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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་ཀི་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད།  ༡༌༌༌༣༧ 
༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༤ པ། དི་བ་དིས་ལན།  ༣༨༌༌༌༤༡ 
༣ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༤ པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་ལན་ཁག ༤༡༌༌༌༥༠ 
༤ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༧ པ། དི་བ་དིས་ལན། ༥༡༌༌༌༥༢ 
༥ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༧ པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་ལན་ཁག ༥༢༌༌༌༥༦ 
༦ ལས་བྲེད་འདྲེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་མི་ཞིག་གི་འོས་བསྡུ། ༥༧༌༌༌༦༠ 
༧ གོང་གསལ་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་ཀི་བགྲོ་གྲེང་མུ་

མཐུད། 
 

༦༡༌༌༌༨༢ 
༨ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། ༨༣༌༌༌༨༤ 
༩ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་། ༨༤༌༌༌༡༢༡ 
༡༠ སོང་པའི་དུས་ཚོད། ༡༢༢༌༌༌༡༢༤ 
༡༡ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། ༡༢༤༌༌༌༡༣༦ 
༡༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ། ༡༣༧༌༌༌༡༣༨ 
༡༣ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། ༡༣༩༌༌༌༡༤༠ 
༡༤ གཞུང་འབྲེལ་ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། ༡༤༠༌༌༌༡༤༡ 
༡༥ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ། ༡༤༡༌༌༌༡༤༢ 
༡༦ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། ༡༤༢༌༌༌༡༤༣ 
༡༧ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། ༡༤༣༌༌༌༡༤༥ 
༡༨ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ། ༡༤༥༌༌༌༡༤༩ 
༡༩ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པའི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ།  ༡༤༩༌༌༌༡༥༢ 
༢༠ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པའི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ། ༡༥༢༌༌༌༡༥༣ 
༢༡ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པའི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ། ༡༥༣༌༌༌༡༦༠ 
༢༢ གཞུང་འབྲེལ་ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་བཅས།། ༡༦༡༌༌༌༡༦༢ 

 



1 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་
ཐོག་ཕོགས་ཡོངས་བགོ་གེང་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་
སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་ཆུང་ཆུང་བཞྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། སྱིར་བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་དེ་ཚོར་བསྟུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་དང་འབྲེལ་
བའི་ཐོག་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
 དང་པོ་དེར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སོན་མ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་སྟངས་འགྱིག་ཡོད་ན་འདྲ་མེད་ནའང་འདྲ།  ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་རེད་དམ་ཡང་ན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རེད་དམ་ཞུས་དུས ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རང་ཡྱིན་
གསུངས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལ་སྟོན་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ནང་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མང་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ད་ལྟའང་མཐོང་བསད་ཀྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་ངོ་མ་དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་ནང་སྱིད་ལྷན་
ཁང་གྱི་བར་ལ་ཐག་ེ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསད་དུས ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མ་བཞུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བཅར་དགོས་
མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་།  དེ་རྱིང་ཡང་བཞུགས་མྱི་འདུག  ཁ་སང་ཡང་བཞུགས་མྱི་འདུག  ཁ་ྱིན་ཡང་བཞུགས་མྱི་འདུག་
ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གྲྭ་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནམ་གསུངས་དུས་དེ་མྱིན་
པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག  ཡང་གཅྱིག་གཅྱིག་དོན་དག་མང་པོ་གསུངས་དུས ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཕ་གྱིར་ཚུགས་བསད་མེད་
པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་གནད་དོན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕག་ལས་
ཡག་པོ་གནང་ནས་དེ་འདྲའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་
ཡོང་བ་ཡྱིན་ནམ། ལྷན་ཁང་གཞན་དག་ལ་སོང་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་དེ་ཡོང་གྱི་འདུག  
དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐུག་ཀྱང་ཐུག་སོང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་དྲུང་དུ་གཅྱིག་བཅར་དགོས་དྲན་དུས་བཞུགས་མྱི་འདུག་
ཟེར་བ་དང། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་བཞུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆེར་བང་སྱིག་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་
མཇལ་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚོ་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་གང་འདྲ་བྱས་
ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་དོན་ཚན་དང་པོ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་གྱིས་པ་དེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ ལས་དོན་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་པར ། 
ན་ནྱིང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་། ཀར་ཎ་ཌ་ཀའྱི་མངའ་སེའྱི་གཞུང་དང་མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་
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ཚོགས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དག་གྱི་ཚིག་ཐོ་དང་གནད་དོན་དེ་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནང་སྙན་སོན་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ ། དྲེ་ཡང་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག  དེ་ཚོར་དངོས་གནས་བསགས་
བརོད་འོས་པ་དེ་འདྲ་འདུག དེ་དང་མམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེ་ཚོར་ཟ་འབྲུའྱི་ལག་ཁེར་
དེ་རག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཤོད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དུས་དུས་ལ་ང་རང་ཚོས་དོ་
སྣང་མེད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག དུས་དུས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་ལས་དོན་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་
ཡྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ེ་ཆར་འཁྲུངས་སྐར་དུས་
ཆེན་སྐབས་སུ་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་བོན་ཆེན་ J.S Bali ཡྱིས་བོད་མྱི་ཚོར་འབས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་ལ་སོར་མོ་གསུམ་བྱེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞྲེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མས་ལག་པ་བརྡབས་པ་རེད།  ང་རང་ལ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་རག་གྱི་མྱི་
འདུག་ལ་རག་ས་དེ་ཡང་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་
བྱས་ནས་རག་གྱི་རེད་དམ། ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོར་མཐུན་རེན་དེ་གང་ནས་རག་གྱི་རེད་དམ།  འདྱི་དང་རྱིགས་
སུ་བཅས་པ་ཚང་མ་ཡོད་ཀྱི་རེད། འབས་དང། གོ་རྩམ་དང། བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་དག་ཁོང་གྱི་
གསུང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན ། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཧྱི་མ་ ཅཱལ་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མར་རག་གྱི་
ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག་སྟྲེ། ཡྱིན་ནའང་མར་ཡོང་དུས་ལག་འཁེར་འདྱི་མེད་ན་རག་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ལག་འཁེར་འདྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚང་མར་རག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  དེ་འདྲའྱི་ཁོམ་ཆེན་པོའ་ིནང་དུ་ང་ཚོར་སྐད་
གསངས་མཐོན་པོས་གསུངས་བཞག་པ་དེ་ཚོར་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་དེ་ཁ་སང་སོན་མ་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་སོན་རྩྱིས་སྐབས་སུ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད།  སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་དེར་བཞུགས་མྱི་འདུག རེས་སུ་བཀའ་ལན་འདྲ་གང་ཡང་གནང་མ་སོང།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་དང་
འབེལ་ནས་ལས་བསོམས་དེའྱི་ནང་དུ་ཤོག་གངས་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་
དུས་སྟོན་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་རྒྱལ་ས་སྱིམ་ལར་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་
དེར་བསྐྱར་ཟློས་མྱི་དགོས་པ་བྱས།  དེའྱི་རེས་སུ་ེ་ཆར་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་སེང་ལོར་ལ་ཚུགས་གནང་བ་རེད།  
དེར་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཟེར།  སོན་མ་དེར་ཧྱི་མ་ལ ་ཡའྱི་དུས་སྟོན་ཟེར།  དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་ཚང་མ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གོ་སྱིག་བྱས་བསད་པ་དེ་དག་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་དང་ཐབས་འཚོལ་
གནང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ།  ཡྱིན་ནའང་གོ་སྱིག་བྱེད་མཁན་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་
འཚམས་པ་མཐོང་སོང།  ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  སེང་ལོར་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་གོ་སྱིག་བྱས་པ་
རེད། བོད་ཀྱི་འགེམ་སྟོན་ཁང་ལ་སོགས་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིགས་ཚར་
དུས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་འཆར་གྱི་གནས་སྟངས་ དང་གོ་སྱིག་བྱེད་མཁན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཁད་
པར་ཞིག་འགོ་ཡྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་སུ་བཅས་པ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན འང་ཁོ་
གཅྱིག་རང་དབང་རང་ཡྱིན་དུས ། རྒྱུགས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནད་དོན་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་དྲན་
གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་ནང་གཅྱིག་རེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དངུལ་རག་
གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ཕ་གྱིར་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དེར་བལྟས་ནས་གཏོང་ས་དེར་འགན་ཁུར་མཁན་དེས་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཚེས་པ་ ༡༠ ྱིན་མོར་ Dilli Haat ལ་ལས་འགུལ་སེལ་འཆར་རེད་པ། དུས་སྟོན་ཚུགས་རྒྱུ་དེའང་
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ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་ཤེས་ཚོད་ལ་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་དངུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རོགས་རམ་ཐོབ་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་མྱི་དགོས་པར ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ན་ཡག་པ་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་སོན་མ་ནས་
ཞུས་ཡོད་ལ་ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་འདྱི་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་མྱི་  ༡༠༠༠ ཁེ་ཎ་
ཌ་ལ་གཞྱིས་སོ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ ༩༣ རེད། དེའྱི་རེས་སུ་
ཐེངས་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་གསུམ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།  དོན་དག་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པ་ ༦ པ་ཞྱིག་ལ་མཇུག་བསིལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟའྱི་མྱིའྱི་གངས་ཀ་འགོ་སྟངས་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་མྱིའྱི་གངས་ཚད་གཟུང་ས་གཏོང་རྒྱུ་དེ། ཕར་འགོ་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་ལག་འཁེར་རམ་ཡང་ན་སོ་
སོའ་ིའཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་གངས་ཚད་ཉུང་ཉུང་བྱས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་དམ།  
ཡང་ན་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་ཁྲེ་ཎ་ཌ་ནས་འགན་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས ། འགན་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་གནས་
སྟངས་དེར་བལྟས་ནས ། ད་ལྟའྱི་གངས་ཚད་དེ་ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན །  ༡༠༠༠ ནང་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ ། དེ་དང་མམ་དུ་གནད་
དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་ནང་སྱིད་དྲུང་འཕར་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་
བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་ཐོག་ལ་འགོ་ ཡི་ཡོད་
ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་དེ་ཚོས་ནང་སྱིད་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་ཐུགས་འདོད་མ་ཁེངས་
ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ནང་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་ཁབ་དང་བཀའ་རྒྱ་ཆ་ཚང་མྱི་དེ་ཚོར་བཏང་
ཡོད་ས་རེད།  གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་གསལ་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ བཤད་ནའང་ད་དུང་ན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན ། མྱི་དེའྱི་
རྱིགས་ཀྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ཆ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་ན་མཐའ་
མཚམས་ཀྱི་ེ་འགམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དོགས་འདྲྱི་ཁག་ཕེབས་པར་ངས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དོགས་ འདྲྱི་དེའྱི་རྱིགས་ཕེབས་སའྱི་སྱིངས་ཆ་དེ་གོས་ཚོགས་རེད།  གོས་ཚོགས་དེའྱི་
བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཡོད་མཁན་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་དང་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་
བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དང་པོ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་བདེན་པ་རེད་ལ ། དེ་སའྱི་བཀའ་
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བོན་ཁྱི་པ་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལོགས་གནང་བའྱི་སྐབས་ངས་ཞུ་ཚོད་འཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ།  དེ་མྱིན་དེ་སོན་གྱི་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ཚོད་མང་བ་བཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ ། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཡར་ལངས་
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རེད་ལ་འདྱི་ངས་ངོ་བཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་ཐོག་མ་དེར་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང། ད་ལྟའྱི་ཆར་དུས་ཚོད་དེ་གན་འཕང་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་ཛ་དྲག་པའྱི་དུས་ཚོད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་རེ་བ་དེ་བཟང་
ས་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ ། བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་གསལ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཚང་
མས་ནུས་པ་གཅྱིག་ལ་བསྱིལ་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་
གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་རེ་བ་བཟང་ས་ནས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་།  ག་སྱིག་དེ་སྡུག་ས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་
མར་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་དེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངས་གཞྱིས་
ཁག་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དངོས་གནས་བྱས་ན ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡྱིན་
ན་མཚམས་གཟྱིགས་ཕྱིན།  གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་སེབ ས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རེད ། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་གྱི་ཐོག་ནས་མང་ཆེ་བ་འདྱི་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་ལ་ཡྱིན་ན ། ཐེངས་བཅུ་ལས་ལྷག་པ་འགོ་དགོས་
བྱུང་ནའང་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་
ནས་མྱི་མང་ལ་མར་གཏམ་བཤད་བྱས། མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་ཡར་གཅྱིག་བཤད། དེ་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་ནས་རྡ་རམ་ས་
ལར་ཡར་ལོག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱིས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་བཞག་པའྱི་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པའང་ས་བགོས་བྱས་ནས་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེས་རྱིམ་པ་གཅྱིག་
ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནང་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ངོ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་མཁན་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ ། ས་
གནས་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སར་དང་མྱི་འདྲ་བར་ས་གནས་
ལ་ཕེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཐོག་
ནས་ལས་ཀ་རང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས ། ཞུ་གཏུགས་བྱེད་ས་གཙོ་བོར་བརྩྱིས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་བསམ་བོ་ཁེར་སྟངས་ཤྱིག་དང་། ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཤྱིག་དེ་འདྲ་ཆགས་
སོད་ཀྱི་ཡོད།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་བོན་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཅར་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག  བཅར་
མཁན་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཐུག་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ངས་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་
སར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བྱེ་བག་པར་བལྟས་ནས་སེབ ས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  བོད་གཞུང་ཞེས་ང་ཚོས་ཐ་སྙད་ཁྱིམས་
མཐུན་གྱི་ག་རེ་བེད་སོད་གཏོང་མྱིན་ལ་མ་བལྟས་པར་མྱི་མང་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང།  སྱིག་
འཛུགས། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས ། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་
བསམས་ནས་བདེ་སྡུག་ཞུ་བར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཁ་ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་བདེ་སྡུག་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕན་བུ་ཕན་བུ་རྫུན་ཤོད་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་རྫུན་དེ་
དག་ཐལ་ཆ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གང་ལྟར་ཡང་བདེ་སྡུག་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་སྐུ་ངོ་དྲུང་
ཆེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།  འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ང་རང་ཚོ་སུ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཐུག་གྱི་ཡོད་སྟབས ། 
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ཡོང་མཁན་དེའང་མང་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་མེད་འགོ་མ་གཏོགས ། ངས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་དེ་ངས་ཞུ་ཚོད་འཐྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་འདྱིར་མེད་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་
འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ཡྱིན་ན ། འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ངས་དེ་རྱིང་འདྱིར་སོབས་པ་ཆེན་པོ་བྱས་
ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལས་བྱེད་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སྱིར་བཏང་
ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ཡྱིན་གྱི་རེད།  འགན་ཁེར་ཐུབ་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་ད་ལྟ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་
ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། བཀའ་བོན་ཡོད་ནའང་མེད་ནའང་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་སྙན་སེང་ཞུ་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གོ་
ཆོད་མཁན། ཐག་གཅོད་ཐུབ་མཁན་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་བལྟ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་རྩ་བ་
ྱིད་ནས་འགོ་ཡྱི་མེད་ཅེས་འདྱིའང་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཟ་འབྲུ་ལག་ཁེར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་ འདྲྱི་ཞྱིག་
ཕེབས་སོང་ ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་སུ་ད་ལྟ་ལངས་པའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་གྱི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྲེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་འདྱིར་བོད་
མྱི་ཡོངས་སུ་ལབ་དུས། ཟ་འབྲུའྱི་ལག་དེབ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། Ration card 
ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མངའ་སེའྱི་ལས་འཆར་ Rajiv Gandhi Anna yojna ཞེས་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཐུབ་པ་བྱུང་
སོང་། འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཇུག་གནོན་བྱས་པ་ཡྱིན། ལས་དོན་གྲུབ་སོང་།  དེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་འདྱིར་ འཕྲལ་དུ ་
ངས་གོང་ཚད་ཅིག་དྲན་གི་མྱི་འདུག་སྟེ ། འབས་དང་འབྲུ་ལ་སོར་མོ་གསུམ་དང་གྱིས་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་ཆགས་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་འཕལ་དུ་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  དེ་
དང་མམ་དུ་ད་ལྟ་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་ཡྱིན་ནའང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།  BPL 
(Below Poverty Line) མ་ཐག་ཡྱིན་མཁན་དང་སྱི་མཚུངས་བྱས་ནས་རྱི མ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ནང་
དུ་བོད་པ་ཞེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་མམ་དུ་བྱས་ནས་ང་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
སོ་སོར་བཏང་ནས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་གནོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་
ཚོས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཀུམ་རའོ་དང་ས་ཉོན་ཁུལ་ལ་འདྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་རག་གྱི་འདུག་ཅྲེས་ལབ་མཁན་བྱུང། རྡ་རམ་
ས་ལར་རག་དང་མྱི་རག་པ་གྱིས་ཀ་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད་ལ ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཡང་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་གང་འདྲ་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ངེས་པར་དུ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ད་ལྟ་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་རང་
གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལྷག་
སོད་ཀྱི་འདུག  དེ་ད་ལྟ་ཕན་ཙམ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཁད་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན་ཧྱི་མ་ཅཱལ། ཀར་ཎ་ཉ་ཀ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་དང་མམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཡོངས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གནས་སོད་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་དེ་དག་ལ་གཟྱིགས་ཕོགས་
དང་བལྟ་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་
ཚོ་རྱིམ་པས་ཐོན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།  མ་གཞྱི་འདྱི་གཅྱིག་བྱས་
ན་ད་ལྟ་རེས་སུ་ཞུས་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ  ད་ལྟ་འདྱིར་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། དུས་ཚོད་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འགོ་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་སོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་བོན་ཆེན་མཆོག  G.S Bali ཡྱིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞག་པ་དེ་དངོས་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དག་གོ་སྐབས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དང་ ། ཁ་
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གསལ་དུ་ཕྱིན་ཡོང་བའི་ལམ་སྟོན་ག་རེ་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་གསུམ་པ་དེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་  
Festival བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན།  དེ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཚེས་ ༡༠ ྱིན་སར་ཡང་དུས་དྲན་གོ་སྱིག་བྱ་
རྒྱུའྱི་ཐད་དོགས་འདྲྱི་དང་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་
ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།  འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
སོ་སོས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ ༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་རྒྱས་པ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་
ཡོད་བསད་པ་རེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་ལམ་སྟོན་དང་མམ་རུབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དབུས་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་འགན་ཁེར་བ་རེད།  འདྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན ། དེ་དག་ཚང་མ་མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་བཞུགས་འདུག  ལམ་སྟོན་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་དག་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་དགའ་བསུ་མ་གཏོགས་མེད།  དངུལ་ཐབས་ཤེས་ང་ཚོས་བྱས་པ་ཡྱིན ། ང་ཚོས་བྱེད་དགོས་ཡོད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་
རྩ་བ་ྱིད་ནས་མེད།  དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་དེ་འདྲ་དྲན་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ལ་དེ་རྱིང་འདྱིར་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་ཐོབ་པ་དེར་དགའ་པོ་བྱུང།  ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་དེ་ཚོ་ལའང་བསགས་བརོད་ ཅིག་གནང་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དེའང་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཀར་ ཎ་ཉ་ཀ་བོད་མྱིའི་གནས་སོད་མང་ཤོས་བྱ་ཡུལ་མངའ་སེ་དེའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས ། 
གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་ད་ལན་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་སོར་མོ་འབུམ་  ༥༠ བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རེད།  དེའྱི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོས་སྱིངས་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེས་མ་ཚད་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་
ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུར་ལོ་ལྟར་བཞྱིན། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་རྒྱས་པ་སྲུང་བརྩྱི་འདྱི་མ་གྱིར་གནང་
རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང། དེའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་དེ་ད་ལྟ་མངའ་སེ་དེ་དག་ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོན་རྩྱིས་ནང་དུ་དངུལ་འཁེར་ནས་ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་སྐབས་
འཚོལ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཆབ་སྱིད་སེ་ཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་གནང་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོ་ཚོ་མངའ་སེའི་གཞུང་སོ་སོས་རྒྱབ་གེར་གནང་བའྱི་སྐབས་དེར ། ཧྱི་མ་
ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱིས་དེའྱི་སོན་ལ་རྒྱབ་གེར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེར་
འདོད་པ་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་དང་མམ་དུ་མམ་རུབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་མེད་འདྱི་ང་ཚོས་འགན་
ལེན་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་
ཕེབས་ན། ང་ཚོས་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ནོ་ཝྲེལ་ཞི་བདྲེའི་ གཟྲེངས་རགས་
བཞེས་པའྱི་ྱིན་མོ་དེའང་སྲུང་བརྩྱི་རྒྱས་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
བཀོད་ཁབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁབ་ཁོངས་མྱི་མང་ལྷག་པར་དུ་
ལྡྱི་ལྱིའྱི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས ། གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དེའང་རྣམ་པ་ཚོར་
སོན་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར ། ཀར་ཎ་ཉ་ཀར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཡྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་
ཆེན་སྲུང་བརྩྱི་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་ལྷོ་སྱི་ ལས་ཁུངས་ཡྱིན་མ་གཏོགས ། 
ང་ཚོ་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་ནང་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་ ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
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ས། ལྷག་པར་དུ་ཀར་ཎ་ཉ་ཀའྱི་གཞུང་མམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་ས་དང་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ས་དེ་ཚོར་དྲུང་ཆེ་དང་བཀའ་བོན་
འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་མར་བཅར་བ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཀར་ཎ་ཉ་ཀར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཡྱི་
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩྱི་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོ་དེ་ལྷོ་སྱི་བྱས།  ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་ཁག་ལྔ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དག་དང་མམ་འབེལ་ཁག་གི་ཚོགས་མྱི་བྱས་ནས ། གང་ལྟར་ཀར་ཎ་ཉ་ཀར་ཡོད་པའྱི་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱི་དེ་དག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱིར་གོ་སྱིག་
བྱས་བསད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་ལྡྱི་ལྱིར་གནས་བཞུགས་ང་རང་ཚོའྱི་སྐུ་ངོ་བསྟན་པ་
ལགས་ཚོགས་གཙོ་བྱས། དེའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དེ་དག་ཚོགས་མྱི་བྱས། དེ་ནང་བཞྱིན་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང།  བརྒྱ་འཐུས་དང་དེ་དག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དེའྱི་གོ་
སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དངུལ་ཐབས་ཤེས་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དབུས་ཀྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་
ཟེར་ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད ། དངུལ་ཐོན་གབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བར་ བརྒལ་ཐོག་ནས་སོར་འབུམ་གསུམ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ེ་བའྱི་ཆར་གོས་ཚོགས་མ་ཚུགས་པའྱི་ྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་དུ་བཀའ་བོན་མ་གྱིར་ཀ ར་ཎ་ཉ་ཀར་
བཅར་ནས། ཀར་ཎ་ཉ་ཀའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་མམ་རུབ་གནང་ནས་སོར་འབུམ་ ༩་༥ གནང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་དང་ ། ཧྱི་མ་
ཅཱལ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་མམ་རུབ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་སོར་འབུམ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། 
འདྱིའྱི་རེས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཇུག་གནོན་བྱེད་དགོས་པ་མེད་ཅེས་གཞན་གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་
འདུག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ལས་ཀ་ཡང་དུ་འགོ་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ད་ལྟ་ཡོང་
སྟངས་བྱེད་སྟངས་འདྱི་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ལ ། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་
དགའ་པོ་བྱུང། དེ་ནས་ཀར་ཎ་ཉ་ཀའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་
ཚུན་ལ་ཚར་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་འདྱི་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ལས་གཞྱི་དེ་ྱིད་ཁེ་ཎ་ཌའྱི་ཁྱིམས་འཆར་
ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བསེབས་ཡོད་དུས ། ཁྱིམས་འཆར་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་དུ་ལས་ཡུན་གྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༥ པ་བཀོད་ཡོད་སྟབས། དེའྱི་ནང་དུ་ཚར་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚར་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོར་ཡང་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག མྱི་གངས་བཤེར་གཏོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་རེད་ལ ། དོ་བདག་སོ་སོའ་ིསྐུ་གཟུགས་ ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཕེབས་མ་
ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  གཙོ་བོ་འདྱི་ཁེ་ཎ་ཉ་ཕོགས་ནས་འགན་བཞེས་མཁན་ཚོགས་པ་  Project Tibet 
society ཞེས་པ་ནས་བོད་མྱི་ཚོར་ལས་ཀ་འཚོལ་རྒྱུ་དང་སོད་ས་ག་སྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས ། ཁོ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་སེབ་གཅྱིག་ལ་མང་ཙམ་མང་ཙམ་འགོ་ཐུབ་ན་
བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་དེ་ལྟར་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་བོ་འཚབ་ཡོད་ལ། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འབེལ་ཡོད་ཚོར་དེ་འདྲའྱི་བོ་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག  མང་ཙམ་མང་ཙམ་མམ་དུ་འཁྱིད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ བར་དུ་ད་དུའང་ཏག་ཏག་ཅིག་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གོ་སྐབས་དེ་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་ཕར་ཡྱིག་འབེལ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ་བོ་འཚབ་ཏན་ཏན་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་ངོ་དྲུང་འཕར་དང་འབེལ་བའྱི་ད་ལྟ་ཁྱིམས་
གཏུགས་བྱས་པའྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕོགས་
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དེ་ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང་ ། དེའང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དེ་དག་ཡྱིན་ནའང་ ། དྲང་བདེན་ཞྱིག་
དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དྲང་བདེན་དེ་འདྲ་གཙོ་བོར་གཞྱི་བཞག་ནས ། ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས ། ང་རང་
ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནད་དོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། དེ་དག་ལ་རྩ་བ་ྱིད་
ནས་ང་ཚོས་བཟོད་ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ལག་བསྟར་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ནང་
བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་འགན་ཁེར་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་རྩ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་
བཙུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན ། ལས་བྱེད་དེར་སྲུང་སོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འབུམ་སེ་ལར་ཕོགས་བསྐྱོད་བྱས་པའྱི་སྐབས་དེར། མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་ནང་དུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ལས་གཞྱི་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཕ་གྱིར་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་དང་མམ་དུ་བྱས་ནས་བར་ཆད་བཟོ་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཛར་ཛོར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་མཁན་ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་སྐུ་བགེས་པ་དེའང་ལས་ཀ་དེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མྱིན་པ་ཁེ་ ཎ་ཉ་ལས་གཞྱི་ཟེར་
དུས་ལབ་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་དེའྱི་ནང་དུ་འགོ་དུས། འོས་ཆོས་ཚང་དང་མ་ཚང་མ་འགྱིག་པའྱི་
མྱི་དེའྱི་མྱིང་མར་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གདོང་ལེན་མང་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་དྲུང་
འཕར་དང་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས ། དངོས་གནས་དྲང་
གནས་དེ་རྱིང་གཟྱིགས་དང་སྐད་ཆ་དེ་ཙམ་ལྷག་མེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་འདྱི་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་འོས་ཆོས་ཚང་བའྱི་
མྱི་དེ་འདྲ་ང་ཡོད་ཅེས་ཐོན་མཁན་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་སར་མ་བྱུང།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་
ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་གདོང་ཐུག་དགོས་སར་ཐུག ངན་པ་ཤོད་དགོས་པར་ངན་པ་
བཤད། བཟང་པོ་ཤོད་དགོས་ས་ལ་བཟང་པོ་བཤད་ནས ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་དང་ ཁྲེ་ཎ་ཉའྱི་
ཁྱིམས་འཆར་གྱི་དགོངས་དོན་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུ་དང་ ། མྱི་སྣ་ངོས་འཛིན ་རྒྱུ་ Identify དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། བགོ་འགེམས་བྱེད་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ནས་
ད་ལྟ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ནང་དུ། ནང་སྱིད་དྲུང་འཕར་གྱིས་མྱི་ཞྱིག་ནས་དངུལ་ཟས་ནས་ཁོ་ཕ་གྱིར་འཛུགས་
རྒྱུ་བྱས་པ་རེད་མདོག་མདོག་བཤད་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་གཏམ་གེང་བྱས་པ་རེད། བཤད་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་
ཐོག་མ་ྱིད་ནས་ཁོས་བཤད་པ་དེར་གཞྱི་རྩ་མེད་ཅེས་ལབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་སྐབས་དེར་ང་ཚོ་འབེལ་ཡོད་ཁོ་རང་ཡྱིན་
ནའང་རེད་གསུངས་རྒྱུ་བྱུང།  ང་ཚོ་དང་པོ་  internal ནང་ཁུལ་གཙང་མ་གཅྱིག་བཟོས་ པ་དང་། གཞྱི་རྩ་རྩ་བ་རང་ནས་
མེད་པ་འདྱི་ང་ཚོས་ར་འཕོད། དང་པོ་རང་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པ་རེད་དེ། གོ་རྱིམ་དང་འགོ་སྟངས་དེ་ཕྱིན་ནས། ང་ཚོས་ཕར་
དོ་བདག་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་ བ་རེད། ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་ན ། ཁ་མཆུ་དང་པོ་རྒྱག་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་གྱིས་བཤད་པ་གཞྱི་རྩ་མེད་པའྱི་ར་འཕོད་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ཁོ་རང་ལ་ཤོད་མཁན་གྱི་མྱི་དེས་ཟེར་ནས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་བཏོན་པ་རེད།  མྱིང་བཏོན་པ་དེས་ཁོས་རྩ་བ་ནས་ཤོད་མ་
མོང་ཞེས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གཙང་མ་བཟོས་པ་རེད།  དེར་བརེན་
སྐྱོན་བརོད་བྱེད་མཁན་མྱི་དེས་ཁེད་རང་གྱིས་ས་གནས་མྱི་མང་འཛོམས་སར་ཁེད་རང་གྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཅིག་ལ་གཞྱི་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་དོན་གཞུང་
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གང་པོར་སྐྱོན་འཛུགས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ཕྱིའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་གོ་བ་ཡྱིན་ན་ཁེ་ ཎ་ཉའྱི་
ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་དུ་འདྲ་མྱི་འདྲ་བྱུང་བ་རེད ། བོད་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་དངུལ་བཟས་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ་
བདག་པོ་མ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན།  གནད་འགག་ལ་ཐུག ་གི་ཡོད་སྟབས ། ཁོས་དེ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཡོད་ལབ་པ་རེད།  
ཁོས་མ་བྱས་པ་རེད།  མ་བྱས་ཙང་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པ་ནང་
བཞྱིན། བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཁྱིམས་གཏུགས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཆ་ཚང་ཞིག་གོ་སྱིག་བྱས་པ་རེད། བར་
སྐབས་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེས་དབུ་མའྱི་ལམ་གི་ཟབ་སོང་དང་འབེལ་ནས་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། སར་ཡང་ཁོ་རང་
ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ནས་ང་རང་ལ་གཞྱི་རྩ་མེད།  བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།  ངས་བཤད་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་
ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་འགོ་མྱི་
དགོས་པ་བྱས་ནས་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་གྱིས་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་དེ་གསལ་བསགས་
བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། དེ་རྱིང་འདྱིེར་དོགས་འདྲྱི་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས ། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁེ་ཎ་ཉའི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད།  དེའང་གཙང་མ་བྱུང་ཡོད་
པའྱི་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་དེར་སར་ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་མང་པོ་གནང་བ་དང། གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཐོན་པ་
དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ངས་དེ་ཚོ་ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོ་
བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་བབ་ ཅིག་ལ་ཡོད་པ་རེད ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་སུ་སྱིད་སྐྱོང།  
བཀའ་བོན། སྱི་འཐུས་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ ། དོན་དམ་གྱི་དངོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན ། ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ི
འཁྲེར་ཕོགས་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ང་རང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རང་རང་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་པའྱི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་དང་མཐུན་འགྱུར་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་བསད་པ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་ལ། ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་ཀྱིས་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་དེ་ཚོ་གནང་བསད་པ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་རེད།  དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ ཁག་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་
དུ་འགོ་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་སྐྱོ་པོ་དེ་འདྲའང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དཔྲེ་
མྱི་སྱིད་པའི་ཡག་པོ་དེ་འདྲའང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན ། ལྷག་པར་དུ་
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མྱི་མང་འཚོ་བ་སྐྱོ་པོ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གོ་སྐབས་དང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ ཡོད་ནའང་། 
དེ་ཚོ་ཚུལ་བཞྱིན་ཡར་ཞུ་མྱི་ཤེས་མཁན་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་དེའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤེས་རོག་མྱི་ཐུབ་པའྱི་མྱི་དེ་འདྲ་ཏན་
ཏན་ཡོད་བསད་པ་རེད ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་ལ་འབད་བརྩོན་མང་པོ་གནང་འདུག དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ཅྲེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དོན་དག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་དང་འབེལ་
ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དང་པོ་དེ་སྱིར་ལ་གསར་འབྱོར་གྱི་ཆེད་དུ་ས་ཆ་ོས་བཞག་པ་དང་དེ་འདྲའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང། སྱིར་བཏང་ལས་བསོམས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན ། ནམ་རྒྱུན་ཁོ་དྲྱི་བ་དང་དེ་འདྲ་གང་ཡང་
ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བྱེད་དུས་དྲྱི་བ་དང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་གྱི་
བསགས་བརོད་ཆེན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༧༩ ཚུན་ཆད་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་
སེབས་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས། སོད་སྟངས། མཐུན་རེན་གི་ཐོག་
ལ་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་སྐབས་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་བར་དུ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། 
དེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དྲྱི་བ་ཇྱི་ཙམ་བཏང་ནའང་།  མེད། མེད། ཅེས་རྐྱང་རང་གསུང་རྒྱུའྱི་ལན་དེ་འདྲ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའང་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས ། གང་ལྟར་དེ་ནས་ཕར་སོབ་སོང་བྱེད་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕར་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་དང་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་
ནས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ལན་གྱི་ཐོག་ལ་དེ་ནས་གེན་འཕད་ལ་
འགོ་མཁན་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན ། ཁོ་རང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
གཞན་དག་ཕེབས་བསད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་མ་རེད་ཅེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་སོང།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ལས་
འཆར་དེ་ཚོའང་དེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་དང་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད། 
དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུས་ན ། སྱིར་བཏང་འཚོ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད།  དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོའ་ིཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ཡང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་ན ། ཕྱི་
ལོགས་ཀྱིས་བེད་སོད་བཏང་བཞག་གྱི་རེད། ཡང་གཅྱིག་བཤད་བཞག་ན་ནང་ལོགས་ ཀྱིས་བེད་སོད་བཏང་བཞག་གྱི་རེད་
ཅེས་ཤོད་དུས ། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་པར་སྦུ་སུག་དོག་པོ་འདྲ་ཆག ས་ནས་ཤོད་མྱི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་
འགོ་ཡྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོད་བསད་པ་རེད།  དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད་གནས་སོད་བྱེད་སའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་།  ད་ལྟའྱི་ཆར་འཚོ་རེན་གྱི་
ཐོག་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་
རྱིམ་པ་ཞྱིག་བསྱིག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར ། ཕ་གྱིར་ས་ཆ་ཞྱིག་ོས་པ་རེད ། གོང་གི ་ལན་གྱི་ནང་དུ་བགོ་
འགེམས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང།  གཅྱིག་བྱས་ན་གསལ་པོ་འདྲ་ཆགས་མ་སོང་དེ ། ཡྱིན་ནའང་གལ་
སྱིད་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  འབོད་སྐུལ་དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་
བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གྱི་ེ་འཁོར་ལའང་དེ་འདྲའྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད།  འདྱི་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ན ། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ང་ཚོ་ལོ་བཅུ་ཕག་འགའྱི་ནང་ལོགས་ལ་དེ་འདྲའྱི་མཐུན་རེན་
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གྱིས་ཁང་པ་བརྒྱབས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱིམ་ལར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞྱིན་ཌ་ལ་
ཧོ་སྱིར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་འདྱི་གྱིས་ཀ་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་ཁོ་རང་ནས་དགོངས་
པ་བཞེས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པའྱི་རྒྱ་ཁོན་རེད།  མཐོ་ས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ཐུབ་ན་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་རེད།  མཐུན་རེན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པས་
གནང་ཡོད་པ་རེད། དྲང་པོ་བཤད་ན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ལྔ་ཁང་ཟེར་བ་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཁང་པ་
ཆུང་ཆུང་དཀའ་ལས་ཤྱིག་རེད། དེ་ཚོ་སོན་མ་ལས་བསོམས་དེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་བྱིས་མོང་ ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་འདྱིའྱི་མཐུན་རེན་སར་ནས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་རོགས་རམ་གནང་བ་དེ་ ཧ་ཅང་
གི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཐོག་མའྱི་ཆ་ནས་འཆར་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བྱས་སོད་དུས ། ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕད་བཞྱིན་པ་དང་། སོད་མྱི་ཐུབ་པ་དཔེར་བཞག་ན་སྱིམ་ལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། ཆུང་ཐག་ཆོད་ནས་ད་ལྟ་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས ། ཡང་འདྱི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གྱིས་འགོ་སར་ེས་པ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཁ་ཤས་བཙན་པོ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བསད་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲའྱི་ཐོག་
ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གསར་རྒྱག་བྱེད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ས་
ཚང་མར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ངོས་ནས ། ཐོག་མ་ནས་འཆར་གཞྱི་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མཐུན་རེན་དང་རོགས་རམ་དེ་ཚོ་
དགོས་མཁོ་ལ་གཞྱིགས་ནས ། དང་པོ་ཁོ་རང་ནས་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་དང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མ་ཡྱིན་པར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི ས་
དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འདྱི་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གལ་
ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད།  དེ་ནས་ད་ལྟ་གཞན་ཞྱིག་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ད་ལྟ་འདྱི་རེད།  ང་ཚོ་འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་
ལོགས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབེལ་བའྱི་མཐུན་རེན་གནང་བཞག་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད། Dollar ས་ཡ་བརྒྱད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དངོས་སུ་ཕན་པ་དེ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་དམ།  Technoserve བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་དེ་ང་རང་གྱི་ཚོར་སྣང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་  Dollar ས་ཡ་བརྒྱད་རག་པ་རེད་ཅེས་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་ཆགས་སོང་ ། དེ་
ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་འབབ་ས་དེ་ནམ་མཁའྱི་འབྲུག་གགས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གཞྱིར་ཆར་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བབས་མ་སོང་བསམ་
པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོན་དངོས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཕན་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་ཤེས་རོགས་བྱེད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང། སོན་མ་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ ། Technoserve ཡིས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་རྒྱ་
གར་དང་བོད་པ་ཁ་ཤས་དང་ཐུག་མོང། མམ་དུ་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཡང་འཆར་གཞྱིའྱི་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་
ང་ཚོ་ལོ་མང་པོའ་ིསོན་ལ་བྱས་ནས། བར་ལམ་མཚམས་བཞག་དགོས་པ་དང་བྱེད་མ་ཐུབ་པ། ཡང་བྱེད་རྒྱུའྱི་འོས་འཚམས་
མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། འབེལ་བ་ཡོད་པའང་མྱིན་འགོ་བསམ་བསམ་གྱི་སྐད་ཆ་ཡང་ཁོ་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་
རེད་ལབ་ནས་བྱས་སོང། དེ་ཡག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་དེ་འདྲ་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་འདྲ་
ཡོང་གྱི་མ་རེད ། ང་རང་གྱི་མཐོང་ཕོགས་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་ཤོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་ངས་དེ་འདྲ་ཚོར་གྱི་མྱི་
འདུག ཁེད་ཚོ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས། ངས་དེ་འདྲའྱི་སྐྱོན་དེ་ང་རང་གྱིས་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འདས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་
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ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ ། ཨ་རྱིའྱི་ Dollar ས་ཡ་བརྒྱད་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་
འདྲ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ།  ད་ལྟ་ལས་བསོམས་དེའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་།  གཅྱིག་བྱས་ན་ཡོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད ། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་
གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དེར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ ། གཅྱིག་བྱས་ན་ངས་ཤོད་སྟངས་འདྱི་ནོར་གྱི་ཡོད་ན་ཧ་མྱི་གོ  ཡྱིན་
ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རེད ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བལྟ་དུས ། ཐག་
གཅོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནས་སྐབས་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྟབས་བདེ་པོའ་ིཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་
ཚོར་སྣང་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་གནད་དོན་ཆུང་ཙག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དཔེ་མཚོན་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
མྱི་འདུག་སྟྲེ། ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ན་སྱིད་བྱུས་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་ གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
ལས་དོན་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སྱིད་བྱུས་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདྱི་
ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་ནམ་རྒྱུན་ཚོར་གྱི་ཡོད། ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་མེད་འགོ་
བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་།  ཡང་སྐབས་རེ་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་དང་ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་པུ་བཤད་ནས་ལག་ལེན་དངོས་
སུ་ཁོན་ནས་བབས་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་མོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གྱིས་ཀའྱི་དཀྱིལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་བསད་པ་གཅྱིག་
དང། གཟྱི་བརྱིད་ཀང་ཡོད་པ་ལག་ལེན་ཡང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཚོར་
སྣང་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་བལྟ་སྟངས་དེ་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན ། དེ་ནས་ལས་དོན་ཚང་མར་ ད་ལྟ་མང་པོ་
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕན་ཐོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་
ཐོག་ལ་ལས་དོན་ཞྱིག་བྱས་ན། དམྱིགས་ཡུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གཟུང་དགོས་ཀྱི་འདུག འཆར་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཏིང་དགོས་ཀྱི་
འདུག དེར་བརེན་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ ལ་ངྲེས་པར་དུ་སྱིད་བྱུས་ལབ་ན་ཡྱིག་
ཐོག་ལ་བྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད།  གང་ལྟར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་འདུག་བསམ་པ་དེ་ནམ་རྒྱུན་ནས་མཐོང་གྱི་ཡོད། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དེ་འདྲ་ཚོར་
གྱི་ཡོད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་མཚམས་སྐབས་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག  
སྐབས་མཚམས་སྐབས་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། ཡང་ཕུགས་དང་གནས་སྐབས། འགོ་སྟངས་དང་
ལམ་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གལ་སྱིད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཡོང་
དང་མྱི་ཡོང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་དུ་སྱིད་བྱུས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་
ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བསགས་བརོད་གནང་དགོས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་གཅྱིག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་
ཐུགས་རེ་ཆེ། དེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་
ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ།  སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ།  ཨར་ལས་བྱས་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་དགོས་པ འི་སོར་ལ་བཀའ་
གནང་བ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོང་ས་རེད ། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་
ནས་ད་ལྟ་ USAID གྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ས་ཡ་བརྒྱད་གསུངས་སོང་།  ས་ཡ་བརྒྱད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་ངས་ཞུ་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚོད་དཔག་བྱས་པའྱི་དངུལ་རྩྱིས་འདྱིའྱི་ལས་འཆར་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དངུལ་འབོར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་ཚོད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་
ལྷན་ཁང་གཞན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། གལ་སྱིད་དོགས་འདྲྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ་
གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
གྱིས་ཤྱིག་ཡོད།  དང་པོ་དེར་ད་ལྟ་སྱིར་ལ་གསར་འབྱོར་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ ། སོན་མ་ལས་འཆར་
ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་ས་ཆ་གཟྱིགས་ཚར་འདུག  དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་
བཀའ་ཤག་རྱིང་པའྱི་ཐོག་ལའང་ཞུ ས་མོང་། བོད་ནས་ཕེབས་བསད་མཁན་ཆ་ཚང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྐྱབས་བཅོལ་གཞུང་ལ་བོ་
གཏད་ནས་ཡོང་བ་རེད།  འདྱིར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ གང་ལྟར་ཉུང་མཐར་མགོ་རྒྱུས་ས་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཟོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་བོད་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ།  བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་བསམ་བོར་གང་ཡང་བྱས་མ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་སྐྱེས་མ་སྱིད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག་ ཅྲེས་སབས ་དེ་དུས་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་དེར་བསགས་བརོད་དང་འབེལ་མ་འོངས་པར་འདྱིར་གཏན་དུ་
སོད་མཁན་གྱི་གསར་འབྱོར་རེད། ལྷག་དོན་དུ་འདྱི་ནང་བཞྱིན་སོན་མ་དྭ་ཕྲུག་ཡྱིན་པ་ད་ཆ་ནང་ཟྱིན་ནས་སོད་མཁན་རྱིགས་
ལ་བོད་གཞུང་གྱིས་བལྟ་རོག་བྱེད་དགོས་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་བལྟ་རོག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་གཞུང་ལ་བོ་ེ་རུ་འགོ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  
དེ་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སོག་ར་བྱམས་པ་གྱིང་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་མཐུན་རེན་དང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་
ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད།  ང་རང་ལ་གང་ལྟར་བྱམས་པ་གྱིང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་མྱི་རང་གྱིས་ག་རེ་གསུང ་གི་འདུག་ཞུས་ན ། 
སྱིར་བཏང་གྱི་མཐུན་རེན་འགྱིག་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པའྱི་རེས་སུ་རྒས་ འཁོགས་ལ་བལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་སུ་
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གང་ཡོད་པ་མ་རེད ། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་འདྱི་གསུངས་ཀྱི་འདུག  འདྱི་དངོས་གནས་ག་རེ་
ཡྱིན་མྱིན་དེ་བཀའ་རྩད་གནང་རོགས་གནང་ ། གལ་སྱིད་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དགོངས་མོ་རྒ ས་འཁོགས་ལ་ལྟ་རོག་པ་འཇོག་མྱི་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དེ་ནས་གྱིས་པ་དེར་རྡ་
སའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཆའྱི་སྟེང་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་  ༢༡༠ གནས་སྟངས་དེ་
སོན་མ་ཁྱིམས་ཁང་ནས་གཏོར་རྒྱུའྱི་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད་པ།  ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་
གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་སོན་མ་ལས་འཆར་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་བ་ཚོར་སོད་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་
དང་། དེའང་རྡ་རམ་ས་ལར་ཁོ་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱག་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན།  དེ་འདྲའྱི་ལས་འཆར་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་སོང་ ། དེའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བལ་ཡུལ་སོག་ར་བྱམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གསུངས་པ་
དེར་ང་ཚོས་མས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།  ང་ཚོས་གང་འདྲ་རེད་འདུག་བལྟས་ནས་འགྱིག་པ་དེ་འགྱིག་པ་དང་ ། འགྱིག་མེད་པ་
ཡྱིན་ན་དེ་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ད་ལྟ་  Tipa 
road དང་ Bhagsu ལམ།།སྐྱྱིད་རོང་གོང་རྡལ་ཟེར་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོས་དུད་ཚང་ ༢༡༠ ཞེས་བཤད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། རྒྱ་གར་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཁོ་རང་ཚོས་ད་ལྟ་གངས་ཀ་བཤད་བསད་པ་དེ་  ༢༡༨ ཞྱིག་ལབ་སོད་ཀྱི་འདུག  དེ་
ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་དེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ལའང་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེའྱི་སྐབས་དེར་ང་ཚོས་དཀའ་
ངལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་མེད་ནའང་བཟང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།  འདྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་
སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་མྱི་མང་གྱིས་ཀང་གོ་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་
ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕན་བུ་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  ཐོག་མར་ད་ལྟ་ཡོད་པའི་དུད་ཚང་ ༢༡༠ ཟེར་ནའང་རེད ། ཁོང་
ཚོས་ ༢༡༨ ཟེར་མཁན་ནང་ནས་ ༡༦ ཞྱིག་ལ་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་མྱིན་གྱི་དུད་ཚང་དེ་དག་ལ་དེའྱི་སོན་ལ་ཡང་ཐེངས་གཅྱིག་  ༩༠ གོ་གངས་
ཀྱི་ནང་དུ་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་ཡང་སོད་ཆོག་དང་མ་ཆོག་ བཤད་ཡོང་དུས ། སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་རེད ། དེའྱི་སྐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ཚོས་ཕར་ཚུར་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ནས ། 
དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ས་གནས་ འགོ་འཛིན་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་མྱིན་ནམ་བསམ་
བསམ་ཞྱིག་ཡྱིན།  དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ཐོག་མར་དཀའ་ངལ་ཡོང་བའྱི་
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སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་ཁེར་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན ། སོན་མ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕུད་ནས་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་དེ་དག་ལ་
ས་གནས་ནས་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ཚར་བའྱི་རྱིགས་དེ་དག་འབུལ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས ། དེར་
གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཤྱིག་ང་ཚོས་ འགོ་བཙུགས་པ་རེད།  དེའྱི་བར་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་རྒྱལ་ས་སྱིམ་ལར་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་འགོ་བཙུགས་བྱས་པའྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ན ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
National Green Tribunal ཞེས་པ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་འདྱི་བོད་སྐད་ནང་དུ་ཚུར་གེང་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
སོད་ས་མ་རེད།  ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་དེའང་མངའ་སེའྱི་གོང་རྱིམ་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་
གནས་བབ་ཡོད་མཁན་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་གྱིས་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་རེད། National Green Tribunal ནང་དུ་གནད་
དོན་བྱུང་བ་དང་། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ National Green Tribunal ནང་ལ། དུད་ཚང་ ༢༡༨ ཡོད་པ་དེ་དག་སྟོང་པ་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་རེད ། འདྱི་དག་གཏོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་མར་བཀའ་ཕེབས་འདུག  བཀའ་ཕེབས་ཡོང་དུས་མངའ་སེའྱི་གཞུང་
ནས་ཀང་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག དེ་ཚང་མས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ་འདྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། 
ཧྱི་མ་ཅཱལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་དང་འདྲ་བ་ཁོ་རང་ཚོས་གཟྱིགས་པ འི་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཆ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེ་
བ་ཞིག་གཏོར་བ་དང་བཏོན་པའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བྱས་ཙང་རང་
ཚོའྱི་ནང་དུ་དངངས་སྐྲག་བྱུང།  འཇྱིགས་སྣང་བྱུང།  དེ་ནང་བཞྱིན་བཞུགས་སར་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་
སེའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཏོར་སྟངས་བྱེད་སྟངས་དེ་བདུན་ཕག་གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཡར་
ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང། དེའྱི་སྐབས་དེར་དེའྱི་སོན་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་༸སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་ནས་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་གནས་ཆུང་སན་འདྲེན་ཞུས།  
ཞབས་རྱིམ་དེ་དག་ཀང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་
ཐུགས་རེ་དང་ལྷ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རང་གྱི་ཐུགས་རེར་བརེན་ནས་ཡྱིན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ང་ཚོ་འགན་ཁེར་
མཁན་ཚང་མས་དྲན་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་ས་གང་དུ་འགོ་དགོས་ པ་རེད་དམ། དངོས་གནས་དྲང་
གནས་འཕྲལ་དུ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལའང་མར་འབེལ་བ་ཞུས། ཨོ་རྱི་སའྱི་གནད་དོན་བྱུང་བའྱི་སྐབས་དེར་ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་
འདྱིར་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་ཡག་ཐག་ཆོད་འགྱིག་ཡོད་
དུས། དེ་རྱིང་ཞུས་བཞག་ན་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཨོ་རྱི་སར་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་གནད་དོན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནམ་རྒྱུན་བོད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དང་བོད་དོན་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་འཚོལ་ནས་སུའྱི་འགམ་དུ་འགོ་དགོས་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་།  དེ་ཡྱིན་དུས་
མངའ་སེའྱི་བོན་ཆེན་མཆོག་གྱི་དྲུང་དུ་བཅར་བ་རེད། ཞབས་བརན་དེ་བསྒྲུབས་ཚར་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་ྱིན་མ་མང་པོ་མ་སོང་
གོང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་ཡར་ཞལ་པར་ཞྱིག་འབྱོར་ནས ། རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལས་
ཁུངས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཡོད ། ཚོགས་འདུར་མར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་བརྡ་ཐོ་ཞྱིག་འབྱོར་བྱུང།  ལྷ་
མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།  གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་སོན་མ་ནས་སོ་བརྒྱབས་ཚར་བ་རེད་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད།  ང་རང་གྱིས་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད།  ང་ཚོ་དེ་ནས་མར་གཅྱིག་བཅར་བ་རེད།  མ་གྱིར་
བཅར་ཡོང་དུས ། མ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁེར་མཁན་ལས་བྱེད་གསར་པ་ཞྱིག་ཕེབས་ནས ། ཟུང་
འབེལ་དྲུང་ཆེ་དྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཁེར་མཁན་ཞྱིག་རེད་བསམ་བསམ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལས་བྱེད་གཞན་ཚོ་
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ཡྱིན་ནའང་མྱིག་དཔེ་བལྟ་ས་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང། ཁོང་གསར་པ་ཕེབས་ནས་དེའྱི་སོན་གྱི་ཡྱིག་
ཆ་དེ་ཚོ་བསོགས་ཡོང་དུས ། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚོར་དངུལ་སོད་
བསད་དངུལ་ལྷག་ཅིག་དོན་པ་ཡྱིན་ས་རེད། དངུལ་ལྷག་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ལྷག་
པ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་འདྱི་རེད་འདུག དེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུར་མར་སྐད་གཏོང་རྒྱུའྱི་དོན་དག་འདྱི་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་
དེར་གོ་སྐབས་འདྱི་ཞུས་ནས་ང་ཚོས་གནད་དོན་ཁག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགོ་བཙུགས་སྟངས་དེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  དེ་
ནས་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་ པུའྱི་ཆེད་དུ་གོང་དུ ་ང་ཚོས་དུས་དྲན་དང་དེ་འདྲ་ བྲེད་ཡོང་དུས། དེ་ཚོར་མྱིག་
གྱིས་མཐོང་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་གཏོགས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ཇྱི་ཙམ་བཅར་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཚོའང་རེ་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཁག་པོ་རེད། གང་ལྟར་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་ཚོགས་ནས་མ་གྱིར་མངའ་སེ་རོང་གྱིས་སྐད་བཏང་སོང་ ། དེ་ནང་བཞྱིན་མངའ་
སེའྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་སྐད་བཏང་སོང།  དེ་ནས་སྐུ་ངོ་དྲུང་འཕར་ས་གནས་ལ་ཡོད་དུས་དྲུང་འཕར་དང་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་སར་བཅར་བ་ཡྱིན་ལ་ Chief Minister སར་བཅར་བ་ཡྱིན། ཐེངས་མ་བདུན་བརྒྱད་དགུ་ནྱི་བཅར་བ་
ཡྱིན་མ་གཏོགས། ྱིན་མ་རེ་རེར་བཅར་ནས་འཕྲལ་དུ་དོན་དག་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཅར་ནས་ཞུ་
གཏུགས་ཞུས་བྱས་ནས། མཐའ་མ་དེར་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་
ནས་དེའང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་མམ་དུ་ལྷན་འཛོམས་གནང་ནས་ཚོགས་འདུ་དེ་འདྲ་ལའང་ང་ཚོ་ཡང་སྐད་བཏང་བྱུང་
ལ། ཁོང་རྣམ་པ་ཕར་ཚུར་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཧྱི་མ་ ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆེན་མོ་  Chief Secretary རང་ལ་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསུངས་ཏེ ། ད་ལྟ་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དུད་ཚང་མང་པོ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཁོ་ཚོ་བཏོན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་གཏོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ནང་བཞྱིན་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་འདྱིར་ངོས་བཞེས་གནང་
འདུག འདྱི་ཁེད་རང་ཚོས་ངོས་བཞེས་གནང་བ་འདྱི་ང་ཚོར་བཀའ་བསྡུར་མ་གནང་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག བོད་པ་
དེ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད ། ང་ཚོའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བྱས།  
ང་ཚོའྱི་སྐུ་མགོན་དང་། དེའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་གཟྱིགས་ཕོགས་ཤྱིག་ལ་ཁད་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་
དུས་དེའྱི་རྱིགས་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་སོན་དུ་ངེས་པར་དུ་དབུས་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  དེ་དག་གྱི་གནས་
ཐབས་ལ་ཁེད་རང་ཚོས་མཇུག་གནོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀའ་ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་
ཡང་མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་ཡར་མཇུག་གནོན་བྱས།  མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱིས་གསུངས།།དེ་བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་ཕྱིའྱི་མྱི་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་ཕོགས་དེ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།  གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན་པ་ཞྱིག་ང་
ཚོར་ཡང་བྱེད་ཐབས་མྱི་འདུག་ཅེས་ པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་ཟེར་བ་འདྱིར་
དམྱིགས་བསལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལམ་ཁར་བྱེད་ས་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་མ་གནང་
བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༥༩། ༡༩༦༠ ལོ་ནས་ཡོང་བ་
རེད། ང་ཚོས་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆ་བཟས་ཡོད་བསམ་པ་གང་ཡང་མེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་
བཞྱིན་ནོར་བུས་གཙོས་པའྱི་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དེ་དག་ལ་རྒྱ་གར་དུ་སོད་ཆོག་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་
སྟབས། སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་ང་ཚོ་ཡ་གྱིར་བསད་པའྱི་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད།  མ་
མཁེན་པ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་བསད་མེད ། དང་པོ་གུར་བརྒྱབས་པ་དང་གང་བྱས་པ་རྣམས་བཤད་ནས་སྙྱིང་དོན་བྱས་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོས་ཁྱིམས་ འགལ་བྱས་ནས་ཕ་གྱིར་བསད་པ་མྱིན་ཞེས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ན་  Encroach 
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ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ག་རེ་རེད་ཞུས་ན ། ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཆར་ཁྱིམས་འགལ་བྱས་ནས་སོད་
མཁན་དེ་དག་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཆ་ནས་འབུད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོ་འདྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་དེར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགའ་
པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར ། མངའ་སེའྱི་གཞུང་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་ཁྱིམས་
ཁང་ནང་དུ་དེ་ག་རང་  Affidavit ཕུལ་ནས། ཁ་སང་ེ་ཆར་ཚགས་པར་དེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོ་གཅྱིག་བྱས་ན་ཧྱི་མ་
ཅཱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡོད་ན་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ངས་མྱི་མང་གྱིས་གསལ་པོ་ཤེས་དགོས་པའྱི་
གནད་ཚུལ་ལྷག་པར་དུ་ས་བགོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་
མངགས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས ། ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་གཅྱིག་དེ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་བསེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  National 
Green Tribunal ལ་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་ང་ཚོ་ Encroach མ་རེད་ཅེས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད ། ཡྱིག་
ཆ་ཁེར་རྒྱུ་དེའང་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱིས་ཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  མངའ་སེྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས ། 
མངའ་སྡྲེའྱི་གཞུང་གྱིས་ཡིག་ཆ་ཁེད་རང་ཚོར་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོར་སོད་ཤོག་ལབ་ཡོང་དུས། དུད་ཚང་ ༡༨༦ རེད་དམ་ ༡༨༩ 
སད་འདུག རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཡྱིག་ཆ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བརླག་སོང་གསུངས་དང་། ང་ཚོ་འདྱིར་དཔག་པའྱི་འགོ་ཡྱི་
རེད། ཁང་པ་སོ་ཡྱི་རེད་ཞུ་དུས། མྱི་ཚང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཡ་ལན་བྱས་མྱི་འདུག  ཕལ་ཆེར་ཁོང་ཚོར་ང་ཚོ་
དེའྱི་ནང་དུ་ཐེབས་ཀྱི་མེད ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་  Notice བསེབས་མ་སོང་ལབ་ནས་གང་ལྟར་ངས་དེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་
ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཚེས་ ༢༥།༢༦ ལ་ང་ཚོ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་ཡྱིག་ཆ་མཐའ་མ་དེ་ཡར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནང་
བཞྱིན་དབུས་གཞུང་ལ་མར་ང་ཚོ་མྱི་དེ་ཙམ་ཡོད ། ས་ཆ་དེ་ཙམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་ཅེས་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་དང་དེ་ཚོ་
གྱིས་ཀར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་མངགས་པ་ཡྱིན ། ཡང་བསྐྱར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགམ་ལ་
ཕར་ཕྱིན་ནས་ཤོག་བུ་མེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས ། ཤོག་བུ་ཁེད་རང་ཚོས་འདྱི་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོས་འབུལ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་སང་ྱིན་ང་ཚོ་མྱིན་ དཱ་ཞེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཕར་ལབ་ཐུབ་པ་བྱས།  
དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། ད་ལྟ་ཡ་གྱིར་ཡོད་མཁན་སུ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་གསར་པ་རྱིང་པ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དབྱེ་བ་གང་ཡང་ འབྱེད་ཀྱི་མེད།  ཡོད་མཁན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ངེས་པར་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་མགོགས་པོ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅྲེས་ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང། འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དང་རེ་
བ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་འདྱི་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ད་ལྟ་ཡ་གིར་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཤྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས། ས་ཆ་དེའང་ཆ་ཚང་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཏེ་ད་ལྟ་
ཁྱིམས་ཁང་ནས་མར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་དག་ད་ལྟ་ཞུས་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་བར་ཕྱིན་ན་
ཇྱི་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད ། དེ་ནང་བཞྱིན་འགོར་གྱི་རེད་དེ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་མར་བསྱིགས་པ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་མར་བཏོན་ནས་ང་ཚོས་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  དེ་ནས་ཤྱིང་ནགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་ནས་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་གསུངས་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ས་
ཆ་དེ་ཤྱིང་ནགས་རང་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་སྟབས་དང་པོ་ས་ཆ་དེ་ག་རང་ཤྱིང་ནགས་མྱིན་པའྱི་ Notify བྱས་ནས་འདྱི་འགོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་བྱས་ནས་དེ་ནས་བོགས་གཡར་བྱས་ནས་དབྱེ་འབྱེད་ཡོད་ན ། List འདྱི་ CTRC ལ་རག་
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རྒྱུའྱི་ང་ཚོས་གོམ་པ་སོ་སྟངས་ལྟ་བུ་དེ་འདྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔེར་ན་
ཁྱིམས་ཁང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་མགོགས་པོ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུར་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
ཤྱིང་ནགས་ནས་མར་འདོན་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོར་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་འགོར་གྱི་རེད།  ལོ་གཅྱིག གྱིས། གསུམ་འགོར་བ་ཡྱིན་
ནའང་དེའྱི་བར་ལ་འབུད་ཀྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོ་བརན་པོ་ཡོང་བའྱི་ལམ་ཁ་དེ་
ངེས་པར་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནས་ད་ལྟ་གངས་ཀ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་བུ་
གསལ་པོ་ཡོད་མེད་དང་དེ་འདྲ་འདུག དེ་དག་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཁ་སང་ྱིན་མ་བཞྱི་ཙམ་
གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་ྱིན་གཅྱིག་སོན་ནས་སར་ཡང་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ལ་མར་སྐད་བཏང་ནས ། དགོས་ངེས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཕུལ་བཞག་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཁང་པ་རྒྱག་
རྒྱུ་དེ་ཡ་གྱིར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ ། ལྷ་ལམ་སྐུ་ཞབས་རེ་བཙུན་པདྨ་མ་ལགས་རེད ། དེ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་
འགན་འཛིན་ཚེ་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་
ནས། ད་ལྟ་དགུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཁ་སོད་ལ་ཕྲུ་གུ་རྩེད་མོ་རྩེད་ས་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་བེད་སོད་དེ་ཙམ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད ། ཨར་ལས་བྱེད་པའྱི་རྱི་མོའ་ིབཀའ་འཁོལ་དེ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་
སོང་། ཕག་བསྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གང་མགོགས་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསེབས་ཡོད་ ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ གངས་ ༡༤ ལྷག་བསད་ཡོད།  ལས་རྱིམ་འདྱི་མར་ཕན་བུ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་
ནས་ཕག་ཚོད་  ༥།༣༠ བར་དུ་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་བཞྱིན་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་
འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་
ནས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག  ཐོག་མ་དེར་ད་ལྟ་ས་གནས་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ནང་དུ་
གཅྱིག་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོར་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་དབུས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ནང་བཞྱིན ། ཁོ་རང་ཚོར་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་ཤྱིག་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་གནང་ཡོད་དུས ། འདྱིར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ ། 
བྱུང་ན་ལས་བྱེད་ཀྱི་སེ་ཚན་དབྱེ་བ་མེད་པ་བྱས་ནས་དངོས་གནས་ས་གནས་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོ་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་
པ་དང་། དེ་འདྲའང་ང་ཚོར་རག་རྒྱུ་ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡོད་བསད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མར་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་
ཐུབ་ན་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེར་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་མར་བང་རྱིམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། དང་པོ་དེར་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་
ལས་གཞྱི་སོང་བརྡར་དམྱིགས་འདོན་ལས་འཆར་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག  ཕལ་ཆེར་འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སེབས་མ་
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ཐག་ནས་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བྱས་ཙང་དེ་རྱིང་ཡང་བསྐྱར་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  འདྱི་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་ཟབ་
སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་འདྱིར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སོན་མའང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དེ་རྱིང་གསར་པ་མ་
རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ཁོ་རང་ལ་ང་ཚོའྱི་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་
ནས་ Demonstration plot ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་ལྟོས་བྱས་ན་ཨ་ཙི་འདྱི་དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་
པའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་སྟོན་ཐོག་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ངས་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བྱས་ཙང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཆར་ཡྱིན་ན་ས་མུག་བཏབ་རྒྱུ་དེ་དགའ་མོས་བྱས་ནས ། སོ་སོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
དོ་དབྱྱིངས་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུས་ན ། མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཏབ་པ་དེར་དངོས་གནས་ཁོ་
རང་གཅྱིག་ཡྱིན་མདོག་ཁ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་། འདྱིར་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱས་ནས་སེབས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་མྱིར་མཐོང་དགོས་ རྒྱུ་དང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དུས ། དངོས་གནས་མྱིག་དཔེ་
བསྟེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཟབ་སོང་ཟེར་དགོས་པ་རེད། གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུར་ཕན་
རླབས་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ ས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན།  བྱས་ཙང་མ་འོངས་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
གནང་བ་ཡྱིན་ན ། འདྱི་དངོས་གནས་མྱིག་དཔེ་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ད་ལྟ་
ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་དུ་རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཞྱིང་ལས་ཐོག་དོ་སྣང་དགོས་ཐབས།  སོ་ནམ་
གྱི་ཕུགས་འདུན་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་གནང་བ་རེད ། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་སུ་མར་ད་ལྟའྱི་ལོ་ནས་ཕག་ལེན་འཁེལ་རྒྱུ་འདྱི་བྱུང་ཡོད་སྟབས ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་རང་ྱིད་
ཐོག་ནས་ལག་ལེན་འཁོལ་རྒྱུར་ཕན་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ འཕད་པ་ཞྱིག་གནས་ཚུལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག  དང་པོ་དེ་ང་
ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་དང་ས་ཆ་སྟོང་པ་ལྷག་བསད་པ་དེ་ཞྱིང་ལས་རང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཞྱིང་འདེབས་
ལས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་དེ་ལོ་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སུམ་བཅུ་དེ་འདྲ་ཧ་
ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རེད། ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་གནས་ཀྱི་འདེབས་ལས་གནང་མཁན་འདྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་བརྒལ་ནས་ཡར་
རེད། དམག་མྱི་ནས་དྭང་ཟུར་མར་ཕེབས་བཞག་པ་དང་དེ་འདྲ་བྱེད་དུས། ད་ལྟའྱི་འདྱི་ཞྱིང་བུན་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ལོའ་ིཚད་གཞྱི་
དེ་ལོ་ྱི་ཤུ་རྩ་གངས་བྱས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་བར་དུ་བཞག་ཡོད་སྟབས ། དངོས་གནས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་
ལོའ་ིབར་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ས་གནས་གཞན་ལ་བྱུང་ཡོད་མེད་འདྱི་གང་ཤེས། དེ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་གཅྱིག་ལེན་པར་འགོ་དུས། ང་ཚོ་ལོ་ཚད་བརྒལ་འདུག་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་གསུངས་ མཁན་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་མ་འོངས་པར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
རེད་འདུག་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན ། འདྱི་གནད་འགག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་འཆར་གཞྱི་དེའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ལ་ང་རང་གྱི་མས་མོང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་
ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་ Tractor གསུམ་ཙམ་ས་གནས་རེ་རེར་ཡོད་པ་རེད ། ཁེད་རང་ཚོ་  Tractor བུ་
ལོན་ལེན་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་  ༦ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཁ་ཤས་སོ་སོས་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ལབ་ནས་དེ་འདྲའྱི་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་མཁེན་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོ་ས་གནས་ལ་ད་ལྟ་
ཡོད་བསད་པའྱི་ Tractor section མམ་འབེལ་གྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། ད་ལོའ་ིལོར་འབུམ་གྱིས་ཙམ་
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ཞྱིག་གོང་གུན་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་གུན་ཕྱིན་པ་དེའྱི་སེ་ཚན་དེ་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པར་ད་དུང་དེ་འདྲའྱི་བུ་ལོན་
གནང་ན་འདྱིའྱི་དགེ་མཚན་དང་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལའང་
ངས་ག་རེ་བསམ་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། དེ་འདྲ་དངོས་གནས་གཅྱིག་ཕན་རླབས་ཡོང་རྒྱུར་ས་གནས་རང་ནས་དངོས་གནས་དོ་
སྣང་བྱས་ནས། སོ་སོས་དབྱྱིངས་བྱས་ནས་ཕག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་ན ། འཆར་གཞྱི་ཡར་བཞེས་ནས་ས་གནས་རང་
ནས་ཁེད་རང་ཚོ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་རྒྱུ་ཡོད་ན་འཆར་གཞྱི་ཡར་འཁེར་ཤོག་ཅེས་འཆར་གཞྱི་
དེ་རན་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག རྱིམ་པར་ས་གནས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་དེ་འདྲའྱི་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ན་འཆར་
གཞྱི་དེ་ལམ་ལྷོང་དང་ཚང་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཏག་ཏག་ ཅིག་ལ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ང་ཚོས་མར་འཆར་གཞྱི་བཏོན་པ་ལས་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་དགོས་འདུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཕུལ་ བ་འདྱིར་ང་ཚོས་
རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ན། དགེ་མཚན་མེད་འགོ་བསམས་ནས་ངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དེ་ནས་ད་ལྟ་ས་འོག་ནས་
ཆུ་འཐེན་གྱུར་རོགས་རམ་ཡོད་ཅེས་དེ་རྱིང་བུ་ལོན་གྱི་ལས་རྱིམ་དེའྱི་ནང་དུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ས་མཚམས་ཞུ་
དགོས་པ་རེད་དམ། ག་རེ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་དམ། གནས་ཚུལ་འདྱི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ཁོ་རང་གྱིས་ག་རེ་
ལབ་ཀྱི་འདུག ཁེད་རང་ས་འོག་གྱི་ཆུ་འཐེན་རྒྱུར་རོགས་རམ་འདྱི་ལེན་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཁེད་རང་གྱིས་དང་པོར་སའྱི་འོག་ལ་ཆུ་
འདུག་ཅེས་ལབ་ནས་ཆུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་  geologist ཀྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཁེར་ཡོང་དགོས་
ཀྱི་རེད། དེ་ནས་རག་གྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་འདུག  ང་རང་གྱི་མས་མོང་ལ་འདས་པའྱི་  geologist ཀྱི་བརག་དཔྱད་
བྱས་ནས་ཆུ་འདུག་ཟེར་གྱི་རེད་དེ ། ཡྱིན་ནའང་དྲུད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆུ་མ་ཐོན་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  གལ་སྱིད་དེ་
འདྲའྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཁེར་ནས་ geologist ཀྱིས Certified བྱས་ནས་འདྱིའྱི་ས་འོག་ལ་ཆུ་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་
བཞག་ནས་རོགས་རམ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད།  གལ་སྱིད་གནང་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནས་དངོས་སུ་དྲུད་པར་འགོ་
དུས་ཆུ་མ་དོན་པ་ཡྱིན་ན་ག་རེ་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། དེ་ནས་ཁོར་ཡུག་དང་གཙང་སྦྲ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན་འདྱི་ད་ལྟ་  
SOIR-IM གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ད་ལྟ་མ་གྱིར་ས་གནས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གད་སྙྱིགས་བསྡུ་རུབ་བྱེད་རྒྱུ་
དང་དེ་འདྲའྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད་དེ། མྱི་མང་གྱི་འགམ་ནས་གད་སྙྱིགས་བསྡུ་རུབ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་འོངས་
པར་གད་སྙྱིགས་ཀྱི་རྱིགས་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུར་ཡང་ཡང་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་མར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང་ ། འདྱིར་མ་གྱིར་ས་
གནས་ལ་བཞུགས་པ་དེ་ཚོས་གོ་བསྡུར་ གཅིག་གནང་ནས། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་འདུག་བསམ ས་ནས་
གཅྱིག་གད་སྙྱིགས་བསྡུ་རུབ་གནང་ རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
དུས། མྱིའྱི་འགན་དེ་མ་སོང་ནའང་གད་སྙྱིགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ནའང་ཁེར་འགོ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་བསམ ས་ནས་དེ་འདྲ་མ་
གཏོགས། གད་སྙྱིགས་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་མཁན་དེ་
ཚོས་འདྱི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ འཕད་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚོར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ནང་སྱིད་རང་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ ཡང་ན་
བཀའ་ཤག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་རྱིང་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན། དེའྱི་གོང་
གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་།  ང་རང་གྱི་བསམ་པར་འདྱི་བཀའ་ཤག་རང་ལ་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལོའ་ིལོ་འདྱི་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་གྱི་ལོ་ཡྱིན་ ཞྲེས་
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གསལ་བསགས་གནང་བ་རེད། ངས་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཚང་མར་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་མར་བཀོད་ཁབ་ བཏང་ནས་འཁྲུངས་སྐར་དེ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ པ་རེད་ཅེས་
དེ་འདྲའྱི་བཀོད་ཁབ་ཅིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང། ང་རང་གྱིས་གོ་ཚོད་ཅྱིག་ལ་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཟེར་བ་དེ་ད་
ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚོར་བཀའ་དྲྱིན་གནང་བ་དེ་བསམ་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས། འདྱི་སོ་སོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་རེས་དྲན་ཞྱིག་ཕན་
མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཁྲུངས་སྐར་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གནང་
དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་ནའང་ ། ང་རང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་སོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བ་དེ་
རྱིང་དེ་རྒྱས་པ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞིག་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། བྱས་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་དུས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་
འདྱི་ཡྱིན་དུས། འདྱིེར་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་གྱི་ལོར་གསལ་བསགས་གནང་བ་མ་གཏོགས ། མྱི་མང་ནང་དུ་འགན་ཁེར་ནས་
བཀའ་དྲྱིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ལས་འགུལ་ལྟ་བུ་དང་ལས་རྱིམ་གང་འདྲ་ཞིག་བང་སྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཞྲེས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་སྐོར་དེ་རེད ། འདྱི་ེ་བའྱི་
ཆར་ཨྱི་ཉ་ལྱིར་ཕེབས་དུས་ཀང་བཀའ་སོབ་གནང་བ་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་འདྱི་ད་ལྟ་མ་གྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
དེ་དག་གནས་དགོས་པ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རེད།  དེའྱི་སོན་མ་ང་རང་ཚོར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༨ 
ལོར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་མཇུག་དེར་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། 
 ངས་དེ་རྱིང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དེ ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་འདྱི་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་ཐོག་ལ་གན ང་རྒྱུའྱི་དངོས་གནས་གཅྱིག་དོན་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་ལས་འགུལ་དང་ལས་རྱིམ་གང་དང་གང་ཞྱིག་སྱིག་ཡོད་དམ། དེར་རེ་བ་གང་འདྲ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དོགས་འདྲྱི་གནང་བའྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྲེ་ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་དེ་དག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ལས་བྱེད་སྱི་ཡོངས་ལ་སར་ཆ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་དེ་ག་རང་རེད། ད་གྱིན་གོང་
དུ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དང་ཕན་བུ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ། གངས་ཀ་དང་དེ་ཚོ་གཅྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཡྱིན་དུས་སྙྱིང་
བསྡུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ག་རང་བྱས་ནས་ད་ལྟ་དཔེར་ན་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོད་གན་ལས་བྱེད་དེ་དག་ལ་ཡྱིན་ནའང་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ དེ་སར་ནས་ཕལ་ཆེར་ཕི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཧོན་སུར་དང་དཔེ་བྱས་ནས་ལས་འཆར་དེ་དག་དངོས་གནས་རང་དམྱིགས་དཔེ་འོས་པ་གཅྱིག་བཟོས་
གནང་ཐུབ་དགོས་པ་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་དགོངས་འཆ ར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
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ཆེ། དེའྱི་སོན་ལའང་གསུངས་སོང་ ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་པར་དུ་སེལ་ཀོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྐྱེ་
ལྡན་སོ་ནམ་ཞྱིང་འབོག་དེར་ཕན་བུ་སུས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྟོང་པའྱི་ནང་དུ་གངས་ཀ་མ་རྒྱབ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ང་ཚོས་
ཤུགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ཧོན་སུར་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་དེའྱི་སོན་ལའང་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་ལ་
འདྱི་དངོས་ཡོད་གཅྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད ། འདྱི་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་སྟབས ། མ་
འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་
ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གཏོང་ས་དེ་དག་གྱི་ལོ་ཚད་ཡར་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་
གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལྷན་ཁང་ནང་དུ་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་
ཕག་བྱིས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་  ༢༢ ནས་ལོ་ ༥༥ བར་དུ་ཕུལ་གི་ཡོད་པ་རེད ། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༥༥ བར་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་མྱིན་འགོ་བསམས་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་
པོ་བྱུང། ལྷག་པར་དུ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་དེ་བེད་མེད་ས་སྟོང་ལྷག་པ་དེ་དག་མམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཞྱིང་ལས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་ན ། ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་བསམ་བསམ་གཅྱིག་འདྱི་རེད། གྱིས་ཐད་ནས་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་ཀ་བཏབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
དབྱྱིངས་ཤྱིག་བསེབས་ཐུབ་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་འདྱི་གཅྱིག་རེད་དེ ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རེ་བ་
དང་འཆར་གཞྱི་སྱིག་དགོས་པའྱི་འགན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟ་བུ་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱེད་
པའྱི་སྐབས་ལོ་  ༢༢ ནས་ ༥༥ བར་དུ་ཡོང་སྟངས་ལྟ་བུ་དེ་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱི་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་བུན་གཡར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་  Tractor དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གནང་གྱི་འདུག  དེ་
ཚོས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཕན་གྱི་ཡོད་འགོ ། ཧོན་སུར་ལ་ཡྱིན་ནའང་མམ་འབེལ་གོང་གུན་ལ་འགོ་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་
གནང་སོང། འདྱི་ཧོན་སུར་གྱི་གནས་སྟངས་རང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། གཅྱིག་བྱས་ན་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་
མེད་འགོ། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་རང་བྱས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤།༢༠༡༥ ལོར་ Tractor བུན་གཏོང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུགས་མཁན་གང་ལ་གང་ འཚམ་ཡར་ཞུ་
མཁན་བྱུང། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།  མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང།  མན་པཉ་
ཕན་བདེ་གྱིང་། ཀོ་ལྱི་གྷལ་མམ་འབེལ་སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་བཅས་ལ་འབུམ་ ༥༤ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ Tractor ཐོག་ལ་
བུ་ལོན་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་ ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་རྒྱབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ཁག་གཅྱིག་དབུས་ནས་ཡར་ བསྱིགས་ནས་མར་གནང་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར ། ས་
གནས་ཁག་ནས་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དེར་ང་རང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མོས་མཐུན་ཡོད་ལ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་
ཀྱིས་དགོས་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  གཞྱི་གཞག་ས་འདྱི་ས་གནས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་
ག་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་གཟིགས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་གཏན་འབེབས་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལ་
གཟྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་འདྱི་དོ་བདག་སོ་སོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་ཡར་འབུལ་ཆོག་སའྱི་ལམ་
ཁ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་ཡོད། འགེངས་ཤོག་ཁོ་རང་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ད་ལྟ་ང་
ཚོ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། འགེངས་ཤོག་དེ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་མར་ཕྱིན་
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པ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་རོགས་ཚོགས་ལའང་ཕར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ས་གནས་རང་ལ་ཡྱིན་ན་མྱི་གཅྱིག་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། ཁོ་རང་རང་གྱི་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་ཡོད་མེད།  མྱི་གྱིས་གསུམ་མམ་དུ་ཡོད་ནའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཆར་
གཞྱི་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་འདྱི་སོ་སོ་རང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་དེ་ཡར་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་བྱས་ན་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་
གནང་གྱི་ཡོད་ན་འདྱི་ང་ཚོས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བུན་གཏོང་ལྟ་བུ་འདྱི་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་སོ་སོས་ཡར་ཞུ་
ཆོག་སའྱི་ལམ་འདྱི་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་དང་མཁེན་རོག་ཆེད་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནས་ས་འོག་ནས་ཆུ་ འདྲེན་
ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགན་ཁེར་མཁན་ཤ་སྟག་རེད ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་
དགོངས་འཆར་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་རང་ང་ཚོས་མ་དྲན་པ་དེ་འདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོས་དགའ་བསུ་
བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཡོང་དུས། ས་འོག་ལ་ཆུ་ཡོད་དང་མེད་དོ་བདག་གཅྱིག་གྱིས་ཚོད་འཐྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག Geologist ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག་ཁད་མཁས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ ། དེ་ནང་བཞྱིན་ཆུ་
འདྲེན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དེ་ས་གནས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡོད་ན་ད་
དུང་ཆུ་འཐྲེན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མ་བཞག་ནས་ཡར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་བྱེད་དུས། ང་ཚོས་འདྱི་མེད་
ན་གནང་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཡྱིན་ན ། ཏན་ཏན་རང་ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཆུ་འཐྲེན་གྱི་རེད་ཟེར་ས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐོན་ཐུབ་པ་ཡོང་དགོས་པ་འདྱི་ང་ཚོ་
ཚང་མས་དགོས་པ་འདྱི་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཁོར་ཡུག་དང་ SOIR-IM གྱི་ལས་གཞྱི་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་གཞྱི་གནང་སོང་ ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ནང་
ནས་ཀང་ཕན་བུ་ཁ་གསལ་ཙམ་དགོས་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་དང་ ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མང་བ་དེ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད།  གད་སྙྱིགས་སྒྲུག་རྒྱུ་དེ་འདྲར་བསེབས་ཡོང་དུས ། གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འགོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་གྱིས་ཆ་ཚང་
བ་ཡོད་ན ། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཕར་ཕུལ་ཐུབ་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོད། དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གད་སྙྱིགས་ཉུང་དུ་གཏོང་སྟངས་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  གད་སྙྱིགས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ག་རེ་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།འཕོད་བསྟེན་ཁོ་རང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་རླབས་ཡོང་རྒྱུར་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་
འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུར་རེ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དཔེ་གཟུང་ས་དེ། ད་ལན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩྱི་རྒྱས་པ་བྱེད་དུས ། དཔེ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་འདྱི་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས ། ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་
བཀའ་གནང་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང།  འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་ བསལ་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཡག་པོ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ནས་ེ་བའྱི་ཆར་རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩྱི་ཟབ་རྒྱས་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཚང་མས་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་ཡག་པོ་བྱུང་བསད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་ཡོད་
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ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། དུས་ཚོད་ཕན་བུ་ཟ་ཡྱི་འདུག་ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་གཏོང་ས་འདྱིར་རེད་ལ ་ལན་ཞུ་སའང་འདྱིར་
ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་ཕན་བུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཨ འོ་ཙམ་མྱིན་ནམ།  ཕན་བུ་ཞྱིབ་ཚགས་བྱས་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་
རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་བལྟ་བའྱི་སྐབས་དེར་སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད ། འདྱིའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ ། སྱིག་གཞྱི་དེ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་
བྱེད་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལག་བསྟར་མ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན།  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དེར་
ཁྱིམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་དང་། འདྱིའང་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་ཁྱིམས་གཅྱིག་ པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི ས་ཀང་ནུས་
པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་ཐོག་མར་ང་རང་ཚོས་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བྱས་ཏེ། 
ང་ཚོ་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་དུས ། གོ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱ་ རྒྱུ་
འདུག འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག  ད་ལྟ་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་
བཅོས་ཤྱིག་འདྱིར་ཕུལ་བ་རེད། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་གཞྱིས་ཆགས་ལས་
ཁུངས་ལ་ཞུ་གཏུགས་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད།  གཅྱིག་ས་ཐོ་
ལག་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད།  ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སེང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། མ་
གཞྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས ། ང་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་མཁེན་གྱི་རེད་ལ ། 
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཁོ་རང་ཚོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་སོའ་ིཁེ་ཕན་ཁ་ཐུག་ལྟ་
བུ་ཞྱིག RTC མེད་པ་ཡྱིན་ན་གུན་གསབ་རག་གྱི་མ་རེད་བསམ ས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས ། ང་ཚོ་
འདྱིར་དངངས་སྐྲག་དང་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཁོ་
རང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་བོད་གཞུང་ཡོད་པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡོད་པ་རེད།  གང་ལྟར་ལོ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས ། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་མེད་ཕལ་ཆེར་དོ་སྣང་ཉུང་ཉུང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་སའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱི་ལམ་སྟོན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབད་བརྩོན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ས་
ཐོ་ལག་འཛིན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ལས་འགུལ་
གྱི་ཐོག་ནས་ག་ལེར་མར་སེབ ས་ཡོང་གྱི་རེད་ལ ། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་རག་ཐུབ་པ་གཅྱིག་
དང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གྱི་ཕ་གྱིར་དངོས་སུ་སོད་
མཁན་མྱི་བྱེ་བག་པ་དེའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་མྱིང་དེ་སུ་ལ་སད་ཡོད་པ་ དང་ཁང་གསར་སུ་ལ་གནང་ཡོད་ནའང་དེ་
གཅྱིག་དང་།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་བོགས་གཡར་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཟྱིགས་རོག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐེབས་རྩ་  His Holiness Dalai Lama’s Central Tibetan Relief Committee 
ཡྱི་མཚན་ཐོག་འབུལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པའང་བཞེས་ཀྱི་འདུག་ལ་དེ་གཅྱིག་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་རེན་མང་པོ་
གཅྱིག་ཡོད་ཙང་། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་དེ་བོགས་གཡར་དེ་དག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་རྱིང་ཙམ་ཞྱིག་ལ་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ།  གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ལ་བོགས་གཡར་གྱི་དུས་ཚོད་ལོ་གཅྱིག་
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གྱིས་བྱས་པའང་འདུག  ལོ་གཅྱིག་ཡོད་ཙང་དེ་སར་གསོ་མ་བྱུང་བས ། ལོ་མང་པོ་ཞིག་ཤྱི་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་ཆགས་
འདུག དེ་དག་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ ། དེ་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ཐོག་
ནས་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་གཅྱིག་གནང་ཡོད་ པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་དང་པོ་ས་ཆའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་
གསལ་པོ་དང་ས་བརན་ཡོད་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན ། ང་ཚོའྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་དང་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་རང་རེད།  གྱིས་པ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཡྱིན་ན ། 
གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་སར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་མང་པོ་གཅྱིག་
ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཐོག་མར་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་ ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སོ་
ནམ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་པུ་ལྷག་ཐུབ་པ་འདུག་དང་མྱི་འདུག  མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡུན་རྱིང་ཙམ་ལྷག་
པ་ཡྱིན་ན། སོ་ནམ་ཞྱིང་ཁ་མ་གཏོགས་བཏབ་མ་བཅུག་པ་བྱས་ཏེ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་དངོས་འབེལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་དམ།  དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པ་བྱས་ནས ། ང་ཚོས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཆ་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་གཅྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་
གསན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་ཆ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་
དོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཁང་བགོ་འགེམས་བྱེད་ཕོགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་རང་གྱིས་
བོགས་གཡར་གནང་ཕོགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན ། ཐོག་མར་སད་བཞག་པའྱི་མྱི་དེ་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་སད་ས་ཡོད་
པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ལམ་དེ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡར་ཞུ ས་བསད་པ་དེ་ནང་ཁུལ་ལ་སུ་ལ་སད་དགོས་ཡོད་
དང་མེད། མྱིང་བསྒྱུར་སུའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད།  དེ་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་
ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཡར་ཐོ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཅེས་དེ་གསུམ་གྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་
རྒྱག་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་རང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ས་ཆའྱི་རྱིན་ཐང་ག་ཚོད་ཆེ་བ།།ཡྱིན་ནའང་བོས་གཏོང་ཟེར་ནའང་བོས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་
འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་གཅྱིག་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་ཡོད་ཀྱི་
རེད། ང་ཚོས་དེའྱི་སང་ལ་གོམ་པ་སོ་རྒྱུའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་གང་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཅེ་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་སྦན་རྡ་ར་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་སྐབས་དེར། སྦན་རྡ་ར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་སྱི་ཡོངས་ལ་སོན་
མའྱི་ང་ཚོའྱི་འཚོ་ཐབས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན ། དེ་རང་པ་རང་མ་བྱས་པར་ལམ་གང་ཡོད་ལ་བལྟ་དགོས་
འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སྟབས།  ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
ཚོང་ལས་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྱིན་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ན་ཞེས། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
ད་ལྟ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོས་ཡར་བདེ་སྡུག་ཕུལ་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱབ་གེར་བྱེད་དགོས་རྱིགས་བྱས་ཏེ་མང་པོ་གཅྱིག་ཕུད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་
འབབ་ཁལ་ཕུད་མྱི་དགོས་པ་གནང་རོགས་ཞུས་རུང་། ཕུད་ནས་དོན་ཚན་གཞན་དག་ཁག་ཚང་མ་ལ་དབུས་གཞུང་གྱི་ངོས་
བཞེས་དང་རྒྱབ་གེར་གནང་ནས་མངའ་སེ་སོ་སོ་ལ་མར་བཏང་གནང་སྟེ། མངའ་སེ་སོ་སོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་
ཡོད་པ་དེ་དབུས་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རེད།  མངའ་སེ་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་འབུལ་མཁན་དང་ཤོས་དེ་  West 
Bengal ཆགས་པ་རེད།  གཅྱིག་བྱས་ན་རྣམ་པ་ཚོས་ཚགས་པར་ནང་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་སྱིད།  ེ་བའྱི་ཆ་ལ་མངའ་སེའྱི་
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བོན་ཆེན་ Mamata Banerjee མཆོག་རྡོ་རེ་གྱིང་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ ། West Bengal མངའ་སེའྱི་གཞུང་རང་
གྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། བོད་པ་ལ་ས་ཆ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན། སད་པ་དེ་ཡང་  His Holiness The 
Dalai Lama’s Contral Tibetan Relief Committee ཡྱི་མཚན་ཐོག་ལ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོ་ལ་ཤེས་
ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ Subsidy སོད་ཀྱི་ཡྱིན། ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་
བ་དེ་ཁུངས་ཐུག་ས་དེ་ད་ལྟ་མཇུག་གནོན་བྱས་བཞག་པའྱི་  policy དེའྱི་ནང་ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད་ པ་རེད་ལ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་རང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་བསམ་གཅྱིག་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་
བཞྱིན་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་ལ་ང་ཚོས་སྣང་མེད་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བརྩྱིས་ནས ་གོང་གྱི་གནས་དོན་དེ་དག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབས་པ་མ་
གཏོགས། སོ་ནམ་ཐོག་ལ་ཤུགས་མ་བརྒྱབས་པ་གཅྱིག་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་སྙན་གསན་
ཞུས་པ་བཞྱིན་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོག་ནས ། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ཁག་གསར་པ་བསྐྲུན་ཡོད་པ་དེ་དག་
ཕལ་ཆེར་ཁ་ྱིན་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ ། གང་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ལ་ཕན་པར་གོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞྱིན། Tractor དང་དེ་ཚོ་ལ་ཧྱིན་སོར་  ༥༤༡༠༠༠༠ དང་དེ་ནས་སྐྱེད་མེད་ཞྱིང་བུན་ལ་སོར་  ༤༢༢༥༠༠༠ དེ་
བཞྱིན་སྐྱེད་ཆུང་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལ་སོར་  ༦༡༠༠༠༠ བྱས་ཏེ་བསོམས་པའྱི་སོར་  ༡༠༢༤༥༠༠༠ བྱས་ཏེ། དེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་དེ་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྐྱེ་ལྡན་དང་སོ་ནམ་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་
གཞྱི་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད ། ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་དོན་དག་གཅྱིག་གྱིས་ལ་
ལེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རེ་རེ་གྱིས་རེའི་ཐོག་ལ་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཞུས་ཚར་བ་སོང་
ཙང་ཡང་བསྐྱར་གསལ་འདེབས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་།  རྩ་བའྱི་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་
གསལ་འདེབས་ཞུས་པ། དེ་བཞྱིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་གསལ་འདེབས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས། འདས་པའྱི་ང་ཚོ་འདྱིར་
གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་སེབས་པ་ནས་ བཟུང་ང་ཚོ་ལས་བྱེད་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མང་ཤོས་འདྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་སོ་དེ་ནས་འཛུལ་ཏེ།  དེའྱི་ར་བའྱི་ནང་གཅྱིག་པུ་ལ་གསུང་བསད་པ་དང་ ། ས་
གནས་ལ་ཕོགས་ཕེབས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ ནས་སོར་ ༡༩༠༠ མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་  ༢༠༠༩ ལ་སོ་སོའི་ངོས་
ནས་ས་གནས་ལ་དེ་ལྟར་མཇལ་བ་རེད།  དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མར་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་དེ་མ་ཐག་  ༢༠༡༠ ལོར་ས་
གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ལ་གནད་དོན་ཡོད་པ་ང་ཚོ་དབུས་ལས་བྱེད་ཚོ་ཡང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་
གསུང་བབྱོན་པ་བཞྱིན་རག་གི་ཡོད་ནའང་ས་གནས་ལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ ༢༠༠༩ ལ་དེ་ལྟར་
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གནང་བ་རེད། ད་རེས་ ༢༠༡༢ ལའང་སར་ཡང་དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་ཞུས་ནས། ད་རེས་ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་གྱིས་གནང་ཐུབ་
འདུག དེར་ལས་བྱེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་ཐེངས་མང་པོ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན།  གཅྱིག་
བྱས་ན་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྱིད།  གཅྱིག་བྱས་ན་སྱིད་སྐྱོང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྱིད།  
གཅྱིག་བྱས་ན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ང་ཚོ་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གོང་
མའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་མ་བཞག་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་གཅྱིག་བརྩམས་གནང་བ་རེད།  རང་ཁོངས་ལས་
བྱེད་ལ་གདམ་ཁ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། སྐབས་དེ་དུས་གསལ་པོ་གང་ཡང་མ་བྱུང་།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་དེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་ལེགས་སྲེལ་ེན་འགོག་གཟྱིགས་ནས་གནང་འདུག  ཡྱིན་ནའང ་རྒྱལ་སོ་འདྱིའྱི་
ནང་འཛུལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྭ་བ་དེའྱི་ནང་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཕལ་ཆེར་ཉུང་ཤས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག  ཕལ་ཆེར་ 
༢༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ནས་ག་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་རྒས་ཡོལ་ ལ་ཕེབས་རན་གྱི་ཡོད་ས་རེད།  ཁོང་རྣམ་པ་ལ་
དབྱེ་འབྱེད་མང་པོ་འདུག་ཅེས་སྐད་བརྒྱབས་པའྱི་གྲུབ་འབས་གཅྱིག་ད་བར་དེ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཕལ་ཆྲེར་གང་ཡང་མ་བྱུང་།  གཙོ་
བོ་དེ་དེ་ནས་རྒས་ཡོལ་ཆགས་པའྱི་རེས་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ལས་ཤག་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒས་ཕོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་ངོ་
ནྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་སྱི་ཞུ་བས་ཞུགས་པ་དང་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་བྱས་ཏེ་ཞུགས་
མཁན་གྱིས་ཀ་ཕལ་ཆེར་དུས་ཚོད་གཅྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒས་ཡོལ་ཕེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་
པ་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་རེ་ཡང་ཡང་ཞིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལའང་ཞུས་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག  འབེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་རྣམས་ལའང་ཞུས་ཡོད་པ་འདྲ ། སོ་སོའ་ིའོག་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཡོད་ཙང་།  འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཕེབས་འགོ་བའྱི་
སྐབས་ལ་སྟོང་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་ གསོལ ་གནང་ཐབས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་འབྱུང་འགྱུར་དངུལ་རྩྱིས་ནང་ལ་བརྒྱུད་
ལམ་གཅྱིག་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང་ ཞྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་གོང་མའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞུས་
ནའང་རེད། ལས་འཆར་ཞུས་ནའང་རེད།  མམ་འབྲེལ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་རྩྱིས་གནང་བ་རེད། མམ་འབྲེལ་
གཞྱིས་ཆགས་བཅོ་ལྔ་དེ་མམ་འབྲེལ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ཁ ག་ཁག་ཀང་བཟོས་གནང་བ་རེད།  ཚོགས་འདུ་མང་
པོ་ཚོགས་པ་རེད། ཟབ་སོང་མང་པོ་ཕུལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ནས་རྩྱིས་པའྱི་ང་དང་ངའྱི་ཕག་སྦྲེལ་སྐུ་ངོ་གྱིས་ཀྱི་འགོ་
སའྱི་ས་ཆ་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་། ད་བར་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱས་ནས་ཆགས་བསད་མཁན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་
དེ་དག་མང་ཆེ་བ་དེ་ད་ལྟ་བཟོ་ཚོགས་ཁག་ཅེས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་མང་པོའ་ིནང་བཟོ་ཚོགས་ཁག་
ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དེ་ཐུགས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཡང་ཡང་ཞུས་པའྱི་འབས་བུར་ད་ལོ་ལྷན་ཚོགས་དང་པོ་བསྐྱངས་གནང་འདུག ལྷན་ཚོགས་དང་པོ་བསྐྱངས་གནང་བའྱི་
ཐོག་སྱིར་བཏང་གྲུབ་འབས་གང་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གནང་རོགས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན ། དུས་ཚོད་ཀང་ག་ལ་གང་ཙམ་འགོར་གྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག གནང་བ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག རྩ་བའྱི་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཚགས་ཚུད་པ་གནང་རོགས་གནང་ ། འབད་
བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ལས་གཞྱི་ཡག་པོ་གཅྱིག་རེད ། ད་ལྟ་ནྱི་ལ་མང་གྷ་རམ་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་
རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ན་གཞོན་ལས་མེད་རང་རང་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་རང་གྱི་གོ་ཐོས་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན ། 
ལམ་སེང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་འཕད་བསད་པ། བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པ་སོབ་ཡོན་ཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་
བསད་པ། ང་རང་བསོད་བདེ་བསོད་ནམས་ལ་མཐོ་སོབ་དང་དེ་ཚོ་འགྱིམ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོ་སྐབས་གཞན་ཞྱིག་འདུག་བསམས་ཏེ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ གྲུབ་འབས་མ་འདོན་གོང་
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ཕ་གྱིར་གོ་སྐབས་གཅྱིག་རག ་གི་ཡོད་ས་རེད།  བྱས་ཙང་དེ་མྱིང་ལ་ན་གཞོན་ལས་མེད་ཟེར་དུས ། རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཆ་རེན་
གང་ཡང་མེད་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རེད།  བྱས་ཙང་ཁ་སང་ང་ཚོ་མྱིང་ཚིག་མ ང་པོ་འགྱུར་བ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་བ་རེད། སྐབས་སྐབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས། བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་རེས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ་ཞྲེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུར། ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་སྲ་བརན་ཐོག་ལ་ན་ནྱིང་ངས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ནས་ སྲ་བརན་རྒྱུན་གནས་ཚགས་
ཚུད་ཞུས་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཁ་སང་  Mohan Guru Swami 
ཡྱིས་རྒྱ་མྱི་ལ་དཔེ་བཞག་པ་བཞྱིན་རེད། རེས་སུ་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནང་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་རྒས་འཁོགས་འཁར་རྒྱུག་ལག་
པར་འཁེར་མཁན་ཤ་སྟག་ཆགས་ཀྱི་རེད། གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་མྱི་བརྒྱུད་རོགས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ ། གཞྱིས་ཆགས་ནང་
ལ་རྒས་འཁོགས་རང་རང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་རྩྱིས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། ལོ་སུམ་
ཅུ་སོ་ལྔ་མན་ཆད་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལབ་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་
ནང་ལའང་ཕལ་ཆེར་དགུང་ལོ་བཞྱི་བཅུ་མན་ཆད་དེ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡང་འཁར་རྒྱུག་འཁེར་མཁན་
རྒས་འཁོགས་རང་རང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སེབས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མྱིན ། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་མཁན་ཁོ་ཚོ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་
བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ན་གཞོན་ཞྱིང་ཁ་བཏབ་སོད་མཁན་ ཧ་ཅང་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོས་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོར་བ འི་ཐོག་ནས་འཕོག་པ་བཞྱིན་ཕ་གྱིར་ཡང་དེ་
འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་ང་ད་ལོ་གཞྱིས་ཆགས་འགོ་སའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དྲུག་དེ་བཞྱིན་ཁ་འཐོར་བྱས་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་
ལོངས་ནས་ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལྱི་བར་དུ་ང་དང་ངའྱི་ཕག་སྦྲེལ་སྐོར་བསྐྱོད་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་དུས་མང་པོ ་མྱིན་འདུག ངས་གོང་
དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད ། རང་ཁ་རང་གསོ་ཅན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་རེད ། ཡག་ཐག་ཆོད་རེད།  ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆེ་བ་
ཁག་ཁ་ཤས་གཅྱིག་ཞུ་གཏུགས་ཤོག་ཐོག་ལ་ཕུལ་བ་རེད། ཕུལ་བ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཚིག་ལན་དེ་ཕལ་ཆེར་ ༢༠༠༦ ནས་ལན་
གང་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད་འདུག  དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་འདུག  དེང་སང་ computer ནས་ཚིག་དེ་
འཐེན། ཚུར་ཧ་ལམ་མྱིང་མ་ནོར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་གཅྱིག།  གཞྱིས་ཆགས་ནས་གང་ཡང་འབྱོར་མ་སོང་།  དེ་ནས་བཀོད་ཁབ་
བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་བཀོད་ཁབ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན།  དངོས་གནས་རེས་སུ་ཡང་ང་གྱིས་ ཕི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
ཡང་རང་ཅག་ཞུ་ཡྱི་བསད་པ་ཡྱིན་ན།  བཀོད་ཁབ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ ངྲེས་མྲེད་རེད། དེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་ལ་མ་གཟྱིགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཆུ་རགས་གྱིས་སྦིར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ཆེན་གཞྱིས་ཆགས་ཚུར་རོལ་གྱི་ཆུ་རགས་གཅྱིག་དང་།  BTS ད་ལྟ་
སྦིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་ཆུ་རགས་གཅྱིག་བྱས། དེ་ནས་ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལྱི་ལ་དངོས་གནས་རྒྱུགས་ཆུའྱི་ མཐའ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ལམ་བཟོ་ཅན་ཁོ་ཚོས་ཆུ་རགས་དེ་སོན་མ་ནས་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག  བྱས་ཙང་འབྱུང་འགྱུར་དངུལ་རྩྱིས་
ནང་ལ་ས་གནས་ལ་མཇུག་འབས་གནང་ནས་དངུལ་རྩྱིས་ནང་ལ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་ནས་གྱིས་པ་དེ་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་རྒྱ་ལམ་རེད། ས་གནས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་སྟེང་ལམ་
སྟོན་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ལ་ང་ཚོས་ཤོག་བུའྱི་སྟེང་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་ན ། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་
ལའང་ཕར་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་སྦིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ལམ་དེ་དངོས་གནས་ ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ད་ལྟ་ཅོན་ཏ་
ར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ལམ་དེ་ཚོ་གྱིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་ཡོད་ པ་རེད། དེ་
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ཚོ་ཕལ་ཆེར་ད་བར་ཞུས་པའྱི་ནང་ལ་སོན་མ་ཆུང་ཚགས་ཞུ ས་མ་མོང་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་ནས་
འཚོ་བ་རང་ཐོན་ཅན་གྱི་དེ་ནས་ཡར་མན་ཌི་རེད། ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལྱི་རེད ། དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་དེ་ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཞྱིང་
ཁ་བཏབ་སྟྲེ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུང ས་པ་བཞྱིན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁོ་
ཚོས་གོམ་པ་གྱིས་པ་དེ་ཚོང་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། བྱས་ཙང་དབྱར་ཚོང་བརྒྱབས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་གྱིས་
ནང་ལ་བོད་མྱི་ཚོང་རྒྱབ་མཁན་བཞྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདུག  བར་ལམ་ནས་ས་ཆའྱི་ཚོང་ཁང་གོང་འཕར་ནས་ཁང་ག་ སོད་
ཐབས་བལ་ཏེ་ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལས་ཐབས་བལ་ཏེ།  ཚོང་ཁང་ཡང་མེད ། གཞྱིས་ཆགས་ཀང་མེད་པར་དེ་ལྟར་གནས་སོད་
མཁན་ཚོས་དགུན་ཁ་དགུན་ཚོང་མ་གཏོགས་མེད་གསུང་མཁན་མང་པོ་འདུག  བྱས་ཙང་ཁོང་རྣམ་པར་ལམ་སྟོན་གནང་
འདུག སོན་མ་ཡང་གནང་འདུག་ད་ལྟའང་ལམ་སྟོན་དེ་རང་འཇགས་རེད་འདུག ལམ་སྟོན་དེ་ང་ཚོའྱི་ནང་མ་གཏོགས་ཕ་ནས་
ཕར་ཕྱིན་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རྣམ་པ་ཚོས་བཙལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ལམ་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་
ཚོས་ཀང་ཞུ་ཡྱི་མ་རེད།  དེ་ཁེད་རང་ཚོས་  Housing Co-operative Society ནང་བཞྱིན་བཙལ་དགོས་པ་རེད།  
Registration བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཁོ་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡང་མ་རེད ། ཁོ་ཚོ་ང་
ཚོའྱི་སར་ཡོང་དགོས་ཀྱིའང་མ་རེད།  བྱས་ཙང་ལམ་སྟོན་དེ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་མྱིན་ཙང་ཁོ་ཚོ་ཡོང་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་།  མན་ཌི་ལ་བོད་མྱི་ག་ལ་གང་ཙམ་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སུན་རྡར་ན་གྷར་བསོམས་པའྱི ་ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལྱི་ལའང་གནས་བསད་ཡོད་ པ་རེད། དེ་དག་ང་ཚོ་ལ་བརྒྱ་
ཆ་ནྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ནས་ཚོང་ཕུད་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ཁོ་ཚོ་ལ་མཐུན་
འགྱུར་སར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན ། ཁོ་ཚོ་ནས་ཚོང་ཕུད་ཡོང་གྱི་མ་རེད ། ཁོ་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭར་ག ཏོང་
རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་དེ་དག་ཡྱིན་དུས ། དེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་།  དེ་
ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་དངོས་གནས་བྱས་ན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  
ང་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བྱས་ནས་ས་གནས་ཚང་མའྱི་ནང་ཁ་ྱིན་འདྱིར་ལོ་རྒྱུས་ནང་བསྐྱོར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། 
སོན་མ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ས་གནས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་གནང་ བ་ཡྱིན་ཞུས་ཏེ་
མཚན་གནས་བཞེས་ནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དེ་ནས་ཡར་ཕྱིན་ཏེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐབས་གནང་
རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ས་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་།  བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོ་ཚོ་འགུལ་སྐྱོད་བརྒྱབ་རྒྱུར་ཕག་དངུལ་ཡོད་ པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་
ཆགས་མང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚགས་ཚུད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། དགོས་མཁོ་
དང་འབེལ་བ་ཆེ་ཤོས་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དཔེར་ན་ང་
རང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལའང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པས་དངུལ་
རྩྱིས་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་ས་གནས་ནང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ་དང་འབེལ་བ་སྟར་ཆགས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་མ་གཏོགས ། 
ཕལ་ཆེར་དྲྱིལ་བསགས་ནས་སྙོབ་རྒྱུ་སེམས་ཐག་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། གང་ལྟར ་འབེལ་ལམ་གནང་ཕོགས་ དང་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་ལའང་
གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་དངུལ་རྩྱིས་གཅྱིག་གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ལམ་སྟོན་
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གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་འཛོམས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། བཙུགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ནས་འབེལ་བ་མྱི་འདུག  དྲང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཕྱི་དྲྱིལ་ནས་འབེལ་བ་མེད་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་འཐུས་ཤོར་རང་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ལ་ཞུ་ཐབས་བལ་བ་རེད། ང་ཚོས་ལབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཁེད་ཚོ་འགན་འཁེར་གྱི་མྱིན་འདུག་ ཅྲེས་ཞུ་ས་མྱིན་འདུག  བྱས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དེ་
རྱིང་ཕག་སྦྲེལ་ང་གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་ སར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རོག་ག་དེ་རེད།  བོད་པ་ལ་ནམ་རྒྱུན་
ཚགས་པར་ནང་སྡུག་རེ་ངན་ཚད་ཐོན་ས་ཤ་སྟག་རེད། དེ་ལ་བཞྱི་ཐམ་པ་བཙུགས་ཐུབ་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་བཙུགས་ཐུབ་
པ་དེ་ཚོ་ར་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གནས་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཉུང་བ། མཐར་ཐུག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལ་
ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་དང་།  ཁོ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་རྩྱིས་ཕུལ་སྟངས་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་མ་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་གགས་ཅན་ང་རང་ཚོ་ལ་དགའ་ཞེན་ཅན་སོ་སོ་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་གང་ཡང་མྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་ཡོང་སྟྲེ། ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་
དུས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ཡང་ཡང་ཐུག་བསད་མཁན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་བོན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་སྐབས་སུ། 
མེས་པོ་གྷན་དྷྱིའྱི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དེ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་གཙང་སྦྲ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་
ཁོར་ཡུག་གཙང་མའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གྷན་དྷྱི་ལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་བྱ་དགའ་འདྱི་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས་གནང་ཡོད་
པ་རེད། ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཧ་ཅང་གཙང་མ་བཟོས་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། བྱས་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་ རོགས་
ནང་ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ན་ཡུལ་ཁྱིམས་འཁེར་ ཞྲེས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོས་
འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱུད་བཀའ་ཁབ་ཕེབས་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁེད་རང་ཚོས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་མ་ཡྱིན་པར། དེ་
ཡང་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་གཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་༸སྐུ་མདུན་འཁྲུངས་སྐར་ལ་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་
སང་སོན་མ་ནས་ཞོར་ལ་མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ལས་དོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་དེ་བཞྱིན་ལེ་ཚན་མང་པོ་
ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐོག་མར་བཀའ་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་ཁག་ལྔ་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་དགོངས་ཚུལ་དང་ ། མ་
འོངས་བྱེད་འཆར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདེབས་མྱི་དགོས་པ་དང་།  དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་བྱས་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ས་གནས་སུ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་པ་དང་ ། དེ་བཞྱིན་ས་བགོས་ས་གནས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་པུ་ལ་གང་ཡང་མྱིན།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
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གཅྱིག་བྱུང་ན་བསམ་པ་དྲན་བསད་ཡོད།  ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་
པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། དེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ས་བགོས་ལྟར་ འཚམས་གཟྱིགས་སུ་
ཕེབས་ནས་ལས་བསོམས་ཁག་ལ་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང། སོན་ནས་ལམ་སོལ་ལྟར་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དེ་ལ་རྱིན་
ཐང་དང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ལ་གང་
གཞག་དགོས་འདུག་ཞུས་ན།  རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ནས་མྱི་དམངས་ཀྱིས་ཡར་ཞུས་པ་དེ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་
འཁོད་རེས། དེའྱི་རེས་ལ་འཕྲལ་དུ་བྱས་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བཀའ་རྩད་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོ་ལའང་སྐབས་རེ་ལན་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདྲ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག། དེ་ངས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  གང་ཡྱིན་ཞེ་ན ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་
པའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་སར་ནས་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་གཅྱིག་འདུག  དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་
བསྐྱོད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་འབད་བརྩོན་དེ་ག་རང་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་མྱིན་ཕྱིས་སུ་ངས་ལས་བསོམས་དེའྱི་ནང་ལ་དེ་འདྲ་བཤད་པ་ཡྱིན ། ཁེད་ཚོས་བྱས་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་དེ་
འདྲ་ག་ལེར་ག་ལེར་སྲེབས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་རེད་འདུག  དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག  
ཁེད་ཚོས་བལྟས་མྱི་འདུག མ་བལྟས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྐྱོན་དེ་ཕྱིན་འདུག བྱེད་སྟངས་དེ་འགྱིག་མྱི་འདུག ལྷག་སྟངས་དེ་
རེད་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་པ་ཡྱིན་ན།  ན་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བདེ་པོ།  དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་པ་མེད་དམ་
བསམ་པ་གཅྱིག་དྲན་བསད་མཁན་ ཞིག་ཡྱིན། དྲེར་བརྲེན་ངས་དེ་རྱིང་འདྱིར་གོ་སྐབས་དེ་ལེན་པ་ཡྱིན།  སྱི་ཡོངས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཞུས་ན།  དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་བཙིར་ཐུབ་ཀྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། ང་ཚོས་དངོས་གནས་བྱས་མེད་པ་ཞིག་ས་གནས་ལ་དངོས་གནས་སྐྱོན་ཕྱིན་པ་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དེ་བཞྱིན་སྐྱོན་ཇྱི་ལྟར་ཕྱིན་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ཚོས་མར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་དྲྱི་བའྱི་སྐབས་ལ ། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ལན་ ཙམ་འགྱིག་པ་གཅྱིག་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད་ནའང།  མར་བརྡར་ཤ་བཏང་ཡོང་ བ་ཡྱིན་ན། 
གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག  ས་གནས་འགའ་ཤས་
ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ས་
གནས་ལ་བསད་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དེ་བརྒྱུད་དེ་མ་ཞུས་པར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཡོང་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  དེའྱི་
སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་ནས་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པའྱི་བརྡ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་
ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་པ་དྲན་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས ། 
ད་རེས་འདྱིར་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ཀར་དྲྱི་བ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཕེབས་ཡོང་དུས།  ངས་འདྱིར་དུས་ཚོད་
དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བངས་ཏེ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྦིར་བོད་ཚོགས་དང་ནང་ཆེན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཆུ་
རགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ ། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་ བ་དེ་དེ་ག་རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  
ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་གནས་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ཡར་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས་
ས་གནས་ལ་ཕར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་ནས ། ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐབས་ལ་ལམ་སྟོན་
གནང་འདུག ས་གནས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ནས ། ད་ལྟ་འཆར་གཞྱི་དེ་དག་ལ་ བལྟས་དང་ལྟ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་
ཞྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ལས་དོན་གཞན་ཁག་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱི་སང་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་
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ང་ཚོ་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ང་ཚོས་རེས་མའྱི་དངུལ་རྩྱིས་ནང་ལ་སེབ ས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་གདེང་ཚོད་ཐོག་
ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཀང་།  དགོས་ངེས་ཀྱི་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།  
སེབས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མ་ན་ལྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིག་
ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གོ་སྐབས་དེ་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་ཡོད་མྱི་མང་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། བཀུར་འོས་འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད།  ཁ་གསལ་པོ་གཅྱིག་མཁེན་ཐུབ་ན་བསམ་བསམ་
འདྲ་བྱུང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་མྱི་མང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ངོ་བཅར་གྱིས་གནང་སོང་ལ། དེ་སོན་ལའང་བཅར་བའྱི་སྐབས་དེར་ངག་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་དེ་ག་
རང་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  དེ་གང་འདྲ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ཁོ་རང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ས་ཆ་གཅྱིག་ོ་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་
འདུག དེ་ཡང་ཚང་མ་མམ་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ་ིསྐད་རེད ། གོམས་གཤྱིས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུར་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས།  དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རླབས་ཆེན་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་
འདྱིར་ཕེབས་ཡོང་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པ་ལ་ང་རང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་
བཞག་པའྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ོས་པ་ཡྱིན་ན། མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་ས་ཡྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ 
༡༡༨ དགོངས་དོན་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་མངའ་སེ འི་གཞུང་ནས་ས་ོ་རྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ།  དཔེར་ན། ཧྱི་མ་ཅཱལ་
མངའ་སེའྱི་ནང་ལ་གཞན་སུས་ས་ོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ས་ོས་པ་ཡྱིན་ན། མངའ་སེའི་གཞུང་ནས་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་ོ་ཆོག་གྱི་མེད་ཙང་། ཁོང་རྣམ་པའྱི་དགོངས་དོན་ལ་ང་ཚོ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ས་ོ་
ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་དགོངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་ལ་འགེལ་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ལའང་
དེ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། མེད་དུས་བཀའ་འཁོལ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཞུ་དགོས་ པ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ཁེད་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་
ནས་ Cooperative དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་མམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  མམ་འབྲེལ་གྱིས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་ཁང་པ་བཟོས་པའྱི་རྱིགས་ལ་  Housing Cooperative 
Society ཞེས་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་འགོ་སྟངས་ལོགས་སུ་འདུག་ཅེས་དང་།  དེ་ལ་ཁེ་ཕན་ཡང་ཐོབ་རྒྱུ་མང་
པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་དང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་དཱ་ཡྱིན། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་
ང་ཚོས་རྒྱབ་གེར་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་དང་། དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རྣམ་པ་ཚོ་
ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་དེ ར། ཁེད་རང་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་གང་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་དེ་འདྲའྱི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཡང་ས་གནས་ནས་གསལ་པོ་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་བཀུར་
འོས་ས་བགོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་དང་ང་རང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕོད་མེད་པ་ཡྱིན་ན།  བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་འདྱི་ལྟར་རེད་འདུག་ཅེས་གསལ་བཤད་གཅྱིག་
གནང་རོགས་གནང་། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ཡྱིན་དང་
ཡྱིན། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་ལ་འབེལ་
བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཟེར་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཞིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་
འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་རེད་ལ ། 
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ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་བཞག་པ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མེད།  ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུའྱི་སྐུ་ཚབ་གང་ཡང་མ་རེད།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་དུས ། 
ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ།  གནད་དོན་གང་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་གནང་ས་
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་གཅྱིག་པུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་
པུ་བྱེད་མཁན་མ་རེད། 
 ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་མངགས་རྒྱུ་ཡོད་ པ་
རེད། ཆོས་རྱིག་དང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད།  བདེ་སྲུང་དང་ཡྱིན་ནའང་རེད།  དཔལ་འབྱོར་དང་ཡྱིན་ནའང་རེད།  འཕོད་
བསྟེན་དང་ཡྱིན་ནའང་རེད། མངགས་རྒྱུ་ཡོད་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་གནང་ཕོགས་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  འབེལ་ཡོད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་རང་ལ་འབེལ་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན་དེ་འདྲ་གཅྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་གསལ་པོ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་མྱིན་མྱིན་ལབ་བཞྱིན་དུ་ཡང་ཡུལ་མྱི་དང་མཐུན་ལམ་གཅྱིག་ང་ཚོ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་མཐུན་ལམ་བྱེད་རྒྱུ་དེར་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སོ་སོ་ཡོད་སའྱི་ཡུལ་མྱི་དང་མཐུན་
ལམ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ད་ལྟ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་ ། དེའྱི་ཐད་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ དང་རྩ་་བ་ྱིད་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ Guru Swami 
དང་ཁོ་ཚོས་བཀའ་གནང་བ་གཅྱིག་ གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་དཔེ་སྟོན་ བ་རྒྱུའྱི་ལམ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོས་གོ་
སྐབས་བཙལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ངེས་པར་དུ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་སྐོར་ ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད།  བཀའ་བོན་གྱིས་
ཀང་གསལ་བཤད་བྱུང་སོང་། དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ཚོགས་གཙོའྱི་
དྲན་ཚོད་ལྟར་ན།  རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རང་ལ་རྒྱུན་གོན་ྱི་མ་ྱི་མར་དམྱིགས་བསལ་འགོ་སོང་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ལོ་རེ་ལ་ཁོང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན།  འདི་
འཆར་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ནས་འདྱིར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་
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ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དེ་མུར་
ལྷག་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་འདྱིར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་
རྒྱུ་དེ། གཙོ་བོ་ས་གནས་ས་བགོས་ཐོག་བཅར་ནས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དང་པོ་འདྱིར་ད་ལྟ་ལོ་
འཁོར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བཟོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་ཟེར་བ་དེ་དང་ལྷན་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་
ནས། སོ་སོ་ས་གནས་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་བཅར་དུས་གང་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་བརོད་ན། ས་གནས་འགའ་ཤས་གཅྱིག་ལ། དཔེར་
ན། སོན་ཉ། ཀུམ་རའོ། དེ་བཞྱིན་སྤུར་ཝ་ལ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བཟོ་གྲྭ་དེ་ག་རང་
ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་གནང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་གྲྭ་དེ་དམྱིགས་བསལ་སོན་ཉ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཟོ་གྲྭ་དེ་མས་བསད་
ཡོད་པ་དང་ཏག་ཏག་བསད་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་དུས།  བཟོ་གྲྭ་དེ་མས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་དེའང་མ་
འོངས་པར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕད་ཀྱི་མེད་དམ་ཞྲེས། བཟོ་གྲྭ་དེ་ཚོ་སར་གསོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་འཚོ་སྣོན་རོགས་སྐྱོར་འོག་ལ་
མ་ཐག་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་མཁན་ཁོངས་ལ་  ༡༢ བྱུང་འདུག དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་
བཅར་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་ཐག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ང་ཚོ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག འགའ་ཤས་གཅྱིག་ལ་དངོས་གནས་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་འཚུད་ཁག་པོ་
ཡོད་པ་གཅྱིག  དེའྱི་ནང་སེ་ཚན་ཀ་ཁ་ག་ང་ལྟ་བུ་མང་པོ་གཅྱིག་ཡོད་དུས།  ཡང་འགའ་ཤས་ནྱི་དེའྱི་ནང་ཇྱི་ལྟར་འཚུད་པ་
ཡྱིན་ན་བསམ་བསམ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་རེ་རེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་
དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ནས་ས་གནས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། རང་ྱིད་ས་གནས་ས་ཁུལ་བདུན་ཙམ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན ། སྐབས་དེ་དུས་ཚོར་བ་གང་བྱུང་ སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ནང་
སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དང་འགན་ཁུར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་ཡག་པོ་གནང་འདུག་པས་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་བཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ ། སྱིམ་ལ་ཁུལ་དུ་རང་བཙན་  Camp དང་དེ་བཞྱིན་  Bus Stand ཁོར་ཡུག་
གཡས་གཡོན་ལ་ས་ཆ་གྱིས་ཙམ་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༢༥ ཙམ་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕད་བསད་པ་
དེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་འདུག  
ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཁོ་ཚོས་སེམས་ འཚབ་བྱེད་པ་ནྱི་ད་ལྟ་གོ་ཐོས་ལ་  Rajiv Gandhi Awas Yojana ནང་ལ་ཁོ་ཚོ་
འཚུད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་ ། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་  Eligible རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག  ཁོ་ཚོའྱི་
དཀའ་ངལ་དེ་ག་དུས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གཅྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་།  ཁོ་ཚོས་ཀང་དེའྱི་ཐོག་ལ་
སེམས་འཚབ་བྱེད་བཞྱིན་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དེ་ནས་ད་གྱིན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་
ཚལ་གྱིང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་།  གཙོ་བོ་དེ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ནས་
འབེལ་བ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དེ་སོན་མ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་རེད ། སོན་མའྱི་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་
ལ་ཁང་པ་རགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ས་ཆ་དེ་ཆུང་དྲགས་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་
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དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་དེ་ང་ཚོ་འདྱིར་ཁུར་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཁུར་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ས་ཁང་སྱིག་ གཞི་ཁུར་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཕ་
གྱིར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ་ཛ་དྲག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  མྱི་ཚང་གསུམ་ཙམ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པས་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཁོ་ཚོས་ཁང་པ་བརྒྱབས་བཞག་པ་དེ་མར་གཏོར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གཏོར་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕད་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དེ་
ཡང་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟའྱི་དུས་ དང་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་གནང་དགོས་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། དེ་འདྲ་
རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ད་བར་དུ་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་
པ་དེ་དག་དངོས་གནས་ཀྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་བསད་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ དང་གནང་སྟངས་དེ་ཚོ་ཧང་སངས་ཡག་པོ་རེད་འདུག་ལ།  ང་ཚོ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འདྲ་འགོ་གཅྱིག་བཙུགས་ཐུབ་ན་ཞེས་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་དང་རེ་བ་
བཞྱིན་གཅྱིག་བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་མ་ཐག་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་དེའྱི་
རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་སོན་ལའང་ཐེངས་གཅྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་གོང་
ལ་ཡང་འདྱིར་སྣོན་འཕྱི་སར་གཅོག་ཅྱིག་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲའྱི་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་མཁེན་པའྱི་ཆེད་ དུ་ཡར་སྙན་སྲེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ད་ལྟ་སྱིམ་ལར་ཛ་དྲག་གྱི་ཁོ་རང་ཚོ་ཕ་གྱིར་
ཁྱིམ་ཚང་ ༡༢༥ དེའྱི་སང་ལ་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་བྱས་ནས་ ༡༢༥ plus ༡ བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་དངོས་
གནས་དྲང་གནས་ཁྱིམས་ཁང་ གི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་ནས་སོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་པ་དང་།  ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་
བཙལ་ཏེ་མཐའ་མའྱི་དེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་གཅྱིག་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་ལ་ཡོད་
པའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་སང་ལ་དབྱྱིན་སྐད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Rajiv Gandhi Awas Yojana དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་མྱིང་དེ་འགྱུར་
བ་འགོ་ས་རེད། དེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་བརན་པོ་མེད་མཁན་གྱི་དབུལ་པོའ་ིརྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ ། ཁང་པ་
རྒྱག་རྒྱུའྱི་དབུས་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་འོག་ལ་འཚུད་ཐབས་ སུ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགོས་ངེས་ཀྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འགན་ཁུར་ཐུབ་
མཁན་གཅྱིག་ཡོད་ལ་གནང་སོང་།  དེ་བཞྱིན་སྙྱིང་བསྡུས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཡྱིན་ནའ ང་
རེད།  Rajiv Gandhi Awas Yojana ནང་ལ་བོད་པ་དེ་སྱིམ་ལ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད།  གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་
ནང་དུའང་སེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། Rajiv Gandhi Awas Yojana གཅྱིག་པུ་མ་རེད ། Yojana ཆ་ཚང་གྱི་
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ནང་ལ་འཚུད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་དེ་ཕེབས་རྒྱུར་སྒུག་བསད་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་འཚུད་ཆོག་
གྱི་རེད་ཅེས་དང་ ། ཡྱིན་ནའང་སྱིམ་ལའྱི་དེ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ ། ཁེད་
རང་ཚོ་འཚུད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་མར་གནང་ཚར་བ་རེད།  དེ་གནང་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་
གཅྱིག་ཀང་བཟོས་གནང་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འཆར་གཞྱི་དེ་མངའ་སེ འི་གཞུང་གྱིས་དབུས་
གཞུང་ལ་ཡར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ་དབུས་གཞུང་གྱི་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟ་ས་གནས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ཡར་ཕུལ་ཚར་ཡོད་ པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་  ༢༨།༢༩ ཡས་མས་ལ་
མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་ཡང་བསྐྱར་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་སོན་ཐེངས་གཅྱིག་བཅར་བའྱི་སྐབས་དེར་ང་ཚོས་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་
བོན་ཆེན་ལ་འབོད་སྐུལ་གང་ཞུས་ཡོད་ཞེ་ན། བོད་པ་དེ་ཚོ་ Rajiv Gandhi Awas Yojana ནང་ལ་འཚུད་པའྱི་དབུས་
གཞུང་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ས་ཆ་དེ་ང་ཚོའྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས ། ཨར་ལས་བྱེད་རྒྱུའྱི་
དངུལ་དེ་རྩ་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཨར་རྒྱག་བོགས་ལེན་པའྱི་  Contractor བརྒྱུད་དེ་ཕར་འགོ་ཡྱི་འདུག  དེ་ CTRC བརྒྱུད་
དེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞྲེས་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།  དེའྱི་སྐབས་དེར་ངག་ཐོག་ནས་མོས་མཐུན་གནང་གྱི་འདུག  
ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་སྱིག་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡོང་བ་ཡྱིན་
ན་དབུས་གཞུང་ལ་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་དེ་མངའ་སེའི་གཞུང་གྱིས་འབུལ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འབུལ་ས་མྱི་འདུག  
དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་མངའ་སེའི་གཞུང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ཕག་ལས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ ཧ་ཅང་འགོར་པོ་ཡོང་བ་འདུག  ལྷག་པར་དུ་ད་
ལྟ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་སོས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་དུས ། དེ་ཏོག་ཙམ་འགོར་པོ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་
བསམ་གཅྱིག་ང་ཚོས་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་ཞུ་
སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ་དང་ ། ཡར་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མངའ་སེ འི་གཞུང་གྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཆར་འབུལ་
སེབས་སྟངས་ཐད་རེད། འཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་བཞྱིན་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ཚུད་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་ཚང་མས་
ཞུ་གྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སོད་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ། གནས་བབ་ཀྱི་
ཐོག་ནས་འོས་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་དགོངས་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ནང་མྱི་གསུམ་གྱི་ཁྱིམས་གཏུགས་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས ། ེ་ཆར་གོས་ཚོགས་མ་འཚུག་པའྱི་གོང་ལ་ས་གནས་མྱི་མང་འབེལ་ཡོད་དེ་དག་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་བཅར་ཏེ། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་ངོ་མཇལ་གྱིས་ཁོ་ཚོས་སྙན་གསན་ཞུས་པ་རེད།  ད་ལྟའྱི་སྐབས་ང་ཚོས་ས་གནས་ལ་
ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་ཕར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  སྱིར་བཏང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ནས་མར་འདོན་རྒྱུ་དེའང་དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོས་ས་གནས་ལ་དེ་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་སེབས་སྱིད་པ་རེད ། དེའྱི་སྐབས་དེར་ང་ཚོས་
བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྲེས་དང་། ད་ལྟ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁབ་ཚད་ཁོངས་སུ་མེད་པ་བྱས་ཚེ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་དང་།  དབྱངས་
ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་ནྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་ཁ་
ར་པ་ཐར་ནས་མར་སོས་པའྱི་རྱིགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་ཁ་ར་པ་ཐར་དེ་ཚོ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱི་དེབ་སྐྱེལ་
ཚོགས་པའྱི་འོག་ལ་འགོ་དགོས་སམ་ཡང་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དང་།  དེ་བཞྱིན་ Rajiv Gandhi Awas 
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Yojana ཡྱི་ལས་འཆར་གོ་སྱིག་བྱེད་སའྱི་ས་ཆ་དེ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་དེ་ལ་དམྱིགས་ནས་འགོ་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ད་ལྟ་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ནས་མར་འདོན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དང་ ། གནས་སྟངས་མ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་ཅེས་ས་གནས་རང་ལ་ང་རང་ཕ་གྱིར་ཡོད་
པའྱི་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་མ་རེད་དཀའ་ངལ་ཡོད་ པ་རེད། ང་རང་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཀལ་
ངལ་དེ་འདྲ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ནང་མྱི་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་སྐོར་ངས་འདྱིར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དགོས་ངེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ང་ཚོས་ས་གནས་ལ་ཕུལ་ཡོད་
ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་སྱི་འཐུས་
བཅུ་གྱིས་ལྷག་ཡོད། ལྷག་འཕོ་དེའྱི་ལས་རྱིམ་སང་ྱིན་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་  ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་
གསེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་ འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་ལས་ྱིན་ལྔ་པ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད།  དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྲྱི་བ་དྲྱི ས་
ལན་འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་གོང་ལ ། ཁ་སང་འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་བཀའ་བོན་གཞན་ཞྱིག་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  
བཀའ་བོན་གཞན་གྱི་མཛད་འགན་དེ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མཚན་གནས་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ལ་ཐེངས་དང་པོ་
ཕེབས་པར་བརེན། ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན། དྲྱི་བ་བཞྱི་པ། དྲྱི་བ་
གནང་མཁན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

 
 
 
 
 
 



38 

 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།**** 
དྲྱི་ཤོག 

དྲྱི་བ་ཨང་༤ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༤ བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་
དོན་ཚན་ ༢༡ དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
ལ་དྭགས་སེ་བྱང་གྱིས་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ ༡༽ཟ་འབྲུ་ལག་ཁེར་སྐོར། ༢༽ ཆུ་ཡུར་ཨེ་བེ་ཀེ་ནལ་སྐོར།  ༣༽ཤྱི་རྱི་
ཎ་སར་དུ་བོད་མྱི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར། ༤༽བྱང་ཐང་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ཆུ་རགས།  ༥༽བྱང་ཐང་ཁག་གྱི་
སྐམ་གོག ༦༽གཞྱིས་ཀྲེམ་དགུ་པའྱི་ཆུ་རགས།  ༧༽ཤྱི་རྱི་ན་སར་བོད་མྱི་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ཞུ་གཏུག  ༨༽བྱང་ཐང་ཁག་
གྱིས་གནས་སོ་ཡོང་ཐབས། ༩༽ས་ཁང་གནས་སྟངས། ༡༠༽ས་ཐོ་ལག་འཛིན། ༡༡༽བྱང་ཐང་ཁང་ཐོག་མས་བཟོ་སྐོར་
བཅས་ཐོག་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའྱི་ནང་དང་།  དེ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་བཅར་བའྱི་འབེལ་ཡོད་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བཅས་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཐོག་དུ་ཞུས་པ་དེ་དག 
ཀ ལས་དོན་གང་དང་གང་ཞྱིག་ཕག་བསྟར་གནང་ཡོད་དམ། 
ཁ གལ་སྱིད་ད་བར་ཕག་བསྟར་གནང་ཐུབ་མེད་ཚེ་ད་དུའང་ལོ་ངོ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འགོར་རམ། 
ག ཡང་ན་ཞུས་དོན་དེ་དག་དངོས་འབེལ་ཞྱིག་ཏུ་མ་གཟྱིགས་སམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་བཞྱི་པར་བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་དྲྱི་བ་འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་དང། ལས་རྱིམ་
ནང་ལ་ཕེབས་ཡོང་བར་བརེན ། ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་དང་ཞྱིབ་ ཚགས་བས ་ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩོན་ཞུས་ཡོད།  དྲྱི་བ་དེ་ལ་གཟྱིགས་ནས་གལ་ཏེ་མ་འོངས་པར་དྲྱི་བ་གནང་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་ག ཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གིས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་
བ་ཨང་ ༤ པའྱི་ལན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལ་དྭགས་སེ་བྱང་གྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་ཚན་ ༡༡ སོ་སོའ་ིཐོག་དྲྱི་བ་ཁག་གསུམ་རེ་
ཕེབས་པའྱི་ཐད་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ། 
༡༽ ཟ་འབྲུའྱི་ལག་ཁེར་སྐོར། 
ཀ ཟ་འབྲུའྱི་ལག་ཁེར་གྱི་མཐུན་རེན་གནང་ཕོགས་མངའ་སེ་སོ་སོར་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཆགས་འདུག འདྱི་ནས་

རྒྱ་གར་གནས་སོད་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡོངས་ལ་ཟ་འབྲུའྱི་ལག་ཁེར་མཐུན་རེན་གཅྱིག་མཚུངས་ངེས་པར་
དུ་ཐོབ་ཐབས་དང༌།  གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གནས་སོད་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཞུ་གཏུགས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་སེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུང་དྲུང་མཆོག་ལ་ཐེངས་འགའ་
ཤས་མཇལ་བཅར་གྱིས་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཐོག་ནས་སྙན་སེང་ཞུས།  དེ་བཞྱིན་  ༢༠༡༤།༢།༢༦  ྱིན་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་  (North block) རང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་དང་འབེལ་དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བར། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་དྲུང་འཕར་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
ནང་སྱིད་དང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་དང་བོད་མྱིར་འབེལ་ཡོད་མངའ་སེ་ཁག་གྱི་
སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་སར་ཡང་བཟའ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་སྐོར་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་
ངལ་འཕད་རྱིགས་སྙན་སེང་ཞུས། དེ་རེས་གོང་གསལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དོན་ལྟར་འདྱི་ནས་  
༢༠༡༤།༤།༢ འཁོད་ཡྱིག་ཆ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཁོངས་ཟ་འབྲུའྱི་ལག་འཁེར་སྐོར་ཡང་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། 

ཁ འདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་ཐོུང་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་དབུས་ས་
གཞུང་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་གནས་སོད་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིར་གཟྱིགས་རོག་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ Tibetan 
Refugees Rehabilitation Policy ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་དེ་ད་ལྟ་རགས་ཟྱིན་ནང་ཡོད་
པའྱི་མཚན་འདྱི་དེར་འཁེར་ཡོད།  མ་འོངས་པར་  Guidelines ཞེས་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་འདུག  )ཤྱིག་
དགོས་གལ་ཡོད་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཟྱིན་ཡོད་པར་བརེན་ལོ་མང་མྱི་འགོར་བའྱི་དོན་འབས་སོན་ཐབས་མཇུག་
གནོན་དང་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

ག འབེལ་མེད།(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཚིག་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་
གནང། དབྱྱིན་སྐད་ནང་ལ་ Not Applicable ཟེར་བ་དེ་རེད།) 

༢༽ ཆུ་ཡུར་ཨ་སེ་ཀེ་ནལ་སྐོར། 
ཀ ཆུ་ཡུར་ཨ་སེ་ཀེ་ནལ་  Abichenmo Canal དང་འབེལ་ལས་འཆར་དེ་ས་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་ལྟར་འདྱི་ནས་

དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱུང་ཡོད་ཀང་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་ནས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའྱི་ལས་འཆར་
ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁེལ་བར་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ངང་འཐེན་གནང་དགོས་བྱུང་སྟེ་ལས་གཞྱིའྱི་རོགས་
དངུལ་ཕྱིར་སོག་བྱུང༌། ཡྱིན་ཡང་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་སེལ་ཐུབ་མེད་པར་བརེན་ས་གནས་ནས་ལས་འཆར་འབུལ་
དགོས་ཞུས་དོན་ལྟར་ེ་ལམ་ཟླ་  ༧ པའྱི་ནང་འདྱི་གའྱི་ལས་བྱེད་རྒན་པ་གྱིས་ས་གནས་སུ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་
རོགས་ཆེད་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་སྐབས་ལས་འཆར་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད། 
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ཁ ཕོགས་ཕེབས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་
ལས་འཆར་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་རེས་ལོའ་ིསོན་རྩྱིས་ནང་འཁེར་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ། 

ག འབེལ་མེད། 
༣༽ ཤྱི་ན་སར་རུ་བོད་མྱི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར། 
ཀ ཤྱི་ན་སར་རུ་བོད་མྱི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར་འདྱི་ནས་  ༢༠༡༢།༡༢།༣༡  དང་ ༢༠༡༣།༣།༤ 

འཁོད་འབེལ་ཡོད་ལ་དྭགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ས་གནས་མངའ་གཞུང་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུགས་
སོགས་ཀྱི་རོགས་ཕན་ཞུ་དགོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།  ེ་ཆར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུས་དབང་གྱི་ལས་དོན་དང་
སྟབས་བསྟུན་དེ་ཁུལ་བསྐྱོད་སྐབས་ས་གནས་བོད་མྱི་རྣམས་དང་ངོ་ཐུག་བྱུང་འདུག 

ཁ ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་མེད་སྟབས་ཞུ་ཚོད་མ་ཐྱིག་ཞུ་རྒྱུ། 
ག འབེལ་མེད། 
༤༽ བྱང་ཐང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཆུ་རགས། 
ཀ ནང་སྱིད་དྲུང་འཕར་མཆོག་དང་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གྱིས་ེ་ལམ་ལ་བྱང་ཁུལ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕུགས་འཕེར་

ལས་འཆར་འོས་མཚམས་ཡོང་ཐབས་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབྱོར་
བྱུང༌། 

ཁ སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་འཆར་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་རེས་ལོའ་ིསོན་རྩྱིས་ནང་འཁེར་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ། 

ག འབེལ་མེད། 
༥༽ བྱང་ཐང་ཁག་གྱི་སྐམ་གོག 
ཀ བྱང་ཐང་རྒོད་ཡུལ་དང༌།  གསུམ་མདོ། བཀག་གཞུང་བཅས་གསུམ་ལ་སྐམ་གོག་གྱི་མཐུན་རེན་སར་ཡོད།  དེ་

བཞྱིན་ལ་བྱང་འབོག་སེ་ཡོངས་ལ་ྱི་འོད་གོག་ཤུགས་གངས་ ༣༡༠ འགེམས་གཏོང་ཞུས་ཡོད། 
ཁ ལས་དོན་སྒྲུབ་ཟྱིན། 
ག འབེལ་མེད། 
༦༽ གཞྱིས་ཀེམ་ ༩ པའྱི་ཆུ་རགས་སྐོར། 
ཀ། དྲྱི་ལན་གྱིས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ། 
༧༽ ཤྱི་ན་སར་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཞུ་གཏུགས། 
ཀ འདྱི་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ ༢༠༡༢།༡༢།༣༡ དང༌། ༢༠༡༣།༣།༤ སོ་སོ་འཁོད་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་

གྱིས་སྙན་སེང་ཞུས་དགོས་ལམ་སྟོན་སོང་ཡང་། ས་གནས་ནས་དེ་ཁུལ་བོད་མྱི་ཚོང་པའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་གང་
གྱི་ཁོངས་སུ་མེད་པ་སུ་ཡང་མེད་གནས་འགེལ་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་འདུག 

ཁ འབེལ་མེད། 
ག འབེལ་མེད། 
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༨༽ བྱང་ཐང་ཁག་གྱིས་གནས་སོ་ཡོང་ཐབས། 
ཀ འདྱི་ནས་ད་བར་འབོག་པ་རྣམས་ལ་གང་འོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་མམ་རུབ་ ཀྱི་འབོག་ས་གོད་མྱི་དགོས་པར་

ཡོང་ཐབས་གནང་མུས་ཀྱང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལོ་རེ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་དཀའ་ངལ་
དངོས་འབེལ་ལ་བརེན ། གོང་ཞུས་སྙན་ཐོ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་མ་འོངས་བྱེད་ཐབས་ཁ་གསལ་ཡོང་ཐབས་འབད་
བརྩོན་ལས་རྱིམ་འགོ་མུས་ཡྱིན། 

ཁ དུས་ཚོད་ཞུ་ཐབས་དཀའ། 
ག འབེལ་མེད། 
༩༽ དང་ ༡༠༽ ས་ཁང་དང་ས་ཐོ་ལག་འཛིན། 
ཀ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་དང་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་གྱི་ཁུངས་འཕེར་ཡྱིག་ཆ་རེད་ཐབས་

ཆེད་ཡྱིག་ཆ་འཚོལ་ཞྱིབ་ཞུ་དགོས་དང་ ། ཡྱིག་རྱིང་ཡོངས་རོགས་བསོག་བཤེར་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་
ནས་ྱིན་གའྱི་ལས་བྱེད་ཅིག་བཀའ་འཁོལ་གྱིས་ས་གནས་ནས་འོག་གབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད ། ས་གནས་
ནས་རྒྱ་གར་ཁྱིམས་རྩོད་པ་ཞྱིག་ག་གཡར་གྱིས་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ས་གནས་རྒྱ་གར་
འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་ཞུ་གཏུཌ་གནང་དགོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། དེ་མཚུངས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་
འདྱི་ནས་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་ཡོད། 

ཁ དུས་ཚོད་ཞུ་ཚོད་མ་ཐྱིག་ཞུ་རྒྱུ། 
ག འབེལ་མེད། 
༡༡༽ བྱང་ཐང་ཁང་ཐོག་མས་གསོ་སྐོར། 
ཀ དེ་སོན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ལས་བསོམས་ལ་གསལ་བཤད་

ཞུས་པ་ལྟར་འདྱི་ནས་ལ་བྱང་འབོག་སེ་ཁག་ནང་དགོས་མཁོ་དང་རང་མོས་ལྟར་ཁྱིམ་ཚང་གངས་  ༣༡༤ ལ་
གཞྱིས་ཁང་མས་བཟོ་དང༌།  ཁྱིམ་ཚང་ ༥༦ ལ་སོད་གུར་བགོས་འགེམས་ཞུས།  ཁྱིམ་ཚང་ ༡༦ ལ་སོད་ཁང་
གསར་རྒྱག་བཅས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། 

ཁ གོང་གསལ་ཁོངས་མ་ཚུད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལྷག་ཡོད་ཚེ་འཆར་འབུལ་བྱུང་མཚམས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ། 
ག འབེལ་མེད་བཅས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩ་བའྱི་དོན་ཚན་རེ་རེ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བྱས་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ནས་གསུངས་གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས ། ངས་དྲྱི་བའི་བསོམས་
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ཤྱིག་བརྒྱབས་ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དངོས་གནས་བྱས་ན་དྲྱི་བ འི་བསོམས་དེའྱི་ནང་ནས་ལས་བསོམས་སྙན་
སོན་ཞུས་པ་གཞྱི་བཟུང་གི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་དོན་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསལ་
དགོས་བྱས་ན ། དོན་ཚན་གཞན་དག་ཁག་ཚུད་འགོ་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང།  དེར་བརེན་དོན་ཚན་  ༡༡ གཅྱིག་
པུའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་ལ་དང་པོ་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་ལྷག་
བསད་ཡོད་པ་རེད།  དོན་ཚན་དེ་རྣམས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དོན་ཚན་གང་ཡོད་པ་དེ་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེར་བཀའ་
ལན་ཕེབས་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད། ལྷག་བསད་པ་དེ་དག་དྲྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་ཆགས་ས་རེད་བྱས་ནས་ཚོགས་
གཙོ་སྲེལ་པོ་གྱིས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དེ་བཞྱིན་ཁ་སང་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་མ་གཏོགས་ཕེབས་
ཐུབ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ ། ད་ལྟ་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་
རྒྱུའྱི་མ་འོངས་པའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་གསུངས་པར་བརེན་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ཁ་སང་བྱང་ཐང་ས་ཁག་དགུའྱི་སྱི་ཁང་ཐོག་ལ་ཞུ་གཏུགས་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁ་སང་ངས་མྱིང་གཅྱིག་འབོད་
པ་ཡྱིན་ན་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་བགང་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་སོང་། སྱི་ཁང་གསར་རྒྱག་དེ་ས་གནས་ཚང་མའྱི་
དཀའ་སྡུག་ཞུ་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།  དེའྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག  དེ་བཞྱིན་ནུ་མོ་ལ་ཞྱིང་ཆུ་འདྲེན་པ་ལ་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གོས་ཚོགས་ནང་བཤད་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད།  ཞྱིང་ཆུ་དེའྱི་དོན་ལ་
འབེལ་ཡོད་ཡུལ་མྱི་དང་དགོན་པ་མམ་དུ་སྐུ་ངལ་འཕད་བསད་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  
དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད།  དངོས་གནས་བྱས་ན་དེ་དག་གནད་འགག་དེ་འདྲ་རེད།  དེ་ནས་
ས་སད་ལ་སྐམ་གོག་ཞུས་གནང་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ས་སད་ལ་སྐམ་གོག་ཕུལ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཀང་སྟོན་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་ཤི་ཎ་སྒར་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལོ་ནས་ལོ་རེས་ལུས་ཐེབས་པ་དེ་ངས་ཏག་ཏག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ལ་ང་གྱིས་ཕྱིན་པ་རེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལའང་ང་གྱིས་ཕྱིན་པ་རེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྲེ་མཆོག་ཞབས་སོར་འཁོད་གནང་མཛད་པའྱི་རེས་ལ ། སྐབས་དེར་མྱི་མང་ཡོངས་རོགས་༸སྐུ་
མདུན་མཇལ་ཁའྱི་མམ་དུ་བོན་ཆེན་རང་ལ་ཞུས་གནང་བ་རེད།  ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  སྐར་མ་གཅྱིག་
བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་།) 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དང་པོ་ནས་ཧ་ཅང་དྲྱི་བ་རྱིང་པོ་ཞིག་རེད་འདུག  དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་ཚིག་མང་ཉུང་གྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་གསུངས་བསད་དུས ། ངས་དེ་དབྱེ་བ་མ་ཕྲེ་ནས་ཞུ་ཤེས་མ་སོང་།  ཡྱིན་
ནའང་གཏམ་བཤད་མང་པོ་བྱས་བསད་པ་ལས། དྲྱི་བ་ངོ་མ་དེ་དྲྱིས་ན་ཡག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་རང་འདྲྱི་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕེབས་
པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ཚོ་བོན་ཆེན་རང་ལ་ཞུ་གཏུགས་གནང་བ། དེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་
བོན་ཆེན་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་གནང་འདུག  དེར་བརེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཞྱི་ནས་དུས་
འཁོར་དབང་ཆེན་སྟབས་བསྟུན་གྱི་ག་སྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་དེ་ཚོ་ག་རེ་བྱས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཤི་ན་སར་ལ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་གཞྱིས་ཁོངས་མེད་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཧོན་ཐོར་ཧང་སང ས་
དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད་སྙམ།  ལས་བསོམས་ནང་ལ་གཞྱིས་ཁོངས་གང་ཡང་མེད་པ་གྱིས་ཀའྱི་མཚན་འབོད་ཡོད།  
ལས་བསོམས་གང་ཡང་གཟྱིགས་མེད་པའྱི་རགས་མཚན་ ཞིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  གཅྱིག་ Forsyth Ganj ལ་
བཞུགས་མཁན་རེད།  གཞྱིས་ཆགས་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཁང་གླ་བྱས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞྱིན་ཁོ་ཚོ་
གྱིས་ཀ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་མེད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཨ་མ་སོལ་དཀར་ལགས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ཨ་མ་
འཛོམས་སྐྱྱིད་ཅེས་ཁོང་གྱིས་ཀ་ལ་གང་ཡང་མེད་བྱས་ནས།  ང་ཚོར་ཚོང་ཡང་མྱི་འདུག  ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་བྱས་
ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།  མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ཚོ ་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད།  དེར་བརེན་དེ་ཚོ་གྱིས་ དྲེ་རྩད་
གཅོད་ག་རེ་བྱས་ནས་ཐུབ་མེད་དམ།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་འདྲྱི་གནང་རོགས་གནང་།  
གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་རོགས་པ་རེད། ) དེ་གྱིས་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་འཁོད་མེད་དམ། 

དེ་ནས་མཐའ་མ་བྱང་ཐང་གྱི་མས་གསོའ་ིཐོག་ལ་ས་སད་དང་ས་སྟོད་གྱིས་ཀྱི་ཁང་པ་ལ་མས་གསོ་གནང་
རོགས་གནང་བྱས་ནས་ལས་བསོམས་ས་ཕྱི་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད། དེར་བརེན་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་སོན་མའྱི་ལས་
བསོམས་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་འགེལ་བརོད་གནང་འདུག་མ་གཏོགས།  ེ་བའྱི་ཆར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་ཞྱིག་
གསལ་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྲྱི་བའི་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་དོན་ཚན་  ༡༡ ཅྱིག་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ལན་འདེབས་ཞུས་
ཡོད། ད་ལྟ་ཤི་ན་སར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
དེ་བཞྱིན་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ནས་རྩད་གཅོད་ བ་རྒྱུ་དེ་གང་འདྲ་རེད།  གསལ་
ཐབས་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐུན་འགྱུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བརོད་དུས ། ས་གནས་ནས་ཡར་ལན་འདེབས་ཡོང་བ་དེའྱི་
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ནང་ལ་མྱི་མང་ཐུག་པ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅེས་རྩ་བ་རང་ནས་མྱི་འདུག ས་གནས་རང་ནས་དེ་ཞུ་ཡི་འདུག དེར་བརེན་ང་
ཚོའྱི་ལན་འདེབས་ཁ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཡང་བསྐྱར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཅེ་ན། ས་གནས་ལ་ཕེབས་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྲེས་བཀའ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་ནས་ ཤི་ན་སར་ལ་ཕྱིན་ཏེ་དོ་
བདག་ཁོ་རང་ཚོ་རང་ཐུག་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མེད་པར་འགེལ་བརོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་
དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་ལན་ཞྱིག་ བརྒྱབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་བྱས་ནས་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དེ་ནས་ཤི་ན་གྷར་གྱི་མྱི་མང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བདེ་སྡུག་ཟེར་བ་དེ་རང་རེད།  ཤི་ན་
གྷར་དེ་ལ་དྭགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་སེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་
ཞྱིག་ལ་ས་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། བདེ་སྡུག་ཞུ་ས་དེ་ཤི་ན་སར་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཨ་མ་འཛོམས་སྐྱྱིད་དང་ཁོ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་།  དོ་སྣང་མེད་པ་མ་རེད།  གལ་ཏེ་རྡ་རམ་ས་ལ་ཁུལ་
དུ་བསད་མཁན་ཡྱིན་ན། གཏན་འཇགས་བསད་ས་དེ་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་པ་བྱས།   Forsyth Ganj ལ་ཁང་པ་གཡར་ནས་
བསད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དཀའ་ངལ་མ་རེད་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་མེད་ཀང་། དེ་ཕལ་ཆེར་རྡ་
རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལ་དྭགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གྱི་ངའྱི་འགམ་ལ་དེ་འདྲའྱི་ས་གནས་ནས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་མྱི་འདུག་བྱས་ནས་ལན་འདེབས་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད། 
དེ་བཞྱིན་ཁང་ཐོག་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་ལོ་མང་ཞྱིག་གྱི་སོན་ནས་ཡྱིན་ས་མ་རེད།  ལོ་གྱིས་གསུམ་རང་གྱི་སོན་ལ་
རེད། དེའྱི་སྐབས་དེ་ལ་ད་ལྟ་ལན་འདེབས་ནང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ལ་བྱང་ཁུལ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལྷག་པར་དུ་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ལ་གཟྱིགས་པ་དང་དགོས་མཁོ་ལའང་གཟྱིགས་པ་བྱས་ནས་གདམ་ཀ་ཕུལ་འདུག གདམ་ཀ་དེ་
སོ་སོས་བདམས་པ་རེད་འདུག སོ་སོས་བདམས་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་གུར་རང་དགོས་འདུག  གུར་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
པར་བརེན་གུར་རང་ཕུལ་བ་བྱུང་འདུག  ཁང་ཐོག་བརྒྱབ་དགོས་པའི་རྱིགས་ལ་སོ་སོས་གདམ་ཀ་བྱས་པ་བཞྱིན་ཁང་ ཐོག་
རྒྱབས་པ་རེད།  དེ་བཞྱིན་ཁང་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཁང་ཐོག་གཅྱིག་པུ་ བརྒྱབས་པ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་  ༡༦ ཙམ་
བྱུང་བ་རེད། དེ་དག་ལ་བཀག་གཞུང་རེད་ལ་ཁང་པ་གསར་པ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་རེད། དེའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་
རེས་སུ་ཡར་བསྐྱར་དངོས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ ཞིག་ཡོད་ན་སྱི་མ་སོམ་མེད་ནས་ས་སད་ཡྱིན་ནའང་རེད།  བཀག་གཞུང་
ཡྱིན་ནའང་རེད། དུད་ཚང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་གདམ་ཀ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གནས་སྟངས་
དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་མྱི་འགྱིག་པ་ཆགས་འདུག དེ་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་ན། ང་ཚོས་
ལས་དོན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་འཁེར་སྟངས་
དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  ཁང་ཐོག་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་མས་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལམ་གཞྱིས་ཆགས་རེ་
ཟུང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ེན་ཁ་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་ཅྱིག་གཏང་
དགོས་ཀྱི་མྲེད་འགོ།  དགོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་མ་ཐག་སྐྱོ་ པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  ཁེད་
ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ལས་རྱིམ་དེ་སེབ ས་ཡོད་པ་མ་རེད།  བསྒུག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ལས་འགྱུར་བ་ ཞིག་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་མྱིན་འགོ་སྙམ་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བྱང་ཐང་ཁུལ་ལ་
ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་ཡོད་ན་ང་ཚོར་བཀའ་གནང་རོགས་གནང། དེ་བཞྱིན་ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་པའྱི་
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སྐབས་སུ་གདམས་ཀ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་རེན་པས་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ན།  དེའྱི་རྱིགས་ལ་
ཏན་ཏན་གང་བྱ་རྒྱུ་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྱང་ཐང་ས་ཁག་གྱི་ཁང་པ་བཟོ་དགོས་པ་
དང་། དེ་བཞྱིན་དྲྱི་བ་འདྲྱི་གནང་མཁན་གྱི་བྱང་ཐང་ས་ཁག་དགུའྱི་སྱི་ཁང་མས་གསོ་བྱེད་དགོས་ པ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང། དེ་ས་ཁག་དགུ་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གང་ཡང་གསུང་གྱི་མེད་དུས།  ད་དུང་ཡང་བྱང་
ཐང་ས་ཁག་དགུ་ལ་བོད་མྱི་སོད་མཁན་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་དམ། སོན་མ་ང་ཚོ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༧ ལ་འགོ་དུས་མཁར་ནག་ལ་མྱི་
ཚང་བཞྱི་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།  ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་མེད་དྲན་སོང།  དཔེར་ན་ཆུ་ཤུལ་ལ་ཁ་སང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
གྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བཞྱིན་མྱི་ཚང་བཞྱི་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་དག་ལ་སྱི་ཁང་མས་གསོ་བྱ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་བརེན་བྱང་ཐང་ལ་ད་དུང་ས་ཁག་དགུ་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱི་ཡོངས་བྱང་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས།  དེ་བཞྱིན་ཕ་གྱིའི་གནས་སྟངས་དེ་དམྱིགས་བསལ་
ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་སར་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ།  ལྷག་པར་དུ་གོས་
ཚོགས་དེའྱི་ནང་དུ་ཞུས་མཁན་བྱུང་སོང་ལ། ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ཁུལ་གྱི་ས་ཁག་ཅྱིག་དང་བྱང་ཐང་ཁུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  བོད་
ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། གོམས་གཤྱིས་དེ་དག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ཡར་བཅར་
བའྱི་སྐབས་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་མཁར་ནག་རེད། དེ་བཞྱིན་ཆུ་ཤུལ་
ནས་མྱི་ཚང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ལྷག་མ་སོང་། ཁོ་ཚོ་དེ་དག་ལ་མར་སྲེ་རང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁང་པའྱི་ཐོབ་ཐང་སོད་
རོགས་གནང་། གནས་ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་མཁན་ཕེབས་བྱུང། དེ་དུས་ང་ཚོར་ས་ཆ་འཕལ་
དུ་སོད་རྒྱུ་དངོས་གནས་མྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་གལ་ཏེ་ང་ཚོར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཚོ་
གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ལམ་ནས་སོ་རྒྱུའྱི་མགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཚང་ལ་མ་འོངས་པར་ག་ཚོད་མར་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་
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ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་འཆར་གཞྱི་དང་པོ་ནས་འོས་བཞྱིན་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་བཏོན་ཐུབ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ས་ཁང་ཞྱིག་སོད་པ་ཡྱིན་ན ། འགྱིག་ས་མ་རེད་བྱས་ནས་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེ་སྐབས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་རྱིགས་དཔེར་ན་ཆ་མཚོན་ན། ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་ཚིག་དེ་བྲེད་སོད་གཏོང་བ་ན་  Generator དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་དེར་མྱི་
མང་གྱི་བདེ་སྡུག་སྙན་སེང་ཞུས། དེ་བཞྱིན་རེས་ལ་གཞུང་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།  དངོས་གནས་དྲང་གནས་མྱི་མང་ལ་
སྱི་ཡོངས་དགོས་མཁོ་ག་ཚོད་འདུག  དེའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་  ༡༣ གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་
བཀའ་གནང་བ་དེ་ཚོ་དེའྱི་ནང་དུ་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག  དེར་བརེན་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་དངོས་གནས་དྲང་ གནས་ཀྱི་ད་ལྟ་
འཕལ་དུ་སར་དགོས་རྒྱུ་དེ་དག་ང་ཚོས་སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས།  ཡྱིན་ནའང་དགོས་པ་ཆེ་བ་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན།  ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་མ་སྱིག་ན ། ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དཔེར་ན།  ད་ལྟ་དྲྱི་བ་འཕལ་དུ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་
གཞྱིས་ཆགས་འབོག་སེ་རེ་རེ་ལ་སྱི་ཁང་དགོས་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་རེད།  སྱི་ཁང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མྱི་མང་གྱི ས་ཞུ་ཡི་
འདུག དེར་བརེན་འཕལ་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ག་ཚོད་ཀྱིས་ཕུགས་བརན་ཡོད་འགོ ག་ཚོད་ཀྱིས་
གནས་ཀྱི་ཡོད་འགོ  དེ་ཡྱིན་དུས་ང་མར་ཡོང་མ་ཐག་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་བགེས་པ་གྱིས་ཡར་ཕྱིན་ནས ། མྱི་མང་གྱིས་
ཡར་ཞུ་གཏུགས་ཞུས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡྱིན་མོད།  ང་ཚོས་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་
འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་མ་སིག་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་དྲེ་སོན་རྩྱིས་རེ་རེ་ནང་ལ་གཟྱིགས་དང་།  མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་ཀང་། ཕུགས་འཕྲེར་གི་འཆར་གཞྱི་བསྱིག་ན་མ་གཏོགས་ཡོང་ས་མ་རེད།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྲྱི་
བའྱི་ངོ་གདོང་འདྱི་ས་གནས་དགུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།  དྲྱི་བའི་ནང་ས་གནས་ཁག་དགུ་བྱིས་འདུག  ས་ཆ་གྱིས་ལ་
ཁྱིམ་ཚང་བཞྱི་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དེ་དག་སོས་ཟྱིན་པ་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། ད་དུང་ལྷག་ཡོད་མེད་དེ་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་འཐུས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་གཅྱིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞུས་ནས། བསོམས་བརྒྱབ་སའྱི་ཐོག་སེབས་བསད་ཡོད།  དེར་བརེན་འཕལ་དུ་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ལྷན་
ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་མ་འཁུར་བ་ལྟ་བུའྱི་ར་འཕོད་ཀྱི་མྱིན་འགོ་བསམས་ནས་ངས་འབད་བརྩོན་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་ན།  ང་
ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ འཕྲལ་དུ ་ཁོང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ ཅྲེས་ནས་གསུངས་པ་རེད།  སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་གཞན་དག་མང་པོ་མྱི་ཡོང་བ་ལ་ཕན་གྱི་ མྲེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་ཅེ་ན། ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀག་གཞུང་ནས་ད་
ལྟ་ཧ་ལམ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ཆུ་ཤུལ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པར་བརེན་གོང་སེ་ཁག་དགུ་ལ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་
གོང་སེ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཆགས་པའྱི་ཆགས་ལུགས་དེ་གང་
འདྲ་རེད་འདུག་ཞུས་ན། ལོ་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ཉུང་དུ་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མཁན་དེ་མར་གོམ་པ་སོ་ཀྱིན་སོ་
ཀྱིན། ལྷག་པ་དེ་དག་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེར་བརེན་དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད།  ཆུ་ཤུལ་ལ་ཁང་མྱི་
དུད་ཚང་བཞྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་གྱིས་ཙམ་གནས་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག  གྱིས་གནས་པ་དེའྱི་ནང་ནས་སོ་སོ་
སྤུན་མཆེད་དང་འབོག་སོད་ཡོད་པ།  ལྷག་པར་དུ་མཁར་ནག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། མཁར་ནག་དེ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།  
མཁར་ནག་གྱི་ནང་ནས་ས་འཛིན་མཁན་དེ་ཁོང་ཚོའྱི་འགོ་པ་ཡོད་པ་དེ་གོངས་པ་རེད།  དེ་སོན་གྱི་འགོ་པ་དེ་གོངས་དུས་དེ་
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ཐོར་ཡོང་གྱི་རེད། ཐོར་ནས་འགོ་པ་དེའྱི་སྤུན་མཆེད་གཅྱིག་མ་གྱིར་ལ་དྭགས་སྲེའི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པས། ག་ལེར་མར་
འཐེན་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་མཁར་ནག་དེའྱི་ནང་ལ་མེད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཕུགས་འདུན་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྱིག་ཐུབ་ན་ཞེས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལན་འདེབས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན ། མངའ་སེ་
བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་ཐེངས་མ་གྱིས་ཕྱིན་འདུག  དེ་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག་ ཅྲེས་བརོད་ཡོང་དུས ། ང་ཚོ་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་དེ་
གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་འདུག  དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་མྱི་གངས་འཁོད་
པའྱི་སྙན་ཞུ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་  D.C བརྒྱུད་ཕ་གྱིར་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་དབར་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཧ་གོ ་ཡི་ཡོད། བོན་ཆེན་
གྱིས་དེའྱི་སང་ལ་མཚན་རགས་གནང་ནས་མར་གནང་བ་ཞྱིག་ཧ་གོ ་ཡི་ཡོད། ཡང་བསྐྱར་གཞྱི་ནས་ཡར་གནས་ཚུལ་བྱུང་
བ་ཞྱིག་ཧ་གོའ་ིཡོད།  ཡང་བོད་པ་ཚོའྱི་ཚོང་པ་དེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟ་ཚོང་པ་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད་དམ།  ཡང་ན་ག་རེ་
རེད་དམ། དེ་ཡང་བསྐྱར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་གཅྱིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་དག་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
གྱིས་ཙམ་འདུག་ཀང་། དེ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཐོག་ལ་ལན་འདེབས་ཕུལ་བ་དང་དེའྱི་སོན་ལ་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་ལ་ལན་འདེབས་ཞུས་
པ་ལས་ལྷག་པ་ཅྱིག་ངས་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ལན་འདེབས་ནང་ལ་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན་དབུས་ལས་ཁུངས་ལ་ད་
ལྟ་ཡང་བསྐྱར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་གནས་ འགོ་འཛིན་ེ་ཆར་
ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་སུད་ཚོང་མཁན་གྱི་མྱི་མང་འདུག  ཁོང་ཚོ་ཐུག་འདུག  ཐུག་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ར་སོད་
བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཡར་ཞུས་པ་རེད། ཞུས་ཡོང་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཡར་
ཚོགས་པ་དང་འདྱི་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་འབེལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དང་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་པ་དང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་
པ་རེད།  དེ་ནས་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་
གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་བར་དེ་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་གྱིས་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དྲྱི་བ་ཟེར་བ་དེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་བཀོད་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དྲྱི་བ་ཆོག་མྱིན་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་མར་སྙན་སོན་ཞུས་ན།  "མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་
གནད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོག་ཆེད་གཤམ་གསལ་ཆ་རེན་ཁག་གྱི་འོག་སྱིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བོན་སུ་རུང་ལ་
དྲྱི་བ་གཏོང་ཆོག་ཟེར་བ་དེ་རེད།  དང་པོ་དེ་དྲྱི་བ་རྣམས་ཁ་གསལ་ཞྱིང་དོན་སྙྱིང་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ལས་དམྱིགས་
བསལ་ལན་འདེབས་མ་ཐུབ་པ་བྱས། སྱིར་བཏང་དང་གེང་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། གྱིས་པ་
དེ་དྲྱི་བ་ཁ་གསལ་ཡོང་ཆེད་དགོས་གལ་མེད་པའྱི་གཏམ་བཤད་དང་མྱིང་སོས་མེད་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད།  གསུམ་པ་དེ་དྲྱི་བའྱི་
ནང་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའྱི་བརོད་ཚིག་ཡོད་ཚེ་དེའྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་འགན་ཁུར་སྱི་འཐུས་དེ་རང་གྱིས་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་དེ་རེད།   
བཞྱི་པ་དེ་རྩོད་གཞྱི་སོང་བ་དང་སེར་རྩོད། རྒྱགས་གཏམ་དང་ཁ་རྡུང་ངེས་མེད་ཀྱི་བརོད་ཚིག་རྱིགས་མེད་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། 
ལྔ་པ་བསམ་ཚུལ་ཙམ་དང་ཁྱིམས་ལུགས་སྐོར་གྱི་དྲྱི་བ།  གཞྱི་མེད་སོ་བཏགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་རྱིགས་མྱིན་པ།  དྲུག་པ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་མ་གཏོགས ། སེར་གི་སོད་ཚུལ་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་
སྐོར་གྱི་དྲྱི་བའྱི་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ། བདུན་པ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཐུང་མྱིང་ཚིག་ ༡༥༠ ལས་མ་བརྒལ་བ།  བརྒྱད་པ་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་མ་ཕུལ་གོང་དེའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་གྱི་དྲྱི་བ་མ་ཡྱིན་པ།  
དགུ་པ་སེར་གྱི་སོད་ཚུལ་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ།  བཅུ་པ་དྲྱིས་ལན་ཙམ་གྱིས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པ་དང་
གསལ་པོ་མེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་མ་ཡྱིན་པ།  བཅུ་གཅྱིག་ལན་འདེབས་བྱས་ཟྱིན་པའམ་ལན་འདེབས་བྱ་
རྒྱུར་དགག་བྱ་ཆེ་བའྱི་གནད་དོན་རྱིགས་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་པའྱི་དྲྱི་བ་ཡོད་པ་ལས་དེ་མྱིན་བསྐྱར་འདྲྱི་མྱི་ཆོག བཅུ་གྱིས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གང་རུང་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་མྱི་བྱེད།  བཅུ་གསུམ་མཛའ་འབེལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གང་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་མེད་ཀྱི་སོ་ནས་མྱིང་འབོད་མྱི་བྱེད། " ཆ་རེན་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།  དྲྱི་བ་གཏོང་གནང་མཁན་
གྱིས་ཐོག་མ་ཡར་བཏང་ཡོང་དུས། ད་ལྟྟཱའྱི་དྲྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་དེ་ག་རང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལ་དྭགས་སྲེ་བྱང་གྱི་མྱི་མང་གྱི་
དཀའ་ངལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༦ པ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༧ དེ་
ནས་སྐོར་བསྐྱོད་ཕྱིན་པའྱི་ལས་བསོམས་དེ་དག་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་ག་རེ་བྱས་ཡོད་ཟེར་བའྱི་རྱིམ་པ་
གསུམ་དེ་མར་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་ལ་འབེལ་བ་བྱས་པ་རེད།  
དྲྱི་བ་འདྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  གནད་དོན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད།  གནད་དོན་གང་གསུངས་པ་དེ་དྲྱི་བ་གཏོང་
མཁན་གྱིས་དྲན་གྱི་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་མར་བཀོད་ནས་གནང་རོགས་ གིས་ཞུས་
ནས་མར་འབེལ་བ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་དེ་ལ།  དེ་ཡོང་གྱི་མ་རེད།  ངས་གང་བྱིས་པ་དེ་མ་གཏོགས་ལན་རྒྱག་གྱི་མ་རེད།  རང་
འཇགས་བཞག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་གནང་འདུག  དེ་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་བཏང་བ་རེད། དྲྱི་བ་བཏང་བའྱི་སྐབས་དེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་
ན་ཡག་པོ་འདུག འདྱི་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
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འཐུས་ལ་མར་འབེལ་བ་ཞུས་པ་རེད།  ཁེད་རང་གྱིས་ཐུགས་དྲན་གསོ་ཡི་རེད། གནད་དོན་ག་རེའྱི་སྐོར་ལ་གསུང ་གི་ཡོད་
མེད་ཁེད་རང་གྱིས་ཁ་གསལ་པོ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལན་ཁ་གསལ་ པོ་རག་གྱི་རེད།  དེའྱི་ནང་ལ་ལན་ཁ་
གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་དྲྱི་བ་དེ་ཁ་གསལ་པོ་མ་བཟོས་ན་ལན་ཁ་གསལ་མ་བྱུང་
བ་བྱས་ཏེ། འདྱི་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་རེད།  རེས་སུ་དྲྱི་བ་བཏང་བའྱི་སྐབས་ལ་གནད་དོན་བཅུ་
གཅྱིག་དང་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ལ་སོགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་མར་བཏོན་པ་ཡྱིན། ག་རེ་
རེད་ཟེར་ན ། ལ་སོགས་པ་ཟེར་དུས་གནད་དོན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལའང་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མམ་འབེལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་བཏང་ཡོང་དུས།  ཕལ་ཆེར་ལན་འདེབས་དེ་
མམ་འབེལ་སྱི་ཡོངས་ཆ་ཚང་གྱི་ལས་བསོམས་མ་སྐྱོར་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ས་མ་རེད་བསམ་པ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ།  དེ་འདྲ་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེའྱི་སང་ལ་ཚོགས་
གཙོ་གྱིས་ལའང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་མར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྲྱི་བ་བཀག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་
ཡོད་པ་མ་རེད།  ཚད་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་དྲྱིས་པ་བཞྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རེས་སུ་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ནས་ཡར་ཡོང་ བ་རེད། ཁ་
གསལ་དུ་བཏང་ བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་ཡང་བསྐྱར་སོན་མ་བཏང་བཞག་པ་ དྲེ་ཚུར་བངས།  
གསར་པ་ཡང་བསྐྱར་ཕར་བཏང་སྟེ་ད་ལྟ་ལན་འདེབས་སེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ པོ་འདྱི་འདྲ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་
འོངས་པར་དྲྱི་བ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་དེ་ཁ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་། སོ་སོ་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་མང་ལ་གསལ་པོ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་
བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྙྱིང་བསྡུས་གང་འདྲ་བཟོས་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་
ནས་ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་ན་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དོགས་གཞྱི་ད་ལྟ་ཕེབས་བསད་པ་དེ་མ་གནང་བ་བྱས་ཏེ། 
ད་ལྟ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན ། ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྲྱི་བ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་
བཏང་ཡོང་དུས ། ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་ཁུར་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ པོ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
གནད་དོན་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་བདུན་བཏང་ཡོད་པ་རེད།  བདུན་ནང་ནས་གནད་དོན་
གཅྱིག་དེ་སྦྲེལ་ཇམ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད།  ཏུར་ཀྱིའྱི་ནང་ལ་རེད།  དེ་བཞྱིན་དུ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ནང་ལ་བོད་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་
ནག་པོ་ཆགས་པ་དང་།  སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབ་མ་རག་པ་དང་།  དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་
ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་སྐབས་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་མྱི་དགོས་པ་
དང་། སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་འདྲ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཞུས་ནས་འབེལ་
ཡོད་སྱི་འཐུས་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པ་རེད།  འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ བ་རེད། སྐར་རགས་མེད་
པའྱི་དྲྱི་བ་བཟོས་གནང་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཞན་དག་ཅྱིག་ཀང་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡང་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ད་
ལྟ་ཡར་འདྱི་ལ་ལངས་པའྱི་ཞོར་དུ་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་ལ་དེ་བཤད་དུས ། ཕལ་ཆེར་བྷེལ་ཇམ་
ནས་ང་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གེང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་གཙོས་བཀག་གྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་
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ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད།  ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་ལ་ག་རེ་མངགས་ཡོད་ཟེར་ན།  ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིག་ཆ་ནག་པོ་ཆགས་པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་དེར་འབེལ་བ་བྲེད་ཤོག འབེལ་བ་བྱས་ནས་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གེང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོས་བསྐྱར་དུ་བསམ་གཞྱིགས་བྱ་རྒྱུ་རེད།  དེ་བྱས་པའྱི་
ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་མྱི་མང་དེ་དག་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་ན།  འགན་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད།  ང་ཚོས་འདྱིར་བསམ་
ཞྱིབ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་ནས་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱས།  བཀའ་ཤག་
ནང་ལ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གེང་མ་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག  གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཅྱིག་
སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་
གསུངས་འགོ་ཡོད་མེད།  སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་ བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལན་གསལ་པོ་
ཞྱིག་དང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའྱི་ལན་ཞྱིག་མ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན ། གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལན་དེ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན ། མྱི་མང་དེ་དག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་རག་པ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ་གནོད་ཀྱི་
ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་ཚར་དུས ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།  ཚུར་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཡོད་པ་མ་
རེད། གསུངས་ཚར་བ་དེ་ཚར་བ་རེད། ཁ་ནས་ཚིག་ཤོར་ཚར་ན་ཚར་བ་རེད། མཐའ་མ་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག་ཟེར་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའི་ནང་ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རོགས་བྱོས་ཟེར་བ་དེ་རེད།  ཕྱིར་འཐེན་བྱོས་ཟེར་
དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་རེ་རེ་ གཅིག་གསུངས་ཡོང་དུས།  དེ་གཞན་པའི་ལག་ཆ་བྱས་ནས་དཔང་
རགས་ལ་མྱི་འགོ་བ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད།།གཙོ་བོ་དོན་དག་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། ཕ་གྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་དང་དེ་དག་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པ་མ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བྷེལ་ཇམ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ས་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། སྦྲེལ་ཇམ་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་ས་ཁུལ་གཞན་པ་དང་མ་འདྲ་བའྱི་བྷེལ་ཇམ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བྷེལ་རམ་ལ་གཞུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  གཞུང་ཟྱིན་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་
བསད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚོ་སུ་ལ་ཞུ་རུ་འགོ་དགོས་སམ།  དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  བཀའ་སྱི་ལྷན་
ཚོགས་འཚོགས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ་ཚོ་བང་ བསྱིགས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  སྱི་འཐུས་ཀྱི་
ངོས་ནས་དོ་སྣང་བྱས་བཞྱིན་པ་རེད།  རེས་སུ་ཕ་གྱིར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད།  ཡྱིན་ནའང་
གོས་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཀྲམས་ནས་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
མེད་པར་བརེན་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རྱིང་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་མཁེན་རོག་
གྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

དེ་རྱིང་གྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའི་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་བདུན་པ་འཁོད་བསད་འདུག ཡྱིན་རྒྱུར་ཨང་ ༧ པ་རང་རེད། 
ཡྱིག་ཆ་ ༥།༦ གོང་དུ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་བཞྱིན་གཅྱིག་སྐར་རགས་མེད་པའྱི་དྲྱི་བ་བཟོས་པ་དང་ ། གཅྱིག་ཕྱིར་
འཐེན་ཞུས་ཏེ་དྲྱི་བ་བདུན་པ་དེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨ་ ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།**** 
དྲྱི་ཤོག 

དྲྱི་བ་ཨང་༧ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༤ བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་
དོན་ཚན་ ༢༡ དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
 བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སད་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་སེར་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་དགོས་པ་
ནྱི་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ནང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པས ། དེ་འབེལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཅས་ཡོད་པས་དེ་འབེལ། 
༡ སྱིར་ད་ལྟ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་འདྲ་ཐོག་ཡོད་དམ། 
༢ ལྷག་པར་ལ་དྭགས་དང་སྱིར་ནས་མ་ན་ལྱི་བར་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཁག་ལྷན་གཅྱིག་མཚུངས་

ལྟར་འབེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ལྟར་འབེལ་ལམ་ནམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། 
༣ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཐབས་ཀྱི་ཡྱིག་འབེལ་སོགས་གང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། 
༤ གལ་སྱིད་ད་བར་དངོས་ཡོད་འབེལ་ལམ་གནང་ཐུབ་མེད་ཚེ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། 
༥ ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་དང་སྣང་ཆུང་ལྷོད་གཡེངས་ཤྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ། 
༦ མ་འོངས་པའང་གཅྱིག་མཚུངས་འབེལ་ལམ་གནང་ཆོག་གསུངས་པ་ལས་དོན་དངོས་ཕག་བསྟར་མྱི་དགོས་པ་

ཞྱིག་དུ་གྱུར་རམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་
བ་ཨང་ ༧ པའྱི་ལན། 

༡། འདྱི་ལས་སུ་ཐོ་འགོད་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གངས་  ༢༦༧ ཡོད། དེ་དག་ལ་རྒྱུན་དུ་
འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༢། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བ་ཞུ་ཕོགས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་པ་
བཞྱིན་ལ་དྭགས་དང་མ་ན་ལྱི་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་མུ་མཐུད་འབེལ་ལམ་ཞུ་མུས་དང་སྱིར་
ཁུལ་དུ་ེ་ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱུང་བ་ད་ལམ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འདྱི་གའྱི་
ཐོ་གཞུང་ནང་མྱིང་འགོད་ཞུས་ཡོད།  སད་ཕྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མ་བཙུགས་གོང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་བརྒྱུད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སོན་འགོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་སྙན་གསན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མའྱི་ཚིག་དེ་འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན། ད་རེས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་འཛོམས་ཡོད་
ཙང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་དེ་འདྲ་གནང་མ་
སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།) 

༣། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་སུ་ཡྱིག་འབེལ་དང༌།  ལས་འཆར། ཚོགས་འདུ། ཡྱིག་ཆ་
འགེམས་སེལ་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་འབེལ་ལམ་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༤། འབེལ་ལམ་ཞུ་མུས་ལ་བརེན་འབེལ་ལམ་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀྱི་མེད། 
༥། ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་དང་སྣང་ཆུང་ལྷོད་གཡེང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
༦། མ་འོངས་པར་གཅྱིག་མཚུངས་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ཞེས་པ་མུ་མཐུད་གཅྱིག་མཚུངས་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུར་གོ་དགོས་

པ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྲྱི་བ་ཨང་ ༧ པའྱི་ལན་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་སྦྲགས།  སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་དམྱིགས་ བསལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ ཆྲེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་  ༤ པའྱི་ནང་
ནས་ཁོང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་གསར་འཛུགས་བྱུང་འདུག ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྦིར། ཅོན་ཏ་ར། ཇོ་གྷིན་
རྡར་ན་སྒར། མཚོ་པདྨ། མཎ་ཌྱི། སུན་རྡར་ན་གྷར། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི། ཐུགས་རེ་ཆྲེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་དྲྱི་བ་དང་པོའ་ིནང་ལ་གངས་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་ཅེས་ཞུས་མེད།  གངས་ཚད་དེ་ལས་
བསོམས་ནང་ད་ལྟ་བར་དུ་མཇལ་མཇལ་ བ་བསད་སོང་།  བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་
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སང་ལ་ཡོད་དམ། འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་ཐད་ཀར་འདྲྱི་དགོས་དུས ། འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད།  དེར་བརེན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་ཟེར་དུས ། ལས་འགུལ་གང་དང་གང་སེལ་གྱི་ཡོད་དམ།  སོན་མ་
སེལ་སྟངས་དང་ད་ལྟ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་དག་ཐོ་གཞུང་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་ པ་རེད་དམ་མ་རེད།  
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་བོད་པ་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ཐོ་གཞུང་དེའྱི་གངས་ཚད་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་
ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དམ།  དེ་བཞྱིན་དུ་དཔེར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། རྒྱ་གར་ནང་
ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ མིང་གངས་ཀ་རྒྱག་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  Bharat Tibbat Sahyog Manch 
ཟེར་བ་དེ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་བྱས། གང་ཟག་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་བཙུགས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ གཅྱིག་རེད། ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  
འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཚོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་རྒྱ་གར་དག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ས་ཁག་ག་ པར་ཡོད་
དམ། ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་མེད་དེ་དག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ལ་དྭགས་སྲེ་ལ་འབེལ་བ་
གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་  ༢༠༡༢ ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསུངས་པ་རེད།  ༢༠༡༣ ལ་ཕ་གྱིར་མཇལ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  
གང་ལྟར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ལ་འབེལ་བ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས་སུ་ལ་གནང་ཡོད་དམ། གནང་བ་དེ་དག་གསལ་
ཁ་ཞྱིག་བཏོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་གནང་ བ་རེད། ེ་བའྱི་ཆ་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་གསུམ་བཙུགས་པ་རེད་དེ།  སྱིར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ ན་ནིང་སྦིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཐུགས་
ཁུར་བཞེས་ནས་སྱིར་སེ་ཁག་གསུམ་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་  ༡༢ ནང་ལ་བཙུགས་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡྱིག་ངག་གྱིས་
ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་ལམ་ཐད་ཀར་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ།  དེ་དག་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་འཕོས་
དོན་དྲྱི་བར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གངས་  ༢༦༧ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས ། ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་རྒྱ་གར་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གངས་ ༡༤ ཡོད། ང་ཚོའྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དེ་ཚོར་གཅྱིག་མཚུངས་འབེལ་བ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བོད་དང་
འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།  ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཤོག་གངས་ ༡༦ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིབ་ཚགས་སུ་བཀོད་ཡོད།  ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་འབེལ་བ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕོགས་གསུམ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ནྱི་དབུས་གཞུང་ངོས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་གཅྱིག  
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གྱིས་ནྱི་མང་ཚོགས་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་ན་གཞོན་ཚོར་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ།  བོད་པ་གནས་
སའི་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་པའྱི་དབར་མཐུན་སྱིལ་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་འབེལ་བ་འཛིན་སྟངས་དང་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་དེ་སོན་མ་ལྟར་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ཞུས་
ན། མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  གཙོ་བོ་ཞྱིག་ནྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དགོས་མཁོ་
ལ་གཟྱིགས་ནས་ཡན་ལག་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་རེད། གྱིས་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་དེའྱི་ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཚོར་
འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།  དཔེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྟར་  Jamia Millia, JNU དང་ IIC སོབ་མ་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་
དམྱིགས་བསལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་སོད་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལོ་
ེ་ཆར་པར་རྱིགས་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་  Nagpur, Mumbai, JNU ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུར ། Core Group 
གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འབེལ་བ་དང་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོའྱི་ལོ་ལྟར་སོན་རྩྱིས་ནང་གསལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་ལས་འགུལ་སེལ་
བཞྱིན་པ་གསལ་པོ་རེད།  དྲེ་སོན་ལོར་ཡྱིན་ན་འབུམ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།  ལ་དྭགས་ལ་ལས་འགུལ་ག་རེ་
ཞྱིག་སེལ་ཡོད་མེད་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་རེས་ནས་ལགས་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༧ པའྱི་ནང་གསེས་  ༣ པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་འབེལ་ལམ་གནང་གྱི་ཡོད།  དེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཡྱིག་འབེལ་དང་ལས་
འཆར་ཚོགས་འདུ་ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ་དེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག  རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་བསད་པའྱི་
ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་དང་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་གྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་དང་མམ་དུ་
བརྒྱུད་ལམ་གང་གི་ཐོག་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་འབེལ་བ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཅེས་དེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་འབེལ་བ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།  ས་
གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་དུས ། 
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ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་རེས་སུ་ཕུལ་
ཆོག་པར་ཞུ། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཞུས་པ་དེ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་  Tibbat Dhesh ཞེས་པའྱི་  News 
letter གོ་སྱིག་ཞུས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཡན་ལག་ཚང་མ་ལ་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ེ་ཆར་ང་ཚོ་
ཧྱི་མ་ལ་ཡའི་དུས་སྟོན་ Himalayan Festival ཟེར་བ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ལ་འབེལ་
བ་ཡོང་དང་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དྲན་སྐུལ་ ཡང་ཡང་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཐུག་གྱི་འདུག  ཐེངས་མ་རེ་རེ་ཡར་བཞེངས་པ་དང་ཚོགས་
གཙོ་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་གསུངས་དགོས་ཡོད་པར་བརེན།  ཚོགས་གཙོས་མྱིང་འབོད་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དེ་མང་པོ་ཞྱིག་གསན་ནོར་འགོ་ཡི་འདུག ཐེངས་མ་མང་པོ་ཞྱིག་དྲན་གསོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ ། ཕལ་ཆེར་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡི་
མེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་ ༣ པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དེ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱི ད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་འདྲ།  དེ་ཞུ་དགོས་དོན་གྱི་
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཤེས་འདོད་བྱུང་། གྱིས་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་
སྐབས་སུ་ཕལ་ཆེར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་རེད།  ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་འདྲ་ལ་
དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་རྒྱུར་ Campaign ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་བསམ་བོ་དེ་
ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཤེས་དགོས་པའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་དོན་ཐོག་སྱིད་ བྱུས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་འཆར་དང་དགོངས་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད།  རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་
མཁེན་གསལ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ལངས་ཕོགས་འདྱི་འདྲ་རེད་ཟེར་
ནས་ངོ་སོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དེར་བརེན་ེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་གོག་བརན་དེ་ང་
ཚོས་ཧྱིན་རྡིའི་ནང་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་གསར་པ་
ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཧྱིན་དྷྱི་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་
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བ་གྱིས་པ་དེ་ད་ལྟ་ལན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  དམྱིགས་བསལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྲེན་ད་ལྟ་ལན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལན་དེ་གྱིས་ཀས་འཐུས་སོང་བསམས་སོང་།) 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ ། གོང་ནས་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་  ༤ པའྱི་ནང་ལ་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ ༤ བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་།  ང་
རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་
བཞྱི་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དེ་ཚོ་ལས་ཁུངས་དང་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གྱིས་པ་དེ་ལ་
གསར་འཛུགས་བྱས་པའྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིག་གཞྱི་དེ་འདྲ་གཏན་འབེབས་
བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ དྲེ་གྱིས་ཡྱིན། གསུམ་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བཞྱི་པ་དེ་ལ་ཕྱི་ཟླ་  ༤ ནས་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་བར་དུ་ཟླ་བ་ ༦ འགོ་ཡི་ཡོད་པ་
རེད། ཟླ་བ་ ༦ གྱི་རྱིང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་སེལ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
རྒྱ་གར་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་ཁུངས་མེད་པར་བརེན།  གསར་འཛུགས་བྱུང་རེས་
མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ འི་
རེན་གྱིས་གོང་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན ། ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དགོས་མཁོ་ལ་ དཔག་པའྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཡོད་པར་བརེན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ེ་ཆར་ལྡྱི་
ལྱིར་ Core Group ཞུས་པ་དེ་ཁོང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ནས་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་
གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡན་ལག་གསར་པ་བཙུགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ལ་ཚོགས་མྱི་  ༨ འདུག མཚོ་པདྨ་ལ་ཚོགས་མྱི་  ༡༨ འདུག མན་ཌྱི་ལ་ཚོགས་མྱི་  ༡༤ 
འདུག མ་ན་ལྱི་ལ་ཚོགས་མྱི་ ༧ འདུག ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ཟླ་
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བ་ ༦ ནང་ལ་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ) ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་
པོ་ཞིག་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ལན་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། ཁོ་ཚོས་དེ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་
བ་ལ། ཁོ་ཚོ་མམ་དུ་མམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་དུས་ཆེན་འཁྲུངས་སྐར་དང་།  དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ Gandhi Jayanti, 26th January རྱིགས་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་མམ་རུབ་ཀྱིས་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱིས་པ ། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་
ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་འོས་བསྡུ། 
༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
          གུས་གསོལ། སྐུ་མཆོག་
ནས་ལམ་སྟོན་ཕག་བྱིས་ཕེབས་དགོངས་བཞྱིན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོའ་ིཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གསར་འདེམས་དགོས་པའྱི་འོས་
གཞྱི་གྱིས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་གུས་ཕུལ་ཞུས་པར་དང་པོ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ལགས།  སྐྱེས་ཚེས་ ༡༩༦༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༣ དང་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།  ཤོག་ལྷེ་གྱིས་པ་སྐུ་ཞབས་དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་ལགས།  སྐྱེས་ཚེས་ ༡༩༥༣ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ དང་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤོག་ལྷེ་བཅས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་པ་ལགས་པ་དེ་དོན་དགོངས་མངའ་མཁེན།  
གུས་ཟུར་པ་གསུམ་ཐུན་མོང་གྱིས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་༡༡ ལ། འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་དང་པོ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་ལགས།  གྱིས་པ་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་ཟུར་བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རེ་
ལགས། གསུམ་པ་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་མྱི་ཟུར་པ་ལེགས་བཤད་བསྟན་པ་ལགས།  འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ལགས་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། 
མྱིང་འཇམ་དཔལ་གགས་པ། 
སྐྱེས་ཡུལ།  གཙང་རྱིན་སྤུངས། 
དྭང་བངས་དཔྱ་དེབ། IN ༡༩༡༡༢༦༧ 
ད་ལྟའྱི་སོད་གནས།  ས་རཱ་མཐོ་སོབ། 
ལས་གནས།  སོབ་སྱི། 
དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ ལགས་ནྱི་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ལོར་གཙང་དུ་སྐྱེས་ཤྱིང་རང་ལོ་དྲུག་ལ་སོན་
སྐབས་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དང་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་བསྐྱོད།  ༡༩༨༥ ལོར་ཕ་མ་སྤུན་ེའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་བཙན་བྱོལ་དུ་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཞལ་མཇལ་དང་སོབ་གེར་དུ་ཡོང་།  ཐོག་མར་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཟླ་ཤས་བསད།  དེ་རེས་ ༡༩༨༥ ལོ་
མཇུག་ཏུ་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་སྐབས་
ཞལ་མཇལ་དང་གསུང་ཐོས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་གྱི་བྱྱིན་མཐུར་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་འདོད་པ་ཆེར་སྐྱེས་ཏེ། གནས་དེ་གར་
རབ་ཏུ་བྱུང་། ༡༩༨༦ ལོར་རྱིགས་ལམ་སོབ་གེར་ཁང་དུ་སོབ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ནས་ཐོག་མར་བོ་རགས་བསྡུས་
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གསུམ་དང་། ༡༩༩༢ ལོར་ཕར་ཕྱིན་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན།  ༡༩༩༥ ལོར་དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན།  ཞོར་དུ་བརྡ་སོད་
རྱིག་གནས་སོགས་ལ་སངས་པ་བྱས། ༡༩༩༦ ལོར་ཞྱིང་གཤེགས་དམ་པ་དབུ་དགེ་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའྱི་བཀའ་འབེལ་ཐོག་
ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཏུ་ནང་ཆོས་དགེ་རྒན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཀར་ཞུགས།  ཞར་ཞོར་དུ་མངོན་པ་མཛོད་དང་འདུལ་བ་སོགས་
གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སངས་པ་བྱས་ནས་ ༢༠༠༠ ལོར་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་དགེ་བཤེས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བཞག ༢༠༠༣ 
ལོར་དབྱྱིན་ཡུལ་དུ་དབྱྱིན་སྐད་སོབ་ཏུ་ཟླ་ཤས་བསྐྱོད། རྒྱུན་དུ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཏུ་ནང་ཆོས་དགེ་རྒན་དང་། ཟབ་སོང་ཁག་ལ་
བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་གཙོ་འགྱུར་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་སོབ་འཁྱིད་བྱེད་མུས་ཐོག  ༢༠༠༣ ནས་བཟུང་ད་བར་སོབ་སྱིའྱི་ལས་ཀ་
བྱེད་བཞྱིན་པ་བཅས།། ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་དེ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་སྙན་
སོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ཕན་དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་ནྱི་  ༡༩༥༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 
ལོར་བོད་རོང་དཀར་ཞེས་པར་གྱིང་པར་འབོད་པའྱི་སོ་ནམ་པའྱི་ཁྱིམ་ཞྱིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤྱིང་།  བོད་ས་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་
གྱིས་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཤོར་རེས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་དྲྱིན་ཅན་ཕ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་ལྷན་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་
དུ་འབྱོར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་འོག་ རྡ་ཤོད་ཟུར་གསོག་ཏུ་སོབ་སོང་གྱི་གོ་སྐབས་དང་པོ་ཐོབ།  
དེ་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་པན་ཆ་མ་རྱི་དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་གཞུང་གཏན་སོབ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་ཐོན། 
སྐབས་དེར་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་འབེལ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ྱིན་སོབ་ཀྱི་
སོབ་དགེར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་བཞྱིན། ལས་བཅར་གྱིས་སོབ་ཚན་འཁྱིད་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལས་ཞོར་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་
ལུས་སེམས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་ལ་སན་པའྱི་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་ཞུས་ཤྱིང་།  ༡༩༧༦ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལ་དྭགས་
བོད་ཁྱིམ་དབུ་འབྱེད་དང་།  སོབ་གྲྭ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱིས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་སྱི་མཚུངས་སེ་ཚན་དབྱེ་འབྱེད་བསྐྱངས།  ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༥ བར་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཆུང་གྱི་དགེ་ཆེའྱི་ཞབས་ཞུ་དང་།  ༡༩༩༥ ནས་ ༡༩༩༩ ལོ་བར་ལ་
དྭགས་བོད་ཁྱིམ་གྲྭའྱི་ངེས་སྟོན་པའྱི་འགན་འཁུར་ཞུས། ༡༩༩༩ ལོ་ནས་ ༢༠༠༧ ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༢ པ་བར་སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་
སོབ་གྲྭའྱི་ངེས་སྟོན་པའྱི་འགན་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༣ པ་ནས་སུ་ཇྟཱ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ངེས་སྟོན་པའམ་འགན་
འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕན་རང་ལ་དྭགས་སུ་སོབ་དགེའྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྐབས་ལས་འཁུར་གཙོ་བཟུང་ཐོག་ས་གནས་
བོད་རྱིགས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཐེངས་མང་ཞུ་མོང་བ་མ་ཟད། ༡༩༨༥ ལོར་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་བོད་སྐད་ལས་རྱིམ་གངས་རྱིའྱི་ནོར་བུ་ཞེས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་མར་ འགོ་འཛུགས་ཞུ་
མཁན་དང་། དུས་ཚོད་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་འབད་འབུངས་ཞུ་མཁན་གས་སུ་ཡང་ཞུགས་ཡོད།  ༡༩༨༦ ལོ་ནས་ 
༡༩༩༩ ལོའ་ིབར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་ལ་དྭགས་ས་གནས་མ་ཐག་ལྟ་རོག་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆེའྱི་འགན་
ཁུར་ཞུ་རྒྱུན་རྱིང་ ། ཁུལ་དེའྱི་མ་ཐག་མང་པོར་ངལ་སེལ་རམ་འདེགས་ཞུས་ཤྱིང་།  ༡༩༩༡ ལོ་ནས་ ༡༩༩༥ ལོ་བར་ལ་
དྭགས་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱིར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་།  ༡༩༩༣ ལོར་ལ་དྭགས་ལྷོ་བྱང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་
པོའ་ིསྟེང་ཚོགས་གཙོར་འོས་འདེམས་བྱུང་།  སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སེལ་ཀོབ་
ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་སུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་།  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ནས་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་
འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད་པ་བཅས་ད་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སོབ་གསོ་ལ་སོགས་ཕོགས་གང་
ཅྱིའྱི་ཐད་འབད་འབུངས་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་འོས་བླུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ཡང་



59 

 

ན་དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་ཞེས་འབྱི་གནང་རོགས་གནང་། འཇམ་དཔལ་གགས་པ། དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་སུ་ལ་ཐུགས་
འདོད་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་བླུགས་གནང་རོགས་གནང།  འོས་ཤོག་བཀྲམ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་རོག་རུ་
བསྟན་པ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 

 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་བཀུར་འོས་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ཕག་རོགས་རྣམ་པ་གཙོ་བྱས་པའྱི་འོས་བསྡུ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་བྱས་དུས་ང་
རང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུ་ག་དུས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོ་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  འོས་བསྡུ་དེ་
ནག་ཁུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་འདུག  རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཟེར་ན།  ངས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་བྲེད་དུས་སྐབས་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་མར་ཞྱིག་བཀླགས་ཏེ་ཐད་ཀར་ལ་འོས་འདེམས་
བྱེད་བཅུག་པ་དེ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་བོ་མ་བདེ་བའྱི་རེན་རྩ་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་བྱས་དུས་མ་འོངས་པར་འོས་
ཤོག་བླུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚོགས་ཐུན་གཅྱིག་གྱི་སོན་ལ་སྱི་འཐུས་རེ་རེའྱི་ཕག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཤོག་བུ་རེ་བཞག་ནས་
ཚོགས་ཐུན་རེས་མ་དེ་ལ་འོས་ཤོག་བླུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་ གསོས་པ་ཡོང་གྱི ་རྲེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མྱི་སེར་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡོད་ཆོག་གྱི་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་ཀྱང་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་བླུགས་རྒྱུ་
དེ་དཔེར་ན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ ལྟ་བུ ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་
གསལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།  དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག མྱི་བཞྱིས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདེམས་སྒྲུགས་
ཚོགས་ཆུང་དེ་འོས་གཞྱི་གྱིས་ ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡང་གསང་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཐོག་འཇོག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འོས་བསྡུ་བའྱི་ྱི་མ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ཕག་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ནས་མར་
གསལ་བསགས་བྱས་ཏེ་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་དགོས་
པ་རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་དེ་གསང་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ནས་
འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརེན། ྱིན་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན།  དེའྱི་བར་ལ་རྒྱབ་
ལོག་ལ་རྩེད་མོ་རྩེད་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ།  ལྷག་པར་དུ་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་མཁན་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མ་མོང་བ་དང་མས་མོང་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་སུ་རེད་དང་མ་རེད། སུས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་
འདུག་མྱི་འདུག  དེ་ཚོ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།  སྱི་འཐུས་གསར་པ་གསར་རང་ཕེབས་པ་དང་དེ་
འདྲའྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། བཀའ་བོན་ཚོ་འོས་བསྡུ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་
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སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་འོས་གཞྱི་བཏོན་འཕལ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱི་དེ་ལ་དུས་ཚོད་བཞག་
དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། བཏོན་འཕལ་ཟེར་དུས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་འོས་
གཞྱི་བཏོན་པ་དང་མྱུར་དུ་གསང་བའྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དགག་བྱ་ཡོད་མེ ད་བལྟ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་ཡོད་པ་རེད།  དགག་བྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ་དགག་བྱ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིག་གསང་བའྱི་འོས་བླུགས་ནས་
འགོ་རྒྱུ་རེད། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་མོས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱི་འདྲ་བྱས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་རེད། གལ་སྱིད་ངེས་པར་དུ་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ ཅྲེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྒྱུར་
བཅོས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ པ་རེད་བསམ་གྱི་
ཡོད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཡང་ཆ་ཚང་ཚར་བ་རེད།  དེ་
རྱིང་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འདེམས་ལྷན་ཚོགས་མྱི་དེ་
ཡང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གདམ་མྱི་ཆོག་པ་གང་ཡང་མ་རེད།  རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཚང་མ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གདམ་མ་ཆོག་པ་གང་ཡང་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་འཁྱུར་མཚམས་དེ་གོས་ཚོགས་
འཚོགས་ེ་ལ་ཡྱིན་པ་དང་། འགའ་ཤས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱི་གོལ་མ་ཐག་པའྱི་ྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་རེས་སུ་འཁྱུར་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད་པར་བརེན།  དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁུར་ཡོང་ བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འོས་
ཤོག་བཀྲམས་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་བྱུང་།  དེ་ལ་ཚོགས་གཙོས་འགེལ་བཤད་གནང་།  ཡང་
བསྐྱར་ངས་བསམ་ན་མྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་བརེད་ཡོད་ཀྱི་རེད།  འོས་མ་བླུགས་སོན་ལ་མཚན་དེ་བསྐྱར་དུ་གཅྱིག་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་དྲན་པ་ལ་ཁེ་ཕན་མེད་འགོ མྱི་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དུས། མཚན་དེ་བས་ཀང་བརེད་རྒྱུ་ལ་ེན་ཁ་ཡོད་
པར་བརེན་མཚན་བསྐྱར་དུ་ནས་གཅིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ཐེངས་གསུམ་ཞྱིག་བཀླགས་པ་ཡྱིན།  མྱིང་ཀློག་པའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོ ས་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན ། 
ཚོགས་གཙོས་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐོན་པར་བརེན་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཅྱིག་དེ་ས་རཱ་སོབ་སྱི་ལས་ཐོག་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ལགས་རེད། གྱིས་པ་དེ་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་
དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་ལགས་རེད།  འཇམ་དཔལ་གགས་པ།  དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས།  ཐེངས་མ་གྱིས་གསུམ་བཤད་
ཡོད། 

མཐའ་མའྱི་གྲུབ་འབས་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་འོས་བསྡུ་
དེ་རེད། སྱི་འཐུས་གངས་ ༣༨ ནང་ནས་ ༤ ཡྱིས་སྟོང་པ་བླུགས་གནང་བ་རེད། འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ལགས་ལ་  ༡༡ 
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བྱུང་འདུག དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་ལགས་ལ་  ༢༣ བྱུང་འདུག དེར་བརེན་དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་ལགས་ལས་བྱེད་
འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕག་བརྡབ་རོགས་གནང་། 

དེ་ཡན་ཆད་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཟྱིན་པ་དང་ ། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་ལས་
བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཡྱིན། ཅ་པ་དེ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བགོ་གེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། སྱི་འཐུས་སོལ་
མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་རྩ་བའྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་བསོམས་ཕེབས་སྟངས་རེད། དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་བསགས་བརོད་འོས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་གྱིས་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བོན་དབུས་
པའྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་རོགས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ངས་གོས་ཚོགས་ས་རེས་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ། དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སོན་མ་ཡང་ཞུས་མོང་། བོད་མྱིའྱི་སོད་སར་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་
ཁག་ལྔ་ཡྱི་ནང་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ནང་ལ་ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ ། 
ག་ཕོགས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་ས་གནས་ལ་ལོ་བསྟུད་མར་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་དེ་དག་ལ་ཆ་སྙོམ ས་ཀྱི་ག་
ཕོགས་ཤིག་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཐེངས་མང་པོ་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  རྩ་བའྱི་ང་
རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གཟྱིགས་ན།།བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་གསུམ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་བྱེད་སོ་ལམ་སྟོན་དོན་
ཚན་ ༡༦ པའྱི་དང་པོའ་ིནང་ལ་ག་རེ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ ཅྲེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  གཞུང་དང་གཞུང་ཁོངས་ལས་དོན་འདྲ་
མཚུངས་ལ་ག་ཕོགས་འདྲ་མམ་ཡོང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་འཛིན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དེའྱི་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ལ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་མཁན་གྱི་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་དགེ་
རྒན་ཡྱིན་ནའང་། དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ལ་དགེ་རྒན་དེ་དག་ལ་ག་ཕོགས་མ་འདྲ་བ་ཡོད་བསད་པ། དེ་བཞྱིན་
དུ་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནང་ལའང་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཡོད་པ ། ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ལ་བཀོད་སྟངས་ཀྱི་ཁད་པར་ཐོག་
ནས་ག་ཕོགས་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པ།  དེ་དེ་བཞྱིན་མམ་འབེལ་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ འགོད་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ག་ཕོག ས་འདྲ་
མྱིན་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་འདྲ་མམ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་ཐོག་ནས་འགན་ག་རེ་བཞེས་
ནས་གྲུབ་པ་དང་མ་འགྲུབ་པ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྲེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་རྩ་བའྱི་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སོས་པ་རེད། ངའྱི་
དྲེ་ད་ལྟ་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གངས་སྐྱྱིད་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་
དྲན་རེན་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ བ་ཞྱིག་ལུང་
འདྲེན་དང་བཅས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་ཡོང་ བའྱི་སྐབས་ལ་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
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བཞྱི་ནས་ལྔ་བར་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག  ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དག་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད།  བསགས་བརོད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་ལས་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག ཁ་སང་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆོད་གན་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲའྱི་
ཐོག་ནས་སོ་སོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མྱིའྱི་ནུས་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལས་འགན་
དེ་ཡང་བཀོད་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མས་མོང་གསོག་དགོས་པ་དེ་དབུས་གཅྱིག་པོ་ལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་
ལས་ཁུངས་ལའང་མས་མོང་བསགས་དགོས་པ་དེའྱི་མས་མོང་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སོ་
སོས་ངོས་འཛིན་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོན་མ་བསྐོ་གཞག་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གནས་རྱིམ་དམའ་བོ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་གནས་རྱིམ་མཐོ་བོའ་ིས་གནས་མྱི་མང་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་དང་ ། ཆེ་མཐོང་འཕེར་བའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ས་རེས་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་ལས་མེད་
གསུངས་དུས། བུད་མེད་ཀྱི་ནང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཏང་ནས་འགོ་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་ཉུང་ དུ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ།  ཡང་ན་
བཀོད་སྱིག་གནང་ཡང་ལས་འགན་ཁུར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད་དམ་ཞྲེས་དེ་ངས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

གསུམ་པ་དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཀང་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པས་ཀང་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ཐོག་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག ་
གི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚོགས་འདུ་དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་དང་འབེལ་
བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལ ། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་ནས་དོན་གཅོད་ནང་ལ་ཡང་བུད་མེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་།  དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་
རང་གཅྱིག་ཁོ་རང་བགེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བུད་མེད་ཅྱིག་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ང་ཚོས་ཁོ་རང་དོན་
གཅོད་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་གསུངས་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་འདུག དེ་རྩ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་འགན་ཡྱིན་གྱི་རེད་
དེ། བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་སེ་ཚན་དེ་ནང་སྱིད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དང་ ། སྐུ་ྱིད་བུད་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ འི་ཆ་ནས་བསྐོས་
པ་རེད་དམ། ཡང་ན་བུད་མེད་དེ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་ནས་བསྐོས་པ་རེད་དམ།  དེ་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། ནུས་པ་
མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་བུད་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ས་མྱིག་དེ་བསྐང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བསྐོས་པ ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སོ་སོས་མཐོང་
སྣང་དང་གོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེར་བརེན་ང་རང་ནོར་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དེ།  ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ནས་དེ་དག་གསན་པ་དང་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཁ་སང་འདྱིར་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད།  དྲྱི་བ་མང་པོ་ཕེབས་པའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་
ནང་ལ་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ལ་སྐྱེད་ཆུང་བུན་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  སྐྱེད་ཆུང་བུན་
གཏོང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་འདྲ་ོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་དག་ལ་བལྟས་
ཡོང་དུས། སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ག་རེ་སེབས་སོང་ཟེར་ན། དཔེར་ན་ Tractor ཞྱིག་ོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། མྱི་སྐྱོ་
པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་བསམ་བསད་ཀྱི་འདུག  ཐོག་མར་དེ་ོ་བར་བྱེད་པ་ལ་སོ་སོ་ལ་འགན་ལེན་
བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་སྐྱོ་པོ་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་མཁན་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།  ཕྱུག་པོ་ཡྱིན་ན་འགན་
ལེན་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་ལས་ས་པོའྱི་ཐོག་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབེལ་
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བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ལ་ཚགས་མ་ཚུད་ནས་མ་རྩ་བརྡིབས་པའྱི་སྐབས་དེ་ལ་གཞན་དག་དེར་གནང་ནས་གནས་སྟངས་གང་
འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་འདྱི་འདྲ་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་སོང་།  དེས་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་མྱི་སྐྱོ་པོ་དེ་དག་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་སེམས་ནང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་
སོང་། གནའ་ས་མོ་ Myrada གྱིས་རོགས་སྐྱོར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་སྐྱོ་བ་ལ་བ་ཕྱུགས་གནང་ནས། བ་ཕྱུགས་
སོ་སོས་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ།  བ་དེ་གསོ་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་
བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་བྱེད་སྱི་ཡོངས་ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ཁག་གྱི་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་དང་འབེལ་བའྱི་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བ ར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།  དེའྱི་སོན་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ལན་འདེབས་ཕུལ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད།  འདྱི་མམ་དུ་ཕུལ་ཆོག་པར་ཞུ།  ད་ལྟ་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་།  ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་  ཕི་ལོ་  
༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ཡྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐབས་དེ་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་དེ་
རྱིང་བགོ་གེང་བྱེད་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དོགས་འདྲྱི་གནང་ བའྱི་
གནད་དོན་དེ་དག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱིར་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་བདེ་བ་མྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་། 

གཅྱིག་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནང་ལ་བུད་མེད་མང་པོ་སེབས་ཐུབ་པ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་
རྱིམ་པས་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་མང་ཤོས་དང་བགོ་གེང་རྱིང་ཤོས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཕ་གྱིར་
བུད་མེད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག བུད་མེད་ཅྱིག་བཏོན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་བུད་མེད་ཅྱིག་བཏང་ བ་ཡྱིན་ན། བུད་
མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་ཕན་པ་ལས་བྱེ་བག་པ་ལས་བྱེད་དེ་ལ་ེས་པ་ཆགས་ས་རེད་བསམ་པ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་
མཚམས་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ཕུགས་ཀྱི་བུད་མེད་ད་ལྟའྱི་ལས་བྱེད་ནང་
ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་གང་འདྲ་བྱས་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱི་སེབས་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་དགའ་
སོབས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བུད་མེད་ཡོད་
པའྱི་སྐབས་དེ་ལ་བུད་མེད་དེ་དག་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སེལ་དགོས་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དེ་འདྲ་མྱིན་ནམ།  
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་རུང་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མམ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དམྱིགས་བསལ་གཞན་ལས་ཅུང་ཙམ་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ།  དེར་བརེན་ས་
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གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཚར་བ་དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་བུད་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་དོ་བདག་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་མ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་བྱུང་སོང་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བསྐོ་གཞག་ འཐོལ་པ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  
ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང།) 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ན་ལ་  Prof Anand Kumar Ji རྒྱུན་རྱིང་པོ་ནས་ཕལ་ཆེར་མྱི་ཚེ་གང་ པོར་
གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། བོད་དོན་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མཁན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གོགས་པོ་ཡུན་རྱིང་
པོའ་ིཐོག་ནས་གནང་བ་དང་། ཁོང་ Jawaharlal Nehru University ཡྱི་ནང་ལ་སོབ་དཔོན་ལོ་མང་པོ ར་གནང་བ་
རེད། དེ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་བོད་དོན་གྱི་ལས་དོན་ནང་ལ་མང་པོ་མམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་ཧྱིན་བོད་
མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་འགན་བཞེས་མཁན་གྱི་ནང་ནས་དབུས་ཀྱི་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་འགན་
བཞེས་མཁན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་འོས་བསྡུ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་ལ་ Aam Aadmi party 
ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་འོས་གཞྱི་ལ་བཞེངས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ Aam Aadmi party བཙུགས་མཁན་གྱི་ནང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། སྱིར་བཏང་འོས་གཞྱི་ཐོབ་མེད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ནང་ནས་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རྱིང་དགོང་དྲོ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོ་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཀང་བང་ བསྱིགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རྱིང་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཕེབས་ཡོད་པར་བརེན། ཚང་མས་དགའ་བསུ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཕག་ཚོད་ 
༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 

 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ིན་གི་ཐུན་གིས་པ། 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་བགོ་གེང་དང་ལན་འདེབས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།  དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་མུ་མཐུད་དེ་
གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོ་གཞག་གནང་རེས་ཕེབས་ཐུབ་མཁན་བྱུང་ཡོད་ དམ་མྲེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། གཅྱིག་ནྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་ཤོག་བུ་སེར་པོ་དེ་མར་ཐོན་ཚར་དུས།  དེ་ལ་འགྱུར་བ་མྱི་འགོ་བ་གཙོ་བཟུང་གྱིས་ལག་བསྟར་
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བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དགོངས་པ་དེ་རང་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བུད་མེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་དང་ ། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་
ཡང་སེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཆེ་ས་ནས་བརྩྱིས་ན། གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག 
 དང་པོ། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ང་རང་གྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དྲེ་འཇོན་ཐང་
ཅན་དང་། ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཡྱིན་ཡང་དགོས་ངེས་ཅན་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག སྐབས་རེ་མཚན་ཐོ་འོག་གབས་ཀྱིས་བང་
བསྱིགས་ནས་བསེབས་ཡོང་དུས ། ལྷན་ཁང་བྱེ་བག་སོ་སོས་བོས་གཏོང་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་ལས་བྱེད་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 གྱིས་པ། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་བུད་མེད་གཅྱིག་བཏང་
བ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་བྱེ་བག་པ་དེའྱི་ནང་གང་དུ་ཡོད་པ།  མོ་རང་སེར་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ང་
ཚོས་བཏང་བའྱི་དོ་བདག་རང་ངོས་ནས་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  དེ་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་
དགོངས་པ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བཞེས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་གྱིས་སུ་འཛིན་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པའྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བུད་མེད་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གངས་ཀ་དེ་འཕར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་གནད་དོན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཚུལ་དུ་སྙན་སོན་ཞུ་གྱི་ཡོད། དེ་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཁར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བུད་མེད་ཅྱིག་བཏང་ཐུབ་པ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་སོབས་
པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ ། བུད་མེད་ཡྱིན་པ་རང་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ཡང་འོས་བབས་ཡོད་པ། ལོ་མང་རྱིང་སྱིག་འཛུགས་
འདྱིའྱི་ནང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་མོང་མཁན་ཞྱིག  མས་མོང་ཡོད་པ།  དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་མང་ཞབས་ཞུ་
བསྒྲུབས་མོང་མཁན་ཞྱིག  མྱི་ལ་མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན ། མ་ཆུང་དང་མྱི་ལ་མཐུན་སྱིལ་གནང་ཐུབ་མཁན།  
གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་རྩ་དོན་བཅས་ཀང་གསལ་པོ་རོགས་ ཐུབ་མཁན་བུད་མེད་ལས་བྱེད་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད། དེ་བུད་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས་དེ་ཡང་ང་ཚོས་བསགས་བརོད་འོས་པ།  དེ་བཞྱིན་བསྐོ་གཞག་གནང་དུས་ཀང་བུད་མེད་
ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་འཐོལ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་སོང་། དེ་དེ་ག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་
དོགས་འདྲྱི་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་སྐྱེད་ཆུང་བུན་གཡར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་དང་སྦྲགས་བཀའ་གནང་སོང་།  དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་བང་བསྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་།  ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི་འདྱིར་སྙན་སེང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན ། སྐྱེད་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ནས་སོ་ཕྱུགས་
སེམས་ཅན་ོ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གལ་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
ནང་དུ་བ་ཕྱུགས་ོ་དགོས་བསམ་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་དོ་བདག་སེར་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཀང་མམ་རུབ་བྱས་ནས།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྲེད་སོད་བཏང་ན། དེའྱི་ནང་ poultry ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་ཕྱིན་ན་ཡང་དེའྱི་ནང་དུ་
ང་ཚོས་ཚད་གཞྱི་གང་ཡང་བཞག་མེད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད།  སྱིར་བཏང་བ་ཕྱུགས་འགེམས་སེལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་མྱི་མང་ལ་
གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ འདུག སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ལོ་ནས་ ༢༠༡༡ ཙམ་བར་
རྱིམ་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བ་ཕྱུགས་མར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ལན་ང་ཚོས་བུ་ལོན་གྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་
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ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱིར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་།  བུ་ལོན་
ལེན་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་སྐོར་ས་གནས་རེ་ཟུང་ལ་ཕན་བུ་གསལ་ཁ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་།  ཧོན་
སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་བུ་ལོན་ལེན་ན ། བུ་ལོན་གྱི་ཁག་ཐེག་པ་སོད་ཕོགས་དང་འགོ་སྟངས་རྱིམ་པ་བདུན་ཙམ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་རེ་ཟུང་ལ་བདུན་པོ་ཆ་ཚང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད།  དེ་ལྟར་མ་རེད།  དཔེར་
ན་མ་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་རེད། བུ་ལོན་གྱི་འགོ་སྟངས་རེད། ཁག་ཐེག་པ་མེད་ན་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་
པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ས་རུ་བཏང་ནས་གལ་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་དེ་རང་ནས་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་གྱིས་ཀྱིས་ཁག་
ཐེག་གནང་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རེད། ཁག་ཐེག་གནང་མཁན་དེ་གྱིས་བུ་ལོན་ཞུ་མཁན་གྱི་ནང་མྱི་ཡྱིན་ན་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད་མ་གཏོགས། མྱི་གྱིས་ཡོད་པ་དེ་གྱིས་ལ་ངེས་པར་དུ་མཁར་དབང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་མེད། ང་ཚོས་
དེའྱི་ནང་དུ་བརན་པོ་བྱས་ནས་མཁར་དབང་ཡོད་མཁན་དང་དངུལ་ཁང་ནང་དུ་དངུལ་བཅོལ་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན ། དེ་
ཡང་ང་ཚོས་ལེན་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།  
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་མྱི་གྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་གེར་བྱས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  དེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ཁ་སང་གྱི་ལན་
འདེབས་ཤྱིག་ནང་ཞུ་རྒྱུ་ལུས་ཡོད་པས་དེ་རེས་ལ་མམ་དུ་ཞུས་ན་བསམས་ཏེ་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༡༣ ཡོད། ད་དུང་ཕག་བརྐྱང་མཁན་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་མ་འབུལ་རང་ཕུལ་རེད།  ཡྱིན་
ནའང་རྱིང་ཐུང་ག་ཚོད་ཙམ་གསུང་དགོས་མྱིན་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ལན་རྱིང་ཐུང་ག་ཚོད་གསུང་དགོས་མྱིན་
དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་རྱིང་ལས་ྱིན་ལྔ་པར་སེབས་ཟྱིན་པ་རེད།  དེ་ནས་ྱིན་དྲུག་མ་
གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ྱིན་ཕེད་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་རེད།  སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་གཅྱིག་བྱས་ན་སང་ྱིན་ནས་དགོང་དྲོ་ཕྱི་པོ་འཚོག་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟ་ས་ས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དགོངས་ཚུལ་གསུང་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཁད་པར་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་བོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ཞུས་ན། རྩ་བའྱི་ནང་སྱིད་
ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་དོན་ཡང་ཚང་མ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་།  ལེགས་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེའྱི་ནང་ནས་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱི་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ཀའྱི་
འགན་ཞྱིག་ཡོད་པས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་ནྱི།  ས་བགོས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མོན་གྷོ་ས་
གནས་སུ་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་འཚམས་འདྲྱི་དང་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སྐབས་དང་།  དེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་
དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་སྐབས། ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་དག་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་དོན་གནད་ཆེ་བའྱི་
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དྲྱི་བ་གཅྱིག་རང་དྲྱིས་པ་དེ། མོན་གྷོ་ས་གནས་གཞུང་ལམ་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཆགས་འདུག དེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་བགོས་
སྱི་འཐུས་གྱིས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ལ་དྲྱི་བ་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ལན་གནང་འདུག གནང་བ་
བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོར་འབུམ་ ༨༠༠ ལྷག་གྱི་གཞུང་ལམ་མས་གསོའ་ིའཆར་རྩྱིས་དེ་མངའ་སེའྱི་འབེལ་ཡོད་བོན་ཆེན་ལ་
ཕར་ཕུལ་འདུག་ཀང་། དབུས་ས་གྱིས་ནས་མཇུག་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ལན་གང་ཡང་རག་མྱི་འདུག  དེའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བར་ཞུ་ཞེས་དེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   དེ་མཚུངས་སྐྱེས་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་གྱི་
ལམ་སྟོན་བཞྱིན། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ལ་ཧུར་
བརྩོན་ཡང་ཤུགས་ཆེན་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག ས་བགོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཡྱིན་ཡང་ཞྱིང་ཁར་ཆེད་མངགས་ཕར་ཕྱིན་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་གང་བྱུང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོན་སྐྱེད་ཕྱིར་ཚོང་གྱི་ཁོམ་ར་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དང་ ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཤར་བསྐྱོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་གང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དེ་བཞྱིན་བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་
ཆོས་གྱིང་དང་འབོ་དཀར་བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པ་གྱིས་ལ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་གང་འཚམ་ ཞིག་འཕད་བཞྱིན་པ་རེད་
འདུག དེའྱི་སྐོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལན་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག  དེའྱི་དགོངས་པ་གང་
བཞེས་ཀྱི་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆ་ནས་མོན་གྷོ་ས་གནས་དེ་མྱི་འབོར་ཧ་ཅང་མང་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས ། 
དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན ། ལས་མེད་བར་ལྡྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འཚམ་གྱི་ཛ་དྲག་
ཅྱིག་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག  དེ་མཚུངས་རང་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་དེ་ཚོ་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལག་ཤེས་སོང་
བརྡར་སོད་རྒྱུ་དང་སྐྱེད་ཆུང་བུན་གཡར་བཅས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བར་ལྡྱིང་གྱི་གནས་
དོན་དེ་མོན་གྷོ་ས་གནས་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག  ས་གནས་གང་ས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་གྱི་
འདུག བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་མོང་། དང་སོབ་ཀྱི་ནང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་
ཞུ་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། སྱིའྱི་ཆ་ནས་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བ་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག་མོད།  འོན་ཀང་ས་གནས་ཀྱི་བར་
ལྡྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་སོད་པ་འཁྲུག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཆང་
འཐུང་ཤོ་རྩེད་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཕ་མ་བདག་པོ་མྱི་རྒྱག་པའྱི་གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་སྐད་ཤོར་བཞྱིན་པ་རེད།  སྱིར་བཏང་རང་གཞུང་གཅྱིག་པུར་རག་ལུས་ཀྱི་
མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མཐོ་སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་བོད་སྐད་དང་ཨྱིན་སྐད་ཀྱི་ཐོག་གང་ཡྱིན་དང་།  
ཤེས་བྱ་སྣ་མང་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་སོབ་སོང་བྱེད་མོང་ཡོད་ཀང་།  ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་།  དབུས་ས་
བཅས་སུ་ལས་གཞྱིའྱི་ས་མྱིག་དགོས་གལ་ཐུག་ན ། དྲ་རྒྱ་ཁག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པས་ཐུགས་སྣང་གནང་
རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རང་ྱིད་ལས་ཀ་མ་རག་པར་བརེན་ནས་གཞུང་ལ་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་རྒྱུ། དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་བསད་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག མཐོ་སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་ཤེས་
ཡོན་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དུས་ནས་དུས་སུ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
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 དེ་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་ ༢ པའྱི་ ༡ མེག་གྷན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ལམ་བར་གྱི་ཚོང་ཁོམ་
གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་ཀྱི་རེད།  ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་དེ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ ། གཞུང་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་གཙུག་
ལག་ཁང་གཡས་གཡོན་གྱི་སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་རེད།  དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ིསྐུ་པར་སོགས་གཤག་
རལ་དུ་གྱུར་ནས་མྱིག་ལམ་ལ་མ་མཛེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དུས་ཡར་བཤམས་
པ་དང་དེའྱི་རེས་སུ་བདག་པོ་མ་རྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག  དེ་
བཞྱིན་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཡང་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ནས་
དུས་སུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དེ་དག་རང་ཡྱིན ། ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་འདྱིར་
སྙན་སེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཀར་ན་ཉ་ཀ་  Karnataka མངའ་སེའྱི་གཞུང་དང་ེ་ལམ་གོས་ཚོགས་མ་ཚུགས་ཙམ་གྱི་
སོན་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བྱུང་། སྐབས་དེའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་མོན་གྷོའ་ིགཞུང་ལམ་སྐོར་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་
བཞྱིན་ཞལ་བཞེས་ཤྱིག་ད་ལན་གནང་བྱུང་།  གཙོ་བོ་དེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརེན། ནམ་རྒྱུན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་ཁོང་ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་བའྱི་གོང་དུ་ལས་ཀ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བྱུང་།  འོན་ཀང་ལག་བསྟར་
གནང་ཕོགས་དེ་ཚོར་རེས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་མམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཞུ་གཏུགས་ཐེངས་མང་
གནང་འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ནས་མཇུག་གནོན་གནང་མུས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། སྐྱེ་ལྡན་
སོ་ནམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ཞྱིང་ཁ་དང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་རྣམས་ཡྱིན་ཡང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་འབེལ་བའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གསོ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་
ཐུགས་སྣང་གནང་ན། ས་གནས་ལ་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས།  ཁོམ་ར་དང་འབེལ་བའྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དེ།  དེ་ས་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་ཞུས་མོང་ལ་ད་ལྟ་རེ་བ་བྱེད་རྒྱུར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་
གསན་དང་སོན་རྩྱིས་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན།  ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ སྦྲེལ་ཀོབ་ལ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དེའྱི་སོན་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྦྲེལ་ཀོབ་ཀྱི་ཞྱིང་འབོག་
ནང་དུ་ཡྱིན་ཡང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐད་གཞུང་རང་གྱིས་བཏབས ། ཐོན་སྐྱེད་ནས་དེ་དག་ཁོམ་རའྱི་ནང་དུ་ཁེར་ཐུབ་ཀྱི་
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འདུག་གམ། འོས་འཚམ་གྱི་རྱིན་གོང་ཞྱིག་ཐོབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞེས་བང་བསྱིགས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད།  དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་
ཆོས་གྱིང་དང་འབེལ་བའྱི་ས་ཆའྱི་སྐོར་དེར་ངས་འདྱིར་ཞུ་འདོད་མྱི་འདུག  དེ་གོས་ཚོགས་སུ་ངེས་པར་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དེ་ནས་དང་སོབ་ལ་འཛུལ་ཕོགས་དེ་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་དུས ། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དེ་
རང་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག མེག་གྷན་གྱི་ལམ་ཁོམ་འདོན་མཁན་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས། དེ་སོན་གྱི་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་འགོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་སང་གོང་དུ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་བཞྱིན ། ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་
བའྱི་ཁྱིམས་ཁང་དེའྱི་མྱི་ཞྱིག་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ནས་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་ལའང་བཀོད་ཁབ་གནང་སྟེ ། དེ་
དག་གཞུང་ལམ་ས་ཆའྱི་ཐོག་བསད་ནས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག  བསད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཕུད་དགོས་
ཞེས་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བར་སྐབས་སུ་བྱུང་། འོན་ཀང་། དེ་ཐོག་ལ་དེ་སའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྐབས་
སོད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་རོང་དཔོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ྱིན་འགའ་ཤས་རྱིན་འབུད་པའྱི་གནས་སྟངས་
དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་།  མཐར་རང་འཇགས་བསད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་།  ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་བོ་བཏང་
ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ལ་སོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེའྱི་སོན་གྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ཕྱིན་མ་སོང་ཡང་། 
གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཚོག ས་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་བསད་ཡོད་པ་དེར་ེན་ཁ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད། རྩ་བ་ནས་ཕུད་རྒྱུའྱི་ེན་ཁ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད།  དེ་སོན་གྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ལས་འཆར་སྒྲུབ་
ཐུབ་མ་སོང་བས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་ཡོད། དེ་ནས་མཐའ་མར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འདྱིར་བཀའ་གནང་བ་
དེ་དངོས་འབེལ་ཆགས་བསད་འདུག  ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དུས་ཤོག་བུ་མང་པོ་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལས་
འགུལ་སེལ་ཟྱིན་རེས་དེ་དག་རང་སར་ལྷག་དུས། དེ་ཚོར་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་སྱི་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་
སུ་ཡང་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང་།  དེ་ནས་འཕྲལ་དུ ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུས་ནས་དེ་དག་གཙང་མ་ཞྱིག་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཞེས་ཞུ་དུས། དེར་མྱི་ག་དགོས་དུས་སོན་རྩྱིས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གྱིས་དང་འབོད་སྐུལ་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  དྲྱི་བ་དང་པོ།  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༤༩༥ ཡྱིག་ཕེང་ ༡༠ དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས། ཁ་སང་བཀའ་ལན་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་  Snow Lion Foundation བརྒྱུད་ནས་དགེ་རྒན་
བཀོད་སྱིག་ཞུས་མ་ཞུས་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་དེ་གང་ཡྱིན་དང་སོབ་གྲྭ འི་མྱིང་གང་ཡྱིན།  ད་
ལྟའྱི་ཆར་དགེ་རྒན་གོ་སྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད།  དྲྱི་བ་གྱིས་པ།  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༥༤༥ ཡྱིག་ཕེང་ ༡༣ 
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དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་ཕལ་མོ་ཆེ་སོད་ཁང་མེད་པ་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་མུས་ཡྱིན་པས ། རྒྱ་གར་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་འགོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འདུག དེ་ས་གནས་ག་ནས་ཞུས་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ།  བལ་
ཡུལ་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡྱིན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ རེས་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་
དེ་རང་ལོ་ ༡༨ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པར་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཀྱི་མེད་སྟབས།  བོད་མྱི་ཚོར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བལ་གཞུང་ནས་
གནང་ཡོད་པ་མ་རེད།  སྐབས་དེ་དུས་ན་གཞོན་རང་ལོ་  ༡༧ ཡྱིན་པ་དེར་ལོ་  ༡༤ བསོམས་པ་ཡྱིན་ན ། སྐབས་དེ་དུས་
སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མ་རག་མཁན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་  ༣༡ ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ཁོང་ཚོས་ལས་དོན་གང་བྱས་ཀང་ཡྱིག་ཆ་མེད་པས། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཀང་།  ངས་བཀའ་ཤག་ལའང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་འབོད་སྐུལ་
ཞུས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་གང་མྱུར་སེལ་ཐབས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་ང་ལ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་།  དོགས་འདྲྱི་གྱིས་
པ་དེར་ལན་འདེབས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ས་གནས་དེ་བལ་ཡུལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་གནས་
སོས་ཞུ་མཁན་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག  བལ་ཡུལ་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དག་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག སྱི་ཡོངས་བལ་ཡུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོ་ཡོད་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དེ་ས་བཀའ་
མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ།  བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ལྷུང་
བསད་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད།  འོན་ཀང་། དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ཀས་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏེ། དེ་ཡང་ག་སྱིག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ད་ལྟ་ལན་འདེབས་ས་པོའ་ིངང་
ནས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁ་སང་ལན་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་བདེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་
ནས་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་པར་ལག་ཁེར་རག་གྱི་མེད་པ་དེར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་
གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག དེ་སོན་ཡྱིན་ཡང་དེ་ཚོ་ཐབས་ཤེས་གང་འཚམས་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། 
དེ་ཚོ་སྱིར་འབེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  འབེལ་ཡོད་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཞུ་བདེ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་འབོད་སྐུལ་ཡོད་པ་དེ་ར་སོད་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་ཁ་སོན་ལན་འདེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གངས་སེང་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་
འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང། དེ་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  ཡང་ན་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་
བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལན་འདེབས་ཤྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་དེ་གང་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད་འདུག  དེ་
རེས་སུ་ལན་འདེབས་གནང་པའྱི་ཞོར་ལ་གསུང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  
སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རེས་ལས་བསོམས་དེ་ཤོག་བུའྱི་སང་ལ་མར་འབེབ་དུས།  ཡྱི་གེ་འབྱི་སྟངས་སོགས་
ཀྱི་ཐད་སོན་མ་ལས་ཧ་ཅང་གི ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག  དེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་སྙན་སོན་ཞུ་སྟངས་ཐོག་
ནས་བྱས་ན། ཧ་ལམ་བསགས་བརོད་ཞུ་མ་འོས་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལས་བསོམས་འབྱི་སྟངས་ཐོག་ནས་
ཡྱིག་ནོར་དེ་ཚོ་ད་ལོ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཁ་སང་ལས་བསོམས་ནང།  སྱིར་བཏང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོར་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་མཐུན་
འགྱུར་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གྱིས་སྱིར་ཕོགས་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུས་མཚོན་
པའྱི་མཐུན་འགྱུར་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་བྱུང་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། དེས་མ་ཚད་པར་སྱིར་བཏང་གྱིས་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་ཚར་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་
སྟངས་ཐོག།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་བོ་བཏང་ན་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ང་རང་ངོས་ནས་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་
བཏང་རྒྱ་གར་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ན། ལོ་རག་པར་ས་ཁང་མས་གསོ། ཞྱིང་ཁ་ལ་ཆུ། ར་
བ་བསྐོར་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་ཁང་པ་ལ་གས་ཆག་ཤོར་བ་ཚུན་ཆད་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ།  སྟོན་ེས་བྱུང་ན།  སྟོན་ེས་ལ་
གུན་གསབ་ཡོད་པ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དགོས་དང་དགོས།  ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ལ་ཡོད་པ་ནང་
བཞྱིན་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ད་ལྟ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡོད་པ་བོད་ནས་
ཕེབས་མཁན་ཉུང་ཉུང་དེ་ཚོ་ལ་ཁག་ཅྱིག་སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་ཐོན་པ་དང་ ། རྒྱ་གར་གྱི་ཁང་པ་ག་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་པ། ཁག་ཅྱིག་སོབ་གྲྭ་མཐར་ཕྱིན་ནའང་ཕར་བོད་ནང་ལོག་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས། རྒྱ་གར་ནང་
འཚོ་བ་མ་སྐྱེལ་རང་སྐྱེལ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཁང་ཁུངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ།  ལྷག་
པར་དུ་ྱིན་མ་རེ་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རེན་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་ད་ལྟའྱི་འབེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་སོན་མ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་དེ་འདྲ་གསུངས་ནས་ཞལ་བཞེས་ཡོད་པར་བརེན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་
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ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་གསར་འབྱོར་དེ་ཚོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་འདྲ་པོ་གང་ དང་གང་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ཆ་སྙོམས་མེད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྱིང་
ཐུང་ཤོར་བ་དེ་འདྲའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ཐོན་ན། ང་ཚོར་སྱིར་བཏང་གྱིས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད།  ང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་ཚང་མས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ཞེས་གང་ས་གང་དུ་གསུང ས་པ་དེ། དེ་ཚོའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་བ་གྱིས་
ཆ་སྙོམས་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གྱིས་པ་དེ།།ངས་འདས་ཟྱིན་པའྱི་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ངས་བསམ་འཆར་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ལོ་ཁ་ཤས་
ནང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཆགས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་རྒྱུ་རེན་དེ་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་གྱི་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་
བསགས་འོག་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་ཁ་གཅྱིག་གགས་འདྲ་པོ་ཚང་མས་
གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་མཁན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་
ཚོའྱི་ཆ་ཤས་གཅྱིག་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་བའྱི་སྐབས་སུ།  ང་རང་ཚོའྱི་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཕོགས ་དང་གོ་སྱིག་ཞུ་ཕོགས་དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་ པ་རེད་དང་མ་རེད།  དོན་སྙིང ་ཞུས་ན། ངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་དེ་བཙན་
བྱོལ་ནང་ལ་བོད་ནས་སེབ ས་མཁན་དེ་ཚོར་ཆགས་ས་ཆགས་ཡུལ་མེད་པ་ཞྱིག་འཚོ་བ་བརེན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་མང་པོ་ཡོད་
ཀྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་བསགས་གཅྱིག་པུ་ལ་ཁ་གཡར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་
ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་བསགས་ལྷོད་ནས་གཅྱིག ཡང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་ པ་
མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་བསགས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོའྱི་རེ་བའྱི་མྱིག་འབུར་གཏད་ས་དང་ཡྱིད་
ཆེས་བྲེད་ས་དེ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་འཁོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས།  ཁོ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་བསགས་ག་
ཚོད་ཆེ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་སོ་སོས་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་དང ་། 
ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་སེབ ས་མཁན་དེ་ཚོར་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་ན།  
ཁོ་ཚོ་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད།  ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ཕོགས་དེ་དམྱིགས་བསལ་དེ་འདྲ་གང་ཐུབ་སོང་ངམ། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རྡ་རམ་ས་ལར་ང་རང་ཚོའྱི་
མདུན་རང་ལ་གཟྱིགས་བསད་སར།  བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
མཐུན་འགྱུར་འདྲ་པོ།  ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་སེབས་ནས་བཟུང་ཁང་པ་དེ་རྒྱ་གར་ཁང་པ་གས་ཏེ་བསད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
བརེན་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་རེད། ནང་མྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མའི་འཚོ་བ་
སྐྱེལ་སྟངས་དེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཆུ་དང་གམ་པ་མམ་ཆགས་བྱས་ཏེ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དེ་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་བཞྱིན། ལོ་རག་པར་ང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་དུས་གཅྱིག  
གང་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་པ་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ཐུབ་ན།  
རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བོད་གཞྱིས་བྱེས་གྱིས་ཀྱི་འབེལ་ལམ་ཐོག་རེད།  བོད་གཞྱིས་བྱེས་གྱིས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཐོག་ནས་རེད།  མ་
འོངས་པར་བོད་དེ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། 
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 གྱིས་པ་དེ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།  ེ་ཆར་ལྷོ་ཕོགས་མོན་གྷོ་ས་གནས་ཐོག་ནས་གསར་འབྱོར་གྱི་  Camp ཞྱིག་
བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་སོང། Camp ཞྱིག་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ག་རང་གྱི་  Camp ཡྱིན་པ་ཞྱིག 
དེ་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་  Camp ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག  དེ་ལ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་སྱི་འདྲ་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་དམ་མ་
རེད། དེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་དེ་ལ་དྭགས་སེ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རེད།  དེ་སྱིར་བཏང་ད་རེས་སྐར་རགས་
ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ནང་འཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དེ་ལ་ལན་དམྱིགས་བསལ་གསུང་བདེ་པོ་མེད་ན།  
གསུང་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།  འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་
རོག་གི་ཆེད་དུ་ངས་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  ང་ེ་ཆར་ལ་དྭགས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།  ལ་དྭགས་སེ་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དེ་
ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཅྱིག་ཆགས་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཛ་དྲག་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་ཚོའྱི་ས་ཆའྱི་ནང་
ས་ཆ་དེ་འདྲ་ཚོང་སྒྱུར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས། ེ་ལམ་དེའྱི་ནང་ས་ཆ་ཁ་ཤས་བཙོང་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་བཙོང་ཚར་བའྱི་རེས་
ཟུར་གཡས་གཡོན་ནས་ས་ཆ་བཟས་ནས།  ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་སྱིམ་འཛུལ་བྱེད་ཡོང་བ་དེ་འདྲ ། དེ་འདྲ་མ་བྱེད།  སོན་མ་
ཁེད་རང་ས་ཆ་ོས་པ་འདྱི་འདྲ་རེད་ཟེར་དུས།  ཁོད་ཚོས་གང་ལབ་ཀྱི་ཡོད།  ང་ཚོ་ས་ཆ་འདྱིའྱི་བདག་པོ་རེད།  ཁོད་ཚོ་ས་
ཆའྱི་བདག་པོ་མ་རེད། ཁོད་ཚོར་ས་ཆའྱི་འཛིན་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པ་ཟེར། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་བྱས་ནས་ཡུལ་མྱི་དེ་ཚོ་ཚང་
མར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག གཞྱིས་ཆགས་གནས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ།  དེ་འདྲའྱི་ཛ་དྲག་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཕག་ལས་ཛ་དྲག་ཐོག་ནས་གང་དང་གང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས། ས་ཆ་གང་དུ་ཕྱིན་
ཡང་ཚང་མས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཞུས་པ་བཞྱིན་ཛ་དྲག་ཆགས་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་
ཁག་གསུངས་སོང། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདྱིར་བཤད་པ་ཙམ་མ་རེད།  སེམས་
ནང་ང་རང་ཚོ་འདྱིར་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ལ་བསམ་བོ་གཅྱིག་པ་ཡོད་ པ་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟའྱི་མཐུན་རེན་ལས་
འཕར་མ་དགོས་པ། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་དངོས་འབེལ་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས། གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རོག་འཕར་མ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་
པ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་འགེལ་བརོད་ མང་པོ ་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་དངོས་འབེལ་
གྱིས་པ་ཞྱིག་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  བསམ་པ་ནང་བཞྱིན།  དྲན་པ་ནང་བཞྱིན།  དགོས་པ་ནང་བཞྱིན།  
མཚམས་མཚམས་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག  གཅྱིག་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་
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གནས་ཀྱི་འདུག དེ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཆེ་ས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་དེ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརེན།  མཚམས་མཚམས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
མཐོང་གྱི་མཐོང་གྱིར་རོགས་ཚོགས་ལ་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱས། ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་དེས་གྲུབ་འབས་འཕྲལ་དུ་ཐོན་ཐུབ་པ་
དང་མ་ཐུབ་པ། ད་ལྟ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། རྱིམ་བྱུང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་དཀའ་ངལ་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་ལ་སུ་
ཕེབས་ཀང། གནས་སྟངས་དེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་སོན་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོར་བདག་
པོ་རྩ་བ་ནས་མ་བརྒྱབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ངས་འདྱིར་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་དྲན་བྱུང། 
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས།  ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འཁུར་ཆེ ར་བཞེས་ཀྱིས་བཀའ་
ཤག་ནང་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པ་གནང་སྟེ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་ཀང་ཟུར་བཙུགས་གནང་།  ཚོགས་ཆུང་
དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལས་གཙོས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་མཁན་
དེ་ཚོར། ཕར་ཐུག་འཕད་གནང་ནས་ལས་འཆར་བསྱིགས།  དགོས་མཁོ་གང་འདུག  དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་
བལྟས་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ནས་ཀང་སྙན་ཐོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་
དངུལ་རྩྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  གཅྱིག་དེ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད ། དེའྱི་སོན་ནས་ཕེབས་མཁན་
ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་གྱི་མཐུན་རེན་ནང་ལ་དབྱེ་བ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས།  དཔེར་ན ་ན་གཞོན་བུན་གཡར་ནང་ལའང་
ཚུད་པ། དེ་བཞྱིན་ཨྱི་ཛི་རལ་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང།  ཐོག་མར་ཡྱིན་ན ་སོ་ནམ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་རེད།  དེར་བརེན་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཡང་འཇུག་ཐུབ་པ།  དེ་ནང་བཞྱིན་
སེང་ལོར་ནྱི་ལཱ་མངྒ་ལ འི་སོང་བརྡར་ཁང་ནང་ཡྱིན་ནའང།  གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར།  ཁ་འཐོར་ནང་ལ་
ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད ། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད།  དེ་ཚོའྱི་ནང་སྱིག་ཞུགས་བྱེད་ཆོག་པའྱི་
ལམ་ཁ་བསྐྲུན་པ།  དེ་བཞྱིན་འདྱི་ནས་བཀའ་གནང་ བ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་རང་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་ཀང།  དང་པོ་ས་ཆ་དེ་ཚོ་
ོས་ནས་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཐུབ་ན། ས་ཆ་ཡོད་སར་གནང་ཕོགས་གང་འདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲའྱི་རྱིམ་པ་དེ་ང་
ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོས་རྦད་དེ་ཁོ་རང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་བསམས་པ་ནང་
བཞྱིན་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞེ་ན། དེ་མྱི་འདུག་ཅེས་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ ར་མ་བརྩྱིས་པ་
ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་བསྐྲུན་ཚར་བ་དེ་དག་གོང་དུ་ཁག་ཅྱིག་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། 
 དོགས་འདྲྱི་གཞན་དེ་ད་ལྟ་མོན་གྷོ་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་གཞྱིས་གོང་  Camp ལོགས་སུ་
བཙུགས་ཡོད་པ། དེ་ངོས་བཞེས་གནང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་འདྲ་བཙུགས་ཡོད་
པ་ཞྱིག་གོ་བ་དང་པོ་ཆགས་སོང། དེར་བརེན་དེ་ངས་རྩད་གཅོད་བྱས་ནས་མ་གཏོགས་ཞུ་ཤེས་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་
ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཚོགས་པ་བཙུགས་བཞག་ཟེར།  དེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་བྱུང།  
ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད།  ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་
དཔེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཁ་ཤས་ནང།  མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེ་འདྲའྱི་ནང།  གལ་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་རང་
ནང་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་བྱུང་ན་དགོངས་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཙམ་ མིན་པར་གཞན་
གཞྱིས་ཆགས་དེ་འདྲ་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོས་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་འདྱིར་ཚང་མ་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང།  
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བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་རང་གྱི་
འདོད་པ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དགོས་པ་ནང་
བཞྱིན་གྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པ། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དྲན་གྱི་མེད། དེ་འདྲ་
ཡྱིན་གྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་ཡོད།  གཞན་གྱི་ས་ཆ་ལ་རང་ལ་བཞག་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་
ཡོད། དེ་ལ་ང་ཚོས་སྐྱོན་འཛུགས་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
བསམས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ན།  ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རེ་ཟུང་ལ་
གཏོང་སའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཡོད། ད་ལྟ་ཕེབས་མཁན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ནང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་མེད་ཀང་
ཁང་པ་གས་ཏེ་སོ་སོ་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱས་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ ས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་གང་སོར་ཐུབ་ནའང་།  ཁོ་རང་ཚོ་ད་ལྟ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་རང་ལ་ང་
ཚོས་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་ཟེར་ནས་འབད་བརྩོན་དེ་རེད། དེར་བརེན་སྱིར་ཕོགས་སུ་བཞུགས་མཁན་དེ་ཚོར་སྱིར་ལ་ས་ཆ་ོས་ཏེ་
བགོ་འགེམས་བྱེད་ཐུབ་ན། དེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་དེ་སོན་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆེ་མར་
ཕེབས་ནས་ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་།  ད་ལྟ་ག་སྱིག་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡྱིན།  དེ་ཚོ་གཙང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལྷོ་ཕོགས་
གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་ཡོད་མཁན་ལྷག་པར་དུ་སེལ་ཀོབ་རང་ལ་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་དུས་རྒྱུན་དུ་
ལྟོ་གོས་བཙལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་གྱིར་བསད་ཡོད་པར་བརེན།  དེ་ཚོར་དེ་འདྲ་
ཞྱིག་སོར་ཐུབ་ན་ཞེས་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལ་དྭགས་སྐོར་དེ་དངོས་འབེལ་རེད་ལ་ཛ་དྲག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལོ་མང་རྱིང་ནས་ཐབས་ཤེས་མ་
བཏང་བ་རེད་མྱི་འདུག དཔེར་ན། དེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་།  མངའ་སེའི་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་
རྣམ་པར་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དྭགས་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་
སུ་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ།  དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་རེ་འདུན་དང་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་
སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ནང་ནས་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། ས་དྲོ་ལན་འདེབས་ནང་ལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། དང་པོ་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཤོག་བུ་དེ་ཚོ་ཡར་བསྡུ་ཐུབ་ན། དེའྱི་སོན་
བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་མང་པོ་ ཞིག་དངོས་གནས་བྱས་ན་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་ཡོད་ པ་རེད། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་བཀོད་ཁབ་ཕྱིན་ཡོད་ པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར ་འདྱིར་མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དེ་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་གང་འདུག  དེ་ཚོ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ།  ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་
ཁྱིམས་རྩོད་པ་ཆེད་ལས་པས་ འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་གཅྱིག་བྱེད།  གྱིས་ནྱི། ཚུར་ཕོགས་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་
དབུས་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཏེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་དེའྱི་སྐབས་དེར། ཚོགས་འདུ་རང་གྱི་
ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང། འཇའ་མུ་ཀ་ཤྱི་སྱིར་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་འདུག དེ་བཞྱིན་མན་སཉ་མངའ་སེའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་འདུག དེས་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གྱིས་ཀྱིས་གོས་བྱས་ཏེ་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་བཙུགས་སའྱི་ས་ཆ་མངའ་སེའྱི་
གཞུང་གྱིས་ནང་སྱིད་དབུས་ལས་ཁུངས་དང་གོ་བསྡུར་མ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཡར་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་དེ་
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འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་ཕེབས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་མྱིས་མ་འགྱིག་པར་བཙོང་པའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་འདུག  དེའྱི་སོན་ཟླ་བ་དྲུག་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་པ་
རེད། ས་ཆ་བཙོང་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བོགས་གཡར་སང་འགོ་ཐུབ་པའྱི་
འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དོགས་འདྲྱི་ཕེབས་བྱུང། དེ་ཚོ་ཚང་མ་རོག་དྲ་ཚ་པོ་
རེད། ང་ཚོས་ཛ་དྲག་རྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོ་དབུས་ལས་ཁུངས་རང་
ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ།  གཅྱིག་བྱས་ན ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡང་བསད་མྱི་འདུག་ལབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནས་དྲང་པོ་ཞུས་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕ་གྱིར་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་པར་བརེན།  
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཡང་བསྐྱར་བཀོད་ཁབ་གཅྱིག་བཏང་ནས་ཛ་དྲག་ཡྱིན་ དཱ། ཁོད་བྱེད་ཤོག་ལབ་ན་མྱི་དེ་ག་རང་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་མམ་རུབ་བྱས་ཏེ་ནུས་པ་སྤུང ས་རྒྱུ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དབུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མམ་
རུབ་མ་བྱེད་རང་བྱེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་ང་ཚོས་བང་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་དང་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་ངའྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་བ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ཡྱིན། སོ་
སོས་གསར་འབྱོར་དེ་ཚོར་ངོ་སོ་བསྲུང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་ནས།  རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུ་
འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མྱིན། 
 ད་ལྟ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། གཅྱིག་བྱས་ན། ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་མྱིན་འགོ་བསམས་
སོང། ཡྱིན་ནའང་ཡང་ཁ་ཤས་དེས་མ་ བསྡུས་པ་འདྲ་པོ་དྲན་ཡོང་གྱི་འདུག  དེར་བརེན་མདོར་བསྡུས་བྱས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ལ་ང་རང་གྱི་ལྟ་སྟངས་ཡྱིན་ན། དབྱེ་བ་གསུམ་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབྱེ་
བ་གསུམ་ཕེ་ཡོད།  དང་པོ། སྱིར་བཏང་ཚང་མ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་མ་ཆགས་པ་མེད་ཀང།  དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆབ་
སྱིད་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས།  བཙོན་པ་ཟེར་བ་འདྲ་པོ་འདྱི་འདྲའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡོད་ པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་དེ་སོབ་གྲྭ་
དང་དགོན་སེ་ཁག་ཆགས་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་དང་གྲྭ་བཙུན་ཡྱིན་པ།  ཆབ་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཁག་
ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་གསུམ་གྱི་ནང་མ་ བསྡུས་པ་མེད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་གསུམ་གྱི་སང་ནས་ཞུས་ན། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མང་ཆེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནས་མཇུག་
སྐྱོང་རྱིམ་པས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད ། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་དེ་ཚོ་དང་པོ་སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་པར་འགོ་
དུས། སོ་སོ་ལ་བསད་ས་དང་ཟས་གོས་ཚང་མ་འགྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་བར་སབས་ཞྱིག་
ནས་བོད་ནས་སེབས་མཁན་ཏོག་ཙམ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང།  དེར་བརེན་བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སྐབས་ལ ་སྱིད་བྱུས་གང་
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འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཀང་། ཕར་བལྟ་དུས་བོད་ནས་ཕེབས་པ་དེ་མང་དྲགས་པ་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་
ཞྱིག་བྱུང་མེད་དམ་སྙམ། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་སོང་སེམས་ཀྱི་ཡོད། 

དེང་སང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཚོ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད ། གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་
ཟེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་ངོ་བོའ་ི
ཐོག་གནས་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་དར་ཆ་དམར་པོའ་ིའོག་མར་ཕྱིན་པ་རེད།  དེ་ཚོའྱི་གས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལྟ་བ་
ལངས་ཕོགས་མ་མཐུན་པ ར་བརེན་བཙོན་ཁང་ནང་དཀའ་ངལ་མོང་གྱི་ཡོད་འདུག  ཁག་ཅྱིག་གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོ་ལ་ཁ་
གཏོང་མཁན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཁ་སང་དེ་རྱིང་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།  འོན་ཀང་ཉུང་ཉུང་དེའྱི་
ནང་། དཔེར་ན། དང་པོ་སོབ་ཕྲུག་བྱས་ནས་སོབ་གྲྭར་འགོ་བའྱི་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀང།  སོབ་ཕྲུག་དེ་སོབ་གྲྭར་སོང་ནས། 
སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་བཅས་ཆ་ཚང་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་སྱི་ཚོགས་ཐོག་སོ་སོས་ནང་བཟུང་ བ། བོད་ནང་འགོ་ས་མེད་པ།  འགོ་
འདོད་མེད་པ།  དེ་བཞྱིན་སྐུ་ཞོག་ཨ་ནེ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང།  འགའ་ཞྱིག་ལ་གཟན་ཤམ་ཐབས་ལྟེབ་རྩེག་བརྒྱབ ས་ནས་ཁྱིམ་
པའྱི་ལམ་ལ་བཞུགས་པ་དང་། བཞུགས་བཞྱིན་པ་དེ་འདྲ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རེད། དེ་དག་གྱིས་ཁྱིམ་བཟུང་སྟེ་བཟའ་
ཟླ་བུ་ཕྲུག་ཡོད་པའྱི་རེས་ལ། སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་ནང་འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་དགོན་པའྱི་གྲྭ་ཤག་ནང་འཛུལ་ས་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ན།  ཁོ་ཚོ་གང་བྱ་དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་ཀྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་
འདུག 
 མདོར་བསྡུས་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དྲག་གྱིས་ཐག་གཅོད་
བྱ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། གོམ་པ་དང་པོ། ཆེས་ཉུང་མཐར་ཡང་བསད་ས་ཞྱིག་ག་སྱིག་བྱ་དགོས་པ་མཐོང་སོང།  གང་
འདྲ་བྱས་ནས་མཐོང་སོང་ཞེ་ན། ཁ་སང་དེ་རྱིང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ང་ཚོར་ཁ་གཏོང་རྒྱུ།  ནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཤྱིང་གྱི་ལག་ཆ་གཅྱིག་
དེ་འཁེར་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་ལ་གང་བྱ་བར་འགོ་ཡྱི་ཡོད།  ཁེད་རང་ཚོ ་འགོ་ས་མེད་པ།  ལོ་བཅུ་བསད་པ།  བཅོ་ལྔ་བསད་པ།  
ལྔ་དྲུག་བསད་པ་མགོན་ཁང་ནང་བསད་ནས་མར་ཡོང་གྱི་འདུག་ དཱ་ཟེར། བསབ་བྱ་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཟེར།  ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་
མར་འགོ་སྐབས་གང་བྱ་བར་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཁོད་སྐྱྱིད་པོ་ཡོད་ས་དེར་ཕྱིན་པ་མ་རེད་དམ།  མར་ཡོང་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
ཀག་ཀག་བྱས་ཏེ་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་བཤད་མཁན་འདུག་ཟེར།  དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རེད།  དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་
དང་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་ཁ་གཏོང་མཁན་དང་མ་དགའ་བ་དེ་འདྲའྱི་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ནའང་རེད།  དོལ་རྒྱལ་
ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པས་ཁ་གདངས་ཚད་ལ་གང་ཟེར་གྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེ་ན། གསར་འབྱོར་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་མེད་པ།  
གསར་འབྱོར་གཅྱིག་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ།  ༸གོང་ས་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཞེས་སྐད་ཆ་འཆད་དུས།།ཁོད་ཚུམས་ཟེར།  
ཁོད་གང་བྱས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ།  ཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཁོད་
བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་མེད་པ་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ་བེད་སོད་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག  ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་
ཡོད་རབས་ཡོད་ཚུལ་དེ་ཕར་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ལབ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད།  དང་པོ་གོམ་པ་
བརྒྱབས་ནས་ས་ཆ་འདྱིར་ཡོང་དུས་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ། སོབ་གྲྭར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཅུག་པ། སན་ཁང་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་
བསྟེན་ཡྱིན་པ། གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གྲྭ་ས་ལ་གང་འདྲ ར་སོང་ཡྱིན་པ།  བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱིས་བདག་པོ་བརྒྱབ ས་ནས་
ཚད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་སེབས་འཇུག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ངོས་བཟུང་ནས་ཕར་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་
ནས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་ཡིན་ཚུལ་བྱ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  དེར་བརེན་
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གསར་འབྱོར་ཧ་ཅང་གྱི་མྱི་འབོར་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད།  གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་
འདྱི་ཚོར་འདྱི་བྱས་ཡོད། བསད་ས་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་རྡོག་རྡོག་གཅྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཞྱིག  ང་ཚོ་སོ་སོ་རང་གྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་།  འདྱི་
ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཨ་ཟེར་བའྱི་ངོ་སོད་ཅྱིག  ཕར་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་ལག་ཆ ར་ཁེར་མ་བདེ་བ་ཞྱིག  
འཁེར་སར་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་སོ་སོའ་ིརེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 དེ་བཞྱིན་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཁོ་རང་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་རེ་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གསར་འབྱོར་མང་ཆེ་བ་
ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་གྱིས་གཅྱིག་འགྱིག་མ་སོང་། གྱིས་འགྱིག་མ་སོང་། གཅྱིག་རག་མ་སོང་ཟེར་མཁན་མང་ཆེ་བ་དེ་རྡ་རམ་
ས་ལའྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་གནས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྒྱུན་དུ་མང་ཚོགས་དང་འབེལ་འདྲྱིས་ཟེར་ནའང་རེད།  གང་
ལྟར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། རྣ་མཆོག་ནང་མང་པོ་གོ་ཡོང་གྱི་རེད།།གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག གྱིས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག བསད་
ས་མེད་པ་དེ་གཙོ་བོ་རེད། དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད།  བསད་ས་མེད་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ་གཅྱིག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན།  དེ་ལྱིད་ཁོག་
གཅྱིག་ཡོད་སྲེམས་མཁན་འདུག ཁག་གཅྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་བསད་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་གདོང་ལེན་མྱི་བྱེད་པར་
སྐད་འཆོར་གྱི་ཡོད་འདུག དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཡྱིན་ན།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལོ་གྱིས་
བསད་པ་རེད། གསར་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཡྱི་གེ་བསེབས་སོང་ བ་དང་ཞུ་གཏུགས་བསེབས་པ་དེ་འདྲ་
གཅྱིག་ཀང་མཐོང་མ་སོང།  དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཕོགས་ བསྐྱོད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རེད། ད་ལོ་ཡྱིན་ནའང།  
རྡ་རམ་ས་ལའི་གནས་ལ་ཕོགས་སྐྱོད་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཕེབས་ཡོད་ པ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལའི་སྱི་ཚོགས་སང་གེང་སོང་ཡོང་
སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ད་རེས་ཕོགས་སྐྱོད་སྱི་འཐུས་གྱིས་ལ་ཚོགས་འདུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཚོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྲན་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་མཐའ་མ་དེ་ལ་མྱི་བཅུ་ཕག་འགའ་མ་གཏོགས་འཛོམས་མེད་པ་ཞྱིག་གོ་སོང།  གང་ལྟར་ཡང་མྱི་སུམ་ཅུ།  སྱི་ཚོགས་
སང་ལ་སྐད་རྒྱག་མཁན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་བལྟས་ན།  མྱི་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་གྱིས་ཚད་མེད།  ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་ཀྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
རེད། དེར་བརེན་མདོར་བསྡུས་དེ ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག  སོན་མ་ངས་གཅྱིག་བཏང་ བ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་
གཅྱིག ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། དཀའ་ངལ་དེ་
ཐག་གཅོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་དམ། གངས་ཀ་དེ་ངེས་པར་དུ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  མ་ཟད་ཁོ་
ཚོ་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་དགོས་འདུན་འདྲ་པོ། རེ་བ་གང་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་གང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་རེད་དམ། བོད་ནང་མར་
ལོག་རྒྱུ་རེད། འདྱིར་གནས་རྒྱུ་རེད་དམ། བོད་ནང་བཏང་ན་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་མེད་སོགས་ཚང་མ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་
ནས། མདོར་བསྡུས་ན། ས་ཆ་འདྱིར་མ་སོད་རང་སོད་ཆགས་པ་ག་ཚོད་འདུག  དེའྱི་གངས་ཀ་བངས་ཡོད་ན།  གངས་ཀ་དེ་
གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  བངས་མེད་ན་གངས་ཀ་དེ་བངས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་དང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ།  
རེ་བ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ངོ་འཕོད་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ག་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག གསུང་རྒྱུ་མེད་ན། བཞག་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
རེས་སུ་མམ་དུ་ཞུས་ན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་དེར་དྲྱི་བ་གྱིས་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྲྱི་བ་དང་པོ། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་
མེད་པའྱི་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ ། ད་ལོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡང་
བསྐྱར་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་གོ་སོང་། དེ་སོན་མ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡང་བསྐྱར་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དབུས་ས་གིས་ནས་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ ། གང་
ཡྱིན་སོགས་གསུང་འོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཟོ་གཞྱིས་ཁག་ཁ་
ཤས་ཞེས་གསུང ་གི་ཡོད་དམ།) ལགས་རེད། གྱིས་པ་དེར་ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་རྱིམ་པས་ཞུ་མོང་།  དེ་
ཡང་བསྐྱར་ཞུ་གྱི་ཡོད།  དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན ། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆའྱི་བབ་དེ་ཧ་གོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་ཧ་མ་གོ་བར་ས་གནས་གང་དུ་བཞུགས་ན་ལྟོ་གོས་རག་ས་རེད།  གང་དུ་བཞུགས་ན་ལྟོ་གོས་རགས་མ་རེད ། གང་
ཡྱིན་མྱིན་དེ་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་ཧ་མ་གོ་བར ། སོ་སོའ་ིརྐུབ་འཛུགས་ས་རག་ན་དེས་འགྱིག་
ཤག་གྱིས་ས་ཆ་བཟུང་བཞག་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་སོ་བསད་ས་དེས་འགྱིག ས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ལྟོ་གོས་ཡོད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འཚོ་གནས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརན་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ ཡང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོན་ཁུངས་
དང་འགོ་སོད་ལ་སོགས་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་འགོ་སོད་སྟབས་བདེ་ཡོད་ས་དང་ ། ལྟོ་གོས་འཚོལ་ས་པོ་ཡོད་
སར་ཚུར་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དེ་ཡྱིན།  དེ་ནས་འབོད་སྐུལ་རེ་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
འདུག ཕག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དཔེ་མཚོན་བཞག་ན། སྱིར་ཁུལ་
ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ལ་སོགས་པ་མྱི་ཚང་  ༨༢ ཡོད། ཕལ་ཆེར་མྱི་གངས་  ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་
བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ན་ངས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་སར་བསད་ཡོད།  དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་མ་ཐག་དེ་
འདྲ་རེད། བ་ཕྱུགས་ར་གྱི་ཡྱིན། གསོ་ཡི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བ་ཕྱུགས་འདོགས་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བྱེད་
ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་ཆ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་རང་རང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཇ་ཁང་དང་།  ཟ་ཁང་བཙུགས་པ།  སན་ཕ ྱིང་
འཚོང་བ། མ་ཎྱི་ལག་འཁོར་བཟོ་བ་སོགས་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་མ་ཐག་ཤ་སྟག་རེད། དེའྱི་ཐད་སོན་མ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དེའྱི་ཐད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གཟྱིགས་འདུག་ལ ། 
ལྟོ་གོས་འཚོལ་བདེ་བའྱི་ས་ཆ་སྤུས་ལེགས་གཟྱིགས་འདུག དེ་དག་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ས་གནས་ལ་
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ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་  ༨༢ དང་མྱི་གངས་  ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཚོའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ངས་ཐུགས་རེ་ ཆྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁང་པ་གཞྱི་
ནས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ས་རེད། ཁང་པ་གཞྱི་ནས་རྒྱག་དགོས་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཁང་པ་དེ་དག་ཏོག་ཙམ་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་རྒྱོབ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། སོན་མ་
ང་རང་ཚོར་མས་མོང་ཡོད་པ་རེད།  སྱིར་ཁ་སང་གསུངས་སོང་ཡང་དེ་རྱིང་དཔེ་མཚོན་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག  
སྱིམ་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བོད་གཞུང་གྱི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོས་ཁང་པ་བརྒྱབས་པ་རེད།  དེང་སང་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཡར་
ཚར་ལོངས་བྱུང་དུས་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མའྱི་ཁང་པ་དེ་ཚོ་ཆུང་དྲགས་པའྱི་ཚོར་སྣང་མང་
པོ་ཞྱིག་སེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁང་པ་གསར་པ་རྒྱག་དུས་ཅུང་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱག་རོགས་གནང་།  དེ་མཚུངས་
བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གྱི་ེ་འཁྱིས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༦༦ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ འདུག དེ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད།  དེ་ཚོའྱི་ས་བབ་ལ་གཞྱིགས་ན ། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ཟེར་དུས་ ལྡྲེ་ར་ལྡུན་གྱི་རྒྱལ་
ས་དང་ཐག་ེ་པོ་ཡྱིན་དུས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་རེད། ས་ཡག་ས་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་དེ་འདྲ་གནང་ཡོད་ས་
རེད། དེ་ཚོ་ཡང་མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་དེ་འདྲ་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
དེ་དག་ཀང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཤ་སྟག་ཡྱིན་གྱི་རེད། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་མཁན་ཚང་
མར་ཁང་པ་གང་ལེགས་དང་རྒྱ་གང་ཆེ་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་གྱི་ཡོད།  གང་ལྟར་རེས་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་
གནང་རོགས་ཞེས་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
 ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་ལ་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོང་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༥༤༨ དེར་ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན།  དེའྱི་
སྐབས་སུ་བསགས་བརོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད་ཀང་ ། སྣོན་འཕྱི་སར་གཅོག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་འདུག  ང་རང་གྱི་ངོས་
ནས་ཀང་ཡང་དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་ཤོག་
གངས་ ༡༠ ཁ་པ། འཚོ་སྣོན་རོགས་སྐྱོར་གྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག  དེའྱི་ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འདུག་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞུས་ན།  
གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཕུད་པའྱི་ལོ་འཁོར་དེའྱི་ནང་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་ རྒས་གཅོང་རོགས་དངུལ་རག་སོན་
བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༢༠༤,༣༡༠༠༠ ཚང་མ་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཆད་མེད་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། དེ་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དོན་དང་ལྡན་པ་མང་པོ་ ཞིག་གནང་འདུག དེ་དག་
ཚང་མར་ངས་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཁག་ཕེབས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།  
སྱིར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པ།  དེ་
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འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་།  དེ་ཚང་མ་ང་ཚོས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དངོས་སུ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དེ་
འདྲ་ཞྱིག་བྱས་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ད་དེ་འདྲ་ཞུ་དགོས་ པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་མོད།  ངས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། སྐར་མ་བདུན་གྱི་ནང་དུ་གསུངས་རོགས།) ལགས་སོ། ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སུས་
ཀང་འདྱིར་སྐུ་བཞེངས་གནང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ཡང་། དེ་སྱི་པ་རང་གྱི་དོན་དུ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་
པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་ལ ། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཀང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་ན་གནད་དོན་དེ་ཁ་གསལ་བ་དང་ཞྱིབ་ཚགས་ པོ་མཁེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེས་གོས་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ གསོ་
ཡི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་གས་བཀའ་གནང་མཁན་དེ་དག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   
དེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་དག་དོགས་འདྲྱི་ཕེབས་དུས། གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཡི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ལན་འདེབས་ཞུ་དུས ། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་བའྱི་སོ་ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་འདྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འགན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་སོད་མཁན་
ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་རེས་སུ་
མྱི་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་ཕེབས།  དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཚགས་ཚུད་ཡོང་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། ཆབ་སྱིད་ལས་དོན་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ ། དེ་
ལྟར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཆགས་པ་དེ་ཡང་མྱི་མང་གྱིས་ཀང་གསལ་པོ་ཤེས་པ། དེ་མྱིན་གཞན་ན་སོད་
མཁན་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཡང་ཤེས་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་བཤད་སོད་ཀྱི་ཡོད།  ལས་དོན་བྱེད་
ཕོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་ནའང་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་འགན་འཁུར་མཁན་དེ་དག་
མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་ཁོང་གྱི་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་དེ་དག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  བྱེ་བག་པ་ང་རང་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ཡང་རྡ་སའྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་གཅྱིག་པུར་ལོ་གངས་ ༢༠ མྱིན་ཙམ་བསད་པ་རེད། འགྱིགས་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྟོད་ཕད་དང་ལ་ཆས་
བསམས་ནས་མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ཡར་ཡོང་དགོས་པ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་རེད ། བཀའ་ལན་
མཇལ་བ་ཡྱིན་ལབ་ན་ཧམ་པ་ཆེ་དྲགས་ པ་རེད་མོད། མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ན་བསམ་པ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆེས་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རོགས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་བ་མའྱི་བཀའ་དང་ཆོས་ཡྱིན་བསམ ས་
ནས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད།  མ་གཏོགས་འདྱིར་ལངས་ནས་གཅྱིག་གྱི་བྱེ་བག་དང་ཆབ་སྱིད་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད།  ད་ལྟ་
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་ལྟ་ས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་དེ་དག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ནས་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་
བྱས་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་སྐབས་དེར་དེ་དག་ཚགས་ཚུད་ལོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་
གསལ་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་པ་ན་བསམ་པ་ཞྱིག  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ད་ལན་
གཅྱིག་ཞུས་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་བསམ་བོའ་ིརྣམ་རོག་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད་ལ། ང་རང་
ཚོ་ཚང་མ་རྣམ་རོག་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དག་ལ་སར་ནས་མ་བྱས་པ་དེ་འདྲ་
གང་ཡང་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་བརེན་ནས་སར་ལས་ལྷག་པ་བྱེད་དགོས་པའྱི་དུས་སུ་བསེབས་པའྱི་དུས་
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ཤྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠༠ བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ ་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དཔལ་
འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ངས་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་དེ་ཞུ་གྱི་མེད།  རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དང་པོ་སྱིག་འཛུགས་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་
བྱེད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག  མྱི་སོ་སོ་ཡྱིན་ཡང་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལས་ཀ་
བྱེད་མཁན་འདུག སྙྱིང་སྟོབས་འདུག དཀའ་ངལ་ཡང་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས། གཅྱིག་དེ་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ལོ་རེའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་དམྱིགས་ནས་གང་དུ་དངུལ་གཏོང་དགོས་མྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཁུལ་
བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  རྱིམ་པ་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་དེ་རེད།  གྱིས་པ་དེའྱི་ནང་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་དབུས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་རེད། ས་གནས་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་མཚོན་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན།  གང་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལོ་རེའྱི་དངུལ་རྩྱིས་དེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་ན ། Deficit ཡོང་འབབ་ལས་འགོ་སོང་དེ་ཆེ་བ་འགོ་གྱི་
ཡོད་པ། ལོ་རེ་རེའྱི་ནང་འབུམ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནས་བྱུང་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་ས་མཚམས་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ང་ལ་གསུང་མཁན་བྱུང་།  གང་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་དེ་རོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་དེ་རོགས་པ་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་
འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ལོ་རེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་རོགས་སོང་ཞེས་
དངུལ་འབོར་དེ་གངས་རེ་རེ་བཞྱིན་ཡར་འཕར་དུས་སྐྱྱིད་པོ་མྱི་འདུག  དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དངུལ་རྩྱིས་ཤྱིག་
ཕུལ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་དེ་རོགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མ་དངུལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགོ་
མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས ། ང་ཚོས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་
ཐུབ་ན་ཞེས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ང་ཚོ་གསོལ་ཚིགས་ལ་མ་ཕེབས་པའྱི་སོན་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་དོན་མང་པོ་
ཞྱིག་ལས་དོན་མ་བསྒྲུབས་བར་མ་ཞུས་ན་ཞེས་ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་ནས་ཀང་གསང་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དཔེར་ན། བོད་མྱི་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཟྱིགས་རོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱུན་རྱིང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད་ལ།  ལས་ཁུངས་
རེ་རེར་ཐེངས་མང་བཅར་དགོས་ཀྱི་འདུག  ལས་ཁུངས་རེ་རེ་ནས་ཡྱིག་སྣོད་དེ་ག་ པ་ནས་གང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་མྱིན་ འདེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་མངའ་སེའི་གཞུང་སོ་སོ་ནས་ཀང་གཞུང་འབེལ་གྱི་གསལ་བསགས་བྱེད་རྒྱུའྱི་འགོ་ཞྱིག་
བཙུགས་ནས་ West Bengal ཡྱིན་ཡང་ཚགས་པར་ནང་དུ་ཐོན་ཚར་དུས།  ང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནང་
དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་བཞག་ན་དུས་ཚོད་ཀྱིས་ཀང་མ་འགྱིགས་པ་མྱི་འདུག་བསམ་
པ་ཞྱིག་འདུག གཅྱིག་དེ་རེད། གྱིས་པ་དེ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་རྱིམ་པར་ཞུས་ནས། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཧྱིན་རྡྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་ནས་ཕུལ་དགོས་དུས ། བོད་ཀྱི་གོས་
ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་ IICO ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་ཧྱིན་རྡྱིའྱི་ནང་འབྱི་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་རོགས་པ་ཡག་པོ་གནང་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ང་རང་ཚོ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་ཐེབས་རྩ་  His Holiness The Dalai Lama’s Central Tibetan Relief Committee ཡྱི་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་ཆེད་དུ་ Crore ༡༠༠ དེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་རག་ན་ Crore ༡༠ དེ་ད་ལྟའྱི་སྐྱེད་འབབ་ཀྱི་འགོ་
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སྟངས་ལ་བརྩྱིས་ན།  དངུལ་དེའྱི་སྐྱེད་འབབ་གཅྱིག་པུ་ལོ་རེར་  Crore ༡༠ རག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དངུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཡྱིན་ཡང་ལོ་རེར་ Crore ༡༠ རེ་རག་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱས་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་སྣོད་འདྱི་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནང་ནས་ཐོན་ཏེ། རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཆེན་མོའ་ིམཚན་རགས་བསྐྱོན་ཟྱིན་པ་དང་།  བོན་ཆེན་གཞོན་པ་  
Kiren Rijiju ཡྱིས་ཀང་མཚན་རགས་བསྐྱོན་ཟྱིན་ལ། དེ་ཡང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དང་བསྟུན་ནས་
མཚན་རགས་བསྐྱོན་པ། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་བོན་ཆེན་མཆོག་ནས་ཀང་མཚན་རགས་བསྐྱོན་ཟྱིན་པ་རེད།  ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་གྱི་འཆར་འགོད་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་ཕུལ་ནས ། མཐའ་
མར་དངུལ་འབོར་དེ་རང་ཐོན་གྱི་ཡོད་མྱིན་ཞུ་ཚོད་མ་འཐྱིག་ཀང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དངུལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཡང་དུ་ཕྱིན་ན་གཞན་ལ་གཅྱིག་པུ་བརེན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་ན ། ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ལས་འཆར་
བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་ཏོག་ཙམ་བྱེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མང་བ་ཡོང་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་རེ་བ་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤།༩།༡༨  རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ལས་ྱིན་དྲུག་པ་དེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་
འདྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་ཡྱིན།  དང་པོའ་ིཀ་པ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སོན་གེང། 

བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ།  མྱི་ལོ་བཅུ་ཙམ་
འཁོར་གྱི་ཡོད། སྱིད་བྱུས་འདྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་སྱི་ལ་ཁབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་སེ་ཚན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་དགོས་
པ་དང། ཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་མྱི་དགོས་པ་དེ་འདྲ་མྱིན།  དེ་ལྟར་ན་དེང་གྱི་ཆར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
སུའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཞུ་མཁན་ཇེ་མང་བྱུང་བ།  
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུའང་དེ་ལྟའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་རྩོམ་རྱིམ་སེལ་བྱས་པ་བཅས་ལ་བརེན་ད་ཕན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
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འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཕག་ལེན་ཇྱི་ཙམ་འཁེལ་གྱི་ཡོད་མེད་དང།  
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་སྐོར་རོག་ཞྱིབ་དགོས་མངགས་གནང་བ་ལྟར་རོག་ཞྱིབ་གང་ཙམ་གནང་ཡང་། ལས་བེལ་དང་
གཞྱི་རྒྱའྱི་དབང་གྱིས་ལས་དོན་མཇུག་བསྱིལ་ཐུབ་མེད་ཁར། ཚོགས་ཆུང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་འཛུགས་གལ་སྙན་འགོད་གནང་འདུག་པ་ལྟར།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ད་ཐེངས་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང།  ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༡༢༨ པའྱི་དགོངས་
དོན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དཔྱྱིས་ཕྱིན་དང་འབེལ་ལམ་སྟོན་གྱི་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་བཟོ་
འགོད་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་གལ་ཆེར་མཐོང། 

གོས་ཆོད། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལོ་མང་སོང་བས།  སྱིད་བྱུས་འདྱི་བཞྱིན་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཙམ་འཁེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཁོན་ཡོངས་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་དང་འབེལ།  མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གྱི་འོག་འགོ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
གཏན་འབེབས་དགོས་གལ་ལ། དེའྱི་ཆེད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་།  ལས་དོན་
བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་འཛུགས་ཀྱིས་གོང་དུ་གསལ་
བ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དཔྱྱིས་ཕྱིན་དང་འབེལ། ལམ་སྟོན་གྱི་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་
ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༡༠ པའྱི་ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་དུ།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ལ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཚུད་པར་དགག་བ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག དགག་བ་ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས། གོས་ཆོད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་ནས་མཁེན་པ་ཡྱིན་ན ། ཕན་བུའྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་
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གྱི་རེད་བསམ་བསམ་འདྲ་བྱུང་སོང།  འདྱིར་གོ་བུར་དུ་གོས་ཆོད་དེ་འདྲ་སེབས་ཡོང་དུས ། སོན་ཚུད་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་
ནང་དུ་གོས་བསྡུར་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲའྱི་དུས་ཚོད་མེད་དུས ། གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ན་བསམ་
བསམ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསམ་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་གོ་བུར་དུ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་གསུངས།  དེ་ནས་མཛད་རྱིམ་ནང་དུ་བསྱིགས་
ནས་ཁེར་ཡོད་དུས་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  མཇུག་དེར་
ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུས་ན། དེ་རྱིང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་ས་དྲག་པ་ཡྱིན་ནམ་ཕྱིས་དྲགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་ཚོད་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན ། སྱི་ཡོངས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་
གྱིས་རྐང་འགན་ཁེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དམྱིགས་བསལ་གོས་མོལ་གྱི་རྐང་འགན་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཁེར་ཡོང་དུས ། 
གཞྱི་རྩྱིའྱི་གོས་ཆོད་ཁེར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཕན་བུ་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་དགོས་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ས་ས་ནས་ག་སྱིག་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་
རེད་བསམ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་གོས་ཆོད་དེ་ལའང་གཞྱི་རྩའྱི་ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་ཆོད་ནང་དུ་བཀོད་འདུག  རོག་ཞྱིབ་སེ་
ཚན་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རེད།  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཆ་ཚང་ཕུལ་
བཞག་ཡོད། རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་འདྱིས་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་འདུག  འདྱིར་བལྟས་ནས་འདྱིར་གོས་ཆོད་
ཁེར་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁེར་ཡོང་དུས། གོ་བུར་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་མྱི་བདེ་བ་དེ་ག་
རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཚད ། 
འདྱིའྱི་སོན་ལ་གོས་ཚོགས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕལ་ཆེར་དྲྱི་བ་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུ་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་སེབས་སོང།  དེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་ལན་འདེབས་ཞུས་ནས ། མཐའ་མ་དེར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལན་ཆ་ཚང་འཕོད་སོང་ཞེས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ད་ལན་འཛིན་
སྐྱོང་དང་གོས་བསྡུར་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཁེར་ཡོང་རྒྱུ་དེས་ཆབ་སྱིད་ལ་གནད་འགག་ཡོད་སྟབས ། སྱི་ཡོངས་ལ་
བརྡ་ལན་གང་འདྲ་འགོ་ཡོང་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་དེ་རེད།  ད་ལྟ་རོག ་ཞྱིབ་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་བསད་པ་དེ་མཚམས་བཞག་དགོས་ པ་རེད་དམ། གང་འདྲ་བྱས་ནས་
ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་རེད་དམ་ཞེས་པ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན་གོས་ཚོགས་
ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད།  ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་ཅིག་ག་རེ་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་
ཕྱིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡོད་དང་མེད་དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་གནད་བབ་དེ་གང་དུ་སེབས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཆུང་མྱི་ལྔ་བཀོད་
གྲུབ་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་མཁས་པ་ཡོད་པ་གསུམ་དང་བོད་པ་གྱིས་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཀོད་
ནས། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་གང་དུ་འདུག  དེའྱི་ནང་
ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ནས་ ༢༠ ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཅར་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གནས་བབ་གང་དུ་
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སེབས་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དང་གནང་མུས་རེད།  ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རེད།  ཁོང་གྱི་དགོངས་པ་རེད།  དེ་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་
བཞག་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་ལོ་བཅུ་དེ་འདྲ་སེབས་ཡོང་དུས ་དེའྱི་གནས་བབ་གང་དུ་འདུག།ང་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་ཕ་ལ་ཕན་བུ་མགོ་འཚོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པའྱི་སྟེང་གོས་ཚོགས་ནས་ ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཆགས་པ་འདུག དེར་བརེན་ད་ལན་གོས་ཆོད་བཞག་མྱི་དགོས་པ་དང་ཕར་འགངས་
ཤྱིག་གནང་། དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཆ་
ཚང་གསུངས་ཀྱི་རེད།  དེ་དུས་བཀའ་འདྲྱི་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གནང་རོགས་གནང།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་རང་གྱི་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱིས་ཕལ་ཆེར་རེས་མའྱི་གོས་ཚོགས་སོན་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཡོང་
གྱི་རེད། དེ་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་ཡོད་མེད་གཅྱིག་གཟྱིགས་ན་འཚམས་པ་མེད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག  གོ་བུར་དུ་དེ་
འདྲ་སེབས་ཡོང་དུས་གོ་བུར་དུ་ཞུ་ཚོད་མྱི་ཐུབ་སྟབས ། གོ་བུར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་གྱི་སེམས་འཚབ་ཡོད་བཞག་པ་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་གཅྱིག་སྙན་
སེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ལ་གོ་བསྡུར་མ་བྱས་ནས ། གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་གོ་བུར་དུ་སེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་
ཚུགས་པའྱི་ྱིན་མོར་ཚོགས་གཙོའྱི་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་དང་ཐག་གཅོད་གང་བྱུང་བ་
གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཚེས་ ༡༢ 
ྱིན་མོར་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། འདྱིའྱི་བར་ལ་ྱིན་མ་ ༤ ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་མ་གཞག་རོགས་གྱིས། 
འདྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་ཀང་བཅར་མ་
སོང། གང་ཡང་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བཞག་པ་རེད། དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་དེ་
ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ལྟ་སོན་གེང་དེའྱི་ནང་དུ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། སོན་མ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་དུའང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱིས་
འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག གནད་འགག་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ལ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་འགམ་གསུང་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་
མ་སོང། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་གང་འདྲ་བཞག་དང་མ་བཞག་དེ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་དང་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལྷག་པར་དུ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  ྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་སོན་དུ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་སང་སོན་མ་ ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཁས་ྱིན་དེའྱི་བར་ལ་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས། ལས་རྱིམ་མདང་དགོང་མཚན་ལ་སྱིག་དགོས་པ་བྱུང་
བ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
ཁེར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ལས་རྱིམ་རག ས་ཟྱིན་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་འདྱི་གསར་པ་གང་ཡང་མྱིན་པ་སོང་ ། 
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གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་བུར་དུ་སེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཁག་པོ་བཟོ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་གིས་ཀྱིས་དྲན་ཡོད་པ་མ་རེད།  ྱིན་མ་གཅྱིག་
སོན་ལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དེ་སོན་མ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་དེའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་
རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ྱིན་མ་གཅྱིག་སོན་ལ་ཕུལ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཐབས་ཤེས་
བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་སང་སོན་མ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ྱིན་གཅྱིག་སོན་ལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་
འཛིན་སྐྱོང་ནས་དགག་བ་བྱུང་བ་རེད། དགག་བ་བྱུང་རྒྱུ་དེ་བགོ་གེང་གྱི་ཆེད་དུ་ཚུད་མ་ཚུད་དེ་རེད། ཚུད་མ་ཚུད་གཟྱིགས་
པའྱི་རེས་སུ་གལ་སྱིད་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། བགོ་གེང་བྱེད་རྒྱུ་རེད། གཏན་འབེབས་གནང་དང་མ་གནང་དེ་དེའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་
སྐྱོང་གྱིས་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ལྟ་ཕག་བརང་སོང་སྟྲེ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་དེའྱི་
སྐབས་དེར་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ག་རང་ནས་ཟགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དགག་བའྱི་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ ཅིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང། འདྱི་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་འགོ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུང་གི་
འདུག འདྱི་གྲུབ་པ་རེད་དམ་འགོ་མུས་རེད་དམ།  དེའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་གསལ་པོ་གསུང་པ་ཡྱིན་ན ། དེའྱི་རེས་སུ་འོས་
བསྡུ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོང་དུ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་དང་འབེལ་ནས་ཞུས་པ་དེ་གཞན་
གང་ཡང་མྱིན། ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་ལ་གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་བགོ་གེང་འགོ་རྒྱུ་རང་ལ་ འཇོག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས།  ཡྱིན་ནའང་མ་གསུངས་གོང་ལ་འཛིན་
སྐྱོང་ལ་གོས་བསྡུར་མ་གནང་བ་དེར་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་གསུངས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་
ྱིན་མ་ ༤ དུས་ཚོད་ཡོད་པ་དེའང་ཏན་ཏན་རང་དུས་ཚོད་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དུས་སྐབས་སུ་འདྱི་ས་དྲགས་པ་ཡྱིན་
ནམ་ཕྱིས་དྲགས་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོད་དཔག་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།   ཡང་མྱིན་ན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་མ་
ཕེབས་པའྱི་སོན་ལ་ྱིན་མ་གྱིས་གསུམ་སོན་ལ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་ྱིན་མ་གྱིས་པ་རང་ལ་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་
ནའང་གཅྱིག་རེད། ཡང་མྱིན་ན་ཚང་མ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་རེད་ཅེས་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཁྱི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་
གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རེད།  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚོགས་ཚར་བ་རེད།  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ེ་
ཆར་ཚོགས་པ་དེར་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་པ་རེད།  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ འཇོག ་
བཞག་པ་དེ་ང་ཚོ་འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ལོ་
བཅུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད།  གང་དུ་སེབས་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱིར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་མོས་མཐུན་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་
གསུམ་དང་བོད་པ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན།  ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོ་ཡྱིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་ཁྱི་
ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ནས་གསུངས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད།  འདྱི་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
མོས་མཐུན་བྱས་ནས་བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ནས་ ༢༠ ནང་དུ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕེབས་
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ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་མཁས་པ་དང་ཤེས་ཡོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་
གྱི་ཡོད་དུས།  ཁོ་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གང་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ང་ཚོར་འབྱོར་ཡོང་གྱི་རེད།  འདྱི་གཞྱི་བཟུང་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ལག་བསྟར་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ པ་ཡོད་མེད་དང་ ། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདྱི་འདྲ་སོང་ཙང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན། མྱི་ལྔ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ནས་ ༢༠ སོབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ནའང་གཏན་འཁེལ་བ་ཡྱིན།  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོ་གཟྱིགས་ནས་
གོས་ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་ན ། འོས་པ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚང་མར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  ཡང་བསྐྱར་གསལ་
བཤད་ཞུ་ཡྱི་མྱིན།  གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོས་ཚོགས་ཐུག་བསད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་མང་ཚོགས་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དེ་
ཚུད་པར་དགག་བ་བྱུང་བར་བརེན ། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་།  གཅྱིག༌༌༌༌༌༌བདུན།  ཚུད་པར་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རོང་རོགས་གནང། གཅྱིག༌༌༌༌ྱི་ཤུ།  འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན།  གོང་དུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕག་
བརང་བར་སོང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་སོན་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་རེས་ད་ལྟ་གཟྱི་བརྱིད་འོད་སྟོང་དང་ལྡན་པ།  འགན་ཁུར་བརྒྱ་འབུམ་དང་ལྡན་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ར་དེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་དང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་ ། ཐོག་མ་དེར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་མྱི་ཚོགས་གཙོ་ སྲེལ ་པོས་གཙོས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
གཅྱིག་ཏུ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི ས་གུས་པར་བོང་བུ་གསེར་གཟྱིགས་ཀྱིས་བཀའ་བོན་ལ་མྱིང་བཏོན་གནང་བ་
དང་། ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མས་སྱི་མོས་གནང་ནས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་འདྱིར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
གཅྱིག་ཏུ། སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་འདྱི་བཀའ་བསྡུར་ནང་དུ་ཚུད་ཚར་བ་ཡྱིན་སྟབས ། ངས་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་བགོ་
གེང་ནང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ ས་སོང། རྩ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་
སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཛད་འཁུར་བཞེས་པའྱི་རྱིང་ལ་ཐོག་མ་ནས་སྱིད་བྱུས་དེ་ལག་
བསྟར་མུ་མཐུད་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ས་རེས་སུ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་བཀའ་གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོགས་ལ་དེ་འདྲ་བལྟ་བསད་དུས ། འདྱི་ལག་ལེན་ལ་ཏག་ཏག་
ཅིག་འགོ་ཡྱི་མེད་པའྱི་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད།  ང་སོན་མ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་
འཁུར་ཞུས་ནས་བསད་སྐབས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་དུས། གང་འདྲ་བྱས་ནས་འདྱི་གོ་བ་ཏག་ཏག་ ཅིག་སེབས་ཀྱི་མེད་



89 

 

དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན ། ཕལ་ཆེར་གནས་སྐབས་འདྱི་གསུམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སྱིར་ས་མང་པོ་ལངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
དངོས་སུ་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྲུ་གུ་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སོབ་གྲྭ་
བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་ག་སྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་དེ་འདྲའྱི་བེལ་ཟྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
དུས། ཚང་མས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་བསྟར་འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྐབས་དེར་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། དེའྱི་སྐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དང་
དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ནང་དུ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་གཞན་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཟང་ཟྱིང་འ་འུར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་བསད་པ་དེ་
མཐོང་གྱི་མེད་པ་མྱིན་འགོ་བསམ། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལེའུ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་འདྱིའྱི་ལེའུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོད།  དེ་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་འབས་བུའྱི་ལེའུ་འདྱི་རེད།  འབས་བུའྱི་ལེའུ་
དེའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་ཞྱིག་རྒྱབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་མ་ཚོ་གཞྱི་རྱིམ་
སོབ་གྲྭ་ཐོན་ཡོང་བ་རེད། འདྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་པ་འབས་བུའྱི་གནས་སྐབས་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟ་ང་ཚོ་ལག་ལེན་བསྟར་བསད་པའྱི་གནས་སྐབས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན ། མར་གཅྱིག་ཕོགས་བསོམས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་
སམ་བྷོ་ཌའྱི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་ལ་ལག་ལེན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་
ལ་དྭགས་ནང་དུ་ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་
ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བྱས་ནས་ལག་ལེན་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལག་ལེན་
དངོས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག  དེ་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་ད་ལྟ་ཕན་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པས་འགན་
ཁུར་བཞེས་པ་ནས་ལོ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་ crore ༣༢ བཏང་གནང་འདུག ཞྱིབ་ཕ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕུལ་ཆོག དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་ crore ༣༢ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་སོང་བཏང་ཡོང་དུས ། ལོ་རེ་རེར་  crore བརྒྱད་ཙམ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས ། འདྱི་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེའྱི་ཐོག་ལ་ེ་ཆར་ང་ཚོ་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ ཁག་བཅུ་དང་། བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལ་དྭགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་བཅས་ལྷན་ཚོགས་
ཤྱིག་སམ་བྷོ་ཌའྱི་འགན་འཛིན་དང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚུགས་ནས་ང་ཚོ་གང་དུ་སེབས་འདུག མས་མོང་གང་འདྲ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་གོམ་པ་གང་འདྲ་རྒྱབ་དགོས་པ་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད།  ཚོགས་འདུ་ྱི་མ་
གྱིས་ཚོགས་ནས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཡོང་དུས། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འགོ་བསད་ཀྱི་
འདུག ང་ཚོ་གཞྱི་རྱིམ་བར་མར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་འདུག ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་  ༡༥ ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་དོན་ཚན་ ༦ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གལ་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ནང་
དུ་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་འགོ་ས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་ལུང་པ་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་ག་རེ་ཡྱིན་པ་
དེ་གཞྱི་བཟུང་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་སོལ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གཞྱི་བཟུང་འགོ་དགོས་ཡོད་ཅེས་འདྱི་གའྱི་ནང་དུ་གསལ་བསད་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པར་གོམ་པ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས། ད་ལོ་ང་ཚོ་དཔེ་སྟོན་དང་སོན་ཉ་གྱིས་
ལ་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་དེ་དང་པོ་སོན་ལ་ཤུགས་ཤྱིག་རྒྱབ་ན་ཞེས། དེ་ཡང་སོབ་གྲྭའྱི་དབུ་འཛིན་སོ་སོའ་ིའགན་ཁུར་བངས་
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ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལོ་ང་ཚོ་འདྱིར་གོམ་པ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་སོབ་དེབ་འདྱི་གཅྱིག་བཟོས་ཚར་ཡོད་
པ་རེད། དུས་སང་ཅོན་ཏ་ར་དང་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སོབ་གྲྭ་གྱིས་ལ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དེ་སོ་གཅྱིག་བཙུགས། དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་
དང་སོན་ཏར་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་དེ་འགོ་བཙུགས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས། ང་ཚོས་གོམ་པ་རྱིམ་བགོད་
བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་བར་ལ་དགེ་རྒན་དེ་དག་ཀང་ག་ཞྱིག་ཀང་སྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་གོམ་པ་དེ་འདྲ་བྱས་
ནས་སོས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་དགེ་རྒན་གསུང ་གི་ཡོད་པ་རེད།  དོན་ཚན་བཅུ་
གཅྱིག་པ་དེ་ཆ་ཚང་དགེ་རྒན་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་དགེ་རྒན་ཐོག་ལ་རེད།  དགེ་རྒན་གྱི་
ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ན་མེད་ན་དེ་རྒྱག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤུན་ཉར་དགེ་རྒན་འོས་སོང་དེ་དངོས་སུ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཞོར་ལ་ས་རཱ་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་བཙུགས་དང་འཛུགས་བཞྱིན་པ་བྱས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔེར་ན་དགེ་རྒན་རང་གྱི་ཁད་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་ ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལག་
དེབ་དེ་འདྲ་ཚང་མར་བཏང་ནས། དེའྱི་ཐོག་ལ་མས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་ཕོག ས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད།  དེ་ནང་བཞྱིན་ལས་
འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་རེད།  ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་།  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད་ཁབ་
གནང་ནས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་འདྱི་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད། དགེ་རྒན་གྱི་
ལས་འབོར། ནམ་རྒྱུན་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞྱིག་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན་སམ་བྷོ་ཌའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
ཁོངས་སུ་ཡྱིན་ན་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་པ་རེད།  དེ་བཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་
ནས། སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་འདྱི་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཚར་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་
གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་དེ་དཔེར་ན་སོན་སོབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་
བཅོ་ལྔའྱི་ཚད།  དེ་ལས་མང་བ་བཞག་ན་ འགིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་ང་ཚོར་དགོངས་འཆར་གནང་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་
བྱས་ཡོང་དུས་དགེ་རྒན་གྱི་གངས་འབོར་དང་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་གྱི་བར་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  
ཁོ་ཚོས་དགེ་རྒན་སོན་པ་དེ་འདྲ་ག་སྱིག་དགོས་དུས་འགོ་གོན་གྱི ས་འདང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  ཁོ་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་བཙུགས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་བྱེད་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་གནང་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལག་བསྟར ་གསོན་པོར་གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ ས་བྱུང། གྱིས་པ་དེ་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་དེ་རེད།  བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་དེ་ང་ཚོས་སོན་འགོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་
བཅུྱིས་བར་དུ་བཟོས་ཚར་ཡོད་པ་རེད།  མང་པོ་ཞྱིག་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་དཔེར་ན་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་
རྩྱིས་དེ་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བཅུ་པ་བཅུྱིས་ཡན་ཆད་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། འབྱིང་རྱིམ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལྷན་ཚོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་  CBSE ལ་སྟབས་བསྟུན་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ནང་དུ་དེ་རང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཕན་ཆད་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་
ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་
ཞུས་ན། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དངོས་སུ་བཙུགས་ནས་ཕག་
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ལས་གནང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མ་གྱིས་གནང་གྲུབ་པ་རེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སྐྱོང་རང་དངོས་སུ་
བཅར་ནས། ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་དེ་འདྲ་ཞུས་ནས་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ནས་ལག་ལེན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་དེ་འདྲ་ཞུས་ན་བསམ་པ་འདྱི་
དྲན་བྱུང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་བསྟར་ས་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་འཛིན་
གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་ཡར་འགོ་རྒྱུ་དང་སྦུན་ཏར་གྱི་ལོ་བཞྱིའྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ཐོན་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོ་གཅྱིག་ཐོན་ཡོང་བ་
ཡྱིན་ན། ག་སྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་བསད་དུས་གནང་དག་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  དེ་ནས་ཕོགས་གཞན་
ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་གོས་འཆར་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན ། སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་
བསད་དུས། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱི་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག  དཔེར་ན་བོད་ཁྱིམ་ལྟ་བུར་ཆ་
བཞག་ན། ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་ཚན་ནང་དུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ ཧ་ཅང་སེམས་ཕམ་བྱེད་ཀྱི་འདུག  དཔེར་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་དེ་ཙམ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།  ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ང་ཚོར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐྱོན་བརོད་བྱས་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་རྒྱུ་
དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ནས་བརོད་གསལ་ལྟར་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་
ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  འདྱི་སོན་ཐོན་གྱི་གས་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོད་ཀྱི་འདུག  དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ནང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན ། འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་སྐད་ཡྱིག་གྱིས་
པ་དེ་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཕན་བུའྱི་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  
འདྱི་མ་གཏོགས་གཞན་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་དེའྱི་དགོས་དམྱིགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཡོད་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོས་དེ་འདྲ་
གསུང་གི་འདུག དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས ། དགེ་
རྒན་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་ན་དགེ་ མཚན་དེ་ཙམ་མེད་བསད་པ་ཞྱིག་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་ཕག་ལེན་བསྟར་བ་ཡྱིན་ན།  དཔེར་ན་ད་ལོ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ེ་
ཆར་ཚོགས་པ་རེད།  དེའྱི་སྐབས་སུ་ལྷ་ལྕམ་སྐུ་ཞབས་ཀྱིས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་སང་དེ་འདྲ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ག་ལེར་ག་ལེར་ལ་འགོ་བསད་ཀྱི་
འདུག 

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན ། དཔེར་ན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གྲྭ་
གཞན་ལ་མཚུངས་བསྡུར་གྱིས་གནས་སྟངས་བལྟ་རོག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་གནང་རྒྱུ་རེད།  སོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་པོ་དེ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ  རྡ་ཤོད་
བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་སོན་ཉ། མ་སུ་རྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ར་ཇྱི་པུར་སོབ་གྲྭ  མ་སུ་རྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་གཏན་
སོབ། གོང་ཞུས་སོབ་གྲྭ་ལྔའྱི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་ྱིན་མ་བཅུའྱི་ནང་ལ་མཁས་དབང་ཚོས་གཟྱིགས་སྐོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  
གཟྱིགས་སྐོར་གནང་ནས་དེའྱི་ནང་ནས་དགེ་དང་སྐྱོན་དང་དེ་འདྲ་ག་རེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚོ་མར་སྙན་ཐོ་ཞྱིབ་ཕ་
ཞྱིག་མཁས་པའྱི་ཐོག་ནས་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད།  ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན ། དེའྱི་
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ནང་གྱི་མྱི་འགོ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་མྱིང་འདོན་གནང་བ་དེ་འདྲ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཟུར་གནས་ཀྱི་
གཟྱིགས་རོག་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། འདྱིའི་ཐོག་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་ན ། འདྱིའྱི་སྙན་
ཐོ་འདྱི་མཁས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  བོད་ཁྱིམ་
སོབ་དགེ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་གནང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕན་བུའྱི་གདམ་ཁ་
དགོས་པ་རེད།  འདྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཙམ་མེད་བསད་མཁན་གཅྱིག  ང་ཚོས་བལྟ་གྱིན་བལྟ་གྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་
འདུག་སྙམ། དེ་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག  དེར་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་གོམ་པ་བསྐྱོ ད་པ་ཡྱིན་ན་བྱ་མ་འདྲོགས་ གོང་སོ་ང་ལེན་
ཐབས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ག་ལེར་ག་ལེར་མདོ་དོན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལ་ཡོང་བསད་པ་གང་
ཞྱིག་ལ་གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་དེ ། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ཚོར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལྡབ་ཤོག་གྱིས་
ལྡན་གྱི་བོད་པ་བཟང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་འདྱི་རེད། འདྱི་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གྱིས་ཀའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞག་གྱི་ཡང་ཡོད་པ་རེད།  སམ་བྷོ་ཌའྱི་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་འདྱི་ གཞག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ག་རང་ཡྱིན་དགོས་པ་རེད།  འདྱིའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་ཕེབས་ན་ཡག་པ་མེད་དམ་སྙམ།  ང་ཚོར་གཟྱིགས་
གྱིན་གཟྱིགས་གྱིན་གནང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ལས་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།  མཐུན་རེན་ཚང་གྱི་
ཡོད་ནའང་མེད་ནའང་། ག་སྱིག་ཡོད་ནའང་རྲེད། མེད་ནའང་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་ བ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་
ཕན་གྱི་ཡོད་འགོ དེ་འདྲ་ཞྱིག་ད་ལྟ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་སྐྱེས་སོང།  འདྱི་སྙན་སེང་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་
དྲན་བྱུང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་བ སམས་ཕེབས་མཁན་དེ ། འདྱིའྱི་སྐབས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམས་ཕེབས་པ་རེད། འདྱིའང་མཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག  དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཐེངས་དང་པོ་མམ་ཞུགས་གནང་བར་སོང་ ། དགའ་
བསུ་ཞུ་རོགས་གནང།  ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་འདྱིར་ཐོ་བཀོད་བཞག་པ་དེ་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིག ས་ལགས། སྱི་
འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།  སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་
ལགས། སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡྲེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས།  སྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་
ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།  སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་བཅས་ཡོད།  དང་པོ་ཕག་རྐྱོང་མཁན་མང་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  དེའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་གཙོས་སར་ཡང་བར ང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།  བང་གང་སྱིག་བཞག་པ་དེར་འགོ་རྒྱུ་རེད།  
གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་
རྱིང་ནས་བཟུང་གཅྱིག་བྱས་ན། ང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གྱིས་འཐོལ་པ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཡར་ཚུ ད་རྒྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་དགག་ བ་
ཕེབས་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ཡར་ཚུད་ནས་བགོ་གེང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།  བགོ་གེང་ཕེབས་པའྱི་རེས་སུ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
དགོས་མྱིན་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས ། ངས་ད་ལྟ་དགག་བ་གནང་དགོས་པའྱི་གསལ་བཤད་ན་པའྱི་སྐབས་སུ ། གོ་སྟངས་
དེར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ལོ་བཅུ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་འདྱི་བྱུང་ནས ། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་བྱུང།  བྱེད་དུས་
ཚོགས་ཆུང་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཞྱིག་ལོ་བཅུ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་ པ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་སོང།  འདྱི་
འདྲ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་འདྱིར་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕེབས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དེ ། 
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཞྱིག་རེད་འདུག  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བགོ་གེང་ཕྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཕག་
བརང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་སོན་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དེར་ལས་དོན་ག་རེ་བསྐུར་ཡོད་པ་
འདྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོར་གསལ་པོ་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་པོ་དེ་གཅྱིག་པ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་དེ་རྩྱིས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་ཁད་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བགོ་གེང་འདྱིའྱི་བརོད་གཞྱི་དེ་རྒྱས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དུས་ཚོད་དང་ལས་རྱིམ་དང་
གང་ཅིའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་ འཕད་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས།  སྱི་འཐུས་རེ་རེར་སྐར་མ་ལྔ་ལས་མྱི་མང་བ་ཞྱིག་དང་དུས་ཚོད་ རྒྱས་
བཅད་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རེ་རེར་སྐར་མ་ལྔ་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་གསེར་ར་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རེད་དམ། 
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སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱི་བགོ་གེང་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསྣམས་ཡོང་ནས ། ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་འདུག་ དང་མྱི་འདུག་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོང་དུས།  དོན་དག་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་
ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་དང་ག་རེ་ཡོད་ནའང་བཤད་ཆུག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་ན་ཏག་
ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རེད།  ཁ་སང་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་དགོས་པ་རེད་གསུངས་བསད་པ་རེད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་རྣམ་
འགྱུར་སྟོན་རྒྱུ་མ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤོད་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས་སྐར་མ་ལྔས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག  འདྱི་
ངེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་འདང་ངེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་བགོ་གེང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མ་བསྣམས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་འདོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་བྱས། ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་
སུ་འདྱི་ལས་རྱིམ་གཞྱི་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་རེད།  དེང་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་ གཞག་གཅྱིག་འདོན་དུས ། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་མུ་མཐུད་ནས་འདོན་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  སྱི་འཐུས་སོ་སོས་བཀའ་མོལ་
གསུངས་རྒྱུ་དེ་དག་བང་སྱིག་པོ་བྱས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། སྐར་མ་ལྔའྱི་ནང་ལ་གསུངས་མྱི་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་འདྱིར་གཙོ་བོ་དེ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དང་མ་བཙུགས་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ནང་དོན་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་
རེད། དེར་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་རྱིམ་རྣམ་ གཞག་དང་པོ་དེ་ངོས་
ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རེ་རེས་སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་ལས་མྱི་ བརྒལ་བར་གསུང་རོགས་གནང་།  སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་སད་པ་
ཙམ་གྱིས་བགོ་གེང་མྱི་དགོས་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  འདྱི་ད་ལྟ་ཕག་བརང་མཁན་སྱི་འཐུས་  
༡༦ བྱུང་སོང། སྱི་འཐུས་ ༡༦ ལ་སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་སད་པ་ཡྱིན་ན་ཆུ་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་ཆགས་སོང།  ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ལས་ྱིན་
ཇྱི་ཙམ་ལྷག་བསད་འདུག  ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ཇྱི་ཙམ་ལྷག་བསད་འདུག  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡན་ཆད་
ནས་ཚར་རྒྱུ་རེད།  ད་དུའང་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཞན་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།  ལས་རྱིམ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་སྟབས་སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་འདྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཡར་ཚུད་ཟྱིན་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་
ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་རེད།  ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་
གནང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་
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མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་དེ་བསྣམས་ཕེབས་དུས། དེར་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་སྱི་འཐུས་འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ནས་གོས་འཆར་འདྱི་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཞྱིག་ད་
ལྟ་གོས་འཆར་ནང་གསལ་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ ཅིག་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སུས་གནང་ནའང་ཁད་པར་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནང་ "མ་འོངས་ཕུགས་འགངས་རྱིང་པོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གྱི་འོག་འགོ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་དགོས་གལ ་" ཞེས་དེའྱི་འོག་ནས་མང་པོ་
ཞྱིག་འགོད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་ལག་བསྟར་བཏང་
ཐུབ་མེད་པའྱི་ཁེད་རང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་གཟྱིགས་ཡོད་དམ། འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ནའང་
རེད། ཚོགས་གཙོས་གནང་ནའང་རེད། འདྱི་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དང་དགག་པ་
རྒྱག་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོང་ས་རེད། ཕོགས་གྱིས་ཀའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་སོ་སོས་ན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེའྱི་སོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  དེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ ངོས་ནས་
གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་ལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་འགན་ཁུར་
ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་མཁེན་པ་ཡྱིན་ན ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཁད་ཡོང་གྱི་རེད་
ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་མྱི་འགོ་ཡོད་
པ་དེ་ Mr Pavan Kumar Gupta, Ms. Anuradha, Mr Manish Jain ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ ། དེ་ནང་
བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བསད་མཁན་དེ་འདྲ་རེད་འདུག  དེའྱི་ཐོག་
ལ་སེ་ར་བྱེས་ཀྱི་སོབ་སྱི་དགེ་བཤེས་ལགས་ཡོད་པ་རེད།  འདྱིའང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་མྱི་རེད།  ཁ་སང་སོན་
མའྱི་ཆ་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འགོ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་མཛད་བེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག བྱས་ཙང་སང་ཏོག་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྱི་ཟུར་ྱི་མ་དོན་གྲུབ་ལགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕེབས་རོགས་
གནང་ཞྲེས་ཞུས་པ་རེད།  ཁོ་རང་སོན་མ་དེ་ལྟའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འགོ་སྟངས་ཀང་ཤེས། ད་ལྟ་སང་ཏོག་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསད་མཁན་
དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག  ལྔ་པོ་དེ་དག་ཡྱིན།  ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མར་འགན་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དེར་ད་ལྟ་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་དེ་རོབ་ཙམ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་བསྟར་བསད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་དང་ལག་ལེན་དངོས་སུ་མ་འགོ་བའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་བར་གྱི་མཚུངས་
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བསྡུར་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། དགེ་སྐྱོན་ཞྱིག་བལྟ་རོགས་བྱོས། དེ་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བསད་
སའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་རྒྱུར་སྐྱོན་གནད་གང་ཞྱིག་འདུག  ལག་ལེན་བསྟར་
བའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་འཕད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འདུག  འདྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ག་རེ་འདུག་ཅེས་ལས་གཞྱི་དེ་
འདྲ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོར་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁོངས་ནས་རྡ་ཤོད་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་
ཁོངས་ནས་ར་ཇྱི་པུར་སོབ་གྲྭ་བྱས། CTSA ཡྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོངས་ནས་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་
བྱས། མང་ཆེ་བ་དེ་ང་ཚོས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་ན་ཞེས།  སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ལོ་ཚོད་དང་ཕྲུ་གུའྱི་ཡོང་ཁུངས་བཅས་ལ་ཕན་
བུའྱི་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་དེའང་ཁོ་ཚོས་དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ནས་རོག་ཞྱིབ་བྱེད་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས། ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་བཀོད་སྱིག་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་སོད་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་
བསད་ཡོད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་རེ་འདུན་བྱུང་བ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཡོད་ན་ཅེས་
གསུངས་པ་འདྱི་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཕག་ རྐྱོང་མཁན་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པ་དང་ ། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་
འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེར་སོན་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་འཆར་འདྱི་ཁེར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་སོན་ལ་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནང་དུ་
ཡོད་བསད་མཁན་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཡོད་པ་རེད།  སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར་བའྱི་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་དེ་འདྲའྱི་ནང་དུའང་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་
བལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་
རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། དེ་ང་ཚོས་རོག་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་འདྱི་བྱུང་བ་རེད།  གོ་
བསྡུར་འདྱི་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་རོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་མྱི་གྱིས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ག་རེ་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད་ཅྲེས་ཞུས་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ སྟྲེ་ལོ་རང་བཀག་སོ་སོར་ཕག་བསྟར་
ག་རེ་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནང་མ་ཐུབ་པ་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད།  མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད།  དེ་དག་གཅྱིག་
དང་གྱིས་བྱས་ནས་ཁེར་ཡོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་རེ་བཀའ་གནང་ཡོད་
པ་རེད་ཞུས་ན།  ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་སྟབས ། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ ཅིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།  དུས་
ཚོད་རྒྱས་བཅད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ ཅྲེས། དེའྱི་སོན་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིགས་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཀང་ཟབ་སོང་ལ་སོགས་པ་མཇུག་བསྐྱལ་དགོས་ཙང་ ། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཀྱི་བར་དུ་འགངས་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ག་རང་འགངས་པ་རེད། འགངས་ནས་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་ཟེར་ནའང་རེད ། ཡྱིག་སྣོད་
མཐུག་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང། ང་ཚོས་ཡྱིག་སྣོད་དེ་དག་གཅྱིག་ཀློག་ནས་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་
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ང་ཚོས་ཚུར་སྐད་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་རེད། སྐད་ཆ་དྲྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་
ནས་ང་ཚོ་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱི་དུས་ཚོད་གཙང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ང་གྱིས་ཀྱི་མུ་མཐུད་ནས་ མཇུག་
བསྐྱལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད།  ང་ཚོ་གྱིས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  སོན་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་
ཚུལ་དེ་དག་བངས། དེའྱི་རེས་སུ་འབེལ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དྲུང་ཆེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔེ་སྟོན་སོབ་
གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ལས་བྱེད། སོབ་སྱི། ཕ་མ། ཕྲུ་གུ དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་
ལེན་བསྟར་བསད་མཁན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཙོ་བོ་རེད།  བསྟར་བསད་ཀྱི་ཡོད་གསུང་མཁན་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། བསྟར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ས་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་ཕྱིན་
ནས་གནས་སྟངས་ག་རེ་འདུག་གཅྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་བསམ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་དེ་ང་ཚོར་མེད་པ་རེད།  
དུས་ཚོད་ཡོད་དགོས་པ་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༡༢༨ པ་དེའྱི་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
བཙུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དུས་ཡུན་དེ་ལོ་གཅྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་སྟབས་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བཏང་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་མྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རེ་འདུག བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་
ཀྱིས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཆེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ལག་
ལེན་བསྟར་གྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་དེ་འདྲ་ལབ་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་འདུག  བསྟར་ལུགས་བསྟར་
སྟངས་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་རེད་འདུག སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ཆེད་དུ་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ག་རེ་མཐོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོགས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་
བསྟར་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྦུན་ཉར་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།  ང་ཚོས་མྱི་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ས་དེར་སྐད་ཆ་ག་
རེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྦུན་ཉར་སོབ་གྲྭ་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གནང་བཞྱིན་པ་དེ་དག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཁོ་རང་
ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་དགེ་རྒན་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  
ཁོང་ཚོར་དང་པོ་རང་ནས་སོབ་སྟོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་དང་མ་རེད།  དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་མྱི་
དེས་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་འགིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་གཟྱིགས་པར་ཕེབས་ནས་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་དམ་མ་རེད་འདྱི་གཅྱིག་རེད། དཔེར་ན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱ ས་དང་མ་བྱེད་ཟེར་
མཁན་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དེ་སྱི་ཁབ་ལས་ཁུངས་རེད། ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ལ་ཁབ་པ་རེད།  ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དག་ང་ཚོས་ཡྱིག་
ཆ་དེ་ཚོ་གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟོ་གྲྭ་ཆེན་པོ་གྱིས་ལྷན་འཛོམས་གནང་ནས་ཆྱིངས་ ཡིག་གཞག་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་དམ། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་ཁབ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྱི་བཞྱིན་གྱི་དོགས་པ་གཞན་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་  ༧ པའྱི་ཚེས་ 
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༡ ནས་ཕག་བསྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གཏན་འབེབས་གནང་སོང་།  འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་མང་བ་ཡོད་ན་སོབ་ཡོན་ཕུལ་མྱི་དགོས་ཞེས། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་
ཡོད་ན། སོབ་ཡོན་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཡྱི་གེ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།  
ཁེད་རང་ཚོས་སོབ་ཡོན་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་ འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཡྱི་གེ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།  སོབ་ཡོན་མྱིན་པར་ཟས་དོད་
དང་གོན་ཆས་ཀྱི་དོད་ཡྱིན་ན་ཐ་སྙད་དེ་བརེས་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ད་ལྟ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་དགོས་ པ་མ་རེད་ཟེར་དུས ། སོབ་ཡོན་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རགས་རེད།  བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས་བལྟ་སྟངས་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
གང་ཞྱིག་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཤེས་པ་དེའང་རྒྱུ་མཚན་ འཕྲོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། འབུག་འབུག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྟར་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་ང་ཚོས་འདྱི་བྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ག་རེ་ག་རེ་བསྟར་གྱི་མྱི་འདུག 
དེ་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ ཞྲེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་གསུང ་གི་འདུག དཔེར་ན་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ ཤིག་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་
འདུག མྱི་དེ་དག་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  ངས་བྱས་ན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས། མ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་རེད།  དང་པོ་མྱི་དེས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་འདོད་བོ་ཡོད་པ་རེད་
དམ། དེའང་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་བྱས་ན་ཧ་གོ་བསད་པའྱི་མྱི་དེ་འདོད་བོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་འདྲ་བྱས་ནས་འགོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕན་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ འཕད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷག་འཕོ་གང་
ཡོད་པ་དེ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གོང་དུ་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་
སོང་། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ལས་དོན་དངོས་གནས་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་བགོ་གེང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དང་ཐད་ཀར་དེ་ཙམ་འབེལ་བ་
ཞྱིག་ཨྲེ་ཡོད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་བྱས་ནས་ལབ་ན ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་དུས ། ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་དང་མེད་ས་དེ་ཚོ་གཤྱིབ་
བསྡུར་བྱས་ནས་གང་དུ་ཡག་པ་འདུག་ཟེར་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་དོགས་པ་འདྱི་
དེ་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་བཏང་གྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ན ། སོབ་གྲྭ་དེ་དང་དེས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
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བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཤོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མྱིན་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཞུས་ན།  ང་ཚོས་ཁ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ཏག་
ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་དེ་བྱུང་སོང།  ཨང་དང་པོ་དེ་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་སྐབས་བབ ས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་སོབ་མར་མཚོན་ན་དགེ་རྒན་གལ་ཆེ་ཤོས་
ཡྱིན་སྟབས། དགེ་རྒན་དབུས་སུ་བཞག་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་
མ་དབུས་སུ་བཞག་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད།  ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ན།  སོན་མ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་
འབེབས་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཆེད་དུ་ཟབ་སོང་སད་
བཞག་པའྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྱིག་
པོ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའང་འདྱི་འགོ་བཙུགས་ཙམ་ལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད།  དོན་དག་གྱིས་པ་དེ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གྱིས་དེ་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟ་
གཅྱིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་བཞག་ན་ Open school བྱས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ཀྱི་དེ་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་
གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གནད་འགག་ཆེ་སར་འགོ་དུས ། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོས་ཀང་ཧ་
གོ་ཡྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་དེ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་
འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དེ་  CBSE འོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་གཏན་འཁེལ་ཚར་ཡོད་པ་རེད་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  ན་ནྱིང་ནས་ལག་
བསྟར་བྱས་ཚར་བ་རེད། འདྱི་བྱས་ནས་འགོ་ཡོང་དུས ། མ་གྱིར་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་  CBSE ཁབ་ཁོངས་ལ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། དེ་འདྲའྱི་བསབ་ཐུབ་མཁན་དགེ་རྒན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ།  ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁོ་རང་གྱི་
ཐོག་ལ་ཐོན་པ་དགེ་རྒན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཟེར་བའྱི་འགོ་
སྟངས་ཀྱི་བར་ལ་ངས་གོ་ཐོས་བྱས་ན ། གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལོ་དེ་འཛིན་གྲྭ་གྱིས་པ་ནས་ང་ཚོས་
དབྱྱིན་ཇྱི་བསབ་རྒྱུ་གོ་བཙུགས་རྒྱུ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགོ་ཡོང་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དོན་དག་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་བརྩྱི་ཡྱི་མེད།  ང་
ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན།  ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་དྲུག་པ་བར་དུ་ད་ལྟའྱི་འགོ་སྟངས་
བྱས་ན་སྐད་ཡྱིག་གཞན་ཞྱིག་བསབ།  འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡོང་དུས།  སྱིར་བཏང་ནས་འགོ་
སྟངས་ཁོ་རང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཕྲུ་གུར་གོང་རག་རྒྱུ་
རང་རེད། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་རེད། སོན་གྱི་འགོ་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན།  སོབ་ཚན་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་བོད་
ཡྱིག་ཐོག་ལ་བསབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྱས། དབྱྱིན་ཇྱི་དང་དེ་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་པ་དང་དེ་
འདྲ་སྐད་ཆ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསབས་ནས་འགོ་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་གྱི་རང་གཞྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གང་
ཞྱིག་ལ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཕུགས་རེ་བྱུང་ནས།  མ་འོངས་པར་འདབ་ཤོག་གྱིས་
ལྡན་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་འདྱི་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད།  དམྱིགས་ཡུལ་དེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟའྱི་འགོ་སྟངས་འདྱི་བཞྱིན་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་བལྟ་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ར་མ་ལུག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་པའྱི་
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ཚོར་སྣང་འདྱི་བྱུང་སོང་།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན།  དེ་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་སྱིད་བྱུས་དང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  
ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་སྟོན་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདས་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་གསར་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  དྲང་པོ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བསབ་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དགེ་རྒན་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྩྱིས་བརྒྱབས་ནས། སོབ་མ་
ཚང་མར་ྱི་མ་རེའྱི་སོབ་ཚན་དགེ་རྒན་ཁོ་རང་ག་རེ་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁེར་ནས་ཡོང་བཞག་དུས་མཐོ་བ།  རབ། དམའ་
བ། འབྱིང་འདྲ་མྱི་འདྲ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གཅྱིག་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།  ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་ཀྱི་རེ་བ་དང་དམྱིགས་
ཡུལ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ངའྱི་བལྟ་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་
མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིར་བསྣོན་རྒྱབ་ཚར་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམས་ནས་དེ་འདྲ་དྲན་གྱི་ཡོད། 

དོན་དག་གྱིས་པ་དེ་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ལྔ་ཟྱིན་སོང་། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་སྐར་
མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསྡུས་ཚར་བ་གནང་རོགས། ) གནད་དགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དེ་ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས། སྱིད་བྱུས་དེར་ཡྱིག་ཐོག་ལ་སད་བཞག་པ་དེར་ལག་པ་གང་མ་འཆང་ནའང་
སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ།  འདྱི་འདྲ་གང་ཡང་བཏང་ཡོང་ བ་མཐོང་
མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དེ་འདྲའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཡོད།  
དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཤོད་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་
ལ་མཐོང་སྣང་ག་རེ་ཡོད་པ་དང་། འདྱིའྱི་དངོས་སུ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ ། སོ་སོས་དུས་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་མྱི་བྱེད་ཐབས་
མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རོགས་ཟབ་མོ་ཡོད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ཞྱིབ་ཕ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་གོང་དོན་གཞྱི་བཟུང་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་བཙུགས་
དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་སོན་གེང་ནང་དུ་ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ ། མང་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གནས་སྟངས་དངོས་ཡོད་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་རོག་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཐག་
གཅོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་ྱིད་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད།  འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་
ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱིེར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ ཅིག་གནང་
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ཡོད་པ་རེད།  གསལ་བཤད་འདྱི་གཞྱི་བཟུང་བྱས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གྲུབ་ཡོད་དུས་སར་ཡང་གོས་ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
བཙུགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན།  སྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་སྱི་སོལ་ གི་ཐོག་ནས་རེད།  ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་རེད།  དེ་
ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན ། ང་རང་གྱིས་ཕྱི་ནས་མཐོང་ཚུལ་ཡག་པོ་
ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་
གཙོ་བོ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་ལོ་བཅུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལག་ལེན་བསྟར་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་དང་
ལག་ལེན་མ་བསྟར་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞྱིབ་བསྡུར་གྱིས་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་གཙོ་བོ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་ཆུང་ ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ལག་ལེན་མ་བསྟར་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། མ་བསྟར་བ་དེ་དག་ག་རེ་བྱས་ནས་ལག་
ལེན་མ་བསྟར་བ་རེད།  དཔེར་ན་ད་ལྟ་ལོ་བཅུ་ལས་ཕྱིན་མེད་སྟབས ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་མ་གཏོགས་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད།  
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཟེར་ན་འདྱི་ཁབ་ཀྱི་མ་རེད།  འདྱི་ནང་བཞྱིན་བོད་སོབ་
འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་སོན་ལ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་བསྟར་ཐུབ་དང་
མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁེན་པ་འདྱི་རྡོག་རྡོག་མཁེན་དགོས་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་ཤེས་
རྱིག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་  Terms of reference ནང་དུ་འདྱི་གཅྱིག་
བཅུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ལག་ལེན་མ་བསྟར་བ་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ག་
རེ་བྱས་ནས་འཕད་ནས་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའང་ལས་དོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་
བཙུགས་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་དོན་དག་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙུགས་ཡོད་སྟབས། གྱིས་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་
བྱས་ནའང་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་བདེ་པོ་ཞྱིག་མྱིན་འདུག འཛིན་སྐྱོང་དང་གོས་ཚོགས་གྱིས་དོན་དག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
མ་འགྱིག་པའྱི་བཟོ་ལྟ་དང་། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་གང་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རེས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་
ཐོག་མ་ནས་རང་ྱིད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ།  འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ལ་ཡོད་མཁན་དང་ ། དེའྱི་
ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་དེའྱི་ནང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པའྱི་
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འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་དུས།  ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་གང་འདྲ་ཡོང་བསམ་པའྱི་སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་ཐེ་
ཚོམ་དེ་ག་རང་སྐྱེས་སོང་། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་རང་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
རྒྱུ་དེའྱི་ཚོགས་མྱི་རེད།  དེ་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  དེས་ཐུགས་ཕན་
གང་འདྲ་ཞྱིག་གསོས་ཡོང་བསམ་བསམ་གྱིས་བགོ་གེང་དང་དམྱིགས་བསལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་ཟྱིན་
པའྱི་རེས་ལ་སོ་སོར་དོགས་སོང་འདྲ་ཆགས་སོང་།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད།  
ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ ར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
གལ་སྱིད་ད་རེས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ ། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་དང་མྱི་བྱེད་མཁན་གྱིས་ནས་ལག་བསྟར་མྱི་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆུ་ཚད་ལེགས་སུ་འགོ་མཁན་བྱུང་པ་
ཡྱིན་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་ེན་ཁ་ཡོད་དམ་ མྲེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ འཚབ་བྱེད་
དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། 
 གྱིས་པ་དེ་སེ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཡང་དེ་ག་རང་ཡྱིན།  ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་
འགེལ་བརོད་བྱེད་བསད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་བསད་པ་གཅྱིག་རེད་
མ་གཏོགས། དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་གོམ་པ་ཞྱིག་སོས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་པའྱི་སེམས་
ནང་ཚོར་བ་དེ་ག་རང་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་ཁྱིམ་ཡོངས་རོགས་ལ་འཛིན་གྲྭ་སོན་འགོ་ཡོངས་རོགས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག དེའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་སོན་འགོ་
ཡོངས་རོགས་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།  གལ་སྱིད་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༠ ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་
ན། ལོ་བཞྱིའྱི་རེས་ལ་སོན་འགོ་དེ་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་གྱིས་པར་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད།  འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་གྱིས་པ་ནས་ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་འགོ་མ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་ག་དུས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་རེད།  དེ་བཙུགས་པར་ད་ལྟའྱི་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་གནང་ཡོད་དམ། དེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་ལ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་སོན་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་སྐབས་
སུའྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་རེད།  ལ་དྭགས་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་དེས་དམྱིགས་དཔེ་འོས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ ། བེད་སོད་
གཞན་ལ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་ཁབ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཤུགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཐེབས་ཡོད། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་
འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས ། སེམས་ནང་ལ་སེམས་འཚབ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གྱིས་པ་
དེ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཡན་ལ་སྐད་ཡྱིག་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་སོབ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་རེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སམ་བྷོ་ཌ་སོབ་གྲྭ་གྱིས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་ ཅིག་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༠ 
ནས་བཟུང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་སའྱི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཡན་གྱི་སོབ་ཚན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་འཁྱིད་
དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༡༣ ལོར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་
ལ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཡན་སྐད་ཡྱིག་དབྱྱིན་ཇྱི་གཙོ་བོ་དང་ཐ་སྙད་མ་ཤེས་པ་དེ་དག་བོད་སྐད་ཐོག་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་པ་གསལ་
བསགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་དེ་འདྲ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སེམས་འཚབ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ ། 
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་ཤུགས་རྒྱག་ས་མ་རེད་བསམ་པའྱི་བོ་འཚབ་དང་དོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་
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ནས་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་སྐད་ཆ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
འཛིན་སྐྱོང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཁ་གཏད་ལྟ་བུས་མཚན་ཤས་འདྲ་བཟོ་རྒྱུར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་མྱི་འདུག་ཟེར་
བ་དེ་འདྲའྱི་ཀུན་སོང་དེ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འཛུགས་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་སུས་བཙུགས་ཀང་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་འཛུགས་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བཟོས་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་སའྱི་
དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་ནས་བཙུགས་པ་རེད།  རེས་མ་ལོར་ལོ་བཅུ་
འཁོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  འོན་ཀང་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཀང་ ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་
ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་ཡོངས་རོགས་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སུས་བཙུགས་ཀང་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་རྒྱུ་དེ་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཚུང་ འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ངོ་བོ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།  ཚོགས་ཆུང་ག་
རེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་རེས་སུ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ངས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྐར་མ་ལྔ་མ་གཏོགས་མེད་དུས ། ངས་
འདྱིར་མཇུག་བསྡུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ པ་དང་འབེལ་ནས་ད་ལྟ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང།  
ད་ལྟ་དང་པོ་དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགག་བྱའྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་རེད།  ཡྱིན་
ནའང་ངས་མུ་མཐུད་ནས་གོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་དེ་
དེ་བཞྱིན་སོད་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སེམས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
དུ་གོ་བརྡ་མ་འཕོད་མཁན་དེ་དག་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་བཀའ་སྱི་གྱིས་ཀའྱི་ལས་
འགན་རེད། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་བརྡ་མ་འཕོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སེལ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཁ་འདྱི་དེ་ག་རང་ཡྱིན་སྟབས། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། རྒྱབ་གཤྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མེད་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དག་གསར་ལམ་ ཁག་ཏུ་བཤད་བསད་
རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གོ་བརྡ་གསལ་པོ་ཞྱིག་སོད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ག་རང་རེད།  བྱས་ཙང་འདྱི་རང་ྱིད་ཀྱིས་གལ་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རེད། དང་ཐོག་དེའྱི་བར་
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ལ་དེ་འདྲའྱི་རེན་བྱས་ནས་རང་ྱིད་ལ་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང།  གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ།  སོན་མ་ནང་བཞྱིན་ལག་
ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་དམ་མེད།  འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་མེད་དམ་བསམ ས་ནས་རང་ྱིད་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཏག་ཏག་
སེབས་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མུ་མཐུད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཟབ་
མོ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་གཞྱི་རྱིམ་པའི་དོགས་པ་དེ་སངས་ཡོད་པ་མ་རེད།  ད་ལྟ་རྒྱུ་རེན་གཅྱིག་ཕག་སྦྲེལ་གཅྱིག་
གྱིས་གོང་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ལྟ་དེ་འདྲའྱི་བཀའ་ཡྱིག་ཅིག་ཕེབས་ཡོང་དུས་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། འདྱི་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་བསམ་བོ་འདྱི་ཏག་ཏག་སེབས་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་
དེའྱི་ནང་དུ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། དུས་ཚོད་དེའྱི་ནང་དུ་རང་ྱིད་ལ་དོགས་པ་དེ་གསལ་
བྱུང་། དེ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རྱིམ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དོགས་པ་དེ་ལྷག་བསད་འདུག  དེར་བརེན་འདྱི་གསལ་བཤད་ ཅིག་དགོས་
ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་ད་ལྟ་དེ་ནས་བཀའ་གནང་བསད་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་དེ་ཚོགས་
ཆུང་དེ་བཙུགས་ནས ། དེའྱི་མཇུག་བསོམས་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད་དམ།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་མུ་
མཐུད་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ལ་འཇོག་རྒྱུ་རེད་དམ།  ཡང་ན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ད་ལྟ་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་
བལྟ་རྒྱུ་རེད་དམ། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ག་རེ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་པ་རེད། ད་ལྟ་རང་ྱིད་ལ་
འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་འོས་བསྡུ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་གང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་དེ་ད་ལྟའང་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་།  དེ་དག་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་
འབེལ་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ། རེས་སུ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་ཆུང་ག་དུས་བཙུགས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་ནང་མྱི་འགོ་སུ་སུ་ཡོད་མེད་གོང་དུ་མཚན་གཞུང་གསུམ་གསུངས་སོང་། 
ད་ལྟ་བགོ་གེང་འགོ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཀོད་ཁབ་རང་གྱི་ཚིག་ངོ་མ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་གཅྱིག་སྙན་སོན་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མར་བསྣམས་ཕྲེབས་པའྱི་གནད་དོན་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གཅྱིག་
སང་ལ་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་བངས་པ་དེ་རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྲེལ་པོ་དང་བཀའ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་སྐར་རགས་
ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་རེད།  ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རྒྱུན་ལས་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་གནང་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅྱིག་བསྣམས་ཡོང་གྱི་ཡོད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁེད་རང་
གྱིས་ད་རེས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་ པ་རེད་ཅེས་ཞལ་པར་བརྒྱུད་བཀའ་མོལ་བྱུང་ བ་རེད། དེ་དེ་
བཞྱིན་གྱིེས་གུས་བརྩྱིའྱི་ངང་ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། བསོམས་དེ་ཡང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་
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དོན་ཚན་དྲུག་པ་བར་དེ་ལག་བསྟར་འཁོལ་བ་བྱས་པ་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ཚན་བདུན་པ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་
གསུམ་བར་གྱི་ནང་དོན་དེ་དག་ཕག་བསྟར་འཁོལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་དྲུག་པའི་བར་གྱི་ངོ་བོ་དང་དགོས་
པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཡོང་གྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་བསོམས་གཅྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་འདོན་མ་ཐག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ནས་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་དེའྱི་ཐོག་
ལ་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིམཐོང་ཕོགས་
ཁད་མཚར་འདྲ་པོ་ཞྱིག།།ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུར། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་མར་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་
པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ཕག་བསྟར་གནང་མཁན་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བཞག་གནང་
འདུག དེ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འཛུགས་དགོས་
པ་དེ་གནད་འགག་གཅྱིག་ཚང་མས་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སོ་སོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་བཙུགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཚན་འབོད་གནང་
བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན།  སོ་སོའ་ིའདོད་པ་ཁེངས་པ་གཅྱིག་
བྱུང་མ་སོང་།  དཔེར་ན། ང་རང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ སྒང་ལ་སོབ་སྱི་གནང་མོང་མཁན་སོབ་སྱི་ཟུར་པ་ཕལ་ཆེར་  
Madam Tharlam ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསྐོ་གཞག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གོང་དུ་
རྒྱ་གར་མཚན་འབོད་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ ། ཡང་ན་
སྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་གྱི་མས་མོང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།  ལར་ནས་སྐབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་
བཀའ་ཤག་དང་སྐབས་བཅོ་ལྔའྱི་གོས་ཚོགས་ཀང་ལོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་ པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་ང་
ཚོས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ གལ་གནད་ཆེན་པོ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་བཞག་ན།  འབྱུང་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་འཕོ་འགྱུར་དང་
གོས་ཚོགས་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་མའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་དམ་སོང་ཅེས་གསུང་སྐད་ཤོར་ཡོད་པ་རེད།  གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་
ལ་ཡོངས་ཁབ་ཡོང་རྒྱུར་ལོ་བཅུ་ཕར་བཞག་ནས ། ད་དུང་ཚགས་ཚུད་དང་ཡོང་མྱི་ཡོང་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་མ་འཁེལ་ཐོག་
ལ་སེབས་དུས།  མ་འོངས་པའྱི་གོས་ཚོགས་གསར་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གསར་པ་གྱིས་ལ་དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་ལྷག་བསད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་པ་དང་།  སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་དཱ་ཡྱིན། དེའྱི་སང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོའང་རེས་སུ་ཡང་
བསྐྱར་ལག་བསྟར་འཁེལ་རྒྱུ་ལས་ཡང་བསྐྱར་སང་བསད་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་ ། ཡང་བསྐྱར་བགོ་གེང་བྱེད་བསད་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དེར་བརེན་ཚོགས་ཆུང་ འཛུགས ་རྒྱུར་ང་རང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
འཛིན་སྐྱོང་ནས་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད ། གོས་ཚོགས་ནས་ འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད།  དེ་ངེས་པར་དུ་བཙུགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དང་མྱི་བཙུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བགོ་གེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་པོ་སྐད་ཆ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་རང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡོད།  དེའྱི་རེས་ལ་
ང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་དོགས་པ་འགའ་ཤས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་པོ་ལག་བསྟར་
བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་དགེ་རྒན་བྱས་ཏེ་བསད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  སྐབས་དེ་དུས་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་གང་ལ་གང་འཚམས་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་། ད་རེས་འདྱིར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཁེར་ཡོང་བའྱི་གོ་དོན་
ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་འདི་ཙམ་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། སེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་
ལག་བསྟར་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་ཟེར་དུས།  སོབ་གྲྭ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་གངས་ཀ་རྒྱབ་མཁན་འདྲ་གཅྱིག་
ངས་མཐོང་སོང་།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཚེ་སོབ་གྲྭ་ལག་བསྟར་མ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚོ་ནས་བཟུང་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུར་བསྐུལ་མ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ འཛུགས་མཁན་གཅྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་
ནས་ང་ཚོས་དེ་སོན་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་ཏེ་སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་གྱིས་ལ་དུས་ཚོད་མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཚོགས་
ཆུང་དེ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རྱིང་པ་དེར་ཡོད་པ་རེད།  རེས་
སུ་ངས་ཐེངས་འགའ་ཤས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་མོང་།  དྲྱི་བའྱི་སྐབས་ལ་དུས་ཚོད་བྱུང་དང་མ་ འབྱུང་གྱི་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་དང་ ། ལས་
ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ང་ལ་ཏོག་ཙམ་དོགས་པ་ཡོད།  ངས་རྩྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ྱིན་མ་ག་ཚོད་ཙམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་
གནང་ཡོད་མེད་ང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཅེས་དེ་ངས་གསལ་པོ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དེ་ནས་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཤེས་ཡོན་
ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་གཅྱིག་ནང་ལའང་ང་ཚོའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་སྐབས་དེ་དུས་ཐེངས་གཅྱིག་གསུངས་སོང། དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ངས་འགོ་
ཡྱི་འདུག་མྱིན་བལྟས་ཏེ་འབེལ་ཡོད་ལ་སྐད་ཆ་བྱིས་ནས་དེང་སང་ཕག་ལས་དེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ ཞྲེས་ཞུ་སྐབས། ད་ལྟ་
འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད་གསུངས་སོང་། དེའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཕྱིན་ཚར་ བ་རེད། དེ་འདྲའྱི་
གནས་སྟངས་དང་བྱེད་སྟངས་གཅྱིག་ལ་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད།  སྱིར་བཏང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་
འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད།  གང་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་དེ་ལ་ང་དོགས་པ་གཅྱིག་ཡོད། དེའྱི་སྟེང་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ན ས་འཁོད་པ་རེད།  མཚམས་
མཚམས་སྱི་ཚོགས་ནང་བཤད་བསད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གང་འདྲ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བསམ་པ་ང་ལ་དོགས་པ་ཡོད། རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན ། བར་སྐབས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོ་བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སར་ཡྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་སར་ བ་རེད། སྐབས་དེ་
དུས་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ནང་སར་ཡྱིག་དེ་སར་དུས་ང་སྱི་འཐུས་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྱི་འཐུས་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཚོན་ཁ་ཡོད་པ་ཁ་ཁ་དེ་འདྲ་སར་སོད་མཁན་མང་པོ་
བྱུང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་མཚམས་རེས་དེ་གང་དུ་བེད་སོད་བཏང་མྱིན་ང་ལ་དོགས་པ་ཡོད།  བསོམས་རྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་གཞྱི་
བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་བར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་བ་རེད།  
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བའྱི་ནང་ངས་མཐོང་བར་བྱས་ན ། ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ནང་ཡྱིག་ཚད་གཏོ ང་སར་
འགོ་མཁན་དེ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པའྱི་ཕོ་་དང་པོ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་གསུངས་པ་རེད། ཕོ་་དང་པོ་དེ་
ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད།  དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ཡང་གང་ལ་གང་ཙམ་གཅྱིག་ངས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཤེས་
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སོང་། གང་ལྟར་ཡང་ལོ་བཅུ་ཚང་ཚར་ བའྱི་རེས་ལ་དགེ་སྐྱོན་གང་ཡྱིན་ མིན་དེ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འགོ་
སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གནད་འགག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་དེའྱི་དགོངས་དོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་
བསྟར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སོབ་གྲྭ་ཡོངས་དང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་
མྱིན། གལ་སྱིད་གངས་ཀ་ཉུང་ བ་ཡྱིན་ན་གངས་ཀ་མང་དུ་ག ཏོང་རྒྱུ་ལ་ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།  ལག་
བསྟར་བྱེད་མཁན་མང་དུ་གཏང་དགོས་པ་དང་ ། དེ་ཚང་མ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་དགོས་པའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ངས་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་བསྣམས་ཕེབས་
པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་འཁེར་ཡོང་བའྱི་ཀུན་སོང་
ལ་དོགས་པ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་གཅྱིག་ཐག་མ་ཆོད་སོན་ལ ། གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་རེས་སུ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ རྒྱབ་ལོངས་དང་ ། ངོ་གདོང་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པ་གཅྱིག་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིེད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དེའྱི་
སྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའྱི་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་ཟྱིན་པ་གསུངས་སྟབས།  འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བཙུགས་
བཞག་པའྱི་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནང་སོ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པའྱི་ཞུ་སོ་དེ་
གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་མྱི་འདྲ་བ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
བལྟ་སྟངས་མཐོང་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོང་རྒྱུ། ནང་དོན་ཚང་མ་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པ་དེ་ཕྱིས་དྲགས ་འདུག་མ་གཏོགས ། ས་དྲགས་པ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་ེ་ཆར་
ལ་དྭགས་སྲེ་བྱང་གྱིས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།  བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་དེ་ས་ཡྱིན་ན ། ཕྲུ་གུས་དགེ་རྒན་ལ་ཞེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཁ་སང་དགེ་རྒན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ལ་ཞེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  དེ་
ཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པ་དེ་ཕྱིས་དྲགས་འདུག་མ་གཏོགས་ས་དྲགས་པ་མྱི་འདུག དེ་ནས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོ་བུར་གོ་བུར་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། གོ་བུར་གོ་བུར་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཕན་ཚུན་
གྱིས་ཀ་ནས་ཡྱིན་པ་འདྲ། དེར་བརེན་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གཅྱིག་རེད་འདུག  ཁ་ྱིན་གནས་
ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཤེས་སོང་། 

དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བོན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་ཐུགས་མྱི་བདེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་གསུངས་པ་དེ་ཕྱིས་དྲགས་སོང་།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དེ་གནད་དོན་
དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  འདྱིའྱི་སྐོར་གསུང་མྱི་དགོས་པ་རེད། ) ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་
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འཁོལ་དང་སྦྲགས་ཞུ་རྒྱུར། ས་འཕོའ་ིགོས་ཆོད་དེ་ངང་འཐེན་བྱེད་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ལ་
མྱི་ལྔ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་མཁས་དབང་གསུམ་འདུག རྒྱ་གར་མཁས་དབང་གསུམ་དེས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཚད། བོད་
ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་ ། སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་མཁེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་
རེད་ལ་མཁེན་ཤག་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོན་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་ལྟར་དེ་བཙུགས་བཅུག་སྟེ ། དེ་བར་དུ་
ངང་འཐེན་བྱ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཕག་བསྟར་གནང་སྟངས་དང་། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་འཛུལ་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས།  ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་ངོ་གདོང་ལ་ང་ཚོ་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བརོད་ན།  ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག།བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས ། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མམ་དུ་
འགོ་ན་བལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ངས་ཆ་ཤས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་ལེན་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་པའྱི་མཚོན་
རགས་གཅྱིག་ངས་གང་མཐོང་སོང་ཞུས་ན།  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་དེའྱི་སོན་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
བསྣམས་ཕེབས་མཁན་གྱི་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ།  སར་གང་བྱས་པ་དེ་མུ་མཐུད་
དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དོན་དེ་ལ་འགྱུར་བ་
གང་བཏང་དང་མ་བཏང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་འདྲ་ཡན་ཆད་ནས་སྐུ་དབང་ཕར་ཕུལ་ཏེ། ཚང་མས་
བལྟ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དོགས་པ་རྣམ་རོག་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་
པའྱི་ངས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།  རྒྱུ་མཚན་གྱིས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
ཡར་བཞྲེངས་ཏེ། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།  དེ་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དེ་དང་དེ་གནང་ན་གང་འདྲ་
འདུག་ཅེས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུར་སྱིངས་ཆ་ཆེ་ཙམ་བསྐྲུན་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཆེ་
ཙམ་བསྐྲུན་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་
མཐོང་བས། ངས་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལག་པ་བརངས་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་བསྣམས་པ་དེ་རྩ་་བ་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད།  དེ་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་དེ་ལྟར་བསྣམས་
ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་རེད་བསམ་ནས་ངས་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡྱིན། ལར་ནས་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་གང་ས་ས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཛ་དྲག་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ལོ་བཅུ་རྱིང་ང་ཚོ་སྒུག་ཐུབ་ས་ལ་
ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་སྒུག་མ་ཐུབ་པའྱི་ཛ་དྲག་གནས་བབ་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་མེད་པས། ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་བབ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀའ་བསྡུར་བྱེད་བཞྱིན་པ་དེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་དེ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན་དགག་བྱ་ཞུས་པ་རེད།  དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གོས་ཚོགས་ལ་མར་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐོག་མར་དེར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ ས་སོང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལམ་སོལ་
གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་སེབས་ཚར་ན། 
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རང་ྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མམ་དུ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་
ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག  ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཟེར་བ་ནས་གཅྱིག་དེ་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་རེད། གཞན་དེ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་རྩྱིས་གནང་
དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  འགོ་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དེ་ཡོང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་བརོད་པ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་བསམ་བོ་དེ་མེད།  གོང་དུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་
སྱིད་སྐྱོང་ནས་དགག་བྱ་གནང་སྐབས་གང་གསུངས་པ་རེད་ཅེ་ན།  ངའྱི་གོ་ཐོས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པའྱི་
གོས་ཆོད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་རྒྱུ་དེ་  Duplication ཆགས་ཀྱི་
མེད་དམ། Duplication བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་གནང་བ་དེ་ལ་སྐབས་གཅྱིག་གནང་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། འགྱིགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཀུན་སོང་དེའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་མེད། གང་
ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་ གཞག་གནང་བ་དེ་ལ་
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་།  Terms of Reference དེ་ངེས་པར་དུ་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་
ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་སོ་སོས་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན།  མ་གཞྱི་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་
བསོམས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས།  ང་ཚོ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་དུས ། སོ་
སོའ་ིབསམ་འཆར་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད།  ད་ལྟ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ད་ལྟ་སོ་སོས་དགག་བྱ་བྱེད་ཡོང་དུས ། 
རྣམ་རོག་རྩ་བ་ནས་མེད་པའྱི་དགག་བྱ་བརྒྱབ ས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས།  གངས་སྐྱྱིད་ནང་ལ་དེ་རྱིང་སང་ྱིན་རྣམ་རོག་བྱེད་
དགོས་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདུག ཡང་ཕག་སྦྲེལ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དེ་ཡག་པོ་རྩ་བ་རང་ནས་མྱི་
འདུག འཛིན་སྐྱོང་དང་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཕན་ཚུན་ཁ་གསལ་པོ་མ་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  སོན་
མ་འཕྲུལ་ཆས་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གངས་སྐྱྱིད་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན ། ད་ལྟ་འཕྲུལ་ཆས་མང་
པོ་ཞྱིག་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་ྱིད་སོ་སོ་  Computer ཡྱི་མདུན་ལ་གཅྱིག་པུ་བསད་པ་བཞྱིན།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། གནད་དོན་ཐོག་གསུང་རོགས་གནང་། ) སྐར་མ་ལྔ་ཡོད་དུས་ད་ལྟ་ལྷག་འདུག  སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དགག་
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བྱ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དེ་ཚོགས་མྱི་དེ་ཚོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ཐོག་ནས་མར་སུ་སུ་ཡོད་མེད་གཅྱིག་གསུངས་
གནང་བ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱི་ཟུར་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་གནང་སོང་།  དེ་ལ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་རེས་ལ་ཁྱི་ཟུར་གྱིས་ཁོ་རང་འདོད་པ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་རོགས་པ་དེ་ཚོ་གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  
ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་དེ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་ལ་རེས་སུ་
ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ།  ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་འགྱིགས་ དང་མ་འགྱིགས་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་
ཕེབས་ཀྱི་འདུག། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྐུལ་བའྱི་ལས་དོན་དེ་ད་ལྟ་གསོལ་ཇའྱི་རེས་ལ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་བཀྲམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེས་ཐུགས་ཁད་ཡོང་བ་འདུག་སྙམ། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དེའྱི་རེས་ལ་ཕག་བརངས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤྲེས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།  སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྲེ་ཤེས་ལགས། ད་ལྟ་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་སོང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་གཞྱིར་བཟུང་ངག་ཐོག་ནས་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།  
ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད།  སྐར་མ་ལྔ་བར་གསེང་འཕར་མ་བཞག་ རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༢༠ བར་དུ་
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ིན་གི་ཐུན་གིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འབེལ་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་དེ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
 
 



111 

 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ པ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་དབུ་འཁྱིད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས།  དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག  དེ་རྱིང་གོས་
ཚོགས་འདྱིར་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་དང་སར་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་དང། ཡང་བསྐྱར་དེ་ཚོ་སྙན་སེང་ཞུ་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས།  དོན་གནད་གྱིས་རང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  གཅྱིག་དེ་དེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  
༢༩ པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་གནང་བའྱི་སྐབས། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་
གནད་དོན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས། གཞྱི་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འདྱིར་གསུང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་གོས་ཆོད་གཅྱིག་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེར་
བརེན་འཛིན་སྐྱོང་དང་བཀའ་ བསྡུར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག གོས་ཆོད་ཁོ་རང་འཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བཅས་གོས་བསྡུར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ ཕེབས་པ་རེད།  བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། སྱི་
འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་འདྱི་བཏང་དང་མ་བཏང་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་སྐུ་
དབང་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་དང་ཡོད།  ཡོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་སྐབས་དེར་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་གཏྱིང་ཟབ་མོ་བཞེས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱུན་རྱིང་
པོ་ཞྱིག་མམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། མཚམས་མཚམས་ང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ཚོགས་ཆུང་ལས་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྲ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། མྱིག་དེ་ག་རང་བལྟས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་
ན། རྒྱུ་མཚན་ཆེ་བ་མཐོང་ནས་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ང་ཚོས་སོན་མ་བཙུགས་མོང་ཡོད་ པ་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚོར་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔེར་ན་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མྱི་འགོ་ལྔ་ཞྱིག་བསྐྲུན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མྱི་འགོ་ལྔ་དེ་རྒྱུན་ལས་ནས་མྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྔ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག  
སོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ང་རང་གྱིས་མཐོང་སྣང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་
ལྔ་ཞྱིག་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དངོས་འབེལ་ཐོག་
ནས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར།  ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་
འདྱིར། ཚང་མས་ང་འཛིན་སྐྱོང་ཡྱིན། ང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་གསུངས་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གོས་
ཆོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མར་ལས་འགན་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརེན་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ན་དྲན་བྱུང་། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གོས་ཆོད་རང་ནང་ལ་ཡྱིག་ཕེང་གསུམ་པ་ནས་མར་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན།  མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
གཅྱིག་གྱི་འོག་འགོ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས།  སྱིད་བྱུས་ཡོད་ཀྱིན་ཡོད་ཀྱིན་སྱིད་བྱུས་འདྱིས་མ་
ཡོང་བའྱི་ལམ་སྟོན་འཕར་མ་གཅྱིག་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཕུལ་ནས།  དེ་འདྲ་ཡོང་བའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དངོས་
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ཡོད་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས། ལམ་སྟོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དོགས་འདྲྱི་ཏོག་
ཙམ་ཡོད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ དོན་
ཚན་ ༡༢༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྱི་དང་ཁད་པར་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ ། དེའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དང་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ཁག་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་སེལ་
བཞྱིན་པའྱི་ལས་དོན་ཡོངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དེ་འབེལ་གྱི་བྱེད་སོ་ཅྱི་རྱིགས་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་
གསུང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་དེའྱི་གོ་བ་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སེམས། ཚོགས་ཆུང་འདྱིས་ལས་དོན་
བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འབུལ་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་གང་འདྲ་རེད་སེམས། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དེ་རྱིང་འདྱིར་བགོ་གེང་
ཡོང་བའྱི་སྐབས་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་ལ་ཚང་མས་མཁེན་པ་བྱུང་ཡོད་ པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་ཀང་གལ་ཆེན་པོ ར་
གཟྱིགས། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག  ཚོགས་གཙོ་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གོ་
སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་སྙན་སེང་གནང་གྱི་རེད།  ཡྱིན་ནའང་དེས་མ་འཐུས་པ་ཞྱིག་དེའྱི་ཐོག་འཕར་མ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱ་དགོས་ཡོད་
ནའང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་རེད།  བཀའ་ཤག་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ།  དངོས་གནས་དྲང་གནས་
འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་སང་ང་ཚོས་འགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སེམས་ཀྱི་འདུག།དེར་བརེན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ པ་
དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་མ་ བཏང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།  ཕན་
ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་མྱིན་ནམ། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་སང་འགོ་
ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་
ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ལ་དོགས་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་ལ་དེ་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རེད།  གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།  
འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 

ཡྱིན་ནའང་སོན་གེང་དང་དེ་ཚོའྱི་ཚིག་སོར་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  ངས་ཞུ་སྟངས་མ་ཤེས་པས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད།  
སོན་གེང་མར་བཀླགས་ཡོང་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། ཞུ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ།  དྲ་རྒྱ་དེ་ཚོའྱི་ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཞེས་ལུང་འདྲེན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན། ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཐོག་འདྱིར་བཀའ་གནང་བ་དང་དོན་གྱི་ཐོག་ཡྱིག་ཕེང་ནང་ཡོད་པ་དེ་གྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཨེ་
འདུག་སྙམ། དེར་བརེན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ པ་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བགོ་གེང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོ ར་
གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བར་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ་རེ་འདུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དོན་དག་
དང་པོ་དེ་སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བྱུང་ཡོད་ པ་རེད་ལ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོ་
འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་སོན་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དེ་དང་ ། དེ་རྱིང་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ འི་གནད་དོན་འདྱི་གྱིས་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་དུས།  མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་ཡོང་ས་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་སྱི་འཐུས་ལོ་ ༢༠ 
མ་ཟྱིན་ཙམ་གནང་མཁན་དེས་ཀང་།  དེ་རྱིང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་
གསུངས་ཡོང་དུས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་འདྲ་བཙུགས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་
སོང་། དེ་ཚོར་སྣང་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དེ་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་བཙུགས་ཀང་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  བསྟར་བཞྱིན་པ་དེ་གསེར་ལ་
མདངས་རྒྱག་པ་ནང་བཞྱིན་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཆགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས།  འདྱི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་དུས་ནམ་
ཡང་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་དུས། འདྱི་གཅྱིག་བཙུགས་ཡོང་ན ། ཕལ་ཆེར་གང་དུ་ཡྱིན་
ནའང་གཅྱིག་ལ་འཐེན་འགོ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་ ཞིག་བྱུང་སོང། བཀའ་
ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་ཟེར་བ་དེ།  གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ཁོ་གྱིས་
བར་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་འོས་བསྡུ་བྱ་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་བསམ་བསམ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  དེ་ཡང་ཁད་
མཚར་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དེ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་།  ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་རེད་གསུངས་སོང།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་མྱི་ལྔ་བགངས་སོང། དེའྱི་ནང་ལ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་མྱི་ལྔ་བྱས། ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང་བཅས་དྲུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། དེ་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ངས་
གོ་མ་སོང། དེར་བརེན་ཚང་མས་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  ཚང་མ་གཅྱིག་གེང་ནས་ཚང་མས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་དགོས་ པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  གོང་དུ་བགངས་པའྱི་ཐོའ་ིནང་མྱི་འདུག  ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་རེད་ཅེས་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  དེ་
ཡྱིན། དེ་ནས་དེའྱི་མཇུག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་གསུངས་པ་རེད།  ཞྱིབ་འཇུག་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་ཡང་མ་རེད།  དེང་སང་རང་ཁ་རང་གསོ་ལབ་པ་དེར་འགེལ་བཤད་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པོ་རྒྱག་དུས།  
ཚོགས་ཆུང་དེ་ཡང་རང་ཁ་རང་གསོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་འགོ།  བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས ། བཀའ་ཤག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་འདྲ་མྱི་
འདྲ་བྱེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས།  དངོས་གནས་བྱས་ན།  གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་ཁད་པར་གང་
ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  དེར་བརེན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཁེར་ཡོང་བ་རེད ། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
ཡྱིན་ནའང་ཁེད་རྣམ་པ་དེ་འདྲའྱི་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།  སོན་མ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་
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ཐུགས་དོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ནང་བཞྱིན་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།  ཡག་
པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ན། ཚོགས་ཆུང་འདྱིས་ཤེས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་རྱིགས་ཡག་ཚད། ཡག་ཐོག་ཡག་བརྩེགས། དཔེར་ན་
གསེར་ཁར་ྱི་མ་འཆར་བ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དེ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ངོ་བོ་ཟེར་ནའང་འདྲ།  གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་མང་པོ་བརྒྱབས་སོང། དེ་ཚོ་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་
དུས། ཚོགས་གཙོས་འགེལ་བཤད་ བསྐྱོན་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་འོས་བསྡུ་སྟངས་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་དུང་ཡང་བཤད་ས་རེད ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཤད་ཚར་ཡོད་ པ་མ་རེད། དེར་བརེན་གོས་ཆོད་དེ་ཡོད་པ་ཁ་
སང་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད ། ད་ལྟ་རང་སེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དེ་ང་ལ་མེད།  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་དེ་ཚར་བ་དང་འོས་བསྡུས་ན་ཡག་པ་མེད་དམ་ངས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། ད་གྱིན་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་ངའྱི་
ལག་པ་ཆུང་དྲགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་མྱི་འདུག 
 ད་ལྟ་འདྱིར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་དེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་ཤེས་རྱིག་ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་ཐད་མས་ཞྱིབ་གནང་ཆེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་དང་མ་དགོས་སྐོར་བཀའ་
མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  རྩ་བའྱི་ཏན་ཏན་རེད།  ཤེས་རྱིག་སྱིད་
བྱུས་དེ་གལ་ཆེ་དོན་ཆེ་བྱས་ནས་ཁྱིམས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བཟོས་པ་རེད།  དེ་ལག་ལེན་ངེས་པར་དུ་བསྟར་དགོས་ཀྱི་
རེད། དེར་བརེན་དེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་མཇུག་སྣོན་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གོས་འཆར་དེ་
འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་བསེབས་ཚར་བ་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་འབེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་རྒྱུས་མངའྱི་བབ་ཀྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད།  གསལ་བཤད་དེ་ཚོར་ལྟ་དུས།  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་ འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཀང་
བཙུགས་གནང་འདུག དེ་ཚོ་ཡག་པོ་བྱུང་བཞག་བསམ་གྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།  ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་མ་
གཏོགས་མ་གནང་ནས་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་དེ་གཅྱིག་བྱས། 
 གྱིས་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ལ་དགོས་མཁོའ་ིཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་གནང་བཞག་
ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང།  དེར་བརེན་འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱིས་དེ་ལ་རོག་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག  དེ་མ་ཡྱིན་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་
འཁོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབེལ་ཡོད་ཀྱི།  འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་
ཆ་ཚང་ཕུལ་བའྱི་ནང་དོགས་མ་ཆོད་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོ་ཚང་མ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོང ས་ཁོར་ཡུག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མམ་དུ་
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བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་པར་ཡྱིག་འབེལ་དྲ་རྒྱ་ལ་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོད་པར་བརེན ། འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་སོ་སོ་ལ་ཞལ་པར་གཏོང་དགོས་ནའང་རུང། ངོ་མཇལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རུང། བཀའ་འདྲྱི་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། དེ་འགེལ་བཤད་ཏན་ཏན་རྒྱག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕག་ལས་གང་ཡྱིན་རུང་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་དང་བསྐྱར་ཟློས་བྱ་
མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག 
 དེར་བརེན་ད་ལྟ་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།  ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རོག་ཞྱིབ་ཀྱི་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་བཞག་ཡོད་ པ་རེད། བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་གང་ཐོན་ཡོད་མེད་
ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་སེབ ས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་སེབས་བར་དུ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནས་འདྱིར་ཚོགས་ཆུང་འདྲ་བཙུགས་
ནས། རྔམ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།  ད་བར་ལོ་བཅུ་སོང་ཟྱིན།  
ལོ་བཅུ་འགོ་བར་བརེན་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ལས་རྒྱུན་ཆ་ཚང་དང་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་རྒྱུན་ལོ་བཞྱི་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཕག་ལས་ཁེལ་དང་མ་འཁེལ་དེའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ པ་
རེད། དེར་བརེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་སར་ཡང་ཚུར་ཕོགས་
དེར་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག  ཡང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་ཡོད་
ན་གང་ཤེས་མ་གཏོགས།  དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་སྙན་ཐོ་
སེབས་མ་ཐག་དེར་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་མ་འོངས་པ་བྱ་འཆར་གང་དགའ།  མཇུག་སྣོན་བྱ་ཕོགས་
གང་དགའ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཆོག་གྱི་རེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་མྱིན་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རེད།  
དེའྱི་བར་ཐུགས་བྲེལ་གནང་དགོས་དོན་མྱིན་འདུག དེའྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རེད། ཚ་བ་རོང་ལ་ལོ་
གསུམ་དང་ཚྭ་ཆུ་ཁ་ལ་ཞག་གསུམ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་བསོམས་པ་ཞྱིག་ལ་ད་
དུང་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་རྱིང་སྒུག་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ལར་ནས་ང་རྒས་པོས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
འཛིན་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་།  ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་བར་ལ་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ད་ལྟ་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད།  
ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འབེལ་བ་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ པ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།  
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  སྐར་མ་ལྔ་ཟྱིན་སོང། ) ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།  ཚིག་གཅྱིག འབེལ་བ་ཡག་པོ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཚང་མ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། རྡོག་
རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་བྱ་བར་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་མ་བྱུང་བར། འོག་དེ་ཚོ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རེད། དེར་བརེན་དེ་ཚོ་དགོངས་པར་འཇགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ པའྱི་སང་ལ་བགོ་གེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་འདྱི་འདྲ་སེབ ས་ཡོང་བའྱི་སྐབས། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་སེབས་ཀྱི་མ་རེད།  དེ་ཡང་མཁེན་དགོས་པ་
རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག  གལ་སྱིད་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དེ་འདྲ་
འཁེར་ཡོང་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མཁེན་གྱི་མེད་པར་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེར་བརེན་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་ད་རེས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཀུན་སོང་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
 ད་ལྟ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་གསུངས་པ་རེད།  མྱི་ལྔ་
ཞྱིག་མྱིང་བོས་གནང་བ་རེད།  ཚོགས་མྱི་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་མྱི་གཅྱིག་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་མ་
བཙུགས་དུས་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་རེད།  ཁོང་རང་གི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ང་འགོ་མོང།  ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མ་ཁ་
ཤས་ཁོ་རང་མམ་དུ་བསད་མོང། ཧ་ཅང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་
ག་ཚོད་རེད། ྱིན་མ་བཅུ། བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་རེད་ཟླ་བ་ལྔ་གཞག་རྒྱུ་རེད། ངས་དེ་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་མྱི་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་དེ་ཚོའྱི་ལས་བེལ་ལ་བརེན་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཨེ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ང་ལ་དོགས་
པ་ཞྱིག་སྐྱེས་སོང། དེར་བརེན་བཙུགས་བཞག་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ལས་ཡུན་ག་ཚོད་རེད།  ཟླ་བ་ལྔ་རེད།  ཟླ་
བ་གཅྱིག་རེད།  ཟླ་བ་དྲུག དེ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཡྱིན་མེད་ཤེས་ཐུབ།  ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༩ ནས་ ༢༠ གསུངས་དུས། དེ་གཅྱིག་པུ་རེད་དམ་དུས་ཡུན་དེའྱི་སང་གནང་རྒྱུ་རེད།  དེ་ཚོ་ཚང་མ་དགོངས་པ་
བཞེས་པ་ཡྱིན་ན།  ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཡག་པོ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་
ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་བེལ་བ་ལ་བལྟས་ན།  ཕལ་ཆེ་བ་ངས་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་
དོགས་པ་ཞྱིག་སྐྱེས་སོང། གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། 
 གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས།  འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཟྱིན་པ་རེད།  ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་
རེད། ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་དངོས་སུ་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་པ ར་བརེན། ད་རེས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་ བསྡུར་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་སང་ལ། གང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་དེ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པར་མངའ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་
རེས་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་སང་བགོ་གེང་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱི་ཚོ་གནད་དོན་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས། ཚོགས་ཆུང་ལ་ལས་དོན་འཕར་མ་བཀོད་མངགས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཤེས་རྱིག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད།  ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གོས་
ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དེས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་པ་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་རེད་འདུག  དེ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ལས་ཀ་སུས་བྱེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལམ་སྟོན་འཕར་མ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཅས་གཅྱིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གསུམ་པའྱི་ཐོག་ནས།  འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་དེ་གོས་ཚོགས་
སྐབས་དགུ་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྣམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  སར་ཡང་བགོ་གེང་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད།  དེ་ཡང་ཕ་གྱིར་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དེ་ཡང་རྩ་བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་འཁེར་དགོས་
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པའྱི་ཁབ་པ་གང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་རེས་འདྱིར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་རེས་འདྱིར་བགོ་གེང་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་གོས་ཆོད་
འདྱི་མར་འཛག་གྱི་ཡོད་དང་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངས་ད་ལྟ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་
གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་རེས་སུ་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་བསྣམ་ཕེབས་ན།  ང་ཚོས་
དེའྱི་སང་ལ་གང་ཆགས་འདུག ལེགས་ཆ་གང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད། 
 དེའྱི་ལས་ཡུན་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་བཤད་གཙང་མ་བྱུང་ན།  སོ་སོ་རང་ྱིད་ཐག་གཅོད་གང་ལ་བྱེད་དགོས་
འདུག ལག་པ་བརང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་འདུག དེ་བར་དུ་ད་ལྟ་ཐེ་ཚོམ་སྟྲེང་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའྱི་སང་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་
སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མེད་པར་བརེན། དུས་ཚོད་དེའྱི་ནང་ག་ཚོད་ཞུ་ཚར་
ཚར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་འདྱིར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་འཛུགས། གོས་ཆོད་ཁོ་
རང་གྱི་ངོ་གདོང་ངས་དེ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སེམས་ཀྱི་འདུག  དེར་བརེན་ང་རང་ ལ་ཆ་བཞག་ན།  ཚོགས་ཆུང་དེ་
འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ལ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དགག་བྱ་གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས ། 
ང་རང་ངོས་ནས་ཀང་འདྱི་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་བསམས་ བྱུང་། གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོ་དེ་རྱིང་གྱི་གོས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ངོ་གདོང་དེ་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ག་ཚོད་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞེས་པ་ངས་དེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱི་ལ་དེ་བས་
ཀང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་འདྲའྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་མ་
འོངས་པའྱི་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་མྱི་རབས་དེ་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའྱི་མྱི་རབས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད ། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སོད་བཟང་སོགས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།  དེར་བརེན་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པ་དང་འདྱི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་།  རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་བའྱི་བསམ་བོ་དེ་སོན་མ་ནས་བརན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྱིར་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
འཛུགས་དང་མྱི་འཛུགས་ཟེར་བ་འདྱི་དང་པོ་ྱིད་ནས་འདོད་པ་མེད། 

འདོད་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།།ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་ཚར་ བའྱི་རེས་ལ་དགག་བྱ་
ཞྱིག་དང་དགོས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་ང་ཚོས་དགག་དགོས་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་
དགག་དགོས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ངས་དགག་བྱ་ཆེ་བ་མཐོང་སོང།  དགོས་པ་དེ་དེ་ཙམ་ཆེན་པོ་མཐོང་མ་
སོང། དགག་བྱ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཀྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ།  ཡང་ན་སྱིད་བྱུས་དེ་
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ག་ཚོད་ཀྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ།  ཡང་ན་མྱི་སྣ་དེ་ག་ཚོད་ཀྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་ཚོད་ཀྱིས་དེ་ལ་དཔག་པའྱི་གེང་
སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོ་བ་དེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ན་ཚ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརེན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀང་དེ་དེ་བཞྱིན་
བྱས་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ཡང་རྩེད་མོ་རྩེ་ས་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བྱེད་མཁན།  དེ་བྱེད་
དགོས་བསམས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞྱིག་རེད།  དེར་བརེན་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ལ་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ཐོག་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད།  དེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནང་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན།  སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གེང་སོང་དེ་འཇགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་འདྲ་པོ་གསུངས་ན།  དེའྱི་
དགོས་པ་དེ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་འགྲུབ་མྱི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་བརོད་གཞྱི་འདྱིས་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་རྦད་
དེ་རྩོམ་བརྒྱབ་རྒྱུར་བརོད་བྱ་མང་པོ་ཞྱིག་སད་ཚར་བ་འདྲ་པོ་ཞྱིག སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱིས་མཐོང་སོང་། 

གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་ ། རྣམ་
དཔྱོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན་པར་བརེན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིནང་
ཤོང་དང་མ་ཤོང་།  དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།  དེར་བརེན་ང་
ཚོས་ནམ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་ནས་དེ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོ་འབུལ་བ་ལྟ་ཅྱི ། གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་ག་ཚོད་བྱས་ནའང་ཁོན་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པ།  
དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་མང་ཤོས་བྱུང་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ལ་ལན་ཡྱིན་ནའང་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ཏེ་ང་ཚོར་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  ཆགས་དགོས་
ཚོད་འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་གེང་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་པའྱི་སྐབས་དེར། བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་གྱི་གཏམ་
གེང་ཐོག ང་སྐད་བཏང་སོང། ང་དང་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་སྐད་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ངའྱི་ཕག་སྦྲེལ་བགོ་གེང་བྱེད་མཁན་དེ་
ལ་དྲྱི་བ་བཏང་དུས། དེ་མེད་གསུངས་སོང་ཟེར་ནས་ལན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་སོང། ང་ཧོན་ཐོར་སོང།  སྐབས་
དེ་དུས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད ། ང་ཚོས་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་དགོངས་གཞྱི་དགོས་པ་འདྱི་དང་འདྱི་ཡོད་ཅེས་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད།  དེའྱི་
དགོང་མོ་དེ་ག་རང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མེད་གསུངས་སོང་ཟེར་ནས ། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དེ་འདྲ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོ་འདྱིར་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ག་
ཚོད་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ།།ངས་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་མེད་པ་
ཙམ་དུ་མ་ཟད་དགག་བྱ་ཡང་ང་ཚོའྱི་གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་མ་འོངས་པ་ལ་རྩེད་མོ་རྩེ་ས་འདྲ་
པོ་ཆགས་ན། དེ་ེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་ཁ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུས་བྱྱིའུ་ཕྲུ་གུ་གསོ་
བ་ནང་བཞྱིན་ཟེར།  ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོས་བྱྱིའུ་ཕྲུ་གུ་གསོ་ཡོང་དུས།  བྱྱིའུ་ཕྲུ་གུ་ལ་སོ་མ་སྐྱེས་གོང་ནས་འཕུར་རྒྱུའྱི་
དངངས་སྐྲག་ལངས་ནས་གནམ་ལ་གཡུག གནམ་ལ་གཡུག མཐའ་མ་དེར་བྱྱིའུ་དེ་གསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་དགོངས་པ་དགོངས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གྲུབ་འབས་ང་ཚོས་མྱིག་
གྱིས་མཐོང་བ་ལ་ཏོག་ཙམ་སྒུག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་རྦད་དེ་གནམ་ལ་གཡུག  གནམ་ལ་གཡུག་ན་བྱྱིའུ་ལ་
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གཤོག་པ་མ་སྐྱེས་སོན་ནས་བྱྱིའུ་དེ་གསད་རྒྱུའྱི་ེན་ཁ་ཡོད་ པ་རེད། དེར་བརེན་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་འཛུགས་རྒྱུར་མོས་
མཐུན་མེད་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མར་གནད་དོན་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཞུ་
མ་དགོས་ན་བསམས་སོང།  གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།  ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གནང་གྱི་འདུག  
ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་དེ་རྒྱུན་ལས་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཕེབས་པ་རེད། སྙན་སོན་
ཞུ་མཁན་སོ་སོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། 

དང་པོ་གསལ་པོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གལ་ཆེན་
པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་རྩ་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
བཟོས་གནང་སོང། དེར་བརེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་རྩོད་གེང་ཡོད་པ་མ་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་བྱེད། 

གྱིས་པ་དེ་ལ། ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་བརྒྱུད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཕག་ལས་ཡོངས་རོགས་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སོ་སོ་རང་ྱིད་
ངོས་ནས་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་དྲུང་ཆེ་ནས་མར་ཕག་ལས་ཧང་སང ས་པའྱི་
ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་གནང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟའྱི་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་
དགོས་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡྱིན་ན།  རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཚོགས་ཆུང་འདྱི་
དགོས་འདུག་ཟེར་བ་ཞྱིག ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཡང་དག་པ་དེ་སེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་
ལ་མ་གཏོགས་ལག་བསྟར་འགོ་ཡྱི་མེད་པ། ཡོངས་སུ་ལ་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད།  སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་
ཁབ་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གལ་ཆེན་པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས།  དེ་སོང་འདུག་མྱི་འདུག་ཅེས་དྲྱི་བ་དེའྱི་ཐོག་ནས།  ལག་བསྟར་འཁྲེལ་འདུག་མྱི་འདུག་གནད་
དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་པ་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
 བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ཐེངས་བགོ་གེང་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་སེབ ས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ཏན་ཏན་ངོ་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད། དེ་ངོ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས།  སོ་སོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་ཏན་ཏན་དེ་ལས་ལྷག་པ འི་ལྷན་ཁང་ཁོ་རང་རང་ནང་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་པོ་གཏན་འབེབ ས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད། ངེས་པ་རེད་པའྱི་ཐོག་
མམ་རུབ་བྱེད་མཁན། མས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན། ལམ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་མཁན། ཤེས་ཡོན་སྱིག་འཛུགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
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ལ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་མྱི་སྣ་དེ་འདྲ་ཡོད་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཁོར་སོང། ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་གསུམ་
ཡོད་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ཚོགས་ཚུང་གྱི་ནང་དུ་བསྐོས་ཟྱིན་པས་མྱི་འགོའ་ིསྐོར་ མང་པོ་གསུང་
མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་པ་མེད་དམ། ) མྱི་འགོའ་ིསྐོར་ལ་ཕལ་ཆེར་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང། དེར་བརེན་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་
ཡོད་པར་བརེན། དགོས་མཁོ་དེ་ལ ། གོང་དུ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེ་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
ཆགས་ཀྱི་འདུག  གྱིས་དགོས་པ་མྱི་འདུག་གཅྱིག་རང་གྱིས་འཐུས་པ་བྱེད་རོགས་ གནང་ཅེས་ཞུ་དུས།  རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
ཚོགས་ཆུང་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ཐོག  དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཐོག་འཛུགས་དགོས་པ་དེ་དང་ ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དེ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ན།  གནད་དོན་གཅྱིག་རེད།  འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་རང་གྱིས་
འགྱིག་ཡི་ཡོད་པ་རེད། 

གྱིས་པ་དེ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ན འང། རྒྱུན་ལས་ཚང་མས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འདོད་པ་ཡོད་པ་དེ་འདྲའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ན།  དེ་ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞུས་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་
གྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་ཕག་བསྟར་གནང་གྱི་འདུག་ དང་མྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ ལ་འཁོད་པའྱི་གདེངས་སོབས་ག་ཚོད་
ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཙོ་བོ་འདྱི་རེད་འདུག 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་རྒྱས་པོ་ཧ་ཅང་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཟྱིན་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་ལས་འཆར་
དེ་ཚོ་རྱིང་མྱིན་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་སོར་གནས་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག ཐོག་མར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཏང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ན་བརན་པོ་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  དེ་ནས་དེའྱི་སང་ལ་འབེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཟེར་ན། གོང་དུ ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆུང་དེ ས་ལས་རྒྱུན་དེ་ང་ཚོས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ྱིན་ལྔ་དྲུག་དང་ྱིན་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་དང་སོབ་གྲྭ་
མང་པོ་དེ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  དེར་
བརེན་དེའྱི་ལས་རྒྱུན་དེ་རྱིང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་ཡོད།  དེ་ནས་
ཚོགས་མྱི་ཕེབས་ཕོགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་ གོང་དུ ་ཕག་སེལ་སྱི་
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འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མས་མོང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་
སྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་མས་མོང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ལག་མ་ཐོགས་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
གཞན་པ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་ལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་བཞག གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་
ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན།  ཡང་ང་ཚོ་མ་འོངས་པ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཡར་ཕུལ་ཡོང་དུས ། ང་རང་ཚོའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན ། རེས་མ་ལག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་
འཕད་སྱིད་པ་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་པར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་གཞྱི་གོས་འཆར་དེ་འདྲ་ཕེབས་དགོས་པ་དེ ། 
ང་ཚོས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་པ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་མ་བཞེས་པ་དང་
གནས་ཚུལ་ཁོན་ནས་མེད་པ། ཕུགས་རྩ་མེད་པ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་འཆར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག གོས་འཆར་དེ་ཕེབས་དགོས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག  གོང་དུ ་ང་
ཚོས་བགོ་གེང་མང་པོ་གནང་ཡོང་དུས ། གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་སང་ལ་དེ་ཚོའྱི་
གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་འཕོད་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། གང་ལྟར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་དེ་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཟེར་ན ། ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་གང་ལྟར་སེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་སོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེའྱི་
གྲུབ་འབས་དེ་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གོང་
དུ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། འདབ་གཤོག་གྱིས་ལྡན་གྱི་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཆགས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཟེར་ན ། ཡ་རབས་བཟང་
སོད་དང་ལྡན་པ།  བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོད་པ།  གང་ལྟར་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དད་
གུས་ཡོད་མཁན་དེའྱི་སང་ལ། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་སེབས་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་སྐད་སྤུས་དག་ཅྱིག་རྒྱབ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་སེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་
རེད། དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་ནང་ལ་བོད་སྐད་དེ་
ཧ་ཅང་མས་ཆག་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག མྱི་སྐམ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་ལ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་མྱི་སབ་སབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་ཁད་མཚར་དེ་འདྲ་བཤད་ཡོང་དུས །།གཅྱིག་ན་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བོད་པའྱི་
སྐད་ཡྱིག་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག  དེར་བརེན་ཡང་སྙྱིང་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་དེ་ང་ཚོས་ཕོགས་གང་ས་ནས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ནས། སོབ་གྲྭ་ཡོད་ཚད་ལ་རྱིམ་པས་སེལ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་ཆེ་ས་ཁ་ཤས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་མཆོག་ནས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་སང་ལ་ཞུས་ཆོག་གྱི་རེད།  ) ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འདྱིར་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་མྱི་བཞག་གྱི་སང་ལ་གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་
དེའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དེའྱི་སང་ལ་ཚོགས་ཆུང་དེ་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་
དེ་སྤུས་དག་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ནས་མར་གོས་ཚོགས་ནང་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སང་ལ་ཡང་བསྐྱར་བསམ་ཤེས་ནན་
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ཏན་གནང་ནས་ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ག་རེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་
བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ལངས་མྱི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱས་ནས ། ལངས་དགོས་ཐུག་ས་མ་རེད་བསམས་
ནས་བསད་པ་ཡྱིན། ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་བརངས་གནང་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་མ་གཅྱིག་མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞྱིག སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཞུས་སོང་བས ། སྐར་མ་ 
༥ ཡྱི་ནང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་མ་ ༥ ཡྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྩ་བའྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གལ་ཆེན་པོ ར་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་སེར་གྱི་ཆ་ནས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ལར་
ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡང་ང་རང་ཚོ་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་  
Yashwant Sinha མཆོག་ནས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་བཙལ་ནས་བོད་དོན་གེང་སོང་གནང་བ་རེད།  
དེར་བརེན་ངས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱིས་ནས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  
སྐར་མ་ ༥ དེ་གཞན་པར་བཏང་ན་དུས་ཚོད་སྟོང་ཟད་རེད།  ནང་དོན་དེ་གསུང་བཞག་ན། ) དེར་བརེན་ངས་གནད་དོན་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་དེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་མྱི་ལ་འབེལ་ལམ་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཐད་ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་མ་
རེད། ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡང་མ་རེད།  ངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།  སོ་སོའ་ི
གང་དངོས་སུ་མཐོང་བ་དེ་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་ལོ་ ༢༥ ནང་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ ས་གཙོས་
པའྱི་ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་འབེལ་ལམ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པར་བརེན། དེ་རྱིང་འདྱིར་སྟོང་པའྱི་
དུས་ཚོད་བངས་ཏེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་འབེལ་ལམ་གནང་ཕོགས་དེ་དེའྱི་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་པ་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣ།  སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ། མཁས་དབང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཚན་གནས་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟོས་པའྱི་དེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་རང་ཚོས་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཚོས་འབེལ་ལམ་གནང་ཕོགས་དེ་གོ་སྐབས་དང་དུས་
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ཚོད་ལ་ལྟོས་པའྱི་འབེལ་ལམ་གནང་བ་ཞྱིག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདྱིར་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་སོ་ཕེས་ནས་
བཞག་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ས་གསལ་པོ་ཡོང་བར་གནོད་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་ཚང་མས་ཁ་པར་སོ་རྒྱག་རོགས་གནང་།) དེར་
བརེན་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་མང་པོའ་ིམས་རོག ས་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་འབེལ་ལམ་གནང་ཕོགས་དེ་ཞབས་བཀག་ཡོད་ན་དེ་ལ་གོ་
སྐབས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་ཡང་འབེལ་བ་གནང་བ་དང་། ཞབས་བཀག་དང་མཚན་གནས་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འབེལ་
ལམ་གནང་བ་དེ་ཆད་ནས་རེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་མཐུད་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབེལ་ལམ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཕར་ཕོགས་མྱི་དེར་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཞབས་བཀག་སང་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་རོག་འཆར་རྒྱུ་ཞྱིག  དེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་མང་པོ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་ བ་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ངོ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན འང་རེད། 
བར་ལམ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་ལ་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་ཆབ་སྱིད་དང་གནད་དོན་གྱིས་རེན་པས་གནས་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན འང་མུ་མཐུད་
དེ་འབེལ་ལམ་གནང་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  མས་མོང་ལ་ག་རེ་ཞུས་པ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ཞབས་བཀག་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོར་སྣང་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ས་གནས་འདྱི ར་ཕེབས་
སོང་མོད། ང་ལ་ཞལ་པར་གཏོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཟེར། བར་ལམ་ནས་ཞབས་བཀག་ལ་འཁོད་ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ་འགྱིག་བསུབ་
ཀྱིས་ཡྱི་གེ་བསུབས་པ་ནང་བཞྱིན་དུ། ཕར་ཕོགས་དེར་རྣམ་རོག་འདྲ་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་ང་ལ་ཡ་ལན་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག  ལྷག་
པར་དུ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁོ་ལ་མྱིང་ཆད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་དོགས་ཟོན་བྱས་ཏེ། རྒྱང་རྱིང་པོ་བྱས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་ཟེར། ང་
ལྟ་བུའྱི་མྱི་ཐེབས་ཆག་དེ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབེལ་བ་བཞག་པ་དེས་བར་ལམ་ནས་གོ་གནས་ཡང་མཐོ་པོ་སེབས་ཏེ་འབེལ་
བ་ཡང་ཡང་མཐུད་ཐུབ་པ་དེ་ཡྱིས་བོད་མྱི་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་ཡྱིན་ན ། ཁེད་རང་གྱི་ལས་ཁུངས་ག་དུས་ཡྱིན་ན འང་སོ་
ཕེས་ཡོད་གདའ་ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱི་དེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་འབེལ་བ་དེ་ང་ཚོས་ གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་འབེལ་བ་མ་
བཞག་པས་མ་འོངས་པ་ལ་ཕྱི་མྱིའི་བསམ་ཚུལ་དང་མཐོང་ཚུལ་དགོངས་ཚུལ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  བར་
ལམ་ེ་བའྱི་ཆ་ལ་ང་ཚོའྱི་འདྱིར་སྐུ་མགོན་ཁ་ཤས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་ པ་རེད། སྐུ་མགོན་ཁག་ཅྱིག་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཆགས་
བསད་པ་དེ་འདྲ་རེད། རྒྱང་རྱིང་པོ་ཆགས་ནས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་ངོ་སྲུང་སྟེ་ཐལ་མོ་སར་ནས་ཁོང་
ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་མང་དྲགས་ནས་མ་རེད། ཡོང་བ་རེད། དགའ་སོབས་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་ལོག་གནང་སོང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་ང་རང་
ཚོའྱི་འདྱིའྱི་མངའ་སེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གཞུང་འཛིན་ཁག་ཁག་རེད།  སོན་མ་གཞུང་འཛིན་ཁག་ཁག་རེད།  ད་ལྟ་
གཞུང་འཛིན་ལ་ཡང་འཕུར་དང་མ་འཕུར་འགྱིག་བསུབ་ཀྱིས་འཕུར་བ་ནང་བཞྱིན་འཕུར།  ཡང་གཞན་དག་ལ་ལྷོད་གཡྲེང་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མངའ་སེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། དབུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡོངས་
རོགས་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་ཚུལ་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག  ལྷག་པར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འབེལ་
བ་བཞག་པའྱི་འབས་བུ་དེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དཔེར་ན ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ེ་བའྱི་ཆ་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ས་འཚམས་
གཟྱིགས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་ཚེས་ ༡༤ ལ་ཕེབས་པ་རེད།  ༡༩ ལ་མྱི་ ༣༡ མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་དེ་དེ་མ་
ཐག་ཏུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཀྱིན་ སབས་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་བ།  རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ཡོན་བོན་ཆེན་གཞོན་པ་ཟུར་ པ་གོས་
ཚོགས་ཡོད་བཞྱིན་དུ་གཞན་དག་འཐུས་མྱི་ཚོ་ང་ཐུག་རྒྱུ་བཀག་པ་ཡྱིན་མོད ། བོད་པའྱི་འཐུས་མྱི་སེབས་པ་ཡྱིན་པར་
བརེན་ངས་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཚོད་སད་པ་ཡྱིན་ཞེས་དེ་འདྲའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
སྐར་མ་ ༥ རོགས་སོང་།) དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་བོད་མྱིའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་གནད་དོན་ཙམ་མ་རེད ། གནས་སྐབས་ང་ཚོའྱི་
དགུན་ཁ་ཚོང་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་དེང་སང་དཀའ་ངལ་ཞིག་ས་གནས་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིས་དཀའ་ངལ་སད་པའྱི་སྐབས་
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སུ་ཡང་། དཔེར་ན ་ཁ་སང་ེ་བའྱི་ཆར་  Satyavart Chaturvedi མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་རྱིགས་དང་། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མཇལ་འཕད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་གྱིས་གསུངས་བབ་ཐོག་ནས་ང་
ཚོ་སྱི་འཐུས་ཕག་སྲེལ་རྣམ་པ་ཚོ་ངོས་ནས་བཤུམ་དགོས་པ་དང་ ། ང་ཚོ་ཡར་ཞུ་གཏུགས་ཞུ་མཁན་ལས་ལྷག་ཁོང་གྱིས་
བཀའ་སོབ་གནང་དུས་དངོས་གནས་ཤྱིག ད་ལྟ་ེ་བའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཡུལ་མྱིའྱི་ངོ་རྒོལ་བརྒྱབས་ནས་སུད་བཙོང་ས་ཆ་
སོད་ཆོག་གྱི་མེད་གསུངས་འདུག  ཡྱིན་པ་ཡྱིནའང་(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  སྐར་མ་ ༡ ཕུལ་བ་དེ་ཡང་
རོགས་ཚར་སོང་། ) ཁོ་རང་གྱིས་ཞལ་པར་བཏང་མ་ཐག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་མུ་
མཐུད་ནས་འབེལ་བ་བཞག་རྒྱུ་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང ས་སྟོང་པའྱི་དུས་
ཚོད་དེ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ལས་ལྷག་པར་གལ་ཆེན་དུ་བརྩྱིས་ནས ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས།  གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་བརན་
འཕྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་འཁོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་ན ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ལྷག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། སྱི་འཐུས་
སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཞུས་མ་དགོས་ན་བསམ ས་སོང་སྟེ། ཡང་གོ་
སྐབས་ཤྱིག་ཞུས་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། སོ་སོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་དེའྱི་གོང་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ལན་དེ་གང་ཡང་རག་མ་སོང་སྟེ།  དེ་རྱིང་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཧ་གོ་སོང་ཞེས་དང་པོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ པ་དེ་སོ་སོ་རྒྱུན་ལས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ ། གལ་སྱིད་
རྒྱུན་ལས་ཤྱིག་མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། ཞུས་དགོས་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན ། སོན་མའྱི་ང་
རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲེལ་པོས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུག ས་གནང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཕག་ལས་དུས་ཚོད་ནང་
ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས ། དེའྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་སྟངས་
ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་བཙུག ས་
ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ངས་དེ་ལ་འགལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ས་མའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པ་དེ་བརེད་དེ། ད་ལྟ་འདྱིར་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འབོད་སྐུལ་གནང་ བའྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འགྱུར་བ་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་གིན་བསད་པ་ཡྱིན ་ན། ང་ཚོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་འགོ་བསམ་པའྱི་ཚོར་
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སྣང་ཞིག་སོ་སོ་ལ་སེབས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་གང་ དང་གང་ཡྱིན་
པ་དེ་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཞྱིང་ཕ་བ་བཀོད་ནས་བཞག་འདུག  དེའྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་རྒྱུ།  དེ་དག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དེ་ག་རང་གྱིས་བཙུག ས་རྒྱུ་མ་གཏོགས།  ད་ལྟ་འདྱིས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་འཁོད་མྱི་འདུག  དེ་རྣམ་པ་ཚོའི་མཁེན་རོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་གཙོ་བོ་དེ་
ངས་འདྱི་ནས་མར་ཀློག་གྱི་མྱིན ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགན་གཙོ་བོ་དེ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལག་
བསྟར་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་གཏོང་གྱི་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བོ་འདོན་ འཆར་ཕུལ་གནང་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག  གྱིས་པ་དེ་ལ་བསབ་གཞྱི་དང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་གཏན་
འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་གསར་གཏོད་དང་དེ་དག་
ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་གཅྱིག  དེའྱི་ཐོག་ནས་ནག་ཐྱིག་བཞྱི་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། བཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་དང་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གང་
དགོས་སྐབས་འཕལ་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ ། གསར་གཏོད་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྟངས་འཛིན་བཅས་བྱ་རྒྱུ་
ཞེས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་སེམས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དེ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་བའྱི་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་མཁས་དབང་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་རེ་
རེ་ལ་ཕེབས་ཏེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་དེ་འདྲ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ་མ་རེད། ང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེ་སེམས་ནང་ལ་གཤོང་གྱི་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཕེབས་ཏེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་
དེ། དེར་བརེན་འདྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་གྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཡོད་པ་འདྲ་ པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་དོན་སྙྱིང་པོ་དེ་
ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་བྱས་དང་མ་བྲེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྩེད་མོ་རྩེ་མཁན་དེ་འདྲ་
ཡོད་རྒྱུ་རེད། གོ་སྐབས་འཛིན་མཁན་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་ཞལ་གཅྱིག་ནས་ག་རེ་གསུང་གི་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།  བོད་ནང་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་གང་ལྟར་དོ་སྣང་ཆུང་ཆུང་དང་གནད་འགག་ ཆུང་ཆུང་བཟོ་
བའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ལ ། བཙན་བྱོལ་ནང་ང་ཚོས་དོ་སྣང་ཆེ་ཙམ་བྱ་དགོས་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ལ་
དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྲུང་སྐྱོབ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་
མ་ལྔ་ཟྱིན་སོང། ) དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་སྐབས།  ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་དེས་སྱི་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་དེ་
ཚོ་མར་ཞྱི་འཇམ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས།  ངས་གོས་འཆར་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༢༩ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན།  འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་དང་།  
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་གྱིས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྦད་དེ་ཁག་ཁག་རེད་འདུག  དམྱིགས་ཡུལ་ཁག་ཁག་
ཡྱིན་པར་བརེན། ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་གྱིས་པ་དེ། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་བོད་པའྱི་མ་འོངས་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོར་
བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།  སྐད་ཡྱིག་དེ་འདྲའྱི་གོམས་གཤྱིས་འཇགས་པ།  དེ་འདྲ་ཆགས་པའྱི་རེས་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཐུབ་པའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད། དེ་གཏན་འབེབས་
བྱས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་མ་རེད།  ལོ་བཅུ་ཕྱིན་པ་རེད།  རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་
བའྱི་རེས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པར་བརེན་ལོ་བཅུ་ཕྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ལག་ལེན་ཐུབ་མེད་
ན། དེ་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕག་འགའ་ཤས་ལ་མྱི་ཚད་ལྡན་ཆགས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་དེ་རག་ཡོད་ པ་མ་རེད། 
ད་དུང་ང་ཚོ་ལོ་བཅུ། བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་འདྱི་འདྲར་བསད་ན།  ད་དུང་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དེ་འདྲའྱི་མྱི་ཚད་ལྡན་ཆགས་
པའྱི་ཤེས་ཡོན་དེ་མ་རག་པར་ལྷག་ན། དེའྱི་གོང་གུན་དེ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་གསབ་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
 ངས་དྲན་གསལ་ལྟར་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཁྱི་ཟུར་བཀའ་བོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་སོན་མ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང། ངའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བསམ་འཆར་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལ་བཏང་མོང་།  གལ་སྱིད་འདྱི་ནང་བཞྱིན་དེ་
དུས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་
བཀའ་མོལ་གནང་སོང། དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལག་ལེན་མ་བསྟར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་
ནས་རེད། ད་དུང་ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་ག་ལེར་ག་ལེར་བསྟར་རྒྱུ་བྱས་ན།  ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་མ་ འཁྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།  བོད་མྱི་ཚད་ལྡན་དང་བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང།  
གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་ཐོབ་དགོས་པ་དེ་མ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་གོང་གུན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ངས་གོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་ཚོགས་གསེང་སོན་ལ་བཀོད་ཁབ་གནང་བ་བཞྱིན། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་
ཞུས་པ་དེའྱི་ལས་འགན་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསྐུར་ཡོད་མེད་སྙན་སེང་གནང་དགོས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བར་བརེན། དེའྱི་ཐོག་
ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ཐོག་མ་དེར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ལ་ཚོགས་འདུ་གནང་བའྱི་སྐབས། གོས་
ཆོད་བཞག་པ་དེ་སྙན་སེང་ཞུས་ན་དྲན་སོང་།  དེའྱི་ནང་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་སའྱི་
དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཙོ་གྱུར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་གཞན་དག་དབར་སོབ་མའྱི་སངས་འབས་གཤྱིབ་ བསྡུར་བྱ་ཐབས་
ཡོང་སད། Krishna Murti སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དང་མ་སུ་རྱི་གནས་བཞུགས་  Pavan Kumar Gupta, Krishna 
Kumar, Manish Jain Ramu Mani Vanam, སོགས་ལ་སང་འབས་གཤྱིབ་བསྡུར་གྱིས་མས་ཞྱིབ་གནང་
རྒྱུའྱི་རེ་སྐུལ་གྱིས་ལས་དོན་འཕལ་དུ་ འགོ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དེ་རེད།  དེའྱི་
ནང་ལ་མྱི་འགོ་གསལ་བསད་པ་དེའྱི་སྐོར་རེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་སོན་ལ་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁོལ་འོག་ལ་ལས་
འགན་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཐོག་བསྐུར་བཞག་པ་དེ་དབྱྱིན་ཡྱིག་ནང་ལ་རྒྱ་གར་མྱི་སྣ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དབྱྱིན་ཡྱིག་ནང་ལ་སྙན་
སེང་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

TERM OF REFERENCE: 

Name of the Committee: Comparative assessment of Education standard of BEP 

school with other schools  

Background and Purpose: 

The Basic Education Policy, (BEP) was passed by the Tibetan Parliament in Exile, in 2004. 

On pilot basis, Mewon Peteon School was established in Dharamsala in 2005 for introducing 

the BEP and all schools run by Sambhota Tibetan Schools Society, (STSS) Dharamsala in 

2006 included. To further the implementation or BEP, Kashag has instituted Education 

Council in 2011 to help prepare new curriculum, publish text books and offer 

recommendations to the DoE, in fulfilling the purpose and visions of BEP 

Since it has been 10 years now. Education Council in its meeting on 30
th

 and 31
st
 October 

2013 felt the need and accordingly, recommended to Department of Education, to review and 

assess the performances (scholastic and non scholastic) of the schools under BEP run by 

STSS vis-a-vis regular other Tibetan schools. The committee of five members will visit a few 

representative schools of both schools. 

The DoE requests the committee to present their expert report and recommendations by the 

end of 2014. 

ཞེས་པ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི Terms of Reference ལས་འགན་དང་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དེ་རེད།  འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ལ་གཤྱིབ་བསྡུར་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་བཀའ་མངགས་
ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་ནས་མྱི་འགོ་ཐད་ལ་  Pavan Kumar Gupta ཁོ་རང་སོན་མ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་
ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཁོ་རང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་ཐེངས་གྱིས་བཏང་
གནང་འདུག རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ཐུགས་མེས་འདྲྱིས་པོ་རེད་འདུག  དེ་ནས་གྱིས་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་
འདེབས་གནང་བཞག་པ་  Prof. Krishna Kumar ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཧ་
ཅང་གྱི་སྙན་གགས་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོས་འབེལ་བ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་དགུང་ལོ་མཐོན་པོ་ཆགས།  སན་
གྱིས་ཡག་པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཕར་ཚུར་མང་པོ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་སྐུ་ངལ་འདུག་ཅེས་ཞལ་བཞེས་གནང་མ་སོང་།  དེར་
བརེན་གྱིས་པ་དེ་ལ་  Anuradha Gupta ཞེས་པ་དེ་ Pavan Kumar Gupta ཁོང་གྱི་སྐུ་ཟླ་རེད་འདུག  ཁོ་རང་
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གྱིས་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་སེ་ཁག་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་དངོས་སུ་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་བཞྱིན་པ་དང་ ། སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་
ཡང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འདྲ་བའྱི་སྱིར་བཏང་ཡྱིན་ན་  Alternative school ཟེར་བ་དེ་འདྲ་རེད།  དེ་འདྲའྱི་འཛིན་
སྐྱོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གཙོ་འགན་བཞེས་མཁན་དེ་འདྲ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ Manish Jain ཞེས་
པ་ཁོང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལ་སོན་མ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས།  གེང་སོང་དང་འབེལ་བ་བྱུང་བསད་
པ་དེ་འདྲ་རེད་འདུག  ཁོ་རང་ཡང་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་  UNESCO ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་དེ་འདྲ་རེད་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ Ramu Mani Vanam དེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་ལ་དྭགས་ལ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་གནས་
སྟངས་གང་འདྲ་འདུག  དེར་རོག་ཞྱིབ་བྱེད་དུ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད།  ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་རྒྱ་གར་
གསུམ་གདན་ཞུས་ཡོད་ཀང་ ། Krishna Kumar ཚབ་ལ་ Anuradha མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་ཡོད།  དེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་
ཚོགས་མྱི་ནང་ལ་སེར་བྱེས་ཀྱི་སོབ་སྱི་ཨ་ཅཱརྱ་རྱིན་ཆེན་ཚེ་རྱིང་ཞུས་པ་དེ་སེ་ར་བྱེས་ནས་ཡག་པོ་མེད་དམ་ཞེས་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་འདུག  དེར་བརེན་ཁོ་རང་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་བལྟ་རོག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད།  དེ་ནས་ད་གྱིན་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་ ། རྩ་བའྱི་ཐར་
ལམ་སོལ་མ་ལགས་ཕེབས་རོགས་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་རེད། ཐར་ལམ་སོལ་མ་ལགས་ཐོག་མར་འགྱིག་གྱི་རེད་གསུང ས་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་སོལ་མ་ལགས་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལན་
འབྱོར་སོང་། དེ་ནས་མཁས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ་ིདུས་ཚོད་
ཀྱིས་སྟབས་འགྱིག་མ་འགྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གཞན་ཚོགས་མྱི་ལྔ་པ་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་རྒྱ་ཆེ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འཁོད་པ་
ཡྱིན་པར་བརེན ། ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  བཀོད་ཁབ་དེ་ག་དུས་
བཏང་གནང་བ་རེད་དམ།) བཀོད་ཁབ་འདྱིའྱི་ཁ་ཤོག་དེ་ད་ལྟ་འདྱིར་མེད་པས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩།༢༠ བར་ལ་རྡ་རམ་ས་ལར་འཛོམས་རྒྱུ་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་འཛོམས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ 
ལ་ཚང་མར་དུས་ཚོད་བསྟུན་དགོས་དུས་དེ་འདྲ་བྱས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་མཁས་པ་རྣམས་སོན་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༩ ཡར་འཛོམས་ཏེ། དེ་ནས་ལས་ཀ་དང་དེ་ཚོའྱི་གས་ལ་མར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྩ་བའྱི་ཡྱིག་ཐོག་ན་ཡོད་པ་རེད་མོད། ངག་
ཐོག་ནས་བཀའ་མངགས་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཁོང་རྣམས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་
བསྡུར་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ལ། གཅྱིག་བྱས་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ ༢༠༡༤ ལོ་མཇུག་གྱི་གོང་ལ་ང་ཚོའྱི་
སྙན་ཐོ་དེ་ཕུལ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ཐེངས་
མ་གཅྱིག་གྱི་མ་འགྱིག་པ་བསྐྱར་དུ་གྱིས་པ་དེ་འདྲ་ཕེབས་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་
འདྲ་བྲེད་དུས་དེ་ཚོའྱི་གས་ལ་འགྱུར་བ་ཕར་ཚུར་བཏང་ཆོག་པ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ།  གྱིས་པ་དེ་
ཡང་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་དེ་
འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བསྣོན་པ་བརྒྱབས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་ པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དྲན་
སོང་། དེ་ནས་ད་ལྟ་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ང་རང་གྱི་དྲན་ཚོད་ལ་ད་གྱིན་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐུགས་འཚབ་གནང་བ་ཞྱིག་
ལ། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་དེས་གཤྱིབ་བསྡུར་ཞྱིག་གནང་སྟེ་གལ་སྱིད་ཞན་པ་དེ་ཡག་པོ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་
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འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་མ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མེད།  ལས་
ས་པོ་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་འགོ་རྒྱུ་ཡང་མ་རེད། ལས་དོན་ཐོག་ནས་དངོས་སུ་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བསད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཐོན་གྱི་འདུག  ངས་གཅྱིག་གཅྱིག་
གྱིས་གྱིས་སུ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་མོད ། ངས་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན ། དཔེར་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་ པ་ཡྱིག་
རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཐོན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བའྱི་སེམས་ཁལ་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ན། ཨྱིན་ཇྱིའི་གནས་ཚད་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ཡོང་ཟེར་ནས་སེམས་ཁྲེལ་དེ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་
ཐོན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སོབ་མ་ཚོ་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ང་ཚོས་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་སའྱི་སོབ་གྲྭ ར་ཚོགས་འདུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དེ་དུས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  ཨྱིན་ཇྱིའི་
གནས་ཚད་ཀྱི་སང་ལ་སེམས་ཁྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁོ་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱུགས་ཚད་འདྲ་མམ་ཐོན་
ཡོང་གྱི་འདུག  བོད་ཡྱིག་ནྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གསུངས་མ་དགོས་ པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་དུས་ང་ཚོས་བཤད་བསད་པ་ལས་
མཁས་པ་ཚོས་ཡར་དངོས་སུ་སྙན་ཐོ་དེ་ཡང་དེ་ནང་བཞྱིན་ཐོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སང་ལ་
བལྟས་ཡོང་དུས ། སེ་ཚན་གསུམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོང་ བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་
གཞན་པ་ལ་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་གཞན་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གྲུབ་འབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། དེ་ལ་
དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམས། དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ འཐུས་མི་རྣམ་པ་
ཚོས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡྱིས་རྩ་བའྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་རེད། ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གང་ལྟར་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་སེབས་པའྱི་མཚམས་ལ་སྐད་ཡྱིག་གྱིས་པ་དེ་
ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་ཚན་ནང་ལ་ཁ་པ་དེ་སྐད་ཡྱིག་དང་ཚད་མ་རྱིག་པ་གཞན་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིས་
སེ་ཚན་ནང་ལ་ནང་གསེས་བརྒྱད་པའྱི་གསུམ་པ་དེ་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་ པ་ཐོན་སྐབས ། རང་སྐད་ལས་གཞན་
པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་དགོས་ཡོད་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་དུས་དེའྱི་ཆ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི ར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱིས་ལྡན་གྱི་བོད་མྱི་ཞྱིག་བཟོ་
རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་བསད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་
བསམ་པའྱི་ཤུགས་རྒྱག་མཁན་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད།  དེ་འདྲ་མ་རེད ། རྩ་བའྱི་ཤུགས་དེ་ག་རང་གྱི་སང་
ལ་རྒྱག་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ལ། སྐད་ཡྱིག་གྱིས་པ་དེ་སྐད་ཡྱིག་ལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་པ་དགོས་ཡོད་གསུངས་ཡོད།  བྱང་ཆུབ་
པ་ཟེར་དུས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་སྐད་ཡྱིག་གྱིས་པ་དེ་རང་གཞྱི་བརན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ བསྐྱོད་ཐུབ་ཀྱི་
རེད། ཁ་སང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  དེ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་འགན་ཁུར་ཞྱིག་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཞུས་མུས་ཡིན་ཞྲེས་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་ཡྱིན། ད་ལྟ་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་སའྱི་སོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་འདུག་བསམ ས། དེ་མྱིན་ད་
ལྟ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གེང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་ ། འདྱི་གསལ་པོ་གོ་བརྡ་སོད་དགོས་པ་རེད་གསུངས་པ།  དེ་
བཞྱིན་དུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་སེལ་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཚོ། ཁ་སང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་
སོན་མའྱི་སོན་ལ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའྱི་སོབ་ཚན་སོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ལྷག་ཏེ་བྱུང་སོང་།  དེ་ལ་ང་ཚོས་
སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མཛད་འགན་བཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ་འགེལ་བཤད་གནང་
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ཡོད། དེ་སྐབས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཐུགས་མེས་པོ་བྱས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་པ་འདྲ་ པོ་བྱུང་སོང་། ང་རང་གྱི་
བསམ་བོའ་ིནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས ། དེ་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་
རོགས་བྱས་ན་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་ པོ་མ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ ས། ཞོར་འཕོས་ལ་
གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ TPR དང་། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་མར་སྙན་སེང་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།  དེ་སྐར་མ་
གཅྱིག་ནང་ལ་ཚར་ས་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་
ཆ་ཚང་ཅྱིག་གསུངས་གྲུབ་སོང་། དེ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འཕོས་ལྷག་ཡོད་ན ། མཐའ་མའྱི་གོ་སྐབས་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་གོང་ལ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  རྩ་བའྱི་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་ཟྱིན་པ་དེའྱི་མྱི་འགོའ་ིརྩྱིས་གཞྱི་ལ་ད་དུང་ འཐོལ་པ་དེ་འདྲ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཡྱིན་ན།།འགྱུར་བ་ཐེབས་སྱིད་ཀྱི་རེད་གསུང ་གི་འདུག དེ་བཞྱིན་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་
ཡུན་དང་། ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་ལས་བགོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཕར་མ་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། གནང་ཕོགས་པ་
རེད། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད ་བྱུས་ཀྱི་ལག་བསྟར་གནང་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ ། དེ་སོན་གོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་གཞྱི་རྩའྱི་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ཙམ་མཁེན་རོགས་ཡོད་པ་རེད།།ད་དུང་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་དགེ་དང་སྐྱོན་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག  གནས་སྟངས་གང་ཞྱིག་
ཆགས་འདུག་དེ་ཚོའྱི་རོག་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་བྱས་ནས ། སོབ་གྲྭ་གཞན་དང་ལྷན་དུ་མཚུངས་བསྡུར་དང་ཞྱིབ་བསྡུར་ག་རེ་གནང་
བ་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གི་འདུག 

ད་ལྟ་དེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་གནང་པ་དེར་སྦུན་ཉར་ལ་མཐོ་རྱིམ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་
འདིའྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅྱིག་
ལ་བཀའ་འགུག་གནང་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ།  སྱིར་བཏང་གྱི་སྦུན་ཉར་གྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་དེ་
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ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་མ་རྩ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཛིན་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་
དེའྱི་ནང་ལ་ལོ་བཞྱི་རྱིང་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་དགེ་དང་ སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སོབ་དགེ་གྱིས་ཀར་ལོ་བཞྱི་བཞྱི་བྱས་ནས་ཐོན་ཡོང་
དུས། B.A དང་ལྷན་དུ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད།  ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་ཁོ་རང་
གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་དང་སོབ་ཚན་
གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ངོས་འཛིན་ཐོབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེའྱི་ནང་ལ་ཁད་ཆོས་
གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན ། ལོ་བཞྱིའི་རྱིང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ལ་བོད་ཡྱིག་སོང་ བརྡར་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།  སོན་མ་ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཡན་ཆད་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་དེའང་རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
པ་རེད་ཞེ་ན།  ལག་ལེན་བསྟར་དུ ་འགོ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་ཤེས་ཚད་ཀྱི་གནས་བབ་བལྟ་དུས།  འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་
ཐོན་པའྱི་དགེ་རྒན་དྲུག་ཡོད་ན།  ལྔ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་མ་གཏོགས།  འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཡན་ལ་བོད་
ཡྱིག་སོབ་ཚན་མུ་མཐུད་མ་ལེན་པ། དེ་ནས་ཡར་མཐོ་རྱིམ་ B.A སོབ་སོང་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་
དེ་མཚམས་ལ་ལུས་བསད་མཁན། མ་ཟད་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཡྱིན་མིན་བལྟས་
ཡོང་དུས། བརྒྱ་ཆ་དམའ་པོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཡྱིན་མཁན།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་སམ་བྷོ་ཉ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ལེན་ནས་དེ་དག་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་བྱས་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་སོན་མ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་
བོད་ཡྱིག་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་སོབ་དང་མ་བསབ་ཅེས་པ་དེ་ཆགས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྦུན་ཉར་གྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་
བཅུ་བཞྱི་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་རང་ནས་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་བསད་པ་བཟོ་དུས།  རེས་མ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་
ལ་བསབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེར་བརེན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ངོ་
སོད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ངོ་སོད་བྱེད་པ་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་གང་ཡང་འགོར་གྱི་
མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ལོ་རྱིམ་གསུམ་པ་ལ་སེབས་པའྱི་རེས་ལ་ངོ་སོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་
གྱིས་ནང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།  ལོ་རྱིམ་བཞྱི་པ་ལ་བསེབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ངོ་སོད་བྱ ས་པ་ཡྱིན་ན། བྱེད་མ་ཐུབ་པ་
ཡོད་པ་མ་རེད། དང་པོ་གལ་ཆེ་བ་དེ་ལ་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་བཞྱི་བར་དུ་ལོན་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་
ཤོས་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ལྟ་འཆར་གཞྱི་དེ་ལྟར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། 

དེ་སོན་གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་གོང་ལ་ད་ལྟ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་དགོས་པ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་
རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་ལ་ང་ཚོས་དཔྱད་ཞྱིབ་གཅྱིག་བྱས་པ་རེད།  དེའྱི་སོན་ཙམ་དེ་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཁོན་
བསོམས་ཕྲུ་གུ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དེར་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་སྐྱེད་བསྱིངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སོང་བརྡར་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད།  དེའྱི་
སྐབས་དེ་ལ་ང་ཚོ་གོ་བུར་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་དེ་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གསལ་བསགས་
གང་ཡང་མེད་པར་སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་གཅྱིག་བལྟས།  དེ་ཡང་སྐད་ཡྱིག་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་རེད།  དབྱྱིན་ཇྱི་དང་བོད་
ཡྱིག་གྱིས་ལ་བལྟས་དུས། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་དང་པོ་དེ་སྲེ་ལི་ཀུའི་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག གྱིས་པ་གྷོ་པལ་པུར་ཐོན་ཡོང་གྱི་
འདུག གསུམ་པ་དེ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག  དེར་བརེན་དབྱྱིན་ཇྱི་དེ་ནམ་རྒྱུན་སེམས་ ཁྲེལ་མང་པོ ་བྱས་བསད་
ས་དེ། གང་ཙམ་ཡག་པོ་ཐོན་ཡོང་དུས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་པ་རེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སུ་ཇཱ་དང་པོ་ཐོན་ཡོང་
གྱི་འདུག གྱིས་པ་དེ་དཔེ་སྟོན་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག   དེར་བརེན་སུ་ཇ་དང་པོ་ཐོན་ཡོང་དུས ། དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ལ་སུ་ཇཱ་
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ནང་ལ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་སོན་ནས་ཤས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་དཔེ་སྟོན་
སོབ་ཕྲུག་ཚོ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་སུ ས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་ཐག་ ཆོད ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་
དགོངས་འཆར་ཞྱིག་འཕོས་སོང།  དཔེ་སྟོན་སོབ་ཕྲུག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན་པའྱི་རེས་ལ་ཁོ་ཚོ་བདག་མེད་ལྟ་བུ་ འཇོག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན་ནས་ཁོ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོ་སོ་རང་མོས་བྱས་ནས་འགོ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དཔེ་སྟོན་གྱི་སོབ་སྱི་ཕར་ཚུར་བཏང་ནས ། མ་སུ་རྱི་དང་སོན་ཉ་ཁུལ་ལ་འཛིན་
གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་དེ་གང་དུ་སེབས་ཀྱི་འདུག ཁོ་ཚོ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་འདུག   དེ་ཚོ་ང་
ཚོས་མུ་མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལག་ལེན་གཙང་མ་ བསྟར་གྱི་ཡོད།  སྙྱིང་པོ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ན། དཔེ་སྟོན་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་ཡོང་བའྱི་རེས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོང་གྱི་རེད། གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས་ སྲ་ཏག་ཏག་བྱས་ནས་མཐར་ College མཐོ་སོབ་ཏུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་
དང་། དེའྱི་རེས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ཤེས་ཚད་དེའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་སྤུས་ ཀ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་དུས།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་པ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  དོ་སྣང་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བྱ ས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་དེའྱི་སྐོར་ལ་གང་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་རྩ་བའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
ཀྱི་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གཏན་འཁེལ་ཚར་ བ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསྣོན་པ ་
དང་འགྱུར་བཅོས་ལྟ་བུ་གང་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་གནང་སྟེ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་པ་བྱས་ན།  ཡག་པོ་ཡོང་
ངེས་སྙམ། རྩ་བའྱི་ང་ཚོ་གྱིད་སད་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་དྲགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་ ། གྱིད་སད་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རེད།  གང་ལྟར་
གཅྱིག་གྱིས་འགྱིག་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མྱིན་འགོ་བསམ་བསམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆྲེ་གནང་། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གལ་
ཆེན་པོར་རྩྱིས་ནས་ཆ་ཤས་བངས་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་དང་བཀའ་བོན་གཞན་གྱིས་ཀང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་གལ་ཆེན་པོ་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་མྱིན་
ཞྱིག་དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གེང་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་སྟངས་དེ་ཚོགས་གཙོའྱི་གོ་བ་ལེན་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐ་སྙད་དེ་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་མ་སོང་སྟྲེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་
ཀྱི་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་དུ་སེབས་རྒྱུར་དོགས་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་
རྒྱུ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོགས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས། ཡང་སྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་ན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་ ། ཡང་སྱི་འཐུས་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་འདྱི་རྩེད་མོ་རྩེད་སྟངས་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའྱི་ཚིག་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་གནང་བ་རེད། འདྱི་
ཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་དེ་བཞག་དང་མ་བཞག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད།  འཛིན་སྐྱོང་
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བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནང་བ་རེད། སྱི་འཐུས་ནང་དུ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་དགོས་པ་
དེ་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་ སྲེལ་པོ་གིས་ནས་འདྱི་བྱེད་དང་འདྱི་མ་བྱེད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་
གསུངས་ཆོག་གྱི་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་
ནས་ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་དེ་ཚོགས་གཙོ་ སྲེལ་པོ་གྱིས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  དེ་རྱིང་ཚོགས་ཁང་དེའྱི་
ནང་དུ་སེབས་ནས་མ་གཏོགས་ཤེས་མ་སོང་ཞེས་འདྱི་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕག་བྱིས་གནང་བ་དང་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ལ་གསུངས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་ལྟ་བུ་འདྱི་ཕན་བུ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་མེད་འགོ་བསམས་བྱུང། བརྒྱུད་རྱིམ་ཆགས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་
རེད་ཞུས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ལ་ལྷོ་ཕོགས་ནས་བོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ ལ་ཕག་བྱིས་
གནང་བ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་མེད་སེམས་
འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཕག་བྱིས་ཕེབས་པ་རེད།  ཕག་བྱིས་ཕེབས་པ་འདྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་བ་
རེད། གོ་བསྡུར་གནང་ནས་ཕག་བྱིས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག  དེར་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་།  འབེལ་ཡོད་ལ་
མར་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཕག་བསྟར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་གསུངས་ནས་ལན་ཞྱིག་
གནང་བ་རེད། དེའྱི་ལན་འདྱི་ཚུར་སེབས་རྒྱུ་ལ་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་ འཚམས་ཤྱིག་འགོར་བ་རེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༧ ལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ལན་དེ་ འབོར་བ་རེད། ལན་དེ་འབྱོར་བའྱི་མཚམས་ལ་ངས་གོང་དུ་ཚིག་དེ་འདྲ་
བེད་སོད་བཏང་སོང་ཞུ་གནང་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀ་སྐབས་དེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་
སྐབས་ལ་ག་རེ་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་རེད།  འབེལ་ཡོད་ཡྱི་གེ་གཏོང་མཁན་གྱི་མྱི་དེར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་
བཤད་ག་རེ་གནང་བ་དེ་མར་ལན་གཏོང་རྒྱུ་བྱས། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ།  བརྒྱུད་ལམ་
གྱི་ཐོག་ནས་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དེའྱི་སྐོར་ལ་གེང་
སོང་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་སེ་ཚན་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱུན་འབེལ་སེ་ཚན།།
འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་དང་ཆབ་སྱིད་སེ་ཚན་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཕྱི་ཟླ་  ༦ ཚེས་ ༡༡ ྱིན་
མོར་ག་རེ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅྲེས་ཞུས་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་
བསྟར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག  དེ་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱིས་འགན་ཁེར་དགོས་ཀྱི་ཅེས་དེའྱི་སྐབས་
ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་གོང་དུ་ཡར་བ ཞྲེངས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་
སོང། གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་ལ་འགན་སད་པ་རེད།  དེ་ནས་ལས་འགོ་
བཙུགས་ནས་རྩ་བའྱི་ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་ཀ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ཚུར་ཕོགས་
ཕེབས་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་གྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་
རེད། ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་བསྟར་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 
༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ ནང་ལོགས་ལ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།  འདྱིར་བཀའ་ལན་ག་རེ་ཕེབས་པ་རེད་ཞུས་ན།  
དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  ཟབ་སོང་ལ་སོགས་པ་གོ་སྱིག་ཞུ་
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དགོས་པ་དེ་འདྲ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ བར་དུ་འགངས་རོགས་གྱིས་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།  ད་ལྟ་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ནས ། གོང་དུ་སྙན་སོན་གནང་བ་དེ་ག་རང་
རེད། གསལ་བཤད་གནང་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གྱིས་པའྱི་གོས་གཞྱི་དང་གོས་ཆོད་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་གོས་གཞྱི་ཐོག་མའྱི་ནང་དུ་མེད་པ་ཞྱིག་རེས་སུ་
འཕོས་ནས་འཕོས་དོན་གོས་ཆོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་གོང་དུ་སྙན་སོན་གནང་བ་དེ་ག་རང་རེད།  
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་སའྱི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཙོ་འགྱུར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ ། སོབ་གྲྭ་གཞན་དག་དབར་
སོབ་མའྱི་སངས་འབས་གཤྱིབ་བསྡུར་བྱ་ཐབས་ཡོང་སད་ཞེས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་  Comparative assessment 
ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་བྲེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱིས་ཚེས་གངས་
དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བསམས་ཕེབས་རོགས་གྱིས་ཟེར་བའྱི་དེའྱི་ྱིན་མོ་རང་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་རེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ ཅྲེས་ཞུས་ན། འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐག་ ཅིག་བཅད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ ། དེ་རྱིང་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིར་ཕན་གྱི་མེད་འགོ་བསམ ས་བྱུང། དེ་
ནས་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ཁོན་བསོམས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གནང་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༢༣ ྱིན་མོར་ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་སྙན་ཐོའམ་གྲུབ་འབས་སྙན་ཐོ་དེ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བསམས་ཕེབས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅྲེས་ཞུས་ན། བརྒྱུད་རྱིམ་
དེ་དག་དང་གཙོ་བོ་ལས་བེལ་གྱི་དབང་གྱིས་མཇུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་ལས་བརེ་པོ་ཐེབས་
འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས ། ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ བ་ཡྱིན་ནའང་ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱུན་ལས་དེའྱི་
སྐབས་སུ་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རྒྱུན་ལས་ནས་ འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་
གྱིས་ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག  གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག་དེ་ནས་མར་དོན་ཚན་ལྔ་བྱས་པ་ཞྱིག  ཁག་གཅྱིག་དྲེ་གོང་དུ་འབེལ་
ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གོས་ཚོགས་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་དུ་བཞེངས་ནས་བཀའ་གནང་སོང།  འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཐའ་མ་
འདྱི་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ ཅྲེས་ཞུས་ན། "གོང་འཁོད་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་བརེན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་ད་ཐེངས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་
ཏེ། མ་འོངས་པར་སྱིར་ཁབ་པའྱི་གནང་ཕོགས་ཁ་གསལ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བཟོ་གལ་མཐོང་བའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་"ཞེས་འདྱི་
སྙན་སེང་ཞུས་ནས ། རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་སྙན་ཐོ་དེའྱི་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་སྟབས ། རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་
ནས་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ།  གལ་སྱིད་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག  འདྱིའྱི་ཟྱིན་བྱིས་དེ་ད་ལྟ་ནས་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
ཞེས་བཀའ་མོལ་དེ་བྱུང་བ་རེད། བཙུགས་མྱི་དགོས་ན་བཙུགས་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད།  གལ་སྱིད་འཛིན་སྐྱོང་
གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་སྐབས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གྱིས་ལ་འདྱི་གསུངས་ཡོད་ན།  ང་ཚོས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གཙུགས་ཡོད།  རྣམ་པ་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་དགོས་ས་རེད་དམ་གསུངས་ཡོད་ན།  ཁོང་
གྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་ཡོང་གྱི་རེད།  རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ང་ཚོས་བཙུགས་
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དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་རང་གྱིས་གཅྱིག་བཙུགས་ཡོང་དུས ། ང་ཚོ་ཕར་ཙམ་བཞག་ན་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་
དེ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་
ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞུ་ཡྱི་རེད།  གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་གཏོང་དགོས་དང་མྱི་
དགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རང་ ། དེའྱི་སྐབས་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།  འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་
ནས་གསུངས་མེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་གང་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་གནད་དོན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གྱིས་བཙུགས་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནད་དོན་
ཞྱིག་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་བཟོ་རྒྱུ། གཞུང་འབེལ་
གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུར་ཐག་ཆོད་པ་རེད།  ཐག་ཆོད་
ནས་དུས་དེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སེབས་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད།  ཚོགས་གཙོས་འགེལ་བཤད་ཞུ་
དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚང་མས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གྲུབ་སོང། འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་
བའྱི་སྐབས་ལ་སོན་གེང་ནང་ལ་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང།  དེ་ནས་མར་
ཚིག་ལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ག་རེ་བརོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན།  བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་བཙན་བྱོལ་
བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ལོ་བཅུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྱིད་བྱུས་དེ་བོད་པའྱི་
སོབ་གྲྭ་སྱི་ལ་ཁབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་སེ་ཚན་ཁ་ཤས་ལ་ལག་བསྟར་དགོས་པ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་མྱི་དགོས་
པ་ཞྱིག་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ན་དེང་གྱི་ཆར་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཚོ་ཡང་ཤེས་ཡོན་སྱིད ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར་ཟེར་བ་དེ་མྱི་གཞན་གྱི ས་བཤད་ཀྱི་འདུག  སྱི་
ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུང ་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ག་རེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན།  བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུའང་དེ་ལྟའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་རྩོམ་རྱིམ་སེལ་བྱས་པ་བཅས་ལ་བརེན ། ད་ཕན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཅས་གོང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ཞུ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་དེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་
དེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བརེན།  ཡང་ན་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་ཤྱིག་གནང་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ པའི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་མྱིན་བརྒྱུད་ལམ་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་ག་རེ་ཆགས་འདུག་
དང་མྱི་འདུག་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད།  རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་དང་
གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད།  སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དེ་རྱིགས་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད།  དེ་ནས་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་འཕོས་ཡོང་དུས ། བཀའ་མོལ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན ། ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཕག་ལས་གང་
འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་རེད། ཕག་བསྟར་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་པ་མ་རེད། གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།  
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ད་ལྟ་དེ་ཆེད་བཙུགས་ ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༨ ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་
ཞེས་པ་དེ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་མཐའ་མ་དེར་གང་བརོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སམ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀུར་བའྱི་ལས་འགན་ཡང་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ལས་འགན་འཁུར་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་ནང་ཚུད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་
པའྱི་གནས་སྟངས་དང་།  ང་ཚོ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་
མོལ་གསུང་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། འོས་བླུག་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་རྱིམ་ག་རེ་ནང་ཆ་
ཤས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད།  སོ་སོའ་ིདགོངས་
ཚུལ་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག སོ་སོའ་ིདགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞན་གྱི་ཀུན་སོང་ལ་
དོགས་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བངས་པ་ཡྱིན་ན ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རྒྱབ་ཏུ་
ཀུན་སོང་ག་རེ་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་
གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་སེབས་ ནས་ཀུན་སོང་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས།  ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་ ། དེའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ལ་དོགས་གཞྱི་བངས་པར་བརེན་དེ་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ།  དེར་བརེན་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་ལ་སྐད་ཆ་མཐོ་དམན་ཏན་ཏན་
ཡོང་གྱི་རེད། ཚོར་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེས་ང་ཚོ་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྱིལ་ལ་གནོད་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲ་རྩ་
བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཤད་ས་དེ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རེད།  ཕྱི་ལ་འགོ་ནས་མྱི་མང་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ།  
བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལས་ལྡོག་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  
དེའི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་རེད།  སྐད་ཆ་མཐོ་ཙམ་དང་དམའ་ཙམ།  དེ་བཞྱིན་ཕན་བུས་མཐུན་ དང་
མཐུན་རེན་གྱིས་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་ལ་གནོད་རྒྱུ་དང་ ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་རྩེད་མོ་རྩེད་
ཡུལ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། གང་ལྟར་ཚང་མས་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་དང་མང་པོར་དགོངས་
པ་བཞེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།  སོ་སོའ་ིདགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུང་དགོས་ན ། མྱི་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀང་ད་དུང་
ཕག་བརངས་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བཞེས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འོས་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཚར་
བའྱི་རེས་སུ་འོས་བསྡུས་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་།  དེ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་བྱུང་།  དེ་དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་ཟེར་བ་དེ་
རེད། འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་བསམ་ཚུལ་གྱིས་ཀ་བྱུང་བར་བརེན ། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན།  འོས་
བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ན་འཛུགས་དགོས་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན ། 
སྙན་ཐོ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་སྙན་ཐོ་དེ་འཛིན་
སྐྱོང་ལ་འགོ་ཡྱི་རེད།  ཡང་མྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད།  འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་པ་དེ་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག  འོན་ཀང་དེའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཁེར་ཡོང་དགོས་ཞེས་ལམ་སྟོན་
གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འོས་བསྡུ་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་གལ་སྱིད་འཛིན་སྐྱོང་
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དེས་འཐུས་པ་བྱས་ན ། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སེབས་དགོས་པ་རེད།  དེ་མ་གཏོགས་ཡང་མ་འོངས་
པར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཤོད་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཚོགས་གཙོས་འོས་མ་བསྡུས་སོན་ནས ། ཚོགས་འདུའྱི་
འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དང་མྱི་འཛུགས་རེད། དང་པོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་རྣམས་ཕག་བརངས་
རོགས་གནང་།  འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་  ༡༧ འདུག འཛུགས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་རྣམས་
ཕག་བརངས་རོགས་གནང་། ༡༥ འདུག གཞན་རྣམས་བར་བཞུགས་གནང་བ་རེད། མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་དེ་
འཛུགས་དགོས་པ་ཆགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེའྱི་རེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དེ ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣༠ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་
རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སོན་གེང་། 

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་དང་།།འཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
རྣམས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་བསྐོ་གཞག་དང་།།དེ་དག་གྱི་འོས་ཆོས་དང་།།གནས་སར་གནས་སོས་སོགས་ཁུངས་སོ་སོས་
གཏན་འབེབས་ལྟར།།ད་བར་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་དེ་ལྟར་ཡང་།།བཀའ་ཤག་དང་འདེམས་ལྷན་དབར་ཁྱིམས་འཛིན་དང་
ཁྱིམས་བཟོ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་སྱིག་གལ་སེ་ཚན་སྱིའྱི་ལས་བྱེད་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ས་མྱིག་དང་ལས་འགན་
བཀོད་སྱིག་གནང་ཕོགས་ལ་བརེན་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིམ་འཕད་མ་ཟད།།ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྱིག་གལ་སེ་
ཚན་སྱིའྱི་གནས་རྱིམ་གོང་མར་འཚང་རྒྱུགས་སྙན་ཞུ་འབུལ་སྐབས།།འདེམས་ལྷན་ནས་ལས་བྱེད་དེར་སྱི་འགེ་ལྟར་གྱི་རང་
ལོ་ཆག་ཡང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་མ་སད་པ་སོགས་སྱིག་དོན་གོ་བ་ལེན་སྟངས་གཅྱིག་གྱུར་མ་བྱུང་བའྱི་དཀའ་རོག་མུ་མཐུད་
ལྷག་པ་དང་།།དེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་འཛིན་དང་ཁྱིམས་བཟོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་པ་གནས་སོས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་
མེད་པས།།དེ་དག་ལོ་ཡུན་རྱིམ་སོང་གྱིས་གནས་རྱིམ་གོང་མ་གོང་མར་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་པའྱི་ལས་བྱེད་ཕུང་གསོག་
འབྱུང་ེན་ལ་སོང་།།ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་།།སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།།སྱིད་སྐྱོང་།།སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན།  འདེམས་
ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ལྷན་ཚོགས་ས་རེས་གནང་སྟེ།།གནད་དོན་དེ་འབེལ་གྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་
ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་དང་། འབེལ་ཡོད་ཁྱིམས་སྱིག་གཞན་ཁག་བཅས་པར་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་
འཛུགས་གནང་བའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབྱོར་ཐོག་སར་ཡང་གོང་གསལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་
གནང་བའྱི་མཐའ་དོན་ཐག་གཅོད་དོན་ཚན་།༨།ཅན་གྱི་ནང་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང་།།རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཕུད།།ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་
ཐད་བསྐོ་མ་དགོས་པར།།འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་སྱིག་གལ་སེ་ཚན་སྱིའྱི་ལས་བྱེད་སྱི་མཚུངས་འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ་
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ཞེས་གསལ་དོན་ལྟར།།དེ་འབེལ་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་
རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐོང་། 

གོས་ཆོད། 
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་དང་།།འཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
རྣམས་ཀྱི་འདེམས་བསྐོ་དང་།།ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་སྱི་ཡོངས་བྱེད་སོ་དང་།།དེ་དག་གྱི་བང་དོར་དང་
ཐོབ་ཐང་བཅས་པར་འབེལ་ཆགས་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དགོས་པར་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་དང་།།འཛིན་སྐྱོང་
གྱིས་ཕོགས་ནས་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་ལམ་སྟོན་ཞྱིབ་གསལ་དང་བཅས་
བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དང་།།ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༩ པ་མ་ཚུགས་གོང་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲེལ་པོར་འབུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ།།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༤།
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནང་དོན་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ང་
ཚོ་འབེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང།  འབེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ལ་ཚིག་འདོན་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡར་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་
དེ་ད་ལྟའྱི་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོར་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། 
འདྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོ་གཞན་དང་མམ་དུ་ཟླ་ སིལ་བྱེད་དགོས་དང་མྱི་
དགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས། འདྱི་ཟླ་སིལ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བང་དོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་ཕར་མཐུད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད།  སྱིག་གཞྱི་གཞན་མེད་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།  
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་གྱིས་པ་གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་རེད།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ ཀ་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  
གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༣༡ པ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་ག ་ཟྱི་དགེ་
བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ྱིན་རེའྱི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན།། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

བདུན་པ། 

 

 

ནང་གསེས། ༡།

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ལས་
དོད་ཐོག་ྱིན་དོད་ཐོབ་ཐང༌། 

 

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌།  ཕོགས་
བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་དོན་
ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌།  གོས་ཚོགས་ཚོགས་
བཅར། ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་
ལས་བཅར་སྐབས་ཡར་མར་ལམ་བར་
ྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་དང་ལས་ཡུན་ྱིན་
གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་རེས་གཟའ་སེན་པ་
གྱིས་པ་དང་བཞྱི་པ།  གཞུང་འབེལ་གུང་
གསེང་ཁག་བཅས་ཚུད་པའྱི་ལས་དོད་
ཐོག་ྱིན་རེའྱི་ཕོགས་བསྐྱོད་ྱིན་དོད་
འཐོབ་རྒྱུ།།

སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད་དང༌།  ལས་
དོད། ྱིན་དོད།  དེ་བཞྱིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་དོད་དང་ྱིན་དོད་ཐོབ་ཐང༌། 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་
མཚན་མཐོང་དོད་དང༌།  ལས་དོད།  ྱིན་དོད་
བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་
འབེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། 

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌།  ཕོགས་
བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསྐྱོད་དང༌།  གོས་ཚོགས་ཚོགས་བཅར།  ཆེད་
བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ལས་བཅར་སྐབས་
ཡར་མར་ལམ་བར་ྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་དང་
ལས་ཡུན་ྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་རེས་གཟའ་
སེན་པ་ དང་པོ་ཕུད་དེ་མྱིན་རེས་གཟའ་སེན་ྱི་
རྣམས་དང་།  གཞུང་འབེལ་གུང་གསེང་ཁག་
བཅས་ཚུད་པའྱི་ལས་དོད་ཐོག་ྱིན་རེའྱི་ཕོགས་
བསྐྱོད་ྱིན་དོད་འཐོབ་རྒྱུ།  གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསྐྱོད་སྐབས་སྱི་འཐུས་རང་ངོས་ནས་གནམ་
ཐོག་བསྐྱོད་ཚེ་མེ་འཁོར་གྱི་ག་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་ལྟར་
འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག  ལམ་བར་ཇྱི་འགོར་ལ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་
ྱིན་གངས་ལྟར་ལས་དོད་དང་།  ྱིན་དོད་འཐོབ་

སྱི་མོས།
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རྒྱུ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཛད་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  དེ་རྱིང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚང་མ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་འགོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ལས་རྱིམ་རེས་སུ་ འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གསུངས་དགོས་པ་ཡོད་དམ། གསུངས་དགོས་པ་མེད་ན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དེ་ནས་གྱིས་
པའྱི་ཁ་པ་གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་ འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༣༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  གཞུང་
འབེལ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག 
དོན་ཚན།། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

བཅུ་བདུན་པ། 
ནང་གསེས། ༡ 

 

 

ནང་གསེས། ༢ 

 

 

དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་ལོ་དུས། 
དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་ལོ་དུས་ཕྱི་ཟླ་  ༡ 
ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་
ཡྱིན། 
 
འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་
དངུལ་རེས་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་  ༥ པའྱི་ནང་ཚུན་བསྡུ་
ལེན་ཐུབ་པ་དགོས། 
 
ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལྟར་

དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་ལོ་དུས། 
དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་ལོ་དུས་ཕྱི་ཟླ་  
༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་
ཡྱིན། 
 
འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དཔྱ་དངུལ་དང་
བསྡུ་དངུལ་རེས་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་  ༤ ཚེས་ ༣༠ 
ནང་ཚུན་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པ་དགོས། 
 
ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕྱི་
རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་
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ནང་གསེས། ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༨ པ་འགངས་མེད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
འབབ་དང་བྱུང་སོང་བསད་གསུམ་གྱི་མཐའ་
མའྱི་རྩྱིས་སོ་བརྒྱབས་ཏེ་རྩྱིས་ཁ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་དང༌།  དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས།  
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་
སོ་སོར་འབུལ་དགོས།།

ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ འགངས་མེད་
དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་བྱུང་སོང་
བསད་གསུམ་གྱི་མཐའ་མའྱི་རྩྱིས་སོ་
བརྒྱབས་ཏེ་རྩྱིས་ཁ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
དང༌། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས།  འབེལ་
ཡོད་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་སོ་
སོར་འབུལ་དགོས། 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་ཡྱིན་སྟབས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་གསུང་དགོས་ པ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་
ཙང་འདྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ག་པ། གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༣ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན།། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

དྲུག་པ། 
ནང་གསེས། ༡ 

ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན། 
ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན་ལོ་
གསུམ་རེ་ཡྱིན།།

ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན། 
ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་ཡུན་ འགོ་འཛུགས་
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་གསུམ་རེ་
ཡྱིན། 

༢༠༡༥།༦།༡  ནས་འགོ་འཛུགས།  ད་ཡོད་
ལས་དུས་གཙང་ལ་ེ་བ་རྣམས་  
༢༠༡༥།༥།༣༡  བར་ཕར་འགངས་དང་།  
འགོ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ ༢༠༡༥།༥།༣༡ ནས་
མཚམས་འཇོག་གྱིས་འོས་བསྡུ་བྱ་དགོས། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱུན་འབེལ་སེ་ཚན་གྱིས་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བསྣམས་
ཕེབས་པ་རེད། འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན ། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་
ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དེ་ནས་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༣༤ པ་དེར་གཟྱིགས་
རོགས་གནང། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན།། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་

བརོད། 

བཞྱི་པ། 
ནང་གསེས། 

༢ 

 

ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་འདེམས། 
འཐུས་མྱི་གང་ཞྱིག་ལོ་དུས་མ་རོགས་པའྱི་
གོང་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པའམ་ས་མྱིག་
སྟོང་པ་ཐོན་རྱིགས་བྱུང་ཚེ།  ཚབ་གསར་
དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་
ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་  ༨༤ ནང་གསེས་ ༨ པ་ནང་
གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང༌།  
གོང་གསལ་ལྟར་བྱུང་རྱིགས་ནས་འཐུས་མྱི་
ས་མའྱི་དུས་ཡུན་གྱི་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་དེའྱི་
བར་ལས་འཁུར་དགོས་རྒྱུ།།

ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་འདེམས། 
འཐུས་མྱི་གང་ཞྱིག་ལོ་དུས་མ་རོགས་པའྱི་གོང་
འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པའམ་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་
རྱིགས་བྱུང་ཚེ།  ཚབ་གསར་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅྱིག་
ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨༤ ནང་གསེས་ ༦ པ་
ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང༌།  གོང་
གསལ་ལྟར་བྱུང་རྱིགས་ནས་འཐུས་མྱི་ས་མའྱི་དུས་
ཡུན་གྱི་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་དེའྱི་བར་ལས་འཁུར་དགོས་
རྒྱུ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ།  མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  བརོད་པ་དང་པོ་ཐོག་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན ། བརོད་པ་དང་པོ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྲེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་
འཆར་འདོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན།། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་

བརོད། 

བརྒྱད་པ། 
ནང་

གསེས། ༥ 

ཀ  

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང་
ཟུར་ཕོགས། 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
 
གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ཁྱིམས་
མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་སོ་སོའ་ི
ཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གྱི་ཕ་མ།  དེ་
བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  ཡང་ན་
ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་
ཕྲུག་ར་བ།  དེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང་
ཟུར་ཕོགས། 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
 
གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ཁྱིམས་
མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་སོ་སོའ་ིཕ་
མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གྱི་ཕ་མ།  དེ་བཞྱིན་
རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་
མེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དེ་
བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའམ།  ཤག་ཚང་
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མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་
འཕེར་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་བཀའ་བོན་གང་
དེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་
གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌།  མམ་
བསྐྱོད་མ་ཡྱིན་པར་ས་རེས་སུ་བསྐྱོད་
རྱིགས་ལ་ཐོབ་ཐང་མེད། 
 

ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་འཕེར་ངོས་སོར་ཡོད་
ཚེ་བཀའ་བོན་གང་དེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་
ནང་མྱིར་ལམ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌།  
ནང་མྱི་མམ་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པས་ས་རེས་སུ་
བསྐྱོད་དགོས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་བཀའ་ཤག་ལ་རེས་སུ་
ཟླ་བསྱིལ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་
ཞུ་དགོས། 

ཁ 

 

གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་
ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་
ཀྱི་ལོ་ ༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
འོན་ཀང་ཅ་དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདེགས་
འགོགས་བྱས་པའྱི་ག་འབབ་སད་འཛིན་
ཁུངས་འཕེར་དགོས་པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་
དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཟོག་དང༌།  
གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་འཁེར་མྱི་ཆོག  
རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་འཁེར་བྱ་རྒྱུ་
ལས་ས་རེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁེར་ན་གོང་
གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་རུང༌།  མམ་
འཁེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་
ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སྐབས་
མཚམས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་
དཔང་འཕེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་
འཁེར་ཆོག་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཆོག་
མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། 

གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  
༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་ཅ་
དངོས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འདེགས་འགོགས་བྱས་
པའྱི་ག་འབབ་སད་འཛིན་ཁུངས་འཕེར་དགོས་
པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོང་ཟོག་དང༌།  གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་
འཁེར་མྱི་ཆོག  རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་
འཁེར་བྱ་རྒྱུ་ལས་ས་རེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁེར་
ན་གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་རུང༌།  མམ་
འཁེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་
དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སྐབས་
མཚམས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་
འཕེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་འོར་འདྲེན་ཆོག་
པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་
ཞུ་དགོས། ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་ཕྱིར་
ལོག་སྐབས་གནམ་བསྐྱོད་རྱིགས་ལ་མམ་
འཁེར་ཅ་དངོས་  Check in baggage  

གནམ་སྱིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་ཐོག  
གནམ་ཐོག་  CARGO བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་  ༧༥ 
ལས་མང་བ་འཁེར་མྱི་ཆོག  ཡང་རྒྱུན་ལྡན་
གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་མམ་འཁེར་
ཅ་དངོས་ Check in baggage ལྱིད་ཚད་
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གནམ་གྲུ་སོ་སོའ་ིཚད་གཞྱི་ལྟར་མམ་འཁེར་
ཆོག  གཞུང་འབེལ་ཅ་དངོས་དེབ་རྱིགས་
སོགས་མམ་འཁེར་དགོས་རྱིགས་ཀྱི་ལྱིད་
ཚད་རྱིན་འབབ་ཇྱི་བྱེད་ཀང་ཐོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་
སོད་ཆོག 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱིར་བཏང་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མཛད་གཙོ་གཞན་རྣམ་
པ་ཚང་མ་ལའང་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྣམས་ཕེབས་དུས ། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཅྱིག་པུས་
བསྣམས་ཕེབས་འདུག།དེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གཞན་ཚང་མར་བཟོ་དགོས་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅྲེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ དེའྱི་དོན་ཚན་
དྲུག་པ་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེ་རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གསུངས་སོང་།  ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ྱི་མ་ ༦༠ ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ྱི་མ་  ༦༠ དེ་ ༡༥༠ བཟོས་ནས། ྱི་མ་ ༩༠ 
སར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་པ་རེད་དམ།།དེ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 གྱིས་པ་དེ་ལ་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ ཀའྱི་ནང་ལ་ནང་མྱི་མམ་བསྐྱོད་ཀྱི་སྐོར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།  
ནང་མྱི་མམ་དུ་མར་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རེད་གསུངས་འདུག  ལས་བྱེད་བང་དོར་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་དམ། ལས་བྱེད་ལ་དེ་འདྲའྱི་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་པ་ཡོད་དམ་མེད།།ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་མམ་དུ་
འགོ་རྒྱུ་མེད་པ་གཅྱིག་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལ་དེ་འདྲ་བཟོས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་བལྟ་རྒྱུ་མ་
བྱུང་།།རྣམ་པ་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་དེའྱི་ཐད་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་དམ་མ་རེད།  གལ་སྱིད་གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ཆགས་པ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། ཐག་
གཅོད་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད།  རྩ་
བའྱི་གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེ་ཤད་གུག་ནང་བཞག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རེད།  ཡྱིན་
ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ ། རང་གྱི་སྐད་ཀྱི་སྐད་དོད་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རེད་སྙམ།།དེ་
ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་སྐད་གཅྱིག་མ་རེད་པ་དང་ ། ཡང་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ གཞག་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡོད་ན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ པ་མ་རེད། དེ་མྱིན་དེ་ངེས་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ གཞག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ངས་འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་ འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཁ་པ་འདིའྱི་ནང་ལ་མམ་འཁེར་ཅ་
དངོས་གནམ་སྱིག་ལྟར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།གནམ་སྱིག་ཟེར་བ་དེ་གནམ་གྲུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐད་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ།  
གནམ་གྲུ་མྱི་འདྲ་བ་རེ་རེ་ལ་ཅ་ལག་དངོས་ཆས་ལྱི་ཚད་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  འགའ་ཤས་ལ་མང་བ་
དང་འགའ་ཤས་ལ་ཉུང་བ་འཁེར་རྒྱུ་ཡོད་པ།  དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་གནམ་སྱིག་དེ་གནམ་གྲུ་གང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་གསུང་གྱི་ཡོད་
དམ། དེ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་ྱིན་གངས་  ༡༥༠ བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེས་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་རྒྱུན་ཡོངས་ལ་ྱིན་གངས་ ༦༠ ཡོད་པ་རེད།།
ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད།  མཚམས་རེ་ཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡྱིས་ཚད་གཞྱི་ྱིན་གངས་  ༦༠ ལྷག་
བརྒལ་བའྱི་དགོངས་ཞུ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་རེད་
བརོད་ན། དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་
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མ་རེད། དེས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་སྱིད་པ་རེད།  དེ་མྱི་འཕད་པའྱི་ཆེད་འདྱི་ལྟར་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕུལ་བ་རེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བཅར་སྐབས་སུ་ཅ་དངོས་འོར་འདྲེན་དེ་ངས་གསལ་པོ་རང་
ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཧ་ལམ་ལས་བྱེད་པའྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་ཐོབ་ཐང་ནང་ལ། རེས་སུ་ནང་མྱི་ཟླ་བསྱིལ་
ཆོག་པ་དེའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ལམ་དེ་ཡོད་པ་རེད།  མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་དེ་ཡོད་ པ་མ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རེས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན ། བཅར་ཆོག་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པ་རེད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དབྱྱིན་ཡྱིག་ནང་ལ་བཀོད་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་ བ་བཞྱིན་རེད།  དེ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་བཀོད་བཞག་པ་རེད།  དེ་ཡང་མྱི་འོས་པ་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་
དགོས་པ་དེ ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད།  དེ་འདྲའྱི་སྐད་ཡྱིག་གཞན་མམ་བསེས་མྱི་
དགོས་པའྱི་གཙོ་བརེན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་དུང་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དབྱྱིན་ཡྱིག་ཚིག་དེ་དག་མར་འཐེན་ན་འཐེན་ཆོག་གྱི་རེད་ ཅྲེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གནམ་སྱིག་ལྟར་ཟེར་བ་དེ་ད་རེས་ཁ་སང་དེ་ས་དང་མྱི་འདྲ་བར་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། དེ་ས་ཡྱིན་ན་སྱི་སོལ་ལྟར་མམ་དུ་དངུལ་འཕར་མ་སོད་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏེ ། མམ་དུ་ Check 
in baggage འཁེར་རྒྱུ་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ད་རེས་ཁ་སང་འགོ་སྟངས་ལ་ཅ་དངོས་གཅྱིག་
འཁེར་བ་ཡྱིན་ན་ Dollar ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞུང་ཞབས་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་དུས་ཀྱི་ལོ་བརྒྱད་  cabin ནང་ལ་བསྣམས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཀྱི་ལོ་ ༨ ཡྱིན་དུས་ན་བཟའ་
བརེ་དགོས་རྒྱུ་དང་ཁྲུས་ཆས་བསྣམས་དགོས་དུས། Check in baggage གཅྱིག་བསྣམས་དགོས་པ་དང་ Check in 
baggage ལ་ཕལ་ཆེར་ Pound ༥༠ ཚད་གཞྱི་ཡྱིན་པ་འདྲ། དེ་ཡྱིན་དུས་  Pound ༥༠ མ་བརྒལ་བ་ཡྱིན་ན ། དམའ་
མཐར་གང་འཁེར་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ཅ་ལག་གཅྱིག་ལ་གང་ལྟར་ Dollar ༢༥ ལེན་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་
དེ་འདྲ་སོད་དགོས་བྱུང་ན། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་རོག་དྲ་མྱི་ཡོང་ཆེད་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ཕུལ་བ་རེད། གནམ་སྱིག་ལྟར་ཟེར་
བའྱི་གོ་དོན་དེ་གནམ་གྲུ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལེན་གནང་གྱི་མེད་པ་དང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལེན་གནང་གྱི་འདུག  གནམ་གྲུ་སོ་
སོས་ཚད་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་དེ་འཁེར་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ྱིན་གངས་ ༦༠ དེ་ ༡༥༠ བཟོས་པའྱི་སྐོར་ལ།  དང་པོ་འདྲྱི་དགོས་བྱུང་མ་སོང་།  གཅྱིག་
གྱིས་དྲྱིས་ཟྱིན་སོང། ད་ལྟ་ ༡༥༠ གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༦༠ དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠༠ སར་ན་ ༡༢༠ ཆགས་ཀྱི་རེད།  ད་



148 

 

ལྟ་ ༡༥༠ བཟོས་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དེ་དེ་སོན་ལས་ལྡབ་གཅྱིག་ལྷག ་སར་དགོས་བྱུང་ནས་  ༡༥༠ ལ་རྩ་འཛིན་བྱེད་
དགོས་དོན་དེ་གང་རེད་དམ།  གནད་དོན་དེ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་རེད།  གྱིས་པ་དེར་འགེལ་བཤད་ཞྱིག་བསྐྱོན་གྱི་འདུག  
ཡོང་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ད་བར་ཕལ་ཆེར་
འགྱིགས་བསད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་དང་། མ་འགྱིགས་པ་དང་ེན་ཁ་དེ་འདྲ་འཕད་པ་རེད་ཟེར་བ་གོ་མ་མོང་སྟྲེ།།འདས་པའྱི་ལོ་༩ 
ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་དེ་འདྲ་འཕད་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ྱིན་གངས་ ༡༥༠ དང་ ༡༢༠ གསུངས་པ་དེ་སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེད་ཕོགས་
ཀྱིས་བྱུང་བ་རེད།  ང་ཚོས་ ༡༥༠ ཟེར་བ་དེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་དེ་ལོ་ལྔ་རེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་རེད། ལས་རྒྱུན་ལོ་རེར་ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་ྱིན་གངས་  ༣༠ བྱས་ནས་ལོ་ལྔའྱི་གུང་
སེང་དེ་ལྟར་བརྩྱིས་པ་རེད།  དེའྱི་ཐད་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་བཞེད་ཀང་བཞེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད།  འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱི་
དགོངས་ཚུལ་དེ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བརྩྱིས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ལྔ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ནས་ད་བར་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་དང་མེད་གསུངས་པ་དེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་ཕོགས་
གྱིས་ཡོད། ཕྱིའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་བོན་སུ་ཡང་དེ་འདྲའྱི་ཆ་
ནས་དངོས་སུ་ལས་མཚམས་བཞག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  འོན་ཀང་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ་ཞེ་ན ། 
དཀའ་ངལ་འཕད་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆུང་བར་བརྩྱིས་ནས ། སྱིག་
གཞྱི་དང་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ལ་དོ་ཕོག་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་བསམས་སྟེ་ཆེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་གྱིས་སྐུ་ངལ་ཡོད་ཀང་།  སྐུ་
ངལ་དེ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འཁུར་ཞུས་ནས་བསད་པ་དེ་འདྲ་རེད།  དེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ནང་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་
སྐུ་ངལ་འཕད་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལོ་གཅྱིག་ལ་ྱིན་གངས་  ༣༠ ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དང་ ། ལོ་ ༥ ལ་ྱིན་གངས་  ༦༠ མ་གཏོགས་མེད་ན་ནང་འགལ་ཆགས་
བསད་པ་འདྲ་པོ། ལོ་ ༡ ྱིན་གངས་ ༣༠ བྱས་ནས་ལོ་ ༥ ལ་ ༡༥༠ རེད། ལས་བྱེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཁ་གསལ་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། ངས་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། གལ་སྱིད་
མེད་ན་དེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པར་བརེན་ནས་ལས་བྱེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་
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སྟངས་ཤྱིག་རེད།  ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་པ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་རྒྱ་
རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དབྱྱིན་ཡྱིག་གྱི་ཚིག་རེ་གྱིས་ཤྱིག་འདུག  དེ་དག་གསར་དུ་
བསྣན་དགོས་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོ་མ་སོང་ཡང་རྩ་བའྱི་ཁད་པར་མྱི་འདུག  སྱིར་བཏང་དབྱྱིན་ཡྱིག་དེ་ནང་དོན་གསལ་པོ་
ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་བོད་ཡྱིག་རང་ྱིད་ཀྱི་སྐད་དོད་དེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་དགོས་
ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ Check in Baggage ཟེར་བ་དེ་ཞྱིབ་བཤེར་དོ་ཆས་ཟེར་བ་བཞྱིན ། ཚིག་མཛོད་དེ་དག་ཏུ་ཞྱིབ་
བཤེར་དོ་ཆས་ཞེས་བསྒྱུར་གྱི་འདུག  དོ་ཆས་ཟེར་བ་དེ་སྐུ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱིས་པའང་འདུག  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཚིག་དང་དག་ཆ།  དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན། རྒྱབ་ལོངས་བཅས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་དགོས་པ་རེད། གལ་སྱིད་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་
སྐབས་སུ་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད།  དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་འདྱི་ལྟར་བང་བསྱིགས་པ་དེ་ཡང་བརོད་པ་དང་པོ་གཅྱིག་ པུར་བཞག་
དགོས་པ་དེ་རྱིང་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕྱིན།  བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་འཁེར་དགོས་པ་ཡོད་ན ། དེའྱི་
དུས་ཚོད་འདེང་ངེས་ཤིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན ། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འཁེར་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) ལགས་སོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་
བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༣༦ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན།། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་

བརོད། 

བཅུ་
གསུམ་པ། 

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་བྱ་ལམ། 
འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོངས།  དྲུང་
གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ས་མྱིག་

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་བྱ་ལམ། 
འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོངས།  དྲུང་
གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ས་མྱིག་རྩ་
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ནང་གསེས། 
༡ 

 

རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་
ཞྱིག་འོས་ཆོས་ཚང་བའྱི་གནས་རྱིམ་འོག་མ་
ནས་གནས་སར་དང༌།  བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་
ཉུང་བ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ།  དྲུང་
ཆེ་གཞོན་པ་དང༌།  ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་
རྱིམ་དུ་ས་མྱིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་
ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐོ་
དང༌། ཞབས་གཡར།  ཆོད་གན་བཅས་ཐོག་
བསྐོ་འཐུས། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་
གནས་སར་གྱིས་བསྐོ་རྒྱུ།  དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་
དང༌། དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ས་མྱིག་རྩ་འབོར་
གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ཞབས་
གཡར་ཐོག་བསྐོ་འཐུས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་གོ་ལྔ་ལས་
མ་ཉུང་བ་གནས་སར་གྱིས་བསྐོ་རྒྱུ་ལས་ཐད་
ཀར་འདེམས་བསྐོ་མྱི་ཆོག།

འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྱིག་
འོས་ཆོས་ཚང་བའྱི་གནས་རྱིམ་འོག་མ་ནས་གནས་
སར་དང༌། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཐད་
ཀར་འདེམས་བསྐོ་ དང་། ཞབས་གཡར།  ཆོད་གན་
བཅས་ཐོག་བསྐོ་འཐུས།  དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང༌།  
ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ས་མྱིག་རྩ་
འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྱིག་
ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐོ་དང༌།  ཞབས་གཡར།  ཆོད་
གན་བཅས་ཐོག་བསྐོ་འཐུས།  བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་
ལས་མྱི་ཉུང་བ་གནས་སར་གྱིས་བསྐོ་རྒྱུ།  དྲུང་ཆེ་
ལས་འཕར་དང༌།  དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ས་མྱིག་
རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་ཞྱིག་
ཞབས་གཡར་ཐོག་བསྐོ་འཐུས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་གོ་ལྔ་
ལས་མ་ཉུང་བ་གནས་སར་གྱིས་བསྐོ་རྒྱུ་ལས་ཐད་
ཀར་འདེམས་བསྐོ་མྱི་ཆོག།

བཅུ་དྲུག་
པ། 

ནང་གསེས། 
༦ 

 

ལས་བྱེད་གནས་སར། 
གནས་སར་གང་ཡང་དེ་མ་ཐག་པའྱི་གནས་རྱིམ་
གོང་མ་དེར་མ་གཏོགས་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་
ལས་མང་བ་རྒྱངས་སར་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག  འོན་
ཀང་གནས་སར་དང་ལེན་མ་ཞུས་ཚེ་དོ་བདག་
གང་དེར་གནས་སར་མ་ཞུས་པའྱི་དུས་ཚེས་
ནས་ལོ་བདུན་རྱིང་གནས་སར་བྱ་རྒྱུའྱི་འོས་
ཆོས་ཚང་བར་ངོས་འཛིན་མྱི་དགོས།  གནས་
རྱིམ་གཅྱིག་གནས་སར་བྱུང་རེས་གནས་སར་
རེས་མའྱི་འོས་ཆོས་དང༌།  ལོ་དུས་གོང་གསལ་
དོན་ཚན་ཁག་ཏུ་འཁོད་པ་ལྟར་ཚང་དགོས། 
 

ལས་བྱེད་གནས་སར། 
གནས་སར་གང་ཡང་དེ་མ་ཐག་པའྱི་གནས་རྱིམ་
གོང་མ་དེར་མ་གཏོགས་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་ལས་
མང་བ་རྒྱངས་སར་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག  འོན་ཀང་
གནས་སར་དང་ལེན་མ་ཞུས་ཚེ་དོ་བདག་གང་དེར་
གནས་སར་མ་ཞུས་པའྱི་དུས་ཚེས་ནས་ལོ་བདུན་
རྱིང་གནས་སར་བྱ་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བར་ངོས་
འཛིན་མྱི་དགོས། དང་ལེན་མ་ཞུས་ཚེ་འདེམས་ལྷན་
ནས་གནས་སར་གནང་ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་ ༣ ནང་
ཚུད་དོ་བདག་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་
འབྱོར་ཟྱིན་པ་དགོས།  གནས་རྱིམ་གཅྱིག་གནས་
སར་བྱུང་རེས་གནས་སར་རེས་མའྱི་འོས་ཆོས་དང༌།  
ལོ་དུས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ཏུ་འཁོད་པ་ལྟར་
ཚང་དགོས།།

 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོ་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༡༣ ནང་གསེས་ ༡ པོའི་ནང་དུ་
ཚིག་ཁ་ཤས་གསར་པ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།  ཞབས་གཡར། ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་འཐུས་ཞེས་བཀོད་འདུག  དེ་དག་ཁྱིམས་
མཐུན་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་སྱིད་མོད།  དེ་བཞྱིན་བསྐྱར་བཅོས་དེ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་བཀའ་བསྡུར་
བྱུང་ནས་ཕེབས་པ་རེད་དམ། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ནས་ཕེབས་པ་རེད་དམ།  བཀའ་
ཤག་གྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད་དམ། དེ་གསལ་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་ ༣༦ ནང་དུ་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཏུ་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ གནས་བབ་དང་ཐད་བསྐོས།  དེའྱི་ནང་དུ་ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་གན་གྱིས་བཅུག་འདུག  དེར་བརེན་དེ་གྱིས་
དེའྱི་ནང་དུ་བཅུག་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྲུང་ཆེའྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་གཡར་བརྒྱ་ ཆ་ 
༥ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།  གནས་རྱིམ་མཐོ་ཤོས་དེ་རེད།  ད་ལྟ་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོང་དུས་ནས་
ཞབས་གཡར་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་དང་མ་བྱུང་དོགས་འདྲྱི་གནང་སོང་།  
ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་བདག་པོ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་
ཙང་། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་དགོངས་མཐུན་ཞུས་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར་འགན་
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འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་སའྱི་བང་རྱིམ་དེ་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་རེད། དེར་རྣམ་པ་ཚང་མས་
མཁེན་གསལ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་བསད་ཡོད་པ་རེད།  ཐོག་མར་ཡྱིན་ན་འདེམས་བསྐོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སར་བྱས་
ནས་འགོ་ས་མེད། དེར་གནས་སར་བྱས་ནས་འགོ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་འགན་
འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་གལ་སྱིད་དགོས་ངེས་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་སུ་བསྐོ་པར་ཕྱིན་ན།  
གནས་རྱིམ་དེ་དང་ཆ་རེན་དེ་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཀང་། དྲུང་གཞོན་མ་གཏོགས་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་
སུ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་གན་དེ་གཅྱིག་འགྱུར་ཡོང་ཐབས་སུ་འགོ་ལམ་དེ་
བཟོ་འཆར་རེད་མ་གཏོགས ། གཞྱི་རྩའྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཐོལ་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དྲུང་གཞོན་དང་ཟུང་
འབེལ་དྲུང་ཆེ་ཚང་མར་འགོ་ལམ་དེ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོ་གསུང་མཁན་མེད་ན།  བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་
བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༣༧ པར་གཟྱིགས་རོགས།  ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན།། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

བཅུ་པ། 

ནང་གསེས། 
༡ 

 

དཔལ་འབྱོར་དབང་ཚད། 
ལོ་འཁོར་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་
ཡྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་པ་དང༌།  དེ་བཞྱིན་
སོན་རྩྱིས་བསྐྱར་བཅོས་འོག་བཀའ་འཁོལ་
ཟྱིན་པའྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་གསལ་དངུལ་
འབབ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་གཏོང་ལེན་དབང་
ཚད་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད།།

དཔལ་འབྱོར་དབང་ཚད། 
ལོ་འཁོར་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་
བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་པ་དང༌།  མཐའ་མའྱི་སོན་རྩྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ ནང་གསལ་དངུལ་འབབ་ཡོངས་
རོགས་ཀྱི་གཏོང་ལེན་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་བཀའ་
ཤག་ལ་ཡོད།།

 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ཚིག་བརོད་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་སོན་
མའྱི་རྱིང་པའྱི་ནང་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་ཡོད་པས ། ཚིག་གཞྱི་རྱིང་པ་དེ་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་ཟེར་བ་དེ་རེད།།ད་ཆ་
བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་མེད་པས ། དེའྱི་ཚབ་ཏུ་ཚིག་བརོད་གསར་པ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་གསུང་མཁན་མེད་ན ། བརོད་པ་དང་པོ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པར་གཟྱིགས་རོགས།  ཁྱིམས་འཆར་
འདོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང༌། ལོ་འཁོར་སོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན།། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

དྲུག་པ། 
ནང་གསེས། 

༢ 

 

ངེས་མེད་དགོས་དངུལ། 
ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་ནས་གཏན་འཇགས་
ལས་བྱེད་པའྱི་ཕོགས་དང༌།  དེའྱི་ཟུར་ཕོགས།  
སོ་རུང་མྱིན་པའྱི་མཁར་དབང་ོ་སྒྲུབ།  ཨར་
ལས། ས་གཡར། བུན་སྐྱེད་བཅས་སུ་གཏོང་མྱི་
ཆོག།

ངེས་མེད་དགོས་དངུལ། 
ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་ནས་གཏན་འཇགས་
ལས་བྱེད་པའྱི་ཕོགས་དང༌ ཁེ་ཕན་གཞན།  
དེའྱི་ཟུར་ཕོགས།  སོ་རུང་མྱིན་པའྱི་མཁར་
དབང་ོ་སྒྲུབ།  ཨར་ལས། ས་གཡར། བུན་
སྐྱེད་བཅས་སུ་གཏོང་མྱི་ཆོག 

 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ( ཕག་ཚོད་ ༠༢།༣༤།༣༠ ནས་ཕག་ཚོད་  ༠༢།༣༥།༠༥ བར་ས་རྩ་བ་ནས་མྱི་འདུག  ) 
གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་པའྱི་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་སོ་རུང་མྱིན་པའྱི་མཁར་དབང་ོ་སྒྲུབ། ཨར་ལས། ས་གཡར། བུན་
སྐྱེད་བཅས་སུ་གཏོང་མྱི་ཆོག དེ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (འདི་གར་དུམ་མཚམས་ཤིག་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རེན་བྱས་ཏེ་ས་གསལ་པོ་
མྱི་འདུག) 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་དུ་དེའྱི་ཟུར་ཕོགས་ཟེར་བ་དེ་མར་འཐེན་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་
བརེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དེ་དང་དེའྱི་གཤམ་ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེའུ་མྱིག  ཟུར་འཛར་ ༡ རྒྱུན་གོན་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༧ 
གནས་སྟངས་དེ་དག་མམ་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དོན་དག་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར། ད་བར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་
དང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སོགས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མམ་དུ་འབེལ་ནས་ཁེ་ཕན་དེ་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་
རེད་དམ་ཅེས་པའྱི་ཚིག་དེ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཁེ་ཕན་གཞན་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱིས་གནང་འདུག  ཁེ་ཕན་གཞན་དེའྱི་
ནང་དུ་གང་དང་གང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།  དེ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  དཔེར་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཟུར་ཕོགས་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དེ་མེད།  ྱིན་དོད་
ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ཡོད་དམ་མེད།  དཔེར་ན་རེའུ་མྱིག་དེའྱི་འགོ་དང་པོ་དེའྱི་
ནང་དུ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་བྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་ནང་ཟུར་ཕོགས་ཟེར་བ་དེར་འགེལ་བཤད་མང་པོ་བྱིས་འདུག་
སྟེ། ྱིན་དོད་ཅེས་པ་དེར་གང་ཡང་བྱིས་མྱི་འདུག དེ་ཡང་མམ་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར།  བསྐྱར་བཅོས་
ཡྱིག་ཆ་གཏོང་སྟངས་དེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ་དང་ལྷན་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་བཏང་འདུག  དེ་ཕལ་ཆེར་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་གཏོང་
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རྒྱུ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འོག་གྱི་དེ་དག་སོན་རྩྱིས་ཁ་ཤོག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་འགོ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དེ་རེད།  བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཟུར་འཛར་གྱིས་ཚུལ་དུ་བཏང་བ་འདྲ་པོ་དངོས་འབེལ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསད་འདུག 
དེ་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་འོག་དེར་བྱུང་ན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ཆགས་
འདུག ད་ལྟ་སོན་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བྱས། དེའྱི་རེས་སུ་སེ་ཚན་ཁག་ཁག་འགོ་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རེད།  འོག་གྱི་ཟུར་ཕོགས་དང་དེའྱི་གོང་གྱི་ཟུར་ཕོགས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་
ཡོད། ངེས་མེད་དེའྱི་ནང་གཏོང་ཕོགས་དེའྱི་ནང་དུ་ཕན་བུས་རན་འཚམ་མེད་པ་འདྲ་པོ་ཆགས་བསད་འདུག  ངེས་མེད་ནང་
དུ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་དེ་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཟུར་ཕོགས་དེ་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚིག་གྱི་
གོ་བ་ལེན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཕོགས་དང་ཟུར་ཕོགས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་དང་ཟུར་ཕོགས་ཞེས་ཡོད་པ་ཟུར་ཕོགས་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ད་
ལྟ་ཚང་མས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་དེ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཟུར་ཕོགས་ཤྱིག་
ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དང་ཕན་ཚུན་གོ་བ་འཛོལ་ནས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་རོག་
ཡོང་གྱི་འདུག  དཔེར་ན། ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་ནས་འགྱིམ་འགྲུལ་གྱི་འགོ་སོང་དེ་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་དང་ ། ཡང་
འགྱིམ་འགྲུལ་སྐབས་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་དེ་གཏོང་ཆོག་གྱི་མེད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག  དེ་འདྲ་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་འདུག  དེར་བརེན་སོན་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༦ པ་ནང་གསེས་ ༢ དེ་བསྐྱར་
བཅོས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འོག་གྱི་དེ་དག་སོན་རྩྱིས་ཁ་ཤོག་རང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་འགོ་རྒྱུའྱི་ལས་
རྱིམ་ཞྱིག་རེད།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ཁེ་ཕན་གཞན་གྱི་ནང་དུ་གང་དང་གང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ) དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོག་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་དེར་སོམ་གཞྱི་དེ་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་དགོས་པ་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད།།དེའྱི་ཁེ་
ཕན་ཟེར་བ་དེ་བྱིས་བསད་ཡོད། ཚོགས་དུས་ ༧ སོན་རྩྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་
ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་མེད་པས། བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་དེ་
དག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རེའུ་མྱིག་དེ་དག་ཚང་མར་བསྐྱར་
བཅོས་ཞུས་ཡོད།  དེའྱི་ནང་གྱི་རེའུ་མྱིག་གཅྱིག་དེ་ཕོགས་གཞུང་དེར་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་ཡོད།  ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར།  འདྱིར་ཤོག་གངས་བཀོད་མྱི་འདུག་པས་ཏོག་ཙམ་
གཟྱིགས་མྱི་བདེ་བ་ཆགས་འདུག།དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ།  དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད།  ལས་ཁུངས། ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྩྱིས་
ལོ་གཏོང་པ་ལོའ་ིགསོལ་ཕོགས་ཐོ་གཞུང་རེའུ་མྱིག་གྱི་ས་བཅད་དང་པོ། གྱིས་པ། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་དེ་ཁེ་ཕན་གཞན་
རེད། ཁེ་ཕན་གཞན་གྱི་ནང་དུ་རེའུ་མྱིག་གསུམ་གཏོད་བཞག་ཡོད། རེའུ་མྱིག་དང་པོ་དེ་ཁང་ག་ཁང་དོད། རེའུ་མྱིག་གྱིས་
པ་དེ་གསོག་དངུལ། རེའུ་མྱིག་གསུམ་པ་དེ་ཁེ་ཕན་གཞན་གང་ཡོད་པ་རེའུ་མྱིག་གཞན་ནང་མ་ཚུད་པ་དེ་དག་དེའྱི་ནང་དུ་
བཀོད་དེ། ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་བསོམས་ཞེས་བསོམས་ཐོ་ཞྱིག་སོན་རྩྱིས་ལ་ཕུལ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཞུས་
ཡོད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པས་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད།  ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པས་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ དང་ ༣༨ པར་འབེལ་བ་ཆགས་ནས། རེའུ་མྱིག་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད། རེའུ་མྱིག་
དེ་དག་ཟུར་དུ་རེ་རེ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་གསར་པ་ཞྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚོགས་གཙོས་འདྱི་
ནས་མར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་གསར་པ་ ཞིག་སོད་ཀྱིན་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཕེབས་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་གྱི་ཡོད།  ཆ་ཚང་ཀློག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  འགྱུར་བ་གང་ཕྱིན་པ་དེ་ལགས་ཀློག་གནང་
བཞག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ལོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྩྱིས་
ཟེར་བ་དེ་རྩྱིས་ལོ་མྱི་འདྲ་བ་རེ་བྱིས་འདུག  ཁ་ཤས་ལ་ ༡༥ དང་ ༡༦ བྱིས་འདུག དེ་གང་བཟོ་དགོས་ནའང་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བོན་གྱིས་སྙན་སོན་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་གནང་ན།  ཡྱིག་ཆ་དང་པོ་དེ་  ༣༨ ཀ༽ བཟོ་རོགས་གནང་།  དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་ལོ་རྒྱབ་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་བྱུང་འདུག་པར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་བཏང་རྩྱིས་
ལོ་སྟོང་པར་བཞག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འགོད་ནོར་ཕྱིན་འདུག་པས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རྩྱིས་ལོ་སྟོང་པ་ནས་སྟོང་པ་ལོའ་ིཞེས། ) ལགས་རེད། ཚང་མ་གཅྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་།  ཚིག་
བརོད་རྱིང་པ།  རྒྱུན་གོན་གྱི་ཕོགས་ཤོག་རྩྱིས་འགོ་ཨང་  ༡༧ པ་དེའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེ་རྩྱིས་འགོ་  ༡ དེ་ཕོགས་རེད།  
རྩྱིས་འགོ་ ༥ རྒྱུན་གོན་དང་ཟུར་ཕོགས་རེད།  དེའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེར་ཕོགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་
གཞན། ཨང་ ༥ པ་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས།  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཟུར་ཕོགས་དེ་གཞན་ལ་གོ་བ་འཁྲུག་
འགོ་གྱི་ཡོད་པས། ཕོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་ཞེས་གསལ་ཁ་སྟོན་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན།  མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་དགོས་སམ།  (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་བསྐྱར་ བཅོས ་བཀའ་འཁོལ་ཟེར་བ་དེ་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་
བཟོས་འདུག དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། ) ལགས་རེད། དགོངས་དག བསྐྱར་བཅོས་བཀའ་འཁོལ་ཞེས་པ་དེར་
མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་། རྒྱུན་གོན་གྱི་རྩྱིས་ཤོག་དེར་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་དགོས་པ་ཚིག་བརོད་ཁག་གསུམ་ཡོད།  རེའུ་
མྱིག་རྱིང་པ་དེར་བསྐྱར་བཅོས་བཀའ་འཁོལ་ཟེར་བ་དེའྱི་ཚབ་ཏུ་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང།  དེ་ནས་རེའུ་མྱིག་དང་པོ་
དེར་ཕོགས་ཞེས་པའྱི་ཚབ་ཏུ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན།  ཨང་ ༥ པ་དེར་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་འགྱིམ་
འགྲུལ་དང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་ཅེས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
དེའྱི་རེས་དེར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ ཁ་པ་༽ བཟོས་གནང་རོགས།) ༣༨ ཁ་པ་༽ དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་ལོ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྩྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ཟུར་འཛར།  དེའྱི་ནང་དུ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེར་
བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་དུ་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལ་བཅོས་ཡོད།  ཟུར་
བརོད་དེར་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་མེད་སྟབས་ཚིག་བརོད་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས ། 
དེའྱི་རེས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་  ༣༨ ག་པ༽ བཟོས་གནང་རོགས།  སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་།  ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
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མཆོག རྩྱིས་ལོ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ བསལ་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ།  ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེར་བསྐྱར་
བཅོས་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ། ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་དེར་བཅོས་པ་ཡྱིན།  ཟུར་བརོད་དེར་
བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་མེད་སྟབས་ཚིག་བརོད་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ཚོད་དཔག་
ཚོང་དང་ཚོད་དཔག་སོང་གྱིས།) ལགས་རེད།།གོང་དེར་གཅྱིག་འདུག ཚོང་དང་སོང་གྱིས་ནོར་འདུག སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར་
ཚོང་དེ་སོང་ལ་བཅོས་རོགས།  ཚོད་དཔག་སོང་།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  རེས་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེར་  ༣༨ ང་
པ༽ བཟོ་རོགས་གནང་།) ༣༨ ང་པ༽ རྩྱིས་ལོ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས་བྱུང་སོང་།  རྩྱིས་ཤོག 
ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་བྱུང་།  བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་སོང་།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ་ལ།  
མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་སོང་། ཟུར་བརོད་དེར་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་མེད་སྟབས་ཚིག་བརོད་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས། 
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དེའྱི་རེས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་  ༣༨ ཅ་པ༽ བཟོ་རོགས་གནང་།  ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ ཅ་པ༽ སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར། རྩྱིས་ལོ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས་བྱུང་
སོང་གྱི་ཟུར་འཛར། ཚིག་བརོད་རྱིང་པར་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་བྱུང་། བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་སོང་། བསྐྱར་བརོད་ཚིག་
བརོད་ལ་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ། བྱུང་། རེའུ་མྱིག སོང་། རེའུ་མྱིག ཟུར་བརོད་དེར་བསྐྱར་བརོད་སོན་རྩྱིས་མེད་སྟབས ། 
ཚིག་བརོད་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས།  རྩྱིས་འགོ་ཨང་དེར་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དེའྱི་
རེས་མ་དེ་ ༣༨ ཆ་པ༽ བཟོས་གནང་རོགས།) རྒྱུན་གོན་སོན་རྩྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས།)  དགོངས་དག།དེ་
འགེལ་བརོད་རང་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འགེལ་བརོད་དེར་ལོ་ཚིགས་དེ་བཟོས་ཡོད་པ་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་དེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གྱིས་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པས ། དེའྱི་ནང་
དུ་ངོ་སོང་དང་ལྷག་དེ་བརོད་དགོས་པ་ཡོད། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་སོར། བསྐྱར་བཅོས་
ཚིག་བཅོས་ནང། སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་སོར་ཞེས་ཁད་པར་བཟོས་ཡོད།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  གོང་དུ་ 
༣༨ ཆ་པ༽ དེ་རྒྱུན་གོན་སོན་རྩྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་ཞེས་པ་དེ་རེད།  དེའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་གསར་
པའྱི་བར་དུ་གཞན་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁད་པར་ཡོད།  འགྱིམ་
འགྲུལ་དང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཟུར་ཕོགས་ཞེས་པ་དེ་ཡོད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ཕོགས་བསྐྱོད་བཅོས་འདུག  
ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་ནག་པོ་བཟོས་མྱི་འདུག འགྱིགས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་མ་དེ་ ༣༨ ཇ་པ༽ བཟོ་རོགས་གནང་།) དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ ཇ་པ༽ སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར།  རྩྱིས་ལོ། ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་འགེལ་
བརོད་ཟུར་འཛར། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེར་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ། དེའྱི་ནང་གྱི་རེའུ་མྱིག་གྱིས་པ་དེར།  ༩ 
པའྱི་ ༣༠ འམ་ ༡༢ པའྱི་ ༣༡ བར། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ བར་གྱི་ངོ་སོང་། རེའུ་མྱིག་
དེའྱི་འོག་མ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ྱིན་གྱི་ལྷག་བསད་སོར། དེ་ལྟར་ཡོད།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གསར་
པའྱི་རྩྱིས་འགོ་དེར། རྩྱིས་འགོ་ནས་ཞེས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞེས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་
ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཐེངས་གྱིས་ཡོད་དུས ། དེ་གྱིས་གདམ་ཀ་རེད།  ༩ པའྱི་ ༣༠ འམ་ ༡༢ པའྱི་
ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ངོ་སོང་། རེའུ་མྱིག་ ༣ དེར། ༩ པའྱི་ ༣༠ འམ་ ༡༢ པའྱི་ ༣༡ བར་གྱི་ལྷག ག་བསྒྱུར་སོང་རེས་འགོ་
འཆར་ཞེས་ཁ་སྣོན་ཞུས་ཡོད།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དེའྱི་འོག་མ་དེ་  ༣༨ ་པ༽ བཟོ་རོགས།  ཡྱིག་ཆ་
གཅྱིག་པ་རེད་དམ། ) ལགས་རེད། དང་པོ་དེ་སོང་དང་གྱིས་པ་དེ་བྱུང་རེད། ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
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གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་གྱིས་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ཁག་ཁག་སད་ན་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ། ༣༨ ་པ༽ སོང་དེར་ ༣༨ ཇ་པ༽ 
བྱུང་དེར་ ༣༨ ་པ༽ བཅས་འགྱིགས་པ་ཡྱིན།) གསོལ་ཕོགས་ཐོ་གཞུང་རེའུ་མྱིག ༣༨ ཏ་པ༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག གསོལ་ཕོགས་རེའུ་མྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།  ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོའ་ིགསོལ་
ཕོགས་ཐོ་གཞུང་རེའུ་མྱིག ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། རེའུ་མྱིག་དེར་ཉུང་མཐའྱི་རྩ་ཕོགས། རེའུ་མྱིག་ ༣ པའྱི་ ༡ ཉུང་མཐའྱི་རྩ་
ཕོགས། རེའུ་མྱིག་ ༣ པའྱི་ ༣ རྩ་ཕོགས་བསོམས།  དེ་ནས་རེའུ་མྱིག་  ༤ ཁང་ག་དང་ཆུ་གོག  རེའུ་མྱིག་ ༥ གཞུང་
འབབ་གསོག་དངུལ།  རེའུ་མྱིག་ ༧ སོན་རྩྱིས་སམ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ་དག་རྱིང་པ་རེད།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་དུ།  རེའུ་མྱིག་ ༣ པའྱི་ནང་རྩ་ཕོགས་ཉུང་མཐའ་ཞེས་པ་དེ་འབེལ་བ་མེད་པས་རྩ་ཕོགས་ལ་ཚུར་
བསྒྱུར་བ་ཡྱིན།  དེ་ནས་གཞན་དེ་རང་འཇགས་རེད།  དེ་ནས་འོག་དེར་ཁེ་ཕན་གཞན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་དུ།  ཁང་ག་ཁང་དོད།  
གསོག་དངུལ་བཅས་གཞན།  ༦ དེར་འཆར་འབུལ་ཞེས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་ཡོད།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  
ཐོ་ཁག་གྱི་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བསོམས་དེ་མེད་པ་བཟོས་འདུག ) ལགས་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ༣༨ ཐ་པ 
) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ༣༨ ཐ་པ༽ ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གྱི་ལོའ་ིཁང་ག་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འགོད།  སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུར་རེའུ་མྱིག་དེའྱི་འགོ་བརོད་གང་ཡང་མེད་དུས ། འགོ་བརོད་དེ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་འགོ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེའྱི་
གོང་དེར་གན་འཇོག་ནས་དུས་ཚོད་བར་ཞེས་ཡོད།  འོག་དེར་ཅུང་གཟྱིགས་ཕོགས་བདེ་བར།  གན་འཇོག་དུས་ཚེས་ནས་
____བར་ཞེས་བཅོས་ཡོད། གཞན་རང་འཇགས་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་དགོས་པ་འདུག་གམ།  སྱིར་བཏང་རྩྱིས་ལོ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ང་ཚོས་སྟོང་པ་ནས་
སྟོང་པ་ཞེས་བཤད་པ་རེད། དེ་བཞག་ན་འོག་གྱི་རྩྱིས་ལོ་དེ་དག་འདས་པའྱི་ལོ་དང་ད་ལོའ་ིལོ་སོགས་དེ་དག་གྱི་ལོ་ཚད་ཏག་
ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག  དེ་དག་ཚང་མ་རྩྱིས་ལོ་དེ་  ༡༥ དང་ ༡༦ བཟོས། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ངོ་སོང་དེ་  ༡༤ དང་ ༡༥ 
བཅས་འདྱི་ལྟར་ཏག་ཏག་བཟོས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་མྱིན་འོག་གྱི་རྩྱིས་ལོ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་འགོད་པར་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ ༣༨ ཇ། དང་། ། དེར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ དང་ ༡༢ ཀྱི་ཚེས་ ༣༡ ཡོད་པ་དེར་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ འམ་ཞེས་གསུངས་སོང་།  དེར་ Slash རེད་འདུག དེ་
འམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་དང་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ། འམ་ཡྱིན་ན་འམ་རང་བྱིས་བཞག་ན་ཡག་པ་མེད་དམ།  slash དེས་
སྐབས་རེ་འམ་དང་སྐབས་རེ་དང་གོ་དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།  ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་དེ་འགེངས་ཤོག་ ལ་
གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཟླ་དུས་མྱི་འདྲ་བ་གྱིས་ལ་ཕུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ བར་ལ་ལྟོས་ནས་ཁ་
བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་གཅྱིག  ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ནས་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་གཅྱིག  དེ་
གྱིས་འགེངས་ཤོག་གཅྱིག་གྱིས་འཐུས་པ་བྱས།  དེའྱི་ནང་དུ་དབྱྱིན་ཡྱིག་འགོ་སྟངས་ལྟར་བྱས་ན ། slash བརྒྱབས་པ་
དེར་ཚེས་གྱིས་གདམ་ཀའྱི་ངོ་བོར་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འགེངས་ཤོག་བཏང་ཡོང་དུས ། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཡྱིན་ན། དེ་
ྱིན་གྱི་ཚེས་གངས་དེ་བཀོད་ཡོང་གྱི་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཡྱིན་ན། དེ་ྱིན་གྱི་ཚེས་ཆ་དེ་བཀོད་ཡོང་གྱི་རེད།  ད་ལྟ་
འདྱིར་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ཚེས་ཆ་གྱིས་ཀ་མཁེན་རོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཀོད་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  དེ་ནས་ཅྱི་
ཞྱིག་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དེ་ག་རང་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་འགོ་སྟངས་བྱས་ན་དེ་དག་རང་གྱིས་གོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད།  དྲྱི་བ་བྱུང་བ་དང་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར་དེ་རང་
གྱིས་གོ་བ་བྱས། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་གསར་པ་གནང་བ་  ༣༨ ཏ་པ༽ བསྐྱར་བཅོས་ཆྱིག་བརོད་ནང་དུ།  ནང་
གསེས་ ༤ པ་དེར་ཁེ་ཕན་གཞན་ཞེས་བཀོད་འདུག  དེའྱི་ནང་དུ་ཁང་ག།ཁང་དོད།  གསོག་དངུལ།  གཞན་ཞེས་པ་ཞྱིག་
འདུག དེའྱི་གཞན་དེ་གང་རེད། ཁང་ག་དང་ཁང་དོད་མྱིན་པའྱི་གཞན་གང་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་དང་མམ་དུ་ ༣༨ ནང་གསེས་ཏ་པ༽ དེའྱི་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བསོམས་དེ་མར་བཏོན་དགོས་དོན་གང་ཆགས་ཡོད་དམ།  དེ་
ལྷན་དུ་གསལ་བཤད་གནང་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁེ་ཕན་གཞན་དེའྱི་ནང་དུ་མ་སོས་པ། གོང་ཁེར་དོད། ཚ་དོད། གང་དོད་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་
པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་རེའུ་མྱིག་ནང་དུ་བཟོས་ན ། རེའུ་མྱིག་རྱིང་པོ་ཆགས་ས་རེད།  དེའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚ་དོད་
དང་གང་དོད་གང་ཡྱིན་གསལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  རྩ་ཕོགས་ཟེར་བ་དེ་རྩ་ཕོགས་བསོམས་ཟེར་བ་དེས་འཐུས་པ་ཞྱིག་
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བྱས་ནས་བཀོད་བཞག་ཡོད། ཞབས་གའྱི་འཕར་འབབ་དེ་རྩ་ཕོགས་ནང་དུ་མ་གསལ་བར་རྩ་ཕོགས་དེ་ཟུར་དུ་བཞག་ཡོད།  
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ཞབས་གའྱི་འཕར་འབབ་དེ་རྩ་ཕོགས་ནས་འཐེན་རྒྱུར་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དམ།།སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཞབས་གའྱི་འཕར་འབབ་དེ་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་བསོམས་ནང་དུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཕར་བཏོན་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ཆགས་ཡོད་དམ།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། 
དེ་ངས་ལམ་སེང་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་གཞན་ཚ་དོད། གང་དོད། མདོར་བསྡུས་ན་གངས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བགང་དགོས་
པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ས་རེད།  དོན་ངོ་མར་གངས་ཀ་བགང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་ལག་དེབ།  ཡང་ན་དངུལ་རྩྱིས་
འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་རུང་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཁེ་ཕན་གང་
ཡྱིན་ཡང་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་རྩ་འཛིན་བྱེད་ས་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་མྱིན་ན་གཞན་ཞེས་པ་དེས་བྱིས་བདེ་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཚུད་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ཟུར་བརོད་ནང་དུ་བྱིས་བཞག་
ན་ཡག་པོ་མེད་དམ།།འགེལ་བཤད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁེ་ཕན་གཞན་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོས་རྩ་འཛིན་བྱེད་ས་དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་ལག་དེབ་
ནང་དུ་ཁ་གསལ་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།  དེ་དག་ཚང་མར་རེའུ་མྱིག་རེ་བཀོད་ན ་རེའུ་མྱིག་རྱིང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  སྱི་
ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་དེ་དག་རང་དུ་བཞག གཞན་དག་རྣམས་གཞན་གྱི་ནང་དུ་གཞག་རྒྱུ་རེད། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསོན་རྩྱིས་
ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོན་རྩྱིས་ཁ་ཤོག་ནང་དུ་བཀོད་ནས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དེ་རང་ལ་གོ་རྒྱུ་བྱས། བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐོར་ལ་གསུང་དགོས་མཁན་ཡོད་དམ།  
བརོད་པ་དང་པོའ་ིནང་ནས་ལན་གཅྱིག་ཕེབས་རྒྱུར་ལུས་ཡོད། ཉུང་མཐའྱི་རྩ་ཕོགས་དེ་རྩ་ཕོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་རེད། ཞབས་
གའྱི་རྩ་ཕོགས་དེ་ཕར་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་བཞག་འདུག  དེས་ཁད་པར་གང་དུ་འགོ་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན།  བགེས་ཕོགས་དང་
དེ་ཚོར་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཞྱིག་འགོ་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་སྱིད་བྱུས་འཛིན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་རེས་ལ་
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གསུང་རོགས་གནང་།  དེ་མ་གཏོགས་པའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས།  གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་
བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་
བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག 
དོན་ཚན།། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་

བརོད། 

དང་པོ། 

 

ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་མྱིང༌། 
ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༠ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཞེས་འབོད་རྒྱུ།།

ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་མྱིང༌། 
ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་བོད་མྱིའྱི་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་
ཡྱིག བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཞེས་
འབོད་རྒྱུ།།

 

བཞྱི་པ།། དམྱིགས་ཡུལ། 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སན་པ་
དང༌། སན་སོར་ལག་ལེན་བཅས་པ་གཞུང་
མཐུན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས། 
 

དམྱིགས་ཡུལ། 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སན་པ་དང༌། 
སན་སོར་ལག་ལེན།  ཀུན་སོད།  སོབ་གེར་
བཅས་པ་གཞུང་མཐུན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ བའྱི་ཆེད་
དུ་དམྱིགས། 
ཀ སན་པའྱི་ཤེས་ཚད་གཏན་འབེབས། 
ཁ སན་པའྱི་བཅའ་ཡྱིག་གཏན་འབེབས། 
ག དུས་ནས་དུས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་གཏང་འཛིན། 
ང གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཁྱིམས་འཆར་
སྙན་འབུལ། 

 

དྲུག་པ། 
ནང་གསེས། 

༡ 
 
 
 

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང༌།  
སན་སོར། ནད་པ་བརག་དཔྱད་དང༌།  ནད་
གཞྱི་ངོས་འཛིན།  སན་དཔྱད། བཅོས་ཐབས་
བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་
སྟངས་འཛིན་དང་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་པོའ་ིཆེས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། 
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་དང༌།  སན་
སོར། ནད་པ་བརག་དཔྱད། ནད་གཞྱི་ངོས་འཛིན། 
སན་དཔྱད།  བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་
ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་མས་ཞྱིབ་ ཚད་ལྡན་
ཡོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་དང་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་ པའྱི་
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ནང་གསེས། 

༢ 
 
 
 
 
 

 
ནང་གསེས། 

༣ 
 

མཐོའ་ིསན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་
གཤམ་གསལ། 
ཁ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དབུས་སན་རྩྱིས་

ཁང་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་སན་པ་
རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞྱི། བཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུ། 

 
 
 
 
 
 
ཆེས་མཐོའ་ིསན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང༌། ཚོགས་གཙོ་
གཞོན་པ་གཅྱིག དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་བཅས་
དགོས་པ་ཆེས་མཐོའ་ིསན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིས་འོས་འདེམས་བྱ་
རྒྱུ། 
 
ཆེས་མཐོའ་ིསན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱི་འོས་འདེམས་བྱ་ཕོགས་ཐད།  རོག་གེང་
རྱིགས་བྱུང་ཚེ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་
ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དང་དེ་ལ་མོས་མཐུན་
མ་བྱུང་ཚེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་རྒྱུ།།

ཆེས་མཐོའ་ིགསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་དགོས་
པ་ཚོགས་མྱི་གཤམ་གསལ། 
ཁ བཙན་བྱོལ་བོད་ ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་ གྱི་སྱིག་

ཁོངས་ སུ་ཡོད་ པའྱི་སན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་བཞྱི། གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་མྱི་གཅྱིག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་
མྱི་སེར་ཡྱིན་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་
སན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གྱིས།  
གོང་གསལ་ཁབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་སན་པ་
རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི་གསུམ་དགོས་
པ་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་སན་
པ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་གནང་རྒྱུ། 

 
ཆེས་མཐོའ་ི གསོ་རྱིག་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
གཙོ་གཅྱིག་དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཅྱིག  
དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་བཅས་དགོས་པ་ཆེས་མཐོའ་ིགསོ་
རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིས་འོས་འདེམས་
བྱ་རྒྱུ། 
 
 
ཆེས་མཐོའ་ིགསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་
འོས་འདེམས་བྱ་ཕོགས་ཐད།  རོག་གེང་རྱིགས་
བྱུང་ཚེ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་
གནང་རྒྱུ་དང་དེ་ལ་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
གཏུག་རྒྱུ། 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག  ཏོག་ཙམ་མཚམས་གཞག་རོགས་གནང་།  ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
 


