
སི ་ན ོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ ཆེན་པ ོ་མཆོག་ གིས་ཨི ་ཊ་ལིར་ཆིབས་སུར་བསྐྱངས་
ཏེ་ ཁུལ ་ད ེའི ་བ ོད ་ མི ་ སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་ཨི་ཊ་ལིར་བདོ་རིགས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་བདནུ་བརྒྱ་བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་
ནས་ཟུར་འདནོ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། ད་ེནས་ངསོ་ཀིས་འཕསོ་བཤད་ཕན་བུ་བརདོ་འདདོ་བུང།། ས་ྔལོ་བསུར་བཅསོ་འད་ི༼སྐ་ུདབང་
རིྩས་སདོ་༽ གཏངོ་སབྐས་ད་ེས་ྔབདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་མིང་ཞིག་འཇགས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ པའ་ིནང་ང་ཚོ་མ་སུ་
རིར་སླབེས་ནས་ལྷངི་འཇགས་པའ་ིརསེ་སུ་རྒྱལ་སིའ་ིགསར་འགུར་འགདོ་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ཐུག་པ་དང།། ད་ེགངོ་ད་ུགསར་འགུར་
འགདོ་མཁན་ཚོར་མགནི་ཚབ་པ་ (Third Person) བརུྒྱད་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བས་པ་ལས་ངསོ་ནས་ཁངོ་ཚོ་ཐུག་མེད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཡིན་པ་ཡོད། མ་སུ་རི་སྦརི་ལ་ཧའུ་སི་ (Birla House) ངསོ་སྡདོ་སའ་ིམདནུ་དརེ་ཐང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད། 
དའེ་ིསངྒ་ལ་ངསོ་ནས་ཕི་རྒྱལ་གི་གསར་འགུར་འགདོ་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ཐུག་པ་ཡིན། ད་ེདསུ་གསར་འགུར་འགདོ་མཁན་ཞིག་གི་ད་ིབའ་ི
ནང་བདོ་གཞུང་གང་ད་ུཡོད་ཅསེ་སདྐ་ཆ་དསི་བུང།། སབྐས་དརེ་ངསོ་ཀིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་བཀའ་བླནོ་ཚོ་གང་ད་ུཡོད་ས་དརེ་བདོ་མི་
ཚོས་བདོ་གཞུང་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན། དའེ་ིསང་ཉནི་ནམ་གནངས་ཉནི་ད་ེའད་ཞིག་ལ་ལྡ་ིལི་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་
རྒྱལ་སུང་ལས་ཁུངས་ (Defence Ministry) ཀིས་བདོ་གཞུང་ཞསེ་པ་མེད་ཅསེ་གསལ་བསྒྲགས་བས་ཡོད། ད་ེན་ིངསོ་ཀི་ཉམས་མངོ་
དང་པ་ོཡིན། ང་ཚོས་བདོ་གཞུང་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན་ན་འད་ིལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད། ད་ལ་ྟཡོངས་གགས་ཀི་བདོ་གཞུང་ངསོ་ལེན་མེད་པ་
རེད། ད་ེན་ིབདོ་ལ་ཤ་ཚ་མེད་པ་མིན་ཡང།། བདེ་བད་ེཔ་ོཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་ཐད་ཀར་ཡིག་ཆ་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་འག་ོསྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། མ་གཞི་ང་ཚོ་བདོ་པ་རང་གི་ཐགོ་ནས་ཀ་ོ
ཐག་ཕན་བུ་གླདོ་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༧།༡༩༤༨ ད་ེའདའ་ིསབྐས་སུ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་རྒྱ་ནག་ལ་ཀུང་ཧ་ྭམི་
དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ལ་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོ
འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དསེ་བདོ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པས། ཁདེ་རང་ཚོར་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡོད་ཅསེ་བདོ་གཞུང་ལ་ཉནེ་བརྡ་ཞིག་བཏང་འདགུ ད་ེ
དསུ་བདོ་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཉནེ་ཁ་གང་ཡང་མཐངོ་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་ལན་སད་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ། ཀ་ོཐག་གང་འད་
གླདོ་འདགུ་གམ། ང་ཚོའ་ིགདན་སའ་ིམཁན་པ་ོརྣམ་པ་དང་དག་ེའདནུ་པ་ཚོར་ཚོགས་ལ་མང་ཇ་དང་འགདེ་ཡག་པ་ོཞིག་བུང་ན་ད་ེགས་
འགགི་གི་ཡོད། འནོ་ཀང་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེམིན་ཆབ་སདི་ཀི་ིགནས་ཚུལ་དང།། རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ག་རེ་
ག་རེ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེཚོའ་ིཐད་ད་ོསྣང་རྩ་བ་ནས་བདེ་ཀི་མེད་པ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཞབས་འདནེ་ཡིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཉནེ་བརྡ་བཏང་
དསུ་ང་ཚོ་བདོ་པས་ང་ཚོར་ཉནེ་ཁ་མཐངོ་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་འགུལ་སྐྱདོ་མ་བརྒྱབ་པར་བསདྡ་པ་རེད། རསེ་སུ་རྒྱ་གར་ཕི་སདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་པ་ད་ེའད་ནས་ད་ེདསུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡོད་ཅསེ་ཤོད་ཀི་འདགུ གང་ལརྟ་ཡང་བདོ་གཞུང་ཟརེ་
བའ་ིཚིག་འད་ིལ་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན་ཡག་པ་ོམི་འདགུ ད་ེས་ྔཕན་ཆད་བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཟརེ་བ་འད་ིརྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་དང།། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐ་ུམགནོ་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞསེ་པ་འདའི་ིའགོ་ནས་ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིདཔ་ེ
ཞིག་ཡོད་པ། བ་ཕུག་མའ་ིསྦ་ོའགོ་ནས་དདོ་ཟརེ་བ་ལརྟ། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམིང་འདའི་ིའགོ་ནས་ང་ཚོའ་ིདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་གཞུང་འད་ི
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ (Institution) ཡིན་པ་ལ་ྟབུ་བས་ཏ་ེའགགི་གི་ཡོད། ད་ཆ་གསལ་པ་ོབས་ནས་བཤད་ན་ངསོ་ཀིས་
དགངོས་པ་ཞུས་ཏ་ེདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་ཆབ་སདི་ཀི་འགན་མེད་པར་ཕིར་ཐནོ་ཀང་གཞུང་ཞསེ་པའ་ིམིང་འད་ིལགྷ་སྟ་ེབསདྡ་དསུ་གཟབ་
གཟབ་མ་བས་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་དནོ་ང་ཚོར་ཤ་ཚ་ཡོད་ཀང་ཆབ་སདི་ཀི་འག་ོསྟངས་ཐགོ་ནས་བདོ་གཞུང་ཟརེ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་



ཅསེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་བཤད་དགསོ་པ་ཆགས་ན་ཡག་པ་ོམེད། ཤེས་སོང་ངམ། དའེ་ིགངོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ི
པ་ཆགས་རསེ་སབྐས་ཤིག་ལྡ་ིལིར་ང་ཚོས་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་པ་དའེ་ིཐགོ་རྒྱ་གར་གི་གསར་འགུར་འགདོ་མཁན་ང་
ཚོའ་ིང་ོཤེས་པ་ཞིག་ཡོད། ཁངོ་ན་ིབདོ་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང།། ཤ་ཚ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་རང་བཙན་དང་རང་བཙན་ཞསེ་ཤོད་
མཁན་ཞིག་རེད། ཁངོ་གིས་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེར་ (Prime Minister of Exile Government) བཙན་བལོ་གཞུང་གི་སདི་བླནོ་
ཞསེ་བརདོ་སོང།།  ངསོ་ཀིས་ལམ་སང་ད་ེལ་ང་ཚོས་ཆབ་སདི་ཀི་འག་ོཁདི་ (Political Leader) ཟརེ་བ་མ་གཏགོས་ "པ་རེམ་ མི་
ན་ིསི་ཀར་" (Prime Minister) ཟརེ་གི་མེད་ཅསེ་གསལ་བཤད་བས་པ་ཡིན། གསལ་བཤད་བདེ་དགསོ་དནོ་ན་ིབཙན་བལོ་གཞུང་
ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེདབིན་ཇིའ་ིཚིག་ལ་ "ག་ྷཝར་མན་ཊ་" (Government) བརདོ་དསུ་ད་ེན་ིམིང་ཚིག་ཟུར་གསལ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིཡི་
གའེ་ིནང་ལ་གཞུང་ཟརེ་བ་འད།ི དགནོ་པ་གཞུང་རྐྱང་དང།། བ་ླབྲང་གཞུང་རྐྱང།། གཟམི་ཤག་གཞུང་རྐྱང་ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། དཔརེ་
ན། གཙང་པ་ོལ་ཆ་བཞག་ན་གཙང་པའོ་ིགཞུང་ཟརེ་གི་ཡོད། ང་ཚོའ་ིབདོ་སདྐ་ནང་གཞུང་ཟརེ་བ་འད་ིའཇུག་ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད། 
དབིན་ཇིའ་ིསདྐ་ནང་ "ག་ྷཝར་མན་ཊ་" (Government) བརདོ་པ་ཡིན་ན་རྡགོ་རྡགོ་གཅིག་ཆགས་ཡོད། ཤེས་སོང་ངམ། དརེ་བརནེ་
ང་ཚོས་བདོ་གཞུང་ཟརེ་བའ་ིམིང་ཚིག་འད་ིལ་ཏགོ་ཙམ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་ང་ཚོ་སདྐ་ཆ་བུང་བ་རེད། ང་ཚོའ་ི
འདརི་སིྒྲག་འཛུགས་ཤིིག་ཡོད། ད་ེན་ིབཙན་བལོ་བའ་ིསྡ་ེཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་འད་ིལ་ལ་ྟརགོ་བདེ་མཁན་གི་སིྒྲག་འཛུགས་ཤིག་དགསོ་པ་
རེད། སིྒྲག་འཛུགས་འདའི་ིའག་ོཁདི་མཁན་ཆགས་ཡོད། བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་འསོ་འདམེས་ཟནི་རསེ་ངསོ་ཀིས་གཞུང་འབྲལེ་གི་དབང་ཆ་
རིྩས་འབུལ་བདེ་པའ་ིསབྐས་སདི་སྐྱངོ་ཟརེ་བའ་ིམིང་ཚིག་འད་ིབདེ་སདོ་བས་པ་ཡིན། ངསོ་རང་ལོ་བཅུ་དུག་སབྐས་སདི་སྐྱངོ་སྟག་བྲག་
རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུམདནུ་ནས་ཆབ་སདི་ཀི་དབང་ཆ་རིྩས་ལེན་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ཆ་ལོ་དུག་ཅུ་ཕིན་པའ་ིརསེ་ལ་མང་གཙོའ་ིཐགོ་ནས་འསོ་
འདམེས་བས་ཏ་ེཐནོ་པའ་ིབླ་ོབཟང་སེང་ེལགས་སདི་སྐྱངོ་གསར་པ་ཆགས་ཡོད། མང་གཙོ་མཚན་ཉདི་ཚང་བའ་ིཐགོ་ནས་འསོ་འདམེས་
བས་ཏ་ེཐནོ་པའ་ིའག་ོཁདི་སདི་སྐྱངོ་ལ་དབང་ཆ་རིྩས་འབུལ་ཞུ་བ་འད་ིདངསོ་གནས་རིང་ནས་སྙངི་ད་ུབརྣག་པའ་ིའདདོ་པའ་ིདནོ་ཟརེ་
བའ་ིདནོ་དག་གཅིག་འད་ིཆགས་ཡོད། ད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་ཞསེ་བརདོ་རུྒྱ་བུང།། ད་ེའད་ཡིན་དསུ་སདི་སྐྱངོ་ཞསེ་བརདོ་ན་ "པ་ོལི་ཀ་ི
ཀལ་ ལི་ཌར་" (Political Leader) དང་ང་ཚོས་སདི་སྐྱངོ་ཞསེ་བརདོ་པ་གཉསི་ཏག་ཏག་འག་ོགི་འདགུ (Prime Minister) བརདོ་
ན་ཚིག་འད་ིཧར་པ་ོཞིག་འདགུ དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་བདོ་གཞུང་ཟརེ་བའ་ིམིང་ཚིག་འད་ིལ་ཏགོ་ཙམ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་ཀི་འདགུ་
ཅསེ་ང་ཚོ་སདྐ་ཆ་བུང་བ་རེད། སདྐ་ཆ་འད་ིབུང་བའ་ིསབྐས་ལ་ང་ཚོའ་ིབདོ་རིགས་ནང་ནས་ཞནེ་ཁགོ་དང་ཤ་ཚ་ཡིན་ཀང་ཁ་ཤས་ཤིག་
གིས་ད་བདོ་གཞུང་ཕིར་བསྡ་ུབས་སོང།། འགགི་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་སདྐ་རྒྱག་མཁན་བུང་བ་ད་ེལ་ངསོ་རང་ཏགོ་ཙམ་བླ་ོཕམ་བུང།། ངས་
ལོ་བཅུ་དུག་ནས་བདོ་གཞུང་གི་འགན་འཁརེ་བ་ཡིན། ངསོ་ཀིས་ལོ་བཅུ་དུག་ནས་ད་ཆ་ལོ་བདནུ་ཅུ་དནོ་དུག་ལ་སླབེས་པའ་ིབར་ངསོ་
ཀིས་འགན་ཁརེ་བ་ཡིན། མི་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན། ཕུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཡས་འཁརོ་གཡོན་འཁརོ་བདེ་མཁན་ཞིག་མག་ོའདནོ་འཚོ་སྐྱངོ་
བས་པ་ཡིན། ད་ེལརྟ་བདེ་མཁན་གི་མི་གཅིག་ལ་ད་ཆ་བདོ་གཞུང་ཕིར་བསྡ་ུབས་སོང་བརདོ་ན་ལ་དག་གི་རེད་དམ། ལོ་དུག་ཅུའ་ིརིང་
ངསོ་ཀིས་གཡས་སྐྱརོ་གཡོན་སྐྱརོ་གི་ལ་ྟརགོ་བས་པ་ད་ེཇི་ལརྟ་བས་ཏ་ེཕིར་བསྡ་ུབས་ཀི་རེད་དམ། ད་ེཙམ་ཡང་བསམ་བླ་ོམ་འཁརོ་
བར་བདོ་གཞུང་བསྡ་ུགསོག་བརྒྱབ་སོང་ཞསེ་སདྐ་ཅརོ་རྒྱག་དསུ་ད་ེན་ིང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའ་ིརགས་རེད་བསམ་པ་དན་བུང།། ཚུར་
ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ད་ེལ་བདེ་རུྒྱ་གང་ཡང་མི་འདགུ ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་ལོ་བཅུ་དུག་ནས་འགན་འཁརེ་མཁན་གི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་
བདོ་གཞུང་བསྡ་ུགསོག་རྒྱག་གི་མ་རེད། ད་ེལ་དགསོ་པ་རུྒྱ་མཚན་ཞིག་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་དན་དགསོ་པ་ཡིན། ཤེས་སོང་ངམ། འད་ི
སྐརོ་བཤད་འདདོ་བུང་བ་ལརྟ་ཁདེ་ཚོར་བཤད་པ་ཡིན། ཕི་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བདེ་རུྒྱ་མིན། ངསོ་རང་བར་ལམ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕིན་
པ་ད་ེསབྐས་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་སྣ་ཁག་ཐུག་གི་ཡོད། མི་སྣ་ད་ེཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཐུག་པ་མ་གཏགོས་ད་ལའྟ་ིབཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་དང་ད་ེ



འདའ་ིམི་སྣ་ཐུག་ན་འགགི་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་མང་པསོ་ཤོད་ཀི་འདགུ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀང་ད་ག་རང་ཤོད་ཀི་འདགུ དབིན་ཇིའ་ི
སདྐ་བས་ན་ "སེན་སི་ཊིབ་" (Sensitive) ཡིད་གཟབ་བདེ་དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་ཡོད་པ་ཤེས་དགསོ་པ་ཡིན། ད་ེལུགས་ཀི་ང་ཚོས་
ཕར་ཕགོས་ནས་ "ན་ོ" (No) ཟརེ་བའ་ིཚིག་སྡགུ་པ་འད་ིམ་ཐནོ་པའ་ིཐབས་མཁས་པ་ོབས་ན་ཡག་གི་རེད། ཤེས་སོང་ངམ། བར་
སབྐས་གནས་ཚུལ་འད་ིའད་བུང་བ་ཁདེ་རང་ཚོར་བཤད་འདདོ་བུང་བ་ལརྟ་བཤད་པ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་སི་ཚོགས་ནང་གཏམ་བརདོ་
རང་དབང་ཡིན། གང་ཡང་བཤད་ཆོག་ལ། བཤད་དགསོ་པའང་རེད། ཡིན་ནའང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རགོས་ནས་བཤད་
དགསོ་པ་ལས་མག་ོམ་ཚོས་པའ་ིསདྐ་ཆ་དཀགོ་གཏམ་དང།། སང་ལམ་བར་གི་སདྐ་ཆ་ལ་ྟབུ་བཤད་ན་ཡག་པ་ོམི་འདགུ ཤེས་སོང་ངམ། 
གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དགྭས་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡའེི་ཐང་ཆེན་ད་ུལས་
བསྡམོས་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་སེར་སྐྱ་མི་མང་དང་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་པར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་
དགྭས་བསོད་ནམས་གླངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་སེར་སྐྱ་མི་མང་དང་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་ཇི་ལརྟ་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་འཕགས་པ་སན་རས་གཟགིས་ཀི་འདལུ་ཞིང་བསིལ་ལནྡ་གི་ལྗངོས་འད་ིཆོས་རྒྱལ་མེས་
དབནོ་རྣམ་གསུམ་དང་། ལགྷ་པར་ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་ལྡའེུ་བཙན་གི་སབྐས་སུ་བདོ་གངས་ཅན་པ་ཞསེ་ཆོས་སདི་གང་ཅིའ་ིཐགོ་ནས་དབུས་
ཨེ་ཤི་ཡའ་ིནང་སྟབོས་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བུང་ཡོད། ང་ཚོ་དའེ་ིརུྒྱད་པ་ཆགས་ཡོད། བར་སབྐས་བདོ་སིལ་བུར་ཆགས་ནས་ང་རང་ཚོའ་ི
ཆིག་སིྒྲལ་གི་གངོ་བུའ་ིནསུ་པ་ཉམས་པ་དང།། གཉསི་ནས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིནང་གི་བ།ླདཔནོ་རྣམས་ཀིས་རང་སྡ་ེཁ་ོནར་ད་ོསྣང་བས་པ་
ལས་བདོ་སིའ་ིབད་ེདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་མིག་འཕང་གིས་མ་ཁབ་པར་བརནེ་དར་རུྒད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བུང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ནང་
ཁངོས་རྒྱལ་པ་ོརྒྱལ་ཕན་ད་ུཆགས་པ་ད་ེདག་གཅིག་འགོ་གཅིག་ཏུ་མ་འདསུ་པའ་ིཐགོ་ནས་སོ་སོའ་ིཕ་མེས་དསུ་ཀི་གཟ་ིབརིད་ད་ེདག་རིམ་
བཞིན་བབ་བསྐྱལ་ཏ་ེཉམས་པའ་ིམཐའ་མར་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་ཏ་ེལོ་ལ་ྔབཅུ་ང་གསུམ་ལགྷ་ཕིན་ཡོད། ཐབས་སྡགུ་པ་ཞིག་ལ་བདོ་
ནང་ཡོད་པའ་ིགཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་ད་ེདག་ཐ་ན་རང་ཉདི་ཀི་སགོ་ཀང་ཕལ་ཆེར་རང་ཉདི་ལ་མ་དབང་བ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད། ལགྷ་
པར་བདོ་མི་རིགས་ལ་སོ་སོའ་ིསདྐ་ཡིག་རིག་གཞུང་དང།། ད་ེའབྲལེ་གི་འཛམ་གླངི་འདའི་ིཐགོ་ངམོ་ཆོག་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཤིག་
ཡོད། ཁངོ་ཚོས་ཆེད་ད་ུགཉརེ་ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འབུར་འཐནོ་ད་ུཡོད་པ་ད་ེལ་དམིགས་བསལ་སངྡ་ཟུག་གིས་དམ་
བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀི་འདགུ ད་ེལ་ྟབུའ་ིགནས་སྟངས་འགོ་བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་ས་ཡ་དུག་པ་ོརྣམས་ཧ་ཅང་དངངས་སྐྲག་གིས་མི་ཚེ་
བསྐྱལ་ནས་བསདྡ་ཡོད། 

ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་བས་ནས་ལོ་ད་ེདག་རིང་ཕལ་ཆེར་མི་རབས་གཉསི་པ་དང་གསུམ་པ་འཚར་ལོངས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། འནོ་
ཀང་ཕགོས་གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། བདོ་ལ་དསུ་འགུར་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཞིག་མ་བུང་བར་སརྔ་བཞིན་གནས་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་ང་
ཚོ་མག་ོབཏུམས་ནས་བསདྡ་ཡོད་ངསེ། ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིཁ་རུྒྱན་ལ་སརྔ་ལམ་ཞསེ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལརྟ་དའེ་ིཐགོ་བསདྡ་ཡོད་ངསེ་རེད། རྐྱནེ་
ངན་བུང་བ་དསེ་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ལ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ཡོད་པའ་ིསྙངི་སྟབོས་ད་ེལ་བསྐལུ་ལགྕ་ཐབེས་རྐྱནེ་དངེ་གི་སབྐས་སུ་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
གི་བདོ་མི་ཡོངས་རགོས་ཆིག་སིྒྲལ་གི་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོདང།། བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་ཞནེ་ཁགོ་གི་བསམ་བླ་ོཧ་ལས་དགསོ་པ་



འདགུ རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བདོ་ལ་དབང་སུར་བས་ནས་ལོ་དུག་ཅུ་བརྒལ་བ་དང།། ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་
ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བདོ་ཁནོ་ཡོངས་ལ་སྟངས་འཛིན་དམ་པསོ་དམ་བཅིངས་བདེ་པ། དའེ་ིརིང་རུྒྱ་དངསོ་པ་ོསད་ནས་བསླ་ུབྲདི་དང་། 
བསམ་བླའོ་ིསླབོ་གསོ་བཏང་བ། ད་ེམིན་དག་གནནོ་གིས་གསོད་རྡངུ་བདེ་པ་སོགས་མདརོ་ན་ཐབས་ཤེས་འཇམ་རུྩབ་སྣ་ཚོགས་བས་ཡོད་
ཀང་། བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་གི་སྙངི་སྟབོས་ཇ་ེཆེ་ཇ་ེབརན་ད་ུའག་ོབ་ལས་ཉམས་ཞན་ད་ུསོང་མེད། དཀའ་ངལ་འཕད་དསུ་གདངོ་ལེན་བདེ་
པའ་ིསྙངི་སྟབོས་ང་ོམཚར་སྐྱ་ེདགསོ་པ་ཞིག་འདགུ ང་རང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པ་ཚོར་ཆ་བཞག་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩།༦༠།༦༡ ད་ེའདའ་ི
སབྐས་སུ་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོཡོད།

ལ་དགྭས་ལ་ཐགོ་མར་གཞིས་ཆགས་ཚུགས་སབྐས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོབུང་ཡོད། ད་ེནས་ལོ་རིམ་བཞིན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད། ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང།། ད་ེབཞིན་ས་གནས་གཞུང།། ལགྷ་པར་བདོ་མི་གང་ད་ུགནས་པའ་ིཡུལ་པ་ཚོ་བཅས་
ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབས་ཡོད། ཡང་སྒསོ་ལ་དགྭས་ལ་ྟབུར་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གཅིག་གུར་གི་ཆོས་གགོས་ཀི་འད་ུཤེས་དམ་པ་ོད་ེལ་བརནེ་ནས་འད་ིགར་ཡོད་པའ་ིབདོ་པ་ཚོའ་ིགནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡག་
པ་ོབུང་འདགུ མད་ོདནོ་བདོ་མི་སི་བ་ོགནམ་བསྟན་ཡོངས་ལ་ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་དནི་ཅན་ཚོའ་ིདསུ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་བདོ་པར་བདོ་ཡིག་དང་
ད་ེདང་འབྲལེ་བའ་ིརིག་གཞུང་གཏངི་ཟབ་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་འདའི་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་དསུ་ད་བར་ད་ུབདོ་མི་རིགས་ཕི་ནང་
གང་ད་ུཡོད་ཀང་རང་ཚུགས་ཟནི་ནས་སྡདོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ཕགོས་གཅིག་ནས་ང་ཚོར་རྐྱནེ་ངན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་བ་དང།། ཕགོས་
གཉསི་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་རྐྱནེ་ངན་ད་ེདག་ཕལ་ཆེར་གགོས་སུ་ཤར་བ་ལ་ྟབུ་བུང་ཡོད། དངེ་གི་སབྐས་སུ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
ཞསེ་འཛམ་གླངི་ཀུན་ལ་གགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེས་ྔབདོ་ད་ུལ་ྟསྐརོ་ལ་འག་ོམཁན་ད་ེའདས་ནས་ནང་དནོ་ཇི་བཞིན་མ་ཤེས་པར་བདོ་
ཀི་ཆོས་ལ་བ་ླམའ་ིཆོས་ཞསེ་མིང་བཏགས་ཡོད། བདོ་པས་གཏརོ་རྒྱག་དང་འཆམ་རྒྱག་པ་ད་ེཚོའ་ིགས་ཨཕ་རི་ཀའ་ིཡུལ་པ་ཚོར་ཡང་
ཡོད་པ་ད་ེདག་དང་སི་འག་ེསི་མཚུངས་ལ་ྟབུར་མཐངོ་གི་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་དངེ་སང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཞསེ་བརདོ་དསུ། 
གཏངི་ཟབ་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀིས་གཞི་དངསོ་པའོ་ིགནས་ཚུལ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ད་ེལ་དངེ་སང་སེམས་ཁམས་
རིག་པའ་ིཕགོས་ཀི་ཚན་རིག་པའ་ིནང་ནས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའ་ིསེམས་ཀི་འག་ོསྟངས་སྐརོ་གི་འགལེ་བཤད་ལ་ད་ོ
སྣང་བས་ཏ་ེད་ེནས་ལེགས་བཤད་དང་ཉམས་མངོ་ལེན་རུྒྱའ་ིརེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ད་ེས་ྔཡིན་ན་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཞསེ་བརདོ་
དསུ་ལདྟ་མོ་ལ་ྟཡུལ་དང།། ཡ་མཚན་ལ་ྟབུར་རིྩ་གི་ཡོད། དངེ་སང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འད་ིརྩ་བའ་ིཐགོ་ནས་འཛམ་གླངི་གི་མི་སི་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཚན་རིག་པ་ཚོར་མཚོན་ན་སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ིསྐརོ་ཁངོ་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་མཐངོ་ནས་ད་ོསྣང་
བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེན་ིང་ཚོ་བདོ་པ་སིའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ྟབུ་ཡིན། 

ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་ན་འདས་པའ་ིལོ་གཉསི་གསུམ་གངོ་རྒྱ་ནག་ནང་ནང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གི་སླབོ་ག་ྭཆེན་མོ་
ཞིག་གིས་ཉམས་ཞིབ་བས་པའ་ིཕགོས་བསྡམོས་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་ནང་པ་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་སྐརོ་ཡོད་པ་དང།། ད་ེདག་མང་ཆེ་བ་ཤེས་ཡོན་
ཅན་ཡིན་པ་བཀདོ་འདགུ ད་ེན་ིགནས་ཚུལ་ཆེན་པ་ོརེད། རྒྱ་རིགས་ནང་པ་ད་ེཚོའ་ིནང་ཁ་ཤས་ཀི་རྒྱ་ནག་གི་ནང་ཆོས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
དང།། བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་གསང་སགྔས་ཀིས་གང་བུང་མ་བུང་བདེ་རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་ད་ེའདའ་ིམཐངོ་ཚུལ་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ནང་པ་མང་
པ་ོཞིག་གིས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་རུྒྱ་མཚན་མཐངོ་བའ་ིསྒ་ོནས་དད་མོས་བདེ་ཀི་ཡོད། དཔརེ་ན། བདོ་ནང་གི་དག་ེབཤེས་དང་བ་ླམ་ཚད་
ལནྡ་ད་ེའད་རྒྱ་ནག་ནང་བསྐྱདོ་ད་ེནང་ཆོས་སླབོ་ཁདི་བས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་འགགོ་བདེ་རུྒྱའ་ིམཚམས་སུ་སླབེས་ཡོད། གང་
ལརྟ་རྒྱ་རིགས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོགི་འདགུ རྒྱ་གར་ནང་ངསོ་ཀིས་ཆོས་འབྲལེ་བདེ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོནས་རྒྱ་རིགས་དནོ་གཉརེ་ཡོད་མཁན་ལོ་རེ་བཞིན་མང་ད་ུའག་ོགི་འདགུ རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱ་རིགས་ནང་ཆོས་བདེ་མཁན་



ཁནོ་ཆེན་ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་མང་པ་ོཞིག་གིས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞིག་བདེ་བཞིན་འདགུ ཇི་ཙམ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བས་པ་ད་ེཙམ་གིས་བདོ་ཀི་ཐགོ་ཤ་ཚ་དང་ད་ོསྣང་རང་ཤུགས་ཀིས་སླབེས་ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་
ནས་ལོ་ལ།ྔབཅུ་ང་གསུམ་བརྒལ་བར་སི་ཡོངས་ཕགོས་བསྡམོས་ནས་བལསྟ་ན་ང་ཚོ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞིག་ཐགོ་སླབེས་ཡོད། 

ད་ེརིང་འདརི་ལ་དགྭས་གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་ཚུལ་གཞིས་སི་ནས་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་ཐགོ་བཟང་པའོ་ིཕགོས་དང་
འཐུས་སྒ་ོམ་ཚང་བའ་ིཕགོས་བཅས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབཤད་སོང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང།། གཞི་རྐང་ང་ཚོའ་ིསིྒྲག་
འཛུགས་ཡས་མས་ཀི་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ནང་ལ་དགྭས་བང་ཐང་དང་ལ་དགྭས་ནས་ཡིན་པ་གང་ཙམ་མང་པ་ོའདགུ ཁདེ་རྣམས་ནས་ང་
ཚོའ་ིལ་དགྭས་ཀི་སླབོ་ག་ྭཁག་ལ་མཐུན་རྐྱནེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབསུྐྲན་འདགུ ད་ལ་ྟསླབོ་གའྭ་ིལས་བསྡམོས་ནང་གུབ་འབྲས་ཡིད་ཚིམས་པ་
བུང་བ་བཀདོ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ འད་ིགའ་ིགཞིས་སིས་གཙོས་སླབོ་གའྭ་ིསླབོ་སི་དང་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། 

ད་དངུ་ཡང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་སྟབས། ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཡག་པ་ོབུང་ཡོད་བསམས་ནས་ལྷདོ་གཡེང་རྩ་བ་ནས་བདེ་རུྒྱ་
མེད། ཡར་རྒྱས་ཀི་གཞི་རྐང་ཚུགས་པ་ད་ེགཞི་ལ་བཞག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཡར།རྒྱས་ཡོང་བའ་ིབསམ་བླ་ོབཏང་སྟ་ེའཆར་གཞི་གསར་པ་
བཀདོ་དགསོ། དཔརེ་ན། ང་ཚོ་བདོ་མི་ལ་དགྭས་སུ་ཡོད་པ་ཚོས་ལ་དགྭས་ཀི་ཡུལ་སི་ལ་ང་ཚོས་ཕན་ཐགོས་བསུྒྲབ་ཐུབ་པ་གང་འདགུ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། ཡུལ་སི་ཡར་རྒྱས་འག་ོཐུབ་པ་ཞིག་བུང་ན། རང་གཞན་ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཡོད། གངོ་ད་ུལས་བསྡམོས་ནང་
སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་དགྭས་ཁུལ་གི་ལས་རིགས་འད་མིན་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཡོད་ཅསེ་བཀདོ་འདགུ ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད། ད་ེབཞིན་གངོ་ད་ུགཞིས་སིས་ཡ་རབས་ཀུན་སདོ་བཟང་པ་ོཡོང་རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབས་ཏ་ེབརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ག་ོདགུ་
ལགྷ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ཀང།། ཉུང་ཤས་ནས་མག་ོལོག་ཕན་བུ་བཙལ་གི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་པ་ད་ེབདནེ་པ་རེད། སྔནོ་མ་ངསོ་ཀིས་ཁདེ་
ཚོར་བརདོ་མངོ་ཡོད། ལོ་གཅིག་ངསོ་རང་འད་ིགར་ཡོང་སབྐས་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་རླངས་འཁརོ་ནང་བཀའ་མོལ་བུང་བར་
ལ་དགྭས་ནང་ཆང་འཐུང་མཁན་དང་ཤོ་སགྦ་རྒྱག་མཁན་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞསེ་བརདོ་པར། ཁངོ་གིས་ད་ེས་ྔལ་དགྭས་པའ་ིནང་ལ་མཱ་
ཅང་རྒྱག་མཁན་མེད། འནོ་ཀང་བདོ་པ་སླབེས་རསེ་མཱ་ཅང་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་ད་ེབདོ་པས་བསབླ་སོང་ཞསེ་བརདོ་བུང།། རུྒྱན་ད་ུཡ་
རབས་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དསུ་ཆེན་སབྐས་སུ་རྐང་བྲ་ོགླ་ུགཞས་འཁབ་སྟནོ་བདེ་དགསོ་ཡོང་རུྒྱ་ཡང།། ད་ེམིན་སླབོ་སངོ་དང་ལས་
ཀར་འཐུས་ཤོར་འག་ོབའ་ིརྒྱན་རྩདེ་དང་ཆང་རག་ཚོད་མེད་འཐུང་བ་ད་ེརིགས་མི་ཡོང་བ་ནང་ཁུལ་བསབླ་བ་རྒྱག་རེས་བདེ་དགསོ། ད་ེ
བཞིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ད་ེའད་བརདོ་སོང་ཞསེ་ཁདེ་རང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གཞནེ་བསྐལུ་བདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེརིགས་ཀིས་
གཙོ་བ་ོརང་ཉདི་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལ་གནདོ་པ་མ་ཟད། དངུལ་འཕ་ོབརླག་དང་ཐ་ན་མི་ཚེ་ཡང་འཕ་ོབརླག་འག་ོཉནེ་ཡོད། ད་ེརིགས་ལ་
གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ། 

སིར་བཏང་ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ནས་ཡུལ་ཁམིས་འཁུར་དགསོ་བརདོ་པ་ལརྟ། ང་ཚོ་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་མ་ཐག་པ་ནས་
བཟུང་ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ནས་ཡུལ་ཁམིས་འཁུར་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ཡོད། ཡུལ་ཁམིས་ཇི་ལརྟ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་བརིྩ་བཀུར་བདེ་
དགསོ་པ་ལས་སང་རགས་བསྟན་པ་དང་། ཡང་ན་མག་ོབད་ེདན་འཕུལ་བས་ན་རྩ་ནས་ཡག་པ་ོམེད་ལ་ལས་འབྲས་ལའང་འག་ོགི་མ་རེད། 
དརེ་བརནེ་ཡུལ་པ་ཚོའ་ིབླ་ོདང་མ་འཚམ་པའ་ིརིགས་མི་ཡོང་བའ་ིགཟབ་ནན་བདེ་དགསོ། ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ལ་དགྭས་ཀི་ཡུལ་
པ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཆོས་དད་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོ་དང་ནང་གཙང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡིན། 

ལ་དགྭས་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ག་ྭརུྒྱན་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའ་ིརིས་སུ་མ་ཆད་པའ་ིབདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་རནེ་གཞི་ཁག་ལ་སླབོ་
གཉརེ་བ་ཕལ་ཆེར་སྟངོ་ཕག་ལ།ྔདུག་སླབེས་ཡོད། ད་ེདག་གིས་སླབོ་གཉརེ་བས་ཏ་ེབཤད་ག་ྭསོ་སོར་སླབོ་གཉརེ་གི་རྐང་འཛིན་མཁན་ཧ་



ཅང་ཡག་པ་ོབུང་ཡོད། ཡང་གདན་ས་ཁག་ནང་སླབོ་གཉརེ་བས་རསེ་སོ་སོའ་ིརང་ཡུལ་ལ་ལོག་ནས་དགནོ་པ་དང་ཡུལ་པ་ཚོར་ཕན་
ཐགོས་བདེ་མཁན་མང་པ་ོབུང་ཡོད། དརེ་བརནེ་ལ་དགྭས་མི་མང་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡིན། དམ་ཚིག་གཙང་མ། ངསོ་ཀིས་བརདོ་ན་
རན་པ་ོམི་འདགུ་རངུ་བསམ་འཆར་བཤད་པ་རྣམས་ལག་ལེན་བསྟར་ཏ་ེལ་དགྭས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཧ་ཅང་ཁ་ལ་ཉན་པ་ོཡོད། དརེ་བརནེ་
ལ་དགྭས་ཡུལ་པ་ཚོ་དང་མཐུན་པ་ོབདེ་དགསོ། ཡུལ་པའ་ིབླ་ོལ་མ་འཇུག་པ་ད་ེའད་ཡོང་གི་འདགུ་ན། ང་རང་ཚོས་དན་ཤེས་བག་ཡོད་
བསྟནེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། 

བདོ་སིའ་ིགནས་སྟངས་གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་ཡིན། བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ན་ིཧ་ཅང་ཛ་དག་ཡོད། བར་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
འུ་ཐུག་པའ་ིསདི་བུས་གསར་པ་ཞིག་སྟ་ེབདོ་མི་རིགས་འབུར་འཐནོ་ད་ུཡོད་པ་ད་ེནག་བསུབ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིཐབས་ཤེས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་
འདགུ ལོ་ཁ་ཤས་གངོ་སླབོ་ག་ྭཁག་ནང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཚན་ཕུད་ད་ེམིན་གི་སླབོ་ཚན་རྣམས་རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་ནས་བསབླ་རུྒྱའ་ིགཏན་
འབབེས་བས་ཡོད། དའེ་ིརྐྱནེ་པས་མད་ོསྟདོ་སདྨ་ཀི་ས་ཁུལ་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིསླབོ་ཕུག་སྟངོ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀིས་ང་ོརྒལོ་བས་པར་བརནེ་
ཕན་བུ་ཕིར་འཐནེ་བས་ཡོད་ཀང།། ནང་དནོ་ལ་འགུར་བ་ཕལ་ཆེར་ཕིན་མེད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ བདོ་ཀི་གཅསེ་ནརོ་གཞན་ལ་ངམོས་སུ་ཆོག་
པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཏངི་ཟབ་པ་ོཞིག་ཡོད། ཕལ་ཆེར་འདས་པའ་ིལོ་བཅུ་བཅ་ོལའྔ་ིགངོ་ད་ུབདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀི་
ཏང་གི་དུང་ཆེ་ཀང་ཆི་ལི་ཟརེ་བ་ཞིག་སླབེས་པ་དསེ་ཉནི་གཅིག་གུང་ཁན་ཏང་གི་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་བདོ་ཁ་བྲལ་ད་ུའག་ོརུྒྱའ་ིརྐྱནེ་གཙོ་བ་ོ
ཞིག་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ད་ེརེད་འདགུ་ཅསེ་བཤད་པ་དང།། ད་ེལུགས་ཀི་སདི་བུས་བཟུང་སྟ་ེདཔརེ་ན། བདོ་ལྗངོས་སླབོ་ག་ྭཆེན་
མོའ་ིནང་ད་ེས་ྔབཤེས་སིངས་སོགས་ང་ཚོའ་ིགནའ་རབས་ཀི་སླབོ་ཚན་དཔ་ེཁདི་བདེ་པ་ད་ེདག་ད་ེནས་བཟུང་ཚང་མ་ཁདི་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་
ཏ།ེ སླབོ་དབེ་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་ནས་བསུར་པ་ལས་བདོ་རང་ལ་ཡོད་པའ་ིགནའ་རབས་ཀི་ཡིག་ཆ་སླབོ་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་འདགུ ད་ེན་ིབདོ་
ལྗངོས་སླབོ་ག་ྭཆེན་མོའ་ིནང་དག་ེརྒན་བདེ་མངོ་མཁན་ཞིག་རསེ་སུ་ཕི་རྒྱལ་ལུང་པ་ཞིག་ཏུ་ང་ོཐུག་བུང་བ་དསེ་ངསོ་ལ་གསལ་པ་ོབརདོ་
བུང།། བཤེས་སིངས་ལ་ྟབུ་ཁདི་ན་ད་ེན་ིཚིག་སནྙ་ལ་ནང་དནོ་ལའང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེདག་སླབོ་མི་ཆོག་
པར་དའེ་ིཚབ་ལ་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་མིའ་ིསླབོ་གརྭ་བསབླ།རུྒྱ་ད་ེརིགས་བདོ་ཡིག་ལ་བསུར་ནས་སླབོ་ཁདི་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེན་ིསུྒྲང་
བཤད་པ་ལ་ྟབུ་ལས་དནོ་སྙངི་གང་ཡང་མི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་བུང་། ལ་ྷསར་ཆ་བཞག་ན་གཙོ་བ་ོགདན་ས་གསུམ་པ་ོསླབོ་གཉརེ་ཁང་ཆེ་
ཤོས་ཆགས་ཡོད། ད་ེདག་ནང་དག་ེའདནུ་པ་ཞུགས་རུྒྱར་སྟངས་འཛིན་བདེ་པ་དང།། དཔ་ེཆ་བསབླ་རུྒྱར་ཡང་ཚོད་འཛིན་བས་ཏ་ེཆབ་
སདི་ཀི་སླབོ་གསོ་སདོ་པའ་ིདམིགས་བསལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད། སབྐས་དརེ་ལ་ྷསའ་ིཡུལ་མི་ཚོའ་ིབཤད་སལོ་ལ། རིག་གནས་གསར་
བར་ེགཉསི་པ་ཡོང་འདགུ་ཅསེ་བཤད་ཡོད། 

སདི་བུས་ད་ེལ་ྟབུའ་ིགུ་དགོ་པ་ོཞིག་ལག་བསྟར་བས་རྐྱནེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དང་པ་ོལ་ྷས་ནས་ང་ོརྒལོ་བས་པ་དང།། རསེ་སུ་
རིམ་པས་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཡོད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེན་ིརྒྱ་གར་ཕགོས་ནས་ང་ཚོས་བརུྒྱད་སྐལུ་བས་
པ་རེད་ཅསེ་བསདྙ་འདགོས་བས་ཡོད། འནོ་ཀང་དནོ་ང་ོམ་ཁ་ོརང་ཚོས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་དངསོ་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའ་ི
སདི་བུས་ལག་ལེན་བསྟར་རུྒྱ་ལས་ལྡགོ་སྟ།ེ བདོ་པའ་ིའདདོ་པ་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་གི་བཙན་ཤེད་ཀི་སདི་བུས་ཤིག་ལག་ལེན་བསྟར་
བར་བརནེ་བདོ་པ་ཚོ་བླ་ོལོག་པའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེབུང་བ་རེད། བར་སབྐས་ནས་བདོ་ནང་ཧ་ཅང་དམ་བསྒྲགས་བདེ་པ་དང།། ལགྷ་པར་
ཤེས་ཡོན་ཅན་བདོ་ཀི་རིག་གནས་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་མཁན་གི་རྩམོ་པ་པ་ོད་ེརིགས་མང་པ་ོཞིག་ལ་དམ་བསྒྲགས་བདེ་ཀི་འདགུ རྒྱ་ནག་
ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་རྙགོ་ག་རུྒྱན་མ་ཆད་པ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང།། རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་པ་དང་བཟ་ོཔ་མང་པརོ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
འཕད་སྟབས། ལོ་གཅིག་ནང་ང་ོརྒལོ་སདྐ་འབདོ་རིགས་ཕལ་ཆེར་འབུམ་ཕག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ བར་ལམ་ཟ་ིཁནོ་གི་ས་
གནས་ཁག་གཅིག་དང།། ད་ེབཞིན་ཀངོ་ཏུང་གི་ས་གནས་བཅས་སུ་མི་མང་གིས་ང་ོརྒལོ་བས་པ་དརེ་ཐགོ་མར་གཞུང་གིས་དག་གནནོ་



བས་ཡོད། མི་མང་གི་ང་ོརྒལོ་མུ་མཐུད་ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་ནས་བསམ་བླའོ་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་
སོགས་བས་པར་བརནེ། མཐར་མི་མང་གི་འདདོ་དནོ་གང་ཡོད་ལག་ལེན་བསྟར་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་བདེ་དགསོ་བུང་སྟ་ེམི་མང་གི་ང་ོརྒལོ་ལ་
ཕན་འབྲས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་གང་ཙམ་ཐབོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་རིགས་མཐ་ོགས་ནང་མི་རིགས་སདི་བུས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པ་དང།། 
བསྐྱར་ཞིབ་བདེ་དགསོ་པའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞིག་བར་སབྐས་ནས་ཡོང་གི་འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ནང་ང་ོརྒལོ་གི་གནས་ཚུལ་བུང་
བ་དང།། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཤིང་ཅང་ནང་ང་ོརྒལོ་གི་གནས་ཚུལ་བུང་བ། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ནང་སོག་ནང་གངོ་
ལརྟ་ང་ོརྒལོ་ཤུགས་ཆེ་བ་བུང་མེད་ཀང་ང་ོརྒལོ་ཆུང་རིགས་གང་ཙམ་བུང་ཡོད། 

ད་ེལརྟ་ལོ་བསྟདུ་མར་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁུལ་གལ་ཆེ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པའ་ིས་ཁུལ་གསུམ་ནང་ང་ོརྒལོ་
ད་ེརིགས་བུང་བར་བརནེ་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་མི་སྣ་མང་པ་ོཞིག་དང་། ད་ེབཞིན་གུང་ཁན་ཏང་མི་ཉམས་མངོ་ཅན་ད་ལ་ྟརྒས་ཡོལ་
ད་ུཡོད་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་སདི་བུས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པ་དང།། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམ་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་པའ་ི
བསམ་འཆར་རུྒྱན་མཐུད་ཡོང་བཞིན་ཡོད། བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་ན་ནངི་བར་ཕི་སྡདོ་རྒྱ་
རིགས་དང་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ནས་ཡིན་པ་རྒྱ་རིགས་བཅས་ཀིས་བྲསི་པའ་ིརྩམོ་ཡིག་སྟངོ་ཕག་གཅིག་ཙམ་ཐནོ་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད། ད་ེ
དག་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མི་རིགས་ཀི་སདི་བུས་སི་དང།། ལགྷ་པར་བདོ་ལ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུས་ད་ེནརོ་འཁུལ་འདགུ་ཅསེ་སྐྱནོ་
བརདོ་བས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་གཉསི་ཕན་དབུ་མའ་ིལམ་ལས་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད། ང་ཚོར་རང་བཙན་རྩདོ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད་
ཀང་ད་ལའྟ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཏ་ེབསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་ང་ོཚ་ཁ་སྐྱངེས་མི་དགསོ་པ་ཞིག་དང་། ང་ཚོ་
བདོ་པར་ཡང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཁ་ེཕན་ཡོད་པའ་ིགཉསི་ཕན་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལངས་ཕགོས་ལ་རྩམོ་ཡིག་སྟངོ་ཕག་ཡོད་པ་ཚང་མས་
རྒྱབ་སྐྱརོ་བས་ཡོད། ངསོ་ཀིས་འདས་པའ་ིལོ་འགའ་ཤས་རིང་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་དང་སླབོ་ཕུག་བཅས་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་ང་ོཐུག་
བས་ཡོད། དའེ་ིཁངོས་རྒྱ་གར་ནང་ངསོ་ཆེད་མངགས་ཐུག་འཕད་ད་ུཡོང་མཁན་མང་པ་ོཡོད། ད་ེབཞིན་ཨ་རི་དང།། ཡུ་རོབ། ཉ་ིཧངོ།། 
ཨོ་སི་ཊ་ལི་ཡ་སོགས་ཡུལ་ཁག་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པ་ོཞིག་ཐུག་ཡོད། ཚང་མས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
ལངས་ཕགོས་ལ་རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་དགསོ་ངསེ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་ཀི་རེད་ཅསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ ན་ནངི་རྒྱ་ནག་པ་ེཅིང་
ནས་ཡིན་པའ་ིརྒྱ་མི་ཞིག་ངསོ་ལ་ཁ་ོརང་གི་ལག་བྲསི་ཀི་ཡི་ག་ེཞིག་སད་བུང།། དའེ་ིནང་ཁངོ་རང་ད་ེས་ྔབདོ་དང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཟརེ་དསུ་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་བ་ླམ་ཞིག་དང་། ཡང་ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་ཁ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད། བར་སབྐས་རྒྱ་ནག་རི་བ་ོརྩ་ེ
ལརྔ་རྒྱ་གར་ནས་གནས་སྐརོ་ད་ུཡོང་བའ་ིབདོ་མི་ཞིག་ཐུག་བུང་། ད་ེདང་སདྐ་ཆ་ལྷདོ་པ་ོབུང་བས། དསེ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་འབད་བརྩནོ་
གནང་བ་ན་ིཁ་བྲལ་མིན་པ་གཉསི་ཕན་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད་པ་ག་ོཐསོ་བུང།། ད་ེལ་ྟབུའ་ིགཉསི་ཕན་གི་ཐབས་ལམ་ད་ེརྒྱ་ནག་
མི་མང་གིས་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་མི་མང་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་ཀི་རེད། ཁངོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་གནས་ཚུལ་ད་ེཐསོ་རསེ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་ཡིད་ཆེས་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་སྐྱསེ་བུང་ཞསེ་བྲསི་འདགུ ངསོ་ལ་ད་ེདང་འད་བའ་ིཡི་ག་ེསདོ་མཁན་གང་ཙམ་བུང་། ད་ེ
བཞིན་ང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བའ་ིནང་ནས་རྒྱ་ཡིག་གི་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ད་ེའབྲལེ་བ་བདེ་མཁན་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད། ཁངོ་ཚོ་ཚང་མའ་ིཉམས་
མངོ་ལ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་བདེ་སབྐས་མང་ཆེ་བས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་པ་དང།།  རང་བཙན་ཞསེ་བརདོ་ན་ལམ་སང་ཕིར་
འཐནེ་བདེ་ཀི་འདགུ་ཟརེ། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་གིས་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་འད་ིརྒྱ་རིགས་ནང་ནས་ཤེས་རགོས་
བུང་བ་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་ཀི་འདགུ ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིམཐུན་པའ་ིརྐྱནེ་གཅིག་ཡིན། 

གཙོ་ཆེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོའ་ིསདི་བུས་འད་ིལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཙང་མ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད། ན་ནངི་ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་མཇལ་འཕད་རསེ་སདི་འཛིན་གི་ཕ་ོབྲང་དཀར་པ་ོནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཙང་མ་ཡོད་ཅསེ་གསར་འགདོ་



བསྒྲགས་གནང་ཡོད། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ད་ེབཞིན་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོད། ཡང་ངསོ་རང་ཕི་རྒྱལ་ལུང་པ་འད་མིན་ནང་
སྐྱདོ་སབྐས་བདོ་ནས་ཡོང་བའ་ིམཁས་དབང་དང་ལས་བདེ་ད་ེའད་མང་པ་ོཐུག་འཕད་བུང་བ་ད་ེཚོ་ཚང་མས་ང་ཚོར་དགསོ་རུྒྱ་རང་བཙན་
དགསོ་ཀི་ཡོད་ཀང་། ད་ལའྟ་ིཕི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གང་ལ་བལསྟ་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འཚམ་ཤོས་དབུ་མའ་ིལམ་འད་ིརེད་
འདགུ བདོ་ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིཤེས་ཡོན་ཅན་ཚང་མས་དའེ་ིཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཙང་མ་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་བུང།། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིགནས་
ཚུལ་ལ་འགུར་བ་རིམ་པས་འག་ོབཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་འག་ོཁདི་འད་ིལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཏ་ེདའེ་ིཐགོ་ནས་འག་ོཁདི་
གསར་པ་གཏན་འཁལེ་གིས་ལོ་རསེ་མ་འག་ོཁདི་འཕ་ོའགུར་ཡོང་གི་རེད། འག་ོཁདི་གསར་པ་ཡོང་མཁན་ཚོའ་ིནང་བསམ་ཚུལ་གསར་
པ་ཡོང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཏན་ཏན་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ང་ོཤེས་པ་མང་པསོ་ཀང་འགུར་བ་ཏན་ཏན་འག་ོགི་རེད་ཅསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ དརེ་བརནེ་
ང་ཚོས་ད་བར་དཀའ་ངལ་རིམ་པ་བརུྒྱད་པའ་ིནང་སེམས་ཤུགས་རྩ་བ་ནས་ཆག་མེད། ད་ཆ་ཕི་ནང་གང་ནས་གནས་ཚུལ་ལ་འགུར་བ་
འག་ོབའ་ིམཚམས་སུ་སླབེས་ཡོད་སྟབས་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་ཧུར་ཐག་བདེ་དགསོ། 

བར་སབྐས་ང་ཚོའ་ིགནས་ཚུལ་འགུར་བ་གཅིག་ལ་བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཞསེ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབྲང་གིས་བདོ་ཀི་སདི་
དབང་འཛིན་པ་ཞིག་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསབྐས་ནས་བུང་སྟ་ེད་བར་ལོ་བཞི་བརྒྱ་མ་ཟནི་ཙམ་སོང་ཡོད། གང་ལརྟ་ད་ེལ་ས་ྔཕི་མ་
གཏགོས་འགུར་བ་འག་ོདགསོ་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཏན་འཁལེ་ཡིན། ས་ྔམོ་ངསོ་བདོ་ལ་ཡོད་སབྐས་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་
བཞིའ་ིདསུ་ནས་ད་ོསྣང་བུང་བར། སདི་སྐྱངོ་དང་། དའེ་ིའགོ་གི་བཀའ་ཤག་དང།། དུང་ཡིག་ཆེན་མོ། རིྩས་དཔནོ་བཅས་དབང་ཆ་ཚང་
མ་ཁངོ་ཚོའ་ིལག་ཏུ་ཡོད་སྟབས། སབྐས་རེ་ཉ་ེདགའ་ཕགོས་ལྷུང་བས་ཏ་ེཉམ་ཆུང་ཚོ་སྐྱབས་མེད་མགནོ་མེད་ད་ུལུས་པའ་ིམཐངོ་ཚུལ་ཡོང་
གི་ཡོད། ངསོ་ལ་གསར་འགུར་ཤོད་མཁན་ན་ིགངོ་གསེབ་ནས་ཡོང་བའ་ིགད་པ་དང་དམག་མི་རྙངི་པ་ཚོ་རེད། ཁངོ་ཚོར་རེ་དགོས་མེད་
སྟབས་སི་ཚོགས་ནང་སདྐ་ཆ་ག་རེ་འདགུ་ཅསེ་འད་ིསབྐས། ཁངོ་ཚོས་རྒྱལ་པསོ་དང་པ་ོབདེ་ཀི་མི་འདགུ བ་ླམ་འད་ིཞསེ་བ་བས་ཡག་པ་ོ
བདེ་ཀི་མི་འདགུ བཀའ་བླནོ་ད་ེདང་དསེ་ཡག་པ་ོབདེ་ཀི་མི་འདགུ་ཅསེ་རང་གིས་གང་ཤེས་པ་ཤོད་ཀི་ཡོད། གཞུང་ཞབས་རིགས་ལ་སདྐ་
ཆ་དསི་ན་འད་ཆགས་པ་ོཤོད་པ་ལས་དང་པ་ོཤོད་ཀི་མ་རེད། ཁངོ་ཚོ་ཞདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངསོ་ཀི་གསར་འགུར་ཡོང་ས་གད་པ་ད་ེཚོའ་ི
གས་ཡིན། ཁངོ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུཇ་འཐུང་། རྩདེ་མོ་རྩསེ། སླབོ་སངོ་གི་བར་གསེང་ལ་ད་ེལརྟ་བས་ནས་སྡདོ་ཀི་ཡོད། གང་ལརྟ་ང་ཚོའ་ི
སིྒྲག་འཛུགས་འག་ོསྟངས་ཀི་དབང་ཆ་ཚང་མ་མི་རེ་ཟུང་ལ་ཡོད་པ་དརེ་སྐྱནོ་ཡོད། ང་རང་ལོ་བཅུ་དུག་ལ་སླབེས་དསུ་རྒྱལ་སདི་ཆོས་སདི་
ཀི་འགན་ཁརེ་བ་དང།། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་ལེགས་བཅསོ་སི་ཚོགས་བཙུགས་པ་ཡིན། ལེགས་བཅསོ་ཞསེ་པའ་ིམིང་ད་ེན་ིསི་ཚོགས་
བསུར་བཅསོ་གཏངོ་ཆེད་བཙུགས་པ་ཞིག་རེད། དའེ་ིའགན་རྐང་ང་ཕདོ་ཀིས་ཁརེ་ཏ་ེལེགས་བཅསོ་སི་ཚོགས་བཙུགས་པ་ད་ེནས་ར་ཁལ་
འུ་ལག་གི་ཁལ་དང།། བུ་ལོན་སདོ་འཇལ་སོགས་འག་ོསྟངས་མང་པ་ོཞིག་བསུར་བཅསོ་གཏངོ་འག་ོབཙུགས་ཡོད། འནོ་ཀང་འདདོ་པ་
ཁངེས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ རིམ་པས་གཞུང་སྒརེ་ཆོས་གསུམ་གི་ས་ཞིང་ལ་བསུར་བཅསོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡོད་ཀང་
ལག་ལེན་འཁལོ་ཐུབ་པ་བུང་མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན་སབྐས་དརེ་ལ་ྷསར་ཡོད་པའ་ིགུང་ཁན་ཏང་གི་ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་གཞུང་གིས་
བཅསོ་བསུར་བཏང་ན་བདོ་པར་རན་པ་ཞིག་བཅསོ་བསུར་གཏངོ་གི་རེད། ད་ེལརྟ་བཏང་ན་རྒྱ་མི་གུང་ཁན་གིས་བདོ་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་
བཅསོ་བསུར་ལརྟ་གཏངོ་རུྒྱར་འགལ་རྐྱནེ་ཆགས་ཀི་ཡོད། བདོ་མི་ཚོས་ང་ཚོ་བཅསོ་བསུར་བཏང་ཚར། ཁདེ་ཚོ་གུང་ཁན་གི་བཅསོ་
བསུར་དགསོ་དནོ་མི་འདགུ་ཟརེ་བའ་ིམཚམས་ལ་སླབེས་རུྒྱར་བརནེ་རྒྱ་ཕགོས་ནས་དངསོ་ཤུགས་ཀིས་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ང་ཚོའ་ིའཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཁལེ་ཐུབ་མེད།   ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་ངསོ་རྒྱ་ནག་ལ་བསྐྱདོ་པ་དང།། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངསོ་རྒྱ་
གར་ད་ུསངས་རྒྱས་མང་འདས་  ཀི་དསུ་དན་ལ་ཡོང་སབྐས་བདོ་ནང་ཟང་ཟངི་འག་ོཚུགས་ཡོད་པ་རེད།   ཕི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོའ་ིལོ་
འག་ོནས་ཁམས་ལི་ཐང་སོགས་ནས་ང་ོརྒལོ་བདེ་འག་ོཚུགས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ ནས་ ༡༩༥༨ ལོ་ཨ་མད་ོཁུལ་ལ་ང་ོརྒལོ་བདེ་



འག་ོཚུགས་པ། ད་ེརསེ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ིནང་ནས་ང་ོརྒལོ་བདེ་འག་ོཚུགས་ཏ་ེཐ་མ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེབུང་
བ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངསོ་ཀིས་གདོ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཟརེ་བ་ཟུར་ད་ུབཙུགས་པ་ཡིན། ད་ེའཛུགས་དགསོ་དནོ་ཡུལ་ལུང་གཞན་
ལ་ཁམིས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཟུར་ད་ུཡོང་གི་ཡོད་པ་ལརྟ། གདོ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བདེ་ཡུལ་བཀའ་ཤག་དང་། རྩ་ེཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་མིན་པར་
ལས་ཁུངས་ཟུར་གསལ་ཞིག་བཙུགས་ཏ་ེད་ེནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་རུྒྱ་དང་། དའེ་ིའག་ོཁདི་ཀང་གཡུ་ཐགོ་བསྐསོ་པ་ཡིན། གཡུ་ཐགོ་ན་ིསི་
ཚོགས་ནང་མི་དང་ཚུགས་ལནྡ་པ་ཞིག་ཏུ་བརིྩ་གི་ཡོད། གཡུ་ཐགོ་གདོ་ཞིབ་ཀི་འག་ོཁདི་ལ་བསྐསོ་པ་ལརྟ།  ཁངོ་གིས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
བས་ཡོད། ཉནི་གཅིག་གདོ་གཏུག་བདེ་མཁན་ཞིག་གིས་གཡུ་ཐགོ་གི་གཟམི་ཤག་ལ་བཅར་ཏ་ེལྐགོ་རྔན་གི་འབུལ་མཚན་ཕུལ་བ་རེད། 
ཁངོ་གིས་འབུལ་བ་འདརི་ཞགོ ཁདེ་རང་སང་ཉནི་ལས་ཁུངས་ལ་ཤོག་ཅསེ་གསུངས་ཡོད། སང་ཉནི་གཡུ་ཐགོ་གིས་འབུལ་བ་ད་ེདག་
ལས་ཁུངས་ལ་འཁརེ་ནས་ལས་ཁུངས་ཚུགས་པ་དང་མི་ད་ེཡར་སདྐ་བཏང་ནས། ཁ་སང་ཁདེ་རང་གིས་ང་ལ་གདོ་དནོ་སྐརོ་ལྐགོ་རྔན་
འད་ིསདོ་ད་ུཡོང་བ་ངས་འད་ིརྩ་བ་ནས་ལེན་གི་མ་རེད། གདོ་གཞི་ཞིབ་འཇུག་གིས་བདནེ་རུན་རྣམ་དབ་ེཕ་ེསྟ་ེཐག་གཅདོ་བདེ་རུྒྱ་ལས་
འབུལ་མཚན་ལ་བལསྟ་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་ཀི་མ་རེད། ཁདོ་རང་གི་དངསོ་པ་ོའད་ིམར་འཁརེ་རུྒྱགས་ཞསེ་བཤད་ད།ེ མི་ད་ེང་ོཧ་ཅང་
ཚ་པ་ོབུང་ཡོད། གདོ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་གསར་ད་ུབཙུགས་པ་དང།། འག་ོཁདི་གཡུ་ཐགོ་དང་པ་ོདང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
འདགུ་ཅསེ་མི་མང་པསོ་དགའ་པ་ོབས་ཡོད། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེབུང་བ་དང།། ལོ་དའེ་ིཟླ་ ༤ པའ་ིནང་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ལ་སླབེས་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོའ་ིལོ་མག་ོཡིན་པ་ཡོད། རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུགདན་ས་ཁག་གི་མཁན་པ་ོལས་སྣ་ེརྣམ་པ་
དང་། གཞུང་ཞབས་ཚོ། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་མང་པ་ོཞིག་བཅས་འཛོམས་ཏ་ེཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་དའེ་ིཐགོ་ནས་སི་འཐུས་བསྐ་ོརུྒྱའ་ི
འག་ོཚུགས་ཡོད། མ་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀི་འག་ོསྟངས་གསར་པ་ད་ེརིགས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་མ་སུ་རིར་སླབེས་པ་དང་བཟ་ོབཅསོ་བས་
པ་ཡིན། ད་ེསའྔ་ིབཀའ་ཤག་དང།། རིྩས་ཁང་། ཡིག་ཚང་གི་ལས་འགན་ད་ེདག་ལས་བགསོ་བརྒྱབ་སྟ་ེཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང།། ནང་
སདི་ལས་ཁུངས། ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས་བཅས་བཟསོ་པ་དང།། བཀའ་བླནོ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཀང་ལས་བགསོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། སི་
འཐུས་འདམེས་བསྐ་ོབས་པ་ད་ེདག་ཀང་གངོ་གསལ་ལས་ཁུངས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བདེ་རུྒྱ་བཟསོ་ཡོད། ད་ེལརྟ་བས་ཏ་ེང་ཚོས་མང་
གཙོའ་ིལམ་ལ་འག་ོརུྒྱའ་ིའག་ོབཙུགས་པ་རེད། ད་ེནས་ ༡༩༦༣ ལོར་མ་འངོས་བདོ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཀི་ས་བནོ་ཞིག་ཁབ་བསྒྲགས་བས་པ་
དའེ་ིནང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདབང་ཆ་གསོ་ཚོགས་མང་མོས་ཀི་ཐགོ་ནས་གལ་ཏ་ེདགསོ་གལ་བུང་ན། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདབང་ཆ་བསུར་བཅསོ་
གཏངོ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད་པའ་ིདནོ་ཚན་ཞིག་བཀདོ་ཡོད། སབྐས་དརེ་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ེའགགི་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་
ཡོད། གང་ལརྟ་མང་གཙོའ་ིའགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིའག་ོབདོ་ནས་བཙུགས་པ་དང།། རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་ནས་དའེ་ིམཇུག་མུ་མཐུད་ད་ེལས་ཀ་
འག་ོབཙུགས་པ་ཡིན། 

འདས་པའ་ིལོ་བཅུ་གཅིག་གི་གངོ་ལ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་ངསོ་ཀིས་བསྐ་ོམི་དགསོ་པར་མི་མང་གིས་འསོ་བསྡ་ུབས་ཏ་ེབསྐ་ོརུྒྱའ་ིགཏན་
འབབེས་བས་པ་ཡིན། སབྐས་དརེ་ཁ་ཤས་ཀིས་ད་ེགང་འད་བས་ཡོང་བསམས་ནས་དགོས་པ་བདེ་ཀི་འདགུ་ཀང་གང་ཡང་བདེ་ཀི་མ་
རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན། འསོ་བསྡ་ུབས་ནས་བསྐསོ་པའ་ིབཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་དང་པ་ོད་ེཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེས་གནང་བ་དང།། ཁངོ་གིས་ལོ་
ལ་ྔཚན་གཉསི་འསོ་བསྡའུ་ིལམ་ནས་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་གནང་བ་རེད། དའེ་ིསབྐས་ངསོ་ཀི་གནས་སྟངས་ན་ིཕདེ་རྒས་ཡོལ་ཡིན་ཞསེ་བཤད་
ཡོད། དནོ་དག་གལ་ཆེ་བ་ཚང་མ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེས་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་ལས་ངསོ་ཀིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་ཀི་མེད། 
བསམ་འཆར་ན་ིཤོད་ཀི་ཡོད། ད་ེལརྟ་བས་ཏ་ེངསོ་རང་ཕདེ་རྒས་ཡོལ་ཐགོ་བསདྡ་པ་རེད། 

ད་ེནས་ལོ་བཅུ་ཕིན་ཏ་ེས་ྔལོའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ལ་ྟསབྐས་མི་མང་གི་ངསོ་ནས་དངསོ་གནས་འག་ོཁདི་འསོ་འདམེས་བ་རུྒྱར་ད་ོསྣང་
དང་འསོ་ཤོག་བླགུ་རུྒྱར་ཚང་མས་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ ཐ་མ་འསོ་མི་གསུམ་སླབེས་པའ་ིནང་རྒན་པ་གཉསི་དང་མི་རབས་གསར་



པའ་ིན་གཞནོ་གཅིག་བཅས་སླབེས་པ་ཧ་ཅང་འསོ་པ་ོདང་ཡག་པ་ོམཐངོ་བུང།། བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེལགས་རྒྱ་གར་ནང་སྐྱསེ་ནས་འཚར་
ལོངས་བུང་བ་དང།། དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་རྨང་གཞིའ་ིསླབོ་སངོ་རྒྱ་གར་ནང་ཐགོ་མར་བདོ་གཞུང་སླབོ་ག་ྭདང།། ད་ེནས་ལྡ་ིལིར་སླབོ་
སངོ་བས་པ། ད་ེརསེ་ཨ་རིར་འཛམ་གླངི་ནང་སདྐ་གགས་ཡོད་པའ་ིཧ་ཝར་ཌི་གཙུག་ལག་སླབོ་གརྭ་ཁམིས་ཀི་སླབོ་སངོ་བས་རསེ་ལོ་མང་
རིང་དརེ་ལས་ཀ་བས་ཏ་ེབསདྡ་པ་བཅས་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་རྩརེ་སོན་པ་ཞསེ་བརདོ་ཐུབ། ཁངོ་མིང་ཐའོ་ིནང་སླབེས་འདགུ ཁངོ་ཚོ་
གསུམ་སུ་སླབེས་པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་འསོ་པ་ོའདགུ་སམྙ་པ་དང།། ཐ་མ་བླ་ོབཟང་སེང་གརེ་འསོ་མང་ཤོས་ཐབོ་པ་ཧ་ཅང་འསོ་པ་ོའདགུ་
སམྙ་བུང།། ངསོ་རང་ཕདེ་རྒས་ཡོལ་ནས་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་བ་རུྒྱ་དང།། ངསོ་ཀི་རྒས་ཡོལ་ད་ེཡང་ངསོ་སྒརེ་གི་གནས་ཚུལ་གཅིག་པུ་
མིན་པར་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསབྐས་ནས་བཟུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གཞུང་གི་ཆོས་སདི་གཉསི་ཀི་དབུ་ཁདི་བདེ་པ་འད་ིམཚམས་བཞག་
སྟ་ེདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གིས་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་ཀི་འགན་ཁརེ་བ་འད་ིམེད་པ་བས་ཏ།ེ དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ད་ེས་ྔ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་གཉསི་པ་
གསུམ་པ་བཞི་པ་ད་ེདག་གི་སབྐས་སུ་འབྲས་སྤངུས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཞསེ་པའ་ིབ་ླབྲང་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ཆབ་སདི་དང་འབྲལེ་བ་གང་ཡང་
མེད། སརྔ་གི་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་གི་ནང་ནས་དང་པ་ོདག་ེའདནུ་གུབ་པ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདང།། དག་ེའདནུ་རྒྱ་མཚོ་ནས་བཟུང་སྐ་ུཕངེ་
གསུམ་ད་ེའབྲས་སྤངུས་ནས་ཡིན། ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོཡང་ཐགོ་མར་འབྲས་སྤངུས་ཀི་བ་ླམ་བས་ཏ་ེབཞུགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གཞུང་གི་ཆབ་སདི་ཀི་འགན་འཁརེ་རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་བས་ཏ་ེལོ་བཞི་བརྒྱ་མ་ཟནི་ཙམ་གི་ལོ་རུྒྱས་ཡོད་
པའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ད་ེདགའ་བཞིན་ས་ོབཞིན་དང་ད་ུབངླ་བའ་ིཐགོ་ནས་གཟ་ིབརིད་ངང་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན། སབྐས་དརེ་སི་འཐུས་ཀི་
ནང་ནས་ད་ེལརྟ་བདེ་རུྒྱ་མི་འདགུ་ཅསེ་བསམ་འཆར་དང་རེ་འདནུ་འདནོ་མཁན་བུང་ཡང་ད་ེན་ིངསོ་ཀིས་ཐག་གཅདོ་བས་ཟནི་པ་ཞིག་
ཡིན། ས་ྔཕི་མ་གཏགོས་འགུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པ་རེད། 

འཛམ་གླངི་སི་དང་མཐུན་པའ་ིམང་གཙོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་ཤིང།། ཕར་ཕགོས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་རུྒྱར་ཆ་
བཞག་ན། ང་ཚོས་ལུགས་སལོ་རྙངི་པ་ཕར་བཞག་སྟ་ེདངེ་དསུ་དང་མཐུན་པའ་ིམང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ཀི་ཐགོ་འག་ོགི་ཡོད་ཅསེ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀི་ཐགོ་ནས་བསྟན་ཐུབ་པ་ཞིག་བུང་ན། འཛམ་གླངི་གི་ཕགོས་གང་ནས་བལསྟ་ཀང་ང་ཚོར་བདནེ་པ་ཡོད་པ་མཐངོ་སྟ་ེརྒྱབ་སྐྱརོ་
མང་ད་ུའག་ོབ་སོགས་དགསོ་པ་རུྒྱ་མཚན་མང་པ་ོཞིག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་སྟ་ེངསོ་ཀིས་ཐ་མའ་ིཐག་གཅདོ་འད་ིབས་པ་ཡིན། གསལ་
བཤད་བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ། ངསོ་ཀིས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་ཆབ་སདི་ཀི་དབང་ཆ་འཛིན་རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་བས་པ་འད་ིབདོ་སི་པའ་ི
དནོ་དག་ཐད་སེམས་ཤུགས་ཆག་པའམ། ཡང་ན་བདོ་ཀི་སི་དནོ་ལ་རེ་བ་མེད་པ་ལ་ྟབུའ་ིཐགོ་ནས་མཚམས་འཇགོ་བས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་
མིན། དགསོ་པ་རུྒྱ་མཚན་མང་པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ནས་༸རྒྱལ་དབང་གི་ཆབ་སདི་ཀི་འགན་དབང་འཛིན་བདེ་རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་བས་པ་ཡིན། 
གནས་ཚུལ་འད་ིགཅིག་ཤོད་འདདོ་བུང།། 

ད་ེནས་ཞརོ་འཕསོ་ཤོད་འདདོ་པ་ཞིག་ལ། སབྐས་དརེ་ང་ཚོའ་ིབདོ་རིགས་ཀི་ནང་ནས་གཞནོ་ན་ུཚོགས་པ་དང་། མི་སྒརེ་ཁ་
ཤས་ཀིས་ད་ཆ་བདོ་གཞུང་ཕིར་བསྡ་ུབས་ཏ་ེབདོ་གཞུང་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད་ཅསེ་ཧ་ཅང་སདྐ་ལོག་བརྒྱབ་ཡོད། སབྐས་དརེ་ངསོ་ཀིས་
གསལ་བཤད་བས་པ་ཡིན། ང་ཚོའ་ིབདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཞསེ་པ་འད་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབྲང་དང་འབྲལེ་བའ་ིཚིག་ཅིག་ཡིན། 
བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཞསེ་པའ་ིནང་གི་བདོ་གཞུང་ཞསེ་པའ་ིཚིག་འད་ིང་ཚོའ་ིབདོ་སདྐ་ནང་གཞུང་ཟརེ་བ་ད་ེ(Government) 
སདི་གཞུང་ཁ་ོན་མིན། གཞུང་ཟརེ་བ་འད་ིགཟམི་ཤག་གཞུང་རྐྱང་དང།། དགནོ་པ་གཞུང་རྐྱང།། ག་ྭཚང་གཞུང་རྐྱང།། གཞན་ཕར་
བཞག་ཆུའ་ིགཞུང་ཞསེ་བདོ་སདྐ་ནང་གཞུང་ཞསེ་པ་འཇུག་ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད། དབིན་ཇིའ་ིཚིག་ནང་གི་གཞུང་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚོས་དང་པ་ོ
ནས་བདེ་སདོ་བས་མེད། ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་གནང་སྟ་ེལོ་དུག་བདནུ་གི་གངོ་ད་ུང་ཚོས་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་གསར་འགུར་
འགདོ་མཁན་གི་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་པ་ཡིན། སབྐས་དརེ་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་གི་གསར་འགདོ་པ་གཅིག་



ཡོད། ཁངོ་གིས་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་ང་ོསདོ་བདེ་སབྐས་དབིན་སདྐ་ཐགོ་བཙན་བལོ་གཞུང་གི་སདི་བླནོ་ཞསེ་བརདོ་སོང།། སབྐས་དརེ་
ངསོ་ཀིས་ང་ཚོས་བཙན་བལོ་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་འག་ོཁདི་ཅསེ་བརདོ་པ་ལས་སདི་བླནོ་ཞསེ་བརདོ་ཀི་མེད་ཅསེ་ཐད་ཀར་གསལ་བཤད་བས་
པ་ཡིན། ད་ེལརྟ་བདེ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ཡོད། དཔརེ་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ པའ་ིབདནུ་ཕག་གསུམ་པ་ཙམ་ཡིན། ངསོ་རང་མ་སུ་རིར་
ཡོད། སབྐས་དརེ་སདི་བླནོ་ན་ེཧ་ེར་ུམཆོག་མ་སུ་རིར་གཟགིས་སྐརོ་དང་གཙོ་བ་ོངསོ་ཐུག་འཕད་ད་ུཆེད་ཕབེས་གནང་བུང།། ད་ེདསུ་ཁངོ་
དང་ལནྷ་ད་ུབཀའ་མོལ་ལྷདོ་ལྷདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང།། རྩ་བའ་ིངསོ་རང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་སབྐས་ཁངོ་དང་ལན་མང་
མཇལ་འཕད་བུང་བ་ལརྟ་བདོ་པའ་ིབད་ེསྡགུ་སྐརོ་ལན་མང་ག་ོབསྡརུ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་། མཐར་ན་ེཧ་ེརསུ་ངསོ་བདོ་ལ་ཕིར་ལོག་བས་ན་ཡག་གི་
རེད་ཅསེ་གསུངས་བུང།། རྒྱ་གར་ནང་བསདྡ་ནས་ཐབས་ཤེས་བས་པ་ལས་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་ནས་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ནང་
གསལ་ལརྟ་གི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ན་ཡག་གི་རེད་ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེདནོ་ངསོ་རང་བདོ་ལ་ཕིར་ལོག་བས་ཏ།ེ ན་ེཧ་ེརའུ་ིདགངོས་འཆར་ལརྟ་
ངསོ་ཀིས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་གླ་ོབུར་ད་ུནརོ་གླངི་ནས་བྲསོ་དགསོ་བུང་སྟ་ེརྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་པ་སོགས་ཀི་ལས་
བསྡམོས་ལ་ྟབུ་ཞིབ་ཕ་གསལ་ཞུ་བས་པ་ཡིན། ངསོ་རང་ལ་ྷས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ དགངོ་མོ་ཐནོ་པ་ད་ེནས་ཉནི་གཉསི་སོང་རསེ་ལ་ྷ
སར་དག་གནནོ་ཚབས་ཆེན་བས་ཏ།ེ ལ་ྷས་རྒྱ་དམག་གི་ལག་ཏུ་ཤོར་ནས་གཞུང་ཞབས་ཕལ་མོ་ཆེ་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེགཞུང་གི་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལས་དནོ་བདེ་ཐབས་བྲལ་བའ་ིགནས་སུ་གར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ག་ོཐསོ་བུང་བར་བརནེ། ང་ཚོ་གཉལ་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རྩརེ་
སླབེས་པ་དང་ད་ེགར་བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གནས་སྤསོ་བས་པ་དང།། དའེ་ིབཀའ་རྒྱ་ཁབ་བསྒྲགས་ཟུར་ཁང་ས་དབང་ཆེན་མོས་
གནང་བ་བཅས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སབྐས་དརེ་ན་ེཧ་ེརརུ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁངོ་གིས་ང་ཚོས་གཞུང་ཞསེ་པ་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅསེ་
གསུངས་བུང།། 

ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་མ་སུ་རིར་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་དང་པ་ོཚོགས་པ་རེད། དའེ་ིགངོ་ལ་
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་མི་གསུམ་པ་ཞིག་བརུྒྱད་ནས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒྲགས་བས་པ་ལས་ངསོ་ནས་ཐད་ཀར་ཐུག་འཕད་
བས་མེད། ཐད་ཀར་ཐུག་འཕད་བས་པ་ད་ེཉནི་དང་པ་ོཡིན། སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་པ་ཞིག་གི་ད་ིབ་ལ་བདོ་གཞུང་གང་ད་ུཡོད་དམ་
ཞསེ་དསི་བུང།། ངསོ་ཀིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བླནོ་ཚོ་གང་ད་ུཡོད་ས་དརེ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་
གཞུང་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན། ད་ེནས་ཉ་ིམ་གཉསི་ཀི་རསེ་སུ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནས་དབུས་རྒྱལ་སུང་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་པ་གཅིག་གིས་ཆེད་མངགས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤལེ་ཏ་ེབདོ་གཞུང་ཞསེ་པ་མེད་ཅསེ་བཤད་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་མ་རན་པ་ཞིག་ཨུ་ཚུཌ་བརྒྱབ་ན་ཡག་པ་ོམེད། ནང་རག་ཏུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་ངསོ་
འཛིན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ང་རང་ཚོར་ནང་དནོ་བུང་ན་ད་ེགས་འགགིས་པ་ལས། མིང་འད་ཆགས་པ་ོདགསོ་དནོ་མེད། དརེ་བརནེ་ང་
ཚོས་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན། ད་ེབཞིན་རྡ་སར་ཕལ་ཆེར་འདས་པའ་ིལོ་རབས་བདནུ་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་ད་ེའད་ཞིག་
ལ་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་དང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལྡ་ིལིར་འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཡི་ག་ེའབུལ་སབྐས་
ལས་ཁུངས་ (Department) ཞསེ་བྲསི་ཡོད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཌི་པ་ཊི་མན་ཌི་ཞསེ་པའ་ིཚིག་
འད་ིམ་བྲསི། ད་ེབྲསི་ན་ཡིག་ལན་གཏངོ་ཤེས་ཀི་མི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དང་པ་ོནས་བདོ་པའ་ིཚིག་གི་ནང་བདོ་
གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཞསེ་བརདོ་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད། དབིན་ཇིའ་ིཚིག་ནང་ད་ུང་ཚོས་བཙན་བལོ་གཞུང་ཞསེ་པ་རྩ་བ་ནས་
བརདོ་ཀི་མེད། ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་ས་ྔལོ་བསུར་བཅསོ་གཏངོ་སབྐས་བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཞསེ་པ་ནས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཕིར་
བསྡ་ུབས་ན་ཡང་། ད་དངུ་བདོ་གཞུང་ཞསེ་པའ་ིཚིག་འད་ིལགྷ་གི་ཡོད། ཚིག་འད་ིལ་བསམ་བླ་ོཏན་ཏན་གཏངོ་དགསོ། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་
ཡོད་པའ་ིསབྐས་ལ་ཚིག་འད་ིབ་ླམའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིབཟ་ོལ་ྟབུ་བས་ནས་གནས་ཡོད། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཞསེ་པའ་ིཚིག་འད་ི



ཕིར་བསྡ་ུཟནི་པ་དང་བདོ་གཞུང་ཞསེ་པ་འད་ིབཙན་བལོ་གཞུང་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད། དརེ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་ཞསེ་ངསོ་ཀིས་བསམ་
འཆར་བཤད་པ་ཡིན། ད་ེརསེ་བདོ་གཞུང་ཞསེ་པའ་ིཚིག་འད་ིཕིར་བསྡ་ུབདེ་ཕགོས་སྐརོ་སི་འཐུས་གསོ་ཚོགས་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་མང་པ་ོབས་
ཡོད། དསེ་འཁགོ་ཐབེས་ནས་བདོ་གཞུང་ཕིར་བསྡ་ུབས་ཏ་ེམེད་པ་བཟསོ་པ་རེད། ཅསེ་སདྐ་ཆ་མང་པ་ོབུང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ངསོ་རང་
ཕན་བུ་བླ་ོཕམ་བུང།། བླ་ོཕམ་དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ན་ིངསོ་རང་ལོ་བཅུ་དུག་ནས་ལོ་བདནུ་ཅུ་དནོ་དུག་ལ་སླབེས་པའ་ིབར་ལོ་དུག་ཅུའ་ི
རིང་ངསོ་ཀིས་བདོ་གཞུང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་སྟ་ེདཀའ་ངལ་རིམ་པ་མང་པ་ོབརུྒྱད་པའ་ིནང་གཡས་སྐྱརོ་གཡོན་སྐྱརོ་བས་ཏ་ེའཚོ་འཛིན་
མཁན་གི་མི་གཅིག་གིས་མི་ལོ་དུག་ཅུའ་ིརིང་གཅསེ་པར་བསྐྱངས་རསེ་ཕིར་བསྡ་ུཇི་ལརྟ་བདེ་ཀི་རེད་དམ། མི་ལ་མཚོན་ན་ཕ་མ་གཅིག་
གིས་ཕུ་གུ་ལོ་དུག་ཅུའ་ིརིང་གསོས་པ་ཐ་མ་བླསོ་གཏངོ་བདེ་ཀི་རེད་དམ། ད་ེན་ིཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་ལ་ཐུག་ཡོད། ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་
ན། ད་རེས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་གཞུང་ཞསེ་པའ་ིཚིག་འད་ིཕིར་བསྡ་ུབས་པ་ལ་དགསོ་པ་རུྒྱ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་ངསེ་དན་དགསོ་པ་
ཡིན། འནོ་ཀང་ད་ེལརྟ་མ་དན་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བདོ་གཞུང་ཕིར་བསྡ་ུབས་ཏ་ེད་ཆ་ང་ཚོར་རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་མེད། བདོ་ནང་
མ་གཏགོས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་རུྒྱ་མེད་ཅསེ་སདྐ་ཆ་མང་པ་ོབཤད་པ་དང།། ད་ལའྟང་ཤོད་བཞིན་ཡོད་པར་ངསོ་རང་ཕན་བུ་བླ་ོཕམ་
ཡོང་གི་འདགུ ལོ་བཅུ་དུག་ནས་བདནུ་ཅུ་དནོ་དུག་བར་ཧུར་ཐག་བས་པ་ཡིན། ད་ེལ་ཡག་བུང་ཟརེ་རུྒྱའ་ིཚབ་ལ་ད་དངུ་སདྐ་ཆ་ཁད་
མཚར་ད་ེའད་ཤོད་དསུ་གཅིག་བས་ན་མ་ཤེས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཁད་པར་མི་འདགུ གཅིག་བས་ན་དགསོ་པའ་ིདབང་གིས་ག་ོསབྐས་
བཟུང་སྟ་ེཆེད་མངགས་དཀགོ་རྐྱནེ་བཟ་ོབ་ལ་ྟབུ་འདགུ ད་ེརིང་ཁ་སང་ཤོད་སྟངས་མང་པ་ོཞིག་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན། ང་ཚོ་བཙན་
བལོ་བ་ཆིག་འབུམ་ལ་ྔཁ་ིད་བར་རྡགོ་ལ་བསིྒྲལ་ནས་གནས་ཡོད་པ་འད་ིརིམ་བཞིན་རལ་པ་ོཁ་ལུག་ལརྟ་བཟ་ོཉནེ་ཡོད། དརེ་ཚང་མས་
བསམ་བླ་ོཏན་ཏན་གཏངོ་དགསོ། ངསོ་རང་དགངོས་པ་ཞུས་ཏ་ེལས་འགན་མེད། ཡིན་ནའང་ལོ་བདནུ་ཅུ་དནོ་དུག་ལ་མ་སླབེས་བར་
འགན་འཁརེ་མཁན་གི་མི་ཞིག་རྒས་ཡོལ་བས་ནས་སྡདོ་སབྐས་སྐྱནོ་མཐངོ་ན་ངསོ་རང་བདོ་ཀི་སི་འབངས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སི་དནོ་
ཐགོ་སདྐ་ཆ་ཤོད་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད་པར་བརནེ་སདྐ་ཆ་ཤོད་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཁེདེ་ཚོ་འད་ིག་ལ་དགྭས་ས་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའ་ིམི་མང་ཚོ་
དང།། ལགྷ་པར་སླབོ་ཕུག་ཁདེ་ཚོས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་པ་ད་ེཆ་ཚང་རགོས་ཐུབ་པ་བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། དརེ་བརནེ་
ངསོ་ཀིས་ད་ེརིང་འདརི་ཞིབ་ཕ་གསལ་བཤད་བས་པ་ཡིན། མི་མང་ཚོས་ཀང་ད་ེལུགས་ཤེས་པར་བདེ་དགསོ། 

ཕགོས་མཚུངས་བ་ླསུལ་དག་ེབཤེས་འགའ་ཤས་ཕབེས་འདགུ་པ་ཁདེ་ཚོས་ཀང་མཁནེ་པ་གནང་དགསོ། རང་བཙན་བརདོ་ན་
ངསོ་ཀིས་གངོ་ད་ུབརདོ་པ་བཞིན་རེད། བདོ་པ་སུ་ཡིན་རངུ་ཧ་ཅང་སྡགུ་པ་ོགཏངོ་མཁན་ཞིག་གི་འགོ་ལ་སྡདོ་རུྒྱ་དང།། ད་ེལས་ཐ་དད་ད་ུ
སྡདོ་རུྒྱ་འདམེས་བཅུག་ན་ཐ་དད་ད་ུསྡདོ་རུྒྱ་འདམེས་པ་ལས་སྡགུ་པ་ོགཏངོ་མཁན་དང་མཉམ་ད་ུསྡདོ་རུྒྱ་འདམེས་ཀི་མ་རེད། འནོ་ཀང་ད་
ལའྟ་ིགནས་སྟངས་འད་ིའད་མིན། བདོ་ནང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཡོད་པ་འདའི་ིའགོ་ནས་ང་ཚོ་བདོ་པ་འཚོ་ཐུབ་པ་ཞིག་
དང།། བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་འད་ིའཚོ་གནས་ཐུབ་པའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་རྡ་རམ་
ས་ལར་གཞནོ་ན་ུཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་རུྒྱན་ལས་སོགས་དང་། ད་ེབཞིན་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཟབ་སངོ་ག་ོསིྒྲག་བདེ་མཁན་ཁག་གཅིག་
བཅས་ཁངོ་ཚོ་མཉམ་ད་ུཐུག་པ་ཡིན། སབྐས་དརེ་ངསོ་ཀིས་རྩདེ་མོ་དང་སྦྲགས་ཁདེ་ཚོ་གཞནོ་ནསུ་རང་བཙན་ཤོད་ཀི་ཡོད། ད་ེན་ིང་ཚོ་
བདོ་པའ་ིཐབོ་ཐང་རེད། ད་ེབཞིན་ཕགོས་གཞན་ཁདེ་ཚོས་དབུ་མའ་ིལམ་བརདོ་ཀི་ཡོད
 དརེ་བརནེ་ཁདེ་ཚོ་འཛིང་རེས་ཤིག་གཏངོ་དང་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན།  ད་ེརསེ་ངསོ་ནས་ཁདེ་རང་ཚོ་ཕགོས་གཉསི་ཀས་བདོ་སི་པའ་ིདནོ་
དག་ཤོད་ཀི་ཡོད། གཞནོ་ནསུ་རང་བཙན་བརདོ་པ་ད་ེཡང་ང་ཚོར་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་དང།། དབུ་མའ་ིལམ་བརདོ་པ་ད་ེཡང་ད་ལ་ྟད་ལའྟ་ིང་
ཚོའ་ིདངསོ་ཡོད་ཀིི་གནས་སྟངས་བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་འཆི་གསོན་གི་ཛ་དག་མཚམས་ལ་སླབེས་ཡོད་པ་འད་ིལས་
བསྐྱབ་ཐུབ་པའ་ིབསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཤོད་ཀི་ཡོད། གཉསི་ཀ་བདོ་བསྟན་སདི་ཀི་དནོ་ཡིན་པར་བརནེ་འགལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་བརདོ་



རུྒྱ་བུང།། རང་བཙན་ང་ཚོའ་ིཐབོ་ཐང་ཡིན་པས་བཤད་ཆོག་པ་རེད། ག་ོམིང་ཏང་གི་སབྐས་ནས་བཟུང་རྒྱའ་ིཡིག་ཆའ་ིནང་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་
ཡིན་པ་བྲསི་ཡོད། དནོ་དངསོ་ད་ེའད་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཟུར་གསལ་ད་ུཡོད། ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ི
རལ་པ་ཅན་གི་སབྐས་རྒྱ་ནག་གངོ་མ་དང་མཉམ་ད་ུཡིག་ཆ་བཞག་ཡོད། ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་དནོ་རྡ་ོརིང་ལ་བཀདོ་ད་ེབདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའ་ི
གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདནུ་དང།། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན། བདོ་རྒྱའ་ིས་མཚམས་གུར་གུ་རྨ་ེརརུ་བཅས་སུ་བཙུགས་ཡོད། ཡིག་ཆ་
ད་ེརྒྱ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་བདོ་ཡིག་ལ་བསུར་ནས་ལོ་མང་གངོ་ལ་ཤིང་ཧ་ྭདཔ་ེསུྐྲན་ཁང་ནས་པར་འདབེས་བས་འདགུ རྒྱ་ཡིག་ནང་རྒྱལ་
ཁབ་གཉསི་ཞསེ་འཁདོ་པ་བདོ་ཡིག་ལ་སུར་སབྐས་རྒྱ་བདོ་མི་རིགས་གཉསི་ཞསེ་ཚིག་འཇམ་ད་ུབཏང་འདགུ གང་ལརྟ་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སིྐྱད། 
བདོ་བདོ་ཡུལ་ན་སིྐྱད། ཅསེ་ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་གསལ་པ་ོཡོད། 

ད་ེན་ིལོ་རུྒྱས་ང་ོམ་ཡིན་པས་ང་ཚོར་ཐབོ་ཐང་ཡོད་ཅསེ་ངསོ་ཀིས་རག་པར་བརདོ་ཀི་ཡོད། དཔརེ་ན། ཡུ་རོབ་སི་མཐུན་ཚོགས་
པ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་རེད། ཡིན་ནའང་སིའ་ིཁ་ེཕན་ལ་བལསྟ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཤོག་དངུལ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡིན་
པའ་ིམཚོན་རགས་ལ་བརིྩ་བ་འད་ིབླསོ་བཏང་ནས་སིའ་ིཔའ་ིཤོག་དངུལ་བཏནོ་ཡོད། ད་ེརིང་ཁ་སང་ཆབ་སདི་ཐགོ་སི་མཐུན་ (Federal) 
བཟ་ོརུྒྱའ་ིསདྐ་ཆ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ད་ེན་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རན་པ་ཞིག་དང་། ཐུན་མོང་གི་ཁ་ེཕན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཤོད་ཀི་
ཡོད་པ་་དང།། ཁངོ་ཚོའ་ིཡར་ཐནོ་གི་བསམ་བླ་ོརེད། ང་ཚོ་ཨེ་ཤི་ཡར་ཆ་བཞག་ན་ས་ྔམོ་བ་ིན་ོས་ྦས་ྦཇི་ཡོད་སབྐས་ཁངོ་གིས་མ་འངོས་པར་
རྒྱ་གར་གཙོ་བརོ་བས་ཏ་ེཨེ་བྷ་ིསི་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་འཛུགས་དགསོ། ཨེ་ན་ིཨབ་ག་ྷན་ིསི་ཐན་དང།། བྷ་ིན་ིའབར་མ། སི་ན་ིཤི་རི་ལང། 
རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་བཅས་པ་མཉམ་ཞུགས་ཀི་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཞིག་འཛུགས་རུྒྱའ་ིདགངོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞསེ་ཡོད། ཁངོ་གི་རིྨ་
ལམ་ད་ེའགུབ་པ་ཡིན་ན། ཨབ་ག་ྷན་ིསི་ཐན་ལྷངི་འཇགས་སུ་གནས་རུྒྱ་དང་། པ་ཀི་ཐན་ནང་དའུང་ལྷངི་འཇགས་ཡོང་རུྒྱ་བཅས་ད་ེན་ིང་
ཚོའ་ིམིག་དཔ་ེལ་ྟས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད། 

ང་ཚོ་བདོ་པར་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོར་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་དགསོ་ཞསེ་ངསོ་ཀིས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཐགོ་ནས་ཤོད་ཀི་ཡོད། 
བདོ་མི་ཨ་རི་དང།། ཡུ་རོབ། ཁ་ེན་ཌ་སོགས་ཀི་ནང་ཁམིས་འགལ་གི་ཐགོ་ནས་འག་ོམཁན་སྟངོ་ཕག་འགའ་ཤས་ཡོད།   ལྡ་ིལིར་ཡོད་
པའ་ིཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་ད་ེས་ྔབདོ་མི་ཨ་རིར་འག་ོམཁན་ཚོར་ཆོག་མཆན་ལམ་སང་སདོ་ཀི་ཡོད། བར་ལམ་ནས་སདོ་ཁག་ཏུ་
སོང་ཡོད། ད་ེན་ིཐངེས་གཅིག་ང་ཚོའ་ིདནོ་གཅདོ་ལས་ཁང་ནས་འགན་ལེན་བས་པའ་ིམི་ཞིག་ལག་འཁརེ་ཐབོ་རསེ་ཨ་རིར་ཕིན་ནས་
ཚུར་ལོག་མེད། དནོ་གཅདོ་ཧ་ཅང་ང་ོཚ་པ་ོབཟསོ་ཡོད། ད་ེརསེ་ངསོ་ཀིས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ང་ོམ་ཐུག་སྟ་ེདགངོས་དག་ཞུས་པ་ཡིན། 
བདོ་པ་བཙན་བལོ་བའ་ིནང་ནས་ཞབས་འདནེ་ཞུ་གི་འདགུ་ཅསེ་ངསོ་ཀིས་བརདོ་ཀི་ཡོད།  བདོ་ནང་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་
ཨ་རི་དང་ཕི་རྒྱལ་ལ་འག་ོརུྒྱའ་ིདནོ་ད་ུརྒྱ་གར་ནང་ཡོང་། ད་ེནས་དངུལ་སད་ད་ེཕི་རྒྱལ་ལ་འག་ོགི་ཡོད། ད་ེལརྟ་བདོ་མི་སྟངོ་ཕག་འགའ་
ཤས་ཁམིས་འགལ་གི་ཐགོ་ནས་ཨ་རི་དང་ཁ་ེན་ཌ་སོགས་ལ་འག་ོབཞིན་ཡོད། ཁངོ་ཚོ་ཆོས་དནོ་ད་ུགཉརེ་ནས་འག་ོགི་མེད་པར་ཌ་ོལར་
ལ་ཆགས་ནས་འག་ོགི་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་བདོ་པར་དངུལ་དང་དཔལ་འབརོ་དགསོ་ཀི་ཡོད། དངུལ་དང་དཔལ་འབརོ་དགསོ་ཀི་
ཡོད་ན། དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་དང་འཛུགས་སུྐྲན་ད་ེཙམ་མེད་པའ་ིབདོ་ལུང་པ་འད་ིཀུང་ཧ་ྭམི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁངོས་སུ་
བསདྡ་ནས་འཛུགས་སུྐྲན་བདེ་སྒ་ོརྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་བདེ་ད་ུབཅུག བདོ་ཀི་ས་གཏརེ་སྔགོ་པའ་ིཁ་ེའབབ་ནས་མ་མཐའ་ཡང་ཕདེ་ཀ་ང་ཚོ་
བདོ་པར་ཡོད་པ་ཞིག་བུང་ན། ལུང་པ་ཡར་རྒྱས་འག་ོཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་རུྒྱ་རེད།  ད་ེདག་ང་ཚོ་བདོ་པ་གཅིག་པུས་བདེ་དགསོ་བུང་ན་
ཕལ་ཆེར་ཁག་པ་ོཡིན། བདོ་ཀི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་སོགས་རིག་གཞུང་དང།། འཕདོ་བསྟནེ། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རང་ཉདི་ཀིས་བདེ་ཐུབ་
པའ་ིདཔལ་འབརོ་འད་ུའགདོ་དང།། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་བཅས་པ་ཆ་ཚང་གི་འགན་བདོ་པ་རང་གིས་གཙང་མ་འཁརེ་རུྒྱ་ཞིག་བུང་ན། 
བདོ་པས་བདེ་ཐུབ་པ་ཚང་མ་བདོ་མིས་འགན་འཁརེ་ནས་བས། ཡང་འཛུགས་སུྐྲན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་འག་ོསོང་མང་པ་ོགཏངོ་དགསོ་རིགས་



རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ཅསེ་ང་ཚོས་འད་ིཤོད་ཀི་ཡོད། སབྐས་དརེ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན། གཞནོ་ནསུ་རང་
བཙན་འདདོ་པ་ལརྟ་རྒྱ་མི་རྣམས་བདོ་ནས་ཕིར་འབུད་དགསོ་པས་ད་ེལརྟ་ཕུད་ཐུབ་པ་འདགུ་གམ་ཞསེ་ངསོ་ཀིས་སདྐ་ཆ་དསི་པར་གཞནོ་
ནའུ་ིཚོགས་གཙོས་ཕུད་ཐུབ་ཅསེ་བརདོ་བུང།། ཕིར་ཕུད་ཐུབ་པ་ཡོད་མེད་ཁདེ་ཚོ་བསམ་བླ་ོཞིག་ཐངོས་དང།། རྒྱ་མིའ་ིདམག་མི་འབུམ་
ཕག་དང་ས་ཡ་བརྒལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ཡོངས་རགོས་ཀིས་མེ་མདའ་འཁརེ་ནས་ཁ་གཏད་བཅག་ཀང་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོ
ཡིན། དསེ་ན་རྒྱ་མི་རིགས་དག་བཟསོ་པ་ལས་རྒྱ་མི་རིགས་གཉནེ་ད་ུབཀུགས་ན་ཡག་གི་རེད་ཅསེ་སདྐ་ཆ་བུང།། ལགྷ་བསམ་དང་སེམས་
ཤུགས་ཡིན་ནའང་བསམ་བླ་ོཆ་ཚང་མ་བཏང་བར་རྒྱ་མི་ང་ཚོས་ཕུད་ཐུབ་བརདོ་བུང།། ད་ེན་ིལས་ས་ླཔ་ོཞིག་མེད། རྒྱ་མི་བདོ་ནས་ཕིར་
ཕུད་བདེ་འདདོ་བདོ་ཀི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་ཡང་ཏན་ཏན་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེན་ིལས་ས་ླཔ་ོཞིག་མེད། ཐ་ེཝན་ལ་ཆ་བཞག་ན་རང་
བཙན་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ན་ཨ་མི་རི་ཀས་མཚོན་པའ་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་རག་གི་མེད། ཐ་ེཝན་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རུྒྱ་སིར་ལས་ས་ླཔ་ོརེད། 
ལས་ས་ླབ་དརེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་ཐུབ་ཀི་མེད་ན་བདོ་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རན་པ་
ཞིག་གི་ཐགོ་འག་ོདགསོ་པ་ལས་སོ་སོའ་ིའདདོ་དབང་དང་ང་རྒྱལ་གི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོར་རང་བཙན་དགསོ། རང་བཙན་བསུྒྲབ་རུྒྱ་ཡིན། 
དབུ་མའ་ིལམ་ཟརེ་བ་ད་ེཕམ་ཉསེ་རེད། ད་ེའགགི་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་ན། གཏམ་བརདོ་རང་དབང་རེད། ད་ེལ་དགའ་བསུ་ཡོད། 
འནོ་ཀང་ལག་ལེན་འཁལེ་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ། ད་ེན་ིཧ་ཅང་རྙགོ་ག་ཚ་པ་ོཡིན་པས་བསམ་བླ་ོཏན་ཏན་མ་བཏང་ན་རསེ་སུ་འགདོ་པ་སྐྱ་ེདསུ་
ཕི་དགས་པ་ཡིན། ངསོ་ཀིས་དསུ་རུྒྱན་རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱག་དགསོ་པ་དང།། ག་སིྒྲག་སྡགུ་ས་ནས་བདེ་དགསོ། ཞསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ད་
བར་ལོ་ལ་ྔབཅུ་ང་གསུམ་ལགྷ་ཙམ་སོང་ཞིང།། གང་ལརྟ་འཛམ་གླངི་འདའི་ིཐགོ་བདོ་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐརོ་གངོ་ད་ུབརདོ་ཟནི་པ་
དང།། ཆབ་སདི་ཐད་འཛམ་གླངི་ཐགོ་ང་ཚོར་  ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ལག་པ་འཆང་བད་ེཔ་ོཆགས་ཏ་ེརྒྱབ་སྐྱརོ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། 
གཙོ་ཆེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེནས་གལ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་ནག་མི་མང་ནང་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ཇ་ེམང་ད་ུ
འག་ོབཞིན་ཡོད། གནས་སྟངས་ད་ག་རང་གི་ཐགོ་འཇགོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདག་འཕསོ་བཤད་ཡིན་པས་གསལ་བཤད་བདེ་
དགསོ་པ་མ་བས་ན་ད་ེརིང་ཁ་སང་སདྐ་ཆ་མང་པ་ོཡོང་གི་འདགུ ཁདེ་རང་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ་བརདོ་རུྒྱ་ཡིན། 

ངསོ་ཀིས་གངོ་ད་ུབརདོ་པ་བཞིན་ང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཞསེ་པ་འད་ིདངསོ་གནས་སགེ་གཏུབ་འཕརེ་བའ་ིམི་རིགས་དང།། ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོཡོད་པའ་ིམི་རིགས་གངོ་མཁགེས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཐད་ད་ེས་ྔནས་རསེ་
ལུས་ཐབེས་ཡོད།  རྩ་བའ་ིམི་རིགས་ཧ་ཅང་མཁགེས་པ་ོདང་རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་ཏ་ེལུང་པ་མེད་
པའ་ིསྐྱ་ོཔ་ོཞིག་ཡིན་བསམ་ནས་མ་བསདྡ་པར། ང་ཚོ་བདོ་པ་ཡིན་བསམ་པའ་ིསྤབོས་པ་རུྒྱན་བཅངས་བདེ་དགསོ། ཁདེ་རང་ཚོ་ལ་དགྭས་
པར་ཆ་བཞག་ན་ག་ོསབྐས་ཐབོ་ན་གང་ཡང་བདེ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་བདོ་དང་འདབས་འབྲལེ་ཡིན་སམྙ་པའ་ི
སྤབོས་སེམས་བདེ་དགསོ། བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས། 

ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།


