤེན་
བརྡའི་ཐོག་ནས་དགག་ལན་ཁ་གསལ་མྤེད་ན། དྤེ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གི་
དོན་ཚན་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདི་ད་གོ་བ་ག་རྤེ་
ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་འདྲའི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ད་བཀའ་ཤག་ཅིག་གིས་རྒྱག་གི་ཡོད་རྤེད་ད། མི་
དཀྱུས་མ་ཞིག་གིས་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཅིག་གིས་རྒྱག་གི་ཡོད་དུས།
ཡང་དྤེ་འདྲའི་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་དྤེ་འདྲ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ངས་གོ་ནོར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཐྤེབས་མྤེད། དྤེ་ས་འཇུག་
ནང་ལ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ས་འཇུག་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་འཁོད་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ལྤེའུ་གསུམ་པའི་ནང་
ལ་སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཡིན་པ་ཡིན་ན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་འདིའི་འོག་ལ་ཁྱྤེད་རང་
སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཡིན་ད་ཞྤེས་ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ད་འདི་ལ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་ནས་ལབ་འདུག་ག སྐུལ་
སོང་བརྡ་སོན་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ད་ཁྱྤེད་རང་ཀུན་སོང་ཡག་པོ་མི་འདུག་
ད། ཀུན་སོང་བརྡ་སོན་ཡིན་ད་ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་ཟྤེར་ནས་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་ཡི་དོན་ཚན་དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། ལུང་འདྲྤེན་མ་བྱས་ནས་འདི་ལྟར་
གནང་བ་དྤེ། ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ལས་བྱྤེད་ཅིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ནས་སིག་གཞི་
ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ཡོང་དུས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དྤེབ་མཐུག་པོ་འདི་འདྲ་
ཞིག་ཡོད་རྤེད། དྤེབ་དྤེ་ཚོའི་ནང་ལ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་སངས་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་སིག་
གཞི། འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་སིག་གཞི། རང་དབང་ཅན་གི་སྤེ་ཚན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་སིག་གཞི།
མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་བ་བྱས་ནས་དབྱྤེ་བ་ཕྤེས་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་དུས་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
པའི་སིག་གཞི་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྤེ་ཚན་གཞན་པ་དང་མང་གཙོ་ཀ་
བ་གཞན་པའི་སིག་གཞི་ནང་ལ་ཚིག་འཁོད་པ་དྤེ་འདིར་ཚུར་བངས་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་ཡིན་ན།
འདིར་གོ་བ་ཏག་ཏག་ཅིག་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། འདི་ནས་ཚུར་ལུང་འདྲྤེན་བྱས། དྤེ་དག་ཕར་སར་པ་ཡིན་ནའང་
ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཐུབ་ས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རྤེད།
སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ལབ་དུས། སིག་གཞི་འདི་བང་དོར་སིག་གཞི་ལ་གོ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལ་གོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ ༥༣ པའི་ ཀ༽ དང་ ཁ༽ རྤེད་ཅྤེས་འདི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དང་པོ་དྤེ་ལ་ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ཡིན། ཁིམས་དྤེབ་ནང་ལ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དགོས་
པའི་ངྤེས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་དོན་ཚན་གཞིར་བཞག་དྤེའི་རྒྱབ་ལོངས་དང་གོ་བ་རོགས་པའི་ཐོག་
ནས་འགོད་ཆོག་གི་རྤེད། ངས་དྤེ་རིང་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བས་ཁ་མཆུ་འདི་གཏུགས་པ་རྤེད།
མིང་ལ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ལབ་པ་རྤེད། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་ལ། དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་དྤེའི་ནང་ལ། ཁིམས་དྤེབ་གསུམ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཟྤེར་བའི་ཚིག་
འདུག་བྤེ། ཁིམས་ཁོང་ཁྱབ་ཚད་ནང་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ལབ་ནས་འདུག་བྤེ། ཡོད་མ་རྤེད། མྤེད་ནས་ང་ཚོས་
ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཞག གོ་དོན་རོགས་པའི་ཐོག་ནས། གོ་དོན་དྤེའི་ཆ་རྤེན་གི་འོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་
པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་
འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང་། གང་ལྟར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་
ཁག་དྤེ་ཁིམས་ལུགས་རྤེད་དམ། སིག་གཞི་རྤེད་དམ། དང་པོ་དྤེ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཀི་རྤེད། ཁིམས་ཡིག་རྤེད།
སིག་གཞི་རྤེད། ང་ཚོ་དྤེའི་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད། ལག་བསར་བྱས་ནས་འགོ་བཞིན་པ་རྤེད། གུས་བརྩི་བྱྤེད་
དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། འདིའི་ནང་ལ་གསལ་བའི་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བའི་ཚིག་གསུམ་དྤེའི་གོ་བ་དྤེ་རྤེད་ཤག
བང་དོར་སིག་གཞི་དྤེ་ང་ཚོའི་སིག་གཞི་རྤེད་དམ། སིག་གཞི་ཡིན་ན་སིག་གཞི་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་བའི་བང་དོར་
གི་གོ་བ་འདི་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་སིག་གཞི་གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་དྤེའི་གོ་བ་དྤེ་འདུག གོ་བ་དྤེ་ཡོད་པ་
གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་གི་གོ་བ་དྤེ་དང་། བརྡ་སོན་གི་སིག་གཞི་ནང་ཡོད་པའི་གོ་བ་དྤེ་
གཉིས་ཚུར་སྦྲྤེལ་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་དུས། ཕར་ཕོགས་ལ་གོ་བརྡ་སད་རྒྱུ་ཞིག་ལ་
གོ་དགོས་ཀི་འདུག གོ་བརྡ་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།
ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་རང་དབང་རྤེད། བརྡ་སོན་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ་ཁིམས་
སིག་གི་ཆ་རྤེན་ཡོད་མྤེད་དྤེ། ཁིམས་ལུགས་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་ལབ་ཡོང་དུས་རང་
བཞིན་གིས་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་སྒང་ལ་འདུག ཡིན་ན་ཡང། བང་དོར་བརྡ་སོན་ལབ་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་ཁིམས་ཡིག་ཅིག་ནང་དོན་ཚན་ཞིག་ནང་ལ་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ངྤེས་པ་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་ཁིམས་
སིག་གི་དགོངས་དོན་དྤེ་རོགས་པའི་ཐོག་ནས། རང་བཞིན་དྤེ་ལ་གོ་བ་ལྤེན་ཆོག་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་ངས་ད་གིན་
ཞུས་པ་ཡིན། མྤེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཡོད་པ་བཟོ་ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་མི་འདུག་ལབ་ཡོང་དུས།
ལམ་སྤེང་མྤེད་ན་ག་རྤེ་རྤེད། དྲི་བ་དྤེ་འགོད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འགོད་དགོས་ན་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཞུ་སོར་བ་རང་ལ་
འགོད་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ཁ་མཆུ་དྤེའི་ཁ་བྱང་ཁོ་རང་དྤེ་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་
བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཆ་རྤེན་ཞིག་གི་འོག་ལ་འགོ་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རྤེད། ངས་མང་པོ་
ཞུ་གི་མིན། ངས་གཅིག་ཞུས་ན་ཡང་བསར་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཞུས་ནས། གང་ལྟར་སྐོར་བ་དང་སྐོར་བ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདྲ་པོ་བརྒྱབ་ནས་དྤེ་འདྲའི་འདྲ་པོ་ཡིན་གི་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་བང་དོར་བརྡ་སོན་དྤེ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་
འོག་ནས་གོ་བ་འདུག གོ་བ་དྤེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་དྤེ་
ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། བང་དོར་བརྡ་སོན་དྤེ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངས་ཞུས་ཚར་བ་
ཡིན། དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་ལ་རག་ལས་ཡོད་དུས། རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རྤེན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གོ་བ་
རོགས་པའི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྤེན་ཡོད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་འདིས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་ནས་ཧ་ལམ་
མྤེད་ན་གནམ་ས་མགོ་རིང་བསོགས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་གསུངས་སོང། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཁིམས་སིག་འཐུས་
ཤོར་དང་དོ་ཕོག་བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ། ད་ལྟའི་གནད་དོན་འདིའི་སྒང་ལ་བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ། ངས་གསལ་པོ་ཞུ་གི་
མིན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་གང་ལྟར་ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁིམས་སིག་
གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། འདི་ཡག་པོ་འདུག ཁིམས་སིག་ནང་ལ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འགོད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས། བཀའ་ཤག་
གི་ཁིམས་རྩོད་པས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་རང་གིས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་རྩོད་པས་ནམ་རྒྱུན་
འགན་ག་རྤེ་བཞྤེས་ཀི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ། དཔྤེར་ན།
སོགས་སའི་ཚིག་དྤེ་ཐྤེབས་མ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་ནང་ལ་ཁིམས་དང་
སིག་གཞི་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འཁོད་དགོས་
ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་གོ་དོན་རོགས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་
བརྒྱབ་ན་ཆོག་གི་རྤེད་ཟྤེར་བའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག འདི་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་སྒང་ལ་དགོངས་
པ་བཞྤེས་སངས་དྤེ་རྤེད། སོ་སོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཞིག་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་འདི་ལྟར་བརྒྱབ། སོ་སོ་ལ་ཁྤེ་ཕན་མྤེད་
པ་ཡིན་ན་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་གཞན་པ་ཞིག་བརྒྱབ། ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང། ད་དྤེ་ས་ནང་ལ་
ཚུད་ཡོད་རྤེད། ད་ཡང་ངས་གོ་བ་ནོར་བ་མ་རྤེད། ངའི་ཨམ་ཅོག་ཐང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད། ཨམ་ཅོག་དཔྤེ་ཐང་པོ་
ཡོད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཚིག་དྤེ་ཚོ་ངས་ཏག་ཏག་ཐོ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད། མྤེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བཟོ་ཆོག་གི་རྤེད་ལབ་སོང་། དྤེ་
ག་རང་གིས་ག་རྤེ་སྒྲུབ་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་མྤེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བཟོ་རྒྱུ། ཡོད་པ་ཞིག་
མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཡིན་དུས། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་རྤེད། དྤེ་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་ཚང་
མ་བང་དོར་སིག་གཞི་ཟྤེར་ནས་རྐང་བཙུགས་ནས་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡིན་དུས། ཆ་རྤེན་དྤེའི་འོག་ནས་
ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་བྱས་སོང། ཆ་རྤེན་དྤེའི་འོག་ནས་ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་བྱས་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་
དགོས་པ་རྤེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་བར་དུ་གཅིག་ཀང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་འདིར་བཞུགས་འདུག་བ། བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་འདི་དང་འདི་འགལ་བ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་གསུང་མཁན་ཁོང་རང་རྤེད་བ། རྤེས་སུ་ད་ལྟ་འདི་གསུངས་ཡོང་གི་
ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས། འདིའི་གས་དྤེ་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ང་ཚོ་དྤེའི་ནང་མྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ། དྤེ་གོ་བ་ལྤེན་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས། ད་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་
ཁིམས་དྤེ་ཡར་བངས་པ་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། དྤེའི་གོ་བ་དྤེ་ངས་
མགོ་ཚོས་མ་སོང། དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་དཔོན་རྣམ་པ་ཚོ་དབུ་
བཞུགས་ཀི་འོག་ནས་འདི་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག་བ། འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་བང་དོར་དང་བརྡ་སོན་གཉིས་
ཚུར་སྦྲྤེལ་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེ་ཚོའི་གས་དྤེ་ག་རྤེ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་ལ་དག་
པ་གང་ཡང་མི་འདུག དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ལ་བརྩི་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་བས་ཀང་ད་དུང་ཛོར་དུ་འགོ་གི་འདུག དྤེ་ཕར་
ཚུར་སར་ཡོང་དུས་ཙམ་པར། དྤེ་གང་ལྟར་ཉྤེན་བརྡ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་པ་དྤེ། ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་འདི་
ལྟར་རྤེད་ད། དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་དྤེ། ད་ལྟ་རང་ཚིག་དྤེ་གསུངས་སོང་བ། ཉྤེན་བརྡ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དྤེ་
བཀའ་ཤག་གི་རང་དབང་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་སྒང་ལ་ག་རྤེ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་
ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་གི་རང་དབང་རྤེད་བ། ད་དྤེ་རིང་བཀའ་མོལ་རབ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་
ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག ངས་སྐོར་བ་ག་རྤེ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཁིམས་དང་
སིག་གཞི་མར་ལུང་དྲངས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་
པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལུང་འདྲྤེན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་སོ་སོའ ་ི གོ་བ་ལྤེན་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས། བཀའ་
ཤག་གི་རང་དབང་རྤེད་ཅྤེས། མྤེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བཟོ་ཆོག་གི་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་
ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་འདིའི་གནས་སངས་འདི་ག་བ་ཞིག་
ལ་སྤེབས་ཀི་འདུག འདི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང། དྤེའི་རྤེས་ལ་གང་ཡང་ཞུ་གི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གཅིག་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་སོང། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་། དྤེའི་བར་ལ་
ལག་པ་འདྲ་བརངས་ནས་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་འགལ་ཟླ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་མང་པོ་བཏང་ཡོང་གི་འདུག ངས་ག་
རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཟྤེར་བའི་ཚིག་ཅིག་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ཡོད་པ་བྱྤེད་ཆོག་
གི་རྤེད། དྤེ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནས། དྤེའི་སྒང་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་ཁིམས་
ལུགས་དང་ཁིམས་ཁོང་ཁྱབ་ཚད་འོག་ནས། དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་གིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་ཆོག་གི་རྤེད། དྤེ་
མ་གཏོགས་ངས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནོར་བ་རྤེད། དྤེ་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
ཞུས་མྤེད། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟ་བུ་གསུངས་ན་ཡང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་དགོངས་པ་ལ་དྤེ་འདྲ་
མ་སྤེབས་པའི་ང་རང་ལ་རྤེ་བ་ཡོད་ཞུ་གི་ཡིན། ཞུ་སོར་བས་ལབ་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལྷན་རྒྱས་ཀི་དགོངས་པར་དྤེ་འདྲ་ཡོང་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དྤེ་ཞུས་མྤེད། མདོར་
བསྡུས་ན་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཁིམས་ལུགས་ནང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་
གི་ཚིག་དྤེ་ག་རང་མྤེད་ན་ཡོང་གི་མ་རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་དཔྤེ་མཚོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་
དུས་ང་ཚོའི་རྩ་བའི་ཁིམས་ལུགས་འདི་ག་ཚོད་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་སིག་ཁིམས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མའི་ནང་ལ། མདོར་
བསྡུས་ན་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་གཉིས་ཀ་སྦྲྤེལ་བ་ཞིག་ཡོད་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། བང་དོར་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ཡོད་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བརྡ་སོན་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བང་དོར་གི་གོ་བ་དྤེ་དང་བརྡ་སོན་གི་གོ་བ་གཉིས་ཀ་ཚུར་
རོགས་པའི་ཐོག་ནས། རང་བཞིན་གིས་དྤེའི་གོ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་གིན་ཞུ་སོར་བས་
ཉྤེན་བརྡ་ཉྤེན་བརྡ་འདྲ་པོ་མང་པོ་གསུང་གི་འདུག ད་ལྟའི་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཡོད་མྤེད་དང་ཉྤེན་བརྡ་ག་ཚོད་
ཡིན་མིན་གི་སྐད་ཆ་དྤེ་མ་རྤེད། ངས་ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་
ཡིན་པ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་ཡོད་དང་མྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་སྒང་ལ་
ཞུས་པ་ཡིན། ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་དྤེ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་མདུན་ལ་ཡོད་པའི་ཁིམས་སིག་དྤེ་ཚོ་རྤེད། སྤྱི་མང་
གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག ང་ཚོའི་བང་དོར་གི་སིག་གཞི་དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བང་དོར་གི་གོ་བ་དང། བརྡ་སོན་གི་གོ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཞུས་ད། དྤེ་ཡིན་དུས་བང་དོར་གི་བརྡ་སོན་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་ཕ་གི་ལ་གོ་བརྡ་སད་པ་ཞིག་དང། ཕ་གིར་བརྡ་
སོན་རྒྱུ་དང། དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་བང་དོར་བརྡ་སོན་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། ཉྤེན་བརྡ་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་
བྱས་ཡོད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་བང་དོར་བརྡ་སོན་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། དྤེ་བྱྤེད་ཆོག་
གི་མ་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་བྱས་ཡོད། དྤེ་ཡང་བང་དོར་བརྡ་སོན་དྤེ་
ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་འདི་དང་འདིའི་ནང་ལ་བང་དོར་གི་གོ་བ་འདི་རྤེད་ཤག བརྡ་སོན་གི་གོ་བ་འདི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། གོ་བ་ལྤེན་པའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་སིག་གི་
ཆ་རྤེན་ཡོད་མྤེད་དྤེའི་སྒང་ལ་རང་བཞིན་གིས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དགོངས་དཔྱད་
གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དགོས་ཀི་རྤེད། གསལ་པོ་གསལ་རང་
འབི་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཡིནག་ཅིག་མིན་གཅིག་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། གསལ་པོ་
གསལ་རང་འབི་དགོས་པའི་ངྤེས་པ་ཡོད་ན་ཞུ་སོར་བས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཁ་མཆུ་གཏུགས་པའི་ཁ་བྱང་ཁོ་རང་
ནོར་ཚར་རྤེད། ཡིན་ནའང་ངྤེས་པ་མྤེད་ཙང། ང་ཚོའི་ཁིམས་ལུགས་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། དྤེ་
ལུགས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཀི་གོ་བ་དང། རྒྱབ་ལོངས་ཆ་
རྤེན་ལ་སོགས་པ་ལ་གོ་བ་བངས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཆོག་གི་རྤེད། ངས་དྤེ་ལབ་ཀི་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ངས་
མང་པོ་ཞུ་གི་མིན། གང་ལྟར་ཡང་བང་དོར་བརྡ་སོན་དྤེ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བའི་ཁིམས་རྩོད་པས། བང་དོར་གི་བརྡ་སོན་འདིའི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྤེ། ཉྤེན་བརྡ་རྤེད་ཅྤེས་རྩོད་ལན་པས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ཐོག་མར་ངོས་
འཛིན་ཡོད་པའི་སིག་འགལ་དང་། འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད་ན། དྤེའི་འོག་ལ་བང་རིམ་གསུམ་དྤེ་འཁོད་པའི་རྤེས་ལ།
གཞི་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཉྤེན་བརྡ་དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་ང་ཚོས་རྒྱབ་དགོས་པ་
ཡོད་མ་རྤེད། ཚིག་གཅིག་འཇུས་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སིག་འགལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སིག་འགལ་བྱས་ཡོད་ན་དྤེ་དུས་དྲི་བ་བཀོད། དྤེ་རྤེས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གཞི་ནས་ཉྤེན་བརྡ་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བང་
དོར་གི་བརྡ་སོན་དྤེ་ལ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཚད་བཀག་བཟོས་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། འགྤེལ་
བརོད་ག་འདྲ་གནང་ཡང་འགྤེལ་ལོག་ཆགས་སིད་ཀི་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐ་སད་དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་ནམ་རྒྱུན་
གི་གོ་བ་ལྤེན་པའི་ཚིག་དྤེ་ག་རང་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། བང་དོར་ལབ་ན་རྩོད་ལན་པའི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ག་
རང་བང་བྱ་དང་འདོར་བྱ། ཡིན་ན་ཡང་བརྡ་སོན་ཟྤེར་དུས། ཉྤེན་བརྡ་མ་ཡིན་པ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག་ལབ་ན། ཉྤེན་
བརྡ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སིག་འགལ། གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ན་སིག་འགལ་རྤེད་ཅྤེས།
མ་འགིག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གཞི་ནས་དྲི་བ་བཀོད་ནས་གསལ་བཤད་བྱས། གཞི་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་
བསྤེབས་ཀི་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེས་ལ་མ་དག་པའི་རྤེས་ལ། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ཡིག་ཐོག་ནས་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་བྱ་རིམ་གསུམ་བཀོད་པ་ཞིག དྤེའི་དང་པོ་ཐོག་མ་དྤེ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སིག་འགལ། ད་བང་དོར་ལབ་
དུས། རྩོད་ལན་པའི་འགྤེལ་བཤད་བསོན་དུས་གསལ་པོ་བརྡ་སོན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་དྤེས་ག་འདྲ་ཞིག་བརྡ་སོན་
གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་སིད་ངོས་འཛིན་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དྤེའི་བྱ་རིམ་བརྒྱུད་ནས་
ཉྤེན་བརྡ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་གསལ་པོ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་སྔོན་ལ་ངོས་
འཛིན་གཏན་འབྤེབས་མྤེད་དུས་ཙམ་པ། འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་བྱས་སོང་ན་སིག་འགལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ད། བང་དོར་
བརྡ་སོན་ཞིག་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ། གོ་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལྤེན་དགོས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་
འདུག དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན། དྤེ་སྔ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཕོགས་བསོད་དང་མགོན་ཤོག་ག་ནས་གནང་བ་ཡིན་ན་
དྤེར་བསོད་བསད་དུས། མགོན་ཤོག་ག་ནས་གནང་བར་བསོད་པ་དྤེ་མ་འགིག་པ་དང་། དྤེ་གས་བསོད་མི་ཆོག་པ་
དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁྱྤེར་རང་བཞུགས་དགོས་པ། གཞུང་འབྤེལ་གི་མཛད་སྒོ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ཕྤེབས་
མི་ཆོག་ཟྤེར་ནས། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཐྤེངས་དང་པོ་ཕྤེབས་དུས། དྤེའི་སྔོན་ལ་དྤེ་སིག་འགལ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་ཀང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཐྤེངས་དང་པོར་མར་གསལ་པོ་བཟོས་ཏྤེ།
བརྡ་སོན་གསལ་པོ་བཟོས་ནས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་འགིག་གི་མྤེད་པ་ལབ་དུས་ཙམ་པར་བང་དོར་འདྲ་པོ་ཞིག་རྤེད།
ཡིན་ན་ཡང་དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ཐྤེངས་དང་པོ་ལ། དཔྤེར་ཆ་བཞག་ན་སྐབས་དུས་
སོ་སོ་ལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་ཟྤེར་ནས། དྤེའི་སྔོན་དྤེ་འདྲའི་ལམ་སོན་མྤེད་དུས་དྤེ་སིག་འགལ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད།
གལ་སིད་སིག་འགལ་ཆགས་ཡོད་ན། ག་རྤེ་བྱས་ནས་སིག་འགལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སིག་
འགལ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་ཉྤེན་བརྡ་མ་གཏོགས། བད་དོར་བརྡ་སོན་སྤེབས་ཀི་མ་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་
དུས། ཐྤེངས་དང་པོར་འགལ་འཛོལ་འདི་བྱས་ན་འགིག་གི་མྤེད་ད་ཞྤེས་བརྡ་བསན་ནས། གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་
འདི་ལྟར་ཐ་སད་ཀི་གོ་བ་ལྤེན་སངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག འདིའི་ཐ་སད་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་འགྤེལ་
བཤད་ག་རྤེ་བརྒྱབ་ན་མ་བརྒྱབ་ན། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་ཚད་བཀག་ཡོད་དུས། བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་འགྤེལ་
བཤད་འདི་དང་། ཉྤེན་བརྡའི་འགྤེལ་བཤད་དང་མཐུན་གི་མི་འདུག་ཞུ་གི་ཡོད། ད་དུང་འདི་འདྲའི་འགྤེལ་བཤད་
བརྒྱབ་དུས། བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་དང་མཚུངས་པའི་འགྤེལ་བཤད་གཞན་པ་མང་པོ། ཐ་སད་མང་པོ་འགྤེལ་བཤད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསོན་དུས། དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཆ་༩༌༥། ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
༡)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡༠༌༡ དང་འབྤེལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་སྐབས་སོ་སོར་གུས་ཞུ་སོར་
བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་སྐབས། གཤམ་འོག་ལ་ཞིབ་བརྩད་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་
གནང་ཡོད་བཞིན་དུ་ཞིབ་བརྩད་ཀི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་མ་འབྱོར་གོང་བཀའ་བཅད་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་
ཞྤེས་པ། བཀའ་བཅད་ཀི་ཐག་གཅོད་གང་དང་གང་གནང་བ་ཞུ་སོར་བའི་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། དྤེ་ལ་རྩོད་
ལན་པས་དགག་ལན་སྒྲུབ་དགོས།

ཞུ་སོར་བས། དྤེ་རིང་ཞོགས་པ་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨ དང་འབྤེལ་ནས་ཆ་ཚང་ཞིག་སན་སོན་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་ཞུ་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་བཅད་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ། རྩོད་ལན་པས་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་
ཀི་ཐོག་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཞིག་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་ལ་ཞུ་གི་ཡོད། གལ་ཏྤེ་དངོས་འབྤེལ་
ཡིན་ན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ ནང་ལ། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོན་གོང་གསལ་བསགས་གནང་བ་དྤེ་དག་མ་
འཐུས་པས། ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་རྤེད། འདི་ལ་བཀའ་བཅད་གནང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། མ་འཐུས་
པས་མ་འོངས་པ་དྤེ་རིགས་བྱ་སྤུ་གནོན་ལྟར་སིག་འཛུགས་ཀི་གོ་རིམ་དང་འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་མ་ནོར་བར་
དགོས་པ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་བཀོད་མངགས་ལམ་སོན་གནང་དགོས་པ་ཞྤེས་པ་འདི།
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་ལ་ལན་ཕུལ་པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་འདིའི་རྤེས་སུ་ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་འགིག་མ་སོང་ད་
ཞྤེས་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་དང་། དྤེ་འདྲ་བྱུང་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། བཀའ་བཅད་དྤེ་ཚོ་ཞིབ་བརྩད་མ་བྱས་
པའི་སྔོན་ནས་བཀའ་བཅད་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དཔྤེར་ན། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀི་འབྤེལ་བ་
དང་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ་འདི་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་ད་ལྟ་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་ཕྤེབས་བསུ་ཞུས་པའི་
སྐོར་དྤེ་ལའང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་བཀའ་བཅད་གནང་བ་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་རིང་
ཞོགས་པའང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེའི་ནང་ལ་མང་ཆྤེ་བ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་རང་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད།
ཡིན་ནའང་སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་
དྤེ། བཀའ་བཅད་གནང་བ་ཞིག་ལ་རྩོད་ལན་པས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་
བཀའ་བཅད་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་དག་སིག་གཞི་གང་དུའང་འཁོད་མྤེད་པའི་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིན། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཐག་
གཅོད་རང་གནང་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ། དྤེ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཡིན་ད་ཞྤེས། ཁྱྤེད་རང་གིས་རྦད་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གོང་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཐག་གཅོད་རང་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འདི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བ་རང་གི་
སྐབས་དྤེ་དུས་ཕག་ལས་གནང་སངས་དང་། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་མ་འགིགས་པ་གཟིགས་ནས་ལམ་སོན་
དང་བརྡ་སོན་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཐུག་
འཕྲད་སྐོར་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་
མ་འགིགས་པ་ཞིག་གཟིགས་ནས་འདི་ལྟར་ཁོ་རང་ལ་བརྡ་སོན་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༢)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡༠༌༡ དང་འབྤེལ། ༢༠༡༦།༡༡།༠༢ འཁོད་ཕི་དྲིལ་ནས་དྲི་བརྩད་བྱས་པའི་
ལན་དུ། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཞུ་སོར་བས། ཕི་དྲིལ་གིས་ཕག་བིས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཞུ་
སོར་བས་ལན་བརྒྱབ་པའི་ནང་ལ། གུས་པ་དོན་གཅོད་ཀི་ངོས་ནས་ད་བར་ཁིམས་སིག་ལ་གུས་བཀུར་
དང་། འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་གོ་རིམ་མ་ནོར་བའི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་སམ་ཡང་།
གལ་སིད་དྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་ཚེ། དུས་ནས་དུས་སུ་གནད་དོན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལམ་སོན་གནང་སོང་ཡོང་བ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་དང་། ཡང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འཁོད་ཡིག་གི་ལན་
དུ། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན། མ་འོངས་པར་མཁྱྤེན་རོཊ་དགོས་ངྤེས་ཀི་གནས་
ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་ལྷོད་གཡྤེངས་སུ་མ་སོང་བ་ཞུ་ཆོག་པ་དྤེ་དོན་དགོངས་
འཇགས་ཞུ། ཞྤེས་ཕུལ་འདུག་པ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡི་གྤེ་དྤེ་འདྲ་གཉིས་ཕུལ་འདུག་པ་དྤེ་དག་ལ་
རྩོད་ལན་པས་ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་གང་ཞིག་གནང་ཡོད་དམ། ངོས་འཛིན་ག་འདྲ་བྱས་ཡོད།
ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་གནང་ཡོད།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ད་ལྟ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཕར་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་དང་ཞུ་སོར་བའི་ཚུར་ལན་སད་པའི་ཡི་
གྤེ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་དང་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད་དམ། དང་པོ་དྤེ་ལ་རྩོད་ལན་པས་ཕར་བཏང་
བའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ཁོ་རང་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྒང་ལ་མ་འགིགས་པ་དྤེར་བཏང་བ་རྤེད། ཚུར་ལན་འབྱོར་བ་དྤེའི་
སྒང་ལ་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་བཞག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། ངོས་ལྤེན་བྱས་བཞག་པ་
ཞིག དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་ལ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་རྤེད། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེངས་སུ་མ་སོང་བ་དང། སད་
ཕིན་དྤེ་བྱྤེད་ཕོགས་ལྟར་བྱས་ནས། གང་ལྟར་ཚིག་ཡོད་རྤེད། ངས་ཚང་མ་མར་ཀློག་མི་དགོས་པ་གིས། དྤེ་ངོས་
ལྤེན་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། དྤེའི་རྤེས་ལ་དྤེ་དང་མ་འབྤེལ་བའི་གནད་དོན་དྤེ་ག་རང་སྒང་ལ་
ཡང་ཐག་གཅོད་ལོགས་སུ་བཏང་ནས་བཀོད་ཁྱབ་འདྲ་པོ་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆ་༩༌༦། ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
ཀ ལས་བྱྤེད་པ་གཅིག་ལ་སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་
མ་མཐུན་པ་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།
ཀ༌༡། སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་མ་མཐུན་པའི་སྐོར་ཞུ་སོར་བའི་
ཁུངས་སྤེལ།
༡) ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༡༠་༡ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་
༡༩(༡) དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་གུས་ཞུ་སོར་བ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་ཞིག་
བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཁྱྤེར་བ་ནས་
བཟུང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ཐོག ལས་རྒྱུན་རིང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིག་
ཁག་གི་དགོངས་དོན་ལྷག་བསམ་ཆྤེན་པོས་འབད་པ་ལྷོད་མྤེད་ཀིས་སི་ཞུ་ཞབས་འདྤེགས་ཞུས་ཀང་། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་སྐབས་སོ་སོར་གུས་ཞུ་སོར་བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་སྐབས། གཤམ་འོག་ལ་
ཞིབ་བརྩད་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོད་བཞིན་དུ་ཞིབ་བརྩད་ཀི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་མ་འབྱོར་གོང་
བཀའ་བཅད་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་དག་སིག་གཞི་གང་དུའང་འཁོད་མྤེད་པའི་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་
གསར་གཏོད་གནང་ཡོད་པ་དང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ཀང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་སྐབས་
སུ། དོན་གིས་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
དག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ཞུས་རྤེས། འགིག་དང་མ་འགིག་གི་ཐག་གཅོད་ལམ་སོན་གང་ཡང་མྤེད་པ།
སྒོས་སུ་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེའི་རྤེས་སུ་ཉྤེས་འཛོལ་ཇི་བྱུང་སོན་གནད་སྣྤེ་གཅིག་བགང་རྒྱུ་མྤེད་པར་
འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་གཅོད་གནང་བ། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་
འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་བར་གུས་པས་ཐོག་མ་ནས་བརྩི་
བཀུར་ཞུས་པ་ལྟར་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་ཡང་ལྤེགས་པར་གྲུབ་ཡོད་རུང་། ད་བར་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མོང་མྤེད་པ་
ཞིག་ལ། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཀི་རྤེས་དང་ལས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་མ་རོགས་གོང་གུས་
པར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་གནང་བ་བཅས་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ནང་དོན་དང་རྩ་
བ་ནས་མི་མཐུན་པ་ཤ་སག་གནང་ཡོད་སབས། གུས་ལས་བྱྤེད་པ་ཞིག་ལ་སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་
སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་མ་མཐུན་པ་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ།
སད་ཕིན་གནད་དོན་འདི་མཚུངས་བསར་ལྡབ་མི་ཡོང་ཆྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་དམིགས་
བསལ་བསྐོ་གཞག་སྩལ་རྤེས། དོན་གཅོད་དྤེས་ལས་དོན་ཞུ་ཡུན་རིང་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞིར་བརྩི་སྲུང་
དགོས་པ་ལྟར། བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་བཀའ་ཤག་གིས་ཀང་བང་དོར་སིག་གཞིར་བརྩི་སྲུང་དགོས་པ་
མཐོང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། འདྲི་བརྩད་ཞིབ་འཇུག་དང་། རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀི་བྱ་རིམ། ཉྤེས་འགོད་ཞིབ་
འཇུག་གི་བྱ་རིམ་གང་ཡང་མ་བྱས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་འདི་རང་བཞིན་གིས་སིག་འགལ། རང་བཞིན་
གིས་དྲང་བདྤེན་དང་འགལ་བ་ཞིག་གསལ་པོ་ཡིན། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ འོག་
ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་དུས། སིག་གཞི་འདིའི་འོག་སྡུམ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སིག་གཞི་འདིའི་འོག་ནས་
ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡུལ་འདི་སྡུམ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བསྐོ་གཞག་གནང་ཡུལ་དྤེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡུལ་དྤེ་ལ་ཉྤེས་པ་ཞིག་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་དུས། ཉྤེས་པའི་བྱ་
རིམ་ཞིག་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། གང་གི་འོག་ནས་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སིག་གཞི་དྤེ་ག་རང་གི་འོག་
ནས་བརྒྱུད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
གང་ལྟར་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། དྤེའི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དུས། དམིགས་བསལ་བསྐོ་
གཞག་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་གནས་རིམ་དྤེ་དྲུང་ཆྤེའི་གནས་རིམ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ་ཐད་ཀར་
བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དུས། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ཐ་སད་ཅིག་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་བ་མ་གཏོགས།
དོན་དུ་ལས་བྱྤེད་རང་རྤེད། འཕྲལ་སྤེལ་ལས་བྱྤེད་ཡིན་ན་འདྲ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བགིས་པའི་ལས་
བྱྤེད་ཡིན་ན་འདྲ། གང་ལྟར་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་དུས།
༢) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། གུས་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་རྤེས་སུ།
དོན་གཅོད་གི་ལས་འགན་འཁུར་པའི་རྤེས་སུ་ལས་བྱྤེད་ཅིག་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཅིག་
ཡིན་པ་དྤེ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) འོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན་པ་དྤེ་ག་
རང་གིས་ལས་བྱྤེད་ཅིག་ཡིན་པ་ཆགས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་
ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ཟྤེར་བ་དྤེ། ལས་བྱྤེད་དྤེ་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཁྱབ་ཀི་
ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་
བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ལ། སིག་གཞི་འདི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་ལས་བྱྤེད་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།
སིག་གཞི་དང་གང་ཡང་མ་མཐུན་པའི་གནས་སངས་ཤ་སག་ཅིག་གི་ཐོག་ནས། དྤེ་དག་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་ཙམ་པར་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་མཐུན་མ་མཐུན་གི་སྐད་ཆ་རྤེད། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་ཞུ་ལན་གི་ནང་ལ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་གང་ཡང་འགལ་མྤེད། རྒྱུ་མཚན་
དྲངས་པ་དྤེ་གཞན་པ་ཞིག་དྲངས་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ཡར་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་མ་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོའི་བཀའ་གཞིར་བཟུང་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གཉིས་འབྤེལ་བ་
ཡང་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།
༣) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ད་རྩོད་པ་དང་པོ་དྤེ་ད་གིན་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག ལས་བྱྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་ ༡ འོག་ལ། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་ཞིག འདི་བསྐོ་གཞག་ཡི་གྤེ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདྤེམས་ལྷན་ནས་སྤེབས་ཀི་ཡོད་མ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་མི་དྤེས། དོན་གཅོད་ཀི་འགན་ཁྱྤེར་བའི་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་།
ལས་མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ། ཡང་མིན་ན་དུས་ཡུན་མ་རོགས་པའི་བར་དུ། ད་ལས་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་དྤེ་
ངོ་བོ་གང་འདྲ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དྤེ་ལས་བྱྤེད་དུ་བརྩི་ཡི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། ད་འདི་རྩོད་གཞི་ཆྤེ་
ཤོས་འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཁྱབ་དང་མི་ཁྱབ་ཟྤེར་བའི་སྐད་ཆ་དྤེ་སྤེབས་
ཀི་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་གཅིག་པོ་མ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། སི་ཞུ་བ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ་ལ། གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་མཁན་གི་གང་ཟག་
ངོ་བོ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བསྐོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དྤེའི་ལས་རྒྱུན་རིང་ལ། དྤེ་སྔ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་
དང་། ལས་ཀ་ཚར་བའི་རྤེས་ལ་ཡར་ལས་བྱྤེད་ཡིན་པའི་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དང་མ་མཚུངས་པའི་
གནས་སངས་ཀི་ཐོག་ནས། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་
ལ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཞྤེས་ལབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། དྤེ་ག་རང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་རྤེད། ཡིན་
ནའང་ལས་འགན་ཁྱྤེར་བའི་ཉིན་མོ་ནས་ལས་མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ་མི་དྤེ་ལས་བྱྤེད་རྤེད་མ་རྤེད། ད་འདི་
རྩོད་པ་འདི་རྤེད་བ།
ཀ༌༢། སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་མ་མཐུན་པའི་སྐོར་རྩོད་ལན་པའི་
དགག་སྒྲུབ།
༡) ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡༠༌༡ རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དང་ལས་
བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་ ༡ དགོངས་དོན་འོག་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གཉིས་ཀིས་རྤེ་བ་ཆྤེ་བཅངས་ཐོག་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་ནའང་། ཞུ་སོར་བས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་སོ་སོའ ་ི གནས་བབས་ཀི་ལས་འགན་འཁུར་ཐུབ་
མྤེད་པས། མཐར་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་འོག་འཕོ་འགྱུར་བཏང་
ཡོད་པ་ལས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་སོར་བར་ཉྤེས་མྤེད་ཉྤེས་འཛུགས་རྩ་བ་ནས་གནང་མྤེད།
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་
གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་རྩ་བ་ནས་འགལ་མྤེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་
ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ པོའ ་ི ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ལག་བསར་གནང་ཡོད་པས་ཁིམས་སིག་
དང་མཐུན་པ་ཆགས་ཡོད།
ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པོ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་རྩ་ནང་ལ་ཁོ་རང་གིས་བིས་འདུག ང་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་པ་རྤེད་
ལབ་ནས་བིས་ཡོད་དུས། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལས་བྱྤེད་ལ་
བརྩི་ཐབས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་སོགས་པ་འགོ་ནས་ལས་
བྱྤེད་ཆགས་པ་ཞིག་མིན་ན་འདི་ལས་བྱྤེད་ཆགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་ལས་བྱྤེད་ཆགས་པའི་དབང་དུ་
བཏང་ན་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ནང་ལ་བགྤེས་ཕོགས་དང་བགྤེས་ཤག་འདི་རིགས་ཚང་མ་འདི་ལ་ཁྱབ་འགོ་
དགོས་པ་ཆགས་འགོ་ཡོང་དུས། འདི་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ཞུ་སོར་བ་དྤེའི་
ཁྱབ་ཁོངས་འོག་གི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེའི་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད། སིག་གཞི་འདི་འཁྱྤེར་དགོས་
ཀི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ས་རགས་
བརྒྱབ་པའི་བསྐོ་གཞག་གི་ཡི་གྤེ་ནང་ལ། ལས་འགན་ཞུ་བྱར་ངོས་བངས་ནས་བཟུང་སིག་གཞི་དགོངས་དོན་
ལབ་པ་རྤེད། རང་འཁིའི་བགོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་གང་ཅིར་བང་དོར་འཛོལ་མྤེད་རང་སིག་ཐྤེག་པ།
འདི་ཡིན་དུས་སིག་གཞི་འཁྱྤེར་དགོས་ཀི་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་བང་དོར་གི་སིག་གཞི་འདི་
ཁྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞིན་གིས་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད།
༢) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་སངས་དྤེ་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དང་
འགལ་བསད་བཞག རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགལ་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་དང་
པོ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་དྤེ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞིའི་ཤོག་གངས་
དང་པོ་ཁོ་རང་ནང་ཁྱབ་ཚད་སྐོར་བཤད་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་འདི་གང་དུ་ཁྱབ་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། སིག་
གཞི་འདི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱྤེད་པ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
བསྐོ་སངས་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།
༣) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའི་ནང་ལ་དམིགས་
བསལ་བསྐོ་གཞག་ཅྤེས་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་
ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་སིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་འཛོམས་ཞིབ་གོས་དྲག་འདྤེམས་
ཀིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་བར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་
གནས་བསྩལ་རྒྱུར་སིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང་བསྟུན་གནང་མི་དགོས་ཞྤེས་འདི་གསུངས་པ་རྤེད།
ཁིམས་ལུགས་རང་གི་སྒང་ལ་འགོ་ནས་ཞུས་ཡོད་ད་གིན། དང་པོ་དྤེ་ཁྱབ་ཚད་སྒང་ལ་འགོ་གི་མི་འདུག གཉིས་
པ་དྤེ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་གི་བརྒྱུད་རིམ་སྒང་ལའང་། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་མྤེད་དུས། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དོན་གཅོད་ལ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་བང་དོར་སིག་
གཞི་ ༥༣ དྤེའི་དམིགས་ཡུལ་ཁོ་རང་ཞུ་སོར་བས་གསུངས་པ་དྤེ་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་དོན་
གཅོད་བསྐོ་གཞག་དང་འཕོ་འགྱུར་གི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལ་ ༥༣ དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུས་ལྷག་པར་དུ་ཁོ་རང་རང་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པའི་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་
གསྤེས་ ༡ ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ལས་
བྱྤེད་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོས་ན། འདི་འདི་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
ཡོང་དུས། ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་རྤེད། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བང་དོར་སིག་གཞི་
འདིའི་ལག་བསར་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། བང་དོར་སིག་གཞི་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་ན། འཁུར་
དགོས་ཀི་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་བསྐོ་དུས་ཁོ་རང་གིས་སིག་ཁིམས་ཚང་མ་འཁུར་གི་
ཡིན་ཟྤེར་ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ད་ཁིམས་དོན་འདི་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པོ་
རྤེད། ལམ་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་རྤེད། འདས་ཟིན་པ་ལ་དྤེ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟའི་
ཞུ་སོར་བས་གྤེང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ཐོག་ལའང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་
ལུགས་ཀི་ཆ་རྤེན་སྒང་ལའང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ལ་
ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད། ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་
ཤག་གིས་སིག་འགལ་གང་ཡང་བྱས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁ༌༡། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་གོ་དོན་དང་། དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་པའི་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་ཅི་ཡིན་
རྩོད་ལན་པའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། བང་དོར་སིག་གཞི་ཡི་ལྤེའུ་གསུམ་པ་ལས་བྱྤེད་རྣམས་ཀི་བང་དོར་ཞུས་པ་དྤེའི་ནང་
ལ་ཡིན་ན་ཡང་། སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་
ཁིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་ནང་དང་། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཐྤེངས་གསུམ་གསལ་བསད་
འདུག ᩶ᩏ་ᨕ་᩶ᨓ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༩ (ཅ) ནང་ལ་
བརྡ་སོན་ལབ་པ་གཅིག་འདུག འདིའི་བརྡ་སོན་འདི་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོ་དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་ཐོག་
ཕར་ཕོགས་དྤེར་བརྡ་སོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་འདུག གོ་དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་ཐོག་ནས་དགག་
ལན་ཁ་གསལ་མྤེད་ན་སོན་འཛུགས་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་པར་ཆ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། འོན་ཀང་སོན་འཛུགས་ངོས་ལྤེན་
བྱས་པར་ཆ་འཛིན་བྱྤེད་དོན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ར་སོད་ཁ་གསལ་དགོས་པ་ཡིན། འདི་ལབ་ཡོང་དུས་རང་
བཞིན་གིས་དོན་ཚན་ ༢༩ འདི་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་སྒང་ལ་ཡིན་དུས། རང་བཞིན་གིས་འདི་ཡང་བརྡ་སོན་
པ་དང་གསལ་ཁ་སོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། གོ་དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་ཐུབ་པ་ཞིག་གོ་དགོས་ཀི་
རྤེད། གོ་དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་པ་ལབ་ཡོད་དུས། ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་གོ་བརྡ་སོད་ཐུབ་པ་ཞིག་གོ་དགོས་
ཀི་འདུག དྤེ་ལྟ་བུའི་བརྡ་སོན་སད་ན་ད་དུང་མ་འཕྲོད་ན་འགན་སོ་སོ་ལ་ཡོད་རྤེད། རྤེས་མ་དོན་ཚན་དྤེ་ཚོ་དྤེ་
ལྟར་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བརྡ་རང་བཞིན་སོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་བསད་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་
དོན་ཚན་ ༡༩ [ཀ] ༡) འདིའི་ནང་ལ་བརྡ་སོན་ལབ་ནས་ཚིག་གཅིག་གསལ་བསད་ཡོད་རྤེད། དཔང་པོ་
ཞིག་གིས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ། གཞན་གིས་གོ་རོགས་ཐུབ་ངྤེས་ཡིན་པའི་ངག་གི་སྨྲ་བརོད་དང།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཐོག་ནས་བརྡ་སོན་ལབ་ནས་ཡོང་དུས། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཐོག་ནས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་
བརྡ་སོན་པ་ལ་ངྤེས་པར་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་བརྡ་འཕྲོད་ནས།
བརྡ་རང་བཞིན་གིས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དང་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་རྤེད།
འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་བརྡ་སོན་ལབ་པ་དྤེ་ག་འདྲ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཞྤེ་དྲག་རྤེད། དཔང་
རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ [ཁ] ནང་ལ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ]
ནང་གསལ་གི་བརོད་པ་དྤེའི་གྲུབ་ཆ་ནི། ངག་ཐོག་གམ། ཡིག་ཐོག ཡང་ན་ཡིག་ངག་མ་བརྒྱུད་པར། རྣམ་
འགྱུར་གི་བརྡ་སོན་ལབ་ནས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། རྣམ་འགྱུར་བརྡ་སོན་དང་སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་དང་། བརྡ་
སོན་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོའི་ཁིམས་སིག་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་རྤེད།
བང་དོར་གི་བརྡ་སོན་ལབ་ཡོང་དུས། བང་བྱ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། བྱྤེད་རུང་བ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། བྱྤེད་མི་རུང་བ་ག་རྤེ་
ཡིན་པ། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་ལ་བྱྤེད་མ་རུང་བ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས། དྤེ་
ག་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་མ་རུང་བ་ཡིན་པ་དང་། ག་འདྲ་ཞིག་བཅོས་ཐབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་
བིས་ཡོད་དུས། དྤེ་བརྡ་སོན་ཡིན་ཙང་རང་བཞིན་གིས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་
ནས་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ཞུ་གི་ཡིན།
༢) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ཕ་རོལ་པོ་ལ་བརྡ་སོན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་འདུག བང་དོར་ཟྤེར་དུས་ག་པར་ཡོད་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ཟྤེར་དུས་བང་དོར་ཡོད་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་ལབ་
དུས་སྤྱིར་བཏང་གི་གོ་དོན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཀར་ནག་གི་དབྱྤེ་འབྱྤེད་བྱྤེད་པ། ལྤེགས་ཉྤེས་ཀི་བང་དོར་
ཡོད་པ། དྤེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བང་དོར་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བང་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། འདོར་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡིན་པ།
དྤེའི་སྒང་ལ་ཁྱྤེད་རང་གིས་བང་བྱ་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་འདོར་བྱ་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་པ། དྤེའི་སྒང་ལ་བརྡ་
སོན་བྱས་ཡོང་དུས། ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་བརྡ་སོན་ཡོང་དུས། ད་ཁྱྤེད་རང་གིས་དྤེ་འདྲ་བྱས་སོང་དྤེ་འདྲ་བྱས་ན་
འགིག་གི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བརྡ་སོན་བྱས་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཉྤེན་བརྡའི་སྒང་ལ་འགོ་གི་རྤེད།
བང་དོར་བརྡ་སོན་ལབ་པ་དྤེ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་སྒང་ལ་འདུག བརྡ་སོན་དྤེའང་འདུག བང་དོར་དྤེའང་
འདུག བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཁོ་རང་གཉིས་ཚུར་འདྲྤེས་ནས་བསྡུས་མིང་ཞིག་ཡིན་
དུས། རང་བཞིན་གིས་དྤེའི་སྒང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་གི་འདུག དྤེའི་སྒང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ང་ཚོ་
ཡིན་ན་ཡང་བརྡ་སོན་དྤེ་ཉྤེན་བརྡའི་སྒང་ལ་བཞག་ཡོད། ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།
ཁ༌༢། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་གོ་དོན་དང་། དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་པའི་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་ཅི་ཡིན་
ཞུ་སོར་བའི་དགག་སྒྲུབ།
༡) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་སོང། གནད་དོན་དང་པོའ ་ི
སྐབས་ལ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ད་ལྟ་ ཁ༽ པའི་སྐབས་སུ་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། བང་དོར་བརྡ་སོན་འདི་ཉྤེན་བརྡ་ལ་བརྩི་གི་ཡོད།
ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་གི་འོག་ནས་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་། བང་དོར་སིག་གཞི་ནང་ལ་ཉྤེན་
བརྡ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ ཀ༽ དང་ ཁ༽ ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་གི་འོག་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཉྤེན་བརྡ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་གིན་དོན་ཚན་ ༥༣ ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་ལྟ་ ༥༣ ཁྱབ་ཀི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད་བ། ཉྤེན་བརྡ་ཞྤེས་དཔྤེར་ན། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་
དྤེ་ཡང་ཉྤེན་བརྡར་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་ཁིམས་རྩོད་པས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་
ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་གི་འགྤེལ་བཤད་རྤེད་བ། དྤེ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཡིག་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་
ཚན་ ༢༩ [ཅ] དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༩ པ་དྤེ་ལུང་
འདྲྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༣ དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
གས་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཟྤེར་དུས། ད་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ནང་གི་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ཉྤེན་བརྡ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད་པྤེ། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་འདི་ཉྤེན་བརྡ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། འདི་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་མང་
ཁིམས་ཡིག་དང་དྤེ་ཚོའི་གོ་བ་གང་འདྲ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། བཀའ་ཤག་གི་གོ་བ་ལྤེན་སངས་ལྟར་ཡིན་ན། དྤེ་
ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་བརྡ་སོན་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས་བརྡ་སོན་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ།
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དྤེ་ད་གིན་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ དྤེ་རྤེད། དྤེ་དཔང་རགས་
འཕར་མ་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད།
༢) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། བང་དོར་གི་བརྡ་སོན་འདིའི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྤེ། ཉྤེན་བརྡ་རྤེད་ཅྤེས་རྩོད་ལན་པས་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ཐོག་མར་ངོས་
འཛིན་ཡོད་པའི་སིག་འགལ་དང་། འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད་ན། དྤེའི་འོག་ལ་བང་རིམ་གསུམ་དྤེ་འཁོད་པའི་རྤེས་
ལ། གཞི་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ཞིག་སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། ཉྤེན་བརྡ་དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་ང་ཚོས་རྒྱབ་
དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཚིག་གཅིག་འཇུས་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སིག་འགལ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ངོས་
འཛིན་ཡོད་པའི་སིག་འགལ་བྱས་ཡོད་ན་དྤེ་དུས་དྲི་བ་བཀོད། དྤེ་རྤེས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གཞི་ནས་ཉྤེན་བརྡ་
སྤེབས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བང་དོར་གི་བརྡ་སོན་དྤེ་ལ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བརོད་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཚད་བཀག་
བཟོས་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། འགྤེལ་བརོད་ག་འདྲ་གནང་ཡང་འགྤེལ་ལོག་ཆགས་སིད་ཀི་རྤེད། བང་དོར་བརྡ་
སོན་ཐ་སད་དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་ནམ་རྒྱུན་གི་གོ་བ་ལྤེན་པའི་ཚིག་དྤེ་ག་རང་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། བང་དོར་ལབ་ན་
རྩོད་ལན་པའི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ག་རང་བང་བྱ་དང་འདོར་བྱ། ཡིན་ན་ཡང་བརྡ་སོན་ཟྤེར་དུས། ཉྤེན་
བརྡ་མ་ཡིན་པ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་འདུག་ལབ་ན། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སིག་འགལ། གཏན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྤེབས་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ན་སིག་འགལ་རྤེད་ཅྤེས། མ་འགིག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གཞི་ནས་དྲི་བ་
བཀོད་ནས་གསལ་བཤད་བྱས། གཞི་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་སྤེབས་ཀི་རྤེད། གསལ་བཤད་དྤེས་ལ་མ་
དག་པའི་རྤེས་ལ། ཉྤེན་བརྡ་དྤེ་ཡིག་ཐོག་ནས་སྤེབས་ཡོང་གི་རྤེད།
ཆ༌༩༌༧། ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཀ]
༡) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ དང་། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ སོ་སོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁིམས་
དོན་ཚན་ ༡ ནང་གསྤེས་ ༣ འདི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཁིམས་སིག་ལུང་འདྲྤེན་གིས་
གསལ་སོན་དང་འབྤེལ། སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣ གཞིར་བཟུང་དྤེ་དག་ཞུ་ལན་ནང་གང་འཁོད་ཆ་
ཚང་ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་གསལ་སོན་བྱས་ཡོད་ཀང་། རྩོད་ལན་པས་ད་དུང་
༢༠༡༩།༡།༡༥ ཉིན་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་བྱས་ཏྤེ་ཕུལ་བའི་ནང་བསར་དུ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ (༣)
དྲངས་པ་ནི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ལ་བརྩི་བཀུར་ཉམས་ལྤེན་མ་ཞུས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ལས་མ་
འདས།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨ་རི་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ལས་
འགན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་འདུག ཡིན་ནའང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་
བཀའ་ཤག་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ གསལ་
བསགས་བྱས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་མྤེད་ཇི་ལྟར་ཡང་། སོན་བརོད་གི་ངོ་བོ་ཆགས་ཀི་འདུག
དྤེར་བརྤེན། ཐོག་མར་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་སྐབས། འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) ཆ་རྤེན་
འོག་བསྐོས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། ལས་བྱྤེད་དྤེར་སོན་བརོད་དྤེ་དག་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་མིན་བང་དོར་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་དགོངས་དོན་ངག་ཐོག་ངོ་སོད་དང་། རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀི་གོ་སྐབས་སད་དྤེ་
མ་དག་ན་ཡིག་ཐོག་ཉྤེན་བརྡ། ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་པ་སོགས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས་
ཐག་གཅོད་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་སོན་བརོད་དོན་
ཚན་ ༡༠ དྤེ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གི་གསལ་བསགས་བྱས་ཚར་བའི་རྤེས་སུ་བཏོན་པ་ནི། འཕོ་འགྱུར་སྔོན་
ལ་བཏང་། སོན་འཛུགས་རྤེས་ལ་བྱས་པའི་གནང་ཕོགས་སྔ་ཕི་གོ་ལོག་པ་ཆགས་འདུག
བཀའ་ཤག་གིས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་གསར་བསྐོས་ལས་བྱྤེད་ལ་ལས་འགན་
བཀོད་སིག་དང་། ལས་བྱྤེད་གནས་སར་སྐབས་ལས་འགན་བཀོད་སིག དྤེ་བཞིན་ལས་བྱྤེད་ཡིན་མིན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པ་ཚང་མར་ལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་ངོས་ལྤེན་
གི་འགྤེངས་ཤོག་ཅིག་ལ་མོས་མཐུན་ཁས་ལྤེན་གི་མིང་རགས་ལྤེན་མུས་ (ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡ་
གཉིས་ནས་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་རྤེས་བྱས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་རགས་སུ་འདོན་དགོས་བཀོད་
Page 940 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མངགས་གནང་བ་བཞིན་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་) འདུག་པ་དྤེ། འགྤེངས་ཤོག་དྤེའི་བརོད་བྱ་དང་ཤོག་ངོས་
དབྱིབས་ཚད་བཅས་པ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་ཡིན་པ་ལས། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་
འཛུགས་བྱས་རིགས་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཟུར་དུ་བྱས་མི་འདུག
༢) སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད་ནང་མྤེད་སྐོར་རྩོད་ལན་པས་ཞིབ་གཅོད་
སྐབས་སུ་བརོད་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཚེ། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་
གནང་སྐབས་དྤེ་དག་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྤེ་ཕན་གི་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཟུར་དུ་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་དགོས་
ཀང་། དྤེ་ལྟར་མྤེད།
༣) ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) ནང་། བསྐོ་གཞག་འདི་རིགས་ཀི་མི་འགོ་ལས་བྱྤེད་མ་
ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཞྤེས་པ་དྤེ། དོན་གཅོད་ཀི་དམིགས་སྒོར་འོས་མི་ཡོང་ཁུངས་བཤད་པ་ལས། དྤེ་རིགས་
དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་རྤེས་སུའང་ཡོང་ཁུངས་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་གང་དྤེ་སྔར་བཞིན་ལས་བྱྤེད་
ཆགས་ཀི་མྤེད་པའི་གོ་བ་མིན།
༤) ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སོར་བར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བང་དོར་བརྡ་སོན་
དང་པོ་ཟྤེར་བ་དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བང་དོར་བརྡ་སོན་གཉིས་པ་ཟྤེར་བ། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་
༢༥ ཉིན་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་བཏང་བ་བཅས་ཀི་ནང་། ཞིབ་བརྩད་དང་། རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་
རང་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་ཞྤེས་བརོད་པ་དང་། ཡང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་གཏོང་དུས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་དྲི་བརྩད་
མྤེད་པར་ཐད་ཀར་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་འདུག མཐར་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་འཕོ་འགྱུར་གི་བཀོད་ཁྱབ་
གཏོང་སྐབས་ཀང་། འཕོ་འགྱུར་གཏོང་གལ་གཟིགས་ཏྤེ་ཟྤེར་བ་ཙམ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མ་བཀོད་པར་
བཏང་འདུག
ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཁ]
༡)

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཡིན་སྐབས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠
ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བང་དོར་བརྡ་སོན་དང་པོ་ཟྤེར་བ་དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བང་དོར་བརྡ་
སོན་གཉིས་པ་ཟྤེར་བ་བཏང་བ་ཡིན་ཞྤེས་བརོད་ནའང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་གོ་དོན་འགྤེལ་བཤད་བྱྤེད་
དུས་སུ། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དང་། ལས་བྱྤེད་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞིའི་ནང་ཐ་
སད་འདི་རིགས་གསལ་གི་མྤེད།
རྩོད་ལན་པས་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ (ད) ནང་སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པ་དང་། སྤྱི་མང་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཅ] དང་། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༩ [ཀ] དང་། ༥༣ [ཁ]
བཅས་སུ་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་ཐ་སད་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་
དུ་འདྲྤེན་འགོད་བྱས་ཡོད་ཀང་། སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པ་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཐོག་ཐྤེ་བྱུས་ཀི་ཆ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཤས་སུ་འགོ་གཞིའི་ལས་བཀག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་
ཁིམས་ཡིག་དང་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་གསལ་གི་གོ་དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་དང་། ལུས་
ཀི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཐོག་ནས་བརྡ་སོན་དང་། རྣམ་འགྱུར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པ་འདི་དག་ནི་རྩོད་ལན་པས་ཞུ་
ལན་འབི་སངས་དང་། དཔང་པོའ ་ི ལུས་སྤེམས་གོ་འཕྤེར་དགོས་མཁོའ ་ི ཆ་རྤེན་དང་། གཞན་བརོད་
དཔང་རགས་ཀི་འགྤེལ་བཤད་ཡིན་པ་ལས། ལས་བྱྤེད་པའི་བྱྤེད་འཛོལ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་དང་ནུས་ཚད་
མཉམ་པའི་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་འདྲྤེས་བསྤེ་བཏང་ནས་འགྤེལ་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། བང་
དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་དྤེ་འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དང་། འཛིན་སོང་སིག་གཞི།
ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་སོགས་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བའི་སིག་གཞི་ཁག་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་
ལས། ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའི་སིག་གཞིའི་བྱྤེད་སྒོ་དང་། ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ཁིམས་
ཡིག་ནས་ཐ་སད་འཐུ་སྒྲུག་འབྤེལ་བཏགས་ཀིས་སྒྲུབ་ཐབས་མྤེད།
༢)

རྩོད་ལན་པས། བང་དོར་གི་བརྡ་སོན་ལབ་ཡོང་དུས། བང་བྱ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། བྱྤེད་རུང་བ་ག་རྤེ་ཡིན་པ།
བྱྤེད་མི་རུང་བ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་ལ་བྱྤེད་མ་རུང་བ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་མ་རུང་བ་ཡིན་པ་དང་། ག་འདྲ་ཞིག་བཅོས་ཐབས་བྱྤེད་
དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་དུས། དྤེ་བརྡ་སོན་ཡིན་ཙང་རང་བཞིན་གིས་བང་དོར་
བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེས་འགྤེལ་བརོད་བྱས་ཡོད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སོ་སོར་བང་དོར་བརྡ་སོན་
ཞྤེས་བཏང་བ་གཉིས་ནང་། གོང་གསལ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་ཞྤེས་པ་སྤྱི་ཟོམ་དུ་བརོད་པ་ཙམ་ལས་
ཁིམས་སིག་གང་དང་གང་གི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ཡིན་མིན་སོན་ཐུབ་ཀི་མྤེད་པ་གཤམ་གསལ་ཞུ་སོར་
བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨ དང་ ༢༡ ལྟར་དང་། ཉྤེན་བརྡ་ཞྤེས་བརོད་སྐབས། ཉྤེན་བརྡ་གཏང་ཡུལ་
ལས་བྱྤེད་དྤེས་རང་འཁིའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱས་པའམ། མ་བྱས་པའི་དབང་གིས་ལས་འགན་འཐུས་
ཤོར་རམ་སིག་འགལ་བྱུང་བའམ། མ་འོངས་པར་བྱྤེད་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཆད་འགྤེལ་གང་ཞིག་
ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གསལ་སོན་དགོས་ཀང་། དྤེ་ལྟའི་གནས་སངས་གང་ཡང་གསལ་གི་མི་འདུག ༢༠༡༧
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་བཏང་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ ནང་།
༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། བཀའ་ཤག་ལྷན་
ཚོགས་སུ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་བྱུང་ལྟར་བཀའ་ཕྤེབས་སུ། ཉྤེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་དོན་དུ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་༡༤ པའི་སྐབས་ཨ་རི་དོན་
གཅོད་ཁང་དྤེ་བཞིན་ཨ་རི་གཞུང་དང་འབྤེལ་ལམ་གནང་བདྤེའི་སད་ནིའུ་ཡོག་ནས་ཌིྤེ་སི་ལ་སོ་རྒྱུའི་
ཐག་གཅོད་དང་འབྤེལ་ནིའུ་ཡོག་དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་སྤྱོད་དོན་ཁང་གི་ཁང་ཁུངས་ཐྤེབས་རྩ་
ནས་བདག་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དང་དྤེའི་མ་གནས་ཐོབ་ཆ་དོན་གཅོད་ལ་སོག་ཆ་དགོས་པའི་བཀའ་བསྡུར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རིམ་བྱུང་བཞིན། མཐར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དོན་གཅོད་ལ་སོག་ཆ་གནང་
རྒྱུ་གནང་བ་དང་། དངུལ་འབབ་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་ཆ་
ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུར་ཡིད་ཆྤེས་ཐོག་སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་
ཁུལ་གི་ཡིག་ཆར་ས་རགས་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་བུ་ལོན་མིན་པ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་སྦར་
སིལ་དུ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཁྱྤེད་རང་ནས་འདྲི་བ་སྐུལ་བར་སིད་སོང་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཚང་མའི་མདུན་དུ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། དྤེ་ལྟར་ཤྤེས་རོགས་ཡོད་བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་པར་དངུལ་
འབབ་དྤེ་ལྟར་བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོར་བཀོད་དགོས་ལབ་འདུག་ན། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོང་རིམ་སུ་ལའང་སན་གསན་དགོངས་བསྐོར་མ་ཞུས་པར་རྩིས་ཞིབ་ལ་ཆྤེད་དུ་
ལབ་པ་དྤེ་ལྟར་སིད་སོང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་མ་ཚད་བང་དོར་སིག་གཞི་དང་འགལ་བ་རྤེད། བཀའ་
དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་དྤེའི་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆར་བལྟས་སྐབས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་ལྟར་བུ་ལོན་ཡིན་པ་
རྩ་ནས་མི་གསལ་བ་མ་ཟད། ༢༠༡༤།༩།༣ འཁོད་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་བོ་བཟང་སན་གགས་
ལགས་ནས་དོན་ཁང་ལ་བཏང་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩ་བ་ནས་གསལ་མྤེད།་དྤེ་མཚུངས་ཉྤེ་
ཆར་དྤེ་སྐོར་ཐྤེབས་རྩའི་ཚོགས་གཙོ་ནས་འདི་གར་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ནང་དུའང་བུ་ལོན་ཞྤེས་
པའི་དངུལ་འབབ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་ལྟར་སྐབས་དྤེར་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་སོང་མཚམས་སུ་
ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་དོན་ཁང་ལ་རོགས་སོར་དུ་ཐད་སྒྱུར་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ཡིན་ཅྤེས་ཁ་གསལ་བཀོད་
འདུག་ན། ཁྱྤེད་རང་ནས་སིག་འཛུགས་ཀི་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་དང་བརྩི་བཀུར་མ་
ཞུས་པ་དང་། བང་དོར་སིག་གཞི་དང་འགལ་འཛོལ་བྱས་པར་བརྤེན། ད་རྤེས་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་འདི་
གཏོང་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་དྤེ་དོན་ཁུངས་སུ་བརྡ་འཕྲོད་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས་
ཞྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་ན་དྤེ་ལུགས་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༧ ཚེས་ ༢༥ལ། ། ཞྤེས་གསལ།
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨ པར།
ཀ

༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དྤེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༠།༣༡
འཁོད་གནས་ཕུལ་འབྱོར་ནང་དོན། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་

དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་
ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེ་ལུགས་གསུང་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སོན་ཡོང་བ་ཞུས་ཐད། བཀའ་ཤག་
ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་གསན་ཞུས་པའི་ཕིར་ཕྤེབས་སུ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ཨ་རི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟུར་པས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་བདུན་རྤེ་ལས་བྱྤེད་ཕོགས་བསོད་བྱྤེད་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་དང་ལས་འབོར་སྐོར་ལས་བསོམས་སན་ཐོ་དང་སྦྲགས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་ཕི་

དྲིལ་དྲུང་ཆྤེར་ ༢༠༡༥།༦།༢༦ ཉིན་ཕུལ་པ་སྐབས་དྤེར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསན་བྱུང་འདུག་པ་
དྤེར་ཐུགས་སྣང་ཞིབ་འཇུག་ཡྤེ་ནས་མྤེད་པར་སན་སྤེང་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐུགས་ཚོར་ཞིག་བྱུང་བ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མ་ཟད། དྤེ་ནས་ཞུ་དོན་སྔ་རྤེས་གཉིས་ཐོག་ཞིབ་ཕྲ་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་
ཇི་དགྤེ་དགོངས་ཚུལ་སན་སྤེང་མྤེད་པར་ཕན་ཚུན་བརྡ་ལན་སྤེལ་མཁན་ལྟར་གནང་ལམ་འདི་

རིགས་མ་འཐུས་པས་ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་བབས་ལ་

དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། ལར་ནས་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་
གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་ཟིན་ཡོད་པ་གོ་
ཐོས་ཡོང་འདུག་ན། དྤེ་ལྟར་དངོས་འབྤེལ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་རྩད་དགོས་པ་མ་ཟད། གལ་ཏྤེ་དངོས་

འབྤེལ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོན་གོང་གསལ་བསགས་གནང་བ་དྤེ་ལྟར་མ་

འཐུས་པས་མ་འོངས་པར་དྤེ་རིགས་བྱ་སྤུ་གནོན་ལྟར་སིག་འཛུགས་ཀི་གོ་རིམ་དང་འཛིན་སོང་

གི་འགོ་སངས་གོང་རིམ་མ་ནོར་བ་དགོས་རྒྱུ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་བཀོད་
མངགས་ལམ་སོན་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཕྤེབས་སོང་བ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་
དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ལ་ཞྤེས་དང་།
དཔང་རགས་ཨང་ ༢༡ ནང་།
ཀ

༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
ཐོག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞིན། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་
སོ་སོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་
བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་
གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང༌། གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་
ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལ་སོང་། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་བལྟ་
སྐོར་ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་
ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁང་ནས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་
སོང་ན་དྤེ་སྐོར་ཞིབ་བརྩད་ཀིས་གཞུང་འབྤེལ་སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་བཅས་
སན་གསན་དགོས་པ་དང༌། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་
སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཕྤེབས་འདུག་པ་བཅས་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་ལས། གོང་གི་དཔང་
རགས་གཉིས་སུ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་ཐ་སད་བཀོལ་སྤྱོད་གང་ཡང་བྱས་མྤེད།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁིམས་དོན་དང་པོ་ཚར་བ་བྱས། ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་གནད་དོན་དྤེ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆ་༡༠། ཁིམས་དོན་གཉིས་པ།
ཆ༌༡༠་༡། ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན།
ཀ

ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
སྐབས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ། སྔོན་རྩིས་
སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་འགལ་གི་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་
རྒྱུ།

ཆ་༡༠༌༢། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ།
༤་༩་༡༠་༢ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་བཅས་
ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) ནང་། བཀའ་ཤག་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་ཐད་ནས་རོགས་དངུལ་
དང་། བུན་དངུལ་གསར་དུ་ལྤེན་དགོས་མཐའ་དག་ལྤེན་འཐུས་དང་། དྤེ་འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་
ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་གསལ་བ་བཞིན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩ་ནས་བྱུང་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་སྐབས་༼༢༠༡༩།༦།༡༩ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩར་སྣོན་འཕྲི་ཆོག་པའི་སན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་
བའི་ནང་། ཡུལ་ཁིམས་ཀི་གན་ཡིག་ལྟར་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པའི་ཞྤེས་པའི་ཚབ་ཏུ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་
ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཞྤེས་བཟོ་བཅོས་ཡོང་བ་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཡོད།༽ བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་
ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ། (དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠། ཡི ག ་ཆ།)
སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་འགལ་གི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།
ཆ༌༡༠༌༣། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན།
༤་༩་༡༠་༢ ཞུ་རྩའི་དོན་ཚན་ ༤་༩་༡༠་༢ ནང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་
རྩིས། དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) ནང་། བཀའ་ཤག་དང་། ལས་ཁུངས་
ཁག་སུ་ཐད་ནས་རོགས་དངུལ་དང་། བུན་དངུལ་གསར་དུ་ལྤེན་དགོས་མཐའ་དག་ལྤེན་འཐུས་དང་། དྤེ་
འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་
བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་
དགོས་ཞྤེས་གསལ་བ་བཞིན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བྱུང་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ། སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་
འགལ་གི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ཞྤེས་གསལ་བའི་ཐད། ཨ་རིའི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་རིའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དོན་ཁང་ལ་སོག་ཆར་གནང་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་བཞིན་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི ཨ་རི་དོན་
གཅོད་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགྤེ་རྩའི་རྩིས་ཁོངས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་ཨང་
༡༢༡ ནང་གསལ་ལས་འཆར་འགྤེལ་བརོད་དང་བཅས་མཉམ་འབུལ་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སིག་
མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་ཐོབ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སིག་འགལ་ཆགས་དོན་མྤེད། (དཔང་རགས།
ཨང། ༤༧། ཡིག་ཆ།) སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྤེས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་
ཁོང་ཚོའི་རྩིས་ཁ་འགོ་སངས་དང་ཡུལ་ཁིམས་ཀིས་རྤེན་པས་གན་ཡིག་ནང་བུ་ལོན་ཚུལ་གིས་ཨ་སྒོར་ས་
ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་དོན་ཁང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་
དགོངས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ།
ཆ༌༡༠༌༤། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡའི་རྩོད་བཤད།
ཞུ་སོར་བས། ཁིམས་དོན་གཉིས་པ་འདི་མར་སན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ (༥) ནང་ག་རྤེ་
གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་ཐད་ནས་རོགས་དངུལ་དང༌། བུན་དངུལ་གསར་
དུ་ལྤེན་དགོས་མཐའ་དག་ལྤེན་འཐུས་དང༌། དྤེ་འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང༌། འགོ་གོན་
གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། ཆོག་མཆན་འདི་རིགས་ཀི་སན་ཞུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་བ་
ནས་ལས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ལན་གསལ་མ་བྱུང་ཚེ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པར་ཆ་འཛིན་བྱ་འཐུས། འདི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ཚང་མ་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཙམ་
པར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི་ཞུ་ཤོག་དྤེའི་གས་བཏང་ཤོག་ཅྤེས། དྤེའི་ངོ་བཤུས་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོར་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་
ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་ཙམ་མ་གཏོགས། རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་བཏང་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ། ཁ་སྤེང་གནད་དོན་དྲུག་པའི་སྐབས་ལ་རྩོད་པ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དྤེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། བཀའ་ཤག་གི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ་འདི་ཁིམས་དོན་གཉིས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། བཀའ་
ཤག་གི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ་དྤེའི་ནང་ལ། ནང་དོན་གཙོ་བ་འདི་གང་ལྟར། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་དོན་གཅོད་སྐལ་
རྡོར་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་ཀིས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་སུ་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་དྤེ་རྤེད།
ཚེས་གངས་དྤེ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ་ཕུལ་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེའི་ཤོག་གངས་ ༣ ནང་ལ་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་
དྤེ་ག་རང་འཁོད་ཡོད་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་བུ་ལོན་རྣམ་པ་ཡིན་རུང་།
དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་མྤེད་པར། རྩིས་ཁའི་ནང་སྤེད་འབབ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་
ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསན་ན་འགིག་གི་ཡོད་ཅིང་། སྤེད་འབབ་དྤེའི་དོད་དུ་གསར་ཉོ་ཁང་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་
རྩའི་ཡིག་ཚང་ཆྤེད་ཁང་མིག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སད་ན་འགིག་གི་ཡོད་ཅྤེས་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འདི་རྤེད། འདིས་ག་རྤེ་
སོན་གི་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་དངུལ་དྤེ་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ལྤེན་དགོས་ཀི་ཡོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

པ་དྤེ་གསལ་པོ་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ནས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་སྔོན་
རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དྤེ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི་
སྐབས་སུ་དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མ་ཞུས་པ་རྤེད། དངུལ་ངོ་མ་ཡིན་རུང་མིན་
རུང་ངས་དྤེའི་སྐབས་དྤེར། དངོས་དོན་དྲུག་པ་རྩོད་པའི་སྐབས་སུ་དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་དངུལ་དྤེ་ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ངས་དངུལ་ཕིར་སོག་བྱྤེད་དགོས་ཀི་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེ་རྩིས་བསུབ་མ་བཏང་བར་དུ་རྩིས་ནང་ཁྱྤེར་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་རྒྱུའི་གནད་དོན་དྤེ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས། དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལྤེན་དགོས་པ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་ག་
རྤེ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་བསམ་ཞིབ་ཅིག་གནང་མདོག་ཁ་
པོ་རྤེད་བ། གཅིག་བྱས་ན། རྩོད་པ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་འདི་གསུང་སིད་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་བུ་ལོན་གི་ཡིག་ཆ་
དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུ་ལོན་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་མོར་བཟོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་སིད་ཀི་རྤེད། ཡིན་ནའང་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ཡིན་རུང་། བུ་ལོན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་རུང་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པ། དྤེ་
དུས་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་ཅིག་གཞག་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་མ་གཏོགས་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་རུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཤད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་
རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་ཀིས་དྤེ་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར། འདི་བཀའ་ཤག་གི་
ཆྤེད་མངགས་གནས་ཚུལ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མ་ཞུས་པ་ཞིག་རྤེད། ཡང་མིན་ན། སྔོན་ཚུད་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན། དོན་གཅོད་ཀིད་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༩ པ་རྤེད།
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༡༢ རྤེད། ཡང་ན། དྤེའི་རྤེས་སུ་སྐབས་དྤེ་དུས་གནས་སངས་གསལ་པོ་མྤེད་ནའང་།
དྤེའི་རྤེས་སུ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་གཞག་དགོས་ཐུག་སོང་ཞྤེས་གན་ཡིག་དང་བཅས་པ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབུལ་
དགོས་པ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། གན་ཡིག་གི་ངོ་
བཤུས་དང་བཅས་པ། དྤེ་ཡང་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། གནས་ཚུལ་དྤེ་སྦས་ནས་བཞག་པ་རྤེད།
དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས། དོན་གཅོད་གསར་རྙིང་བརྤེ་ལྤེན་བྱྤེད་པའི་སྐབས་སུ། ཡིག་ཆ་མ་བཞག་པ་དྤེའི་གས་ཚང་མ་ལ་
བལྟས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མ་བྱས་པ་ཞིག་
དང་། མ་འགིག་པ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་སོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མ་ཞུས་
པའི་གནས་སངས་ཤིག་འདི་རྤེད། དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠ དྤེ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་རྤེད། བར་བརལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་དྤེའི་ནང་ལ་རོགས་ཚོགས་ཀི་མིང་ལབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་ཙམ་པར། རོགས་དངུལ་
རང་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། བུ་ལོན་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གཞག་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད་པའི་གནས་སངས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། རོགས་ཚོགས་ཀི་མིང་དྤེའི་ནང་ལ། ཏཱ་ལ་བ་མའི་དགྤེ་རྩ་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཞྤེས་ལབ་
ཡོད་རྤེད། ༸ཏཱ་ལ་བ་མའི་དགྤེ་རྩ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་བདྤེན་པ་མ་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཐུགས་སྣང་གནང་མ་གཏོགས། འདི་གནད་དོན་གསར་གྤེང་ཆགས་ཀི་འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། གནད་དོན་གསར་གྤེང་རྤེད། འདི་ངོས་བཞྤེས་མ་གནང་ན་འགིག་གི་འདུག ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ལ་བདྤེན་པ་
མ་ཞུས་པ་དྤེ། དྤེ་རིང་ཞུས་པའི་ཞོར་ལ་དྤེ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་ཁང་གཉིས་དབར་ལ་བཞག་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁང་པ་ཉོ་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེབས་རྩའི་མིང་ཐོག་ལ་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་དོན་
ཁང་དབར་གཞག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཞུ་དགོས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་
ཞིག་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ཞྤེས་པ་དྤེའི་མིང་སྒང་ལ་ཞུས་ཡོད་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེའི་གས་མ་ཞུས་པ་དང་། མ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་
ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཤིག་ཏན་ཏན་སོན་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཐབས་ཤྤེས་ཤིག་བཏོན་
ཡོད་ཀི་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་ཀི་དག་མཆན་བཀོད་དང་མ་བཀོད་ཟྤེར་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་བུ་ལོན་གི་གན་
ཡིག་དྤེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀི་གནང་སངས་ཤིག་དང་། དག་མཆན་བཀོད་དང་མ་བཀོད་
པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་
ཚུལ་དྤེ་མ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། སྔོན་རྩིས་སངས་
འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) པ་དང་འགལ་པའི་ཕག་ལས་གནང་བ་འདི་རྤེད་ཞུ་གི་ཡོད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བས་གནད་དོན་འདི། ང་ཚོའི་བཤད་སོལ་ལ་ར་རྒྱུགས་ཚར། ཐལ་བ་ཡལ་ཚར། ཚང་མ་
ཚར་ཚར་དུས་གནད་དོན་ཞིག་བསར་དུ་གྤེང་ཡོང་བ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༧(༥) དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་ཐད་ནས་རོགས་དངུལ་དང༌། བུན་
དངུལ་གསར་དུ་ལྤེན་དགོས་མཐའ་དག་ལྤེན་འཐུས་དང༌། དྤེ་འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང༌།
འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་
ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། ཆོག་མཆན་འདི་རིགས་ཀི་སན་ཞུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་
འབྱོར་བ་ནས་ལས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ལན་གསལ་མ་བྱུང་ཚེ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པར་ཆ་འཛིན་བྱ་འཐུས་ཞྤེས་ལབ་ཡོང་
དུས། དྤེའི་ནང་ལ་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་བཀླགས་པ་ཡིན་ན། རྒྱབ་ལོངས་ངྤེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་པའི་ཚིག་ཡོད་མ་
རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ངྤེས་པར་དུ་རྒྱབ་ལོངས་འབུལ་དགོས་པའི་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད།
ལྷག་པར་དུ་ཁིམས་ཡིག་ནང་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་དང་གཅིག་བྱས། གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་
གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་མང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། སྔོན་མ་གནད་དོན་དྲུག་པའི་སྒང་ལ་
ཞིབ་ཅིང་གསལ་བ་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། རོགས་དངུལ་རྤེད། དྤེ་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་དྤེ་ཡང་
རྩིས་ཞིབ་ཀིས་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས། རོགས་དངུལ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ཁྱྤེར་ཚར་བ་རྤེད། ཁྱྤེར་ཚར་
བ་ཞིག་ལ་རྩིས་སྒོ་ཡིན་ནའང་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀི་སྤྱིར་བཏང་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། གལ་སིད་དྤེ་ལྟ་བུའི་རྒྱབ་ལོངས་དང་། དྤེ་ལྟ་བུའི་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བ་དགོས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། དྲི་བརྩད་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། གཙོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་གི་
གཙོ་བོ་དྤེ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ད་ལྟའི་ཁིམས་སིག་འདི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་བརྩི་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལབ་
ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ནས་དྲི་བརྩད་བྱས་ནས་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། གལ་སིད་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་པ་
ཡིན་ན། ཕི་ཟླ་ ༩ པ་ནས་སྐལ་རྡོར་ལགས་ལ་ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠ ནང་གསལ་པ་ནང་བཞིན་
སད་ཆོག་ཆོག་རྤེད། ཡི་གྤེ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཡི་གྤེ་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༩ ལ་རྤེད། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ནང་
ཞུས་པ་རྤེད། དྲི་བརྩད་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྩིས་དང་སྔོན་རྩིས་བཀའ་
འཁོལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཆ་འཛིན་བྱྤེད་ས་གཅིག་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དང་གཏོང་ལྤེན་བསར་བཅོས་
ཁིམས་ཡིག་རྤེད། ད་ལྟ་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་འདི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
གོང་གསལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༡༤ ལོའ ་ི བསར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་འདི་
བཞིན་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་
༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་དྲི་བ་གང་
ཡང་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གཙོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་
ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། རྩ་བ་ཉིད་ནས་དྤེ་ཁིམས་འགལ་བྱས་མྤེད། སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་
སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ (༥) དང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགལ་མྤེད། སྤྱིར་བཏང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀི་འགོ་སོལ་བྱས་པ་ཡིན་ན།
གང་འདྲ་དགོས་མིན་དང་། གང་འདྲ་བཀའ་འཁོལ་སད་མིན་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅོད་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀིས་གལ་
སིད་བཀའ་འཁོལ་སོད་མིན་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་དང་དོགས་པ་ཡོད་ན། དྲི་བརྩད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀི་སྐུ་དབང་རྤེད།
ལན་འདྤེབས་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འགན་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཡིན་ནའང་དྲི་བརྩད་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་ནང་ལའང་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་ཞིག་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་ཡིན་ནའང་བརག་
དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་དྤེ་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ལ་རྩིས་སྒོ་བརྒྱབ་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད།
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚར་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། ཁིམས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་སྒང་ལ་འགོ་བཞག་པ་ཞིག་རྤེད། སྔོན་
རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་ནང་ལ། འབུལ་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསལ་ཡོད་མ་
རྤེད། མ་གསལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྐབས་ ༡༣ པར་རྒྱབ་ལོངས་མྤེད་པའི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་མང་
པོ་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གཟིགས་དགོས་བྱུང་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡིན་ནའང་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ནས་དྤེ་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཞུས་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་
སོར་བས་སོ་སོ་རང་གིས་བཀའ་འཁོལ་སད་བཞག་པ་ཞིག སོ་སོ་རང་གིས་བཀའ་འཁོལ་སད་ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་
བཞག་པ་ཞིག་ད་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ལོ་དྲུག་བདུན་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། གྤེང་དགོས་པ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་འགལ་མིན་པ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད།
རྩིས་ཞིབ་ནས་ཁིམས་འགལ་མིན་པ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་སོ་སོས་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་ཞིག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ས་ཡིག་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ད་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་འགིག་གི་མྤེད་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་
བ་ཁྱྤེད་རང་གིས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འགིག་གི་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀི་གཙོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཞུ་སོར་
བ་རྤེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཞུ་སོར་བ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་གནང་
མྤེད་པ་ཞིག་དྤེ་རིང་འདིར་ཡོང་ནས་སོ་སོས་ཁ་མཆུ་གཏུག་རྒྱུའི་གཞི་རྩ་གཙོ་བོར་དམིགས་ནས། ཁིམས་མཐུན་
ལུགས་མཐུན་གིས་བྱས་བཞག་པ་ཚང་མ་ཚུར་རྒྱབ་བཤིག་བརྒྱབ་ནས། སོ་སོའ ་ི བྱས་བཞག་པ་ཞིག་འགིག་མི་
འདུག་ལབ་ཡོང་ན། དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འགིག་མྤེད་ན། སུ་འགིག་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་འགིག་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱུན་ལས་ཁོ་རང་ཚོས་དྲི་བརྩད་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
འདུ་དྤེ་ག་རང་ལ་སྤྱི་མོས་ཀིས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རྤེད།
འགིག་མྤེད་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ལབ་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ལ་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་
ཚོགས་འདུ་ལ་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ལོ་དྲུག་བདུན་རིང་གང་ཡང་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་དཀའ་རྙོག་
དང་གྤེང་རྙོག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་རིང་དྤེ་འགིག་མི་འདུག་ལབ་ཡོང་ན་ག་འདྲ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ས་ཡིག་རྒྱག་
མཁན་འདི་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་མིན་ན་ཨའུ་ཙམ་རྤེད། མི་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཁག་དཀི་ནས་བཤད་ཆོག་གི་
རྤེད། དྤེའི་སྒང་ལ་ཁོ་རང་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༧(༥) པ་དང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགལ་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། གནས་ཚུལ་འདི་མཇུག་བསྡུས་ཚར་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དང་འབྤེལ་བའི་
ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལྷག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་དངོས་དོན་ཞིག་
ཆགས་ནས་གྤེང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་འདི་མཇུག་བསྡུས་ཚར་ཡོད་ན། གྤེང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཡོད་མ་རྤེད།
ཡང་བསར་བཀའ་ཤག་གི་སིག་གཞི་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག དྤེའི་
ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཆ་སོད་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཡིག་ནང་ཁ་གསལ་པོ་
ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ཡིག་ནང་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེའི་ནང་ལ། ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་ཐད་ནས་རོགས་
དངུལ་དང༌། བུན་དངུལ་གསར་དུ་ལྤེན་དགོས་མཐའ་དག་ལྤེན་འཐུས་དང༌། དྤེ་འབྤེལ་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་འཆར་
ཟིན་རྣམས་དང༌། ག་རྤེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང༌། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་
འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས། དྤེ་ཚོ་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསལ་གི་འདུག་བ། དྤེའི་སྒང་ལ་ད་དུང་དངུལ་འབོར་དྤེ།
དཔྤེར་ན། ཅ་ལག་གཅིག་ཉོ་དགོས་པ་ཡིན་ན། Quotation གསུམ་མྤེད་ན་ང་ཚོས་ཕར་སོག་གི་ཡོད་རྤེད། ད་
ལྟ་འདི་ཁང་པ་ཉོ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་བརྒྱད་ཀི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་
མོ་རྩིས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཨ་སྒོར་གཅིག་ལ་སྒོར་མོ་བདུན་ཅུ་རྩིས་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་འབུམ་ཆིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་
ལྷག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་བ། འདི་ཙམ་གི་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞིག ཡང་མིན་ན་འབུམ་ཉིས་སོང་ལྷག་བརལ་འགོ་བ་
ཞིག དྤེ་འདྲའི་ཞིག་གི་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ཡིག་ཆ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་ཕུལ་ནས། དྤེའི་གནས་
སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཐག་གཅོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡིན་སིད་ཀི་རྤེད། ད་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་སོན་བརོད་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའི་
སྐབས་ལ་བུ་ལོན་མ་རྤེད་རོགས་དངུལ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་སྦས་ཏྤེ་གན་ཡིག་ཡོད་པ་དྤེ་
ཡང་ལས་ཁུངས་ལ་མ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རྤེད་བ། དྤེའི་སྐབས་ཀི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀིས་ནོར་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་གི་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་
ཁ་ཁ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྩིས་ཞིབ་ཀིས་བརག་ཞིབ་བྱས་ནས་རོགས་དངུལ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད་གསུངས་པ་
རྤེད། རྩིས་ཞིབ་ལ་ང་ཚོ་ལ་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ད་ཞྤེས་རྩིས་ཞིབ་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ཡོད་
མ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གནས་ཚུལ་མ་ཤྤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དག་
མཆན་བཀོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྩིས་ཞིབ་ཀི་སན་ཐོ་ནང་ལ་བཀོད་མ་བཀོད་དང་། འགིག་མ་འགིག་ཟྤེར་བ་དྤེ།
ཁ་སྤེང་ང་ཚོ་དངོས་དོན་དྲུག་པར་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཏན་ཏན་གིས་
དྤེའི་ཐོག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སོན་ཞིག་ཕྤེབས་ཀི་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། དྤེ་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བ་ཡིན་
ན། རྒྱུན་ལས་ཀི་གཙོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་རྤེད་པྤེ་ཟྤེར་ན་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤
ཉིན་ཞུ་སོར་བ་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་མར་ལྡི་ལིར་ཐོན་པ་རྤེད། ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀར་འབྱོར་བ་རྤེད།
Minnesota ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་ནོ་སྦྤེལ་ཞི་བའི་གཟྤེངས་རགས་དང་
སབས་བསྟུན་ནས་ཚེས་ ༡༠ ལ་ཕར་ཡོང་རོགས་གིས། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ Chicago དང་། Wisconsin
དང་། New York དང་། ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ Minnesota དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤
ནས་ཚེས་ ༢༡ བར་དུ་ཨ་མི་རི་ཀར་ས་ཁུལ་ཁག་བདུན་ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་ཕིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ག་རྤེ་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་སོད་མཁན་གི་ས་ཡིག་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་
རང་གིས་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་དྤེ་ལ་ས་ཡིག་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་བརྒྱབ་
མྤེད། དྤེའི་སྐབས་ཀི་འགན་འཁྱྤེར་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་བསོན་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་
ཙམ་པར། དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཚུར་བསྤེབས་པའི་རྤེས་སུ། དྤེ་སྔོན་མའི་རྒྱུན་ལས་དྤེ་ཚོ་
ནང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུའི་ལུགས་སོལ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་
བསོད་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་འགོ་སངས་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་
པའི་འགན་འཁྱྤེར་ནས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འདི་དོགས་གཞི་ཙམ་རྤེད། འདི་ངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
ཡི་མྤེད། ཞུ་སོར་བ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་ཕི་ལ་འགོ་གི་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕལ་ཆྤེར་
ཚེས་ ༥ ལ་ཕུལ་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་
བ་བསད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་འདིའི་རྒྱབ་ལོངས་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་སིད་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་འདིའི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གཙོ་
སོང་བྱྤེད་མཁན་གི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། འདི་ལ་ལན་དྤེ་དྤེ་ག་རང་ཡིན། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ནས་ཚེས་ ༢༡
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བར་དུ་ཨ་མི་རི་ཀར་ས་ཁུལ་ཁག་བདུན་ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་ཕིན་པ་ཡིན། དྤེའི་སྐབས་དྤེར་རྒྱུན་ལས་
གཙོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་མིན། ཡང་ད་ལྟ་འདི་གཅིག་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠
ཡིན་ན་གཅིག་གསུང་གི་འདུག ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠ དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་གི་དཔང་རགས་རྤེད་
མ་གཏོགས། ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡིན། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༦ ནང་དྤེའི་གས་བིས་བཞག གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་ལ་ས་ཡིག་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་བརྒྱབ་ཡོད་
རྤེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་བཟོས་པའི་སྔོན་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ད་ང་
ཚོ་འདི་བུ་ལོན་སྒང་ལ་གཞག་དགོས་ཐུག་སོང་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་མ་བཤད་
པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་ལ་མངོན་ཤྤེས་མྤེད་པ། བཀའ་ཤག་གིས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་
ནས་བསད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ཡིད་ཆྤེས་བྱས་པ་དྤེ་ནོར་བ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་མ་ཞུས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་
དུས་ཙམ་པ་ལ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་བཞག་པའི་སྐབས་
ལ་ཏན་ཏན་དྤེའི་སྐོར་ལ། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་སྤྱིར་བཏང་གི་ལོ་འགོ་བཙུགས་དུས་ཙམ་པ་ལ་སྔོན་རྩིས་
གཏན་འབྤེབས་སྒང་ལ་གཞག་གི་ཡོད་རྤེད། གཏོང་ལྤེན་བསར་བཅོས་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་སྒང་ལ་ཏན་ཏན་དྤེ་བྱུང་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་མ་ཤྤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཞུ་སོར་བས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་
གིས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ས་ཡིག་རྒྱབ་ཤྤེས་ས་ཁོ་རང་ཡོད་མ་
རྤེད། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་མང་པོ་ཞུ་གི་་ཡོད་རྤེད། སྔོན་རྩིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་བ་
ནས་རོགས་དངུལ་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་བར་བརལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་པའི་ནང་ལ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་རྤེས་སད་ན་འགིག་གི་མི་འདུག ཡིག་ཆ་འདིའི་
གས་དགོས་ཀི་འདུག ཡང་མིན་ན། འདིའི་གས་རྩད་གཅོད་བྱྤེད་ཤོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚིག་ཐོའ ་ི
ནང་ལ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བའི་རིགས་དྤེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་
པའི་སྐབས་ལ་དྤེའི་གས་མང་པོ་ཞིག་ཕར་བསོགས་ཡོད་རྤེད། བསོགས་ཟྤེར་ན། ཚོགས་དྲུང་ལ་དྲི་བརྩད་བྱྤེད་ཤོག
དྤེ་གས་རང་རྤེད་འདུག་གམ་རྤེད་མི་འདུག ཡང་མིན་ན་ཡིག་ཆ་འཕར་མ་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ་དགོས་ཀི་མྤེད། དྤེའི་
རིགས་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་བྱས་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མྤེད་པར་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་ཞིག་བྱུང་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡོད། དྤེ་ནས་ས་ཡིག་རྒྱབ་རྒྱུའི་
སྐོར་དྤེ་བསྤེབས་སོང་། སུ་འགིག་ཡོད་རྤེད་དམ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། མི་གཞན་པ་ལ་ཁག་དཀི་བྱྤེད་ཀི་
འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ། སུ་འགིག་ཡོད་མ་རྤེད། འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཞིག་སྦས་
པ་དྤེ། སུས་སྦས་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་ཀིས་སྦས་པ་རྤེད། གན་ཡིག་ཡོད་བཞིན་དུ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་མ་
བཞག རྩིས་ཞིབ་ལ་མ་བསན། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མ་ཞུས། དྤེ་ལ་རྒྱབ་རྤེན་ལྟ་བུ་སྲུང་སོབ་དྤེ་སུས་གནང་གི་
ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་རྩོད་པ་རིམ་པ་མང་པོ་ཕིན་པ་རྤེད། ཚང་མ་སྲུང་སོབ་དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་ཤག་གིས་གནང་སོང་བ། ཁ་སྤེང་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ལས་བྱྤེད་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གཞུང་གི་
ཡིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྩིས་སོད་རྩིས་ལྤེན་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་མ་བཞག་པར་སྦས་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱྤེད་དྤེ་
གནས་དབྱུང་བཏང་ཚར་ཡོད་རྤེད། ཉྤེས་པ་ཕོག་ཚར་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་རིང་འདི་ལ་ཉྤེས་པ་གཏོང་རྒྱུའི་ཚབ་
ཏུ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཀི་འདུག འདི་སྲུང་སོབ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གཅིག་པོ་ཞུས་
ན་འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཀང་འདི་མཉམ་དུ་ཚུད་ཡོད་རྤེད་བ། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དྤེ་ད་
ལྟའི་བཀའ་ཤག་འདིའི་སྐབས་སུ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མ་དྤེ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་འགྤེལ་བརོད་སུས་
གནང་ཡོད་ནའང་། དྤེའི་སྔོན་མ་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་པ། སྦས་བཞག་པ། དྤེའི་གས་ད་དུང་རྐང་བཙུགས་ནས། ནོར་
འཁྲུལ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་གནང་གི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལ། ད་ལྟའི་གནས་
སངས་འདིའི་འོག་ནས་གང་ཟག་སུ་དང་སུས་ནོར་ཡོད་མྤེད་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་འགོ་སངས་ཀི་
ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མ་ཞུས་པ་དྤེ་སིག་འགལ་ཆགས་ཡོད་རྤེད་ཞུ་ཡི་ཡོད།
དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་རྤེད། ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང༌། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་
ཟྤེར་དུས། ཤོག་བུ་གཅིག་མ་གཏོགས་ཕུལ་མི་འདུག ཞུ་ཤོག་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ག་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར། དྤེ་ག་རང་ནས་གསལ་པོ་སོན་ཐུབ་ཀི་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཡང་བསར་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་མར་ཀློག་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་
སོང་། དྤེའི་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་ཐད་ནས་རོགས་དངུལ་དང༌། བུན་དངུལ་གསར་དུ་
ལྤེན་དགོས་མཐའ་དག་ལྤེན་འཐུས་དང༌། དྤེ་འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང༌། འགོ་གོན་གཏོང་
ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་ལབ་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་བར་དུ་ཀློག་མཚམས་བཞག
ཁ་ནས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་སོང་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་མདོར་བསྡུས་ན་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་
ལབ་པའི་ཚིག་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་པ་ཞུ་སོར་བའི་བཤད་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། འདི་
འབི་སངས་དྤེ་ཡང་། དྤེ་འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་
ཁ་གསལ་འབུལ་དགོས་པཅས་ལབ་ནས་འབི་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཡིག་ཐོག་ལ་མྤེད་པ་ཞིག་ངག་ཐོག་
ནས་བཤད་པ་དྤེས་ཕན་གི་མ་རྤེད། ཁིམས་ལབ་པ་དྤེ་ག་རྤེད། གང་ཡོད་པ་འདི་རྤེད། དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་
ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ། ས་ཡ་
གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡང་ལྷག་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་
ད་ལྟ་གང་ཡང་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོད་མཁན་གིས་སད་ཡིན་ལབ་ནས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་
ཚར་བ་རྤེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ གི་ཟླ་བ་ ༡ ནང་ལ་སད་རྒྱུ་ཁ་གསལ་པོ་བཤད་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་དགོས་པ་
གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད། ལྷག་མི་དགོས་པ་ཞིག་ལྷག་འཇུག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་མ་བཏང་ན་ཡག་གི་རྤེད། དམའ་
མཐའ་སར་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ལག་ལྤེན་བསར་བའི་ཐོག་ནས།
དྤེའི་རིགས་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་མ་བཤད་ན་ཡག་གི་རྤེད། ད་གིན་འདིར་༸ཏཱ་ལའི་བ་མའི་དགྤེ་རྩས་ཕུལ་ཡོད་མ་རྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མང་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་གསར་གྤེང་རྤེད་འདུག ངས་དྤེའི་སྒང་ལ་ཞུ་གི་མིན། གལ་སིད་དོགས་པ་ཡོད་
ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་རོགས་དངུལ་རྤེད། ཁ་སྤེང་གནད་དོན་དྲུག་པའི་
སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡིན། བུ་ལོན་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོར་ཐོབ་པའི་རོགས་དངུལ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད།
ཡང་བསར་བསར་དུ་ཞུ་གི་མིན། ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟྤེར་ན། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོས་
གཙོ་སོང་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བའི་སྐབས་དྤེ་དུས་ང་ཨ་རི་ལ་འགོ་བ་ཡིན། ང་སྐབས་
དྤེ་དུས་མྤེད་གསུངས་སོང་། ཞུ་སོར་བ་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་འགན་དྤེ་མཉམ་མཐུན་གི་
འགན་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་མྤེད་ལབ་ནས་ལ་དག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྱོད་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་
གཅོད་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་སུ་ཡིན་ནའང་དྤེས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ། རྒྱུན་ལས་ག་དུས་ཚོགས་
ནའང་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚིག་ཐོ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཚིག་ཐོ་ཚང་མར་སད་ཀི་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་ལ་ཡིན་དང་ཡིན། ཚིག་
ཐོ་དྤེ་གཟིགས་ནས་འགིག་འདུག་མི་འདུག་བལྟས་ནས་ཚིག་ཐོ་དྤེར་ས་ཡིག་འགོད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དྤེ་རིང་བཤད་པ་ཞིག་སང་ཉིན་སུ་གང་གིས་མི་ཤྤེས་པ། དྤེ་རིང་རྒྱུན་ལས་ལྔ་དྲུག་ཅིག་
གིས་བཤད་པ་ཞིག་རྒྱུན་ལས་གཞན་པས་མི་ཤྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་མ་རྤེད། ཚིག་ཐོ་ཡིག་ཐོག་ལ་བིས་ནས་རྒྱུན་ལས་
གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་གཏོང་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉིས་ད་ཡིན་དང་ཡིན། དྤེ་བཏང་
ནས། དྤེ་པར་སོག་བརྒྱབ་ནས། དྤེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀི་འགོ་སངས་རྤེད། ང་མྤེད་ལབ་པའི་སྐད་
ཆ་དྤེ་འགོ་གི་མ་རྤེད། དྤེའི་འགན་དྤེ་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད། སོ་སོའ་ི སྒང་ལ་བབས་ཡོང་དུས་མི་རང་རང་བཙོང་བའི་
ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་གཏོང་ཉན་གི་མ་རྤེད། མཉམ་མཐུན་གི་འགན་ཡོད་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་གི་ས་ཡིག་ངས་
བརྒྱབ་མྤེད་ལབ་པ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་གི་ས་ཡིག་ཞུ་སོར་བས་བརྒྱབ་ཡོད་ན་འདྲ། བརྒྱབ་མྤེད་ན་འདྲ།
རྒྱུན་ལས་ཀིས་བརྒྱབ་པ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཞིག་སྐབས་དྤེ་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་མྤེད་ནའང།
ཚོགས་གཞོན་གིས་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། དྤེའི་འགན་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་ལའང་ཡོད་རྤེད། མཉམ་མཐུན་གི་འགན་འཁུར་
ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་བརྒྱབ་མྤེད་ཁྱྤེད་རང་གིས་བརྒྱབ་བཞག་དྤེ་ངས་འགན་འཁུར་གི་མིན་
ལབ་ནས་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པ་རྤེད། ཚིག་ཐོ་སད་པ་རྤེད། ཚིག་ཐོ་ཡོད་ཡོད་རྤེད།
ཚོགས་གཞོན་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་ལ་འཁྱྤེར་བ་རྤེད། གཙོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་
རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཨ་རིར་ཕྤེབས་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། ཞུ་སོར་བའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད།
གལ་སིད་ཧ་གོ་མྤེད་ན་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཚོགས་གཙོ་བྱས་པའི་འགན་འཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད། ཚིག་ཐོ་ཀློག་རྒྱུ་
དང་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་འགན་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཁྱྤེར་ཡོད་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་སོས་
པའི་གཡོལ་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། བཀའ་
འཁོལ་སད་ཡོད་རྤེད། ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་དཔྤེ་མི་སིད་པའི་དོགས་པ་ཚ་བོ་འདུག ང་སྐབས་
དྤེ་དུས་ཨ་རིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཧ་གོ་གི་ཡོད་དུས་ཕི་ཚེས་ ༥ ལ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡིན་ས་རྤེད་
གསུངས་སོང་། དྤེ་དུས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ཞུ་སོར་བ་སོ་སོར་དོགས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་
ནའང་ཕ་རོལ་པོ་ཚང་མ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་བསམ་ན་ནོར་བ་རྤེད། རྦད་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ས་དྤེར་ཞུས་པ་རྤེད། ག་དུས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེར་ཞུས་ཡོད་རྤེད། ང་གལ་སིད་
ཡོད་ན་རྒྱབ་ལོངས་འཁྱྤེར་ཤོག་ལབ་སིད་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཕར་ཨ་རིར་ཕྤེབས་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། རྒྱུན་
ལས་ཀི་ཚིག་ཐོ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་གཟིགས་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
དུས་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དྲིས་མྤེད། ངས་གཅིག་བྱྤེད་སིད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ངས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་
ངས་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བྱྤེད་ས་རྤེད་ལབ་པའི་ཚིག་དྤེ་ད་ལྟ་འགོ་གི་མ་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེར་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་དྲག་ནས། ངས་
ཡིད་ཆྤེས་ཞྤེ་བོ་བྱས་ཡོད་གསུངས་སོང་། ཁྱོད་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་དགོས་མ་རྤེད་སྐབས་དྤེ་དུས། སུ་གང་གིས་ཡིད་
ཆྤེས་བྱྤེད་དགོས་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁིམས་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་
རྤེད། ཁྱོད་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད། ཁིམས་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། བཀའ་
འཁོལ་སད་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་ངས་ཡིད་ཆྤེས་ཞྤེ་བོ་
བྱས་ནས་ཡིད་ཆྤེས་ནོར་བཞག་ལབ་འདུག་པར་ཁྱོད་ལ་སུས་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་རོགས་ལབ་སོང་། བར་བརལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་དུས་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ནས་ས་ཡིག་རྒྱག་རོགས་སུས་ལབ་སོང་། ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིད་ཆྤེས་སྒང་ལ་འགོ་
དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་
གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྤེད། ཁིམས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལབ་པ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁྱོད་ཁིམས་སིག་ལས་
ཡིད་ཆྤེས་གལ་ཆྤེ་བ་བརྩིས་འདུག་ག དྤེ་ནོར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ཡིད་ཆྤེས་དགོས་པ་
ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིད་ཆྤེས་སོང་དུ་འགོ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཞུ་མཁན་གིས་
ཞུས་པ་རྤེད། གནང་མཁན་གིས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཁིམས་འགལ་དང་རྙོག་དྲ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་
རྒྱུན་ལས་ཀིས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད།
སྤྱི་མོས་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ཚང་མ་ཡོངས་སུ་རོགས་
པ་ཁིམས་མཐུན་སྒང་ལ་འགོ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་རྩོད་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུ་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་
ཞུས་ནས་ཕན་བཞག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུ་ཡང་ཐུབ་ཀི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བོད་མི་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤྱི་འཐུས་བཞི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ཤིག་ཡོད་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ ༡༡ ཡོད་རྤེད། གཅིག་
གིས་བསམ་བོ་མ་འཁོར་ན་གཅིག་གིས་བསམ་བོ་འཁོར་དགོས་ཀི་རྤེད། ཚང་མས་དྤེ་ག་རང་ཁིམས་མཐུན་སྒང་ལ་
སད་པ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རྤེད། གལ་སིད་དྤེ་ནོར་ཡོད་རྤེད་ལབ་ན། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ནོར་ཡོད་པ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་མིན་ལབ་ཀི་འདུག་ག གལ་སིད་ནོར་ཡོད་ན་ཞུ་སོར་བ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་རྒྱུན་
ལས་དྤེ་ཚོས་ནོར་ཡོད་པ་ཆ་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་སྐབས་དྤེ་དུས་ང་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་བཤད་ས་
རྤེད། ང་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་བྱྤེད་ས་རྤེད་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད། ལོ་དྲུག་བདུན་ཕར་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེའི་
སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ས་གང་ཡང་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་བའི་གྤེང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གྤེང་
ཡོང་གི་འདུག དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དུས་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་མྤེད་ཀི་སྒང་ལ། རྒྱབ་ལོངས་
མྤེད་པ་ཞིག་ཡོད་མ་རྤེད། དྲི་བརྩད་གཏོང་དུ་འཇུག་གི་ཡོད། ཞུ་སོར་བ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་དུས་དྲི་བརྩད་གཏོང་རྒྱུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་གི་འདུག ངས་དྤེའི་སྐོར་ལ་ཞུས་མྤེད། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ཆ་ཚང་
ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་དང་མྤེད། རྒྱབ་ལོངས་མྤེད་པའི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་དང་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་བཏང་ན་གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་གི་རྤེད། དྤེ་ངས་
ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་མིན། ཞུ་སོར་བས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཁིམས་ལུགས་གཏུག་བཤྤེར་གི་ནང་ལ་སྐལ་རྡོར་ལ་སང་
ཟུག་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་འདུག ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་ངས་ཧ་གོ་གི་མྤེད། ག་རྤེ་མ་འགིག་པ་ཡིན་ནམ། སྐལ་རྡོར་ཟྤེར་ལབ་
ཡོང་དུས་ལམ་སྤེང་ཞྤེ་བོ་ཞིག་བཀར་ནས་འགོ་གི་འདུག རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སྐལ་རྡོར་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་
དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ད་བར་དུ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་
དྤེ། ཁིམས་སིག་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནས། ལམ་ལུགས་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཞིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། སྲུང་སོབ་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་མྤེད། སྲུང་སོབ་བྱས་ནས་ཁིམས་འགལ་
བྱས་ནས་འགོ་ན་ཡང་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་དྤེར། དངུལ་
རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པ་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགལ་མྤེད། དྤེའི་ལས་
འཆར་གི་འགྤེལ་བརོད་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཆ་ཚང་ཞུས་བཞག་ཡོད་རྤེད། སད་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་དགོས་ངྤེས་ཀི་
རྩིས་ཤོག་དང་སན་ཞུ་དྤེ་ཡང་ཕུལ་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཉིས་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཀའ་
འཁོལ་སད་ཡོད་རྤེད། གཏོང་ལྤེན་བསར་བཅོས་ཁིམས་ཡིག་གི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་སད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་
སོར་བ་ཁོ་རང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ནའང་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བ་སྐབས་དྤེ་དུས་རྒྱུན་
ལས་ཚོགས་དུས་ཡོད་ནའང་འདྲ། མྤེད་ནའང་འདྲ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་འགན་དྤེ་མཉམ་འཁུར་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་སུ་གང་ལ་ཁ་གཡར་ས་དང་ཡ་ལ་དཀི་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཨ་
སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སངས་དྤེར་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་
སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དང་འགལ་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་སྐབས་འགར་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཚིག་འདི་དང་འདི་སར་བ་ཡིན་ན་དྤེ་ཆགས་ཀི་
འདུག་ཟྤེར་བའི་འགྤེལ་བཤད་སོན་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་སིག་གཞི་ཁ་གསལ་པོ་མི་འདུག་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་སོན་གི་
ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཕུལ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ཡོད་མྤེད་ཀི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་འབུལ་
དགོས་པ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཁིམས་རྩོད་པའི་ལས་གནས་ག་རྤེ་ཡིན་པ་དྤེའི་ལས་
གནས་ཀི་ལས་འགན་དྤེ་ཡང་ཤྤེས་ཀི་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་
འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད། ལས་ཁུངས་
དྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཏང་། བཀའ་ཤག་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡིན་ན་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཡིན་ན་
རྤེད། དྤེར་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་མ་ཕུལ་བར་བཀའ་འཁོལ་གང་འདྲ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། དྤེ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པར་འབུལ་དགོས་ཀི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་པ་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་གནད་དོན་དྤེ་ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་
མ་རྤེད། ཚང་མ་ཚར་བ་རྤེད། ༢༠༢༡ ག་རྤེ་བྱས་ནས་ལུང་འདྲྤེན་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་འབུམ་བདུན་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་
༢༠༢༡ ཕི་ཟླ་ ༡ ཙམ་ལབ་པའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ལྷག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྷག་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས་ཚར་
ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཁ་སྤེང་ནས་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དྤེ་ནས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ ཞྤེ་བོ་ཞིག་
ལུང་དྲངས་ཡོང་གི་འདུག བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ ཡག་པོ་བརྩི་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
དཀའ་ངལ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ལྷུང་གི་འདུག་ན། དྤེ་མ་ལྷུང་བའི་བསམ་བོ་གཏོང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད།
བོད་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ནོར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་སོད་མཁན་ཞིག་ལ་
འགོ་གི་མ་རྤེད། བོད་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ནོར་བསད་པ་དྤེའི་སོན་བཏོན་ནས་ཡོ་བསང་བྱྤེད་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་བོད་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་
ན་འདྲ། དང་པོ་རྩོད་པ་རྒྱག་དུས་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་གིས་
བཀའ་འཁོལ་སད་པ་རྤེད། ང་ས་གནས་ལ་མྤེད་ཅྤེས་ཁུངས་སྤེལ་ཡོང་དུས། ཡང་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ་ཞྤེས་དྤེ་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། མཉམ་མཐུན་གི་འགན་རྤེད། མཉམ་མཐུན་གི་འགན་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་མྤེད། ཚོགས་གཙོ་ས་
གནས་སུ་མ་བསད་པའི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་ག་རྤེ་ཐག་བཅད་པ་དྤེར་ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། དྤེ་ནོར་
ཡོད་རྤེད་ངས་ཞུ་གི་མྤེད། དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ཚིག་ཐོར་མཚན་རགས་འགོད་དགོས་ཀི་རྤེད་
ཅྤེས། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུ་
གི་ཡོད་ཀི་རྤེད་བ། གང་ཟག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་ཀི་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་གི་ཉམས་མོང་གི་ཐོག་
ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་པ་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དྤེ་
ཚིག་ཐོ་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སྔོན་ནས་མཚན་རགས་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པའི་
སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་མྤེད་མཁན་ཞིག་ལ་མཚན་རགས་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེར་ཡང་འགྤེལ་
བཤད་ལོག་པ་ཞིག་རྒྱག་གི་འདུག་ག ཞུ་སོར་བ་སྐབས་དྤེ་དུས་ཨ་མི་རི་ཀར་འགོ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ལྡི་ལིར་མར་ཐོན་
ཚར་བ་སོང་ཙང་། ཚིག་ཐོ་ག་རྤེ་བརྒྱབ་པ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་བཅར་ཞུས་མྤེད་པའི་རྒྱུན་ལས་པ་དྤེར་གཏོང་
དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་འདིར་འགྤེལ་བཤད་རྫུན་མ་དང་བདྤེན་པ་མ་ཡིན་
པ་ཞིག་རྒྱབ་ཀི་འདུག དྤེའི་འགན་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུངས་སོང་། འགན་འཁུར་གི་ཡོད། འགན་ཁུར་བ་ཡིན།
དྤེའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཡོལ་ཚར་བ་རྤེད། འགན་འཁུར་བའི་སྐབས་ལ་ཁུར་བ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་དངོས་ཡོད་
ཅིག་བཀའ་ཤག་གིས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་མྤེད་པ་ཡིན་ན་དྤེ་ཇི་ལྟར་ཤྤེས་ཀི་རྤེད། ངས་ད་གིན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་
པ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མངོན་ཤྤེས་གང་འདྲ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། བྱས་ཙང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་པྤེ།
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ལྤེན་དགོས་ཀི་འདུག་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀིས་དྤེར་དམ་འཛིན་གནང་མྤེད་པ་ཡིན་ན། དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ནོར་འཁྲུལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འགན་
མ་འཁུར་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་གིན་སོ་སོ་མྤེད་ན་གཞན་ལ་ཁག་དཀི་ས་ཞིག་ཡོད་རྤེད་བ་ལབ་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ཞུ་སོར་བ་ས་གནས་སུ་བསད་མྤེད་པ་ཁུངས་སྤེལ་ཡོང་དུས། སོ་སོ་མྤེད་ན་གཞན་ལ་ཁག་དཀི་ས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སྐད་ཆ་ལ་མགོ་དང་མཇུག ད་གིན་རྩོད་པ་རྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་དང་། ད་ལྟ་རྩོད་པ་རྒྱག་པའི་
སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་སངས། ད་གིན་ག་རྤེ་ཟྤེར་གི་ཡོད་རྤེད། གཞན་པའི་ས་ཡིག་བརྒྱབ་པ་དྤེ་སོ་སོ་ལ་འགན་
མྤེད་པ་འདྲ་བོ་བྱྤེད་ཀི་འདུག ད་གཞན་པ་ཞིག་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་ན། ད་མིན་ལབ་ནའང་ཆོག་གི་རྤེད་བ། ད་
གིན་སྔོན་ལ་དྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། གཞན་པ་ཞིག་གི་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ལ་འགན་མྤེད་
མདོག་མདོག་བྱས་ནས་བཤད་ཀི་འདུག ངས་འགན་མྤེད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལབ་མྤེད། འགན་ཡོད་པ་རང་རྤེད།
མཉམ་མཐུན་གི་འགན་ཡོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད། འགན་ཁྱྤེར་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། གནས་ཚུལ་
ཆ་ཚང་ཧ་གོ་གི་ཡོད་རྤེད། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ག་རྤེ་ཧ་གོ་གི་ཡོད་རྤེད། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་བཞག་པའི་སྐལ་
རྡོར་ལགས་ཀིས་ཡར་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ལ་ཡི་གྤེ་བཏང་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་དགོས་
ཀི་རྤེད་བ། འདི་བྱུང་བ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མར་གནང་ཡོད་རྤེད་པྤེ། གནང་མྤེད་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་
ཇི་ལྟར་ཧ་གོ་གི་རྤེད། དྤེ་ཧ་མ་གོ་ན་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་གི་ཡོད་རྤེད། དོགས་པ་ཚ་པོ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་
འདི་ནས་བཀའ་མོལ་གསུངས་ཡོང་དུས་དོགས་པ་མ་སྤེས་རང་སྤེས་འདྲ་བོ་ཆགས་པ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་
དོན་གཅོད་ཀིས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དྤེ་ ༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ རྤེད་འདུག ཚེས་
༡༩ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ བར་ཟྤེར་དུས་ཉི་མ་ ༧༥ ཙམ་འདུག དྤེའི་ནང་ལ་ཚེས་ ༤ བར་དུ་ཞུ་སོར་བ་བསད་
ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཚེས་ ༤ ཞུ་སོར་བ་ཐོན་ཚར་བ་དང་ཚེས་ ༥ ཉིན་དྤེ་ག་རང་ལ་བཏང་འདུག དྤེ་བཏང་ཡོང་
དུས་དོགས་པ་ཟོས་པ་རྤེད། དོགས་པ་ཟོས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་ན། དྤེ་ག་རང་ཁས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན་མ་གཏོགས་དྤེ་རྩོད་པ་རྒྱབ་ཀི་མིན། ངས་ད་གིན་ནས་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་བཀའ་མོལ་གནང་
སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་འདྲ་ཞིག་འདུག ཁྱྤེད་རང་གིས་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་དགོས་མ་རྤེད་ཅྤེས། ཁྱྤེད། ག་དུས་
ཡིན་ཡང་ཁྱྤེད། ངས་ཡིད་ཆྤེས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ངས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་
ཡོད་ཞུ་གི་མྤེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས། རྒྱུན་ལས་ཀི་ངོས་ནས། བཀའ་འཁོལ་སོད་
མཁན་དང་། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རྤེད། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་
ཡིག་བསར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རྤེད། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་སོད་མཁན་
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྤེད། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་སོད་མཁན་གི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་
ཆྤེད་བྱས་ནས་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཡིད་ཆྤེས་དྤེ་ག་རྤེ་བཟོས་པ་རྤེད། ད་ལྟའི་གནས་སངས་
ལ། བཀའ་ཤག་གིས་དྲང་པོ་བཤད་ཡོད་རྤེད་བཤད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཉམས་མོང་ཞིག་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་ང་མི་
སྒྤེར་གཅིག་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་མ་བྱས་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ངས་ད་གིན་མི་སྒྤེར་གཅིག་གི་
ཡིད་ཆྤེས་བྱས་པ་ཡིན་ཞུས་མྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་
གཏོགས། ད་དྤེ་ཚར་ཚར་བ་རྤེད་ཟྤེར། ཚར་ཚར་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་གནས་སངས་འགྤེལ་བཤད་
རྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་དྤེ་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད། ཁིམས་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར། ཡིད་ཆྤེས་སྒང་ལ་མ་རྤེད།
ཁིམས་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁིམས་ལག་བསར་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་འཛིན་སོང་གིས་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། དྤེ་འགྤེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་ནས་རྙོག་དྲ་དྤེ་ཆགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་བྱས་དུས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་གསུང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན། དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་
གསུང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན། ག་དུས་བརྒྱབ་པ་རྤེད། གང་འདྲ་བརྒྱབ་པ་རྤེད་དྤེ་གསུང་དང་། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་
གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སྔོན་ནས་ག་དུས་བརྒྱབ་པ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་མ་སད་སྔོན་ནས་
ག་དུས་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ད་གསུང་ན་འགིག་གི་རྤེད་བ། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུས་མྤེད་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། དབུ་སྐོར་ཞུས་ནས་ཕན་བཞག་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། དབུ་སྐོར་ཞུས་ནས་ཕན་བཞག་བའི་སྐད་ཆ་
བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་དབུ་སྐོར་ཞུས་ནས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་རྩིས་མྤེད་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད།
དབུ་སྐོར་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་དྤེ་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་ནས་བྱས་ན་འདིའི་སྔོན་
གི་བཀའ་ཤག་དྤེ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ད་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་ལ་རྒྱབ་
སོར་གནང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་སུས་ཞུས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཤྤེས་པ་འདྲ་བོ་རྤེད་བ། བྱས་ཙང་གོས་ཚོགས་
དབུ་སྐོར་ཞུས་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུས་
མྤེད་ན། དྤེའི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དྤེ་ག་དུས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེ་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། དྤེ་ག་ཙམ་ཁ་ནས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གིས་ཕན་གི་མ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་
གཅིག་གིས་བསམ་བོ་མ་འཁོར་ན། གཅིག་གིས་བསམ་བོ་འཁོར་དགོས་ཀི་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པར་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཁྱྤེད་
རང་ལ་ག་ནས་རག་སོང་ཞྤེས་སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས་པའི་གནས་སངས་དྤེ་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྦས་ཡོད་
པའི་རགས་རྤེད་བ། ལས་ཁུངས་ལ་མ་བཞག་ནས། འདི་བྱྤེད་དུས་དྤེའི་སྐོར་ལ་སུས་ཧ་གོ་གི་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ ༤༦
ནང་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཙོས་པས། དྤེ་དུས་སྤྱི་འཐུས་ཚང་མས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་རྤེད་
ཤྤེས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གོ་མོང་ཡོད་ན་གཅིག་གིས་བསམ་བོའ ་ི ནང་མ་འཁོར་བ་དྤེ་གཅིག་
གིས་བཤད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོད་རྤེད་བ། གོ་མ་མོང་ན་གནས་ཚུལ་སྦས་བཞག་པ་ཡིན་ན། དྤེ་ཤྤེས་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ག་
པར་ཡོད་རྤེད། གུས་དོན་གཅོད་ཀིས་འགན་ཁྱྤེར་བའི་ཉིན་མོ་དྤེར་གཞི་ནས་ཤྤེས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའི་སྔོན་ལ་
ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད་བ། དྤེ་ང་ཚོ་དངོས་དོན་གཞན་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་རྩོད་པ་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རྤེད་བ། ད་བར་བརལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་ཚང་མར་རྒྱབ་རྤེན་ཡོད་དང་མྤེད་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ན་འགིག་གི་རྤེད།
དྤེ་རྒྱབ་རྤེན་དགོས་པའི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། རྒྱབ་རྤེན་མི་དགོས་པའི་བར་བརལ་བཀའ་
འཁོལ་ཡང་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། རོགས་དངུལ་དང་བུན་དངུལ། རོགས་
དངུལ་ཡིན་ན་རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་ཡོད་ན་ཡིན་དང་ཡིན། བུན་དངུལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དྤེ་བས་ཀང་རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བུན་དངུལ་དྤེ་ལྤེན་ཆོག་བའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། བུན་དངུལ་དྤེ་ལ་སྤེད་ཀ་
ག་ཚོད་སད་ཀི་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེའི་ Terms and Conditions ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་མྤེད། དྤེ་གས་
ཆ་ཚང་ཞིག་ཤྤེས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། སྐལ་རྡོར་ལགས་ལ་སང་ཟུག་ཞྤེ་བོ་
འདུག་ཟྤེར། སང་ཟུག་གང་ཡང་མྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང། འདིར་ཁ་གཏད་སིད་སོང་དབུས་པའི་བཀའ་ཤག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རྤེད། མི་སུ་གཅིག་ལ་སང་ཟུག་གང་ཡང་མྤེད། སྐལ་རྡོར་ལ་སང་ཟུག་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་དྤེའི་འབྱུང་ས་དྤེ་སྐལ་རྡོར་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁོ་རང་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འདིའི་ནང་སྤེབས་ཡོང་དུས། དྤེ་མ་བཤད་རང་བཤད་
རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་སྦྤེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་མ་རྤེད་བ། བཀའ་ཤག་གིས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་ཀི་མྤེད། སྲུང་སོབ་
བྱྤེད་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ལམ་ལུགས་གཞིར་
བཞག་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། ད་ཡིག་ཆ་སྦས་བཞག་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་འགིག་པ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་གསུང་དང་། སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀི་
ལན་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་བཞག་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་ཡོད་རྤེད། ཁ་སྤེང་རྩོད་པའི་སྐབས་
ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡིན་པ། ཡིག་ཆ་དྤེ་མྤེར་བསྤེགས་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། དབལ་ཚར་བ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་ཚར་བ་རྤེད།
ཡིག་ཆ་དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། ཡོད་པ་ཡིན་ན་སུས་བདག་ཉར་བྱས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་བཞག་པ་
དྤེར། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ག་རྤེའི་འོག་ནས་ཉྤེས་པ་ག་རྤེ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་ཡང་ལས་བྱྤེད་མུ་མཐུད་ནས་རྡ་
རམ་ས་ལར་ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་རྤེད་བ། ནོར་འཁྲུལ་ཆྤེན་པོ་འདི་འདྲ་བྱས་ནས། དྤེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་དང་
སིག་གཞི་ལམ་ལུགས་གཞིར་བཞག་གིས་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཞིར་བཞག་ནས་
ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་རྤེད། སྲུང་སོབ་རང་རང་བྱས་ནས་བསད་པ་རྤེད་བ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་
ལ་སྲུང་སོབ་གནང་གི་འདུག་ག འདི་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། ཁིམས་ལུགས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་རྤེད་ཟྤེར།
ཁིམས་ལུགས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་ཡིན་ན། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས། སིག་གཞི་གཅིག་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་
གི་ཐག་གཅོད་རྤེད། འདི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་དབང་བསྒྱུར་རྤེད་པྤེ། གང་ཟག་གིས་དབང་བསྒྱུར་རྤེད། ལས་
འཆར་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་བཞག སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། འགྤེལ་བརོད་ཡིག་ཐོག་གཅིག་པོས་འགིག་གི་ཡོད་མ་
རྤེད། རོགས་དངུལ་ཡིན་ན་དྤེར་རྒྱབ་རྤེན་གི་ཡིག་ཆ་སར་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས་ལས་འཆར་
འགྤེལ་བརོད་ཞུས་བཞག་ཡོད། སན་ཞུ་ཕུལ་བཞག་ཡོད། དྤེ་ཁ་ནས་ལབ་བ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་སོང་བ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་ཕུལ་
ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཤོག་བུ་གཅིག་མ་གཏོགས་སོན་རྒྱུ་མི་འདུག་བ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ལ་མར་ཡིག་ཆ་ག་
རྤེ་སད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཤོག་བུ་གཅིག་མ་གཏོགས་སོན་རྒྱུ་མི་འདུག་བ། སོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སོན་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། འདི་ལ་ཞུ་ཤོག་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་ཕུལ་མྤེད་པ་དྤེ་རྤེད། ས་ཡིག་
བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཞུས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་སྦས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་
རྒྱུན་ལས་ཀིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། མཁྱྤེན་གི་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་པ་ཞིག་རྤེད།
གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་
པ་དྤེ་དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དང་འགལ་ཡོད་རྤེད། གནས་
ཚུལ་སྦས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གན་
ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་འང་སྦྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བསན་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཐབས་ལམ་ཞིག་སོན་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པས་ཐབས་ལམ་ཞིག་སོན་ཡོང་མདོག་ཁ་
པོ་རྤེད། ད་ལྟའི་གནས་སངས་དྤེའི་ནང་ལྷུང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་གནས་སངས་འོག་ནས་དཔང་
རགས་དང་བཅས་པ། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ རྤེད། དྤེ་བཞིན་ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་ཕུལ་བ་དྤེ་
དག་ཚང་མར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་གསལ་པོ་རྤེད། དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་
གསྤེས་ ༥ པ་དང་འགལ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རྤེད། དྤེའི་འགྤེལ་བཤད་འགོ་ནས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་
རྤེད། རྒྱབ་མདུན་ག་རྤེ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་འགལ་ཡོད་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཐོག་མར་དྤེར་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟྤེར་ན། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་གནད་དོན་དྤེ་
ལྷག་མྤེད་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ག་རྤེ་ཐོབ་ཡོད་པ་འདི་ཐོབ་སྐལ་རོགས་དངུལ་
ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཡོད་ཡོད་རྤེད། གཉིས་པ་དྤེར། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་འོག་ལ་གལ་སིད་བྱྤེད་དགོས་
པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ཉམས་སུ་ལྤེན་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའི་
ཉམས་སུ་ལྤེན་པའི་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་གཏོང་
དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་མིང་ཤས་འགོ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་འདི་ལས་པ་ཡིན་ན། བཅའ་
ཁིམས་དགོངས་དོན་དྤེ་དང་འགལ་ཡོད་པ་ཞིག་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚིག་ཐོ་
དྤེར་བལྟ་དགོས་ཀི་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚིག་ཐོ་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་གཟིགས་དགོས་ཀི་རྤེད། ཚོགས་གཞོན་གིས་
གཟིགས་དགོས་ཀི་རྤེད། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེའི་འགོ་སངས་དྤེ་ཡང་བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགོ་སངས་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ག་དུས་ཚོགས་ནའང་དྤེའི་ནང་གི་ཚིག་ཐོ་དྤེ་ཚོགས་
གཙོས་གཟིགས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཡིད་ཆྤེས་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཡང་། ཞུ་སོར་བའི་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་པ་
ཡིན་ཞྤེས་ཞུས་མྤེད་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཡིད་ཆྤེས་བྱས་ནའང་ཞུ་སོར་བ་དྤེའི་ནང་ལ་
ཚུད་ཡོད་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཉིས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་འདི་དངོས་
གནས་ལབ་པ་ཡིན་ན། སིག་གཞི་འདི་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་དུས་སྐབས་ནས་
ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་འགོ་ནས་ཞུ་དགོས་ན། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དུས་ནས་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཆོད་ཡིག་དྤེ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། འདི་བུ་ལོན་རྤེད་དམ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུ་དྤེ་སིག་གཞི་དྤེའི་
དགོངས་དོན་ནང་ལ་འདུག་བ། ཞུ་སོར་བའི་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་སོ་སོའ ་ི འགན་མ་
འཁུར་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་ཕར་ཕོགས་ཀིས་དབུ་སྐོར་བཏང་བ་ཞིག་མ་རྤེད་འདུག་བ། སིག་གཞི་འདི་དང་
འགལ་ཡོད་རྤེད་ལབ་ཡོང་དུས། འདི་སིག་གཞི་གསར་པ་མ་རྤེད་བ། སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་སིག་གཞི་ཡོད་པ་ཞིག་
རྤེད་བ། དྤེ་འདྲ་ཡིན་ན་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་སུ་ཞུ་བར་ཡོང་ན་ཡང་དྤེ་བུ་ལོན་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད།
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཆོད་ཡིག་ཡོད་རྤེད་པྤེ་ཞྤེས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་
འདྲ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་འདིའི་ནང་ལ་ཞིབ་ཕྲ་བལྟས་པ་ཡིན་ན།
རྒྱབ་ལོངས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་སོར་བས་གང་འདྲ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གསུངས་པ་ཡིན་ན། འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་ཡིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྤེན་ནས། ཞུ་སོར་
བས་གསུངས་འདུག་བ། རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པའང་ཡོད་རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་མྤེད་པའང་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས། བར་བརལ་
བཀའ་འཁོལ་ལ་རིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་འདུག་བ། དྤེ་ནང་བཞིན་གི་རྒྱབ་ལོངས་ཆ་ཚང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་
འདྲ་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱབ་ལོངས་མྤེད་པ་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ག་རང་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀིས་
བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོང་དུས་དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་འགོ་བ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀིས་འགོག་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་
གཏོགས། རྒྱུན་ལས་ཀིས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཅི་གང་མ་ལབ་ནས། རྤེས་ལ་ཁྱོད་ནོར་སོང་ལབ་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་
བསད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་སོ་སོ་ལ་འགན་ཡོད་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་སྦས་བཞག སྐལ་རྡོར་གིས་སྦས་
བཞག་ཅྤེས་མང་པོ་ཞྤེ་བོ་གསུངས་སོང་། ཚེས་གངས་དྤེ་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཕི་ལོ་
༢༠༡༣ ཟླ་བ་ ༡༢ ནང་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ནང་རྤེད། གན་ཡིག་དྤེ་རྦད་དྤེ་རྤེས་ལ་རྤེད། གན་
ཡིག་དྤེ་ཡང་ངས་གནད་དོན་དྲུག་པའི་སྐབས་སུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཡང་བསར་ཞུ་གི་མིན། ང་རང་ཚོར་དགོས་པའི་
གན་ཡིག་ཅིག་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའི་ཁིམས་དང་ཁལ་གི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་དགོས་ངྤེས་ཡིན་པ་
ཞིག་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་ཉར་དགོས་པ་ཞིག་མ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་དྤེ་ཡང་སྐལ་རྡོར་ཁོ་རང་གིས་ཆྤེས་
མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སྦས་བཞག་ལབ་པ་དྤེ་རྩ་བ་
ཉིད་ཀིས་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད། ཧ་ཅང་གི་ཐལ་ཆའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གང་ཟག་གིས་དབང་བསྒྱུར་
རྤེད་ལབ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་རིང་ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་ཞུས་སོང་། ཕི་ལ་ཡིན་ནའང་
འདི་འདྲ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་འཁིད་པའི་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་འདི་གང་ཟག་གིས་དབང་བསྒྱུར་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད། དམངས་གཙོ་ཡང་དག་པའི་ལམ་ཀའི་སྒང་ལ་
འགོ་བཞིན་པ་ཞིག་དང་། དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ཡོད་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། སིག་
འཛུགས་འདྲ་འདྲ་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཁོང་གིས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས། ཁོང་གི་བྱིན་རླབས་ལ་
བརྤེན་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་གང་ཟག་གིས་དབང་བསྒྱུར་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད། གང་ཟག་གིས་དབང་བསྒྱུར་
བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀང་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོའི་དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་དྤེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
སངས་འཛིན་བྱས་ནས་བསད་པ་ཞིག་དང་རང་བཞིན་གིས་དམངས་གཙོའི་འགོ་སངས་སྒང་ལ་འགོ་བཞིན་ཡོད་རྤེད།
འདི་ཡིན་དུས་གང་ཟག་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱྤེད་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཟག་གིས་དབང་
བསྒྱུར་བྱྤེད་པ་ཞིག་འགོ་ས་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའི་ནང་ལ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོ་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་ལུགས་
དབང་འཛིན་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡིན་དུས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ཏག་ཏག་མ་རྤེད། འདིའི་རིགས་ཀི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཞྤེ་བོ་ཞིག་
བཤད་པ་ཡིན་ན། དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་སྐད་ཆ་རྤེད་མ་གཏོགས། དངོས་སུ་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་
ཀིས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོའ ་ི ངང་ནས་ཚིག་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་ཡིན་པ་དྤེ་
ཚོར་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་རོགས་གིས། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་
ར་བའི་ནང་ལ་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་བ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་ཀི་སན་ཐོ་དང་རྩིས་ལོ་ཆ་ཚང་སྒང་ལ་འགོ་ཚར་
བ་རྤེད། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཡང་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་གཙོ་སོང་བྱྤེད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མཁན་ཚོགས་གཞོན་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ལ་ཡོད་པའི་སིག་གཞི་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བརྒྱུད་ནས་བར་
བརལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཁིམས་མཐུན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ཕིན་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་རྩ་བ་ཉིད་
ཀིས་ཁིམས་འགལ་ཞིག་བྱས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧
པའི་ནང་གསྤེས་ ༥ པའི་ནང་ལ་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་ནང་བཞིན་གིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཞུ་མཁན་གིས་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་གནང་མཁན་གིས་དྤེ་དང་གཅིག་མཚུངས་བྱས་ནས་དྤེར་འགལ་མྤེད་པའི་ངོས་འཛིན་གི་ཐོག་ནས་
གནང་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནས་ཡིན་ནའང་དྤེ་དང་འགལ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་སྤྱི་མོས་ཀིས་གནང་
བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་དགག་པ་རྒྱབ་མཁན་གཅིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས། འགོ་སངས། བཀའ་འཁོལ་སོད་མཁན་གི་སྐུ་དབང་ཡོད་མཁན་ཡོངས་སུ་
རོགས་པས་གང་ལྟར་ཁིམས་མཐུན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ཁིམས་མཐུན་རང་གི་སྒང་ལ་འགོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ལ་ཚུར་ཕིར་ལོག་བརྒྱབ་ནས་ཁིམས་འགལ་ཆགས་འདུག་ལབ་པའི་སྐད་ཆ་དྤེར་གཞི་རྩ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།
ཞུ་སོར་བས། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས་མིང་ཤས་བཟོས་ན་འགིག་གི་མ་རྤེད་གསུངས་པ་
དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་རང་གིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དྤེ་མིང་ཤས་ཡོང་བའི་ཆྤེད་
དུ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྲི་བ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད།
སྲུང་སོབ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་ཡོད་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་སོང་ཞྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་ཐུབ་པའི་
ནུས་པ་དྤེ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་སྐབས་དྤེ་དུས་ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་བཞག ང་ཚོས་དགོངས་དག་ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེས་དྤེ་ག་
རང་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་རོགས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། ནོར་འཁྲུལ་ཕིན་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྤེན་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཚན་ཤས་འགོ་བའི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། གུས་
ཞུ་སོར་བས་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་སུ་སུ་ལ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། རྒྱ་ཁྱབ་བྱས་ནས་
སུས་གསལ་བསགས་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་བསགས་གནང་མཁན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བ་རྤེད་མ་
གཏོགས། གུས་ཞུ་སོར་བས་རྩིས་ཞིབ་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུར་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྐོར་དྤེ་ང་
ཚོའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་ཚར་བ་རྤེད། ༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་
དྤེ་ ༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་དོན་གཅོད་ཀིས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དྤེ་
༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ་ཞུས་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཁྱད་པར་དྤེ་ཚོར་གཅིག་གཟིགས། དྤེའི་སྒང་ལ་སྐབས་དྤེ་
དུས་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་འདྲའི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་གནང་སངས་དྤེ་ཡོད་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་གསུངས་ཡོད་ས་རྤེད། ང་ཕི་ལ་ཕིན་པའི་སྐབས་དྤེར། དྤེ་མྤེད་པ་ཡིན་ན་དྤེའི་བསར་བཅོས་དྤེ་ག་དུས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕིན་ཡོད་རྤེད། ༢༠༡༣ ལ་མྤེད་པ་ཞིག་དྤེའི་བསར་བཅོས་ག་དུས་ཕིན་པ་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་
པའི་སྐབས་སུ་དྤེ་ཡོད་རྤེད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། དྤེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་མ་སོང་བསམ། གོ་ནོར་ཐྤེབ་བཞག སིག་གཞི་འདི་རྙིང་པ་རང་རྤེད། རྙིང་པ་
གང་ཡོད་པ་ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་ན། ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དགོངས་དག དྤེ་ཕིར་འཐྤེན་ཞུ་ཆོག་པ། ཡིག་ཆ་དྤེ་
༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་ ༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ལ་ཚོགས་ཡོད་རྤེད་དྤེ།
མཚན་རགས་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ ༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ལ་མ་གཏོགས་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེའི་
གནས་སངས་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་ངས་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་རྤེད། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ལ་གཞག་དགོས་པ་
མཁྱྤེན་བཞིན་དུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མ་ཞུས་པའི་གནས་སངས་གཅིག ད་གིན་ངས་རྩོད་པ་འགོ་འཛུགས་དུས་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེའི་སྐབས་དྤེ་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ཡིན་ནའང་གན་
ཡིག་བཞག་པའི་ཉིན་དྤེར་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་པ་ཡིན་ན་
ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་རྩིས་
ཞིབ་ལས་ཁུངས་ལའང་ཡོང་གི་ཡོད་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྩིས་ཞིབ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་གན་ཡིག་དྤེ་
ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཀི་འོག་ནས་རང་བཞིན་གིས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སྦས་བའི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ཡིག་ཆ་དྤེ་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་
གི་ཡོད་རྤེད། ཡིག་ཆ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་
ཡིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀི་མི་འདུག་ལབ་ནས་ལས་བྱྤེད་ཅིག་གིས་ཁྱྤེར་འགོ་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་
རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཆོག་གི་རྤེད་ཆོག་གི་མ་རྤེད། ཡིག་ཆ་དྤེ་དགོས་ཀི་མྤེད་པའི་གནས་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་ལས་
ཁུངས་ལ་བཞག་མྤེད། གང་ཟག་དོན་གཅོད་ཟུར་པས་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་གསུང་གི་ཡོད་
རྤེད་བ། དྤེ་ཡིན་དུས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་བཙལ་དུས་རྙྤེད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའི་སྔོན་ལ་ངས་རྩོད་པ་
ཞིག་གི་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་དུས་ནང་སིད་བཀའ་བོན་འདིར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། ང་ལ་
ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ཡིག་ཆ་དྤེའི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་གི་ཡིག་ཆར་བལྟས་པ་ཡིན་དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དྤེའི་སྐབས་དྤེར་གསུང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་
ཡིན། ཡིན་ནའང་དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྩོད་པ་རྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་
ཚབ་ཡོད་བཞིན་དུ། དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་འདུག ཡོད་རྤེད། ངས་མཐོང་སོང་ཞྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསུངས་མ་
སོང་། རྩོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ལ་གསུངས་མ་སོང་། འདིར་ད་གིན་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད།
གང་ཟག་གིས་དབང་བསྒྱུར་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྩོད་ལན་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ལ་བལྟས་ནས་ངས་ཞུ་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། རྩོད་ལན་པས་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་དགོས་པ་མྤེད། དྤེ་ཁིམས་
དང་སིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། འགོ་ལུགས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་མ་
གཏོགས་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྤེད། ཡིག་ཆ་སྦྤེད་མཁན་གི་ལས་བྱྤེད་དྤེར་ཉྤེས་པ་མ་བཏང་བར་ད་
དུང་ལས་ཀ་སོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིས་དབང་བསྒྱུར་ཆགས་
ཀི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཟག་གིས་དབང་བསྒྱུར་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ངས་དྲི་བ་འགོད་ཀི་
ཡོད་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་སྤེབས་
ས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ལས་བསོན་བཞག་
པ་དྤེ། ད་ལྟའི་གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་བརྩི་སྲུང་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ག་བ་ཞིག་
ལ་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སངས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་རིང་ང་
ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ར་བ་འདིའི་ནང་སྤེབས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་སངས་འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ་པའི་རྤེ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་
བཅར་བ་ཡིན། བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བོད་མིའི་ལས་འགན་རྤེད་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡང་རྤེད། དྤེ་བྱས་ནས་བཅར་
བ་ཡིན། གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡིན་
ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་ཁས་མ་ལྤེན་ན་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་གསུངས་ཡོད་རྤེད་བ། དྤེ་སངས་འཛིན་བྱྤེད་དུ་འཇུག་གི་
ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་ནང་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། གོས་ཚོགས་ཀི་སྐད་ཆ་འདི་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀི་མྤེད་དུས་ཞུ་གི་མིན། གང་ལྟར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སངས་འཛིན་ཚད་ལྡན་གང་འདྲ་ཞིག་འགོ་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེའི་སྐད་ཆ་རྤེད། བྱས་ཙང་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་གཞོན་གིས་
ས་ཡིག་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ཁིམས་མཐུན་གིས་ཚར་བ་རྤེད། དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ ནང་
གསྤེས་ ༥ གཞིར་བཟུང་གིས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དྤེ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག
གོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་ཞུ་མཁན་གིས་ཞུས་པ་རྤེད། གནང་མཁན་གིས་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ལན་དྤེ་
རྒྱབ་ཀི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའི་སྔོན་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་བསར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སྔོན་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། བཀའ་
ཤག་གིས་ང་ཚོ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་གཞག་དགོས་ཐུག་སོང་། གཞག་དགོས་ཐུག་གི་འདུག ག་རྤེ་ཡིན་ནའང་དྤེ་
གསུངས་ཡོད་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེར་ལན་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ལན་རྒྱབ་དགོས་པ་དྤེ་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གསུང་
དང་། གསུངས་ཡོད་ན་གང་འདྲ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དུས་ཚོད་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གསུངས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཡིག་
ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ངག་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་པྤེ། དྤེ་གས་ཚང་མ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་
ན་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཁིམས་དང་། ལམ་ལུགས། འགོ་སངས། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
མཐུན་པ་བྱས་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདི་ཞུ་གི་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ད་དགོས་ཀི་འདུག་གམ། དགོས་ཀི་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་གི་ཡིན། དྤེའི་རྤེས་ལ་ཡང་བསར་ཞུ་
སོར་བ་ལ་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཀི་རྤེད་ད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ཞུ་སོར་བ་ལ་ཕུལ་ན་འགིག་ས་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་ལྟར་གསུངས་ཡོང་དུས་དྤེའི་སྒང་ལ་གསལ་ཁ་ཞིག་མ་བཏོན་ན་ཡང་འདིའི་
བརྡ་ལན་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་རྒྱབ་ལ་མར་འགོ་ཚར་དུས། གང་འདྲ་འགོ་མིན་བཤད་ཚོད་མི་ཐིག་པ་དྤེ་འདྲ་
རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་བདྤེན་པ་རྤེད། ངས་ཡང་བསར་ས་ཡ་ ༡༌༥ སྒང་ལ་ཞུ་གི་མིན། མར་ཞུས་ཟིན་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་
བ་ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་ཡིན་ན་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་དཔྤེ་
རྤེད། འདི་འཁུར་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་འཁུར་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མ་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་སོར་བས་འདིའི་
ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་འཁུར་ཆོག་ཆོག་བྱས་ནས་འཁུར་བ་རྤེད། དྤེ་ཧ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། སོ་སོའ ་ི སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་
འགན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་ཀི་རྤེད། ནང་གནས་ཚུན་ཆད་ནས་དྤེབ་གཟུགས་ལ་པར་བརྒྱབ། དྲ་རྒྱའི་
ནང་བཏོན་ཡོད་རྤེད། ངས་ཁ་སྤེང་གོང་ལ་ཞུས་པ་བཞིན་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྒོར་མོ་ཨ་ན་ཞར་ཀོག་གཅིག་
འགོ་སོང་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སད་བཞག་ཡོད་རྤེད། འདི་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་རིང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ཡིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡིན་ཞྤེས་བཤད་ཡོང་དུས། ང་དངོས་གནས་གད་མོ་ཤོར་གི་འདུག་ལབ་ཀི་ཡིན། དྤེ་ལ་
ཡིན་ན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཞུ་སོར་བ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དྤེའི་སྒང་ལ་ག་རྤེ་གནང་
དགོས་པ་དྤེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གནང་དགོས་ཆགས་འདུག་མ་གཏོགས། འདི་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་
དཔྤེ་མི་སིད་པའི་གོང་གུན་ཆྤེན་པོ་རག་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་འདི་ལྟར་ཆགས་སོང་། མི་འགའ་ཤས་ཀིས་ཚེ་
སོག་བཏང་ནས་སྲུང་སོབ་བྱས་པ་དྤེ་འདྲའི་གནད་དོན་ཡིན་ན་ཡང་། མི་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་རྦད་དྤེ་ཁོ་རང་རིན་
མྤེད་ཀི་སྒང་ནས་ཕ་རོལ་པོས་དཀའ་ལས་གཅིག་ཀང་རྒྱག་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སད་ཡོད་རྤེད་ད། དཔྤེ་མི་སིད་
ཀི་ཚབས་ཆྤེན་དང་ཛ་དྲག་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་རིང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་པོ་ཡིན་
ལུགས་བཤད་ཡོང་དུས། འདི་ག་འདྲ་ཆགས་འགོ་མིན་དྤེ་ཧ་གོ་བ་མི་འདུག ངས་ཞུས་པ་ཡིན། གན་ཡིག་སྦས་
ཡོད་མ་རྤེད། སྦྤེད་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡིན་ཟྤེར་ན་གན་ཡིག་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་དབང་གིས་
བཞག་པ་ཞིག་རྤེད། ང་ཚོས་འདི་ཉར་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེ་ཡིན་དུས་དྤེ་སྦས་ནས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་བྱས་ནས་ཧ་ལམ་མྤེད་ན་སྐབས་དྤེ་དུས་དོན་གཅོད་དྤེས་ཞྤེ་པོ་སྦས་ལབ་ཡོང་
དུས། རྐུ་བྱས་པ་ཞིག་མར་སྦས། ཇག་བརྒྱབ་པ་ཞིག་མར་སྦས་པ་འདྲ་པོ། ཚིག་དྤེ་གོ་གི་འདུག་བ། འདི་ཡིན་དུས་
འདི་རིགས་དྤེ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད་ལ་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་གི་སྐད་ཆ་མང་པོ་
ཞིག་བཤད་སོང་། ངས་འདིའི་ནང་ལ་བཤད་ཀི་མིན། གང་ལྟར་ཡང་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་སྐད་ཆ་གང་བཤད་པ་
དྤེ་ཁིམས་སིག་དགོངས་དོན་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁོ་རང་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ཞིག་རྤེད། འདི་རྤེད་མ་གཏོགས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་བཟོས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ཞུ་སོར་བས་དྤེ་རིང་ཐྤེངས་མ་གཉིས་
བཤད་ཚར་སོང་། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཁྱད་གསོད་བཟོས་ཡོད་རྤེད་མདོག་
མདོག གནོན་ཤུགས་སད་ཡོད་རྤེད་མདོག་མདོག་གི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་རྤེད་བ། ཐྤེངས་མ་གཉིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཤད་སོང་། འདི་རིགས་འདི་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་མ་རྤེད།
ཞུ་སོར་བས། ཁིམས་སིག་གཞིར་བཟུང་ཞུ་སོར་བ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མཐའ་མ་དྤེ་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་རྩོད་ལན་པས་མཚམས་མ་
བཞག་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྩོད་ལན་པས་ཇི་ཙམ་གསུངས་པ་ཡིན་
ནའང་ལན་མ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དྤེ་ལ་ལན་མ་བརྒྱབ་པའི་དབང་གིས་གོད་གཞི་འདི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཕན་
གནོད་འགོ་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན་མྤེད་ན། གང་ལྟར་འདི་ལན་ཞིག་མ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་འགིག་
གི་མི་འདུག མདོར་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཨུ་ཚུགས་རང་བསོན་ནས། ཡི་གྤེ་འདི་
འཁུར་ནས་འགོ་ཆོག་ཆོག འཁུར་ཆོག་ཆོག་བྱས་ནས་ཟྤེར་བ་དང་། གན་ཡིག་དྤེ་སྦས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་
ཡོད་རྤེད། སྦས་ཡོད་མ་རྤེད། སྦྤེད་དགོས་དོན་ཡང་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་འདི་གལ་ཆྤེན་པོའང་མ་རྤེད།
གཞག་དགོས་དོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས། གཞག་དགོས་དོན་ཡོད་ན་འདྲ་མྤེད་ན་འདྲ། ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་
ཞིག་རྤེད། འདི་ལས་ཁུངས་རང་ནང་གནས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་མ་གཏོགས། ལོ་སུམ་ཅུའི་རྤེས་ལ་གན་ཡིག་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁ་སྤེང་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། འདིར་ཞུ་སོར་བ་དང་རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ཏོག་ཙམ་ལོ་
ཆུང་བ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་བསད་ཀི་ཡོད་ན་མི་ཤྤེས་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཚང་མ་འཆི་འགོ་གི་རྤེད། ༢༠༤༣ གི་
གནས་སྐབས་སུ་འདི་བུ་ལོན་ཡིན། ཚུར་འཁྱྤེར་ཤོག་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ལ་དཔང་རགས་ག་རྤེ་ཡོད། སྲུང་
སོབ་ག་རྤེ་ཡོད། འདི་ཡོང་ས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡིག་ཆ་འདི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གནས་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། འདི་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཡིན་དང་མིན་དང་། བཞག་ཡོད་དང་མྤེད་དང་། སྦས་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་མྤེད་པ་
གསལ་པོ་རྤེད། འདི་དོ་བདག་གིས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཚར་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དྲི་བ་བཏང་ནས།
གནས་སངས་འདི་རྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྒོར་ཨ་ན་ཞར་ཀོག་གཅིག་བཏང་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས། ད་གིན་
ཡང་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སྤྱོད་བཏང་སོང་། དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་རྤེད་མ་རྤེད་ཅྤེས། འདི་གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིག་
ཆ་དྤེ་དག་བྤེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། འདིའི་གཞི་རྩ་དྤེ་སུས་བསྐྲུན་པ་རྤེད། གསལ་བཤད་དོན་
ཚན་བཅུ་བཟོ་དུས་ཙམ་པ་ལ། གལ་སིད་ང་ཚོས་འདི་འདྲ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན་གནས་སངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་
སིད་ཀི་རྤེད་ད། ཟྤེར་བའི་དགོངས་པ་དྤེ་སུས་བཞྤེས་ཐུབ་ཡོད་རྤེད་བཞྤེས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་དྤེ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་ཡོད་རྤེད་དམ། གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ལ་ངས་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན། འདིའི་
རྤེས་འབས་ལ་སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་སིད་ཀི་རྤེད་ད་ཞྤེས། དྤེ་བསམ་བོ་བཏང་ཡོད་རྤེད་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
མ་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་རིང་འདིར་བཀའ་ཤག་གི་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་དགོས་
འབྱུང་གི་ཡོད་རྤེད། གུས་ཞུ་སོར་བའི་དུས་ཚོད་རྩ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་གི་མ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་
རྤེད་བ། ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཅིག་འཕྲོ་བརླག་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་ཡོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་དྤེ་ཡང་། གུས་ཞུ་
སོར་བས་ལས་ཀ་བྱྤེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་དྤེ་བཏོན་ཡོད་རྤེད། འདི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་སྣང་
བའི་ཡུལ་ལ་མྤེད་པ། ལས་ཀ་དོན་དག་ཡག་པོ་ཞྤེ་པོ་བསྒྲུབས་པ་དྤེ་ཚོའི་སྒང་ལ་སོན་འཛུགས་བྱས་ཡོང་དུས་ཙམ་
པ་ལ། འདི་གལ་སིད་ཁུངས་ཤིག་སྤེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཆ་ལ་གཞི་མ་བཅོལ་བར་འགོ་ས་ཡོད་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེད། ཡིན་ནའང་ཁིམས་སིག་གང་གི་འོག་ནས་འགལ་ཡོད་རྤེད། འགལ་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་གསུང་གི་ཡིན་པ་ཡིན་ན་
གནས་ཚུལ་གཅིག་རྤེད་བ། ཡི་གྤེ་དྤེ་དག་རྒྱ་ནག་ལ་རག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ག་རྤེ་ཁྤེ་ཕན་རག་
གི་ཡོད་རྤེད། འདིའི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་མར་དྲང་དགོས་ཀི་རྤེད་པ། དག་དགའ་གཉྤེན་སྡུག་གི་ལས་ཀ་རྤེད་ཅྤེས་སྤྱི་
ཡོངས་དང་དྤེ་འདྲ་བཤད་པ་དྤེ་གཅིག་པོས་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ཕ་རོལ་པོ་ལ་རིན་མྤེད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་
མང་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ། ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་བྱས་པས་འདིས་ཞྤེ་པོ་ཞིག་དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་
རྤེད་ད་ཞྤེས། དྤེ་སྔ་གསུངས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའང་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། འདི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། ཡང་གསང་བའི་
ཡིག་ཆ་ཁྱྤེད་རང་གིས་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་གར་འདུག་ཅྤེས་གསུང་ཡོད་ན། ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཤྤེས་ཀི་ཡོད་
གསུང་གི་ཡོད་རྤེད་པྤེ། ཤྤེས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་ལྡོག་གཏུག་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་
དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེར་ང་ཚོའི་ལན་རྒྱབ་དགོས་པ་རྒྱབ་ཀི་རྤེད་པ། ལྡོག་གཏུག་གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་མ་བརྒྱབ་པ་
བྱས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་མང་ཚོགས་ལ་ཡིག་ཆ་དྤེ་དག་མར་བཀམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དག་དགའ་གཉྤེན་
སྡུག་རྤེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དྤེ་བསན་ཡོང་བ་ཡིན་ན། འདི་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད།
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་མྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དང་དྤེ་ཚོའི་
གནས་སངས་དང་། དམངས་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ལིད་མཉམ་སངས་འཛིན་བྱྤེད་པ་དང་།
འགན་འཁྱྤེར་སངས་དང་དྤེ་ཚོ་གསུང་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལ། ཚིག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཤོར་བ་རྤེད། གལ་སིད་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ལ་ཞུ་ཆོག་གི་མྤེད་པའི་གནས་སངས་འདིའི་འོག་ནས་
ཚིག་དྤེ་དག་ཕིར་འཐྤེན་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཞུ་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་དོན་དུ་ཡིག་ཆ་དྤེ་བསན་ཡོད་མ་
རྤེད། འདི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆ་དྤེ་བསན་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བསན་མྤེད་དུས་ཙམ་པ་ལ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ་ཞིག་
གནང་བ་རྤེད། དྤེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་ཚང་མ་ཁིམས་མཐུན་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།
འདི་ཏག་ཏག་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གི་ཡོད། འདི་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དང་མ་མཐུན་པ། ཁིམས་
སིག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་ལ་དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དང་འགལ་གི་
ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
ཆ་༡༠༌༥། ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞིབ་གཅོད་ཀི་དྲི་བ།
༡)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡༠༌༢ དང་འབྤེལ། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་དུ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བྱུང་བའི་
ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས། དོན་དངོས་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་
ཡིན་ཞྤེས་ (༤་༩) ནང་ལ་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་གསལ་གི་ཡོད་རྤེད། ཡང་ (༤༌༩༌༡) ནང་
ལ་དོན་ཁང་ལ་སོག་ཆ་གནང་རྒྱུ་གནང་གསལ་གི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ (༤༌༩༌༢) ནང་ག་རྤེ་གསལ་གི་
ཡོད་རྤེད། ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ་སོག་ཆ་གནང་བ་ཞྤེས་ཚིག་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གསལ་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་རྤེད། (༤༌༩) (༤༌༩༌༡) (༤༌༩༌༢) དྤེ་དག་ནང་ཚིག་མ་འདྲ་བ་གསུམ་གསལ་གི་འདུག ཐ་སད་མི་
འདྲ་བ་བཀོལ་འདུག་པ་དྤེ་དག་རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། གསལ་པོ་བཟོ་རོགས་གིས།
གནང་སིན་རོགས་དངུལ། སོག་ཆ་གནང་རྒྱུ། དོན་ཁང་ལ་སོག་ཆ་གནང་བ། དྤེ་དག་གསུམ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བའི་ཚིག་གསུམ་དྤེ་གཅིག་པ་འདྲ་པོ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།
གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་ལ་བུ་ལོན་མ་ཡིན་པ་དང་། སོ་སོ་ལ་གནང་བའི་རོགས་དངུལ་ཞིག་
ལ་གོ་བ་ཡིན། འདི་རྩིས་ཞིབ་ཀི་ཡིན་ནའང་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་
ཀང་དྤེ་ག་རང་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད། སོག་ཆ་གནང་བ་ལབ་པ་དྤེ་སྐབས་དྤེ་དུས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཕར་བགོ་གྤེང་
བྱས་ནས་གོས་མོལ་བྱས་དུས་སྐབས་སུ། ཁང་པ་དྤེ་བརྒྱབ་དུས་སྐབས་སུ་ཁང་པ་ཁོ་རང་ཚོའི་དོན་ཁང་ནིའུ་ཡོག་
ལ་ཉོ་དུས་སྐབས་སུ། དྤེའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའི་མིང་འཁུར་ནས། བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཞལ་འདྤེབས་དང་། བོད་
པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དྤེ་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འདི་སོག་ཆ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ལ་དགོས་ཀི་རྤེད་
ལབ་དུས། དྤེ་ག་རང་ང་ཚོས་ཚུར་བངས་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་འདུག ང་ཚོས་ཚུར་ལྤེན། ང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པ་ཞིག་ལ་གོ་
དགོས་ཡོད། དོན་ཁང་གིས་སོག་ཆ་གནང་བ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཁ་སྤེང་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ཀིས་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ལ་ཕུལ་པའི་ནང་ལ་སོག་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་གི་འདུག་ལབ་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། དོན་ཁང་གིས་ཡིན་ནའང་འདི་
སོག་ཆ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ཚུར་བངས་པ་ཞིག་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སོག་ཆ་ཡིན་པ་དྤེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོ་ལ་ཁོ་
རང་ཚོས་སོད་སངས་དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། དོན་དམ་གི་དྤེ་བུ་ལོན་མ་ཡིན་པ་གནང་སིན་གི་
རོགས་དངུལ་སྒང་ལ་ཚུར་སད་ནས། མདོར་བསྡུས་ན་ང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་ལ་ཕར་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་སོག་མི་དགོས་པ། ང་
རང་ཚོ་ལ་བདག་པའི་དངུལ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༢)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡༠༌༢ དང་འབྤེལ། རྩོད་ལན་པར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག འདི་ཡག་པོ་བྱས་
ནས་གསན་རོགས་གནང་། ནང་གསྤེས་གསུམ་འདུག ༡༽ ༢༠༡༣།༩།༡༩ ཉིན་དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་
གིས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྩིས་ཡིག་འབྤེལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ༢༽ བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༡༣།༩།༢༨
ཉིན་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་འདུག་པ་དང་། ༣༽ ༢༠༡༣།༡༢།༥ ཉིན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཏྭ་ལའི་བ་
མའི་ཐྤེབས་རྩ་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་རོགས་དངུལ་ལྤེན་འཐུས་ཀི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པ།
༤༽ ༢༠༡༤།༣།༢༤ ཉིན་དོན་ཁང་གི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག་པ། ༥༽ ༢༠༡༤།༣།༣༡ ཉིན་དོན་ཁང་
དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དབར་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བསྣོལ་འཇོག་བྱས་འདུག་པས། དྤེ་དག་རྒྱབ་ལོངས་
རྤེད། དྤེ་དག་ལྔ་དྤེ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་དྲི་བ་ ཀ༽པ་འདི་རྤེད། ༢༠༡༣།༡༢།༠༥ ཉིན་ སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་རོགས་དངུལ་ལྤེན་འཐུས་ཀི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་རྤེས། ༢༠༡༤།༣།༣༡ ཉིན་དོན་
ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དབར་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བསྣོལ་འཇོག་བྱ་དགོས་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཆགས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དང་པོ་འདི་ལ་ལན་སོན་གནང། ༡༢།༠༥ ཉིན་དྤེར་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ཚར་བ་རྤེད། ༢༠༡༤།༠༣།༣༡
ཉིན་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་གཞག་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བས་ཁ་སྤེང་གནད་དོན་དྲུག་པ་སྒང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྤེད། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་
དོན་ཁང་གཉིས་དབར་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་ནས་གང་ལྟར་ཡང་། ང་ཚོ་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ ཞིག་གནང་རྒྱུ་གཏན་
འཁྤེལ་པ་རྤེད། གཏན་འཁྤེལ་ནས་དྤེའི་རྤེས་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས། ཁོ་རང་ཚོས་དངུལ་སོད་
སངས་དང་སོད་ཕོགས་སོ་སོའ ་ི སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་ཆ་རྤེན་དང་། ཁོ་རང་ཚོའི་རྩིས་ལུགས་འགོ་སངས་
ལ་སོགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་སྒང་ལ་སད་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་ཞིག་བྱུང་
ནས་དྤེའི་རྤེས་ལ་དྤེ་ག་རང་ནང་བཞིན་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀིས་ཀང་ ༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་ལ་ཡི་གྤེ་དྤེ་ག་རང་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་མ་གཏོགས། རྩ་བའི་དོན་དག་
དྤེ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། དྤེའི་རྤེས་ལ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་སོ་སོའ ་ི དགོས་དམིགས་དང་ཁོ་རང་ཚོའི་རྩིས་དང་དྤེ་
ཚོའི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད་མ་གཏོགས། དོན་དམ་པ་ང་ཚོས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་
ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་ཞིག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ངོས་ནས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འདིའི་གནས་
བབ་འོག་ལ་ཁ་སྤེང་རིན་ཆྤེན་དར་ལོ་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། དྤེའི་དབར་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་བྱྤེད་སངས་
དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་བྱུང་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་སོང་ལབ་པ་ནང་བཞིན་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢
ཚེས་ ༠༥ ཉིན་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ང་ཚོ་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ གནང་རྒྱུ་གཏན་
འཁྤེལ་ནས་ཕ་གི་ཌི་སི་ལ་ཁང་པ་ཉོ་རྒྱུ་ཚང་མ་གཏན་འཁྤེལ་ཚར་བ་རྤེད། གཏན་འཁྤེལ་ཚར་དུས་ང་ཚོས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་གི་རྤེས་དྤེ་ལ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ཀིས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༡༩ ཡི་གྤེ་ནང་ལ་
གསལ་པ་ནང་བཞིན་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་སྒང་ལ་ལྤེན་དགོས་འདུག་ལབ་པ་ནང་བཞིན་གིས་དྤེའི་རྤེས་ལ་ ༢༠༡༤ ཟླ་
༠༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། ལན་མ་འཁྲུག་རོགས་གནང་། དང་པོ་དྲི་བ་གཅིག་གི་སྒང་ལ་ཁ་ཐུག་རྤེད་ད།
རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། ༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་གན་ཡིག་གཞག་དགོས་པའི་གནས་སངས་འདྲ་པོ་དྤེ་
འདི་ལྟར་ཆགས་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༣)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡༠༌༢ དང་འབྤེལ། དྲི་བ་ ཁ༽ པ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བུ་ལོན་གི་གན་
ཡིག་འཇོག་གཏན་འཁྤེལ་བའི་སྐོར་མ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བའི་དང་པོ་དྤེ་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡིན་ནའང་བཀའ་འདྲི་གང་ཡང་གནང་ཡོད་མ་
རྤེད། གཉིས་པ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བཞག་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་བུ་ལོན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཁོ་རང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཕར་སོག་དགོས་པའི་སྒོར་མོ་ཞིག་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་
རྤེད། ཕར་སོག་མི་དགོས་པ་དྤེ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་ཀང་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་དུས། འདི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་བུ་ལོན་མིན་ཙང་། གན་ཡིག་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་ཆྤེད་དུ་
བཞག་ཡོད་ཙང་ཕར་ཞུས་ཡོད་མ་རྤེད།
༤)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡༠༌༢ དང་འབྤེལ། དྲི་བ་ ག༽ པ། ད་གིན་ལན་གང་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་
འགོ་གི་ཡོད་རྤེད། གལ་སིད་ཨ་རི་དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དབར་གི་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་མཁོ་ཆྤེད་དུ་ཡིན་ན། ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་ཅིག་གཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཇི་ཆགས།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ དྤེ་ང་ཚོ་ལ་རག་པ་རྤེད། རག་པ་ཡིན་ནའང་དངུལ་
འབོར་དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་རྩིས་དང་ཁལ་གི་འགོ་སངས། གང་
ལྟར་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོའ ་ི དབང་གིས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་ལྤེན་དགོས་ཀི་འདུག ཡང་ཁོ་རང་ཚོའི་
རྩིས་དང་ཁིམས་ཀི་འགོ་སངས་ཆ་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་པའི་གན་ཡིག་འདྲ་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྤེས་སྐད་ཆ་
བྱུང་བ་རྤེད། སྐད་ཆ་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འགོ་སངས་དྤེ་འཐུས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་
བྱས་ནས། ཁོ་རང་ཚོས་རྤེ་བདུན་བཏོན་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དོན་དམ་པ་བུ་ལོན་མིན་པ་
ཧ་གོ་དུས་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་གནོང་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་
རྩའི་ངོས་ནས་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཁ་སྤེང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། དྤེའི་འགོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་
འགོ་སངས་ཤིག་གི་སྒང་ལ་འགོ་ཡོད་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་འགོ་སངས་ཤིག་གི་སྒང་ལ་འགོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོ་རང་
ཚོས་དྤེའི་སྒང་ལ་ལག་ལྤེན་བསར་ཁུལ་བྱས་ནས། གན་ཡིག་དྤེ་ལག་བསར་དངོས་སུ་བསར་ཡོད་མ་རྤེད། ལག་
བསར་བསར་ཁུལ་བྱས་ནས་རྩིས་དང་ལ་སོགས་པ་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༥)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡༠༌༢ དང་འབྤེལ། ད་ལྟ་དྲི་བ་གཉིས་པའི་ནང་གསྤེས་ ཀ༽ ཁ༽ ག༽ རྤེད།
དྲི་བ་གསུམ་པ་དྤེ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རོགས་དངུལ་ལྤེན་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་
རྤེས། བཀའ་འཁོལ་གི་དགོངས་དོན་ལ་མ་གནས་པར། ༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ནའི་ཆྤེད་དུ་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བཟོ་དགོས་དོན་ཇི་ཆགས་རྩོད་ལན་པས་
ཁུངས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།

རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པས། རྩ་བའི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་ནང་བཞིན་འདྲ་པོ་
ཞིག་རྤེད། ང་ཚོས་ངོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་
དུས་གན་ཡིག་གཞག་མི་དགོས་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩས་སྐབས་དྤེ་
དུས་བཀའ་ཤག་དང་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་པ་རྤེད། ཁོ་
རང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོ་ལ་དངུལ་དྤེ་རག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཁོ་ཚོས་
ཀང་གནང་བདྤེ་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱྤེད་དགོས་ཀི་རྤེད། ཁོ་ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་དྤེ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོའ ་ི
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐོག་ལ་བཟོས་ནས་དྤེའི་སྒང་ལ་གནང་ན། གནང་བདྤེ་པོ་དང་། གནང་ཐུབ་རྒྱུ། མ་འོངས་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་དཀའ་
ངལ་མི་ཡོང་བ་ཞིག་གཟིགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚར་བ་རྤེད། ཡིན་ནའང་
དངུལ་དྤེ་གནང་བདྤེ་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་གནང་ནས། ང་ཚོའི་ལག་པར་རྙོག་དྲ་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་ཐོབ་པ་དྤེ་རྒྱུ་
མཚན་གཉིས་ཕན་གི་སྒང་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་གན་ཡིག་ཅིག་གཞག་རོགས་གིས་གསུངས་དུས། ང་ཚོས་ཀང་ཡིན་
དང་ཡིན་ཞྤེས་གན་ཡིག་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྤེ་བས། མཆན་ཞིག་ཡོད། འདི་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ཚེ། དོན་
ཁང་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་སྤེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་དང་། དོན་ཁང་གི་ཁང་མིག་ཆུང་ཆུང་དྤེར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་
ནས་ཁང་ག་སོད་དགོས་ཀང་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ཁའི་ནང་སོད་ལྤེན་གཉིས་ཀ་གསལ་གི་མྤེད། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་
ལས་ཁང་ལ་ཡིག་ཐོག་དྲི་བ་བཏང་བའི་ལན་དུ་གསལ་བཤད་དྤེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཨ་རིའི་ས་གནས་རྩིས་
ཞིབ་པས་ (Chartered Accountant) བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༧ ལོ་བཞིའི་
རྩིས་ཁ་དང་སན་ཐོ་བཀོད་པའི་ནང་། སྤེད་ཀ་བྱུང་བ་དང་ཁང་ག་སད་པ་གཉིས་ཀ་སན་ཐོའ ་ི ནང་གསལ་གི་འདུག
མཆན་དྤེ་རྤེད། དྤེ་མཁྱྤེན་པ་གནང་རོགས་གནང་། ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་གཉིས་འདིའི་སྒང་ལ་དྤེ་རིང་གི་ཞིབ་
གཅོད་གྲུབ་པ་ཡིན། ཞིབ་གཅོད་རྤེས་མ་དྤེ་ཚེས་ ༢༡ ལ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་སྐབས་དྤེར་དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་
དང་། མཐའ་མའི་རྩོད་བཤད་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའི་ག་སིག་གནང་རོགས་གིས། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། །
ཆ་༡༠༌༦། ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀི་ཁུངས་སྤེལ་དང་དགག་སྒྲུབ།
ཀ

ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
སྐབས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ། སྔོན་རྩིས་
སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་འགལ་གི་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱ་
རྒྱུ།

ཀ༌༡། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་འགལ་གི་ཡོད་སྐོར་
ཞུ་སོར་བའི་ཁུངས་སྤེལ།
༡)

ཞུ་རྩ་ ༤༌༩༌༡༠༌༢ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། དངུལ་
རྩིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) ནང་། བཀའ་ཤག་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་
ཐད་ནས་རོགས་དངུལ་དང་། བུན་དངུལ་གསར་དུ་ལྤེན་དགོས་མཐའ་དག་ལྤེན་འཐུས་དང་། དྤེ་འབྤེལ་
གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་
བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་
ཞྤེས་གསལ་བ་བཞིན། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བྱུང་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ། (དཔང་རགས་ཨང་ ༥༠། ཡི ག ་ཆ།) སྔོན་རྩིས་
སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་འགལ་གི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།
༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་དྤེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ཡིད་ཆྤེས་བྱས་པ་དྤེ་ནོར་བ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་
ཆགས་ཡོད་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་རྤེད།
ཡིན་ནའང་ཁིམས་ལག་བསར་བྱྤེད་པའི་ཆྤེད་དུ་འཛིན་སོང་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱབ་དགོས་ཀི་རྤེད་བ། དྤེ་འགྤེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་ནས་རྙོག་དྲ་དྤེ་ཆགས་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་བྱས་
དུས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་གསུང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན། དྤེ་རིང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་གསུང་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན། ག་དུས་བརྒྱབ་པ་རྤེད། གང་འདྲ་བརྒྱབ་པ་རྤེད་དྤེ་གསུང་དང་། གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་
ཡིག་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་སྔོན་ནས་ག་དུས་བརྒྱབ་པ་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་
མ་སད་སྔོན་ནས་ག་དུས་བརྒྱབ་པ་རྤེད། དྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ད་གསུང་ན་འགིག་གི་རྤེད་བ། གོས་
ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུས་མྤེད་གསུང་གི་ཡོད་རྤེད། དབུ་སྐོར་ཞུས་ནས་ཕན་བཞག་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར།
དབུ་སྐོར་ཞུས་ནས་ཕན་བཞག་བའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གིས་དབུ་སྐོར་ཞུས་
ནས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་རྩིས་མྤེད་གཏོང་གི་ཡོད་རྤེད། དབུ་སྐོར་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ད་ལྟའི་
བཀའ་ཤག་དྤེ་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་ནས་བྱས་ན་འདིའི་སྔོན་གི་བཀའ་ཤག་དྤེ་རྤེད།

༣)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་སིག་གཞི་ཁ་གསལ་པོ་མི་འདུག་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་སོན་གི་ཡོད་རྤེད།
གང་ལྟར་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཕུལ་ཟྤེར་བའི་ཚིག་དྤེ་ཡོད་མྤེད་ཀི་གནས་སངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་འབུལ་
དགོས་པ་ཁྱབ་ཀི་མ་རྤེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཁིམས་རྩོད་པའི་ལས་གནས་ག་རྤེ་ཡིན་པ་
དྤེའི་ལས་གནས་ཀི་ལས་འགན་དྤེ་ཡང་ཤྤེས་ཀི་ཨྤེ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དྤེ་འབྤེལ་
གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་
བཀའ་ཤག་བརྒྱུད། ལས་ཁུངས་དྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཏང་། བཀའ་ཤག་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཡིན་ན་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཡིན་ན་རྤེད། དྤེར་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་མ་ཕུལ་བར་
བཀའ་འཁོལ་གང་འདྲ་ཞུ་དགོས་ཀི་རྤེད། བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། དྤེ་ཟྤེར་དུས་ཙམ་པར་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དྤེ་རང་བཞིན་གིས་
སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་རྤེད།
ལས་འཆར་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་བཞག སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར། འགྤེལ་བརོད་ཡིག་ཐོག་གཅིག་པོས་
འགིག་གི་ཡོད་མ་རྤེད། རོགས་དངུལ་ཡིན་ན་དྤེར་རྒྱབ་རྤེན་གི་ཡིག་ཆ་སར་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
རྤེད་མ་གཏོགས་ལས་འཆར་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་བཞག་ཡོད། སན་ཞུ་ཕུལ་བཞག་ཡོད། དྤེ་ཁ་ནས་ལབ་
བ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཁུངས་སྤེལ་སོང་བ། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཤོག་བུ་གཅིག་མ་གཏོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

སོན་རྒྱུ་མི་འདུག་བ། དྤེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ལ་མར་ཡིག་ཆ་ག་རྤེ་སད་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཤོག་བུ་
གཅིག་མ་གཏོགས་སོན་རྒྱུ་མི་འདུག་བ། སོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སོན་
དགོས་ཀི་རྤེད་བ། འདི་ལ་ཞུ་ཤོག་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་ཕུལ་མྤེད་པ་དྤེ་རྤེད། ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་བ་དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྐབས་དྤེ་དུས་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཞུས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་སྦས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀིས་མཁྱྤེན་གི་ཡོད་མ་རྤེད། མཁྱྤེན་གི་མྤེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ས་
ཡིག་བརྒྱབ་པ་ཞིག་རྤེད། གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བུ་ལོན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ་དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧
པའི་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དང་འགལ་ཡོད་རྤེད། གནས་ཚུལ་སྦས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེ་དུས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གན་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་དྤེ་འང་སྦྤེད་དགོས་པ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བསན་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཐབས་ལམ་
ཞིག་སོན་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་པས་ཐབས་ལམ་ཞིག་སོན་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། ད་ལྟའི་
གནས་སངས་དྤེའི་ནང་ལྷུང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རྤེད།
ཀ༌༢། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས་བུ་ལོན་
གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ། སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་
དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་འགལ་གི་མྤེད་པའི་སྐོར་རྩོད་ལན་པའི་དགག་སྒྲུབ།
༡)

ཞུ་ལན་ ༤༌༩༌༡༠༌༢ ཨ་རིའི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་རིའི་དོན་ཁང་ལ་སོག་ཆར་གནང་བའི་ཨ་སྒོར་
ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་བཞིན་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་དགྤེ་རྩའི་རྩིས་ཁོངས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་ཨང་ ༡༢༡ ནང་གསལ་ལས་འཆར་འགྤེལ་
བརོད་དང་བཅས་མཉམ་འབུལ་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སིག་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་
ཐོབ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སིག་འགལ་ཆགས་དོན་མྤེད། (དཔང་རགས། ཨང། ༤༧། ཡིག་ཆ།) སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྤེས། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོའི་རྩིས་ཁ་འགོ་
སངས་དང་ཡུལ་ཁིམས་ཀིས་རྤེན་པས་གན་ཡིག་ནང་བུ་ལོན་ཚུལ་གིས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་དོན་
ཁང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དགོངས་དཔྱད་
ཡོང་བ་ཞུ།

༢)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེ་འདི་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་དྤེའི་ནང་ལ་གསལ་
པོ་བྱས་ནས་གོང་གསལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༡༤ ལོའ ་ི བསར་བཅོས་གཏོང་
ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་འདི་བཞིན་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་ ༧ པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་སྤྱི་མོས་ཀིས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་རྤེད། སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཚར་བ་རྤེད། སྐབས་
དྤེ་དུས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་དྤེའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་དྲི་བ་གང་ཡང་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད། སྤྱི་མོས་
ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཞིག་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་གཙོ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་རྤེད།
དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས། རྩ་བ་ཉིད་ནས་དྤེ་ཁིམས་འགལ་བྱས་མྤེད། སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༧ (༥) དང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགལ་མྤེད། སྤྱིར་བཏང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀི་འགོ་སོལ་བྱས་པ་ཡིན་ན།
གང་འདྲ་དགོས་མིན་དང་། གང་འདྲ་བཀའ་འཁོལ་སད་མིན་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅོད་རྤེད། རྒྱུན་ལས་
ཀིས་གལ་སིད་བཀའ་འཁོལ་སོད་མིན་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་དང་དོགས་པ་ཡོད་ན། དྲི་བརྩད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱུན་
ལས་ཀི་སྐུ་དབང་རྤེད། ལན་འདྤེབས་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འགན་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཡིན་ནའང་
དྲི་བརྩད་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཀའ་འཁོལ་སད་
པ་ཞིག་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་ཡིན་ནའང་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་དྤེ་རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་གཞིར་
བཞག་ཐོག་ལ་རྩིས་སྒོ་བརྒྱབ་ཟིན་པ་ཞིག་རྤེད། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚར་ཚར་བ་ཞིག་རྤེད། ཁིམས་
མཐུན་ལུགས་མཐུན་སྒང་ལ་འགོ་བཞག་པ་ཞིག་རྤེད། སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་ནང་ལ།
འབུལ་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསལ་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བས་སོ་སོ་རང་གིས་བཀའ་འཁོལ་སད་བཞག་པ་ཞིག སོ་སོ་རང་གིས་བཀའ་འཁོལ་སད་
ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཞིག་ད་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ལོ་དྲུག་བདུན་འགོ་
ཚར་བ་རྤེད། གྤེང་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་
འགལ་མིན་པ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། རྩིས་ཞིབ་ནས་ཁིམས་འགལ་མིན་པ་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཚར་བ་
རྤེད།
དྤེ་ཡང་ཁིམས་འགལ་དང་རྙོག་དྲ་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་
གནང་བ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། སྤྱི་མོས་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་
སད་པ་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་པ་རྤེད། ཚང་མ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཁིམས་
མཐུན་སྒང་ལ་འགོ་བ་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་རྩོད་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དབུ་
སྐོར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུ་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུས་ནས་ཕན་བཞག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་ཞུ་ཡང་ཐུབ་ཀི་
མ་རྤེད།
༣)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དྤེའི་ནང་ལ་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་བཀླགས་པ་ཡིན་ན། རྒྱབ་ལོངས་ངྤེས་པར་དུ་
འབུལ་དགོས་པའི་ཚིག་ཡོད་མ་རྤེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད་ད། ངྤེས་པར་དུ་རྒྱབ་ལོངས་འབུལ་
དགོས་པའི་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཁིམས་ཡིག་ནང་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་དང་གཅིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱས། གཉིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་མང་པོ་ཞུ་
དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད།
ད་ལྟ་ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་གིས་དྤེ་བར་དུ་ཀློག་མཚམས་བཞག ཁ་ནས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་སོང་
བ། དྤེ་ཡིན་དུས་མདོར་བསྡུས་ན་ཁིམས་ཡིག་ནང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ལབ་པའི་ཚིག་དྤེ་ཡོད་མ་
རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་པ་ཞུ་སོར་བའི་བཤད་སངས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། འདི་འབི་སངས་དྤེ་
ཡང་། དྤེ་འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་
ཁ་གསལ་འབུལ་དགོས་པཅས་ལབ་ནས་འབི་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཡིག་ཐོག་ལ་མྤེད་པ་ཞིག་
ངག་ཐོག་ནས་བཤད་པ་དྤེས་ཕན་གི་མ་རྤེད། ཁིམས་ལབ་པ་དྤེ་ག་རྤེད། གང་ཡོད་པ་འདི་རྤེད། དྤེ་ལ་
འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་འབུལ་དགོས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་གསལ་ཡོད་
མ་རྤེད།
ང་ཚོ་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་དྤེར། དངུལ་རྩིས་སངས་
འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པ་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགལ་མྤེད། དྤེའི་ལས་
འཆར་གི་འགྤེལ་བརོད་ཡིན་ནའང་རྤེད། ཆ་ཚང་ཞུས་བཞག་ཡོད་རྤེད། སད་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལ་
དགོས་ངྤེས་ཀི་རྩིས་ཤོག་དང་སན་ཞུ་དྤེ་ཡང་ཕུལ་བཞག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གཉིས་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་
ནས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་སད་ཡོད་རྤེད། གཏོང་ལྤེན་བསར་བཅོས་ཁིམས་ཡིག་གི་ནང་ལ་ཡིན་
ནའང་བཀའ་འཁོལ་སད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་སོར་བ་ཁོ་རང་སྐབས་དྤེ་དུས་ཡིན་ནའང་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་
རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ཞུ་སོར་བ་སྐབས་དྤེ་དུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་དུས་ཡོད་ནའང་འདྲ། མྤེད་ནའང་འདྲ།
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་འགན་དྤེ་མཉམ་འཁུར་རྤེད། དྤེ་ཡིན་དུས་སུ་གང་ལ་ཁ་གཡར་ས་དང་ཡ་ལ་དཀི་
ས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་
བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སངས་དྤེར་རྩ་བ་ཉིད་ཀིས་དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧
ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དང་འགལ་མྤེད།
ཞུ་སོར་བས་ད་ལྟ་འདི་དངོས་གནས་ལབ་པ་ཡིན་ན། སིག་གཞི་འདི་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་ཡོད་རྤེད། ཞུ་
སོར་བ་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་དུས་སྐབས་ནས་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའི་འགོ་ནས་ཞུ་
དགོས་ན། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དུས་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་ཆོད་ཡིག་དྤེ་ཡོད་རྤེད་པྤེ། འདི་བུ་
ལོན་རྤེད་དམ་བུ་ལོན་མ་རྤེད། སྐད་ཆ་འདྲི་རྒྱུ་དྤེ་སིག་གཞི་དྤེའི་དགོངས་དོན་ནང་ལ་འདུག་བ། ཞུ་སོར་
བའི་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དྤེ་སོ་སོའ ་ི འགན་མ་འཁུར་བ་ཞིག་རྤེད་མ་གཏོགས་
ཕར་ཕོགས་ཀིས་དབུ་སྐོར་བཏང་བ་ཞིག་མ་རྤེད་འདུག་བ། སིག་གཞི་འདི་དང་འགལ་ཡོད་རྤེད་ལབ་
ཡོང་དུས། འདི་སིག་གཞི་གསར་པ་མ་རྤེད་བ། སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་སིག་གཞི་ཡོད་པ་ཞིག་རྤེད་བ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆ༌༡༠༌༧། ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་ [ཀ]
༡)

ཞུ་རྩ་དོན་ཚན་ ༤་༩་༡༠་༢ ནང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བྱུང་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས། དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་ནས་
༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ འཁོད་(རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦) གནས་སུ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་
ནས་བྱུང་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ་དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསྤེས་ ༥
པ་དང་འགལ་ཡོད་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་རྩོད་བཤད་བྱས་པར། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡༠་༢ ནང་།
ལས་འཆར་འགྤེལ་བརོད་དང་བཅས་མཉམ་འབུལ་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སིག་མཐུན་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་ཐོབ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སིག་འགལ་ཆགས་དོན་མྤེད་ཅྤེས་དགག་པ་བྱས་འདུག་
ཀང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༧ (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་བཞིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་བའི་བར་
བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་) བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་ཁྤེར་རང་ལས། སྔོན་རྩིས་སིག་གཞི་
༧(༥) ནང་གསལ་ལྟར་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་
གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་གསལ་དོན་ལྟར་བྱུང་མི་འདུག

༢)

ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དང་འབྤེལ། དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལ་ཕུལ་གནས་ནང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་དགོས་
པའི་དབང་གིས་བུ་ལོན་རྣམ་པ་ཡིན་རུང་། དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཕིར་སོག་བྱྤེད་
དགོས་མྤེད་པར། རྩིས་ཁའི་ནང་སྤེད་འབབ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསན་ན་འགིག་གི་ཡོད་
ཅིང་། སྤེད་འབབ་དྤེའི་དོད་དུ་གསར་ཉོ་ཁང་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་ཚང་ཆྤེད་ཁང་མིག་
ཆུང་ཆུང་ཞིག་སད་ན་འགིག་གི་ཡོད་(རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦)ཅྤེས་གསལ་བ་དྤེར་བཀའ་
ཤག་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་འདུག་ལ། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤
ཉིན་དོན་ཁང་གི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་
ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག་པ་དང་། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་དབར་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བཞག་འདུག་ལ། དྤེ་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ཆ་ཚང་བོད་མིའི་
སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་རོགས་དངུལ་ཐོག་བྱུང་རྩིས་ཁུར་ཞུས་ཡོད་འདུག་
ཀང་། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་བཞིན་ཐོག་མ་ནས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་མཚན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཐོག་ཏུ་བཞག་སྤེ། དངུལ་འབབ་དྤེ་བུ་ལོན་ཁོངས་སུ་རྩིས་ཁུར་ཐུབ་ཡོད་ཚེ། ཁིམས་དང་ལག་བསར་
གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་མཐུན་པ་གྱུར་ཡོད་ངྤེས།
༣)

སྔོན་རྩིས་སིག་གཞི་ ༧(༥) ནང་། བཀའ་ཤག་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་ཐད་ནས་རོགས་དངུལ་
དང་། བུན་དངུལ་གསར་དུ་ལྤེན་དགོས་མཐའ་དག་ལྤེན་འཐུས་དང་། དྤེ་འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་
འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་གསལ་བ་ནས།
རོགས་དངུལ་ཞིག་ལྤེན་རྩིས་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་བུ་ལོན་ཞིག་གཡར་རྩིས་ཡོད་ན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་
མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་བསྣོལ་འཇོག་ཞུ་རྩིས་ཀི་འཆར་ཟིན་ཇི་ཡོད་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་
ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་
སད་འབུལ་དགོས་པ་ནི། སིག་གཞིའི་ནང་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་པ་ནས་ཁ་གསལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
སབས། རྩོད་ལན་པས་རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་དགོས་མཁོ་མྤེད་ལུགས་ཀི་རྩོད་བཤད་དྤེ་དག་ནི་སིག་གཞི་
འདིའི་གོ་དོན་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་ཡོད།

ཇ༽ ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད།
ཇ་༡། སྔོན་འགོའ ་ི ཐག་གཅོད།
ཇ༌༡་༡། ༢༠༡༧།༧།༩ ཉིན་དཔང་རགས་ཕིར་སོག
༡)

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༨ གསང་གནས་དྤེ་འདི་ནས་ ༢༠༡༨།༡༢།༧ དང་། ༢༠༡༩།༡།༡༤
འཁོད་གནས་སོ་སོར་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི དགོངས་དོན་ལ་འགྤེལ་བརོད་ཀིས་ངོས་འཛིན་
ཐག་གཅོད་གནང་ཟིན་པ་ལྟར། གསང་གནས་དྤེའི་བརོད་པ་རྣམས་ཁ་མཆུ་འདི་ལ་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་
ཡོད་པས། སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ཆ] ཆ་རྤེན་འོག་བང་བྱར་མ་འོས་པའི་
ཐག་གཅོད་གནང་སྤེ་ཕིར་སོག་བྱས་ཡོད།

ཇ༌༡༌༢། ༢༠༡༩།༧།༡༥ ཉིན་དཔང་རགས་བང་བྱར་མ་འོས་པའི་ཐག་གཅོད།
༡)

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང་། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་ལྷན་
གི་སིག་གཞི་ཤོག་གངས་ ༤ འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་དྤེ། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༡ [ཁ]
༡) ནང་གསལ་ལྟར། ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཟིན་པའི་ཁིམས་སིག་གང་
ཞིག་དམིགས་གསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དཔང་རགས་སུ་འདོན་
དགོས་དོན་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༢)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༥ དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཕག་བིས་ ༢༠༡༦།༥།༦ འཁོད་པ་དང་།
དཔང་རགས་ཨང་ ༦ དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཕག་བིས་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ འཁོད་པ་དང་། བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་གིས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ འཁོད་པ་བཅས་ཁ་མཆུ་
འདིའི་གནད་དོན་ལ་འབྤེལ་མྤེད་ཡིན།
དྤེ་ནི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) སྐོར་འདི་ནས་ ༢༠༡༨།༡༢།༧ དང་། ༢༠༡༩།༡།༡༤ སོ་སོར་
ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན་པས། དྤེའི་ཐོག་འཕར་ཟློས་ཀི་དཔང་རགས་དགོས་མྤེད་
འདོན་འབུལ་དང་། རྩོད་སོང་བྱྤེད་མི་ཆོག་པ་བཅས་ལ་བརྤེན། གོང་གསལ་དཔང་རགས་རྣམས་སྤྱི་
མང་གཏུག་བཤྤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ཆ] ཆ་རྤེན་འོག་བང་བྱར་མ་འོས་པའི་ཐག་གཅོད་
གནང་སྤེ་ཕིར་སོག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དཔང་རགས་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་ནས་ཕིར་འཐྤེན་ཡིན་ཞྤེས་ཐག་
གཅོད་བྱས་ཡོད།

ཇ༌༡་༣། ༢༠༡༩།༧།༡༧ ཉིན་དཔང་རགས་རྩིས་མྤེད་ཀི་ཐག་གཅོད།
༡)

རྩོད་ལན་པ་ནས་ ༢༠༡༩།༧།༡༧ འཁོད་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༩ [ཀ] ཆ་རྤེན་འོག་དཔང་
རགས་ཡིག་ཆ་འཕར་མ་ ༥ འདོན་འབུལ་ཞུས་ཏྤེ་ངོས་བཞྤེས་ཡོང་བའི་སན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་ཐད། ད་ལྟ་
གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཟིན་པ་མ་ཟད། ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་ཀང་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པས་
ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ཆ་རྤེན་འོག་ཡིག་ཆ་དྤེ་དག་དཔང་རགས་སུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཐབས་མྤེད་པར་
ཕིར་སོག་བྱས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས།

ཇ༌༡་༤། ༢༠༡༩།༧།༢༥ ཉིན་དཔང་རགས་རྩིས་མྤེད་ཀི་ཐག་གཅོད།
༡)

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཁོངས་ནས། ཨང་ ༣༤ ཡིག་ཆ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་ཨ་
རིའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སྐོར་ཞྤེས་པ་ ༢༠༡༩།༧།༡༨ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་
གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་བས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༠ གཞིར་བཟུང་དགག་པ་
བྱས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་པ་དང་། དཔང་རགས་ཨང་ ༣༦ ས་གཉིས། ཨ་
རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་
དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གི་གསུང་བཤད་ཅྤེས་པ་ལས། voice
proof 1 ཞྤེས་བཀོད་པ་དྤེ་ ༢༠༡༩།༧།༢༤ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་
སོར་བས་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༠ གཞིར་བཟུང་དགག་པ་བྱས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་སབས། གོང་གསལ་དཔང་རགས་དྤེ་གཉིས་རྩིས་མྤེད་ཀི་ཐག་གཅོད་བྱས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༢)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ [ཀ] དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ནས་
གཏུག་བཤྤེར་ཁང་ནང་ཡིག་ཆ་ཞིག་གོ་བུར་ཐོལ་རྒྱག་གིས་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཏྤེ། དྤེ་དཔང་རགས་ཀང་
མིན། གསང་བ་ཡང་མིན། ཡིན་ནའང་ཕིར་བསགས་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཞིག་མིན། འོན་ཀང་ཁིམས་
ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དང་གོད་ཡ་ནས་དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཆ་ནས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་གནད་དོན་
ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་བརོད་ཡོད།
སྐབས་དྤེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཡིག་ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་ཡར་ལྤེན་གི་ཡིན། ཡར་བངས་ནས་བྤེད་སྤྱོད་
བྱྤེད་དང་མ་བྱྤེད་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་གི་དབང་ཆའི་སྒང་ལ་གཞག་གི་ཡིན། འདི་ཕར་ཞུ་སོར་བ་ལ་
སོད་དགོས་དང་མི་དགོས་དྤེ་ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་གི་དབང་ཆའི་སྒང་གཞག་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཐག་
གཅོད་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར། འགོ་མཇུག་དང་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས། མིང་རགས་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཡིག་ཆ་
དྤེ་རྩིས་མྤེད་དུ་བཏང་སྤེ། གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བར་གཏོང་དགོས་ཀི་གནད་འགག་མ་མཐོང་།

ཇ༌༡་༥། ༢༠༡༩།༧།༣༠ ཉིན་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ།
༡)

དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་
༢༠༡༩།༧།༢༤ ཉིན་ཞིབ་གཅོད་ཉན་ཞིབ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཏུ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀས་དྤེའི་ཐོག་
རྩོད་བཤད་བྱས་རྤེས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་བག་གཡབ་བོ་བཟང་དང་། ཆོས་འཛིན་གཉིས་ཀི་བརོད་
པ་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལྷུང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཞུ་སོར་བས་
ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་པར་བརྤེན། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༩།༧།༣༠ ཉིན་རྩོད་ལན་པའི་
དཔང་པོ་གཉིས་ཕན་མྤེད་བཟོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས།
ཡིན་ནའང་། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཁ] ནང་། དཔང་པོ་ཞིག་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་
བཟོས་པའི་རྤེས་འབས་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་པས་ཐག་གཅོད་སྐབས་དཔང་པོ་དྤེའི་དཔང་རགས་ལ་ཡིད་རོན་
འཕྤེར་མིན་དང་། ཕན་ཐོགས་ཀི་ལིད་ཚད་བཅས་ཇི་ཡོད་ལ་ཁྱད་པར་འབྱུང་བ་ལས། དཔང་པོ་གང་དྤེའི་
ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་དྤེ་སྐྱུར་འཇོག་བྱྤེད་པའམ། རྩ་མྤེད་བཟོ་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་མིན་ཞྤེས་
གསལ་བ་རྩ་འཛིན་ལག་བསར་བྱས་ཡོད།

ཇ༌༡་༦། ༢༠༡༩།༨།༦ དང་ ༨ ཉིན་དཔང་པོ་དུས་ཐོག་འབོད་འགུགས་མ་ཐུབ་པ་དང་དཔང་པོ་རྩིས་མྤེད་ཀི་ཐག་གཅོད།
༡)

རྩོད་ལན་པས་དཔང་པོ་འཕར་མ་བཞི་སྤེ། ༡། ཁྤེ་ན་ཌ་ནས་ཐུབ་བསན་མཁྱྤེན་པ། ༢། ནིའུ་ཡོཀ་
ནས་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས། ༣། ཀོ་ནིག་ཊི་ཀར་ནས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་དང་། ༤། བསན་པ་བཅས་
ཐོངས་མཆན་རག་མིན་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་དངོས་དོན་བདུན་པའི་ ཁ༽ པར་དཔང་པོ་
འདོན་འབུལ་ཆོག་པའི་སན་ཞུ་ ༢༠༡༩།༨།༦ ཉིན་འབྱོར་བར། དཔང་པོར་འདོན་འཆར་དྤེ་དག་རྩོད་
ལན་པའི་དཔང་པོའ ་ི ཐོ་གཞུང་དུ་འབུལ་འཚེམས་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་མྤེད་པར་བརྤེན། འབོད་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིད་ཀི་བཀའ་འཁོལ་སད་མྤེད་པ་དང་། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་ ༢༠༡༨།༡༡།༩ འཁོད་ཚིག་ཐོ་ཞིག་
དཔང་རགས་སུ་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པས། ༢༠༡༩།༨།༧ ཉིན་རྒྱ་གར་གི་ཕི་དྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༤ པར་ཨ་
རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འདོན་འབུལ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་སད་ཡོད་ཀང་།
རྩོད་ལན་པས་འབོད་ཁིད་ཐུབ་མྤེད།
༢)

གོད་ཡ་གཉིས་ཀས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དཔང་པོར་འཕྤེར་མིན་གི་རྩོད་བཤད་ཆ་ཚང་གྲུབ་མཚམས།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༠ [ག] པའི་དགོངས་
དོན་བཞིན། ༡། དྲང་ཤུགས་དང་། ༢། རང་ཉིད་ཀི་ཁྤེ་ཕན་སྒྲུབ་པ། ༣། སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ། ༤། ཕོགས་
ཞྤེན། ༥། འཁོན་འཛིན་བཅས་ཐད་གོད་ཡ་གཉིས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གི་ལིད་ཚད་དང་། དཔང་རགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ གཞིར་བཟུང་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་
འཛིན་པ་དང་། བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤྤེས། བཀའ་ཤག་ལ་མཉམ་རུབ་སོགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱྤེད་བཅས་ལ་
བརྤེན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ཁ་མཆུ་འདིའི་དཔང་པོར་མ་འོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།

ཇ༌༡་༧། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ ཅན་དྤེའི་ནང་གསྤེས་ ༣ པའི་སྐོར།
གོང་དུ་ ག་༡། ནས་ ག་༥། ཤོག་གངས་ ༣༩ ནས་ ༥༢ བར་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་པ་ནས་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་གཤམ་གསལ།
༡)

རྩོད་གཞི་འདིའི་ཐད། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ ༤་༤་༢ ནང་། རྩོད་ལན་པས་ (དཔང་རགས་ཨང་
༢༢། བརྙན།) འདོན་འབུལ་དང་སྦྲགས། དྤེའི་ས་ཕབ་བཤུས་ཀིས་ཚིག་ཐོ་དྲངས་པའི་ནང་། ཕི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། ཞུ་སོར་བས་སྤེར་བྱྤེས་རིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་དུ་འདི་ལྟར་
གསུངས་འདུག “ད་ང་ཚོའི་རྤེ་བ་འདྲ་དྤེ། ཀུན་དགའ་ལགས་འདིར་ནིའུ་ཡོག་རང་ལ་བསད་ཐུབ་ན་
བསམས་ནས། བསད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་བསད་ཡོད། དཱ་འདིར་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡི་གྤེ་ཞིག་བཏང་བཞག་ཡོད། དྤེ་གའི་ལན་གསལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན།
གཅིག་ལས་བྱྤེད་རན་པ་རྤེད་གདའ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས། བོད་གཞུང་དང་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཟྤེར་ཁུལ་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་གདའ། གཉིས་ཀ་རྤེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་གཞུང་དང་།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་རྤེས་ཀི་གཞུང་གཉིས་ཀ

ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིག ལས་ཀ་བྱས་པའི་

ཉམས་མོང་ཡོད་རྤེད། ཨྤེ་ནི་གཅིག མི་མང་གི་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད།
གཅིག་གོ་རོགས་ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད། མི་མང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡ་དྤེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ལས་རྦད་
དྤེ་དགའ་ཆྤེན་ཞིག་གི་དྲག་གི་རྤེད་གདའ། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོད་དུས། དྤེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་
ཞིག་ཐོག་ནས་འདིར་བསད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ངས་རྤེ་བ་དྤེ་རྒྱག་གི་ཡོད” ཞྤེས་ཞུ་སོར་བས་ལས་
བྱྤེད་མིང་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་བྱྤེད་དྤེར་བསོད་བསྔགས་ཆྤེན་པོ་བྱས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ལྟ་
བུའི་གནས་སངས་འོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་བསྐོ་གཞག་མ་གནང་ན་དོ་བདག་དང་མང་ཚོགས་ནས་ག་

Page 981 of 1028

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྤེ་བསམ་གི་རྤེད་དམ། བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་པ་ལ་འཛིན་སོང་གི་རྒྱུན་གོན་སོགས་གནད་དོན་མང་པོར་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཡོད། ཅྤེས་གསལ་ཡོད། དྤེས་ན་རྩོད་ལན་པས།
༡)

ཞུ་སོར་བས་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༢།
བརྙན། ཁོ་ན་མ་གཏོགས་འདོན་འབུལ་ཐུབ་མྤེད་པ་དང།

༢)

དཔང་རགས་དྤེའི་ནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་ནང་བཀོད་པའི།
ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་
སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་བ་གང་ཡང་གསལ་གི་མྤེད་པ་
དང་། ཞུ་ལན་ ༤་༤ ནང་། བསྐོ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་
ཡོད་པ་བདྤེན་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བ་ལས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་བའམ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་
གཏན་འཁྤེལ་བ་གསལ་གི་མི་འདུག

༣)

ཞུ་སོར་བས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ འཁོད་དྲི་བརྩད་ལ་
༢༠༡༦།༡༡།༣༠ ཉིན་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་ཡིག་ཆ་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩ འདོན་འབུལ་
ཞུས་པ་ལུང་དྲངས་པའི་ནང་། ཕི ་ འབྤེ ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་བྱུང་
མཚམས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ཏུ་ལས་བྱྤེ ད ་གཅི ག ་འཇོ ག ་རྒྱུའི ་ བསམ་བོ ་ ཡོད་སྐོ ར ་བ ཤད་པ་
ལས།

གོ ང ་རི མ ་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་མ་ཐོ ན ་གོང་ཐག་གཅོ ད ་ཟི ན ་པའི་གསལ་

བསགས་བྱས་རི ག ས་མྤེ ད ་ཅྤེ ས ་གསལ་འདུག
༤)

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༢ ནང་གསལ་བའི་ཞུ་སོར་བའི་གཏམ་གྤེང་དྤེ་དག་ནི་དྲི་
བར་ལན་འདྤེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། གསལ་བསགས་བྱས་པ་ཞིག་ཀང་རྤེད་མི་
འདུག

༥)

༢༠༡༩།༦།༥ ཉིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གསལ་བཟོའ ་ི སྐབས་སུ། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་ ༤་༤་
༥ ནང་། ༢༠༡༦།༡༠།༢༨ འཁོད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ཕི་དྲིལ་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེའི་
ནང་། ཕི་དྲིལ་ལ་ཞིབ་རྩད་དགོས་ལུགས་དང།

བཀོད་མངགས་ལམ་སོན་གནང་དགོས་

ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་ནང་
གསྤེས་ ༣ པར། བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་པོ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
བཏང་ཡོད་ཅྤེས་དང་། སྐབས་འདིར་བཀའ་ཤག་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་
གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བ་དྤེ་གོང་གསལ་ ༢༠༡༦།༡༠།༢༨ འཁོད་དྤེ་རང་ཡིན་
ནམ། གཞན་ཞིག་ཡོད་ན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་འདོན་དགོས། ཞྤེས་
དྲིས་པར།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེར་རྩོད་ལན་པས། ༢༠༡༦།༡༠།༢༨ བརྡ་སོན་དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞྤེས་ལན་བཏབ་ཡོད་པ་
དང་། ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༦།༡༡།༣༠ འཁོད་སན་དུ།

གུས་

པ་དོན་གཅོད་ཀི་ངོས་ནས་ད་བར་ཁིམས་སིག་ལ་གུས་བཀུར་དང་། འཛིན་སོང་གི་འགོ་
སངས་གོ་རིམ་མ་ནོར་བའི་སྒོ་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་བཞིན་ཡོད་སམ་ཡང་། གལ་སིད་དྤེ་ལྟར་
བྱུང་མྤེད་ཚེ། དུས་ནས་དུས་སུ་གནད་དོན་རྤེ་རྤེའི་ཐོག་ལམ་སོན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བཤད་ཞུས་འདུག་པར་རྩོད་ལན་པས་དྤེའི་ཐོག་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་དང་
ལམ་སོན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ། ཞྤེ ས ་དྲི ས ་པར།
དྤེ ར ་རྩོད་ལན་པས། གནད་དོན་དྤེའི་ཐད་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བས་སོ་སོའ ་ི ངོས་
ནས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་དང་། རྩོད་ལན་པས་ཀང་ཞུ་སོར་
བས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་བརྡ་སོན་བཏང་བ་ཞིག་རྤེད།
ཅྤེས་ལན་བཏབ་ཡོད།
དྤེས་ན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ འཁོད་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
བང་དོར་བརྡ་སོན་དང་པོ་ཟྤེར་བ་བཏང་བ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠
འཁོད་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་འབྱོར་གོང་བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག
༦)

དྤེར་བརྤེན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་པར།
“སྔ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སིག་འཛུགས་ཀི་
སིག་གཞི་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པར་མི་མང་
ཚོགས་ཆྤེན་ཐོག་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་
ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་
གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་
ལྟོས་མྤེད་དང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྤེན། བང་
དོར་བརྡ་སོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་པོ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཏང་ཡོད། ”ཅྤེས་པ་དྤེ་
གཞི་རྩ་འཛིན་ཡུལ་མྤེད་སབས། གནད་དོན་ཆགས་ཀི་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་གིས། ཁ་
མཆུ་འདིའི་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་གཞིའི་གནད་དོན་རགས་ཟིན་ཁོངས་སུའང་འགོད་འཇུག་བྱྤེད་མ་
དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་སྤེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གནད་དོན་གཏན་
འབྤེབས་ཀི་ཉན་ཞིབ་གཉིས་པའི་སྐབས་དྤེ་དོན་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇ༌༡་༨། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ག༽ པའི་སྐོར་ཐག་གཅོད།
༡)

༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་གསལ་བཟོའ ་ི ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཞུ་ལན་ ༤་༤་
༢ ནང་གསལ་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ག༽ པའི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་
ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དོན་ཅི་ཡིན་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་བཤད་ཀི་གོ་སྐབས་སད་
པར།
རྩོད་ལན་པས། བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ ག༽ པའི་ནང་ག་རྤེ་བརོད་ཡོད་རྤེད་
ཟྤེར་ན། རང་གི་ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་དབང་ཚད་ལས་བརལ་བའི་ལས་དོན་ལག་བསར་
བྱ་དགོས་བྱུང་ན་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་ཞུ་གལ་དང་། གལ་ཏྤེ་དགོངས་
སྐོར་ཞུ་ཐབས་མ་འགིགས་པར་ལག་ལྤེན་མི་བསར་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ། བརག་དཔྱད་ནན་ཏན་གིས་
འགན་ལྤེན་ཐུབ་པའི་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་ལས་འོལ་ཚོད་ག་ཚོམ་རིགས་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་གསལ་ཡོད་
རྤེད། ང་ཚོ་རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཞུ་སོར་བའི་གནང་སངས་དྤེ་རང་གི་ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་
སྐབས་རང་གི་དབང་ཚད་ལས་བརལ་བའི་ལས་དོན་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀི་
ཡོད། དྤེར་བརྤེན། དོན་ཚན་འདི་དང་འགལ་འདུག་ཞུ་གི་ཡོད།
ཞུ་སོར་བས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བའི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨
ག༽ པའི་ནང་དོན་རྣམས་རྩོད་ལན་པས་སན་སོན་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། ཡིན་ནའང་དྤེ་ལ་གོ་བ་ག་འདྲ་ཞིག་
ལྤེན་དགོས་ཚུལ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་མ་སོང་། སིག་གཞི་དྤེའི་བརོད་དོན་ལ། རང་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་
བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་དབང་ཚད་ལས་བརལ་བའི་ལས་དོན་ལག་བསར་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་ཞྤེས་པ་འདིས་
ལག་བསར་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་རྤེས་གནད་དོན་འདི་ལ་ཆ་བཞག་ན།
དཔྤེར་ན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་པའི་གོང་ནས་དོན་གཅོད་ཀིས་ལས་བྱྤེད་ཀུན་
དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཟིན་པའི་གནས་སངས་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན།
གུས་པ་ཞུ་སོར་བ་ལས་བྱྤེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། གོང་རིམ་གི་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་གོང་ནས་ཐག་
བཅད། ལས་བྱྤེད་བསྐོས། སིག་འཛུགས་ལ་གོང་གུད་ཕོག གོང་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་བྱས་ཟིན་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་དགོས་ཀི་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་བསྐོ་འཆར་གི་བསམ་བོ་ཡོད། མ་འོངས་
ལས་འཆར་ནང་དྤེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཞུ་སན་
ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་ད་གིན་རྩོད་ལན་པས་ཕག་བིས་ཀི་སྐོར་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། མ་གཞི་ནས་ལས་བྱྤེད་
ཅིག་གམ་ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཁུར་མཁན་ཞིག་ས་གནས་སུ་བཅར་སྐབས་ས་
གནས་དྤེའི་མི་མང་ལ་རང་གི་མ་འོངས་པའི་ལས་འཆར་གང་ཡོད་ངོ་སོད་བྱ་དགོས་དུས། དྤེའི་སྐབས་
སུ་བསྐོ་འཆར་ཡོད། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཕག་བིས་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ལས་
བསྐོ་གཞག་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་མིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་སིག་གཞི་འདིའི་གོ་དོན་བྱས་པ་ཡིན་ན་ལག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བསར་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་འདུག ལག་བསར་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་
མྤེད། དགོངས་སྐོར་ཞུ་འོས་ཞུ་གལ་ཞྤེས་པ་ལྟར་གོང་རིམ་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་
བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་སྔོན་ནས་བསྐོས་ཟིན་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་མྤེད།
གལ་ཏྤེ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་ཐབས་མ་འགིག་པར་ལག་ལྤེན་མི་བསར་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ་ཞྤེས་པ་འདི་ག་
པར་གོ་དགོས་ཀི་རྤེད། འདི་ལག་ལྤེན་བསར་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ལས། ལག་ལྤེན་མ་བསར་བ་
ཞིག་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ཚིག་གཞན་བྤེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་མིན། གང་ལྟར་འདིའི་གོ་བ་ནི་ལག་
ལྤེན་བསར་ཟིན་པ་ཞིག་གོང་རིམ་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དབང་ཚད་ལས་
བརལ་བའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་རྤེད། ཡིན་ན་འང་ལག་ལྤེན་བསར་མ་ཟིན་པ་ཞིག་གོང་རིམ་
ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དྤེ་དབང་ཚད་ལས་བརལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མྤེད།
སྐབས་འདིར། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་
སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ ག༽ པའི་གོ་དོན་ནི། ལས་བྱྤེད་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་
ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ལས་བགོས་ནང་མ་གསལ་བའམ། དབང་ཚད་སད་མྤེད་པ་ཞིག་
བྱྤེད་དགོས་གྱུར་ཚེ། དྤེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་གོང་རིམ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ལ་ལས་དོན་དྤེ་བྱྤེད་ཆོག་
མིན་དགོངས་སྐོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏྤེ་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
སབས་མ་འགིགས་པའམ། ཞུ་ལོང་མ་བྱུང་བར་ལས་དོན་དྤེ་ལག་ལྤེན་མི་བསར་ཐབས་མྤེད་གྱུར་ཚེ།
ལས་བྱྤེད་པ་དྤེས་བརག་དཔྱད་ནན་ཏན་གིས་དྤེར་རྤེས་འབས་ཇི་འབྱུང་གི་ཉྤེན་འགན་རང་ཉིད་ཀིས་
ལྤེན་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆྤེས་གདྤེང་ཚོད་ཀི་སྒོ་ནས་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་ལས་འོལ་ཚོད་ག་ཚོམ་རིགས་བྱྤེད་
མི་ཆོག་པའི་དོན་ཡིན།
ཇ༌༡་༩། བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསྤེས་ ཆ༽ པའི་སྐོར་ཐག་གཅོད།
༡)

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༨ ཀུན་སྤྱོད་བང་དོར་ནང་གསྤེས་ ཆ༽ ནང་། རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་
འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་
འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་པའི་གོ་དོན་ནི། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོང་རིམ་
ནས་ལས་འགན་ཆ་བགོས་བཀོད་སིག་གང་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་འགོ་ལུགས་ལྟར་གཏན་
འབྤེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་འགན་ཁུར་ལྤེན་གིས་འབད་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལས། དྤེའི་ཐོག་
བསར་དུ་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་མ་བྱུང་བ་ལ་བསད་ཁག་དཀིས་ཏྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱས་
མི་ཆོག་པ་ལ་གོ་དགོས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇ༌༡་༡༠། ཁ་མཆུ་འདིའི་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཕོགས།
༡)

ཁ་མཆུའི་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་སྐབས་སུ། ༢༠༡༩།༦།༡༥ ཉིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གནད་དོན་
གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་རགས་ཟིན་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་སྣོན་འཕྲི་བཟོ་བཅོས་ག་རྤེ་དགོས་མིན་
བསམ་ཚུལ་འདོན་ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་སད་ཡོད་པ་ལྟར་གོད་ཡ་གཉིས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་
བའི་ནང་། རྩོད་ལན་པས་རགས་ཟིན་ཐོག་སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་ཚུལ་མྤེད་སྐོར་སན་འབུལ་བྱུང་བ་དང་།
ཞུ་སོར་བས་གནད་དོན་ཁ་སྣོན་དགོས་པ་གསུམ་དང་། ཚིག་བརོད་བཟོ་བཅོས་དགོས་པ་གཅིག ཁུངས་
སྤེལ་འགན་ཁུར་སོ་བཤུག་དགོས་པ་གཅིག ཚིག་བརོད་འཕྲི་འཐྤེན་དགོས་པ་གཅིག་བཅས་ཕུལ་འབྱོར་
བྱུང་ཡོད།
༢༠༡༩།༦།༡༩ ཉིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རྩོད་ལན་པར་ཞུ་སོར་བས་སྣོན་འཕྲིའི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་
འབྱོར་ལ་དགག་པ་ཡོད་མྤེད་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་ལྟར། རྩོད་ལན་པས་ ༢༠༡༩།༦།༢༤ ཉིན་ཞུ་སོར་བའི་
གནད་དོན་རགས་ཟིན་ཐོག་སྣོན་འཕྲི་དང་། ཁུངས་སྤེལ་འགན་ཁུར་སོ་བཤུག་གི་བསམ་ཚུལ་ཡོངས་
རོགས་ལ་དགག་པ་བྱས་ཏྤེ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།
༢༠༡༩།༦།༢༧ ཉིན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་སོར་བའི་བསམ་ཚུལ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དགག་ལན་
སྒྲུབ་བྱྤེད་རྤེ་རྤེ་བཞིན་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཏྤེ། ཞུ་སོར་བའི་གནད་དོན་རགས་ཟིན་ཐོག་སྣོན་འཕྲི་ཡོང་བའི་
བསམ་ཚུལ་གསུམ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། བསམ་ཚུལ་གསུམ་ལ་བདག་སོད་མི་བྱྤེད་པའི་ཐག་
གཅོད་བྱས་ཏྤེ། ཁ་མཆུ་འདིའི་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་གཞིའི་དངོས་དོན་བརྒྱད་དང་། ཁིམས་དོན་གཉིས་མཐའ་
མའི་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོད།
ཡིན་ནའང་། སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༤༠ [ང] ནང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་ཁ་མ་བཏང་གོང་
དུས་ཚོད་གང་རུང་ལ་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཟིན་པ་གང་ཞིག་ལ་སྣོན་འཕྲི་སྒྱུར་བཅོས་གང་འོས་བྱས་
ན་ཆོག་པ་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་བའི་ཆ་རྤེན་འདིའི་ཐོག་གོད་ཡ་གཉིས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སན་འབུལ་ཞུ་
མཁན་བྱུང་མྤེད།

ཇ༌༡་༡༡། འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢༠ ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་ནོར་བྱུང་བའི་སྐོར།
༡)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། འདྤེམས་ལྷན་
སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢༠ ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་རྤེས་བྱུང་མོད། གཉིས་ཀས། འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་། ལས་
བྱྤེད་སྤེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱྤེད་སུ་ཞིག་ལ་ཉྤེས་སོན་ར་འཕྲོད་བྱུང་སྤེ། གནས་རིམ་ཕབ་པའམ།
བགྤེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར། གནས་དབྱུང་བྱྤེད་དགོས་ཀི་སིག་མཐུན་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་ཟིན་ཏྤེ་མཐའ་
མའི་ཐག་གཅོད་ཆྤེད་འཆར་གཞི་བཀའ་ཤག་གིས་ཕུལ་རིགས། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་
རོག་ཞིབ་ཀིས་འོས་འཚམས་ལ་གནས་ཕབ་བམ་གནས་དབྱུང་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ་ཞྤེས་སིག་གཞི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྙིང་པའི་ཚིག་འབྲུ་མ་གཏོགས། ༢༠༡༦།༩།༢༩ ཉིན་སྐབས་ ༡༦ པའི་སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་དུས་ ༢ པའི་
ཐོག་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ། གནས་སར་བཀག་བསིལ་ལམ། གནས་
རིམ་ཕབ་པའམ། བགྤེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར། རྩ་དགོངས་སོད་པ། གནས་དབྱུང་གཏོང་བ་བཅས་གང་རུང་
གི་འཆར་གཞི་ཞྤེས་པའི་ཚིག་དོན་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་པ་དྤེ་རིགས་ཁིམས་སིག་ལ་འགན་ཁུར་
དོ་སྣང་ཆུང་སོན་རྤེད་འདུག སད་ཁིམས་སིག་བསར་བཅོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་རྒྱུས་ལོན་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ལུང་འདྲྤེན་དང་། འགྤེལ་བཤད། བཀོལ་སྤྱོད་བྱྤེད་དགོས་པ་འཛིན་སོང་གི་ལས་
འགན་གལ་ཆྤེན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།
ཇ༌༡་༡༢། གསལ་བཟོའ ་ི ཉན་ཞིབ་སྐབས་ཀི་ཐག་གཅོད།
༡)

༢༠༡༩།༦།༡༥ ཉིན་གནད་དོན་གཏན་འབྤེབས་ཀི་ཉན་ཞིབ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
ངོ་སོད་གནང་བའི་ནང་། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་ཀི་སྐབས་སུ། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་རྤེ་རྤེ་བཞིན་བཏོན་ཏྤེ། ཞུ་ལན་དུ་དགག་པ་བྱས་མི་འདུག་པས། རྩོད་ལན་
པས་ངོས་ལྤེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ་ཞྤེས་འདྲི་སྐབས། ཞུ་ལན་ནང་ལ་ལན་བརྒྱབས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དང་། ཞུ་
ལན་ནང་གང་ཕུལ་བཞག་པ་དྤེ་ག་རང་ཡིན་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་ནང་གསལ་བ་དྤེ་ལས་ལྷག་པའི་འགྤེལ་
བཤད་མྤེད་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་ནང་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་ནང་སྔ་ཕི་བསོམས་ན་ཚང་མ་
ཚུད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་དུ་དོན་ཚན་ཚང་མར་ལན་བརྒྱབས་ཡོད་ཟྤེར་བ། ཞུ་ལན་ནང་ནང་དོན་
གི་ཆ་ནས་ལན་བརྒྱབས་ཡོད་ཟྤེར་བ། སྔ་ཕི་གོང་འོག་ཏུ་ལན་བརྒྱབས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དང་། སྐབས་རྤེར།
མ་འོངས་པར་གོ་རིམ་བསིགས་ཏྤེ་ཞུ་ཆོག་གི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། ལན་ཐྤེབས་སོང་མྤེད་ན་མ་འོངས་པར་
གཟིགས་ཆོག་ཟྤེར་བ། མ་འོངས་པར་བཀའ་འཁོལ་གནང་ན་ལན་བརྒྱབ་ཆོག་ཟྤེར་བ། དུས་ཚོད་སད་ན་
ལན་བརྒྱབ་ཡོང་ཟྤེར་བ། བཀའ་འཁོལ་རག་ན་དྤེའི་ཐོག་གསལ་ཁ་བཟོ་ཆོག་ཟྤེར་བ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་
གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་བ་སོགས་ནས། དོན་ལ་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ དང་ ༤༠ ནང་
གསལ་ལྟར་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་ནང་སོན་འཛུགས་བྱས་པའི་དོན་ཚན་ཁག་ཅིག་ལ་རྩོད་ལན་པས་
ཁིམས་ཡིག་ལྟར་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་བསགས་བྱས་ཡོད།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་ཀི་ཞུ་སྒོ་གང་ཡིན་ཁིམས་ཡིག་ངོ་
སོད་དང་། ལམ་སོན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བ་རྤེ་རྤེ་བཞིན་གདོང་ལྤེན་
བྱྤེད་སངས་དྤེ་དག་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་ལྟར་མ་བྱུང་ན་མཇུག་འབས་ཅི་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་མྤེད་ཡང་
ནས་བསར་དུ་དྲན་གསོ་དང་། ར་སོད་རིམ་པར་བྱས་ཡོད།
གསལ་བཟོའ ་ི གནད་དོན་རྤེ་རྤེའི་སྐབས་སུ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་ལན་པས་གསལ་བཟོའ ་ི དྲི་བར་
འགན་ཁུར་ལྤེན་སངས་ལ་གཞིགས་ཏྤེ། ལན་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། ལན་མྤེད་ན་ཞུ་སོར་
བའི་སོན་འཛུགས་དྤེ་སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཅ] གཞིར་བཟུང་རྩོད་ལན་པས་ངོས་ལྤེན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བྱས་པར་ཆ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་ཇི་ཡིན་སྐབས་མཚམས་སོ་
སོར་ངོ་སོད་བྱས་ཡོད།

ཇ༌༢། མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད།
ཇ༌༢༌༡། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཇ༌༢༌༡༌༡། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཀ]
༡)

ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ 5M ཞྤེས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་དྤེའི་ནང་། དབུ་མའི་ལམ་དང་། གཞྤེན་
སྐུལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ། དཔལ་འབྱོར་བཅས་མ་
གཏོགས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་སྐོར་གང་ཡང་གསལ་གི་མི་འདུག

༢)

ཀ

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་
འབྤེལ་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ ༢༠༠༦ ཞྤེས་པར་ (༢༠༡༩།༧།༡༠
ཉིན་ཞིབ་གཅོད་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་འཕར་མ་ཨང་
༥༡ རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཅན།) གསལ་བའི་ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་
ཕོགས་ཀི་ལམ་སོན་ནང་།
༡) དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་སིད་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར།
༢) ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་དང་
འབྤེལ་བའི་སྐོར།
༣) ཁྱབ་ཁོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་འབྤེལ་ལམ་དང་། ལས་འགུལ་
སྐོར།
༤) ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་ཁག་མཉམ་འབྤེལ་ལམ་དང་། བོད་
དོན་གནས་ཚུལ་འགྤེམས་སྤེལ་ཇི་བྱུང་སྐོར།
༥) ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རིགས་མཉམ་
འབྤེལ་བའི་སྐོར།
༦) ཚོགས་འདུ་དང་། ཚོགས་ཆྤེན་སོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་སྐོར།
༧) གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གི་ནང་མ་ཚུད་པའི་དོན་གནད་གཞན་ཁག་གི་སྐོར།
༨) འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་གསུམ་ནང་ལས་འཆར་སྐོར་བཅས་སོ། ཞྤེས་དང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཟླ་གསུམ་ལས་བསོམས་འབུལ་ཚེས་སུ། ཟླ་གསུམ་དང་པོའ ་ི ལས་བསོམས། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡
ནང་ཚུད་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ཟླ་གསུམ་གཉིས་པའི་ལས་བསོམས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནང་
ཚུད་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ཟླ་གསུམ་གསུམ་པའི་ལས་བསོམས། ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནང་ཚུད་
ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ཟླ་གསུམ་བཞི་པའི་ལས་བསོམས། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནང་ཚུད་ཕུལ་ཟིན་
པ་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་བ་ལས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་
སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དྤེར་བརྤེན།
སྐབས་དུས་སོ་སོའམ། སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོ་ཞྤེས་པ་ནི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་མ་ཐག་པའི་དུས་
ཐུང་གི་གནས་སྐབས་དྤེ་ག་རང་ལ་གོ་དགོས་པས། དུས་བཅད་ལྟར་ཟླ་གསུམ་དང་། ལོ་འཁོར་
ལས་བསོམས་འབུལ་དགོས་པའི་ལམ་སོན་དྤེ་སྐབས་དུས་སམ་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་སན་
གསན་ཞུ་དགོས་པ་ལ་སར་ན་མི་འགིག
ཁ

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༨ ཀུན་སྤྱོད་བང་དོར་ནང་གསྤེས་ ཆ༽ ནང་། རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་
ལས་འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་
བསད་དྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་པའི་གོ་དོན་ནི། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་ལས་
ཁུངས་ཀི་གོང་རིམ་ནས་ལས་འགན་ཆ་བགོས་བཀོད་སིག་གང་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་
འགོ་ལུགས་ལྟར་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་འགན་ཁུར་ལྤེན་གིས་འབད་སྒྲུབ་
དགོས་པ་ལས། དྤེའི་ཐོག་བསར་དུ་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་མ་བྱུང་བ་ལ་བསད་ཁག་དཀིས་ཏྤེ་
འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱས་མི་ཆོག་པ་ལ་གོ་དགོས། དྤེར་བརྤེན། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་
ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་སམ། ལས་བགོས་བྱས་མྤེད་པ་ཞིག་དོན་ཚན་འདི་
དྲངས་ཏྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱས་པར་སྒྲུབ་མི་ཐུབ།
ག ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་
བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ ༢༠༡༧ (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༥
པ) ཞྤེས་པའི་ནང་།
ཨང་།

ཟླ་ཚེས།

དོན་གནད།

ཤོག་གངས།

༦༨ ༢༠༡༧།༤།༢༠ ༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་

༡༠༤་་༡༠༥

གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་། གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་

ཐོན། འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་བརྒྱུད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་
ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་

བསོམས་བཅས་སན་གསན་ཞུ་དགོས་བཀོད་ཁྱབ།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཅས་གསལ་འདུག་པ་ནས། ལམ་སོན་འདི་ ༢༠༡༧ ལོར་ཐོག་མར་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ།
༣)

དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་དང་། དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀིས།
སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་བྱུང་ལུགས་དཔང་རགས་
སུ་ཡིག་ཆ་འདོན་འབུལ་བྱས་ཡོད་ནའང་། དྤེར་སྤྱི་མང་བདྤེན་དཔང་བྱྤེད་པོའ ་ི དན་རགས་མྤེད་པ་དང་།
རྩོད་ལན་པའི་དབང་ཚད་འོག་ཏུ་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པའི་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ས་
ཁད་རྒྱང་ཐག་རིང་བས་འབོད་ཁིད་མ་ཐུབ་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་བགང་ཆོག་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་།
དོན་ཟུར་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་དྷ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་སུ་ཡོད་བཞིན་དུ་དཔང་པོར་འབོད་ཁིད་མ་བྱས་པ་དྤེ།
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཁ་མཆུའི་བྱ་རིམ་ལ་འགན་ཁུར་ཚུལ་བཞིན་མ་ཞུས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ཞིང་།
གལ་སིད་དྤེ་དོན་བདྤེན་འབྤེལ་ཡིན་ཚེ། དོན་གཅོད་གསར་རྙིང་དབར་རྩིས་སོད་ལྤེན་སྐབས་རྒྱུས་སོན་
ངོ་སོད་བྱུང་མྤེད་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩར་བིས་པ་དྤེར་ཞུ་ལན་དང་། རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་དགག་ལན་
མྤེད་སབས། དྤེ་དག་ལ་དཔང་རགས་ཀི་ཕན་ཐོགས་ལིད་ཚད་ལོངས་ངྤེས་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།

༤)

རྩོད་ལན་པས་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཁ་པར་མང་པོ་ཞྤེ་པོ་ཞིག་
བཏང་ཡོད་རྤེད། Airtel company ལ་ཁ་པར་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་
ཡིན་དུས་ཁ་པར་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། Message མང་པོ་བཏང་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་
Message ཁ་ཤས་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཕར་བདའ་འདྤེད་བཏང་ནས་ཁྱོན་ནས་ཡ་ལན་བྱས་ཡོད་མ་

རྤེད། ང་ཚོར་དཔང་རགས་ཡོད་ཅྤེས་གྤེང་བ་ཙམ་ལས་ཁ་པར་དང་འཕྲིན་ཐུང་བཏང་བའི་དཔང་རགས་
འདོན་འབུལ་བྱས་མྤེད་པ་དང་། བཏང་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། དྤེས་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི ལས་
དོན་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་བྱས་པ་ཁུངས་སྤེལ་གི་མི་འདུག
སིད་སོང་ ༢༠༡༦།༡༡།༢༡-༢༢ བར་ཁྤེ་ན་ཊ་དང་། ༢༠༡༦།༡༡།༢༣-༢༤ བར་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་ཕྤེབས་
སྐབས་སོ་སོར་ཞུ་སོར་བ་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཏྤེ་ལས་དོན་སན་སྤེང་ཞུས་སྐོར་དང་། སིད་སོང་གིས་
སྐབས་དྤེ་དག་ཏུ་ཞུ་སོར་བར་སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་གནང་
རིགས་བྱུང་མྤེད་སྐོར་བརོད་པར་རྩོད་ལན་པས་དགག་པ་བྱས་མྤེད་པ།
ཞུ་ལན་ ༤་༣་༡ ནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལྡི་ལིར་མཛད་བྤེལ་ཆྤེ་བའི་སྐབས་ཤིག་འཁྤེལ་བ་
དང་དྤེ་བཞིན་ཞིབ་ཕྲའི་ལམ་སོན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ཡོད་པར་བརྤེན་ལམ་སོན་
ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཁོམ་གྱུར་མྤེད་ཅྤེས་བིས་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྤེན། ངག་ཐོག་ནས་ཀང་ཞུ་སོར་བར་
སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པའི་ལམ་སོན་གནང་བའི་ཁུངས་སྤེལ་མི་འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༥)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༢༠༡༧།༤།༢༠ འཁོད་ཡིག་ཏུ། མཁྱྤེན་ཆུབ་ཅྤེས་གསལ་བའི་ཚིག་དྤེའི་ཤུགས་བསན་དུ་དྤེ་སྔ་ཡོད་པ་
ཞིག་སོན་གི་ཡོད་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་དྤེ་སྔ་ལམ་སོན་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྤེལ་དུ། དཔང་རགས་ཨང་
༥༡ པ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་
འབྤེལ་བའི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ ༢༠༠༦ ཞྤེས་པ་དྤེ་མ་གཏོགས་འདོན་འབུལ་
ཞུས་ཐུབ་མྤེད་པ་དང་། རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་དྤེའི་ནང་ཟླ་གསུམ་དང་། ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཟླ་དུས་
ནམ་གི་ཚེ་འབུལ་དགོས་གསལ་བ་ལས། སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་ཞུ་དགོས་སྐོར་
གསལ་གི་མི་འདུག

༦)

གོ ང ་རི མ ་ནས་ལམ་སོ ན ་ཡོ ད ་མྤེ ད ་ལ་མ་ལྟོ ས ་པར། བོ ད ་མི འི ་ སི ག ་འཛུགས་ཀི ་ འཛི ན ་སོང་
སི ག ་གཞི ་ དོ ན ་ཚན་ལྔ་པའི ་ ༢(ག) དགོ ང ས་དོ ན ་ལྟར། དོ ན ་ཁང་ནས་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཁུར་བའི ་ ཐོ ག ་ནས་ལས་དོ ན ་སན་སྤེ ང ་ཞུ་དགོ ས ་པ་རྩོ ད ་མྤེ ད ་
ཡི ན །

ཇ༌༢༌༡༌༢། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཁ]
༡)

གོང་དུ་དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཀ༽ ནང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་
བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པར་བརྤེན། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཁ༽ སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་
ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཐབས་མྤེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས།

ཇ༌༢༌༡༌༣། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི [ག]
༡)

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བའི་ཐོག་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གསལ་བསགས་བྱས་
པའི་ཁོངས་ནས། ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་ ༣ པ་དང་། ༤ པར་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཟྤེར་བ་དང་། ༨ པར་
ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཞྤེས་བཏང་ཡོད་པ་ཕུད། འཕྲོས་དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་། ༥ པ་དང་། ༦ པ་དང་། ༧ པ་
དང་། ༩ པ་བཅས་ནི་ཞུ་སོར་བའི་ལས་རྒྱུན་རིང་ལས་དོན་འགིག་མིན་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གང་
ཡང་གསུངས་མྤེད་པ་ཞིག་འཕོ་འགྱུར་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཟིན་ཏྤེ་ལས་མཚམས་མ་བཞག་པའི་དུས་
ཚེས་ནང་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དྤེ་དག་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཡིན་པ་ཞུ་སོར་བས་
ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།

༢)

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་དྤེའི་ནང་གསྤེས་ ༡ ནི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་
འབྤེབས་བྱས་པའི་དངོས་དོན་བརྒྱད་པ་སྤེ། སྤྱི་བསོམས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡིན་པ་ལས། བྱྤེ་བག་གི་སོན་
འཛུགས་མྤེད་པ་དང་། ནང་གསྤེས་ ༡༠ པ་དྤེའང་འཕོ་འགྱུར་གི་དུས་ཚོད་སྐོར་ལ་ཡིན་པ་ལས། སོན་
འཛུགས་བྱྤེ་བག་མྤེད་པས། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ནས་རྩོད་བཤད་བྱས་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇ༌༢༌༢། དངོས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོ ད །
༡)

ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ དངོ ས ་དོ ན ་དང་པོ འ ་ི [ཀ] ནང་གསལ་གི ་ ངོ ས ་འཛི ན ་ལ་བརྤེ ན ་ནས།
སྐབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནས་ཚུལ་སན་སྤེང་དགོས་པ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་འགན་ཞུ་
སྒོའ ་ི ཁོངས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་།

༢)

ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ དངོ ས ་དོ ན ་དང་པོ འ ་ི [ཁ] ནང་གསལ་གི ་ ངོ ས ་འཛི ན ་ལ་བརྤེ ན ་ནས།
སན་སྤེང་དུས་ཐོག་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་རང་གི་ཁུར་བབས་ལས་འགན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་
རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མྤེད།

༣)

ཞུ་རྩ་ ༤་༣ (གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༢ པ་) ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་སིད་འཛིན་ཐུག་འཕྲད་སྐོར་སན་སྤེང་
མ་ཞུས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་དང་། ཞུ་རྩ་ ༤་༦ (གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༥ པ་) ཨ་རི་གོས་ཚོགས་
ཀི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི མི་སྣར་ཐུག་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༧ (གསལ་བཤད་
དོན་ཚན་ ༦ པ་)ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སོན་ཐབས་ཐོག་འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་པའི་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༨
(གསལ་བཤད་དོན་ཚན་ ༧ པ་) དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་སྐོར། ཞུ་རྩ་ ༤་༡༠ (གསལ་བཤད་
དོན་ཚན་ ༩ པ་) བཀའ་བོན་འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ངན་བསབ་བྱས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་བཅས་ནི་
རྩོད་ལན་པས་བསམ་བཏང་དྲན་སྤེས་ཀིས་ཞུ་སོར་བར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་
པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་སོང་།

ཇ༌༢༌༣། དངོས་དོན་གཉིས་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
༡)

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་
གནས་སུ། དྤེ ་ སྐོ ར ་འབྤེ ལ ་ཡོད་ཨ་རི ་ སྐུ་ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ལས་ཁང་ནས་དྤེ ་ གར་ཞུས་ཡོད་
དམ་མྤེ ད ། བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེ ང ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོ ང ་ན་དྤེ ་ སྐོར་ཞི བ ་བརྩད་ཀི ས ་གཞུང་
འབྤེ ལ ་སན་སྤེ ང ་མི ་ དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་ཇི ་ ཡི ན ་བཅས་སན་སྤེ ང ་དགོ ས ་པ་དང་། སད་ཕིན་
དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཕྤེབས་འདུག་པ་
(དཔང་རགས། ཨང། ༢༨། ཡིག་ཆ།) ཞྤེས་གསལ་བ་དྤེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་ཁྱབ་གནང་བ་
ཞིག་རྤེད་འདུག
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ ༢༠༡༧།༤།༢༤ ཉིན་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འཁོད་གནས་བཀོད་རྒྱ་ནང་། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་
ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་བལྟ་སྐོར་ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་
ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་པར། དྤེ་སྐོར་འདི་ལས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་སན་
སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དང་། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་བཀའ་ནན་ཕྤེབས་འདུག་ན། གནས་ཚུལ་དྤེ་སྐོར་འཕྲལ་
དུ་འདི་གར་ལན་གསལ་གཏོང་དགོས་པར་དགོངས་མངའ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཞིབ་ཕྲ་འདི་མཉམ་ཆབས་འབུལ་
ཞུས་པའི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་རྒྱ་ནང་གསལ་བ་བཅས། (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
༢༠༡༩།༦།༡༨ ཉིན་རྩོད་ལན་པར་འདོན་འབུལ་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་བཞིན་ཕུལ་བའི་དཔང་
རགས་ཡིག་ཆ།) ཞྤེས་བཏང་འདུག་པར།
དྤེར་ཨ་རི་དོན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧།༥།༡ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལ་ཕུལ་བའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་
ཕིང་ཨ་མི་རི་ཀར་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བདྤེ་ཆྤེན་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོས་བོད་
རིགས་བཞི་ཙམ་གིས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་སྤེབས་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་ལུགས་བརོད་ཚིག་འཁོད་པའི་
འཕྲྤེད་དར་འཕར་ཏྤེ། ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་མཁན་རྒྱ་རིགས་རུ་བསར་ནང་ལངས་བསད་པའི་
འདྲ་པར་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཐོན་སོང་བ་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་
པའི་འགུལ་སོད་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞུ་མུས་ཐོག གོང་གི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་
མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་ཡོད་ཨྤེ་ཡོད་སམ་སྤེ། ཞལ་པར་བརྒྱུད་ར་དབང་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སན་སྤེང་
ཞུས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིང་། མ་འོངས་པར་མཁྱྤེན་རོགས་དགོས་
ངྤེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལྷོད་གཡྤེངས་སུ་མ་སོང་བ་ཞུ་ཆོག་ (དཔང་
རགས། ཨང། ༢༩། ཡིག་ཆ།) ཅྤེས་གསལ་བཤད་ཞུས་འདུག་པས། རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་
༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལ་བཏང་གནས་དྤེ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་ཁག་གུང་བསིགས་སྐབས། དྤེ་ཉིད་བང་དོར་བརྡ་སོན་དུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་རྩ་
བ་ནས་མི་འདུག
༢)

ཞུ་ལན་ ༤་༥་༡ ནང་། “ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་རྣམ་པར། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༧།༤།༢༠ བཀོད་རྒྱ་ནང་། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་
གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང་། གསང་གནས། ལས་བསོམས་
བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ཡང་བཀའ་ནན་ཕྤེབས་འདུག་ན་ཞྤེས་གསལ་བ་དང་འབྤེལ།
ཞིབ་གཅོད་སྐབས་རྩོད་ལན་པས་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༠ ཁོངས་ ༢༠༡༥།༩།༢༢ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་། སད་ཕིན་ཆད་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་ནས་༸གོང་ས་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རིམ་གི་གནས་
ཚུལ་བཟང་ངན་ཇི་བྱུང་གི་སན་ཐོ་ཞིབ་གསལ་རྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚང་གཉིས་སོ་སོར་དུས་ཐོག་ངྤེས་འབུལ་དགོས་ཞྤེས་འཁོད་འདུག་པ་ལས། དྤེའི་ནང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་
འབང་པའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་སན་སྤེང་དགོས་པའི་སྐོར་གང་ཡང་གསལ་གི་མི་འདུག
༣)

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དགའ་བསུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་
དང་། ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༠༦ པའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁྤེལ་བ་དྤེ་
གཉིས་ནི་གཅིག་ཏུ་སྦྲྤེལ་ནས་ཡོད་ཅྤེས་རྩོད་ལན་པས་བརོད་ཡོད་ཀང་། སྤྱིར་ན་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་
རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཡིན་
ཡང་། ༢༠༡༧།༤ ནང་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་བསུ་བ་བྱས་པ་དང་། ༢༠༡༧།༦ ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་
ས་གནས་གཞན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་གཉིས་དུས་ཚོད་དང་ས་གནས་གང་གི་ཆ་ནས་གཅིག་ཏུ་
སྦྲྤེལ་ནས་མྤེད་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།

༤)

༢༠༡༥།༩།༢༢ འཁོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལམ་སོན་གཞིར་བཟུང་། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་ཞུ་སོར་
བས་ ༢༠༡༧།༦།༢༦ ཉིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྤེ་ཕར་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་རྤེས།
༢༠༡༧།༦།༢༩ ཉིན་ᩚᨑ᪠ས་བསྒྱུར་གི་སྐབས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དང་། གསར་ཤོག་ནང་ལ་གང་
ཐོན་པ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ལས་བསོམས་དུས་ཐོག་ཕུལ་སྐོར་བརོད་པ་ལ་རྩོད་ལན་པས་
དགག་པ་བྱས་མྤེད་པས། ལས་བསོམས་ཕུལ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།

༥)

ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་མཛད་
འཕྲིན་རྣམས་བཀ་ཤིས་ལོ་ལྤེགས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐོག་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་པ་མི་འདུག

ཇ༌༢༌༤། དངོས་དོན་གཉིས་པའི་ཐག་གཅོད།
༡)

ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ དངོ ས ་དོ ན ་གཉི ས ་པའི ་ [ཀ] ནང་གསལ་གི ་ ངོ ས ་འཛི ན ་ལ་བརྤེ ན ་ནས།
དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པ་དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ གནས་ཚུལ་མཁོ ་ སྒྲུབ་དང་སན་སྤེ ང ་དགོ ས ་པའི ་
ལམ་སོ ན ་ཡོ ད ་པར་ལྟོ ས ་མྤེ ད ་ལྷོ ད ་གཡྤེ ང ་ཆྤེ ན ་པོ་བཏང་ཡོད་ཅྤེ ས་པ་རྩོ ད ་ལན་པས་ཁུངས་
སྤེ ལ ་ཐུབ་མ་སོ ང ་།

༢)

ཞུ་ལན་ ༤་༥ ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་བརྡ་སོན་བཀོད་ཁྱབ་ཐྤེངས་གཉིས་པ་དྤེ་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེ།
༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་དྲིལ་ལ་བཏང་བ་དྤེ། ཕི་དྲིལ་ནས་དྤེ་ཉིན་རང་དོན་
གཅོད་ཁག་ལ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༢༠༡༧།༤།༢༤ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ནས་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་ལན་
གསལ་གཏོང་དགོས་པའི་ཡི་གྤེ་བཏང་འདུག་ཀང་། དྤེ་ནི་ཞུ་སོར་བའི་གསལ་བཤད་ཞུ་སན་
༢༠༡༧།༥།༡ འཁོད་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་རྤེས་བང་དོར་བརྡ་སོན་བཏང་བ་མ་ཡིན་པར། གོང་གི་
༢༠༡༧།༤།༢༠ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་དྲིལ་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གྤེ་དྤེ་ག་རང་བང་དོར་བརྡ་སོན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག་པར་བརྤེན། སྔ་ཕི་འཛོལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་
ཡིན།
ཇ༌༢༌༥། དངོ ས ་དོ ན ་གསུམ་པའི ་ ཐོ ག ་ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ངོ ས ་འཛི ན །
ཇ༌༢༌༥༌༡། དངོ ས ་དོ ན ་གསུམ་པའི་ [ཀ]
༡)

ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ 5M (རྩོ ད ་ལན་པའི ་ དཔང་རགས་ཨང་ ༡༩) ཞྤེས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་
སོན་དྤེའི་ནང་། དབུ་མའི་ལམ་དང་། གཞྤེན་སྐུལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ། དཔལ་འབྱོར་བཅས་གསལ་བའི་ ཀ པའི་ནང་གསྤེས་ ༤ ནང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་ཆྤེ་མཐོང་གོང་མཐོར་གཏང་རྒྱུ་ཞྤེས་པའི་ནང་། སོ་སོའ ་ི ས་གནས་སུ་སིད་སོང་དང་། ཡང་ན་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་བ་ལས། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་དང་སིད་སོང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར་གསལ་གི་མི་འདུག

༢)

༢༠༡༧།༤།༡༢ ཉིན་སིད་སོང་གིས་ཞུ་སོར་བར་ཁ་པར་ཐོག སིད་སོང་དང་ཨ་རི་གོས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་དང༌། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་དབུ་འཛིན་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས་བཀོད་
མངགས་གནང་བ་གོད་ཡ་གཉིས་ཀར་རྩོད་པ་མི་འདུག་ཀང་། ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཞུ་སོར་བས་སིད་
སོང་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཡུལ་གི་མི་སྣའི་ཐོ་གཞུང་ཨི་མྤེལ་བརྒྱུད་ཕུལ་བའི་ནང་། I have already
written to offices of Speaker Paul Ryan , Senate Majority leader Mitch
McConnell , Senate Minority leader Charles Schumer , Matthew
Pottinger and Leah Bray white house NSC, Arthur Brooks of AEI,
Heritage Foundation, Noah Krystel -State Department for meetings
during your visit. As and when meetings get confirmed I will let you
know. ཞྤེས་གསལ་བ་དྤེར། སིད་སོང་གིས་ Good to know (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་འཕར་

མ་ཨང་ ༣ པ་) ཤྤེས་པར་དགའ་པོ་བྱུང་ཞྤེས་འབྱོར་ལན་བཏང་འདུག་པ་ལས། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་ལན་
དུ་བིས་པ་ལྟར། གལ་སིད་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐུག་དགོས་པའི་བཀོད་
མངགས་བྱས་ཡོད་ཚེ། འབྱོར་ལན་དྤེ་གཏོང་སྐབས། བཀོད་མངགས་ནང་བཞིན་སྒྲུབ་ཐུབ་མི་འདུག་
ཅྤེས་དྲན་སྐུལ་བྱྤེད་དགོས་ངྤེས་ཀང་། དྤེ་ལྟའི་དྲན་སྐུལ་གནང་མི་འདུག
ཇ༌༢༌༥༌༢། དངོས་དོན་གསུམ་པའི་[ཁ]
༡)

ཞུ་སོར་བས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་དབུ་
ཁིད་སོགས་ལ་ཨི་མྤེལ་བརྒྱུད་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བསྤེན་འདུག་ཀང་།
འབྤེལ་ཡོད་ནས་བྤེལ་ཟིང་དབང་གིས་དུས་སབས་མ་འགིག་པའི་གནས་ལན་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་གནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འདུག་པས། ངོ་བཅར་རམ་ལས་བྱྤེད་ཆྤེད་གཏོང་གིས་ཨུ་ནན་ཞུ་རྒྱུ་ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པའི་བྱྤེད་ཐབས་ཤིག་
ཏུ་མ་མཐོང་།
༢)

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༨ ཀུན་སྤྱོད་བང་དོར་ནང་གསྤེས་ ཆ ནང་། རང་ལ་འགན་དབང་ལས་བགོས་ཟིན་པའི་ལས་
འགན་གི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྐོར་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མིན་ལ་བསད་དྤེ་
འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་མི་ཆོག་ཅྤེས་པའི་གོ་དོན་ནི། ལས་བྱྤེད་ཅིག་ལ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོང་རིམ་
ནས་ལས་འགན་ཆ་བགོས་བཀོད་སིག་གང་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་འགོ་ལུགས་ལྟར་གཏན་
འབྤེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་འགན་ཁུར་ལྤེན་གིས་འབད་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལས། དྤེའི་ཐོག་
བསར་དུ་གོང་རིམ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་མ་བྱུང་བ་ལ་བསད་ཁག་དཀིས་ཏྤེ་འགན་ཁུར་གཡོལ་ཐབས་བྱས་
མི་ཆོག་པ་ལ་གོ་དགོས། དྤེར་བརྤེན། སྐབས་འཕྲལ་ལས་དོན་བཀོད་མངགས་གནང་བ་གང་ཞིག་དྤེ་ནང་
བཞིན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ཚེ་དོན་ཚན་འདི་དྲངས་ཏྤེ་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པར་
སྒྲུབ་མི་ཐུབ།

ཇ༌༢༌༦། དངོས་དོན་གསུམ་པའི་ཐག་གཅོད།
༡)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་གསུམ་པའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། གོ ས ་
ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ ཕི ་ འབྤེ ལ ་ཚོ ག ས་ཆུང་གི ་ ཚོ ག ས་མི ར ་མཇལ་འཕྲད་ཀི ་ དུས་ཚོ ད ་བཟོ ་
དགོ ས ་བཀོ ད ་མངགས་གནང་ཡོ ད ་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད།

༢)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་གསུམ་པའི་ [ཁ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། ཞུ་སོར་
བས་ཨི་མྤེལ་བརྒྱུད་སིད་སོང་དང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཛིན་དང་ཕོགས་
འགལ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་སོགས་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བསྤེན་ཏྤེ། དོན་
འབས་སོན་མྤེད་ནའང་། དྤེར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམས་ཀི་བང་དོར་དང་།
ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ ཀུན་སྤྱོད་བང་དོར་ནང་གསྤེས་ ཆ༽ ལུང་དྲངས་ཏྤེ། རང་གི་ལས་
དོན་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་པར་རྩོད་ལན་པས་སྒྲུབ་ཐུབ་མྤེད།

ཇ༌༢༌༧། དངོས་དོན་བཞི་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཇ༌༢༌༧༌༡། དངོས་དོན་བཞི་པའི་ [ཀ]
༡)

ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ དང་།

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་སོ་སོར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་

སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བགྤེས་པ་ Rep. Nita Lowey (Ranking Member,
State and Foreign Operations Sub Committee) དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Senator Lindsey Graham དང་། གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

འབྤེལ་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Harold Rogers དང་། གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་སྔོན་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་བགྤེས་པ་ Patrick Leahy སོགས་མཇལ་
ཏྤེ་བོད་མིར་དཔལ་འབྱོར་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆྤེ་སྐོར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། གོས་ཚོགས་
འོག་མས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ དང་། གོས་ཚོགས་གོང་མས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ སོ་
སོར་རྒྱབ་སོར་ཐོན་འདུག་པས། ཞུ་སོར་བས་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ཨ་རིའི་རོགས་
དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུས་འདུག
༢)

ཞུ་སོར་བས་ ༢༠༡༧།༥།༢༦ ཉིན་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་སྐོར་ནང་གནས་ཤིག་ཕུལ་
བའི་ནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༥།༢༣ ཉིན་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཕོ་བང་དཀར་པོ་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
གོས་ཚོགས་སུ་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་གནང་བའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གི་ཨ་རི་རྒྱལ་སར་རྤེན་གཞི་བྱས་པའི་
PTI ཚགས་ཤོག་ནང་བོད་པ་དང་བོད་དོན་ཐོག་རོགས་སོར་གང་ཡང་མྤེད་སྐོར་ཐོན་ཐད། ཨ་རིའི་སྔོན་
རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་སྐོར་ཉམས་མོང་མྤེད་པའི་རྤེན་གིས་ནང་གནས་སན་འབུལ་དུས་འགངས་སོང་བ་
ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་འདུག་པར། ཕི་ཟླ་ ༥།༢༢ ནས་ ༢༥ བར་ཞུ་སོར་བ་སིད་སོང་ལྷན་བཅར་ཞུས་
འདུག་པ་དང་། ཞུ་སོར་བས་ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སིད་སོང་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས་ཐོན་རྤེས་སུ་གནས་ཚུལ་
ཤྤེས་རོགས་བྱུང་འདུག་པ་དང་། ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སན་སྤེང་ཞུས་འདུག

༣)

སིད་འཛིན་ Trump སིད་འགན་བཞྤེས་རྤེས་སུ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་
༣༧ གཅོག་འཕྲི་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་
འདུག་པ་དང་། སིད་སོང་ཕི་ཟླ་ ༥།༢༢ ནས་ ༢༥ བར་ཨ་རིར་ཕྤེབས་སྐབས་སིད་སིང་གིས་ཞུ་སོར་བ་
དང་འཕྲོས་ཞོར་བཀའ་མོལ་དུ། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ནས་ ༡༥ ལྷག་གཅོག་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
འདུག་པ་ནས། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ བར་དུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་རིགས་གོང་རིམ་ལ་སན་གསན་ཞུས་མྤེད་
ནའང་། སྐབས་དྤེར་གོང་རིམ་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་འདུག

ཇ༌༢༌༧༌༢། དངོས་དོན་བཞི་པའི་[ཁ]
༡)

ཞུ་སོར་བས་སན་ཧྤ་རན་སི་སི་ཀོ་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་བའི་དཔང་རགས་
(༣༦ ས་ ༢ པ།) རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་། ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་
བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་མིན་ལུགས་
གཏམ་བཤད་བྱས་པ་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་པ་དང་། དྤེའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་
ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་རམ། ཡང་ན། ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་
ནས་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་བརོད་པ་མི་འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇ༌༢༌༨། དངོས་དོན་བཞི་པའི་ཐག་གཅོད།
༡)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་བཞི་པའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། བར་ལམ་
ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཨ་རི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མྤེད་
གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་མཇུག་སོང་འགན་འཁུར་གནང་མྤེད་ཅྤེས་པ་
རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད།

༢)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་བཞི་པའི་ [ཁ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། ཨ་རི་གཞུང་
གི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྤེལ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དོན་མཇུག་འདྤེད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་
ལས་འགན་མིན་ལུགས་དང་། དྤེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སོང་དགོས་པའི་
གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་རམ། ཡང་ན། ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་རྩོད་
ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད།

ཇ༌༢༌༩། དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཇ༌༢༌༩༌༡། དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ [ཀ]
༡)

དངུལ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧།༦།༢༢ འཁོད་གནས་འབྱོར་བའི་ནང་། (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༡)
༢༠༡༧།༧།༡༦ གོང་ Citi དངུལ་ཁང་ནང་དོན་ཁང་གི་རྩིས་མགོ་ཁག་ ༥ སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བརྡ་
ཁྱབ་འབྱོར་བར་བརྤེན། དྤེ་དོན་ཞུ་སོར་བ་ནས་ཛ་དྲག་གིས་སིད་སོང་དང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་
སྤེང་དང་། བཀའ་བརྩད་གནང་དོན་ལྟར་ཐབས་ལམ་བཏོན་འདུག

༢)

Citi དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུའི་སྐོར་གི་གནས་འབྤེལ་ ༢༠༡༧།༦།༢༢ ཉིན་
འབྱོར་སྐབས། དོན་གཅོད་དང་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་གཉིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་ཡོད་པ་དང་། དོན་ཁང་གི་རྩིས་པས་གོང་གསལ་གནས་འབྤེལ་
སྐོར་ཁ་པར་བརྒྱུད་སན་སྤེང་བྱུང་དོན་བཞིན་ས་གནས་ཀི་རྩིས་ཞིབ་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་སོབ་སོན་པ་
Marvin Gruza ནས་ (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༢ དང་ ༣༣ པ་) ལམ་སོན་འབྤེལ་
ལམ་ཞུ་དགོས་བཀོད་མངགས་བྱས་འདུག དོ་བདག་ཞུ་སོར་བ་ནས་སྐབས་འཕྲལ་སིད་སོང་དང་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་སན་སྤེང་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། སྐབས་དྤེར་ཛ་དྲག་གི་ལས་དོན་གཞན་ཁག་ཅིག་
ཀང་མཉམ་འཁྤེལ་བྱུང་འདུག

༣)

ཞུ་སོར་བ་ནས་ཚེས་གངས་འགོད་ནོར་ཤོར་བར་ངོས་ལྤེན་བྱས་སོང་།

༤)

༢༠༡༧།༧།༣ ཉིན་ Citi དངུལ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧།༧།༡༦ གི་དུས་བཅད་དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགང་ཆོག་གི་
རྤེད་ཅྤེས་བཤད་འདུག་པ་ལས་དུས་ཚོད་ཅི་ཙམ་འགང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་གསུངས་མི་འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་གཞན་ཁག་ལ་དངུལ་གཏོང་
དགོས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་ (ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༣༦ པ་) དྤེ་ཡང་ ༢༠༡༧།༧།༣ ཉིན་འབྱོར་
འདུག་ཀང་། དངུལ་ལྷག་གི་དཀའ་ངལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ཡོད་མུས་ལ་བརྤེན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།
༥)

བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་བཀའ་བརྩད་གནང་བ་ལྟར། དོན་ཁང་ནས་དངུལ་འབབ་རྣམས་
དོན་ཁང་གཞན་ལ་གཏོང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་ཐབས་ལམ་སན་སྤེང་ཞུས་འདུག་པ་དང་། དྤེར་བཀའ་ཤག་གིས་
མོས་མཐུན་དང་འབྤེལ། དངུལ་འབབ་གངས་བཅད་ཀིས་དོན་ཁང་ཁག་ནང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
བཅོལ་འཇོག་གི་ངོ་བོར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་དགོས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཀོད་ཁྱབ་གནང་འདུག
Citi དངུལ་ཁང་གི་དུས་བཅད་ནང་ཚུན་ལ་དངུལ་འབབ་ཐོག་གནང་ཕོགས་མ་བྱུང་ཚེ་ཉྤེན་འགན་
བཟོད་མིན་ཆགས་འདུག

ཇ༌༢༌༩༌༢། དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ [ཁ]
༡)

ཞུ་སོར་བ་ནས་ Citi དངུལ་ཁང་གི་བརྡ་ཁྱབ་འབྱོར་བའི་ཐོག་དངུལ་ཁང་ལ་འབྤེལ་ལམ་གིས་དུས་
བཅད་འཕར་འགང་ཡོང་ཐབས་དང་། དྤེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དངུལ་ལྷག་རྣམས་གཙང་བཟོ་གནང་ཕོགས་
ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱས་འདུག དྤེ་འབྤེལ་སིད་སོང་གིས་ Toronto བོད་རིགས་ཚོར་ཨ་རི་དོན་ཁང་
ནས་དོན་ཁང་གཞན་ལ་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་བྱས་པའི་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་བརོད་པ་དྤེ་དག་
ཁལ་ཕོག་མྤེད་པ་གང་ཞིག་ལ། གལ་སིད་དང་། ན་ལྟ་བུའི་བརག་པ་མཐར་བཟུང་གི་སྒོ་ནས་བཤད་
འདུག་པ་དྤེས་མི་མང་ནང་གོ་ནོར་འགོ་སིད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག

༢)

སིད་སོང་གིས་ Toronto མི་མང་ལ་གལ་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཁལ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་སྒོར་འབུམ་
གཅིག་དང་ཁི་དྲུག་རྤེད། རྒྱ་གར་སྒོར་མོར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཧིན་སྒོར་ crore (བྱྤེ་བ་) གཅིག་ཙམ་
ཞིག་ཁལ་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་རྤེད་ད། དངུལ་ཤོར་འགོ་གི་ཡོད་རྤེད་ད། ཧིན་སྒོར་བྱྤེ་བ་གཅིག་ཡིན་ན་
ལས་བྱྤེད་ ༣༠ ཙམ་ཞིག་གི་ཕོགས་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་འདུག དྤེ་ནི་རྩ་བས་ཚོད་དཔག་གི་སྐད་ཆ་རང་
ཡིན་ཡང་མི་མང་གི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཐྤེ་ཚོམ་ཞིག་སྤེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ། དངོས་སུ་ ༢༠༡༧
ནས་ ༢༠༡༩།༦།༣༠ བར་དྤེ་ལྟའི་ཁལ་སོད་དགོས་བྱུང་མི་འདུག

༣)

ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་དོན་ཚན་ ༤་༨ དང་འབྤེལ། དངུལ་ལྷག་དྤེ་ཚོ་དོན་ཁང་གཞན་ལ་གཏོང་རྒྱུར་དངུལ་
འབབ་ཆ་བགོས་མ་གནང་བར་དུ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་བིས་གཉིས་བཏང་ཡོད་པ་དྤེ་གཉིས་ཀའི་
ནང་དུ་ཞུ་སོར་བས་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་སྐོར་དང་། ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ནས་
ཁོང་ལ་ལམ་སོན་ཇི་བྱུང་སྐོར་སོགས་ཚིག་གཅིག་ཀང་བིས་མྤེད་ལ། དྤེ་བཞིན་ངག་ཐོག་ནས་ཀང་སན་
སྤེང་ཞུས་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་ཐད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་ཆ་བགོས་བྱྤེད་དགོས་པའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡི་གྤེ་དྤེ་དོན་ཁང་དུ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ བར་ཞུ་སོར་བས་
དངུལ་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་ཐུབ་མྤེད་པས། ༢༠༡༧།༦།༢༦ དང་། ༢༠༡༧།༦།༢༩ སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལ་
བཏང་གནས་གཉིས་སུ་དྤེའི་སྐོར་འབི་ཤྤེས་ཐབས་མྤེད།
ཇ༌༢༌༡༠། དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ཐག་གཅོད།
༡)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། (ཨ་རི་དོན་ཁང་
གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་མགོ་སྐོར་ལ་ཞུ་སོར་བས་) དྤེ་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡྤེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་འཐུས་ཤོར་
བྱུང་བ་བཅས་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་
བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད།

༢)

དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ [ཀ] དང་འབྤེལ་བའི་ཐོག་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པའི་ཁིམས་རྩོད་པ་ནས་
གཏུག་བཤྤེར་ཁང་ནང་ཡིག་ཆ་ཞིག་གོ་བུར་ཐོལ་རྒྱག་གིས་འདོན་འབུལ་ཞུས་ཏྤེ། དྤེ་དཔང་རགས་ཀང་
མིན། གསང་བ་ཡང་མིན། ཡིན་ནའང་ཕིར་བསགས་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཞིག་མིན། འོན་ཀང་ཁིམས་
ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དང་གོད་ཡ་ནས་དངོས་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་ཆ་ནས་མཁྱྤེན་དགོས་ཀི་གནད་དོན་
ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་བརོད་ཡོད།
སྐབས་དྤེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཡིག་ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་ཡར་ལྤེན་གི་ཡིན། ཡར་བངས་ནས་བྤེད་སྤྱོད་
བྱྤེད་དང་མ་བྱྤེད་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་གི་དབང་ཆའི་སྒང་ལ་གཞག་གི་ཡིན། འདི་ཕར་ཞུ་སོར་བ་ལ་
སོད་དགོས་དང་མི་དགོས་དྤེ་ང་ཚོ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་གི་དབང་ཆའི་སྒང་གཞག་གི་ཡིན་ཞྤེས་ཐག་
གཅོད་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར། འགོ་མཇུག་དང་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས། མིང་རགས་གང་ཡང་མྤེད་པའི་ཡིག་ཆ་
དྤེ་རྩིས་མྤེད་དུ་བཏང་སྤེ། གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བར་གཏོང་དགོས་ཀི་གནད་འགག་མ་མཐོང་།

༣)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་ལྔ་པའི་ [ཁ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་ནི་གུས་ཞུ་
སོར་བས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སངས་སན་སྤེང་ཞུས་པར་ཐུགས་སྣང་
ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་སོན་བརོད་གནང་བ་ཞིག་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་སོ་སོའ ་ི གོ་བབས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། མང་ཚོགས་ནང་འོལ་ཚོད་ཀིས་འདྲོགས་
སོང་གནང་སྤེ། གུས་པས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྤེ་གོང་གུད་བཏང་ཡོད་མདོག་གི་དོགས་སོང་གནང་བ་
ཞིག་ལས་མ་འདས་ཞྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་ཡོད།

ཇ༌༢༌༡༡། དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཇ༌༢༌༡༡༌༡། དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ [ཀ]
༡)

ཞུ་སོ ར ་བས་དངོ ས ་དོ ན ་འདི འི ་ ཞི བ ་གཅོ ད ་སྐབས་སུ་ཞུ་རྩ་ ༤་༩་༩ ནང་གསལ་གི ་ བརོ ད ་
པ་ཁག་ལ་རྩོད་ལན་པའི ་ དགག་ལན་བྱས་པར་ཁུངས་སྤེ ལ ་བྱས་མྤེ ད ་ནའང་། དཔང་རགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

(ཞུ་སོ ར ་བའི ་ དཔང་རགས་ཨང་ ༤༡ དང་། ༤༤ དང་། ༥༠ དང་། རྩོ ད ་ལན་པའི ་ དཔང་
རགས་ཨང་ ༤༢ དང་། ༤༧ དང་། ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ བརྡ་ཐོ ་ གཞི ར ་བཟུང་སྤྱི ་ ཁྱབ་རྩིས་
ཞི བ ་ལས་ཁང་ནས་འདོ ན ་འབུལ་བྱས་པའི ་ ཡི ག ་ཆ་ཁག) དང་། དཔང་པོ འ ་ི བརོ ད ་པ། ཞི བ ་
གཅོ ད ་ཀི ་ རྩོད་བཤད་བཅས་ལ་བརག་ཞི བ ་བྱྤེ ད ་སྐབས། ༢༠༡༤་་༡༦ ལོ འ ་ི ཨ་རི ་ དོ ན ་ཁང་
གི ་ རྩི ས ་ཞི བ ་སྐབས་སུ། རྩི ས ་ཞི བ ་པས་དོ ན ་ཁང་དང་བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩ་དབར་ཨ་སྒོ ར ་ས་ཡ་
༡་༥༠ བུ་ལོ ན ་གི ་ གན་ཡི ག ་བསྣོ ལ ་འཇོ ག ་ཡོ ད ་པ་ཤྤེ ས ་ཡོ ད ་པ་དང་། བོ ད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་
ཡར་རྒྱས་ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ འགན་འཛི ན ་ལྷན་ཚོ ག ས་ནས་བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེབས་རྩ་ནས་བུ་ལོ ན ་ལྤེ ན ་
ཆོ ག ་པའི ་ བཀའ་འཁོ ལ ་གོ ས ་ཆོ ད ་བཞག་ཡོ ད ་པ། ༢༠༡༣་་༡༤ ལོ ར ་ཨ་སྒོ ར ་ས་ཡ་ ༡་༥༠
དྤེ ་ བཞི ན ་ཨ་རི ་ དོ ན ་ཁང་བོ ད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ རྩི ས ་ཁའི ་ ནང་རོ ག ས་
དངུལ་གི ་ ངོ ་ བོ འ ་ི ཐོ ག ་ནས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོ ལ ་ཞུས་བསྩལ་ལྟར་རྩི ས ་ཁུར་ཞུས་པ་
བཅས་མཐུན་གི ་ མྤེ ད ་པ་ཁ་གསལ་ཆགས་ཡོ ད ་ཀང་། དྤེ ་ ལྟའི ་ མ་མཐུན་པའི ་ གནས་སངས་
༢༠༡༤་་༡༦ ལོ འ ་ི དོ ན ་ཁང་གི ་ རྩི ས ་ཞི བ ་སན་ཐོ འ ་ི ནང་མ་བཀོ ད ་པ་དྤེ ་ བཞི ན ་བཅའ་ཁི མ ས་
དོ ན ་ཚན་ ༡༠༨ (༣) དང་། རྩི ས ་ཞི བ ་ལས་ཁང་གི ་ སི ག ་གཞི ་ དོ ན ་ཚན་ ༥(༡) དང་འགལ་
བར་ངོ ས ་འཛི ན ་བྱས།༼འདི ་ སྐོ ར ་གི ་ ཐག་གཅོ ད ་དྤེ ་ ཁི མ ས་དོ ན ་ནང་ལ་ཡོ ད །༽
༢)

བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་བྱས་ཡོད་མྤེད་ཐད། རྩོད་ལན་
པའི་དཔང་པོ་བསན་འཛིན་ཤྤེས་ལྡན་གིས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཚིག་ཐོ་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༢ པ་) ༢༠༡༧།༡༢།༡༥ འཁོད་པའི་ནང་། རགས་ཟིན་སན་ཐོ་སན་སོན་རིང་དོན་ཁང་གི་

༢༠༡༤༌༌༌༡༦ ལོའ ་ི ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་མཚམས་སྐུ་ངོ་དོན་
གཅོད་མཆོག་གིས། ཕི་ཁག་ལ་སོད་བསད་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢ ལྷག་འདུག་པ་སུ་ལ་སོད་དགོས་མིན་འདྲི་
རྩད་ཀིས་ལན་འདྤེབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གི་བསྡུ་དངུལ་སོད་
བསད་རྤེད་འདུག་ཞུས་པར། ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ལ་སོད་བསད་མི་འདུག་གམ་བཀའ་གནང་བར། མི་
འདུག་ཞུས་པས། རྩིས་ཁ་འདི་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། གཞི་རྩའི་རྩིས་ཀི་འགོ་ལུགས་
ལྟར་བྱས་ན་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡོང་བསད་ཡོད་ན་གཞན་དྤེའི་ནང་སོད་བསད་དགོས་པར་སོང་། ཨ་རི་
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ནང་ཨ་རི་དོན་ཁང་མཚན་ཐོག་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་འདུག་པ་དང༌། དྤེའི་དཔང་
རགས་སུ་གན་རྒྱ་ཞིག་ཀང་འཇོག་འདུག་པ་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ཁའི་ནང་དྤེ་མཚུངས་སོད་བསད་དགོས་པ་
ཞིག་མི་འདུག་པར་ཁིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཉྤེན་ལ་བརྤེན་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལྟར་རྩིས་
འཁུར་དགོས་ཀི་མྤེད་དམ་བཀའ་གནང་སོང་ཞྤེས་དང་། དཔང་པོར་བརག་ཞིབ་སྐབས་སུ། (བུ་ལོན་
སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་) ཞུ་སོར་བས་ཡང་ཡང་བཤད་མ་སོང་ཞྤེས་ལན་འདྤེབས་བྱས་
ཡོད་ལ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ ༢༠༡༨།༧།༢༡ ཉིན་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ནང་གནས་ (ཁིམས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞིབ་ཁང་ནས་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ།) ཤིག་ཕུལ་བའི་ནང་།

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་དྤེ་གའི་རྩིས་ཞིབ་པར་རྩིས་ཞིབ་གནང་སྐབས་གནད་དོན་དྤེའི་ཐད་དོགས་
འདྲི་དང་སན་ཐོར་འགོད་ཕོགས་ཐད་ནན་བརོད་བྱུང་སྐོར་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་
མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་སན་གསན་དང་འབྤེལ་ཞྤེས། ནན་
བརོད་བྱས་ལུགས་ཀི་བརོད་པ་འདི་ཡི་གྤེ་འདིའི་ནང་ཐོག་མར་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཞུ་སོར་བ་
དོན་གཅོད་ཟུར་པས་རྩིས་ཞིབ་པར་(ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་)བུ་ལོན་སོད་བསད་ཡིན་པ་བཏོན་
དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་བྱས་ལུགས་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་མ་ཐུབ་པའི་ངོས་འཛིན་
བྱས།
ཇ༌༢༌༡༡༌༢། དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ [ཁ]
༡)

བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཨ་རི་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠
བྱུང་བ་དྤེ་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ། དོན་དངོས་ཐོག་ཕར་ཕིར་སོག་དགོས་ཀི་མྤེད་པ་
གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྩོད་པ་མི་འདུག

༢)

༢༠༡༣།༩།༡༩ ཉིན་དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་གིས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལ་ཝ་ཤིང་
ཀོན་ཌི་སི་རུ་ཨ་རི་བོད་ཀི་དོན་ཁང་ཉོ་རྒྱུའི་སྐོར་ཕག་བིས་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ པ་)
ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེའི་ནང་དུ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་ལྤེན་ཐབས་སུ་བུ་ལོན་གི་རྣམ་པར་
ལྤེན་རྒྱུ་བྱས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཡིན་ནའང་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཕིར་སོག་བྱྤེད་མི་
དགོས་པའི་སྐོར་བཀོད་འདུག་པ་དྤེར་ ༢༠༡༣།༩།༢༨ ཉིན་ཕི་དྲིལ་ནས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ལ། བཀའ་ཤག་
ཏུ་སན་ཞུ་བྱས་པས། ཞུས་དོན་ལྟར་སྤུས་ཉོ་བྱ་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་སོང་ཞིང་། དྤེ་འབྤེལ་དངུལ་
རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཁིམས་སིག་གི་འགོ་ལུགས་ལྟར་གནང་དགོས་པ་དང་། ཁལ་འབབ་ཀི་
ཁིམས་རྩོད་པ་ནས་སོབ་སོན་ཞུ་སྒོ་ཇི་ཐོན་ངྤེས་པར་ཞུ་དགོས། སད་རྙོག་གཞིའི་རིགས་མི་ཡོང་སད་
ཡིག་ཆ་དང་གནད་དོན་གང་ཅིར་རོག་ཞིབ་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་ (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརྡ་ཐོ་
བཏང་བ་ལྟར་རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་) ཞྤེས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་ཆོག་པའི་
བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག
༢༠༡༤།༣།༢༤ ཉིན། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གོས་ཆོད་ (ཞུ་སོར་བའི་
དཔང་རགས་ ༤༤ པ་) བཞག་འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༢༠༡༤།༣།༣༡ ཉིན། ཨ་རི་དོན་ཁང་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དབར་ཆ་རྤེན་ཁག་ཅིག་བཞག་པའི་
ཐོག་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ལོ་ངོ་ ༣༠ རིང་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༦ ཅན་ (ཞུ་སོར་བའི་
དཔང་རགས་ ༤༡ པ་) ཞིག་བསྣོལ་འཇོག་བྱས་འདུག
དོན་ཟུར་སྐལ་རྡོར་གིས་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་དོན་གཅོད་གསར་པར་རྩིས་སོད་བྱས་མྤེད་པའི་ཐོག

ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་སྣོད་ནང་དུའང་བཞག་མི་འདུག (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དྲི་བརྩད་ཀི་བརྡ་ཐོ་བཏང་
དོན་ལྟར་དོ་བདག་གིས་ཕུལ་བའི་གསལ་བཤད་ཡིག་ཆ།)

རྩོད་ལན་པས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་རོགས་དངུལ་དང་། སོག་ཆ། ཐོབ་སྐལ་ཞྤེས་ཐ་སད་མི་འདྲ་བ་
གསུམ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏྤེ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐབས་རོགས་དངུལ་
གི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁྱྤེར་ཡོད་པ་དང་། ཞུ་ལན་དུ་འགྤེལ་བཤད་སྐབས་སུ། ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་

རྩ་དང་མཉམ་སྤྱོད་དོན་ཁང་གི་ཁང་ཁུངས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བདག་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དང་དོན་གཅོད་ལ་དྤེའི་
ཐོབ་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་སོག་ཆ་དགོས་སྐོར་ཞྤེས་དང་། རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་(དངུལ་འབབ་དྤེ་ཕར་)སོད་མི་
དགོས་པས་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་སྐལ་རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་བྱས་ཡོད།
བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩ་ནས་ཨ་སྒོ ར ་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ ་ བཞི ན ་ ༢༠༡༣༌༌༡༤ ལོ ར ་བྱུང་སྐབས་བོ ད ་
མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ རྩི ས ་ཁོ ང ས་སུ་རོ ག ས་དངུལ་གི ་ ངོ ་ བོ ར ་ རྩི ས ་ཁུར་
ཟི ན ་འདུག་པ་དང་། ༢༠༡༤༌༌༡༦ ལོ འ ་ི རྩི ས ་ཞི བ ་སྐབས་བུ་ལོ ན ་གི ་ གན་ཡི ག ་བསྣོ ལ ་འཇོ ག ་
ཡོ ད ་པ་ཤྤེ ས ་སྐབས། གཙོ ་ བོ ར ་ཨ་རི ་ གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་བོ ད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་
ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ རྩི ས ་ཁའི ་ ནང་དྤེ ་ དོ ན ་རྩི ས ་ཁུར་གནང་ཕོ ག ས་དགོ ས ་ཀང་། དྤེ ་ ལྟར་བྱུང་མྤེ ད ་པ་
ཁ་གསལ་ཡི ན ། སྤྱི ་ ཁྱབ་རྩི ས ་ཞི བ ་ལས་ཁང་གི ས ་བཟོ ་ བཀོ ད ་ཞུས་པའི ་ རྩི ས ་ཤོ ག ་ནང་བུ་
ལོ ན ་གི ་ གནས་སངས་བཀོ ད ་པ་ཙམ་གི ས ་མ་འོ ང ས་པར་ཡུལ་ཁི མ ས་ནས་དཀའ་ངལ་མ་
འཕྲད་པའི ་ ཐོ ག ་ཕན་ནུས་དྤེ ་ ཙམ་མ་མངོ ན ། ཡི ན ་ནའང་སན་བཀོ ད ་མ་ཞུས་པ་དྤེ ་ མ་འགིག་
པའི ་ ཐད་གོ ང ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡི ན །
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་བཞིན་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་
དོན་ཁང་དང་ཐྤེབས་རྩ་གཉིས་ནས་མཉམ་སྤྱོད་བྱྤེད་བཞིན་པའི་ཁང་པའི་མ་གནས་ཀི་སོག་ཆ་ (ཞུ་ལན་
༤༌༩ ནང་) ཞྤེས་དང་། ང་རང་ཚོ་ལ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་སྐལ་ (ཞིབ་གཅོད་སྐབས་) ཞྤེས་ཐ་སད་བྤེད་སྤྱོད་
གནང་བ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། ཁང་ཁུངས་དྤེ་དག་དོན་ཁང་ངམ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་
བསྒྱུར་དཀའི་མཁར་དབང་ཁོངས་གསལ་གི་མྤེད་སབས། ཐད་ཀར་ཡོང་འབབ་རྩིས་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ལས།
རྩིས་ཁའི་ནང་མ་གསལ་བའི་ཁང་ཁུངས་ཤིག་ཕར་སོད་ཐབས་མྤེད་ན། དྤེར་སོག་ཆ་ཞྤེས་ཐ་སད་སོར་
ཐབས་མྤེད་ལ། ཡང་ཞུ་ལན་ནང་རོགས་དངུལ་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ན། དྤེ་ལས་འཆར་བྱྤེ་བག་པ་
དྤེ་ག་རང་གི་དམིགས་བཀར་ཁོངས་རྩིས་ཁུར་གནང་ཕོགས་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ ༢༠༡༧།༧།༦ ཉིན་སིད་སོང་ལ་ཡི་གྤེ་ (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་གཞིར་
བཟུང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་) ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་། We understand
that, to some extent, the CTA may have already treated or
regarded the loan as a grant. We are sorry if and to the
extent that there has been any misunderstanding which led
to this treatment, and hope that no collateral problems have
arisen from this decision. That said, in order to facilitate
increased cooperation between the Tibet Fund and the CTA,
and in order to provide a clear roadmap toward converting
the loan to a grant, we write this letter to confirm that the
Board is willing to consider forgiving the loan sometime in
the future, provided that the terms of the Loan Documents
are honored not only by the current CTA administration but
by future CTA administration as well, and that the
relationship between the CTA and the Tibet Fund remains
one of mutual respect and support. ཞྤེས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་བུ་ལོན་ཡིན་
པ་ནན་བརོད་བྱས་འདུག
རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དྤེ་བཞིན་གནང་སིན་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྤེལ་སྒྲུབ་བྱྤེད་དུ།
བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༣ ནང་། While the funds
were originally provided by The Tibet Fund in the form of a
loan in March 2014, The Tibet Fund's Board of Directors
always intended that over time the loan would be converted
in to an outright grant.
We are pleased to confirm that $ 750,000 will be converted
into an outright grant at this time.
In addition, Board has resolved that the balance of $ 750,000
shall be converted to an outright grant in January 2021,
assuming that there is ongoing cooperation between Central
Tibetan administration and Tibet Fund) ཞྤེས་ ༢༠༡༨།༣།༦ ཉིན་བུན་དངུལ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཨ་སྒོར་ ༧༥༠༠༠༠།༠༠ རྩིས་བསུབ་བཏང་བ་དང་། འཕྲོས་ཨ་སྒོར་ ༧༥༠༠༠༠།༠༠ དྤེ་ཡང་ཕི་ལོ་
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་རྩིས་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར།
དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དབར་དྤེའི་གན་ཡིག་བསར་འཇོག་དང་འབྤེལ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་
༢༠༡༨།༡༢།༣༡ ཉིན་གི་རྩིས་ཤོག་ (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་གཞིར་བཟུང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་
ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་) ནང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ཡོང་བསད་ཨ་སྒོར་
༧༥༠༠༠༠།༠༠ ལས་གསལ་གི་མི་འདུག་པ་དྤེས་གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་
ཀི་མི་འདུག་ཀང་། མ་འོངས་པར་བུན་དངུལ་འཕྲོས་ལྷག་རྣམས་རྩིས་སྤེལ་གི་ཐོག་ནས་དངུལ་འབབ་
ཕིར་སོག་མ་དགོས་པ་ཁས་ལྤེན་བྱས་པ་ཁ་གསལ་ཆགས་ཀི་འདུག
ཇ༌༢༌༡༢། དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ཐག་གཅོད།
༡)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། ས་གནས་
སུ་ངོ ་ བསོ ད ་བྱྤེ ད ་མཁན་རྩི ས ་ཞི བ ་པས། ཨ་རི ་ དོ ན ་ཁང་དང་ཨ་རི ་ བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ དབར་
བསྣོ ལ ་འཇོ ག ་བྱས་པའི ་ བུ་ལོ ན ་གི ་ གན་ཡིག་དང་། ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་བར་
བརལ་བཀའ་འཁོལ་བཅས་ཕན་ཚུན་མཐུན་གི་མྤེད་པ་མཐོང་མཚམས། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་
རྩིས་བཅོས་དགོས་པའི་སན་ཐོ་རགས་ཟིན་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། འབྤེལ་ཡོད་དོན་ཟུར་
སྐལ་རྡོར་ལ་འདྲི་བརྩད་བཅས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་གི་རིམ་པ་བརྒྱུད་འདུག་ཅིང་། མཐར་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་
པ་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ནས་ ༢༠༡༧།༧།༢༨ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠
སྐོར་གི་གསལ་བཤད་ཡིག་ཆུང་ ༢༠༡༧།༧།༢༥ འཁོད་པའི་སྤེང་།
༄༅། །མཚུངས་མྤེད་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། ལོ་ཤས་སྔོན་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དོན་ཁང་གོང་ཁྱྤེར་ནིའུ་ཡོག་ནས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སིར་གནས་སོས་སྐབས། ལས་ཁུངས་གསར་
གཟིགས་ཆྤེད་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ དྤེ་སྔའི་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀི་གུན་གསབ་ཆྤེད་གནང་སོན་བྱུང་བ་དང་། ཨ་རི་དོན་ཁང་གིས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་སར་ནས་
བུ་ལོན་རིགས་གཏན་ནས་ལྤེན་མྤེད་ཞྤེས་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྤེ་
ལགས་ནས་དྤེ་གར་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་པ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འབབ་ཁལ་
རྩིས་ཁར་ཕན་སད་ཐྤེབས་རྩའི་འབྤེལ་ཡོད་ནས་དོན་གཅོད་ལ་སན་གསྤེང་བྱུང་བ་ལྟར། ཡིག་ཆའི་སྤེང་
དོན་གཅོད་ནས་ས་རགས་བཀོད་པ་མ་གཏོགས་དོན་ཁང་ནས་ཐྤེབས་རྩར་བུ་ལོན་རིགས་གཏན་ནས་
སོད་དགོས་མྤེད་པ་དྤེ་གའི་མཁྱྤེན་རོགས་ཆྤེད་སན་གསན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་དྤེ་སྔ་དོན་ཁང་སོ་ཤུགས་ཀི་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྐབས་བོད་
ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་དོན་ཁང་ལ་གུན་གསབ་མ་དངུལ་གནང་དགོས་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་མ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

གཏོགས་བུ་ལོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་རིགས་གཏན་ནས་བྱུང་
མྤེད་པ་འབྤེལ་ཡོད་ཕོགས་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་ཡིན་པ་མཟད། འདས་པའི་དུས་ཡུན་ནང་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩའི་ངོས་ནས་དོན་ཁང་ལ་བུ་ལོན་བརྡ་འྤེདད་རིགས་གཏན་ནས་བྱུང་མྤེད་པ་དྤེ་ནས་ཀང་བུ་ལོན་
མིན་པ་གསལ་རོགས་ཐུབ། དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩
ཚེས་ ༣ འཁོད་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ལ་ཨིན་ཡིག་ཐོག་གནང་བའི་ཕག་བིས་ཀི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ཚེ་
བུ་ལོན་མིན་པ་ཁ་གསལ་ར་འཕྲོད་ཐུབ་ཀི་འདུག་པ་དང་། ཉྤེ་ཆར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་
ནས་འདི་གར་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ནང་དུའང་སྐབས་དྤེར་བུ་ལོན་ཞྤེས་རྩིས་འཁུར་ཞུ་པ་དྤེ་ལྟར་
དུས་ཚོད་གང་ཙམ་སོང་མཚམས་སུ་དངུལ་འབབ་དྤེ་ལྟར་རོགས་སོར་དུ་ཐད་སྒྱུར་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་
ཁ་གསལ་བཀོད་འདུག་པ་བཅས་དྤེ་གའི་མཁྱྤེན་རོགས་ཆྤེད་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
མཐའ་དོན་ཞུ་དོན་གཙོ་བོར་ཨ་རི་དོན་ཁང་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་འབབ་ཁལ་ལ་དམིགས་ཏྤེ་ནང་ཁུལ་
ཡིག་ཆ་སད་པ་ཙམ་ལས་དོན་ཁང་ནས་བུ་ལོན་རིགས་གཏན་ནས་སོད་དགོས་མྤེད་ཞྤེས་གསལ་བཤད་
ཞུ་དགོས་ཕྤེབས་སོང་བ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧
ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཕུལ། །
ཨ་རི་དོན་ཁང་གསར་གཟིགས་ཆྤེད་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠
ནང་དོན་བུ་ལོན་མ་ཡིན་པར་གུན་གསབ་རོགས་དངུལ་གནང་བ་རྤེད་འདུག་ན། རྩིས་བཅོས་ཀིས་སན་
འགོད་མི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་མཆན་འགོད་གནང་སྤེ། དྤེ་འབྤེལ་གི་སན་ཐོ་ཕིར་འཐྤེན་གནང་འདུག ས་
གནས་སུ་ངོ་བསོད་བྱྤེད་མཁན་རྩིས་ཞིབ་པས་སྐབས་དྤེར་ཨ་རི་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཤྤེས་ཀི་མྤེད་
པས་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་ཐུབ་མི་འདུག་པ་དང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ལ་
བསར་བཅོས་མ་གནང་བར་དུ། ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ སྐོར་རྩིས་བཅོས་བྱྤེད་ཐབས་
མྤེད་པའི་སྔོན་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཀང་ཤྤེས་རོགས་མི་འདུག་ལ། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་
མཐར་རྩིས་བཅོས་ཕིར་འཐྤེན་བྱས་ཏྤེ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་
ལྟར་རྩིས་ཁུར་ཞུས་པ་རང་སོར་བཞག་འདུག དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དབར་ ༢༠༡༤།༣།༣༡
ཉིན་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བསྣོལ་འཇོག་ཡོད་པ་དང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་ཁིམས་མཐུན་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་བཅས་ཕན་ཚུན་
མཐུན་མིན་ཐད། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོའ ་ི སྤྱིར་བཏང་གནས་སངས་ཁོངས་སུ་མ་བཀོད་པ་ནི་བཅའ་ཁི མ ས་
དོ ན ་ཚན་ ༡༠༨ ཀི ས ་བསྐུར་བའི ་ འགན་དབང་ཇི ་ བཞི ན ་ལག་བསར་མ་ཞུས་པར་ངོ ས ་འཛི ན ་
བྱས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༢)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། དཔང་རགས་
སུ་ཕུལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་པའི་ཚིག་ཐོ་དང་། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་དཔང་པོ་རྩིས་ཞིབ་པའི་བརོད་པ། ཞིབ་
གཅོད་སྐབས་ཀི་རྩོད་བཤད་བཅས་ལས། (ཞུ་སོར་བས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠) བུ་ལོན་སོད་བསད་
ཡིན་པ་བཏོན་དགོས་པ་རྩིས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད་ཅྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་
ཐུབ་མ་སོང་།

༣)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་དྲུག་པའི་ [ཁ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། དངུལ་འབབ་
(ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠) དྤེ་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་ (དོན་ཁང་ལ་) གནང་སིན་རོགས་དངུལ་ཡིན་
པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང་།

༤)

རྩོད་ལན་པས་ད་དུང་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། (བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དྤེ་ལག་བསར་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ།) ཁོང་ཚོས་གན་ཡིག་བཞག་པ་རྤེད།

གན་ཡིག་ཁོ་རང་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་དྤེ་ལག་
བསར་བྱྤེད་མི་བྱྤེད་དྤེ་ཅི་རིགས་རྤེད། བྱྤེད་དགོས་པ་དང་བྱྤེད་མི་དགོས་པ་ལ་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་དྤེ་ང་
ཚོའི་ནང་ཁུལ་འགོ་བསད་ཡོད་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་གནས་བབས་དྤེ་ལ་
གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། གོས་ཆོད་ནང་ལ་གང་གསལ་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་
བྱས་པ་རྤེད། བྱྤེད་མི་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། འདི་དགོས་གལ་གཟིགས་ཡོད་མ་རྤེད།
སྐབས་དྤེ་དུས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་དྤེ་འདྲ་གཟིགས་མི་འདུག་ཅྤེས་རོད་སངས་འདི་ལྟར་དང་།
རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི་གནད་དོན་འདི་དང་འབྤེལ་བའི་གནང་ཕོགས་ཀང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་ཁིམས་སིག་དང་། ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྤེན་ལྟར་བཞག་པའི་ཁིམས་མཐུན་གན་ཡིག་ལ་སྣང་ཆུང་དང་།
འགན་ལྷན་གོས་ཆོད་བསྐྱུར་འཇོག་བྱས་ཏྤེ། ཁིམས་སིག་གིས་དབང་བསྒྱུར་དང་། ཡུལ་ཁིམས་ལ་བརྩི་
སྲུང་ཉམས་ལྤེན་ཚུལ་བཞིན་བྱུང་མི་འདུག
ཇ༌༢༌༡༣། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཇ༌༢༌༡༣༌༡། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ [ཀ]
༡)

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་གི་ཚིག་ཐོ་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༨ ནང་།
༡།

སྤེན་པ་ལགས་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་ནི་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་
༧སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་སྐུ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། ཁོང་གི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཞུ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་ཡིན་པ་ལས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མིན་པར་བརྤེན། ལས་ཡུན་རིང་ཕི་དྲིལ་དང་བཀའ་
ཤག་ལ་མ་བརྒྱུད་པར་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་ལན་མང་
གསུངས་སོང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༢།

༣།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

དྤེ་ནས་ཁོང་གིས་སིད་སོང་གི་འགོ་ཁིད་ནུས་པ་ཞན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀུན་སྤྱོད་ཀང་ཡག་པོ་

མྤེད་སྐོར་དང༌། དྤེ་བཞིན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའི་རྤེན་རྩ་གཙོ་བོ་དྤེ་སིད་སོང་
གི་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་ཀི་འདོད་པ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས།

སྐབས་དྤེར་གུས་མོ་བཀའ་བོན་འོས་མི་ཞིག་ཡིན་པར་སོང༌། ཁོང་གིས་ཕི་དྲིལ་བཀའ་ཟུར་ལ་
གནང་སངས་དྤེ་འདྲ་གནང་ནའང་གུས་མོ་སིད་སོང་འོག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀི་ཡིན་པས་ཞྤེས་ལྤེན་
མང་གསུངས་བྱུང༌། ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་དྤེ་ང་ལ་སིད་སོང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ན་དཀའ་ངལ་

མང་པོ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཚད། ཁོང་རང་ཉིད་ཆུའི་ནང་དུ་མཆོང་བ་མ་ཟད་ཞོར་དུ་གུས་མོ་ཡང་
མཉམ་དུ་དྲུད་མཁན་ཞིག་རྤེད་བཅས་གསུངས་བྱུང༌། ཞྤེས་གསལ་བ་ལས།

དོན་ཚན་དང་པོའ ་ི ཐད། ཞུ་སོར་བ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠
བར་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ཞུ་ཡུན་རིང་། ལས་དོན་གང་བྱས་སྐབས་མཚམས་སམ་ལས་

བསོམས་ཐད་ཀར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་གསན་ཞུས་འདུག་པ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཐད་
ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་རྒྱུན་ལྡན་འཛིན་སོང་གི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོའ ་ི སྐོར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་

མིན་པར་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་སན་གསན་ཞུས་པ་ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་གང་ཡང་འདོན་
འབུལ་བྱུང་མ་སོང་བས། ཁོ་རང་བསྐོ་གཞག་གནང་མཁན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
ཉིད་ཡིན་པ་དང་། དྤེར་བརྤེན་ཁོ་རང་གི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཞུ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིན་པ་ལས་

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མིན་པར་སོང་། ལས་ཡུན་རིང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་མ་བརྒྱུད་
པ་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཤད་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེ་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་
ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་པ་དང་། ལག་བསར་གི་ཐོག་ནས་ཀང་དྤེ་ལྟར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་མ་

བརྒྱུད་པར་ཐད་ཀར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་འགན་ཁུར་ཞུས་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་གང་ཡང་མི་འདུག

ཞུ་སོར་བས་ཟླ་སོན་ཤར་གིང་གི་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༨ ནང་གསལ་གོང་གསལ་གི་དོན་
ཚན་གསུམ་དྤེ་དག་བཤད་མྤེད་པའི་དགག་པ་བྱས་ཡོད།

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་བཀོད་པའི་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༢ དང་ ༣ དྤེ་རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟ་
ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་དཔང་པོར་བརག་ཞིབ་སྐབས་སུ་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་ཞིབ་ཕྲ་འགྤེལ་བཤད་

བྱས་མྤེད། ཉིན་དྤེར་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་བ་དྤེ། ཞུ་སོར་བས་རན་པས་གཞོན་པར་ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་བསབ་

བྱ་ཡིན་པ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོས་བརྙས་བཅོས་ཀི་ངོ་བོར་ཚོར་ཏྤེ་རྩོད་བཤད་བྱས་ཡོད་ལ། ཞུ་
སོར་བའི་དཔང་པོ་དྲུང་འཕར་འཇིགས་མྤེད་ཚུལ་ཁིམས་ནས་བརོད་པ་དྤེ་དག་གོ་མ་བྱུང་། བཤད་མ་
སོང་ཞྤེས་ལན་འདྤེབས་བྱས་པར་བརྤེན། ཞུ་སོར་བས་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱས་པ་དང་། ཁོ་
མོའ ་ི བོ་སྣ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱས་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག
ཇ༌༢༌༡༣༌༢། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ [ཁ]
༡)

ཞུ་ལན་ ༤༌༡༠༌༢ ནང་། ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་བོད་མི་མང་པོས་ཀང་དྤེ་ལུགས་གསུངས་དང་གསུང་
མུས་ཡིན་ཞྤེས་གསལ་ཐད། རྩོད་ལན་པས་ཐོག་མར་ཨ་རི་ཁུལ་ནས་དཔང་པོ་ ༣ འབོད་འགུག་བྱ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྒྱུའི་མིང་གཞུང་ཕུལ་ཡོད་ནའང་། དྤེའི་ཁོངས་ནས་བག་གཡབ་བོ་བཟང་དང་། ཆོས་འཛིན་གཉིས་
དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༥ གཞིར་བཟུང་དཔང་པོ་ཕོགས་ལྷུང་གི་རྩོད་བཤད་ཐོག་ནས་
ཕན་མྤེད་བཏང་བ་དང་།
རྤེས་སུ། ཁྤེ་ན་ཌ་ནས་ཐུབ་བསན་མཁྱྤེན་པ་དང་། ནིའུ་ཡོཀ་ནས་ཀརྨ་དགྤེ་ལྤེགས། ཀོ་ནིག་ཊི་ཀར་
ནས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་དང་། བསན་པ་བཅས་དཔང་པོ་འཕར་མ་ ༤ འབོད་འགུག་ཆོག་པའི་སན་ཞུ་
ཕུལ་བའི་ནང་། དཔང་པོ་འབོད་འཆར་གི་ཐོ་གཞུང་དུ་མིང་ཐོ་འགོད་འཚེམས་གྱུར་སྐོར་བིས་མྤེད་ལ།
འགོད་འཚེམས་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་བཀོད་མྤེད་པར་བརྤེན། དཔང་པོ་འཕར་མ་ ༣ འབོད་
འགུག་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་མྤེད།
དྤེའི་ཁོངས་ནས་དཔང་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་ ༢༠༡༨།༡༡།༩ འཁོད་ཚིག་ཐོ་ཞིག་རྩོད་ལན་པས་
དཔང་རགས་ཨང་ ༤༩ པར་ཐོག་མ་ནས་འདོན་འབུལ་ཞུས་འདུག་སབས། དོ་བདག་གི་ཚིག་ཐོའ ་ི

བརོད་པ་དྤེ་དག་ཁོ་ན་ཁུངས་སྤེལ་གི་ཆྤེད་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་དཔང་པོར་འདོན་འབུལ་ཆོག་
པའི་བཀའ་འཁོལ་སད་ཡོད་ནའང་། རྩོད་ལན་པས་དུས་ཐོག་ཏུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དཔང་པོ་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་འབོད་འགུགས་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད།
༢)

རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་དང་། བག་གཡབ་བོ་བཟང་གིས་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༩) འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་གསལ་ལྟར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་
བྱང་ཨ་རི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་སྐབས། ཕི་ཚེས་ ༨ ཉིན་སིད་སོང་

Washington DC ནས་ New York ལ་ཕྤེབས་སྐབས། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ནིའུ་ཡོག་

གནམ་ཐང་དུ་ཕྤེབས་བསུར་མ་བཅར་བ་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་པ་དོ་བདག་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་
ཡོད་ནའང་། དྤེ་ནི་སིད་སོང་གིས་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཕི་ཉིན་གི་ཚོགས་འདུ་ག་སིག་བྱྤེད་
དགོས་པའི་རྤེན་གིས་མ་བཅར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༩ ཉིན་ཚོགས་འདུའི་དབུ་འབྱྤེད་ཉིན་

དོན་གཅོད་ཚོགས་ཁང་གི་ཕིར་སིད་སོང་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་དང་།
རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྲུང་ཆྤེ་གནས་རིམ་ཅན་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་གཉིས་དབར་ལས་བགོས་

བརྒྱབ་པ་ལྟར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ཀིས་ཕི་ལོགས་ནས་སིད་སོང་གདན་ཞུ་དང་། དོན་གཅོད་ཀིས་
ཚོགས་ཁང་ནང་གི་ག་སིག་གི་ལས་བགོས་ལ་བརྤེན་ནས་ཕི་ལ་ཕྤེབས་བསུར་བཅར་མི་འདུག དྤེ་

བཞིན་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་གིས་བརོད་པ་ལྟར། ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ Armenian
Church ལ་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀི་ཞལ་ལག་ཅིག་གོ་སིག་ཞུ་སྐབས། ཞུ་སོར་བ་སིད་སོང་
མཉམ་བཅར་མ་ཞུས་པར་ཕི་ལ་ཐ་མག་བཏུང་བའང་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་བྱས་ཡོད།
ཇ༌༢༌༡༤། དངོས་དོན་བདུན་པའི་ཐག་གཅོད།
༡)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་བདུན་པའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། བཀའ་བོན་
འོས་མི་བུད་མྤེད་ཅིག་ལ་ཁྱྤེད་རང་སིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཁྱྤེད་རང་གི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མདུན་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ངྤེས་ཡོད་པ་སོགས་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་རིང་སིད་སོང་ལ་དམའ་འབྤེབས་སྣ་
ཚོགས་བྱས་ཏྤེ་ཁོ་མོའ ་ི བོ་སྣ་འགྱུར་ཐབས་ངན་བསབ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཅྤེས་པའི་བརོད་
པ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བས་བཀའ་བོན་འོས་མི་དྤེར་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བརོད་ཡོད་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་
ཐུབ་མྤེད།
༢)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་བདུན་པའི་ [ཁ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། ཌི་སི་ཁུལ་
གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕྤེབས་ཀང་སིད་སོང་དང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཀི་གཏམ་
གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བྱྤེད་བཞིན་པ་ཞྤེས་པ་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད།

༣)

གོད་ཡ་གཉིས་ཀས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་དཔང་པོར་འཕྤེར་མིན་གི་རྩོད་བཤད་ཆ་ཚང་གྲུབ་མཚམས།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༠ [ག] པའི་དགོངས་
དོན་བཞིན། ༡། དྲང་ཤུགས་དང་། ༢། རང་ཉིད་ཀི་ཁྤེ་ཕན་སྒྲུབ་པ། ༣། སྔ་ཚིག་ཕི་འགལ། ༤། ཕོགས་
ཞྤེན། ༥། འཁོན་འཛིན་བཅས་ཐད་གོད་ཡ་གཉིས་ནས་ཁུངས་སྤེལ་གི་ལིད་ཚད་དང་། དཔང་རགས་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ གཞིར་བཟུང་དཔང་པོ་ཕན་མྤེད་བཟོ་རྒྱུའི་རྩོད་བཤད་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་
འཛིན་པ་དང་། བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤྤེས། བཀའ་ཤག་ལ་མཉམ་རུབ་སོགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱྤེད་བཅས་ལ་
བརྤེན། ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ཁ་མཆུ་འདིའི་དཔང་པོར་མ་འོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།
ཡིན་ནའང་། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཁ] ནང་། དཔང་པོ་ཞིག་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་
བཟོས་པའི་རྤེས་འབས་དྤེ་ཁིམས་ཞིབ་པས་ཐག་གཅོད་སྐབས་དཔང་པོ་དྤེའི་དཔང་རགས་ལ་ཡིད་རོན་
འཕྤེར་མིན་དང་། ཕན་ཐོགས་ཀི་ལིད་ཚད་བཅས་ཇི་ཡོད་ལ་ཁྱད་པར་འབྱུང་བ་ལས། དཔང་པོ་གང་དྤེའི་
ཁུངས་སྤེལ་དཔང་རགས་དྤེ་སྐྱུར་འཇོག་བྱྤེད་པའམ། རྩ་མྤེད་བཟོ་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་མིན་ཞྤེས་
གསལ་བ་རྩ་འཛིན་ལག་བསར་བྱས་ཡོད།

ཇ༌༢༌༡༥། དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཇ༌༢༌༡༥༌༡། དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ [ཀ]
༡)

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ལས་གནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་ཐོག་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་
བཅུ་བཏོན་ཡོད་པའི་(རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢ པ།) ནང་། བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་
ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་
ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་
དྤེ་གསུམ་ལ་བརྤེན་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་མ་གནང་ཐབས་མྤེད་གྱུར་ཡོད་
ཅྤེས་གསལ་ཡོད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཞུ་སོར་བས། ཞུ་རྩ་དང་། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་ཀི་རྩོད་བཤད་ལས། ཞུ་ལན་ ༤༌༣༌༣ དང་། ༤༌༤ དང་།
༤༌༥༌༡ དང་། ༤༌༥༌༢ དང་། ༤༌༦ དང་། ༤༌༦་༢ དང་། ༤༌༦༌༣ དང་། ༤༌༧ དང་། ༤༌༨༌༦ དང་།
༤༌༨༌༧ དང་། ༤༌༩༌༧ དང་། ༤༌༩ དང་། ༤༌༩༌༡ དང་། ༤༌༡༡ དང་། ༤༌༩༌༤ དང་། ༤༌༩༌༦ བཅས་
ནི་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པ་དང་།
ཞུ་ལན་ ༤༌༣ དང་། ༤༌༤ དང་། ༤༌༥ དང་། ༤༌༥༌༣ དང་། ༤༌༦ དང་། ༤༌༦༌༡ དང་། ༤༌༦༌༢
དང་། ༤༌༦༌༣ དང་། ༤༌༧ དང་། ༤༌༧༌༦ དང་། ༤༌༨༌༡ དང་། ༤༌༨༌༣ དང་། ༤༌༨༌༦ བཅས་ནི་
ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ།
ཞུ་ལན་ ༤༌༣ དང་། ༤༌༣༌༡ དང་། ༤༌༤ དང་། ༤༌༥དང་། ༤༌༥༌༡ དང་། ༤༌༥༌༢ དང་། ༤༌༥༌༤
དང་། ༤༌༦ དང་། ༤༌༦༌༢ དང་། ༤༌༦༌༦ དང་། ༤༌༦༌༧ དང་། ༤༌༧ དང་། ༤༌༧༌༡ དང་། ༤༌༧༌༤
དང་། ༤༌༧༌༦ དང་། ༤༌༨༌༤ དང་། ༤༌༩༌༡ དང་། ༤༌༡༠༌༡ བཅས་ནི་འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་
རིམ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པ་བཅས་དང་སར་འདུག
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་དང་སར་ནས་བལྟས་ཚེ། དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་། ༣ པ་དང་།
༤ པ་དང་། ༥ པ་དང་། ༦ པ་དང་། ༧ པ་དང་། ༨ པ་དང་། ༡༠ པ་བཅས་ནི་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་
ཐུབ་པ་དང་།
དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་། ༣ པ་དང་། ༤ པ་དང་། ༥ པ་དང་། ༦ པ་དང་། ༧ པ་བཅས་ནི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་
ལས་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ།
དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་། ༣ པ་དང་། ༤ པ་དང་། ༥ པ་དང་། ༦ པ་དང་། ༧ པ་དང་། ༨ པ་དང་། ༩ པ་
བཅས་ནི་འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པ་བཅས་དང་སར་འདུག
ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང། བཟང་སྤྱོད་
བཅས་ལ་དམའ་འབྤེབས་ཡིན་པ་དང་། རྩོད་ལན་པའི་གསལ་བཤད་དྤེ་དག་ངོས་ལྤེན་བྱས་མི་འདུག
དོན་དུ། ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་ཐད། རྩོད་
ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་བང་དོར་བརྡ་སོན་གཉིས་བཏང་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་སོས་པའི་ཁུངས་སྤེལ་
དཔང་རགས་བཏོན་མྤེད་པ་དང་།
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨ པར།
ཀ

༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དྤེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༠།༣༡

འཁོད་གནས་ཕུལ་འབྱོར་ནང་དོན། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་དྲུང་
འཕར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་ན་དགྤེ་
མཚན་ཆྤེ་ལུགས་གསུང་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སོན་ཡོང་བ་ཞུས་ཐད། བཀའ་ཤག་ལྷན་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཚོགས་སུ་སན་གསན་ཞུས་པའི་ཕིར་ཕྤེབས་སུ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཟུར་པས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་བདུན་རྤེ་ལས་བྱྤེད་ཕོགས་བསོད་བྱྤེད་བཞིན་པའི་གནས་

སངས་དང་ལས་འབོར་སྐོར་ལས་བསོམས་སན་ཐོ་དང་སྦྲགས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་ཕི་དྲིལ་དྲུང་
ཆྤེར་ ༢༠༡༥།༦།༢༦ ཉིན་ཕུལ་པ་སྐབས་དྤེར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསན་བྱུང་འདུག་པ་དྤེར་

ཐུགས་སྣང་ཞིབ་འཇུག་ཡྤེ་ནས་མྤེད་པར་སན་སྤེང་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐུགས་ཚོར་ཞིག་བྱུང་བ་མ་

ཟད། དྤེ་ནས་ཞུ་དོན་སྔ་རྤེས་གཉིས་ཐོག་ཞིབ་ཕྲ་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་ཇི་
དགྤེ་དགོངས་ཚུལ་སན་སྤེང་མྤེད་པར་ཕན་ཚུན་བརྡ་ལན་སྤེལ་མཁན་ལྟར་གནང་ལམ་འདི་

རིགས་མ་འཐུས་པས་ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་བབས་ལ་

དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། ལར་ནས་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་
གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་ཟིན་ཡོད་པ་གོ་
ཐོས་ཡོང་འདུག་ན། དྤེ་ལྟར་དངོས་འབྤེལ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་རྩད་དགོས་པ་མ་ཟད། གལ་ཏྤེ་དངོས་

འབྤེལ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོན་གོང་གསལ་བསགས་གནང་བ་དྤེ་ལྟར་མ་

འཐུས་པས་མ་འོངས་པར་དྤེ་རིགས་བྱ་སྤུ་གནོན་ལྟར་སིག་འཛུགས་ཀི་གོ་རིམ་དང་འཛིན་སོང་
གི་འགོ་སངས་གོང་རིམ་མ་ནོར་བ་དགོས་རྒྱུ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་བཀོད་
མངགས་ལམ་སོན་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཕྤེབས་སོང་བ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་
དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ལ་ཞྤེས་དང་།

ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༡ དང་། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༨ ནང་།
ཁ

༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
ཐོག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞིན། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་
སོ་སོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་

བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་
ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དམ་

ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང༌། གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་ལམ་
ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལ་སོང་། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་བལྟ་སྐོར་

ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ཚོགས་
དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་
ནས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ན་དྤེ་

སྐོར་ཞིབ་བརྩད་ཀིས་གཞུང་འབྤེལ་སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་བཅས་སན་གསན་
དགོས་པ་དང༌། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་

འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཕྤེབས་འདུག་པ་བཅས་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་ཞྤེས་དང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་གཞིར་བཟུང་རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཡི་གྤེ་དྤེར་མཇུག་གནོན་ཚུལ་དུ་བཏང་བའི་ཁ་ཤོག་ནང་།
ག

༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་

ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འཁོད་གནས་བཀོད་རྒྱ་ནང་། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་བལྟ་སྐོར་ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་

འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་པར། དྤེ་སྐོར་འདི་ལས་
དང་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དང་། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་

གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་བཀའ་ནན་ཕྤེབས་

འདུག་ན། གནས་ཚུལ་དྤེ་སྐོར་འཕྲལ་དུ་འདི་གར་ལན་གསལ་གཏོང་དགོས་པར་དགོངས་མངའ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཞིབ་ཕྲ་འདི་མཉམ་ཆབས་འབུལ་ཞུས་པའི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་རྒྱ་ནང་
གསལ་བ་བཅས། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ལ་ཞྤེས་གསལ་ཡོད།

དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་འདི་དག་ཏུ་དྲི་བརྩད་དགོས་གནས་གསལ་བ་ལས་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་ལུགས་
གསལ་མྤེད་པ་དང་། དྤེའི་ལན་དུ། ཞུ་སོ ར ་བས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས ་ ༣༠ ཉི ན ་ཕི ་ དྲི ལ ་
ལས་ཁུངས་ལ་གསལ་བཤད་ཕུལ་བའི ་ ནང་། “ཕི་འབྤེ ལ ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་

བྱུང་མཚམས་ནི འུ ་ཡོ ག ་ཏུ་ལས་བྱྤེ ད ་ཅི ག ་འཇོ ག ་རྒྱུའི་བསམ་བོ ་ ཡོད་སྐོ ར ་བཤད་པ་ལས།

གོང་རི མ ་ནས་བཀའ་འཁོ ལ ་མ་ཐོ ན ་གོ ང ་ཐག་གཅོད་ཟི ན ་པའི་གསལ་བསགས་བྱས་རི ག ས་
མྤེ ད ་"ཅྤེ ས ་ཕུལ་འདུག་པ་མ་ཟད། རྩོད་ལན་པས་འདོན་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔང་རགས་ཨང་

༢༢།

བརྙན་ནང་། ཀུན་དགའ་ལགས་འདིར་ནིའུ་ཡོག་རང་ལ་བསད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས། ང་ཚོས་རྤེ་བ་
དྤེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་བསད་ཡོད། འདིར་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡི་གྤེ་ཞིག་བཏང་བཞག་ཡོད། དྤེ་གའི་
ལན་གསལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཞྤེས་གསལ་བ་ཙམ་ལས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དོན་ཚན་

བཅུ་ཅན་དྤེའི་དོན་ཚན་གསུམ་པར། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་
འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་

ལུགས་དང་། ཞུ་ལན་ ༤་༤ ནང་། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཀི་

འབྤེལ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་
ཅྤེས་གསལ་བ་ལྟར་གི་གཏམ་བཤད་གནང་མི་འདུག

ཞུ་སོ ར ་བས་ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས ་ ༡ ཉི ན ་ཕི ་ དྲི ལ ་ལས་ཁུངས་ལ་གསལ་བཤད་ཕུལ་
བའི ་ ནང་། དོ ལ ་རྒྱལ་རྤེ ས ་འབང་པས་ཞི ་ ཅི ང ་ཕི ང ་ལ་བསུ་བ་བྱས་པའི ་ གནས་ཚུལ་བདྤེ ་ སྲུང་
དྲུང་ཆྤེ ་ ལ་སན་གསན་ཞུས་སྐོར་བཀོ ད ་འདུག་པས། བང་དོ ར ་བརྡ་སོ ན ་ཞྤེ ས ་པའི ་ ཡི ་ གྤེ ་ སྔ་
རྤེ ས ་ལ་ཞུ་སོ ར ་བས་ཡི ག ་ཐོ ག ་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེ བ ས་ཞུས་གྲུབ་འདུག

བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་བྱས་པའི་ཐད། ཞུ་རྩ་ ༤་༤ དང་འབྤེལ། ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་
ནིའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་བསྐོ་འཆར་གི་སན་ཞུའི་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༢༡) ནང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

མོས་མཐུན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞྤེས་བིས་འདུག་པ་ལས། གཞུང་ཡིག་འབི་སོལ་ལྟར་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་
སོང་ངམ། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བརྒྱུད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞྤེས་བིས་མི་འདུག་པ་དང་། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་
གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀའི་སྐོར་ཨ་རི་དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་དབར་བཞག་པའི་གན་ཡིག་དྤེ་རྩིས་
ཞིབ་པར་མ་བསན་གོང་། ཡིག་ཐོག་ནས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་གསན་ལམ་སོན་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་
འཛིན་སོང་གི་འགོ་སངས་ལྟར་བྱུང་མྤེད་པ་དང་། ཨ་རི་སིད་འཛིན་གསར་པ་སྤེབས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་
སིད་འཛིན་མཇལ་འཕྲད་སྐོར་ལམ་སོན་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། འཛིན་སོང་རྒྱུན་སོལ་འགོ་སངས་ཀི་
ཐོག་ནས་སྐབས་འཕྲལ་གནས་ཚུལ་སན་གསན་དགོས་པ་སོས་མྤེད་ཡིན་ཡང་། ཞུ་སོར་བས་དྤེ་རིགས་
བྱྤེད་ཐུབ་མི་འདུག དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་བོད་རིགས་གསུམ་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ལ་
བསུ་བ་བྱས་པའི་སྐོར་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཐོག་སན་གསན་ཞུས་འདུག་ཀང་། འབྤེལ་ཡོད་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་གསན་ཞུས་མི་འདུག
ཇ༌༢༌༡༥༌༢། དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ [ཁ]
༡)

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བ་ཨ་རི་དོན་གཅོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དང་འབྤེལ་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ གནང་བ་དྤེ་དག་ཞུ་སོར་བ་དོན་གཅོད་གནང་རྒྱུན་རིང་བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་
ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་ལྷག་བསམ་
དང་། ཡང་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་འཇོན་ཐང་
དང་། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་བལྟོས་མྤེད་གནང་བ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བའི་བཟང་སྤྱོད་
བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་འབྤེལ་བ་བཏགས་
འདུག ཞིབ་ཕྲ་གོང་དུ་དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ནང་གསྤེས་ ཀ༽ དང་འབྤེལ་བའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།

ཇ༌༢༌༡༦། དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ཐག་གཅོད།
༡)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། བཀའ་ཤག་
ནས་མུ་མཐུད་ཡིད་ཆྤེས་བོས་འགྤེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་
གི་ཐུགས་རྤེ་ལྟར་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་གང་དང་གང་ཡིན་རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་མ་
སོང་། འཛིན་སོང་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོ་རིམ་ལ་ལྟོས་མྤེད་གནང་བའི་ཐད། དཔང་རགས་འདོན་འབུལ་ཁག་
ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཞུ་སོར་བས་འཐུས་ཤོར་གང་ཙམ་ཕིན་འདུག་པའི་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་
བྱས་པ་ཡིན།

༢)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་དོན་བརྒྱད་པའི་ [ཁ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། གུས་པའི་
(ཞུ་སོར་བའི་)ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དམའ་འབྤེབས་
བྱྤེད་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞྤེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཐུབ་སོང་།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇ༌༢༌༡༧། ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཇ༌༢༌༡༧༌༡། ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཀ]
༡)

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ དང་། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ སོ་སོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅའ་
ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ ནང་གསྤེས་ ༣ འདི་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཁིམས་སིག་ལུང་
འདྲྤེན་གིས་གསལ་སོན་དང་འབྤེལ། སྤྱི་མང་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣ གཞིར་བཟུང་དྤེ་དག་ཞུ་ལན་
ནང་གང་འཁོད་ཆ་ཚང་ཕིར་འཐྤེན་བྱྤེད་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་གསལ་སོན་བྱས་ཡོད་ཀང་། རྩོད་ལན་
པས་ད་དུང་ ༢༠༡༩།༡།༡༥ ཉིན་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་བྱས་ཏྤེ་ཕུལ་བའི་ནང་བསར་དུ་བཅའ་ཁིམས་དོན་
ཚན་ ༡ (༣) དྲངས་པ་ནི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ལ་བརྩི་བཀུར་ཉམས་ལྤེན་མ་ཞུས་པར་ངོས་
འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཨ་རི་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠
ནས་ལས་འགན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་འདུག ཡིན་ནའང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡
ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དོན་
ཚན་ ༡༠ གསལ་བསགས་བྱས་པ་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་མྤེད་ཇི་ལྟར་ཡང་། སོན་བརོད་གི་ངོ་
བོ་ཆགས་ཀི་འདུག
དྤེར་བརྤེན། ཐོག་མར་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་སྐབས། འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡)
ཆ་རྤེན་འོག་བསྐོས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། ལས་བྱྤེད་དྤེར་སོན་བརོད་དྤེ་དག་དངོས་འབྤེལ་ཡིན་མིན་བང་
དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་དགོངས་དོན་ངག་ཐོག་ངོ་སོད་དང་། རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀི་གོ་
སྐབས་སད་དྤེ་མ་དག་ན་ཡིག་ཐོག་ཉྤེན་བརྡ། ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་པ་སོགས་ཀི་
བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་། རྩོད་ལན་པ་
བཀའ་ཤག་གིས་སོན་བརོད་དོན་ཚན་ ༡༠ དྤེ་དོན་གཅོད་འཕོ་འགྱུར་གི་གསལ་བསགས་བྱས་ཚར་
བའི་རྤེས་སུ་བཏོན་པ་ནི། འཕོ་འགྱུར་སྔོན་ལ་བཏང་། སོན་འཛུགས་རྤེས་ལ་བྱས་པའི་གནང་ཕོགས་སྔ་
ཕི་གོ་ལོག་པ་ཆགས་འདུག
བཀའ་ཤག་གིས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་གསར་བསྐོས་ལས་བྱྤེད་ལ་ལས་
འགན་བཀོད་སིག་དང་། ལས་བྱྤེད་གནས་སར་སྐབས་ལས་འགན་བཀོད་སིག དྤེ་བཞིན་ལས་བྱྤེད་
ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པ་ཚང་མར་ལས་འགན་དང་
ཐོབ་ཐང་ངོས་ལྤེན་གི་འགྤེངས་ཤོག་ཅིག་ལ་མོས་མཐུན་ཁས་ལྤེན་གི་མིང་རགས་ལྤེན་མུས་༼ཞིབ་
གཅོད་སྐབས་སུ་གོད་ཡ་གཉིས་ནས་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་རྤེས་བྱས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་རགས་
སུ་འདོན་དགོས་བཀོད་མངགས་གནང་བ་བཞིན་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་) འདུག་པ་དྤེ། འགྤེངས་ཤོག་དྤེའི་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བརོད་བྱ་དང་ཤོག་ངོས་དབྱིབས་ཚད་བཅས་པ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་ཡིན་པ་ལས། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་
པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་འཛུགས་བྱས་རིགས་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཟུར་དུ་བྱས་མི་འདུག
༢)

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད་ནང་མྤེད་སྐོར་རྩོད་ལན་པས་ཞིབ་
གཅོད་སྐབས་སུ་བརོད་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཚེ། ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་གཅོད་དུ་
བསྐོ་གཞག་གནང་སྐབས་དྤེ་དག་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྤེ་ཕན་གི་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཟུར་དུ་གཏན་
འབྤེབས་ཡོད་དགོས་ཀང་། དྤེ་ལྟར་མྤེད།

༣)

ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) ནང་། བསྐོ་གཞག་འདི་རིགས་ཀི་མི་འགོ་ལས་
བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཞྤེས་པ་དྤེ། དོན་གཅོད་ཀི་དམིགས་སྒོར་འོས་མི་ཡོང་ཁུངས་བཤད་པ་
ལས། དྤེ་རིགས་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་རྤེས་སུའང་ཡོང་ཁུངས་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་གང་དྤེ་
སྔར་བཞིན་ལས་བྱྤེད་ཆགས་ཀི་མྤེད་པའི་གོ་བ་མིན།

༤)

ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སོར་བར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བང་དོར་བརྡ་
སོན་དང་པོ་ཟྤེར་བ་དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བང་དོར་བརྡ་སོན་གཉིས་པ་ཟྤེར་བ། ༢༠༡༧
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་བཏང་བ་བཅས་ཀི་ནང་། ཞིབ་བརྩད་དང་། རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་
དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་རང་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་ཞྤེས་བརོད་པ་དང་། ཡང་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་གཏོང་དུས་
ཀང་རྒྱུ་མཚན་དྲི་བརྩད་མྤེད་པར་ཐད་ཀར་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་འདུག མཐར་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦
ཉིན་འཕོ་འགྱུར་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་སྐབས་ཀང་། འཕོ་འགྱུར་གཏོང་གལ་གཟིགས་ཏྤེ་ཟྤེར་བ་ཙམ་
ལས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མ་བཀོད་པར་བཏང་འདུག

ཇ༌༢༌༡༧༌༢། ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཁ]
༡)

རྩོད་ལན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་སོར་བ་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཡིན་སྐབས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠
ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བང་དོར་བརྡ་སོན་དང་པོ་ཟྤེར་བ་དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བང་དོར་བརྡ་
སོན་གཉིས་པ་ཟྤེར་བ་བཏང་བ་ཡིན་ཞྤེས་བརོད་ནའང་། བང་དོར་བརྡ་སོན་གི་གོ་དོན་འགྤེལ་བཤད་བྱྤེད་
དུས་སུ། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དང་། ལས་བྱྤེད་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སིག་གཞིའི་ནང་ཐ་
སད་འདི་རིགས་གསལ་གི་མྤེད།
རྩོད་ལན་པས་བང་དོར་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ (ད) ནང་སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པ་དང་། སྤྱི་མང་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཅ] དང་། དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༡༩ [ཀ] དང་། ༥༣ [ཁ]
བཅས་སུ་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་ཐ་སད་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་
དུ་འདྲྤེན་འགོད་བྱས་ཡོད་ཀང་། སྐུལ་སོང་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པ་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཐོག་ཐྤེ་བྱུས་ཀི་ཆ་
ཤས་སུ་འགོ་གཞིའི་ལས་བཀག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཁིམས་ཡིག་དང་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་ནང་གསལ་གི་གོ་དོན་རོགས་ངྤེས་ཀི་བརྡ་སོན་དང་། ལུས་
ཀི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཐོག་ནས་བརྡ་སོན་དང་། རྣམ་འགྱུར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པ་འདི་དག་ནི་རྩོད་ལན་པས་ཞུ་
ལན་འབི་སངས་དང་། དཔང་པོའ ་ི ལུས་སྤེམས་གོ་འཕྤེར་དགོས་མཁོའ ་ི ཆ་རྤེན་དང་། གཞན་བརོད་
དཔང་རགས་ཀི་འགྤེལ་བཤད་ཡིན་པ་ལས། ལས་བྱྤེད་པའི་བྱྤེད་འཛོལ་ལ་ཉྤེན་བརྡ་དང་ནུས་ཚད་
མཉམ་པའི་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་འདྲྤེས་བསྤེ་བཏང་ནས་འགྤེལ་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། བང་
དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་དྤེ་འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དང་། འཛིན་སོང་སིག་གཞི།
ལས་བྱྤེད་བང་དོར་སིག་གཞི་སོགས་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བའི་སིག་གཞི་ཁག་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་
ལས། ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའི་སིག་གཞིའི་བྱྤེད་སྒོ་དང་། ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ཁིམས་
ཡིག་ནས་ཐ་སད་འཐུ་སྒྲུག་འབྤེལ་བཏགས་ཀིས་སྒྲུབ་ཐབས་མྤེད།
༢)

རྩོད་ལན་པས། བང་དོར་གི་བརྡ་སོན་ལབ་ཡོང་དུས། བང་བྱ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། བྱྤེད་རུང་བ་ག་རྤེ་ཡིན་པ།
བྱྤེད་མི་རུང་བ་ག་རྤེ་ཡིན་པ། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་ལ་བྱྤེད་མ་རུང་བ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས། དྤེ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱྤེད་མ་རུང་བ་ཡིན་པ་དང་། ག་འདྲ་ཞིག་བཅོས་ཐབས་བྱྤེད་
དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད་དུས། དྤེ་བརྡ་སོན་ཡིན་ཙང་རང་བཞིན་གིས་བང་དོར་
བརྡ་སོན་ཞྤེས་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ཉྤེན་བརྡ་ཡིན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞྤེས་འགྤེལ་བརོད་བྱས་ཡོད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་དང་། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སོ་སོར་བང་དོར་བརྡ་སོན་
ཞྤེས་བཏང་བ་གཉིས་ནང་། གོང་གསལ་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་ཞྤེས་པ་སྤྱི་ཟོམ་དུ་བརོད་པ་ཙམ་ལས་
ཁིམས་སིག་གང་དང་གང་གི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ཡིན་མིན་སོན་ཐུབ་ཀི་མྤེད་པ་གཤམ་གསལ་ཞུ་སོར་
བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨ དང་ ༢༡ ལྟར་དང་། ཉྤེན་བརྡ་ཞྤེས་བརོད་སྐབས། ཉྤེན་བརྡ་གཏང་ཡུལ་
ལས་བྱྤེད་དྤེས་རང་འཁིའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱས་པའམ། མ་བྱས་པའི་དབང་གིས་ལས་འགན་འཐུས་
ཤོར་རམ་སིག་འགལ་བྱུང་བའམ། མ་འོངས་པར་བྱྤེད་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཆད་འགྤེལ་གང་ཞིག་
ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གསལ་སོན་དགོས་ཀང་། དྤེ་ལྟའི་གནས་སངས་གང་ཡང་གསལ་གི་མི་འདུག ༢༠༡༧
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་བཏང་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦ ནང་།
༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། བཀའ་ཤག་ལྷན་
ཚོགས་སུ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་བྱུང་ལྟར་བཀའ་ཕྤེབས་སུ། ཉྤེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་དོན་དུ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་༡༤ པའི་སྐབས་ཨ་རི་དོན་
གཅོད་ཁང་དྤེ་བཞིན་ཨ་རི་གཞུང་དང་འབྤེལ་ལམ་གནང་བདྤེའི་སད་ནིའུ་ཡོག་ནས་ཌིྤེ་སི་ལ་སོ་རྒྱུའི་
ཐག་གཅོད་དང་འབྤེལ་ནིའུ་ཡོག་དུ་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དང་མཉམ་སྤྱོད་དོན་ཁང་གི་ཁང་ཁུངས་ཐྤེབས་རྩ་
ནས་བདག་གཉྤེར་གནང་རྒྱུ་དང་དྤེའི་མ་གནས་ཐོབ་ཆ་དོན་གཅོད་ལ་སོག་ཆ་དགོས་པའི་བཀའ་བསྡུར་
རིམ་བྱུང་བཞིན། མཐར་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དོན་གཅོད་ལ་སོག་ཆ་གནང་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

རྒྱུ་གནང་བ་དང་། དངུལ་འབབ་གནང་ཕོགས་ཐད་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་ཁལ་དང་ཁིམས་ཀི་ཆ་
ནས་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་རྩིས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུར་ཡིད་ཆྤེས་ཐོག་སྐབས་དྤེའི་དོན་གཅོད་ནས་བུ་ལོན་ཡིན་
ཁུལ་གི་ཡིག་ཆར་ས་རགས་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་བུ་ལོན་མིན་པ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་སྦར་
སིལ་དུ་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཁྱྤེད་རང་ནས་འདྲི་བ་སྐུལ་བར་སིད་སོང་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཚང་མའི་མདུན་དུ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། དྤེ་ལྟར་ཤྤེས་རོགས་ཡོད་བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་པར་དངུལ་
འབབ་དྤེ་ལྟར་བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོར་བཀོད་དགོས་ལབ་འདུག་ན། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོང་རིམ་སུ་ལའང་སན་གསན་དགོངས་བསྐོར་མ་ཞུས་པར་རྩིས་ཞིབ་ལ་ཆྤེད་དུ་
ལབ་པ་དྤེ་ལྟར་སིད་སོང་ལ་ཡིད་ཆྤེས་མ་བྱས་པ་མ་ཚད་བང་དོར་སིག་གཞི་དང་འགལ་བ་རྤེད། བཀའ་
དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་དྤེའི་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆར་བལྟས་སྐབས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་ལྟར་བུ་ལོན་ཡིན་པ་
རྩ་ནས་མི་གསལ་བ་མ་ཟད། ༢༠༡༤།༩།༣ འཁོད་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་བོ་བཟང་སན་གགས་
ལགས་ནས་དོན་ཁང་ལ་བཏང་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་བུ་ལོན་ཡིན་པ་རྩ་བ་ནས་གསལ་མྤེད།་དྤེ་མཚུངས་ཉྤེ་
ཆར་དྤེ་སྐོར་ཐྤེབས་རྩའི་ཚོགས་གཙོ་ནས་འདི་གར་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ནང་དུའང་བུ་ལོན་ཞྤེས་
པའི་དངུལ་འབབ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༠ དྤེ་ལྟར་སྐབས་དྤེར་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་སོང་མཚམས་སུ་
ཐྤེབས་རྩ་ཁང་ནས་དོན་ཁང་ལ་རོགས་སོར་དུ་ཐད་སྒྱུར་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ཡིན་ཅྤེས་ཁ་གསལ་བཀོད་
འདུག་ན། ཁྱྤེད་རང་ནས་སིག་འཛུགས་ཀི་བྱ་སྤུ་གནོན་གི་གོང་རིམ་ལ་ཡིད་ཆྤེས་དང་བརྩི་བཀུར་མ་
ཞུས་པ་དང་། བང་དོར་སིག་གཞི་དང་འགལ་འཛོལ་བྱས་པར་བརྤེན། ད་རྤེས་ཉྤེན་བརྡ་མཐའ་མ་འདི་
གཏོང་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་དྤེ་དོན་ཁུངས་སུ་བརྡ་འཕྲོད་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས་
ཞྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་ན་དྤེ་ལུགས་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༧ ཚེས་ ༢༥ལ། ། ཞྤེས་གསལ།
ཞུ་སོར་བའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༡༨ པར།
ཀ

༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དྤེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༠།༣༡
འཁོད་གནས་ཕུལ་འབྱོར་ནང་དོན། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་རྒྱ་རིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་

དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་གཏན་འཇགས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་
ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེ་ལུགས་གསུང་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སོན་ཡོང་བ་ཞུས་ཐད། བཀའ་ཤག་
ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་གསན་ཞུས་པའི་ཕིར་ཕྤེབས་སུ། དྤེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ཨ་རི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟུར་པས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་བདུན་རྤེ་ལས་བྱྤེད་ཕོགས་བསོད་བྱྤེད་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་དང་ལས་འབོར་སྐོར་ལས་བསོམས་སན་ཐོ་དང་སྦྲགས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་ཕི་

དྲིལ་དྲུང་ཆྤེར་ ༢༠༡༥།༦།༢༦ ཉིན་ཕུལ་པ་སྐབས་དྤེར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསན་བྱུང་འདུག་པ་
དྤེར་ཐུགས་སྣང་ཞིབ་འཇུག་ཡྤེ་ནས་མྤེད་པར་སན་སྤེང་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐུགས་ཚོར་ཞིག་བྱུང་བ་

མ་ཟད། དྤེ་ནས་ཞུ་དོན་སྔ་རྤེས་གཉིས་ཐོག་ཞིབ་ཕྲ་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇི་དགྤེ་དགོངས་ཚུལ་སན་སྤེང་མྤེད་པར་ཕན་ཚུན་བརྡ་ལན་སྤེལ་མཁན་ལྟར་གནང་ལམ་འདི་

རིགས་མ་འཐུས་པས་ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་བབས་ལ་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐབས་མྤེད་པ་དང་། ལར་ནས་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ནྤེའུ་ཡོག་ཏུ་
གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་ཟིན་ཡོད་པ་གོ་
ཐོས་ཡོང་འདུག་ན། དྤེ་ལྟར་དངོས་འབྤེལ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་རྩད་དགོས་པ་མ་ཟད། གལ་ཏྤེ་དངོས་

འབྤེལ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོན་གོང་གསལ་བསགས་གནང་བ་དྤེ་ལྟར་མ་
འཐུས་པས་མ་འོངས་པར་དྤེ་རིགས་བྱ་སྤུ་གནོན་ལྟར་སིག་འཛུགས་ཀི་གོ་རིམ་དང་འཛིན་སོང་

གི་འགོ་སངས་གོང་རིམ་མ་ནོར་བ་དགོས་རྒྱུ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་བཀོད་
མངགས་ལམ་སོན་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཕྤེབས་སོང་བ་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་
དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ལ་ཞྤེས་དང་།
དཔང་རགས་ཨང་ ༢༡ ནང་།
ཁ

༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཕི་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ལ། ཆྤེད་ཞུ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
ཐོག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞིན། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་
སོ་སོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསང་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཇི་
བྱུང་དང་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་ཇི་ཐོན། དྤེ་མཚུངས་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའི་
གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ནང་གནས་དང༌། གསང་གནས། ལས་བསོམས་བཅས་སན་སྤེང་ཞུ་
ལམ་ཡོད་པ་མཁྱྤེན་ཆུབ་ལྟར་ལ་སོང་། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨ་རིར་བལྟ་
སྐོར་ཕྤེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་བྱ་སྤྱོད་དང་འབྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་སྤྱི་
ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ནང་ཐོན་ཡོད་འདུག་ན། དྤེ་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁང་ནས་དྤེ་གར་སན་སྤེང་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་
སོང་ན་དྤེ་སྐོར་ཞིབ་བརྩད་ཀིས་གཞུང་འབྤེལ་སན་སྤེང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་བཅས་
སན་གསན་དགོས་པ་དང༌། སད་ཕིན་དྤེ་རིགས་ལྷོད་གཡྤེང་དུ་མ་སོང་བར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་
སོར་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཕྤེབས་འདུག་པ་བཅས་དྤེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ལ་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་ལས། གོང་གི་དཔང་
རགས་གཉིས་སུ་བང་དོར་བརྡ་སོན་ཞྤེས་པའི་ཐ་སད་བཀོལ་སྤྱོད་གང་ཡང་བྱས་མྤེད།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཇ༌༢༌༡༨། ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི ཐག་གཅོད།
༡)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཀ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། ལས་བྱྤེད་པ་
ཞིག་ལ་སོན་འཛུགས་དང་ཐག་གཅོད་གནང་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྤེ་དག་ཁིམས་སིག་དང་མ་མཐུན་པ་
གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅྤེས་པ་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་སོང་།

༢)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དོན་དང་པོའ ་ི [ཁ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། བང་དོར་བརྡ་
སོན་ཞྤེས་པའི་གོ་དོན་དང་། དྤེ་ཉྤེན་བརྡར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཆོག་པའི་ཁིམས་སིག་གི་ཆ་རྤེན་ཅི་ཡིན་
རྩོད་ལན་པས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་མ་སོང་།

ཇ༌༢༌༡༩། ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན།
ཇ༌༢༌༡༩༌༡། ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་ [ཀ]
༡)

ཞུ་རྩ་དོན་ཚན་ ༤་༩་༡༠་༢ ནང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་ནས་བྱུང་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས། དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་ནས་
༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ འཁོད་(རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦) གནས་སུ། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་
ནས་བྱུང་བའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་བུ་ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ་དངུལ་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསྤེས་ ༥
པ་དང་འགལ་ཡོད་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་རྩོད་བཤད་བྱས་པར། རྩོད་ལན་པས་ཞུ་ལན་ ༤་༩་༡༠་༢ ནང་།
ལས་འཆར་འགྤེལ་བརོད་དང་བཅས་མཉམ་འབུལ་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སིག་མཐུན་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་ཐོབ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སིག་འགལ་ཆགས་དོན་མྤེད་ཅྤེས་དགག་པ་བྱས་འདུག་
ཀང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས། རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་
ཨང་ ༤༧ (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་བཞིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་བའི་བར་
བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་) བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཤོག་ཁྤེར་རང་ལས། སྔོན་རྩིས་སིག་གཞི་
༧(༥) ནང་གསལ་ལྟར་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་
གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་གསལ་དོན་ལྟར་བྱུང་མི་འདུག

༢)

ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དང་འབྤེལ། དོན་གཅོད་སྐལ་རྡོར་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བོན་བདྤེ་སིད་ཆོས་དབྱངས་ལ་ཕུལ་གནས་ནང་། བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་རོགས་དངུལ་དྤེ་དགོས་
པའི་དབང་གིས་བུ་ལོན་རྣམ་པ་ཡིན་རུང་། དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩར་ཕིར་སོག་བྱྤེད་
དགོས་མྤེད་པར། རྩིས་ཁའི་ནང་སྤེད་འབབ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསན་ན་འགིག་གི་ཡོད་
ཅིང་། སྤེད་འབབ་དྤེའི་དོད་དུ་གསར་ཉོ་ཁང་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཡིག་ཚང་ཆྤེད་ཁང་མིག་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཆུང་ཆུང་ཞིག་སད་ན་འགིག་གི་ཡོད་ (རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རགས་ཨང་ ༤༦) ཅྤེས་གསལ་བ་དྤེར་
བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་འདུག་ལ། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༢༤ ཉིན་དོན་ཁང་གི་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་
ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག་པ་དང་། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་
ཐྤེབས་རྩ་དབར་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བཞག་འདུག་ལ། དྤེ་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ཆ་ཚང་བོད་མིའི་
སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་རྩིས་ཁའི་ནང་རོགས་དངུལ་ཐོག་བྱུང་རྩིས་ཁུར་ཞུས་ཡོད་འདུག་
ཀང་། བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་དྤེ་བཞིན་ཐོག་མ་ནས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་མཚན་
ཐོག་ཏུ་བཞག་སྤེ། དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་བུ་ལོན་ཁོངས་རྩིས་ཁུར་ཐུབ་ཡོད་ཚེ། ཁིམས་དང་ལག་བསར་
གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་མཐུན་པ་གྱུར་ཡོད་ངྤེས།
༣)

སྔོན་རྩིས་སིག་གཞི་ ༧(༥) ནང་། བཀའ་ཤག་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་ཐད་ནས་རོགས་དངུལ་
དང་། བུན་དངུལ་གསར་དུ་ལྤེན་དགོས་མཐའ་དག་ལྤེན་འཐུས་དང་། དྤེ་འབྤེལ་གི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་
འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྤེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་གསལ་བ་ནས།
རོགས་དངུལ་ཞིག་ལྤེན་རྩིས་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་བུ་ལོན་ཞིག་གཡར་རྩིས་ཡོད་ན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའི་
མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་བསྣོལ་འཇོག་ཞུ་རྩིས་ཀི་འཆར་ཟིན་ཇི་ཡོད་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་
ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་
སད་འབུལ་དགོས་པ་ནི། སིག་གཞིའི་ནང་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་པ་ནས་ཁ་གསལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
སབས། རྩོད་ལན་པས་རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་དགོས་མཁོ་མྤེད་ལུགས་ཀི་རྩོད་བཤད་དྤེ་དག་ནི་སིག་གཞི་
འདིའི་གོ་དོན་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་ཡོད།

ཇ༌༢༌༢༠། ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་ཐག་གཅོད།
༡)

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དོན་གཉིས་པའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་ངོས་འཛིན་ལ་བརྤེན་ནས། ཨ་སྒོར་ས་
ཡ་གཅིག་དང་ཕྤེད་ཀ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བར་བརལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྐབས་བུ་
ལོན་གི་ངོ་བོར་ལྤེན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པ་དྤེ། སྔོན་རྩིས་སངས་
འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) དང་འགལ་གི་ཡོད་སྐོར་ཞུ་སོར་བས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་སོང་།

༢)

ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ནས་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ རོགས་

དངུལ་ལྤེན་སྤྱོད་ཆོག་པའི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐབས། བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་ཆ་
ཚང་མ་ཕུལ་བ་དང་། རྒྱུན་ལས་ནས་སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) གཞིར་

བཟུང་། རོགས་དངུལ་ལམ་བུན་དངུལ་དང་འབྤེལ་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་
གཏོང་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ལ་ཞིབ་འཇུག་གང་ཡང་མྤེད་པར་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་སོད་རང་བྱས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཡོད་པ་དང་། སིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་གནས་སངས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི

བསར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ལའང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་དགོས་ངྤེས་
ཡིན་ནའང་། དྤེའི་རྤེས་འབྤེལ་གི་རྩིས་རྙོག་གཞན་མང་དག་ཅིག་འབྱུང་ཉྤེན་ལ་བརྤེན། སྐབས་འདིའི་རིང་
བསར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་མ་དགོས་པ་

བྱས་ཀང་། མ་འོངས་པར་དྤེའི་རིགས་ལ་ཐོག་མར་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མཁན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་

ཁུངས་དང་། བར་དུ་ཞིབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་མཁན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག མཐར་
བཀའ་འཁོལ་སོད་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གསུམ་ཐོག་ནས་སིག་གཞིའི་འབྲུ་དོན་གཞིར་བཟུང་ལག་
བསར་འཛོལ་མྤེད་དགོས།
༣)

ས་གནས་སུ་ངོ ་ བསོ ད ་བྱྤེ ད ་མཁན་རྩི ས ་ཞི བ ་པས། ཨ་རི ་ དོ ན ་ཁང་དང་ཨ་རི ་ བོ ད ་ཀི ་ ཐྤེ བ ས་
རྩའི ་ དབར་བསྣོ ལ ་འཇོ ག ་བྱས་པའི ་ བུ་ལོ ན ་གི ་ གན་ཡིག་དང་། ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་བཅས་ཕན་ཚུན་མཐུན་གི་མྤེད་པ་མཐོང་མཚམས། དྤེ་འབྤེལ་སྤྱི་ཁྱབ་
རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་ཁར་རྩིས་བཅོས་དང་། སན་ཐོ་རགས་ཟིན་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། འབྤེལ་ཡོད་དོན་ཟུར་སྐལ་རྡོར་ལ་འདྲི་བརྩད་བཅས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་གི་རིམ་པ་བརྒྱུད་འདུག་
ཅིང་། མཐར་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ནས་ ༢༠༡༧།༧།༢༨ ཉིན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་
ཚང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ སྐོར་གི་གསལ་བཤད་ཡིག་ཆུང་ ༢༠༡༧།༧།༢༥ འཁོད་པའི་སྤེང་། ཨ་
རི་དོན་ཁང་གསར་གཟིགས་ཆྤེད་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ནང་
དོན་བུ་ལོན་མ་ཡིན་པར་གུན་གསབ་རོགས་དངུལ་གནང་བ་རྤེད་འདུག་ན། རྩིས་བཅོས་ཀིས་སན་
འགོད་མི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་མཆན་འགོད་གནང་སྤེ། དྤེ་འབྤེལ་གི་རྩིས་བཅོས་དང་སན་ཐོ་ཕིར་འཐྤེན་
གནང་འདུག ས་གནས་སུ་ངོ་བསོད་བྱྤེད་མཁན་རྩིས་ཞིབ་པས་སྐབས་དྤེར་ཨ་རི་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་
མ་ཤྤེས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐུབ་མི་འདུག་པ་དང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ལ་
བསར་བཅོས་མ་གནང་བར་དུ། ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ སྐོར་རྩིས་བཅོས་བྱྤེད་ཐབས་
མྤེད་པའི་སྔོན་རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཀང་ཤྤེས་རོགས་མི་འདུག་ལ། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་
མཐར་རྩིས་བཅོས་ཕིར་འཐྤེན་བྱས་པ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
བསྩལ་ལྟར་རྩིས་ཁུར་ཞུས་པ་རང་སོར་བཞག་འདུག སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བར་བརལ་བཀའ་
འཁོལ་དང་། དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དབར་ ༢༠༡༤།༣།༣༡ ཉིན་བུ་ལོན་གི་གན་ཡིག་བསྣོལ་
འཇོག་ཡོད་པ། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་
ཆོག་པའི་ཁིམས་མཐུན་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་བཅས་ཕན་ཚུན་མཐུན་མིན་ཐད། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོའ ་ི
སྤྱིར་བཏང་གནས་སངས་ཁོངས་སུ་མ་བཀོད་པ་ནི་བཅའ་ཁི མ ས་དོ ན ་ཚན་ ༡༠༨ ཀི ས ་བསྐུར་
བའི ་ འགན་དབང་ཇི ་ བཞི ན ་ལག་བསར་མ་ཞུས་པ་ཆགས་འདུག
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཇ༌༢༌༢༡།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་
ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣ [ཁ] པའི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་རྩོད་ལན་པར་ཞུ་སན་ལ་
སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བའི་ནང་།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡།༥།༢༩ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ ༢༥ པ་གཏན་འབྤེབས་
གནང་སྤེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སོང་གཉིས་ཀའི་འགན་དབང་
མང་ཚོགས་ཀིས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁིད་ཚོར་རྩིས་སོད་མཛད་བསྟུན། བཅའ་ཁིམས་དོན་
ཚན་ ༡༩ པས་སིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་དབང་ཆ་སིད་སོང་ལ་འགན་བསྐུར་དང་། དོན་ཚན་
༢༠ པར་སིད་སོང་གི་འགོ་ཁིད་འོག་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་
དོན་འགན་ཁུར་རྐང་ལྤེན་བྱྤེད་པོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་བཀོད་སིག་གནང་སྤེ་ད་བར་ལག་བསར་
གནང་མུས་ཡིན་སབས། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) ནང་གསལ་བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་འཛུགས་
བྱས་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུའི་མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཀི་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་
དབང་དྤེ་དག་དང་།

ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) དང་། བོད་

མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥(༢) ནང་གསལ་གི་འཛིན་སོང་གི་འགན་
དབང་བཅས་མཉམ་བསྤེ་བྱྤེད་མི་རུང་ལ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༡) ནང་གསལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གང་ཅིའི་ཐོག་ལམ་སོན་
དང་བཀའ་སོབ། སྐུལ་ལྕག་བཅས་གང་གནང་ཐམས་ཅད་༸མགོན་པོ་མཆོག་བོད་དང་བོད་མིའི་
མགོན་སབས་དང་མཚོན་རགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་མཛད་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཁིམས་སིག་ཁག་ཏུ་འཛིན་སོང་ལ་འགན་དཀི་གནང་བའི་ལས་དོན་གི་འགན་ཁུར་
རྣམས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་ཐོག་བསྤེ་མི་ཆོག་པར་
བརྤེན། ཞུ་ལན་ནང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) རྒྱུ་མཚན་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་པ་དྤེ་དག་ཁ་མཆུ་འདི་
དང་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཡོད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ཉིན། རྩོད་ལན་པས་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་
ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ འོག་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞྤེས་བརྩི་མྤེད་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་ཕུལ་འབྱོར་ནང་དུ་
བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡(༣) བསར་དུ་ལུང་འདྲྤེན་དང་། འགྤེལ་བཤད་བསར་མ་བྱས་འདུག་པའི་ཐད།
ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་ ༢༠༡༨།༡༢།༧ འཁོད་སོང་བའི་
ནང་དུ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་དྤེ་དག་དང་།
བཅའ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཞན་དུ་གསལ་བའི་འཛིན་སོང་གི་འགན་དབང་མཉམ་བསྤེ་བྱྤེད་མི་རུང་
བ་དང་། ཁིམས་སིག་ཁག་ཏུ་འཛིན་སོང་ལ་འགན་དཀི་གནང་བའི་ལས་དོན་གི་འགན་ཁུར་རྣམས་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་ཐོག་བསྤེ་མི་ཆོག་ཅྤེས་གསལ་སོན་
གནང་ཡོད་པ་དྤེ། ད་ལྟ་ལག་ལྤེན་བསར་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་རྩ་དོན་དང་།
ལྟ་གྲུབ་གལ་འགངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་བསྐུར་བའི་འགན་
དབང་གཞིར་བཟུང་གནད་ཆྤེའི་ཁིམས་དོན་དྤེར་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་དྤེ་ལྟར་གནང་སྤེ། སྤྱི་མང་
གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༣ གཞིར་བཟུང་། ཞུ་ལན་ནང་བཅའ་ཁིམས་དོན་
ཚན་ ༡(༣) རྒྱུ་མཚན་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་པ་དྤེ་དག་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབྤེལ་མྤེད་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་བརྡ་ཐོ་
བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ཞུ་ལན་ལ་སྣོན་འཕྲི་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་སོང་རྤེས་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་
འདིར། རྩོད་ལན་པར་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༣༡ ནང་གསལ་ཁ་
མཆུ་ངོས་བཞྤེས་བརྩི་མྤེད་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྤེན་མི་ལྡན་པ་ཆགས་ཡོད།
ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསྤེས་ ༡ ནང་། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་སིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་འཛོམས་ཞིབ་གོས་དྲག་འདྤེམས་ཀིས་བཀའ་
ཤག་ནས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་བར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་
གནས་བསྩལ་རྒྱུ་སིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང་བསྟུན་གནང་མ་དགོས་ཤིང་། བསྐོ་གཞག་འདི་
རིགས་ཀི་མི་འགོ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕོགས་རིམ་དང་ཁྤེ་ཕན་གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་དང་
ཆབས་ཅིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་གསལ་ཡོད།
སིག་གཞི་དོན་ཚན་འདིར་ཐོག་མའི་ཆར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐད་བསྐོ་
དང་། བར་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་མི་འགོ་འཆར་འབུལ། ༢༠༡༡ ལོར་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ ༢༥ པ་
གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའི་རྤེས་འབྤེལ་དུ། གོང་གསལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་པོ་བཀའ་
ཤག་ཅྤེས་འགྱུར་བ་རིམ་ཅན་དུ་སོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་འདིར་དོན་གཅོད་ཀི་མི་འགོ་མིང་
འདོན་དང་བསྐོ་གཞག་གི་དབང་ཚད་གཉིས་ཀ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཅིང་། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་
འཛུགས་བྱས་ཟིན་པའི་དོན་གཅོད་དྤེར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་
དགོས་གལ་དབང་གིས་མཚན་གནས་ཞུ་ཆོག་པའི་གོ་དོན་ཡིན་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
གང་ཉིད་མཚན་གནས་སྩོལ་མཁན་ཡིན་པ་ལས། མཚན་གནས་གནང་ཡུལ་དྤེ་བསྐོ་གཞག་མཛད་
མཁན་མིན་པ་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས།
བསྐོ་གཞག་འདི་རིགས་ཀི་མི་འགོ་ལས་བྱྤེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཞྤེས་པ་དྤེ། དོན་གཅོད་ཀི་
དམིགས་སྒོར་འོས་མི་ཡོང་ཁུངས་བཤད་པ་ལས། དྤེ་རིགས་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་རྤེས་
སུའང་ཡོང་ཁུངས་ལས་བྱྤེད་མིན་པ་གང་དྤེ་སྔར་བཞིན་ལས་བྱྤེད་ཆགས་ཀི་མྤེད་པའི་གོ་བ་མིན་ལ།
དོན་གཅོད་ཀི་ལས་གནས་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ནས་ལས་འགན་མ་འཁྱུར་བར་བཀའ་ཤག་གིས་
བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པའི་དོན་གཅོད་དྤེ་ལས་བྱྤེད་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་དགོས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཅའ་ཁིམས་སུ་དོན་གཅོད་བསྐོ་འཛུགས་བྱྤེད་མཁན་བཀའ་ཤག་ཡིན་པ་གསལ་བ་ལས་བསྐོ་གཞག་
བྱྤེད་སངས་གསལ་མྤེད་ནའང་། འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༩(༡) ནང་། དོན་གཅོད་བསྐོ་
འཛུགས་བྱྤེད་པ་ལ། མི་འགོ་ཡོང་ཁུངས་ལས་བྱྤེད་ཡིན་མིན་གང་རུང་དང་། སིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་
ཚང་འཛོམས་ཞིབ་གོས་དྲག་འདྤེམས་ཀིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་འཛུགས་དགོས་པ་གསལ་ཡོད་པ་
དང་། བཅའ་ཁིམས་ཀི་དོན་ཚན་དྤེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་དབང་
གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དང་། འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞིའི་དོན་ཚན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་
བྱྤེད་སྒོའ ་ི སྐོར་ཡིན་པས། བཅའ་ཁིམས་དང་འདྤེམས་ལྷན་སིག་གཞི་གཉིས་སུ་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་མཁན་
བཀའ་ཤག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཡིན་ལ། བཀའ་ཤག་གིས་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་འཛུགས་ཟིན་པའི་སྤེ་བོ་
དྤེར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་ཞུ་བ་ལ། བཀའ་ཤག་ནས་དྤེ་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་སན་གསན་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན་པ་ལས། བསྐོ་འཛུགས་བྱྤེད་མཁན་ནས་ཁིམས་སིག་ཕན་ཚུན་བསྤེས་
ནས་འཛིན་སོང་ཐག་གཅོད་ཀི་འགན་ཁུར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དཀི་ཐབས་བྱྤེད་ས་མྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་
ལ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ ནང་གསལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་
དབང་ལུང་འདྲྤེན་དང་། འགྤེལ་བཤད། ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་མྤེད། དྤེས་ན་བཀའ་ཤག་ནས་
སད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་འཕོ་འགྱུར་དང་འབྤེལ་བའི་འཛིན་སོང་གི་འགན་ཁུར་རྣམས་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་དཀི་སྤུངས་ཀི་འགྤེལ་ལོག་བྱྤེད་མི་ཆོག
ཇ༌༢༌༢༢། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཨ་རི་དོན་ཁང་ནས་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥ རོགས་
དངུལ་ལྤེན་སྤྱོད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐབས། བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་རྒྱབ་རྤེན་ཡིག་ཆ་མ་ཕུལ་བ་
དང་། རྒྱུན་ལས་ནས་སྔོན་རྩིས་སངས་འཛིན་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧(༥) གཞིར་བཟུང་། རོགས་
དངུལ་ལམ་བུན་དངུལ་དང་འབྤེལ་བའི་ཆོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་། འགོ་གོན་གཏོང་
ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ལ་ཞིབ་འཇུག་གང་ཡང་མྤེད་པར་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་སོད་རང་བྱས་ཡོད་
པ་དང་། སིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་གནས་སངས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི བསར་
བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ལའང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་དགོས་ངྤེས་ཡིན་
ནའང་། དྤེའི་རྤེས་འབྤེལ་གི་རྩིས་རྙོག་གཞན་མང་དག་ཅིག་འབྱུང་ཉྤེན་ལ་བརྤེན། སྐབས་འདིའི་རིང་
བསར་བཅོས་གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་མ་དགོས་པ་
བྱས་ཀང་། མ་འོངས་པར་དྤེའི་རིགས་ལ་ཐོག་མར་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མཁན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་དང་། བར་དུ་ཞིབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་མཁན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག མཐར་
བཀའ་འཁོལ་སོད་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གསུམ་ཐོག་ནས་སིག་གཞིའི་འབྲུ་དོན་གཞིར་བཟུང་ལག་
བསར་འཛོལ་མྤེད་དགོས།
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཇ༌༢༌༢༣།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

ས་གནས་སུ་ངོ་བསོ ད ་བྱྤེ ད ་མཁན་རྩི ས ་ཞི བ ་པས། ཨ་རི ་ དོ ན ་ཁང་དང་ཨ་རི ་ བོ ད ་

ཀི ་ ཐྤེ བ ས་རྩའི ་ དབར་བསྣོ ལ ་འཇོ ག ་བྱས་པའི ་ བུ་ལོ ན ་གི ་ གན་ཡིག་དང་། ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་བཅས་ཕན་ཚུན་མཐུན་གི་མྤེད་པ་མཐོང་མཚམས། དྤེ་
འབྤེལ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་ཁར་རྩིས་བཅོས་དང་། སན་ཐོ་རགས་ཟིན་འགོད་འབུལ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། འབྤེལ་ཡོད་དོན་ཟུར་སྐལ་རྡོར་ལ་འདྲི་བརྩད་བཅས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་གི་རིམ་པ་
བརྒྱུད་འདུག་ཅིང་། མཐར་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ནས་ ༢༠༡༧།༧།༢༨ ཉིན་བཀའ་
དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ སྐོར་གི་གསལ་བཤད་ཡིག་ཆུང་ ༢༠༡༧།༧།༢༥ འཁོད་པའི་
སྤེང་། ཨ་རི་དོན་ཁང་གསར་གཟིགས་ཆྤེད་ཨ་རི་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་
༥༠ ནང་དོན་བུ་ལོན་མ་ཡིན་པར་གུན་གསབ་རོགས་དངུལ་གནང་བ་རྤེད་འདུག་ན། རྩིས་བཅོས་ཀིས་
སན་འགོད་མི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་མཆན་འགོད་གནང་སྤེ། དྤེ་འབྤེལ་གི་སན་ཐོ་ཕིར་འཐྤེན་གནང་
འདུག ས་གནས་སུ་ངོ་བསོད་བྱྤེད་མཁན་རྩིས་ཞིབ་པས་སྐབས་དྤེར་ཨ་རི་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྤྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་
དྤེ་ཡང་མཐོང་མི་འདུག་པ་དང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༡༤ ལོའ ་ི གཏོང་ལྤེན་ཁིམས་ཡིག་ལ་བསར་བཅོས་
མ་གནང་བར་དུ། ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ སྐོར་རྩིས་བཅོས་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་པའི་སྔོན་
རྩིས་ཀི་འགོ་སངས་ཀང་ཤྤེས་རོགས་མི་འདུག་ལ། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་མཐར་རྩིས་བཅོས་
ཕིར་འཐྤེན་བྱས་པ་དྤེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་ལྟར་རྩིས་ཁུར་
ཞུས་པ་རང་སོར་བཞག་འདུག དོན་ཁང་དང་བོད་ཀི་ཐྤེབས་རྩ་དབར་ ༢༠༡༤།༣།༣༡ ཉིན་བུ་ལོན་གི་
གན་ཡིག་བསྣོལ་འཇོག་ཡོད་པ་དང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་བུ་ལོན་ལྤེན་ཆོག་པའི་ཁིམས་མཐུན་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་བཅས་ཕན་ཚུན་མཐུན་མིན་
ཐད། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐོའ ་ི སྤྱིར་བཏང་གནས་སངས་ཁོངས་སུ་མ་བཀོད་པ་ནི་བཅའ་ཁི མ ས་དོ ན ་ཚན་
༡༠༨ ཀི ས ་བསྐུར་བའི ་ འགན་དབང་ཇི ་ བཞི ན ་ལག་བསར་མ་ཞུས་པ་ཆགས་འདུག

ཉ༽

གོ ང ་གསལ་ཐག་གཅོ ད ་ཁག་གཞི ་ རྩར་བཞག་སྤེ །

བཀའ་ཤག་གི ་ དོ ན ་གཅོ ད ་འཕོ ་ འགྱུར་བཏང་བའི ་ ཐག་གཅོ ད ་གནང་ཕོ ག ས་ཀི ་ བརྒྱུད་རི མ ་ ཁག་སི ག ་མཐུན་
བྱུང་མྤེ ད ་པ་ཁི མ ས་དོ ན ་དང་པོ འ ་ི སྐབས་སུ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོ ད ་པ་དང་། ཐག་གཅོ ད ་དྤེ འི ་ གཞི ་ རྩ་འཇོ ག ་
ཡུལ་བཀའ་ཤག་གི ་ གསལ་བཤད་དོ ན ་ཚན་ ༡༠ བཀོ ད ་པ་ནས། ནང་གསྤེ ས ་དོ ན ་ཚན་ ༡༠ པ་དྤེ ་ གནད་དོ ན ་
གཏན་འབྤེ བ ས་ཁོ ང ས་སུ་མྤེ ད ་པ་དང་། ཞི བ ་གཅོ ད ་སྐབས་སུ་རྩོད་བཤད་ཀང་བྱས་མྤེ ད ་པས། འཕྲོ ས ་དོ ན ་
ཚན་ ༩ དངོ ས ་དོ ན ་སོ ་ སོ ར ་གོ ང ་དུ་ཐག་གཅོ ད ་བྱས་ཡོ ད ་པ་ནས། ཞུ་སོ ར ་བས་ཁུངས་སྤེ ལ ་དགོ ས ་པ་ཁག་
ཐུབ་པ་དང་། རྩོ ད ་ལན་པས་ཁུངས་སྤེ ལ ་དགོ ས ་པ་ཁག་མ་ཐུབ་པར་བརྤེ ན །
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༡)

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།

བཀའ་ཤག་ནས་བྱང་ཨ་རི་དོན་གཅོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་འཕོ་འགྱུར་དང་། དྤེའི་རྤེས་འབྤེལ་གསལ་
བཤད་དོན་ཚན་ ༡༠ གསལ་བསགས་བྱས་པ་དྤེ། གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་ངྤེས་བརན་མྤེད་པ་དང་། ཁ་
ཡན་ལ་གོ་ནོར་ཐྤེབས་དབང་གིས། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གི་ལྷག་བསམ་དང་། འཇོན་ཐང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་
པར་མ་ཉྤེས་ཁག་གཡོགས་ཤོར་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་དངོས་བདྤེན་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་
འགྤེམས་སོང་བའི་སྐོར་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་གནང་
འདུག་པར་བརྤེན། བཀའ་ཤག་གིས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྤེས་བརོད་བྱ་འདི་རང་
བཀོད་པའི་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་ཡིག་འདི་ཨི ན ་བོ ད ་སྐད་ཡི ག ་གཉི ས ་ཀའི ་ ནང་བོ ད ་མི འི ་ སི ག ་
འཛུགས་ཀི ་ གཞུང་འབྤེ ལ ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་བོ ད ་མི འི ་ རང་དབང་དང་།
bod.asia, tibet.net, tibetonline.tv བཅས་སུ་འདོ ན ་འགྤེ མ ས་གསལ་
བསགས་བྱས་ཏྤེ ། དྤེ ་ དག་གི ་ ཡི ག ་ཆ་རྣམས་ཞུ་སོ ར ་བར་སོ ད ་ཆྤེ ད ་ཆྤེ ས ་མཐོ འ ་ི ཁི མ ས་ཞི བ ་
ཁང་ ལ་འབུལ་དགོ ས །

༢)

ཞུ་སོ ར ་བས་ཞི བ ་གཅོ ད ་སྐབས་སུ། ཁི མ ས་རྩོ ད ་པའི ་ ག་ཡོ ན ་མ་གཏོ ག ས་ཞུ་སོར་བ་དོ་བདག་
རང་ཉིད་ལ་གུན་གསབ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྤེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་པ་ལྟར།
བཀའ་ཤག་གི ས ་ཞུ་སོ ར ་བའི ་ ཁི མ ས་རྩོ ད ་པའི ་ ག་ཡོ ན ་སོད་དམི ག ས་ཧི ན ་སྒོ ར ་དགུ་ཁི ་
བརྒྱད་སོ ང ་ (༩༨,༠༠༠།༠༠) ཕི ་ ལོ ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས ་ ༡༥ ནང་ཚུན་ཆྤེ ས ་མཐོ འ ི་
ཁི མ ས་ཞི བ ་ཁང་ལ་འབུལ་དགོ ས །

༣)

རྩོ ད ་ལན་པ་བཀའ་ཤག་གི ་ དགོ ས ་འདུན་ནང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་བ་དང་བོད་
མི་ནང་ཁུལ་གི་ཆིག་སིལ་ལ་དོ་ཕོག་མི་ཡོང་བ་གཙོ་བཟུང་ཞྤེས་གསལ་བ་ལྟར། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁུལ་མ་མཐུན་པ་ཤུགས་ཆྤེར་གྱུར་པའི་རྩོད་རྙོག་འདི་ད་ཆ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ཁིམས་ཡིག་ཁག་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཐག་གཅོད་ཟིན་པར་བརྤེན། བཅད་ཁའི་འབྲུ་དོན་གཞིར་
བཟུང་། སོ་སོར་འཁི་བབས་ཀི་ཉམས་ལྤེན་ཞུ་སྒོ་འཚེམས་མྤེད་དགོས་ཤིང་། བོད་བསན་སིད་མི་
རིགས་ཀི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ལ་བསམ་གཞིགས་ཀིས། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཆིག་སིལ་དམ་
གཙང་ཡོང་བའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ནས་འབད་པ་ལྷུར་ལྤེན་དགོས་པ་བཅས་ཀི་
བཅད་ཁར།

ཏ༽ བཀའ་ཁྱབ།
༡)

ཁ་མཆུ་འདི ་ དང་འབྤེ ལ ་བའི ་ ལབ་གྤེང་མང་དག་ཅི ག ་གོ ད ་ཡ་ཕོ ག ས་གཉི ས ་ཀ་ནས་གཞུང་
འབྤེ ལ ་ལས་དོ ན ་བཀོ ད ་མངགས་དང་སན་གསན་ཁག་ངག་ཐོ ག ་ནས་བྱས་ཏྤེ ་ གོ ་ བརྡ་འཕྲོད་
མ་འཕྲོ ད ་དབང་གི ས ་བྱུང་འདུག་ཅི ང ་། དེ་ནི ་ བོ ད ་མི འ ི ་ སི ག ་འཛུཊ་ཀི ་ སི ་ ཞུའི ་ ལས་བེ ད ་པ་
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁ་མཆུ་དེབ་འགྱོད་ཨང་ ༢༠ པའི་བཅད་ཁ།
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