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Dalai Lama Speech on Peace restoration
If the present situation in Tibet continues, I am very much concerned 
that the Chinese government will unleash more force and increase 
the suppression of Tibetan people. Because of my moral obligation 
and responsibility to the Tibetan people, I have repeatedly asked the 
concerned leadership of the PRC to immediately stop their suppres-
sion in all parts of Tibet and withdraw its armed police and troops. 
If this brings result, I would also advise the Tibetans to stop all the 
current protests.
I want to urge my fellow Tibetans who live in freedom outside Tibet 
to be extra vigilant as they voice their feelings on the developments in 
Tibet. We should not engage in any action that could be even remotely 
interpreted as violent. Even under the most provocative of situations 
we must not allow our most precious and deeply held values to be 
compromised. I firmly believe that we will achieve success through our 
non-violent path. We must be wise to understand where the unprece-
dented affection and support for our cause stems from.
As Tibet is currently virtually closed and no international media is 
allowed there, I doubt my message will reach the Tibetans in Tibet. But 
I hope through media and by word of mouth, it will be passed on to 
the majority of you.
Finally, I want to reiterate and appeal once again to Tibetans to 
practice non-violence and not waver from this path, however serious 
the situation might be.



V The Quest VIII-2016

From the Editorial Desk
Dear Readers,

It’s been a great pleasure and privileged to publish this 
Quest Magazine for the 8TH consecutive year. As you all 
know very well that, our main motive behind publishing 
this magazine is to extend our hearty and solidarity to 
our brothers and sisters inside the Tibet. Without their 
courage and determination, this all quest magazine would 
not have been possible. Within the short span of time, we 
all have experienced heart wrenching stories from the 
Tibet as well as outside the Tibet. By each passing year, 
situation inside Tibet is getting worse. At the same time, 
growing impatient among the Tibetans is also embarking 
into new era of well developed mind set. 

This Magazine has been a great platform for us to 
convey our love and affection to every martyr who have 
sacrificed their lives for the cause of freedom struggle. We 
editorial members had always tried all our best to make 
best use of resources and energy to create awareness of 
patriotism among all the Tibetans young generation of 
21st century. Being an editorial chief for the past three 
years, I have always acknowledged the sincerity of my 
students and my fellow colleagues.

In this common cause of our freedom struggle, this quest 
magazine is our genuine effort to make some difference in 
longing for our freedom. 

In the conclusion, I would like to take this opportuni-
ty to thank my editorial members for their painstaking-
ly labour. I also want to assure our readers, we might 
not have good content in this magazine. But we have 
tried our level best to do some justice to achieve the best. 
Any feedbacks will be highly appreciated. Through this 
magazine I also would like to thank our Sponsor Mrs. 
Maria Bellaterra (president of AREF International, Italy) 
for her constant support and love for Tibetan people. 
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Self-immolation protests in Tibet

Since 1998, there have been 149 self-immolations by 
Tibetans protesting against Chinese rule. Many of the 
initial self-immolations were carried out by monks, but 
a growing number of laypeople, including nomads and 
farmers, have since taken part. The lists of self immolators 
are shown below with the continuation from our Seventh 
Number “QUEST Magazine”.
The Tibetan self-immolators were acting as individuals, 
but not in a selfish way; they were acting in a spirit of 
concern for the entire Tibetan people. It was a deed of self-
sacrifice for the good of others. The Tibetan self-burners 
are doing something similar to Buddha, who in one of his 
incarnations offered his body as food for a hungry tigress!
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Name: Tashi Kyi 
Date: Aug 27, 2015
Protest Location: Gansu Province
Age: in Fifties
Current Status: Deceased
Info: Tashi Kyi in her mid 50s 
died after setting herself on fire in 
northwest China’s Gansu province, 
apparently protesting against the 

demolition of her home and her village by the Chinese 
authorities. People nearby tried to save her but she died 
and her body was taken away by the authorities, despite 
appeals to let the family perform the last rites. Police and 
government officials had raided a house, apparently hers, 
and then started demolishing it and other houses with 
bulldozers; they also arrested and beat the owner. People 
were unable to stop them despite physically hanging onto 
the demolition equipment. Officials said the houses were 
being demolished because they did not have valid permits. 
Tashi Kyi was a resident of Ngulra village, Sangkok town 
in Sangchu County in the Kanlho region.

I merrily offer my body for the freedom of my country,
For the sake of my suffering brothers and sisters,

May my mother “TIBET be free soon!
May her sons and daughters be able to return to her soon!
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Name: Kalsang Wangdu
Date: Feb 29, 2016
Protest Location: Sichuan Province
Age: 
Current Status: Deceased
Info: A Tibetan monk from the 
Retsokha Aryaling monastery in 
Kardze, set himself on fire and died 
in southwestern China’s Sichuan 

province. He raised slogans calling for Tibet’s complete 
independence. Passerby tried to douse the fire and rushed 
him to a hospital, but he died on the way. 
Wangdu’s parents are Sotra and Urgyen Dolma. A 
candle-lit vigil was held in McLeod Ganj, attended by 
hundreds of Tibetans and supporters. According to report 
Wangdu’s family are being pressured by local authorities to 
say he died in a house fire.

Name: Dorjee Tsering
Date: Feb 29, 2016
Protest Location: Herbertpur town near 
Dehradun, India. 
Age: 15
Current Status: Deceased
Info: A 15-year-old Tibetan boy living 
in Herbertpur town near Dehradun 
self-immolated on 29th February 

2016. The around there took him to a hospital in Delhi. 
He died on March 3. He was a student of Tibetan Homes 
School, Rajpur a branch school of Tibetan Homes School, 
Mussoorie. Dorjee said, “The reason I resort to burning 
myself like a choemey (Butter lamp) is because Tibet was 
occupied by China since 1959 and I have always felt like I 
needed to do something for the Tibetan cause. Yesterday, I 
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felt as if burning myself up was the only resort left for me.” 
According to report Dorjee’s mother put out the flames 
and that she said he had talked to her and to his father 
recently about self-immolating. Dorjee staged his protest 
outside an old people’s home where he had been visiting 
his grandfather with his family. 

Name: Sonam Tso
Date: May 7, 2016
Protest Location: Dzoege County in 
Ngaba. 
Age: Fifties
Current Status: Deceased
Info: Sonam Tso, a mother of five, self-
immolated near a monastery in Dzoege 
County in Ngaba, Tibetan Autonomous 

Prefecture. Sonam who was in her 50s, self-immolated 
on March 23rd calling out for the return of His Holiness 
the Dalai Lama and for freedom of Tibet. She died at the 
monastery before her husband and her monk uncle could 
take her to hospital. Sonam’s uncle Tsultrim was detained 
by police for eight days because he discussed the incident 
with other people, and he was forced to delete the pictures 
he had taken of Sonam’s protest. Sonam Tso’s husband 
Kalsang Gyaltsen was also called in for questioning three 
times. She has left behind two sons and three daughters. 
Her self-immolation is the second inside Tibet this year; 
the first was Kalsang Wangdue, a monk from Kardze, in 
February.
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List of some of the innocent people arrested and killed 
in Tibet without any reasons

A Tibetan woman was allegedly murdered
A Tibetan woman named 
Tsering Tsomo was 
found dead hanging 
from a local bridge in 
the Datharma region on 
October 5, 2015. This 
killing was still unknown 
to everyone. According 
to the sources, she was 
allegedly murdered by 

the two men. As informed, one was a monk and other two 
were policeman. These three men allegedly conspired 
against the lady and killed by hanging in the name of 
suicide. Knowing this tragic incident, all the local Tibetans 
demanded a justice to the deceased young lady. After 
repeated failure and continuous lack of action from the 
regional authority, all the local people decided to stage a 
protest for killing a very young innocent lady. So, when 
this development was taken place. Suddenly, after ten days 
of the killing, around thousands of police surrounded the 
Rangya village. And subsequently, all the police officials 
held around 40 Tibetans under the suspects of inciting 
separatism act. So, in this way, they held the Tibetan people 
for few months.
However, after few months Chinese police officials 
released majority of the detainees but without releasing 
four of the suspects for inciting separatism act. So, still 
now their whereabouts are still unknown everyone. Seeing 
this leniency act from the local authority, all the local 
people of around 700 decided to appeal the President Xi-
Jin-ping to probe the matter carefully and release the five 
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persons. 
In the end, all the people urged the President to optimum 
use of rule of law and banned the misuse of positions and 
check corruptions from the grass root level.

The arrest of Tibetan entrepreneur
Tashi Wangchuk, 30, is 
from Yushu in eastern 
Tibet. The Tibetan 
en t r ep reneu r  was 
charged with ‘inciting 
separatism’ and was 
arrested on January 
27. He was arrested 

after asking China's authorities to ensure that the Tibetan 
language is taught throughout Tibet. China’s own con-
stitution guarantees that Tibetans have the right to use and 
develop their own languages. Tashi Wangchuk pursued his 
peaceful campaign through official channels and repeatedly 
maintained that his actions were not political. It is likely he 
is being punished because he had the courage to work with 
the New York Times to highlight threats to Tibetan culture, 
despite the risk he would be arrested.

Tibetan tortured to death in police custody in Dege
Yudruk Nyima, aged around 
40, was arrested by the police 
when he reached Rokhog village 
from his chore of collecting 
Yartsa Gunbu (Ophiocordyceps 
sinensis) on June 20. The Chinese 
police accused him of being in 
possession of a gun and took him 
to a detention center in Rakhog 
Village. Police said that he died 
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on his way to hospital in Dege County. But the fact is that 
Yudruk was died in police custody due to severe torture.

Arrest of the Tibetan filmmaker

Mr. Pema Tseden a Tibetan filmmaker was arrested at the 
Qinghai Airport June 25 and subsequently beaten and in-
terrogated at the detention center in Xining city leading to 
the medical emergency that saw the Tibetan Director being 
rushed to hospital late in the night.
Two days after being detained at the city’s airport, the 46-
year-old was taken to hospital, having sustained injuries 
while in custody, the guild claimed. Police subsequently 
asked the director to sign a confession admitting he had 
“disturbed the social order”. When he refused, a police 
officer told him “disobedient” people like him would be 
detained.
Mr. Pema Tseden was born in 1969 in Gade County, 
Qinghai Province. He studied filmmaking at Beijing Film 
Academy after his education at the Northwest University 
for Nationalities. His most renowned works include the 
critically acclaimed ‘Old Dog’ (2011), ‘The Sacred Arrows’ 
(2014) and ‘Tharlo’ (2015). Pema is the recipient of the 
prestigious Golden Rooster Award for Best Directorial 
Début.
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Authorities detain 5 Tibetans at Qinghai Lake on un-
known charges

In the 3rd week of 
June 2016, Chinese 
authorities detained 
fi v e  Ti b e t a n s , 
including a woman, 
protesting against 
the demolition of 
what the authorities 
deem ‘illegal’ con-

structions at the bank of the holy lake. 
A day after the brutal assault on Tibetan protestors at the 
Qinghai Lake, the detained Tibetans were taken by the 
local police without giving any reason for their arrest. The 
four of the five arrested Tibetans were - Lhachen Kyab, 
Jigje Delek Gyatso, Rinchen Bum, and Tashi Drolma. 
They all hail from the same township, Trelnak Township in 
Chabcha County of Qinghai Province.
Those who have taken videos and photos of the protest 
after the assault on the Tibetan protestors on June 23, 
which left eight seriously injured, were reportedly arrested 
as well. However, the number of the arrested people is still 
unknown.
Earlier, on June 21 the police had also issued a directive 
of Tibetans running small businesses near the tourist spot 
to demolish their setups and leave the area. Hundreds of 
business owner with a banner that reads, “We need to eat”, 
and “We need to survive” took to the road circling the lake 
protesting against the authorities.
However, the Chinese authorities started a campaign to 
demolish unapproved constructions along the banks of the 
Lake, which resulted in demolition of over 600 homes, 
shops and restaurants.
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Demolition Tibet’s largest Buddhist center
Chinese authorities 
have  announced 
the destruction of 
thousands of monastic 
d w e l l i n g s  a n d 
expulsion of monks, 
nuns and lay prac-
titioners at Serthar 

Larung Gar Buddhist Institute, the famed Tibetan Buddhist 
religious encampment located in Serthar County in Kardze 
Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, in 
eastern Tibet.
The center situated at 13,000 feet above sea level, the 
institute was founded in 1980 by late Khenpo Jigme 
Phuntsok who passed away under mysterious cir-
cumstances at a Chinese government hospital in Chengdu 
on 6 January 2004. It became one of the world’s largest and 
most important centers for the study of Tibetan Buddhism 
after the Cultural Revolution.
The Chinese authorities spells out the step-by-step guide to 
demolishing housing facilities of thousands of monks, nuns 
and lay practitioners and their expulsion, so as to reduce 
the number of residents to government-set ceiling of 5000. 
They put a four-point demolition order in which the order 
requires relevant departments including the management 
and administrative bodies of Larung Gar to reduce the 
number of residents to 5000 before 30 September 2017. 
It was ordered that before 31 July 2016, the houses built 
between the monastic and lay practitioners, an area of 30 
meters, will be demolished. And before 30 September 
2016, walls will be constructed between them. The 
demolition order details plans to demolish 1500 monastic 
residences by 30 October 2016.
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མི་རབས་གསར་བའི་འོས་འགན།

འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་ཀོང་པོ་བློ་བཟང་བསོད་ནམས།

སྤིར་བཏང་བོད་ཀི་ཡུལ་ལོངས་དང་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལོག་འགོ་

དང་འགོ་བཞིན་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཀང་། བོད་ཀི་གངས་

རིའི་ངོ་བོ་ནི། དུས་བཞི་ལ་འགྱུར་བ་མྟེད་པར་བརིད་ཆགས་སུ་གནས་པའི་

ལོ་རྒྱུས་དང་བཤད་སོལ་ཡོད་མོད། ད་ལྟའི་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ནི། འབགས་

བཙོག་གི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་དུས་བོད་ཀི་གངས་རིའི་ངོ་བོ་ཡང་འགྱུར་

ལོག་ཆྟེན་པོ་འགོ་བཞིན་ཡོད།

སོན་བོན་ཡབ་མྟེས་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་བོད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ནི། 

ཆོས་ལན་གི་ཞིང་ཁམས་དང་ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞྟེས་མི་

རིགས་ཀུན་གིས་དྟེ་ལྟར་བརོད་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་གནས་པར་མ་ཟད། 

སྐབས་དྟེར་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། ཆུ་བོ་དྭངས་ཤིང་

བསིལ་བ། མཁའ་རླུང་གཙང་ཞིང་སོ་བ། ས་གཞིར་ཤིང་འབྲས་དང་མྟེ་ཏོག་
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གིས་བརྒྱན་པའི་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དྟེའི་

ས་འོག་ཏུ་རིན་ཆྟེན་གསྟེར་དངུལ་དང་རོ་རྟེ་ཕ་ལམ། རོ་ཀ་མ་རུ་པ་དང་

ལྕགས་རིགས་སོགས་ཀི་ར་ཆྟེན་ནོར་བུའི་རིགས་དང་། ས་ཁར་ཤིང་ཏོག་

དང་མྟེ་ཏོག རྩྭ་དང་རི་ཤིང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས། བ་དང་བིའུ། སོ་ཕྱུགས་འབྲི་

གཡག་སོགས་ཀི་གཙོས་གཡང་དཀར་ལུག་གི་འབའ་སྒྲས་ཁྟེངས་ཤིང་། 

ཡུལ་དྟེའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀི་ངོ་གདོང་འཛུམ་ཤིག་ཤིག ཡིད་སྟེམས་

དགའ་ལྷང་ལྷང་ངང་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད།

མདོར་ན་ཆྟེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའི་མྟེ་ཏོག་གི་ལྡུམ་ར་ཞིག་དང་ཁྱད་པར་

ཅི་ཡང་མྟེད་པའི་ཡུལ་གྲུ་དྟེར། སབས་མ་ལྟེགས་པ་ཞིག་ལ། སྤི་ལོ་༡༩༥༩ 

ལོར་གང་ཆྟེན་སྨོན་པ་ལྟ་བུའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཡོང་ནས་

བོད་ཀི་དགོན་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ར་གཏོར་བཏང་བ་དང་། བླ་མ་དང་དགྟེ་

བཤྟེས། དགྟེ་འདུན་པ་སོང་ཕག་མང་པོ་བཙོན་ལ་བཅུག་ནས་བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པའི་གཅར་རྡུང་ཚད་མྟེད་བཏང་སྟེ། ཉྟེས་མྟེད་ཀི་བླ་མ་སྤྲུལ་བའི་
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སྐུ་དང་དགྟེ་བཤྟེས་མང་ཆྟེ་བར་དོན་མྟེད་སོག་ཁྲིམས་བཅད་པའི་ཡིད་སྐོ་བའི་

གནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྐབས་དྟེར་གྲྭ་ཕྲུག་རྣམས་ཕིར་

རང་ཡུལ་དུ་བཏང་ནས་སྐ་སར་བབ་ཏུ་བཅུག བོད་ཀི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་

ཀི་ས་ཞིང་དང་སོ་ཕྱུགས་ཡོད་ཚད་གཞུང་བཞྟེས་བཏང་སྟེ། བོད་རྒྱ་ཆྟེའི་མང་

ཚོགས་ལ་ཟ་འཐུང་ཙམ་ཡང་མྟེད་པར་བཟོས།

དྟེ་དུས་ཉམ་ཐག་པའི་བོད་མི་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་ཟ་འཐུང་ཙམ་

ཡང་མ་རག་ནས་མུག་ཤི་ཐྟེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདས་ཟིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་

ཚོས་ངྟེས་པར་དུ་དྟེ་ལ་ཕིར་དྲན་བྟེད་དགོས་ཤིང་། རྟེས་དྲན་དང་མྱ་ངན་གུས་

འདུད་བྟེད་འོས་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན། འདི་ནི་ལོ་ངོ་ང་བདུན་ཡར་སོན་ལ་རྒྱ་ནག་

གི་ཀླ་ཀློས་ང་ཚོའི་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཚེ་སོག་རླུང་ལ་བསྐུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་

མོད། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རོད་དང་བོད་ཀི་བདྟེན་དོན་རྒྱུན་འཁྱོངས་

བྟེད་དགོས་ན། དྟེང་རབས་ཀི་ན་ཚོད་དར་ལ་བབས་པའི་གཞོན་ནུ་ཚོའི་

སྟེམས་སུ་གནས་ཚུལ་དྟེའི་རིགས་འཇགས་ཐབས་བྟེད་དགོས། དྟེ་ཡང་མི་

རབས་རྒན་པ་ཚོའི་འགན་འཁྲི་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་ཀི་ར་དོན་དང་ལངས་

ཕོགས་བརན་པོར་མུ་མཐུད་དུ་འཛིན་དགོས་པ་ནི་མི་རབས་གསར་བའི་འོས་

འགན་ཉག་གཅིག་ཡིན།

ལྷག་དོན་དྟེང་སྐབས་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་དམར་པོས་བོད་ཀི་རི་ལུང་

ཡོད་ཚད་ཀི་རིན་ཆྟེན་གཏྟེར་མཛོད་བསོག་འདོན་བྟེད་དང་བ་བཞིན་པ་ཡིན་

པས། བོད་ཀི་ས་ཆ་གང་སར་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པར་ས་སྐམ། ཆུ་སྐམ་

གི་ཐན་པ་བྱུང་སྟེ། ལྷའི་ཞིང་ཁམས་དྟེ་ནི་དམྱལ་བའི་ཡུལ་ཁམས་ནང་བཞིན་
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བཟོས་ཡོད་པར་མ་ཚད། བོད་ཀི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཁྲི་ཕག་མང་པོའི་ཚེ་

སོག་རྒྱ་ཡིས་བཙན་གིས་བཅད་ནས་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་རྐྟེན་ལམ་དུ་བཏང་

ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་ང་ཚོར་བདྟེན་པ་ར་སྤོད་ཡོད་ཀང་།

དོན་དངོས་ཞུ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་དཔོན་པོ། མཁས་པ། ཡང་ན་། ཁྲིམས་

ལུགས་ཡང་དག་ཅིག བདྟེན་དོན་ཟྟེར་བ་ཞིག་གང་དུ་བཙལ་ཡང་རྟེད་རྒྱུ་མྟེད་

པ་ཁྱྟེད་ཚོས་ཤྟེས་ཨྟེ་ཡོད། དཔྟེར་ན། བོད་རྒྱ་ཆྟེའི་མང་ཚོགས་ཀི་རྟེ་བ་

བཅོལ་སའི་པཎ་ཆྟེན་རིན་པོ་ཆྟེ་མཆོག་གི་ཡང་སྤྲུལ་གཞོན་ནུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བཙན་ཁྲིད་བས་ཏྟེ། ལོ་ངོ་ཉྟེར་གཅིག་རིང་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡོད་པ་ཁྱྟེད་

ཚོས་ཨྟེ་ཚོར། འཛམ་གིང་འདིའི་སྟེང་དུ་ལོ་ན་དྲུག་ལ་སོན་མ་ཐག་པའི་བིས་

པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བའི་ནག་ཉྟེས་

བསགས་པ་ཁྱྟེད་ཚོས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐོས་ཨྟེ་མྱོང་།

བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མི་རིགས། བོད་ཀི་གངས་རི་དང་བོད་ཀི་ཁོར་

ཡུག་ལ་བདག་སྐོང་བྟེད་མཁན་གང་ལྟར་བོད་མི་རིགས་མ་གཏོགས་སུ་གང་

ཡང་མྟེད་པ། འཛམ་གིང་འདིར་གསལ་བོ་གསལ་རྐང་ཡིན་པ་མི་ལོ་འདི་དག་

གི་རིང་ལ་ར་སྤོད་བྱུང་ཡོད་ཚད་ཡིན། བོད་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། བོད་

རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མི་རིགས་སྐོབ་འདོད་ཡོད་པ་སོས་མི་དགོས་ཤིང་། དང་

ཐོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྟེན་གང་ཡིན་ཤྟེས་དགོས་

ཤིང་། ལྷག་དོན་བོད་མི་རིགས་ལ་རང་སིད་རང་སྐོང་ཡང་དག་པ་ཞིག་འཐོབ་

དགོས་ན། ཕོགས་གང་གི་ཐད་ལ་འབད་བརོན་བྟེད་དགོས་པ་སོགས་ངྟེས་

པར་དུ་ཤྟེས་སུ་འཇུག་དགོས།
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འོ་ན། བོད་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྟེན་གཙོ་བོ་གཅིག་

ནི། རྒྱ་མི་ལ་ཧམ་སྟེམས་དང་འདོད་རྔམ་ཆྟེས་དྲག་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ལ་

ཤྟེས་ཡོན་གིས་མ་འདང་བ་དང་། ནང་ཁུལ་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་མ་ཡོང་བའི་རྐྟེན་

གིས་བོད་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་རྟེད་ཅྟེས་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྟེན་

པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཐྟེངས་མང་གནང་ཡོད།

དྟེས་ན་བོད་མི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཤྟེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ཐད་ལ་

བརོན་པ་གནང་དགོས་ཤིང་། བོད་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་ཡང་མཐུན་ལམ་

དང་རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་བྟེད་དགོས་ལ། བོད་མིའི་འཚོ་གནས་ཀི་ཞིང་ས་

དང་ཁང་ས། བོད་པའི་སོ་ཕྱུགས་ཀི་འཚོ་རྟེན་བ་སའི་རྩྭ་ཐང་། ཐ་ན་ས་ལག་

མཐིལ་ཙམ་ཡང་མི་རིགས་གཞན་གི་ལག་པར་ཤོར་དུ་མི་འཇུག་པར་བོད་

པ་རང་ཉིད་ཀིས་བདག་སྐོང་བྟེད་རྒྱུ་དང་། བོད་པའི་ས་ཆར་བོད་པ་རང་ཉིད་

ཀིས་ཁྟེ་ལས་བདག་གཉྟེར་བྟེད་ཐུབ་པར་བརོན་པ་གནང་དགོས་པ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། བོད་པ་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལ་རམ་འདྟེགས་དང་རྒྱབ་སྐོར་བས་

ནས་སློབ་གྲྭ་དང་བཟོ་གྲྭ་སོགས་སྣ་ཚོགས་འཛུགས་བསྐྲུན་བྟེད་དགོས་པ་མ་

གཏོགས་བོད་ཀི་ས་གཞི་གཞན་ལག་ཏུ་ཤོར་ཚེ། བོད་མི་རིགས་ལ་རང་སྐོང་

གཙང་མའི་ཁྟེ་དབང་རྒྱ་ནག་གིས་སྤད་ཀང་ཕིའི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

སའི་ཁོར་ཡུག་དང་། བོད་མི་རིགས་འཚོ་གནས་རྟེན་སའི་གཞི་མྟེད་པའི་

གནས་སུ་འགྱུར་མི་སིད་པ་མིན་པས་ཡིད་གཟབ་བ་གལ་ཆྟེ།

གཞན་ཡང་སྐབས་བཅོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་

བས་ནས་གཞི་གཅིག་ཏུ་གཏན་སོད་བྟེད་རྒྱུ་བྱུང་ན། བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་རང་
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སིད་རང་སྐོང་མ་ཐུབ་པར་དུ་བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གྟེ ཡབ་མྟེས་དམ་པའི་སོལ་

བཟང་གི་གོམས་གཤིས་སོགས་མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་བྟེད་ཐུབ་མོད།

ད་ལྟའི་བཙན་བོལ་ལ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་ཤ་ནས་སྐྟེས་པའི་

བུ་ཕྲུག་ཚུན་ཆད་ཕི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་ཆྟེད་དཔལ་འབོར་དང་ངོ་ཚ་གང་ལ་ཡང་

འཛེམ་དོགས་མྟེད་པར་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་

བ་སྤོད་ངན་པའི་རིགས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བས་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་

ཚོས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱུད་འཛིན་དང་། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་

ཆྟེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ས་

ཡ་དྲུག་གི་རྟེ་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་ཉིན་སྐར་ཙམ་ཡིན་པས། སྐབས་བཅོལ་དུ་

ཡོད་པའི་སྐ་སྟེར་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་སོ་སོའི་བ་སྤོད་ངན་པའི་རིགས་

བཅོས་སྒྱུར་བྟེད་རྒྱུའི་དྲན་སྐུལ་ཙམ་དུ་བྲིས་སོ།།
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མིའི་འཚོ་གནས་དགོས་ན། ཁོར་ཡུག་སྐོབས།

འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་བསམ་བློ་བསན་འཛིན་ཕོགས་གང་།

དྟེང་སྐབས་སའི་གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་དུ་

མི་གངས་དུང་འཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་

གིས་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་པ་རྟེད་

ཅྟེས་རྣམ་དཔོད་ཅན་པ་ཚང་

མ་ཁ་གཅིག་གག་རྟེད། དྟེའི་

ནང་ནས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་

མིན་སྣ་ཚོགས་དང་། ཆོས་

ལུགས་ཁས་མི་ལྟེན་མཁན་ཡང་

སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་། སོ་སོའི་དད་མོས་ཞུ་

སའི་སློབ་དཔོན་དང་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའི་ཆོས་ལུགས་གཞིར་རར་

བཞག་སྟེ། སློབ་གསོའི་ལྟ་བ་གྟེང་གིན་ཡོད་ལ། ཆོས་ལུགས་ཁས་མི་ལྟེན་

མཁན་ཚོས་ཀང་། ཚན་རིག་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ངོས་ནས་སློབ་གསོའི་ལྟ་བ་གྟེང་

གིན་ཡོད་མོད། སྤི་བཏང་སློབ་གསོས་འཛམ་གིང་འདིའི་ཡང་ཐོག་གི་རྒྱ་ཆྟེ་

མང་ཚོགས་ལ་ཕན་འབྲས་ཀི་ནུས་ཤུགས་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐོན་གི་ཡོད་མྟེད་ཐད་

ལ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གར་ནའང་།

འཇིག་རྟེན་འདིར་མཁས་པ་རིམ་བོན་གིས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གཙང་སྤ་

དང་། སྲུང་སྐོབ་བྟེད་དགོས་པའི་སྐོར་གི་ལམ་སོན་རབས་དང་རིམ་པ་མང་

པོ་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད་མོད། རྒྱ་ཆྟེའི་མང་ཚོགས་ལ་དྟེ་ཙམ་གིས་



17 The Quest VIII-2016

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཐད་ལ་དོ་སྣང་མྟེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཙོ་བོར་གྱུར་

བའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་འབོར་ལན་པ་ཚོས་ཧམ་སྟེམས་ཅན་གི་དཔོན་ངན་

ཚོར་དཔལ་འབོར་གིས་བསླུ་བྲིད་བས་ཏྟེ། གང་སར་གཏྟེར་ཁ་བསོག་འདོན་

དང་། དུག་རྫས་རིགས་སྟེབ་སྦོར་བྟེད་པ་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་ནམ་མཁའི་

མཁའ་དབུགས་སུ་འབག་བཙོག་ཤོར་དུ་བཅུག་སྟེ། ནམ་རྒྱུན་ཚ་དྲོད་རྒྱས་

སར་ད་ལྟ་གནམ་གཤིས་གང་བ་དང་། ནམ་རྒྱུན་གནམ་གཤིས་གང་སར་ད་

ལྟ་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པ་སོགས་ཀི་རྐྟེན་པས་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གནམ་གཤིས་ལ་

འགྱུར་ལོག་ཆྟེན་པོ་འགོ་བཞིན་ཡོད། དྟེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་བོད་ཁ་བ་ཅན་

དུའང་། སྐྟེས་ཆྟེན་དམ་པ་དག་གིས་སོ་སོའི་མི་རིགས་ལ་ནང་ བསན་གཞུང་

ལུགས་ཀི་ལམ་ནས་སློབ་གསོ་གཏོང་བ་དང་། གནའ་གཏམ་དང་བརམས་

སྒྲུང་། གཏམ་དཔྟེ་དང་ཁ་ཤགས་སོགས་ཀི་ལམ་ནས་སློབ་གསོ་གཏོང་

ཐྟེབས་བྟེད་ཀིན་ཡོད་ཀང་། ལོ་ངོ་ང་བདུན་གི་ཡར་སོན་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་

ཁྲན་གིས་བོད་ས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཙན་འཕོག་བས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། 

ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་སོ་སོའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་བདག་སྐོང་བྟེད་

རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མྟེད་པ་སོས་མི་དགོས་ཀང་། བོད་མི་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་ལ་

བདག་སྐོང་དང་། ཁྟེ་ལས་ཙམ་ཡང་བདག་གཉྟེར་བ་རྒྱུའི་རང་དབང་མྟེད་པའི་

གནས་སུ་བསྐལ་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀི་ས་ཆ་གང་སར་གཏྟེར་ཁ་

སོག་འདོན་བས་ཏྟེ། བོད་ཀི་རི་ལུང་ཐམས་ཅད་ཁོག་སོང་དུ་འགྱུར་ལ་ཉྟེ་བའི་

ཛ་དྲག་པོའི་དུས་སྐབས་སུ། བོད་མི་སོང་ཕག་མང་པོས་འཚེ་མྟེད་ཞི་བའི་སོ་

ནས་ངོ་རྒོལ་ཅི་ཙམ་བས་ཀང་། དྟེ་ཙམ་གིས་ཕན་འབྲས་གང་ཡང་ཐོན་མྟེད་
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པ་སོས་མྟེད་ཡིན་ནའང་། ད་དུང་བོད་མི་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་བཙོན་ལ་བཅུག་

ནས་མནར་གཅོད་ཀི་སྡུག་བསལ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པ་ཡིན་པས། ཉྟེས་

མྟེད་བཙོན་པ་དྟེ་དག་གང་མྱུར་བཙོན་གོལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆྟེད་དུ་ང་རང་ཚོ་མི་རྟེ་

ངོ་རྟེ་ནས་ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དོན་དངོས་ལ་འབད་བརོན་དང་

རྒྱུན་འཁྱོངས་བྟེད་དགོས།

འོན་ཀང་། བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་མི་རིགས་ཚང་མས་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་མ་

ཐུབ་ཚེ། ཚན་རིག་པ་མང་པོས་བོད་ཀི་ཡུལ་ལོངས་ལ་གནོད་སྐོན་ཐྟེབས་ཚེ་

འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐོན་ཚབས་ཆྟེན་ཐྟེབས་སིད་

པའི་སོན་བར་བཏང་བ་ལྟར་དུ་འབྱུང་སིད་པས། བོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི་

རིགས་ཀུན་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཐད་ལ་གཟབ་གཟབ་དང་དོ་སྣང་བྟེད་

རྒྱུ་གལ་ཆྟེ། ཡིན་ནའང་། ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་དོ་སྣང་མ་བས་པར་སྣང་

མྟེད་དུ་བཞག་སྟེ། རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་དགའ་དང་ངོ་བསོད་བྟེད་བཞིན་པ་སོགས་

ཀི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དྟེ་དག་བློ་ཕམ་སྐྟེས་དགོས་པ་ཞིག་ཀང་མ་རྟེད་དམ། 
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སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་སོ་སོའི་མི་རིགས་ལ་ཤ་ཚ་བྟེད་མཁན་རྟེ་ཡོད་ན། 

ཚང་མས་དོ་སྣང་བ་གལ་ཆྟེ།

མདོར་ན། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི། 

འཛམ་གིང་འདིའི་སྟེང་དུ་ཞི་བདྟེའི་དྟེད་དཔོན་དང་། མི་རིགས་ཀུན་ལ་ཐུན་

མོང་དུ་ཁྱབ་པའི་སོན་པ་གཅིག་པུ་དྟེ་ཡིན་པས། རྒྱ་ཆྟེའི་མང་ཚོགས་ཚང་

མས་ཁོང་གི་བཀའ་གསུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབས་ཤིག

བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་ནི། འཛམ་གིང་འདིའི་སྟེང་གི་མི་

རིགས་ཀུན་གི་ལམ་སོན་སྒྲོན་མྟེ་དང་། འགོ་བ་ཀུན་ལ་མཁོ་བའི་བདྟེ་སྐིད་ཀི་

ས་བོན་ཡིན་པས། དྟེ་ལ་བོད་རྒྱ་ཆྟེའི་མང་ཚོགས་ཚང་མས་གཅྟེས་སྤས་བོས།

བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གངས་རི་ནི། ས་སྟེང་འདིའི་ཆུ་བོ་ཐམས་

ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འགོ་བ་ཀུན་གི་འཚོ་གནས་ཡིན་པས། སྐྟེ་འགོ་ཀུན་

གིས་དྟེའི་ཚེ་སོག་སྐོབས་ཤིག

མཐའ་དོན་ད་རྟེ་དགའ་ལན་བང་རྟེ་སློབ་གྲྭའི་འཚོལ་ཞིབ་ཅྟེས་པའི་དྟེབ་

ཕྟེང་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱ་ཆྟེའི་མང་ཚོགས་ཀི་སྤན་ལམ་དུ་ངའི་སྟེམས་

ཚོར་དང་འབྲྟེལ་བའི་དྲི་ཚིག་ཚན་པ་དྲུག་ཅན་ཞིག་གཤམ་དུ་འགོད་དགོས་

བྱུང་བ་ལགས་ན། ཁྱྟེད་རྣམ་པས་དྟེ་ལ་བསམ་གཞིག་གནོངས་ཤིག

དང་པོ། འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རོད་ཆྟེད་དུ་

གཅིག་རྟེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་བོད་ཀི་རྒྱལ་གཅྟེས་དཔའ་བོ་དང་། དཔའ་མོ་

བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞྟེ་དགུས་རང་ལུས་མྟེ་རུ་སྒྲོན་ཏྟེ། འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་

རྐྟེན་ལམ་དུ་སོང་བ་ཁྱྟེད་ཚོས་ཤྟེས་ཡོད་དམ།
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གཉིས་པ། བོད་ཀི་རྒྱལ་གཅྟེས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣམ་པས་བོད་མི་

རིགས་ཀི་བདྟེ་སྡུག་དང་སྐད་ཡིག་གི་ཆྟེད་དུ་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་དང་ལོངས་

སྤོད་ཡོད་ཚད་བློས་བཏང་མཛད་ཤུལ་ན། ཁྱྟེད་ཚོས་ད་དུང་བདྟེ་བ་ཅན་གི་

ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྟེ་བར་ཤོག་ཅྟེས་མིག་བཙུམ་ཏྟེ་སོན་ལམ་རྟེ་བཏབ་ནས་སོད་

ཐུབ་བམ།

གསུམ་པ། དཔའ་རྒོད་རྣམ་པས་བོད་མི་རིགས་ཀི་རང་དབང་སླར་

གསོའི་ཆྟེད་དུ་རང་ལུས་མྟེ་ལྕྟེ་རུ་བསིམས་ནས། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཆིག་

སྒྲིལ་བྟེད་དགོས་ཞྟེས་ཞལ་ཆྟེམས་རྟེ་བཞག་སྟེ། ཞིང་གཞན་དུ་གཤྟེགས་

དུས། ཁྱྟེད་ཚོས་ཞལ་ཆྟེམས་དྟེ་དག་ཐྟེངས་གཅིག་བཀླག་ཨྟེ་མྱོང་། རང་ཉིད་

ཀིས་རང་ཉིད་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏྟེ་དྲི་ཚིག་ཐྟེངས་གཅིག་འགོད་ཨྟེ་མྱོང་།

བཞི་པ། དཔའ་རྒོད་དམ་པ་དྟེ་དག་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཡབ་མྟེས་

དམ་པའི་ཤུལ་བཞག་དང་། བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཆྟེད་དུ་གཅྟེས་

པའི་ལང་ཚོའི་གཟུགས་བརན་མྟེ་ལྕྟེ་དམར་པོའི་ནང་དུ་བསིམས་ནས། འཇིག་

རྟེན་འདིར་གཏན་བྲལ་དུ་སོང་རྟེས། གོ་ལའི་ཡང་རྟེ་ལ་གནས་པའི་དྟེད་དཔོན་

དང་མཁས་པ། ད་དུང་དཔོན་རིགས་ཚོ་ལ་ཡང་རྟེ་ལྟོས་ཅི་འདྲ་ཞིག་བཅོལ་ས་

ཡོད་མྟེད་ཁྱྟེད་ཚོས་ཤྟེས་ཡོད་དམ།

ལྔ་བ། སིང་སོབས་དང་གཟི་བརིད་ལན་པའི་དཔའ་རྒོད་དྟེ་དག་གིས་རང་

ཉིད་ཀི་གཅྟེས་པའི་ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག ད་དུང་བཟའ་ཟླ། ཐ་ན་སྤུན་ཉྟེ་འབྲྟེལ་

བཅས་ཚང་མ་བློས་བཏང་སྟེ། བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་མྟེ་ལྕྟེའི་ནང་དུ་༸གོང་ས་

མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲྟེན་ཞུ་དགོས། ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་གོད་གོལ་
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གཏོང་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་སྤོད་དགོས་ཞྟེས་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་སྐུ་

ཕུང་ཐལ་བར་འགྱུར་དུས། ཁྱྟེད་ཚོས་དྟེ་དག་ལ་བསམ་གཞིག་ཐྟེངས་གཅིག་

བྟེད་ཨྟེ་མྱོང་།

དྲུག་པ། བཙན་བོལ་དུ་སྐབས་བཅོལ་པ་སྐ་སྟེར་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཚང་

མ་ད་དུང་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ངང་བསད་པ་ཡིན་ན། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་

སྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་། པཎ་ཆྟེན་རིན་པོ་ཆྟེའི་

ཡང་སྤྲུལ་གཙོས་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་

བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆྟེད་དུ་རང་སོག་བློས་བཏང་བས་པའི་བོད་ཀི་རྒྱལ་གཅྟེས་

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གི་རྟེ་འདོད་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་བམ། དྟེའི་ཐད་ལ་ཁྱོད་རང་

གིས་བསམ་གཞིག་ཐྟེངས་གཅིག་གནང་ཨྟེ་མྱོང་། བོད་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་

ཕིན་བོད་ཀི་ར་དོན་དང་བོད་ཀི་བདྟེན་དོན་འཐབ་རོད་ཀི་ཐད་ལ་རང་ནུས་ཅི་

ལྕོགས་ཀིས་འབད་བརོན་བྟེད་དགོས་པ་རང་ཉིད་ཀི་འགན་འཁྲི་ཡིན་པས་

དང་ལྟེན་བྟེད་རོགས་གནོངས།
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འཛམ་གིང་སྟེང་གི་ཉྟེས་མྟེད་བཙོན་པ་ཆུང་ཤོས།

འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་བྲ་ཉྟེ་བློ་བཟང་རོ་རྟེ།

སྤི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོའི་ཟླ་བ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་མོ་སྟེ། བོད་ཁམས་ནག་ཆུའི་

ས་ཁུལ་ལྷ་རིར་དགྟེ་འདུན་ཉི་མ་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྤི་ལོ་༡༩༩༥ ལོའི་

ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་མོར་ ༸སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་

དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱྟེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས་རགས་མཚན་

དུ་མར་གཟིགས་ཏྟེ། དགྟེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྟེན་

རིན་པོ་ཆྟེ་སྐུ་ཕྟེང་བཅུ་བ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་ཡང་སིད་

འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ། བོད་རྒྱ་ཆྟེ་མང་ཚོགས་ཀིས་རྟེ་བ་དང་

གུས་བསུ་བླ་མྟེད་ཞུས་ཡོད་ཀང་།

ངའི་བློ་ཡུལ་དུ་མི་ཤོང་བ་ནི། དྟེ་མ་ཐག་དགུང་ལོ་དྲུག་ལས་སོན་མྟེད་པའི་

ཡང་སིད་དགྟེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་ མཆོག་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་གིས་མུན་ནག་གི་
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བཙོན་ལ་བཅུག་པ་དྟེ་རྟེད། བསམ་གནག་ཁྲྟེལ་མྟེད་ཀིས་སྤོད་ཚུལ་ འདིས་

བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྟེམས་ཁམས་ལ་ནམ་ཡང་བཅོས་ཐབས་མྟེད་པའི་རྨ་ཁ་

ཆྟེན་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་ མ་ཟད། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱྟེན་པའི་ཐུགས་ཀི་

དགོངས་དོན་ཡང་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་ཡོད་ལ། ལྷག་དོན་འཛམ་ གིང་རྒྱལ་སྤིའི་

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཡང་རིས་མྟེད་རོག་རོལ་བཏང་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཀང་། ད་བར་དུ་གོ་མྟེད་ཚོར་མྟེད་དུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་ཅི་

ཞིག་ཡིན་ནམ།

ངས་ཤྟེས་འདོད་པ་ནི། ཡུལ་གྲུ་འདི་རུ་བདྟེན་པ་དང་གནས་ལུགས་ཀི་

བདག་པོ་ཞིག་དོན་དམ་པར་ཡོད་དམ་ མྟེད། གལ་སིད་ཡོད་ན་ཉམ་ཐག་པའི་

བོད་མི་ཚང་མའི་མགོ་ཐོག་ལ་འདི་འདྲའི་མནར་གཅོད་ཀི་སྡུག་བསལ་རབས་

དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པ་ནི་ལས་ཀིས་བསྐོས་པ་ཡིན་

ནམ་ཅི། ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རིགས་ཀུན་གི་ཁོག་པའི་སིང་དང་དཔྲལ་བའི་

མིག་ལྟ་བུའི་༸སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལ་

སྐབས་བཅོལ་ནས་མི་ལོ་ང་བདུན་འཁོར་ཡང་། ད་དུང་གཞན་ཡུལ་དུ་བཞུགས་

དགོས་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ངས་བཤད་འདོད་པ་ནི། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྟེན་དགྟེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་

མ་མཆོག་བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་བོན་ ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར། ཁོང་གི་

སློབ་དཔོན་དམ་པ་དང་དྲིན་ཅན་ཕ་མ། ད་དུང་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ 

ཅད་དུས་གཅིག་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བས་པ་ནས་བཟུང་

སྟེ། བོད་རྒྱ་ཆྟེ་མང་ཚོགས་ཀི་མིག་ གི་མཐོང་ལམ་ནས་གཏན་ཡལ་དུ་སོང་
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ནས། མི་ལོ་ཧིལ་བོ་ཉྟེར་གཅིག་ཕིན་སོང་། ངྟེད་ཅག་གིས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་

ཁྱྟེད་ཉིད་འཚོལ་བཞིན་ཡོད། དྲན་བཞིན་ཡོད། ཁྱྟེད་གང་དུ་བཞུགས། བོད་

མི་རིགས་འདིའི་ལས་དབང་བཙན་པོས། ཁྱྟེད་ཀི་འཛུམ་མདངས་མངོན་པར་

བཞད་པའི་ཞལ་རས་ལ་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོངས་སུ་ཤོར་ཏྟེ། ཁྱྟེད་ཉིད་

འདི་ལྟར་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་སུ་སྦར་བ་ནི། ཁྱྟེད་ཉིད་ཀི་སྐུ་ངལ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་སྟེམས་གཏིང་གི་ན་ཟུག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཁྱྟེད་ལ་བོད་མི་ས་

ཡ་དྲུག་གིས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་རྟེ་ལྟོས་དང་རྟེ་སྒུག་བས་ནས་ཡོད། ཁྱྟེད་

ཉིད་གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་ཕྟེབས་ཤོག རིན་པོ་ཆྟེ་ལགས། ཁྱྟེད་ཉིད་མྟེད་པའི་ལོ་

ཟླ་རིང་མོར། ཉམ་ཆུང་གི་བོད་མི་ཚོར་ཡ་ང་སིང་རྟེ་མྟེད་པའི་ཀླ་ཀློས་བཙན་

འཛུལ་དང་དྲག་གནོན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྟེད་དུས། བོད་ཀི་དཔའ་བོ་དང་

དཔའ་མོ་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆྟེད་དུ་རང་གི་གཅྟེས་པའི་ཚེ་

སོག་མྟེ་ལྕྟེ་རུ་བསིམས་ཏྟེ། དམ་པ་ཁྱྟེད་ཀི་ཞབས་རྟེས་རྟེ་རྟེར་བསྟེགས་ནས་

འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ཕིན་སོང་། ད་ལྟ་ད་དུང་རྒྱ་ནག་དམར་པོས་སོན་བོན་བོད་

ཀི་མཁས་པ་དམ་པའི་རྔུལ་ཁྲག་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིས་མྟེད་དུ་

བཏང་སྟེ། བོད་ཆོས་ལན་གི་ཞིང་ཁམས་ནི་ནག་ཕོགས་ཀླ་ཀློའི་ཡུལ་ཁམས་

ནང་བཞིན་བཟོས་པ་དང་། ཡབ་མྟེས་དམ་པའི་ཤུལ་བཞག་གི་རིན་ཆྟེན་གཏྟེར་

མཛོད་ཡོད་ཚད་འཕོག་བཅོམ་བས་ནས། མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གངས་

ཅན་ལོངས་ནི། ཤིང་ནགས་མྟེད་པའི་བྟེ་ཐང་ནང་བཞིན་བསྒྱུར་སོང་། ཉམ་ཐག་

པའི་དྭ་ཕྲུག་ངྟེད་ཚོས་སྐིད་སྡུག་སུ་ལ་ཞུ། མགོ་ནག་བོད་མིའི་ལུས་དབང་འདི་

སུ་ལ་བཅོལ། ངས་ཁྱྟེད་རང་ངོ་མ་དྲན་གིས། ཁྱྟེད་རང་གང་དུ་བཞུགས་སམ།
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རང་གི་བླ་རྐང་རང་གིས་གཅོག་མི་ཉན།

སློབ་དགྟེ་ཀླུ་འབུམ་བློ་བཟང་སན་གགས།

ངས ་ རྣམ ་པ ་ཚོ ར ་

གསན་མི་སྤོ་བ་ཞིག་ལས་

འབྲི ་རྒྱུ ་གཞན་མི ་རྟེད ་

པས་དཔོད་པ་ལ་མཁས་

པ ་ཚོ ་དགོངས ་འཚོམ ་

གནང་མི་ཉན་ལ་རོག་གྟེ་

བ་ཚོས་ཀང་གུ་ཡངས་རྟེ་བྟེད་དགོས། དྟེང་གི་ཆར་ཕལ་ཆྟེར་ཕི་ཚུལ་དང་། 

མིང་ཐོབ། ཕོགས་འཛིན་གིས་བཟི་བ་འདིས་རང་གི་བླ་རྐང་རང་གིས་གཅོག་

མི་ཉན། གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་གི་དཀའ་ངལ་དང་ཕི་སོད་བོད་

མིའི་སྐད་ཡིག་གི་དཀའ་ངལ་འདི་གཅིག་མཚུངས་ཇི་ལྟར་ཆགས་དགོས་པ་

རྟེད། དྲང་མོར་བཤད་ན་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀིས་ཅི་ཞིག་བྟེད་ཀི་ཡོད་པ་མྱུར་

ཏུ་ངོས་ཟིན་ན་རྟེད།

མའོ་ཡི་དྲག་སྤོད་དང་། ཏུན་རྒད་པོའི་ཞི་ཐབས། ཅང་གི་མཚོན་བྟེད་

གསུམ། ད་དུང་ནུབ་བརྒྱུད་ཐོན་འབྟེད་ཆྟེན་མོ་སོགས་རིམ་གིས་སྟེར་མོ་སྤུ་

གསྟེང་དུ་བསྐུམས་པ་དྟེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། མི་རིགས་འདིའི་སོག་སིང་ངོ་མ་

དྟེར་བརྣབ་ཡོད་ལ་དྟེ་ལྟར་དོན་ཐོག་ཀང་ཏག་ཏག་འཁྱོལ་བཞིན་ཡོད་པ་རྟེད། 

དཔྟེར་ན། ནུབ་བརྒྱུད་གསར་གཏོད་དང་། སྐད་ཡིག་སིམ་འཛུལ། རང་དབང་

བཀག་སོམ། མི་རིགས་མཉམ་བསྟེས་སོགས་ཟློག་ཏུ་མྟེད་པའི་ནུས་ཤུགས་
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དང་། ཆྟེས་ཛ་དྲག་དང་ཉྟེན་ཚབ་ཅན་དྟེ་དག་གོ།

འདི་ནི་དྲག་རྡུང་དང་། དམག་ཤུགས། སྒོགས་མཚོན་ལས་ཀང་ངོ་བོའི་

ཆ་ནས་ཡ་ང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཇུས་ངན་ནུས་ལན་ཞིག་དང་། རྣམ་པའི་

ཆ་ནས་གུ་ཡངས་དང་མིང་སན་ཞིག་རྟེད། དྟེར་བརྟེན། ང་ཚོ་སུ་ཞིག་ཞྟེ་

གཏིང་ནས་མི་རིགས་འདི་དང་ཆོས་རིག་འདི་ལ་དུངས་ཞྟེན་ལྷད་མྟེད་ཅིག་

ཡོད་ན། ཕི་ཡིག་ཆ་ཆག་རྟེས་སོན་ཐོན་ དང་ཁྟེ་མཇོན་པར་རོམ་ཞིང་། ཚིག་

སྐམ་ཐན་ཐུན་རྟེས་རང་སྣང་དབིངས་སུ་དག་ནས་སོད་པ་ལས།

མིག་མདུན་དང་། རྒྱབ་ལོངས། ཕོགས་ཡོངས་ལ་ཞིབ་བལྟ་ཞིག་བྟེད་རྒྱུ་

ནི་མི་རིགས་འདིའི་ཡོད་ཚད་ཀི་ཡོད་ཚད་ཡིན། དྟེས་ན་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་གི་སོབས་ཤུགས་དང་འགོག་སྲུང་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཤིང་བཅོམ་ཟིན་

ཀང་། ད་དུང་རྟེ་བའི་གསོན་མིག་བལྟ་ས་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་སྐད་ཡིག་

གཉིས་བོ་འདི་ཡིན་པ་ངྟེས་པར་ཤྟེས་དགོས། འདི་ཡོད་པས་བོད་མི་རིགས་

ཀི་སོག་རའི་འཕར་ལིང་་ཡོད་ལ་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་དྟེ་འང་ད་དུང་འཆད་མྟེད། 

དྟེ་ཕིར་མི་རིགས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་སྐད་ཡིག་གཉིས་པོ་འདི་ལས་

ལྷག་པའི་ང་ཚོར་གལ་ཆྟེན་པོ་གང་ཡང་མྟེད། གལ་ཏྟེ་ད་དུང་འབྱུང་འགྱུར་ཁྲ་

ཁྲ་ཟང་ཟིང་དང་འདྲ་འདྲ་འགིག་འགོ་ཡིས་ལོ་ཟླ་བསྐལ་ཚེ། ང་ཚོའི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ཆོས་རིག་འདི་འང་རིམ་གིས་རག་ཆུ་ཆད་པའི་རྫིང་བུ་ཇི་བཞིན་

འགྱུར་འགོ་ལ་མི་རིགས་ཙམ་གནས་ན་ཡང་དུས་ཚོད་ཀི་ས་རྟེས་ལ་ལྟོས་པའི་

གསོབ་གཟུགས་ཤིག་ལས་གང་ཡང་མིན་ནོ། །
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རང་གི་སྐད་ཡིག་ཚེ་སོག་བཞིན་དུ་གཅྟེས།

འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་བསམ་བློ་བསན་འཛིན་ཆོས་གགས།

ལོ་ངོ་སོང་ཕག་གི་ཡར་སོན་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མི་རིགས་ཀི་

ལོ་རྒྱུས་བྱུང་ཡོད་ལ། གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་དུ་བོད་མི་རིགས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་

རྒྱུན་སིང་ནས་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི། བོད་མི་རིགས་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གྟེ་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་། བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གྟེ་གསོན་པོར་གནས་པ་

ཡང་། བོད་ཀི་ཕ་མྟེས་ཡང་མྟེས་ནས་བརྒྱུད་དྟེ་ཁ་སང་དྟེ་རིང་གི་བར་དུ་བོད་

ཀི་སྐྟེས་ཆྟེན་དམ་པ་མང་པོའི་དཀའ་སྤད་འབད་བརོན་གིས་གྲུབ་པའི་འབྲས་

བུ་ཡིན་མོད།

ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་དམར་པོས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་གི་སོ་ནས་བོད་མི་

རིགས་ར་མྟེད་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་གནས་བབས་ལ་

བལྟས་ན། ང་ཚོའི་བོད་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་མཐུན་སྒྲིལ་གིས་སོབས་ཤུགས་

གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ནས། རང་ཉིད་རང་གིས་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་མ་ཐུབ་ཚེ། མི་རིགས་

གཞན་གི་གཉའ་གནོན་དང་། དབང་སྒྱུར་གི་འོག་ནས་ར་མྟེད་དུ་འགོ་རྒྱུར་

བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རྟེད།

སྤིར་བཏང་མི་རིགས་ཤིག་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྟེང་དུ་འཚོ་སོད་བྟེད་

དགོས་ན། དྟེའི་སྐད་དང་ཡི་གྟེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་དགོས་ཀི་རྟེད་ཅྟེས་ངས་

བརོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་ཆྟེས་དྲག་ཀང་། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་སྐ་སྟེར་ཕོ་

མོ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ང་བོད་པའི་རིགས་རྒྱུད་ཡིན་ཟྟེར་བའི་འདུན་པ་

ཤུགས་དྲག་ཅིག་ཡུལ་གྲུ་འདིར་གསོན་པོར་གནས་དགོས་ན་བོད་ཀི་སྐད་
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དང་ཡི་གྟེ་གཉིས་ལ་མ་བརྟེན་ཐབས་མྟེད་རྟེད། རང་རྒྱལ་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་

ནས་མི་ལོ་ང་བདུན་ཕིན་ཡང་། འཛམ་གིང་འདིར་བོད་མི་རིགས་རྒན་གཞོན་

བར་གསུམ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་བོད་པའི་འདུ་ཤྟེས་མ་དོར་བར་གནས་ཐུབ་

པ་བྱུང་བ་ནི། བོད་མི་རིགས་འདིའི་སྐད་ཡིག་གི་བཀའ་དྲིན་དང་། ཡང་སོས་

སུ་༸སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་སྐུ་ཕྟེང་བཅུ་བཞི་བ་མཆོག་གི་

མཛད་རྟེས་དང་ཐུགས་ཁུར་བླ་མྟེད་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་པ་བོད་རྒྱ་

ཆྟེའི་མང་ཚོགས་ཀུན་གིས་ཤྟེས་གསལ་བཞིན་ནོ།།

འོན་ཀང་། ཁྱོད་རང་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་སོལ་རྒྱུན་

བཟང་པོའི་གོམས་གཤིས་སོགས་རིམ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྒྱུའི་ཉྟེན་ཁ་འདུག་

བསམ་ན། དང་ཐོག་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བློའི་འཁྱྟེར་སོ་ནང་དུ་དྟེ་སོན་འགོག་

བྟེད་རྒྱུའི་ག་སྒྲིག་ཅིག་ངྟེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་ཤིང་། གཙོ་བོ་དྟེང་རབས་

བོད་ཀི་གཞོན་སྐྟེས་ཚོའི་སོབས་སྟེམས་ཆྟེན་པོས་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་

རྒྱུད་འཛིན་བྟེད་དང་མི་བྟེད་ལ་རག་ལས་པར་མ་ཟད། སྐད་ཡིག་སླར་གསོ་

བྟེད་རྒྱུའི་འགན་དབང་བོད་མི་རྟེ་ཟུང་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་

སོ་སོའི་རིག་གནས་དར་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་ཡོད་པས་ཐུགས་སྣང་

མཛོད།

བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གྟེ་གཉིས་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་

རིགས་ཀི་མི་གཞི་ར་བརག་ཏུ་འགོ་རྒྱུའི་ཉྟེན་ཁ་ཆྟེན་པོ་ཡིན་པ་དྟེ་ཡང་། 

མཁན་ཆྟེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གོས་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། <<བོད་གངས་ཅན་

པ། རང་གི་སྐད་ཡིག་སོག་བཞིན་དུ་གཅྟེས། མིག་བཞིན་དུ་སྐོངས། སིང་
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བཞིན་དུ་སྲུངས་པར་མཛོད། འདི་ནི་མི་རིགས་ཧིལ་པོའི་འཚོ་གནས་བྟེད་

པའི་སོག་དང་། བླང་དོར་གསལ་བའི་མིག་དང་། བསམ་བློ་བརྟེན་སའི་སིང་

རྟེད། འདི་མྟེད་ན་ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་མྟེད་པར་འགྱུར་ལ། འདི་ཡོད་

ན་སོག་གི་དབང་པོ་ནམ་ཡང་ཡོད་པས་ཅིས་ཀང་འབད་པར་འཚལ་>>ཞྟེས་

གསུང་པ་ལྟར་དུ་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་གི་རིན་ཐང་ཤྟེས་པར་བས་ནས་འབད་

བརོན་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ་བར་སམ།

སྐབས་རྟེར་བསམ་བློ་ཞིབ་ཕ་རྟེ་བཏང་ན། བོད་མི་ཕལ་ཆྟེ་བ་ཞིག་གིས་

སོ་སོའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀི་སྐད་ཆ་ཅི་ཞིག་བཤད་ཀང་། གཞན་སྐད་མ་འདྲྟེས་

པ་ཞིག་ཕལ་ཆྟེར་མྟེད་ལ། ཐ་སད་འགའ་ཞིག་རང་སྐད་དང་གཞན་སྐད་གང་

ཡིན་དབྟེ་འབྟེད་བྟེད་ཐུབ་ཀིན་མྟེད་མོད། དྟེ་ཡང་མི་རིགས་གཞན་གི་བྲན་

གཡོག་ཏུ་གྱུར་ནས་གཞན་སྐད་ཀི་མིང་དྟེ་བྟེད་སྤོད་བྟེད་ཆྟེས་དྲག་པའི་རྐྟེན་

གིས་ཡིན་པར་སམ། འོ་ན། རང་སྐད་དང་གཞན་སྐད་གང་ཡིན་སྐད་ངོ་མ་

ཆོད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞིན་པ་འདི་ནི། བོད་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་དཔད་

བརར་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་བས་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉམས་ཆག་

ཏུ་ཕིན་པ་མ་གཏོགས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕིན་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། དྟེ་ནི་རང་མི་

རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་མཇུག་རྫོགས་ལ་ཉྟེ་བའི་ས་ལྟས་སོ།།

ཡིན་ན་ཡང་། བོད་ཀི་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་སློབ་གྲྭར་སློབ་གསོའི་སྐད་ཡིག་

རྒྱ་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་དང་སྒྱུར་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་སར་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་

དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་རྟེད། གནས་སངས་དྟེའི་རྐྟེན་པས་ཡུལ་ཤུལ་ས་

ཁུལ་དུ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ཉམས་རྒུད་ཤུགས་ཆྟེན་པོ་འགོ་བཞིན་
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པ་མ་ཟད། སྤི་ཡོངས་ཀི་རྨང་གཞི་སློབ་གསོའི་གནས་ཚད་ཀང་མཚོ་སོན་

ཞིང་ཆྟེན་གི་ཁོངས་གཏོགས་ནས་སྐོ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། མཚོ་

སོན་ཞིང་ཆྟེན་ཡུལ་ཤུལ་ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་སིང་སོབས་དང་ལ་རྒྱ་ཅན་

གི་བོད་མི་རིགས་ཀི་དཔའ་རྒོད་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་རང་སོག་

ཕངས་མྟེད་དུ་དོར་ནས། ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་

གནས་ཉམས་རྒུད་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐད་གོང་རིམ་སིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་

འབོད་སྐུལ་དང་། སྤི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་

དགོས་པའི་སྐོར་གི་བསམ་ཚུལ་དང་འབྲྟེལ་བའི་རོམ་ཡིག་སྣ་མང་སྟེལ་བ། 

དྟེ་བཞིན། ཡུལ་ཤུལ་ས་ཁུལ་དུ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་། རིག་གནས་ཉམས་

རྒུད་འགོ་བཞིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་སྤིའི་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་ཏུ་དྲང་བརོད་བས་པར་བརྟེན། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་<<རྒྱལ་ཁབ་ཁ་

བྲལ་སྐུལ་སློང་>>ཞྟེས་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཉྟེས་མིང་བཏགས་ཏྟེ་འཛིན་བཟུང་

བཀག་བསྐིལ་ཐོག ད་ལྟའི་བར་ཁོང་གི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤྟེས་རོགས་

ཐུབ་ཀི་མྟེད་པའི་ཐབས་སྡུག་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་འདི་ནི། བོད་གངས་ཅན་

ལོངས་ལ་ཏོག་ཙམ་དོ་སྣང་བྟེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ངས་མ་བཤད་ཀང་ཤྟེས་

པར་ངྟེས།

ཡིན་ནའང་། གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་བ་ནི། སྐུ་ཞབས་བཀྲ་

ཤིས་དབང་ཕྱུག་ཁོང་ནི། སྤི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་སྤི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་

གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་ཀིས་ཟླ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་རིང་གར་སོང་

ཆ་མྟེད་དུ་གྱུར་རྟེས། རྒྱལ་སྤིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་དོ་སྣང་ཆྟེན་པོ་དང་
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ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆྟེན་པོ་བས་སབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་སོ་སོའི་ཉྟེས་དོན་བཅའ་

ཁྲིམས་ཀི་གཏན་འབྟེབས་དུས་བཅད་ཁག་རིས་མྟེད་ཀིས་གསང་བའི་བཀག་

ཉར་བྟེད་བཞིན་པའི་ཐད་སྐོན་བརོད་དང་འབྲྟེལ། རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནང་

དུ་གྟེང་བརོད་ཤུགས་ཆྟེན་བྟེད་ཀི་ཡོད་པར་བརྟེན། སྤི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ 

ཉིན་མོར་ཁོ་རང་གི་ནང་མིར་ཁོང་དངོས་སུ་འཇུ་བཟུང་བས་པའི་བར་ཡིག་

ཅིག་སྤད་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་ཉྟེན་རོག་པ་ཞིག་གིས་ཉྟེས་འཛུགས་ཁྲིམས་

གཏུགས་ཀི་ཡིག་ཆ་དྟེ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གི་ནང་མིར་སྤད་པ་དང་། ནྟེའུ་

ཡོག་དུས་བབ་ལ་ཡིག་ཆ་དྟེའི་པར་རིས་ཤིག་ལག་སོན་བྱུང་བའི་སྟེང་དུ། 

ཡིག་ཆ་དྟེའི་ཐོག་གི་ཟླ་ཚེས་ནི་སྤི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ བཀོད་ཡོད་འདུག 

དྟེས་ཅི་ཞིག་མཚོན་ནམ་ཞྟེ་ན། རྒྱ་གཞུང་གི་ཉྟེས་ཁྲིམས་ཞུ་གཏུག་བཅའ་

ཁྲིམས་ལྟར་ན་དུས་ཚོད་ཉྟེར་བཞིའི་ནང་དོགས་ཡོད་མི་སྣ་གང་དྟེའི་ནང་མིར་

འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་གི་བར་ཡིག་སྤོད་དགོས་པ་གསལ་སོན་བས་པ་ཡིན་

ཡང་། ང་ཚོར་དོན་དམ་གི་བདྟེན་དཔང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རུང་རྒྱ་ནག་ཀླ་ཀློར་

གནས་ལུགས་བཤད་ས་མྟེད་པར་མ་ཟད། མི་འདོད་བཞིན་དུ་མནར་གཅོད་

ཀིས་སྡུག་བསལ་མྱངས་དགོས་བྱུང་བ་སྟེ། ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཕི་གསལ་ནང་

གསལ་རྟེད། ལྷག་པར་དུ་ཁོ་རང་དྟེ་སོན་ཐྟེངས་གཉིས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བཀག་ཉར་བས་མྱོང་ཡོད་ཅིང་། ལོ་བཅུའི་ཡར་སོན་ལ་རྒྱ་གར་དུ་གནས་

མཇལ་ལ་བསྐོད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྟེས་གནང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་ཉྟེན་རོག་པས་འཇུ་

བཟུང་བས་ཡོད་པ་དང་། སྤི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་

བྟེད་པ་ཚོས་བོད་མིའི་ས་ཆ་བཙན་འཕོག་བྟེད་སྐབས། ཁོང་གིས་དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་
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དྟེར་སྐོན་བརོད་ཀི་དཔད་བརོད་སྟེལ་བར་བརྟེན་ནས་སླར་ཡང་འཇུ་བཟུང་

བས་ཡོད་འདུག

གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་བསམ་གཞིག་ཅིག་བས་ན། བཀྲ་

ཤིས་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡུལ་ཤུལ་ས་ཁུལ་དུ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཉམས་

རྒུད་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་གི་གནས་ཚུལ་གོང་རིམ་སིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་

བས་པ་དྟེ་ནི། རྒྱུ་མཚན་ལན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་

སྤོད་བྱུང་ཡོད། ཡོད་ནའང་། དྲང་བཞག་གི་གནས་ལུགས་དྟེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་

གིས་སྐོན་སྟེལ་དག་འབུད་བ་རྒྱུ་ལས་ལོག་སྟེ། ཁོང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཉྟེས་མིང་

གཡོག་སྟེ་བཙོན་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་བས། དྟེ་ནི་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་

སྲུང་སྐོབ་བྟེད་མཁན་རྣམས་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་དམའ་འབྟེབ་དང་མཐོང་ཆུང་། 

ཁྱད་གསོད་ཀི་བ་སྤོད་ཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོང་ལ་<<རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་

སྐུལ་སློང་>> ཞྟེས་པའི་ཆབ་སིད་ནག་ཉྟེས་གཡོག་པའི་བྟེད་སངས་དྟེ་ནི། 

དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་ནག་ཉྟེས་བཙན་འགྟེལ་བས་པའི་

ཁྲིམས་འགལ་བ་སྤོད་ཅིག་ཏུ་ང་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་ངོ་ནས་ཀང་ངོས་འཛིན་

གསལ་བོ་བྟེད་ཀི་ཡོད།

མདོར་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉྟེས་མྟེད་བཙོན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་གང་མྱུར་བཙོན་གོལ་གཏོང་དགོས་པར་ནན་སྐུལ་དང་། བོད་རྒྱ་ཆྟེའི་

མང་ཚོགས་ཀིས་ཁོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་འབྲྟེལ། རྒྱ་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་

གང་ཐུབ་སྤོད་རྒྱུའི་ཐད་ལ་བརོན་པ་ལྷོད་མྟེད་གིས།
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ཆུང་ཆུང་གི་ནམ་མཁའ།

སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཟུར་ཧར་གདོང་བློ་བཟང་དབིག་གཉྟེན།

ནམ་མཁའ། བཙོན་པ། སུས་ཁྱྟེད་རང་དྟེར་བསམས་པ་ཡིན་ནམ། ངར་

ཤོད་དང་། ཉི་དབང་མགོན་པོའི་ཚིག ནམ་མཁའ། བློས་དཔོག་མི་ཐུབ་པའི་

ཉི་མའི་གཞིས་ཁྱིམ་མདུན་གི་དགྟེ་སྡུག་གི་ཆོས་ལ་འདུན་པའི་མི་ཚོགས་ཀི་

བློ་སོབས་ཤིག

ནམ་མཁའ། ངའི་དམར་ཆུང་སིང་གི་འཕར་ལིང་གི་ཤུགས་ཚད་འདི་ནི་

ཆུང་ངུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ནས་དྲག་ནས་དྲག་ཏུ་ལང་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལས། ད་ལྟ་

བལྟས་ཚོད་ཀི་ཨ་རབ་ཀི་ཨང་གངས་ཉྟེར་བདུན་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

ད་དུང་ཅི་ཙམ་ཞིག་ལ་འཕར་ངྟེས་ལ་འཕར་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་དམ། ཚེ་ཐོག་

འདི་ལ་ལྷིང་འཇགས་ཀི་ངལ་གསོ་ཞིག་དབྟེན་སོང་བ་ནི། བློ་ཡུལ་ལས་

འདས་པའི་འཇིགས་སྣང་གི་དུས་རབས་གསར་པ་འདིར།

མི་ལོ་ཉྟེར་གངས་ཁྲིམས་མུན་གཡུལ་དུ་ལྷག་པའི་ནམ་མཁའ་ཆུང་ཆུང་

ཞིག་གི་བགོད་ལམ་འདི་ནི་ལོ་ལྟར་རྟེ་ཞིག་ཁ་ལྕྟེ་དག་མོས་བཤད་ཀང་། ཉན་

མཁན་དག་ནི་ལག་ལྟེན་མྟེད་པའི་ཁ་མིག་རྣ་ཆོག་གི་སྤུངས་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་

གནས།
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ནམ་མཁའ། ཁྱོད་ནི་གནས་ལུགས་ཀིས་གཡོགས་པའི་དྭངས་གཙང་

གི་ཨ་སོན་ཞིག་ཅི་ལ་མི་གནས་པ་ཡིན། རབ་རིབ་ཀི་བར་དུ་རང་གཞན་ལ་

བདྟེན་རྫུན་གི་ཕམ་ཁ་ཞིག འདི་ནི་བསུབ་ནས་ཟད་རྒྱུ་མྟེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྨ་

ཁ་ཞིག་ཡིན།

ནམ་མཁའ་ལགས། ང་ཚོ་ནི་མི་སྟེར་དཀྱུས་མའི་བུ་ཕྲུག་ནས་འཚར་

ལོངས་བྱུང་བཞིན་པའི་རྨས་མ་ཞིག་ཡིན།

ཚེ་སོག་གི་བཞུར་རྒྱུན་རིང་མོ། ཟང་ཟིང་གི་ཁ་ཚར་ཁྲོད་དུ། དྟེ་རིང་

གསོན་པའི་སྤུངས་དང་། སང་ཉིན་གནས་པའི་གཟུགས་ཀང་རིག་རྒྱུ་ཞིག་

མྟེད་སོང་། འདི་ནི་ནམ་མཁའི་ཀློང་གི་སྐོ་ཆུ་ཐིགས་ཕྟེང་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།
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གདོང་དམར་བོད་པའི་ལས་དབང་།

སློབ་དགྟེ་བསམ་བློ་ལུང་རོགས་དགྟེ་འདུན།

ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་བློ་ཕམ་སྐྟེས་

དགོས་པ། ཡིད་སྟེམས་སྐོ་དགོས་པ། སྨྟེ་

སགས་འདོན་དགོས་པ། མནར་གཅོད་

མྱོང་དགོས་པ་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་

ཐབས་སྡུག་པའི་གནས་སངས་ཡོད་ཚད་

རྒྱ་མི་གུང་ཁྲན་གིས་དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོ་ལ་

བཟོས་པའི་འདོར་ཐབས་མྟེད་པའི་སྡུག་

བསལ་རྟེད། འདི་ལོའི་སྤི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉྟེར་ལྔའི་མཚན་མོར་ཡང་། བོད་

ཀི་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གགས་ཅན་པད་མ་ཚེ་བརན་ལགས། པྟེ་ཅིན་ནས་ཟི་ལིང་

གི་གནམ་གྲུའི་འབབ་ཚུགས་སུ་འབོར་མ་ཐག་དྟེ་གའི་བདྟེ་སྲུང་པས་བཙན་

གིས་ལག་སྒྲོག་བརྒྱབ་ཅིང་། དྟེའི་མཚན་མོར་བཙན་གིས་འདྲི་གཅོད་དང་། 

རྡུང་རྟེག་ཚད་མྟེད་བཏང་སྟེ། མཐར་སན་ཁང་དུ་བསྐལ་ནས་སན་བཅོས་བྟེད་

དགོས་བྱུང་བའི་ཡིད་སྐོ་བའི་གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་འཛམ་གིང་གང་སར་ཡོངས་

གགས་ཡིན་མོད།

འདི་ནི་དོ་བདག་ཁོ་རང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་སྟེམས་

ཀི་ན་ཟུག་ཅིག་དང་། དུས་གཏན་དུ་བོད་མི་རིགས་ཀི་སྟེམས་སུ་བཅོས་

ཐབས་མྟེད་པའི་རྨ་ཁ་ཆྟེན་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་གིས་བཟོས་པ་རྟེད། ང་

ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན། རྒྱལ་སྤིའི་སིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་འབུར་ཐོན་གི་
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སྐྟེས་བུ་ཁྱད་མཁས་པ་འདི་འདྲའི་རིགས་བྱུང་ནའང་། བོད་མི་རྟེ་ཟུང་ལས་

མ་གཏོགས་བོད་དུ་གསོ་སྐོང་བྟེད་རྒྱུ་ཡུལ་དུས་ཀི་དབང་གིས་ཧ་ཅང་ཁག་

པོ་ཡིན་པས། བོད་མི་སྤི་བོ་གནམ་བསན་ཡོངས་བློ་ཕམ་སྐྟེས་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་མི་རིགས་ཀུན་ལ་ངས་མ་བཤད་ཀང་ཤྟེས་ནུས་སོ།།

འདི་འདྲའི་དོན་རྐྟེན་ངན་པ་བྱུང་བ་འདི་ཡང་ཐྟེངས་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་སར་ནས་བོད་ཀི་སྐྟེས་ཆྟེན་དམ་པ་སོང་ཕག་མང་པོས་མི་འདོད་བཞིན་

དུ་མགོ་ཐོག་ལ་བབས་ཏྟེ། མནར་གཅོད་ཀིས་སྡུག་བསལ་ཚད་མྟེད་མྱངས་

ཡོད་ཅིང་། དྟེ་ཡང་། རྒྱ་ཡིས་ཐབས་ངན་སྣ་ཚོགས་འཐྟེན་ནས་སྐྟེས་བུ་དམ་

པ་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་རྐྟེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད་

པའི་དངོས་འབྲས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམ་དཔོད་ལན་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀིས་

མཁྱྟེན་གསལ་ཡིན་ནའང་། ཐབས་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་ང་ཚོས་

ངྟེས་པར་དུ་ཕིར་དྲན་བྟེད་དགོས་ཤིང་། ད་ལྟ་ང་ལ་བློ་འཚབ་དང་སྐྲག་སྣང་

སྐྟེ་དགོས་པ་ཞིག་ནི། རྒྱའི་བཙོན་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀི་དཔའ་

རྒོད་ཅིག་ཡིན་ན། གཟུགས་གཞི་བདྟེ་ཐང་ངང་ཕིར་རང་ཡུལ་ལ་ལོག་ཡོང་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཧ་ལམ་ཡོད་མི་སིད། དཔྟེར་ན། དུག་སྦྲུལ་གི་དུག་ཕོག་

པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན། ནད་གཞིའི་དུག་ལས་གོལ་ནས་ཚེ་སོག་མཐར་བ་འཇིག་

རྟེན་འདིར་སིད་མཐའ་ཙམ་ཡིན་པ་དྟེ་བཞིན་ནོ།།

འོ་ན། ང་རང་ཚོ་མི་རྟེ་ངོ་རྟེ་ནས་ཅི་ལྕོགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་

འཛིན་སྟེ་ཁག་གི་རྩུབ་སྤོད་དང་དྲག་ལས་ཀི་བ་སྤོད་དག་ལ་སྐོན་འཛུགས་

ནན་མོ་བྟེད་དགོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འབྲྟེལ་ཡོད་སྟེ་ཁག་གིས་སྤི་དམངས་
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ཀི་ར་བའི་ཁྟེ་ཕན་དང་བདག་དབང་ལ་བརི་སྲུང་བྟེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

གཏོང་རྒྱུ་དང་། བོད་མི་རིགས་ཚང་མའི་སིང་སོབས་ཞིམ་པ་མྟེད་པར་རོག་ར་

གཅིག་སྒྲིལ་ངང་མདུན་བསྐོད་བ་དགོས་སོ།།

གང་ལྟར་ཐྟེངས་འདིའི་རྒྱ་ཡི་སྤོད་ཚུལ་ངན་པ་དྟེས། འཛམ་གིང་འདིར་

སྐད་གགས་ཅན་གི་བོད་མི་རིགས་ཤིག་རྒྱ་ཡིས་མིག་གི་མཐོང་ལམ་དུ་

གཅིག་ཀང་བཞག་འདོད་མྟེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་སོན་བས་པའི་མཚོན་

རགས་ཤིག་ལ་ཡང་། ང་རང་ཚོའི་ངོ་ནས་ངོས་འཛིན་བས་ན་མ་འགིག་པ་

མྟེད། རྒྱུ་མཚན་དྟེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཕིན། སོ་སོའི་བུ་

ཕྲུག་ལ་ཤྟེས་ཡོན་སློབ་གསོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་སྤོད་ཐབས་བྟེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་

ཤུགས་དྲག་བཅང་ནས་མདུན་བསྐོད་བྟེད་རྒྱུ་བྱུང་ན། ད་གཟོད་གྲུབ་འབྲས་

གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཞིག་ང་ཚོ་ལ་འབྱུང་བར་ངྟེས་སོ།།

འོན་ཀང་། ཕན་ཆུང་ངས་ཁོང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་མི་ཤྟེས་མོད། དྟེང་

རབས་ཀི་གོག་ཕིན་དང་ངོ་དྟེབ། སྐད་འཕིན་དང་གྟེང་མོལ། ཡང་ན། གོགས་

པོ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གིས་འཚོལ་ཞིབ་ཅྟེས་པའི་དྟེབ་ཕྟེང་

འདི་བརྒྱུད་ནས་ངས་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་རྒྱ་ཆྟེའི་མང་ཚོགས་
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ལ་ངོ་སྤོད་རག་ཙམ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།

བོད་མི་རིགས་ཁྲོད་ཀི་འཁྲབ་འཁྲིད་པ་སྐུ་ཞབས་པད་མ་ཚེ་བརན་ལགས་

ནི། སྤི་ལོ་༡༩༦༩ལོར་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མཚོ་

ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐོང་ས་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ནས་སྐྟེས་ཤིང་། ཆུང་བིས་པའི་

དུས་ནས་སློབ་གྲྭ་རིམ་གིས་འགིམས་ནས་མཐར། ནུབ་བང་མི་རིགས་སློབ་

ཆྟེན་གི་སློབ་མཐར་ཕིན་ཏྟེ། དྟེང་རབས་བོད་ཀི་གཞོན་སྐྟེས་ཀི་ཁྲོད་དུ་རོམ་

རིག་རབ་འབམས་པའི་ཡོན་ཚད་བཞྟེས་པའི་ཤྟེས་ཡོན་གཉིས་ལན་གི་མི་

སྣ་གགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར།       

དྟེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་རང་རྐ་འཕྟེར་བའི་གོག་བརན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གཞོན་

སྐྟེས་སྐད་གགས་ཅན་རྣམས་ཀི་གས་སུ་ཚུད་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོང་ནི་བོད་

རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་ཀི་ཐོག་བརམས་སྒྲུང་མང་པོ་འགྟེམ་སྟེལ་བྟེད་མཁན་

གི་ན་གཞོན་རོམ་པ་པོ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཉྟེ་སོན་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་

གི་ཐོག་<<བསླུ་བྲིད་>>ཅྟེས་པའི་བརམས་སྒྲུང་དཔྟེ་དྟེབ་ཅིག་མཚོ་སོན་མི་

རིགས་དཔྟེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་གནང་སྟེ། བོད་རྒྱ་ཆྟེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་

བསགས་བརོད་བླ་མྟེད་ཐོབ་ཡོད།

ལྷག་དོན་བོད་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་བོད་ཀི་གོག་བརན་བཟོ་

བསྐྲུན་བྟེད་མཁན་གི་ནང་ནས་ཐོག་མ་དྟེ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གི་གོག་བརན་ལ་

ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གཟྟེངས་རགས་ཀི་བ་དགའ་མང་པོ་ཐོབ་མྱོང་ཡོད་ལ། ཁོང་

གིས་འཆར་འགོད་གནང་བའི་གོག་བརན་ཁག་གི་ནང་ནས་སྐད་གགས་ཆྟེ་

ཤོས་ནི་ཐར་ལོ་ཞྟེས་པ་དང་། ཁྱི་རྒན་ཞྟེས་པའི་གོག་བརན་དྟེ་གཉིས་ཡིན་པ་
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རྟེད། དྟེ་ཡང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གསལ་བསྒྲགས་

བས་པ་ལྟར་ན། སྐབས་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་པའི་ཐའྟེ་ཝྟེན་གོག་བརན་གསྟེར་ར་

བ་དགའ་སྤོད་སའི་མཛད་སོ་དྟེ་ཐའྟེ་པྟེ་རྒྱལ་ཡབ་དྲན་གསོ་ཁང་དུ་འཚོགས་

ཤིང་། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལོངས་ནས་སླྟེབས་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀི་འཁྲབ་

འཁྲིད་པ་སྐུ་ཞབས་པད་མ་ཚེ་བརན་གིས་འཁྲབ་ཁྲིད་བས་པའི་བོད་སྐད་ཀི་

ཚོན་མྟེད་གོག་བརན་<<ཐར་ལོར་>>འཁྲབ་གཞུང་བཅོས་སྒྲིག་རྟེ་གའི་བ་

དགའ་ཐོབ་ཅིང་། དྟེ་ནི་བོད་སྐད་གོག་བརན་ལ་གོག་བརན་དུས་ཆྟེན་དྟེའི་ཐོག་

བ་དགའ་ཐོབ་ཐྟེངས་དང་པོ་དྟེ་རྟེད།

དྟེང་སྐབས་བོད་རྒྱ་ཆྟེ་མང་ཚོགས་ཀིས་ཁོང་ལ་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཕ་སྐད་

གོག་བརན་གི་སོལ་གཏོད་པ་པོ་ཞྟེས་འབོད་ཀིན་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་གི་ཚབ་

མཚོན་བརམས་ཆོས་<<ལྷིང་འཇགས་ཀི་མ་ཎི་རོ་འབུམ་>>དང་། ད་དུང་

<<འཚོལ>>དང་<<གཡང་མདའ་>>སོགས་ལ་སྐབས་ཉྟེར་ལྔ་པའི་ཀྲུང་གོའི་

གོག་བརན་གསྟེར་བའི་རགས་མའི་འཁྲབ་འཁྲིད་པའི་བརམས་ཆོས་དང་པོའི་

རྟེ་གའི་བ་དགའ་དང་། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཨ་རིའི་པུའུ་ལུའོ་ཁྟེ་ལིན་རྒྱལ་

སྤིའི་གོག་བརན་དུས་ཆྟེན་གི་གོག་བརན་རྟེ་གའི་བ་དགའ་སོགས་བ་དགའི་

རྣམ་གངས་མང་པོ་ཐོབ་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་གིས་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་གྲུ་ཟུར་

ཡོངས་ལ་རོག་ཞིབ་གཟབ་ནན་དང་། བདྟེན་པའི་གཤིས་སུ་གྲུབ་བའི་དངོས་

ཡོད་ཀི་སྣང་བརན་རྟེ་རྟེ་སྒྱུ་རལ་གི་ལམ་སྣྟེར་དྲངས་ཏྟེ་བརན་རིས་སུ་ཕབ་

དུས། གཟིགས་མོ་བ་ཀུན་གིས་དགའ་བ་དྲུངས་ནས་འབིན་པའི་གོག་བརན་

དྟེ་དག་ལ་དམིགས་གཏད་ཀི་འབྟེན་སར་བཟུང་སྟེ་དོ་སྣང་མང་དུ་བིན།
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བོད་ཀི་གོག་བརན་མང་དུ་བྱུང་བ་དྟེ་ནི་དཔལ་འབོར་གི་ཡོང་འབབ་

དམིགས་སུ་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པར། གཙོ་བོ་བོད་མིའི་འཚོ་བཞྟེས་གནང་སའི་

ཁོར་ཡུག་དྟེ་གར་རྫུན་དང་འུད་ཀིས་མ་བསླད་པར་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་བོད་མི་

རིགས་ཀི་འཚོ་བའི་ཁ་ཕོགས་ཡང་དག་པ་ཡོང་ཆྟེད་དུ་ཡིན་ཚུལ། སྐུ་ཞབས་

པད་མ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས་ཀང་འདི་ལྟར་གསུངས་རྒྱུར། <<ངས་གོག་

བརན་བརྒྱུད་ནས་བོད་མིའི་སོལ་རྒྱུན་གི་བསམ་བློ་དང་ད་ལྟའི་སྤི་ཚོགས་

ཀི་འགྱུར་བ་གང་མང་ཞིག་མཚོན་འདོད་ལ། དཔྟེར་ན། ཁྱི་རྒན་ཞྟེས་པའི་

གོག་བརན་འདིའི་ནང་གཏམ་རྒྱུད་མང་པོ་ཞིག་འདུ་སྟེ། ན་གཞོན་ཁྱོ་ཤུག་

གཉིས་ལ་བིས་པ་མྟེད་པ་བྲིས་ནས་ད་ཆའི་བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཀི་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་བསན་ཡོད། གོག་བརན་འདིས་སྤིར་བཏང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཕལ་

བ་ཞིག་བཤད་པ་ཡྟེ་ནས་མིན་པར། དྟེའི་ཁྲོད་ཀི་ཞིབ་ཆ་རྟེ་རྟེ་ནས་བོད་མིའི་

སྤི་ཚོགས་དངོས་མ་ཞིག་གྲུབ་ཡོད། རྐྟེན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་གོག་བརན་འདི་

གར་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀའི་ལྟད་མོ་བ་མང་པོས་བརི་མཐོང་ཆྟེན་པོ་བྟེད་བཞིན་

འདུག་ཅྟེས་བརོད་པ་རྟེད།>> སྐྟེས་བུ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་འདིས་ཁོང་

གིས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆྟེད་དུ་ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཡོད་མྟེད་བོད་

རྒྱ་ཆྟེའི་མང་ཚོགས་ལ་ཤྟེས་རོགས་ཡོང་སླད་བདག་གིས་བྲིས་ཁུལ་བས་

པ་ཡིན་མོད། ནོར་འཁྲུལ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ཚེ་དགོངས་གསོལ་ཞུ་ངྟེས་ཡིན། ང་

རང་ལ་མཚོན་ན་ཁོང་གིས་འཁྲབ་ཁྲིད་བས་པའི་གོག་བརན་དང་། བརམས་

སྒྲུང་། གླུ་གཞས་སོགས་ལ་དུས་རྒྱུན་དོ་སྣང་བྟེད་ཀིན་ཡོད་ལ། ངས་དགའ་

ཤོས་བྟེད་ས་ཡང་དྟེ་དག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ངའི་སྟེམས་ཐག་ཉྟེ་བའི་གོགས་
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པོ་ཡག་ཤོས་དྟེ་ཡང་ཁོ་རང་ཡིན། ངས་སྐུ་ཞབས་ཁོ་རང་འཛམ་གིང་འདིའི་

སིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་སླར་ཡང་འབོན་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་རྟེ་འདོད་སར་བཞིན་

སྐོང་ཐུབ་པའི་རྟེ་བ་བྟེད་ཀིན་ཡོད། རྟེ་བ་ལྟར་འགྲུབ་པའི་སོན་ལམ་ཡང་རྒྱག་

གིན་ཡོད། ངོ་མ་སྟེམས་པ་སྐོ་ཐལ། ང་ཚོའི་བོད་མི་རིགས་ཀི་རང་དབང་། ང་

ཚོ་འབངས་མི་སྟེར་ཡོངས་ཀི་སྨ་བརོད་རང་དབང་། ང་ཚོས་ད་ལྟ་མྱོང་བཞིན་

པའི་གདོང་དམར་བོད་པའི་ལས་དབང་འདི་དག་ཡོད་ཚད་སུ་ལ་བཤད། སུ་

ལ་བཅོལ།

ངའི་མིག་ལྟོས་བ་སའི་གོགས་པོ་ཟྟེར་ན་ཁོ་རང་ཡིན།།

ངའི་གུས་བཀུར་ཞུ་སའི་གོགས་པོ་ཟྟེར་ན་ཁོ་རང་ཡིན།།

ངའི་ཡིད་སོན་བ་སའི་གོགས་པོ་ཟྟེར་ན་ཁོ་རང་ཡིན།།

ངའི་ཕུགས་འདུན་བཅོལ་སའི་གོགས་པོ་ཟྟེར་ན་ཁོ་རང་ཡིན།།

ངའི་གོགས་པོ་ན་ཚའི་གཞི་ལས་གོལ་བའི་རྟེ་བ་བྟེད།།

ངའི་གོགས་པོ་མུན་པའི་བཙོན་ལས་གོལ་བའི་རྟེ་བ་བྟེད།། 

ངའི་གོགས་པོར་བདྟེན་པའི་རང་དབང་ཐོབ་པའི་རྟེ་བ་བྟེད།།

ངའི་གོགས་པོར་ཚེ་འདིར་བདྟེ་སྐིད་འཐོབ་པའི་རྟེ་བ་བྟེད།།

ངའི་གོགས་པོའི་འཁྲབ་ཁྲིད་སླར་གསོ་ཡོང་བའི་སོན་འདུན་ཡོད།།

ངའི་གོགས་པོའི་མཚན་སན་གིང་འདིར་ཁྱབ་པའི་སོན་ཚིག་ཡོད།།

ངའི་གོགས་པོའི་ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་རྒྱས་པའི་ཤིས་ཚིག་ཡོད།།

ངའི་གོགས་པོས་དབངས་སན་སྒྲོག་ནས་འབོན་པའི་རྟེ་སྒུག་ཡོད།།
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སྟེམས་ནང་གི་ཚོར་ཤུགས།

སློབ་དགྟེ་གསྟེར་ཀོང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན།

ང་ཡུལ་གར་བ་ཞིག་དང་། ངའི་ཐོད་པའི་ཁ་ཡིག་ལ། སྐབས་བཅོལ་ཞྟེས་

པའི་ཚིག་འབྲུ་གསུམ་པོ་དྟེ། བྲིས་ཡོད་ན་ཡང་། ང་ནམ་ཡང་བློ་སོབས་ཞུམ་

མྱོང་མྟེད་ལ། སྟེམས་ཤུགས་ཀང་དྟེ་ལས་ཆག་མྱོང་མྟེད།

ང་དགའ་བ་དང་སོབས་པ་སྐྟེས་འོས་པ་ཞིག་ནི། ཞི་བདྟེའི་ལྷ་བ་དཀར་

པོའམ། དུས་རབས་ཀི་སོན་པ་ཁོང་། ངའི་དད་པའི་སྤི་གཙུག་ན་དུས་གཏན་དུ་

བཞུགས་ཡོད།

ང་ཡུལ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། ངས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ། སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་རྒྱལ་གླུའི་འགྱུར་ཁུགས་སན་མོ་སྒྲོག་པ་ཐོས་མྱོང་མྟེད་ལ། སོ་སོའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་དར་ཆ་གྟེན་དུ་བསྒྲྟེངས་པ་དྟེ་ལས་ཀང་རིག་མྱོང་མྟེད།   

འོན་ཀང་། ཞི་བདྟེའི་ལྷ་བ་ལགས། ཁྱྟེད་ཀི་ཐུགས་རྟེ་དང་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་

ནས། གཞན་ཡུལ་དུ། ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་གླུའི་དབངས་ར་སན་མོ་སྐད་
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སངས་མཐོན་པོས་སྒྲོག་བཞིན་པ་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་ལ། ཆྟེས་བརིད་ཉམས་ལན་

པའི་གངས་སྟེང་གཉིས་ཀིས་རྒྱན་པའི་འོད་སོང་འབར་བའི་དར་ཆ་དྟེ་ཡང་། 

ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡོ་བཞིན་པ་ཡང་གངས་ལས་འདས་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།

ང་ཡུལ་གར་བ་ཞིག་ཡིན་རུང་། སྐབས་བཅོལ་བ་གངས་ལས་འདས་པའིི་

ནང་། ང་ཁོ་ཚོ་དང་མི་འདྲ་བར་སོབས་སྟེམས་ཆྟེན་པོའི་ངང་། མགོ་བོ་གྟེན་དུ་

བཏྟེགས་ནས་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དྟེ་ཡང་། མི་རིགས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཤྟེས་

ཡོན་གིས་ཕྱུག་པ་མིན་ལ། གཟི་བརིད་དང་འཇོན་ཐང་དྟེ་ལས་ཀང་ལན་པར་

མ་མཆིས།

འོ་ན། དྟེ་ནི་ང་ཚོ་གདོང་དམར་བོད་པའི་དོན་ལ་ཉིན་མཚན་དབྟེར་མྟེད་དུ་

སྐུ་ངལ་བསྐོན་པའི་ལྷ་བ་དཀར་པོའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལགས།

ལྷ་བ་ལགས། ཡུལ་གར་བ་ཚོས། ཁྱྟེད་ལ་ནམ་ཡང་དྲིན་ལྟེན་ལོག་

འཇལ་བྟེད་མི་རུང་ལ། ཁྱྟེད་ཀི་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤྟེས་དང་། ཁྱྟེད་ཀི་བཀའ་

དགོངས། ཁྱྟེད་ཀི་བསླབ་བ། ང་ཚོའི་ཇི་སིད་འཁོར་བ་མ་སོང་གི་བར་དུ། 

ཤར་བསྐོད་བ་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་གཙང་མའི་སྟེམས་དབུས་སུ་བཅངས་ཚེ། ཕན་

པ་ལས་གནོད་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མྟེད་པ་བུ་ངས་སྐད་སངས་ཐོན་པོས་

བཤད་ཐུབ་པོ།།

འོ་ན། ཁྱྟེད་སྐུ་ཚེ་བརན། ཁྱྟེད་མཛད་འཕིན་རྒྱས། ད་ལྟ་ད་དུང་འཛམ་

གིང་ཞི་བདྟེ་ཡོང་བར་ཤོག །
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མི་རིགས་ལ་ཤ་ཞྟེན་ཡོད་ན། སྐད་ཡིག་སྦོངས།

སློབ་དགྟེ་ཀླུ་འབུམ་བློ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ།

སྐད་དང་ཡི་གྟེ་ནི་མི་རིགས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན་མྟེད་དུ་མི་རུང་བའི་བླ་

སོག་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་། སུ་ཞིག་གི་སྐད་ཡིག་བོར་པའི་མི་རིགས་དྟེ་ནི་བླ་

སོག་དང་བྲལ་བའི་བྟེམ་པོ་ཞིག་དང་མཚུངས། ངས་འདི་ལྟར་བཤད་དགོས་

དོན་ནི་ང་ཚོ་བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གྟེ་འདི་ཡང་ཧ་ཅང་ཉམ་ཐག་ཅིང་། ཉག་ཕ་

བའི་དུས་སུ་སླྟེབས་འདུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ངས་འདི་ལྟར་བཤད་འདོད་

བྱུང་། གཅིག་བས་ན། ཁྱྟེད་ཅག་གིས་སྟེམས་སུ་ཡང་འདི་ལྟར་དྲན་མྱོང་

ཡོད་ཚོད་རྟེད། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མའི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གི་གནའ་

བོའི་རྒྱལ་ཁབ་དྟེ་དག་དང་། དྟེའི་མི་རིགས་དག་ལ་བསམ་གཞིག་གནོངས་

དང་། དཔྟེར་ན། མན་ཇུའི་མི་རིགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་བཙན་ཞིང་དཔའ་

ངར་ལན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དང་སོག་པོ་ལ་ཡང་

དབང་བསྒྱུར་བས་མྱོང་ཡོད་མོད། ཡིན་ན་ཡང་། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་སྐད་

ཡིག་ཉམས་

སུ་བཅུག་སྟེ། 

མི་རིགས་ར་

སོང་དུ་སོང་

ནས་རྒྱ་ནག་

ལ ་ འ ཐི མ ་

སོ ང ་ བ ་ ང ་
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ཚོས་ཀང་ཤྟེས་ཡོད།

དྟེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་དྟེང་སྐབས་བརི་བཞིན་པའི་མི་རིགས་ང་དྲུག་པོ་

དག་ཀང་མིང་ཙམ་ལས་དོན་ལ་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་མ་འགྱུར་བར་གནས་ཡོད་

པ་ག་ཚོད་འདུག་གམ།

མི་རིགས་འདི་དག་ལས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་གིས་རང་གི་སྐད་ཡིག་

ལ་བདག་པོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པར་གཞན་གི་སྐད་ཡིག་ལ་ཐིམ་ནས་རང་ཉིད་མི་

རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ར་སོང་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། འདི་དག་

གིས་ཐོག་མར་རང་སྐད་ནང་ལ་གཞན་སྐད་བསྟེས་ལྷད་ཤོར་དུ་བཅུག་སྟེ་

ལོ་ཙཱ་བ་ཡིན་མདོག་བས། བར་དུ་གཞན་གི་ཡི་གྟེ་རྟེ་གཉིས་རྟེར་བྲིས་ནས་

མཁས་དབང་ཡིན་མདོག་སོན། ཐ་མར་རང་ཉིད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གྟེ་ཡོད་ཀང་

ཕན་མ་ཐོག་པར་བྟེད་མྟེད་དུ་གྱུར་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནམ། འདི་ལྟར་སྐད་ཡིག་

ནས་རིག་གཞུང་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་ར་སོང་དུ་ཕིན་ཏྟེ། མི་རིགས་གཞན་

གི་ངོ་བོར་གྱུར་ཚར་བ་མ་རྟེད་དམ། ང་ཚོས་ཀང་རང་གི་ཕ་མྟེས་ནས་བརྒྱུད་

པའི་སྐད་ཡིག་འདི་ལ་བདག་གཅྟེས་དང་སྲུང་སྐོབ་མི་བྟེད་པར་སྣང་མྟེད་དུ་

བཞག་ན། ནམ་ཞིག་ང་ཚོའི་རིན་ཆྟེན་སོག་ཤིང་ལྟ་བུའི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་

དང་བཅས་པ་ཉམས་ཏྟེ་མི་རིགས་གཉིས་པ་ཞིག་ཆགས་མི་སིད་པའི་ངྟེས་པ་

མྟེད་པར་གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དྟེ་དག་ལས་དཔག་ཐུབ། དྟེས་ན་ང་ཚོས་ངྟེས་པར་

དུ་སོ་སོའི་ཕ་མྟེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་རིན་ཆྟེན་སོག་ཤིང་ལྟ་བུའི་རང་གི་སྐད་

ཡིག་འདི་ཉིད་མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་གི་ཕིར་དུ། རང་ཉིད་ནས་མགོ་བརམས་

ཏྟེ་མ་ཤི་བར་དུ་སྦོང་དགོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བྟེད་སྤོད་ཀང་གཙོ་བོར་བས་
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ནས་གཞན་ལའང་སྦོངས་སུ་ཆུགས། སོ་སོས་ནུས་ཚོད་ཀིས་རང་གི་སྐད་

ཡིག་ལ་ཞབས་འདྟེགས་བསྒྲུབས་ཏྟེ་ངོ་གནོང་མི་དགོས་པ་ཞིག་བྟེད་དགོས།

ང་ཚོའི་རིན་ཆྟེན་སོག་ཤིང་ལྟ་བུའི་རང་ཉིད་ཀི་སྐད་ཡིག་འདི་ནི་མི་

རིགས་གཞན་གི་སྐད་ཡིག་དང་མི་འདྲ་སྟེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀི་

ནང་ཆོས་ཀི་རིན་ཆྟེན་གཏྟེར་མཛོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀང་ཡིན། སྤིར་འཛམ་གིང་

འདིའི་སང་ལ་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཡོད་མོད་ཀང་། ནང་ཆོས་ལ་སློབ་

གཉྟེར་བྟེད་ས་མྟེད་པར་དྟེ་དག་སོལ་རྒྱུན་དང་ལུགས་སོལ་ཙམ་གིས་ནང་པ་

བ་ཡིན་བསམ་པ་ལས། ནང་ཆོས་ཀིི་དོན་དང་ཧ་ཅང་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་ནང་

པ་ཙམ་མོ།།

དྟེས་ན་ནང་ཆོས་ཀི་གཞུང་ལུགས་དངོས་ལ་སྦོང་དགོས་ན། བོད་རང་གི་

སྐད་ཡིག་ལས་གཞན་པའི་ནང་ཆོས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་

སྦངས་སའི་སྐད་ཡིག་ཅིག་གནམ་འོག་གང་དུ་བཙལ་ཡང་རྟེད་མི་སིད་པས་

རིན་ཆྟེན་གསྟེར་ལས་ལྷག་པའི་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་གཙང་མ་འདི་ལ་བདག་

གཅྟེས་དང་སྲུང་སྐོབ་བས་ཏྟེ་དུས་ནམ་ཡང་མི་ཉམས་པ་བྟེད་དགོས་ཤིང་

བྟེད་འོས་པ་ཞིག་ཀང་རྟེད། སྐད་ཡིག་མྟེད་ན་མི་རིགས་མྟེད་ལ། མི་རིགས་

མྟེད་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀང་མྟེད། དྟེའི་ཕིར་མི་རིགས་ལ་ཤ་ཞྟེན་ཡོད་ན་སྐད་ཡིག་

སྦོངས། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དུང་བ་ཡོད་ན་སྐད་ཡིག་སྦོངས། འདི་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་

འོས་འགན་ཉག་གཅིག་ཡིན་ལ། མ་ཟད་དུས་ནམ་ཡང་བརྟེད་མི་སིད་པ་དང་

མ་བརྟེད་པ་བྟེད་རྒྱུ་ནི་བདག་གི་ལག་སོར་ཐལ་མོ་སིང་གར་སྦར་ནས་གསོལ་

འདྟེབས་གངས་མྟེད་ཞུའོ། །
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བོད་མིའི་ཡོང་སོ་སིད་གཞུང་གིས་འཕོག

འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་གསྟེར་ཀོང་བསན་འཛིན་བློ་བཟང་།

སྤི་ཚོགས་ཀི་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་

ན། སྤི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉིན་མོ་སྟེ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྟེན་

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསྟེར་ཆྟེན་རྫོང་ར་ནག་མའི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་བོད་པའི་

མགོན་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་། ཚོང་ཁང་བཅས་རྒྱ་ཡིས་བཙན་དབང་གིས་གཏོར་

བཅོམ་བས་དང་བྟེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་བདག་གིས་གོ་ཐོས་བྱུང་

སྟེ། ང་ལ་རང་དབང་མྟེད་པར་སྟེམས་ཚབ་ཅིག་དང་བློ་ཕམ་ཆྟེན་པོས་དགའ་

ལན་བང་རྟེ་སློབ་གྲྭའི་འཚོལ་ཞིབ་ཅྟེས་པའི་དྟེབ་ཕྟེང་འདི་བརྒྱུདུ་ནས་མྱོང་

ཚོར་དང་བསམ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བཤད་འདོད་པ་སྟེ།

སྤིར་བཏང་བོད་ལ་དབང་བའི་ས་གཞི་མང་ཆྟེ་བ་ཞིག་རྒྱ་མིའི་ལག་ཏུ་

ཤོར་ལ་ཉྟེ་བའི་དངོས་ཡོད་འཛམ་གིང་གང་སར་ཁྱབ་སྟེ། དཔོན་རིགས་དང་

མཁས་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་ཅི་ཙམ་སྤད་

ཀང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁྲྟེལ་དང་ངོ་ཚ་མྟེད་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ཡིན་

ཚུལ་གིས་ཡ་ལན་གང་ཡང་སྤད་མྟེད་པ་མ་ཟད། ་ད་དུང་འདོད་རྔམ་གིས་བོད་

ཀི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀི་ས་གཞི་འཕོག་བཅོམ་བས་དང་བྟེད་བཞིན་པ། 

ཉྟེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བོད་པའི་དཔོན་ངན་རྟེ་ཟུང་གིས་ངན་པ་ལག་

འབྲྟེལ་བས་ནས་བོད་ཀི་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ལ་གོང་གུད་གཏོང་བཞིན་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་དཔྟེར་མཚོན་དུ་བཀོད་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན།

མཚོ་སོན་པོ་ནི་ལོ་ངོ་སོང་ཕག་དུ་མར་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ཅན་གི་བོད་



48 The Quest VIII-2016

རྒྱ་ཆྟེ་མང་ཚོགས་ལ་དབང་བའི་ཁོར་ ཡུག་ཅིག་དང་། མི་རིགས་ཀུན་གིས་

ཡིད་སོན་བ་སའི་ཆྟེས་མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་ཡུལ་ལོངས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་

ཟད། འཛམ་གིང་གི་ས་ཆ་གང་སའི་མི་མང་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡུལ་

སྐོར་སྤོ་འཁྱམ་ལ་འགོ་སའི་ཆྟེས་སན་གགས་ ཅན་གི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཀང་ཡིན། 

མཚོ་སོན་པོ་དང་མཚོ་སོན་པོའི་མཐའ་སྐོར་གི་ཡུལ་ལོངས་ནི། ས་གནས་

དྟེའི་བོད་ རིགས་ཁྲི་ཕག་མང་པོའི་འཚོ་རྟེན་ཡིན་ཞིང་། འབྲོག་མི་ཚོས་ཀང་

རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་རང་ཉིད་ཀི་རྩྭ་སའི་ཐོག་སོ་སོའི་གནས་བབས་དང་

བསྟུན་ནས་མགོན་ཁང་དང་ཟ་ཁང་། ཚོང་ཁང་དང་རས་གུར་སོགས་བརྒྱབ་

སྟེ་ཡོང་སོ་འཚོལ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་པའི་ཟ་སོ་དྟེ་དག་

འཕོག་བཅོམ་བ་ཆྟེད། ཁ་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་དགོས་པའི་སྐོར་གྟེང་

གིན་གྟེང་གིན། ཁ་སང་དྟེ་རིང་ས་ཆ་དྟེར་དམག་མི་སོང་ཕག་བརྒལ་བ་བཏང་

སྟེ། མང་ཚོགས་ལ་གཅར་རྡུང་བྟེད་པ་དང་། འཇིགས་སྐུལ་བྟེད་བཞིན་ཡོད་

པར་མ་ཟད། ས་ཆ་དྟེར་བོད་པའི་ཁང་པ་ཁང་བརྟེགས་ཅན་བརྒྱ་ཕག་མང་

པོར་གཏོར་བཅོམ་བཏང་སྟེ། ཡུལ་མི་དྟེ་ཚོར་རྒྱ་སོར་ས་ཡ་མང་པོའི་གོང་

གུད་རག་པ་ཕར་བཞག བོད་པའི་འཚོ་གནས་ཀི་ས་གནས་ཆུང་རུ་བཏང་བ་

མ་ཟད། ས་གནས་དྟེའི་མང་ཚོགས་མང་པོ་བཙན་འཁྲིད་བས་ནས་ད་ལྟ་གར་

ཡོད་མི་ཤྟེས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད།

ད་ལྟ་མཚོ་སོན་པོའི་མཐའ་རུ་ཡུལ་སྐོ་ར་སྤོ་འཁྱམ་དུ་ཡོང་མཁན་ཚོའི་

མིག་གིས་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་མགོན་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་། ཚོང་ཁང་། རས་

གུར་བཅས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་ཀང་། དྟེ་དག་གི་བདག་པོ་རྒྱ་མི་ཡིན་ལ། དྟེ་
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དག་ལ་གཏོར་བཅོམ་བྟེད་མཁན་དང་། ཉྟེས་ཆྟེད་གཏོང་མཁན་གང་ཡང་མྟེད་

པར་ལྷག་བསད་ཡོད་པར་ལྟོས་ན། མཚོ་སོན་པོ་དང་རྩྭ་ཐང་གི་ཆྟེད་དུ་ཁང་

བརྟེགས་གཏོར་བཅོམ་བས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ་པར་མ་ཟད་ཤྟེས་

རོགས་ཀང་ཐུབ་པོ།།

ཐབས་སྐོ་བ་ཞིག་ལ་བོད་པའི་དཔོན་ངན་རྟེ་ཟུང་གིས་མཚོ་སོན་པོ་དང་

རྩྭ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་དགོས་ཚུལ་བཤད་ནས་སོ་སོའི་མང་ཚོགས་ལ་མགོ་

སྐོར་དང་བསླུ་བྲིད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དྲྭ་ལམ་སྣ་ཚོགས་

བརྒྱུད་ནས་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདིའི་རིགས་ཡུན་རིང་

བཏང་སོམས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་ལ་མགོ་སྐོར་ཐྟེབས་སིད་

པར་མ་ཟད། བོད་ཀི་ཡབ་མྟེས་དམ་པའི་ཕ་ཤུལ་གི་རྩྭ་ཐང་ཡོོད་ཚད་རྒྱ་ལག་

ལ་ཤོར་རྒྱུའི་ཉྟེན་ཁ་ཆྟེན་པོ་ཡོད་པས་འདིའི་ཐད་ཀི་གནས་སངས་འཛམ་གིང་

གང་སར་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྟེད་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ།

ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་ན་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་རྣམ་པས་རྒྱ་གཞུང་གི་

བ་སྤོད་འདི་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་དང་གོང་རིམ་ལ་ཞུ་གཏུག་རིམ་བཞིན་ཕུལ་

དགོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་ནུས་ཅི་ལྕོགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་

གཅོག་དགོས་ཤིང་། དྟེ་ཡོང་བ་ལ་དང་པོར་གཞིས་བྟེས་གཉིས་ཀི་བོད་

མི་རིགས་རྣམས་རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་དང་། ས་གནས་སོ་སོའི་ཤྟེས་ལན་

པ་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་བློའི་གོ་རོགས་ཀི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་

དགོས་གལ་ཆྟེའོ།།
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བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག

འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་རོ་ར་ཚེ་དབང་རོ་རྟེ།

དྟེང་སང་སྤིའི་ཆ་ནས་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ཐོག་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ། 

དཔལ་འབོར་འཕྟེལ་རྒྱས། ཚན་རིག་འཛུགས་བསྐྲུན་སོགས་ཧ་ཅང་ཚད་

མཐོན་པོར་ཕིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོའི་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་

ད་དུང་ཡང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཚབ་ལ་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་ཚད་ལས་

བརྒལ་བ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་རྟེད།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཀི་འབྲོག་པའི་ས་ཁུལ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་

པོའི་དམག་ཤུགས་ཀིས་འབྲོག་མི་ཚོའི་ས་ཆ་བཙན་འཕོག་བས་པ་དང་། 

ཞིང་པ་ཚོའི་ས་ཞིང་ཧམ་འཕོག་གིས་གོག་ཁང་བརྒྱབས་པ། ཆུ་མཛོད་ཆྟེན་

པོ་བཟོས་པ། བཟོ་གྲྭ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བཙུགས་པ་སོགས་ཀིས་གནས་

སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་ཕིན་ཀང་། འཛམ་བུ་གིང་གི་སིད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ། 

ཁྲིམས་དཔོན། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཚོགས་པ། མཉམ་འབྲྟེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

སོགས་ཀིས་གནས་སངས་མཁྱྟེན་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབོར་སོབས་

ཤུགས་དང་། ཚོང་འབྲྟེལ་གི་སོབས་ཤུགས། མི་འབོར་གི་སོབས་ཤུགས་

སོགས་ལ་བརྟེན་ནས། ང་ཚོའི་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཚབས་ཆྟེ་བའི་གནས་

སངས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་རྒྱ་ནག་དང་ཕན་ཚུན་བར་ལ་གོས་མོལ་གནང་རྒྱུ་

ནི་ནམ་མཁར་འཇའ་ཡལ་བ་བཞིན་མྟེད་པ་ཆགས་ཏྟེ། ད་ལྟའི་ཆར་དངོས་

འབྲྟེལ་གི་བོད་ནང་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་མི་དམངས་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་

འཕད་བཞིན་ཡོད་ཀང་དྟེ་ཚོ་ནི། འཛམ་བུ་གིང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་མདུན་
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དུ་མཐོང་ཀང་ཞ་ར་ལྟ་བུའི་མ་མཐོང་བའི་ཚུལ་དུ་བསད་པ་དང་། ཐོས་ཀང་

འོན་པ་ལྟ་བུའི་མ་གོ་བ་བཞིན་དུ་སོད་ཀི་ཡོད།

འོན་ཀང་ང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་བློ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་བཏང་ན། བོད་ཀི་

ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་ཡིན་ན་དྟེ་འཕལ་དུ། བོད་ཀི་ས་ཐོག་རང་དུ་

གནོད་སྐོན་ཚབས་ཆྟེན་བཟོས་པ་ལྟ་བུ་སྣང་ཡང་། དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཀི་

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར། འབྲུག བལ་ཡུལ། མདོར་ན། གིང་ཆྟེན་ཨྟེ་

ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆྟེ་བའི་ཁོར་ཡུག་དང་། འཐུང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་འབག་

བཙོག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་སོས་མྟེད་ཡིན། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གི་

གཙོས་པའི་གིང་ཆྟེན་ཨྟེ་ཤ་ཡའི་འཐུང་ཆུ་སོགས་མང་ཆྟེ་བ་ཞིག་ང་ཚོའི་

བོད་ཀི་ས་ཁོངས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ཇི་ཙམ་གིས་བོད་ནང་ལ་

གོག་ཁང་སོགས་མང་པོ་རྒྱབ་པ་ཡིན་ན། དྟེ་ཙམ་གིས་བོད་ནང་གི་རྒྱུགས་ཆུ་

སོགས་ཉུང་རུ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཐྟེ་ཚོམ་མྟེད། དྟེའི་རྐྟེན་བས་ནས་ཉིན་རྟེ་བཞིན་

བོད་ཀི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཡིན་པ་

གདོན་མི་ཟའོ།།

དྟེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་བོད་ཀི་ནགས་ཚལ་སོགས་ཇི་ཙམ་གིས་མང་

པོ་བཅད་པ་དྟེ་ཙམ་གིས་ས་ཡོམ་སོགས་ཡོང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོད་ཀི་ཉྟེ་

འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ་གནོད་སྐོན་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་

པ་ངས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ། ད་དུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྟེང་སང་

བོད་ནང་དུ་བཟོ་གྲྭ་མང་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ནས་ཉིན་རྟེ་བཞིན་ཚ་དྲོད་ཀི་

ཚད་མཐོ་རུ་ཕིན་ཏྟེ། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཞུ་མྱོང་མྟེད་པའི་ཆྟེས་སན་གགས་
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ཆྟེ་བའི་གངས་རི་ཇོ་མོ་གང་མ་དང་། གངས་དཀར་ཏྟེ་སྟེ་སོགས་ཞུ་ནས་

ཉིན་རྟེར་ལས་མ་འདས་པར་ཆུང་རུ་ཕིན་ནས་དྟེའི་གཡས་གཡོན་དུ་གཞིས་

ཆགས་པའི་འབྲོག་པ་ཚོ་དང་། སོ་ཕྱུགས་སྟེམས་ཅན་སོགས་གངས་ལས་

འདས་པ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།

འོན་ཀང་དྟེ་ཚོ་ནི་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་མ་ཡིན་པར་

དངོས་འབྲྟེལ་བས་ན། ཉམ་ཐག་སྟེམས་ཅན་གངས་ལས་འདས་པ་ལ་དཀའ་

ངལ་དང་། ས་སང་འདིའི་སྟེང་དུ་གནས་པའི་བོད་མི་ཉམ་ཆུང་ཚོ་ལ་ཉིན་རྟེ་

བཞིན་གཞིས་ཆགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་གར་བ་དང་། རང་ཉིད་རང་ཉིད་

ཀི་ས་ཐོག་དྟེར་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཡང་། རང་དབང་གི་ཐོག་བདག་པོ་རྒྱབ་མི་

ཆོག་པ། རང་ཉིད་ཀི་འདོད་མོས་བཞིན་ལས་དོན་བྟེད་མ་བཅུག་པ་སོགས་

མདོར་ན་ལས་དོན་ཆྟེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་ལ་

བརྟེན་དགོས་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསམ་གཞིག་རྟེ་བས་པ་ཡིན་ན། དུས་རབས་ཉི་

ཤུ་པའི་དབང་སྒྱུར་གི་ལམ་ལུགས་ད་དུང་ཤར་བསྐོད་བྟེད་བཞིན་པ་འདི་ནི་ཧ་

ཅང་ཡིད་སྐོ་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།།
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བོད་མིའི་གནས་སངས།

སློབ་དགྟེ་ཀླུ་འབུམ་ཆོས་འཕྟེལ་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གི་བཙན་གནོན་འོག།།

ཉམ་ཆུང་བོད་མིས་དཀའ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་མྱངས་།།

རང་གི་ར་ཆྟེའི་སྐད་ཡིག་སྦང་དབང་མྟེད།།

ཕ་སྐད་དོན་སིང་ཅན་པོ་བཤད་དབང་མྟེད།།

རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལ་མཁས་པའི་སྐྟེས་ཆྟེན་དང།།

སིད་འབོར་རིག་གསུམ་མཁས་པའི་རྒན་གཞོན་རྣམས།།

དྲང་བདྟེན་མིན་པའི་སིད་ལ་ཁ་གཡར་ནས།།

དོན་མྟེད་དམྱལ་ཁམས་འདྲ་བའི་བཙོན་དུ་བཅུག །

རིན་ཆྟེན་གཏྟེར་གིས་ཕྱུག་པའི་ཡུལ་ལོངས་དང་།།

རྫ་ཆུ་བསིལ་མ་འབབ་སའི་རི་ལུང་དུ།།

གཏྟེར་ཁ་བགང་ལས་འདས་པ་སོག་འདོན་བས།།

ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་བཟོས་ནས་གནོད་སྐོན་ཐྟེབས།།

མཛེས་པའི་ཡུལ་ལོངས་དབང་མྟེད་བཙན་གིས་འཕོག །

སྨ་བརོད་རང་དབང་སོ་འཕར་གཏན་དུ་བཀག །

མི་མང་དུད་འགོ་བཞིན་དུ་བྟེད་སྤད་པས།།

འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་གྱུར་ནས་ངོ་རྒོལ་བས།།



54 The Quest VIII-2016

དམར་པོའི་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་གཏིང་ནག་དྟེས།

རྒྱ་རིགས་མང་པོ་བོད་པའི་ཡུལ་ལ་སོར།།

བོད་པ་དྟེ་བས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས།།

བོད་མིའི་རིག་གཞུང་མི་འདོད་བཙན་གིས་བརགས།།

བོད་མིའི་སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཡིས།།

རྒྱ་བོད་ཕན་པའི་དབུ་མའི་ལམ་མཛད་པས།།

བོད་མིས་གང་ཐུབ་འབད་བརོན་བས་ན་ཡང་།།

རྒྱ་མིར་རྣམ་རོག་ཆྟེ་བས་ཁས་ལྟེན་དཀའ།།
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དྲན་གདུང་གི་སྐུལ་མ།

སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཟུར་ཚ་བ་བསན་འཛིན་དཔལ་ལན།

ཚེ་སོན་ལས་བཟང་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བརྟེན་ནས།།

ཚེ་འདིར་བོད་ཡུལ་ཆོས་སྟེ་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྟེས་ཀང།།

སྐུ་ངོ་ལ་ལའི་ཤྟེས་ཚད་ཞན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་།།

ཆོས་སྟེ་ཞིང་ཁམས་འདི་ཡང་གཞན་ལག་ཏུ་ཤོར་སོང་།།

གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས།།

གཞན་གི་ཡུལ་དུ་མི་ཚེ་འཚོ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡང་།།

གཞིས་ལས་བོད་མི་རྣམས་ཀི་དཀའ་སྡུག་དྟེ་མཐོང་དུས།།

རང་དབང་ཡོད་ཀང་ཚོར་བ་སྐིད་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་།།

དོན་མྟེད་ལུང་པ་གཞན་ལག་ཤོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས།།

ང་ཚོ་འབུམ་ཕག་མང་པོ་གཞན་ཡུལ་དུ་འབོར་ཡང་།།

སོ་སོའི་ལུང་པའི་གནས་སངས་དྟེ་དག་ལ་བསམ་ན།།

ཉིན་ལྟར་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་བརོན་རོགས།།
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རྒྱ་ཡིས་ཧམ་འཕོག

འཛིན་རིམ་ལྔ་བའི་ཀླུ་བསན་འཛིན་དགྟེ་ལྟེགས།

མི་ལུས་རིན་ཆྟེན་ཐོབ་པའི་དོན་སོ་ཡང་།།

ལྟོ་གོས་འགིག་པ་ཙམ་གིས་མི་ཡོང་བས།།

འགོ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བོད་མིའི་རང་དབང་ཆྟེད།།

བདག་གིས་སྐད་ཆ་ཚིག་གསུམ་བཤད་པར་སྤོ།།

རི་མཐོ་ས་གཙང་གངས་ཅན་བོད་ཀི་ཡུལ།།

གུང་ཁྲན་རྒྱ་ཡིས་ཧམ་འཕོག་བས་ནས་བཟུང་།།

ར་ཆྟེའི་སྐད་དང་ཡི་གྟེའི་ཚེ་སོག་ཀང་།།

ཆད་ལ་ཉྟེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་རྟེ་སྐོ།།

རང་ས་རང་ཡུལ་རང་གི་སོ་ཁ་ནས།།

བརྒྱད་ཅུ་རྒན་པོ་ལོ་ཆུང་བིས་པར་ཡང་།།

རྒྱ་དམར་དམག་མིས་རྫིག་རྫིག་བྟེད་པའི་ཉམས།།

མཐོང་ཚེ་བདག་ཡིད་སྟེམས་པ་སྐོ་ཞིང་སྐོ།།

རང་དབང་མྟེད་ན་རང་ཡུལ་ཞྟེས་པ་ཡང་།།

ཁ་ཙམ་ཡིན་པས་རྒྱ་དམར་ཀླ་ཀློ་རྣམས།།

ཆོས་ལན་བོད་ཀི་ལ་དང་ལུང་པ་ནས།།

ལྷ་དང་སྲུང་མས་མཐར་སྐྲོད་གཏོང་རོགས་གནོངས།།
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བོད་ཡུལ་སླར་གསོ།

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་བསམ་བློ་སངས་རྒྱས་ཚེ་དབང་།

ཀྭ་ཡྟེ་བོད་ནས་སླྟེབས་པའི་སྤུན་ཟླ་ཚོར།།

རང་དབང་འཐོབ་པར་འདོད་པའི་སྟེམས་ཡོད་ན།།

ཟ་འཐུང་རྐང་ལ་བརོན་ནས་མ་སོད་པར།།

རང་ཡུལ་སླར་གསོའི་ཆྟེད་དུ་འབད་བརོན་གིས།།

བུ་ངའི་ལྷ་ཡུལ་འདྲ་བའི་ཞིང་ཁམས་དྟེ།

བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་གི་ཡུལ་ལོངས་ཡིན།།

དོན་མྟེད་མི་རིགས་གཞན་གིས་འཕོག་པའི་རྟེས།།

ཡིད་སྟེམས་གཏིང་ནས་ཤིན་ཏུ་སྐོ་བྱུང་ངོ།།
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བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཀུན་སློང་བཟང་པོ་དྟེ།།

ཉམས་ཆུང་རི་དྭགས་ཤ་བ་ནང་བཞིན་ཡིན།།

དོན་མྟེད་རྒྱ་མིས་ཉྟེས་པ་གཏོང་བའི་དུས་།།

རང་དབང་མྟེད་པར་མིག་ཆུ་སླར་ཡང་ཤོར་།།

ར་ཆྟེན་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དྟེ་།།

ར་བརག་གཏོར་གསུམ་གཏོང་མཁན་རྒྱ་མི་ཡིན།།

དོན་མྟེད་རྒྱ་མིས་གཏོར་བརག་གཏོང་བའི་དུས་།།

བུ་ངའི་ཡིད་སྟེམས་ཧ་ཅང་ཕམ་དགོས་བྱུང་།།

འ་ཅག་བཙན་བོལ་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོར།།

གཞན་ཡུལ་སྐིད་ཀང་རང་ཡུལ་མ་བརྟེད་པར།།

བོད་མིའི་རང་དབང་བདྟེ་སྡུག་འདིི་ཡི་ཆྟེད།།

རང་ནུས་ཅི་ལྕོགས་བརོན་པར་གིས་ཤིག་ཨང་།།

བུ་ངའི་བརྟེ་བའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ།།

རང་ཡུལ་བཞག་སྟེ་ས་མཐར་གནས་ན་ཡང་།།

བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སླར་གསོ་དང་།།

བདྟེན་དོན་རང་དབང་འཐོབ་ཕིར་བརོན་པ་གནོངས།།
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སྐོ་བའི་མིག་ཆུ།

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་ཚ་བ་རིན་ཆྟེན་ཚེ་རིང་།

གངས་ཅན་ཁ་བའི་ཡུལ་ལོངས།།

མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པས།།

བུ་ང་བསྐོད་འདོད་ཡོད་ཀང་།།

འགོ་རྒྱུའི་རང་དབང་མ་བྱུང་།།

ཤར་ཕོགས་གངས་རིའི་རྟེ་ནས།།

ཉི་འོད་ས་གཞིར་ཁྱབ་དུས།།

བོད་མིར་རང་དབང་མྟེད་པར།།

ཡིད་སྟེམས་གཏིང་ནས་སྐོ་བྱུང་།།

ཆོས་ལན་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ།།

རྒྱ་ནག་དམར་ཕོགས་ཚོགས་པས།།

ཧམ་འཕོག་ཆྟེན་པོ་བྟེད་དུས།།

སྟེམས་ལ་ན་ཟུག་བཏང་སོང་།།

བོད་མིའི་དད་པ་ཞུ་ས།།

མི་ཚེ་རྟེ་ལྟོས་བཅོལ་ས།།

གོང་ས་སྐབས་མགོན་བླ་མ།།

གཞན་ཡུལ་ཕྟེབས་དགོས་བྱུང་སོང་།།

དམ་ཆོས་མྟེ་བསྟེགས་བཏང་སྟེ།།
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གསྟེར་དངུལ་འཕོག་བཅོམ་བྟེད་དུས།།

རྒྱ་མི་ཀླ་ཀློ་དྟེ་ཚོའི།།

སྤོད་ཚུལ་བདུད་ལས་གནག་པ།།

བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི །

ངོ་གདོང་མཆི་མས་བཀང་སྟེ།།

སྐོ་གདོང་དྲག་པོའི་ངང་ནས།།

སྨྟེ་སགས་ནམ་མཁར་ཁྱབ་ཡོད།།

བོད་མིའི་སྐབས་འཇུག་ཞུ་ཡུལ།།

མི་ཚེ་བློ་གཏོད་བཅོལ་སའི།།

དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ།།

མུན་ནག་བཙོན་ལ་བཅུག་ནས།།

མི་ལོ་ཉྟེར་གཅིག་ཕིན་སོང་།།

ད་དུང་གར་ཡོད་མ་ཤྟེས།།

བོད་མི་ང་ཚོའི་ལས་དབང་།།

སུ་ལ་བཅོལ་དགོས་མ་ཤྟེས།།

སྟེམས་ལ་ན་ཟུག་སྐྟེས་སོང་།།

ཡུལ་མི་ཁ་ཐོར་བཏང་སྟེ།།

ཆོས་ལན་བོད་ཀི་ཞིང་ཁམས།།

དམྱལ་བའི་ཡུལ་ཁམས་བཟོས་སོང་།།

marilia
Nota
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བློ་སོབས་ལན་པའི་དཔའ་རྒོད།།

རྒྱ་ཡིས་བཙོན་ལ་འཇུག་དུས།།

ནང་མིའི་ངུ་སྒྲ་སྒྲོག་སྟེ།།

རང་ལུས་མྟེ་རུ་སྒྲོན་སོང་།།

བོད་ཀི་རིན་ཆྟེན་གཏྟེར་མཛོད།།

རྒྱ་ཡིས་ཧམ་བཟའ་བས་ཏྟེ།།

བོད་ཀི་རི་ལུང་མཐའ་དག །

ཤུལ་མྟེད་ར་མྟེད་བཟོས་སོང་།།

ཁ་བའི་གངས་རི་བཞུས་ཐལ།།

སང་རིའི་ཡུལ་ལོངས་སྐམ་ཐལ།།

སོ་ཕྱུགས་ཤི་རྨས་ཐྟེབས་ཐལ།།

སྐོ་བའི་མིག་ཆུ་ཤོར་ཐལ།།
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ཡུལ་ལོངས།

འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་བསམ་བློ་བསན་འཛིན་དབིག་གཉྟེན།

མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་གངས་ལོངས་དྟེ།།

བུ་ངའི་ཕ་ཡུལ་ཡིན་ན་བསམ།།

རི་མཐོ་ས་གཙང་ཡུལ་མཆོག་དྟེ།།

ལྷ་ཡི་དག་ཞིང་ལས་ལྷག་པ།།

ཁ་བ་གངས་རིའི་ཞིང་ཁམས་དྟེ།།

དཔའ་བོ་འབུམ་ཕག་འཛོམས་པའི་ཡུལ།།

ད་ལྟ་འཛམ་གིང་ལ་གགས་པ།།

གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཡིན།།

གངས་རིས་བསྐོར་བའི་གནས་མཆོག་དྟེ།།

བུ་ངའི་རྨི་ལམ་ཡིན་ན་བསམ།།

ཁ་བའི་ལོངས་ཀི་རིག་གཞུང་དྟེ།།

ང་ཚོ་བོད་ཀི་གཟི་བརིད་ཡིན།།

གངས་རིས་བསྐོར་བའི་ཡུལ་མཆོག་དྟེ།།

མཛེས་སྡུག་གསྟེར་ལས་ལྷག་པ་ཡིན།།

མ་འོངས་གངས་ཀི་ཡུལ་ལོངས་ལ།།

རང་དབང་འཐོབ་རྒྱུའི་སོན་འདུན་ཞུ།།
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བདྟེ་སྐིད་འདོད་ན་ཤྟེས་ཡོན་ལ་བརོན།

འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ཀོང་པོ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

ཁ་མདོག་དཀར་དམར་རོད་པའི་ཆོས་གོགས་ཚོ།།

ས་སྟེང་རིན་ཆྟེན་གསྟེར་གིས་གང་བ་ལས།།

རིན་ཐང་ཆྟེན་པོའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བཀའ།།

སྟེམས་ལ་ཉར་ནས་ཤྟེས་བ་ཡོན་ཏན་སྦོངས།།

ཀྭ་ཡྟེ་གསོན་དང་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ།།

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག།།

ད་ལྟའི་དུས་འདིར་མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་འདིར།།

སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརན་པའི་སོན་ལམ་འདྟེབས།
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ཚེ་འདིར་ཕན་པའི་ཤྟེས་ཡོན་གཅིག་པུ་ལ།།

སྦང་ནས་མ་སོད་ཕི་མའི་བདྟེ་སྐིད་ལ།།

ཕན་པའི་ནང་དོན་རིག་པའི་ཤྟེས་བ་ལ།།

འབད་བརོན་ལྷོད་མྟེད་གནང་ན་དགྟེ་མཚན་ཆྟེ།།

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག །

ཁོང་གི་བཀའ་དགོངས་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་དགོས་ན།།

སློབ་ལ་བརོན་པ་ལྷོད་མྟེད་འབད་འགྱུར་ན།།

དྟེ་ལས་ལྷག་པ་བཀའ་དགོངས་སྒྲུབ་མི་དགོས།།

ཚེ་འདིར་བདྟེ་སྐིད་དགོས་ན་སློབ་ལ་བརོན།།

ཕི་མར་བདྟེ་སྐིད་དགོས་ན་སློབ་ལ་བརོན།།

ཕ་མའི་དྲིན་ལྟེན་འཇལ་ན་སློབ་ལ་བརོན།།

རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་སྒྲུབ་ན་སློབ་ལ་བརོན།།

ཁ་བའི་རང་དབང་དོན་དུ་སློབ་ལ་བརོན།།

ཁ་བའི་མི་རིགས་སྐོབ་ན་སློབ་ལ་བརོན།།

ཁ་བའི་བདྟེ་སྡུག་བསམ་ན་སློབ་ལ་བརོན།།

ཁ་བའི་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་སོན་འདུན་ཞུ།།
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བརྟེད་མི་སིད་པའི་པོ་ཏཱ་ལ།

འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་བསམ་བློ་བཟང་སིང་རྟེ།

གཟི་བརིད་ལན་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ།།

འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་གང་ནས་ལྟོས་ན་བརིད།།

ཕོ་བྲང་ནང་ནས་སྐད་གགས་ཆྟེ་ཤོས་རྟེད།།

བོད་མི་རྣམ་པའི་སིང་གི་ནོར་བུར་གནས།།

ང་ཡི་སྟེམས་ཀི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ།།

ཁྱྟེད་རང་མཇལ་དུས་ངས་ཀང་སྟེམས་པ་དགའ།།

ཁྱྟེད་དང་འདྲ་བའི་ཕོ་བྲང་སིད་ན་དཀོན།།

བུ་ཆུང་ང་ཡིས་ཁྱྟེད་ལ་རྟེས་དྲན་ཞུ།།

བོད་ཀི་གནས་རིའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ།།

རྒྱལ་དབང་རིམ་བོན་དག་གི་གཟིམ་ཤག་དང་།།

བོད་མི་རྣམ་པའི་སྟེམས་ཀིས་འཚོ་རྟེན་ཡིན།།

སྟེམས་དང་ཡིད་ཀིས་བློ་གཏོལ་བཅོལ་སའོ།།
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འོད་སོང་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལར།།

ཡབ་མྟེས་དམ་པའི་རྔུལ་དང་ཁྲག་གིས་བཞྟེངས།།

མི་འགྱུར་སྟེམས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གྱུར་ཏྟེ།།

ད་ལྟ་ཡུལ་འདིར་སན་གགས་ཆྟེ་ན་ཡང་།།

རྒྱ་ནག་དམར་ཕོགས་གནས་འདིར་ཐོན་པ་ནས།།

བོད་ཀི་དཔལ་འབོར་ཡོད་ཚད་བཙན་གིས་འཕོག །

བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་པོ་སྡུག་ལ་སྦར།།

མགོན་ནག་བོད་མིའི་སྐིད་སྡུག་གཞལ་ལ་བཅོལ།།

གངས་ཅན་ཡུལ་གི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ།།

སྟེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་གསུང་སྒྲུབས།།

ཁ་བའི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་གནོངས།།

ནམ་ཞིག་སྐིད་པའི་ཉི་མ་ཤར་བར་ངྟེས།།



67 The Quest VIII-2016

མཛེས་པའི་ཕ་ཡུལ།

འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ཀོང་པོ་ཚེ་རིང་རོ་རྟེ།

སོ་སངས་ནམ་མཁའི་འོག་ནས།།

མཐའ་ཀུན་གངས་རིས་བསྐོར་ཡོད།།

བདག་གི་ཕ་ཡུལ་དྟེ་ནི།།

ལྷ་ཡུལ་ལས་ཀང་མཛེས་པ།།

བུ་ངའི་མཛེས་པའི་ཡུལ་ནི།།

ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པས།།

རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་ཏྟེ།།

ཁོར་ཡུག་ཤིན་ཏུ་མཛེས་སོ།།

རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།།
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ཡུལ་དྟེའི་སྐབས་མགོན་ཡིན་པས།།

དྟེ་ཡི་བོད་འབངས་རྣམ་པ།།

བསོད་ནམས་ཆྟེན་པོ་ཡིན་ནོ།།

མཛེས་པའི་ཡུལ་ལུང་དྟེ་རུ།།

དབར་དགུན་སོན་དཔིད་བཞི་ལ།།

ཁྱད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ལན་པས།།

ཀུན་གིས་ཡིད་དབང་འཕོག་ཡོད།།

དབར་ཁའི་ཆར་ཆུའི་དུས་སུ།།

ཡུལ་དྟེར་ཤིང་ལོ་འབུས་སོང་།།

དགུན་ཁའི་དུས་ཡུན་དྟེ་རུ།།

རི་ལུང་ཁ་བས་རྒྱན་ཡོད།།

ནམ་ཟླ་སོན་ཁའི་དུས་སུ།།

ལོ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཞད་ཅིང་།།

དཔིད་ཀའི་དུས་ཚིགས་དྟེ་ལ།།

མྟེ་ཏོག་འདྲ་མིན་སྐྟེས་ཡོད།།

བདག་གི་མཛེས་པའི་ཡུལ་དྟེར།།

སྐྟེས་ཆྟེན་མང་པོ་འཁྲུངས་ཤིང་།།

དམ་པའི་ཆོས་ཀི་བདུད་རི།།

ས་ཆ་དྟེ་རུ་བསྐལ་ཡོད།།
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མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་ཕ་ས།།

བདག་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་བས།།

ལྟ་འདོད་སྟེམས་ལ་ཡོད་ཀང་།།

བསྐོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མི་འདུག །

མི་འགངས་ཁ་བ་ཅན་ལ།།

གཞིས་བྟེས་ལྷན་འཛོམས་ཡོངས་ནས།།

བདྟེ་སྐིད་དཔལ་ལ་རོལ་བའི།།

བུ་ངས་སོན་ལམ་འདྟེབས་སོ།།
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ནང་ཆོས་དར་སའི་རྒྱལ་ཁབ།

འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་བྲ་ཉྟེ་དགྟེ་ལན་ཚེ་རིང་།

མཐའ་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་རྒྱལ་ཁབ།།

ལྷ་བླ་མ་བཞུགས་པའི་ལུང་པར།།

ཆོས་ནང་ཆོས་དར་སའི་རྒྱལ་ཁབ།།

མི་སིང་རྟེ་ཅན་རྣམས་གནས་ཡོད།།

མཐའ་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་རྒྱལ་ཁབ།།

བོད་ཁ་བ་ཅན་གི་ལུང་པར།།

སྟེམས་ཆོས་ལ་དད་པའི་མི་རྣམས།།

ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀར་སྐིད་པ།།

མཐའ་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་བོད་ཁམས།།
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གནས་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཡིན།།

ཞིང་དྟེ་ན་སྐྟེས་མཆོག་དུ་མས།།

ཆོས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྟེལ་སོང་།།

མཐའ་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་རྒྱལ་ཁབ།།

གནས་འདི་ན་གནས་པའི་མི་རྣམས།།

མི་རང་གཤིས་བལ་ལས་འཇམ་ཞིང་།།

ཐུགས་བང་ཆུབ་སྟེམས་དང་འདྲ་འོ།།

མཐའ་གངས་རི་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁམས།།

སྟེང་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་འདྲ་བར།།

མི་སིང་རྟེ་ཅན་པ་རྣམས་ཀིས།།

དུས་རག་ཏུ་གཞན་དོན་མཛད་དོ།།

མཐའ་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་ལུང་པ།།

ཆོས་ནང་ཆོས་བྟེད་པའི་ཞིང་ཡིན།།

མི་ནང་ཆོས་བྟེད་མཁན་མང་པོའི།།

ཆོས་ནང་ཆོས་ཤིན་ཏུ་སྟེལ་ཡང་།།

ཡིད་འོང་གི་གནས་མཆོག་དྟེ་རུ།།

ནག་ཕོགས་ཀི་ཀླ་ཀློ་སླྟེབས་ཏྟེ།།

ཆོས་དམ་པའི་སིང་པོ་ཡོད་ཚད།།

ད་མྟེད་པར་བཟོས་པའི་སྐོ་ཐལ།།
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རྒྱ་ནག་པོ་བོད་ལ་སླྟེབས་སོང་།།

བོད་ཁ་བའི་རང་དབང་འཕོག་ཐལ།།

བོད་ཁ་བའི་སྐིད་སྡུག་ཡོད་ཚད།།

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་བཅོལ་ཡོད།།

མགོན་རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།།

ཁྱྟེད་སྐུ་ཚེ་བརན་པའི་སོན་ལམ།།

བོད་ཁ་བའི་རྟེ་བ་ཁྱྟེད་ཡིན།།

ཉམ་ཐག་པའི་མི་རིགས་སྐོབས་ཤིག །
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ངའི་རྒྱལ་ཁབ།

འཛིན་རིམ་ལྔ་བའི་གོ་བོ་པ་སངས་ཚེ་རིང་།

ངའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཙང་ཞིང་། གངས་རིས་བསྐོར་བའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞྟེས་བོད་ཀི་མྟེས་པོ་དམ་པ་དག་གིས་ཞལ་ལས་གསུང་སོལ་

ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ངའི་རྒྱལ་ཁབ་དྟེའི་མིང་ལ་བོད་ཟྟེར། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

དུ་ནང་བསན་རིག་གཞུང་སློབ་གཉྟེར་གནང་སའི་དགོན་སྟེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་། 

བོད་ཀི་བར་སྤོད་སུམ་རགས་སོགས་ལ་སློབ་གཉྟེར་བ་སའི་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་

གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་། ཡུལ་དྟེར་གངས་རི་དང་སང་རི། དྭངས་ཤིང་

གཙང་བའི་ཆུ་བོ་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རྟེད་ཅྟེས་བརོད་ཀིན་

ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་དྟེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་གངས་ཏྟེ་སྟེ་དང་། ཇོ་མ་གང་མ། རོང་

བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ་སོགས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་མི་ལོ་སོང་ཕག་རིང་ཞུ་མ་

མྱོང་བའི་གངས་ཀིས་རྒྱན་པས་བོད་གངས་ཅན་ཞྟེས་འབོད་ཀིན་ཡོད།

སར་བོད་ཀི་གནས་སངས་དང་དྟེང་སྐབས་བོད་ཀི་ངོ་བོ་གཉིས་འགྱུར་

ལོག་ཕིན་པའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་ངྟེད་ཅག་གིས་དྲན་གསོའི་ཚུལ་དུ་གྟེང་པ་

ཡིན་ན། སྤི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་དྲག་པོས་བོད་ས་

ཡོངས་རྫོགས་བཙན་འཕོག་བས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་མི་རིགས་ཕོ་མོ་

རྒན་གཞོན་བར་ཚང་མ་ལ་མནར་གཅོད་སྡུག་བསལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་

པ་བཏང་སྟེ། བོད་མི་རིགས་ཁྲི་ཕག་མང་པོས་རང་ཉིད་ཀིས་ཚེ་སོག་བློས་

བཏང་བྟེད་དགོས་བྱུང་ཡོད། བྱུང་རྐྟེན་དྟེ་དག་དྟེང་རབས་གཞོན་སྐྟེས་ཚོ་ལ་

དྲན་གསོ་བྟེད་དུ་བཅུག་སྟེ། སྟེམས་ལ་ངྟེས་པར་དུ་འཇགས་ཐུབ་པ་བྟེད་རྒྱུ་
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དྟེ་གལ་ཆྟེན་པོ་རྟེད། གང་ཡིན་ཟྟེར་ན། མི་རབས་རྒན་པ་དང་སྐུ་ན་བགྟེས་

པ་རྣམས་མཇུག་རྫོགས་ལ་ཉྟེ་ནའང་བོད་ཀི་ར་དོན་རྒྱུན་སིང་བྟེད་དགོས་པས་

སོ།།

བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅྟེས་འཛམ་གིང་འདིའི་

སྟེང་གི་མི་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དང་། ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་

ཀི་མཁས་པ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་

ཡིན་མོད། དྟེ་ཙམ་གིས་ཕན་འབྲས་མ་ཐོན་པའི་རྐྟེན་གིས་ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཁོར་

ཡུག་ལ་གནོད་སྐོན་ཚབས་ཆྟེན་ཕོག་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ཆྟེའི་

མང་ཚོགས་ལ་འཚོ་གནས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀི་གནས་སངས་ལ་བསམ་བློ་

གཏོང་དགོས་པའི་དུས་སུ་སླྟེབས་ཡོད་ལ། བོད་པས་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་

དང་རིག་གཞུང་སླར་གསོ་བྟེད་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུ་རལ་འདོན་

ག་ཚོད་བྟེད་ཀང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཧམ་འཕོག་བྟེད་པ་དང་། 

གདུག་རྩུབ་དྲག་པོས་བོད་མི་མི་རྟེ་ངོ་རྟེ་ལ་མནར་གཅོད་ཚད་མྟེད་བཏང་དང་

གཏོང་བཞིན་པ་ཡིན་པས། གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་གི་དཔོན་རིགས་ཚང་མས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤོད་རྒྱུའི་རྟེ་སྐུལ་དུ་ཡི་གྟེ་འདི་འབྲི་དགོས་བྱུང་

སྟེ། ངས་དཔྟེར་མཚོན་ཙམ་བཀོད་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མི་རིགས་ཀི་སྡུག་

བསལ་མྱོང་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ངོ་སྤྤོྲད་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འདི་ལོའི་

སྤི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུའི་ཉིན་མོ་སྟེ། བོད་སྟེ་དགྟེ་རྫོང་དབོན་ཐོག་ས་ཁུལ་

གི་ས་གནས་ཉྟེན་རོག་པས་བོད་མི་དཀྱུས་མ་གཉིས་ལ་དོན་མྟེད་གཅར་རྡུང་

བས་མཐར། རྫོང་དུ་སྐྟེལ་བའི་ལམ་བར་དུ་བོད་མི་གཡུ་འབྲུག་ཉི་མ་ལགས་
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ཚེ་ལས་འདས་པ་དང་། ཁོའི་རོགས་པའི་ཚེ་སོག་ཀང་ཉྟེན་ཁ་འཕད་བཞིན་

ཡོད་པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་དྲྭ་ལམ་སྣ་ཚོགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་ཞིང་། ཟླ་འདིའི་སྤི་ཚེས་ཉི་ཤུའི་ཉིན་སྟེ་དགྟེ་རྫོང་རྫ་

ཁོག་ཡུལ་ཚོ། ཟམ་ཁ་སྟེ་བའི་གཡུ་འབྲུག་ཉི་མ་ཟྟེར་བ་དྟེ་དབར་རྩྭ་དགུན་

འབུ་བརྐོ་རུ་ཕིན་ཏྟེ། ར་ཁོག་ཡུལ་ཚོའི་ཕོགས་སུ་འབོར་དུས་རྫོང་ཉྟེན་རོག་

པས་ཁོང་ལ་མྟེ་མདའ་ཡོད་རྟེད་ཅྟེས་དོན་མྟེད་བསོན་འཛུགས་བས་ནས་

གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་བའི་རྐྟེན་གིས་མཇུག་མཐར་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་

ཡོད་པ་རྟེད། ཁོའི་ཨ་ཕའི་མིང་ལ་གཡང་དགའ་དང་། ཨ་མའི་མིང་ལ་མགོ་

གོད་ཅྟེས་བརོད་ཀིན་འདུག ངས་ཁོང་གི་ནང་མི་ཚང་མ་ལ་གདུང་སྟེམས་

མཉམ་སྐྟེད་དང་། ད་ལྟ་གཞིས་སོད་བོད་མི་ཚང་མའི་སྡུག་བསལ་མྱངས་དང་

མྱོང་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ལ་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རིགས་ཀུན་གིས་དོ་

སྣང་བས་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཐྟེངས་འདིའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཤྟེས་རོགས་ཐུབ་

པ་ནི། མི་གསོད་དོན་རྐྟེན་དྟེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དྲང་བདྟེན་མིན་པ་དང་། རྒྱ་

ནག་གི་ཉྟེན་རོག་པ་ཟྟེར་བ་དྟེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་བདྟེ་འཇགས་འགན་

ལྟེན་བྟེད་མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་སྤི་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་བདྟེན་པ་

ར་སྤོད་བྱུང་བའི་ང་ཚོའི་དཔང་རགས་ངོ་མ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཡང་། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་ཡོད་ན་ཁྲིམས་གཏུག་བྟེད་ཆོག་མོད། ཁོ་ཚོ་ལ་

ཁྲིམས་དང་ངོ་ཚ་གང་ཡང་མྟེད་པའི་རྐྟེན་གིས་ང་ཚོ་ཅི་བ་གཏོལ་མྟེད་དུ་གྱུར་

བའོ།།
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བོད་མི་རིགས་སྐོབས།

འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་གསྟེར་ཀོང་བསན་འཛིན་ཆོས་འཕྟེལ།

བོད་རང་བཙན་མ་ཤོར་སོན་ལ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དྟེ་ཧ་ཅང་གི་ཡུལ་ལོངས་

ཡག་པོ། དུས་བཞི་འགྱུར་བ་མྟེད་པར་མཐའ་བཞི་གངས་རིས་བསྐོར་ཡོད་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ལ་ད་དུང་ཞི་བདྟེ་ལན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། བོད་ཆོས་ལན་

གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྟེས་འཛམ་བུ་གིང་གིས་སྐྟེ་བོ་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་དྟེ་ལྟར་འབོད་

སོལ་དང་། རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་གིས་བོད་ཆོས་ལན་གི་ཞིང་ཁམས་དྟེ་

ལ་བཙན་འཛུལ་མ་བས་སོན་ལ་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་དྟེ་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་

བ། ཆུ་ཞིམ་ལ་འཐུང་ན་ལུས་པོར་ཕན་པ། རླུང་བསིལ་པོ། ས་ཆ་ཡག་པོ། 

སང་དང་མྟེ་ཏོག་སོགས་རང་བཞིན་གི་སྐྟེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། ད་དུང་

ས་འོག་ཏུ་གསྟེར་དང་དངུལ་ལྕགས་སོགས་ར་ཆྟེན་ནོར་བུའི་རིགས་དང་ར་

སན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རྟེད།
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འོན་ཀང་སབས་མ་ལྟེགས་པ་ཞིག་ལ་རང་གི་སས་ཐོག་ཏུ་བྱུང་བའི་ར་

ཆྟེན་ནོར་བུ་རྣམས་བོད་མི་རིགས་ཀིས་བྟེད་སྤོད་གང་ཡང་བཏང་རྒྱུ་མ་བྱུང་། 

སྤི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་པོས་ཁྲིམས་འགལ་གི་ཐོག་ནས་བོད་བཙན་

བཟུང་བས་པ་ནས་བཟུང་། ད་ལྟའི་བར་བོད་ཀི་ཐོན་ཁུངས་བྟེད་སྤོད་ཡོད་

པའི་རིགས་ཕལ་མོ་ཆྟེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐྟེལ་འདྲྟེན་བས་ཟིན་པ་རྟེད། འོན་ཀང་ད་

ལྟའི་བར་ཏུ་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་རང་བཙན་མ་སྤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། གལ་

སིད་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་རང་བཙན་སྤད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཧ་ཅང་

གི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རྟེད། དྟེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་རང་

བཙན་སྤོད་ཀི་མྟེད་པ་རྟེད། རྒྱ་མིས་རག་ཏུ་བོད་ཀི་རང་བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་

རྣམས་གཏོར་གཤིག་བཏང་སྟེ་གཏྟེར་ཁའི་རིགས་ར་སན་དང་གསྟེར་རིགས་

དང་། དངུལ་རིགས་སོགས་མང་པོ་བོད་ཀི་ས་ཐོག་ནས་བསོགས་འདྲྟེན་བས་

ནས་ཕི་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཚོང་གཉྟེར་བས་པ་དང་། མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་ནང་

དུ་ཡང་བཟོ་གྲྭ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བཙུགས་ཏྟེ་དངོས་པོའི་རིགས་འདྲ་མིན་

སྣ་ཚོགས་བཟོས་ནས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཙོང་གི་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་ད་

ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་དྟེ་འཛམ་གིང་ཐོག་སོབས་ཆྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་བོད་ཀི་ནང་ལོགས་ལ་རང་དབང་གི་ཁོར་ཡུག་གང་ཡང་

མྟེད་པར་བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་མི་དམངས་ཚོ་ལ་ཉིན་རྟེ་བཞིན་དཀའ་ངལ་

འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རྟེད།

ད་དུང་བོད་ཀི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཚོ་ལ་བོད་ཀི་

སྐད་ཡིག་དང་དྟེས་མཚོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲྟེལ་བའི་རྒྱལ་རབས་སོགས་
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བཙན་ཤུགས་ཀིས་

སྦོང་མ་བཅུག་པར་

སློབ ་གྲྭའི ་ནང ་གི ་

སློབ་ཚན་ཕལ་མོ ་

ཆྟེ ་རྒྱ་སྐད་ནང་དུ་

ཡོད་པ་རྟེད། སྤི་ལོ་༡༩༥༩ ལོ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་མི་རིགས་དྟེ་མྟེད་པ་

བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྟེས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བསན་ན་ཡང་སྐད་ཡིག་གི་དཔའ་

བོ། སྐད་ཡིག་གི་སྲུང་སྐོབ་པ་རང་ཅག་བོད་མི་རིགས་ཀི་སྟེམས་ནང་ནམ་

ཡང་སུབ་ཐབས་མྟེད་པའི་པཎ་ཆྟེན་རིན་པོ་ཆྟེའི་གཙོས་པའི་བོད་ཀི་མཁས་

དབང་མང་པོ་ཞིག་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཀིས་རང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དྟེ་

ཚེ་སོག་ལས་ར་ཆྟེན་དུ་བཟུང་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་མི་རིགས་དྟེ་འཛམ་

གིང་ཐོག་མགོ་བོ་ཡར་བཏྟེགས་ཏྟེ་གནས་ཐུབ་ཡོད། བས་ཙང་རྒྱ་ནག་གིས་

བོད་མི་རིགས་དྟེ་མྟེད་པ་བཟོ་བ་ལ་ངྟེས་པར་དུ་དྟེའི་སྐད་ཡིག་དྟེ་མྟེད་པ་བཟོ་

དགོས་ཀི་འདུག ཅྟེས་མགོ་དོག་པོའི་འཆར་གཞི་དྟེ་དྲན་ནས་བོད་ཀི་སྐད་

ཡིག་དྟེ་མྟེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀི་འགོ་གོན་བཏང་ནས་ལས་འགུལ་

འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྟེལ་ན་ཡང་འཆར་གཞི་དྟེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་མྟེད། དྟེ་ལས་ལོག་

སྟེ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དྟེ་སར་ལས་ཡར་རྒྱས་རྣམ་པ་ཚད་མཐོ་པོ་ཕིན་ཡོད་པ་

མ་ཟད། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དྟེ་འཛམ་གིང་ཡང་ཐོག་ཏུ་སན་གགསཅན་ཞིག་

ཆགས་ཡོད།
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བོད་མིའི་རང་དབང་།

འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་ཚ་བ་བསན་འཛིན་དམ་ཆོས།

སྤི་ལོ་གཅིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལོའི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་

བཅུའི་ཉིན་མོ་དྟེ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀི་རང་དབང་ཡོངས་སུ་ཤོར་བའི་ཉིན་

མོ་ནག་པོ་དྟེ་ཡིན། ཉིན་མོ་དྟེ་ནི་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན་ནམ་ཡང་

བརྟེད་མི་སིད་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན། ཉིན་དྟེ་ནི་ལྷ་ས་གཙོས་པའི་བོད་ཆོལ་

ཁ་གསུམ་གི་དཔའ་བོ་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་བོད་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་

ཁབ། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་བཅས་ཀི་ཆྟེད་དུ་ཚེ་སོག་ཤོར་བའི་

ཉིན་མོ་ཡིན། དུས་དྟེ་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་བོད་གཞིས་བྟེས་གཉིས་སུ་དུས་དྲན་

དྟེ་གལ་ཆྟེན་དུ་བརིས་ནས་བོད་མིའི་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕོགས་གང་སར་

ནུས་པ་གང་ཡོད་ཀི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྟེལ་བ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་འཚེ་མྟེད་ཞི་
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བའི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་དང་རྔམ་སོན་ཁྲོམ་སྐོར་ཤུགས་ཆྟེན་བྟེད་ཀི་ཡོད། 

བོད་མི་ཕལ་མོ་ཆྟེ་ཉིན་མོ་དྟེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྟེན་དོན་ཆྟེན་ལ་བརིས་

ནས་ཚོང་པ་ཚོས་ཚོང་གཉྟེར་བྟེད་རྒྱུའི་ལས་དོན་བཞག་པ་དང་། གཞུང་གི་

མངའ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་སོ་རྒྱབ་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་རིས་

སུ་མ་མཆིས་པའི་དགོན་སྟེ་ཁག་ཚང་མས་དྟེའི་ཉིན་སློབ་གཉྟེར་བ་རྒྱུའི་ལས་

དོན་དྟེ་བཞག་ནས་དཔའ་བོ་ཚོའི་དོན་དུ་བསོ་བ་སོན་ལམ་བས་པ་དང་། 

ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་ལ་མཉམ་བཞུགས་བྟེད་ཀི་ཡོད། ཉིན་མོ་དྟེ་ནི་བོད་མི་

ཚོའི་སྟེམས་ནང་དུ་ན་ཟུག་གི་ཉིན་མོ་ཞིག་དང་། མིག་ཆུའི་ཉིན་མོ། ཁྲག་གི་

རྦ་རབས་འཕྱུར་བའི་ཉིན་མོ། མུན་ནག་གི་ཉིན་མོ། ཞྟེས་འབོད་ན་མི་འགིག་

པ་མྟེད་མོད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོ་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྟེལ་ནས་

དྟེ་ཙམ་གི་ནུས་པ་ཐོན་མྟེད་ཀང་། བོད་ཟྟེར་བའི་མིང་དྟེ་གོ་ལ་དྟེའི་སྟེང་མ་

བརགས་པ་བྱུང་ཡོད།

དྟེ་ཡང་གཙོ་བོ་གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྟེ་བཀའ་དྲིན་དང་། བོད་ནང་

དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་བློ་སོབས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། དྟེར་བརྟེན་

ང་རང་གི་བསམ་བློའི་ནང་བོད་ཀི་ར་དོན་དྟེ་གོ་ལའི་ཐོག་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་

བརྟེན་དགོས་ན་ངྟེས་པར་དུ་གོང་ས་མཆོག་གིས་སོན་གནང་བའི་སིད་བྱུས་

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མི་ཚོ་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་པའི་

ལམ་དབུ་མའི་ཕོགས་ལ་བསྐོད་ཐུབ་ན་དྟེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་མྟེད་སམ། བས་

ཙང་ང་ཚོའི་བོད་མི་རིགས་ཀིས་ལས་འགུལ་གང་སྟེལ་བ་དྟེ་འཚེ་མྟེད་ཞི་བའི་

ལྟ་གྲུབ་ཀ་ིཐོག་ནས་ཤར་བསྐོད་བས་ཙང་བོད་མ་ིཚོའ་ིཚ་ེསོག་ཉུང་དུ་ཤོར་བ་དང་།
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ལྷག་པར་དུ་ཕིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་བོད་ཀི་གནས་དོན་དྟེ་ལ་གལ་ཆྟེན་

དུ་བརིས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་ཚད་མཐོ་པོ་ཐོབ་པ་དྟེ་ཡང་རྒྱུ་རྐྟེན་དྟེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཡིན་སམ། ཡིན་ན་ཡང་། དུས་རག་ཏུ་གཞན་གི་རྒྱབ་སྐོར་ལ་བརྟེན་ནས་ང་

ཚོའི་རང་དབང་སླར་གསོ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་ཙང་ང་

ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་འཐབ་རོད་བས་པ་ལ་ངྟེས་པར་དུ་མཚོན་ཆ་ཡག་ཤོས་ནི་

རང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་སྦང་བརོན་ལྷོད་མྟེད་བ་རྒྱུ་དང་། རང་རིགས་ལ་

གཅྟེས་སྐོང་བ་རྒྱུ། དྟེ་བས་གལ་ཆྟེ་བ་ཕིའི་སྐད་ཡིག་རྣམས་རང་སྐ་འཕྟེར་བ་

ཞིག་སྦངས་ནས་འཛམ་གིང་གི་སིངས་ཆའི་སྟེང་འཐབ་རོད་ཤུགས་དྲག་བས་

ན་ཏན་ཏན་ཉིན་ཞིག་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་རང་ཉིད་ཀི་ལག་ཏུ་རག་རྒྱུ་ཡིན་པ་

དྟེ་ཐྟེ་ཚོམ་མྟེད།

དྟེ་ཡང་གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱུན་ལན་ནས་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ནི་དྲང་

བདྟེན་དང་མ་མཐའི་བར་གི་འཐབ་རོད་ཞིག་ཡིན་ལ་མྟེ་མདའི་སོབས་ཤུགས་

ནི་གནས་སྐབས་ཙམ་ལས་བདྟེན་པའི་སོབས་ཤུགས་ལ་ནམ་ཡང་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ་ངྟེས་ཡིན། བས་ཙང་ངའི་མཐའ་དོན་གི་རྟེ་བ་ནི་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོ་རོག་ར་

གཅིག་སྒྲིལ་གི་ཐོག་ལས་འགུལ་གང་སྟེལ་ཀང་འཚེ་མྟེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་

ཐོག་ལ་ཤར་བསྐོད་བས་ན་གལ་ཆྟེ་བར་མཐོང་གིན་འདུག།།
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བོད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ།

འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་ཚ་བ་ངག་དབང་ཚེ་རིང་།

ང་ཚོའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ནི། རི་མཐོ་བ། ས་གཙང་བ། དུས་བཞི་འགྱུར་བ་

མྟེད་པར་མཐའ་བཞི་གངས་རིས་བསྐོོར་ཞིང་ཡུལ་ལོངས་ཧ་ཅང་མཛེས་ཤིང་། 

ཡུལ་ལུང་གཞན་ལ་མྟེད་པའི་སོ་ཕྱུགས་སྟེམས་ཅན། འབྲི་དང་གཡག འབྲོང་

དང་གངས་སྟེང་། མཛོ་དང་མཛོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་སྟེམས་ཅན་གངས་ལས་

འདས་པ་ཡོད། ཆུ་ཀླུང་དང་མཁའ་རླུང་སོགས་གཙང་ཞིང་། ནགས་ཚལ་དང་

སང་ལོངས། བ་དང་རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པའི་གཞན་ཡུལ་དང་མི་

མཚུངས་པའི་ཡུལ་གྲུའོ།།

སྤིར་བཏང་བོད་ཀི་ས་ཆ་ནི་རིན་ཆྟེན་གཏྟེར་མཛོད་ཁོ་ན་ཡིན་ཅིང་། བོད་

མི་རིགས་ནི་ཆོས་ལ་དད་ཞྟེན་ཆྟེ་ལ་རྒྱུ་དངོས་ལ་མི་རིགས་གཞན་དང་བསྡུར་

ན་འདོད་རྔམ་ཆུང་ཞིང་། སྤོད་ལམ་ཡང་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་ཡ་རབས་

སྤོད་བཟང་ཅན་ཤ་སག་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་རྒྱ་ནག་དམར་

པོའི་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་གི་བར་དུ་ཁ་བའི་ལོངས་ཞྟེས་བརོད་ན་མི་འགིག་པ་མྟེད་

མོད། རྒྱ་ནག་དམར་པོས་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། བོད་ཀི་རང་

བྱུང་གི་ཁམས་ལ་གནོད་སྐོན་ཚབས་ཆྟེན་ཐྟེབས་ཏྟེ། ད་ལྟ་བོད་ཀི་གངས་རི་

ཡོད་ཚད་ཞུ་དང་བཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཀང་

སྐྟེམ་རྒྱུའི་ཉྟེན་ཁའི་གནས་སུ་ལྷུང་སྟེ། བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོ་ཟོག་

གཙོས་བ་དང་རི་དྭགས་སོགས་ཉིན་རྟེ་བཞིན་ཇྟེ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།

ལོ་ངོ་ང་བདུན་རིང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁྟེ་ཕན་ཁོ་ནའི་ཆྟེད་དུ། བོད་ཀི་ས་
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ཁོངས་སུ་གཏྟེར་ཁ་བསོགས་འདོན་བས་ནས་གསྟེར་དངུལ་སོགས་འཛམ་

གིང་གི་ཁྲོམ་རའི་ནང་ཚོང་གཉྟེར་བས་པའི་རྐྟེན་གིས་རྒྱ་ནག་དཔལ་འབོར་

གི་ཚད་གཞི་མཐོན་པོར་སླྟེབས་ནས་སོབས་ཆྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་བ་

རྟེད་ཅྟེས་བརོད་ན་མ་འགིག་མྟེད། བོད་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་

ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་དང་འཕོག་བཅོམ་བས་པ་མངོན་གསལ་ཡིན་

ཞིང་། འདི་ལྟར་བརོད་དགོས་དོན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མི་མང་བར་གི་

ལངས་ཕོགས་དང་ལྟ་བ་འཛིན་སངས་ལ་ཁྱད་པར་ཆྟེན་པོ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་

ངྟེས་པར་དུ་ཤྟེས་དགོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་རིགས་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་

བློའི་འཁྱྟེར་སོ་ཡང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང། དྟེ་དག་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་དམ་ཟབ་

གཏོང་གལ་ཆྟེའོ།།

སྤིར་བོད་དང་རྒྱ་གཉིས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་འབྲྟེལ་བའི་ཐད་ནས་ལོ་ངོ་སོང་

ཕག་དུ་མ་ཕིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། བླ་སློབ་ཀི་འབྲྟེལ་བ་ཡང་དམ་ཟབ་ཡོད། 

གཞན་ཡང་རིག་གཞུང་གི་ཐད་ནས་ཀང་འབྲྟེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་སོས་

མྟེད་ཡིན་མོད། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་པོ་ཀླད་མྟེད་མཁྲྟེགས་འཛིན་པ་ཚོར་ངས་

བར་ལྟེན་ཞིག་སྤད་འདོད་བྱུང་ངོ་།།

མཐའ་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གཙོས་པའིི་ཆོས་ལུགས་རིས་མྟེད་ཀི་

བསན་འཛིན་གི་སྐྟེས་ཆྟེན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚེ་བརན་ཅིང་། མཛད་འཕིན་

རྒྱས་པ་དང་ང་ཚོ་བོད་མི་དང་རྒྱ་ནག་གི་བར་ལ་འབྲྟེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོང་

བའི་སོན་འདུན་ཡོད། བོད་རྒྱལ་ལོ།།
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The brief history of Tibet
Sangey Tsewang class: VIII

A brilliant question occurred in my mind. It is about Tibet. My 
dear school fellows and readers, do you know what Tibet is? I 
feel so excited when this word comes in my mind. Actually I 
wasn’t born in Tibet and I’m not even a Tibetan. I’m just a boy 
born in India and apparently a monk in a Tibetan monastery. But 
I consider Tibet as my country. I think my class fellows know 
more about this. I don’t have to mention that Tibet is now under 
the Chinese rule. We all know that Tibet was once a free country. 
I don’t need to tell you all that Tibet is our country, our own 
land but my friends, let me write and share a brief history about 
it. Tibet was once a free and an independent country like other 
countries. Genuinely, Tibet was one of the most peaceful and 
wonderful countries in the world. It was a land full of peaks of 
great mountain ranges, full of beautiful flowers and has a very 
rich culture. It has been under the red Chinese government for a 
very long period of time. We all know that Tibet is no longer a 
free country. But Tibet was and it is still the country of Tibetans 
and Tibetans are the real owner of Tibet. There are so many 
reasons and evidences that show Tibet was a free country, back 
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in history, Tibet was a land with its own King, starting from King 
Nyathri Tsenpo to King Lang Dharma. King Lang Dharma was 
the last king of Tibet and there had been many changes during 
and after the last king. King Lang Dharma had a cruel heart and 
he did many bad works. He did not develop Tibet’s cultural and 
tradition; instead he destroyed many holy monasteries and hid 
scriptures under the earth and burnt many. He forced the monks 
to go on hunting into the forest, until one day, he was murdered 
by Lhalung Palgi Dorjee. After that Tibet was left without any 
king for a very long time. Then conflicts and chaos started rising 
within Tibetan community since there were none to govern them. 
It started separating into so many small parts. It was only when 
His Holiness the 5th Dalai Lama Yonten Gyatso was reincarnated 
in the village named Chhongye. At the age of 25 He became the 
spiritual leader of Tibet. Since then He was the leader of Tibet. 
Tibet was seized by red Chinese government during the period 
of the 14th Dalai Lama. He was very young and Tibet was at its 
doom. The red Chinese wanted to make Tibet a part of China. 
They had subdued the whole states of Tibet. Tibetan had struggled 
and is still struggling very hard to get freedom from the Chinese 
rule. But the Chinese government is not willing to give our 
Tibetan freedom. They do only cruel things to the Tibetans. The 
red Chinese doesn’t let our people study our language, they arrest 
our Tibetan scholars and high lamas never let us to meet them. 
Even keeping the photo of His Holiness the 14th Dalai Lama 
is a big crime. It has been 53 long years that Tibet was lost to 
China. Therefore, H.H the 14th Dalai Lama came to India for His 
people and has been spreading Buddhism since then. He is the 
brand ambassador of world peace. These days, Tibetans continue 
to protest against Chinese government in exile for justice. Since 
2008 there have been hundreds of Tibetans who self-immolated 
for Tibet cause. I wish to encourage those Tibetan heroes who are 
still struggling for Tibet. Tibet won’t die under the Chinese rule, 
a free nation it was and a free nation it will be.
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Brief Biography of His Holiness the 14TH Dalai Lama
Class: VII Lobsang

His Holiness the Dalai Lama was born on 6 July 1935 and named 
Lhamo Dhondup, to a Tibetan Farming family in the small 
family of Taktser, located in the province of Amdo. The name, 
Lhamo Dhondup, literally means “wish fulfilling Goddess”. 
Takster (Roaring Tiger) was a small village that stood on a hill 
overlooking a board valley.
His Holiness’ parents were small farmers who mostly grew 
barley, buckwheat and potatoes. His father was a man of medium 
height with a very quick temper. His Holiness recalls His mother 
as undoubtedly one of the kindest He has ever known. She had a 
total of sixteen children, of whom seven have lived. 
His Holiness is considered to be the reincarnation of each of the 
previous thirteen Dalai Lamas of Tibet. The first was born in 1391 
AD and the lineage in turn considered to be the manifestation of 
Avalokiteshwara (Chenresig), the Bodhisattva of Compassion, 
holder of white lotus. Thus His Holiness is also believed to be a 
manifestation of Avalokiteshwara.
Discovery of Dalai Lama:
When Lhamo Thondup was two years old, a search party that 
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had been sent out by the Tibetan Government to find out the new 
incarnation arrived at Kubum Monastery. It had been led there by 
a number of signs. One of the concerned was the embalmed body 
of His predecessor, Thupten Gyatso, the Thirteen Dalai Lama, 
who had died at the age of fifty seven in 1933. During its period 
of sitting in state, the head was discovered to have turned from 
facing south to the northeast.
Dalai Lama in His Youth:
On the day before the opera festival in the summer of 1950, His 
Holiness was just coming out of the bathroom of the Norbulingka 
when earth beneath begin to move. As the scale of His natural 
phenomenon began to sink in, people naturally began to say that 
this was more than a simple earthquake. It was an omen. 
Two days later, Regent Tatra received a telegram from the 
Governor of Kham, based by Chinese soldiers. Already the 
previous autumn there had been cross-border incursions by 
Chinese communist, who stated their intention of liberating Tibet 
from the hands of Imperialist aggressors.
Countdown to escape
In 1950 His Holiness was called upon to assume full political 
power after China's invasion of Tibet in 1949. In 1954, he went 
to Beijing for peace talks with Mao Zedong and other Chinese 
leaders. But finally, in 1959, with the brutal suppression of 
the Tibetan national uprising in Lhasa by Chinese troops, His 
Holiness was forced to escape into exile. Since then he has been 
living in Dharamsala, Northern India. 
In Exile 
Three weeks after escaping Lhasa, His Holiness and His entourage 
reached the Indian border on 30 March 1959.where they were 
escorted by Indian guards to the town of Bomdilla in the present 
day Indian state of Arunachal Pradesh. The Indian government 
had already agreed to provide asylum to His Holiness and His 
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followers in India. Soon after His arrival in Mussoorie on 20th 
April 1959.His Holiness met with the Indian Prime Minister.
Realizing the importance of Modern education for the children 
of Tibetan refugees His Holiness impressed upon Nehru to 
undertake the formation of an independent society for Tibetan 
Education within the Indian Ministry of Education. The Indian 
Government was to bear all expenses for setting up the schools 
for the Tibetan children.
On 10th March 1960 just before leaving for Dharamsala with 
the eighty or so officials who comprised the Central Tibetan Ad-
ministration, His Holiness made a statement on the first com-
memoration anniversary of Tibetan people’s Uprising. “On this 
first occasion, I stressed the need for my people to take a long 
term view of the situation in Tibet. For those us in exile, I said 
that our priority must be resettlement and the continuity of our 
cultural traditions. As to the future, I stated my belief that with 
truth, Justice and courage as our weapon, we Tibetans would 
eventually prevail in regaining freedom for Tibet”.
His Holiness the Dalai Lama is a man of peace. In 1989 he was 
awarded the Nobel Peace Prize for His non-violent struggle for 
the liberation of Tibet. He has consistently advocated policies of 
non-violence, even in the face of extreme aggression. He also 
became the first Nobel Laureate to be recognized for His concern 
for global environmental problems.
His Holiness has travelled to more than 67 countries spanning 
6 continents. He has received over 150 awards, honorary 
doctorates, prizes, etc., in recognition of His message of peace, 
non-violence, inter-religious understanding, universal respon-
sibility and compassion. His Holiness has held dialogues with 
heads of different religions and participated in many events 
promoting inter-religious harmony and understanding. 
Since the mid-1980’s, His Holiness has begun a dialogue with 
modern scientists, mainly in the fields of psychology, neu-
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robiology, quantum physics and cosmology. This has led to 
a historic collaboration between Buddhist monks and world-
renowned scientists in trying to help individuals achieve peace of 
mind. This has also led to the introduction of modern science in 
the traditional curriculum of Tibetan monastic institutions re-es-
tablished in exile.
On 14 March 2011 His Holiness sent a letter to the Assembly 
of Tibetan People's Deputies (Tibetan Parliament in exile) re-
questing them to devolve Him of his temporal (political) power. 
According to The Charter of the Tibetans in Exile, His Holiness 
was technically still considered to be the head of state. The 
historic announcement would bring an end to the dual spiritual 
and political authority of the Dalai Lama and revert to the 
previous tradition of the first four Dalai Lamas being only the 
spiritual leader of Tibet.
On 29 May 2011 His Holiness signed into law the formal transfer 
of His temporal power to the democratically elected leader. This 
brought to an end the 368-year old tradition of the Dalai Lamas 
being both spiritual and temporal head of Tibet.
May His Holiness live for the world peace for the sake of all the 
sentient beings!
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(IF I AM)
Class: VII Lobsang Dorjee

If I am a river,
I will always follow the directions, 

Where water is actually needed!
If I am the moon,

I will always shine my brightest,
And spread my brightness everywhere!

If I am the sun,
I will always spread my warmth to the whole world,

And always keep them warm!
If I am a star,

I will always shine like a diamond,
And bring smile to all the people!

If I am a flower, 
I will blossom everyday 

And spread my fragrance everywhere!
If I am rich,

I will always help poor people, 
And try to eliminate their poverty!

If I am an educated person,
I will always share my knowledge freely,

To those people who need it!
If I am a teacher,

Then I will teach with my full potential, 
And show the students only good ways!

But since I am a monk,
I don’t possess all the richness and the power, 

So I think I can’t help all sentient beings properly.
But I can surely pray for all sentient beings

To get rid of their sufferings and pains!
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Self-immolation
Tenzin Gyatso Class: VI

Self-Immolation is an act of killing oneself as a sacrifice, while 
usage since the 1960 has typically referred only to setting oneself 
on fire, the historically refers to a much wider range of suicidal 
options, such as leaping off a cliff or starvation. Self-immolation 
is often used as a form of protest or for the purposes of martyrdom. 
It has centuries-long traditions in some cultures, while in modern 
times it has become a type radical political protest. Michael Biggs 
compiled as a list of 533 “ Self-Immolations” reported by Western 
media from the 1950s to 2002, using the general definition ( not 
just by fire ) and including any international suicide” behalf of a 
collective cause.

Self-Immolation in Tibet
In 1959 my beautiful motherland “Tibet” the land of snow 
suddenly changed into gloomy era. In that year unfortunately the 
Chinese liberation Army came into Tibet and started conquering 
our lands gradually in the name of liberation. Since then our 
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brothers and sisters have been suffering and many died under 
Chinese oppression. The Chinese also destructed many mon-
asteries, temples and old relics and they deforested the beautiful 
forests in which the millions of animals lived. 
My brothers and sisters living in and outside Tibet have been 
protesting against the Chinese rule in Tibet. With the Chinese 
continue of oppression and torture to the people, our brothers 
and sisters started to self immolated in despair. The first self-im-
molation in Tibetan society in the modern era took place in exile 
in Delhi, India, on April 27, 1998, when Thupten Ngodup set 
himself on fire and later died as Tibetan Youth Congress hunger 
strike was broken up by Indian police. Since then there has been 
more people who self immolated and today it has reached 148. 
The Chinese authorities in Tibet have intensified measures to 
prevent information reaching outside the world about the self-im-
molations. This has been combined with a more aggressive and 
formalized response to the self-immolation, involving harsh 
sentencing and torture for those suspected of involvement even if 
that is simply bearing witness. 
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Freedom
Class: VII Lobsang Ninjey

Free means “State of being free”. All sentient beings wish to 
be freed from their opponent side or every dangerous way, like 
sorrows, diseases, suffers and anxiety etc.
Actually, if I explain brief about freedom, I shall write and tell 
you that how freedom is important to us. In this world, there 
are so many countries. Some are big or some are small, and all 
the people are considering their own language and national tra-
ditional as great and keep it well. Just guess it; there are so many 
different animals and insects in this world. They all need freedom 
as well. They are all competing to escape from every dangerous 
situation. They help each other when they face trouble. It shows 
us that they also want freedom as we humans want. Every 
sentient being want to be feel free and happy lives. Therefore, 
we should recognize that how freedom is important and its value. 
No one desires to have someone’s order or command if these 
orders or commands take away his/her freedom. One also doesn’t 
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want to get under someone’s power and domination. If somebody 
controls someone desire then that person loses his freedom of 
doing something and his life would be in miserable. So, without 
understanding one’s emotion or feeling it is not good to judge on 
others. 
In the law of human nature no one has right to put influence and 
power of control over others. But still many people control others 
under them and bully them. Even powerful nations conquer 
small nations. For example: India, the country of simple people, 
was under the British rule for about 200 hundreds years. Indian 
people got too much trouble and suffered a lot under British 
rules. Thousands of people lost their lives for their freedom. Like 
India, today Tibet is under Chinese rule and it is not free yet. We, 
the Tibetans, especially our brothers and sisters in Tibet suffer a 
lot under Chinese oppression. So our freedom of living in peace 
is taken away by Chinese. 
If our country is free and we have freedom to do what we wish for 
then we can practice our own religion and learn our languages. 
Our Tibetan language is very holy and unique and one must learn 
it to study Buddhism. We can also spread the Budhism thorugh 
our language all over the world to make it peace and free all 
around. These show us that Tibet’s freedom is must and very 
important for all sentient beings. So, I think freedom is really 
very important. Only freedom will make us free from whole 
trouble. So we all need to struggle more force for freedom.
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My Holy Guru!
Class: VIII Tenzin Sangay

My Holy Guru! 
You are the only one in the world “The Dalai Lama”
Who understands the sufferings of sentient beings,
You work hard every day trying to free them from the cause of 
sufferings.

My Holy Guru! 
You are the only one in the world “The Dalai Lama”
Who knows the hardship life of the humans in the world,
You work hard every day trying to sow the seeds of happiness 
in their mind. 

My Holy Guru! 
You are the only one in the world “The Dalai Lama”
Who can see the bad-manners of the people,
You work hard every day trying to change their attitude.

My Holy Guru! 
You are the only one in the world “The Dalai Lama”
Who worries for the affliction situation of the world,
You work hard every day trying to bring peace in the world.

My Holy Guru! 
You are the only one in the world “The Dalai Lama”
Who looks down to the poor and feeble people,
You work hard every day trying to help them with love and 
compassion.
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Now or Never
Class VII Lobsang Dorjee

Before 1959 our Tibet was very peaceful and our people also 
lived very happily. They used to help each other. There are 
many precious Rinpoches and most important very own spiritual 
leader His Holiness the 14th Dalai Lama. Long time ago in our 
country there were some Chinese members began to enter in our 
motherland. But our people didn’t turn back to them. Instead 
they welcomed the Chinese with great hospitality. At that time 
our people didn’t know the real motive of Chinese government. 
After few years the number of Chinese increased day by day. 
Eventually they tricked and coaxed our people and began 
to conquer. Since then the light of happiness in Tibet became 
gloomy and our people were in trouble. But our people didn’t 
give up and rather they fought back with great courage as much 
as they could. Yet unfortunately our people lost finally and the 
Chinese government occupied whole our country in1959. Also 
they arrested many of our people and imprisoned them into the 
jail, besides they punished them severely and mercilessly. Due 
to kind gratitude of H.H the 14th Dalai Lama many people were 
able to fled successfully from Tibet along with His Holiness. 
Still many of our people are living in Tibet and suffer a lot under 
Chinese torture.
By the grace and blessings of His Holiness our people are able 
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to live in many countries like India, Nepal and U.S.A. and also 
in many European countries. So since 1959 we have been living 
in these countries which are not ours. With living in these free 
countries, we have to struggle for our freedom not by violence 
but with peaceful way. And we the youngsters must do our studies 
hard to fight for our freedom. If we don’t do from now then I 
think we can never do in future. We will never win our country 
by violence or war. Because these are the roots of conflicts rather 
we must study hard and follow the path “Middle Path” adopted 
by our spiritual leader His Holiness Dalai Lama. In the process 
of hard-work in any kind of work and if you do it with all our 
heart, then it really simplifies our burden and we can achieve 
your dreams. So I request all my brothers and sisters outside 
Tibet to be unity and work hard for our freedom now. Never wait 
for tomorrow as it never comes!

I am proud to be a Tibetan.
Class: VI Tsering Dorjee

I am proud to be a Tibetan
Because we have a unique and beautiful culture

That no one has in this world.
I am proud to be a Tibetan.

Because all our people are kind and sincere
That they help and respect each other.

I am proud to be a Tibetan;
Because we have spiritual leader like Dalai Lama 

Who has received so many prizes for the service of humanity.
I am proud to be a Tibetan.

Because we have very precious Buddhist dialectics and texts 
That every person admires and tries to learn from them.

I am proud to be a Tibetan.
Because I have a perfect religion 

That teaches us to practice love and compassion.
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BELIEF
Class: VIII Dawa Tsering

Belief is very important thing in world. We all need it in our 
beautiful life. Firstly, the most important thing is that you must 
have belief in yourself. If you have belief in yourself, you can 
do most of things in your life and you would not come across 
through troubles in your life. You can solve your problems 
yourself and could help others to solve their problems as well. 
You will also get many profits in your life. But if you don’t have 
belief in yourself, you can’t do nothings in your life and you will 
be a loser in your life.
Secondly, you should also have belief in others in their friendship, 
relationship and partnership. If you have belief in these–ships then 
you will live happy life with them. If you could live with a happy 
life then your life will be a peaceful and successful one. And 
through this you will have a great gain in your life. His Holiness 
the Dalai Lama always has belief that love and compassion can 
make changes to people’s mind to bring peace. And so He has 
been working hard to promote peace and harmony in one’s life 
through love and compassion. 
Whatever you do or wherever you go, first you need a belief 
to start what you are going to do. So you must have belief in 
yourself and in others as well. Always have belief in yourself and 
do work hard to achieve success in your life and happy life!
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(I am against the Chinese government)
Class: VII Tenzin Choklang

In generally we are saying there are one hundred ninety five 
countries at list in this world. And more than 7.4 billion of people 
are surviving in this world. Out of these, most countries have laws 
and enter peoples also respect and obey to their nation’s laws 
and rules. And most of the countries have their own government 
and inter the commoner are also abide to their government. 
And governments also need to give human right to them. But 
our country, our brothers, sisters and all culture are captured by 
Chinese government and now they are coping under the Chinese 
government rules. Everyone knows that the government gives 
authority to their people but Chinese government never gives 
authority to Tibetans inside Tibet. Chinese government always 
tortures them in anywhere and criticizes in whatever they do. 
Since they occupied our country and until today the Chinese 
government has been making the Tibet’s environment dirty and 
killed many of our brothers and sisters. And they have been de-
foresting the trees and have been making the rivers dirty. The 
deforestation and polluting the rivers harm not only the people of 
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Tibet but also the people of entire Asian countries. And also the 
animals in these countries will suffer.
The people all over the world know how the Chinese government 
is making our motherland weak and poor. They dig mines and 
many precious stones from the earth of our motherland. More 
than one hundred forty nine Tibetans have self-immolated so far. 
Why have they self-immolated? Because the Chinese government 
tortures them day and night and never gives them human rights. 
How will you feel if you have no freedom and some government 
captures your motherland? Will you live quietly or rather you 
against them? Obviously, you will against that Government. 
Similarly I am against the Chinese government not because of 
its people but because of its injustice law in the nation. I am es-
pecially against the Chinese government because it has occupied 
my beautiful motherland “TIBET”. Also all the Tibetans and the 
supporters from all over the world are against the government 
of China. The hatreds they have in their minds for Chinese 
government is only because of their domination and oppression 
in Tibet. Tibetans, especially who are inside Tibet, from the very 
young age have been suffering every single minute of the day 
under the Chinese government rules. And we the Tibetans living 
outside Tibet are also mentally depressed and tortured though we 
have no physical tortures.
I am sure that the people governing the Chinese government have 
no soul as we have. The soul, I refer here is for the respects for 
human value. If they have soul then they would have thought 
about the others happiness. Once again I strongly urge that I am 
not against the people of China but to the government of China. 
I think most of the Chinese are Buddhist and they have belief in 
His Holiness the 14th Dalai Lama. But the dishearten one is the 
government of China. 
Therefore, I am always against the Chinese government.
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The Issue of whole World
Gen Sonam Phuntsok.

When I was young I didn’t know about the Tibetan issue. But 
gradually I understood about this serious issue especially after I 
joined the Tibetan community in exile. Actually I am from Ladakh 
which falls under Northern most part of India and the border next 
to China and Tibet. My ancestors knew about Tibetan, specially 
my grandfather once explained me a short story about Tibetan 
and our respected Guru His Holiness the 14th Dalai Lama. After 
I joined the Tibetan community I came to know the whole details 
regarding the Tibetan issue and its fall and rise since 1959. The 
most important thing that I knew was that the border which 
draws the line of control between India and China over the land 
of Tibetan brothers and sisters. This border issue reminds me the 
serious issue of Tibetan and Indian people who are living along 
the Indo-Tibetan border.
I think the Himalayan people are the Key - witness of Tibetan 
problem because they know well about Tibet’s earlier and the 
present scenario. As a supporter of Tibetan cause I would like to 
request all the Himalayan people to keep continuing your support 
in order to solve Tibetan cause until the end of the struggle. In 
last sixty years of struggle, Thousands of brave men and Women 
offer their life for the sake of Tibet’s freedom and safe return of 
His Holiness to Tibet. All the people across the world and we as 
the Himalayan people do not want to destroy the roof of our own 
house. These self –immolation of Tibetans, since the beginning 
of Thupten Ngodup in India has taken a new turn after thirty years 
rule of communist Chinese over Tibet. It was a very important 
turn because of this mutiny, many number of new youths were 
raised from the deep slumber. As Chinese Communist also got 
shock of this sudden movement, and it also sends clear message 
to the Chinese government that Tibetans will never bogged down 
under any pressure whatsoever. 
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Crackdown of communist army over Tibetans in 2008 was a 
very historical movement of Tibetans after the Tibetan Uprising 
in Lhasa. This movement has given the world a very strong 
message by Tibetan heroes about the courage and determination 
of Tibetans. Now these days situation in Tibet is very serious. 
This explains Chinese had been tightening the security in and 
around the recent riots as well as around the monastic areas. The 
sacrifice of our late martyr brothers and sisters for the past many 
years will never be forgotten. The Tibetans inside and outside 
the Tibet will carry this legacy with pride and dignity for many 
years ahead as well. As for my final words of this article, I want 
to request to the whole world to support the Tibetan cause by 
taking as whole “World Issue” because the roof of our home is in 
danger. We cannot live much longer without a roof, so please let’s 
raise your hand to save our home. Then we can live peacefully 
otherwise we will suffer too.

The value of language
Class: V Lobsang Konchok

Every country, every region and every tribe has its own language. 
We all know that language is very important to us, because it 
bonds people. There are so many different countries on this earth 
with their own different languages. My teacher always used to say 
that languages are very important. There are so many languages 
and all are very important to whomsoever it belongs to. Similarly 
our Tibetan language is very important to me and to all Tibetans 
because it connects me with my people. It is said that “knowing 
other languages is a good thing but knowing your own language 
is the most vital thing,” because it is our identity and it’s our duty 
to preserve it.
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TIBET
Class: VII Tenzin Gyatso

I am from Arunachal Pradesh and my name is Tenzin Gyatso. 
This time I am telling you about Tibet. I have nothing to say 
new. I just want to tell that once upon a time Tibet was a famous 
country. And let me tell you how Tibet was a fomous country? 
Tibet had many kinds of things like fruits, animals, trees, birds, 
mountains and also rivers. Fruits were especially delicious, 
animals were very kind and harmless, trees were very beautiful, 
birds were very attractive and the rivers were naturally clean and 
cold. The water color was like a sky blue. 
Also Tibet had many Kings who were very powerful rulers. 
For example; King Nyatri Tsenpo, King Trisong Duetsen, King 
Tsongtzen Gompo and Tri Relpachen and so on. The people of 
Tibet were very kind, honest and peaceful. Tibet had rich culture 
environment which were attractive many people around the 
world. Thus the heritage is Buddhist Philosophy and training. 
Most people of Tibet are Buddhists. The people were very 
religious and friendly. They were very straightforward and kind 
hearted. So other people could easily deceive them. Let me tell 
you that Tibetan people wouldn’t be fitted in this present world 
of materialist. Unfortunately Chinese came to Tibet in 1959 and 
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occupied Tibet. In this situation Tibet’s culture and religion fell 
down. Tibet is a home of six million Tibetan people. The Chinese 
illegally occupied her and has been torturing her innocent people. 
Since then Tibetan people have been protesting the Chinese 
government and in despair they took a new step with self-im-
molating since 2008. Many of Tibetans have sacrificed their lives 
so far. That is very sad indeed!
Now at this time Tibetans have to rebuild cultures which were 
overthrown by the Chinese; and to move forward to save our 
culture and religion. I think they should continue their fight for 
their freedom with middle path method which is adopted by His 
Holiness the Dalai Lama. I am sure that one day the freedom of 
sunshine will shine over Tibet. Therefore, Tibetans especially the 
youngsters should continue to work hard on education as much 
as they could do in their whole life. 
Last but not the least, I pray for the long life of His Holiness the 
14th Dalai Lama and may Tibet be free soon from the hands of 
devil Chinese. 
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Tibet “the Brilliant Land at the top of the world”
Class: VIII Tenzin Tsering

Tibet is one of the brilliant countries in this world. It is a land of 
great peaks, mountains and dense forests. It is surrounded by so 
many natural things. It is located on the top of the world. China, 
India, Nepal, Burma and Bhutan are its neighbouring countries. 
It is a land of holy places and wonderful environment. It is a land 
of many famous rivers which flow to its neighbouring countries. 
Tibet is a country with its own great history, a country that has 
its own religion and national flag, emblem and so many others 
which indentify that Tibet is not part of China.
As compare to the people of other countries, the people of Tibet 
is well advanced in doing kind to others. There had been many 
brave and famous kings who ruled the country with peace and 
justice. But now Tibet is under the red Chinese occupation and 
has been divided up into so many parts. The Chinese came into 
Tibet forcefully in the name of liberation. But they gradually 
conquered whole Tibet and they made the land of peace into hell. 
The people began to suffer under their torture. 
His Holiness the 14th Dalai Lama is Tibet’s spiritual leader. 
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He had to flee from Tibet and exiled into India. Since then, His 
Holiness the 14th Dalai Lama has been spending His life in 
India. The people in Tibet always hope and pray for His return. 
His Holiness has done exceptional responsibilities to spread 
compassion and peace to whole world. He has been doing all He 
could for world’s peace and shows us the right path for a better 
life and better society. Because of His love and compassion for all 
the sentient beings and His incredible work for the world peace, 
He received the world’s noble peace prize in 1989. Today there 
are is no such place or people who don’t know His Holiness the 
Dalai Lama. His Holiness goes round the whole world and gives 
His teaching for the peace and one’s happiness. So therefore, 
many people follow His teachings. They have deep respect and 
belief in Him. May He live long and may He be able to return to 
Tibet soon!

My Dearest Lama
Class: III Tenzin Rangdol

My only Dearest Lama is His Holiness the 14th Dalai Lama. 
I believe He is the greatest spiritual leader in the world.

He is the only living Buddha in the world.
He is the one who treats others as same as His own family. 

He is very compassionate to all the sentient beings.
He teaches us to love and care each other.

He always advises us to have kind heart and love to others.
He always loves all of everyone as His own sons and daughters. 
He advises us to carry moral conduct and be polite to everyone 

whomsoever you meet in your life. 
There is no one who doesn’t know Him. So I think everybody 

loves and admires Him.
We pray for His long life.
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TIBETAN UPRISING DAY
Class: VII Tenzin Choklang

March 10th is the Tibetan uprising day or 1959 Tibetan rebellion 
day began on 10th March 1959. It is the marks of an anniversary 
of the Tibetan National Uprising against the Chinese occupation 
in Tibet. The world now knows that in the year 1959 Tibet was 
occupied by Chinese government. They mercilessly killed many 
of Tibetan monks, nuns and many other lay people. And they 
destroyed the holy temples, monasteries and many stupas. Then 
one day the Chinese government ordered to His Holiness the Dalai 
Lama to attend the meeting. Why they invited the Dalai Lama to 
attend to their meeting? That was because that they had already 
planned to abduct the Dalai Lama. Chinese government also 
ordered the Tibetans that they needed to invited His Holiness the 
14th Dalai Lama to the theatrical performance inside the Chinese 
headquarters. Besides that they added a strange condition that 
the Dalai Lama had to come without His bodyguards or family 
members. Our great leader H.H. the 14th Dalai Lama was very 
young on that time and He had got very big suffering about this 
order of Chinese government. But He didn’t get any method for 
the order and He agreed to attend the theatrical performance. And 
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the date was suddenly fixed for the 10th of March. The Tibetans 
came to know about the Chinese invitation and His Holiness’ 
agreed for going. The people got panic and were sure that if His 
Holiness would go there then the Chinese would catch Him. So, 
thousands of Tibetans surrounded the Potala Palace in Lhasa 
to protect His Holiness the Dalai Lama from the Chinese au-
thorities. People also surrounded the Norbulinka Palace, which 
is the summer place of the Dalai Lama. Fortunately on the date 
of 9th March His Holiness decided to go for refugee into India 
and He told his decision to some chiefs of Tibetan. They had to 
agree unwillingly for the safety of His Holiness as there was no 
other way. At the night of 9th March His Holiness along with 
His Mother, sister, brothers and some Tibetan soldier started their 
journey very miserably to escape from Tibet. They secretly left 
the Potala Palace that night. The next day i.e. 10th March the 
Chinese government came to know about His Holiness the Dalai 
Lama’s missing from the Palace. They were very frustrated and 
to kill the Tibetans who were there whole night to protect His 
Holiness. The Chinese soldiers killed thousands of Tibetans and 
many more were injured in gun firing. Since from that day the 
Tibetan considered the 10th March as Uprising Day. 



109 The Quest VIII-2016

Tibetans Worldwide cast their vote for the Preliminary 
election for Sikyong and Tibetan Parliament

Mr. Sonam Choephel Shosur, the Chief Election Commissioner 
declared that the preliminary election for Sikyong and members 
of the 16th Tibetan Parliament was slated for 18th October 2015. 
The final election would be held on 20th March 2016. The people 
were so active in those elections. They use social media sites/
apps like Face-book, We-chat and You-tube for campaigning and 
discussing about the election. 
One can give a vote for one candidate for Sikyong where as 
one can vote 10 members, compulsory of two women, for the 
Parliament (Chitue) according to the province one belongs to. 
The Tibetan Parliament-in-Exile comprises of 45 members with 
representatives from the three traditional Tibetan provinces; rep-
resentatives from the four major schools of Tibetan Buddhism 
and Bon religion, representatives from North and South America, 
representatives from Europe and Africa, and representative from 
Australia.
The final Election Day arrived with much excitement and en-
thusiasm from both public and the candidates campaigning 
and debating relentlessly till the end. Exile Tibetans in over 
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30 different countries casted their vote to elect their political 
leader (Sikyong) and 45 members of the 16th Tibetan Parlia-
ment-in-exile on March 20, 2016 in their respective regions. 
It was great zeal of performance from both the candidates and the 
voters from all walks of life. Comparison to preliminary election 
of last year, the Final Election in March was really worth watching 
in every aspect of Voting in general. More enthusiastically all the 
people were seen pouring to the much awaited debate between 
Dr. Lobsang Sangay and Mr. Penpa Tsering. However, before the 
voting, there was a mass and series of debate was held between 
them in various occasions. Doing so, both the candidates showed 
great passion, dedication, and humility towards each other during 
the debate session. Finally the election was yet again won by 
none other than Dr. Lobsang Sangay for the next five years.
But it was quite sad that there had been some negative activities 
which were causing serious distress and disunity among the 
three traditional provinces of Tibet following the election. Even 
His Holiness the Dalai Lama was also little bit disappointed by 
the negative activities during election. His Holiness during the 
swearing-in-ceremony of Sikyong expressed His displeasure 
over degradation of morality and the overtones of regional biases 
during the election.
Later both Dr. Lobsang Sangay and Mr. Penpa Tsering apologized 
to His Holiness the Dalai Lama and quoted his counsel to them 
that it is their responsibility to harness unity among the three tra-
ditional provinces of Tibet following the election. 
Dr. Lobsag Sangay the winner of 2016 Sikyong said to the 
public, “Now that the dust has settled, let us take a moment to 
look forward to our future with a renewed sense of conviction, 
purpose and action.” He also said, “Every Tibetan should not 
only pay heed to His Holiness’ precious advice but also channel 
it into action”. 
Dr Lobsang Sangay also called for unity and urged everyone to 



111 The Quest VIII-2016

cease all election-related negative activities to reaffirm harmony 
and fulfill the vision of His Holiness the Dalai Lama, saying “I 
offer my deep apology for causing sorrow to His Holiness the 
Dalai Lama and pledge that the Kashag will move forward with 
resolute conviction and bearing His Holiness the Dalai Lama’s 
advice in our hearts, we will fulfill those noble ideals and as-
pirations”.
The Speaker Mr. Penpa Tsering, on behalf of candidates, also 
expressed regret and apologies to the Tibetans inside Tibet if 
the recent events have caused disappointment and sorrow. Mr 
Tsering also said “I offer my profound apology to His Holiness 
the Dalai Lama” and appealed to the public to “to stop all elec-
tion-related negative activities which are causing serious distress 
and disunity”.

I hope that there remain unity among our people same as before. 
And I pray for the long life of His Holiness the Dalai Lama.
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Grand Celebration of 81st Birthday of His Holiness 
the Dalai Lama at Mundgod Tibetan Settlement

His Holiness the Dalai Lama visited Mundgod Tibetan Settlement 
in Karnataka State, on 1st of July 2016 around 9:10 in the 
morning. All the people were eagerly waiting along the roadside 
with carrying silk scarves in their hands as a kind gesture to 
welcome His Holiness.
His Holiness main purpose of visit to Mundgod was to give the 
Gelong Ordination to the monks of all monasteries. His Holiness 
had been bestowing Gelong Ordination vows to 81 monks each 
for four days, performing the vital ceremonial initiation for close 
to 3200 monks in total.
After His gracious ordination, the Drepung Monastic orga-
nization committee members organized the birthday celebration 
of His Holiness the Dalai Lama at Drepung Lachi in a mag-
nificent manner on 6th July. On His birthday celebration, Indian 
dignitaries of State Government were present as a chief guest and 
along with them guests from the three major religious traditions 
were also present there. Also in the guest there was our Cabinet 
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Minister of our Central Tibetan Administration, Dr. Lobsang 
Sangay. Dr. Lobsang Sangay in his speech, he initiated to address 
the chief Guests about His Holiness’ life story and contribution 
towards Tibet and Tibetans in a rightful manner.
At first, His Holiness performs some of His rituals as an offering 
to the Buddha. Afterwards, all the local organization members and 
the senior monks of the monasteries present their special offering 
of long life prayers to His Holiness. On this great occasion, all 
the dignitaries congratulated His Holiness on His 81st Birthday. 
And each dignitary gave speeches on His Holiness’ contribution 
towards religious harmony and brotherhood. Our Holiness 
present memento to late and former Chief Minsiter of Kar-
nataka’s both the sons and daughter of Mr. Lich Lingappa. This 
memento signifies the warmth and care shown by the late Mr. 
Lich Lingappa to all the Tibetan refugees during our troublesome 
times when we came into exile in India. During the Birthday Cel-
ebration, His Holiness gave speeches to all the mass audience 
and thanked all the dignitaries for taking out their time to attend 
the Birthday Celebration. In his speech, He also mentioned that 
He hopes to live till 113 years of age. But to live till that age, He 
also mentioned that it will more or less depend upon the mass 
Tibetans intentions and dedication. By hearing this speech all 
the people present there in the venue applauded and cheered His 
Holiness for His divine vision. After His Holiness speech, all 
the local Tibetans and the students performed their Traditional 
dances and songs before His Holiness. After a while watching 
these traditional dances and songs His Holiness slowly took leave 
from the celebration by waving all the people and dignitaries to 
say Good Bye
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Dalai Lama’s Birthday celebration was stopped in Nepal, 
30 people including TSO held

The Songtsen Brikuti School in Boudhanath in the Nepal capital 
Kathmandu where the Tibetan community was scheduled to celebrate 
the 81st birthday of the Dalai Lama was banned by Nepalese police 
in the morning of 6th July. They cancelled the celebrations and 
even detained close to 30 Tibetans including the Tibetan Settlement 
Officer. The celebratory event was forced to cancel. 
This sudden change of behavior from Nepali Police officials was 
a surprise move considering the fact that proper permission had 
earlier been granted by concerned Nepalese authorities for any 
the celebratory function. The police threatened the Tibetan people 
to leave the venue immediately or else would face detention. The 
detained Tibetans were taken to the Brikuti Mandap police station 
in Boudha area.
The Nepal police had blocked the main gate to the school and had 
seen nudging and shoving Tibetans instructed them to abandon the 
event. Anyone who had worn Tibetan dress or worn monastic robes 
was detained in the vicinity. This was very sad news and people 
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were upset too. Tibetans were merely there to celebrate the birthday 
of our beloved leader, “His Holiness the Dalai Lama”. It was not 
political at all. Irony of this situation was that, the same police were 
smiling and accepting help and donations from Tibetans during 
the earth quake in Nepal when Tibetans and Nepalese people were 
working together for relief efforts in the aftermath.
The birthday celebration was an important date in the calendar for 
the Tibetans and more so for the Tibetan refugees who were in-
creasingly targeted by the police under pressure from China.
The schedule for this year’s celebration were organized and prepared 
since months ago. The organizer had arranged everything necessary 
for this eventful programme to be grandeur. But due to their sudden 
mishap on this programme, it just reduced to mere sadness among 
all the Tibetans in Nepal. 
One of the Tibetans said that it was just a big blow to all the Tibetans 
residing there. This mistreatment and injustice done to all the Tibetans 
will never forget forever and Tibetans will never be the same again. 
Financially, we have lost ten lakh rupees for the programme that 
we are about to celebrate. However, everything has all gone waste, 
said a Tibetan. But more importantly the mind of the Tibetan people 
will never be the same again. We felt suffocated with the kind of 
restrictions imposed against us”.
Nepal is a home to more than 20,000 Tibetans who either came 
across the border or were born to settlers. Under China’s pressure 
the Nepal government’s treatment for the Tibetan refugees had taken 
a turn for the worse in the last few years. The Nepalese government 
had publicly spoken on the issue when Nepal’s foreign minister, 
Mahendra Bahadur Pandey, during his recent visit to Beijing in 
March, said that they would never allow any forces to use Nepali 
territory to engage in anti-china activity. 
The Nepali Government doesn’t know that they are in China’s trap. 
China is waiting for the time to cover the Nepal. They will not spare 
Nepal when the right time comes. 
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School Update
18/11/2015:

Our School Directors organized the visit His eminence 
Venerable Professor Samdong Rinpoche to our school. 
During his visit all the teachers and students were excited 
to welcome him with long queue lining from main entrance 
gate to the school prayer hall. Rinpoche visited our school 
at sharp time.  All the teachers and the students welcomed 
and greeted him by offering him traditional silk scarves 
in their hands. He first inspected round schools Comput-
er Classroom, Library, Stationery and the School Editorial 
Room. After his short inspection through all these sections, 
he then entered the main hall where all the teachers and 
students eagerly waiting for him. 

Before starting the program, Rinpoche lit the butter lamp 
at the altar. Then Ven. Lungtok Gedun read the program 
for the day. After a while Rinpoche started his speech. The 
speech was about “How to maintained and improve our de-
clining Language.” On his speech he thoroughly elaborated 
and clarifies all the doubts of all the queries of our school 
students. Seeing this great opportunity, Gen Lungtok lak 
(Chief of editor board) and his editorial members presented 
two new Tibetan Fairy Tale books before the Rinopche to 
grace the books. After doing the honors of gracing these 
books, all these books were distributed to all the school chil-
dren and teachers. After finishing the Rinpoche’s speech, 
he gave away the prizes to the students who participated 
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in computer’s competition. At the end, as per our request 
he gave consent to take a group photo school teachers with 
him.

28/11/2015:
There had been dialectic competition between classes Six, 
Seven and Eight. Four tudents were selected by teachers 
from each class. During this competition all the partici-
pants came one by one and asked all the questions to the 
opponent participants who were supposed to answer the 
questions as per debate competition rules. The main aim 
of this dialectic competition was to enhance the students’ 
knowledge in Dialectics and philosophy. So, that’s why 
every year our school takes initiative to hold philosophy 
competition. For the competition we invited learned phi-
losophy teachers of our monastery as judges. They are 
Geshe Gendun Shakya, Geshe Jigme Wangdu, Geshe Dawa 
Sangpo, Geshe Palden Wangchuk, Geshe Tseten. Amongst 
these judges, our school’s dialectic teachers were also 
present.

03/12/2015:
We had Tibetan Grammar and debate competitions and 
English spelling competitions among lower classes. The 
scripts were prepared by Tibetan teachers. The teachers 
took initiative to organize the competition. During the 
Competition, the chief Guests were Tsendok Rinpoche, Gen 
Norsang, the former Gaden Lachi Chant master, and also 
many of our learned Geshes of our monastery were present 
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to witness the competition. Besides the Guests, there were 
many lay people and monks of our monastery were present 
as a mass audience in the school. At first, Tibetan Debate 
Competition was started between Class VI and VII stu-
dents. Class VI students stood for the motion on the topic, 
“Money is more important than Education”. And the class 
VII students stood against the motion on the topic. After 
finishing the debate, there was Tibetan Grammar compe-
tition between class IV and V which question are shown 
through the projector and answers were given by students 
verbally. Later, there were spelling competition between 
classes I, II and III. In that competition the buzzer round 
was introduced to alarm the participants regarding the 
time limitation while answering the questions. 

15/12/2015:

Our School celebrated 43rd Anniversary of school Founda-
tion Day. All the teachers and students celebrated this day 
in a delightful manner. Senior students prepared the lunch 
and dinner for all. For the ceremony we invited three chief 
instructors of the monastery, two former abbots, Gazi Rin-
poche, Tsendok Rinpoche our Monastic Philosophy and Di-
alectic teachers. 

The program started with both the Tibetan and Indian na-
tional anthems. School’s vice principal Mr. Ngodup Tsering 
narrated a brief story of school and elaborated school pro-
gressive scale from the beginning. And he also took the op-
portunity to thank all our senior monks for their commit-
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ment and dedication shown towards the school from the 
very beginning.  

Then the school’s 2015 annual magazine was opened by His 
Eminence Khensu Rinpoche Geshe Lobsang Choejor. He 
even gave away prizes to the rank holder in dialectics com-
petition which held on 28/11/2015. His eminence Gen Dawa 
gave away prizes to all the Tibetan debate Participants. 
Gaze Rinpoches’s special reward was given to the partic-
ipants of the Spelling Competition who gave maximum 
answers correctly. Tsendok Rinpoche also gave prizes to 
the students who participated in Tibetan grammar com-
petition.

The ceremonial function was ended with the vote of thanks 
from Geshe Ramjor la, the school director.

11/03/2015:

School was reopened after two months of Winter Vacation. 
Meanwhile, new school directors were appointed by the 
monks. They are Geshe Tenpa Gyaltsen and Geshe Ngawang 
Tenzin. Before commencing our academic session of this 
year, they directors called for all the school staffs and had 
a meeting. The purpose of the meeting was for the develop-
ment of school and students’ education in the coming year. 
The new directors and teachers shared and exchanged 
their suggestions.
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16/03/2015:
The school’s new directors took initiative to take group 
photo of all the teachers and students. This group photos 
was to showcase the start of new academic for the year 
2016-2017. During this time, both the teachers and students 
share some candid moment while clicking group photos. 
Also, this photo was shot in the sun light which was rising 
from the east and at the same time it really ignited the real 
passion amongst the school students and teachers.

27/04/2016:  
Monastic annual examination for the session 2015-16 was 
started from this day. In the morning the monks were as-
sembled in the main prayers hall to listen for the examina-
tion rules and to collect hall-ticket for the examination.  

15/05/2016:

The school started for the new class session even though 
the annual result was not yet declared by the monastery. 
Library cum Stationary in-charge Ven. Lobsang Dhargyal 
(Neten) lak distributed the new textbooks to the students. 
Along with the textbooks Ven. Lobsang distributed four 
notebooks (designed and published by the school itself) each 
students.

22/05/2016:
The school director announced three days school of for the 
school picnic. A day’s meal was arranged at the school 
for all the teachers and students. The school didn’t call for 
any cooks from outside as the senior students are always 
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interested in cooking and so they voluntarily cooked the 
food. During those three days picnic, all the teachers and 
students gathered in the school courtyard and enjoyed dif-
ferent indoor games. Seeing this great opportunity, all the 
students played some exciting games and enjoyed delicious 
food which was served by senior students.

26/05/2016:
Monastic annual examination results were announced on 
this day. All the teachers were very happy that most of 
the school students, except few of them, were passed with 
good results. All the students who got positions in the class 
received prizes from our honorable abbot and the presi-
dent of monastic education committee. Other meritorious 
students were rewarded by monastic education commit-
tee. Master Passang Tsering from class six received the 
prize for the best student of the year 2015. Class One was 
awarded prize for the best class and scoring the overall 
highest percentage.

31/05/2016:

School director called for a meeting in our school prayer 
hall. He invited honorary three chief instructors of the 
monastery, school teachers, all the leaders of the Twelve 
House (Khangstens) of the monastery, and representatives 
of monastic Examination Board Committee. The main 
purpose of this meeting was to enhance the education 
pattern of the present education system. 



122 The Quest VIII-2016

At last, the meeting was adjourned with honorable abbot’s 
speech for the welfare of the school and students. However, 
meeting was well planned and well executed at the end of 
the day.

05/07/2016:

Our School celebrated His Holiness 81ST Birthday in our 
school prayer hall. Actually, we were meant to celebrate 
this day on the 6th of Jul as usual. But due to insufficient 
time, we had to celebrate this day on 5th of July.

We celebrated this day around 1 30 p.m. in the afternoon. 
At first our School principal Gen Tempa la lit the butter 
lamp as offering to our  his holiness Portrait.  Then, Gen 
Tempa la cut the Birthday Cake and distributed to our 
school teachers and students. Afterwards, Our School Vice 
principal Mr, Ngodup Tsering la gave some speech on this 
auspicious occasion. 

Meanwhile, each student from class-8 and class-7 narrated 
some speech in English and Tibetan regarding his holiness 
on this auspicious day. In the end, however, it was  excit-
ing day for both the students and teachers.  
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