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དཀར་ཆག

ཨང་།

ནང་དོན།

ཤོག་གངས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་བདུན་པ།
༡

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་

༢

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་

འབླེབས། (འཕོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་། དླེའི་ཁྱབ་ཁོངས།)
འབླེབས། (ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། དླེའི་ཁྱབ་ཁོངས།)

༡-༡༣
༡༣-༤༧

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་བརྒྱད་པ།
༣

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༥ པ་དང་དིས་ལན། དླེའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དང་ལན་འདླེབས་གསལ་
བཤད།

༤༨-༥༩

༤

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད།

༥༩-༧༠

༥

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གླེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར།

༧༠-༧༡

༦

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་

༧

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་

འབླེབས། (ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། དླེའི་ཁྱབ་ཁོངས།)
འབླེབས། (ནས་སིད་ལས་ཁུངས་དང་། དླེའི་ཁྱབ་ཁོངས།)

༧༡-༡༡༩
༡༡༩-༡༣༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་

གཏན་འབྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་
བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དོགས་དྱི་གནང་སོང་། དྤེར་ལན་འདྤེབས་མ་
བྱས་པའྱི་སོན་ལ་དྤེའྱི་སོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་སྨན་པའྱི་ནང་ལ་ཊྱི་བྱི་ན་བ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འཕོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སོར་ལ་དོགས་དྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་

འདུག རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་ན་བ་ཡྱིན་ན་འཕོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ལྡྱི་ལྱི་འཕོད་བསྤེན་ཁྱབ་
ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ལ་ཕྤེབས་ནས་དྤེ ་བརྒྱུད་ནས་ཁག་གཅྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་སྨན་ཁང་ལ་སོན་ས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མར་ནས་

ལམ་སོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཕར་ནས་བརྒྱུད་དྤེ་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་རྤེད། བདྤེ་སྱིད་གྱིང་འཕོ ད་བསྤེན་སྨན་
ཁང་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་སོ་སོའ ་ི གཞྱིས་ཆགས་སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་བྤེལ་ཀོབ་དང་མོན་གོ་ཊྱི་དྤེ་གར་ཕྤེབས་ནས་འཕོད་བསྤེན་

སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་དྤེ་དག་ནས་མཐུན་རྤེན་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཆ་ཚང་གྱི་མཐུན་རྤེན་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐོ་སོབ་ཁག་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དྱི་ལྱི་དང་བྤེང་

ལོར་རྤེད།དྤེ་ནས་ཝར་ཎ་མཐོ་སོབ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་ T.B screening ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཊྱི་བྱི་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུར་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཡང་གོ་རོགས་སྤེལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ལའང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞྱིག་བྱྤེད་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟ་སྨན་པའྱི་སོབ་སོང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞབས་སྤེགས་གསུམ་

ཡོད་པའྱི་ནང་དུ་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་མཁན་གྱི་སྨན་པ་དྤེ་དག་སོབ་སོང་ཐོན་ནས་གན་རྒྱ་གཞྱིར་བཟུང་ང་རང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་

ཁག་རྤེད། འཕོད་བསྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་དུ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། གན་རྒྱ་
བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་འབུམ་གཅྱིག ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ཞྤེས་ང་ཚོའྱི་གན་རྒྱ་གསར་པ་དྤེའྱི་ནང་དྤེ་

ལྟར་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སྨན་པ་གན་རྒྱ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཡང་ཕག་ལས་གནང་དུ་མ་ཕྤེབས་
མཁན་གངས་ཀ་བརྒྱད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ M.D བྱྤེད་རྒྱུ་དང་ coaching འགོ་བ་སོགས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད ། ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སོང་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད། བཀའ་ཁོལ ་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བཀའ་ཁོལ་

གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་བྱུང་བསྡད་ཡོད། དྤེ་མྱིན་ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བརྡ་འདྤེད་
མུ་མཐུད་ནས་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།
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དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་གྱིན་སྨན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དྤེར་ངས་བསར་དུ་ནན་ཏན་གྱིས་མང་པོ་ཞུ་

དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག Steroid དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་གཉན་ཁ་གཅོག་བྱྤེད་ཀྱི་སྨན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁག་ཅྱིག་གཉན་ཁའྱི་རྤེན་གྱིས་ཟུག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཟུག་གཅོག་པར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ངས་ཁ་སང་ Steroid དྤེ་ཟུག་བཅག་སྨན་རྤེད་ཅྤེས་ཕལ་ཆྤེར་ཞུས་མྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་རྱིང་པོ་ཞྤེ་དགས་གསུངས་ཙང་སྨན་དྤེ་འདྱི་རང་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་ངས་ཚོད་དཔག་གྱིས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་འབུམ་གཅྱིག་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་

ངས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་འདུག འབུམ་གཅྱིག་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་འདུག་ཟྤེར་ན་ད་ལྟ་བར་དུ། འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་

ལྷག་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་མཁན་དགུ་བཅུ་ཙམ་བྱུང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཁྤེ་ཕན་འབུམ་གཅྱིག་དྤེ་ངས་

གོང་དུ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། མྱི་ལྔ་ཡོད་ན་མྱི་ལྔ་དྤེར་ཁྱི་གཉྱིས་གཉྱིས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། མྱི་ལྔའྱི་ནང་ནས་སུ་ཡང་ན་སྱིད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་ བྤེད་སོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོག ས་ཁྱབ་ཆྤེ་བ་ཡོང་བའྱི་ཁྱད་

པར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ནང་མྱི་ལྔ་ནས་
གཅྱིག་ན། སྨན་བཅོས་དྤེ་རྒྱས་སོས་ཞྤེ་དག་བྱས། སོར་འབུམ་གཅྱིག་དྤེ་ལམ་སྤེང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་རོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།

ནང་མྱི་དྤེའྱི་མྱི་ལྷག་མ་བཞྱི་དྤེ་འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ན་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཡང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཡང་དངུལ་གཏོང་ས་དང་དྤེ་དག་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕད་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་
ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ missed call སང་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ལ་

missed call ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྲུང་ཆྤེ་དང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ Nurse དྤེ་
ལོ་གསར་གྱི་མཚམས་ལ་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བཏང་ནས་

nurse ཞྱིག་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་རྤེད། ལམ་སྤེང་མ་རགས་པ་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕད་ཡོད་ཀྱི་

རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཕོགས་ལ་མ་འོངས་པར་ཡྱིད་གཟབ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རྤེད།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོ ས་རས་ངན་གོམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སོན་ངས་ཞུས་པ་དྤེ།

ར་བའྱི་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ན་ནྱིང་ལོར་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ད་
ལྟ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་འདྱིའྱི་འོག་ནས་སོས་རས་ངན་གོམས་འདྱིའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་

འདུག གངས་ཀ་དྤེ་ཇྱི་ཙམ་འདུག་དྤེ་དག་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ངས་ཚོགས་མྱི་སུ་བསོ་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཀྱི་སོར་གཏན་འཁྤེལ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འད་ཅྱི་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ར་བའྱི་དུར་ཁོད་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ན་ནྱིང་ལོར་དུར་ཁོད་ལ་ཡོད་པའྱི་སོ ས་རས་ངན་གོམས་

ཀྱིས་མནར་བའྱི་གཞོན་སྤེས་ལྔ་ཙམ་ལ་ང་ཚོས་ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ Rehab center ལ་བཏང་བ་རྤེད། བཏང་ནས་
ཚུར་ལོག ད་ཆ་ཡང་བསར་མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསྡད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དཀའ་ངལ་
གཙོ་བོ་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་ན་ཁོང་ཚོ ར་ནང་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི ་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་
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ཁུངས་གཞན་དང་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་གང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་ཏན་ཏན་ངྤེད་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་
ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་བལ་ལལ་ནང་གྱི་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་དྤེའྱི་སོར་ལ་བསམ་འཆར་མང་

པོ་ཡོང་གྱི་འདུག བལ་ལལ་ནང་ལ་ང་ཚོ་འཕོད་བསྤེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་བཅུ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་
བྱྤེད་བཅུ་བཞྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་ལ་སོན་འགོའ ་ི འཕོད་བསྤེན་ལས་སྨན་བཅོས་ཆྤེ་ཁག་རྱིགས་དྤེ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོག་སྨན་ཁང་ལ་མྱི་འགོ་ཀ་མྤེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་
དངུལ་འབོར་ཡྱིན་ནའང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་སོན་དང་ད་ལྟ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་གང་ལ་གང་ཙམ་འཕར་འདུག ད་ལྟ་ PRM ཡྱི་
རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་སར་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག སོན་
མ་ཡྱིན་ན་འབུམ་བཅུ་རྤེད། ད་ཆ་ཕལ་ཆྤེར་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ལ་སར་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་

བརྒྱ་ཆ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་གནང་ཐུབ་པ། ཏན་ཏན་གཙོ་
བོ་ང་ཚོས་ས་གནས་མགོ་འཛིན ་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ལ་གཞྱི་ བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
བསང་རྒྱུ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་བསངས་ནས། ཡང་ཁག་ཅྱིག་འདྱི་འད་ཡོང་གྱི་འདུག སོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་
ཤུ་ཆག་ཡང་ཞུས། དྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་དྤེས་འདངས་ཀྱི་མྱི་འདུག འགོ་ནས་གནང་རོགས་གྱིས་ཟྤེར་ནས་ཡང་ཁག་ཅྱིག་

ལ་འཐོལ་བ་གནང་བ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་གཞྱི་བཞག་ས་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དངུལ་འབོར་དྤེ་ལ་ཡང་རག་ལས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཡང་དངུལ་
འབོར་དྤེས་ལོ་གཅྱིག་འདང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཟླ་བ་བཞྱི་པ་ལྔ་པ་ས་སངས་སངས་ནས་ཆག་ཡང་མང་པོ་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། ཡང་ལོ་རོགས་རན་དུས་དངུལ་གཏང་སའྱི་གཏོང་དངུལ་མྤེད་པ་ཆགས་པའྱི་ཉྤེན་ཁ་གཅྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་
གནས་ས་ཐོག་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་སོར་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྤེ་དྱི་བ་རང་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་འབད་བརོན་གནང་ས་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད། འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་རོག་གྤེང་དྤེ་ལས་ང་ཚོས་བསབ་བྱ་མང་པོ་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུར་
ཏན་ཏན་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི ་ཡོད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ཡང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཁ་སང་ངས་འགྤེ ལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
ནན་པོ་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་སྱིག་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བགོ་གྤེང་མང་པོ་གནང་བ་དང་དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་འགའ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་
སོ་ལ་ཚོར་སྣང་དང་མདང་དགོང་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་བཀའ་ཁོལ་རྤེས་ཞུ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་སོར་ལ་སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཀང་རད་གཅོད་ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཡོད་ས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན ་
མཆོག་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་སོ་སོའ ་ི མཐོང་སྣང་དྤེ་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་བྱུང་། དོན་དག་གཉྱིས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དོན་དག་དང་པོ་དྤེ། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁྱབ་བསགས་ལ་སོགས་པའྱི་

གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སབས་སུ་ཡང་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ལ་ཡང་ཞུས་པ་མྱིན།

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ལ་ཡང་ཞུས་པ་མྱིན། འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ལ་སད་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྱིས་ཡོང་དུས། དངོས་ གནས་
ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ཚོ་དང་འཆར་གཞྱི་སྱིག་སངས་དྤེ་ཚོ་ཆྤེ ད་མཁས་ཁྱད་ལས་པ་ཟྤེར་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད་
བསམ་བསམ་གྱི་སད་ཆ་བཤད་སངས་དྤེ་འད་འདུག དྤེ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་བྱིས་བཞག་དུས་འགྱིག་བསྡད་པ་འད་ཞྱིག་ལ་

ངོས་འཛིན་བྱས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཀང་། དྤེ་རྱིང་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དྤེ་ཚོར་སོང་། དྤེ་
ཡང་འོས་བསྡུ་དང་དྤེ་དག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་

ལ་གཏམ་དཔྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་རོག་ཅན་གྱི་མྱི་ལ་ལྷ་འདྤེ་མང་། མཁྱིས་ནད་ཅན་གྱིས་གངས་རྱི་སྤེར་པོ་མཐོང་། ཞྤེས་པ་
ནང་བཞྱིན་སོ་སོ་རང་རང་ལ་རྣམ་རོག་མང་པོ་ཚང་དུས་གཞན་པ་ཞྱིག་འགུལ་བསོད་བཏང་བ་ཚང་མ་རྣམ་རོག་ནང་བཞྱིན་

མཐོང་བསྡད་པ་འད་ཞྱིག་འདུག་ག སར་རྒྱུ་སར་འདུག ཁ་སང་གངས་སྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་སོའ ི་འགམ་དྤེར་རྱིག་པོ་ཞྤེ་དག་ཅྱི ག་
སར་འདུག ཁ་སང་འདྱིར་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་དྤེའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་ལ་སད་བཞག་ན་ཕན་ས་རྤེད་ཨ་

བསམ་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་སར་འདུག་ཀང་། དྤེར་བརྤེན་ནས་འོས་ཤོག་བླུག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངས་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་ནྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་
གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མ་སོང་། སྱིར་བཏང་མྱི་ལ་ཕར་ལ་སར་ནས་འོས་ཤོག་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནམ། སུ་ལ་བླུགས་ཡྱིན་པས་ཞྤེས་
འདྱི་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་། ཡྱིན་ན་ཡང་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཚོར་མ་སོང་ཞྤེས་དོན་དག་དང་པོ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན།

དོན་དག་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཁ་སང་ཉྱིན་མ་དང་པོ་ནས་འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རྤེས་ཞུ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཕལ་

ཆྤེར་འགོ་སོང་སོན་སངས་བཀའ་འཁོལ་རྤེས་ཞུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱི་ནས་བརླགས་ཚར་བ་རྤེད། ཉྱིན་གཉྱིས་

གསུམ་ཞྱིག་ལ་དྱི་བ་རང་རང་དྱིས་ནས་བརླགས་སོང་བ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་འབབ་དྤེ་གང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ནས་
བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་འོག་ནས་ཞུས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་དུས། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་བསོན་སོང་ཡང་། སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་ས་མ་རྤེད།

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་བསོན་མ་སོང་། ད་ནང་ཞོགས་པ་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་
དགོངས་དོན་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ན་ནྱིང་ནས་བྱྤེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་མྤེད་ན་ན་ནྱིང་

ནས་བྱྤེད་བསྡད་ཡོད་ན་ནོར་ཐོག་ནོར་བརྤེགས་རྤེད། དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་དང་། དྤེ་རྱིང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ལུང་འདྤེན་བྱྤེད་ཡོང་དུས། དོན་

ཚན་འདྱིའྱི་དགོངས་དོན་འོག་ཏུ་རྤེད་འདུག ང་ཚོས་ཀང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་བརད་གཅོད་བཏང་བ་ཡྱིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་
ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། དབུས་སམ། ཕོགས་མཐའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་སྡྤེ་ཚན་དུའང་ཁུངས་དྤེའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་

ཀྱི་བྱུང་རྱིས་ནང་མ་འཁོད་པའྱི་དངུལ་འབབ་ཅྱིག་བྱུང་ཚེ་ཟླ་གངས་གསུམ་གྱི་ནང་ཚུན་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་རྱིས་
ཁོངས་སུ་བཅུག་ཟྱིན་པ་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་མྤེད་པར་དུས་འགངས་བྱུང་ཚེ་དྤེའྱི་རྱིང་གྱི་དངུལ་ཁང་གྱི་སྤེད་འབབ་

དང་མཉམ་པའྱི་དངུལ་འབོར་འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བྱྤེད ་པས་བསྒྲུབ་དགོས། ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་འོག་གྱི་གང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་
ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་དུ་བངས་པའྱི་དངུལ་དྤེ་འདྱི་ག་རང་ལ་ ༢༣,༩༣༢,༥༠༠ བྱུང་དྤེ་ག་རང་། སོང་དྤེ་ག་རང་ཞུས་པ་
དྤེའྱི་ཁོངས་སུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་སྡྤེ་ཚན་མང་པོ་འདུག དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་

རྱིས་བསོན་གནང་བསྡད་ཡོད་ས་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེར་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས་དོན་དག་དྤེའྱི་ཁོངས་སུ་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་
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བཀའ་ཁོལ་གནང་ན། སང་ཉྱིན་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ཉྱིན་མོ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁང་ལ་འཇུག་རྒྱུ་རྤེད་
འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སངས་འགའ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དྤེའང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བར་བརྒལ་

བཀའ་ཁོལ་གནང་བསྡད་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད། རོགས་

ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་དངུལ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་འབྱོར་སོང་། འབུམ་ཉྱི་ཤུ་འབྱོར་སོང་། དྤེ་ལྤེན་བྤེད་
ཆོག་པའྱི་བཀའ་ཁོལ་གནང་སོང་ཡོང་བར་ཞུ་ཞྤེས། འབྱོར་ཚར་ནས་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་རྤེས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་

རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་མཚན་རགས་བསོན་པའྱི་ཉྱིན་དྤེ་ནས་བཟུང་སྤེ་དྤེ་
གཞུང་དངུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གལ་སྱིད་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་འགངས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ཆད་པ་དང་དྤེ་ཚོ་འདྱིར་རྒྱག་
རྒྱུ་འདུག་ག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སངས་དྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་མཐོང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་དན་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད་ཚང་

མས་གསུང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དགག་བྱ་གང་ཡང་རྒྱག་གྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་བྱྤེད་སངས་ལས་སངས་དྤེ་འགྱིག་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་

ས་ཁ་སང་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆྤེར་འགོག་གྱི་ཡྱིན་མདོག་མདོག་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། འགོག་གྱི་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་གཏང་ས་དྤེ་ འགོག་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་བངས་བཞག་པའྱི་དངུལ་དྤེ་དགག་གྱི་
ཡྱིན། དྤེ་ཡང་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག བངས་བཞག་པའྱི་དངུལ་དྤེ་དགག་གྱི་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་ཕྱི་ཟླ་

བཞྱི་པ་ནས་མྱི་དྤེར་ནད་ན་ཚ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ན་དངུལ་དྤེ ་གང་ནས་སུས་གཏང་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་

འདུག དཔྤེར་ན་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་མཁན་ཁྱྱིམ་ཐོའ ་ི གངས་ ༦༥༠༡ དང་ཚོགས་མྱི་ཁྤེར་རང་གྱི་
གངས་ ༨༠༡ དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་ཁོ ངས་ནས་ཆག་ཡང་བྱྤེད་ས་དང་དྤེ་ཚོ་ ༤༨༠༠ འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ནང་
ནས་གང་དགག་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་གསལ་པོ་ལབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། སྦུག་སྦུག་སུད་སུད་བྱས་ནས་བཞག་པ་དྤེ་ཏག་
ཏག་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་འད་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་ཞྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་གནས་སངས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་འདུག་བསམ་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་

བཞྱིན་གྱི་འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་བྱུང་འདུག དངུལ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་བསྡུས་འདུག སུས་ཀང་
སད་བརྒྱབ་མྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་མ་ཐུག་པའྱི་བར་དུ་སུས་ཀང་སད་བརྒྱབ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
དངུལ་གངས་མང་ཉུང་དང་ཆག་ཡང་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་ཁ་ཁ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དང་རོགས་རམ་ཚོགས་པ་དང་དྤེ་ཚོས་

འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས་དྤེའྱི་གནས་སངས་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་རང་རང་ལ་ལྟ་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག་མ་
གཏོགས་དངུལ་དྤེ་བྱུང་འདུག སོང་བ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དག་མཆན་བཀོད་ཚར་བའྱི་གནས་སངས་ལོ་སོན་ལ་བྱུང་ཚར་

འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་བཀག་པ་ར་བ་ནས་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་ཁ་
ཐ་རྤེ་ཐྤེལ་ཙེ་རྒྱག་སྤེ་བཀག་ཡོང་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་བཏང་བཞག་ས་ར་བ་ནས་འགོ་ས་ཁོ་རང་མྤེད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་

ཚོའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དྤེ་སོ་སོས་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་བསམ་པ་དྤེ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སར་ཆ་ཞྱིག་འཁུར་ཡོང་དགོས་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་
བསྡུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང ་། དྤེ་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་གང་བྱུང་ཡོད་དམ། གསུང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་འཕོད་
བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཧོན་སུར་རྤེད་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དྤེ་སོན་
ནས་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རང་ནས་ལམ་སོན་ཞྱི ག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལམ་སོན་ཟྤེར་ཡང་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཧོན་སུར་རྤེ ད་ཐང་དྤེ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་ལྟར་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཁོལ་གནང་རྒྱུ་

རང་བྱས་ཏྤེ་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་རྤེད། རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཧོན་སུར་རྤེད་ཐང་གྱི་དངུལ་དྤེ་སར་ཆར་འཁུར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

རྱིས་སོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། འོན་ཀང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དྤེ་ཡང་བསར་ཁ་ཕྤེ་རོགས་

གྱིས་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་བསར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་ནང་ལ་སར་ཆ་ཞྱིག་བསྣམས་ནས་ཕྤེབས་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཡང་བསར། སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་དངོས་གནས་འོས་བསྡུ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་འད། ཁ་སང་ཁོང་རྣམ་པས་ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་མཁན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མར་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་ང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞལ་

བཞྤེས་གནང་སོང་། དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་མཁན་དྤེས་ཀང་རྣམ་འགྱུར་སོན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཀང་འདྱི་ག་གཅྱིག་ནས་ཕར་འགོད་རྒྱུ་ལྷག་སོང་བ་རྤེད་ཅྤེས་དང་པོ་དྤེ་
གསུངས་སོང་། དོན་དག་ངོ་མ་དྤེ། དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་བཀའ་ཁོལ།
འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་སྤེར་པོ་ཚང་མ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཧོན ་སུར་དྤེ་ལ་དང་པོ་དྤེ་དག་
ཚང་མ་ཡོད་རྤེད་དམ། རྒྱབ་ལོ ངས་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཡོད་རྤེད་དམ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མར་ཕྤེབས་ནས་

ཞལ་བཞྤེས་གནང་། དྤེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་སད་བསོན། འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཀང་

ཡྱིན་མདོག་མདོག་བྱས། ཡང་ད་ལྟ་འདྱིར་རྱིས་སོ་རྒྱག་ཚར་དུས་ཡང་བསར་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་དྤེ་འདའྱི་ལམ་སོལ་ཡོད་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཁོ་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ན་ཞུ་ས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚད་ལྡན་བྱས་ནས་སོང་ན་དགའ་ཡྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ཟང་ངྱི་ཟྤེང་ངྱི་བྱས་ན་ཡང་དྤེ་སངས་ཉྱིན་བྤེད་
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སོད་གང་དུ་གཏང་གྱི་རྤེད། ང་ཚོ འྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ལ་ཡ་མཚན་གྱི་འདུག་པས་ཡང་སང་ཉྱིན་བྤེད་སོད་གཞན་ཞྱིག་ལ་
གཏང་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལན་དྤེར་མ་འཁུར་ན་ཡག་ག་འདུག་ཅྤེས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་གསུངས་པ་རྤེད། ཞལ་བཞྤེས་ག་དུས་གནང་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་གནས་སངས་
གཅྱིག་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ནྱི་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་རྤེད། ད་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཤུགས་རྤེན་འགོ་རྒྱུ་ཕལ་ཆྤེར་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་གཞྱི ར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཡང་བསར་སོ་ཕྤེས་ཏྤེ་སར་ཆའྱི་

གོས་འཆར་ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་
སུ་སོན་རྱིས་འགོད་འབུལ་གྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་ཕྤེང་གྱི ་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་དགོས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱི ས་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་བསར་དུ་སོ་ཕྤེ་རྒྱུ་བྱྤེད། འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་

བཀོལ་དྤེ་ ༡༥༤,༣༩༨,༦༨༧ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་

ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་མོ་དྤེར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརྤེས་ནས་ལོ་ངོ ་བརྒྱ་
འཁོར་བའྱི་དུས་དན་མཛད་སོར ་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་བྱུང་བ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ ན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་པའྱི་སོན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུས་མྤེད།
དྤེ་ཡང་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་དང་རྱིས་འགོ་དང་དྤེ་འད་གཅྱིག་ལ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཤུགས་རྤེན་སད་པ་འད་ཞྱིག་

ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་ནས། ད་ལྟ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་
ཚར་བ་སོང་ཙང་། གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་ལ་

ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཚོགས་གཙོ་ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་དུ་ལངས་བསྡད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མྤེད། འོན་ཀང་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་

འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་གསལ་བཤད་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གཙོ་སོང་གནང་མཁན་གྱི་

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་
སངས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་ཁོལ་རྤེས་ཞུ་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་
དྤེ་ཁ་སང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་

ལས་གཞྱི་ཡྱི་སོན་རྱིས་དྤེ་གཙོ་བོ་འདྱི་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས། དྤེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་གནང་
དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་པ་དྤེ།

སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལོ་ལྔ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ལྔ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་ལོ་དང་པོ་གསུམ་དྤེ་ལ། ད་ལྟ་ཚིག་དྤེ་
ཆག་ཡང་ཞྤེས་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཆག་ཡང་ཟྤེར་བ་འཁོད་མྱི་འདུག US Aid ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་
ནས་དུད་ཁྱྱིམ་གངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་རོགས་དངུལ་སོད་རྒྱུའྱི་ཐག་ཆོད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་ལྟར་བྱས་ནས་ཁྱྤེར་ཡོད་ཅྤེས་ད་

ལྟ་ལོ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལ་འབུམ་དྲུག་བཅུ་རྤེ་བཞྱི་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་ཁྱབ་བསགས་
བྱྤེ ད་རྒྱུའྱི ་ ལས་རྱི མ ་འདྱི ར ་ཡང་འབུམ་སུམ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱི ག ་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁོ ལ་ཞུས་ནས་གང་ལྟར་ཕྱི ་ ལོ ་
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༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོ་ལ་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་དྤེ་དྤེ་ལྟར་འགོ་བསྡད་འདུག གོས་ཚོགས་ལ་རོགས་ཚོགས་ནས་དངུལ་སོད་

རྒྱུའྱི་ཆ་ཤས་དྤེ་འདྱི་ག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་མཁྱྤེན་པ་བཟོས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་ལ་ཤྤེས་རོགས་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་

ནང་ལ་དྤེ་ས་གསུང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཚོགས་གཙོའྱི་ཤྤེས་རོགས་ནང་ལ་ར་བ་ནས་མྤེད། དྤེ་སབས་དྤེ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འགོ་ལུགས་གང་འད་ཞྱིག་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སབས་རང་ལ་ལམ་སོན་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ལ་མ་བསྤེབ་གོང་ནས་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ཁོལ་མ་སད་པའྱི་གོང་ནས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཆག་ཡང་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་

བདུན་བཅུ་ཐམ་པ་རྤེད་འདུག སོན་མའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་བལྟ་ཡོང་དུས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་བ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། ༢༠༡༥་་༌༡༦ ལོ་ནང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཟྤེར་བ་གཅྱིག དྤེ་ནས་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༡

རྤེས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་མང་བ་སྤེས་པའྱི་དུད་ཁྱྱིམ་ཟྤེར་བ་གཅྱིག དགྤེ་འདུན་པ་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་དུད་
ཁྱྱིམ་བཅས་ལ་ཚོགས་དངུལ་རོགས་རམ་གནང་འཆར་ཡོད། ཚོགས་མྱི་གངས་ ༣༨,༠༠༠ ལ་ངོ་སོད་ལག་འཁྱྤེར་གསར་

བཟོའ ་ི ཆྤེད་ཕག་འཁྱྤེར་རྤེར་སོར་བཅོ་ལྔ་རྤེ་བྱས་ཏྤེ་བསྡོམས་སོར་མོ་ ༥༧༠,༠༠༠ ཁྱོན་བསྡོམས་སོར་ ༢༧,༩༠༡,༠༠༠
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སོན་མ་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་འདྱི་འད་བསོན་གནང་འདུག དྤེ་དུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཕྱི་ལོ་

རྤེས་མ་དང་ལས་དོན་ལག་བསར་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་བསར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ལ་གསུངས་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ངས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སབས་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་
ཏན་ཏན་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་

ལོའ ་ི ལོ་ལ་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་བའྱི་སབས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཤྤེས་པ་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་པའྱི ་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་མང་པོ་གཅྱིག་བྱུང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་རྤེད་འདུག

བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་བསྡུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་དང་སོན་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་

སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ། དངུལ་བྱུང་བ་ག་
རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་དུ་བཅུག་རྒྱག་ཚར་བ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད་དུས་དངུལ་བྱུང་བ་ད་ལྟ་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་མྤེད་པ་དྤེ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚུན་དུ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་མཐུན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དངོས་གནས་བྱས་ན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༥་་༌༡༦ གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སུ་དང་སུ་ལ་ཆག་ཡང་ག་ཚོད་སོ ད་
དགོས་མྱིན་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཉམས་མོང་ལ་བརྤེན་ནས་སོན་ཚུད་ནས་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཤྤེས་རོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་ན་ད་ལྟའྱི་སད་ཆ་འདྱི་ཡོང་རྒྱུ་

མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་བཀའ་ཁོལ་རྤེས་ཞུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཆག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་གྱི་ནང་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་དུ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཉམས་མོང་ལ་བརྤེན་ནས་མ་འོངས་པའྱི་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་སུ་དང་སུ་ལ་ཆག་

ཡང་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དཔྤེར་ནས་ད་ལྟ་རྱིས་ལོ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་གྱི་རྱིས་ཤོག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་ལ་ཆག་
ཡང་སོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཐོ་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ རྤེས་བོད་
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ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ། གཉྱིས་པ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་དང་གསུམ་ལས་མང་བ་སྤེས་པའྱི་དུད་ཁྱྱིམ། གསུམ་པ། བོད་རྱིགས་གྲྭ་
བཙུན། བཞྱི་པ། ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་མྱིན་པའྱི་ངལ་ཡོད་ཟྤེར་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་དུད་ཁྱྱིམ། དྤེ་ནས་ལྔ་པ། སྱིག་

འཛུགས་འོག་ཡོད་པའྱི་རྒན་གསོ་ཁང་། དྲུག་པ། ༢༠༡༥་༌་༡༦ ལོར་གསར་དུ་འཛུལ་བའྱི་དུད་ཁྱྱིམ་བཅས་ལ་ཚོགས་

དངུལ་རོགས་རམ་གནང་འཆར་ཡོད་ཅྤེས་པ་ལས། ཁ་སང་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི ་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འཕོད་བསྤེན་ལས་
ཁུངས་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བཞག་པའྱི་ནང་དོན་དང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་
ཕུལ་བཞག་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཡྱི ག་ཆ་དྤེ་མཐུན་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་

རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་སུ་དང་སུ་ལ་ཆག་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འདྱི་རད་བྱས་ནས་ཕྱིན་ཡོད་ན་ཕྱིན་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས་ཡྱིག་ཆའྱི་ལམ་ནས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་མྤེད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་

ཀྱིས་མཁྱྤེན་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་བཟོས་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ། དྤེའྱི་
ནང་ནས་ཚན་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ཆག་ཡང་སད་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་སོན་རྱིས་བཀའ་

འཁོལ་མ་གནང་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་འགྤེལ་བཤད་བྱུང་བ་དྤེ་གང་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༡ ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡར་བསྡུས་བཞག་པ་དྤེ་ཕར་སོག་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་སྱི་

ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་། དངུལ་དང་རྱིས་ཀྱི་གནས་
སངས་ཡྱིན་པ་ལ་དྤེ་སོན་མ་གཅྱིག་ཕྤེ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྤེ་ཟྱིན་པ། ད་ལྟ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་

ཡྱི་ནང་དུ་ཕར་སོག་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་བཀའ་འཁོལ་འགོ་སངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད།
ད་ལྟ་ངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀག་

འགོག་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་མ་འོངས་པར་
དྤེ་འདའྱི་རོགས་དངུལ་ཆ་ཤས་སམ་ཆ་ཚང་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་གཅྱིག་ལྤེན་མྱི་དགོས་པ་དང་། མཐུན་རྤེན་

སར་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སོན་ལ་མཁྱྤེན་པ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་དྤེ་འད་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་གལ་སྱིད་དྤེ་
འདའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐུགས་འདོད་མྤེད་པའམ་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གོས་

ཚོགས་སུ་མ་བསྤེབས་བར་དུ་ཕག་བསར་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག སུ་དང་སུ་ཆག་ཡང་དྤེ་ཞུ་བོ་ཡོད་མྤེད ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དྤེ་ཚོ་
བངས་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཁོལ་ཐོབ་པ་དང་ལམ་སྤེང་ཕག་བསར་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེས་དགྤེ་སོན་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཚོགས་དངུལ་ཆ་ཚང་ཕུལ་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་བྱས་བཞག་པ་

ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རྤེད། ཕར་ཚུར་སད་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཆ་ཤས་སོད་དགོས་པ་དང་

རྤེས་ལ་འགོག་རྤེན་སད་སྱིད་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཚོའྱི ་གས་དྤེ་ལམ་མཚམས་གསར་པ་འགོ་
བཙུགས་པ་ནས་བྱས་ཏྤེ་ལམ་སྤེང ་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་འདྱིའྱི་གས་དྤེ་ཆགས་

དགོས་དོན་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་སོན་རྱིས་དང་དངུལ་གྱི་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སངས་དང། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་
ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་གལ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་དྤེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་

གསུམ་པའྱི་ཚེས་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ཕྤེབས་པའྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་བལྟས་ཡོང་དུས་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལྷུག་པོ་བངས་པ་རྤེད། དགོངས་ཚུལ་གསལ་པོ ་གསུངས་པ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
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དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ལྟར་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོ ད་
བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འཕོད་བསྤེ ན་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་ཡོད་པ་དྤེ་ངོས་བཞྤེས ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་

བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་ཤག་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ ་བཟོ་གནང་བ་

རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ལག་བསར་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་འགན་དྤེ་
འཛིན་སོང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དྤེའྱི་འགན་དྤེ་བཞྤེས་གནང་བ་དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད། འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་
རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།

ཁ་སང་སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས ་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་

གནས་བྱས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང་། དྤེའྱི་སབས་སུ་དཔལ་

ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ནས་
སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བཀའ་ལན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྱིས་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་
ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
ནང་དུ། གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉྱི་མའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ། འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་རང་ཐྤེངས་གསུམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་མ་

གཏོགས་བཀའ་ཤག་ཚོགས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གསལ་བཤད་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། གཅྱིག་
བྱས་ན་བརྤེད་པ་ཡྱིན་འགོ། ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་མདངས་འད་དྤེ་ག་རྤེ་དོན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེ ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་

ཆྤེས་ཐུགས་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གང་ལྟར་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལྷག་པར་དུ་སྨན་བཅོས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ན་ཚ་སོ ན་འགོག་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགྱི ག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གསལ་པོ ་བྱས་ནས་
གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག དཔྤེར་ན་ཚོགས་གཙོའྱི་གོ་བ་ལྤེན་སངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་

ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད། དྤེ་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་
གཅྱིག་པོ་མྱིན་པ་ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་ཐ་སྙད་དྤེ་འད་བྤེད་སོད་བཏང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚང་

མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། ངས་འདྱི་ནས་གོ ས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བསར་བསྡབ་བྱས་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད་ན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་

ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་ལ་ཡང་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་གང་བྱུང་བ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་

གསུངས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ལ་རོག་བཟོ་བྱས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་གནས་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་བཏང་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་འཕལ་མར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།

བཟོད་གསོལ་ཞུས་ནས་ལས་རྱིམ་ལས་འཆར་འདྱི་ལྟར་བང་སྱིག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཁོ་
རང་གྱི་འགོ་སངས་གཅྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་

མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་ཡར་མཇལ་བསར་ཞུས་ནས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་
ལྟའྱི་བར་བགོ་གྤེང་བྱུང་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་རྣམ་པ་དྤེ་ཐོན་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ངོས་ནས་

འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐྤེངས་གསུམ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཕོ་བང་ལ་ཡར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་
གཅྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐོན་སོང་། དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན།
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དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི ས་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐ་སྙད་གང་བྤེད་

སོད་བཏང་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ལ་འགན་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་ཉྱིན་དང་པོའ ་ི བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་

སབས་སུ་དྤེ་གསུངས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ལ་འགན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་གང་འད་

ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མཁྱྤེན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་
དུས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡོད་པ་རྤེད།
ཁྱིམས་བཟོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད།
དཔྤེར་ན་ལས་དོན་ལག་བསར་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་ཞྤེས་
པ་དྤེ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་ཚུལ་ང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་བརྒྱབས་ཀང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཆོས་རྱི ག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། མྱི་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡོད་པ་དྤེ ་ཡོངས་གགས་རྤེད། བཤད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་དངོས་སུ་ལས་དོན་

ལག་བསར་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་མང་གྱི་མཉམ་རུབ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་རོགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་རྤེད། ཤྤེས་རོགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་རྤེད། དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་མྱི་
འད་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དང་འབྤེལ་
བ་ར་བ་ནས་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱས།

དྤེ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ། ད་ལྟ་སབས་བཅོ་ལྔ་འདྱི་རྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅྱིག་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་བཞྤེས་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་བརྒྱ་ཕག་སོང་ཕག་

ཅྱིག་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་དྤེའྱི་ནང་ལ། དྱི་བ་བརྒྱ་ཕག་སོང་ཕག་བཏང་བ་དྤེ་ཡང་འཛིན་སོང་

གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར། ཡང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་ པོ་མ་
ཆགས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་འད་ལ་དྱི་བ། ཡང་མྱིན་ན་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ། དྤེ་འད་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སོང་ལ་ཡར་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ཏྤེ་འགན་ཁུར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འགན་མ་ཁུར་བའྱི་

གནས་སངས་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ནས་མཐོང་མ་སོང་ཞྤེས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གསལ་ པོ་ཞྱིག་
ཞུས་བཞག་ན་བསམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ཕྤེབས་པ་

གཅྱིག་དང་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་བབ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་

ཡང་འགན་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གསལ་བཤད་འདྱི་བྱས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ད་དུང་ཡྱིན་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་

གོས་ཚོགས་ལ་ཡང་འགན་མཉམ་འཁུར་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེར་བཟོད་གསོལ་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་

བསམ་གྱི་འདུག སོན་མའང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཕྤེབས་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་
འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དྤེ་འད་ཆགས་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི། ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་རོགས་རྒྱུ། སབས་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་གྱི་བར་མཚམས་ཤྱིག་ལ་

ཁྤེལ་གྱི་ཡོད་དུས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།
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ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་

མཆོག་གྱིས་བཀའ་ནན་པོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་དང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོག ས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་གཉྱིས་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་འཁྱུར་བའྱི་སབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་གསར་པ་དང་ཚོགས་གཞོན་གསར་པ་ལ་གནད་དོན་འདྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད། མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དྤེའྱི་སོར་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། རྒྱུན་ལས་མཉམ་

དུ་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་རྱིས་སོད་རྱིས་ལྤེན་གྱི་སབས་མཚམས་དྤེར་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་
ལས་དོན་གང་བྱས་ཀང་། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོར་མྱི་རྤེ་རྤེར་སོ་སོའ ་ི

དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་རང་དབང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ན་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་འཛིན་སོང་

བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སད་ཆ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་འོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་འཛོམས་ཡོད་གསུངས་པ་

ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞྱིག་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྱིས་ནས་གོ་
བསྡུར་བྱུང་སོང་། ཐག་གཅོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་འད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་བསམ་ཤྤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ཆ་

ཤས་ལྤེན་པའྱི་སབས་སུ་གནད་དོན་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་གནད་དོན་དྤེ་འད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འད་དྤེ་

གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྤུངས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ལམ་སོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ངོས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། རྤེས་སུ་བཀའ་
ཤག་ནང་ཁུལ་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱས་ན་དགའ་ས་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་འདྱི་ག་རང་དུ་མཚམས་

འཇོག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གནད་དོན་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོའ ་ི ལམ་སོན་
འདྱིའྱི་འོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་འཛོམས་གནང་ནས་འདྱི་འད་གཅྱིག་གནང་ན་ཡག་པ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ན་ཚུར་བཀའ་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོ་གོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་གང་འད་བྱས་ནས་འཇུག་
དགོས་ཀྱི་འདུག སུས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཏོག་ལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་གང་མགོགས་མགོགས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་

བསྣམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གནངས་ཉྱིན་ནང་ཚུན་དུ་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་རྤེད། ཉུང་མཐར་ཡང་ང་ཚོས་ཚེས་སུམ་བཅུ་སོ་གཅྱིག་ལ་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཟྱིན་པ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་འཕོད་བསྤེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཟུར་བཀོལ་ཤོག་གངས་ ༢༩༠ ནང་དུ་གཟྱིགས་རོགས་

གནང་། དྤེའྱི་ནང་དུ་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་དང་ལྡྱི་ལྱི་སྨན་ཁང་། མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་

ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཚང་མ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གཉྱིས་དང་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་
དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ ༧,༥༤༦,༦༢༠ ང་ཚོས་སར་གཅོག་
གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། ཤོག་གངས་ ༣༠༣ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ ༢༤,༨༨༨,༧༨༢ ང་ཚོས་སར་
གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེའྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ལ་ ༡,༡༩༧,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་
ལ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་
ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཅྱི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ལས་དོན་དང་ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བོ་

འཚབ་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་སའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འདྱིར་གྤེང་ན་བསམ་སོང་། དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་ན་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གཏན་གནས་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སོར་ལ་ཡྱིན།
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གཞྱི་རའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ཏུ་༸རྒྱལ་

བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས། ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་ཞབས་ཆྤེ་ཕ་ཆུང་

གསུམ་ཚང་མ་བོད་སྱི་པའྱི་དོན་དག་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གཙོ་
བྱས་པའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རྤེད། ད་བར་དུ་ཕྤེབས་བསྡད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པས་དཀའ་ལས་བསོན་པའྱི་འབས་བུ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དྤེ་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་སོང་རྤེད། སྤེར་རྤེད་དྤེ་དག་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་

བརྒྱབ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་
སབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུངས་བསྡད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་བཞྱིན་

གྱིས་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་ད་ལྟ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བོ་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གང་འདུག་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཉྱི ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཛ་དག་ཞྤེ་དག་ཆགས་
འདུག སྱིར་བཏང་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཡྱིན་ན་ནད་འཁྱོག་རྒྱུ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་

ཀང་ང་ཚོ་ལོ་དང་ཟླ་བ་བསྟུད་ནས་འགོ་དགོས་དུས། ལོ་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ནས་ CST ཡྱིས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་གྱི་
ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་འུར་སོག་གནང་། དྤེས་རྤེན་པས་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ཞུས་ཡྱིན། དྤེ་འདའྱི་རྤེན་
གྱིས་ད་ཆ་དགྤེ་རྒན་རྣམས་པས་འགན་མ་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུར་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་རང་གྱི་ངོས་

ནས་ཀང་ཕ་མར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་སོང་ཡག་པོ་རག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་འད་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་མྱི་ཚེ་འཕོ་

བརླག་འགོ་ས་རྤེད། བྱས་ཙང་འདྱི་འད་སོང་ཙང་པ་ལགས་ཁྱྤེད་རང་དང་ཨ་མ་ལགས་ཁྱྤེད་རང་གཉྱིས་ཀྱི་ངའྱི་སོབ་གྲྭ་བརྤེ་
པོ་མ་རྒྱག་ན་ང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ར་བ་ནས་སོབ་སོང་བྱྤེད་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་སོན་མ་སྙན་སྤེང་

ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་དུས་སབས་ལ་བཀའ་ལན་དུ། འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་གང་མགོགས་
མགོགས་གནང་གྱི་རྤེད་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་འདྱི་གར་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འདའང་འཕར་གནང་སོང་། ད་ཆ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་

ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་བངས་པ་

རྤེད། དྤེ་མྱིན་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་རང་འཇགས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་གནས་སངས་དྤེ་ཚོར་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་
ཡྱི་མྱིན། ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་ནང་ལས་ཀ་དངོས་སུ་བྱྤེད་མཁན་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་འགན་དངོས་སུ་ཁུར་
མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་ལས་བྱྤེད་ཚོས་ད་ཆ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སངས་ཛ་དག་པོ་ཆགས་འདུག ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་
འཐུས་ཤོར་ཤོར་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གང་དུ་སོང་ཡང་ཞུ་གཏུག་བྱྤེད་མཁན་འདུག དྤེ་ག་ནང་

བཞྱིན་གྱིས་དྤེང་སང་སད་འཕྱིན་སད་གགས་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པས་བཤད་ཀྱི་
འདུག འདྱི་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཉྱིན་འགངས་ཟླ་འགངས་བྱས་ནས་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་འགན་དྤེ་སུས་འཁྱྤེར་གྱི་

རྤེད། དྤེ་ལ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་གང་འད་བྱས་ནས་རྱིས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དྤེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད་ཀང་།

ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དགྤེ་རྒན་མྤེད་པ་དང་། ཡོད་ཀང་ཏག་ཏག་སོབ་ཀྱི་མྤེད་པ། དགྤེ་རྒན་ཚང་
མ་མ་རྤེད་ཀང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་ང་
ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ལ་གོང་གུན་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་རྤེད་འདུག་བསམ་ནས། འདྱི་ང་གཅྱིག་པོའ ་ི སད་ཆ་མྱིན་ང་རང་ཚོ་འདྱི་

འདའྱི་ཐུགས་ཡྱིད་མ་ཆྤེས་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རྤེད་འཛིན་སོང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འདའྱི་འཐུས་ཤོར་དངོས་སུ་འདུག་མྱི་འདུག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
དགོས་ས་རྤེ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཉྱིན་འགངས་དུས་འགངས་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་ས་
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མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་བཤད་འདོད་
བྱུང་། ཐུགས་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལྤེན་
བསམ་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་

ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད། སོ་སོའང་དྤེའྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ནས་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ ་སབས་
བྱུང་བ་རྤེད། ལྤེགས་པའྱི་ཆ་མང་པོ་མཐོང་རྤེད་ལ། སོན་ཡང་མང་པོ་མཐོང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱི་རྒྱུད་རྱིམ་གྱི་སབས་ལ་ང་ཚོས་
དངོས་ཡོད་གནས་སངས་རྒྱུ་མཚན་སང་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དག་ལ་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་བར་

སབས་ཤྱིག་ནས་སད་ཆ་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་དང་དྱི་བ་ཕར་བཏང་ཚུར་བཏང་གྱི་བར་ནས་ཞན་ཆའྱི་སོར་མཐོང་བསྡད་པ་
དྤེ་མ་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནད་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་པ་རྤེད།

ད་ལོའ ་ི འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་སྡོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་
མར་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན། མཚམས་མཚམས་ལ་སད་ཆ་ཐལ་ཆ་ཆྤེ་བ་དྤེ་འད་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན་སོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་འདའང་ཡོང་སྱིད་ས་རྤེད། གཅྱིག་གཟབ་གཟབ་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་

ན་ཡང་མཚམས་མཚམས་ལ་མ་བཤད་རང་བཤད་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དོན་དངོས་སུ་དྤེ་ འད་ཡྱིན་དུས་ཚིག་ལྷོད་ལྷོད་
འད་པོ་གཅྱིག་དང་སད་ཆ་སྦུག་སྦུག་འད་ཞྱི ག་བཤད་ན་ནུས་པ་མྤེད་པ་འད་པོ ། དྤེ་འདའྱི་སང་ནས་ཛ་དག་པོའ ་ི རང་བཞྱིན་

ཅན་གྱི་སད་ཆ་བྱུང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དྤེ་རྱིང་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་བཙན་
བྱོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི། ས་བརན་ལན་རྱིང་དུ་གནས་དགོ ས་པ་ཞྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་བདྤེན་མཐའྱི་འཐབ་རོད་

འདྱིར་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་ཐོབ་དགོས་ན་ང་ཚོར་མ་འོངས་པར་རྤེ་བ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་
གྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དོན་འཐབ་རོད་བྱྤེད་སའྱི་འཐབ་རྭ་དང་པོ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་མ་འོངས་
པར་རྤེ་བ་རྒྱག་ས་དྤེ་མ་འོངས་པའྱི་གཞོན་སྤེས་བུ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་བུ་ཕྲུག་འདྱི་ཚོར་ག་རྤེ་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཤྤེས་ཡོན་དགོས་པ་རྤེད། ནུས་པ་དགོས་པ་རྤེད། འཇོན་ཐང་དགོས་པ་རྤེད། མ་འོངས་སོན་ར་ལབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་སོན་ར་དྤེ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འབྱུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོམ་པ་དང་ཤོས་དྤེར་རྡོག་རྡོག་
ཤྤེས་ཡོན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེང་སང་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་ཆྤེ་འབྱིང་ཆུང་

གསུམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། གཞུང་སྤེར་ཚོགས་སྡྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཆ་ཚང་གྱི་ནང་ནས་ཞན་ཆ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོ གས་ CST ཁག་ཅྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་འདྱི། སོབ་གྲྭ་མང་པོར་རྒྱུས་མྤེད་ཀང་མ་སུ་རྱི་ལ་ང་རྒྱུས་ཡོད།

ཐྤེངས་མང་པོ་འགོ་མོང་ཡོད། བོད་ནས་གསར་དུ་ཡོང་དུས་ལྷག་པར་དུ་དོ་སྣང་འདུག དྤེ་ལ་ཕ་ལལ་གཅྱིག་པའྱི་དགྤེ་རྒན་
ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཡང་འགོ་མོང་ཡོད། མ་སུ་རྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་སོབ་གྲྭ་དང་དྤེ་གཉྱིས་
གཤྱིབ་བསྡུར་ཡང་བཏང་མོང་ཡོད། འོ་ཙམ་ཡོད་པ་མཐོང་སོང་། འོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་རྱིས་སོད་ཀྱི་གནས་
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སངས་དྤེ་བྱུང་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཉྤེ་བའྱི་

ཆར་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་བྱས་ནས་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོར་བསོད་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལྟར་སོང་ཙང་
གནས་སངས་གསལ་པོར་མཐོང་ཡོད། སོབ་གྲྭ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་འགན་ཁུར་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་ཡྱིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་ལ་ཤ་ཚ་བ་
དང་སྙྱིང་ཉྤེ་པོའ ་ི ངོས་ནས་འགན་ཁུར་དང་ཞྤེན་གྱི ས་རྦད་དྤེ་མྱིག་ཆུ་བཏང་ནས་ཞུ་བ་བྱྤེད་མཁན་ཡང་འདུག དཀའ་ངལ་
འདུག ཕྲུ་གུ་འཕོ་བརླག་འགོ་ཡྱི་འདུག བྱྤེད་ཐབས་མྱི་འདུག དྤེ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཐོག་
ནས། ད་དགྤེ་རྒན་དང་འཆམ་མཐུན་མྤེད་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས། དགྤེ་རྒན་ལ་འགན་ཁུར་མྤེད་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས། དྤེ་ནས་

དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཉྤེན་ཁ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ནས། གཞྱི་བརན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་དྤེར་དམྱིགས་

སུ་བཀར་ནས་དྤེའྱི་སང་ལ་འབད་བརོན་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་འདུ་ཤྤེས་ཉམས་ནས་ཁོང་ཚོ་ཉྱི་མ་གང་འཁྱོལ་གྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་
འབྱུང་གྱི་འདུག་ཟྤེར། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར། ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཚོ་འཕོ་བརླག་འགོ་
འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འདའྱི་སྤེམས་འཚབ་བྱྤེད་མཁན་བྱུང་སོང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འཛིན་སོང་བྱྤེད་

སའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་ཆྤེ་བར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར།
ཡང་མྱིན་ན་མགོགས་པོ་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་རྱིས་མྱི་ལྤེན་པའྱི་ཐག་གཅོད་
གཅྱིག་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཀང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སོན་མ་གང་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོའྱི་

སྤེམས་བརན་པོ་ཆགས། སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡང་བརན་པོ་ཡོད་ཙང་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་འགོ་སངས་ཤྱིག་གྱི་སང་ནས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་
མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་དང་གནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཁ་གཅྱིག་གག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འཕོ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད།

མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ཀང་ལྷག་པར་དུ་ཤྤེ ས་རྱིག་བཀའ་བོན་འགན་ཕག་ཏུ་ཁུར་
ནས་འབད་བརོན་བྱྤེད་སའྱི་གོམ་པ་དང་པོ་དྤེ་འདྱི་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་སོ་སོ་ཡྱིན་ཡང་རྡོག་རྡོག་བཤད་དགོས་པ་དྤེ་དྤེ་

ཆགས་སོང་། དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ད་དུང་ཡོད་རྤེད་སོ་སོའ ་ི སབས་དང་དུས་སུ་གོ་སབས་ལྤེན་གྱི་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རྤེད་ཤྤེས་རྱིག་གྱི ་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཏུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ནས་
གཏན་ཉྱིད་སོབ་གྲྭ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཁོ ངས་སུ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་འགན་ལྤེན་རྱིས་སོད་ཀྱི་སོར་ལ་ཐུགས་འཚབ་
དང་སྦྲག་ཏྤེ་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཀང་བསམ་སོང་ལ་གནང་
ཡང་གནང་སོང་། དྤེས་ང་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བསན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད།

ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སབས་ལ་སྙན་སྤེང་གཅྱིག་ཞུ་མཁན་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་རྱིས་སོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་མགོགས་པོ་

ཞྱིག་གྲུབ་ལ་ཉྤེ་བར་ཡོད། སབས་ཡག་ན་གོས་ཚོགས་མ་གོལ་གོང་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་དང་གལ་ཏྤེ་དྤེ་འད་

མ་བྱུང་ཡང་དུས་ལན་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་རྱིས་སོད་རྱིས་ལྤེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་
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སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་ཙམ་མ་རྤེད་ནར་ལུས་འད་པོར་ཕྱིན་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་ནས་ལོ་གསུམ་

མར་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཚོས་དྤེ་ཟྱིན་ནས་ཕར་གལག་ཚུར་གལག་བྱས་
ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ཙང་བྱྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ལ་སོན་མ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ཤྤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོ་ལས་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཚོའྱི ་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་
སྤྲུགས་བྱས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མྤེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དྤེའྱི་བར་དྤེར་ལས་བྱྤེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་

གྱིས་དྤེ་བཀག་འགོག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་སོང་། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྤེད་དུས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས ་བཀའ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དུས། གནས་ཚུལ་
བཟང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་སོ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་ནས། དབུས་ཤྤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
གཉྱིས་པ་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་དམའ་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལྔ། འཛིན་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལྔ་དང་བཅུ་རྱིས་སོད་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཁོལ་
དྤེ་ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉྱིན་མར་གནང་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་རྱིས་ལྤེན་རྱིས་སོད་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་གཞྱི་རའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་

ཚོགས་པས་ཡྱིག་ཆ་ག་སྱིག་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བདུན་ཕག་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་ནང་ལ་ང་ཚོས་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་
དྤེ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་དན་གྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཞྱིབ་ཕ་སྙན་སྤེང་ཞུ་མ་དགོས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་

འབྤེལ་བའྱི་དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད། འབྱིང་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལྔ་དང་བཅས་བཅུ་ཡོ ད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་
གཏན་འཁྤེལ་བ་རྤེད་དྤེ་མཇུག་སྱིལ་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ད་དུང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་བར་དུ་ཡོད་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་ཡོད་

པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་ཕ་གྱིའྱི་དྤེ་ཚོ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ན་ངས་གོང་
དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ང་ཚོས་གང་བྱས་མ་བྱས་དྤེ་ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་

ཡོད་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ཕག་རོགས་ཞྤེ་དགས་
ཡག་པོ་གནང་སོང་། གནང་ནས་ཚོགས་འདུ་ས་ཕྱི་གཉྱིས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་འགུག་བྱྤེད་ཡོང་དུས་སོད་མཁན་དང་ལྤེན་
མཁན་གྱི་བཟོ་འད་གཉྱིས་ཆགས་ཡོང་དུས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞུས་ཀང་། དྤེ་ལ་གནད་དོན་འགའ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་

སྙན་སྤེང་ཞུ་མྱི་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་གང་ལྟར་བཀག་འགོག་བྱས་ནས་འགོག་རྤེན་བཟོས་ནས་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ལག་ལྤེན་ཁྱྤེར་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་རྤེས་སུ་ཕྱི་སྱིད་ཀྱིས་དྤེའྱི་བར་དུ་དབུ་གཞུགས་འད་ཞྱིག་གནང་ནས་
ཚོགས་འདུ་ས་ཕྱི་གཉྱིས་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་ཁྱིམས་ཁང་དང་མ་མཚུངས་ནས་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་གང་གང་

བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེ་རྤེ་བྱྤེད་ནས་ཕར་སོན་ཡོང་དུས། ཕར་ཕོགས་ནས་དྤེ་དབྱྤེ་གསལ་འད་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་དུས། ཤྱི་སོན་ར་
སོད་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།

དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་ང་ཚོ་ཕྱི་སྱིད་དབུ་གཞུགས་ཐོག་ཉྤེ་ཆར་ཚེས་བདུན་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཚོགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་

སབས་སུའང་འུ་ཐུག་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོས་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན་ན་གནང་རོགས་གནང་། དུས་ལ་བབས་འདུག རྦད་དྤེ་ཕྱི་མ་དགས་ན་ཡང་ས་དག་མྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་

ཆྤེན་པོ་འདུག དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལའང་ལྷྱིང་འཇགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཕ་མ་ཚོས་ཀང་དཔྤེ་མྱི་སྱི ད་པའྱི་སད་ཆྤེན་པོ་རྒྱག་གྱི་

འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏྤེ་གནང་གྱི་མྱིན་ན་གནང་གྱི་མྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུངས་རོགས་ཞྤེས་ཟྤེར་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་དགྤེ་རྒན་མང་པོ་ཕར་ཚུར་གཏང་རྒྱུ་དྤེ་

འདའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་གཅྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་དུས་ཚོ ད་འགོར་རྤེན་བྱུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། རྱིམ་པས་ཡོང་གྱི་རྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་དུས་དྤེ་ལྟར་བཀའ་གནང་སོང་། བྱས་ཙང་གནང་བ་གཞྱིར་གཟུང་གྱིས་ཁ་སངས་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་ཕག་བྱིས་དྤེ་
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རག་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེ་གསལ་བསགས་བྱས་མྤེད་པ་དྤེ་སོན་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས། ཡང་འདྱིའྱི་
སོན་དུ་གསལ་བསགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འོག་ལ་གཅྱིག་ཆགས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་དྤེ་ལྟ་

བུའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་དྤེ་རྱིང་གཞྱི་ནས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།

མདོ་དོན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སོབ་གྲྭ་བཅུ། དྤེའྱི་སོན་ལ་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་རྱིས་བངས་པ་རྤེད། སོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་ ༣༣ རྱིས་

བངས་ཚར་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་འབྱིང་རྱིམ་དང་རྒན་པ་དང་མཐོ་བ་དང་། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་

ཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམ་

པ་ཞྱིག་བྱུང་། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་སོང། ང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བོ་བདྤེ་པོ་
ཞྱིག སོན་ལ་དྤེ་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་ཡང་གཅྱིག་འགོག་རྤེན་བྱྤེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ། བདྤེ་དོན་ལྟ་རོགས་བྱྤེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་རྤེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྐང་འད་

ཞྱིག་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོ་སབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་
དྤེའྱི་ཐོག་ན་དངོས་ནས་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་

སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁུལ་དུ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་སོབ་
སྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕར་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཕག་ལས་དྤེ་ཚོ་ཡག་
ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སབས་སུ་བབས་པའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་
ནང་ལ་གཏམ་བཟང་དང་མ་མཚུངས་ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་འགོ་བཙུག་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཟུར་བཀོལ་སབས་ལ་རྱིས་འགོ་དང་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་
བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་དྤེའྱི་བར་དུ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་
དང་མ་ཕྱིན་དྤེ་ཚོའྱི་སོ ར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་སྤེར་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དྤེ་དག་རྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་

ཤོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལག་ནས་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཕར་
བཞག་ནས་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལོ་མང་པོ་

ནས་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེབ ས་
ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཡང་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན ་ཡོད་རྤེད་དང་མ་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་རྱིས་ལྤེན་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་ཡང་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་བྱས་བཞག་
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པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་
གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྱི་བ་ཞྱིག་བསྤེབ་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་

འཛིན་སོང་གྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་སྤེང་རྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་

གྱིས་འཐུས་ཤོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་གཞུང་གྱིས་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་མ་
ཐུབ་པ་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་རྤེད་བསམ་

གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཕག་ལས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་དྤེ་རྱིང་མར་གསལ་

བསགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལས་པའྱི་དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གྤེང་སོང་
ཡོང་སངས་ཀྱི་གཞྱི་དྤེ་ལ་བལྟ་ཡོང་དུས་ཁྱད་མཚར་འད་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་
ཚོས་ཚུར་ལམ་སྤེང་ང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་འད་ཞྱིག སོ་སོ་རང་གྱི་ལག་
པ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་རྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་དང་།

ལྷག་པར་དུ་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་མྱི་མང་གྱི་ཁོད་ལ་

སད་ཆ་བཤད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྱི་བ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་
གཞུང་འདྱི་ཆོ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར། མྱི་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱབ་ར་དང་དཔའ་དང་དཔུང་པ་ཞྤེ་དག་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཁྱིམས་

དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་ལག་བསར་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། མྱི་ཉམ་ཆུང་དྤེ་ཚོ་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་གཅྱིག་མ་
མ་ཀོ་ཀོ་ཞྤེ་དག་ལབ་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱི་ཉམ་ཆུང་ལ་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་བྱྤེད་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས། མྱི་

གགས་མ་ཁྤེལ་བ་དྤེ་ཚོ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ཏུ་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། ད་ལྟ་གཞུང་ལ་ལྟ་སངས་རང་གྱི་
ཐོག་ནས། རྱིས་གཅྱིག་རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གྱིས་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་དང་བོ་གཏད་བརླག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་བྱྤེད་དུས་ད་རྤེས་རྡོག་རྡོག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་དམ་མྤེད། གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་ལས་དང་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་རྱིས་མ་
བངས་བའྱི་སོན་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བསར་ལྡབ་ཞྤེ་དག་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཡོད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་

ན་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ཐོག་མ་དྤེ་
ལ་ལྔ། མ་སུ་རྱི། རྡོར་གྱིང་། སྱིམ་ལ། ཌལ་ཧོར། དྤེ་ནས་བཀའ་བོན་སྦུག་བཅས་དུས་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་སབས་སུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་ཡོད། བྱས་ཙང་ངས་ད་ལྟ་དོགས་དྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དྤེའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཐོག་མ་སྤེར་པའྱི་ས་ཆ་ང་ཚོས་ཚུར་

གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་རྤེད། གཟྱིགས་སངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་ཏྤེ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཞུས་ནས་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཞུས་ན་ད་ལྟ་རྱིས་ལྤེན་དང་མ་ལྤེན་ཟྤེར་བའྱི་སབས་དང་འབྤེལ་བ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་
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འདུག དྤེའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཐོག་མ་ཉོ་དུས་གང་འད་བྱས་ནས་ཉོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་བདག་པོ་དྤེ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིག་
ཤྤེས་འདོད་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གལ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གལ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐོག་མ་དྤེར་ད་ལྟ་མའྤེ ་སོར་མཐོ་སོབ་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་སངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོ་སོ་ལ་
ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཡར་ཕུལ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་དྤེས་ཐུགས་ཕན་སོས་ནས་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེར་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་

དངོས་གནས་སོབ་ཡོན་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཉྤེ་ཆར་ང་རང་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ཐུག་
འཕད་བྱུང་དུས། དྤེ་ག་ཙམ་དུ་ཅྱི་འཕོས་མོལ་འཕོས་བྱྤེད་པའྱི་སབས་སུ་ཁོང་ཚོར་བསམ་བོ་འད་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་མྤེད་བལྟ་

དུས། ཕ་མ་དང་ཚང་མས་སོབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ལྤེན་ནས་ངྤེས་པར་དུ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་རག་ནས་མཐོ་སོབ་ལ་
འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ལྟ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་སོ་ རྤེད་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་བྱྤེད་རྒྱུར་གཞུང་གྱིས་

རྒྱབ་སོར་མྱི་འདུག ཕ་མས་ཀང་རྒྱབ་སོར་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་མང་པོ་འདུག ངས་དྤེར་ག་རྤེ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན་ང་
ཚོས་སོབ་ཡོན་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལོན་པ་ཚང་མར་སོབ་ཡོན་ཡོད་ཅྤེས་གཅྱིག་འགོ་ཤག་ཤག་བྱྤེད་དུས། དངོས་

གནས་མཐོ་སོབ་འགྱིམ། སོབ་སོང་ཐོན་ནས་དྤེས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་ཏག་ཏག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁ་ཤས་མཐོ་
སོབ་ཐོན་ན་ཡང་སུད་ཚོང་ལ་འགོ ་སྡོད་མཁན་དྤེ་འད་འདུག ཡང་འགའ་ཤས་མཐོ་སོབ་ཐོན་ནས་ལས་ཀ་དྤེ་སོ་སོས་སོབ་

སོང་བྱས་པ་དང་མ་མཐུན་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ call center ལ་ལས་ཀ་
བྱྤེད་མཁན་དྤེ་འད་ཡང་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་དངོས་སུ་སོ་སོའ ་ི དམྱིགས་ཚད་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་ མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་ལ་བསམ་བཞྤེས་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག མཐོ་སོབ་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་

ལོན་པ་ཙམ་གྱིས་ཆ་ཚང་ལ་གནང་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དངོས་གནས་ཀྱི་དཔལ་
འབྱོར་སོ་པོ་ཡོད་ཀང་སོབ་སོང་ལ་བརོན་པ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོ་སོང་བཏང་ནས་དྤེ་དག་མ་

འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་སོབ་སོང་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་པུ་ལོངས་ནས་མཐོ་སོབ་
གཅྱིག་པུར་འགོ་ཐུབ་ཀང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་གང་ཡང་ཕན་མྱི་ཐོགས་པའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་

ཚོ་ལ་ཡང་བསར་བསར་ཞྱིབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་གནས་སངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་དགོས་འདུག་གཟྱིགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

ད་ལྟའྱི་ཆར་དང་སོབ་ལ་ག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་རྤེད། དང་སོབ་ལ་གཅྱིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕར་ལ་མུ་

མཐུད་ནས་སོབ་སོང་བྱས་པ་ཡྱི ན་ཡང་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་སོབ་སོང་མུ་མཐུད་ནས་

གནང་གྱི་ཡོད་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འདའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡང་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་ལ་ང་རང་
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ཚོར་ཕར་ལ་ཞབས་སྤེགས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་མྱི་ཤོར་བ་དང་ད་ལྟའྱི་ Call center དྤེ་འད་ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་ལས། དང་
སོབ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་དོ་བདག་ཁོ་རང་ལ་ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་

འཛུགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན་དང་སོབ་ལ་འགོ་བར་ཡང་བརྒྱ་ཆ་

བཞྱི་བཅུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། འགོ་མཁན་དྤེ་ཚོ་སོ ་པོ་ཞྤེ་དག་ཡྱིན་ཙང་ཕར་དང་སོབ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོང་དུས། ཕར་མ་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཡང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་

སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུའམ་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་མ་ལོངས་ན་ངྤེས་པར་དུ་དང་སོབ་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་དུས།
དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལྟ་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེའྱི་
གནས་སངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ནས་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་ངྤེས་པར་དུ་གནང་

དགོས་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ། ཕ་མ་ལ་ཕན་པ། དོ་བདག་སོ་སོ་ལའང་ཕན་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་མང་པོ་
ཞྱིག་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོ་ལ་བསར་དུ་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་ལ་བཀའ་
འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཉྤེ་ཆར་ངས་ཡྱིག་འཕྤེལ་དྤེ་ཚོར་

འཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་ལྟ་རྒྱུ་བྱུང། དྤེ་ལྟར་བྱྤེད་ཡོང་དུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་སོར་ལ་གནང་དགོས་པ་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་དྤེ་ས་ཕན་ཆད་གནང་བསྡད་པ་འད་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་ནས་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་བསྡད་མ་
སོང་ཞྤེས་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པ་གཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ ༢༠༡༡ ལོའ ་ི དུས་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་སབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་
སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་དང་འབྤེལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་དྤེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་དྤེ་ཚོ་སུས་ཉོས་ཡོད་མྤེད་སོགས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མ་སུ་
རྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཚོ་དང་པོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕག་དངུལ་གནང་ནས་གཟྱིགས་པ་རྤེད་

ཅྤེས་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ན་ཡང་དྤེ་ཚོའྱི་གངས་དྤེ་ད་ལྟ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེ་ཆ་ཚང་
བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པར་ཁྱིམས་ཐོག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བདག་དབང་ཆ་ཚང་དྤེ་ཕར་ཕུལ་ཚར་བ་ཞ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག

དྤེ་མ་ཡྱིན་པར་ས་ཆ་ད་ལྟ་རྱིས་ལྤེན་རྱིས་སོད་ཀྱི་སབས་སུ་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་བརད་གཅོད་ཞྱིབ་ཕ་བྱྤེད་ཡོང་དུས། ས་ཁག་
བཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཧ་སར་པུར་དྤེ་དམག་ཁང་དང་སོབ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་ Twenty two establishment

ཉོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག སྱིམ་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་དུམ་བུ་གཅྱིག་སྱིམ་ལ་ས་གནས་གཞུང་གྱི་བདག་ཐོབ་འོག་ཏུ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཨོ་རྱི་ས་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་དུམ་བུ་གཅྱིག་ཨོ་རྱི་ས་ས་གནས་གཞུང་གྱི་བདག་ཐོབ་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་

རྤེད་འདུག ཌོ་ལན་ཇྱི་དྤེ་ཌོ་ལན་ཇྱི་ཚོགས་པ་རང་གྱི་རྤེད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྱིས་སོ ད་ལྤེན་རང་གྱི་ཐོག་
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ལ་ས་ཆ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོན་མ་བོད་

མྱི་རང་ལ་བོགས་མ་བཏང་བའྱི་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་རང་གྱི་ས་ཆ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོར་རོག་ག་གང་ཡང་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ས་ཆ་
ཁག་བཞྱི་པོ་དྤེ་ལ་དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དྤེ་ཚོའྱི་
ས་ནས་དགག་བྱ་མྤེད་པའྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཚུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་དང་པོ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཁོང་ཚོས་ཀ་ར་

ཀོ་རྤེ་འད་བཤད་ནས་དུས་ཚོད་བཀག་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་
ལས་ཚང་མས་འབད་བརོན་བྱས་ཏྤེ་ས་གནས་ཁག་བཞྱི་པོ་ནས་དགག་བྱ་མྤེད་པའྱི་ཡྱི་གྤེ་ཚུར་ཞུས་ནས་ས་སངས་སངས་
ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཌོ་ལན་ཇྱི་བོན་པོའ ་ི གཞྱིས་

ཆགས་ཕར་ཕུད་པའྱི་དྤེ་འཕོས་ཀྱི་ས་ཆ་ང་རང་ཚོའྱི་བདག་དབང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་འདར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེ ས་དྤེ་
གཅྱིག་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མའྤེ ་སོར་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་སོར་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཆག་ཡང་དང་ཕར་

གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཡར་བསོད་པའྱི་སབས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་དྤེ་དག་དང་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་
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བསལ་མཐུན་རྤེན་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོག ས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་གསལ་བསགས་དྤེ་མ་

གཏང་གོང་ལ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དགོས་མཁོ་དྤེ་ང་ཚོས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ལོ་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ནས་སོབ་ཚན་བརྤེ་པོ་སོག་ནས་འཐོལ་བ་དྤེ་འད་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་སྤེབ ས་ཀྱི་འདུག སྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་

ཚོའྱི་གས་དྤེ་གཙོ་བོ་འད་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཚུར་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་འད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སོམ་གཞྱི་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྤེ་དག་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་དྤེའྱི་
ནང་ལ་ཤོང་མ་ཤོང་དང་ཚུད་མ་ཚུད་དྤེ་འད་དང་། ལས་ཀ་སད་ཐུབ་མ་ཐུབ་དྤེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་
ཞྱིག་བྱུང་།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན། རྱིག་པ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན། དོ་སྣང་ཡོད་

མཁན། དངོས་གནས་དང་གནས་མ་འོངས་པར་གཅྱིག་བྱྤེད་དགོས་བསམ་མཁན་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་
ཡག་པོ་དྤེ་འདའྱི་ནང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དྤེ་དྤེ་

བཞྱིན་གྱིས་འགོ་གོན་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དགས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་ཚོར་
སོབ་ཡོན་གྱི་འགོག་རྤེན་མ་འཕད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ད་ལོ་ང་ཚོ ས་ Tibet fund དང་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས་སྱིད་སོང་ཆྤེད་ལས་
སོབ་ཡོན་ཞྤེས་སོབ་ཡོན་གཅྱིག་གསལ་བསགས་ཞུས་པ་རྤེད། སོབ་ཡོན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་རྤེ་ཕུད་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོ་

བཏོན་གྱི་ཡོད་རྤེད། ལོ་རྤེའྱི་ India Today བརན་དྤེབ་ནང་གྱི་ལོ་རྤེའྱི་སོབ་ཚན་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གྲྭ་རྤེ་ཕུད་དུ་
ཡོད་པ་གངས་བཅུ་རྤེའྱི་མཚན་ཐོ་དྤེ་མར་བཏོན་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ནས་སོབ་སོང་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱྤེད་རང་ཚོ་ལ་

སོབ་ཡོན་སོར་འབུམ་གསུམ་བར་དུ་ང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་དྤེ་འགོ་
བཙུགས་ནས་ ༢༠༡༥ ལོ་ལ་དྤེའྱི་གོ་སབས་ལྤེན་མཁན་དྤེ་ཨའོ་ཙམ་ཆགས་སོང་། ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༦ ཡོད། དྤེ་ཡང་རམ་པ་
བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོའྱི་ཤྤེས་རོགས་བཟང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གོ་སབས་འདུག་བསམ་པ་
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ཡྱིན་ན། དྤེ་འདའྱི་ནང་དུ་ཡོང་མཁན་མང་དུ་འགོ་མྱི་ཡོང་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོས་རྤེ་བ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་ལ་ལན་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དང་སོབ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེའྱི་སོར་ལ་སྱིར་བཏང་གྱིས་ང་ཚོས་དང་སོབ་ལ་འགོ་དགོས་ཞྤེས་པའྱི་སྱིར་བཏང་

ང་ཚོའྱི་སྱིག་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནས་ནམ་རྒྱུན་དང་སོབ་རང་ནས་ཀང་དང་སོབ་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེ་བ་ཡོད་
ལུགས་དང་མཐུན་རྤེན་སོགས་འགྤེལ་བཤད་གནང་དུ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུའྱི་ཡན་

མན་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལྟར་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་ཡང་གང་མང་མང་ཡར་
འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཟུང་
བསྡད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་ལ་བསར་ཞྱིབ་དྤེ་འད་གནང་དགོས་པའྱི་དགོངས་འཆར་དྤེ་འད་ཕྤེབསཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བྱ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་རྱིས་བཞྤེས་ཀྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད་ཀང་། དྤེའྱི་སོར་དྤེ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། བྱས་ཙང་དྤེ་བསར་ལྡོས་མྱི་དགོས་པ་
ཞུ། ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞྱིག་ལ་སོན་མའྱི་སབས་གཅྱིག་ལ་ཞུ་མོང་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོད་སྱིད་བྱུས་ལ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་

གནང་ནས་ད་ཆ་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་ལག་ལྤེན་ནང་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ཤྱིག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་

ཁང་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་མཐོ་དམན་ཡག་སྡུག་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོའ ་ི སོབ་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཡར་འགོ་ཅན་ལ་སོབ་ཁྱིད་
གནང་མཁན་རང་གྱིས་སོ་སོའ ་ི སོབ་གཞྱི་ཚད་ལྡན་བཟོས་ནས་དྤེ་ལ་མོས་པ་ཡོད་མྤེད་ཀྱིས་དྤེ་ལ་ཚང་མས་ཚོང་ནང་བཞྱིན་

གྱིས་བཀྲམས་ནས་མོས་པ་དྤེ་དག་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་
ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དན་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ ་ིཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་

གྱིས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞན་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་མཐོ་སོབ་འགའ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལག་ཁྱྤེར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་སྱི་

ཡོངས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ཙང་། ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་འོག་ཏུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན།
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དང་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ཡྱིན་
ན་དྤེ་ལ་དགོས་པ་ཞྤེ་དག་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་སོན་མ་ནས་ཞུ་སྡོད་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོ་མཐོ་སོབ་མང་པོ་ཞྱིག་

ཕར་ཚུར་སོས་ཀང་འཛིན་གྲྭ་ལྤེན་ཚར་བ་དྤེ་དག་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་སོས་ནས་དུས་ཚོད་དྤེ་ཚོ་འཕོ་ བརླག་མྱི་འགོ་བ་དང་
ཕག་ཁྱྤེར་དྤེ་ཚོར་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་བར་གོམ་པ་སོ་དགོས་པ་དྤེ་ཞྤེ་དགས་ཀྱིས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་
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འདུག དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོན་མ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མོང་ཡོད། དྤེའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་སད་ཡྱིག་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་
བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། ཡང་ཁ་སང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱ་སད་དང་རྒྱ་ཡྱིག་མཁྱྤེན་མཁན་གྱི་ལས་བྱྤེད་མ་

འདངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ཡོང་དུས། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་སོབ་མ་ཚོ་ལོ་རྱིམ་གསུམ་པར་སྤེབས་
ཡོད་རྤེད། རྱིམ་པས་ཐོན་ཡོང་དུས་མྱི་ཆ་ཞྱིག་ཐོན་མྱི་ཡོང་བསམ་པ་དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་
ནས་སོན་མ་ཡང་ཞུ་མོང་ཡོད། རྒྱ་ཡྱིག་སོབ་སོང་གནང་སྡོད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་

བའམ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འབྤེལ་བ་གནང་ནས་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་དང་དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ང་
རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་རང་ལ་འབྤེ ལ་བ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། ཕྱི་དྱིལ་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ན་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ལ་རྒྱ་སད་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ལ་ལན་འདྤེབས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་གནང་བ་

ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་དང་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་འཁོད་བསྡད་དུས། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལྟ་
བར་དུ་ང་ཚོ་ཏ་ལའྱི ་བ་མ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཟབ་སོང་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་གནང་བ་དྤེ་འད་

གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་དང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སོབ་

སོང་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོར་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་འགུག་རྒྱུ་དང་རྱིམ་པས་འདྱི་གར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གཅྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ང་

ཚོའྱི་མཐོ་སོབ་ལ་ལོ་རྱིམ་བཞྱི་པར་བསྤེབས་དུས་ང་ཚོས་སོབ་དུས་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་ཁོལ་གྱི་འོག་ནས་ Semester
བརྒྱད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་དུས་མཐའ་མ་དྤེར་སོབ་མ་དྤེ་དག་སོ་སོ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་ཕྤེབས་

འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཕྤེབས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་ཟབ་སོང་ལ་ཕྤེབས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་
བུའྱི་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ལ་ཡང་འབྤེལ་བ་གནང་ནས་མར་ཕྤེབས་ཏྤེ་
བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་དྤེ་འད་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དག་འདྱི་གར་བཅར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཞྤེ་དགས་བཟོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་བཀོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་རྤེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད། དྤེ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དང་པོ་དྤེར་ངས་བཤད་པར་འདོད་པ་འདྱི་ང་གཅྱིག་པུའྱི་བསམ་བོ་གཅྱིག་མྱིན། སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་དྤེའྱི་སད་ཆ་དཔྤེ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་དྤེ་འད་བཤད་རོགས་གྱིས་ལབ་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་།

གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཅྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་

ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་སྡྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་
ལ་ང་ཚོ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་འད་སོབ་ཡོན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅུག་བསྡད་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་
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ཡང་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ཧ་

ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ། ཧ་ཅང་གྱི་སོ་པོ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཨང་རྱིམ་དྤེ་ཡང་མ་རག་པའྱི་གནས་སངས་
དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོས་སོབ་ཡོན་སོད་དགོས་པའྱི་

གནས་སངས་ཤྱིག གོས་ཚོགས་སབས་སོན་མར་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྡྤེ་ཚན་ག ང་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་བོད་ཁྱྱིམ་སོགས་ཚང་མ་ནས་སོབ་ཡོན་ཟྤེར་ནས་བྱི་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་གསུངས་སོང་། གང་
ལྟར་ག་རྤེ་བྱིས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོན་གྱིས་སོབ་ཡོན་སད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་འད་

ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་གཏོ ང་
སངས་དྤེ་སོབ་གྲྭ་གལ་ཆྤེ་བ་ཡྱིན ་ནམ་ཡང་ན་ཤྤེས་ཡོན་གལ་ཆྤེ་བ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་སོབ་མ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་རྤེད་དམ། དྤེ་
གཅྱིག་བསམ་བོ་གཏང་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་རྤེད་འདུག སབས་རྤེ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་མྱི་སོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་སོབ་ཕྲུག་གཞན་

དག་ནས་བསྡུ་རུབ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་དམ་པའྱི་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་གསོ་སོང་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་

སབས་རྤེ་མཐུན་རྤེན་དང་དྤེ་འདའྱི་ཐད་གཅྱིག་འདང་དང་མ་འདང་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་མང་པོ་རྤེད་འདུག
བྱས་ཙང་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གནས་སངས་གཅྱིག་ཡྱིན།

མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་རྤེ ད། ཁ་ཅྱིག་ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱིས་འདང་

ཙམ་ཡྱིན་ན་ཡང་། ང་སོ་པོ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་འདོད་མྤེད་མཁན་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་དག་ཁང་ག་སད་ཐུབ་

དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སངས་འོག་ཡོད་ཀང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཨང་གངས་མྤེད་མཁན་དཔྤེ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་ལ་
མཐུན་རྤེན་འདང་ངྤེས་ཡོད་ནའང་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་བྱས་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཨང་གངས་དྤེ་རག་པར་འབད་
བརོན་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་བསམ་བོ་མ་འད་བ་དང་ཁོར་ལག་མ་འད་བའྱི་འོག་ལ་ཚར་ལོང་བྱུང་

དུས། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་བོད་ན་གསར་དུ་འབྱོར་བ། དང་པོ་ནས་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་རང་གྱི་རྱིག་པས་
འདངས་ན་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་ཆ་ཚང་འགོ་ཐོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཕ་མ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར།

ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྤེས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཉྱི་མ་ཉྱི་མའྱི་ཟས་གོས་ཀྱི་གོན་འདང་ཙམ་ལས་མཐུན་རྤེན་གྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་

ཚོའྱི་གས་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གནང་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་འད་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ང་རང་གྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཅྱིག་བྱས་ན་ངའྱི་སད་ཆ་འདྱི་ནོར་གྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་

ཤྤེས་ཀང་སྤེམས་ནང་དན་སྡོད་དུས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་ལ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་ནས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་བསམ་བོའམ་ཡང་ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཕྲུ་གུའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་འཇུག་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མྤེད། ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ད་ལོའ ་ི སོན་འགོའ ་ི འོས་བསྡུའྱི་སོན་ལ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱི་བཀའ་ཁོལ་འོག་མྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་འདྱིར་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། སོབ་ཕྲུག་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འད་ལ་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དགྤེ་

རྒན་གྱིས་ཀླུ་མཁར་བྱམས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཧ་ཅང་གྱི་སྡུག་ཅག་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་བསབས་འདུག དྤེ་ཚོ་ནང་ལ་
ཡོང་ནས་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཁོང་ཚོས་མགོ་ཞྤེ་དག་འཚོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ག་རྤེ་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་ཡང་གོ་ཡྱི་
ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ་དྤེ་འད་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེར་ངས་དཔང་རགས་གཞན་སོན་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་

འདུག བཀའ་ཤག་ནང་ལ་དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མཁྱྤེན་མཁན་ཡོད་ཤག་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་
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ལོ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་དྤེ་འད་ལ། དྤེ་འད་བསབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་རྤེད།
གཉྱིས་པ་དྤེར་ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་ལྟ་རྒྱ་དང་བསམ་བོ་དྤེ་

བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཀླད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་དགོས་པ་ནང་བཞྱིན་གྲུ་བཞྱི་གྲུ་རང་ཞྱིག་དང་

སོར་སོར་སོར་རང་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་འད་སྱི་ཚོགས་ནང་དོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་སང་
ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སངས་འཛིན་ནན་པོ་ཞྱིག་མ་བྱས་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་དང་དྤེའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་
ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་འགོག་རྤེན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཤྤེས་ཡོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་འགན་ཆྤེན་པོ་ཁུར་ནས་

རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྤེ་དགས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་འདས་ཀང་གལ་སྱིད་བསམ་བོ་མ་འད་བ་དྤེ་འདར་འོས་འཕངས་པ་ཡྱིན་ན།
ཧ་ཅང་གྱིས་ཐབས་སོ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བྱྤེད་དུས་བསམ་བོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཏང་ཡོང་དུས་

གང་དན་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་གསོ་སོང་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ། རླབས་ཆྤེན་གྱི་མྱི་རབས་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེད་སྱིང་
བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་མཛུབ་མོ ་གར་བསན་ཤར་བྱྤེད་མཁན་རང་རང་ཞྱིག ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་
ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གཞྱི་ར་དང་དྤེའྱི་བསམ་བོ་དང་སོམ་གཞྱི་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་དྤེ་འད་སྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག
བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་ད་ལྟ་བུ་འད་མྱི་འད་བསབ་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་རྤེད་

བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། བསབ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཕྲུ་གུ་ལ་དང་པོ་ནས་ཕོགས་མང་པོ་
ཞྱིག་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བོའ ་ི མོས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཚན་འཁྱིད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས།

བསམ་བོ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་དང་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་འད་དགྤེ་རྒན་ཚོས་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེ་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་
ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ལོ་ལྔ་དྲུག་ཅན་ལ་དྤེ་འད་ནྱི་མྤེད། དྤེ་ལས་ཆུང་བའྱི་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ཅན་དྤེ་ཚོས་ཀང་ཁ་

ནས་སྡུག་ཅག་དྤེ་འད། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལབ་མ་འོས་པ་དྤེ་འད་ལབ་ནས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་བསམ་བོའ ་ི
ཁོར་ལག་ཅྱིག་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་སོབ་སོང་གྱི་ཚར་ལོང་བྱྤེད་སངས་དང་། རྱིམ་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་
ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ལྟ་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཆྤེན་པོའ ་ི སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཞྱིག་སད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས།

དང་པོ་ནས་བསམ་བོ་གཅྱིག་བསྐྲུན་ནས་དྤེ་འད་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་ཡག་པོ་གཅྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ངའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་པུའྱི་སང་གྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན། དཔྤེ་ ཆ་བཞག་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་

གཉྱིས་ནང་ལ་ཡང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་སད་པ་སོགས་བྱྤེད་དུས། སྱིར་བཏང་གྱིས་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཤྤེས་རོགས་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོས་རྡོག་རྡོག་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ ཀླད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་རང་གྱིས་སོར་སོར་ཞྱིག་དང་གྲུ་བཞྱི་
ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་སོབ་གསོའ ་ི མ་ལག་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་གནད་འགག་ཆྤེན་
པོ་གཅྱིག ལམ་ཁ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་རྤེད་ར་བ་ནས་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད། དྤེ་རང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་།
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བའྱི་ལན་འདྤེབས་ནང་དུ་
ཆགས་སོང་། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་དུས།

ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་བསྤེབས་སོང་སྤེ། ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ལ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱི ན་འདུག ལན་རྤེ་གནང་སོང་ཟྤེར་ན། ལན་འདྤེབས་གནང་སབས་ད་བར་ཤྤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བྱས་འདུག ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་གཟྱིག ས་པ་ཡྱིན་
གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་གཟྱིགས་པ་རྤེད་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་གང་ཡང་

མཐོང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་གཟྱིགས་པའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་འདུག་གམ། ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དྤེ་སྱི་རྒྱུ་སྤེར་

བདག་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དྤེས་ཤྤེས་རྱིག་ལ་རྱིས་སད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེ ད་དམ། ཡང་ན་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་རྱིས་ལྤེན་མ་ཐུབ་
པ་རྤེད་དམ། དྤེར་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༡༡ ལོར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་འདུག་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་དམ། བཀའ་

ཤག་གྱིས་མར་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ལག་ལྤེན་ག་རྤེ་བསར་གནང་ཡོད་དམ། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ལ། ལག་བསར་བྱྤེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་ལན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།
ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག ད་བར་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་གྤེང་ཙམ་གྤེང་ཙམ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དྤེ། ཐག་གཅོད་འདྱི་རྤེད་དང་འདྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་སུ་གང་གྱིས་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཆྤེས་
མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོ ད་གནང་བསྡད་པ་དྤེའྱི་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ལག་ལྤེན་བསར་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ ར་གསལ་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་བར་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ས་ཐག་གཅོད་
གནང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་མྤེད་པ་བཟོས་ན་ཡག་ས་རྤེད ་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་

ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོ ད་གནང་བ་དྤེར་བརྱི་དགོས་མཁན་དྤེས་བརྱིས་པ་དང་། བརྱི་མྱི་
དགོས་མཁན་དྤེས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བྱ་ཆོག་པ་དང་བྱ་ཐུབ་པ། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་རྤེ་གྤེང་སོང་བྱུང་ནའང་ལ་དག་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ད་བར་ཆགས་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་སྤེ། ད་ནས་བཟུང་གོས་ཚོགས་ནང་

སད་ཆ་འདྱི་གྤེང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་
བ་དྤེས་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་དགོས་ཀྱི་མྱིན་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་གནང་དགོས་

འདུག་མ་གཏོགས་ཡྱིན་ཙམ་མྱིན་ཙམ་གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་འདྱི་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༥ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་གཏན་
འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་ལ། མཐོ་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། ཅྤེས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་མོལ་ཁ་

ཤས་གནང་སོང་། དྤེའྱི་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། མཐོ་རྱིམ་སྱིད་བྱུས་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་མྤེད་སོར་ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་ས་
མའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་

བཀའ་ཕབ་སོང་། དྤེ་ག་རང་གནས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་འགྤེལ་བཤད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་བོད་

མྱིའྱི་རང་གྱི་མཐོ་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་བསྱི་གནས་ཁང་ཡོད་པ་དྤེ་ དག་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་མྤེད་
ཡོང་ཐབས་སོགས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོས་ལས་འཆར་འགོ་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔྤེར་ན།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ནོར་གྱིང་། ས་རཱ་མཐོ་སོབ། སོལ་མ་གྱིང་སོབ་གཉྤེར་ཁང་།
དྤེ་དག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངོས་འཛིན་གནང་

ཕོགས་སོར་ལ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་མཐུན་རྤེན་དང་། སོབ་མའྱི་གནས་ཚད། དྤེ་དང་

ཆབས་གཅྱིག་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཤྤེས་ཚད་དང་། ཉམས་མོང་སོགས་དྤེ་དག་ཁག་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་བཞྤེས་དང་ཆོག་མཆན་གནང་གྱི་ཡོད་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ནས་ངོས་

བཞྤེས་གནང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔྤེར་ན་ལས་བྱྤེད་འད་པོ་འཛུལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ན། གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ཐོག་
ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཚད་མཉམ་གྱི་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་འགོ་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་
ཁུངས་ཁག་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་

སོང་། སྱིར་བཏང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་སབས་སུ་བབས་པའྱི་ལས་འགན་དྤེའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་དང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་
གཉྤེར་ཁང་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མཁན་ཚོ་ལ་སོབ་སོང་སོད་སངས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་
རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སོར་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་དུ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་

སད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་དྤེ་འདའྱི་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་ཚེ་ཟབ་སོང་གནང་བར་ཕྤེབས་ཞོར་
གྱིས་དྤེ་འདའྱི་ཟབ་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སོར་བཀའ་མོལ་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་གནང་བ་རྤེད། འབོད་སྐུལ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་

ལ་ལན་འདྤེབས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། གང་ལྟར་ར་བའྱི་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སངས་

ཡག་པོ་ཞྤེ་དག་མྤེད་པ། སོ་པོ་ཞྤེ་དག་མ་ཡྱིན་པ་སོ་པོ་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་མ་ཚུད་པར་བར་ལྡྱིང་དྤེ་འད་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོས་
ལྷག་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ནས་

ཕ་མས་བུ་ཕྲུག་གྱི་འགན་ཁུར་ཐུབ་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དྤེ་ལ་
འགོ་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་དྤེ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱིག་
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ཆ་དང་བཅས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རྤེད། ཡང་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་

གཉྱིས་ནང་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་གྱི་རྤེད། སོན་མ་ཡང་དྤེ་འད་ཞུས་མོང་བ་རྤེད། མ་འོངས་པར་
ཡང་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ནས་ཚུར་ཕྤེབས། དྤེ་ནས་ཕྲུ་གུ་དྤེ་སོབ་གྲྭར་གཏོང་
བ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དག་ལ་ཟུར་དུ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཞག་ནས་སོབ་གྲྭར་གཏོང་ཐུབ་པར་རོགས་སོར་བྱ་རྱིས་

ཡོད། སོན་མ་བལ་ལལ་ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་བལ་པོ འ ་ི སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ལྷག་སོང་བའྱི་ གནས་སངས་དྤེ་འད་

ཆགས་འདུག་ཞྤེས་ག་པ་རྤེད། ག་པ་ལ་ལྷག་པ་རྤེད་ཅྤེས་གངས་ཅན་བདྤེ་ར་དང་ས་གནས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་རད་
གཅོད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ཡར་དྤེ་འད་དམྱིགས་བསལ་མྤེད་

ཅྤེས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བརྒྱུད་རྱིམ་འད་པོའ ་ི ནང་ལ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག སོང་བའྱི་སབས་སུ་ཡང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེའྱི་ནང་

ལ་མ་ཚུད་ནས་ལྟ་རོག་དྤེ་འད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན་མ་གཏོགས། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་བལ་ལལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ཉམ་ཐག་ང་ཚོ་ལྟ་སོང་བྱ་འོས་པ་དྤེ་ཚོ་
ལྷག་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་ནང་
ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་སོ་པོ་ཚོ་ལ་ཕན་མ་ཐོགས་ན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་ནའང་དགོས་པ་ག་
རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་མོང་བ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་འད་པོ་ཡྱིན་ན་དུས་རྒྱུན་སྤེམས་སུ་བཀའ་སོབ་དྤེ་
བཞག་ཡོད། གནས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དཔྤེར་བཞག་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་

སོབ་གསོ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཀླུ་མཁར་བྱམས་ཀྱི་དཔྤེ་མཚོན་བཟུང་ནས་ཞུས་སོང་། དྤེ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མ་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག ངས་ད་ལྟ་མ་གཏོགས་གོ་མ་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་རད་གཅོད་གནང་གྱི་ཡྱིན།

མ་གཞྱི་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་སོར་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོབ་གསོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་གང་ཟག་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་ལངས་
ཕོགས་ལ་བརྤེན་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་བསམ་བོ་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་

འདུག ལྷག་པར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་བཞྱི་ཡོད་
པའྱི་ནང་ནས། བསམ་བོའ ་ི རང་དབང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་རལ་དུ་བཏོན་ནས་སོབ་དགོས་པ་ཞྱིག་

ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་ནས་བསམ་བོའ ་ི རང་དབང་སོབ་དགོ ས་པའྱི་ཚབ་ལ་
བསབ་བྱ་ངན་པ་དྤེ་འད་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དྤེའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞུ་ཆོག་པར་བྱོས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་མཛད་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་རོབ་ཙམ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་

བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་བསྟུན་ནས་ཅུང་ཙམ་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་དྤེབ་ནང་ང་ཚོས་ཆྤེད་མངགས་ཀྱིས་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱི ག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ང་ཚོ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཤྤེས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་མ་

གཏོགས། ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད ། རང་བཙན་རོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་
སོབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ཀྱི་བྱུང་རབས་དང་།
དྤེའྱི་དགོས་དོན་སོགས་རྱིམ་པས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཡོངས་གྱི ང་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་པ་རྤེད། ངས་གོང་དུ་

སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་ ༢༠༠༤།༢༠༠༥།༢༠༠༦ ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་སོར་ལ་
ངས་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཤྤེས་རྱིག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས། བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་

ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པའྱི་ཕག་བྱིས་འདྱིར་འདུག དྤེ་ངས་སྙན་སོན་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ས་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕག་བྱིས་དྤེ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་སན་གཟྱིགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། (ཡོངས་གྤེང་རོད་ཉོག་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ)
༄༅། །མཚུངས་མྤེད་ཁྱིམས་དྲུང་མཆོག་གང་དྤེར།

ཆྤེད་ཞུ། དྤེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ འཁོད་ཁམ་ཆུ་ཞུ་འབྱོར་

དྤེབ་འགོད་ཨང་ ༨ དཔྱད་ཁའྱི་འགོ་དོན་བཞྱིན་གོད་ཡ་རོད་ལན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུད་ཉམས་

ལྤེན་ཞུས་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུར། དྤེ་ནས་སྱི་མང་བཏུགས་བཤྤེར་འགོ་ལུགས་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༥༡ ཁ པའྱི་ཆ་
རྤེན་འོག་མཇུག་གནོན་ཕག་བསར་དང་འབྤེལ། འདྱི་གར་ལན་གསལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་
༡༥ དང་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ འཁོད་བསྐུལ་དྤེད་ཡྱིག་ཆུང་ལུང་འདྤེན་གྱི་གནས་སང་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་དགོས་

རྒྱུ་ཕྤེབས་དོན་བཞྱིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་
མཆུ་ཞུ་སོར་བ་དྤེབ་འཁོད་ཨང་ ༨ པའྱི་དཔྱད་ཁའྱི་འབྲུ་དོན་ཐོག་མཇུག་སོང་ལག་བསར་དགོས་པ་དང་། ཇྱི་ཞུས་སྙན་

གསལ་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་སོང་བར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ འཁོད་དོན་ཚན་ ༥ ཅན་གྱི་

ས་རྤེས་མཇུག་གནོན་ཞུ་དགོས་དང་གསལ་བཤད་བཅས་གནང་བའྱི་ངོ་བཤུས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དོ་བདག་གོད་ཡ་ཙོད་ལན་
པས་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ འཁོད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་གནས་ཅན་གྱི་ངོ་བཤུས་འདྱི་མཉམ་ཟུར་འབུལ་

ལགས་ན། གོད་ཡ་ཙོད་ལན་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་རྱིས་སོད་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་ཞྤེས་ཚིག་ཐག་བཅད་དྤེ་བསར་བཅོས་ཡང་བཅོས་

བྱས་པར་བརྤེན་འཛིན་སོང་ནས་མཇུག་གནོན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མྤེད་པའྱི་གནས་བབ་ཏུ་འགྱུར་བ་དྤེ་བཞྱིན་ངོས་འཛིན་
ཡོང་བ་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་ཕྤེབས་འདུག་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ལ་

ཕུལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་རྒྱུར་
འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དྤེ་མ་འོངས་པའྱི་བོད་པའྱི་སོན་རའྱི་བདག་པོ་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སྙད་ཆྤེན་

པོ་ཞྱིག་སར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སར་བ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་པ་ཞྱིག་ཀང་རྤེད། བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་དང་བདག་པོ་
ཚོ་སྤེད་སྱིང་བྱྤེད་པའྱི་མཐུན་རྤེན་ཡོད་ཚད་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་རྒྱ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ནས་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་གནས་བབ་དང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སོར་དོ་སྣང་གང་འཚམས་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཤྤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་འཕྤེལ་རྱི མ་ནང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། ཤྤེས་ཡོན་དང་། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་
ཁྱད་པར་ཐོག་ནས་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་
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གྱི་རྱིས་འགོ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐ་སྙད་མང་ཆྤེ་ཤོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནྱི། ཤྤེས་རྱིག་ཟྤེར་གྱི་མ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་

ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ནང་ནས་མར་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང་། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་ཟྤེར་བ་ནང་

བཞྱིན་བྱས་ནས། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་འཆར་གཞྱི་བྱས་ནས་ཁྱབ་སྒྱུར་བྱྤེད་སའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་ཐ་སྙད་ཐོག་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ལན་

དགོས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་ཞྱིག་སོན་མ་ཡང་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་ཡང་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད། དྤེའྱི་གཞྱི་ར་
དྤེ་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་ཟྤེར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དུས། གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལ་ང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གནད་འགག་ཆྤེ་བའྱི་གཏམ་བཤད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཟྤེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། གནང་བ་བཞྱིན་དོན་ལའང་གནས་བསྡད་པ་ཞྱིག་
རྤེད། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་གཞྱི་ རྐང་ཆགས་ས་དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡྱིན་

དུས། ངས་སོན་མ་ནས་ཡང་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མཐོ་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་ནང་ལ་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

འགོ་སོང་ག་ཚད་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་སར་བ་དང་། སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་སར་བ། ལམ་སོན་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་སར་
རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དཔྤེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་མཛད་སོ་

ཁག་མྱིན་པའྱི་ལས་དོན་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། ལམ་སོན་བྱས་པ་སོགས་དྤེ་འདའྱི་ཐུགས་ཁུར་གནང་བའྱི་རྣམ་
པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་འོག་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་གཟྤེངས་རགས་ལས་གཞྱིའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བོད་

ཀྱི་སད་ཡྱིག་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏྤེ་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད ་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གཟྤེངས་རགས་སོད་འཆར་འད་

སྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་སྱིག་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་སོན་མ་
ནས་ཞུས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་དྤེ་མྱི་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན་རོམ་རྱིག་འགན་བསྡུར་གྱི་གསལ་བསགས་བྱས་ནས་དྤེ་

ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱྤེན་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག
དྤེ་བཞྱིན་དཔྤེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་བྱས་པ་ལ་བརྤེན་

ནས་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་ཁོར་ལག་ཅྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད། ངས་
ནམ་རྒྱུན་བསམ་བོའ ་ི ནང་དུ་དྤེ་དན་གྱི་འདུག དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏྤེ་འབྱུང་འགྱུར་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ནས་རོམ ་རྱིག་ཐོག་
ཞྱིབ་འཇུག་སོབ་མ་དྲུག་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་སོབ་མ་དྲུག་འཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བདག་པོ་བརྒྱབ་

དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་དྤེ་ཙམ་གནང་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཁོང་ཚོ་
ལ་འདུན་ལམ་གྱི་ཁོར་ལག་ཅྱིག་མ་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་པའྱི་སྤེམས་

ཤུགས་དྤེ་བརླག་འགོ་གྱི་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱས་པའྱི་ནུས་
པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ལོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། རོམ་
རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། བརྡ་སོད་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏྤེ་ཁོང་ཚོ་ལ་དྤེ་འདའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་

སད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། སྡྱིངས་ཆ་ཆྤེན་པོའ ་ི སང་ལ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་
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བགོ་གྤེང་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མཉམ་འཚོགས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞྱིག་སོབས་པ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱྤེད་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཙམ་མ་ཟད་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སབས་རྤེད། ལམ་སོན་གྱི་སབས་

རྤེད། ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སབས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་པའྱི་གྲུབ་དོན་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ངྤེས་
ཅན་ཞྱིག་རག་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་འདྱི་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་རག་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ར་བ་ཞྱིག་
བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱད་པར་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་སོ་སོའ ་ི ནམ་རྒྱུན་བསམ་བོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མཚན་ཐོག་ལ་

ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱིས་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་མོང་། དང་པོ་
ཡར་ལངས་པའྱི་སབས་ནས་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ས་བསྒྱུར་གྱིང་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་འདུག ལོ་ཙཱ་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་
ཞྱིག་ངྤེས་ཅན་དུ་དགོས་འདུག དྤེ་ནྱི་སོ་སོ་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འཕྱིན་ཁ་ཐུག་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སད་ས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། གནད་འགག་ཆྤེ་

བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་སད་བསྒྱུར་ཐོག་ལ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྤེད་སྱིང་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་
སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་དང་། དྤེ་བཞྱིན་སད་ཡྱིག་གཞན་དག་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཚོར་འདུན་ལམ་གྱི་ཁོར་ལག་

ཅྱིག་ཏན་ཏན་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་སར་དགོས་མྤེད་དམ་སྙམ་པ་སོ་སོའ ་ི བསམ་བོ ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ཡང་དྤེ་
ནང་བཞྱིན་དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོ་ལ་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་སྡྤེ་ཚན་

གཅྱིག་འཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། རང་ར་ཐུབ་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན་རང་ར་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རྤེད། རྤེད་དྤེ་ཐྤེ་ཝན་དྤེ་འད་ལ་སོབ་
སོང་བྱྤེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བཏང་ནས་སོབ་ཡོན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རྤེན་སོར་བ་དང་། ང་ཚོ་ལ་མྱི་གཅྱིག་རང་ར་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ལག་བདྤེ་མྱིན་ལ་མ་བལྟས་པ། ཟ་མ་དང་ཆུ་བཏུང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་

ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་རྱིགས་ལ་ལར་ཞྤེན་དང་འཐབ་རོད་ཅྱིག་ཁོང་རང་ལ་ལྷན་སྤེས་ཀྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕན་
ཐོགས་མཁན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་།

དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ངྤེས་བརྤེན་གྱིས། དྤེ་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་མ་

རྤེད་ཞུས་པ་མྱིན་ཏྤེ། དྤེར་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་མྤེད་དུ་མྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གསོལ་
ཕོགས་རྤེད། གཞན་དང་གཞན་ལ་མཐུན་རྤེན་གྱི ་ཐོག་ལ་ཅུང་ཟད་བྱས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་མྤེད་འགོ་སྙམ་

པའྱི་བསམ་མནོའ ་ི ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཟྤེར་ནས་གསུངས་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། གང་ལྟར་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེ་རྤེད། བཀའ་མོལ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་རྱིག་གཞུང་སྨྲ་བ་
ཕན་ཚུན་དབར་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ར་སོར་ནང་དུ་ཞུས་ནས་བསམ་སོང་།

དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆྤེའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ནང་དུ་ཕར་འགོ་བ་དང་། ང་ཚོ་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་འཕྤེར་ངྤེས་དྤེ་འད་

ཕར་གཏོང་ཐུབ་པ་ལ་ང་ཚོས་སྤེད་སྱིང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྤེས་མ་སྤེད་སྱིང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་བཤད་
ན་བསམ་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལོ་གང་མཚམས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་
ཚར་གཅྱིག་ཙམ་ཚོགས་འདུ་འད་བསོང་སྤེ། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐད་ལ་བགོ་གྤེང་རྤེད་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་བྱས་
པ་སོགས། ཆྤེ་མཐོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ནང་ལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་ཁ་གཏད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཞྤེས་སྡོད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་
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ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཚར་གཅྱིག་ཙམ་བསངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཁྱད་པར་མྤེད་འགོ་བསམ་བསམ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་

ན་ཁོང་ཚོས་ཆྤེས་མཐོང་རག་པ་ལ་བརྤེན་ནས་གསུང་བཤད་གཅྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོན་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྣ་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱིས་འབྤེལ་ལམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་འཐབ་རོད་ཐོག་

ལ་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་རྤེད། ཐྤེངས་གཅྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་རྤེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགོ་བསྡད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་
དྤེ་ཚོ་ལྷང་ཙམ་སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི ་ལས་དོན་བསར་ཞྱིབ་

བཏང་བའྱི་སབས་སུ། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་སོབ་མ་དང་དགྤེ་རྒན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་དགྤེ་རྒན་གངས་འབོར་མང་བ་དྤེ་

འད་ཡང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ལྡབ་འགྱུར་གཏོང་བ་དང་ནུས་པ་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་
གཏོང་རྒྱུ་དང་གནད་དུ་འཁྤེལ་བ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་མྤེད་དམ་བསམ་སྤེ་ཞུས་པ་
ཡྱིན།

ལྷག་པར་དུ་གོང་ནས་ཕག་སྦྲྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སོ་སོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ནང་ལའང་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་

ན། ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་གྱི་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་དྤེར་སོ་སོའ ་ི མྱི་རྱིགས་གང་ཡྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དྤེ་ལ་ཕར་སྣྤེ་དང་མུ་མཐུད་

ནས་སྤེལ་ཏྤེ། མཐོ་སོབ་ནང་དུ་འགྱིམས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བ་དང་གཏྱིང་ཟབ་ཟབ་ཅྱིག་ལ་སོབ་སོང་གནང་ཐུབ་
པའྱི་མཐུན་རྤེན་ཕར་སད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱད་པར་གཅྱིག་མྤེད་འགོ་བསམ་སྤེ། སོ་སོའ ་ི བསམ་མནོ་ནང་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་

ནམ་རྒྱུན་འཆར་བསྡད་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ནའང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ། ལྟ་སོད་གཅྱིག་
པ་ཡྱིན་དུས་གང་ལ་སད་ན་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་བབ་ལ་བསྡད་ཡོད་པའྱི་སབས་
སུ་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་བཙན་བྱོལ་བ་རང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོ ད་ཐུབ་ན་ཁྱད་པར་མྤེད་འགོ་བསམ་སྤེ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་
བསམ་སོང་།

དྤེ་བཞྱིན་ངས་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆྤེའྱི་ཉྤེ་ལམ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁ་ཐུག་ལ་བཀའ་

སོབ་གནང་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ངོས་འཛིན་ཐོག་ནས་རྱིག་པའྱི་གནས་ཆྤེན་པོ་ལྔའྱི་ངོ་སོ ད་དང་སྦྲགས་ཏྤེ་

རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེ ད་སོར་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་སྤེ། དྤེའྱི་ནང་
ནས་ནང་དོན་གཅྱིག་དྤེ་བོད་ཀྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་དྤེའྱི་སོར་རྤེད། བོད་ཀྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་དྤེ་སྱིར་བཏང་གཞན་དང་ཐུན་མོང་
མྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང་། སོན་ས་ས་པ་ནས་བཟུང་ཚད་མ་རྱིགས་གཏྤེར་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་

མང་པོ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྱིམ་པར་བརྒྱུད་དྤེ་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོར་ཧ་ཅང་གྱི་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དྤེ་འད་ཡོད་ཙང་། དྤེ་དག་
བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་རྱིམ་པ་གནང་ཡོད་རྤེད་ལ། སྱིག་འཛུགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་

ནས་རྱིགས་ལམ་འགན་བསྡུར་བྱས་པ་དྤེ་དག་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་ཡོད་རྤེད། བཀའ་ཤག་ས་ཕྱི་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་
ནས་རྤེད།

ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་འདའྱི་མཐུན་རྤེན་སར་པའྱི་འོག་ལ་ང་ཚོ་མར་ཕྱིན་ཏྤེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་

རྱིགས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་སོར་ལ་གཞྱི་རྐང་གྱི་སོབ་དྤེབ་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་བཞག་དགོས་པ་དང་། དྤེ་དཔྤེ་ཁྱིད་
བྱྤེད་མཁན་ཡང་དགྤེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་པ་དང་། དགྤེ་རྒན་ཚད་ལྡན་དྤེས་བསབ་གཞྱིའྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་མར་ཁྱིད་

ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དུས་ཚོད་བགོ་བཤའ་རྒྱག་སངས་དང་། བདུན་ཕག་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་དུས་ཚོད་བགོ་བཤའ་
རྒྱག་སངས་རྤེད། དྤེ་ཡང་ས་དོ་དང་ཕྱི་དོ་སོགས་ཧྤེ་བག་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་གནད་འགག་གང་ཆྤེ་བ་འདུག
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དྤེ་ལྟར་ཡོད་ཙང་ས་དགོང་གྱི་ཞལ་འདོན་གྱི་ཆུ་ཚོད་དྤེར་སྙོམས་སྱིག་ག་རྤེ་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག ནང་ཆོས་དང་རྱིགས་ལམ་
སོར་ལ་སྙོམས་སྱིག་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག
སོབ་སྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དུས་ཚོད་སད་དང་མ་སད་ཐོག་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རྤེད་འདུག

ཉྤེ་ལམ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་དགོངས་རྒྱ་ཆྤེ་བཞྤེས་པའྱི་འོག་ལ་རྱིགས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་བསབ་

གཞྱིའྱི་ཐོག བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་གཏན་འབྤེབས་ཆྤེད་ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་བསོངས་ཏྤེ་བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་དྤེ་ཉྱིན་

གསུམ་རྱིང་ལ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱས་ཏྤེ། བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་བྱས་པ་རྤེད། བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་བྱས་པའྱི་འོག་ལ་སོ་
སོར་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་སོ་སོའ ་ི ནང་ཆོས་དང་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་དྤེབ་ཅྱིག་རོམ་སྱིག་བྱས་ཡོད་རྤེད། རོམ་

སྱིག་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བསར་དུ་བསར་ཞྱིབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་ཏྤེ། ཉྱིན་
གསུམ་ལ་ཆྤེད་མངགས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ། མཐའ་མའྱི་བསྡོམས་བརྒྱབས་པ་དང་། བསྡོམས་བརྒྱབས་པའྱི་མཐའ་དོན་དྤེ་
གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་དྤེབ་པར་སྐྲུན་བྱྤེད་པའྱི་སབས་སུ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་པར་

སྐྲུན་བྱྤེད་ཐུབ་མྱི་འདུག དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞྱི་རྱིམ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་
ཨང་རྱིས་དང་སད་ཡྱིག་དྤེ་དག་རྱི་མོའ ་ི ལམ་ནས་པར་སྐྲུན་བྱྤེད་པའྱི་སབས་སུ་ཤོག་བུ་ལྱིད་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་པར་བསྐྲུན་
བྱས་པ་དང་། ཕར་འཐྤེན་པའྱི་སབས་སུ་ཐོར་འགོ་བ་དྤེ་འད་བཟོས་འདུག དྤེ་འད་བཟོས་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོ་བསར་ཞྱིབ་

ཚོགས་ཆུང་སྡྤེ་ཚན་དང་། རོམ་སྱིག་པ་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ཚང་མས་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལ་ཡང་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས།

ད་རྤེས་ནང་ཆོས་དང་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་དྤེབ་དྤེ་པར་སྐྲུན་བྱྤེད་པའྱི་སབས་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་པར་བསྐྲུན་བྱ་དགོས། ལྡྱི་
ལྱིའྱི་ཤྤེས་རྱིག་པར་ཁང་མ་སད་པའྱི་གོང་དུ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རོགས་པ་བྱས་པ་དྤེ་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་པར་

བསྐྲུན་བྱྤེད་རོགས་ཞུས་པ་གཞྱི་བཟུང་འབད་བརོན་གནང་ཤག ང་ཚོས་འབྱི་དྤེབ་བཏོན་དུས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རོམ་སྱིག་

ཚོགས་མྱི་རྤེད་ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་བྱ། མར་ལྡྱི་ལྱི་པར་ཁང་དུ་ཕྱིན་ཏྤེ། དྤེ་ནྱི་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དགོངས་
དོན་རྤེད། རོམ་སྱིག་པའྱི་དགོངས་དོན་རྤེད། ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཡག་པོ་བྱས་ཏྤེ། ཕྲུ་གུ་
ཚོའྱི་ལག་ཏུ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་བཞྤེས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཡག་པོ་ཞྱིག་

པར་སྐྲུན་བྱྤེད་རོགས་ཟྤེར་ནས་ཡང་དུ་བསར་དུ་འབོད་སྐུལ་བྱྤེད་པ་བཞྱིན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་

འད་རྤེད། འདྱི་ལྟར་བལྟས་དུས་སུ། ཤོག་བུ་ངོས་སུ་གསལ་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཤོག་བུ་དྤེ་རག་ཤོག རྦད་དྤེ་སྡུག་ཤོས་སང་ལ་
པར་འདུག ཕར་འཐྤེན་དུས་ཐོར་འགོ་གྱི་རྤེད། འདྱི་འདའྱི་སང་ལ་པར་བསྐྲུན་བྱས་འདུག ངས་དྤེ་རྱིང་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཞུས་

དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། སོང་ཕག་དགུ་པར་ཚར་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་དྤེ་ཚོ་ལ་
རྤེད། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་གསུམ་ལ་སོང་ཕག་དྲུག་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་པར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད་

པ་རྤེད། དྤེ་ངས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ནོར་འདུག་ར་བ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། ར་བ་ནས་མཐུན་རྤེན་རྒྱ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད།
ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ཁ་ཐུག་ནས་ཚུར་བསྤེབས་ཡོང་དུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྤེབས་པ་རྤེད། ཡྱི་གྤེ་གསལ་པོ་ཡོད་མ་རྤེད།

འཐྤེན་ན་ཐོར་འགོ་བ། འདྱི་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ལས་གཞྱི ་འདྱིའྱི་ཉྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་མཚན་
བཞག་སྤེ། རྱི་མོ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཡང་གོ་བསྡུར་བྱས་ཡོད། དྤེང་རབས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་དཔར་དགོས་སོར་རྤེ་བ་

དང་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་མར་པར་ཡོང་སབས་སུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་པར་འདུག རྦད་དྤེ་སྤེམས་འཚབ་འད་པོ་
བྱུང་། དྤེ་འད་བྱྤེད་པའྱི་སབས་ལ་འདྱི་སུ་ལ་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཤྤེས་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟ་འདྱི་འདས་པ་རྤེད་
ལ། པར་བསྐྲུན་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། མར་བཀྲམས་ནས་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པ་ལ་རོགས་ཚོགས་
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ཀྱིས་གང་གནང་བ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་བཞྤེས་གང་ཡོད་པ་། འབྤེལ་ཡོད་ཚོས་ག་རྤེ་བྱས་པ། དྤེའྱི་ཁ་ཐུག་

གཅྱིག་ནས་འཐུས་ཤོར་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཐུར་ཤོར་འགོ་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག བྱས་ཙང་གན་རྒྱ་བརྤེ་པོ་རྒྱག་དགོས་ནའང་
འད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་གཞྱིག་ནན་ཏན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་
འདྱི་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་སོན་བརོད་བྱྤེད་པ་གང་ཡང་མྱིན་ཏྤེ། མཐའ་མ་རོམ་སྱིག་པའྱི་དཀའ་ལས་གང་རྒྱབ་པ་དང་།
བསར་ཞྱིབ་པའྱི་དཀའ་ལས་གང་རྒྱབ་པ། ཞུ་དག་པས་དཀའ་ལས་གང་རྒྱབ་པ་ཚང་མ་མཐའ་དོན་བསྤེབས་ཡོང་དུས་ཅུང་

ཟད་སྤེམས་ཕམ་པ་ཞྱིག་པར་བསྐྲུན་བྱས་ཤག དྤེ་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ན་ཚད་དང་ལྡན་
པ་ཞྱིག་པར་བསྐྲུན་བྱས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་

གངས་ཅན་སྱིད་གཤོང་གྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཕན་ཚུན་བར་ཡྱི་གྤེ ་གཏོང་ལྤེན་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་

སངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ས་མ་ཕག་བྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དང་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་

ཚིག་གྱི་སྡྤེབ་སོར་རྤེད། ཚིག་རྱིང་ཐུང་། བརོད་བྱ་བཞག་སངས། ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉམས་དམའ་པོ་ཆགས་ཡོད་
པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་དྲུང་ཆྤེ་ཐྤེག་པ་རྱིམ་འཛེག ས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་

མཁན་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། མར་གཤམ་འོག་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོ་གསོ་སོང་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་རྤེད། གཞུང་
འབྤེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འབྱི་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ། དྤེ་དག་ལ་ཟབ་སོང་སོད་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ ་འདུག གང་ཡྱིན ་ཟྤེ ར་ན་གཞུང་གྱི ས་ཆྤེ ས་མཐོང་སང་ནས་བོད་ཀྱི ་སད་ཡྱིག ་གྱི ་ཐོ ག་ལ་མང་པོ་ ཞྱིག ་

གསུངས་བསྡད་ཡོད་དུས། འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་འདུག ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྤེ་ལམ་ང་ཚོས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཚུད་རྒྱུགས་བཏང་ནས་བསྡུ་ལྤེན་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་བྱས་པའྱི་སབས་ལ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རྱིང་ལ་སྣྤེ་
ལྤེན་ཁང་དུ་ཟབ་སོང་སད་པ་རྤེད། ཟབ་སོང་སད་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཚུད་རྒྱུགས་ནང་

ཚུད་པ་རྤེད། ཟབ་སོང་སད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ཐ་སྙད་གཏན་འབྤེབ ས་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་
ལ་ས་མྱིག་སོང་པ་ག་ཚོད་བཞག་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་གཅྱིག་ཀང་མ་འཕོ ད་པ་རྤེད། མྱི་སུམ་ཅུ་ར་
གངས་ཤྱིག་གྱིས་བཏང་བ་རྤེད། འདྱི་ཚོའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།

ཨང་རྱིས་དང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་ཅང་ཅང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ། མར་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ནས་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཚུད་རྒྱུགས་ལྤེན་དུས་ཟབ་སོང་ཐོག་ནས་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་ཡོད་ན། བསྤེབས་

ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གསོ་སོང་གྱི་ནུས་པ་བྱམས་བརྤེའྱི་ཐོག་ནས་གསོ་སོང་བྱྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་འདུག་བསམ་ཏྤེ་ཞུས་འདོད་བྱུང་སོང་།

གཅྱིག་གོང་དུ་ཅུང་ཟད་ལྷག་བྱས། དཔྤེར་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་འད་པོ་ཡྱིན་

ན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སབས་ལ། རང་བཞྱིན་གྱིས་མར་གཟྱིགས་པར་ཕྤེབས་ཏྤེ་
བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་བ་དང་། གོ་བསྡུར་གནང་བ་དང་། དྤེ་འད་བྱས་ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་དང་འབྤེལ་ལམ་བཞག་

དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་རྤེད། མཐུན་སོར་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ན་ལམ་སོན་བྱ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ལུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཟུར་བཀོལ་སབས་སུ་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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 གོ་སབས་གཉྱིས་པ་དྤེ་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་ངས་འདྱི་ལྟར་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཐོག་ལ་སོབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་རྱིས་སད་
པའྱི་ order ཐོན་གནང་བ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྤེ་དག་བྱུང་ཤག དྤེ་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱབ་

ས་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་འགོ་བ་ལ་ཐད་ཀ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཐུགས་འགན་ཏན་ཏན་སོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་།

སོན་གྱི་དྱི་བ་དང་འབྤེལ་བསྡད་ཡོད། གཙོ་བོ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ད་ལྟའྱི་འདྱི་བ་འདྱིའྱི་

རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་བསམ་མནོ་ག་རྤེ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་དུ་ཞུས་པ་གཞྱི་བཟུང་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ལྔ་དྤེ་ཡྱིན། ཐོག་
མ་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ལྔ་འདྱི་ས་གནས་ཆགས་ས་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་གཏོགས་ནང་ཆགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཕྱི་

ལོགས་སུ་ཆགས་ཡོད་སབས། ༡༩༦༠ ཡས་མས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་ཚོག ས་གནང་བའྱི་ལམ་འད་པོ་དྤེ་
མང་ཆྤེ་བ་ ground unit aid དྤེ་བརྒྱུད་ནས་གནང་བསྡད་པ་འད། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་འགོ་

བཙུགས་ཡོད་དུས། ཐོག་མ་གནང་དུས་བོད་པ་རང་ལ་ཆྤེད་དུ་གནང་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་ས་ཆའྱི་བདག་པོ་དྤེ་ང་རང་གྱི་བསམ་
པ་བྱས་ན་ང་ཚོ་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མཁྱྤེན་
པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་དྤེ་རྱིང་

གནས་སངས་འདྱིར་ཌལ་ཧོར་སོབ་གྲྭ་དང་། ཤྱི་ལོང་སོབ་གྲྭ རྡོ་རྤེ་གྱིང་སོབ་གྲྭ ལལ་མྱི་ཕལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་
བསྤེབས་ཚར་རྤེད།

དྤེའྱི་མཉམ་དུ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དགོན་པ་ཁག་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཁ་སང་

གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་ཡག་པོ་ཞྤེ་དག་བྱུང་སོང་། དྤེ་བསམ་མནོ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགོངས་པ་དྤེ་ག་རང་ཁུར་

དགོས་པ་ཨྤེ་ཡོད་དམ་སྙམ། ཁོང་ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་
སབས་སུ་ང་ཚོ་ལ་ལྱིད་ཁོག་ཆྤེ་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་འདྱི་དག་ལ་སོབ་སོང་སྤུས་དག་ཅྱིག་

སད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལ་ནུས་པ་ལྷག་མ་གཅྱིག་ཡོད་དམ་མྤེད། ད་ལྟ་ནུས་པ་དྤེ་མྤེད་པའྱི་སབས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་དགོས་རྤེད་དན་གྱི་འདུག འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་འདྱི་ཚོ་ཆ་ཚང་དྤེ་

High School ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་ལྤེན་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་གམ། རྱིས་ལྤེན་

པའྱི་རྤེས་སུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དམ། འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་
གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་དྤེ་ལ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་

སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཏན་ཏན་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ་

འདྱིར། ས་ཆ་འདྱི་ང་རང་ཚོ་ལ་དག་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ས་ཆ་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཐོག་མར་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་ལལ་དང་མཐུན་པའྱི་འོ ག་ནས་ལས་ཀ་གཞན་པ་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ར་བ་ནས་

རག་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལྔའྱི་ནང་དུ་ཚང་མ་ High
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School ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ལྤེན་དུས་ང་ཚོས་བསམ་མནོ་གསར་པ་ཞྱིག་གཏོང་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་

གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་
རྒྱུ་མྤེད། གཅྱིག་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུར་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་ཡྱིན་པའང་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

ནང་ལ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་དན། ཡོད་དམ་མྤེད་ངས་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། གལ་སྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ནང་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་
དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་ལ་སྐུལ་ལྕག་གནང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་དན།

དོན་དག་དྤེ་སྤེང་ལོར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་མཚན་འབོད་སངས་ཐད་ནས་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་བསམ་བོའ ་ི ནང་དྤེ་

འད་འཁོར་བསྡད་ཀྱི་འདུག བདྤེ་པོ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དང་པོ་མཚན་ཞུ་སངས་ལ་གོ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བདྤེན་པ་ཅྱི་
ཙམ་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། དབུ་འབྱྤེད་མཛད་སོའ ་ི སབས་སུ་དུས་ཐུང་གྱི་ནང་ལ་ཁ་ཐུག་སྙན་གསན་ཞུས་ཏྤེ་མཚན་དྤེ་

ཞུས་པ་རྤེད་ཟྤེར། མཚན་དྤེ་བཏགས་ཆོག་པ་ཞྱིག དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་བྱུང་། ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྤེད་མྱི་འདུག གོ་བཞག་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱི ག ་རྤེ ད། སད་ཡྱི ག ་གཞན་པའྱི ་ ནང་དུ་གསུངས་པའྱི ་ སབས་སུ་སོ ན ་ཞྤེ ་ དག་མྱི ་ འདུག Dalai lama
College ཟྤེ ར་ནས་གསུངས་ཀྱི ་ཡོད་པ་རྤེ ད། ང་ཚོའྱི ་སད་ནང་དུ་གསུང་དུས། དཔྤེ ར་ན་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས ་སྱི ་

འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཟྤེར་ནས་ཐྤེངས་གཉྱིས་བྤེད་སོད་གནང་སོང་།

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཟྤེར་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ཡོངས་

གགས་གསུངས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཟྤེར་ནས་བྤེད་སོད་བཏང་གྱི་འདུག དྤེ་གསུངས་བསྡད་དུས་མཐོ་
སོབ་དྤེ་༸སྐུ་མདུན་རང་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་པོ། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ ་ཆྤེ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་རྤེད། མཐོ་སོབ་ཙམ་མྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཡག་ངན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྤེད།
དྤེ་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་སོན་རྤེད་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྡུག་པའྱི་ཆ་གྤེང་སོང་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། Dalai lama
College ནང་ལ་ཡས་བྱུང་མྱིན་འདུག མས་བྱུང་མྱི་འདུག Dalai lama College ནང་དུ་སོན་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་

སོང་ཟྤེར་ནས། དྤེའྱི་ནང་དུ་སྡུག་རྱིགས་ངན་ཚད་བྱུང་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བསྤེབ་པ་ཡྱིན་ན། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་
མཚན་དྤེ་སོན་ནས་དྤེའྱི་མཉམ་དུ་དྲུད་ནས་འགོ་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་རྒྱུན་བསམ་བོའ ་ི ནང་དུ་མ་བདྤེ་བ་ཞྱི ག་ཡོང་གྱི་

འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངྤེས་པར་དུ་མཚན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དང་པོ་མཚན་དྤེ་གཅྱིག་བྱས་ན་མཐོ་སོབ་
ཀྱི་མཚན་མཐོང་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་གྱི་མཚན་དྤེ་བརོད་པ་ཡྱིན་ན།

རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐོང་ཆྤེན་པོ་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཟྤེར་
བ་ཡང་ཡང་གོ་ཡོང་དུས་མ་བདྤེ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། འགན་འཛིན་ལྷན་
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ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་འད་བྱུང་བ་དང་། གོ་བསྡུར་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མཚན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་དང་།

བསར་དུ་མཚན་བརྤེ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་འདུག ག་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱིང་བརྤེ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ལ་ང་ཚོ་ཐོག་མར་
སོབ་གྲྭ་འགོ་ས་དྤེ་ལ་སཾ་ཀྲྲྀ་ཏྱི་མཐོ་སོབ་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་སུ་སམ་བོ་ཨ་ནམ་སཾ་ཀྲྲྀ་ཏྱི་མཐོ་སོབ་ཅྤེས་མྱིང་ལ་
བརྤེ་བ་དྤེ་འད་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་མྱིང་བརྤེད་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གོང་གུན་

དང་སོབ་གྲྭའྱི་མཚན་མཐོང་ནས་མར་ཆག་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་༸སྐུ་མདུན་གྱི་
མཚན་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་ནང་སྡུག་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་མ་སྱིད་པ་མ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་དུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་དོན་ཚན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཆད་ཡོད་མཁན་ཕ་

མ་རྣམས་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་རྒྱུ་ ༢༠༠༤ ཚུན་ཆད་ནས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡར་རྒྱབ་བཤྱིག་རྒྱབ་སྤེ་གནང་
རྒྱུ་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ ༢༠༠༤ སོན་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལྷག་ཡོད་མཁན་དཀའ་

ངལ་འཕད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༠༤ ནས་གསུངས་ཡོང་དུས། མཐུན་རྤེན་དང་ཁྤེ་ཕན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་མྱི་འབོར་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་དྤེ་དག་ལ་དགོས་མཁོ་དང་ཁྤེ་ཕན་ཞྱིག་ལ་མ་

བརྤེན་ནས་དངོས་གནས་རང་གྱི་མྱི་འབོར་ལ་ཕན་བསྡད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དུས། དྤེས་ན་ཡར་རྒྱབ་བཤྱིགས་བྱས་ཏྤེ་གཞྱི་
རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་འགོ་བསྡད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་མང་། ལས་བྱྤེད་པའྱི་ནང་དུ་རྤེད། དྤེ་དག་དགོངས་
བཞྤེས་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ནྱི་བསམ་འཆར་ཙམ་མ་གཏོགས་ལན་གནང་དགོས་པ་གང་
ཡང་མྤེད། དྱི་བ་མྱིན་དུས་ལན་འདྤེབས་དགོས་པ་མྱི་འདུག དྤེ་དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་འཇགས་པ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་དང་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་དག་
ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ལ་བསྒྱུར་དགོས་

འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ལ། ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་འད་པོ་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་སོང་། སྱིར་བཏང་ཤྤེས་ཡོན་ཟྤེར་དུས་ཕྱི་ཤྤེས་བྱ་ནང་ཡོན་
ཏན་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཡོང་དུས་ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ག་རང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་སོར་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་དངོས་

གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སད་ཡྱིག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། བརྡ་སོད་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཟྤེར་ནའང་
རྤེད། རོམ་རྱིག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སོགས་ཉམས་ཞྱིབ ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བཏང་དགོས་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྱིམ་པས་

དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་འད་དངོས་སུ་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། དབུས་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་སར་
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བསྡད་ཡོད། ད་བར་དུ་དཔྱད་གཞྱི་འད་མྱིན་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ ༤༣ ཙམ་ཆགས་སོང་། དྤེའྱི་ནང་
ནས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་གྲུབ་སྤེ། ང་ཚོས་གཟྤེངས་བསོད་ཕུལ་ཡོད། གཉྱིས་ད་ལྟ་རྒྱུག་མ་འཕོད་པའྱི་བཟོ་འད་
བྱུང་། ལྔས་རོམ་རྱིག་ཆ་ཚང་འབྱོར་ནས་མཁས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་

ཡོད། དྤེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་འད་པོ་རྤེད། དྤེ་འཕོ་དྤེ་དག་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ལྟ་བུར་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཉམས་
ཞྱིབ་ཆྤེད་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་ཀང་ལོ་གསུམ་
ནང་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ལོ་ལྔ་དྲུག་བདུན་འགོར་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ནྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་
བཟོ་བོ་འདུག་སྤེ་ང་ཚོས་མཇུག་སོང་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ནང་རོམ་རྱིག་དང་ལོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག གཙུག་

ལག་སོབ་དཔོན་གྱི་སོབ་སོང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། མ་འོངས་
དྤེ་དག་ལ་བདག་སོང་གནང་དགོས་པ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་མྱི་

གངས་ཆ་ནས་འདྱི་རྱིགས་དཀོན་པོ་ཞྤེ་དག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དགོས་མཁོའ ་ི ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་རང་
གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་ཀ་མྤེད་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ལ་མྱི་ཉུང་དག་པ་ལས་མང་དག་པ་གཏན་ནས་
མྱི་འདུག

དྤེ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སོབ་སོང་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སད་ཡྱིག་གཞན་པ་སོབ་སོང་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་

ཚོས་ཟུར་དུ་སོབ་ཡོན་ནང་དུ་ཟུར་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སྤེང་ལོར་སོབ་གཉྤེར་ཁང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་སྡྤེ་ཚན་ཡོད་པ་

ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Jawahalal Nehru མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ནང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སོབ་

སོང་ལ་སོབ་སོང་མུ་མཐུད་ནས་བྱྤེད་མཁན་སོབ་གཉྤེར་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ཕུལ་དང་འབུལ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་སད་ཡྱིག་ཟུར་དུ་དཔྤེར་ན་སོབ་སོང་བྱས་ཚུར་ཕོགས་དྤེར་རྒྱུན་

ལྡན་སོ་སོའ ་ི གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་དུ་སོབ་སོང་བྱྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། ཞོར་དུ་སད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སོར་མོ་ཁྱི་རྤེ་མཐུན་རྤེན་སར་བ་དང་། གང་ལྟར་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་
སད་ཡྱིག་འད་མྱིན་སོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ནང་ལ་བསྤེབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་གཞྱི་རའྱི་སོབ་སོང་
ཅུང་ཟད་ཡོད་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་གྱི་ལས་ཞབས་ལ་བཅར་ཐུབ་པའྱི་བཏང་འགོ་བཞག་སྡོད་འཕྤེར་བ་དྤེ་འད་
ཡོང་རྒྱུ་རྤེད་སྙམ་པའྱི་དམྱིགས་ལལ་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་སོར་དང་སར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ཆྤེས་མཐོང་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ག་ཕོགས་ཕན་བུ་སར་ཐུབ་ན་

ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་ནས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ཐོག་ལ་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་མ་

སོང་། དྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་

སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་དགོས་པ་དང་། ཆྤེས་མཐོང་སོད་དགོས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་རྤེས་བར་
དུ་འབད་བརོན་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་བསར་དང་བསར་བཞྱིན་པ་

ཡྱིན། དཔྤེར་ན་ཡྱིག་གཟུགས་ནས་མཚོན་པའྱི ་རོམ་རྱིག་བྱ་དགའ་དང་། བོད་ཡྱིག་རྤེད་ག་ཨང་རྱིམ་བྱ་དགའ། དྤེ་བཞྱིན་
མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཚད་མཉམ་གྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཉྱིས་བསྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་བོད་ཡྱིག་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་སོད་པའྱི་སབས་སུ་

དམྱིགས་བསལ་ཨང་གངས་འཕར་མ་སད་པ་དྤེ་དག་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། མང་པོ་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དུས་
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ཚོད་མྱི་འདུག་ལ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྱིས་ཏྤེ། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་

རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་གང་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཤུགས་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་
སམ་བོཊ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་སམ་བོཊ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ནང་ལ་ལག་ལྤེན་ད་ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ཆྤེས་མཐོང་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་འདུག་མྱི་འདུག ཁྱྤེད་རང་

གྱི་མཐོང་ཚུལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་འདུག་སྤེ། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་སོབ་དྤེབ་རོམ་སྱིག་པ་གཅྱིག ༢༠༡༣ ལོར་ལྷོ་ཕོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སོར་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ༢༠༡༥
ལོར་བསར་དུ་སོབ་དྤེབ་གསར་སྱིག་བྱྤེད་པའྱི་ཞོར་ལ་ཟབ་སོང་སད་བཞྱིན་གཟྱིགས་སོར་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཁོང་ཕྤེབས་
པའྱི་སབས་སུ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོན་མ་ཕྤེབས་པ་དང་ད་ལྟ་ཕྤེབས་པའྱི་བར་དུ་མཐོང་ཚུལ་གང་འད་བྱུང་ཞུ་
དུས། ཁོང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཡྱིག་ཟྤེར་དུས་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་ཡྱིག་དགྤེ་རྒན་ཙམ་མྱིན་པ་བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་

ཚང་མས་ཤྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེའྱི་སང་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བསྤེབས་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་
རྒན་ལགས་ཚོ་དབུ་འཕང་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་བཟོ་འད། རྡོག་རྡོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོབས་པ་ཆྤེན་པོ་འད་པོ་ཆགས་བསྡད་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་དུས་ང་དགའ་པོ་ཞྤེ་དག་བྱུང་། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རྤེད།

བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དུས་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་པ་གསུངས་སྡོད་པ་དྤེས། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ག་ལྤེ་ག་
ལྤེ་བག་ཆགས་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་འད་པོ ་བྱུང་། དང་པོ་ནས་ཆྤེས་མཐོང་དང་དྤེ་ལ་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་སོ་

ལ་ངོ་སོད་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མ་འགོ་ཟྤེར་ནའང་འགོ་སྡོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འད་པོ་བོད་ཡྱིག་མ་
སོང་ཟྤེར་ན་སོང་བསྡད་པའྱི་ཏན་ཏན་གནས་སངས་ཤྱིག་བསྤེབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་བྱུང་། བོད་ཡྱིག་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ནམ་རྒྱུན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་ནང་དུ་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ཚང་མས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་ནས་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་
བའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་དྤེ་སོན་ཤྤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆྤེན་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་དགྤེ་རྒན་རྣམ་
པ་ལ་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་གཞུང་སོལ་གྱི་མཛད་སོའ ་ི སབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞབས་སྤེགས་ཕུལ་བའྱི་ཆྤེས་མཐོང་གནང་
དགོས་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་སྨན་ཁང་དྤེ་དག་ནང་དམྱིགས་བསལ་བང་སྱིག་མྱི་དགོས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གསལ་བསགས་
གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་གྱིས་དགྤེ་རྒན་སྱི་ལ་ཆྤེས་མཐོང་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་བྱུང།

དྤེ་ནས་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་དྤེ་འད་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་

ཡག་པོ་ཡོད་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་དག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཕྱི་ཁག་ནས་དམྱིགས་སུ་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་མ་སོང་ཡང་། བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་རང་ཐོག་ལ་ཝར་ཎ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི སོབ་གཉྤེར་ཁང་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགྤེ་རྒན་

གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཕྤེབས་རོགས་ཞུས་ནས་སོན་མ་ལ་དྤེ་འད་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡང་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་སྱིག་བཞག་ཡོད།

དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོབ་མ་ལས་

དགྤེ་རྒན་མང་བ་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་འད་རང་ཡོད་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་མ་ལས་དགྤེ་རྒན་མང་བ་དྤེ་འད་རང་ཡོད་མ་
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རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་ལ་སོབ་མ་དྲུག་རྤེ་ཆ་སྙོ མས་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག འགོ་སངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཉུང་ཉུང་རྤེད། འགོ་སོང་ཆ་ནས་ཆྤེན་པོ་འགོ་བ་དྤེ་འད་འདུག དྤེ་མ་ཡྱིན་པ་
ཕྲུ་གུ་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་ཙང་། ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་འོས་མཚམས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་པ་གོས་ཚོགས་ས་མའྱི་

ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ང་ཚོས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ་འཆར་གཞྱིའང་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
བར་བསྒུག་བསྡད་པ་དྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚུར་རྱིས་ཤྱིག་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་སྱིལ་གང་དུ་བཏང་
དགོས་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བསྒུག་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་བྱུང་སོང་། རྤེས་མ་གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་
ཤག་བརྤེ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཙང་གོས་ཚོགས་རྤེས་མའྱི་ནང་དུ་བཀའ་བོན་གྱིས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད།

དྤེ ་ ནས་རྱི ག ས་ལམ་སོ ར་དྤེ ་རྤེ ད། རྱི ག ས་ལམ་སོ ར ་དྤེ ་ རྣམ་པ་ཚོ ས ་གང་མཚམས་མཁྱྤེ ན ་གྱི ་ ཡོ ད་པ་རྤེ ད།

༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་

ཡྱིན། སོན་མ་ལྟར་བསར་དུ་དན་གསོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ། བྱང་ཁུལ་། བྱང་ཤར་ཁུལ། བྱང་ཁུལ་ཡྱིན་ནའང་སྡྤེ་
ཚན་མ་སུ་རྱི་ཁུལ་དང་། རྡ་རམ་ས་ལ་ཁུལ། དྤེ་འད་བྱས་ནས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ། དཔྤེར་ན་སོབ་ཕྲུག་
བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་སོར་ཆོས་དགྤེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་ཟབ་སོང་མང་པོ་ང་ཚོས་གནང་བ་རྤེད། ན་ནྱིང་ང་ཚོས་སོབ་
གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ཚུར་སད་བཏང་ནས་རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་ནང་དུ་ཟབ་སོང་དང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཇལ་ཁ་གནང་བ་

སོགས་སལ་བཟང་གྱི་གོ་སབས་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དག་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འཆར་འགོ་དང་འགོ་ བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་འགོ་མཁན་ཚོ་ཡར་ཡར་འཐོན་བཞྱིན་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོག་ནས་ཡར་རྱིམ་གྱིས་

སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ས་དགོང་གྱི་དུས་ཚོད་དང་ཞལ་འདོན་ཉུང་འཁྱི་གང་མཚམས་གནང་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ལམ་ང་ཚོས་ཆོས་དགྤེ་གཅྱིག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྱིག ས་ལམ་གྱི་སོབ་ཁྱིད་དྤེ་

གང་འད་འགོ་གྱི་འདུག བསོར་བསོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་གནང་སྤེ་ཟུར་དུ་ཅོན་ཏཱ་རའྱི་ཆོས་དགྤེ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དྤེ་རྤེད། ཆོས་ཁྱིད་
ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་པ་དང་ཆོས་དགྤེ་གཞན་གྱིས་བརྱི་བཀུར་གནང་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་རྱིགས་ལམ་རང་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་རྱིག ས་ལམ་དང་

ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་སོབ་དྤེབ་བཞྱི་སྱིག་བཀོད་གནང་བ་ལ་ཕག་རོགས་ཡག་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་

དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིགས་ལམ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་བྱྤེད་
རྣམ་པས་གསུངས་ཀྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱིན་ཡོད་ཟྤེར་ན། སྐུ་མདུན་ནས་བཀའ་སོབ་ནང་ལ་སོབ་ཚན་གཞན་པ་ཚོ་ཡང་རྱིགས་

ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཐོག་
ལ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་མང་པོ་སྱིག་སྤེ། ཆོས་དགྤེ་གཞན་པ་གཅྱིག་སོན་མ་ Emory University ལ་ཕྤེབས་མོང་ཞྱིང་།
ཚན་རྱིག་གང་མཚམས་སོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་སོབ་ཚན་ཨང་རྱིས་རྤེད། ཚན་རྱིག་རྤེད། རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་

ཁྱིད་བྱྤེད་པའྱི་ཐོག་ལ་དགྤེ་རྒན་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་དང་། དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་
བཅས་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་སོབ་དྤེབ་གཉྱིས་ག་སྱིག་བྱས་ནས་ཚར་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ལ་ན་ནྱིང་ལྷོ་ཕོགས་

ལ་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་ཚང་མ་སད་བཏང་ནས་རྱིགས་ལམ་ཐོག་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སངས་ཟབ་སོང་སད་པ་དང་། དྤེའྱི་མཉམ་དུ་

ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ། རྱིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་འགྤེལ་བཤད་གནང་བ་དང་། གང་
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ལྟར་ཚན་རྱིག་དང་རྱིགས་ལམ་གཉྱིས་མཉམ་སྦྲྤེལ་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ནས་
དྤེའྱི་ནང་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོས་གསུངས་ཀྱི་འདུག

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྱིག ས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་སོབ་དྤེབ་བཀོད་སྱིག་གནང་མཁན་ཁོང་ལ་དངོས་

གནས་སོབ་དྤེབ་དཔར་བསྐྲུན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཐོག་སྙན་སྤེང་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ངོ་མ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག དགོངས་
སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ནས་ར་བའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་འདུག་
པས་ལབ་དགོས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་རང་ནས་འགྱིག་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྤེ། སང་དྤེར་སོ་
སོ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་ནྱི།

དཔྤེར་ན་ཕ་བསད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཟྤེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ངས་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༡ ལོ་
ནས་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་མཉམ་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གན་རྒྱ་ཞྱིག་བཞག་འདུག བྱས་ཙང་གན་རྒྱ་དྤེས་ང་ཚོ་

བསྡམས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ང་ཚོའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྤེད། སོབ་དྤེབ་དྤེ་དག་སྤུས་དག་པོ་དང་ཚད་
དང་ལྡན་པ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་དུས་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སོན་ལ་ང་ཚོ་ལ་དགོངས་འཆར་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།

ཚོགས་འདུ་ཁ་ཤས་ཚོགས་ཏྤེ་མཇུག་བསྡོམས་ཐུབ་མ་སོང་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་རང་ལ་སད་

དགོས་པ་དང་། སྤུས་ཚད་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སངས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གན་རྒྱ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་སད་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱྤེད་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་
སོང་དྲུང་ཆྤེ་ཕན་བུ་བསྙུངས་ནས་མཇུག་སྱིལ་མ་ཐུབ་ནས་ད་བར་ལུས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་གོས་ཚོགས་རང་ཐོག་

ནས་ན་ནྱིང་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ལས་ཀ་སད་དགོས་འདུག་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྱིན་ཚད་འགན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་སད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཕབ་ཡོད་

རྤེད། དྤེ་ནྱི་ང་ཚོ་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མར་བཞུར་ས་ཕོར་བའྱི ་ནང་དུ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
ལྟར། ང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྤུས་ཚད་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་སད་གཏང་སྤེ་མ་འོངས་པ་ལ་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་ཞྱིག་དང་གན་རྒྱའང་

གསར་པ་ཞྱིག་འཇོག་འཆར་ཡོད། ད་ལྟ་དྤེབ་དགུ་སོང་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྱིན་གོང་ཅུང་ཟད་གཅོག་དགོས་

མྤེད་འགོ་བསམ་སྤེ། གཅོག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སོབ་དྤེབ་སྤུས་ཚད་སོར་ཐུགས་ཁག་མྱི་
འདུག ག་སྱིག་གནང་མཁན་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རོམ་སྱིག་པ་ཁོང་ཚོས་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཏྤེ་དྤེབ་གཅྱིག་
བཟོ་ཡོང་དུས། མཐའ་མ་སྤུས་ཚད་ཀྱིས་མ་ལོང་བའྱི་དྤེབ་འདྱི་འད་ཐོན་ཡོང་དུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མྱི་འདུག ཚོན་ཁ་
དྤེའང་ཏག་ཏག་བསྡད་མྱི་འདུག ཁག་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག དྤེ་ལ་མོས་མཐུན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད། ང་ཚོས་ཤྤེས་རྱིག་
དཔར་ཁང་ལ་སད་པ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་མཚན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ང་ཚོས་སོབ་དྤེབ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་སད་

དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོའ ་ི ནང་དུ་སོབ་དྤེབ་དྤེ་དུས་གཅྱིག་ལ་གཏོང་དགོས་དུས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་བྱྤེད་
རྒྱུར་ལྕོག་གྱི་མྱི་འདུག ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱིས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་ཚུར་ལྤེན་ཏྤེ། སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཁོང་
ཚོས་འགན་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་དྤེབ་བཞག་ས་ང་ཚོ་ལ་མྱི་རག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་བསམ་མནོ་བཏང་ཡོང་དུས་གནས་སངས་འདྱི་འད་ཆགས་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཚང་
མས་གོས་བསྡུར་དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ལས་ཁུངས་ནང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཟབ་སོང་དགོས་པའྱི་སོར་བཀའ་གནང་བ་གཞྱི་བཟུང་ང་ཚོས་

བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ལ། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རྱིས་ལྤེན་

སོར་དྤེ་རྤེད། ཐོག་མ་གཏན་སོབ་ཁག་ལྔ་ཟྤེར་དུས་མ་སུ་རྱི། སྱིམ་ལ། ཌལ་ཧོར། ཀ་ལོན་སྦུག རྡོར་གྱིང་དྤེ་དག་བཞག་གྱི་
ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ས་ཆའྱི་བདག་ཐོབ་ང་ཚོ་ལ་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག སོན་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་བསོག་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་།

གང་ལྟར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ ༡༩༩༠ ལོ་གངས་ནས་བཟུང་ཨར་ལས་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ཡང་། ས་ཆའྱི་མྱིང་ཐོ་དྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པར་སད་དགོས་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དྤེའྱི་སབས་སུ་
འགོ་སོང་སུས་བཏང་ཡང་རུང་། གང་ལྟར་དྤེའྱི་བདག་ཐོའ ་ི དྤེ་ང་ཚོ་ལ་མྤེད་ཐག་ཆོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་ཞུ་

རྒྱུ་ལ། ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ལ་ས་ཆ་དང་ཁང་པ་དྤེ་དག་གྱི་བདག་དབང་རག་ནའང་འད། མ་རག་ཀང་རུང་། སོན་ལ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་

འཛིན་སོང་བྱྤེད་རྒྱུ་རག་རོགས་བྱས་ན། དཔྤེར་ན་དངོས་གྲུབ་མྤེད་ཀང་མཇོག་མགོ་ཀློད་རོགས་ཟྤེར་བ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ས་ཆ་ང་རང་ཚོ་ལ་རང་བདག་ཐོབ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་
འདུག གཞན་ཕར་བཞག་སྤེ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་རྩྭ་ཁང་དྤེ་དག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་
ནས་ས་གནས་སོ་སོར་བོགས་མ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག

ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སོར་ལ། ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་བཀང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕྲུ་གུ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཁ་ཤས་ང་ཚོས་

དམྱིགས་བསལ་གནས་སངས་ལ་བརྤེན་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་

བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་ངའྱི་ལྟ་ཕོགས་ཡང་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་ཐྤེབས་སོང་། དཔྤེར་ན། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཆོས་འཕྤེལ་བཟོད་པ་ལགས་ལ། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྣམས་ནས་སངས་རྒྱས་བསན་པའྱི་རྒྱུན་བཟུང་ཐུབ་པ་ཡག་
པོ་བྱུང་སོང་། བསགས་བརོད་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ང་ཡང་བཀའ་སོབ་དྤེ་མཇལ་བ་དང་ངའྱི་བསམ་མནོ་བཏང་ཕོགས་ལ་

འགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་། ང་ཚོའྱི་ཁོང་ཚོ་ལ་ཅུང་ཟད་ལྟ་རོག་བྱས་ན་འགྱིག་ས་རྤེད ་བསམ་པ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོ་ནྱི་སྱིད་
བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་དང་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྤེང་ལོར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་

སོབ་ཀྱི་མཚན་བྱང་སོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དངོས་གནས་ང་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྤེ་དག་འདུག མྱིང་གཞན་དང་མྱི་འད་བ་བཤད་ནས་
གོམས་འགོ་བ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཏཱ་ལ་བ་མའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ཟྤེར་དུས་རྣ་བར་ཐོས་དུས་ནས་

དཀའ་ལས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་མྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་འད།
དྤེའྱི་གནད་འགག་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྤེད་

འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྤེས་སུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། དང་པོ་སོན་ལ་འབྱུང་
ཁུངས་དང་བྱུང་སངས་གང་འད་འདུག དྤེ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གང་འད་བཏང་དགོས་པ་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དག་ལ་དོ་
སྣང་བྱས་ཏྤེ་གང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་སོར་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། བཀའ་ལན་མྱི་དགོས་གསུངས་སོང་ཡང་། ངས་གསལ་

བཤད་འད་པོ་གཅྱིག་ལ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་དྤེ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྲུ་གུ་སྤེས་མ་ཐག་ཏུ་སོར་ ༥༠༠ འབུལ་བཞྱིན་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་སྤེ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་དུ་ཕྲུ་གུ་སྤེ་བ་དྤེ་དག་བདག་མྤེད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ཡྱིན་པ་
རྣམས་ལ་སོར་ ༣༠༠ ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༣༠༠ ཕུལ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་སྤེབས་སོང་ན། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་། སམ་
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བོཊ་བྱས་ནས་རྒྱན་རྒྱག་བྱས་ཏྤེ་ཕྤེབས་རྒྱུ་རྤེད། ༢༠༡༤།༧།༡ ནས་ཕྲུ་གུ་སྤེ་བ་དྤེ་དག་ལ་སོར་ ༥༠༠ ཐམ་པ་ཡོད་པ་དང་།
ལོ་དྲུག་ཟྱིན་མཚམས་སོབ་ལོ་སོན་པ་དང་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་སམ་བོཊ་རྒྱན་བགོས་བྱས་ནས་བཏང་རྒྱུ་སོགས་བྱས་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སབས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལྤེན་དགོས་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལྤེན་ན་སོབ་ཡོན ་དང་
མཚུངས་ཐོག་སོར་ཁྱི་གཅྱིག་དང་དམྱིགས་བསལ་བཏང་གྱི་རྤེད། ད་བར་ཕྲུ་གུ་ ༥༤༠ བྱུང་འདུག ང་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་ལ་

སོར་མོ་འབུམ་བཅོ་བརྒྱད་མྱིན་ཙམ་འགོ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསར་བ་ནས་ ༢༠༡༤།༧།༡ ནས་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཀ་
༥༠ མ་གཏོགས་བྱུང་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོ་གང་དུ་འགོ་ནའང་དྤེ་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་ཙམ་སྤེ་རོགས་ཟྤེར་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ནས། ཟུར་བཀོལ་ལ་རྤེས་སུ་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་འགོ་བཞྱིན་རྤེད། ཡང་
ཕག་བརངས་གནང་གྱི་འདུག) གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ད་ལྟའྱི་སོན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་
བསབ་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་དྤེ་རྤེད། ངས་ཞུས་སངས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་།

སྱིར་བཏང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་བཞག་པའྱི་མཐོ་སོབ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
དག་ངོས་འཛིན་གནང་བའྱི་ཆ་རྤེན་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སྱིའྱི་
མཐུན་རྤེན་དང་འཛིན་ཁང་། དགྤེ་རྒན་དང་སོབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཚང་ཡོད་མྤེད་སོར་གནང་སོང་། དྤེ་
དངོས་ཡོད་རྤེད། ངས་འདྱི་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་བསབ་གཞྱིའྱི་གནས་ཚད་ཁྱབ་མཉམ་ཡོང་བ་ལ་དགོངས་
བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།

ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་སོར་ལས་ཀ་འབྤེལ་ཡོད་ཆགས་ཡོད་དུས་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་

ནང་བོད་ཡྱིག་དང་། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་ལོ་བཞྱི་རྱིང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་
དྤེ་འད་བའྱི་མཐོ་སོབ་གཞན་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་
སྱིད་དྤེ་ཡོད་ན། དྤེ་དག་བར་ལ་ཐུགས་བཞྤེས་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་བ་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་

དྤེ་འད་མ་འོངས་པར་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད། སད་ཡྱིག་དང་རྱིགས་ལམ། ལོ་རྒྱུས། སྙན་ངག་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་པ་འད་པོ་བྱུང་ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་གནང་
གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསབ་གཞྱིའྱི་སོར་སྡྤེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་དམ་མྤེད། ལམ་སོན་འད་ཡོད་དམ་གསུངས་པ་དྤེ་ལ།

ངས་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་གྱུར་བཟོ་རྒྱུ་ཐད་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆྤེས་
མཐོའ ་ི མཐོ་རྱིམ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བྱྤེད་སོ་འད་པོ་ག་རྤེ་འདུག འདྱི་ཚོ་དགོངས་འཆར་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག་

ཅྤེས་ངྤེས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་གནས་སངས་ཐོག་ནས་ལམ་སང་ཞུ་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྤེས་སུ་
སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི ་ ཡན་ཆད་ཤྤེ ས ་རྱི ག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ དམྱི ག ས་བསལ་ས་ཡ་གཅྱི ག ་དང་ཆྱི ག ་འབུམ་དགུ་ཁྱི ་ བདུན་སོ ང་ཐམ་པ།
༡,༡༩༧,༠༠༠ སྱི་མོས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་
བར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་དྤེ་དག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ལྷག་མ་དག་གནང་རོགས་
གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བལ་ལལ་གཞུང་ཚབ་ནས་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་སོང་བརྡར་ཆྤེད་
དུ་ཨ་རྱི་ལ་བཏང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་ནང་སྱིད་དང་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་

སབས་ཡོད་དམ་མྤེད། ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ༢༠༡༤ ལོར་གོ་སབས་གཉྱིས་བྱུང་འདུག
༢༠༡༥ ལོར་གོ་སབས་གསུམ་བྱུང་འདུག ༢༠༡༦ ལོར་ཕྤེབས་འདུག གཅྱིག་དྤེ་ང་ཚོས་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་ཁུངས་

ནས་ཕྤེབས་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་ལྔ་པོ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཕྤེབས་འདུག གང་ལྟར་སྡྤེ་ཚན་
ཚོགས་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞྱིན་བལ་ལལ་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དྤེ་དག་ནས་ཕྤེབས་ཤག དྤེ་ནས་སངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དང་། འགན་
དབང་ཆ་ཚང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ལས་གནང་བ་མ་གཏོགས། འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་ཁུངས་དང་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རྱིར་འགོ་ཁྱིད་ཟབ་སོང་ཕྤེབས་མཁན་གཉྱིས་བྱུང་བ་ནས་གཅྱིག་ཚུར་ལོག་མྱི་འདུག
མ་ལོག་ཙང་དྤེའྱི་སབས་སུ་འབྤེལ་མཐུད་པ་དང་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ངག་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པ་ལ་ཁོང་ཚོ་ཕྱི་ལོག་

བྱས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཁས་ལྤེན་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། གཞན་མྱིན་པའྱི་ཁོང་ཚོ་ལ་སྡོམ་རྒྱུའྱི་སང་ལ་སྐུ་དབང་དང་འགན་གང་
ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཅུང་ཟད་གསུངས་འདུག མ་འོངས་པར་སྨན་ཞབས་པ་གཏོང་དགོས་ན་གཞྱི་རའྱི་འགན་གཙོ་བོ་གཞུང་ཚབ་
རང་ནས་ཁུར་གྱི་འདུག

ད་ནང་ཞོགས་པ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དང་ཞབས་པའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་པའྱི་ས་མྱིག་

ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བ་དང། ད་ལན་ས་

མྱིག་བདུན་བཅུ་དོན་བརྒྱད་དོན་འདུག སྙན་ཞུ་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་དང་། འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྭང་ཞབས་པ་

ཟུར་པ་དང་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། སྱི་ཡོངས་ནས་རྱིས་པ་ཡྱི ན་ན། དྭང་
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ཞབས་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་མཉམ་དུ་སབས་དང་དུས་ལ་འབྤེལ་བ་ཉར་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སྱིད་སོང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་དམ་མྤེད་

ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཕྤེབས་སོང་། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཟྤེར་དུས་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་འདུག ཤྤེས་

རྱིག་འགན་ཁུར་པའྱི་སབས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་འདྱི་འད་བཏོན་སོང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
མཚན་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཟྤེར་ནས་འགོ་སྡོད་བཞྱིན་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཀང་མཚན་འདྱི་བརྤེ་པོ་རྒྱག་ན་ཡག་པོ་འདུག
སོབ་ཕྲུག་མང་པོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ལབ་ན། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ཕར་ཚུད་
ཀྱི་རྤེད། འགོ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་འགོ་གྱི་མྱིན་ཟྤེར་ན་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མ་བདྤེ་བ་ཞྤེ་དག་འདུག་

ཟྤེར་རྒྱུ་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་སོབ་ཕྲུག་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་མ་བདྤེ་བའྱི་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་
དྤེའྱི་གསུང་དུས་སབས་སུ་ང་ཚོགས་གཙོའྱི་དུས་ཚོད་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་། རྤེས་སུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཅར་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་ནང་ཡྱིན་ནའང་ཕར་འགོ་གྱི་མྱིན་ཟྤེར་ན་མ་བདྤེ་བ་འདུག་ཟྤེར་ནས་དགོངས་ཚུལ་
བཏོན་མཁན་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཕག་རོང་མཁན་གཅྱིག་འདུག སར་སྱིལ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་གསུང་རོགས་གནང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟུར་
བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཕོགས་བསྡོམས་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་

གཉྱིས་དྲུག་འབུམ་ཁྱི་མྤེད་སོང་མྤེད་དགུ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བརྒྱད་ ༢༨༢,༦༠༠,༩༤༨ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་འདུག ང་
ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ངས་འདྱི་ནས་མཐོང་བཞག་པ་དྤེར་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། སྱི་

འཐུས་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས། སྱི་
འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གལ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་
ལགས། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་འགྲུབ་ལགས། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིག་ཐར་ལགས།

ཅུང་ཟད་ལས་རྱིམ་འགོ་དགོས་བསམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཆ་ཚང་བསྡུས་གནང་སོང་། སང་ས་དོ་
ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པོ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བརྒྱད་པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྱི་བ་དྱི ས་ལན། སར་རགས་
ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྱི་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།
དྱི་ཤོག
དྱི་བ་ཨང་ ༥

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར།

དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།

ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས།

དྱིས་ལན་གནང་མཁན།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་
པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།

བོད་མྱིར་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཀྱི་ལས་འཆར་ལག་དྤེབ་སོན་པོ་དྤེ་ཉྱིད་འགོ་འཛུགས་གནང་སྤེ་ལོ་ངོ་ ༢༠ ཙམ་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་སབས་དྤེ་འབྤེལ།
༡

ལག་དྤེབ་སོན་པོའ ་ི ལས་འཆར་དྤེ་བཞྱིན་ཇྱི་ཙམ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ།

༢

ད་བར་དྤེའྱི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་དམ།

༢
༣

དྤེའྱི་ཐད་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་སང་ཇྱི་འད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།

དྤེའྱི་ཕན་འབས་དང་ཚགས་ཚུད་དགོས་གལ་བཅས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་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
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༄༅། །སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའྱི་སར་རགས་ཅན་གྱི་
དྱི་བ་ཨང་ ༥ པའྱི་ལན།

༡

༢
༣
༤

བོད་དོན་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གང་ཐུབ་ཚགས་ཚུད་ངང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།

ལས་གཞྱི་འདྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་དང་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཁྱབ་སྤེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ལས་གཞྱི་འདྱི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་གང་འཚམས་ཡོད་པ་བཞྱིན་ད་བར་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་མྱི་གངས་ ༣༥༤༡ བྱུང་ཡོད།

བོད་དོན་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་ཆབས་ཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་དང་
བདྤེན་གྱི་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སོར་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཕན་འབས་གང་ལྤེགས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་དུང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་འགོ་རྒྱུར་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བོན་གྱིས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ལ་ཕུལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་གལ་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཤྤེས་རོགས་གཤམ་གསལ་ཆ་
རྤེན་གྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ལ་དྱི་བ་ཞྤེས། ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལས་
འཆར་དང་ལས་དོན་དྤེ་དག་ལོ་མང་ཕྱིན་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་གནད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་དྱི་བ་ཞུས་པ་རྤེད།

དྱི་བ་དང་པོའ ་ི བཀའ་ལན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་ཐུབ་ཚགས་ཚུད་ངང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་གསུང་

དུས་མྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གང་ཐུབ་ཚགས་ཚུད་གསུང་རྒྱུའྱི་ཐ་སྙད་འདྱིའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འགན་ཁུར་
བའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འབྤེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་དག་གྱིས་འགན་ཁུར་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་
ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་གང་ཐུབ་དང་ཚགས་ཚུད་ཅྤེས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་སང་ལ་ལྷག་བསྡད་པ་
ཞྱིག་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དང་པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀའ་ལན་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་

ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་ཐོག་ནས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་འབྤེལ་

ཡོད་ཚོ་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་དང་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་གཉྱིས་དཔྱད་པ་དང་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ ་
ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉྤེ་བར་དཔྤེ ་བཞག་ན། ཉྤེ་ཤོས་དྤེ་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་ནང་ལ་ཕྱིའྱི་མྱི་མང་པོ་

ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཀྱི་གོ་སབས་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་དྤེ་སྡྱིངས་ཆ་ཡག་
49

ཤོས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གྲྭ་ས་དང་གདན་ས་ཁག་རྤེད། གང་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་དག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཙམ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་སྙོབ་ཐབས་
ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་དྤེ་ས་ཕྱིན་ཆད་བཏོན་ཡོད་དམ་མྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མྤེད།

དྤེ་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནང་ནས་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། ལས་དོན་དྤེའྱི་

ནང་ལ་ཚགས་ཚུད་ཤོས་དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དམ། དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་ལ་ཧ་ལས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ལལ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་

པ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའ ་ི ཐོག་ནས་དམྱིགས་ལལ་བཟང་པོ་ཞྱིག དཔལ་འབྱོར་གཅྱིག་པུ་ལ་དམྱིགས་
པ་མྱིན་ཙང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་མྱི་ ༣༥༤༡ བྱུང་ཡོད་
གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ལལ། འབྲུག་གྱི་ནང་ནས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་
ལ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཙམ་འཕར་ཡོད་དམ།

དྱི་བ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆབ་

སྱིད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་བཀའ་ལན་བཞྱི་པ་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི ས་གལ་ཆྤེན་དང་གནད་

ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། ལས་གཞྱི་གང་
ཐུབ་ཚགས་ཚུད་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ལོ་རྤེའྱི་རང་ལ་ཚགས་ཚུད་དང་སྤུས་ཀ ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་ལ་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་
ལས་འཆར་ག་རྤེ་ཡོད། ལག་དྤེབ་འདྱི་ཕལ་ཆྤེར་བོད་མྱི་ལ་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་བྱས་བསྡད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ངར་ངར་ཤུགས་ཤུགས་ཀྱིས་ངས་དྤེབ་སོན་པོ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ཆ་

རྤེན་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། སོ་སོའ ་ི ངོ་ཤྤེས་ཨྱིན་ཇྱི་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། ལོ་བཅོ་ལྔའྱི་སོན་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ལོ་བཅོ་ལྔའྱི་རྤེས་ལ་

འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་གོ་ཡོང་སབས་ང་ཚོས་ག་ནས་མ་སྙོ བ་པ། འབྤེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ལ་མ་སྙོབ་པ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་དྤེ་ལྟ་བུ་མ་འོངས་པར་སྙོབ་ཐབས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་དམ།

དྤེ་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཞྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་

རང་རང་བརྒྱུད་ནས་མ་ཡྱིན་པར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ལམ་དྤེ་དག་སྤེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་
ལ་ཡོད་དམ་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྱི་བ་དངོས་གཞྱི་ལས་ལྡབ་མང་པོ་མང་བ་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དྱི་བ་གནང་མཁན་གྱིས་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་པ་ནང་བཞྱིན་ཚིག་ཐོ་རྒྱག་མཁན་གྱིས་རྒྱག་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་ཐྤེ་ཚོམ་ཞྱིག་རྤེད་

འདུག ལྷག་ཡོད་ན་བསར་དུ་དྱི་བ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
ནས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གནང་རྒྱུ་ལ། ཚགས་ཚུད་གང་ཐུབ་ངང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་གསུངས་འདུག ཚགས་ཚུད་གང་ཐུབ་ངང་
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ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་

གསུངས་སོང་། དྤེ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཚགས་ཚུད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད། ལས་འགན་ཡྱིན་
པ་དྤེ་བསྒྲུབས་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་གཞན་པ་གནང་རྒྱུ་གང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོ་རང་
གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མས་གང་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་དང་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གྲུབ་འབས་སོན་པ་ཡོང་དང་མྤེད་ཟྤེར་
བ་དྤེ་ཆོས་ཉྱིད་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་སོ་སོའ ་ི ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་གང་ཐུབ་ཀྱི ་འབད་བརོན་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་
རྤེད། དྤེ་ལ་དོན་འབས་སོན་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ལ་མ་སོན་པ་ཡང་ཡོང་གྱི་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་བྱས་ནས་བཀོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སངས་ཆ་ནས་ཚིག་དྤེ་འད་བཀོད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་དང་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གསུངས་འདུག དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ཁག་ནས་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྱི་བ་དྤེའང་དྤེ་འད་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག དྤེ་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉྱིས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཐག་རྱིང་པོ་འགོ་དགོས་པ་ངས་ཤྤེས་མ་སོང་། སོང་ཙང་བཀུར་འོས་ཀྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མང་པོས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འབྤེལ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་
ཤས་ཀྱིས་ལྟྤེབ་ཤོག་དྤེ་འདའང་བཟོས་གནང་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཁྱབ་བསགས་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ནྱི་ལག་དྤེབ་སོན་པོའ ་ི གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་

རྤེད། མྱི་བརྒྱ་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལྔ་བཅུས་གནང་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལྔ་བཅུས་མྱི་གནང་
བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརོན་གནང་

གྱི་འདུག་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་དྤེ་སབས་དང་དུས་ལ་གནང་
ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག ཁོ་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་འགྤེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་གནང་སོང། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པ་

ཚོགས་སྡྤེ་ཁག་གཞན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་སྙོབ་ཐབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས། དྤེ་གང་ཐུབ་ཀྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ལ་ལམ་སྤེང་འགན་བཞྤེས་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག དྤེ་དངུལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་

རྤེད། སང་ཉྱིན་ཆད་ལྷག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཐྤེ་ཚོམ་དང་
ནྤེམ་ནུར་གནང་ས་ཡོད་མ་རྤེད། མ་གནང་རང་གནང་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚོས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེ་ལ་བསམ་བོ་གཉྱིས་པ་གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ལ་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚོ་ལ་གནང་རོགས་ཞུ་དུས་

དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལས་འགན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། སོང་ཙང་
ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་དུས་ལས་བྱྤེད་དྤེར་རྒྱུན་དུ་ནས་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སང་ཉྱིན་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་རྱིས་ཤྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གྤེང་སོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གྤེང་སོང་ཡོང་འདོད་སུ་ལའང་ཡོད་པ་
མ་རྤེ ད ། ད་ལྟ་ང་ཚོ ས ་སྡྤེ ་ ཚན་ཁག་གཉྱི ས ་གསུམ་ཞྱི ག དཔྤེ ར ་ན་ནོ ར ་གྱི ང ་ལ་ང་ཚོ ས ་ཐབས་ཤྤེ ས ་ཞུ་ཡྱི ་ ཡོ ད ་པ་

རྤེད། Musuem དྤེ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སྤེར་གྱི་ཟ་ཁང་དྤེ་འད་
ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་རྤེད། ཡོང་མྱི་འདུག ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ཁ་སང་ངས་ཐྤེངས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེའྱི་སོར་ལ་
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སོན་རྱིས་སབས་སུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ། ལྷག་པར་དུ་གནས་ལལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མྱི་སྣ། རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། དྤེ་
མྱིན་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་གར་འགོ་ཁྱིད་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། འབྤེལ་བ་མྤེད་མཁན་ཧ་ལམ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་བར་འགོ་སབས་ཧ་ལམ་གང་འད་ཡྱིན་ན། ཞུ་ཚོད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྤེ། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ལམ་སྤེང་གནང་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག གནང་བདྤེ་པོ་
མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཕར་ཕོགས་དྤེར་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཤྤེས་པ་མྱི་འདུག

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུར་གལ་སྱིད་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་ན། ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་

བྱྤེད་མཁན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅྱིག་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉྱིས་ནས་སུ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་དྤེ་ འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

འད། འདྱི་དང་འདྱི་ཟྤེར་ནས་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་
ཆར་གངས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནང་འབུལ་མཁན་དྤེ་མང་ཤོས་རྤེད། ད་ལྟ་ཆར་
ཡོད་པ་དྤེ་མྱི་ ༡༥༠༠ བརྒལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བདྤེ་སྱིད་སར་གསོའ ་ི ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལ་མྱི་ ༡༧༨ ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མང་ཤོས་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ལལ། ཕྱི་རྒྱལ་དྤེ་ཚོ་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་

སོང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་འབུལ་ཐུབ་མཁན་ད་ལྟ་གངས་ཀ་ཡོད་པ་དྤེ་ ༦༣༨ རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ཡོད་པ་དྤེ་
༢༩༠༣ རྤེད།

དྤེ་ནས་ལོ་རང་འགའ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ང་ལ་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག རྤེས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་མཆོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་མ་སོང།

གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུ་དང་གྲུབ་འབས་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཕལ་ཆྤེར་ཆ་

རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་པ་འད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐབས་ཤྤེས་མ་ཞུས་པ་མ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚོ་
བརྒྱུད་ནས་ Online སྤེང་ལ་གནང་སངས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་དྤེབ་ཁོ་རང་གྱི་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་

ཡོད་པ་རྤེད། Data ནང་ལ་འཇོག་དགོས་དུས་ Online གནང་རྒྱུ་དྤེ་དཀལ་ངལ་ཞྱིག་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཚོས་དངུལ་གནང་
བ་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་དྤེ་དག་གྱི་མྱིང་དང་ཁ་བྱང་སད་རོགས་ཞུས་ན། འདོད་པ་མྤེད་པ་མང་པོ་འདུག སོང་ཙང་ད་
ལྟའྱི་ དཔལ་འབྱོར ་ལས་ཁུངས་ངོས ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ Online Payment ཁ་ཐུག་གནང་རྒྱུའྱི ་ལས་གཞྱི ་ ཞྱི ག ་

བརམས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ལས་གཞྱི་བརམས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚགས་ཚུད་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དང་ལམ་ལྷོང་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

བོད་རྱིགས་གཞན་བརྒྱུད་ཐབས་ལམ་ཡོད་དང་མྤེད་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མྱི་སྤེར་

སོ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དྤེ་ཞུས་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་འད་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་གནང་

ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་སྤེར་དྤེ་འད་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ང་ཚོ་ལ་ངོ་སོད་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་དྤེ་ལ་
འབྤེལ་བ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་ མཆོ ག སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་དང་འཕོ ས་ཏྤེ། ངས་བཀའ་འདྱི ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག ་

ལ། ཐོག་མ་དྤེར་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ཡས་མས་ཤྱིག་གྱི་སོན་ལ་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སབས་སུ་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་
དམ། གཅྱིག་བྱས་ན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་རྤེས་ལ་མྱི་འབོར་འཕར་ཡོད་དམ་ཆགས་ཡོད་དམ།

གཉྱིས་པ། འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་མྱི་མང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་

ན་ལས་གཞྱི་ཆྤེ་རུ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། སོང་ཙང་སོན་མ་བོད་མྱི་ཉུང་བའྱི་སབས་སུ་གནས་སངས་གང་འད་རྤེད། ད་ལྟ་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་མྱི་མང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་གནས་སངས་གང་འད་རྤེད། དྤེ་དག་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

གསུམ་པ། ན་ནྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་དང་ཞྤེ་ནྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་སྒྲུབ་ཡོད་དམ་མང་

བ་ཆགས་ཡོད་དམ། དྤེ་མྱིན་ན་ད་ལོ་ཏན་ཏན་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུམ་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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 མྱི་འབོར་དྤེ་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཕན་བུ་མང་བ་ཕྱིན་ཡོད་བསམ་སོང་། སོན་མ་གངས་ཀ་དྤེ་ང་
རང་གྱིས་རོབ་རོབ་དན་པ་བྱས་ན། ཉྱིས་སོང་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ད་ལྟ་སུམ་སོང་ཙམ་བྱས་དུས་ཏན་ཏན་འཕར་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།

སོན་རྱིས་ནང་ལ་དྤེ་འདའྱི་ཚོད་དཔག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་ལས་རྱིམ་སོང་ཙང་། ང་

ཚོས་དངུལ་ག་ཚོ ད་བྱུང་བ་དྤེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་རང་ལ་ཕན་པ་བྱས་ནས་བཅུག་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། འགོ་སོང་
གཏོང་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་འཁྱྤེར་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བྱས་ཏྤེ། ཚོད་དཔག་ཡོང་གྱི་མྤེད་ཀང་ཚོད་དཔག་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་སོན་རྱིས་ནང་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ལྔ་པ་དང་འབྤེལ་ནས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དང་པོ། དྤེབ་སོན་པོའ ་ི ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་རང་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དྤེའྱི་
ནང་ལ་བོད་རྱིགས་དང་ཚང་མ་ཡོད་དམ་གང་འད་རྤེད་དམ། འདྱིའྱི་མྱིང་འདྱི་ལ་བོད་དོན་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཀྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྤེས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་དོན་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་མྱི་

གནང་མཁན་གྱི་གས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི ས་ཆགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡོང་འབབ་དྤེ་བསྡུ་སངས་གང་འད་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་དམ།

གཉྱིས་པ། ལག་དྤེབ་སོན་པོ་དྤེའྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ད་

ལྟ་མྱི་གངས་ཤྱིག་འདྱི་ན་གསུངས་འདུག དྤེའྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དངུལ་
དྤེ་བདྤེ་སོད་ག་པར་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདྱི་ལ་བོད་དོན་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཟྤེར་བའྱི་མྱིང་ཐོག་
རང་ནས་དངུལ་ཞྱིག་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་དུས་གཏོང་ས་དྤེའང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་

ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་གང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་གོ་མ་སོང་། དྤེ་གང་འད་རྤེད་དམ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་གདུང་སྤེམས་མཉམ་
སྤེད་ཀྱི་ཞལ་འདྤེབས་ཞུ་བའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི ་རྒྱལ་བ་མ་གཏོགས་བོད་རྱིགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཚོ་ལ་

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ལག་དྤེབ་ནང་ལ་གཏན་འབྤེབ ས་གཞྱིར་བཟུང་འབུལ་འབབ་ཡོད་པའྱི་སང་ལ། འཕར་འབུལ་
འབུལ་ས་དྤེ་ཡང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ལག་དྤེབ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་བ་བོད་རྱིགས་ཚོ་ལ་གདུང་སྤེམས་

མཉམ་བསྤེད་ཀྱི་རོགས་པ་གནང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་མ་རྤེད། སོང་
ཙང་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་རྤེད།

གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཀྱི་ལག་དྤེབ་སོན་པོ་དྤེ་ལ་མྱིང་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ལ་གདུང་སྤེམས་

མཉམ་བསྤེད་ཀྱི་ཞལ་འདྤེབས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཚོ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་
དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་བོད་ཀྱི་ར་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་མང་པོས་རོགས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་གསུང་
རྒྱུ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཀྱི་ཞལ་འདྤེབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དང་པོ་སྤེལ་བའྱི་སབས་སུ་

ལ། དམྱིགས་ལལ་ཅྱིག་དྤེ་མྱི་ག་ཚོད་མང་མང་གྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་བསགས་ཐུབ་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་པའྱི་ར་དོན་ཐད་ལ་

གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་གནང་མཁན་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གངས་ཐོ་དང་བཅས་པ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་

ལལ་ཞྱིག་བཟུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་ལ་དངུལ་འབོར་གྱི་གངས་ཚད་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་སོར་གཅྱིག་དང་ལྔ་ག་ཚོད་སད་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་གོས་ཚོགས་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
54

བྱུང་། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོར་ལྔ་དང་བཅུ་ག་ཚོད་སད་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཁོ་རང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་
མཚན། སྐུ་པར་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ང་ཚོར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ལལ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གོང་དུ་
མྱི་འབོར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

རྣམ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ས་རྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆྤེན་ ༢༠༡༡ ལ་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་སབས་སུའང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་བཅར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་
ཡོང་མཁན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་ཚོ་དངོས་སུ་

བཅར་ནས་དྤེབ་དྤེ་ཚོ་འབུལ་སབས། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི ་འགན་ཁུར་མཁན་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
མཐུན་སོ ར་མ་གནང་བའྱི ་ དཀའ་ངལ་ཡོ ད་པ་ལས་བྱྤེ ད་ཚོ ས ་གསུང་གྱི ་ འདུག དྤེ ་ གོ ་ བརྡ་མ་འཕོ ད་པ་ཡྱི ན ་སྱི ད་ཀྱི ་
རྤེད། སབས་དྤེའྱི་གནད་དོན་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དང་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཡོང་བའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ལས་མང་བ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་དུས་མྱི་མང་པོ་

འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་སུ་ལག་དྤེབ་དྤེ་བཞྤེས་རོགས་ཞུ་དུས་ཡང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་གངས་ཀ་དྤེ་ཏག་

ཏག་མཚོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྤེ། དྤེའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོ་ལ་སོབ་སོན་གནང་མཁན་ཚོས་བྱུང་ན་མྱི་ས་ཡ་
གཅྱིག་ཙམ་གསོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་བདྤེན་ཐབས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ས་ཡ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་
གསུངས་ཐུབ་པ་ཡྱི ན ་ན། ཆབ་སྱི ད ་ཀྱི ་ ཐོ ག ་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཆྤེ ན ་པོ ་ ཆགས་ཀྱི ་ རྤེ ད ་ཅྤེ ས ་སྐུལ་མ་གནང་མཁན་བྱུང་

སོང་། གནད་འགག་མཐོང་སོང་ལ། འབད་བརོན་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་འགོ་ཡྱི་མྱི་
འདུག གོ ང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོ འ ྱི ་ ངོ ས ་ནས་འབད་བརོ ན ་ཞུས་པ་རྤེ ད། འོ ན ་ཀང་བསམ་པ་ནང་བཞྱི ན ་ཡོ ང་གྱི ་ མྱི ་
འདུག དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་མྱི་ ༦༣༨ རྤེད། ང་ཚོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དུས་མྱི་བརྒྱ་ཉྱིས་

བརྒྱ་ལས་ས་པོར་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཅན་རྡྱི་སར་ལ་ཚོགས་ཆྤེན་ཞྱིག་འཚོགས་གནང་བ་རྤེད། སོར་མོ་ལྔ་མ་
གཏོགས་མ་བྱུང་ཡང་ཐབས་ཤྤེས་མྱི་འདུག་གམ་ཟྤེར་ནས་དྤེའྱི་སབས་སུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་ཡོང་གྱི་མྱི་

འདུག ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ང་ཚོ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཚོས་བོ་སོབས་མར་ཆགས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་གང་ཡང་
མ་རྤེད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་དང་པོའ ་ི དམྱིགས་ལལ་གཞྱིར་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཆྤེད་

འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་འབོར་བྱུང་བ་དྤེ་ས་ཡ ༥༣ ནམ་ ༥༨ ཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་ཁོ་རང་ས་ཡ་ ༢༣༦ ཁ་སང་སོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལ་ངས་
གངས་ཀ་ནོར་མྤེད་ན་ཕལ་ཆྤེར་ས་ཡ་ ༥༨ ཀྱི་དངུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་
རྒྱུའྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད། ངྤེས་མྤེད་དངུལ་ཁང་ནང་བཅོལ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་དྤེ་སོན་མ་

གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རྤེད། བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་དྤེ་གང་བྱུང་བ་དྤེ ་ལོ་འཁོར་སོ་སོའ ་ི སོན་
རྱིས་ནང་གཏང་རྒྱུ་མ་རྤེད། སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཡོད། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་ལོ་རྤེའྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་མ་འོངས་པར་སལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་སྤེལ་ཆོག་གྱི་རྤེད། དྤེ་འད་མ་བྱུང་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་རྒྱུན་གོན་དང་ལས་བྱྤེད་ལ་ཕོགས་

རྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཧྲ་ཐག་ཐག་གནས་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་
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ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་སང་ལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་
ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་དགོངས་པ་ལ་བཞག་སྤེ་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་དྤེ་དུས་ནས་འཁོར་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
རྤེད། ཚང་མས་འཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་ལོ་རྤེ ར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གཏོང་ཡོང་

གཉྱིས་ཁ་འདུམ་པའྱི་སང་ལ་ལྷག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ་གང་ཡོད་པའྱི་སྤེད་འབབ་དྤེ་ང་ཚོ་བྤེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། མ་དངུལ་དྤེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་ངོ་

བོའ ་ི ཐོག་རང་ལ་འཇོག་རྒྱུ་རྤེད། སོང་ཙང་བསྡུ་སངས་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱི ན་རྤེད། ལག་དྤེབ་སོན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་ས་མོ་ང་ཚོ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལབ་དྤེབ་ཏུ་ TC སར་བའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་
TC ཨ་སོར་བཅུ་བྱས་པ་དང་ཨ་སོར་ལྔ་བརྒྱའྱི TC རྒྱ་གར་སོར་མོ་ཆྱིག་སོང་དང་ལྔ་བརྒྱའྱི་ TC སུས་གནང་བ་ཡྱིན་

ཡང་། TC དྤེ་སར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་པོས་དྤེ་སྙྱིང་རྤེ་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག བོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱི་མོ་སྤེ་རྱིག་གཞུང་གྱི་

མཚོན་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱི་མོས་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་སར་ནས་ཕུལ་དུས་ཁོང་རང་ཚོས་དན་རྤེན་གྱི་ཚུལ་
ལ་ལག་དྤེབ་ཉར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་སངས་དྤེ་འད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྱི་བ་ཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གལ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གལ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལྔ་པ་ལ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སོན་མ་ང་ཚོ་
སབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལལ་མྱི་བོད་པ་མཉམ་དུ་སྣྤེ་ཁྱིད་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནས་

སངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོན་མ་རང་བཙན་ལག་དྤེབ་ GREEN BOOK ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་

རྤེས་ལ་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་ནས་དྤེའྱི་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ང་ཚོ་སབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་ཕུལ་སོང་། ང་ཚོ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྱིར་བཏང་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེའྱི་སབས་ལ་

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ག་རྤེ་ གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན། ཁོ ་རང་ཚོས་ལམ་ཁ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེབ་སོན་པོ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་བཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལལ་མྱི་བོད་
པ་མཉམ་དུ་སྣྤེ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་ཚང་ཁག་ཅྱིག་ལ། དྤེ་འདའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
རོགས་གནང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བའྱི་ལན་དྤེ་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་། ཧ་ལམ་དྤེ་འད་གནང་མཁན་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ས་གནས་སུ་བཅར་བའྱི་སབས་ལ་ཕལ་ཆྤེ་བ་ཐུགས་ཕམ་ངང་ནས་བཞུགས་པ་ཤ་སག་རྤེད་འདུག དྤེ་
ས་ལོ་མང་པོ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འབུལ་ས་མྤེད་པ་བཟོས་པ་དྤེ་འགྱིག་མ་སོང་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་
ནས་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྤེན་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་གཏན་འབྤེབ ས་བཟོ་
དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི ས་རྤེད། དྤེ་བཟོ་ཡྱི་མྱིན་ཟྤེར ་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཀང་ཡོད་མ་
རྤེད། སབས་དྤེ་དང་དྤེའྱི་ཚེ་ལ་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་
རྤེན་ཞྱིག་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བསྡད་ཙང་། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ངང་སྒུག་གནང་བ་དྤེ་འད་ཡྱིན་

སྱིད་ཀྱི་རྤེད། སོང་ཙང་ངས་ཁོ་རང་ཚོ་འགའ་ཤས་མཇལ་སོང་། མཇལ་མཁན་ཚང་མ་དྤེ་འད་གནང་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་
ཚུར་དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་རང་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལྔ་པ་དང་ཐ་མ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་སར་ཡང་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་ཞུས་ཀ་མྤེད་ཆགས་སོང་། དོན་ཚན་དང་པོ་དངུལ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ལལ་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་

པོ་མཆོག ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱིས་བོད་པའྱི་བདྤེན་མཐའ་གསལ་བའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ས་བརན་ཡོ ང་བའྱི ་ ཆྤེ ད ་དུ་མྱི ་ རྤེ ་ ངོ ་ རྤེ ས ་དང་བངས་ཀྱི ས ་དྤེ ་ ལྟར་འབུལ་རྒྱུ་བྱས་ནས་དམྱི ག ས་ལལ་དྤེ ་

voluntarily contribution ཞྤེ ས ། དྤེ ་ ཡང་ Sustain Tibetan Refugee Community in exile ཞྤེ ས ་

བྱིས་གནང་འདུག སོང་ཙང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་སོད་ཞུས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་སྱིར་བཏང་གྱི་དྤེབ་སོན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁྱྤེད་རང་ཚོས་ཕུལ་ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ།

དྤེ་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་ལ་འགན་བཀུར་བས་འགན་ཁུར་རྒྱུ་ལ་ཁག་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་གསུང་དུས། དྤེ་བོད་མྱིའྱི་

འཐབ་རོད་ཅྱིག་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཀྱི་ལས་འཆར་ལ་འགན་ཁུར་དང་མྱི་ཁུར་མཁན་གྱི་རྣམ་
པ་འད་པོ་བྱས་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། བཀའ་ལན་དྤེ་ཕྤེབས་དུས་ཡ་མཚན་སྤེས་བྱུང་། དངུལ་གྱི་དོན་དུ་
སྐྲག་སྣང་གྱི་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

དྤེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དོན་གཅོད་ཁག་ནང་ལ་ཡག་པ་ལ་ཡག་པའྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་རྤེད་སྙམ་

གྱི་འདུག སྱི་མ་སྤུངས་བྱས་ནས་ཚང་མ་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་ལ། འགན་ཡང་ཁུར་གྱི་འདུག་གསུངས། འགན་མ་ཁུར་
ཡང་ཁུར་གྱི་འདུག་གསུང་ཚེ། ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་གནད་འགག་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་

བྱུང་། ད་ལྟ་དྤེར་ར་བའྱི་བོད་པ་ལ་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། དངུལ་མ་ཕུལ་མཁན་སོང་ཕག་
མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་གནང་སོང་སྤེ། ངས་གོང་དུ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕུལ་བསྡད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཆད་
57

ནས་ཡང་བསར་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་འཐུས་ཤོར་གང་འད་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་དོན་
གཅོད་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཀང་། དྤེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་མ་སྙོ བ་པ་རྤེད་དམ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
དང་མ་སྙོབ་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་རྤེན་ག་པར་ཐུག་བསྡད་ཡོད་དམ། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་སྙོབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ལ་སྙོབ་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་དག་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་ལས་འཆར་དམྱིགས་བསལ་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་ཟག་སྤེར་ལ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

མར་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། འབྤེལ་ཡོད་འབྤེལ་ཆགས་ཡོངས་
རོགས་ལ་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐབས་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་བའྱི་ལས་འཆར་ག་རྤེ་
ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ལུང་དངས་པ་ནང་བཞྱིན་བརོད་བྱ་དྤེ་ག་རང་ལག་དྤེབ་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། བརོད་བྱ་
དྤེ་ག་རང་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་མྱི་སྤེར་གྱི་ཚབ་ལ་ཚོགས་པ་དྤེ་འདས་བར་སབས་རྒྱུན་
རྱིང་པོ་དངུལ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་འདུག་ཅྤེས་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ང་ཚོར་དངུལ་གནང་

མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཕྱིས་སུ་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཙང་ཁོ་ཚོས་དངུལ་གནང་རྒྱུར་ཐྤེ་ཚོམ་གནང་ནས་ད་ལྟ་
གནང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། འགྤེལ་བཤད་དྤེ་རང་རྒྱབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ད་རྒྱའྱི་ནང་དུའང་གཟྱིགས་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ངོ་སོད་དྤེ་རང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁོངས་འགན་འཁུར་མཁན་དང་མྱི་འཁུར་མཁན་སྱི་མ་སོམ་ལ་

བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། ངས་ནོར་
ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་དྤེ། སོ་སོའ ་ི སངས་འཛིན་འོག་ལ་
ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཐད་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱི་ཡག་པོ་འདུག་དང་འདྱི་ཞན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཐྤེར་འདོན་

གནང་རྒྱུ་དྤེ་མ་རྤེད། དྤེ་གནང་རྒྱུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་འོས་བབ་ཅྱིག་ཀང་མ་རྤེད། དྤེ་གནང་སངས་གནང་ལུགས་
ལའང་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་གནང་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་
འད་གནང་དགོས་ཡོད་མྤེད་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། ཡག་པོ་མྤེད་ནའང་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།

གོས་ཚོགས་རྭ་བའྱི་ནང་དུ་དྤེ་སོན་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། གཅྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་ཚུལ་དང་གཅྱིག་ཡག་པོ་མྤེད་ཚུལ་

གསུང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་ལམ་སོལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་ལ། སོ་སོ་སྤེར་ལའང་དྤེ་འད་ཞུ་རྒྱུའྱི་
སོབས་པ་སོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྱིས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་ཆད་པའྱི་སོར་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང། དྤེ་མྱི་སྤེར་གཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་

ཐུགས་ཁལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཏན་ཏན་དྤེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དང་བངས་རྤེད།
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ voluntary contribution རྤེད། གནང་འདོད་ཡོད་ན་གནང་གྱི་
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རྤེད། གནང་འདོད་མྤེད་ན་གནང་གྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནང་འདོད་ཡོད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད། ཁོང་རང་

གྱིས་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གནང་། དྤེ་ནས་མྱི་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབྤེལ་བ་ཆད་ནས་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཁོང་
རང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོས་ཞུ་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། དྤེ་འདའྱི་མྱི་ངོ་ཡོད་ན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མ་
གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དྤེ་ཟུར་ལ་ང་ཚོར་ངོ་སོད་གནང་རོགས་གནང། ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ས་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ང་ཚོའྱི་ཁུར་དུ་འཁྱིད་པའྱི་ལས་འགན་རྤེད། མ་སྙོབ་པའྱི་གནས་སངས་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དྤེ་

ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། མ་སྙོབ་པའྱི་གནས་སངས་འདུག་ན་ལམ་སོན་གནང་རོགས་གནང། ངས་འདྱི་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་དྤེ་ག་ཙམ་ཞུ་བ་མྱིན། དྤེ་ད་ལྟ་གོ་བུར་དུ་བསམ་བོ་འཁོར་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྣ་མང་པོ་དང་ཐུགས་འདྱིས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ལོ་ལན་མང་པོའ ་ི ནང་དུ་རྒྱ་གར་མྱི་སྣའྱི་

ལྷན་དུ་མཉམ་གཤྱིབ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞུ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་འདུག་སྙམ་པ་
ཞྱིག་དན་བྱུང། ཏན་ཏན་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལའང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་པ་གཅྱིག་ཅྤེས་ད་
ལྟ་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ལག་དྤེབ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བཟོས་གནང་བ་རྤེད། སོན་མ་

གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་བྱ་དྤེ་དག་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུས་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཨྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་སད་ཡྱིག་

ནང་དུ་ཡོད། Russia, German དང Japanese, Spanish, Hindi ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ལའང་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་བྱས་པའྱི་ཁུལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་གྲུབ་དང་མྱི་གྲུབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཞུ་ཚོད་གང་

ཡང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ལའང་ཁྱབ་བསགས་དྤེ ་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ཞལ་འདྤེབས་བསྡུ་ལྤེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་མང་པོས་དགོངས་འཆར་གནང་གྱི་འདུག་ལ། དྤེ་དག་ང་ཚོས་

མཁས་པའྱི་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་ལས་འགུལ་རོམ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་འབད་བརོན་
ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོའྱི་སྤེམས་པའྱི་ནང་ནས་བརླགས་མྤེད་། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་གྲུབ་དང་མྱི་འགྲུབ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་
པ་བཞྱིན་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ས་ཚོའྱི་གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དྱི་བ་དྱི ས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད།
གསལ་བཤད་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལན་བཀའ་ཤག་འདྱི་དང་མཉམ་དུ་འཛོམས་པའྱི་གོས་ཚོགས་མཐའ་མ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རྤེད།
ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ནས་ཆ་ཤས་ལྤེན་སངས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ལ་སར་
རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་འཕོས་པའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་གོས་ཚོགས་
59

ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཆ་ཤས་བངས་ཏྤེ་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་བརོད་

གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་སབས་སུ་བསགས་བརོད་གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་རྣམ་པ་
ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མང་གཙོའྱི ་འགོ་སངས་ཀྱི་འགན་བཞྤེས་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། མྱི་མང་

ནས་རྣམ་པ་ཚོར་འགན་ཞྱིག་བཀུར་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་འགན་བཞྤེས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། མཚམས་རྤེ་
བཀའ་འདྱི་གནང་བར་ལན་རྒྱག་པའྱི་སབས་སུ་བཀའ་མོལ་རྩུབ་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་ཆོས་ཐོག་ལ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་
མྤེད་དྤེ། ང་ཚོ་ཚང་མ་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་དུས་འདོད་ཆགས་དང་ཞྤེ་སྡང་གཏྱི་མུག་གསུམ་གྱིས་མནན་བསྡད་ཡོད་ཙང་། རང་

བཞྱིན་གྱིས་མཚམས་རྤེ་ལན་རྩུབ་པོ་ཞྱིག་མ་རྒྱག་དགོས་བསམ་ཀང་ཤོར་འགོ་དུས་ང་ཚོ་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་རྤེད་
འདུག ཐོག་མར་ང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཡོང་དུས་ངས་ལོ་ལྔ་དྤེ་སྙན་པོ་དང་འཇམ་པོ འ ་ི ངང་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་
པ་རྤེད་དྤེ། སབས་རྤེ་ང་རང་གཙོས་པའྱི་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས ་དམ་བཅའ་ཏོག་ཙམ་འགལ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་

སོང། དྤེ་ལ་ང་རང་ཚོས་ཀང་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་ལ། མྱི་རག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་
འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་གནང་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་གནང་བ་དང་། གཙོ་བོ་གཞྱིས་བྱྤེས་མྱི་མང་
ཚོས་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསོལ་རས་གནང་བའྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་དྤེ་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལན་འོས་བསྡུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཆ་

ཤས་ལྤེན་མཁན་དྤེ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་བགྤེས་གཞོན་དབུས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡོངས་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཚབ་བྱས་ཏྤེ ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ཚང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀར་རྒྱབ་སོར་དང་འགན་ཁུར་
བཞྤེས་པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལན་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གནད་དོན་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་དྤེ་ཉྤེ་ཆར་སྨན་རྱིས་

ཁང་དབུ་བརྤེས་ཏྤེ་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཆྤེན་སབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་ཧ་ཅང་ནན་པོ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་ནང་གྱི་གལ་ཆྤེན་དུ་བརྱིས་ནས་ཚོར་བ་ཆྤེ ན་པོའ ་ི ངང་བཀའ་བསྡུར་ཐྤེངས་

འགའ་ཤས་བྱུང་སོང། བཀའ་ཤག་ཟྤེར་དུས་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཤག་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་
དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ལའང་ལམ་སོན་གནང་ཡོད། འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ནས་ཀང་འགན་ཁུར་
ནས་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་མཉམ་

འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་འགའ་ཤས་ཚོགས་གནང་བ་རྤེད། ཁ་སང་དགོངས་སྤེལ་དང་སྦྲགས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་
ཕག་ཡྱིག་ཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་ནན་པོ་གནང་དགོས་དོན་གཅྱིག་དྤེ་སྨན་

བཅོས་ཀྱི་སོན་འགོག་ཐད་ལ་བཀའ་སོབ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་འདྱིས་སྨན་བཅོས་སོན་འགོག་ཐོག་
ལ་ག་རྤེ་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་ཟབ་བམ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྤེན་ལས་

ཁུངས་ནས་རྱིམ་པས་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ནས་མ་འོངས་ལས་འཆར་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་སོར་ཏན་ཏན་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་འོག་གབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་བཀའ་ཤག་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་
ལག་བསར་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ཡོང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ཁུལ་ལ་འཕོད་

བསྤེན་སོན་འགོག་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་རྒྱ་ཆྤེ་ བ་དང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་ཆྤེད་དུ། མ་འོངས་བཀའ་ཤག་ནས་འགོ་
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སོང་ལ་མ་འཛེམས་པར་ལོ་གསུམ་ནང་ལ་གྲུབ་འབས་གནས་ཐུབ་པའྱི་འོག་གབས་བསྱིགས་པ་དང་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ནས་
ལག་བསར་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དྤེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཉམ་ཐག་སོ་པོ་དགུང་ལོ་བགྤེས་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དུས་

རག་ཏུ་བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་ནང་དུའང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང། དྤེའྱི་ཐོག་ལའང་ཉམ་ཐག་གྱི་

སྱིག་གཞྱི་དང་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ས་བཀའ་ཤག་ནས་སབས་དང་དུས་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག
ལས་བྱྤེད་མང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་
སོབ་ནན་པོ་ཕྤེབས་ཡོད་དུས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གང་འད་བྱས་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་མྤེད་ཐད་ལའང་འོག་གབས་སྱིག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཡང་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ཁུལ་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་འོག་གབས་སྱིག་གྱི་རྤེད། མ་འོངས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་ན། ཡ་རབས་སོད་བཟང་གྱི་ཐད་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་

གནང་བ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚོ་ཚང་
མས་ངོས་འཛིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དྤེ་གང་ནས་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་ཐད་ལ་

དཔྤེ་མང་པོ་བཞག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་རང་ཡྱིན། ཉྤེ་ཆར་རང་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོའ ་ི སབས་སུ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་
ཀྱི་གནས་བབ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་འགྤེམས་སྤེལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ ་གཅྱིག་པོ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། སྱི་
ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འོས་བསྡུ་ནས་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་སྤེབས་པ་རྤེད། ཡ་རབས་བཟང་

སོད་སང་ལ་དུས་རག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་དང། དྤེ་བཞྱིན་བ་ཆྤེན་ཁག་དང་མྱི་ཐོག་རྒན་པ་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་བསབ་

བྱ་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་མཁན་ཚང་མར་ཡ་རབས་

བཟང་སོད་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་གཟབ་གཟབ་
གནང་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་རྤེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོའྱི་མ་ར་འམ་སོག་ར་ལྟ་བུ་དྤེ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་
རྤེད། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་དང་སྱིག་འཛུགས། ལམ་ལུགས་ག་ཚོད་ཡོད་ཀང་ཏན་ཏན་ཚགས་ཚུད་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་པ་ལོ་ ༢༠༠།༣༠༠།༥༠༠ ཕྱིན་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་མང་གཙོའྱི་འགོ་སངས་འགོ་

ལུགས་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མང་གཙོ་འདྱི་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་བའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དྤེ་ར་ཆྤེ་བའྱི ་མ་ར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་

པའྱི་བོ་ཕམ་རྤེད་ལ། ཉྤེན་ཁའང་ལྱིད་པོ་རྤེད། ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་མྱི་ཐོག་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་སོན་པ་དང་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་བ་འདྱི་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཉམས་ཆག་འགོ་རྒྱུ་དང་ཁ་ཕོགས་

སྒྱུར་རྒྱུ་གཉྱིས་ཧ་ཅང་མགོགས་པོ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ད་ལན་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོའ ་ི ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚགས་པར་ནང་དུ་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་འགོ་འཁྱིད་ཚོས་ཁ་ཚུར་བལྟས་ནས་ང་ཚོར་སོན་བརོད་བྱས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་
འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་འདྱི་ཁ་ལ་ཁྱྤེར་ནས། དོན་དངོས་སུ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་སོན་

བརོད་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོར་སོན་བརོད་བྱ་རྒྱུ་དང་ང་ཚོ་ཉམས་ཆག་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་ཚོའྱི་འགན་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་

ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ད་བར་མཐོང་སད་པ་དྤེ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་སང་ནས་རྤེད། དྤེ་ཡང་བོད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དུས་རག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
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དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཕོགས་སྒྱུར་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་

རྤེད། ད་ལན་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་ལྟར་གནས་ནས་ཁ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཚར་བའྱི་རྤེས་
སུ་ང་ཚོར་ད་བར་གྲུབ་འབས་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་ཉམས་རྒྱུ་དང་ཕམ་རྒྱུར་ཉྤེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་སོན་ངས་དཔྤེ་
མཚོན་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན ། New York Times ཟྤེར་བའྱི་ཚགས་པར་དྤེ་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་སྙན་གགས་ཆྤེ་

ཤོས་རྤེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་སྱིད་འཛིན་དང་སྱིད་བོན ། གནད་ཡོད་མྱི་སྣ། མཁས་པ། སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོ་ ཁག་ནང་ New
York Times ནང་དུ་ག་རྤེ་བཤད་འདུག་ཅྤེས་དུས་རག་ཏུ་ཚགས་པར་སྙན་གགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ཚགས་པར་ས་ཡ་

གཉྱིས་གསུམ་བཀྲམས་ནས་ཚོང་གྱི ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྒྱ་ལ་གཟྱིགས་མཁན་ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེ་འདའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་སོར་སོན་བརོད་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི ་ཡ་རབས་བཟང་

སོད་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་ཁ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཚར་ན་ཚུར་བསར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད། New York Times
ནང་ལ་ག་རྤེ་བྱིས་འདུག་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ངས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་
ན། Mudslinging trumps the Middle Way in Tibetan-Exile Election ཞྤེ ས ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེ ད །
Mudslinging ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། ཐ་སྙད་དྤེ་ག་རང་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཚུར་འདམ་

རོག་གལག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་དོན་རྤེད། དོན་དག་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་སོན་བརོད་
རང་རང་གྱི་སང་ནས་ཕྱིན་འདུག ཅྤེས་འགོ་བརོད་རང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚགས་པར་ཀློག་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
འགོ་བརོད་དྤེ་སོན་ལ་ཀློག་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སོན་གྤེང་དྤེ་ཀློག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་ཚགས་པར་གྱི་ནང་དོན་དྤེ་ཀློག་གྱི་མ་

རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་གྤེང་ནང་དུ་ག་རྤེ་འབྱི་ཡོད་མྤེད་ཚགས་པར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོམ་པ་པོ་ཚང་མས་སོན་གྤེང་དྤེ་

གལ་ཆྤེ་ཤོས་འབྱི་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཚང་མས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་
སྦྲགས་ཚགས་པར་གྱི་སོན་གྤེང་ནང་དུ་ག་རྤེ་བྱིས་ཡོད་པ་དྤེ་ ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ། It is often said

that lower the stakes, the more vicious the politics དྤེ ་ ག་རྤེ ་ ཟྤེ ར ་གྱི ་ ཡོ ད ་པ་རྤེ ད ་ཞུས་ན། རག་

རྒྱུའམ། རོད་རྒྱུ། སྒྲུབ་རྒྱུ་དྤེ་ག་ཚོད་ཀྱི་ཉུང་བའམ་ཆུང་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་དྤེ་སྡུག་ཤོས་དང། ངན་ཤོས། བཙོག་
ཤོས་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ཙང་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཞབས་ཕྱི་

ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་སྱིད་འཛིན་དང་སྱིད་བོན་གྱི་འོས་བསྡུ་མ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་མང་གཙོ་
ལག་བསར་བྱས་པའྱི་འོས་བསྡུ་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་ཞབས་བཀག་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་རོད་རྒྱུའམ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད།
ཡྱིན་ནའང་ more vicious the politics ཟྤེར་དུས་ཆབ་སྱིད་དྤེ་སྡུག་ཤོས་དང་ངན་ཤོས་དྤེ་རྤེད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཁ་ཕོགས་སྒྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འད་བཤུས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
གསོལ་ཅོག་ཏུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། རྣམ་པ་ཚང་མས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོར་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ལྷ་

དང་དཀོན་མཆོག་ལྟ་བུ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། འཛམ་གྱིང་ནང་དུའང་༸གོང་ས་མཆོག་དཀོན་མཆོག་ལྟ་བུར་གཟྱིགས་ཀྱི་

ཡོད་པ་དང་། བསགས་བརོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་དད་གུས་ཀང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱིས་བྱྤེད་
སངས་ལ་ལྟོས་དང་ཅྤེས་ཚགས་པར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོ་བ་འདྱི་རྤེད། དྤེའྱི་འོག་ཏུ་ད་དུང་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་བརོད་ན།

དངོས་གནས་བྱས་ན་ལོ་ངོ་དྲུག་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ལྷག་དགོས་དོན་དྤེ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སྤེ་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་རག་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་ཚོའྱི་ར་དོན་གཙོ་བོ ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
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བཀའ་མོལ་ཞྱིབ་ཕ་མ་བྱུང་བ་དང་། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཕན་ཚུན་འདམ་རོག་ཞུ་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངས་

ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་འགན་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། འདྱི་
ཕོགས་མ་རྤེད་ཕར་ཕོགས་རྤེད། ཕར་ཕོགས་མ་རྤེད་འདྱི་ཕོགས་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོའ ་ི ནང་
དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོའྱི་འགན་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ སྱི་པའྱི་ར་དོན་དྤེར་དོ་ཕོག་

མྱི་འགོ་བ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྡོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་དོ་ཕོག་མྱི་འགོ་བ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག འོས་བསྡུ་ཆྤེན་མོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ པའྱི་ར་དོན་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་རྡོག་ར་
ཆྱིག་སྱིལ་དྤེ་ལ་དོ་ཕོག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འོས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་བོ་

ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རྤེད། ང་དང་གཙོས་པའྱི་བོད་མྱི་མང་པོར་བོ་ཕམ་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོ་ཕམ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ཚར་བ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་

གང་འད་བྱ་དགོས་པ་དང་གནད་འགག་དྤེ་ག་པར་ཐུག་འདུག ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། འོས་

བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། མྱི་མང་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།
དྤེ་དག་གྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་འགན་ཆྤེན་པོ་ཁུར་

དགོས་རྤེད་ལ། མྱི་ཁུར་ཐབས་མྤེད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བརླག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་ཀར་ཧ་ལས་པའྱི་བོ་ཕམ་དང་དོ་ཕོག་ཆྤེན་པོ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ངས་གོང་དུ་འགོ་བཙུགས་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ནན་པོ་གནང་བའྱི་སོར་ལ་ཞུས་པ་

ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དགོངས་པ་མ་དྭངས་བར་དུ་དགོངས་པ་འཚོམས་
དགོས་དོན་དྤེ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ལ། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འཕོད་བསྤེན་གྱི་སོན་འགོག་དང། ཉམ་ཐག་སོ་པོ། ཡ་རབས་
བཟང་སོད་སོགས་ཚང་མར་སྱི་ཡོངས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དགོངས་པ་མ་དྭངས་བར་དུ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། གཙོ་བོ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་བཞག་པ་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་བྱ་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ར་ཆྤེ་བའྱི་འགན་རྤེད།

ད་ལན་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འོག་གབས་སྱིག་གྱི་ཡྱིན། ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚུན་ལ་མ་འོངས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
དྤེ་བཞྱིན་ཏན་ཏན་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་དང་སྦྲགས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་རྒྱ་ནག་གྱི་

གནས་སངས་དང་བོད་ཀྱི་གནས་སངས་རྤེད། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་དང་འཛིན་སོང་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་འགའ་

ཤས་ཤྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་དན་སོང། དང་པོ་དྤེར། ཉྤེ་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཚགས་པར་ཁག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ཁ་ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགྱུར་བ་ཆྤེ་
ཤོས་དྤེ་ག་རྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། དྤེ་ས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་ཙང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁོམ་རྭ་དང་། དཔལ་འབྱོར་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད ། དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པར་བརྤེན་རྒྱ་

ནག་ལ་མཐོང་ཞྱིག་རག་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡང་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
ཉྤེ་ཆར་ Wall Street Journal ཞྤེས་པ་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་སྙན་གགས་ཆྤེ་བ་དང་དམྱིགས་བསལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

ཐོག་ལ་གལ་ཆྤེ་བའྱི་ཚགས་པར་ཞྱིག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་འཁོད་འདུག་ཞུས་ན། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་ནང་
ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་ཚད་གཞྱི་དམའ་ཤོས་དྤེ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་དུ་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་འཁོད་

ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་རྒྱ་ནག་ཏུ་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་འགོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་
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ཁ་ཕོགས་ཤྱིག་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་འགོ་བའྱི་རྤེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་གང་འད་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གཟྱིགས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་
འཁྲུག་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་གྱི ས་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་བཟུང་བསྡད་ཡོད་ཟྤེར་

གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལ་ཀྲ་ཧྲྤེང་ཞྤེས་པ་ཆབ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
གཙོ་ཡྱིན་པ་དང། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ཡང་རྤེད་ལ་བོད་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་

ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ནང་དུ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་ལ་སོན་བརོད་བྱས་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེས་ཚགས་པར་ནང་ཐོན་ཡོང ་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་འཁྱིད་མཐོ་ཤོས་བདུན་གྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་གྱིས་གཞན་

ཞྱིག་ལ་སོན་བརོད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་འཁྲུག་ཆ་དོད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠།༡༡ ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་འཁྱིད་
བརྤེ་པོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་སངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱི་

ཅྱིང་ཕྱིན་དང་ལྱིས་ཁྤེ་ཆང་། སྱིད་འཛིན་དང་སྱིད་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རྤེད། གཞན་འགོ་འཁྱིད་ལྔ་འགྱུར་
བ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་འཁྱིད་ལྔའྱི་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དག་
ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་དོན་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་ ཡོད་མྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་

གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་པོ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིང་སབས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། རྱིག་
གནས་གསར་བརྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཁོ་རང་ལ་སྐུ་དབང་རག་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་པ་རྤེད། ཧ་ལམ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་རག་ཚར་བའྱི་རྤེས་
སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ དང་ ༡༩༨༠།༡༩༨༢ བཅས་ནས་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སྐུ་ཚབ་
རྣམ་པ་གཉྱིས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཅང་ཙེ་མྱིན་ཁོང་རང་གྱི་ལས་ལན་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་སྐུ་

ཚབ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་དང་ལྱིས་ཁྤེ་ཆང་གཉྱིས་
མ་གཏོགས། འགོ་འཁྱིད་ལྔ་བརྤེ་པོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་དབང་ཆ་མཐོ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་
ཁོ་རང་གྱི་ཕོགས་ག་ཚོད་ཕྤེ བས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཁོང་རང་གྱི་ལས་ལན་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་

བའྱི་ཐོག་ལ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་བསར་དུ་མཐུད་རྒྱུ་རག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་
དང་འགུལ་བསོད་ཅྱིག་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག ཉྤེ་ཆར་ང་རང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་འགོ་མོང་ཡོད་ལ་དྤེ་

བཞྱིན་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པའང་ཕྤེབས་མོང་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེང་སང་གྤེང་སོང་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་
Russia སང་ལ་ག་རྤེ་བྱ་དགོས་མྤེད་དང། Syria, Iraq ནང་ IS སང་ལ་ག་རྤེ་བྱ་དགོས་མྤེད། དྤེ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སང་

ལ་ག་རྤེ་བྱ་དགོས་མྤེད་བཅས་གནད་དོན་དྤེ་གསུམ་གྱི་སང་ལ་བགོ་གྤེང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨ དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གཟྱིགས་ཕོགས་གང་འད་

ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་དུ་ས་མཚམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་ཞྱིག་ལངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུའང་འགྱུར་བའང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

Burma ནང་དུ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ནང་པ་རྤེད་ལ། ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རྤེད། Aung San Suu kyi ཁོང་རང་གྱི་ཆབ་

སྱིད་ཚོགས་པ་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་ཞབས་བཀག་མང་ཤོས་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། Taiwan ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཐའྤེ་ཝན་
གྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་ Tsai Ying-Wen ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་དམ་འབུལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་རྤེད།

དྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༡༧ ལོར་ Hong kong ལའང་ཆབ་སྱིད་འཁྲུག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་
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ནས་བོད་པ་ལ་གོ་སབས་རག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་

ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱ་དགོས་མྤེད་ཕན་ཚུན་འགོ་གྤེང་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མར་ང་ཚོས་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག

དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མྤེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བལ་ལལ་བར་དུ་འཁྱིད་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་

བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་བར་དུ་འཁྱིད་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཙོས་པའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཉྤེ་འགམ་ལའང་ཆུ་རགས་མང་པོ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། རྒྱ་གར་གཙོས་པའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་བདྤེ་འཇགས་ཀྱི་
སྲུང་སོབ་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་གཞུང་འབྤེལ་རང་ནས་བསམ་ཚུལ་སོན་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་
གྱི་སྤེང་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་

དང་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་། དྤེ་དག་གྱི་རྒྱབ་སོར་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
དང་མྱི་འབོར་ཕོན་ཆྤེ་ཤོས་གནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཉྤེ་ཆར་འགྱུར་བ་གཅྱིག་ག་རྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་

པ་རྤེད་ཞུས་ན། མཁས་དབང་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ཕལ་ཆྤེར་བདྤེན་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལོ་ནས་
རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སོར་ལ་དྤེབ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་དང་རོམ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ནང་

དུ་སོན་དང་མྱི་འད་བར་བོད་དོན་སོར་ལ་གྤེང་སོང་གང་ཙམ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་གསུངས་སོང། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་
བོད་དོན་སོར་ལ་གྤེང་སོང་དང་དོ་སྣང་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བདྤེ་འཇགས་སྲུང་སོབ་ཐོག་ལ་

དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཚོས་དྤེབ་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཉྤེ་ཆར་ངའྱི་
ལས་ཁུངས་སུ་དྤེབ་ཅྱི ག་སྤེལ་བར་སྤེབས་བྱུང། དྤེའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་སོར་གྱི་ལྤེའུ་གཉྱིས་བོད་དོན་སོར་ལ་

རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ནང་གྱི་ལྤེའུ་གཅྱིག་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ Core issue ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ནང་
བཞྱིན། རྒྱ་གར་གྱིས་ཀང་བོད་དྤེ་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་ཞྤེས་ངོས་ལྤེན་བྱ་དགོས་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་ལྤེའུ་གཅྱིག་

འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུའང་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བོད་དོན་སོར་ལ་གཟྱིགས་མཁན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་

འདུག མྤེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་དང་ཁོར་ལག དྤེ་བཞྱིན་ཆུ་རགས་དང་རྒྱུགས་ཆུ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དྤེ་དག་བརྒྱུད་ནས་གོ་སབས་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཐུགས་སྣང་དང་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་
གལ་ཆྤེནཔོ་རྤེད་འདུག

དྤེ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་གྤེང་སོ ང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་སོར་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།

རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལའང་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ལན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གཟྱིགས་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་མོར་བཀའ་
ཤག་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་དུའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་སོར་ལ་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་བཀོད་ཡོད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་རང་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་

ཞྱིག་འགྤེམས་སྤེལ་གནང་བ་དྤེ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ནང་གྱི་སྙྱིང་
དོན་དྤེ་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་མྱི་བདྤེན་པ།

ཧམ་བཤད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡང་སྱིད་སོར་ལ་ཐྤེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སོར་གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ་ཡོངས་གགས་རྤེད། འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སང་ནས་བདྤེན་པ་མྱིན་པ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་གསུང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག
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དྤེ་ནས་གཞྱི་རའྱི་བོད་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས་ནས་བྱས་ཏྤེ་ ༡༤༣ རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་ནང་
དུ་ད་ལྟའང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སངས་དང་བཙན་བཟུང་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ། རྒྱ་མྱིའྱི་སྡུག་རྩུབ་ཀྱི་འོག་ལ་མང་དང་མོང་བཞྱིན་

པའྱི་གནས་སངས་སང་ལའང་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་སོ་སོའ ་ི སོག་ལའང་མ་འཛེམས་པར་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ་རོད་དང་
རོད་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་འགྤེམས་སྤེལ་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་པ་སོགས་དང་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དམ་དག་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཤ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་

བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་རང་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང། སད་ཡྱིག དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཕོགས་ཀྱི་སང་ལ་

སར་ལས་ལྷག་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་སོ་སོའ ་ི སོག་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་
མུ་མཐུད་རོད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་མགོ་ཀག་ཀག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་
ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང། དྤེ་དག་མ་བརྤེད་ནས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་མངོན་འདོད་གྲུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་

འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སར་ལས་ལྷག་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་
ངས་རྒྱ་བོད་དབར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མྱིན་ལྷན་ཁང་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན ་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོར་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལན་སོན་རྱིས་རྤེད་དྤེ་ལྷན་ཁང་རྤེ་རྤེའྱི་
ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་གཞྱི་བཟུང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་ཞྱིབ་ཕ་བཀའ་ལན་གནང་སོང།

དྤེ་ནས་ངས་ལྷན་ཁང་རྤེ་རྤེ འྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་བ་རྤེ་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་ལག་ཁྱྤེར་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཡང་
ལོ་བཞྱི་ཙམ་གྱི་སོན་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དྤེ་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་ཁུར་བཞྤེས་ནས་༸གོང་ས་

མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་དང་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཡོད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་ནས། ད་རྤེས་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ནང་
ལམ་ལུགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་བཅུ་བདུན་ཐོག་ལོ་བཞྱི་སོབ་སོང་བྱས་ཏྤེ། ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་མ་ཐོན་

ཡོང་བ་དྤེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཏན་ཏན་གནས་ཚུལ་བཟང་བ་ཞྱིག་དང་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གསར་གཏོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་ན་དུས་ཚོད་ཀྱིས་འདང་གྱི་
མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སང་ལ་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་དྤེ་

རྤེད། དྤེ་ཐོག་ནས་མངའ་སྡྤེའྱི་ནང་སྱིད་བྱུས་ཡོང་གྱི་ཡོད ་པ་རྤེད། དབུས་ནས་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་བདྤེ་

སྡུག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན། མངའ་སྡྤེ་ནས་ཀང་བཅན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི ་བདྤེ་སྡུག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་

དང་། དྤེ་ནས་ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་

སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དག་མང་པོ་ཞྱིག་ས་གནས་རང་ལ་རག་ལུས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་
དཔྤེར་ན་ཀར་ན་ཀྲ་ཀའྱི་མངའ་སྡྤེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཤྤེས་
ཡོན་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ནས་ས་ཆ་བྤེད་སོད་བཏང་བ། multi usage དྤེའྱི་ནང་ནས་ཚོང་ཐོག་ནས་བྤེད་སོད་གཏོང་

ཆོག་པ། དྤེ་དག་རྱིམ་པའྱི་བཞྱིན་མངའ་སྡྤེ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་སོན་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་རྤེ་འཕད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་སོང་
བྱས་རྤེས་ལག་ཁྱྤེར་རག་པའྱི་ Nurse དང་ Dentist ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀོད་ཁྱབ་
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ཅྱིག་ཕྤེབས་ནས་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རྤེད། ད་ལན་དབུས་དང་མངའ་སྡྤེའྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་ནས་
Nurse ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་ས་གནས་

སོ་སོའ ་ི དོ་བདག་གཙོས་པས་ས་གནས་ནས་གནང་སྤེ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདའྱི་ལམ་ཞྱིག་དོན་ཡོད་པ་
རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀའྱི ་ནང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་

ས་ངས་ཚར་མང་པོ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་པས་ལྤེན་པོ་མྱི་འདུག་ཀང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བྱུང་སོང་སྤེ་རྒྱ་གར་སོར་མོ་
ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་བརྒྱད་ཙམ། དྤེ་ནས་ན་ནྱིང་ལོའ ་ི སོན་རྱིས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་སོར་མོ་ས་ཡ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་འཕར་

བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ད་ཐྤེངས་སོན་རྱིས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་སོར་མོ་ས་ཡ། དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་ས་ཡ་སོང་ཕག་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་
རྤེད། ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་ནང་ཕུལ་བཞག་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་སོར་མོ་ས་ཡ་ ༢༠༠༨ ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་ལྷག་པ་དྤེ་ད་
ལྟ་ང་ཚོས་རྱིས་བརྒྱབས་དང་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལྷག་རྒྱུ་དྤེ་མང་བ་ལྷག་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག ད་ལན་སོན་རྱིས་ནང་

ལ་ཕལ་ཆྤེར་ངས་ནོར་མྤེད་ན་རྒྱ་གར་སོར་མོ་ས་ཡ་ ༢༣༠༠ དང་། དྤེ་ནས་དངུལ་ལྷག་མ་འདྱི་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡྱིན །
གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་ས་ཡ་ ༥༥ ཙམ་ད་དུང་ལྷག་
ཡོད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་སུ་ཕྤེབས་ཀང་། ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྱི་སང་ལ་ལས་འཆར་གསར་
པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་འདྱི་ལྟར་བལྟས་ཡོང་དུས་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བྱུང་སོང་སྡོམ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ༡༩༩༩ དང་ ༢༠༠༠ བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ལྷག་པ་ལྡབ་ལོག་
གཉྱིས་ཙམ་མ་ཟད་གསུམ་ཡང་ཟྱིན་གབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སངས་ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་གྱི་
ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་ཡྱིན་ཡང་དངུལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ན་ནྱིང་ལོར་ཨ་སོར་ས་ཡ་གསུམ་རྤེད། ད་ལན་ས་ཡ་
དྲུག་སར་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོས་གན་རྒྱ་ཞྱིག་འཇོག་ཡོད་པ་རྤེད། གན་རྒྱ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའྱི ་ནང་ཨ་
སོར་ས་ཡ་ ༢༣ གནང་གྱི་ཡྱི ན་ཟྤེར་ནས་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལའང་དྤེ་འདའྱི་གན་རྒྱ་

ཞྱིག་ཡོང་གབས་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་གོས་ཚོགས་མ་གོལ་སོན་ལ་གནས་ཚུལ་བཟང་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱི ག་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུས་
ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་དུས་རག་ཏུ་སྱིད་སོང་གྱིས་ཤྤེས་

རྱིག་སོར་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་སོན་མ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་འགན་ཡོད་ཙང་ཏོག་ཙམ་
ཕོགས་བཤད་འགོ་བའྱི་བཟོ་འད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཧ་ལས་དགོས་པའྱི་འབད་

བརོན་གནང་སྤེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་གཅྱིག་པུ་མྱིན། ཤྤེས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་ས་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགོ་སོང་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་

དང་པོ་ནས་ལྔ་པའྱི་སང་ལ། Early grade Reading ཟྤེར་ནས་དྤེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་མཁས་པ་ཆྤེན་པོ་ Professor
རྒྱ་གར་སྱི ད ་འཛི ན ་གྱི ས ་གཟྤེ ང ས་རགས་ཕུལ་བཞག་པ་ Professor Kishan Kumar, Arun Kapoor སྙན་
གགས་ཆྤེ་བ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཞུས་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གྱིས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འབད་བརོན་ག་

ཚོད་ཤུགས་ཆྤེ་བར་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འགོ་དང་མྱི་འགོ་ནྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི ་སོབ་
ཕྲུག་གྱིས་སོབ་སོང་བྱྤེད་དང་མྱི་བྱྤེད་ཀྱི ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་ནས་གསུང་གྱི་འདུག དང་པོ་དྤེ་ལྟར་
གསུང་ཡོང་སབས་ངས་ཡྱིད་ཆྤེས་དྤེ་ཙམ་མ་བྱུང་། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་འཐུས་ཤོར་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་འཛིན་
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རྱིམ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ། བརྒྱད་པ་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཡར་རྒྱས་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད་བསམ་སོང་། ཕོགས་གཞན་ནས་བསམ་བོ་

བཏང་ཡོང་དུས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོའ ་ི ནང་ལ་ཨང་ཀྱི་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་ལྤེན་མཁན་དྤེས་འཛིན་
གྲྭ་བཅུ་པ་མ་སྤེབས་བར་དུ་ཨང་ཀྱི་ལྤེན་མཁན་དྤེ་དག་ཧ་ལམ་རང་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་སོབ་སོང་དང་སོབ་ཕྲུག་ཡག་པ་

ཞྱིག་ལྷག་རྒྱུ་འདྱི་དྤེ་ཏན་ཏན་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་རག་ལུས་བསྡད་འདུག་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་འགོ་སོང་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་
སོ བ ་གྲྭ་ལ་གཏོ ང ་གྱི ་ ཡོ ད ་པ་རྤེ ད ། རྣམ་པ་ཚང་མས་ཕོ ག ས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕྤེ བ ས་པའྱི ་ སབས་སུ་གཟྱི ག ས་རོ ག ས་

གནང་། འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་དུ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཀློག་དྤེབ་ཀློག་རྒྱུའྱི་དོ་དབྱྱིང ས་དྤེ་ཞུགས་དགོས་

འདུག འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དཔྤེ་མཛོད་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དཔྤེ་དྤེབ་ཀློག་རྒྱུའྱི་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ས་
བོད་ཡྱིག་ནང་ཀློག་དྤེབ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། བདུན་བཅུ་གསར་པ་བཟོས་ནས་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་དཔྤེ་དྤེབ་ ༢༠༠ ནས་
༣༠༠ བར་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དྤེབ་ཀློག་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ལྤེན་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་བཟོས་ནས་འབད་
བརོན་དང་ཤུགས་དྤེ་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དགྤེ་རྒན་དང་ལས་བྱྤེད་སུ་ཡྱིན་ཡང་སོང་བརྡར་མང་བ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱི་རྱིམ་
སོབ་གྲྭར་བཏང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཏང་ཡོད་དུས་མ་འོངས་པར་ལོ་བཅོ་ལྔ་དང་ཉྱི་ཤུའྱི་རྤེས་ལ་གྲུབ་འབས་ཡྱིན་
ཡང་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དང་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དྤེ་བཞྱིན་ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་

རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ། འགའ་ཤས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་ཚང་བ་རྤེད། སོ་བརྒྱབས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས ་
དགོངས་མཁན་ཡོད་པ་འད། དྤེ་འད་ར་བ་ནས་མ་རྤེད། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་
དག་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་ག་རྤེ་གནང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། རྱིས་སད་རྒྱུ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་
རྒྱུ་རྤེད། རྱིས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་བཅུ་ཙམ་ཚུར་ད་ལྟ་མགོགས་པོ་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་དྤེ་དོན་པ་

རྤེད། ལྤེན་སངས་ལྤེན་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ཏན་ཏན་རང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་

རྱིམ་པས་ལྤེན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བྱས་ནས་ང་ཚོས་གོམ་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་སོ་ རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མ་ཟད་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གནང་བ་དྤེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ད་ཐྤེངས་ཀྱི་

ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། གཙོ་
ཆྤེ་ཤོས་ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རང་ལ་བརྤེན་ནས་གནས་

ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། རྒྱ་གར་གཞུང་གཙོས་པས་

༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ག་པར་གནང་ཡང་གཞུང་རང་གྱིས་སྐུ་ཕྱྭར་ཧ་ལས་པའྱི་མཐུན་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉྤེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་སྨན་བཅོས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་༸སྐུའྱི་
ཞབས་རྱིམ་གསོག་སྒྲུབ་གནང་རྒྱུར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་དང་། དམྱིགས་བསལ་བོད་ནང་ནས་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མྱི་

འཛོམས་སོང་ཕག་དང་སོང་ཕག་བརྒལ་ནས་༸སྐུའྱི་ཞབས་རྱིམ་གསོག་སྒྲུབ་གནང་ཡོང་དུས། ཧ་ལས་པའྱི་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་བརྱི་བཀུར་ཡོད་ཅྤེས་དུས་རག་ཏུ་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་

དང་བརྱི་བཀུར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཚིག་བརྒྱ་བཤད་པ་ལས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་༸སྐུའྱི་ཞབས་རྱིམ་གསོག་
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སྒྲུབ་གནང་རྒྱུ་ལ་ཧ་ལས་དགོས་པའྱི་འགན་ཁུར་གནང་སོང། དྤེ་ལ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་མྱི་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། སྨན་བཅོས་བལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་

གོང་མ་ནས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད་ལ། གོས་ཚོགས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ ར་བརྱིས་ཏྤེ་བྱུང་བཞག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ཏྤེ་ལས་འཆར་
དངོས་སུ་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རྤེད། གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་མྱི་མང་ནང་ནས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་

དྤེ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་སོང་ཕག་བཅུ་གསུམ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ད་ཐྤེངས་སོང་ཕག་བཅུ་དགུ་དང་ད་ལན་རྤེ་བ་

བྱས་ན་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ། སོང་ཕག་དང་སོང་ཕག་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། མྱི་མང་ལའང་ཏན་ཏན་
ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མྱི་མང་ནང་གོ་ནོར་ཤོར་ནས་འབུམ་གཅྱིག་ཡོད་

ཟྤེར་གྱི་འདུག འབུམ་གཅྱིག་རག་གྱི་མྱི་འདུག ངས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་ན་འབུམ་གཅྱིག་རག་པའྱི་ནད་པ་དགུ་བཅུ་ཙམ་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དགུ་བཅུ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་སབས་སྨན་འཛིན་ཡོད་པ་དང་། དྤེབཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས་

ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ USAID གྱི་ཁྱད་ལས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གདན་འདྤེན་ཞུས། ཁོང་ཚོས་འཛམ་གྱིང་
གྱི་ལུང་པ་གཞན་ནང་སྨན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་དང་མཉམ་དུ་

གཟྱིགས་ནས་བོད་པ་ལ་དགོས་མཁོ་ཚང་བ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་ཁོ་རང་ཚོ འྱི་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་དང་། ང་ཚོས་

ཀང་ཆ་ཤས་བངས་ནས་སྨན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ལག་བསར་བྱས་ཏྤེ་དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་འཕོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་ལ་སྨན་དོད་གུན་གསབ་གནང་རྒྱུ། མྱི་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལས་ལྷག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སྨན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ཐོག་ནས་སོང་ཕག་བརྒལ་ནས་སྨན་དོད་གུན་གསབ་གནང་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་མང་ནས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕུགས་ལ་
ཕན་ཐོགས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་རྒྱུ་ལ་ Insurance མ་རྤེད། སྨན་

བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་རྤེད། Basic Medicare དྤེ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་དགོས་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འགའ་ཤས་ཀྱི་བསམ་
པར་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ Insurance ཚང་མ་ལྤེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོས་དམྱིགས་རྒྱུ་ནྱི་

ཉམ་ཐག་དང་སོ་པོ། དྤེའྱི་ནང་ནས་དཔལ་འབྱོར་འབྱི ང་བ་ཡྱིན་མཁན་ཚོ་ལ་དམྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་ཏན་ཏན་རང་བཀུར་འོས་སྱི་ འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ ས་ཀང་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་

བསམ་གྱི་འདུག ངའྱི་པཱ་ལགས་བསྙུངས་སོང་། བུ་མོ་ན་སོང་། སོང་ཙང་ང་རང་གྱི་རྒྱན་ཆ་བཙོང་དགོས་བྱུང་སོང་། སུད་
ཀྲར་གྱི་མ་ར་འབུམ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས། གསུམ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་དྤེའྱི་སང་ཕྱིན་སོང་ཟྤེར་དུས་ཁོ་རང་ཚོ ར་དོ་ཕོགས་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཡྱིག་སོག་རྤེ་རྤེ་སད་ནས་གཅྱིག་བྱྤེད་ཡོང་རོགས་ཟྤེར་དུས་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་

ཞྱིག སྨན་བཅོས་བལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་གཅྱིག་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་སུ་ན་ཡང་དྤེ་ལ་གུན་གསབ་སད་ཐུབ་པ་
དྤེས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གོང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ནན་

པོ་གནང་རྒྱུར་སོ་པོ་དང་ཉམ་ཐག་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཉམ་ཐག་དྤེ་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་བལྟ་
རོག་བྱྤེད་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཉམ་ཐག་མྱིན་མཁན། སོ་པོ་ཡྱིན་མཁན། དྤེ་དངོས་

གནས་རང་ང་ཚོར་ཐྤེ་ཚོམ་རྤེད་འདུག ཁོ་རང་ཉམ་ཐག་གྱི་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་མྱི་ཚུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་
ལམ་ལ་ལ་ཧྱིང་འཚོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་ཚོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་ནས་ཚོང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་
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དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཙང་ཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ལས་མཚམས་དྤེ་བཞག་ནས་ལས་མྤེད་ཡྱིན་ན་ཉམ་

ཐག་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉམ་ཐག་ལ་མ་ཚུད་པར་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་སོ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་
རང་ཚོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཀང་དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་སོ་པོ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་གོང་དུ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཉམ་ཐག་སྱིག་གཞྱི་དང་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་བཅས་ཀྱིས་དགོངས་པ་

བཞྤེས་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་བྱས་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་ནང་ལ། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་དང་མྱི་ཐོག་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་སྱིག་འཛུགས་ས་ཐག་ཐག་
ཡོད་པར་བརྤེན་ནས་ལྷྱིང་འཇགས་པོ་དང་གྲུབ་འབས་ཡྱིན་ཡང་ཕན་བུ་སྨྱིན་ནས་འགོ་ཐུབ་སོང་། དྤེ་ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་
གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། སངས་འཛིན་གནང་མཁན་གོས་ཚོགས་རྤེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་མཚམས་རྤེ་ཚིག་

རྩུབ་ཙམ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཡང་། དགོང་དག་གཟྱིམས་དུས་ཏོག་ཙམ་བོ་ཕམ་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་ རྤེད། རྤེ་ཟུང་

དགའ་མཁན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ་ང་ཚོར་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཡོད་ཙང་། མང་བས་བོ་ཕམ་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་
ཚོ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་རྣམ་པ་ཚོར་དྤེ་ལྟར་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད། རྣམ་པ་ཚོ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འགན་ཡོད་ཙང་འགན་ཁུར་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་

ཀྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་དང་གཞྱིས་བྱྤེ ས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་
སོར་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་དགའ་
སོབས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལན་ཚར་

བ་ནྱི་ཚར་བ་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་ཙང་། ད་ལྟ་བར་
དུ་གནང་བ་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་དང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།་

བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠།
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་
དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ལ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལུས་པ་འད། སོང་ཙང་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་འགན་དྤེ་ང་རང་ལ་ཡོད་
ཙང་། སོ་སོ་སོ་སོར་བསོད་ན་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ཡང་ངར་ཕྱི་དྱིལ་འགན་མྤེད་པའྱི་སོན་ལ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་

རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་བྱྤེད་རྤེད། དྤེ་དག་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི ས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས་དྱིལ་
བསགས་ལས་ཁུངས་ཞྤེས་གསུང་དུས། དྱིལ་བསགས་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་འཛམ་གྱིང་ནང་ཁྱབ་སྤེལ་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་

རྤེད། དཔྤེར་ན། ༢༠༡༡ རྤེད། ༢༠༡༦ རྤེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་དོ་སྣང་དང་ཁྱབ་བསགས་བྱྤེད་སངས་དྤེ་

གོང་དུ་ New York Times དཔྤེ ་བཞག་པ་ཡྱིན ། སོན ་བརོ ད་ར་བ་ནས་མྱི ན། དྤེ ་ས་དང་བསྡུར་བ་ཡྱི ན་ན། New
York Times ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཏྤེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཁྱབ་བསགས་འགོ་ཡྱི་

ཡོད་པ་རྤེ ད། དོ་སྣང་ག་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱི ན་ནའང་དྤེ་ལ་ཉྤེན ་ཁ་ཡང་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་བརོ ད་ཅྱི ག་བྱས་པ་ཡྱིན ་

ན། འཛམ་གྱིང་ནང་ཁ་ཕོགས་དྤེ་བསྒྱུར་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་ཡག་ཐག་
ཆོད་བྱུང་བསྡད་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱིའྱི་འབྤེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་དོན་གཅོད་ཁག་དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡག་ཐག་
ཆོད་འགོ་བསྡད་ཡོད། ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་བསྡད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཉྤེ་ཆར་གྱི་ཉྱིན་མ་ཉྱི་ཤུ་དྤེ་མ་བརྱི་རོགས། ལོ་བཞྱི་དང་
ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་གནང་བཞག་པ་དྤེར་བརྱི་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བགོ་གྤེང་གྱི་གོས་འཆར་དྤེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བགོ་གྤེང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་དྤེ་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་

འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ད་རྱིང་ཚེས་ ༢༩ རྤེད། དྤེ་ནས་སང་ཉྱིན་བར་དུ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་མ་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་མོར་ང་ཚོ་གཏོང་ལྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབ ས་བྱས་ཏྤེ་མཚན་རགས་བསོན་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་

དགོས་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་སོང་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཕུལ་ནའང་སར་མ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ལས་ལྷག་མྱི་འདུག ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་རྤེས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ལ་སྱི་འཐུས་བཞྱི་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཡང་ཉྱིན་ཕྤེད་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་

མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེའྱི་སང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཕར་སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྱི་

འཐུས་ཀྱི་ལས་དོན་ག་རྤེ་བསྒྲུབས་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་
ཡྱིན། གྲུབ་ཆ་ཚང་མ་ཚང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངྤེས་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུགས་རོགས་གནང་མ་གཏོགས། གོས་
ཚོགས་ལས་རྱིམ་བར་མཚམས་འཇོག་དགོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

ཕག་རོང་མཁན་བཅུ་བཞྱི་བྱུང་ཡོད། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ལས་ཉྱིན་བརྒྱད་པ་

དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལས་ཉྱིན་གསུམ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་འདྱི་
འད་དགོངས་སྱིད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མང་པོ་མྱི་འདུག་དགོངས་སྱིད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་

ལས་ཁུངས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སང་ལ་ལན་འདྤེ བས་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཆུ་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་

ཆུང་གྱི་སབས་བདུན་པའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་པར་ཆུ་ཚོད་དྲུག་བདུན་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འགོར་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཉྱིན་གཅྱིག་འགོར་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་

ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དྤེ་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་

ཡྱིན་དུས་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་ཚང་མ་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་རྒྱས་བཤད་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་གང་བསྡུས་
བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་
ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་སོན་རྱིས་གང་ལ་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ལ་འབོད་སྐུལ་
གསོལ་འདྤེབས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་མྤེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོགས་འདྱི་གང་ཡང་

མྤེད། ཚང་མ་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་རང་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་མོ་དྤེར་བོ་ཕམ་པའྱི་གནས་

ཚུལ། ཡྱིད་སོ་བའྱི་གནས་ཚུལ། ང་ཚོ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་གཞོན་སྤེས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ལུས་མྤེར་ཕུལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་
ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་གཞོན་སྤེས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དྤེ་མ་ཐག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་

རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཡྱིད་སོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་སོབ་མ་མང་པོ་མྱི་བྱུང་
ཆྤེད་དུ་ངྤེས་པར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཛ་དག་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱིས་སོབ་གསོ་ལམ་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོས་གནང་ཡོད་ཤག་རྤེད་ལ། གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་
ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་གཉྱི ས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་པ་བཙུགས་གནང་ནས་

ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་གང་ཕུལ་བ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ནང་ལམ་སོན་ལྔ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ལག་བསར་གནང་བ་ལ་སོམ་གཞྱི ་བཏྱིང་ཚར་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བཏྱིང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་
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ལག་བསར་གནང་རོགས་གནོངས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ལས་བྱྤེད་ཚོ་དང་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་མཐུན་རྤེན་འབུལ་བའྱི་

ཐོག་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། སམ་བོ་ཊའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བུ་ཕྲུག་ཚོར་མཐུན་རྤེན་སར་
ཕོགས་ཀྱི་སང་ལ་ཞུ་རོགས་བྱོས་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་སང་ལ་དཔྱད་
ཞྱིབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གནད་འགག་གྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་དྤེ་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་བ་ཚོས་ཚོགས་

ཆྤེན་ཚོགས་པའྱི་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པའྱི་ལམ་སོལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོས་ལོ་རྤེ་
ནས་ལོ་རྤེར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་ཡྱིན་ནའང་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་དྤེ་འད་བཞག་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཡར་
ཕུལ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་མཐོ་རྱིམ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ ་མ་ཚོ་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚོས་སོབ་ཡོན་ཏག་ཏག་

འཕོད་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཆོད་ནང་ལ་བཞག་གནང་འདུག དྤེ་མྱིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཚོ་ལ་ཡང་གཞན་པ་འད་ཕུལ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སྙུང་གཞྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་གཞྱི་ནས་ཁ་སང་འཕོད་བསྤེན་
བཀའ་བོན་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སྙུང་གཞྱི་བཞྤེས་ནས་སོབ་གྲྭ་ལ་

ལོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་དྤེ་འད་ལ་བར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དྤེ་འད་བྱུང་གྱི་ཡོད་ཙང་། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་འགྱིམ་བཞྱིན་
པའྱི་སོབ་མ་ཚོར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

འབོད་སྐུལ་གསུམ་པ་དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་ཡོན་ལ། སོ་སོ་འགོ་སའྱི་ས་ཁུལ་དྤེ་ཚོར་ན་ནྱིང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་

སྤེལ་འདུག ཆག་ཡང་ཡང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྱིན་མྤེད་བྱས་ཏྤེ་བོད་མྱི་ཡོད་ཚད་ལ་དྤེ་འདའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་འདུག བུ་
གསོ་ཁང་དུ་ཤྤེས་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་གནང་འདུག ད་ཡྱིན་ནའང་ང་འགོ་སའྱི་ས་ཁུལ་མ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐད་

ཀར་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ཡོང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་མཁན་རྤེད། ཞྱིང་ཁ་རང་ལ་བརྤེན་
བསྡད་མཁན། དྤེ་ཡང་གཞོན་སྤེས་ཡྱིན་པ་དྤེ་འད་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མཇལ་
སོང་། བོད་ནས་ཚུར་ཕྱིས་སུ་ཕྤེབས། བུ་ཕྲུག་གཉྱིས་གསུམ་ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་རྤེད། ད་ལོ་སོབ་ཡོན་དང་ཟས་སྨན་ཐུན་
གསུམ་ཡར་འཕར་སོང་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ངས་ཁྱྤེད་རང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་རྤེད་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད།

རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་འད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཟས་སྨན་ཐུན་གསུམ་གྱི་སོར་དང་ཧྱི་

མ་ལ་ཡའྱི་སོར་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གནད་འགག་རྤེད་བསར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་མྱི་དགོས་པར་བྱོས། ང་རང་
ཚོ་བོད་རྱིགས་རང་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགོས་ཀྱི་འདུག འབྱོར་ལྡན་ཡྱིན་ན་གསུང་གྱི་མ་རྤེད། ཟས་གོས་ཀྱིས་
འགྱིག་ཙམ་ལས་མྤེད་པ་ཚོས་གསུངས་ཡོ ང་དུས་ངས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ ་ི ནང་ནས་སོབ་

ཕྲུག་ཚོས་སོ་སོས་དགྤེ་རྒན་དང་འཛིན་སོང་བརྒྱུད་ནས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནང་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། བྱྱིས་པ་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དངོས་གནས་དྤེ་བཤད་ཀྱི་རྤེད། ཡང་དྤེ་མཐུན་རྤེན་སོར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་
སང་ནས་སད་ཆ་མ་དྱིས་པར། བུ་ཕྲུག་ཁོ་ཚོ་ལ་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་སད་ཆ་དྱིས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་

འགོ་སངས་གསར་པ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེས་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡར་

མཐུན་རྤེན་སར་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ལས་བུ་ཕྲུག་ཚོར་ལ་བོ་རྒྱ་བསྤེན་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོས་ནང་གྱི་གནས་སངས་
གསལ་པོ་བཤད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་སངས་ཀྱི་གནས་སངས་
རྤེ་མྤེད་འགོ་བསམ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།
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དྤེ་ནས་འབོད་སྐུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོ་སྱིག་ཞུགས་དང་སྱིག་ཞུགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་

ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་ཞུགས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོར་སོབ་ཡོན་གྱི་ཆ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ཙང་འདྤེངས་ངྤེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་

རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་སོབ་ཡོན་གཉྱིས་ཁ་ཁ་རྤེད ། བྱས་ཙང་
ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་སོབ་ཡོན་ལ་འདྤེངས་ངྤེས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ན་ནྱིང་ལོར་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། སྱིར་བཏང་གྱི་སོབ་གྲྭར་
བསོད་མཁན་ཚོ་ལས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཉམས་ཞྱི བ་པ་ལ་སོབ་ཡོན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ག་
རྤེ་གནང་ཡོད་ན། སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ལ་ཡང་ཕག་འཁྱྤེར་ཕུལ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་

དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཡང་གནད་འགག་རྤེད་

འདུག་བསམ་སོང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོར་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་བཤད་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བསར་ཡང་བསར་ཞུ་
དགོས་པ་མྱི་འདུག སོན་མ་དྤེ་མ་ཞུས་པའྱི་རོད་དོན་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། འཇྱིག་རྤེན་ཁ་དཔྤེ་
ཞྱིག་འདུག བྱ་མ་དཀྲོག་ནས་སོ་ང་ལྤེན་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་འདུག དྤེང་སང་བྱ་ཡང་དཀྲོག་སོ་ང་ཡང་ཆག་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག

དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ལག་པར་རག་རྒྱུའྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གྤེང་སོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཐབས་མཁས་ཀྱིས་སོ་ནས་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་རྒན་ལགས་ཀྱི་གཟྱིམས་ཤག་ལ་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་མཐོང་མ་སོང་། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མ་བྱན་དང་མ་མ་དྤེ་ཚོའྱི་གཟྱིམས་ཤག་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་སོ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚར་

མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་དྤེ་ད་དུང་དྤེའྱི་སང་ལ་འགྱུར་བ་དམྱིགས་བསལ་བཏང་མ་སོང་མཐོང་མ་སོང་། བྱས་ཙང་དྤེའྱི་སང་ལ་
ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་ཡར་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་སོར་བསོད་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་གངས་ཅན་སྱིད་

གཤོངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་
གྱི་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་བཅོས་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ནས་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
དྤེའྱི་ཐབས་ལམ་དྤེ་ནང་སྱིད་དང་ཤྤེས་རྱིག་གཉྱིས་བརྒྱུད་ནས་བཙལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སམ་བོ་ཊའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོར་ལ་ན་ནྱིང་ཕག་སྦྲྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད། སོ་སོའ ་ི ངོས་

ནས་ཀང་མཇལ་བ་རྤེད། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཧ་ཅང་ནས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྤེད་ལ། གུ་
ཡང་དོག་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བལ་ལལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟྤེར་

དུས་འབྲུག་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། བལ་ལལ་ནང་གྱི་སོར་དྤེ་ལ་ལས་ཁུངས་ཚང་མས་ཛ་དག་པོ་ཞྱིག་བརྱི་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ལ་དངོས་སུ་ཐུགས་དགོངས་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མ་དྤེ་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྡྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འབོད་

སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཝ་ཎ་མཐོ་སོབ་རྤེད། གསོ་བ་
རྱིག་པ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདུག་རོགས་བྱོས་ཞྤེས་བསྡད་པ་རྤེད། ཁ་སང་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེབ་དཔར་བསྐྲུན་སྤུས་དག་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་

ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་དྤེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ནང་ལ་འདུག་བསམ་སོང་། ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དུས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་དྤེའྱི་
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ནང་ལ་གན་རྒྱ་ལས་ཐྤེ་བྱུས་མྤེད་པ་དང་གན་རྒྱ་གཅྱིག་པུ་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེ་འད་གསུངས་དུས་ངས་
ཏན་ཏན་བསྡད་ཡོད་ན་བསམ་སོང་། སྤུས་ཀ་དག་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེ ས་ད་ལོ་ང་ཚོ་མང་པོ་ཐུག་སོང་། འདྱིར་གནད་དོན་གྤེང་
སོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་ངས་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏྤེ་ཞུས་ཀྱི་མྤེད། ང་ཚོས་ཡང་སྤུས་ཀ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དངུལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཕྱི་ལ་བཀྲམ་

དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དུས་ཚོད་ཉག་ཕ་བའྱི་སབས་སུ་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་རོང་གསར་གྱི་དཔར་

ཁང་ཞྤེས་ས་ས་ལ་ཡག་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དངུལ་བཀྲམ་ས་མྱི་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ་བཟོ་
དགོས་པ་ག་རྤེ་འདུག་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་སོང་། དྤེ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་གང་ལ་

གང་འཚམས་བོད་མྱིའྱི་བང་མཛོད་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དྤེ་རྱིག་གཞུང་གྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་
པ་ལ་ཚོང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཡང་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དྤེབ་སྤེལ་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེབ་སྤེལ་གྱི་སང་ལ་འགོ་

བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་རྤེད། ཧ་ལམ་ད་ལྟ་བར་དོ་ལ་ལྷག་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ལྷག་བསྡད་འདུག མ་གཞྱི་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་ལ་དྤེ་ལས་མཁྱྤེན་རྒྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ངས་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏྤེ ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཅུང་ཙམ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལན་མྱི་དགོས་གསུང་བཞྱིན་དུ་ལན་མང་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་བཟོས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་སྤུས་ཚད་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་བཀའ་
མོལ་དང་དགོངས་འཆར་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དགོངས་འཆར་ཡོང་བ་དང་མཉམ་དུ་ལག་ལྤེན་ལ་འཁྤེལ་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་སྣ་

ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་སོར་ལ་ན་ཉྱིན་ནས་བཟུང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་

འཛར་གྱི་ནང་ལ་བསྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཀང་དྤེའྱི་སོར་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་དགོས་བསམ་
ཡོད། དྤེ་ས་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ཟུར་སོང་གྱི་བཟོ་འད་པོ་བྱས་ཏྤེ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་

ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་དབུ་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཟྱིགས་སོང་ཡག་པོ་གནང་མ་
སོང་ཞྤེས་ཁོ་རང་ལ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་རྒྱུ་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ ༢༥ ལོན་པ་དྤེ་

ཚོར་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཟྤེངས་རགས་དྤེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་ནས་ང་ཚོས་
ཕུལ་རྒྱུ་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་ཚོས་སོན་མ་ང་ཚོར་གནང་མ་སོང་བཤད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་
གཟྱིགས་རོག་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱི ག་གནང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གཞུང་གྱི་ར་བའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ལམ་

སོན་ཞུ་དགོས་པ་དང་སངས་འཛིན་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཏན་ཏན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་གཞྱི་ཁ་སང་རང་

ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཅུང་ཙམ་འཕོས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རྤེད། རོམ་རྱིག་སྡྤེ་ཚན་རྤེད། ང་
ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དྤེབ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་དགོས ་པ་ཁ་ཤས་རང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་དཔར་བསྐྲུན་འགན་
འཛིན་ཡར་ཕྤེབས་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་གོས་
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ཚོགས་གོལ་བ་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁོམ་ལོང་དང་བསྟུན་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དྤེ་ནས་བལ་ལལ་གྱི་སོར་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དམ་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚུན་ཆད་ནས་ཐུགས་འཚབ་དང་སྤེམས་ཁུར་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་
ཐབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་དྲུང་ཆྤེའྱི་སབས་སུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་བལ་ལལ་ལ་ལྟ་སོར་ཐྤེངས་གཉྱིས་དང་ས་ཡོམ་གྱི་སབས་སུ་གཅྱིག་བཅས་ཐྤེངས་གསུམ་ཙམ་ལ་འགོ་ མོང་། དྤེ་འད་

ཡྱིན་དུས་བལ་ལལ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་གཟྱིགས་རོག་དྤེ་སོན་མ་ལས་ཡག་པོ་
གནང་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་རང་གྱི་

སང་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཆྤེད་མངགས་ཀྱིས་ཕར་ཕྤེབས། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགྤེ་རྒན་
དང་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཟབ་སོང་གྱི་སབས་སུ་ཆྤེད་མངགས་གདན་ཞུས་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལྟ་སོང་བྱས་པ་
ནང་བཞྱིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་མ་བྱུང་ནའང་དྤེ་དང་འད་འད་ལྟ་རོ ག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་བལ་ལལ་ནང་ལ་ཕོགས་སོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འབྤེལ་ཡོད་
ལས་བྱྤེད་སུ་ཕྤེབས་དགོས་ནའང་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ཏྤེ་ཕྤེ བས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་འགོ་བསོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་མྱིན་ང་ཚོས་བལ་

ལལ་ནང་ལ་ལྷོད་གཡྤེང་བཏང་བཞག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད། དྤེ་མ་ཟད། མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཉམ་
ཐག་གྱི་བུ་ཕྲུག་སོར་ལ་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་

ནས་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་གནང་སོང་། PRM རོགས་སོར་ཁོངས་ནས་བལ་ལལ་གྱི་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་འགན་ཆྤེན་པོ་ཕུལ་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཅྱི་ཡོང་གང་ཡོང་གྱི་ལྟ་རོག་བྱྤེད་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སམ་བོ་ཊའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དང་མཉམ་དུ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེ ན་

རྱིས་སོད་ཆ་ཚང་དྤེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་མར་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་འགོ་ཡས་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་སམ་བོ་ཊའྱི་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་དྤེའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཟྱིགས་རོག་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་འགོ་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ ་ནས་གངས་སྱི ད་མྤེ ་ཏོག ་བུ་བཅོ ལ ་ཁང་གྱི ་ སོར ་ལ་ན་ནྱིང ་སྙན་སྤེ ང་གཅྱི ག་ཞུས་པ་ཡྱིན ། དྤེ་ ལ་ང་ཚོ ས ་

དམྱིགས་བསལ་བྱྤེད་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཁོ་རང་རང་སོང་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དང་། ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཁོ་

རང་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡོད། དྤེ་ལ་ཁོ་རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་

ནས་མཐུན་རྤེན་གྱིས་འདངས་ཀྱི་མྤེད་པ་མྱིན་འགོ དྤེའྱི་སང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་དམ་པོ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་
གནང་དགོས་དོན་ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སང་ནས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་

ཞུས་ནས་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལ། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་
ཡྱིན། ན་ནྱིང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དུས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོར་ལ་གྤེང་སོང་མང་པོ་མ་གནང་ན་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡག་པོ་ཞྤེ་

དག་འདུག མཚམས་མཚམས་སུ་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་གྤེང་སོང་བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་མར་དགྤེ་རྒན་ཚོས་གོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ང་ཚོས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དྤེ་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་པ་
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དྤེས་གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བོད་དོན་ཐད་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོས་མཁྱྤེན་རོགས་བྱུང་ཐུབ་པ་རྤེད།

དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་དགའ་ཚོར་སྤེ་འོས་པ་འད་པོ་རྤེད་བསམ་སོང་། གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་སང་ལ་འགྱུར་
བ་གང་ཡང་སོང་མྱི་འདུག ལས་བྱྤེད་ཁ་ཤས་ཀྱི་རང་ཉྱིད་སྤེར་གྱིས་རྤེན་བྱས་ཏྤེ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་སད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་
འདུག

དྤེ་ནས་མ་མ་དང་མ་བྱན་ཚོ་ལ་ཕོགས་ཐོབ་སོར་རྤེད། ངས་དན་ཚོར་ལྟར་ན་ཁོང་ཚོའྱི་ཕོགས་ཐོབ་སར་ཆ་ཞུས་པ་

རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་འོག་ལ་མ་བྱན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བུ་ཕྲུག་གྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་དཔག་པ་

ཞྱིག་མ་གཏོགས་གསོལ་ཕོགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མ་མཐའྱི་མ་བྱན་གྱི་མཐོ་
ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས། དྤེའྱི་སང་ལ་སྣོན་མ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱབས་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཧ་ཅང་མང་པོ་
ཡོད། དྤེ་དང་མ་འོངས་པར་རྒན་ཡོ ལ་ལྟ་བུའྱི་བགྤེས་ཤག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཁོ་རང་ཚོར་རྒས་ཡོལ་འགོ་སབས་
ཕག་དངུལ་གུན་གསབ་འད་པོ་འབུལ་རྒྱུ་བཟོས་ནས་ད་ལྟ་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ཕྱིན་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཚད་ལྡན་བརྒྱུད་ནས་ལག་འཁྱྤེར་རག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ད་ལྟ་ཞུས་ཚོད་

ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ནས་སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོར་སོབ་ཡོན་ལ་ལོ་རྤེ་རྤེར་སོར་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཕག་ལས་ཡོད་པའྱི་ཞོར་ལ་སོབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་འགྱིག་ཙམ་

མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་ཡོད། མང་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག སྱིག་ཞུགས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སོབ་སོང་

གནང་མཁན་ཚོར་འདྱི་དང་མྱི་འད་བའྱི་གནས་སངས་ཅུང་ཙམ་བཟང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སོབ་
སོང་བྱྤེད་པའྱི་སབས་སུ་ཟུར་ལ་ཕག་ལས་དྤེ་འད་གནང་ནས་ཡོང་འབབ་ཡོང་བ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ནས་འབུམ་ཡར་མར་བར་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། ཉམ་ཐག་གྱི་ཨང་ཐོབ་དང་དཔལ་འབྱོར་ལྡན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་

པར་བར་ལྡྱིང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱིག་གཞྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་གྱི་སང་ནས་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་བདྤེ་དོན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་མ་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་བྱྤེད་དུས་དང་། ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་

དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད། དང་བདྤེན་བྱུང་དང་མ་བྱུང་ཞྤེས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ལ་བུ་ཕྲུག་སོ་སོ་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་
ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་པ་འད་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་དགོངས་འཆར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་
ཀང་དྤེའྱི་སོར་ལ་དགོངས་འཆར་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཕྲུག་མང་ཆྤེ་བའྱི་ནང་གྱི་
དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ནང་མྱིའྱི་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས། ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་རྒན་དང་མ་མ་སོབ་སྱི ་སོགས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་ནས་ལྟ་རོག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་

རོབ་ཙམ་ཤྤེས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་མཐའ་འཁོབ་ས་ཆ་ཁག་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ལག་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དགུན་ཁ་གུང་སྤེང་ལ་འགོ་ས་མྤེ ད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ང་

ཚོས་གུང་སྤེང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ས་ཆ་གཞན་པ་དྤེ་ཚོར་སོར་བསོད་དུ་ཁྱིད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། གུང་སྤེང་སོར་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་དན་གསོས་པ་གཅྱིག་ལ། བལ་ལལ་ཁུལ་ནས་ཉམ་ཐག་དྤེ་འད། དཔྤེར་ན་
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བུ་ཕྲུག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་མར་རྒྱལ་སར་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཏང་
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ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་བུ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ན་གངས་ཅན་བདྤེ་ར་དང་དྤེ་མྱིན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་

ནར་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གུང་སྤེང་ལ་ཕར་ཚུར་འགོ་བའྱི་ལམ་གོན་དྤེ་ཚོ་ཁ་སང་སུད་སྱིའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ལོ་རྤེ་རྤེར་
སུད་སོར་སོང་ཕག་བརྒྱད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་རོགས་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་སོར་ལ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རང་རྤེད། ང་རང་

ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ ར་རྱིས་བཞྱིན་ཡོད། ན་ནྱིང་ཁོ་ཚོར་ Bangalore ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་འདུག ང་དྤེ་དུས་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་ལོ་འདྱིར་ཚོགས་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་ག་དུས་

ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མ་ཚོ་མཉམ་དུ་བགོ་གྤེང་རྤེ་བྱུང་ན་སྙམ་ནས་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་ཞྱིག་ལ་རྱིས་བཞྱིན་
ཡོད། ཁོ་རང་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཚོགས་ཆྤེན་གོ་སྱིག་བྱྤེད་སངས་དང་འགན་ཁུར་བཞྤེས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ནས་

ཡག་པོ་འདུག དྤེ་ནས་སོབ་ཡོན་གྱི་སོར་ནས་སོབ་ཡོན་ཏག་ཏག་འབྱོར་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གནང་འདུག
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འབྱོར་གྱི་མྱི་འདུག

མྱི་འབྱོར་བའྱི་གནད་དོན་ག་རྤེ་ལ་ཐུག་འདུག དཔྤེར་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན་སོ་སོ འ ་ི ཡར་བྱུང་འཛིན་གཏོང་རྒྱུ་
དང་དུས་མཚམས་དུས་མཚམས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ semester སྒྲུབ་འབས་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་ཚོས་མཚམས་མཚམས་སུ་དྤེ་ཚོ་གཏོང་རོགས་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོས་
བཀག་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་མ་བཀག་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་སད་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོ་
ཚོས་དྤེ་ཚོ་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕོགས་ཕྤེབས་གནང་དུས་དྤེ་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞྤེ ས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དྤེ་འད་
ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

གཉྱིས་པ་དྤེ་བུ་ཕྲུག་ནད་མནར་བྱུང་ནས་སོབ་སོང་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ར་བའྱི་འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་བྱས་ནས་མཇུག་བསལ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཡྱིག་
རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་འབུལ་མྤེད་ན་སོབ་ཡོན་རྤེས་མ་དྤེ་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་སོབ་ཡོན་ཕུལ་མ་ཐུབ་

པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནད་མནར་དངོས་འབྤེལ་བྱུང་སྤེ་སྨན་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་ངོས་ལྤེན་ཕག་བྱིས་དྤེ་འད་ཡོད་

པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ནད་གཞྱི་དགས་རྤེས་བསར་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཡོང་བའྱི་
སབས་སུ་ང་ཚོས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སོར་ལ་སོན་མ་གོས་ཆོད་དང་སྱིད་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་བ་དྤེའྱི་

སང་ལ་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་ཚང་མ་གཞྱི་ར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང ་ཕྱི་ཟླ་ ༩
པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་མར་ཕྤེབས་

རོགས་ཞྤེས་ཞུས་ནས། ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རྤེད། མཁས་
པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ལམ་སོན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ནས་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསར་ན་མ་གཏོགས་

འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་དྤེ་ག་རང་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ནས་ལོ་རྤེ་རྤེ་
ལ་ཡར་རྱིམ་སར་གྱིས་རྡ་རམ་ས་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡
ནང་ལ་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་ཕྤེབས་རོགས་བྱོས་ཞྤེས་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་

ཡྱིན་ནའང་མོས་མཐུན་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ལོར་ལག་ལྤེན་བསར་དང་བསར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་ཁྱྱིམ་
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ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོའ ་ི ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དངོས་སུ་ལག་བསར་གནང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི ་
ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་སོལ་རྒྱུན་གྱི་འགན་འཛིན་དྤེ ་ག་ནང་བཞྱིན་སམ་བོ་ཊའྱི་སྱི ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
བཅས་ཁོང་གསུམ་གྱི་ཕར་ཚུར་འཆར་འགོད་བྱས་ཏྤེ་མ་སུ་རྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ངོ་སོད་

བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་དགྤེ་རྒན་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ངོ་སོད་དང་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སངས་
དྤེ་ཚོའྱི་སོར་གྱི་སོན་འགོའ ་ི ལས་རྱིམ་དྤེ་འགོ་ཚར་བ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མཚམས་མཚམས་སུ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ལམ་སོན་དང་འགོ་
སངས་སོ གས་ཀྱིས་སང་ལ་རོགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད ། དྤེ་ནས་གཞན་པ་མཐུན་རྤེན་དྤེ ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ལ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གྱི་
ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་ཆོག་པར་བྱོས།

དྤེ་ནས་ཁ་སང་མ་སུ་རྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་བུ་རྡོ་རྤེ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོས་དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ལོ་གཞོན་

གཞོན་ཚོ་ལ་དྤེ་འད་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་ན་གསུང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་སོན་དྤེ་ག་རང་
ལ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་གཉྱིས་ཧ་ཅང་
ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་། དྤེ་མ་ཐག་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལམ་སོན་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་སང་ཉྱིན་

གནངས་ཉྱིན་ཚེས་ལྔ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དགྤེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ དུས་ཆྤེན་སྲུང་བརྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་དཔྤེ་སོན ་སོབ་གྲྭར་ང་ཚོ་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བཅར་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་སོབ་གསོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་སྣང་ནམ་རྒྱུན་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་

གྱིས་གོས་ཚོགས་འཚོགས་གབས་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་དྤེ་ལ་ངས་ཁོ་ཚོར་དྱི་བ་ཞྱིག་གཏོང་བསམ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཁ་

ཐུག་ཁ་ཐུག་འདྱི་འད་བྱས་ན་ཡག་པོ་མྤེད་འགོ་ཞྤེས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སར་མ་ ༢༥ དྤེ་འད་འགོ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བསར་ལྡབ་

དྤེ་འད་མྱི་དགོས་པ་བྱོས། བསར་བཤད་ཡང་བཤད་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་དོན་ལ་སྨྱིན་པ་གསུང་རོགས་གནང་། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལན་འདྤེབས་སོན་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་བསར་ལྡབ་མྱི་དགོས་པ་གནང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་གྱི་ ༡༌༤ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་དཔྤེ་དྤེབ་དཔར་
བསྐྲུན་དང་འགྤེམས་སྤེལ་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ ་བའྱི་ཐོག་ནས་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ང་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་
ཚོར་མར་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཕབ་བསྒྱུར་དང་པར་སྐྲུན་ཟྤེར་བའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་ས་

ཆྤེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས། ཡྱིད་ཆྤེས་དགྤེ་ར་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། དཔྤེ་མཛོད་ཁང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་ཞྱིག་
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འདུག ངས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཤྤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འོག ་ལ་ཡྱིག་བསྒྱུར་དང་པར་སྐྲུན་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་གནང་

རོགས་གནོངས་ཞྤེས་ཁ་སང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་ཡང་བསར་ཞུས་
པ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དྤེ་ ༡༌༤ ཁ་པའྱི་ནང་ལ་གཞྱིའྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ལས་གཞྱི་རྱིས་འགོ་བཅུ་བདུན་གྱི་བཟང་སོད་དང་ཆབ་

སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་གསུང་བཤད་ལས་འཆར་ཞྤེ ས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ག་ཚོད་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།

༣༡༤༦༠༠ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་དྤེ་ དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱིས་ཞུ་
འདོད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོ་གདོང་དམར་བོད་པ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྨྱི་ལམ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་

གནས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོར་དགོས་ངྤེས་ཅན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡ་རབས་
བཟང་སོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཙན་བྱོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སངས་འོག་གནས་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་

ཡ་རབས་བཟང་སོད་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་གལག་ནས་ང་ཚོ་ལོགས་སུ་འདུག་
རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སངས་དཀའ་ངལ་རྤེད་དྤེ། དངོས་གནས་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ད་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ལ་བརན་བཞུགས་ཡག་ཤོས་དྤེ་སྤེམས་བཟང་པོ་བྱོས་
ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། བ་མ་དང་སྤེས་ཆྤེན་དམ་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཡང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་སོར་ལ་
གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་རང་ཚོ ་འཁྤེབ་ཏོ་འད་ཆགས་ནས་བསམ་བོ་འཁོར་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཡྱིན་ན་མ་

གཏོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གསུང་བཞྱིན་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡང་གསུང་ངྤེས་པ་རྤེད།
དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དྤེ་བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཡོན་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྤེས་འཛིན་འགན་སྲུང་བྱྤེད་པ་དྤེ་ང་ཚོར་

འགན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་འཛམ་གྱིང་ཐོག་ལ་མགོ་བོ་མཐོན་པོ་བྱས་ཏྤེ་འགོ་ཆོག་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆྤེའྱི་སོབ་མ་རྤེད་ལབ་དུས་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་དང་སོབས་པ་ཞྱིག་བསྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། ཡང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་མྱི་རྱིགས་རགས་ཅན་གྱི་ཐོན་རས་གཅྱིག་པུ་དྤེའང་རྤེད་མྱི་
འདུག ནུབ་ཕོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དྤེ་འད་ཚད་དང་ལྡན་པ་དྤེ་འད་འདུག ད་ལྟ་ངས་བཤད་
འདོད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་མྱི་ཚོར་ནོ་བྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་ཐྤེངས་བཞྱི་བཞྤེས་མོང་
མཁན་གྱི་ལྕམ་ཇུ་རྱི ་ཟྤེར་བ་དྤེས་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། འགོ་བ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་དོན་དམ་པར་

སྤེམས་འཚབ་དགོས་པ་དྤེ་ནྱི་སོ་སོའ ་ི ཀུན་སོད་བརླག་པ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་ང་
ཚོར་རང་བཙན་ཡོད་ནའང་འད་མྤེད་ནའང་འད། དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོབ་ནས་བོད་གཞྱིས་བྱྱིས་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ནའང་འད།
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་དྤེ་ཤ་ཁག་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་བརླག་ན་ཡག་པོ་

ཞྱིག་མྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབས་དང་མཐུ་ནུས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་དྤེ་ཚོ་བ་མ་གོང་ཕུད་
ཀྱིས་འདྱིར་མ་བཤད་པར་བྱོས། ང་རང་གྱིས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་དུས་དྤེ་འད་དན་གྱི་འདུག ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཟྤེར་
ན་ག་རྤེ་ལ་གོ་དགོས་རྤེ ད་ཅྤེ་ན། ང་རང་ལ་མངོན་ཤྤེས ་མྤེད། སོབས་ཀང་མྤེད་དུས་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་ནས་ཁ་བཟང་པོ་དང་ཁོག་རྩུབ་པོ། ཡང་ཁ་རྩུབ་པོ་ཡྱིན་ནའང་ཁོག་བཟང་པོ། ཡང་ཁ་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་

ཁོག་ཀང་བཟང་པོ་ཡྱིན་པ། ཡང་ཁ་རྩུབ་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་ཁོག་ཀང་རྩུབ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་མུ་བཞྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་སང་
ནས་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལབ་ཀྱི་རྤེད། ཁོ་སྤེམས་བཟང་པོ་དཔྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སུས་ཤྤེས་ཀྱི་
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རྤེད། ཁྱོད་ཚོ་ལ་མངོན་ཤྤེས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། ཕལ་པའྱི་མྱིའྱི་འགོ་འདུག་སོད་གསུམ་གྱི་ཀུན་སོད་སྲུང་
དགོས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་རང་ཉྱིད་ལ་སོན་ཆ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་

ལ། དབྱྤེ་གཞྱི་ཡང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་སོང་། དྤེ་འདའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དྤེ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དུས་

དངོས་གནས་དང་གནས་སྱི་དོན་གྱི་ཆྤེད་དུ་སྤེར་དོན་བོས་གཏོང་བྱྤེད་ཐུབ་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་མྱི་དྤེ་དངོས་ནས་
བཟང་སོད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། མཐའ་མཇུག་གྱི་དྱི་བ་ཕུལ་རྒྱུ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་ལྟ་རྱིས་
འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ ༡༌༤ ཁ་ཟྤེར་བའྱི་ནང་གྱི་ལྔ་པ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་འཆར་གྱི་

སོར་ལ་མྱི་འགོ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་འགོ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་སངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ང་རང་ལ་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད། བཙོན་ཁང་ནང་ལ་བསྡད་མོང་མཁན་དྤེ་འད་མང་ཆྤེ་བ་ཕར་འགོ་ཚར་བ་

རྤེད། ད་འདྱིར་ལུས་ཡོད་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་འབྤེལ ་ཆགས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་གཏམ་བཤད་བྱྤེད་སངས་དང་
དུས་ཚོད་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། བཟང་སོད་དང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གཉྱིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གོ་སྱིག་གནང་

འཆར་ཡོད་པའྱི་ནང་བཟང་སོད་སོར་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གྱི་ མྱི་འགོ་དྤེ་གཏན་འབྤེབ ས་གང་འད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན།
དུས་ཚོད་སྱིག་སངས་དྤེ་ཡང་གང་འད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྱི་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ང་ཚོས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཚོ་རྤེས་སུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ན། གསུངས་གྲུབ་པ་དྤེ་གྲུབ་པ་རྤེད། ད་དྤེ་
གཅྱིག་པུའྱི་སང་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་གྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་སལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེ ལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་ཐོ་བརྒྱབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གོང་དུ་དྱི ས་ལན་ནང་ལ་ཐྤེབས་པ་དག་བསར་ལྡབ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་དུང་འདྱིར་གསལ་
པོ་མ་ཆགས་པ་ཁ་ཤས་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ལས་ག་

ཚོད་བརྒྱབས་པ་དང་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕད་པའྱི་སོར་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ག་རྤེ་འདུག་ཅྤེ་ན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་བར་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་
ལ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་

ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
འཐུས་ཤོར་སོང་བ་དྤེ་ཚད་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད ། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ ་ཞྱིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་རབ་ཆྤེན་པོ་འགོ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འཐུས་ཤོར་

ཚབས་ཆྤེན་པོ་སོང་བ་དྤེ་ཚད་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གལ་སྱིད་སོང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ལྤེན་

གྱི་བང་རྱིམ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཐབས་ཤྤེས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་པའྱི་སོར་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོགས་
འཆར་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་།
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དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བུ་ཕྲུག་གྱིས་རྒྱུན་ཆད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དུས་རག་ཏུ་གོས་ཚོགས་

ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གྲྭ་རྒྱུན་དྤེ་བོད་པ་བརྒྱ་
ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ་ལྷག་དང་ལལ་མྱི་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཙམ་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་བོ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་དྤེ། གལ་སྱིད་གངས་ཐོ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལལ་མྱི་དང་

བོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ལལ་
མྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པོ་ཡོང་བའྱི་རྤེན་གྱི ས་ང་རང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་ལ་གོང་གུན་འགོ་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག ་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་རོགས་རམ་གྱིས་ཚུལ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཅུག་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་གྲྭ་རྤེ་ཟུང་ལ་ལལ་མྱིའྱི་སོབ་མ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་

མཐུན་རྤེན་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞུང་གྱིས་སར་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོང་བ་

དང་ཚང་མ་མཉམ་བསྤེག་བྱྤེད་མྱི་དགོས་པའྱི་སད་ཆ་དྤེ་འད་ཡོང་བ་ནང་བཞྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རག་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ཡོད་དམ་

མྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལོ་བོད་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་

སོབ་ཡོན་དྤེ་ཡར་འཕར་བསྡད་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཞུས་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག བུ་ཕྲུག་རྤེ་རྤེ་ལ་ལོ་རྤེར་ཕལ་
ཆྤེར་ཁྱི་གསུམ་དང་བཞྱི་དྤེ་འད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱི ག་ཕྤེབས་

སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གསུམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྤེ་ལ་སོར་མོ་འབུམ་གཅྱིག་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དཀའ་
ངལ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་

པ་དྤེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་

འདུག དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་བཅུག་པ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་
ཕྲུ་གུ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་

ཡོད། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གོང་དུ་བཀའ་སོབ་གསལ་པོ ་ཕྤེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་བཙན་

བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་གསར་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་མཛད་
སོའ ་ི ཐོག་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དཔྤེ་སོན་རྒྱུ་དྤེ་
བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ཙམ་མྱིན་པར་མྱི་རྱིགས་གཞན་དག་ལ་དཔྤེ་སོན་ཐུབ་པར་བཟོ་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།

དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གྱི་སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་

བསར་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་ལ། ཤྤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེའྱི་སང་ལ་ལས་འཆར་གང་དང་གང་བསྱིགས་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེ་ད་ལོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་ཕོགས་རྱིགས་བསར་ཞྱིབ་བྱྤེད་པའྱི་ སོམ་
དངུལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་ཚོར་ཕོགས་རྱིམ་སར་
རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་འད་མྱི་འདུག དྤེ་ངས་འབོད་སྐུལ་ཙམ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་ཡག་ཤོས ་སར་
དགོས་པ་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་ཕོགས་སར་བའྱི་མཐུན་རྤེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་རྒན་ཚོ་
ལ་མཐུན་རྤེན་སར་དགོས་པའྱི་ཐོག་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཙམ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།
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དྤེ་ནས་དོན་ཚན་དྲུག་པ་དྤེ་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་

ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྲུ་
གུ་མང་པོ་སྤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བདག་སོང་མ་ལག་གྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད། སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་
ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག གངས་སྱིད་ཀྱི་མཐའ་སོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་མ་

གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དྤེ་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཁོ་ནའྱི ་ཆྤེད་དུ་རྤེད། ཕྱིའྱི་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ས་མྱིག་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཁག་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན། དཔྤེར་ན་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གངས་སྱིད་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་
དྤེ་ག་རང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་མྤེ་

ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོ་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་

སུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་
ཀ་བྱས་མོང་ཡོད། དཔྤེར་ན་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་བུ་ཕྲུག་དྤེ་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་ལ་ཚུད་མ་ཐུབ་པའྱི་བསམ་

འཆར་དྤེ་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་སངས་འཛིན་དྤེ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱི་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྤེ་ལ་འཚོ་གནས་སོར་
ལྔ་བརྒྱ་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། བུ་བཅོལ་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གངས་

སྱིད་གཡས་གཡོན་ལ་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་གཞུང་གྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངྤེས་པར་དུ་
བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་

གྱི་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བུ་ཕྲུག་གསོ་སོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཟླ་རྤེ་སོར་མོ་སད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་ས་མ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཁ་

ཐུག་ང་ཚོའྱི་ས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུ་རུ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
མྱི་ཚོས་དྤེ་ལ་དམ་པོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ལ་བཤད་ས་དམྱིགས་བསལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བུ་ཕྲུག་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཡས་མས་ཡྱིན་ན་ཨ་མ་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྟ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ཡན་ལོན་པར་ཨ་མ་གཅྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ལ་ལྟ་དགོས་པ་རྤེད། ད་བུ་བཅོལ་ཁང་དྤེ་ཁང་
མྱིག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕྱིའྱི་བུ་ཕྲུག་འཆམ་འཆམ་ལ་འགོ་ས་དྤེ་ཚོར་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ལ་གཞུང་གྱིས་ངྤེས་པར་དུ་གཅྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་བྱྤེད་
རྤེད། ཡང་དྤེ་མྱིན་ན་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སོགས་མྱི་སྤེར་གྱིས་དྤེ་འད་བུ་བཅོལ་ཁང་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
མ་རྤེད། གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་

ཡྱིན་དུས་བུ་བཅོལ་ཁང་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབས་བསྡད་འདུག བཀའ་ཤག་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་ཞྤེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ཐད་ཀར་རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཤོག་གངས་ ༣༣༡ དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་རྱིས་འགོ་

དོན་ཚན་ལྔ་བ་དྤེ་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕོགས་བསོད་ཟུར་ཕོགས་སོར་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་འགྱིམ་
འགྲུལ་དང་ཕོགས་བསོད་ཟུར་ཕོགས་དྤེ་དགྤེ་རྒན་དང་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་

སོར་ལ་འབུམ་ ༩༥༢,༥༠༠ ཞུས་འདུག དྤེ་ངས་བསམ་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཡར་མར་གངས་སྱིད་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་བུ་
ཕྲུག་ཚོར་རླངས་འཁོར་གས་ནས་ནོར་གྱིང་དང་མྤེག་ལོ ར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཡར་མར་སྤེལ་འདྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་
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རྤེད་དན་གྱི་འདུག ད་ལོ་ངས་གོ་བ་ལྟར་ན་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ཡར་མར་ལ་སྤེལ་འདྤེན་བྱས་པའྱི་འགོ་སོང་ཟླ་རྤེར་ཁྱོན་བསྡོམས་
སོར་མོ་ཁྱི་བདུན་སོང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་བུ་ཕྲུག་ཚོ་སྤེལ་འདྤེན་གྱི་

འགོ་སོང་ལ་སོར་མོ་འབུམ་དགུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ ༢༠༡༤ དང་། ༢༠༡༥ ལ་ཁྱི་ལྔ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་

འབུམ་དགུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སམ་བོ་ཊའྱི་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ཁྱབ་ཁོངས་
ཡྱིན་ནའང་འད་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ཡར་མར་བསལ་བ་ལ་ཉྤེན་ཁ་ཚ་པོ་ཞྤེ་དག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལམ་ཁ་ཡག་པོ་མྤེད་པ་དང་བུ་ཕྲུག་
ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་ཕ་མ་ཚོར་ཐུགས་ཁལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། གལ་སྱིད་བུ་ཕྲུག་སྤེལ་འདྤེན་བྱྤེད་པའྱི་

རླངས་འཁོར་ཞྱིག་ཉོས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ལས་བྱྤེད་ག་བྱྤེད་ཀྱི་སོར་མོ་ལ་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལོ་དགུ་བཅུ་ལ་སོར་མོ་
འབུམ་དགུ་བཅུ་འགོ་གྱི་ཡོད་སབས། བུ་ཕྲུག་སྤེལ་འདྤེན་བྱྤེད་པའྱི་རླངས་འཁོར་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་

འདུག དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག འདྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་ཕོགས་བསོད་ཟུར་ཕོགས་རྱིས་འགོ་ལ་
འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ངའྱི་ས་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་ཙམ་གྱིས་མཚམས་འཇོག་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ནས་གནང་
མཁན། ༡༩༦༠།༧༠ ནས་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན། ལྷག་པར་དུ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་གནས་

བབ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཞྱིབ་ཚགས་གནང་མཁན་རྤེད། ད་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་ ༣༠ དང་
༤༠ བར་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་རྤེད། སྱི་ནོར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡོ་རོབ་ཁུལ་ལ་ཐོག་མར་

ཆྱི བ ས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི ་ སབས་སུ་གཙོ ་ བོ ་ གདན་འདྤེ ན ་ཞུ་མཁན་ནང་ནས་གཙོ ་ བོ ་ Mr Michael Van Walt
Praag དང་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཟླ་ Ms Johanna Catharina Boltjes ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་འདྱིར་ཕྤེབས་ཡོད་དུས་ང་ཚོའྱི་

ཕྤེབས་བསུའྱི་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ Germany ནང་དུ་ང་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ལ་སྱིག་

འཛུགས་གལ་ཆྤེ ་ཤོས་གཉྱི ས ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོད་པ་རྤེ ད ། གཅྱི ག ་དྤེ ་ ICT རྤེ ད ། གཞན་དྤེ ་ Tibet Initiative
Deutschland ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེས་ལོ་མང་པའྱི་རྱིང་ལ་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ Germany ཡོངས་རོགས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་

ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེ ད། གཙོ ་བོ་དྤེ་ Berlin ལ་གནས་བསྡད་ཡོ ད་པ་རྤེད། དྤེ འྱི་ ཚོ གས་གཙོ་ Mr Wolfgang
Grader འདྱི ར་ཕྤེ བ ས་ཡོད ་རྤེ ད ། ཁོང ་ལའང་ཕྤེ བ ས་བསུ་ཞུ་རོག ས་གནང། ཁོ ང་རང་གྱི ་ ཕག་རོག ས་ Ms Erika
Eliner འདྱིར་ཕྤེབས་ཡོད་རྤེད། ཁོང་ལའང་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་དང་འབྤེལ་བ་

ཡོད་པའྱི་གོག་བརན་ Longing for Tibet ཟྤེར་བའྱི་ A life in exile བཟོ་བསྐྲུན་གནང་མཁན་ Mr Christian
Beyer ཁོང་རང་ཡང་འདྱིར་ཕྤེབས་ཡོད། དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་ཕབ་བསྒྱུར་དང་

དཔར་བསྐྲུན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་འཆར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་སོན་མ་ནས་དགོངས་འཆར་དྤེ་འད་གནང་
སོང་། དྤེ་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་སོབ་སོན་གནང་སངས་
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དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བཟང་སོད་ཀྱི་སོར་ལ་སོབ་སོན་གནང་བར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་གང་འད་

བྱས་ཏྤེ་འདྤེམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།
སྱིར་བཏང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་བཀའ་སོབ་གནང་བར་ཕར་ཚུར་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོས་འབྤེལ་ཡོད་བདྤེ་སྲུང་

ལས་ཁུངས་དང་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གལ་སྱིད་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ཡང་ང་རང་ཚོ་ལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ལམ་སོན་ཞུས་པ་དང་། ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཕར་
ཚུར་གཏོང་བ་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་གྱི ས་ཟུར་དུ་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འད་

ཡོད་པ་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཡྱིན་ནའང་བཟང་སོད་དང་གནས་སངས་གཅྱིག་པ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བཟང་སོད་ཡྱིན་
ནའང་སབས་དང་དུས་ལ་གཟྱིགས་དགོས་པ་དྤེ་འད་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་སོབ་གྲྭ་

ཁག་གྱི་ནང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་དོ་བདག་གྱི་དུས་ཚོད་རྤེད། སོབ་
གྲྭའྱི་གུང་སྤེང་གྱི་དུས་ཚོད་དང་སབས་བསྟུན་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་

སོང་ཚོགས་པའྱི་སོར་ནས་འཐུས་ཤོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་བྱུ ང་གྱི་ཡོད་པ་

རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ། སྱིར་བཏང་ནས་
བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་ཁོ་ཚོས་ཉན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་
ཚོས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ནའང་ཁོ་ཚོས་འཐུས་ཤོར་སོང་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་རྱིས་སོད་ལྤེན་བར་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་དུས། གཙོ་བོ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྤེམས་གནས་ཆགས་པ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་མ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་རྱིགས་གཅྱིག་སྱིར་བཏང་སོན་མ་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་རྱིགས་གཅྱིག་སོན་མ་ནས་
ཕར་ནང་ལ་ཡོད ་པ་ཙམ་ལས་དམྱིགས་བསལ་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གོ་སབས་

བཟུང་ནས་སོབ་ཁྱིད་ཡྱིན་ན་ཚུལ་བཞྱིན ་དུ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་

དངོས་སུ་ཤྤེས་ཚད་ཀྱི་སང་ནས་འཐུས་ཤོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཁག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུ་ཕྲུག་
ཚོའྱི་སྤེམས་ཁམས་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཚོས་སྤེམས་ཁམས་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལྷྱིང་མ་
འཇགས་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཞྱི་ར་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེས་སོབ་སོང་ཡག་པོ་

སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་རྤེད། དཔྤེར་ན་སོབ་ཕྲུག་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་པུ་ལ་བལྟས་
ནས་སོབ་སོང་ཡག་པོ་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག འཛིན་གྲྭ་ལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་

འདུག ང་རང་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་རྱིས་སོད་ཀྱི་སབས་སུ་དགྤེ་རྒན་ཚོས་ཐུགས་སྤེམས་སོ་

པོ་མ་བྱུང་ནས་གསུང་སད་ཤོར་བ་དང་རྣམ་འགྱུར་བསན་པ་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནས་ལྷྱིང་ཞྱིག་འཇགས་སོང་། དྤེའྱི་རྤེས་
སུ་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་ཤག་ཤག་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་མྱི་གནང་མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་

མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ན་ག་པར་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་རྤེད། ཟླ་ཕོགས་ཤྱིག་
སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བུ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བུ་ཕྲུག་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པ་རྤེད་བསམ་
མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཁྱད་པར་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གང་

ལྟར་ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་བཤད་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དཔྤེར་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཉྱིས་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཡྱིག་རྒྱུག་དྤེ་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་
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ནང་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཟུར་དུ་ཟབ་སོང་དྤེ་འད་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀྲ་པོ་ཡོད་དུས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་དང་གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་འདུག

གང་ལྟར་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ལྷྱིང་མ་འཇགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་དྤེ་ཡོང་
བའྱི་རྒྱུ་རྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་འཐུས་ཤོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་གྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་པའྱི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་ལ། དྤེས་རྤེན་བྱས་ནས་ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་འགོ་སྱིད་པ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ལལ་མྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་བར་ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ ས་པའྱི་

དྱི་བ་གནང་བ་རྤེད། ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སྤེང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁྱོན་
བསྡོམས་སོབ་ཕྲུག་སོང་ཕག་ ༢༢ ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་ཆགས་

བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ད་ལྟ་ཡང་རང་འཇགས་རྤེད། ད་ང་ཚོས་སྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་ཐོ་གསར་པ་བངས་
ཡོང་དུས་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་རྤེས་མའྱི་ལས་བསྡོམས་སབས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ཡོན་འཕར་ཆ་དྤེའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་གནས་ཚུལ་

གསལ་པོ་ཤྤེས་མ་སོང་། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རྤེད། ཕོགས་དང་སོབ་
ཡོན་དྤེ་ཚོ་ཡར་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཕར་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཡར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ཡར་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཕར་འདུག འཕར་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོད་
ཁྱྱིམ་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལག་ལྤེན་

འགོ་ཐུབ་པ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་ཕུགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ལྟར་བཞག་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དང་པོ་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡག་པོ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ལས་འགན་

དང་པོ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ སོན་སོབ་ནང་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་དྤེར་
འགོ་འཛུགས་གནང་སོང་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་དྤེ་མ་རྤེད། སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་དྤེ་སོན་མ་
ནས་ལག་ལྤེན་ལ་བསར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ལ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་བཟུང་འགོ་བཙུགས་
ནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་བྱས་ཏྤེ་རྱིམ་པས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཕོགས་འབབ་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་སམ་བོ་ཊའྱི་དགྤེ་ལས་ཀྱི་ཕོགས་འབབ་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་

ཀྱི་ཕོགས་འབབ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་འད་པོ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འཆར་གཞྱི་དྤེའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་སོ ར་དྤེ་ངས་རྡོག་ཁྤེས་ཕར་གལགས་པ་འད་པོ་མྱི་འོངས་ཀང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་

སོན་སོན་མ་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་འགན་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁུར་དང་ཁུར་

བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སོན་འགོ་འཛིན་གྲྭ་ ༣ པ་ཡན་ཆད་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་རོག་གནང་དགོས་པ་
དྤེ་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་གཏན་འབྤེབས་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དྤེ་ནས་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་སྤེལ་འདྤེན་གྱི་དངུལ་རྱིས་སང་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་ད་ལྟ་

གསལ་པོ་ཞྱིག་རྱིས་འགོ་དྤེ་ཧ་གོ་མ་སོང་། དྤེ་སམ་བོ་ཊའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡྱིན་ནམ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེའྱི་རྱིས་འགོ་དྤེ་ཤོག་གངས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གསུངས་གནང་བ་ཡྱིན། ༣༣༨ དྤེ་རྤེས་སུ་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ལ་ཡང་བཀའ་ལན་
གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་སྐུ་

བཅར་འབྤེ ལ ་མཐུད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་ གཞུང་ཞབས་པ་ Mr. Gurucharan Singh ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༡༤ ནས་བྱས།
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་གནང་བསྡད་ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་རྱིང་ཐྤེངས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁོང་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ནས་འཛུལ་ནས་ Africa ཡྱི་ལུང་པ་

Mozambique ཟྤེར་བ་དང་ Kuwait, Madagascar, Abu Dhabi དྤེ་དག་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་འདུག ཕྱི ་

ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ Australia, Sydney ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སབས་དྤེར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་

མཆོ ག ་མཇལ་རྒྱུའྱི ་ གོ ་ སབས་བྱུང་བ་དང་དྤེ འ ྱི ་ རྤེ ས ་སུ་ Afghanistan དང་ London, Algeria བཅས་ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༡༤ ནས་བཟུང་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕག་ལས་གནང་ནས་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ཕྤེབས་པར་ཚང་མས་
དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐད་ཀར་རྱིས་འགོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཡོད། དྤེ་ཞུས་ཆོག་པ་བྱོས། གོང་དུ་
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།
ད་ལྟ་འདྱིར་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༥ ཀ་མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ལས་ཟུར་འཛར་ ༡ དྤེ། ཤོག་གངས་ ༣༡༢ ཐོག་གྱི་ནང་གསྤེས་

ཨང་ ༥ དྤེ་ལ་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རའྱི་ཁྱད་ལས་སོབ་ཡོན་ཞྤེས་སར་ ༢༠༡༥ དང་ ༡༦ ཞྤེས་བྱུང་འདུག ད་ལོ་ ༢༠༡༦
དང་ ༡༧ ལ་གནང་མྱི་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༣༡༤ ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༣ ཁ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ཨང་ ༡༤ ཐོག་ལ་སང་ཏོག་སོབ་

གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་ལས་འཆར་ཞྤེས་བཀོད་འདུག དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་འབུམ་ ༢༥༠ ལ་བཙོང་རྒྱུ་དང་། ཚོད་དཔག་འགོ་བ་
ལ་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གྱི་འཆར་གཞྱི་རྤེད་འདུག དྤེ་ལབ་པའྱི་སབས་སུ་རྣམ་པ་ཚོས་ཉོ ་མཁན་རག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།
ཡྱིན་ན་ཚོད་དཔག་རང་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཤོག་བུ་དྤེ་ག་རང་གྱི་ ༣༡༥ ཐོག་ལ་ ༡༌༤ ག་པ་ཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་ཁག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་

གསྤེས་ ༨ ལ་འགོ་འཁྱིད་དང་སོབ་འཁྱིད། ཚོགས་འདུ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔྤེ་བཞག་ན་ས་ལོ་
༩,༤༢༧,༠༠༠ ཙམ་སོང་འདུག ད་ལོའ ་ི བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ ༥༣ ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་འདུག

བྱས་ཙང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ག་རྤེ་མར་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་སོབ་མ་ ༣༠༠ ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་དྤེས་ཁ་
གངས་ཉུང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགོ་འཁྱིད་དང་སོབ་འཁྱིད་ལབ་
པའྱི་སབས་སུ་ད་ལྟ་ཞུ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་ཞུ་གྱི ་ཡོད་ན། ཡང་ན་དྤེའྱི་སང་ལ་ཟབ་སོང་ཁ་སྣོན་དྤེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
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དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༣༡༦ ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་ ༡༌༤ ཅ་ནང་གསྤེས་ ༩ ལ་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྤེས་ཚོས་བོད་

མྱིའྱི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་དང་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་སངས་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཕག་དངུལ་ག་ཚོད་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ།
དྤེའྱི་ལས་འཆར་ག་རྤེ་འད་པོ་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཤྤེས་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་།

དྤེ་ནས་མར་ཤོག་གངས་ ༣༡༧ ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་ ༡༌༤ ཆ་པའྱི་ནང་ལ། སྦུན་ཐར་དགྤེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་དང་

འབྤེལ་བའྱི་ནང་གསྤེས་རྱིས་འགོ་ ༡༤ ནང་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི་ནས་ཕྱིར་སྦུན་ཐར་སོ་བཤུད་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནང་ནས་

སོ་བཤུད་ག་རྤེ་བྱ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་དྤེ་སོར་ ༤༧༦༠༠༠ འབུམ་བཞྱི་དང་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་རྤེད་
འདུག དྤེའྱི་སོར་ལ་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱི་འདོད་པ་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་དུས་ཚོད་བསྱིད་
ཚགས་བྱས་ཏྤེ་གོ་སབས་ལྤེན་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གལ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གལ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་

ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཁ་དང་ག་གཉྱིས་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ག་པའྱི་ནང་ལ་མཐོ་རྱིམ་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་འདྱི་
འད་ཞྱིག་བཀོད་འདུག སྨན་པ་དང་ཁྱད་ལས་སོབ་སོང་ཆྤེད་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཐུང་ཟུར་སོང་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེ་ག་རང་ ༤

པའྱི་ནང་ལ་དུས་ཐུང་ཟུར་སོང་སོབ་ཡོན་ཞྤེས་བཀོད་འདུག དྤེ་གཉྱིས་བར་ཁྱད་པར་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
དང་ཆབས་གཅྱིག་ང་ཚོར་བོ་ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡྤེའྱི་ཨྤེམ་ཆྱི་ཡྱི་ཞབས་སྤེགས་གཉྱིས་དྤེ་ ལོ་སོན་མ་

བཀང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ད་ལོ་ངྤེས་པར་དུ་ཁྤེངས་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྨན་པ་

དང་ཁྱད་ལས་པ་གཉྱིས་མཉམ་བསྤེས་གནང་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་ཁ་སང་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། མཐོ་སོབ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོར་མོ་འབུམ་གསུམ་གནང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ངས་གསལ་པོ ་གོ་མ་སོང་། གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་འཕོད་བསྤེན་རོགས་སོང་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ཁ་སང་འཕོད་

བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་འཕོད་བསྤེན་སང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ TB ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལ། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སོབ་

ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ TB ན་ཡྱི་འདུག ན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་སོབ་གྲྭའྱི་ཉལ་ཁང་དང་སྡོད་ཁང་དྤེ་ཚོ ར་རླུང་འགོ་ས་
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ཡག་པོ་མྤེད་ཙང་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གལ་
སྱིད་དྤེ་ཚུད་ཀྱི་མྤེད་ན་དྤེ་ཚུད་པར་གནང་རོགས་གནང་། སྱིར་བཏང་འཛུགས་སྐྲུན་དྤེ་ཚོ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ནའང་། གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་སྤུས་དག་ཅྱིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་
བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་།

གཙོ་བོ་དྤེ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ Nutrition ཟས་བཅུད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཡང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་

མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་རང་གྱིས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་མྱིན་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་རྱི་མོ་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཐྤེ་ཇུས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་སོབ་ཕྲུག་རང་ཉྱིད་

ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་གོ་སབས་མང་པོ་སྱིན་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་རྤེད་འདུག་བསམ་
གྱི་འདུག ང་རང་རང་གྱིས་མཐོང་སོང་། སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱིས་རྱི་མོ་བྱིས་དུས་དྤེ་འད་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཚོན་ཁ་སྤེར་
པོ་ཐོངས་ཞྤེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་སོབ་ཕྲུག་ལ་བསམ་བོའ ་ི རང་དབང་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ལ་རང་དབང་མྤེད་པའྱི་

རྤེན་གྱིས་རྤེས་སུ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་དུས་སོ་སོས་བསམ་བོ་གཏོང་མྱི་ཤྤེས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཅུང་འཕད་ཀྱི་འདུག དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ནས་བསམ་བོའ ་ི རང་དབང་སྱིན་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
ཆྤེན་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བསམ་བོ་གཏང་རྒྱུའྱི་སང་ལ་ཤུགས་རྤེན་ཆྤེན་པོ་ཐྤེབས་ཀྱིའདུག སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་

ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཡང་བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ནས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་
ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་སང་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་ནན་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་འདྱི་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་ཚར་སོང་། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་ ༢༠༡༤།༧།༡ ནས་
བཟུང་མར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྲུ་གུ་

གསུམ་ལས་ལྷག་ཡོད་པ་ད་ལྟ་སོབ་སོང་བྱྤེད་མུས་ཀྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་
ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དྤེ་གངས་སྱིད་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་གཞུང་ཞབས་མྱིན་པའྱི་གཞན་སྡྤེ་ཚན་ཁག་ལ་ས་མྱིག་ལྔ་ཡོད་གསུངས་པ་
དྤེའྱི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དངོས་གནས་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་སྡྤེ་ཚན་གང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་

ནའང་དགོངས་པ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། ཁ་སང་འཕོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་

བཀའ་གནང་བ་རྤེད། རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོར་བ་གཅྱིག་པ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཨྤེམ་ཆྱི་མྤེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིར་ཨྤེམ་ཆྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཨྤེམ་ཆྱི་དྤེ་ཡང་ child specialist རྤེད། དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་གངས་སྱིད་བུ་བཅོལ་ཁང་ལ་བཅོལ་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ས་མྱིག་ཁྤེངས་ཚར་བ་རྤེད། ཁོ་རང་གཅྱིག་
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པུས་འདྱིར་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གྱི་སྤེས་མས་མར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་
དུས་བུ་ཕྲུག་དྤེ་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་ལ་བསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡར་ལམ་སྤེང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ས་དྤེ་འདའྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ འྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་སྱི་ཡོངས་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་

གཏོགས། སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་རང་གྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་ཕྤེ བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཨྤེ་ཡོད་
བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། ད་གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དང་
གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་སྡྤེ་ཚན་

ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བགོ་བཤའ་གནང་གྱི་འདུག དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁག་གཅྱིག་གྱི་བརྤེན་བཞུགས་རྤེད་
ཅྤེས་སོབ་གྲྭ་ལ་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ཕར་འཁྱིད་ཀྱི་འདུག ཁག་གཅྱིག་གྱི་ཐུགས་སོ་རྤེད་ཅྤེས་སོབ་གྲྭ་ནས་དགོངས་པ་

ཞུས་ནས་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཡང་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ཆང་ས་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་པ་ཞུས་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མས་སོབ་གྲྭ་
དང་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་བཞག་ནས་དྤེ་འད་ལ་འགོ་བའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེའྱི་ག་པ་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། གཅྱིག་སོབ་སོང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་གྱི་འདུག གཉྱིས་ནས་ང་སྡྤེ་ཚན་འདྱི ་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་ཕོགས་

རྱིས་ཀྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་གྱི་འདུག དྤེས་མ་འོངས་པར་བུ་ཕྲུག་གྱི་ཚར་ལོངས་དང་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་བསམ་
བོ་ལ་སོན་ཞྱིག་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོ་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔྤེ་
མཚོན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་སོན་མ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡྤེའྱི་སོབ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་གྲྭ་ལ་སོབ་ཕྲུག་ག་

ཚོད་ཡོད་ནའང་། ཨ་མདོ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཁམས་པ་སུ་ཡྱིན་མྱིན། དབུས་པ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།

འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་པ་མ་གཏོགས། སྡོད་ཁང་ནང་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་

བསྤེབས་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ལ་འཐྤེན་འཁྱྤེར་སོགས་ཀྱི་བསམ་བོ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ལ་ཡང་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བསྤེབས་ནས་འགོ་བཙུགས་སོང་། སོན་མ་ང་ལ་དྤེ་འད་མྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་ཡོང་
གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་སྤེམས་པ་སོ་དགོས ་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་མཚོན་གཞན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་
མ་ང་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཁང་ཚན་བཞྱི་ཡོད། སྤེ་ར། འབས་སྤུངས། དགའ་ལྡན། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ་ཞུས་

ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དུས་ང་ཚོས་མྱིང་ཙམ་ལས་དོན་དམྱིགས་བསལ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྤེས་སུ་དྤེ་མྤེད་པར་བཟོས་འདུག ང་
ཚོས་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་དྤེ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ཙམ་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་
རྤེད་ཟྤེར། དྤེ་ཡག་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བསྡུས་སོང་། ངས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་། དྤེ་ནས་ང་ཚོ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡྤེའྱི་སོབ་

ཕྲུག་གཉྱིས། ༡༩༧༨།༧༩ གཡས་གཡོན་ལ་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཕྤེབས་སོན་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཞལ་འདོ ན་གྱི་
དཔྤེ་ཆ་སོར་གྱི་ཡོད་པ་ལས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་འད་ག་རྤེ་
ཡྱིན་མྱིན་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཝ་ར་ཎ་སྱི་ལ་མར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ཁྱྤེད་རང་ཆོས་བརྒྱུད་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་སབས་

སུ་ཁོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་པ་ཡྱིན་ལབ་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ས་ས་རྱིང་མ་སོགས་གང་རུང་ཞྱིག་ལབ་དགོས་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤྱིག་ལ་འཛུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བ། དྱི་བ་འགོད་མཁན་གྱིས་གནས་བབ་ཏག་ཏག་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ནང་པ་ཡྱིན་ལབ་འདུག བྱས་ཙང་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་

ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་སོན་མ་ནས་དྤེ་འད་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་སབས་ནང་པ་ཡྱིན་ལབ་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གཉྱིས་ཝ་ར་ཎ་སྱི་
མ་ཐོན་བར་དུ་ནང་པའྱི་བུ་གཉྱིས་ཞྤེས་མྱིང་བཏགས་པ་རྤེད། ག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཡར་བསམ་བོའ ་ི གནས་ཚད་ཡར་
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ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ ཞྱི ག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ ཚོའྱི ་སོར ་ང་ཚོས ་ཡྱི ད་གཟབ་ཅྱི ག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ ས་ཞུ་རྒྱུ་ལས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཐུས་ཤོར་འགོ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བོ་འཚབ་ཀྱི་སང་ནས་སོན་བརོད་བྱས་པ་དྤེ་འད་མྱིན། ང་རང་གྱི་ཚོར་
བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་
སང་ལ་བཀའ་ལན་མྤེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆོས་ལུགས་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། ནང་པ་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་འགྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་བྱས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཁག་
ཅྱིག་ཕྤེབས་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་གཉྱིས་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྤེབས་རྒྱུ་རྤེད། ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་

གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིྤེས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབ ས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བསྤེབས་
ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱི ག་བཀའ་བོན་མཆོག་དྤེ་སོན་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གསུམ་གྱི ས་གཏང་གནང་བའྱི་ ་དྱི་བ་ཁག་ལ་
གསལ་བཤད་གནང་རོགས།

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཞལ་ལག་གོང་དྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེའྱི་སོར་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རའྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་ན་ནྱིང་འདུག་ད་ལོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ། ད་ལོ་ནས་བྱས་

ཏྤེ་སོན་མའྱི་སོབ་ཡོན་གནང་སངས་དྤེ་མཚམས་བཞག་པ་རྤེད། སོན་མ་ཁོ་ཚོས་སོབ་ཡོན་གནང་སངས་དྤེ་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་
ཕྲུ་གུ་འདྤེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་ཕར་བཏང་སབས། ཕྲུ་གུའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ནས་ཁ་སོང་གྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་གནང་སོལ་ཞྱིག་
ཡོད་རྤེད། ད་ལོ་ནས་དྤེ་མྤེད་པ་བྱས་ནས་དྤེའྱི་ཚབ་ཏུ་སྱིད་སོང་གྱི་ཆྤེད་ལས་སོབ་ཡོན་དྤེ་ཟུར་དུ་ནུས་པ་འཐོན་པ་དང་།

དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ལ་བལྟས་ནས་དྤེར་འགྱུར་བ་སོང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་སང་ཏོག་སོབ་གྲྭ་ཚོང་བསྒྱུར་སོར་འབུམ་
ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་གསལ་འདུག དྤེ་ཚོད་དཔག་རྤེད་དམ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག་པས་དྤེ་ཚོད་དཔག་རང་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་འགོ་ཁྱིད་དང་ཟབ་སོང་ནང་ན་ནྱིང་དང་ད་ལོ་བར་དུ་དངུལ་འབོར་གྱི་ཁྱད་པར་ད་ལོ་ཉུང་བ་འདུག་པས་ད་

ལོ་ལས་འཆར་ག་རྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བྱས་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་རྒྱུན་སོང་བྱྤེད་དགོས་པ་

ཁག་ཅྱིག་གསར་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལོའ ་ི ནང་ཁུར་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ན་
ནྱིང་གྱི་ནང་ལ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆྤེན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།
དྤེར་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ན་ནྱིང་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཤྤེས་ཡོན་ལ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བྱས་པ་རྤེད་དྤེ་
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ད་ལོ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ན་ནྱིང་དཔྤེ་མཛོད་དོ་དམ་པས་སོབ་ཡོན་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།
ད་ལོ་དྤེའང་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཡྱིན། ཁྱོན་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལོ་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལོ་མར་ཆགས་ཀྱི་འདུག

ལས་འཆར་དྤེ་དག་ད་ལོ་ལག་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་དུས་ཁྱད་པར་དྤེ་སོང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སོབ་ཀྱི་
ལས་འཆར་དྤེ་ད་ལོ་གསར་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཉྱི་ཧོང་གྱི་རོམ་སྱིག་པ་སྱིར་རོམ་སྱིག་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་དང་བྱྤེ་བག་ཏུ་བོད་
ཀྱི་རོམ་སྱིག་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་བུད་མྤེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་

ཞྱིག་འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་གང་སར་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལུང་པ་སོ་སོས་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོར་ལྟ་སངས་གང་འད་ཡོད་མྤེད་ལ་
གཞོན་སྤེས་ཚོས་བསམ་བོ་དྤེ་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་བཤད་ནས། ར་བའྱི་རོམ་སྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ཕོགས་སྱིག་བྱས་པ་
ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས་གཞོན་སྤེས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་སྙན་རོམ་གྱི་

ལས་འཆར་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་པ་ཡྱིན། ཝར་ཎ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོ་ཤུགས་དྤེ་སོན་མ་བྷུན་ཏར་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཝར་ཎ་ལ་མར་སོ་

དགོས་ཆགས་པ་རྤེད། ཝར་ཎ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི གཙུག་ལག་གྱི་མཚན་བྱང་རང་ལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཅྱིག་བཏང་དགོས་པ་དང་། དྤེའྱི་

རྤེས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། ཕག་འཁྱྤེར་ཅྱིག་གནང་བ་དྤེའྱི་ཆ་ནས་ཟུར་དུ་སྦུན་ཏར་སོབ་གྲྭ་འད་བཙུགས་ཆོག་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ནང་ད་ལོ་
ཕར་སོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་དམྱིགས་སོ་ལ་འཆར་འགོད་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟུར་སོང་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་གཉྱིས་

ལས། དུས་ཐུང་དང་ཁྱད་ལས་ཡོད་པ་དྤེ་གཉྱིས་མྱི ་འད་བ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་དུས་ཐུང་

དང་ཁྱད་ལས་ཞྤེས་པ་གཅྱིག་དང་ཡང་འོག་དྤེར་དུས་ཐུང་ཞྤེས་པ་གཅྱིག་ཡོད་རྤེད། དང་པོའ ་ི དུས་ཐུང་དང་ཁྱད་ལས་དྤེའྱི་

ནང་ལ་སྨན་པའྱི་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ལྷོ་བྱང་གཉྱིས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉྱི་ཤུ་རྤེ་བཅས་བསྡོམས་པའྱི་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་རྤེད། ལྷོ་
ལ་ C.E.T. COMMON EXAMINATION སོད་རྒྱུའྱི་དྤེའྱི་ཆྤེད་ལས་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པའྱི་འགོ་གོན་
ཞུས་པ་ཡྱིན། སྨན་པའྱི་སོར་དྤེར་སྨན་པའྱི་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལོ་ངྤེས་པར་དུ་རྐུབ་སྤེགས་ཟྱིན་ཐུབ་པ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་

འདུག་ཅྤེས་བཤད་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྤེམས་ཤུགས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད ། དམག་རྒྱག་མཁན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་
ཚོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ན་ནྱིང་ཚོང་དང་འབྤེལ་ཡོད་སྡྤེ་ཚན་སྱི མ་ལར་ཕྱིན་ནས་བསྱི་གནས་ཁང་དྤེ་དག་གྱིས་ཏག་ཏག་

འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་གནས་ཚད་གང་འད་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་དྤེའྱི་
སོར་ལ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སོབ་མ་དྤེ་དག་ཨང་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེར ་སོ་པོ་ཞྤེ་དག་
འདུག གཞྱི་རྤེན་ཡག་པོ་གཏྱིང་མ་ཐུབ་པའྱི་རགས་མཚན་གསལ་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་ཚོས་མཐར་བསོལ་བའྱི་གྲུབ་དོན་ཞྱིག་

རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེར་ད་ལོ་ང་ཚོས་སོབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཚུད་རྒྱུགས་ཤྱིག་བཏང་བ་རྤེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་དྤེར་གཞྱི་མ་བཞག་

པའྱི་ཐོག་དྤེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་རྤེ་ཏོག་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཅྱི ་འདྤེམས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་ བསྤེབས་ཡོང་
སྙམ་པའྱི་རྤེ་བ་བྱས་པ་རྤེད། སབས་རྤེ་སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོད་ན་ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལ་ལུས་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལོ་ཁྱད་པར་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། བསྱི་གནས་ཁང་དྤེ་སོན་མ་ང་ཚོས་སྱིམ་ལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་
ལམ་ང་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་ལ་སོང་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སབས་ཕར་ཚུར་དབྱྤེ་ཞྱིབ་བྱྤེད་སབས་ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ནང་ལ་བསྱི་གནས་ཁང་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་རྤེད་འདུག མ་སུ་རྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ང་

ཚོས་འབྤེལ་ཡོད་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆྤེད་མངགས་བཏང་ནས་ཕ་གྱིར་གང་འད་ཡོད་མྤེད་དང་། སྱིར་བཏང་
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དྤེའྱི་སང་ལ་ཟུར་སོང་སོད་མཁན་དྤེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཨ་ཀ་ཤྱི་ཞྤེས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་འདུག དྤེ་ཡོངས་

གགས་ཤྱིག་འདུག ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ནང་ལ་ཚན་པ་གཉྱིས་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྤེ་ལ་ཀུའྱི་དང་མ་སུ་རྱི་ཡོང་མཁན་
སོབ་མ་དག་ལས་ས་པོ་འདུག ཀ་ལོན་སྦུག་གྱི་ཡོང་མཁན་ཚོ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་འདུག་མ་གཏོགས། དྤེ་མྱིན་གཅྱིག་པ་
འད་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ལ་སམ་བོ་ ཊའྱི་སྡོད་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་སད་ཆ་དྱིས་སབས་དྤེའང་
འགྱིག་གྱི་འདུག སོན་འགོའ ་ི ལས་རྱིམ་དྤེ་དག་ཅྱིག་འགྱིག་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སོང་སོད་ས་དྤེ་དངོས་གནས་ཚད་ལྡན་འད་

པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས་རྤེ་བ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། གཉྱིས་པ་དྤེར་སོན་
མ་ང་ཚོས་ལྷོ་ཕོགས་བྤེང་ལོར་གྱི་རྒྱལ་སའྱི་དཀྱིལ་ལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་ཁག་ཅྱིག་རྒྱལ་སའྱི་ནང་མགོ་འཁོར་བ་

སོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། རྡ་ཝར་རང་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོར་ལག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོས་འབྤེལ་
ཡོད་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་མར་བཏང་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་དྤེ་དང་གོ་བསྡུར་བྱྤེད་སབས། ཁོ་ཚོས་དྤེའྱི་སང་ལ་

གང་ལྤེགས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་འོང་དུས་ང་ཚོས་ད་ལོ་བྤེང་ལོར་ནས་རྡ་ཝར་སོ་བའྱི་བརག་དཔྱད་ཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི ་ཡོད།
རྤེ་བ་ཏན་ཏན་རྒྱག་དགོས་པ་དང་རྒྱག་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། འོག་གྱི་དུས་ཐུང་ཟྤེར་བ་དྤེར་ཁག་ཅྱིག་མཐོ་རྱིམ་སོབ་སོང་བྱྤེད་

ཞོར་ཟུར་དུ་དུས་ཐུང་ལག་འཁྱྤེར་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་སོང་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་དཔག་པའྱི ་སོར་ཁྱི་གཅྱིག་དང་སོང་ཕག་ལྔ་
སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་དུས་ཐུང་ཞྤེས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱིད་སོང་ཆྤེད་ལས་སོར་དྤེར་ཁ་

སང་བཤད་པ་དྤེའྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་མ་སོང་བས། བསར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང་།
དྤེ་འབུམ་གསུམ་བར་དུ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡག་པ་དྤེ་འདའྱི་ནང་ཚུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཡོན་གྱི་འགོག་

རྤེན་མ་འཕད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབུམ་གསུམ་བར་དུ་སོབ་ཡོན་སར་རྒྱུ་དང་། དྤེའང་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་ར་མཉམ་དུ་བཀའ་

མོལ་ཞུས་ནས་ཁོ་ཚོས་ལས་འཆར་དྤེའྱི་སང་ལ་གོམ་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། སོན་མའྱི་ཁ་སྣོན་སོད་པའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་མཚམས་

བཞག་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་གསར་དུ་སོད་རྒྱུའྱི་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། འཕོད་བསྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྤེན་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་དང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འཕོད་བསྤེན་གྱི་ལས་

གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བརྒྱད་ལ་ཟས་བཅུད་ལྡན་པའྱི་ཞལ་ལག་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་
རྤེད། སོབ་གྲྭ་བདུན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སྨན་ཁང་དང་འབྤེ ལ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་པ་འཕོད་བསྤེན་
བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་གོས་ཚོགས་གོལ་བ་དང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ག་དྤེ་དག་གྱི་སྡོད་ཁང་སོར་སོགས་
བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་སོད་སངས་དྤེ་བསམ་བོའ ་ི རང་དབང་མྤེད་པ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ན་དྤེ་རང་སོབ་

ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་པ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རའྱི་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་
མང་པོ་སད་པ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ཉྱི་མ་ཤར་སར་ཤར་ཞྤེས་ཟྤེར་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེའྱི་ཚབ་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་ནས་ཤར་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་

འད་པོ་དང་། དང་པོ་ང་ཚོས་ཉྱི་མ་ཤར་ནས་ཤར་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་དུས་དང་པོ་ནས་ཕྲུ་གུར་བསམ་བོ་གཏོང་ས་མྤེད་པ་
འད་པོ་དང་། དྤེའྱི་ཚབ་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་ས་དྤེར་ཤར་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ཁོ་རང་གྱིས་ཤར་ས་ག་པར་ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་དགོས་

པ་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན་ CREATIVE WRITING དང་ CRITICAL THINKING ཞྤེས་པ་ང་
ཚོས་ཤུགས་གཙོ་བོ་དྤེའྱི་སང་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་བ་དྤེ་རང་ང་ཚོའྱི་གཞྱི་

རའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག CRITICAL THINKING ཞྤེས་པ་དྤེར་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་གཉྤེར་དྤེ་
ཡག་པོ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། ལམ་སྤེང་བསམ་བོ་དང་བརག་དཔྱད་མང་པོ་བྱྤེད་ནས་ངྤེས་ཤྤེས་བརྤེད་པ་
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ཞྱིག་རྤེད་འདུག གཞན་ཞྱིག་གྱི་འབོད་སྐུལ་རྤེད་འདུག་པས་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་བྱས་ནས་དྤེ་རང་ལ་མཚམས་བཞག་
ཆོག་པ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་རྱིང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཚར་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་ཚོགས་ཐྤེངས་གཅྱིག་འཕར་
མ་ཞྱིག་ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་དགོས་འཁྤེལ་ས་རྤེད། དགོངས་འཇགས་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་
བཟོད་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ལྔ་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་

ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ཟུར་འཛར་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ནང་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཞྤེས་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས། ང་ད་ནངས་ཞོགས་
པ་ཚོགས་ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་བསར་ལྡབ་ཆགས་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ། དང་པོ་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་སོར་
དྤེ་ཡྱིན། ངས་དྤེར་སོན་བརོད་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱིན་གཙོ་བོ་དྤེ་དོགས་གཞྱི་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དང་པོ་དྤེ་རྱིགས་
ལམ་གྱི་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེང་སང་རྱིགས་ལམ་དགྤེ་རྒན་མང་ཆྤེ་བ་ཆོས་སྡྤེ་ཆྤེ་ཁག་ནས་ཕྤེབས་

པ་ཡྱིན་ཙང་མང་ཆྤེ་བ་རྱིགས་ལམ་ལ་མཁྱྤེན་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རང་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་
པོ་ཆྤེས་ཚད་མ་རྱིགས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་དང་བསྟུན་ནས་རྱིགས་ལམ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པར་

བརྤེན། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་དྤེབ་ནང་བཞག་སྡོད་པ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བྱས་ནས་ལས་གཞྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ལ། དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ནུས་པ་ག་ཚོད་འཐོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད།

རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ རྤེད་ཅྤེ་ན། ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན། ང་ ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ ལོར་ས་རཱ་ལ་ཏོག་ཙམ་བསྡད་པ་རྤེད།
སབས་དྤེ་དུས་ས་རཱ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་བདུན་ཕག་ཅྱིག་ནང་གཟའ་ལྷག་པ་དང་པ་སངས་ཡྱིན། ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་

དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་དགུ་ནས་དགུ་དང་ཕྤེད་བར་རོད་པ་རྒྱག་པའྱི་རྱིག ས་ལམ་གྱི་སོབ་ཁྱིད་ཅྱིག་དར་བ་རྤེད་དྤེ། མྱི་མང་ཆྤེ་
བས་ཀམ་པ་ལྱིས་བཏུམས་ནས་བསྡད་སྡོད་པ་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་སང་ལ་ནུས་པ་ཐོན་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་
སོབ་ཚན་དྤེ་མྤེད་པར་བཟོས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡོད་མྤེད་ངས་མྱི་ཤྤེས། དྤེའྱི་སབས་ལ་ང་ལ་ཚོར་སྣང་གཅྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་
ཅྤེ་ན། དྤེའྱི་ནང་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། སྱིར་བཏང་བོད་ཡྱིག་གྱི་རྨང་གཞྱི་

ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་དྤེའྱི་སང་ལ་རྱིག ས་ལམ་ཞྱིག་སང་བ་ཡྱིན་ན། རྨང་གཞྱི་བརན་པོར་འགོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད་
སྙམ་པའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་བ་རྤེད་དྤེ། སབས་དྤེ་དུས་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བ་རྤེད། ད་ལྟ་མྱི་ཤྤེས། ད་ལྟ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་

ཁག་ལ་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་མང་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་རྡ་སྤེང་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྱས་དུས་ཉྱི་མ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གང་

རུང་ནང་ལ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་རྨོ་དང་རྒྱ་མྱི་འད་པོ་དྤེ་འདས་རོད་པ་རྒྱག་པའྱི་

ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རོད་པ་རྒྱག་པའྱི་སབས་ངས་དྤེར་རྱིགས་ལམ་མཐོང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་
ཅྤེ་ན། ཁྱྤེད་རང་གྱིས་དྤེ་ལབ་དང་ཁོས་དྤེ་ཡར་ལབ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཉྱིས་ཀ་ངག་ཐོག་ཏུ་འཇུས་ནས་ཕར་རོད་བཞག་
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པ་རྤེད། དངོས་གནས་ཡར་ལན་རྒྱག་མཁན་དྤེས་ལྡོག་ཕོགས་ཤྱིག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་རྱིགས་ལམ་དྤེས་ཡྱིན་པ་མ་

ཡྱིན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཁོ་རང་ལ་རྱིགས་པའྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེར་རྨང་གཞྱི་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བསམ་བོ་ག་རྤེ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན་རྱིགས་ལམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྱིག ས་ལམ་
ཆགས་དང་མ་ཆགས་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་རྱིགས་ལམ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་

བཞྱིན་རྱིགས་པ་ཁ་སོ་ནས་སོབ་ཚན་གཞན་པར་ཡར་རྒྱས་འགོ་བར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གྱི་རྱིགས་ལམ་དྤེར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་གཏང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རོད་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ག་

ཚོད་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་རོད་པ་ཆུ་ཚོད་ཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཡོང་བའྱི་སབས་མཐའ་མའྱི་
ཐག་གཅོད་དྤེར། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དྤེ་དག་ལ་རྱིག ས་ལམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དྤེ་སོབ་པར་རྤེན་ནས་

སོབ་ཚན་གཞན་པར་ཤུགས་རྤེན་ཐྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསལ་པོ་

ཆགས་སོང་བས་དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྤེན་པས་བསྡུས་ཙམ་བྱྤེད་རོགས། ལན་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་རྒྱག་འོང་གྱི་རྤེད།)
ངས་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་འགོ་ཡོད་མྤེད་དང་། གལ་སྱིད་དྤེ་འགོ་མྤེད་པ་

ཡྱིན་ན་རྱིགས་ལམ་དྤེའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་ངྤེས་པར་དུ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ལངས་མཁན་ཞྱིག་ལངས་
ནས་རོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་རོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེར་རྱིག ས་པའྱི་འགོ་སངས་དྤེ་མ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་དྤེས་ནུས་པ་ག་ཚོད་འཐོན་གྱི་
ཡོད་མྤེད་ང་ལ་དོགས་པ་ཡོད། དྤེར་ལན་ཞྱིག་རྒྱག་རོགས་གྱིས།

དྤེ་ནས་གཞན་དྤེ་ང་མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་དྤེར་ཏོག་ཙམ་སད་ཆ་ཞྱིག་འདྱི་འདོད་བྱུང་། མ་གཞྱིར་སོབ་ཡོན་སོད་སངས་

ཀྱི་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གང་ཟག་སྤེར་གྱིས་དྤེའྱི་ཆྤེད་མངགས་དུས་ཚོད་མ་
འདང་བ་སོང་ཙང་། སད་ཆ་ཡང་ཏག་ཏག་སྡོད་མྱིན་ཧ་གོ་མ་སོང་། ལོ་གསུམ་ལ་མཐོ་སོབ་འགྱིམས་ནས་ M.A གཙུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་ཧ་ལམ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་འགོ་ཡྱི་

ཡོད་ན། གཞུང་ངོས་ནས་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་དྤེ་སོབ་གྲྭར་སད་རྤེས་དྤེའྱི་ལྷག་མ་དྤེ་བུ་ལོན་ཆགས་སྡོད་མཁན་སོབ་མ་མྱི་ཉུང་

བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ M.A གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་སོབ་ཡོན་སོད་
རྒྱུ་དྤེ་དགོས་མཁོ་ལ་བརྤེན་ནས་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན། བྤེང་ལོར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་
སོབ་གྲྭའྱི་ཉལ་ཁང་གྱི་སོབ་གྲྭར་ང་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་བསྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཉལ་ཁང་ནང་ཡར་འཛུལ་དུས་དྤེའྱི་

གཡས་གཡོན་ལ་འཕྲུལ་ར་རྱིན་གོང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲུལ་ར་གཅྱིག་བསྱིགས་བཞག་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་ལྟད་མོ་ཁང་

ཞྱིག་གྱི་སོར་བསྤེབས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་སོབ་ཡོན་དགོས་དང་མྱི་དགོས་པའྱི་བསམ་བོ་གཏང་རྒྱུ་
དང་། འཕྲུལ་ར་དང་ལག་ཐོག ས་ཁ་པར་ཉོ་མ་ཐུབ་པར་འགོ་མཁན་གྱི་སོབ་མ་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བར་ནས་
སོབ་སོང་ལ་ཁྱད་པར་དང་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བོར་ཤུགས་རྤེན་ཐྤེབས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་། གང་ལྟར་འཕྲུལ་ར་ཡོད་མཁན་
དང་མྤེད་མཁན་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཁྱད་པར་བལྟས་ནས་ཁྱྤེད་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན།

དྤེའྱི་སང་རྣམ་པ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་རྒྱུར་བསམ་བོ་ཡོད་མྤེད་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ M.A ལ་འགོ་མཁན་དང་སོབ་

སོང་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་དང་ཆ་རྤེན ་གྱིས་མ་འདང་བར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་འདུག ངས་ཀང་
མཐོང་སོང་སྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེར་ལམ་སོན་དང་ལས་ཆར་གསར་པ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། སྙྱིང་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་གནད་
དོན་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འཕོས་ཟུར་བཀོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་སངས་དྤེར་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཞུས་སོང་ཞྤེ་ན། ཝ་ཎའྱི་དགྤེ་སོབ་ཁ་ཤས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཕྱིན་

ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དྤེ་འདའྱི་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོ་སོས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་སོང་། གལ་ཏྤེ་གོ་སངས་མ་
ནོར་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འད་གསུངས་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ཝ་ཎར་ལོ་ཤས་སྡོད་པའྱི་རྱིང་ལ་དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་

འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མཐོང་མ་སོང་། གལ་སྱིད་དྤེ་འད་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་རྒན་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་
བཏང་ཝ་ཎའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སངས་འཛིན་དང་གོ་སྱིག་འོག་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་ཀྱི་

ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཁག་ཡར་རྒྱས་དང་། མཐུན་སོར་སར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཝ་ཎའྱི་སོབ་མ་རྒན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གུང་གསྤེང་
སབས་བསྟུན་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དོགས་པ་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞན་སྦུན་ཏར་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་མ་གཏོགས་སོ་སོས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་མ་སོང་།

གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སྦུན་ཏར་དགྤེ་འོས་མཐོ་སོབ་དྤེ་ཝ་ཎར་གནས་སོས་བྱས་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད།

ཟབ་སོང་དང་ཤྤེས་ཡོན་བརྤེ་ལྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཟླ་ཤས་རྱིང་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་སབས་དྤེར་གསུངས་སོང་། དྤེ་རྱིང་བཀའ་
ལན་གནང་སངས་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྦུན་ཏར་དགྤེ་འོས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ལག་འཁྱྤེར་གྱི་གནས་སངས་མྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་

ཝ་ཎར་མར་གནས་སོས་དགོས་པ་ཞྱིག བཀའ་ལན་གནང་སངས་ལ་བལྟས་ན་བཀའ་ལན་དྤེར་ས་ཕྱི་གཉྱིས་དང་ཕྱི་ནང་
གཉྱིས་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དོན་དངོས་སུ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཉྱིས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ལས་དོགས་དྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཟུར་བཀོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྦུན་ཏར་རང་གྱི་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྦུན་ཏར་དྤེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཆྤེ་བའྱི་གལ་གནད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ལའང་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་
ཡང་སོ་སོས་དོ་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཝ་ཎར་གནས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་
གསོའ ་ི ཆྤེད་དུ་དངུལ་འབོར་མང་པོ་ཞུས་སྡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་དུས་ཀང་ཞུ་

རྒྱུ་བྱུང་ལ། ད་ལྟ་ཡང་ཝ་ཎར་ཉལ་ཁང་གྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་ས་མར་ཕབ་ཆྤེད་འབུམ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཝ་
ཎ་རང་ལ་གནས་ཡོད་དུས་སོབ་གྲྭར་དྤེ་འད་བྱྤེད་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་ལྟར་རྤེད། ཝ་ཎ་ནས་ཕར་གནས་སོས་བྱྤེད་

རྒྱུ་དྤེ་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་ཞུས་འདུག གཏན་འཁྤེལ་བའྱི་ཐོག་རྡོག་རྡོག་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྦུན་ཏར་མཐོ་སོབ་དྤེ་སྦུན་

ཏར་རང་ལ་ཟླ་གངས་དང་ཚེས། དུས་ག་ཚོད་ནང་སོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། གནས་ས་ཐོག་གནས་སྡོད་པ་དྤེ་དག་གྱིས་དཀལ་
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ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ལལ་ནང་བཞྱིན་ལས་དོན་
དྤེ་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཞུ་དོན་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གཅྱིག་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་

ན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དྤེར་བཀའ་མོལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་བར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནས་བཀའ་མོལ་རསབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་རྤེན་གྱིས་བྱུང་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག བཀའ་ལན་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་བཤད་ཞྤེ་དག་མ་བྱྤེད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་

བཤད་འོང་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱས་སྡོད་དུས་དྤེས་འགོག་རྤེན་ཞྱིག་འཕད་མྤེད་དམ་
སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གལ་པོ་ཆྤེར་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་དྤེ་འདའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གང་མགོགས་ཆགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ན་ནྱིང་ཕྱི ་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་སྦྲྤེ ལ་སྱི་འཐུས་ངྤེད་གཉྱིས་འགོ་བའྱི་

སབས་ལ་ཆྤེད་དུ་གཉྤེར་ནས་དགྤེ་རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་བསངས་ནས། ཁོ་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་
འདུག་ཅྤེས་དྱིས་པའྱི་སབས་དྤེར་ཁོ་རང་ཚོས། ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་སོན་ར་རྣམས་སོབ་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་

འདུག འགོ་སངས་དྤེར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དྤེ་དག་ཚུར་ལྤེན་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཕར་བཤད་མྱི་དགོས་པར་ཕ་མ་
དྤེ་དག་གྱིས་ཚུལ་གསུངས་ཡོང་དུས་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། བསར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་དང་ངྤེས་པར་དུ་གལ་ཆྤེན་

ཞྱིག་མཐོང་ནས་སོབ་སོང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལས་དོན་དྤེ་གང་ཐུབ་ཅྱིག་བྱྤེད་རོགས་གནང་ཞྤེས་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་དྤེ་ད་ནངས་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད།

གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་སོན་ར་དང་བོད་ཀྱི ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་
གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་
ནའང་སོ་སོས་དོགས་དྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བཏང་གྱི་ཡོད་

རྤེད། དྤེའྱི་བར་བོད་ཡྱིག་དང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་སོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་འཐོན་པའྱི་
རྤེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ ཁྱབ་ཁོངས་སུ་་ཇྱི་ཙམ་གནས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་

གཞུང་ཚིག་གཅྱིག་སོང་ས་མྤེད་སར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་གཅྱིག་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་མཁན་ག་
ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་ཆྱིག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་

འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་འགོ་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་

འགོ་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཧ་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འཛིན་རྱིམ་བཅུ་

གཉྱིས་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ཚར་རྤེས་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གྤེ་ཀ་གཅྱིག་
སོབ་ས་མྤེད་པའྱི་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཨྱིན ་ཇྱི་མཐོ་སོབ་སོགས་ལ་གཏང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་

རྱིག་གཞུང་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བརླགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ནན་སྐུལ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུར་སྱིར་བཏང་འཛིན་གྲྭ་དང་
པོ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་གཏོང་དགོས་
པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་དྤེ་གངས་ཀ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བརྱི་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་རྤེད། ཝ་ཎ་དང་ས་རཱ། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་
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སྲུང་སོབ་ཀྱི་གནད་འགག་དྤེ་དྤེར་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་འདར་ཐབས་

ལམ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། སོ་སོར་དོགས་པ་སྤེ་ཡྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། སབས་བབས་ཀྱི་ལས་འགན་གྱིས་རྤེན་པས་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ན་ནྱིང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཆྤེད་དུ་གཉྤེར་ནས་མཐོ་
སོབ་ཁག་ལ་བཅར་རྒྱུ་དང་། ཅན་རྡྱི་སར་དང་བྤེང་ལོར། ཅྱི་ནའྤེ་ལ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་བཅར་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་བོད་རང་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོང་ས་ཝ་ཎ་ལྟ་བུར་ད་ལྟ་བར་དུ་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ལོ་སོན་མར་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང་སོང་། ཝ་ཎ་མཐོ་སོབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ངས་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགོན་པ་དང་
སོབ་གྲྭ་ཆོས་སྡྤེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཚང་མར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཆ་ཚང་སོབ་སྡོད་པའྱི་བསྱི་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ནང་ཆོས་དང་རྱིག་གནས་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་ནས་སྨན་དང་རྱིས་སོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ངས་དྱི་བ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་
མ་ཡྱིན་ན་ཝ་ཎར་འཛུལ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་དགུ་བར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དཔྤེ་བཞག་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་

ངྤེས་པར་དུ་ཝ་ཎར་འཛུལ་དགོས་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེའྱི་སབས་བཀའ་ལན་ལ་ང་ཚོས་ཁྱབ་བསགས་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དྱི་བ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་དྤེ་འདའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྱིན་མྤེད་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཡར་འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་དགུ་བཅུ་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེང་སང་དུས་ལ་བཞྱི་བཅུ་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། བོད་རྱིགས་མ་གཏོགས་ཚུད་མྱི་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་
གཞན་པའྱི་གོ་སབས་ལྤེན་མཁན་ཚང་མ་གཞན་པ་རྤེད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོང་སའྱི་ཁོར་ལག་ཅྱིག་ནང་ང་རང་ཚོའྱི་

བོད་ཕྲུག་དྤེ་དག་འཛུལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མྤེད་ཐོག་བསམ་བོ་གཏོང་མོང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་བཀའ་
འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེར་ལན་དྤེ་འད་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཝ་ཎ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་
ཚང་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གནས་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ན་དྤེའྱི་སང་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་གྱི་འཛིན་སོང་དྤེས་ས་བསགས་གནམ་བསགས་

བྱས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཁྱད་ལས་པ་ཁྱི་གཅྱིག་བཏོན་རྒྱུ་དང་བོད་ནང་ལ་
ཁྱད་ལས་པ་འབུམ་གཅྱིག་བཏོན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་རང་གཞན་ཚང་

མས་དྤེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད་དགའ་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་
འད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ནས་མཁས་དབང་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ཁྱི་གཉྱིས་འཐོན་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་ནང་ལ་འབུམ་གཉྱིས་འཐོན་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཁ་གསལ་
པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། འབྤེལ་ཡོད་སུ་བྱུང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་མཁས་དབང་ཁྱི་གཉྱིས་

ནས་ག་ཚོད་བསྤེབས་ཡོད་དམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཁྱི་གཅྱིག་རྤེད་དམ་གཉྱིས་རྤེད།) ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་
འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱི་གཅྱིག་རྤེད་གསུངས་སོང་ཡང་། སོ་སོས་གོ་ཐོས་བྱས་ན་ཁྱི་གཉྱིས་ཡྱིན་བསམ་སོང་། ཁ་ཤས་
ཀྱིས་ཁྱི་གཉྱིས་དྤེ་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། སོ་སོས་གོ་ཐོས་བྱས་ན་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་དན་སོང་། ལོ་
ལྔ་དང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག མཁས་དབང་ག་ཚོད་དོན་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་མཁས་དབང་གངས་འབོར་ག་ཚོད་དོན་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་ཐོན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་
མཁས་དབང་གས་སུ་འཇོག་གྱི་ཡྱིན ། དཔྤེར་ན་ཝ་ཎ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྤེང་སང་མཁས་དབང་གྱི་མྱིང་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་

ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ PhD ལག་འཁྱྤེར་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མཁས་དབང་གྱི་མྱིང་འདོགས་འདོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཝ་
ཎར་དྤེ་འད་པོ་ལོ་རག་པར་འཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཁས་དབང་ཁྱི་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གངས་འབོར་ཡར་
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སར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕན་ཐོགས་མྱི་ཡོང་ངམ་སྙམ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་མཁས་དབང་ག་ཚོད་འཐོན་གྱི་
ཡོད། ག་ནས་འཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།

གནད་དོན་མཐའ་མ་དྤེར་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁ་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོས་ཚོར་སྣང་

དང་མཐོང་སྣང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བསྤེབས་ཚར་དུས། འཐྤེན་འཁྱྤེར་དང་ཕོགས་རྱིས་མྤེད་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། གནང་གྱི་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ད་བར་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་
གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་བྱས་པ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་ནས་མ་བཤད་རང་

བཤད་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་འདྱི་གཅྱིག་མ་ཞུས་ན་གོ་མ་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་ཞུ་སངས་ནོར་བ་
ཡྱིན་ན་ཁྱྤེད་རྣམ་པས་གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས། གནད་དོན་དྤེ་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་ཨང་

གངས་ ༡༡ ཐོག་ལ་རྤེད། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་མའྱི་བོད་ཡྱིག་ཟབ་སོང་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༥ ནང་ལ་དངུལ་
འབོར་དྤེ་ཁྱི་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་འདུག ད་ལྟ་ཁྱི་བརྒྱད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ལས་དོན་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།

དྤེ་གཞན་པ་ཤྤེས་མ་སོང་སྤེ་དྲྭ་རྒྱ་ཞྱིག་སོ་ཕྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། དྲྭ་རྒྱ་དྤེར་མྱིང་ག་རྤེ་བཏགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན་བོད་ཡྱིག་སོབ་
སོང་ .com ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བརན་ཐུང་རྱིགས་མྱི་འད་བ་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། སྡྤེ་ཚན་དང་པོའ ་ི
ནང་ལ་བཙན་པོའ ་ི སབས་ལ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་པོའ ་ི སབས་མར་བལྟས་ཡོང་སབས་མང་པོ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།
གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ ༥༩ ནང་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བཙན་པོ་རབ་ཏུ་ཁོས་ནས་བཙན་བོན་རྣམས་ར་མྤེད་བཏང་

ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་བོན་པོ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ར་མྤེད་བཏང་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ར་མྤེད་བཏང་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། བཙན་པོའ ་ི སབས་སུ་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དྤེ་གང་འད་བྱས་ནས་
གནས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན་ཁྱྤེད་ཚོ་ཉོབ་ཡ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་སྡོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་དཔལ་ན་ལྤེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་དང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།

ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཙན་པོའ ་ི སབས་དྤེར་ང་ཚོའྱི་སངས་རྒྱས་དམ་པ་གལང་དྲུང་བོན་གྱིས་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ལོ་
རྒྱུས་གཅྱིག་དང་རྒྱལ་རབས་ཅྱིག་མ་རྤེད། རྒྱལ་པོ་སོ་གཉྱིས་རྱིང་ལ་གལང་དྲུང་བོན་གྱི་བསན་པ་དྤེས་བསངས་པ་རྤེད།

གལང་དྲུང་བོན་གྱི་བསན་པ་དྤེ་ག་མ་ཞྱིག་པ་དང་གྲུ་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་རབས་སོ་གཉྱིས་ནང་
གནས་ཚུལ་དང་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་མཐོང་རྒྱུ་མྤེད་ན་ཁག་མྤེད་རྤེད། སབས་དྤེའྱི་བོན་པོ་ར་མྤེད་བཟོ་དགོས་ན་བོན་ཆོས་

དྤེ་བསྣུབས་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་བསྣུབས་པ་རྤེད། བསྣུབས་དུས་སོ་སོའ ་ི བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་དྤེ་མཐོང་རྒྱུ་
མྤེད་པ་རྤེད། ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་ར་མྤེད་བཟོ་ཆྤེད་རྒྱལ་རབས་ཤྱིག་ར་མྤེད་བཟོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད། ང་ཚོས་
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པ་དྤེ་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོན་པོའ ་ི ཕག་དཔྤེའྱི་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་

ཆ་ཚང་ཡོད་དུས་རྒྱལ་རབས་སོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་བོན་གྱི་བསན་པ་ག་རྤེ་དར་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་བོན་གྱི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མདོ་སགས་སྤེམས་གསུམ་ཞྤེས་པའྱི་སབས་དྤེར་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པ་དང་། དྤེ་དག་མང་པོ་ཞྱིག་བསན་རྒྱུ་
ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཕར་ཕུད་ནས་ཆྤེད་དུ་བོན་པོར་སྨད་ར་བཏང་བཞག་པ་དང་། མཐོང་ཆུང་བཏང་བཞག་པ་དང་དམའ་འབྤེབས་
བྱྤེད་པ་དྤེ་དག་ཆྤེད་དུ་ཡར་བཅུག་ནས་དགོས་དོན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་སྱིད་སོང་

བཀའ་ཤག་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་གནས་དགོས་

པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་སོན་ལ་ང་ཚོས་དམ་ཅན་སྲུང་མར་ཐུགས་
བརག་ཞུས་པ་རྤེད། བཀའ་ལན་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ ་ན། ཕྱི་མྱིས་གནོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཆོས་ལུགས་ནང་
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ཕན་ཚུན་བར་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་མྤེད་པ་དྤེས་གནོད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་མཐུན་དང་གཅྱིག་སྱིལ་
གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཡང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ་ང་རང་ཚོས་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གའྱི་

སོབ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་དྤེ་དག་ལ་སོབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་བོན་པོར་མཐོང་ཆུང་བཏང་

བའྱི་ཚིག་དྤེ་འད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཏོག་ཙམ་བསྡུས་ཙམ་བྱྤེད་རོགས།) ལགས་སོ། ཚོགས་གཙོ་ལགས་འདྱི་གནད་འགག་

ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་པས་མ་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་འདྱིར་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནས་
སྡོད་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་ལ་གང་འད་ཞྱིག་གནས་ཀྱི་རྤེད། སོབ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་རབས་སོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་

ལ་སངས་རྒྱས་གལང་དྲུང་བོན་གྱི་བསན་པ་ག་རྤེ་རྒྱས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཕྲུ་
གུའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་འཛུལ་ན་ཕན་པ་མ་གཏོགས་གནོད་པ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ལས་གཞན་བོན་ཆོས་ལ་སྨད་ར་བཏང་བ་ཡྱིན་

ན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དྤེའྱི་ཀླད་པ་ནང་བོན་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྡུག་པོ་ཚོར་སོང་ན་འཆམ་མཐུན་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག རྡོག་ར་
གཅྱིག་སྱིལ་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་དྱི་བ་གནང་བ་དྤེར་དང་པོ་རྱིག ས་ལམ་གྱི་སོར་དྤེ་ཡྱིན།
ད་ལྟ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བསར་ཞྱིབ་བྱྤེད་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྤེ། ག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག་

བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་ངའྱི་དན་སངས་གཉྱིས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བར་
ལམ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མར་ཤུགས་བརྒྱབས་པ་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བདུན་པ་ནས་རྱིམ་པས་མུ་མཐུད་ནས་བྱ་

རྱིས་ཡོད་དུས། ཕྲུ་གུ་ཆ་ཚང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་ཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན། དྤེའྱི་སང་ལ་ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་སོབ་ཁྱིད་
གནང་རྒྱུར་ཐུགས་ཁུར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་སབས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་

བབ་གཉྱིས་ཕལ་ཆྤེར་འད་གྱི ་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ༢༠༠༡།༢༠༠༢ ནང་ལ་ང་རྒྱ་གར་ནང་མྤེད་པའྱི་སབས་རྤེད་འདུག

རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་སོང་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུར་ཕན་ཐོག ས་འདུག་ཅྤེས་ངས་གདྤེང་ཚོད་དང་བཅས་ཏྤེ་ཞུ་ཐུབ་ས་རྤེད།
ན་ནྱིང་ང་ཚོས་འདྱིར་ཕྲུ་གུ་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་ཡོངས་རོགས་སད་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་རྱིག ས་
ལམ་འདུ་འཛོམས་ཤྱིག་ཚུགས་པ་རྤེད། ཐྤེག་ཆྤེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཆོས་རའྱི་ནང་རགས་གསལ་བཏང་བ་རྤེད།
དྤེ་དུས་ང་བལྟ་བར་སོང་ཡྱིན་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཡྱིན་ཏྤེ་ག་ཚོད་ཕྤེབས་མྱིན་ད་ལྟ་གསལ་
པོ་དན་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་དུས་རགས་གསལ་བཏང་བའྱི་སབས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཅོན་ཏ་ར་སམ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

ཡོད། དྤེ་དང་དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞྤེ་པོ་ཞྱིག་རོད་ཀྱི ་འདུག ལྟ་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་དང་བོད་རྱིགས་མང་པོ་འདུག

ཚུར་ཕོགས་དྤེ་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་ཤྱིག་རྤེད། ཕར་ཕོགས་དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྤེད། དགྤེ་བཤྤེས་

ལགས་དྤེ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་ལྟོ་ཕད་ཅྱིག་བསྣམས་འདུག་ཀང་མར་བཞག་ནས་ཞྤེ་པོ་ཤུགས་དག་ནས་རོད་པ་བརྒྱབས་
སོང་། ཁོང་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ངས་བལྟས་སབས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རགས་གསལ་གཏོང་སབས་དྤེ་ག་ཙམ་
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ངག་ཐོག་ལ་ཟྱིན་བཞག་པ་དྤེ་མ་ཡྱིན་པ། རྱིག་པའྱི་འགོས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སངས་དྤེའྱི་
སང་ནས་མར་བལྟས་སབས་ང་རང་ལ་ཚན་རྱིག་མཁས་པ་གཉྱིས་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་རྡ་སྤེང་བོད་ཁྱྱིམ་དང་གཅྱིག་དྤེ་

ཐོག་ཁར་གདན་འདྤེན་ཞུས་པའྱི་སབས་དྤེར་ཉམས་མོང་བྱུང་། སོབ་འཁྱིད་བྱྤེད་སངས་དྤེར་དོ་སྣང་དང་དགའ་ཞྤེན་བྱས་ནས་
ཁོ་རང་གྱིས་སོབ་ཚན་འཁྱིད་ཐབས་ནང་འཇུག་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་ས་
རྤེད་བསམ་སོང་། དྤེའྱི་སང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བསར་ཞྱིབ་བྱ་འཆར་དྤེ་འད་མྤེད་དྤེ་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སངས་དང་སོབ་དྤེབ་དྤེ་དག་
ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཁྱྱིམ་ནང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སབས་ཚན་རྱིག་རྱིགས་ལམ་
བརྒྱུད་སོབ་ཁྱིད་སབས་ཨྱིན་སད་ནང་ལ་མཚན་ཉྱིད་ཆ་ཚང་བཙོད་ནས། དྤེ་ཡྱིན་པར་ཐལ་མྱིན་པར་ཐལ་ཞྤེས་ཟྤེར་བ་དྤེ་

དག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཚོ ད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག རྱིགས་ལམ་གྱི་དགྤེ་རྒན་གྱིས་
ལག་དྤེབ་གཉྱིས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་བར་དུ་གཅྱིག དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་དུ་གཅྱིག་བྱས་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་མ་གོ་

སབས་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བཟོས་པ་དྤེ་དག་འགྱིག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་། དགའ་ལྡན་
ཕོ་བང་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཞུ་དགོས་མྱིན་ནམ་སྙམ། དྤེའྱི་སོར་ནམ་རྒྱུན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་གྱི་ཡོད།
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་སོབ་ཁྱིད་དྤེ་དག་ཀང་གནད་དུ་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་སོབ་ཡོན་སོར་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་མར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་སབས་དངོས་གནས་

དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འོན་ཀང་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱུ་མཚན་ཞྤེ་དག་བཤད་ས་

ཡོད་མ་རྤེད་ལ། ཁོར་སད་པ་དྤེ་ང་ལ་ཡང་སད་མ་སོང་། དང་པོ་བྱས་མ་སོང་ཟྤེར་ནས་ཞྤེ་པོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ། སྱིར་བཏང་
ང་ཚོའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་ཡོན་དྤེ་དག་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱུང་ན་མ་ཞུ་རོགས་ཞྤེས་གསལ་བསགས་ཀྱི་གོང་དྤེར་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་ཞུ་མ་དགོས་ན་མ་ཞུ་རོགས་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་བྱུང་མ་སོང་། ང་ཚོས་སོབ་

ཡོན་སྱི་ཡོངས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོང་དུས་ཕ་མའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡང་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འཕྲུལ་ར་དང་དྤེ་འད་གོང་ཆྤེན་པོ་སོད་ནས་ཉོ་མཁན་ཡོད་པ་འད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ ས་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས ་ཝ་ཎ་ནས་དགྤེ་རྒན་གདན་འདྤེན ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཤད་སོང་། དྤེ་སུ་

ཡྱིན་མྱིན་ཤྤེས་མ་སོང་བས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱྤེད་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཝ་ཎ་ནས་རྒན་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་རྤེད།

ཁོ་རང་གདན་འདྤེན་ག་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྤེབས་རང་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། སབས་ཤྱིག་དམའ་རྱིམ་དགྤེ་རྒན་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་
ལ་ཟབ་སོང་སོད་པའྱི་སབས་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྤེས་ང་ཚོའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་

སོད་སབས་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཡོད། ཁོ་རང་ལ་ཁ་སད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག་བསམ་ནས་

བཤད་བཅུག་དུས། ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་དང་བཅས་པར་སད་ཡྱིག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་དོན་

ཆྤེན་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་སོད་ཅྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིག་བང་སྱིག་ཡོད། དགྤེ་རྒན་གྱི་རྱིས་གཞྱི་དྤེ་ཝ་ཎ་ནས་
ཡྱིན་པ་དྤེ་ཁོང་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བྷུན་ཏར་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་དྤེ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ངས་སོན་མ་བཤད་པ་དང་ད་ལྟ་བཤད་

པ་གཉྱིས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་དང་ས་ཚིག་ཕྱི་འགལ་ལྟ་བུ་འདུག གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཤད་དགོས་ཀྱི་

འདུག་གསུང་རྒྱུ་དྤེ། ངས་བལྟས་ན་བཤད་རྒྱུ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཉྱིས་མྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་དང་
གནས་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་སོང་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ Semester གཅྱིག་མར་གནང་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་
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ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་མཁན་ཚོ་ཕྤེབས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དྤེའང་བཏང་ནས་འགྱིག་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་བར་
དྤེར་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་སོང་བ་རྤེད། ཝ་ཎའྱི་ཉྤེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་མཆོག་གྱུར་བ་ཞྱིག་སོང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན་དགྤེ་མཚན་མྱི་འདུག ཝ་ཎའྱི་མཚན་བྱང་དྤེ་སོན་ལ་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་

པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡན་ལག་སོབ་གྲྭ་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་འཛུགས་ཐུབ་པར་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་
དང་། ཀ་སྡྤེ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པའྱི་བར་དྤེར་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་
ཡོད་དུས་ཕྲུ་གུ་མུ་མཐུད་ནས་ཝ་ཎར་མ་བཞག་ཀ་མྤེད་ཆགས་སོང་། ང་ཚོས་སྦུན་ཏར་དྤེ་ཝ་ཎའྱི་ཡན་ལག་བཟོ་ རྒྱུར་ས་

ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོ་ཚར་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་པ་དང་ཝ་ཎ་ནས་གནང་
དགོ ས ་པ་དཔྤེ ར ་ན་ essentiality certificate དང་ utilisation certificate ཁག་གཉྱི ས ་ཡོ ད་པ་རྤེ ད། ཁག་
གཉྱིས་དྤེ་སྱིམ་ལ་ཧྱི་མ་ཅལ་གཞུང་ལ་ཕུལ་ནས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡྤེའྱི་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེར་བཀའ་ཁོལ་གནང་
རོགས་ཞྤེས་མཇུག་གནོན་བྱྤེད་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལག་འཁྱྤེར་དྤེ་མ་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་རྤེད།

ཡར་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཚར་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དྤེ་ཞུས་པའྱི་གནད་འགག་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཆ་ནས་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་མ་
གྱིར་གནས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། ད་ཆ་ངྤེས་སོན་པ་གཏན་འཁྤེལ་བ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་མྱིན་ཐད་ང་

ཚོས་བཀའ་བསྡུར་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་མགོ་སོར་
བཏང་བ་མྱིན། ག་དུས་སོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་གསུངས་དུས་གོང་དུ་བཤད་པ་དྤེ་རྤེད། ཚང་མ་རྤེན་འབྤེལ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཡྱིན་དུས་

གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྤེན་སྡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། གཅྱིག་མ་བྱུང་ན་གཅྱིག་མྱི་འོང་བའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་
ལྟ་ངས་ལམ་སྤེང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་མཁན་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག ངྤེས་སོན་པས་གསུང་སངས་ལ་བལྟས་ན་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེང་སང་ཚིག་གསར་པ་ཞྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག ཉྤེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་པ་ཟྤེར་གྱི་འདུག) ཉྤེ་བའྱི་
རྱིགས་བདག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་གཅྱིག་ཕར་བཞག་ནས་དྤེའྱི་བར་གནས་ཚུལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག
ད་ལྟ་གནས་སངས་དྤེའྱི་སང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་སོན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་

བོན་གྱིས་བཀའ་མོལ་ཞྤེ་དག་མ་གནང་ན་ཞྤེས་དྤེའྱི་འགོས་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སོན་གནས་ཚུལ་དྤེ་བཤད་པར་བརྤེན་
ནས་འགོག་རྤེན་འཕད་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་གསུངས་པ་དྤེ། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཆ་

ཚང་གསན་པ་ཡྱིན་ན་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ལས། ངས་བཀའ་མོལ་མ་གནང་ན་ཞྤེས་ཞུས་པ་དྤེ་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་མ་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུང་ས་པ་དྤེར་ངས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་
ནས་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་གྤེང་སོང་མ་བྱུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཞུ་མ་ནུས་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད།

གོས་ཚོགས་ནང་དྤེ་དག་གྤེང་སོང་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མཐའ་མ་དྤེར་དགྤེ་རྒན་ལ་ཐུག་ཡོང་གྱི་འདུག དགྤེ་རྒན་ཡང་མྱི་
རྤེད་ལ་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་དང་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་དུས། གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ག་པར་བསྤེབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་

འདུག ངའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དྤེ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་པ་གཏན་ནས་མྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གནས་ས་ Shastri Bhawan མཇུག་གནོན་

སོར་བ་རྒྱག་རྒྱག་པ་ཡྱིན། མགོར་སྐྲ་དཀར་པོ་བརྒྱ་སོར་ཞྱིག་དྤེ་རང་གྱིས་སྤེས་པ་ཡོད་སྙམ། ང་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་གནས་དང་གནས་དྤེའྱི་སང་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཆྤེན་

པོས་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འགོར་ལུགས་འགོར་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་གྱི་ཆྤེད་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ནས་
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སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ས་མོ་ནས་བཞག་དགོས་པ་དྤེ་འད་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཆགས་སོང་ལ། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད། བཀའ་མོལ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་བོན་ཆྤེན་
ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་ཐག་གཅོ ད་བྱས་པ་དང་ལམ་སྤེང་གསལ་བསགས་བྱས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བྱས་པ་
དྤེས་འགོག་རྤེན་ཆགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ནང་དོན་ཁ་ཤས་ཞུ་དགོས་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསྱིངས་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཞུ་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཟུར་དུ་བཀའ་མོལ་བྱས་ནས་གནས་སངས་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རྤེད། གང་མགོགས་ལྤེན་ཐབས་བྱྤེད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེར་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་

བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་སང་གནངས་རྱིས་སོད་ལྤེན་གྱི་དུས་ཚོད་བསྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འཕོས་
དུས་རྱིམ་གསུམ་པ་དྤེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་
རྤེད་ལ། ཡྱིད་ཆྤེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་འཐོན་རྤེས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་སོབ་སོང་བྱྤེད་སར་གཏོང་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་

རྤེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ལོ་རྤེར་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་མཁན་ ༡༤༠༠༌༌༌༡༦༠༠ བར་འཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཁྱྱིམ་
ཁག་གཉྱིས་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་ཡོན་ཕུལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཆྤེ་བ་ཕྱི་ཁག་གྱི་སོབ་

གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སོང་ས་དྤེ་འདར་མཐུན་རྤེན་མ་བསྐྲུན་པ་དང་མ་བཏང་བ་དྤེ་འད་ར་ནས་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ས་རཱ་
ལ་སོན་མ་ནས་སོབ་ཡོན་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་གཉྱིས་སར་ནས་བཅུ་བདུན་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། ནོར་བུ་གྱིང་

ཁར་བཅུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཝ་ཎར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་སོན་མ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། གནང་བ་ནང་
བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་ཚན་པ་ནས་ཕར་ཚུར་འགོ་སབས་ཝ་ཎའྱི་སོབ་འཇུག་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་དག་འགྤེལ་བཤད་

བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལོ་ང་ཚོས་ཆྤེད་མངགས་དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས། ང་ཚོས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཁྱོད་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཡར་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཉྤེ་བའྱི་རྱིག ས་
བདག་མཆོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་ཡོད་དུས་དྤེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལོ་རྤེར་ཚད་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་

དང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དོ་སྣང་
བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་ན་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཨང་གངས་མཐོ་དམན་བྱས་ནས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་དུས།
མཐོ་བ་དྤེ་དག་ལ་རག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཡང་དྤེ་དག་ལ་བོད་ཡྱིག་ཟུར་སོང་སད་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་

ཚུད་མྱི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད། སོག་པོ་དང་ཨུ་རུ་སུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་ལས་ལྷག་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གསལ་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་

ཙང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོར་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀང་མར་སོབ་དཔོན་གྱི ་
ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་དག་མཁྱྤེན་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་མྤེད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཆ་

བཞག་ན་ནམ་རྒྱུན་སོབ་ཡོན་གཉྱིས་ལ་མ་གཏོགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ད་ལོ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བརྒྱད་ལ་སོབ་

ཡོན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་བཟོ་རྱིག་གྱི ་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་པ་
རྤེད། སོབ་སོང་བྱ་ས་དང་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་ས་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་འདུག དྤེ་དག་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་རྱིན་མྤེད་རྤེད་འདུག་སྤེ། ཕྲུ་གུ་
འཛུལ་མཁན་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་གསལ་བསགས་བྱས་པ་རྤེད །
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ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཀང་ཞུགས་མཁན་མྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ར་ཆུ་བཏུང་སར་ཁྱིད་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ་ཆུ་
འཐུང་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་བཞྱིན་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་འདུག

དྤེ་ནས་ཁྱད་ལས་པའྱི་སོར་དྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་སོར་ལ་ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་དན་སོང་། ང་ཚོས་

དགོངས་པ་མང་པོ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་བསྙྤེལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ངའྱི་གོ་ཐོས་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་

སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁྱད་ལས་པ་ཁྱི་གཅྱིག་ལོ་ཉྱི་ཤུ འྱི་ནང་ལ་བཏོན་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ན་ནྱིང་
ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ང་ཚོས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཁྱད་ལས་པའྱི་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ད་ལྟ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བོད་

ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བལྟས་ན། ད་ལྟ་ངའྱི་ཐོ་གཞུང་ཡོད་པ་དྤེ་རང་ལ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཕྲུ་

གུ་དྲུག་བརྒྱ་འདུག ལོ་རྤེར་དྤེ་འདའྱི་སོབ་ཡོན་སད་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་བཅུ་ནང་ལ་དྲུག་སོང་དང་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་ཁྱི་གཅྱིག་ཟྱིན་
ས་རྤེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀ་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀ་ནང་ལ་དྲུག་བརྒྱ་རྤེད།)
ངས་དྤེར་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་སོན་མ་ཡང་ཞུས་ཡྱིན་ལ། དྤེར་ཧ་སང་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག མཁས་དབང་ཞྤེས་པ་

དྤེ་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཚིག་ནོར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་མཁས་པ་ཞྤེས་ལབ་སྙྱིང་
བོ་ཡྱི་འདུག མཁས་པ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་དཀྱིལ་ནས་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དོན་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། མཁས་པ་

དོན་ལ་མ་དོན་ས་ཞྱིག་ནས་གཅྱིག་ཐོན་པ་དྤེ་མཁས་དབང་ཟྤེར་ན་ཚིག་ནོར་ཞྱིག་ཐྤེབས་ཀྱི་མྤེད་དམ་དན་གྱི་འདུག བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཝ་ཎའྱི་ཆྤེས་མཐོའ ་ི སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་སོབ་དཔོན་ཡྱིན་ཙང་མཁས་དབང་གསུངས་ན་ངས་དྤེ་རང་ཁས་ལྤེན་
ཆོག

དྤེ་ནས་དྲྭ་རྒྱའྱི་སོར་དྤེར་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་རང་ཡང་སྤེམས་འཚབ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་དྤེ་འད་གནང་

སོང་། དང་པོ་ཞུས་ན་བོད་ཡྱིག་སོབ་སོང་གྱི་ད་རྒྱ་ .COM ཞྤེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་དཔྤེ་མཛོད་ཆུང་ཆུང་བཞྱིན་བྱུང་
འདུག་ཅྤེས་བསགས་བརོད་བྱྤེད་མཁན་མང་པོ་བསྤེབས་སོང་། དྤེར་ང་ཚོས་ལོ་གཉྱིས་དང་གསུམ་ནང་ལ་དཀའ་ལས་

བརྒྱབས་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཏོན་བཞག་པའྱི་དྤེབ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། དྤེ་
བཞྱིན་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་སམ་བོ་ཏ་ནས་བཏོན་བཞག་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། དག་ཡྱིག་དང་ལྤེགས་བཤད་མྱི་འད་
བ་བཅུ་བཞྱི་བཅོ་ལྔ་ཙམ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལྤེགས་བཤད་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ལྤེགས་བཤད་བོ་གསལ་མྱིག་
འབྱྤེད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་བཞག་པ་དང་། ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་

བཞག་པ་དང་། ད་དུང་ཝ་ཎ་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་བཞག་པ་བཅས་ཚིག་བཅད་ཅྱིག་ལ་འགྤེལ་བཤད་མ་

འད་བ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་དང་། དྤེ་འདའྱི་ས་གདངས་ཡོད་པ་དང་བརན་འཕྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་
ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོས་དཀའ་ལས་ཞྤེ་དག་བརྒྱབས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོན་པོའ ་ི སོར་དྤེ་འད་ཡོད་མྤེད་
ངས་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་དག་ཞུ། དྤེ་འད་ཡོད་ན་ང་ཚོས་མ་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་

དྤེའྱི་ནང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆྤེད་དུ་བོན་པོ་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་རང་གྱིས་རྒྱབ་
ལོངས་ལ་བལྟས་ན་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་འཐྤེན་ཁྱྤེར་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དགའ་པོ་མྤེད། ནམ་རྒྱུན་

ནས་འདོད་པ་ཡང་མྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེ་འད་གསུངས་ཡོང་དུས་བོ་ འཚབ་སྤེས་སོང་། གང་ལྟར་དྤེ་
འདའྱི་སོན་ཆ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་སོབ་སོན་དང་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་ཀུན་སོང་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་ར་
ནས་མྤེད་ལ། ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རང་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ནོར་བཅོས་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་སབས་འཇུག་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྙྱིང་བསྡུས་གསུངས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྙྱིང་བསྡུས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཡོད་པས་ལན་གང་
འཚམ་རག་སོང་བས་བསར་དུ་ཞུ་མ་དགོས་པ་གྱིས། གནད་དོན་གཅྱིག་སང་ལ་བསམ་འཆར་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། བོད་རྱིགས་གཞོན་སྤེས་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དང་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་སངས་ཞྤེས་པ་དྤེ་མཐོང་བའྱི་

སབས་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་དང་དུས་ལ་བབས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སབས་དྤེ་དུས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུར་དྤེའྱི་ནང་ནས་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་ནས་གསལ་ཁ་བཏོད་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་སྤེ། ཕག་སྦྲྤེལ་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་འདྤེབས་ཕྤེབས་པ་ནང་རོམ་ཡྱིག་འགན་
བསྡུར་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ངའྱི་བསམ་པ་ལ་བརོད་གཞྱི་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་

ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་དོ་སྣང་ཆྤེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་ལས་དྤེ་འད་ Conference (Seminar) ཚུགས་ན་དྤེའྱི་ནང་གཞོན་སྤེས་
གང་མང་ཞྱིག་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་བགོ་གྤེང་བྱས་ཏྤེ་དྤེའྱི་གྲུབ་དོན་དྤེ་དག་བྱིས་རོམ་ནང་ལ་འདོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཁྱབ་ཆྤེ་བ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་
ཡོང་བའྱི་སང་ལ་འབད་བརོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཅྱིག་དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་

ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་འཆར་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ཤོག་གངས་ ༣༡༤ ནང་ལ་ ༡༥ པ་དྤེ། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལ་འགོ་སོང་གང་
འཚམ་བཏང་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་པ་འད། གོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་དྤེ་གོང་གྱི་

ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་ ༢༠༠༡༌༌༌༠༢ དང་
བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གཉྱིས་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན ་པོ་བཞྤེས་ནས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ༢༠༠༡༌༌༌༠༢

ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གཅྱིག་རྤེད།) ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་རང་
ར་འཕྤེར་བ་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་ཀྱི་འཆར་

གཞྱི་དྤེ་ད་བར་དོན་ལ་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་སང་མ་འོངས་པར་དགོངས་བཞྤེས་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོན་

རྱིས་ནང་ལ་མཇལ་དུས་ཟབ་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་མདུན་ལམ་སོབ་
སོན་དྤེ་དག་གཞྱི ་རྒྱ་ཆྤེན ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཟུར་དུ་རང་དབང་ཅན་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོག ས་དྤེ་གཅྱིག ་

བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་ལས་དྤེ་དག་གནས་སོས་དང་འད་མྱིན་ལ་
ཕྤེབས་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་ཤྤེས་ཡོན་རང་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་པར་སྐྲུན།
ཉམས་ཞྱིབ་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གནང་རྒྱུ་དང་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་པར་སྐྲུན་བྱས་ནས། ཟབ་སོང་དང་འོས་

སོང་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་སོབ་གཞྱི་དང་མདུན་ལམ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོར་ད་ལྟ་ཆྤེད་ལས་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་དག་
རང་དབང་ཅན་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན་ལས་ཀའྱི་ནུས་པ་འཐོན་རྒྱུ་དང་། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ཡོང་བའྱི་ཁྤེ་ཕན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་

ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་དྤེ་གཞོན་
སྤེས་ལ་ཟབ་སོང་གྱི་ལས་འཆར་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལ་བྱས་འདུག་པས་དྤེའྱི་བརོད་གཞྱི་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་
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དང་གནང་ལལ་གང་དུ་ཡྱིན་པ། དྤེའྱི་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་མ་ཚོ་འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་ཀྱི ་ཡོད། དྤེར་ལམ་དང་གསལ་
བསགས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་དང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་

ཕྤེབས་པ་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་རྤེས་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་དང་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་དག་སང་ནས་འགོ་ས་ཡོད་
པ་དྤེ་དཀོན་པོ་དང་ཉུང་ཤས་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་དག་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་འཛུལ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དང་འབྤེལ་ན།

ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ལས་འཕོས་ནས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེར་ཏོག་
ཙམ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་དྤེ་ ༸སྐུ་མདུན་གྱི་མཚན་བྱང་ཐོག་ཡོད་དུས་མང་པོ་ཞྱི ག་

ལ་མཐོ་སོབ་དྤེའྱི་མྱིང་འབོད་གནང་རྒྱུ་དང་བདྤེ་པོ་མྤེད་པ་ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ང་ཚོ་ཡང་ཐོག་མར་དྤེ་རང་བྱུང་སོང་། ད་
ལྟ་མར་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཡང་སྤེ་བོས་ནས་གོམས་འགོ་དུས་ལས་ས་རུ་སོང་འདུག དྤེ་ཡོང་སངས་དྤེ་སབས་དྤེ་
དུས་ཀྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་འཛིན་སོང་གནང་མཁན་ཚོས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཞུས་ནས་
བཀའ་འཁོལ་ཕྤེབས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཁ་སང་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་སར་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཐྤེངས་གསུམ་ཙམ་

ཞྱིག་གསུངས་སོང་བས་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་ས་རྤེད་དན་སོང་། མ་གྱིར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འགོ་ཡྱི་

མྱིན་ཞྤེས་ཟྤེར་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེར་རང་བཞྱིན་གྱི་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་བསྤེབས་སོང་། དྤེ་བྱས་ན་གང་འད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་གནོན་ཤུགས་སད་ནས་མ་
གྱིར་འགོ་དགོས་རྤེད། མཐོ་སོབ་དྤེའྱི་མྱིང་ཁོ་རང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་

གནོན་ཤུགས་ཤྱིག་བསྤེབས་པ་འད་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། དྤེ་འད་བསྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ཡོད་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད།
སོབ་ཕྲུག་དྤེ་འདར་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་འཐོན་རྤེས ་དུས་མཐུན་གྱི་སོབ་སོང་མཉམ་དུ་སོ་སོའ ་ི སད་

ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་མུ་མཐུད་ནས་དོ་སྣང་བྱྤེད་ས་དང་སོང་སའྱི ་ཁོར་ལག་དམྱིགས་བསལ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེར། དྤེ་

འདའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གདྤེང་སོབས་དང་བཅས་ལམ་སོན་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་
འདུག གང་ལགས་ཞྤེ་ན་ཕ་གྱིར་སོབ་སོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་ཡོད་པ་ཙམ་
གྱིས་དྤེའྱི་གནོན་ཤུགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེ་ན་དྤེ་ར་བ་ནས་མ་རྤེད། ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་

ག་ཚོད་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་མར་ཉྤེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་སོང་བྱྤེད་ས་སྡྤེ་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ་

རྤེད། རྤེ་རྤེར་ལོ་རྤེར་ས་མྱིག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ ༢༥༠ བསྤེབས་སའྱི་ས་མྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། མང་
པོ་ཞྱིག་དྤེ་འདར་སོ་སྣང་མྤེད་པ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་སོ་སོས་སོང་འདོད་ཡོད་པའྱི་ལག་འཁྱྤེར་སྡྤེ་ཚན་མྤེད་ཙང་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་མ་རྤེད། ༡༥༠ མང་ན་ ༡༧༠ ད་བར་དྤེ་འད་བསྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དོགས་པ་ཤར་མྱི་

ཡོང་ངམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ང་རང་གྱིས་རྱི་བོང་གནམ་བརྡྱིབ་ཀྱི་སྡུག་བསྔུལ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།
བྱས་ཙང་དྤེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དྤེ་ག་རང་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གསུངས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བཀྲྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བཀྲྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སྙྱིང་བསྡུས་རང་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་མང་བ་
ཡོད་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་དྤེ་དག་གྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་སོབ་གྲྭ་གཏོང་བར་མཐུན་སོར་བྱྤེད་དུས། དྤེ་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་
ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཞན་ལ་བཏང་གནང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ན་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་རང་གྱི་སོབ་མ་དག་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་རང་ལ་

གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྱི་ཡོངས་ནས་

སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་ཉུང་གྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་ཏུ་གཞྱིས་ཁག་ནང་ལ་གཞྱིས་མྱི་ཉུང་དུ་
འགོ་རྒྱུ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་དག་སྱི་ཡོངས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
ས་བརན་དང་གནད་འགག་ཆྤེ ན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཤྤེས་རྱིག ་ལྷན་ཁང་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་

དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཙམ་མ་ཟད་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་བཞྤེས་པ་དྤེ་དག་དང་། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་སངས་ག་འད་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་དང་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་
དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་སོ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་
གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

གཉྱིས་པ་དྤེ་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་ནང་སོབ་ཡོན་དོད་དང་སོབ་སོན་གཞན་བཅས་སོར་འབུམ་ ༣༢༥ ལྷག་ཙམ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་ཡོན་སོད་པའྱི་ཆ་རྤེན་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་བཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་
ཐོན་རྤེས་བརྒྱ་ཆར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་ལ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་ཡོན་དང་སོབ་
དོད་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྔན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར།

བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སོབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འཆར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུགས་འད་པོ་སོད་དུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དང་དུས་ཚོད་ཐུང་

ཐུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་ཐྤེབས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་རོམ་རྱིག་འགན་བསྡུར་གཅྱིག་པུ་མ་
རྤེད། བགོ་གྤེང་དང་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ ཡོད་པ་རྤེད། གཞོན་སྤེས་ཁོ་རང་ལ་ལོ་ཆ་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་རྤེད།
དྤེ་ཡང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི ་ལོགས་ཀྱི ་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོ ད་ས་ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འཆར་གཞྱི་
བཞག་བཞྱིན་པ་རྤེད། གཞན་དག་ལ་འགོ་སོང་གྱི ས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ནང་ཁུལ་བགོ ་གྤེང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་འད་

བསྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ཡོད་པ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོར་དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ལ། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་
ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་འགན་ཆ་ཚང་ཟུར་དུ་བྱས་ནས་རྱིམ་པས་གནས་སངས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་
རང་ས་འཕྤེར་བ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་རང་འཁྱུར་ལ་རན་པ་མ་གཏོགས་དྤེ་ཟུར་ལ་ཕར་
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བཞག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་ག་ལྤེར་ཚར་ལོངས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་དན་སོང་། དྤེ་དག་
ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་དྤེར་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི ས་གསལ་བཤད་བསོན་པ་ཞྱིག་རྤེད།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དྤེ་འདའྱི་གནོན་ཤུགས་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་མྤེད་བསམ་སོང་། ཕྲུ་གུ་ཁོ་རང་ངོས་ནས་ཏཱ་

ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་འགོ་འདོད་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཤད་སོང་། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེར་ཕྱྭར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁག་གཅྱིག་མར་ཞུགས་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་ནས་སོབ་ཡོན་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ར་བ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད། ཁྱོད་རང་ཚོར་མར་ནས་མདུན་ལམ་
ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁྱོད་རང་ཚོའྱི་མ་འོངས་ཆྤེད་དུ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེར་འགོ་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་དྤེར་
སོབ་ཡོན་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་ཡན་ཆད་ནས་བཀག་འགོག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་གཞོན་སྤེས་ལ་ཟབ་སོང་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེར། འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་

གཙོ་བོ་དྤེ་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ངོ་སོད་ཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མ་འོངས་འགོ་ཁྱིད་ཅྤེས་

པ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་མྱིན་སོར་ལ་སོབ་སོན་བྱྤེད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ལས་ཀ་དང་སོབ་སོང་ཡང་
རྤེར་སོན་པ་དྤེ་དག་སད་བཏང་ནས་ཟབ་སོང་དང་ངོ་སོད་ཞུས་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ role model དྤེ་འད་
ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་ནས་གོ་སབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་རྤེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་ནང་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཅོ་

བརྒྱད་ཅྱིག་མང་གཙོའྱི་འཕྤེལ་རྱིམ་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སངས་སོགས་ལ་སོབ་སོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་
རའྱི་དྤེའྱི་སང་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཐོ་གཞུང་ཕུལ་ཆོག་པར་གྱིས། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་

གྱིས་མ་འོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་ཡག་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་

དམ། གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་དུས། གཞྱི་རའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ལས་ཡག་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་གཞྱིར་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་འབད་བརོན་བྱས་པ་རྤེད། སབས་ཡག་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་གང་
འཚམ་ཚུར་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡག་ཏུ་འགོ་བར་གཏན་འཁྤེལ་བ་རྤེད་ལ། དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཟུར་དུ་དམྱིགས་བསལ་

མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པར་ལྟར་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་པ་རྤེད། ག་ཚོད་ཙམ་ཕན་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་མ་
སོང་། འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་གཅྱིག་ལས་སོང་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། རྱིམ་པས་བསར་ཞྱིབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོང་མདོག་ཁ་
པོ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་མྱི་གནས་ཐུབ་པ་དང་དྤེའྱི་ནང་གཞྱིས་མྱི་ཡོད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་
འགན་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ནྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས ་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་

གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཕག་རོང་མཁན་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་
ལ་གོ་སབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཡོད་པ་དྤེས་ཀང་སྙྱིང་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པར་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། གསོལ་ཇ་མཆོད་ནས་ཕྱིར་བཞུགས་གཞག་རྒྱུ་མ་
རྤེད། འདྱིར་གྲུབ་ཆ་ཚང་དང་མ་ཚང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་

སབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ཡག་ཐག་ཆོ ད་ཅྱིག་འཚོགས་ནས་བཞུགས་རོགས་གནང་ཞྤེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་དང་རྤེ་བ་གཅྱིག དྱི་བ་གཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ། འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་མྤེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དབུ་བརྤེས་ཏྤེ་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་མཛད་སོའ ་ི ཐོག་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དབུ་འཛུགས་གནང་མཁན་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་སོབ་དཔོན་ཟམ་
གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བཀའ་སོབ་ནང་གྱི་ནང་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་

པོ་མཆོག་ནས་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པའྱི་ བོད་མྱི་ན་གཞོན་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཅངས་གནང་ཡོད་པ་

རྤེད། སོང་ཙང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེན་པོ་བཅངས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སོམ་
གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཐུགས་རྤེ་དྤེ་ཚུད་པ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་མ་ཚད་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་

མགོན་ཆྤེན་པོ་ཡྱི་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་ཚར་བ་དང་ཕྤེབས་བཞྱིན་པ། མ་འོངས་པར་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དྤེ་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ ་ི བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་ས་ཞྱིག་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི ་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སྤེབས་པར་བྱྤེད་པ་
ལ། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན་སྱིད་བྱུས་ནང་ཡར་ཚུད་པ་བྱྤེད་པ་ལ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་ན་

ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལྟ་
བུའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་དབུ་བཙུགས་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་མཛད་སོའ ་ི ཐོག་ལ་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་སོབ་

དཔོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དྤེ་རྤེད། བཀའ་སོབ་ནང་གྱི་ནང་དོན་ལ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་
གྱིས་སྐུ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་འདུག སོང་ཙང་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་བསོན་འདུག་སྤེ་མཐའ་མ་
དྤེར་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་རྤེ་བ་ཞུ་

རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་བཟང་སོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་

ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་ལོ་ལྔ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་སྐུ་ངལ་བསོན་
པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རྤེད། ལོ་ལྔའྱི་རྤེས་ལ་ད་ལྟ་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་དྤེ་ལ་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
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པ་རྤེད་དྤེ། གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྲྱི་ར་བ་ནས་མྤེད་པར་ཐད་ཀར་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་བཟང་སོད་དང་འབྤེལ་
བ་ཆགས་བསྡད་པ་ངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག་ལ། རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡང་དྤེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད།

གསུམ་པ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་

སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། དྤེའྱི་བཀའ་ལན་ལ་བལ་ལལ་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དབུ་འཛུགས་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད། ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་གསུངས་འདུག སྱིར་བཏང་
བལ་ལལ་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དབུ་འཛུགས་གནང་མྤེད་པ་དྤེ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་ལ། སབས་དྤེ་དུས་ངས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཨ་ཏྱི་ཤ་ལ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི ས་གསུངས་པར་བརྤེན། ང་རང་
བལ་ལལ་ལ་འབྱོར་མ་ཐག་ཏུ་ཨ་ཏྱི་ཤ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བྱུང་འདུག་དང་མྱི་འདུག་རད་གཅོ ད་བྱས་པ་

ཡྱིན། རད་གཅོད་བྱྤེད་པའྱི་སབས་ལ་ཨ་ཏྱི་ཤ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་དྤེ་རྱིང་ངས་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་མཁྱྤེན་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་རྒྱུར་བལ་ལལ་ནང་གྱི་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི་སོབ་གྲྭ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འཇོ་ལ་
ཁྤེལ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་གནང་གྱི་མྱི་འདུག སབས་
དྤེའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ལ་འཛིན་ཁང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་གསུངས་སོང་། འཛིན་ཁང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་

ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དངོས་པོའ ་ི ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ནང་བཅུད་ལ་ཞྤེ་དག་ཕན་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ། དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་གོགས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་ཁོ་ཚོང་པ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཆ་བཞག ཁོ་ལ་ཁང་པ་དང་རླངས་འཁོར་

རྱིག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བྱས། ཁོང་གྱི་ནང་དང་རླངས་འཁོར་ནང་ང་འཛུལ་བ་ཙམ་གྱིས་ང་རང་ཕྱུག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཁག་པོ་
རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། གཙོ་བོར་ངས་ཚོང་རྒྱག་སངས་ཤྤེས་དགོས་པ་རྤེད། ཚོང་རྒྱག་སངས་དྤེ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱུག་པོ་
ཆགས་སངས་དྤེ་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འཛིན་ཁང་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཙམ་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་དྤེ་ཙམ་གྱི་

ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། སབས་དྤེ་དུས་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་སྱི ད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡོད། གནང་བ་མ་

ཚད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཕྲུ་གུ་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭར་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། བཀའ་ལན་དྤེ་ང་
རང་གྱི་བོ་ལ་བབས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། མྱིག་དཔྤེ་བཟང་པོ་ཞྱིག ་རྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་རྱིང་ངས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་
ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བལ་ལལ་ནང་ལ་ཕག་བསར་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སྱིད་ཡོད་པ་
ཞྱིག ་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི ་ ཡོད་ན། ལས་འཆར་གང་འད་ཞྱི ག ་སྱི ག་གནང་ཡོ ད་དམ། དྤེའ ྱི་ སོན ་ལ་ངས་བཀའ་འདྱི ་ཞུས་པ་

ཡྱིན། ག་དུས་གནང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་སབས་དྤེ་དུས་ཀང་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་རྱིང་ལས་འཆར་འད་ཡོད་ན་ལས་
འཆར་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་སྱིག་གནང་ཡོད་དམ། དུས་ཚོད་ཅྱིག་གསུང་ཐུབ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསུམ་དྤེ་ཚར་མ་སོང་ངམ།) བྱས་ཙང་ངས་ད་ལྟ་ས་གནས་ས་ཐོག་
ནས་འདྱི་ ལྟར་ལྟ་བའྱི་སབས་སུ་ཤྤེ ས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བལ་ལལ་ནང་དོ ད་ཡལ་བསྡད་པ་ནང་བཞྱི ན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི ་

འདུག དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་ད་རྱིང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་མྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་
སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གསུངས་རོགས་གནང་།
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྙྱིང་བསྡུས་རང་ཡྱིན། ར་བའྱི་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་དྤེ ་ཕག་རོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་གྲུབ་སོང་། དྱི་ལན་ཡང་གནང་སོང་། ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟ་སྦུན་ཏར་སོབ་གྲྭའྱི ་སོར་རྤེད། ད་ལྟ་དྱི་བ་མང་པོ་བཏང་

སོང་། ཡྱིན་ཡང་ངས་དྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་སྦུན་ཏར་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོ ད་ཙམ་
ཡོད་དམ། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་

ཐོ་རྤེད། དྤེ་འད་མང་པོ་གནང་ནས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཕོགས་ལ་
དགོས་མཁོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དགྤེ་རྒན་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཐོན་སྤེད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དགྤེ་རྒན་ཐོན་སྤེད་བྱྤེད་པ་མ་ཟད་ས་ཆ་

གཏན་འཇགས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། སྦུན་ཏར་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ས་ཆ་ཡྱིན་ཡང་
གནས་ཚང་གཡར་ནས་བསྡད་པའྱི་བཟོ་ཞྱིག་དང་། སོབ་གྲྭ་ཨ་མ་དྤེ་ཡང་ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ནས་སོང་པ་བཞག ཕྲུ་གུ་ཚོ་ས་
ཆ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་ རུ་བཅུག མ་འོངས་པར་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་

གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་མ་འོངས་པར་དགྤེ་རྒན་ཐོན་སྤེད་བྱྤེད་སའྱི་རྤེན་གཞྱི་གཙོ་བོ་ཞྱིག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། སོང་ཙང་སྦུན་ཏར་གྱི་དགྤེ་རྒན་སོབ་གྲྭ་འདྱི་མ་ར་འད་པོ་ཞྱིག་བཞག་ནས་འདྱི་ལས་གཞན་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཐོན་སྤེད་བྱྤེད་
སའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་བྱྤེད་ས་རྤེད། སོབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་ནང་ཆྤེད་དུ་དགྤེ་རྒན་རང་རང་ཚུར་ཐོན་ཡོང་སའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཞྱིག་དམྱིགས་འཛིན་དང་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། སྦུན་ཏར་མ་ཡྱིན་པར་དྤེ་འདའྱི་འཆར་གཞྱི་འཐྤེན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།

དྤེ་ནས་གཞན་ཞྱིག་དྤེ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་སོང་བའྱི་

དཀའ་ངལ་འདྱིའྱི་སང་ལ། ཕག་རོགས་མང་པོ་ཡྱིས་ཆ་ཤས་བངས་སོང་ལ། བསམ་ཚུལ་ཡང་བཏོན་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་
བསམ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་ནང་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་སོང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་

སང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག ང་ཚོ་བོད་པ་རང་གྱི་སོབ་

ཕྲུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཕྲུག་གུ་དྤེ་ཚོ་ཡར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟའྱི་ལོ་ངོ་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་
དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཧྲ་ཐག་ཐག་བཙུགས། འཛིན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང། དགྤེ་རྒན་བཅས་ཆ་རྤེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་

བསྐྲུན་བཞག་པ་འདྱིའྱི ་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གང་ཙམ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་འདྱི ་ང་ཚོའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཀང་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་སོ་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི ་འཛིན་སོང་སྤེལ་གསུམ་གཅྱིག་

པུར་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོའྱི་སོབ་དྤེབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་དྤེ་
ཁྱོན་ནས་དཀྲུག་དཀྲུག་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ། སོ་སོ་ལ་གཞུང་ཡོད་པ། དྤེ་ཚོ་ལ་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་དྤེ་སྤེད་བསྱིང་བྱ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའ ་ི མྱི ་ཚེ་འཚོ་བ་སྤེལ་སངས་དང་མྱི་ཡག་

པོ། གང་ལྟར་ཡང་མ་འོངས་འཚོ་ བ་སྱི ད་པོ ་ཡོང་བའྱི ་ཐབས་ལམ་དང་ཤྤེས ་བྱ་མང་པོ ་ཞྱིག ་འཁྱི ད་བསྡད་ཀྱི ་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་མ་རྤེད་སྙམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་འཐབ་རོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིད་དོན་གྱི་ཕོགས་ལ་ཡར་རྒྱས་དང་འཕྤེལ་རྒྱས། བརན་པོ་ཡོང་

རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རོད་རོག་དང་འཐྤེན་འཁྱྤེར། མ་
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ཡྱིན་པར་ཡྱིན་པ་བསྒྲུབས་པ། དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ངས་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ལ་ལབ་ཀྱི་མྤེད། ངས་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཟྤེར་ན། སོ་སོའ ་ི མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤྤེས་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་སྤེད་བསྤེང་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
འདུག སོ་སོའ ་ི མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་སྤེ་བསྤེང་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་

རྤེད། ཡང་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཕྲུ་གུ་ལ་ཆབ་སྱིད་སོབ་སོང་སོད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་འད་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རྦད་དྤེ་
ཆ་ཚང་སོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་གོ་སབས་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སད་ཆ་མདོར་བསྡུས་
རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་

སོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་སོར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་། དྤེའྱི་སོར་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་བཤད་ན་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་ཀྱི་བསམ་བྱུང་། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉྤེ་
འགམ་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་རཱ་མཐོ་རྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ལ། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་བོད་རྱིགས་ཀྱི་

མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་འཚོགས་པ་རྤེད། སབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ཚོའྱི ་ལས་རྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་
དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་རོམ་ཡྱིག་གྱི་འགན་བསྡུར་གཉྱིས་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་བལྟས་ཡོང་དུས། སབས་དྤེ་དུས་
བོད་ཡྱིག་གྱི་རོམ་ཡྱིག་འགན་བསྡུར་ཨང་དང་པོ ་ལྤེན་མཁན་དྤེ་དྤེང་སང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི ་ཁོངས་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་ཁོངས་
བལ་ལལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཨང་དང་པོ་བངས་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རོམ་ཡྱིག་གྱི་འགན་བསྡུར་ཨང་དང་པོ་ལྤེན་

མཁན་དྤེ་གསོག་སར་སོབ་གྲྭ་ལ་བསྡད། དྤེའྱི་རྤེས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉྤེ་འགམ་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་ཏོག་ཙམ་སང་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་
རྤེད། སོང་ཙང་ང་རང་གྱིས་དྤེ་བསམ་ཤྤེས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་འད་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་
བསམ་བྱུང་། ས་གནས་ཁག་གྱི་མཐོ་སོབ་དང་གང་ལྟར་གཞྱི་རྱིམ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མཐོ་རྱིམ་རྱིག་གནས་སོ བ་གཉྤེར་བྱྤེད་

མཁན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཁག་ཚང་མ་ནས་མར་ཕོགས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག ་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་འད་
ཡྱིན་ཙང་། ང་རང་ཚོས་མཁས་དབང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ སྤེད་བསྱིང་གནང་བསྡད་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་ཚོ་ནས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་
དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་སོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་

འད་ཡོད་དམ། དྤེས་ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྡྤེ་ཁག་ལ་བརྡ་ལན་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ལ་གོ་བ་ལྤེན་སངས་
གང་འད་ཡོད་དམ་བསམ་ནས་ང་རང་ལ་རྨོངས་འཆར་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།

དྤེ་ནས་དོན་གཞན་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུའྱི ་འདོད་པ་བྱུང་། དྤེ་སབས་སུ་བབས་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི ་འདུག ཡྱིན་ཡང་ཚིག་

མདོར་བསྡུས་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། ར་བའྱི་ང་ཚོས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་སྤེ། བཙན་
བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཨ་ཡོད་ནང་གྱི་ད་ཡོད། རོགས་པ་དྤེ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དྤེ་མཚན་ཤས་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཝཱ་
ར་ཎཱ་སྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ནང་ལ་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རྱིང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་རྤེ་བ་བརྒྱབ་

བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཡྱིད་ཆྤེས་ཀང་བྱྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་རྤེ་མཁས་པ་མཁས་པའྱི་དྲུང་ན་མཛེས་ཟྤེར་བ་དྤེ་
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འད་གོ་རྒྱུ་འདུག ང་ཚོ་བླུན་པོ་དྤེ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སབས་རྤེ་མཁས་པ་དྤེ་ཚོ་ཞྤེ་དག་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་དྤེ་
གོང་དུ་བཤད་པའྱི་གཏམ་དཔྤེ་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། མཁས་པ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པའྱི་རྤེ་
བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་ང་ལ་རྨོངས་འཆར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་ང་རང་གྱི་ལྟ་སངས་ནོར་ཡོད་

སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱིའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དྤེ། རྒྱ་ནག་ཡྱིན་ན་ཏང་གྱི་སོབ་གྲྭ་
ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཆབ་སྱིད་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི ་ངོ་བོ་འད་བོ་ཞྱིག་བྱས་

ནས་མཁས་དབང་གྱི་མྱིང་ཁུར་མཁན་དྤེ་ཚོས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛམ་
གྱི ང ་གྱི ་ མཐོ ་ རྱི མ ་སོ བ ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཁས་དབང་གྱི ་ མཚན་ཁུར་མཁན་དྤེ ་ ཚོ འ ྱི ་ གནང་སངས་ཤྱི ག ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད ་

དམ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོལ་ཡོད་དམ། ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། རྨོངས་འཆར་རང་དང་ཧ་གོ་ཡྱི་
མྤེད་ཙང་དྤེ་འདའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གང་འད་ཡྱིན་ན་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་ལྟ་བུ་གོང་དུ་

ཕག་སྦྲྤེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བསམ་བོ་ཡན་གར་བ་ཞྱིག་སྤེབས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། དཔྤེར་ན་
ང་རང་སྤེར་ངོས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདའྱི་ཁོར་ལག་ཅྱིག་ནང་ཕྲུ་གུ་གཏོང་བོས་བཟོད་ས་མ་རྤེད། དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཟོད་ས་མ་རྤེད། དང་པོ་ཁོ་རང་ནས་བསམ་བོ་ དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་འཁྱྤེར་
ནས། དྤེ་ལྟར་སྤེབས་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་བཏང་བསྡད་པའྱི་ཁོར་ལག དྤེ་འདའྱི་སོབ་དཔོན་ཆྤེན་མོའ ་ི ཚད་ཡོད་པ། མཁས་པའྱི་
དབང་པོ། སད་གགས་ཡོད་པ། PHD འབུམ་རམས་པ་དང་། ཁྱིག་རྱིམ་པ་ལབ་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རྤེད། ཁག་ཁྱིག་དང་དྤེ་

འད། སོང་ཙང་དྤེ་འདའྱི་སྡྤེ་ཚན་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བསམ་བོའ ་ི སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཁྱྤེར་ནས་ང་རང་ཚོ་མྱི་རབས་གསར་པ་ཚོ་
སྣྤེ་ཁྱིད་བྱྤེད་མཁན་ཚོ་ལ་སོབ་གསོ་དང་གོ་བསོན་ཞྱིག་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་འད་སྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྟྤེ་གནས་

ནང་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་གནས་ལལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་དྤེ་འདའྱི ་ལམ་སོལ་ཡོད་དམ། སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་བཙན་

བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྣྤེ་ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་སོན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གང་
འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་
ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལོགས་ནས་ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན ་སོང་ཚོགས་པ་

དྤེ་ཚུར་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚང་མས་སྐུ་ལས་ཞྤེ་དག་བརྒྱབ་སྤེ་གང་ལ་གང་

འཚམས་ཀྱི་དོན་དག་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་དངོས་གནས་དགའ་ཚོར་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་། ད་དུང་ཡྱིན་ཡང་མུ་མཐུད་
ནས་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལྤེན་ཐུབ་རྒྱུར་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་། མུ་མཐུད་ནས་ལྤེན་ཐབས་ཐོག་ལ་དགོངས་

པ་བཞྤེས་རོགས་གནང། དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་སྐུ་ལས་རྒྱག་རོགས་གནང་། དྤེ་གནད་
འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི ་ཡོད་པ་དྤེ་རྱིང་ངས་རྒྱས་སོད་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་ འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི ས་
གསུངས་ཚར་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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གཉྱིས་པ། སོན་མ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་

ན། ཆ་ཚང་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ལ་དངུལ་འབོར་རྡོག་རྡོག་ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སང་ལ་བརྒྱ་ཆ་

ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད། དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་ཞྱིག་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ཡང་དྤེ་ལོ་གང་འཚམས་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་ལལ་ཐང་གུན་གསབ་

དང་དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དཔྤེ་ཆ་
བཞག་ན། ཨྱིན་སད་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Seventh pay scale དྤེ་ཚོ་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་
མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཙང་། རྱིམ་པའྱི་འགོ་སོང་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་བརྱི་ལྤེན་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་ག་སྱིག་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དངུལ་འདྱི་ལས་མྱི་

འདུག འདྱི་ལས་ལྷག་པ་རག་ས་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་སྐུ་ངལ་མ་འཕད་པའྱི་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ ༢༠༠༡ ལོར་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ལ་རྱིག ས་ལམ་རོད་

སོང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བཀའ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་སོབ་སོང་གྱི་སྡྤེ་ཚན་
ནང་ལ་རྱིགས་ལམ་གྱི་རོད་སོང་དྤེ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མ་ཟད་དགྤེ་རྒན་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་
ཐོག་ནས་རྱིགས་ལམ་རོད་སོང་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་མཁན་དང་། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་དངོས་གནས་དོ་སྣང་ཞྤེ་དག་ཡོང་གྱི་

འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྤེབས་བསྡད་པ་དང་ཁོ་རང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་དང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དྤེའྱི་ལྡྤེ་མྱིག་
ལྟ་བུར་གཅྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དྤེ་ལས་མོང་བ་ཞྱིག་རག་ཡོང་དུས་དྤེ་ལ་
མུ་མཐུད་ནས་དོ་སྣང་དང་སང་བརོན་བྱྤེད་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཁ་སང་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ལ་ཆ་བཞག་པ་

ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སད་དང་རྱིག་གནས་ཐོག་ལ་ BA level གནས་ཚད་དྤེ་སོན་མ་ནས་ཡོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་སོ ར་དང་མཐུན་འགྱུར། ལམ་སོན ་བཅས་ཀྱི ་འོག་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ལོ་མང་པོའ ་ི སོན་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་སོབ་

ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན། དྤེའྱི་དགོངས་དོན་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ཀྱི་སོན་ལ་ MA level སང་ལ་རོམ་རྱིག་དང་།
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་ད་ལོ་ཐོན་ལ་ཉྤེ་བ་ཡྱིན། དྤེ་ཡང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚང་མས་མཐུན་སོར་རོགས་རམ་དང་ལམ་སོན་ཧ་ཅང་གྱི་གནང་བར་བརྤེན་གྲུབ་འབས་ཀང་གང་ལ་གང་

འཚམས་ཤྱིག་ཡག་པོ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་མཁས་དབང་ཚོ ས་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་དང་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ནས་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་
གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ང་ཚོར་གདྤེང་ཚོད་ཡོད། སོང་ཙང་དྤེ་ཐོན་པ་ཙམ་གྱིས་བཞག་པ་

ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་འགོ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག ཐོན་པའྱི་རྤེས་སུ་
འགོ་ས་བསྡད་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཚོར་དྤེ་ཙམ་གྱི་

སྤེམས་ཤུགས་ཡོང་རྒྱུའྱི ་དཀའ་ངལ་ཞྱི ག་དང་འགོག་རྤེན་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གནས་ཐོག་རྱིག ས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཐོ ན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ MA ཡོད་པའྱི་སང་ལ་ PHD Level ཡོད་པའྱི་
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འཆར་གཞྱི ་ ང་ཚོ འ ྱི ་ ངོ ས ་ནས་ཡོ ད། མ་འོ ངས་པར་ཤྤེ ས ་རྱི ག ་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ འ ྱི ་ ཐོ ག ་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་ལམ་
སོན། གང་ལྟར་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཀྱིས་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུར་ཕག་རོགས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

མཐོ་ སོ བ ་གྱི་ འགན་འཛི ན ་གྱི་ ངོ་ བོ འ ་ི ཐོ ག་ནས་གསུང་ཀྱི་ ཡོ ད ་དམ། སྱི་ འཐུས་ཀྱི་ ངོ ་ བོ འ ་ི ཐོ ག་ནས་གསུང་ཀྱི་ ཡོ ད ་
དམ། མཐོ་སོབ་འགན་འཛིན་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཟུར་དུ་བཅར་ནས་བཀའ་
བོན་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་སྤེང་གྱི་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་
བ་ཞྱིག་ངས་ལན་འབུལ་རྒྱུ་བརྤེད་པ་འད། མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གྱི་ཆ་རྤེན ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་ཞྱིག་ཕྤེབས་

སོང་། སྱིར་བཏང་སོབ་ཡོན་སད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་དྤེ་སོ་སོའ ་ི བརྒྱ་ཆ་དང་གྲུབ་འབས་ལ་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁག་
ཅྱིག་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཨང་ཐོབ་དྤེ་འད་ཡྱིན་པ་དང་། ཉམ་ཐག་དངོས་གནས་ཡྱིན་པ་ས་གནས་ནས་དཔང་རག་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་ལ་སོབ་ཡོན་ཁག་ཅྱིག་ཟུར་འབྱྤེད་བར་ལམ་ནས་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་མར་

གསོལ་རས་གནང་པའྱི་སོབ་ཡོན་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག དཔྤེར་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གྲུབ་

འབས་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཉྱིས་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་ཚད་དང་ཀུན་སོད། སྱིག་ལམ་དང་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མྤེད་
སོགས་དང་། དགྤེ་རྒན་དང་སོབ་སྱིའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ལ་བལྟས་ནས་སོབ་ཡོན་འབུལ་གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་དྤེ་ཁག་ཕྤེ་ན་གསུམ་
ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ད་ལྟ་བལ་ལལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། ཨ་ཏྱི་ཤ་ལ་ང་ཚོས་

ངོས་འཛིན་ཞུས་སངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ལལ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གྱི་སྙན་

སྤེང་གནང་བ་ལྟར་ན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་བསར་བསྡད་པ་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་
ལག་ལྤེན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ན། དཔྤེར་ན་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་པ་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་མ་
གཏོགས་བསབ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བལ་སད་ཏོག་ཙམ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསར་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་བལ་ལལ་ལ་གཉན་འཕང་གྱི་
དུས་ཚོད་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེའྱི་སང་ལ་འདྱི་དང་མྱི་འད་བའྱི་བལ་ལལ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ ་ི ནང་ལ་འཛིན་སོང་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་

དང་། འཛིན་སོང་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་ལ་བལ་ལལ་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་
འདའྱི་ཆ་ནས་བལ་ལལ་གྱི་སད་ཡྱིག་དྤེ་མ་བསབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞན་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་སོད་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བལ་
ལལ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལ་ས་རྤེས་སུ་སོབ་སོང་དང་ཟབ་སོང་བྱྤེད་པར་འདྱི་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བྱས་ནས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། Jawalakhel, Atisha སོབ་གྲྭ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སོན་འགོའ ་ི སོབ་

གྲྭ་རྤེད་གསུངས་སོང་སྤེ་སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭ་མ་རྤེད། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ངོས་འཛིན་གནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ དང་མྱི་
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འདུག་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟ་དྤེའྱི་སང་ལ་གོམ་པ་སོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཉྱིས་པར་བལ་ལལ་
གྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཚོ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལག་བསར་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་
ནང་ནས་དགོས་དམྱིགས་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཚོ འྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་སྱི་ཚོ་སོན་མ་འདྱིར་ཉམས་གསོག་གྱི་

ཆྤེད་དུ་སད་བཏང་། དྤེ་ནས་མར་ krishnamurti སོབ་གྲྭར་བཏང་། དྤེ་འདའྱི་ཆྤེད་མངགས་ལས་འཆར་སྤེལ་བ་རྤེད། དྤེ་
སྤེལ་བ་དྤེས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་འདུག ང་ལྟ་སོར་ལ་འགོ་སབས་སོན་འགོའ ་ི སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བསྡད་

སའྱི་རྐུབ་བཀག་སོར་སོར་བཟོས་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཚོར་སྱིག་ཆས་གོན་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཆུང་
ཆུང་ནས་ཐུབ་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀྱི་ལག་ལྤེན་ཞྱིག ་བསར་གྱི་འདུག ཆ་ཚང་ལག་ལྤེན་བསར་བ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ་ཁ་
ཕོགས་འད་པོ་དྤེའྱི་ཕོགས་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག

འཛིན་ཁང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་གོ་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་མ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་

དཔྤེ་སོན་སོན་གྲྭ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་གུ་དོག་པོ་འདུག ཡང་ཕར་ཕོགས་ལ་འཛིན་ཁང་ཡར་རྒྱས་བཏང་

འདུག་སྤེ་སོབ་སོང་གྱི་ཆ་ནས་བཏང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག སབས་དང་དུས་སོ་སོའ ་ི བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་
ཕོར་པ་དྤེ་ཕྤེད་ཀ་ཆུས་ཁྤེངས་འདུག ཕྤེད་ཀ་སོང་པ་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་འད་པོ་དྤེ་རྤེད། འཛིན་ཁང་ཡར་རྒྱས་
དྤེ་མཐུན་རྤེན་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མ་འོངས་

པར་ག་དུས་ལག་བསར་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད། བལ་ལལ་གནས་
སངས་སོར་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་བསར་བ་ཡྱིན་ན། བལ་ལལ་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་
བཞྱི་པ་བར་དུ་བོད་སད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་མ་གཏོགས་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་བལ་ལལ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་

སྱིག་འོག་ལ་རང་དབང་འདུག་གམ། དྤེ་འདའྱི་དོ་སྣང་བྱས་ཤོག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་མངགས་ཞུས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ད་
དུང་མཇུག་སོང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དྤེ་འདས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་པར་གོམ་པ་སོ་རྒྱུ་
རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ལམ་སྤེང་དུས་ཚོད་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཡོང་ས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྦུན་ཏར་ནང་ལ་སོབ་མ་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་

ཆར་སོབ་ཕྲུག་ ༡༠༧ ཡོད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་འཛུགས་ས་གཞན་པར་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་
ལྟའྱི་ཆར་ས་རཱ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད།

དྤེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་བར་ལ་ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ལལ་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་རྤེད་

གསུངས་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མོས་མཐུན་ཡོད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དབྱུག་པ་ལྤེབ་བརྡུང་འད་པོ་བྱས་ནས་

བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། སོབ་སོང་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ང་
ཚོས་བརྱི་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤྤེས་དང་ལ་རྒྱ་སྤེབས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་བར་ལམ་ནས་བསམ་འཆར་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་སོབ་དྤེབ་གསར་པ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི ་ཐུབ་
ཀྱིས་དྤེ་ཚོ་བླུག་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སོབ་སོན་ཆྤེད་ཕར་ཚུར་འགོ་བའྱི་སབས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་

སོབས་པ་སྤེབས་པ་བྱྤེད་པ་ལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དྤེ་ཤྤེས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འད་ལ་ང་ཚོས་ཟུར་དུ་སོབ་གྲྭ་
སོ་སོའ ་ི ནང་ཆྤེད་མངགས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་ལ་སོགས་པ་ག་སྱིག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོམ་ཡྱིག་འགན་

བསྡུར་ཐོག་བོད་ཡྱིག་དང་པོ་དྤེ་དོལ་པོ་ ནས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ཨྱིན་ཇྱི་དང་པོ་དྤེ་རྡ་སའྱི་ཁུལ་གྱི་ཟུར་སོང་གྱི་སོབ་སོང་
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བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ནས་གང་ཡང་
ཐོན་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གནང་སངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་གནང་བ་འད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། ར་བའྱི་ད་ལྟ་རོམ་
ཡྱིག་འགན་བསྡུར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ག་ཚོ ད་ཙམ་ཡོད་མྤེད་གསུང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ངས་ད་ལྟ་རོམ་ཡྱིག་དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། རོམ་སངས་དང་འགན་བསྡུར་གཏོང་སངས་དང་དྤེ་ཚོ་ཡག་

པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་རོམ་ཞུགས་བྱྤེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་། སོང་ཙང་ཆ་
ཚང་མ་ཤྤེས་ནས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་བདྤེ་པོ་ མྱི་འདུག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སོར་ལ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་སོབ་དཔོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་

ལ་ཐྤེ་བྱུས་དང་ཕག་ལས་གནང་སངས་ཀྱི་སོར་ལ་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྱི་སོལ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་ཝཱ་ར་ཎཱ་
སྱི་ལས་ཁུངས་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆོས་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཤྤེས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྤེ། ང་རང་སྤེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཉྤེ་ཆར་
ཆབ་སྱི ད་ཀྱི་ གནས་སངས་དྤེ་ ཚོ་ རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སོབ་དཔོན ་རྣམ་པ་ཚོ ས ་མ་གནང་ན་ཡག་པ་ཡོ ད ་པ་རྤེད་བསམ་གྱི ་
འདུག ཡང་ལྟ་གྲུབ་དང་དྤེ་འདའྱི་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི ་ཆབ་སྱིད་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན། གང་ཐུབ་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག་ལ་
བསབ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ང་རང་སྤེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས ་བོད་སོ བ་འཛིན་ཚོག ས་རྱི ས་ལྤེན་གྱི་སོར་ལ་ཡག་པོ་ བྱུང་འདུག་

གསུངས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་འདྱི་ལ་ལྤེགས་བརོད་

གནང་སོང་། དྤེ་ཚོར་ཐུགས་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ནས་འགོ་གོན་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སོར་ལ། སོན་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བཞག་པ་ལྟར་བྱས་
ན་ད་ལྟའྱི་དྤེ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ Crore བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གསུམ་སང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལོ་ལྟར་རག་རྒྱུ་ཅྱིག དྤེ་རྱིས་

མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་རྤེད། སོན་མ་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ལོ་བཅུའྱི ་ནང་ལ་ཆ་ཚང་རོགས་རམ་མྱི་དགོས་པའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ལོ་རྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་མར་ཟ་ཆགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མུ་

མཐུད་ནས་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བཀའ་འགོག་བྱྤེད་མཁན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་རོག་ག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་སད་བསྡད་པ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བསམ་འཆར་བཏོན་མཁན་འདུག འགོ་གོན་དང་
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆ་
ལ་དཀའ་ངལ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ས་རཱ་མཐོ་སོ བ་ནང་ལ་རོམ་རྱིག་དང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་གཙུག་ལག་སོབ་སོང་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་ཐྤེངས་དང་པོ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཐོན་པའྱི་རྤེས་ལ་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་འདུག་གསུངས་པར་རྒྱབ་
སོར་ཡོད། སོང་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་རྱིམ་པས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ཙང་། དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོ ང་གྱི་མ་རྤེད་སྙམ་གྱི་
འདུག དྤེ་མ་ཡྱིན་པར་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་བཙུགས་ནས་དགྤེ་རྒན་ཚང་མ་ལ་ལས་ཀ་

སད་མ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དུས་ངས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགྤེ་
རྒན་འོས་སོང་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་འགན་
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ཁུར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སོང་ཙང་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་

ཡོན་སོགས་ཡྱིན་ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་གཙོ་བོར་བྱས་པས། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་སྤེར་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གནས་མཁན་བོད་
རྱིགས་སྤུན་ཟླ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཕྲུག་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་

ཡོན་ཐོག་ལ། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་སྤེར་། ཟ་ཁང་དྤེ་འད་རུག་རུག་བྱས་ནས་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡང་འགའ་ཤས་
ལས་བྱྤེད་སྱི་ཞུ་བ་རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རོགས་པ་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་མཁན་དང་
ཕག་རོགས་གནང་མཁན། མཐུན་སོར་གནང་མཁན་མང་ནས་མང་དུ་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོ་སབས་

འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། མུ་མཐུད་ནས་ད་དུང་དྤེ་ལས་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་
ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གསུངས་དང་།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༣༣༡ ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ནང་གསྤེས་བདུན་པ། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་ཞུས་ཡོད། དྤེའྱི་དྱིས་ལན་དྤེ་སྤེབས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོབ་གྲུབ་ལགས། ཨུ་ཚུགས་ཤྱིག་རྒྱག་གནང་གྱི་འདུག ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་
གསུངས་རོགས།

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་
ཧ་ལམ་ད་ལྟ་ཡང་ལག་བསར་གནང་གྱི་གསུངས་པའྱི་ཚོར་བ་སྤེབས་སོང་། དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་དང་དབུས་གཉྱིས་

བར་འབྤེལ་བ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད་སྙམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་

གསུངས་པ་ལྟར་བལ་པོའ ་ི སད་དང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། སྐུ་ངོ་
ཡྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ཡང་ངས་ས་གནས་ལ་ལྟ་སབས་ཆ་ཚང་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག ་དང་ནམ་རྒྱུན་
ཤྤེས་རྱིག་སོབ་ཚན་དྤེ་མ་གཏོགས། ཨྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་སོན་མ་ལྟར་འགོ་བསྡད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོ་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ལལ་སོར་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་སངས་
དྤེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སྙན་སྤེང་ངྤེས་པར་དུ་ཞུས་ནས་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་སམ་བོ་ཊའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དྤེའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་

དྤེ་ལ་འདྱི་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དྤེ་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཟུར་ཕོགས་རྤེད་
འདུག འབུམ་དགུ་དྤེ་ཡར་མར་དབོར་འདྤེན་གྱི་ག་ཆ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་དྤེའྱི་བར་ལ་སམ་བོ་ཊའྱི་འགན་འཛིན་དང་བཀའ་

བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། འགན་འཛིན་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ཕྤེབས་ཊོ་ཞྱིག་ཉོས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཉོས་བསྡད་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཉོས་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་འགག་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕྲུ་གུར་གང་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཡོང་བསམ་པ་ལྟ་
བུའྱི་དོགས་གཞྱི་དང་ཐྤེ་ཚོམ་སང་ལ་འདུག སོང་ཙང་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བསར་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་འཕལ་
ཕུགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་ཡག་པ་འདུག་བལྟས་ནས་རྤེས་ལ་ཐག་གཅོད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག ་ནས།

དྤེ་ཡན་ཆད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་སོན་རྱིས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་ནས་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོ ན་བསྡོམས་པའྱི་ ༢༨༢,༦༠༠,༩༤༨ སྱི་མོས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

ཁ་སང་ཉྱིན་ཤས་སོན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སར་ཆ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕལ་

ཆྤེར་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། བྱུང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སར་ཆ་མྤེད་པ་བྱས། རྤེས་སུ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་

རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་སབས་སུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་གོ་སབས་
འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བགོ་གྤེང་ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ཟུར་བཀོལ་སབས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་གཅོག་བྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ཀྱི་སང་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་

སང་ལ་གསུངས་རོགས་གནང་། དྤེའྱི་སོན་ལ་སམ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་ཤོག་གངས་ ༣༢༡ ནང་ཡོད་པ་
དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སམ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༥༧༣,༥༠༤,༨༡༠ ང་ཚོས་
སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་པ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་གོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ ༢༥,༣༣༢,༧༩༡ དྤེ་ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་ཀྱི་སང་ལ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་
དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ ༤༤,༥༩༩,༨༢༤ རྱིས་འགོ་ཨང་དགུ་པ་
དྤེར་གཅོག་ཆ་ཞུས་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཅོག་བྱ་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། གཅོག་བྱ་ལ་དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅོག་བྱ་དྤེ་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ ༤༤,༥༩༩,༨༢༤ ནས་གཅོག་ཆ་ ༨༨༨,༣༢༤ དྤེ་མར་བཅག་པའྱི་
བསྡོམས་འབོར་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་

ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱི ད ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྤེ ར ་བསྡོམས་
༣༤༥,༥༢༤,༢༢༠ ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་ཁག་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང། སྱིར་བཏང་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་འདུག་ཀང་གཅྱིག་ལྕོགས་སུ་གོ་སབས་ཕུལ་
བ་སོང་ཙང་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་སྙམ། དང་པོ་དྤེར་མཉམ་འབྤེལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

དོན་ཚན་གཉྱིས་ཙམ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་མཉམ་འབྤེལ་ཚགས་ཚུད་དང་ཡར་རྒྱས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
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ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེང་སང་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ལས་འཆར་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དྤེང་དུས་

ཀྱི་མཉམ་འབྤེལ་ cooperative ཞྱིག་ལ་འགྱུར་ནས། ཐོག་མར་མཉམ་འབྤེལ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་རྱིག་
གཞུང་ཡང་གང་ཙམ་ཞྱིག་མཉམ་འབྤེལ་བརྒྱུད་ནས་སྲུང་སོབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། རྱིག་གཞུང་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དན་
རགས་ལ་སོགས་པ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་ཤྱིག་
ལ་ལས་མྤེད་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དྤེ་འདའྱི་ཕག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་མཁན་ཡང་ཡོད་ཀྱི་
རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་སར་ཡང་ང་ཚོའྱི་དན་རགས་དྤེ་དག་དྤེང་དུས་དང་མཚུངས་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་གནང་རྒྱུ་མཉམ་འབྤེལ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དགོངས་གཞྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ཁུལ་ལ་དན་རགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་དྤེང་དུས་དང་

འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་དང་ཚད་ལྡན། སྤུས་
དག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། མ་ཟད་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག

དྤེ་ནས་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ཤོག་ཅྱིག་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ལམ་རྱི་མོ་

བྱིས་སའྱི་བོད་ཤོག་དྤེ་རག་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ Guwahati ནང་རྒྱ་གར་བའྱི་རྱི་མོ་བྱི་མཁན་ངས་དྤེ་སོན་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་ Lalit Kala Academy གཙོ་སོང་བྱྤེད་བསྡད་མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཆྤེན་མོ་དྤེ་འདས་ཁྱྤེད་རང་ཚོར་སོན་མ་
ཤོག་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེའྱི་གང་ནས་རག་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བྱུང། བྱས་ཙང་སོན་མ་བསན་འཛིན་སང་ནས་

མཉམ་འབྤེལ་གྱིས་སོན་པ་ཞྱིག་མཐོང་ཙང་ངས་བསན་འཛིན་སང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་དག་ཕལ་ཆྤེར་ཆད་པ་ཡྱིན་
ས་རྤེད། བོད་པའྱི་རྱི་མོ་བྱི་ས་དང་ཐང་ཁ་འབྱི་སའྱི་བོད་ཤོག་སོར་ཕྱིའྱི་མྱི་ཚོས་སད་ཆ་འདྱི་ཡྱི་འདུག བྱས་ཙང་གསར་པ་

རང་རང་མ་ཡྱིན་པར་སོན་མ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་སར་གསོ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་དན་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་
བྱུང།

དྤེ་ནས་ང་ཚོར་ལག་རལ་རྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་ནང་སྱིད་དང་ཆོས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་བསྤེས་འད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ Neelamangalam དང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་
ཡན་ལག་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་མཉམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་

ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། དྤེ་ཚོ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བགོ་གྤེང་བྱུང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ཚོ་
མཉམ་འབྤེལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱི ག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཁ་

ཤས་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལག་རལ། གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས། དོན་འགྲུབ་གྱིང་དྤེ་ཚོས་ད་ལྟའང་རྒྱུན་
འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོར་ང་ཚོ་མཉམ་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ Society ཡོད་མཁན་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ང་ཚོས་འཚོ་རྤེན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་དྤེ་རྤེད། ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་བྱུང་བ་ལ་ཆར་

ཆུ་སྒུག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ས་ཆའྱི་ནང་ལ་ཞྱིང་ཆུ་འདྤེན་འཐྤེན་ཐོག་ལ་ལམ་སོན་དང་སོབ་སོན་ཧ་ཅང་ནས་ཕྤེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཐུན་རྤེན་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱིས་གནམ་ཆུ་སྒུག་མྱི་དགོས་པར་

ཞྱིང་ཆུ་འདྤེན་འཐྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་སང་བཤད་དང་ཚགས་ཚུད་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ།
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ང་ཚོས་དངུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ལས་ལྷག་དྤེ་ལ་བསམ་བོའ ་ི ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྤུངས་ནས་བསམ་ཤྤེས་བྱྤེད་དགོས་
རྒྱུ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་སོར་རྤེད། སོན་མ་ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་སའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་དཔྤེ་

བཞག་པ་ཡྱིན། ད་ལོ་སང་ཏོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་བཅར་གནང་ནས་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྤེ་ཕུད་མངའ་

སྡྤེ་ཡྱིན་པའྱི་བསགས་བརོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་དངོས་ཡོད་ཀང་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་དག་ནས་དཔྤེ་བངས་ཏྤེ ་ང་ཚོའྱི་
སོལ་རྒྱུན་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལྷག་བསྡད་པ་དྤེ་དག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ཕུལ་

ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ད་ལྟའང་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་བརན་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕོགས་གང་ས་ནས་སང་ཤྤེས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང། སང་ཏོག་ Gangtok ལྟ་བུ་དཔྤེ་བཞག་ནས་སོ བ་གསོ་ལྤེགས་པའྱི་ ཉྤེར་མཁོ་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་

འབྱུང་འགྱུར་དགོངས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་གཅྱིག་ཚོང་པ་ཚོ་རྤེད། ཚོང་པའྱི་ནང་ལའང་དབྱར་

ཚོང་དང་དགུན་ཚོང་གཉྱིས་ནས་དགུན་ཚོང་དྤེ་རྤེད། དགུན་ཚོང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་སུད་ཚོང་ཚོར་གུན་སོབ ་ཀྱི་

ཆྤེད་དུ་ཕག་དངུལ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ འྱི་ཕུལ་སངས་དང་ཕུལ་ལུགས་དྤེ་གནས་བབ་གང་འད་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་དུ་བར་སབས་ཤྱིག་ནས་དགུན་ཚོང་བ་ཚོར་སྤེར་གྱི་ས་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་
འདུག་ཀང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་། མངའ་སྡྤེ་གོང་སྡྤེའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་དགུན་

ཚོང་གྱི་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་མཉམ་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནང་དུ་རྣམ་པ་མང་པོ་དངས་བསྡད་པའྱི་བར་ལམ་ནས་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ཚོང་འབྤེལ་བྱུང་སྤེ་ས་ཆ་དྤེ་ག་རང་ཁོ་

རང་ཚོ་སུད་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱང་ཚད་ kilometre ཉྱི་ཤུ་ནང་ཁུལ་ལ་མྤེད་པའྱི་རོག་ག་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ས་ཆ་
གཅྱིག་རང་དུ་ད་ལོ་ཕལ་ཆྤེར་ Greater Noida དང་ Gurgaon ནང་དུ་ནམ་རྒྱུན་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཕྱིན་པ་གཅྱིག་གྱི་

འགམ་དྤེ་རང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་སུད་ཚོང་སྡྤེ་ཁག་ལྔ་ཙམ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེར་རོག་ག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡར་ཞུ་བར་ཕྱིན་དུས་
དཔོན་པོ་ཚོ་ཡང་དབུ་འཐོམ་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག ངས་ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་བཅར་བ་ཡྱིན། གཞུང་ལ་ང་ཚོར་འོས་
ཤོག་བླུག་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཟྤེར་བ་སོགས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ Sadna ཟྤེར་བའྱི་བོད་པའྱི་སུད་ཚོང་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་ཁག་
གཉྱིས་ཙམ་སྤེབས་ཏྤེ། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་རོག་གྤེང་མང་པོ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དྤེ་དག་ལ་ར་བའྱི་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ།
ང་ཚོས་བསམ་ཤྤེས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་དགུང་ལོ་བགྤེས་པ་ཚོ་ རྤེད། ར་བའྱི་བལ་ལལ་དང་ས་ཆ་གང་སར་རྒས་གསོ་ཁང་

ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དྤེ་ཚོར་བསར་ཞྱིབ་དང་ལྤེགས་གསོལ། ལོ་རྤེར་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དགོས་པ། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མ་ཟད་དྤེང་སང་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་རྒས་གསོ་ཁང་མང་པོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།

དྤེ་དག་ནས་ལྤེགས་པའྱི་ཉྤེར་མཁོ་མང་པོ་ལྤེན་རྒྱུ་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་ཞྤེས་
གཙོ་བོ་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཡྱིན།

མཐའ་མ་དྤེར་གོང་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། ངའྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུས་དུས་དྤེ་

ཡག་ཏུ་ཕྱིན་སོང་མ་གཏོགས། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ངའྱི་ལན་དྤེ་ལ་ཧ་ལམ་ལག་པ་འཆང་གྱི་མྱིན་གསུངས་སོང། ང་
ཚོ་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་གཞག་ས་མྱིན་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ ་གཙོ་བོ་ནང་སྱིད་འདྱིའྱི་ནང་ཐོན་
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ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་དང་ནང་སྱིད་གཉྱིས་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་

གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་སོར་ལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སང་ལ་ངྤེས་
པར་དུ་ཕག་བསར་ཁྤེལ་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། བུ་ཕྲུག་མྤེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལྤེན་པོ་མྱི་འདུག་སྤེ་
འགོ་བ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྤུན་མཆྤེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་འད་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། 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་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དག་གྱི་སང་ལ་གསལ་བཤད་
མ་ཞུས་གོང་ལ་ཁ་སང་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་གོང་ལ་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་མོལ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་
གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པའྱི་དོན་གནད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལྷག་སོང། དྤེ་དག་ལ་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གཅྱིག་
དྤེ་ས་ཊོན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མགོན་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ལ་ད་རྤེས་བཀའ་འཁོལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེར་བཀའ་མོལ་རྱིང་
ཐུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང། དྤེའྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་དང་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཙམ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་ཡོད་

བཀའ་བོན་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། ཁམས་ཀ་ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་
མགོན་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་འདུག དྤེ་གཅྱིག་མཐུད་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པ་ཞྱིག་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༢ ནང་དུ་ལས་གཞྱི་དྤེ་

བརམས་ཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ས་
གནས་ནས་དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཡྱིན་པ་གསུངས་པ་རྤེད ། ཡྱིན་ནའང་རོགས་ཚོགས་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། རོགས་
ཚོགས་རག་དང་མ་རག དངུལ་ག་སྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་མྱིན་ལ་ཐབས་ཤྤེས་མང་པོ་བྱས་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་དྤེར་
མགོན་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ ས་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་ནས་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་རོགས་ཚོགས་

ཁག་ནས་དངུལ་མ་རག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན། ང་རང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡང་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཡྱིན་
ན་ཐབས་ཤྤེས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་དྤེ་བཞྱིན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། འབྤེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ས་གནས་ཁག་ལ་
ཕྤེབས་དུས་ས་གནས་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཐྤེངས་མང་པོ་ཞུས་བསྡད་སོང། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བཟོ་གཞྱི ས་ཁག་གྱིས་མཉམ་
འཛོམས་བྱས་པའྱི་ཐྤེངས་དང་པོའ ་ི སབས་དྤེར། བཟོ་གཞྱིས་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གོས་

ཆོད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་དྤེར་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་ནང་ནས་ཞན་པའྱི་ནང་ནས་ཞན་པ་
དྤེ་ས་ཊོན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བཟོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་ཡར་འཕྤེལ་ཡོང་
བའྱི་བྱ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་གོས་ཆོད་ནང་དུའང་བྱུང་སོང།

དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་ཚོད་རྱིང་ཙམ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡང་ས་གནས་དྤེ་རང་དུ་བཅར་ནས་

འཆར་གཞྱི་སྱིག་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དང་། ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་འདུག་དང་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་དང་ལྷན་དུ་
སད་ཆ་བཤད་ནས་ངྤེས་པར་དུ་མགོན་ཁང་གཅྱིག་པུའྱི་སང་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང། དྤེ་མྱིན་འཚོ་བ་རང་ལ་ཕན་
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པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་མཁན་དྤེ་དག་གྱི་འཚོ་རྤེན་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་པ་དྤེ་འད་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་
འཚལ་བ་རྤེད། གང་ལྟར་མཐའ་མ་དྤེར་མགོན་ཁང་དྤེའྱི་སང་ལ་ཨུ་ཚུགས་མང་པོ་བརྒྱབས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མགོན་
ཁང་གསར་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་རྱིང་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་འདུག དྤེ་
དག་ལ་ཉམ་གསོ་བྱས་ཏྤེ་མགོན་ཁང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ལ་བྤེད་སོད་ཅྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སྙམ། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་ནས་སྙན་

སྤེང་ཞུ་མཁན་བྱྤེ་བག་པ་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྱིག་པོ་ཡོད་ས་ལ་མགོན ་ཁང་བརྒྱབ་ཐུབ་མ་ཐུབ་པ་ལས་དངོས་གནས་
མྤེད་ས་ཞྱིག་ལ་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་རྱིམ་པས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཤྱིག་བྱས་ནས་ད་ལྟ་སྙྱིང་བསྡུས་
ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ལ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སོང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆ་
ཚང་ཡོད་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དྤེར་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་

སུ་དོགས་དྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། དྤེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཧ་ལམ་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རོགས་མྤེད་དམ་
བསམ་པ་བྱུང། སོང་ཙང་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆར་
ཕུལ་དོན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༧།༡ ཉྱིན་མོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཧོན་སུར་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་

གསར་རྒྱག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེ་ཕུལ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ནས་
བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༨།༡ ཉྱིན་མོར་ཐོན་སོང ་བས་ཡྱིག་ཆ་འདྱིར་ཡོད། འདྱི་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མྱིང་འབོད་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ལས་འཆར་འདྱི་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་སོར་གནང་མཁན་གྱི་མཚན་དྤེ་

སྨོས་ན་བསམ་པ་བྱུང། ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་ལས་འཆར་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་རྤེད། གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དྤེ་མྱི་མང་ལ་དགོས་
ངྤེས་ཅན་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་གནང་ཐུབ་པ་དང་། གཙོ་བོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ནས་

སྤེལ་ཀོབ་ཀྱི་སྤེར་བྱྤེས་བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཧོན་སུར་ས་གནས་གོང་སྡྤེ ་ D ཡྱི་ཁང་ཨང་ ༢ པ་ལ་
ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཞབས་དགའ་ལྡན་ལགས། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གྱིས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་རྒན་ཚེ་རྱིང་བཀྲ་ཤྱིས་
ལགས་བཅས་ཀྱིས་དངུལ་གྱི་རོགས་སོར་གནང་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་འབུམ་བརྒྱ་ཅུ་ག་བདུན་དང་བདུན་ཁྱི་བཞྱི་སོང་
ཐམ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་ཅྤེས་ཕུལ་འདོད་བྱུང་།

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

རྒས་གསོ་ཁང་ལ་དྤེ་སོན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལམ་སོན་ཞྱིག་

ཕྤེབས་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཀའ་གནང་སོང། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ནང་
ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་འཆར་སོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་རྱིགས་ད་ལྟ་འགོ་

དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒས་གསོ་ཁང་དང་ཉྤེ་འགམ་ལ་

ཡོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་གྲྭ་ཚང་ནས་ཆོས་དགྤེ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་དང། ཡང་མཚམས་རྤེ་ཁོང་ཐུགས་ཁོམ་དང་མྱི་ཁོམ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་དགྤེ་ བཤྤེས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོ་བོར་ཐུགས་
འགན་བཞྤེས་ཏྤེ། ང་ཚོས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཐྤེངས་
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གཅྱིག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད། སབས་རྤེ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་བཟང་ལ་སང་ཉྱིན་ང་
ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཚུར་བཀའ་གནང་སྤེ་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང།

དྤེ་ནས་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ སོར་བངས་པ་འད་པོ་བྱུང་སོང། དྤེ་ལས་གསལ་པོ་

བྱས་ཏྤེ་གོ་སབས་དྤེ་བངས་ན་བསམ་པ་བྱུང། གཙོ་བོ་ལས་གཞྱི་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ལ།

དྤེ་སོན་རྒྱ་སྤེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་འབུམ་བཅུ་སོན་མ་ལོར་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བ་རྤེད། གང་ལྟར་ཚོགས་ཁང་རྱིང་པ་
རྤེད་ལ། ས་ཚུར་གོ་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་ནས་བདྤེ་

སྱིད་གྱིང་ལ་ཚོགས་ཁང་རྒྱ་སྤེད་བཏང་བའྱི་ཞོར་ལ་དངུལ་མང་ཙམ་བཏང་ནས་ལྤེགས་ཙམ་རྒྱ་སྤེད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མ་
འོངས་པར་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ཁུལ་དྤེ་རང་དུ་དུད་ཚང་ ༡༡༦ གྱི་ཆྤེད་དུ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
སོགས་ཡོད་ཙང་། ཚོགས་ཁང་གཞན་དག་ཟུར་དུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཁང་དྤེ་རང་གྱིས་འཐུས་པ་ཞྱིག་དགོས་

ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མའྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་
ཚོགས་ཁང་གཞན་ཟུར་དུ་མྱི་དགོས་པར་ཚོགས་ཁང་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལན་འབུམ་ལྔ་བཅུ་རྒྱབ་
གཉྤེར་ཞུས་ཡོད། མྱི་མང་རང་གྱིས་ཐབས་ཤྤེས་གནང་ནས་འབུམ་བཅུ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་བཅས་བསྡོམས་ཀྱི་ཡོང་

སངས་དྤེ་ལྟར་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁྱྤེན་ན་བསམ་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་དྤེ་བངས་པ་
ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དྤེང་སང་མཉམ་འབྤེལ་དྤེ་དག་དྤེང་དུས་ཀྱི་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ལམ་གཅྱིག་པུ་མ་

ཡྱིན་པར། དཔྤེར་ན་དན་རགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་བཀའ་གནང་བ་
མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་དག་དགོངས་འཆར་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན། བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ། ང་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པོ་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད། བྱས་ཙང་ངས་
སྙྱིང་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དན་རགས་དྤེ་དག་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གོས་ཚོགས་ཚང་མས་མཁྱྤེན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་མ་འོངས་པར་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་དང་དྤེ་ལ། སོན་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་སང་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་
ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་དང་མྱི་སོས་མྱི་ཤྤེས་ཀང་། དྤེ་ཚོར་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པར་

ཡང་ཡར་རྒྱས་ཏན་ཏན་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སོན་

དང་ལས་འཆར་རང་པ་གཅྱིག་གྱི ་ཐོག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚོང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཚོང་ཡག་པོ་
བྱུང་ན་ལས་མྱི་ལའང་དངུལ་ཡག་པོ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྤེ་བཟང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་མྱི་ལ་དངུལ་ཉུང་བ་ཡོད་པ་
སོགས་གཅྱིག་གྱི ས་གཅྱིག་ལ་མཐུད་ནས་ཡོད་ཙང་། དཔྤེར་ན་ Lalit Kala Academy གསུངས་པའྱི་བོད་ཤོག་དང་
དན་རགས་དྤེ་དག་ཚང་མ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ། ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་འདུག་ན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྭ་བ་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསན་མཁན་སུ་ཡོད་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བྱྤེད་

ལུགས་བྱྤེད་སངས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ང་ཚོས་མ་དན་པའྱི་བཟང་པོ་དྤེ་འད་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་འབྤེལ་
ཡོད་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྤེ་དགོངས་འཆར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་སང་ཤྤེས་
དང་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་དྤེ་ཙམ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག
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དྤེ་ནས་ Neelamangalam ལ་སོང་བརྡར་ཕུལ་བ་དྤེ་དག་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ཀང་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཚུན་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་གསར་པ་རོམ་དང་མྱི་རོམ་།
དྤེ་བཞྱིན་གནང་ཕོགས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཀྱིས་ TCV བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོང་བརྡར་ཁང་ལ་ཕར་ཕྤེབས་

ནས་བཀའ་མོལ་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་དྤེ་དག་གྱིས་འདང་བ་
ཞྱིག་ལ་གཞག་རྒྱུ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན་མ་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་བ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་རྱིག་གཞུང་དང་ཞྱིང་ཆུ་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་

གཞྱི་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི འྱི་ནང་ལའང་དོ་སྣང་སར་ལས་ལྷག་པ་དང་མཉམ་
ཞུགས་བྱས་ཏྤེ་གོ་སབས་ལྤེན་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གྱི་ཐོག་ལའང་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང། དྤེ་ཚོའང་གལ་ཆྤེན་རྤེད་ལ། ང་ཚོས་ཐུགས་

སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སུད་ཚོང་དྤེ་དག་ལ་གུན་སོབ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང། དྤེ་སྱིར་བཏང་སོན་

མ་ནས་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤
ལོའ ་ི སོན་རྱིས་ནས་བཟུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་ནས་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་སུད་ཚོང་

ཁག་གྱི་ས་ཆར་མྤེའྱི་སོན་དང། དྤེ་བཞྱིན་ Jammu and kashmir ནང་ལ་ཆུའྱི་སོན། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་སོན་བྱུང་བའྱི་སབས་

སུ་སུད་ཚོང་བར་གོང་གུན་ཆྤེན་པོ་རག་པའྱི་སབས་དྤེར། ང་རང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་
དང་སོང་མྱིན་ཙམ་གྱི་ངལ་སྤེལ་སད་དངུལ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སོན་བཞྱིན་གལ་ཏྤེ་གོང་རག་པ་དྤེ་

སོར་འབུམ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་སོར་མོ་ཁྱི་གཅྱིག་དང་། སོར་འབུམ་གཉྱིས་གོང་རག་པ་ཡྱིན་ན་སོར་མོ་སོང་ཕག་བཅོ་ལྔ་། དྤེ་
བཞྱིན་འབུམ་གསུམ་ཡྱིན་ན་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ། འབུམ་བཞྱི་ནས་དྲུག་བར་དུ་ཡྱིན་ན་སོང་ཕག་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་སོགས་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་བཞྱིན་མཐུན་འགྱུར་དྤེ་དག་སོར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སུད་ཚོང་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཆ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་དོ་སྣང་དང་

འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཀང་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད།

དྤེ་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ Gurgaon དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ Gurgaon
ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱ་གར་འབྤེལ་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་མཉམ་དུ་མཇལ་འབྤེལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཀང་རྒྱབ་གཉྤེར་ཕག་ཡྱིག་ས་གནས་དྤེའྱི་ MP མཚན་ཐོག་ནས་བངས་པ་ཡྱིན། སབས་དྤེ་དུས་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་སོགས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།
ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་ཚང་མ་དུས་གཅྱིག་ལ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་དུས་དཀའ་
ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ར་བ་ནས་རྱིས་ཀྱི་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དུད་ཚང་མང་པོའ ་ི འཚོ་བ་དང་

ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏྤེ་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་ཆ་ཚང་ཡོད་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་
ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་རྤེད་ལ། ཞུ་ཡང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་
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དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ནང་ལ་

བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་ ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྱིང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་སུད་ཚོང་སོ ར་ལ་ངས་དྤེ་སོན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོན་མ་སུད་ཚོང་གྱི་འགོ་སངས་དང་ད་

ལྟའྱི་འགོ་སངས་གཉྱིས་ར་བ་ནས་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་མྱི་མང་མང་པོའ ་ི འཚོ་བ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།
ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་བྱྤེ་བག་པ་རྤེ་ཟུང་གྱིས་ཚོང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཕྱིན་ཏྤེ་ཁྤེ་ཕན་ཤུགས་ཆྤེ ་བ་ཞྱིག་སང་ལ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་མཉམ་དུའང་ཡོད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་

གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གང་རྤེད་འདུག་ཞུས་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ས་ཆ་གཅྱིག་རང་དུ་སོན་ནས་
སུད་ཚོང་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་སང་ལ་སྡྤེ་ཚན་གཞན་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཚོང་དང་གང་ཅྱི འྱི་ཐོག་ནས་

འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་གཉྤེར་ཕུལ་སབས་དང་
རོགས་སོར་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་སྡྤེ་ཚན་གསར་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བལྟས་ནས་མ་གཏོགས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཕུལ་
གྱི་མྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ལའང་ས་ཆ་གཅྱིག་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སོན་ལ་ཡོད་པ་དྤེར་བཀའ་

བསྡུར་ཡག་པོ་བྱས་ནས་མ་གཏོགས་རྒྱབ་གཉྤེར་མ་སོ ད་ཞུས་པ་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ཕུལ་གྱི་མྤེད། དྤེ་
ལས་རོག་ཁ་ཆྤེ་བ་དྤེ་གང་རྤེད་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སུད་ཚོང་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་འདས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལའང་ཞུ་བར་
ཡོང་གྱི་འདུག ཁོ་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་པས་དྤེ་དག་མ་གནང་
རོགས་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཁོ་ཚོར་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་བོད་རྱིགས་རང་པ་མྱིན་ཙང་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ས་དང་མྱི་

ཐུབ་ས་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཞུ་ཐུབ་ས་དང་ཞུ་ཆོག་ས་དྤེ་ཚོར་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་མཚམས་རྤེ་རོག་ཁ་ཐོན་
པའྱི་སབས་སུ་བ་མ་ཆོས་འཕྤེལ་བཟོད་པ་ལགས་དང་ Shri Ravi Thakur Ji ཁོང་རྣམ་པའྱི་འགམ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཀྱིས་འབད་བརོན་དང་དོ་སྣང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་དྱི་བ་མྤེད་བསམ་བྱུང།

དྤེ་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་བསར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་ཞྱིབ་རང་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཚིག་དྤེ་འདྱིར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དགུང་ལོ་བགྤེས་པ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པོར་གདོང་ལྤེན་གནང་ནས་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་སབས་དྤེ་དུས་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ནས་ད་ལྟ་དགུང་ལོ་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་ཟྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་

ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སོན་མ་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཉལ་ཁང་དང་ཞལ་ལག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

གང་ལ་གང་ཙམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་གནང་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བཞྤེས་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ཡང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མྤེད་ཙང་ཏན་ཏན་ད་དུང་ཡག་ཏུ་གཏོང་
དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལ། དགོངས་འཆར་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དག་ཀང་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ སོར་ལ་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་འད། སབས་དྤེར་ང་

གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསྡད་མྤེད་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་བ་གོ་མ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་བར་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཞྱིག་གྱི་བུ་ཕྲུག་བུ་བཅོལ་ཁང་དུ་བཅོལ་ཐུབ་མྱི་
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ཐུབ་ཀྱི་སང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག་ངས་ཐོས་བྱུང། གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བུ་
བཅོལ་ཁང་དྤེ་དག་ནང་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་གྱི་འཛིན་སོང་གནང་ཕོགས་དྤེ་ས་

གནས་རང་གྱི་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ས་གནས་རང་ནས་

གཙོ་བོ་ཐུགས་ཁུར་བཞྤེས་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་མྤེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་
ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ངས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། ཚགས་ཚུད་པོའ ་ི ངང་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཁོ་

རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དྤེ་རང་སོང་རང་གྱི་ཐོག ་ནས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་
འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་བྱྱིས་པ་འཇུག་སངས་
གཅྱིག བུ་བཅོལ་ཁང་དྤེའྱི་ནང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོ ངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་
བྱྤེད་པའྱི་བྱྱིས་པ་དང་དྤེའྱི་ཉྤེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཁག་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་

ཁག་གྱི་ལས་བྱྤེད་པའྱི་བྱྱིས་པ་མ་གཏོགས་འཇུག་རྒྱུ་མྱིན་ཟྤེར་དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཚུད་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་

འདུག གཞན་རྐུབ་བཀག་ལྔ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་བྱྱིས་པ་ཚོར་ཡོད། ལྔའྱི་ནང་ནས་གལ་ཏྤེ་རྐུབ་
བཀག་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་སྡྤེ་ ཚན་གཅྱིག་གྱི་བྱྱིས་པ་གཉྱིས་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏྤེ་བྱྱིས་པ་

གཅྱིག་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀ་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་དང་པོ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་
ཞྤེས་དྤེ་འདའྱི་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་བྱུང་ནས་འབྤེལ་བ་

བྱྤེད་ས་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག བདྤེ་སྡུག་ཡོད་པ་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་ལམ་ཞྱིག་
ཐོན་གྱི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཤོག་གངས་ ༣༦༡
ནང་ལོགས་ལ། དང་པོ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་མར་ལྟ་བའྱི་སབས་སུ་རྱིས་འགོ་ཚང་མ་བུད་མྤེད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལས་ང་རང་གྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་ན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་

གྱིས་དྤེ་སོན་ང་ཚོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བུད་མྤེད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་རྤེ་རྤེ་དང་གཉྱིས་རྤེ། གསུམ་རྤེ་
བྱས་ནས་གང་དན་པ་དྤེ་ཡར་སྤུངས་པ་རྣམས་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་འགན་འཁུར་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་འཁྱྤེར་ཡོང་བ་མ་
ཟད། དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིས་འགོ་ཞུས་པ་སོགས་གནང་བ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ངའྱི་དྱི་བ་ལ་གསུམ་པ་དྤེར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མྤེད་ལ་འཚེ་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་སངས་དྤེ་གང་འད་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་།

བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ནང་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བོད་ཀྱི་བུད་མྤེད་ཀྱི་སོར་རོམ་འབྱི་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་

གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ།
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བརྒྱད་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུད་མྤེད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྤེན་ ༢༠༡༦ ལོར་གནང་འཆར་ཟྤེར་

བ་དྤེ་ལ་རྱིས་འགོ་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་འབུམ་གཅྱིག་ཞུས་འདུག དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་གནང་
རོགས། ད་དུང་བུད་མྤེད་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྤེན་ ༢༠༡༦ ལོར་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མྤེད་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་ནྱི་བུད་མྤེད་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་

དང་། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་བུད་མྤེད་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་ཟྤེར་ནས་སད་གགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ། བུ་མོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་
ཡོད་མ་རྤེད་ལ། མོ་རང་གྱིས་འཇོན་ནའང་མ་འཇོན་ནའང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མར་བསགས་
བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་མོ་རང་གྱིས་གང་ཐུབ་བྱས་པ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

བཅུ་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྡ་ས་བུད་མྤེད་ཀྱི་རྐང་རྤེད་སོ་ལོའ ་ི འགན་བསྡུར་ལ་ ༢༠༠༥ ལོར་འབུམ་གཅྱིག་དང་

ཁྱི་དྲུག་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་རྱིས་འགོ་དྤེ་སོ་བརྒྱབས་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ངས་མཐོང་
ཐོས་བྱས་པ་ལྟར་ན་བུད་མྤེད་ཀྱི་སོ་ལོའ ་ི འགན་བསྡུར་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། སོང་ཙང་རྱིས་འགོ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སོ་
བརྒྱབ་པ་རྤེད་དམ།

ད་དུང་ཤོག་གངས་ ༣༤༥ ནང་གྱི་ད་པ་དྤེ། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བའྱི་རྱིས་འགོ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་གྱིས་ཞུ་འདོད་པ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཟྤེར་བ་གང་འད་ཞྱིག་གོ་

དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ངས་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབང་ཆའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་སྤེབས་
པ་དྤེ་ཡང་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་འདོད་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལབ་ཀྱི་རྤེད། འད་མཉམ་དང་ཐོབ་ཐང་

རོད་ན་ཆོ་ཡོད་མ་རྤེད། ཆུ་དཀྲོགས་ནས་མར་དོན་གྱི་མ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྟ་བ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ནོར་བ་རྤེད་བསམ་གྱི་

འདུག སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་སྤེབས་པ་ཙམ་གྱིས་བུད་མྤེད་ཚོའྱི་ནུས་ཤུགས་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་བཞག་ན་ཆབ་

སྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་སྤེབས་པའྱི་བུད་མྤེད་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནང་ཕྱིར་བལྟས་ཞྱིག་བྱས་ན། བཀའ་བོན་བུད་མྤེད་དྲུག སྱི་
འཐུས་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད། ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་རོགས་བྱས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་གནང་ནས་

བུད་མྤེད་གཉྱིས་ངྤེས་པར་དུ་ཡོང་དགོས་རྤེད་གསུངས་ཙང་། དྤེ་ལྟར་བྱས་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་ནང་
ལོགས་ལ་ད་ལྟ་སབས་བཅོ་ལྔ་པ་སྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། སབས་དང་པོ། གསུམ་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ། དྤེ་ཚོ་ཚང་
མ་ལ་བུད་མྤེད་ཡོད་མ་རྤེད། མང་ཤོས་ནྱི་སབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་སབས་བཅོ་ལྔ་གཉྱིས་ཆགས་བསྡད་འདུག སྱི་འཐུས་བུ་
མོ་བཅུ་གཅྱིག་རྤེ་སྤེབས་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཀ་མང་ཉུང་གྱིས་དོན་དམ་གྱི་སྤུས་ཚད་

ཅྱིག་མཚོན་ཐུབ་མྱིན་ངས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ཡང་བུ་མོ་མང་དུ་འགོ་བ་དྤེས་གནས་སངས་ཤྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེས་གནས་སངས་ཤྤེས་ཐུབ་པའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་སོན་སོ་སོའ ་ི སྤེར་ངོས་ནས་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ལ་བལྟས་ནས་ག་ལྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་སབས་སོ་སོའ ་ི སྤེམས་ནང་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་སྤེར་ས་

རྒན་གཞོན་གྱི་བུད་མྤེད་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། ང་རང་གྱིས་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་ཟྤེར་ན། སྤེམས་ཤུགས་སོད་རྒྱུ་དང་དྤེ་
ལ་སོབས་པ་སོད་རྒྱུ་སོགས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ངས་གཙོ་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན། ང་རང་གྱིས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་
ཡོང་དུས་བུད་མྤེད་སོ་སོའ ་ི ཕོ གས་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བ་དྤེ་ཚོ འང་མ་བཤད་ན་དངོས་གནས་འགྱི ག་ས་མ་རྤེད་བསམ་
སོ ང ། ང་རང་ཚོ ་ ཚང་མས་ཤྤེ ས ་གསལ་རྤེ ད ། དགྤེ ་ སོ ང ་མའྱི ་ སྡོ མ ་རྒྱུན་སོ ར ་ལ་ཁ་སུ་ལ་ཡང་གལག་ས་ཡོ ད ་མ་

རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཁར་ཐུག་གནང་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བར་དྤེར་ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་ནྤེ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
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འཁྲུག་ཆ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རྤེད་དྤེ། ཚང་མས་ཧ་གོ་དགོས་རྤེད། དགྤེ་སོང་མའྱི་སྡོམ་རྒྱུན་དྤེ་ཕྤེང་བ་ལག་བརྒྱུད་བྱས་ནས་

མར་སོད་དགོ ས ་པ་དྤེ ་ ང་ཚོ ས་ཆད་སོ ང་བ་རྤེ ད། བཙུན་མ་སོ་ སོ འ ་ི ངོ ས་ནས་མ་འཇོན ་པ་ནས་ཆད་སོ ང་བ་རྤེ ད་མ་
གཏོགས། སུ་ཞྱིག་གྱིས་མ་གནང་བ་དང་དབང་ཆ་འཕོག་པ། ཐོབ་ཐང་འཕོག་པ་སོགས་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེ་

འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་ངས་ད་ལྟ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ང་རང་ཚུད་པའྱི་བུྤེད་ཚོའྱི་སོན་ཆ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་བཤད་རྒྱུའྱི་
བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་པ་

རྤེད་ཟྤེར་ན། ཆོལ་ཁ་དབྱྤེར་མྤེད། ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྤེད། ཕོ་མོ་འད་མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སོན་གསལ་
པོ་གནང་སྤེ། ང་ཚོར་སར་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་ཕྱིའྱི ་ཨ་མ་དང་ནང་གྱི་ཨ་མ་ཟྤེར་ནས་བཀའ་བོན་གཉྱིས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་སོན་

ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་ཁོ་རང་གཉྱིས་ལ་སྤེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་དང་སོབས་པ་སྱིན་རྒྱུ། གང་ལྟར་ཚིག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་
བཟང་པོ་བཤད་རྒྱུ་མྤེད་ཀང་ཚོགས་ར་འདྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱི་ལོགས་བཅས་གང་ལ་ཡྱིན་ཡང་། སྤེམས་ཤུགས་སོད་

རྒྱུའྱི་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དངུལ་བརྒྱུད་ནས་ང་ལ་སར་མ་གཅྱིག་སོ ད་རྒྱུ་མྤེད། ཁ་སོང་ནང་གྱི་རང་སོང་ལྟ་བུས་ཁྱྤེད་
གཉྱིས་ལ་ཡག་པོ་བྱྤེད་རོགས་མང་པོ་བཤད་མོང་ཡོད། སོང་ཙང་མཇུག་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
ཟུར་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དངོས་འབྤེལ་བྱས་ན་འདྱིའྱི་སོར་བཤད་དགོས་དང་མྱི་དགོས་བསམ་བོ་ཞྱིག་
བཏང་བ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མ་བཤད་ན་ང་རང་གྱིས་འགན་མ་འཁུར་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་
བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཐོག་མར་སྤེབས་སབས་ང་རང་གྱིས་རྤེས་སུ་ཡྱི་རང་

དང་། མོ་རང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བསྡད་ནས་ཚུར་ཡོང་ནས་མྱི་མང་ལ་ཞབས་འདྤེགས་སྒྲུབ། མོ་རང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་
ཕྱིར་བལྟས་བྱས་པ་ཡྱིན་ཡང་། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱྤེད་སྡོད་མཁན་གྱི་བུད་མྤེད་བཟང་པོ་ཞྱིག་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག་

བསམ་ནས་ང་རང་སྤེམས་གཏྱིང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པོ་ཡོད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལའང་བཤད་དགོས་པ་གང་
ཡང་མྤེད།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་སང་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བུད་མྤེད་བྱྤེ་བག་ཅྱིག་ལ་དམའ་
འབྤེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་དབྱྤེ་བ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བྱྤེ་བག་པ་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འགོ་མཁན་ནྱི་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་

ནང་ཡོད་མ་རྤེད། སོང་ཙང་དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེའྱི་སོར་གསུང་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་པ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་
བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་གཅྱིག་གསུང་བསྡད་དུས་གང་འད་ཞྱིག་གསུང་གབས་འདུག་

ཉན་རྤེས་དྤེ་ནས་བཀག་དགོས་བསམ་ནས་དྤེ་ལྟར་བསྡད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སོར་གསུང་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག སྱི་
འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིར་ཚིག་ཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་བ་རྤེད། ངས་སད་ཆ་
བཤད་མ་ཚར་གོང་ནས་དམའ་འབྤེབས་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་སོང་། དྤེ་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། དམའ་འབྤེབས་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་ངས་གང་འད་བྱས་ནས་བཏོན་སོང་ངམ། དྤེ་དག་འགན་མྱི་ཁུར་བ་དང་ཆོ་མྤེད་ཀྱི་སད་
ཆ་རྤེད་འདུག ངས་དྤེ་འཇུས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་སྡུག་ནས་སྡུག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་སད་ཆ་འགོ་གཞྱི་ནས་

འཛུགས་རྒྱུ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དུས་ཚོད་སངས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་

མདོར་བསྡུས་གསུང་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་པ།) གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བྱྤེ་བག་པས་ལམ་རྱིམ་
རྣམ་བཞག་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་ལ་ལྱིད་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དང་། བར་སོང་གྱི་དུས་ཚོད་
དྤེ་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་མྱི་དགོས་པར་གནད་དོན་སྤེང་ལ་གསུང་རོགས་

གནང་། གོ་སབས་འབུལ་གྱི་ཡོད།) ལགས་སོ། དྤེ་འདའྱི་ལྱིད་ཚད་ཕར་གལགས་ནས་རྤེད་མོ་འད་རྤེད་པ་ཡྱིན་ན། (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་ཆོ་ཡོད་མ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་ལ་ཁྱོན་

ནས་བརྱི་ཡྱི་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་དྤེ་ཚོ་སངས་འཛིན་བྱྤེད་མཁན་ཚོགས་གཙོ་འདྱིར་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་
ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སངས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། དོན་དག་གསུང་དགོས་པ་དྤེ་

གསུངས་དང་།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན། འགོ་བཙུགས་ནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་བརྱིས་ཡོད། ངས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་
སོར་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་བཤད་ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ཟུར་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་

དབྱངས་ལགས། འདྱིར་མྱིང་འབོད་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། དྤེ་འདའྱི་སང་ལ་ཐུག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ་ངས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་འུ་ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱས་པ་
ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་མ་འགྱིག་ནས་མོ་ལ་དངོས་འབྤེལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་བརྒྱ་ཆ་

བརྒྱ་བྱས་པ་ཡྱིན། སོ་སོས་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ས་ཞྱིག་ལ་དྤེ ས་གཅྱིག་བྱས་ཡོང་དུས་སྱིད་པོ་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ངས་ད་ལྟ་
བཤད་ཀྱི་ཡོད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ངས་མོ་རང་གྱིས་དངོས་འབྤེལ་གཅྱིག་བཤད་ན་བསམ་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་

མཆོག་ཡྱིན་ནའང་འད། བྱྤེ་བག་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཡང་། མོ་རང་གྱིས་ཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་བྱས་ཏྤེ་ང་ལ་དཀའ་
ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཕད་སོང་ཞྤེས ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བྱས་ན་བསམ་སོང་། དྤེ་ལྟར་བྱས་མ་སོང་། ངས་དོན་དག་ག་རྤེ་

བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། མོ་རང་ར་དགོངས་ཞུས་པ་དྤེར་བོ་ཕམ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད། དྤེ་དུས་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་
གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མོ་རང་གྱིས་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དོན་ཚན་དགུ་ཅན་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་
འོས་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཆ་རྤེན་འདྱི་འད་དགོས་ཀྱི་རྤེད ་ཅྤེས་སྤེལ་སོང་། སྱིད་སོང་ད་ལྟའྱི་དྤེ་ལ་ཆ་རྤེན་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་

དམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ལ་གྤེང་དགོས ་མྱི་འདུག) ལགས་སོ། ངའྱི་སད་ཆ་འདྱི་མཇུག་གཅྱིག་བསྱིལ་བཅུག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ངས་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མོ་རང་དོན་སོང་བ་དྤེར་བོ་ཕམ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད། ངའྱི་སྤེམས་ནང་སད་
ཆ་བང་རྱིམ་བསྱིགས་ཡོད་པ་དྤེ་མར་བཤད་བཅུག་མ་སོང་། དྤེ་ང་རང་བཤད་ས་ཁོར་ལག་གཞན་དག་གང་ཡང་མྤེད། སོང་

ཙང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཁོ་རང་ལ་ཁར་ཐུག་ཁ་པར་གཏང་ནས་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད།) དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཡང་ཁོར་ལག་འད་ཡྱི་མ་རྤེད། དྤེ་སྤེར་དབར་གྱི་གནས་ཚུལ་
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ཐོག་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྱི་པའྱི་ཁོར་ལག་རྤེད། འདྱི་ལ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད། ད་
རྱིང་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཡོད་པ་རྤེད།) ལགས་སོ། ད་ངས་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་

ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཆོ་ལོ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཆྤེ་གྤེ་མོ་དྤེ་ཚོ་དང་། མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་
བུད་མྤེད་དྤེ་ཚོས་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཡང་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་སད་གགས་ཡོད་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱིན་ལ། སྱི་ཚོགས་ནང་ཕལ་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་ངའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་

བུ་མོ་ལོ་ཆུང་ལྔ་དྲུག་དྤེ་ཚོ་ང་ལ་ཚུར་བལྟས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་ཨ་ཅག་ཅྱིག་གྱི ས་དྤེ་འད་དང་དྤེ་འད་བྱས་སོང་། ཁོ་
ཚོས་ཚུར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བལྟས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་སྤེབས་མཁན་དང་སད་གགས་ཅན་གྱི་

བུད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་དང་། ཏོག་ཙམ་གཡོ་འགུལ་བྱྤེད་ཐུབ་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་མྱིག་འདྱི་ལྟར་བྱས་ནས་བལྟས་བསྡད་ཡོད། དྤེས་ག་
རྤེ་བྱྤེད་ནའང་དྤེ་ག་རང་བུད་མྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་རྤེས་ལ་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་ཚོ་བང་བསྱིགས་ནས་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རང་བཟོ་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་བུ་མོ་དྤེ་འདས་རྤེས་ནས་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་

དགོས་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ང་རང་ཡྱིན་ན་གུ་ཡངས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། རང་དབང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཡང་བྱྤེད་འདོ ད་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན། རྤེས་མ་དངོས་འབྤེལ་བསམ་བོ་ཞྱིབ་ཕར་བཏང་ཡོང་དུས་དྤེ་འད་ཡ་མྤེད་འཁབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག བུ་མོ་ཚང་མས་ང་
ཚོ་ལ་བལྟས་བསྡད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ངས་མཇུག་དྤེ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཆབ་སྱིད་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་

སྤེབས་པའྱི་བུད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་དང་། གཞན་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་བུད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་། སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ལ་མཐའ་འཁྱོལ་
བ་དང་སྡུག་རུས་ཏོག་ཙམ་བརྒྱབས་ནས་ཡག་པོ་བྱྤེད་རོགས་བྱོས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཇུག་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་

ལ་ད་ལྟ་སད་ཆ་བཤད་པ་དྤེ་དམའ་འབྤེབས་ར་བ་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དམའ་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སད་ཆ་འགན་མ་
འཁུར་བ་དྤེ་ལ་ངས་ངོས་ལྤེན་གཏན་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད། མཇུག་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་གྱི་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་

རྱིང་ལ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་སོང་། དྤེ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་ཡོད་པ་དྤེ་རྱིས་མྤེད་གཏོང་ཐབས་ནམ་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ངས་བརྱི་ཡྱི་ཡྱིན། ཡག་པོ་བྱས་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མོ་རང་གྱི་སད་དང་ཁྱད་ཆོས་དྤེ་ཚོ་བཏོན་

ནས་བོད་ཀྱི་ཁོ ར་ལག་དང་དྱི ལ་བསགས་ཀྱི་ཐོག་ཧུར་ཐག་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ ཆྤེ་
གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གལ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གལ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་ང་པའྱི་
ནང་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༧ པའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ ར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ན་
གཞོན་ལས་མྤེད་ཆྤེད་དུ་ཟབ་སོང་དང་ལས་གཞྱི་དྤེ་འད་བཀོད་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་ཉམ་ཐག་ནང་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་
ཅྤེས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་ན་

གཞོན་ལས་མྤེད་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། དྤེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ངས་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་སོའ ་ི ས་གནས་ལ་རྤེད།
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ས་གནས་གཞན་ལའང་མཐོང་སོང། ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་སྲུང་བ་དྤེ་རྒྱ་གར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།
སོབ་གྲྭའྱི་ཁ་ལོ་བ་དྤེའང་རྒྱ་གར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་དྤེ་དག་ལ་ལས་

ཀ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གཞུང་གྱིས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ན་གཞོན་ལས་
མྤེད་མང་པོ་ཡོད་ན་དྤེའྱི་མཉམ་ཞུགས་དང་ཆ་རྤེན་བཞྤེས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། ནང་སྱིད་ཀྱིས་
ལས་མྤེད་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་དག་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སང་ལ་ཐུགས་ཁུར་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་བསོས་ལས་བྱྤེད་བུད་མྤེད་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་གསུམ་

རྱིང་གྱི་ངལ་གསོའ ་ི དགོངས་པ་འདུག ཡྱིན་ནའང་རང་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་མ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་ལྔ་མ་གཏོགས་མྱི་

འདུག་པས་དྤེ་འདའྱི་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་ད་ལྟ་མྱི་འབོར་
འཕྤེལ་རྒྱས་དགོས་པ་དང་བུད་མྤེད་ཀྱི་ སོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚང་མས་
གཅྱིག་མཚུངས་མོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དྤེའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་

འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་དུས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་བོ་ཕམ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་
སོང་ཙང་ང་ཚོས་སོ ་སོ་རང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས། དྤེ་དག་གཞུང་བསོས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་

ཡོད་པ་བཞྱིན་རང་ཁོངས་ལའང་ཡོད་པ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོ ང་གྱི་འདུག་པས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་
ན་ཡག་པོ་འདུག

དྤེ་ནས་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད ། དྤེར་

བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་བུན་གཏོང་ལ་བུ་ལོན་ཞུ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་དམ།
དྤེ་ནས་བུ་ལོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རག་རྒྱུའྱི་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཉྤེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལུ་རྡྱི་ ཨ་ན་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དང་

སྦྲགས་ནས་ངས་གཅྱིག་མཇལ་བྱུང། བུ་ལོན་མང་པོ་ཞྱིག་སུད་ཚོང་བར་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མྤེད་པར་

ཡྱིད་ཆྤེས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བསྡད་འདུག དྤེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་བཟང་སོད་ཡག་པོ་ཡོད་ཙང་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་
བཀའ་མོལ་གནང་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཞྱིང་ཁའྱི་བུ་ལོན་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་འགའ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སོན་མའྱི་ཚད་གཞྱི་བྱས་ན་གང་ལ་གང་ཙམ་གུ་ཡངས་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་གནས་ཐབས་ཀྱི་

ཆྤེད་དུ་རང་ཉྱིད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་ན་ཁྤེ་རྒྱག་རག་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
རྤེད། བྱས་ཙང་ཕྱིའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས ་ང་ཚོར་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱས་ནས་བུ་ལོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་
འད་ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་ན་དྤེར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་

འདུག མདོར་ན་སོ་ནམ་པའྱི་བུ་ལོན་གྱི་སང་ཆ་རྤེན་གང་དགོས་ཡོད་པ་དང་དུས་ཚོད་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་སྤུན་སྱིང ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གཞྱིས་

ཆགས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སད་གགས་ཆྤེ་བ། New York དང་ New Jersey ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་གནས་བསྡད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་བཀའ་

འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དྤེ ་ལོ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཀྱི་སོན་ལ་ཡོངས་གགས་བྱས་ནས་ཚང་མས་སྤེམས་
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འཚབ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། བཀའ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་
ཞྱིག་གནང་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཞྤེས་སོན་མ་ཛ་དག་པའྱི་གནས་སངས་དང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གང་འད་ཞྱིག་སྤེབས་
ཡོད་དམ།

དྤེ་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལ་རྱིམ་པས་ང་ཚོས་བསར་བཅོས་མང་པོ་བྱས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་ཚོད་ཙམ་ལག་

ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། བསར་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ན། ས་གནས་གང་དང་གང་ལ་བསར་ཐུབ་ཀྱི་

མྤེད་དམ། བསར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོས་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་
གནས་ཞྱིག་ལ་བགོ་གྤེང་སྤེབས་པའྱི་ སབས་མྱི་མང་ནས་འགན་ཁུར་མཁན་དྤེ་འདས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་འདུག ཁྱྤེད་རང་
སྱི་འཐུས་ཚོས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ མང་པོ ་བཟོས་འདུག ད་ལྟའྱི་ ཆར་ང་ཚོ་གཉོམ་ཆུང་ཁ་ཤས་ལ་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་

འདུག མང་ཆྤེ་བ་ལ་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གསུང་གནང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེའྱི་གནས་
སངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྤེ་ནས་ ༢༠༡༤ བོད་པའྱི་ Tibet Policy གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཞྱིང་

པའྱི་མཐུན་རྤེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་བོད་པའྱི་ཞྱིང་པ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་རག་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ཡང་ད་ལོའ ་ི རྒྱ་གར་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ཞྱིང་པ་ལ་རོ གས་འདྤེགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག སོང་
ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་ཚོ་དྤེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་མཐུན་རྤེན་རག་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། གལ་སྱིད་

མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཚོ་རག་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལམ་སོན་དང་རོགས་འདྤེགས་གནང་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ཞུ་དགོས་
ན་ཞུ་སངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་ལམ་སོན་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།

དྤེ་དང་སྦྲགས་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ང་རང་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ཚོར་གྱི་ཡོད། ལྷོ་ཕོགས་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག དངོས་འབྤེལ་གྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་བཞུགས་ས་དང་སྲུང་སོབ་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག དྤེར་གཟྱིགས་རོག་ཅྱིག་གནང་དགོས་པ་ཆགས་

འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་ས་གནས་ལས་ཁང་གྱི་ར་བ་སོར་རྒྱུ་བྱུང་འདུག དྤེ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ནང་སྱིད་ཀྱིས་གནང་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་མོན་གོ་ལ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དགོས་ངྤེས་ཅན་རྤེད་

འདུག ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེའྱི་ལས་
འཆར་དྤེ་དག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དབུས་པའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་དང་། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་བྱྤེད་ཚང་མས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ། ལམ་འགག་སོགས་ལ་དངོས་གནས་ཐུགས་ཁུར་ཡག་པོ་གནང་
ཐུབ་འདུག དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།

134

