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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༧༢ 
༢ ཚགོས་དྲུང་མཆགོ་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རྗེས་མའ་ིལས་རམི་ཁག་སྙན་སནོ། ༧༢༌༌༌༧༤ 
༣ སྐར་རྟགས་ཅན་ག་ིད་ིབ་ཨང་ ༡ པ།ོ ད་ིབ་དསི་ལན། ༧༤༌༌༌༧༥ 
༤ སྐར་རྟགས་ཅན་ག་ིད་ིབ་ཨང་ ༡ པ་ོདང་འབྲེལ་བའ་ིའཕསོ་དནོ་ད་ིབ་དསི་ལན་ཁག ༧༥༌༌༌༧༩ 
༥ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་མུ་མཐུད། ༧༩༌༌༌༩༩ 
༦ དཔལ་ལྡན་ནང་སདི་དང་ཆསོ་རགི་ལས་ཁུངས་གཉསི་ནས་འབྗེལ་ཆགས་ལན་འདྗེབས་གསལ་

བཤད་གནང་རྒྱུ་ཁག་ཅགི 
༩༩༌༌༌༡༠༩ 

༧ དཔལ་ལྡན་བོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་བདྗེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕ་ི
ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་ག་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙངི་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། 

༡༠༩༌༌༌༡༡༣ 

༨ ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀསི་དཔལ་ལྡན་བདྗེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞབི་འཇུག་
ཞུས་པའ་ིསྙན་ཐ།ོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། 

༡༡༣༌༌༌༡༡༤ 

༩ གཞུང་འབྗེལ་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ༡༡༥༌༌༌༡༡༥ 
༡༠ གཞུང་འབྗེལ་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའ་ིཐགོ་བག་ོགྗེང་བཅས། ༡༡༥༌༌༌༡༥༥ 
 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་ནས་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཕབེས་བསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་
སོབ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་མཇལ་ཡོང་དུས། ཕོགས་གང་ཐད་ནས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་དབུས་པའྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་འག་ོལས་
བེད་ཡོངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་བ་ད་ེད་ལྟ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཏང་པའྱི་དང་པ་ོདའེྱི་ནང་ལ་སྱིག་བཞུགས་མྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་བསབ་པ་མཐར་སོན་པ་ཞསེ་གསུངས་
འདུག།སྱིག་བཞུགས་མྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་མཐར་སོན་པ་དརེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀདོ་
སྱིག་དང་ལས་འགན་ད་ེཚ་ོཁོང་ཚོར་ལས་ཀ་ད་ེའདྲ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གྱིས་ད་ེདག་གྱི་ལས་ཀའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རགོས་པ་གནང་སྟངས་ད་ེཚ་ོཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོདམྱིགས་བསལ་
གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་མཐར་སོན་ཡངོ་དུས། 
 ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་དེ་འདྲ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་སྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེ
ཡྱིན། དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་འདུག།རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རྱིག་སོབ་ཚན་
ཁྱིད་ཐབས་ཀྱི་ལག་དེབ་ང་ོསོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། 
ད་ེདམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུ་དང་དག་ེམཚན་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་
བཏང་རྱིགས་ལམ་ཟརེ་བ་འདྱི་ཚ་ོདགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་ལ་སབོ་པ་དང་བསབ་གཉརེ་བདེ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ས་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་སྟབས་བད་ེབ་ོཞྱིག་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སོབ་གྲྭར་ད་ེཚརོ་ག་ཚདོ་ཙམ་དག་ེམཚན་བྱུང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་ཚོགས་འདུ་ཁག་ཟེར་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་གྱིས་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཟརེ་ནས་མང་པ་ོགསུངས་གནང་སོང་། ལས་ཀ་ད་ེདག་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
གྱི་རེད་དེ། ལས་ཀ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་སྱིག་གནང་པ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ར་ེབ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་དངོས་སུ་ཟབ་སོང་ཚོགས་རྒྱུ་དང་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བེད་སྟངས། 
ཟབ་སོང་སད་ནས་ཁུངས་ས་ོསོར་ལོག་འག་ོདུས་ཕན་ཐགོས་དང་དག་ེམཚན་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སོང་དང་ཚགོས་
འདུ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ནས་མཇལ་རྒྱུ་འདུག།དངསོ་གནས་དམྱིགས་ཡུལ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དག་ེམཚན་དང་ཕན་
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ཐོགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་སྱིན་པའྱི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་
འདུག།ཤེས་ཡནོ་ལ་སྱིན་པའྱི་མཐུན་རནེ་ཟེར་བ་འདྱི་ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་ཆ་ེ
བ་སོབ་དབེ་དང་འཛིན་གྲྭ་ཆ་ེཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐུན་རེན་གནང་འདུག།ཤེས་ཡོན་ལ་སྱིན་དགོས་དུས་ཤེས་ཡོན་སོབ་མཁན་
གྱི་དག་ེརྒན་ལའང་མཐུན་རནེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཞལ་ལག་མཚནོ་
པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སོང་བ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ནུས་པ་འདནོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རནེ་དམྱིགས་བསལ་གང་སར་ཡོད་
པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་
ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དོན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་སོད་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་དང། སོར་བསོད་དཔ་ེམཛདོ་ཆེད་འཛུགས་གནང་བ་
ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག།འདྱི་ཚའོྱི་ལས་འགུལ་གང་དང་གང་ལ་སལེ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཐ་སད་གཏན་འབེབས་ད་ེབོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཁས་པ་
མང་པ་ོའཛོམས། མང་པོས་གོས་བསྡུར་གནང་། ག་ོབསྡུར་ཞུས། སང་ཤེས་བས་ཏ་ེཐ་སད་མང་པ་ོཞྱིག་གཏན་འབེབས་བཟ་ོཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ཐ་སད་མང་པ་ོཞྱིག་གཏན་འབེབས་
གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་བཟ་ོཐུབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་མང་རང་ལ་
བེད་སོད་དང་བཀོལ་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ག་ཚོད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ཀྱི་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་
དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ཐད་ཀར་གྱི་འབེལ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་
མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་བས་ནས་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་བྱུང་ནས་གོས་བསྡུར་འགའ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་བོད་ནང་ལ་ཐ་སད་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ཐ་སད་ཁག་ཁག་ཞྱིག་དང་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཁག་ཁག་ཞྱིག་བྱུང་ཡོང་
དུས། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་དོན་དག་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ཐ་སད་གཉྱིས་གསུམ་བ་ོའཛནི་དགསོ་པ་དང་སོབ་སོང་བེད་དགོས་པ་ཁག བེད་
སདོ་ཅྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་མཚར་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ཟེར་བ་གཅྱིག་
འདུག།ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་མང་པ་ོཐོན་འདུག།ཁྱོན་བསོམས་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༢༢ ཙམ་འདུག།ས་མྱིག་ད་ེདག་ཚང་མའྱི་ཐོག་
ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཁེངས་ཚར་བ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ 
ནང་ལོགས་ལ་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ལ་ས་རཱ་དང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་སོགས་འདྱི་ཚོའྱི་སོབ་མ་ལ་སོབ་ཡོན་
གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ཚོར་དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་ཇྱི་ཙམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་རཱ་ལ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦༢ ལ་སོད་
འདུག།ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ལ་སོབ་ཕྲུག་བགངས་ ༡༤ ཙམ་སད་འདུག།ཁྱོན་བསོམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས ༧༦ འདུག ད་ེདག་ལ་
སོབ་ཡོན་གྱི་དངུལ་གངས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་དངོས་གནས་སོབ་ཡོན་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་དངུལ་གྱི་གངས་ཚད་ཇྱི་ཙམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་ཟརེ་བ་ད་ེབལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོརྒྱ་གར་གྱི་སོབ་
གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ནང་བཅུག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་མང་པ་ོསར་འདུག།ད་ེདག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག།ད་ེལས་ཀང་
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གསལོ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་ཡོད་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོདངསོ་གནས་དྲང་གནས་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བདག་སངོ་གནང་རྒྱུ་དང་ད་ེདག་ལ་གཟྱིགས་པ་སོང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་ཡག་པ་ོའདུག།ད་ེཚརོ་ར་ེབ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ལ་ས་ཁུལ་ད་ེ
དག་ལ་སབོ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག།ད་ེདག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བདག་སོང་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་རནེ་སར་ནས་
དམྱིགས་བསལ་འདྲ་གནང་ཐུབ་ན་རེད་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་ལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའྱི་རེས་
ལ་ད་ེཚ་ོཉནེ་ཁ་ཡང་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་དེབ་ད་ེཚ་ོདུས་ཐོག་ངསེ་པར་
གཏོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། སནོ་མ་ང་ཚ་ོདའེྱི་ཁུལ་འག་ོཔའྱི་སབས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཡང་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་འདུག།ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་སོབ་དེབ་དེ་དག་དུས་ཐོག་ལ་མ་སེབས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར་བ་དང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བལ་ཡུལ་གྱི་
མཐའ་མཚམས་སོབ་གྲྭ་ཚརོ་སབོ་དབེ་སགོས་དུས་ཐགོ་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་སྦུན་ཏར་སབོ་གྲྭ་གཅྱིག་འདུག།དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་
ལ་སོབ་ཕྲུག་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་དེའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཚད་དང་
ལྡན་པ་དང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་འདུག་སྟ།ེ དའེྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚའོྱི་གངས་ཀ་དང་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ལས་ཀ་ག་ར་ེ
བདེ་ཀྱི་ཡོད་མདེ། གཞན་ཡང་ལས་བདེ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མདེ་ཅེས་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་སོར་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་དེར་ལན་འདེབས་མ་ཞུས་གོང་ད་ནང་ཞོགས་པས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག།བང་ཨ་རྱིའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ང་ཚའོྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་
ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་འཕར་མ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དཔརེ་ན་ Belgium ལ་ཡདོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོ
ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འབོད་བསྐུལ་ལྟར་ན། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ནང་ལ་སོན་འག་ོནས་འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་བར་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་
བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ད་ེག་རང་ཁ་ོཚ་ོབེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་པར་རྩ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕར་སྐུར་ཐུབ་པ་
བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐུན་པའྱི་སོབ་དེབ་
རྩོམ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ད་ཡོད་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ཀྱི་པར་རྩ་བསྐུར་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ེབཞྱིན་
སུད་སྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་དེབ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ད་ེཁོང་ཚོས་བེད་
སོད་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་དུ་བརྙན་འཕྲྱིན་
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བརྒྱུད་སབོ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སརེ་
གྱིས་འཛནི་སོང་གནང་བའྱི་སོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཕེབས་སོང་། དའེྱི་ནང་ལ་ཤྱི་ན་གར་སོབ་གྲྭ དོན་གྲུབ་གྱིང་
ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ ད་ེནས་གྱིང་ཚང་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་ལ་གནང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་རེས་ལན་འདེབས་མ་ཞུས་པའྱི་
ཁངོས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་
ད་ེལ་བསགས་བརདོ་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཨ་རྱི་ལ་བོད་ཕྲུག་སོབ་སོང་བ་བར་འགོ་རྒྱུའྱི་སོར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།Tibetan 
Scholarship Program ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་སོབ་མ་གངས་ ༡༠ སོབ་ཡོན་ཐོག་ཏུ་
ཕབེས་འདུག།ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐ་ོའབརོ་བ་ད་ེལ་སབོ་མ་གངས་ ༩ ཕྱིར་ཕབེས་འདུག གཅྱིག་ཕེབས་མྱི་འདུག དགུ་ཆ་ཚང་བུ་མ་ོརདེ་
འདུག།གཅྱིག་མ་ཕབེས་པ་ད་ེབུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག།ཁ་ོརང་གྱི་མཚན་དགོས་འདུག་ཅེས་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག།ཁངོ་
གྱི་མཚན་ལ་ཉྱི་མ་ཆསོ་འཕེལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག།བ་ོཕམ་ཞྱིག་ལ་ག་ར་ེརདེ་འདུག་ཅསེ་ན། ཁ་ོརང་གྱི་ཕ་གྱིར་སབོ་སངོ་གནང་རྒྱུའྱི་སོབ་
གཞྱི་ད་ེཨང་རྩྱིས་ཆགས་བསད་འདུག།སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཨང་རྩྱིས་ཀྱི་དག་ེརྒན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེ
འདྲ་ཆགས་དུས་ཁ་ོརང་ཨང་རྩྱིས་ཀྱི་དག་ེརྒན་ཡྱིན་པ་དང་། ཕ་གྱིར་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དེའང་ཨང་རྩྱིས་སོབ་ཁྱིད་ཐོག་ལ་གནང་
འདུག ཁ་ོརང་མ་ཕབེས་མཁན་ད་ེཆགས་བསད་འདུག ང་ཚ་ོའདྱིར་བདོ་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་ Tibet fund ནས་ཐ་ོའབརོ་བ་ནང་བཞྱིན་
ང་ཚསོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་སན་སེང་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ལ་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༣༠ བར་དུ་དུས་ཚདོ་གནང་འདུག།དའེྱི་གཞུག་ལ་
ཁ་ོརང་མ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་སྱིག་ཁྱིམས་ནང་གསལ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་
བཏང་ཁ་ོརང་ལ་ཕ་གྱིར་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ Tibet Fund ནས་གོག་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་
གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལན་ད་ེའདྲ་ཡག་པ་ོཞྱིག་འབོར་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཁོང་ཚུར་མ་ལོག་པའྱི་ཁོངས་ཀྱི་
ཐའོ་ིནང་ལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་མ་དགུ་ཚུར་ལོག་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་
གྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Avanti Learning Centre ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། 
ད་ེསོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་དུ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། བཀའ་གནང་སོང་། དའེྱི་ནང་ལ་ཁ་
སང་སོན་མའྱི་ཆར་མ་སུ་རྱི། མོན་གོ། སེ་ལ་ཀུའྱི་བཅས་དེ་དག་གསུམ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སེ་ལ་ཀུའྱི་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་མཐུན་
འགྱུར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་བེད་བས་ོགཞག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག མ་སུ་རྱི་དང་མོན་ག་ོལ་ཉ་ེཆར་ Avanti 
Learning Centre གྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ལས་བེད་ར་ེར་ེབས་ོགཞག་གནང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཁོང་ཚ་ོལ་
འག་ོསོང་ཇྱི་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ནས་དྲྱི་བ་ཕབེས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཨྱིན་སད་ནང་ཞུས་ན་ facilitator 
ཞུ་ཡྱི་འདུག།སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འབེལ་མཐུད་གནང་མཁན་མྱི་རེ་ར་ེཞྱིག་བས་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་ར་ེལ་ཁ་ོརང་ཚོར་གསོལ་
ཕགོས་ཧྱིན་སོར་ ༡༨,༥༠༠ འབུལ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཚན་གཞན་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་། ད་དུང་
སོབ་ཁྱིད་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེས་མ་ཟད་རྱིགས་ལམ་གྱི་འདུ་འཛོམས་དང་
རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རྱིག་ཁྱིད་ཐབས་ཀྱི་དེབ་ད་ེབཟོས་ཚར་བ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེནས་སོབ་ཚན་གཞན་པ་ཁྱིད་རྒྱུའྱི་
ལག་དེབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེསོབ་གྲྭ་མཁ་ོསྡུད་སོར་ལ་རདེ་འདུག།དྲྱི་བ་ད་ེ
མྱི་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚུར་རྩྱིས་བངས། སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ནང་སབོ་ཕྲུག་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སབོ་གྲྭ་དྲུག་རྩྱིས་ལནེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
དུས་བཀག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྩྱིས་ལནེ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སངོ་ཙང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སབོ་
ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་དང་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཡོད་དུས། ཁ་འཐརོ་མ་བསད་པར་ཚུར་རུག་རུག་བཟོས་ནས་སོབ་སོང་སྤུས་དག་པ་ོདང་ཚད་
དང་ལྡན་པ་སདོ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོབ་གྲྭ་མཁ་ོསྡུད་ཐད་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་འཛནི་སངོ་
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་དང་བཀའ་འདྲྱི་དགོངས་སརོ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དསེ་མ་ཟད་ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༡༡།༡༢ ནང་ལ་ཚགོས་འདུ་
ཞྱིག་བསོང་འཆར་ཡོད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་ཚོགས་འདུ་བསོང་བ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོརྒྱ་ཆནེ་པ་ོབཏང་ནས་
ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་རྒྱུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་མཁ་ོསྡུད་བེད་དགོས་པ་དང་
སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་འཐོར་བསད་པ་ལས་གངས་ཀ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་སོབ་སོང་སྤུས་དག་པ་ོདང་མཐུན་རེན་ཡག་པ་ོ
སར་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་ད་ེའདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེདག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕགོས་སོར་ལ་རེད་འདུག ད་ལྟ་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚགོས་འགོ་ལ་ཡོད་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་ས་ཾབ་ོཊ་ཁྱབ་ཁངོས་སོབ་གྲྭ་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་རདེ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བདོ་
ཁྱྱིམ་ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེཏོག་ཙམ་སར་ཆ་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་གྱི་འདུག།ད་ེག་རང་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།འབུལ་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་འབུལ་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ང་རང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་ད་ེཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསོལ་ཕོགས་ཡག་པ་ོའབུལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
དངེ་སང་དུས་ཚོད་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབུལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
འགན་འཛིན་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ་དང་འགན་འཛིན་བས་ོགཞག་གནང་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་རེད་འདུག།ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
ཚགོས་འདུའྱི་བག་ོགེང་ཐགོ་ལ་གོས་བསྡུར་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། འདམེས་སྒྲུག་གནང་བའྱི་སབས་སུ་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་བེད་
དགོས་མྱིན། འགན་འཛིན་འདེམས་སྒྲུག་གནང་བའྱི་སབས་སུ་འགན་འཛནི་དེའྱི་ཆ་རནེ་ག་ར་ེཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དའེྱི་ཐོག་
ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགངོས་འཆར་ཕབེས་སོང་། ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག།ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་རདེ་
ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་འཛིན་འདེམས་རྒྱུ་ལ་ཆ་རེན་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་དགོས་མཁ་ོལ་དཔག་པའྱི་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད། 
ད་ེབསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལ་།ཤེས་ཡོན་བསྟྱི་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲར་བལྟས་ནས་དཔ་ེམཚོན་ག་ར་ེཡག་པ་ོ
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འདུག ད་ེཚ་ོམྱིག་དཔེར་བངས་ནས་ད་ེང་རང་ཚ་ོལ་ཏག་ཏག་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟས་ནས་འགན་འཛནི་འདམེས་སྒྲུག་གནང་
རྒྱུ་དང་འགན་འཛིན་བས་ོགཞག་གནང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་སྤུས་དག་པ།ོ ཡག་པོ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ད་ེའདྲ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་
པ་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་བསྟོད་བསགས་
གནང་སོང་། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕབེས་སོང་། ངས་འདྱི་ལ་ལན་འདབེས་ཞུ་ཐུབ་པ་ད་ེདག་
ཞུས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ལན་འདེབས་གསལ་པ་ོམེད་པ་བྱུང་ན་ངས་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་
ནང་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཕེབས་སོང་། རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚརོ་ཕན་ཡོན་ག་ཚོད་ཡོད་པའྱི་
སོར་བཀའ་ཕེབས་སོང། ང་ཚ་ོརྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་གཅྱིག་སྟེ་ག་ར་ེཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་བསབ་པའྱི་སབས་ལ་དགེ་རྒན་གྱིས་མར་སོབ་ཁྱིད་གནང་ནས་སོབ་
ཕྲུག་གྱིས་ཉན་བསད་པ་གཅྱིག་པ་ོམྱིན་པར། ད་ེལ་དངོས་གནས་ས་ོསོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བས་ནས་ད་ེརེད་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག།ཀླད་པ་འཁྲུག་པ་ོདང་སང་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིག་པ་ད་ེབེད་སོད་བཏང་བ་བརྒྱུད་
སོབ་ཚན་སོབ་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག།སོབ་ཚན་ཤེས་རྒྱུ་ད་ེཡྱིག་རྒྱུགས་ཆདེ་དུ་ཤེས་རྒྱུ་གཅྱིག་པ་ོཞུ་ཡྱི་མེད། ཐབས་
ལམ་ད་ེསོབ་ཚན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་
ཚོས་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རྱིག་ཁྱིད་ཐབས་ཀྱི་ལག་དེབ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་ཡག་པ་ོཞྱིག་འགོ་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མ་འོངས་པར་ཨང་རྩྱིས་ཁྱིད་ཐབས་ཀྱི་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཟབ་སངོ་སོར་ད་ེགསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཟབ་སངོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཟབ་སངོ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོསྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཟབ་སོང་ད་ེདག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནང་བཞྱིན་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་ད་ེའདྲ་བྱུང་
ཡོད་མེད་ཐད་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཟབ་སོང་ད་ེསོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཚོར་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་པ་སོང་ཙང་། ཟབ་སོང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སོང་ད་ེདག་ག་ོསྱིག་མ་ཞུས་གོང་ལ་དང་པ་ོནས་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་བཟུང་ནས་ག་ོསྱིག་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དག་ེརྒན་གང་འདྲ་ཞྱིག་སད་གཏོང་དགསོ་འདུག།སོབ་ཚན་ག་ར་ེདགསོ་ཀྱི་འདུག།ག་ར་ེཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་སད་གཏོང་དགོས་འདུག།ད་ེདག་ལ་དམྱིགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དསེ་མ་ཟད་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་
པའྱི་ནང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་འགན་འཛིན་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ། ཡང་ན་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་
ཁྱིད་ས་རང་ལ་བཅར་ནས་དག་ེརྒན་ཚ་ོཟབ་སོང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ནན་ཏན་གྱི་མངགས་རྒྱུ། ཟབ་སོང་དེའྱི་ཕན་ཡོན་གང་ཡྱིན་པ་དང་
ཕྱིར་སོབ་གྲྭར་ལོག་ནས་བེད་སདོ་གང་འདྲ་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། མུ་མཐུད་ནས་དག་ེརྒན་ཆདེ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
བར་ཟབ་སོང་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ས་ོས་ོགཅྱིག་པུར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན་པར། ས་ོསོའ་ིལས་རོགས་རྒན་ལགས་ཚརོ་གང་
ཤེས་པ་ཕན་ཚུན་ག་ོབསྡུར་སང་བཤད་གནང་སད་ཟབ་སངོ་ཕུལ་བ་ད་ེདག་ཟབ་སངོ་རསེ་སུ་ང་ཚ་ོཕགོས་བསདོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། རྒན་ལགས་ད་ེཚ་ོསོན་མ་ཁྱེད་ཚ་ོཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་ཕུལ་བ་དེས་ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་འདུག་ཅེས་ན། མྱི་ར་ེང་ོར་ེཐུག་
ནས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་དེས་མ་ཟད་ཟབ་སོང་རེ་ཚར་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་དེ་དྲན་མ་སོང་། 
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Feedback form ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་རྒན་ལགས་ཚོས་མར་བྱི་པའྱི་སབས་ལ་ཟབ་སོང་ད་ེཚ་ོཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཐ་སད་ཀྱི་སོར་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཐ་སད་གཏན་འབེབས་གནང་ཕོགས་དང་ཐ་སད་བེད་སོད་གཏོང་
སྟངས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཐ་སད་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལ་ཚན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་ཐ་སད་ཚན་པ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏགོས་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཐ་སད་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་བཟ་ོགནང་གྱི་
ཡོད། ད་ེགང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ལབ་ན་བསམ་བ་ོརོབ་ཚོད་བཏང་ནས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་
འབེལ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐ་སད་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་བོད་ནང་ལ་ཐ་སད་གང་དང་གང་བེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཏངོ་བཞྱིན་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་ག་ར་ེའདུག།ད་ེདག་ཅྱིག་གྱུར་ཇྱི་
ལྟར་བཟ་ོཐུབ་ས་རདེ། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱུར་བ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ། ཁ་ཤས་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་གསོ་བསྡུར་མང་པ་ོ
གནང་གྱི་ཡོད། ད་ེཡང་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོལྷན་འཛོམས་ཐོག་གོས་བསྡུར་གནང་སྟ་ེ
ཐ་སད་གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ན་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ། 
དང་པ་ོནས་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁ་ོརང་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་གསོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་སགོས་བདེ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་དང་ད་ེདག་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡང་བརྒྱུད་
ལམ་གཞན་པ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་བས་ཏེ། བོད་ནང་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེདག་ལ་འབེལ་
བ་ཞུས་ཏ་ེད་ེདག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རུབ་རུབ་བས་ནས་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེམ་ཟད་ཁ་སང་སོན་མ་ང་ཚོས་ཨང་རྩྱིས་ཀྱི་ཐ་སད་དཔ་ེརྱིས་དང་བཅས་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་རེད། ཨང་རྩྱིས་ཀྱི་ཐ་སད་
དའེྱི་ནང་ལ་ང་ཚསོ་ཐ་སད་ད་ེབརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་བདོ་ནང་བེད་སདོ་བཏང་བཞག་པའྱི་ཐ་སད་རང་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་
སོང་། དེར་ང་ཚོས་སོབ་དེབ་ཤེས་རྱིག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མར་སྐུར་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེཆར་སོབ་དེབ་ད་ེདག་ཏག་ཏག་མ་འབོར་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག།ཡྱིན་
ནའང་ཕྱིས་སུ་སོབ་དེབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འབོར་ནས་འགེམས་སེལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཟད་བལ་
ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁངོས་ནས་དོད་འབུལ་རྒྱུ་སོགས་ད་ེའདྲའྱི་ཆ་རེན་
ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་རགོས་རམ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 སྦུན་ཏར་དག་ེའོས་སོང་བརྡར་ཁང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེར་ད་ཡོད་སོབ་མ་གངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
རསེ་ལ་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ། སྱིར་བཏང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སངོ་། ད་ལྟ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་སྦུན་ཏར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། 
ད་ལ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་སོབ་མ་གསར་འཇུག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེསོན་སོབ་མ་གསལ་བསགས་
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ཞུས་པའྱི་སབས་སུ། ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་སོབ་ཕྲུག་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པ་དང་མཉམ་དུ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ B.A Ed གནང་
བཞྱིན་པ་སོབ་མ་གངས་ ༡༦ འདུག དག་ེརྒན་འསོ་སོང་ B.Ed གཅྱིག་པུ་གནང་མཁན་སོབ་མ་གངས་ ༡༣ བསོམས་སོབ་མ་
གངས་ ༢༩ འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དག་ེལས་གངས་ ༡༥ འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མཐ་ོསོབ་དེའྱི་འཛནི་སོང་གྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་མུ་མཐུད་མ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ལྟ་གོང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ཚུར་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་
འདུག།སོབ་གྲྭ་ཉུང་དུ་གཏངོ་དགསོ་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚརོ་དག་ེརྒན་གྱི་དགསོ་མཁའོ་ིཆ་ནས་
ད་ལྟ་འདང་ངེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ད་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚསོ་སབོ་མ་གསར་འཇུག་ཞུས་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་
ནང་ལ་ཁག་ཅྱིག་ཉམ་ཐག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༣ ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གསར་པ་འབུམ་རམས་པ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ངས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཚམས་འདྲྱི་དང་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་དང་ཕག་ལས་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་
ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དངོས་གནས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་དང་དངོས་སུ་སྱིན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་
འདུག།ཉེ་ཆར་ Minnesota ལ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་ཟབ་སོང་དགེ་
རྒན་གྱི་དེར་ཕེབས་ནས་ཟབ་སོང་གནང་བ་རདེ། ཟབ་སོང་གནང་བ་ད་ེདངསོ་གནས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོདང་ཐུགས་ཕན་ཧ་ཅང་གསསོ་
པ་ོབྱུང་འདུག།ཟབ་སོང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚང་མས་བཀའ་བནོ་ལ་བསགས་བརོད་དང་དགའ་ཚོར། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་གནང་གྱི་
འདུག།ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དབེ། སནོ་འག་ོནས་
འཛིན་གྲྭའྱི་གསུམ་པའྱི་བར་དུ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དེར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འདྲ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང། ཉ་ེཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚགོས་གནང་པའྱི་སབས་ལ་ཕལ་ཆརེ་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད། 
ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཚང་མ་དང་བང་ཡྱིན་པ་དང་དག་ེརྒན་གནང་རྒྱུའྱི་ཚད་མདེ་
པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་ཚ་ོདང་བང་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཧུར་ཐག་བས་ནས་གཟའ་འཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེགནས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་ང་ཚ་ོཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དེའྱི་ནང་བསམ་ཚུལ་གང་ཕེབས་ཡོད་
ཟེར་ན། ད་ལྟ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་གྱིས་བོད་ཡྱིག་སོབ་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་འཆར་གཞྱི་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་བསམ་
འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྒྱ་གར་རང་ལ་དག་ེརྒན་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། གཟའ་
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འཇུག་གྱི་རསེ་གཟའ་སནེ་པ་ཉྱི་མ་ད་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚརོ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་འབབ་ཞྱིག་ཡོང་། ཕ་གྱིའྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་
ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དང་ཁུངས་དག་པོའ་ིབོད་ཡྱིག་ཅྱིག་ཡོང་བ་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དེར་ཐུགས་བསམ་
བཞེས་རོགས་གནང། ཕ་གྱིར་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་
མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཟའ་འཇུག་སོབ་གྲྭ་ད་ེགནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེད་ེའདྲའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་ཡྱིན་ན་
ཕ་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཞལ་འདབེས་ཤྱིག་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཕ་གྱིར་ཨ་རྱི་དོན་
གཅོད་ཡོད་པ་རདེ། ཁོང་ཚ་ོདང་ལྷན་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་དགོངས་བཞསེ་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུས་འདོད་བྱུང། ད་
ལྟ་ད་ེའདྲའྱི་དགངོས་གཞྱི་དང་འཆར་གཞྱི། བསམ་ཚུལ་ཕབེས་པ་རེད་ད་ེསོན་ལ་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུས་འདདོ་བྱུང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེམ་ཞུས་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ཐོག་
ནས་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་ཕར་ཕབེས་པས་སབས་ལ། རང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དནོ་
དུ་སྱིག་འཛུགས་དེར་ཕག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་པ་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུས་འདོད་བྱུང། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཤེས་
རྱིག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་སོན་མ་ནས་སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་སང་ཏོག་ཁ་
འཐོར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འག་ོདུས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཤེས་ཡོན་ནང་ལ་
སོབ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་ད་ེཚ་ོདགུན་དུས་གུང་གསེང་སབས་ལ་ལམ་གོན་མཐུན་རེན་སར་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་དའེྱི་སོར་ལ་སོན་མ་མོན་
ག་ོབསད་པས་སབས་སུ་ས་ོསོའ་ིཚོར་སྣང་ལ་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་སོབ་གྲྭར་བཅུག་གྱི་ཡོད་
པ་རེད་ད།ེ འདྱིའྱི་ནང་མྱིའྱི་མཐུན་རེན་ལ་ལྟ་དུས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡར་བསལ་མ་བསལ་རྒྱུར་
ཁྱི་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་འགོ་སོང་འགོ་དུས། ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་བཅུག་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་མ་གཏོགས་ཉམ་ཐག་གྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་བ་དེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་རྱིམ་པས་ཞུས་མོང་ཡོད། ཁ་སང་འབས་ལོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་འགོ་
བའྱི་སབས་སེས་དམན་ཞྱིག་འདུག།ཉམ་ཐག་གྱི་ཁུངས་ལ་ཁོང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་སོབ་གྲྭར་བཅུག་འདུག།དགུན་དུས་ཚུར་ལེན་རྒྱུར་
ཡོང་གྱི་ཡོད། ཕར་བསེལ་བར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ད་ེགང་འདྲ་ཡོད་ཟེར་དུས། ཁོང་གྱི་ཁྱ་ོག་ད་ེཏག་ཏག་
ཞྱིག་མྱི་འདུག།མཐུན་རནེ་འཚལོ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་མ་རདེ་འདུག།སསེ་དམན་ཁ་ོརང་རང་གྱིས་ནང་གྱི་མཐུན་རནེ་ད་ེའཁྱེར་
ཡོང་མཁན་ཞྱིག་རདེ་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕྲུ་གུ་ད་ེགཞུང་གྱིས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཕྲུ་
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གུའྱི་ཨ་མས་ལ་ོགཅྱིག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ད་ེཕྲུ་གུ་ཁ་ོདགུན་ཁ་ལ་ཚུར་ལནེ་པ་དང་ཕར་བསལ་བར་འག་ོདུས། ཁ་ོཚའོྱི་འག་ོ
སོང་ལ་ལྟ་དུས། ཨ་ཁ། ཁངོ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སེབས་བྱུང། ཚརོ་སྣང་
དའེྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་ལས་བསོམས་ལ་ལྟ་དུས་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱི་དགུན་དུས་གུང་གསེང་དང་ཕར་ཚུར་ལེན་པའྱི་མཐུན་རེན་སར་
གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག།ད་ེཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྲུ་གུ་ཉམ་ཐག་དེར་བལྟས་ནས་གུང་གསེང་ལེན་པའྱི་སབས་ལ་གཞུང་
གྱིས་ད་ེལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེད་ལ་ོདྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲྭ་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་མཁན་གྱི་
བུ་མ་ོབལ་ཡུལ་ནས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མཐ་ོསོབ་ལ་བསོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ལ་སོང་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
མཐངོ་བའྱི་སབས་ལ་ང་ལ་ཚོར་སྣང་གང་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན། བོད་ནང་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་ཚ་ོཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་བཙན་བལོ་ལ་སབོ་སངོ་
སོངས་བར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ཁ། ངའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེགང་འདྲ་བེད་བསད་ཡོད་དམ། དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་
ཞསེ་ཕ་མ་ཚའོྱི་སེམས་ལ་ད་ོཕགོ་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག།སོང་ཙང་བུ་མ་ོད་ེནང་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལ་དཔག་པའྱི་སོབ་ཡོན་སད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱི་ད་དུང་ཡང་ད་ེའདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོངན་པ་ལང་ཤོར་འག་ོརྒྱུ་དང་གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག།ད་ེཚའོྱི་སརོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚརོ་ཞྱིབ་འཇུག་
དང་རགོ་ཞྱིབ་བདེ་ཡདོ་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ད་ེཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེཁ་སང་སང་ཏོག་དང་ར་ཝང་ལར་འག་ོདུས་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆགོ་བཅར་འདུག།སབས་ད་ེདུས་ཚརོ་སྣང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། ཚོར་སྣང་ད་ེགང་རདེ་ཟརེ་ན། ར་
ཝང་ལ་དུ་སོབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་འག་ོས་འདུག།མྱི་རབས་རྒན་པའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གཞྱི་
རྩ་བརན་པོ། སོབ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་གང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ཡག་པ་ོའདུག།ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་མ་གཏགོས་མྱི་འདུག།འདྱི་ང་ཚསོ་ར་ཝང་ལ་
ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ས་གནས་གོས་ཚོགས། སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། གོ་
བསྡུར་སངས་བཤད་བདེ་པའྱི་སབས་སུ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་གང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ར་ཝང་ལའྱི་སོབ་གྲྭ་དརེ་ཉལ་ཁང་
ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག།ར་ལྦང་ལའྱི་མཉམ་འབེལ་ནྱི་ས་ོལུགས་ཚར་རེད། ར་ཝང་ལའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ནྱི་སྟོང་པ་རེད། ད་ེལ་
ཉལ་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་བུའྱི་སོད་ཁང་དང་བུ་མོའ་ིསདོ་ཁང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཏོག་དང་ཁ་ཐརོ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཐག་རྱིང་པ་ོ
འགོ་མྱི་དགོས་པར་དེ་ག་རང་ལ་གནས་ཐུབ་པ་དང་སོབ་གྲྭ་དེ་ཡང་མ་འོངས་སོ་བརྒྱབ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱིས་འདུག།ང་ཚ་ོཕར་སང་ཏགོ་ལ་འག་ོདུས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བདོ་གཞུང་སོབ་
གྲྭར་བཏང་ཡོད། བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སད་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་འདུག།ཕྱིས་སུ་ཕྲུ་གུ་གཏོང་མཁན་གྱི་བཏང་ས་ད་ེཀ་ལོན་
སྤུངས་ལ་འག་ོཔའྱི་སབས་སུ་སོབ་གྲྭར་སད་རྱིགས་གསུམ་བེད་སདོ་བཏང་ནས་བསད་འདུག།བལ་ཡུལ་གྱི་སད། རྒྱ་གར་གྱི་སད་
དང་བོད་སད་གསུམ་འདྲསེ་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག།ད་ེདུས་ཚོར་སྣང་གང་སབེས་སངོ་ཟེར་ན། ཨ་ཁ། ཕ་མ་ད་ེཚསོ་ར་ེབ་བས་ནས་
བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་ག་ེསངས་བར་བཏང་ཡང་། དེའྱི་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེསད་རྱིགས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཆགས་དུས་ཏག་
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ཏག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང། ཚོར་སྣང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ར་ཝང་ལ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མ་འོངས་པར་གཞུང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཆ་ཚང་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུར། ཧྱི་མ་
ལ་ཡའྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་རང་རང་གྱི་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་
ཞྱིག་མ་འོངས་སོན་རྩ་གས་ོསངོ་བདེ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་གང་ཡདོ་དམ་ཟརེ་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེའདྱི་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་ད་ེདྲྱི་བ་ཟེར་ན་གང་ཡང་མེད། ད་ེསོན་སྱི་འཐུས་ཡར་ལངས་ཚར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེསབས་ད་ེདུས་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལན་བསོན་གནང་སོང། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཆསོ་ལུགས་དང་མ་འབལེ་བའྱི་བཟང་སདོ་ཟེར་བ་ད་ེསྱི་འཐུས་ཐགོ་མར་ལངོ་བ་ནས་སབས་སུ། ད་ེབོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
ལག་བསྟར་བས་ན་འགྱིག་གམ་ཞེས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
གསུང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཏེ་འཛམ་གྱིང་ལ་མྱི་དུང་ཕྱུར་བདུན་བཅུ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཁས་ལེན་པ་
བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ། ཆོས་ཁས་མྱི་ལེན་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ། བར་ཞུགས་བསད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་བཅས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་
ཅུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་དགོས་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་ཟེར་བ་སལེ་གྱི་ཡོད་
པ་དགངོས་གཞྱི་དགངོས་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་ོམང་པའོ་ིརྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་གསུང་ལ་དཔྱད་པ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མཐའ་བསོམས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བ་ལ་སེབ་དུས། 
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་སྒྲུབ་སྟངས་ད་ེཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཚོར་ཡོང་གྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཉེ་ཆར་ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕ་མས་ཡང་མེས་
ནས་ནང་པ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་ད་ེའདྲ་སལེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་པ་ནང་ཚོགས་ལ་ད་ེདགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་གཞྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཁུར་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཤུགས་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་ཁྱིད་པའྱི་
བཀའ་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོགནའ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའྱི་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་
ཅན་བཟོ་རྒྱུ་ད་ེ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་གཞྱི་མཐར་ཐུག་ད་ེརེད། ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་ད་ེབཙན་བལོ་གྱི་རྩྱིས་སྟངས་ད་ེསའེུ་ཡྱིས་ཨ་ཤོམ་འཁྱེར་བ་བཞྱིན་གཅྱིག་རགས་དུས་
གཞན་ད་ེགཡུག་པ་བཞྱིན་ཁ་ཕོགས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག།དེའྱི་སོར་ལ་དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཉ་ེཆར་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་གསུངས་པའྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེ
གསན་ཡདོ་པའྱི་ངསོ་འཛིན་དང་གསན་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སལེ་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
བསད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག སད་ཆ་བཤད་ནས་འག་ོམཁན་གྱི་འབལེ་ཡོད་དག་ེབཤེས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཁངོ་རྣམ་པར་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་གང་འདྲ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མྱི་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཚ་ེཤ་མེད་རང་རང་བརནེ་ནས་འག་ོདུས་ཤ་
མེད་ཟ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཤ་ཡོད་ཟ་ན་བཅུད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་མཁན་གྱིས་བསམ་བོར་འགྱུར་གཏོང་
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མཁན་འདུག།དག་ེབཤསེ་རྣམ་པ་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག བཤད་མཁན་ཚརོ་བཤད་ནས་འག་ོམཁན་ཚོར་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པས་ཚུར་གང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ང་ཚ་ོངོས་ནས་ཆུང་དུས་ནས་ནང་ཆསོ་ལྟ་མཁན་རེད། ཤེས་རྒྱུ་ད་ེ
ནྱི་ནང་ཆོས་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱིས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཐབས་ལམ་སྟོན་ནས་བཏང་བསད་ཀྱིས་འདུག་ཟེར་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་
སོང། ད་ེཚའོྱི་སརོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་འཚམས་འདྲྱི་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་ེབཞྱིན་
ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་ལས་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསགས་བརོད་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་དེབ་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་གནང་བ་དེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་དེར་དགའ་པོ་བྱུང་སོང། དེ་ནས་དེ་གཅྱིག་
གསུངས་སོང། བང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད། ཕ་
གྱིར་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་དང་བང་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཚད་ལྡན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་མྱིན་དུས། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཁྱིད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་ཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། སད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ཕ་
གྱིར་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་ད་ེཨ་རྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་ཟབ་སོང་
ཕུལ་བ་རདེ། ཟབ་སོང་ཕུལ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟ་དང་བང་བས་ནས་དག་ེརྒན་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོལ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་
ཁྱིད་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་དགོངས་ནས་ཟབ་སོང་ད་ེཕུལ་བ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་རྒན་ལགས་ཁངོ་ཚ་ོཚང་མས་ཟབ་སོང་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་སོང། མུ་མཐུད་ནས་ད་ེའདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་
ཕེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག།དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་
གནང་རྒྱུ། དངེ་སང་གོག་ལས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་སོང་བ་དང་མྱི་ཚང་མས་ད་ེདག་བེད་སདོ་ཐགོས་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དརེ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སལེ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནང་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་གསུངས་སོང་། དརེ་ངས་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རདེ། 
འཆར་གཞྱི་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངསོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་འདྲ་བེད་དགོས་
མྱིན་རྩད་གཅོད་བཏང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཉམ་ཐག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོབ་དོད་ཐོག་
རགོས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གུང་གསེང་སབས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སོབ་སོང་བེད་ས་དང་ཕ་མའྱི་
སོད་གནས་བར་ཐག་རྱིང་བས་ཡར་མར་བསོད་པའྱི་འགོ་སོང་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང། ད་ེཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་བེད་བཞྱིན་པ་དངོས་
གནས་ཉམ་ཐག་ཚརོ་དངུལ་དང་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གང་བདེ་དགོས་མྱིན་ད་ེབལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་ཁ་སང་མ་སུ་རྱི་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བུ་མ་ོཞྱིག་སོར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་འཕལེ་
འག་ོབསད་འདུག་གསུངས་སོང་། གནས་ཚུལ་དེའྱི་སོར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རོགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོམ་སོང། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གནས་ཚུལ་ད་ེང་ཚོས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕེལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱ་
གར་ནང་སོབ་སངོ་བ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དམ་ཞསེ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་
པ་བཞྱིན་ང་ཚོར་ཡང་ད་ེག་རང་ཡོད། བུ་མ་ོདེར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་
གང་ཤེས་སངོ་ཟརེ་ན། ཆ་ཚང་བཤད་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ོརང་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་ཁྱནོ་ནས་སོབ་ཡནོ་ཞུ་བར་སབེས་མྱི་
འདུག་ཅེས་ངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གལ་ཏེ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་སེབས་ནས་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་མ་སད་པ་ད་ེ
འདྲ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ། ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་བཅར་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེནས་ར་ཝང་ལའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཀ་ལོན་སྤུངས་ཀྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོསད་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་དེས་བོད་སད་ད་ེཉམ་ཆག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་རང་ཡང་ཕ་གྱིར་འག་ོདུས་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་ཝང་ལར་
ཆ་བཞག་ན། གཞྱིས་ཆགས་དངསོ་གནས་ཀྱི་ཆགས་ས་སྱིད་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་
པའྱི་སོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ཕ་མ་ཚོས་ཀང་གསུང་གྱི་འདུག།དེར་ཉལ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་ས་
རདེ། སོབ་གྲྭ་ད་ེཡག་པ།ོ ཁརོ་ཡུག་ད་ེསྱིད་པ་ོཡོད་དུས་ཉལ་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེའཁརོ་དུ་ཡོད་པའྱི་
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་
ཁང་ལ་ཆ་བཞག་ན་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བསམ་བ་ོནང་དུ་ཡོད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ར་ེར་ེབས་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་
ཟེར་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་དྲུག་རྩྱིས་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་སོད་རྩྱིས་ལེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྒྲུབ་སོང་ན། འཆར་
གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིང་རྒྱུ་དང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞོགས་པ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ དང་ ༡༢ ལ་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡོད། ད་ེསབས་ལ་འཆར་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་བ་ོགོས་བསྡུར་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 



14 
 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། ཐོག་
མར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་དུ་ཕེབས་པར་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་
ཐུག་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡོད། ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ཁ་པ། ཤེས་ཡོན་ལས་དནོ་ཁག་ཅེས་པ་དའེྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་དཔ་ེ
དེབ་དཔར་སྐྲུན་གྱི་སོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་སོན་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སབས་སུ་ཆ་ཤས་
ལེན་དགོས་བསམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལེན་རྒྱུ་རག་མ་སངོ་། འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཆགོ་པར་བགྱིས། ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་སབས་ལ། དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་རོགས་པ་གང་ཡང་བས་མ་སོང་ཟེར་ནས་སོབས་པ་ཆེན་པོས་གསུངས་གནང་སོང་། 
རདེ་ད་ེཁ་སང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔ་ེདེབ་དཔར་སྐྲུན་དང་དཔ་ེདེབ་མངགས་ཉ་ོབས་པར་ཕག་རགོས་གནང་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ད་ེགནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེམཛོད་འགན་
འཛནི་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། རགོས་པ་བས་མ་སོང་ཟེར་བའྱི་ག་ོདོན་ཅྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་འདྱི་ཡོད་ངས་འདྱིའྱི་
འཁྱིས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡོང་དུས་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ནམ། དཔ་ེམཛོད་ཁང་ལ་རོགས་སོར་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རེད་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། གཉྱིས་པའྱི་སབས་ལ་ཁ་སང་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་
སབས་སུ་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། རང་གྱི་སད་དང་མྱི་རྱིགས་བ་སགོ་གྱི་སད་ཡྱིག་དར་སལེ་གཏངོ་དགསོ་པ་གསུངས་
སོང་། ད་ེང་འདྲ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། ཁ་ོརང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད་འདུག་
གམ་ཟེར་ན། རེད་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུན་དུས་ང་ཚོས་དེ་མཐོང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་གསལ་
བསགས་མང་ཆེ་བ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་འདུག་མ་གཏོགས་བོད་ཡྱིག་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་དཀོན་པ་ོརེད་འདུག ཁྱད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་དཔེ་
མཛདོ་ཁང་ཡར་འཛུལ་སའྱི་ས་ོབང་ནང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་རང་པ་རདེ་འདུག་མ་གཏོགས། བོད་ཡྱིག་རྐང་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་
ཟརེ་ནས་ད་ེགདངེ་ཚདོ་ཆནེ་པོའ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 གཉྱིས་པ་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་རྒྱབ་ལ་འདས་མ་ཐག་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཡང་རྒྱུན་དུ་གོས་ཚོགས་མང་པའོ་ིནང་དུ་༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོམཆགོ་གྱིས་
ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སོད་གསུངས་བསད་པ་ད་ེདུས་དང་། ཡུལ་དང་སབས་བབས། ཁམས་དང་མོས་པའྱི་དབང་
གྱིས་གསུངས་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོས་གསུངས་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་དགོངས་གཞྱི་
དགོངས་པ་ད་ེཚ་ོལེན་སྟངས་ད་ེཚ་ོངེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞུས་
ཡོད། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོས་ཉེ་ཆར་གསུངས་བཞག་པ་ཞྱིག་ངས་མར་ལགས་ཀློག་ཞུས་ཆོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ག་ར་ེགསུངས་འདུག་ཟརེ་ན། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་མཚནོ་ན་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་བདེ་མཁན་ཡྱིན་སྟབས། སྱིར་བཏང་ཆསོ་དད་མེད་མཁན་ཚསོ་བཤད་པ་ལྟར་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་ད་ེབོད་པ་ནང་ཚགས་ལ་བཤད་དགོས་པ་མེད། གཞན་ལ་བཤད་དུས་འབེལ་བ་ཡོད་ཟེར་ནས་
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གསུངས་པ་ད།ེ ཁ་སང་ང་ཚའོྱི་བཀུར་འསོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེལ་གསུངས་འདུག་དེར་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པས་ཟེར་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ེལག་ལེན་
བལྟར་དགོས་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་གསུངས་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་དགོངས་གཞྱི་དང་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོམ་
མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་གསུངས་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ད་ེཚ་ོཚང་མས་གང་འདྲ་བས་ནས་ལག་
ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་ན། དགོངས་གཞྱི་དགོངས་པའྱི་དབ་ེབ་མ་ཤེས། ཁམས་དང་མོས་པ། གང་ཟག་རབ་འབྱིང་མཐའ་གསུམ་གྱི་
དབ་ེབ་མ་ཤེས་སབས་འཇུག་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག ཁྱད་པར་དུ་༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་
བདག་པོས་ལ་དྭགས་ལ་བཀའ་སོབ་གསུངས་བསད་པ་ད་ེདང་འཕྲསོ་ནས་ངས་ཁ་སང་གཅྱིག་བཤད་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ དངེ་སང་རྩ་
དོན་གྱིང་གྱིས་ངའྱི་སད་ཆ་མག་ོདང་རྐུབ་གཉྱིས་བཏུབ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་ཐོག་ནས་ང་ལ་ཤ་ཚ་
ཡོད་མཁན། ང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མཁན། ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་མཁན་ཚང་མར་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་
ན། ངས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོར་སྐུར་འདེབས་བ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག རྱི་ལམ་ནང་དུ་གཏོང་མོང་མེད་ཟེར་ནས་གདེང་ཚོད་
ཆནེ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་བད་ེབ་ོགནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་
པོར་སྐུར་འདེབས་བེད་མཁན་དང་། བཀའ་ལ་མྱི་བརྩྱི་མཁན་ད་ེསུ་རེད་ཟེར་ན། ངས་གདེང་ཚོད་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཟེར་ན། སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་མཁན། པར་རྱིས་སང་ལ་ཡྱི་གེ་འདྲ་མྱི་འདྲ་འབྱི་མཁན། སད་ཆ་བཤད་དུས་གཅོད་
བཏུབ་བེད་མཁན་ནས་ཡར་མར་གཏོང་མཁན་ད་ེཚ་ོཚང་མ་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོར་སྐུར་འདེབས་བེད་མཁན་རེད་
ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་སོར་ལ་ཆ་ཤས་སར་ཡང་ལནེ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
 ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་མཐའ་ལ། ཁྱད་པར་བ་དགའ་དང་། ཕག་ཁྱེར་སོར་ད་ེརེད། ངས་ལོ་ལྔ་དང་དྲུག་གྱི་སོན་ནས་
ཤེས་རྱིག་གྱི་ཚགོས་ཆེན་ཐོག་ལ་དག་ེརྒན་ལ་ཆ་ེམཐོང་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག དག་ེརྒན་ད་ེཚོའྱི་བཟང་སདོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་
སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཀུན་སོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལ་ོམང་རྱིང་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་ད་ེཚོར་ངེས་པར་དུ་གཟེངས་རགས་སོད་དགོས་
ཟརེ་ནས་ལ་ོལྔའྱི་སནོ་ནས་ཞུས་མོང་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་ཆེན་གྱི་སབས་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གྱིས་དརེ་ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་བར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ད་ེཞལ་བཞསེ་གནང་པ་ནང་
བཞྱིན་དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་གཟེངས་རགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ན། ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ཤགོ་གངས་བཅུ་པའྱི་ནང་དུ་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་སོར་ད་ེརདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ཞུས་སོང་སྟེ། 
ངས་དྲྱི་བ་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཐ་སད་གསར་བཟ་ོམང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ས་ཕྱི་གཉྱིས་
ལ་གཏན་འབེབས་མང་པ་ོགནང་འདུག གཏན་འབེབས་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏན་འབེབས་
བཟསོ་པ་ད་ེཚ་ོསོབ་ཚན་ནང་དུ་བཅུག་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། གལ་སྱིད་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོཁ་ཤས་ནང་དུ་གཏན་འབེབས་
བས་བསད་པ་ད་ེརྡུལ་དང་ཐལ་ལ་མཉམ་དུ་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ལ་རྩྱིག་བཞག་ན་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག སོབ་ཚན་ག་ར་ེདང་འབལེ་བ་ཡོད་
ན་ཕར་ཏག་ཏག་བཅུག་རོགས་གནང་ཟརེ་ནས་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། ད་ེབཅུག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དང་མེད། ངས་སོབ་ཚན་ནང་དུ་
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བཅུག་ཡོད་དང་མེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། ཨྱིན་སད་ཤེས་བ་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
ང་ཚོའྱི་དཔེ་མཛོད་ཡྱིན་ནའང་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྡུལ་དང་ཐལ་བ་མཉམ་དུ་འདུག་མ་གཏོགས་བེད་སོད་བེད་མཁན་མྱི་གཅྱིག་
ཀང་མཐངོ་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཤོག་གངས་བཅུ་གཅྱིག་ནང་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་སོར་ལ་རེད། ད་ེཉ་ེབའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོསེང་ལོར་ནང་ལོག་བུ་མ་ོཞྱིག་སན་
ཞབས་བས་ནས་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད། སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་ཐནོ་ནས་ལག་འཁྱེར་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་དུས་མ་ོ
རང་ཐངེས་མ་གཉྱིས་གསུམ་བཅར་ནས། ང་ཚ་ོལས་ཁུངས་ནས་ངསོ་ལནེ་ཞུས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་
ཡར་བཅར་ཡོང་དུས། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེརེད་ལ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། དེར་རོགས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་
འདུག ད་ེལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་ད་ེརྱིགས་ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་མཁན་རྱིགས་ལ་རགོས་པ་གནང་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངསེ་པར་དུ་སྱི་འཐུས་སྒུག་དགོས་
རྒྱུ་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་རེད་ཟེར་ནས་ངོས་ལེན་བས་བཞག་
པ་ཞྱིག་དང་། སྱི་འཐུས་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཐ་ན་དྲུང་ཆ་ེཡར་མ་གཏོང་འགོ་ནས་བཀག་བཞག་པ་བྱུང་འདུག སན་ཞུ་ཡང་ཐངེས་མ་
གཉྱིས་བརྒྱགས་ཀང་ཡར་ལ་གཏོང་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་གནད་དོན་མ་ཡྱིན་པ། སྱི་འཐུས་ཟེར་དུས་ངེས་པར་དུ་ང་ོ
སྲུང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཟརེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སབས་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་ག་ོསྱིག་བེད་སྟངས་རེད། ཚགོས་འདུ་ཚགོས་སྟངས་རེད། གཏམ་
བཤད་བེད་མཁན་ད་ེཚ་ོང་རང་ངསོ་ནས་ཧ་ཅང་བ་ོསབོས་ཡག་པ་ོབྱུང་། འནོ་ཀང་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་ང་རང་གྱི་ཐ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ད་ེཆསོ་
དང་རྱིག་གཞུང་ནང་ལ་ཐ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆ་བགོས་བེད་པའྱི་སབས་ལ་ང་རང་ཤེས་ཡོན་ནང་དུ་བཏང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
གཉྱིས་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་པས། ང་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ཡྱིན། འཛུལ་ཞུགས་བདེ་པའྱི་སབས་སུ་འདདོ་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། སབས་ད་ེདུས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་ད་ེསོན་མ་ནང་བཞྱིན་ཚགས་
ཚུད་པ་ོདང་། སྤུས་དག་པ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སནོ་མ་ང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ལ་མང་པ་ོའག་ོ
མོང་སྟ།ེ ས་ོསོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་ཞན་ཆ་རདེ། ལེགས་ཆ་རེད་ཚང་མ་སྱིངས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སབོས་པ་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་
ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སང་ལེན་ཐུབ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚའོྱི་ཚགོས་ཆུང་
ལ་སུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
འགན་འཛིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་ར་ེརེའྱི་སོན་ཆ་སོན་བརོད་ཀྱི་བཤད་ཐུབ་མཁན་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད་འདུག 
ངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྟནོ་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ང་ཚའོྱི་དྲྱི་བ་ནང་དུ་གཏངོ་རགོས་བས་མ་སོང་། ངས་ཐགོ་མ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད། ཤེས་ཡནོ་འཐུས་
ཤོར་འག་ོསའྱི་གཞྱི་ད་ེགང་ན་འདུག ད་ེཐོག་མར་བཙལ་དགོས་འདུག ད་ེབཙལ་ནས་ད་ེལ་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེསྟོན་དགོས་འདུག་
ལབ་ཡོང་དུས། དའེྱི་ནང་གྱི་ཧ་ལས་པའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་ཆ་རནེ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚསོ། ཨྱིན་སད་ཁ་ོན་བག་ོགེང་བདེ་པ་མ་གཏོགས། 
ང་འདྲ་བ་ོད་ེཚ་ོ ABCD ས་ོབ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་སད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་བེད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ། ད་ེཡྱིན་
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དུས་ད་ེནང་དུ་དྲྱི་བ་ཕལ་ཆེར་སེབས་ཡོད་པ་རདེ། ག་ཚོད་སེབས་ཡོད་ན་ད་ེཚ་ོདྲྱི་བ་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་དྲྱི་བ་གསར་པ་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག དག་ེརྒན་གྱི་ག་ཆ་སར་དགོས་འདུག མཐུན་རེན་ས་ོབ་ོརདེ་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་སོབ་གྲྭ་ཟརེ་བ་ད་ེའདས་པའྱི་
ལ་ོལྔ་དྲུག་ནས་དྲྱི་བ་ད་ེཚ་ོཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་སང་གསར་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཚོར་སྣང་སེབས་མ་སོང་། 
ཁྱད་པར་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་ན་མེད་ན་ཚང་མ་སྱིངས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྤུངས་ཡོང་དུས།  
ཕགོས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕབེས་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཀང་འགྱིག་མྱི་འདུག བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་འགྱིག་མྱི་འདུག 
ས་ཾབ་ོཊ་གཅྱིག་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ལབ་ཐུབ་མཁན་རྐང་གཅྱིག་བྱུང་མ་སངོ་། རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ། ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཡོད་ན་མེད་ན་ཚང་མ་རང་རང་ཡྱིན་དུས། ང་གཅྱིག་པ་ོམ་རདེ། ཚརོ་སྣང་སེབ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་སད་ཆ་
མང་པ་ོབཤད་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚསོ་གཅྱིག་གཅྱིག་ལབ་དུས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གཅྱིག་དེར་འདུག གཅྱིག་མེད་ན་
གཅྱིག་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ག་ོསྱིག་བས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆ་ེ
འཛུལ་ཞུགས་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྟེ། དེའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྲྱི་
བ་ར་ེར་ེགཏོང་ཡོང་དུས་ཁངོ་ཚསོ་འགེལ་བཤད་ར་ེར་ེརྒྱག ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་བཞག ཡང་གཅྱིག་གཅྱིག་ཟརེ་ནས་
དྲྱི་བ་ཞྱིག་གཏངོ་ཡོང་དུས། ཡང་ས་ོསོས་དེར་འགེལ་བཤད་ར་ེར་ེབརྒྱབ་ནས། གང་ལྟར་ངས་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་དང་སྤུས་དག་
པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཡནོ་གྱི་ཐད་ནས་བག་ོགེང་འག་ོཐུབ་མ་སོང་ཟརེ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་དང་བསམ་
ཚུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། སོན་ལ་བསགས་བརདོ་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་ཅྱིག ལས་བསམོས་ནང་ས་ེཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་བེད་ས་ོརྣམ་གཞག་རེད། སོབ་ཡོན་ཁག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རྩལ་གྱི་ལས་རྱིམ་རེད། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ། ཉེ་ཆར་ལས་འཆར་
གསར་པ་ཞྱིག་སེམས་ཚོར་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྱིད་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་
གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་ཚན་པས་མུ་མཐུད་ནས་ཟླ་བ་རག་པར་
ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཐ་སད་གསར་པ་རྱིགས་ད་ེང་རང་ཚརོ། ཤོག་ལྷའེྱི་ནང་དུ་རྱི་མ་ོདང་བཅས་པ་ང་ོསོད་བས་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་
བསེབས་བསད་ཡོད། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བསེབས་བསད་འདུག དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བསྡུ་རུབ་བས་ནས་དེབ་
གཟུགས་བསྟན་གནང་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་། གོང་དུ་ཕག་སལེ་ཞྱིག་གྱིས་ཐ་སད་གསར་པ་ད་ེཚ་ོཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ན། Active 
vocabulary རྒྱུན་སོད་ཡོང་བར་མུ་མཐུད་ནས་བེད་སོད་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ཚང་མས་ང་ོཤེས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། གང་གནང་གྱི་
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ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཏན་ཏན་འདུག ད་ལྟ་ཕག་སེལ་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ག་ཁག་
ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཐ་སད་གསར་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་། འགན་བསྡུར་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ཡག་པ་ོའདྲ་མཐོང་གྱི་
འདུག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སོབ་ག་ཁག་གྱི་ལ་ོགཅྱིག་ནང་དུ་ཐེངས་མ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་འགན་བསྡུར་བས་ཏ་ེཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་
ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཐ་སད་ད་ེང་ོའཕྲོད་རྒྱུ་དང་། བེད་སོད་ཡང་སེ་ཡོང་བའྱི་ལས་འཆར། ཡང་ལས་འཆར་
གཞན་པ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱུན་སདོ་ཀྱི་ལས་འཆར་གཞན་པ་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་གནང་དགསོ་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ལས་བསོམས་ནང་གྱི་ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ཐོག་ལ། ཀ་ལོན་སྤུངས། རྡོར་ར་ེགྱིང་ཁུལ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་
ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་སབས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྐང་འགན་བཞེས་ནས་ཧ་པར་པུར་སོབ་གྲྭ་
རདེ། མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲྭ། ཅོན་ཏ་ར་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིག་ཚད་ག་སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་ཕག་
རགོས་ཤྱིག་གནང་འདུག ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོའདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སོང་ཨ་
ཅང་ཅང་ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་སོབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་བསམ་བ་ོབརེ་རེས་དང་ངོ་སོད་ཡོང་བའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་
བསམ་ཞྱིག་དང་། མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་བད་ེའཇགས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་སུ་དེ 
ད་ེབཞྱིན་གྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གཙ་ོབ་ོས་ེ
ལ་ཀུའྱི་སོབ་གྲྭར་དམྱིགས་བསལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ང་རང་སོབ་ཡོན་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་
སབས་བྱུང་ནའང་རདེ། སོབ་ཡནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་རདེ། སྱིད་སངོ་གྱི་སོབ་ཡནོ་
གྱི་བ་དགའ་རེད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་སོན་ཐོན་བས་ནས་ཡར་ཐོན་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྱིག་འཛུགས་རདེ། དག་ེརྒན་ཚང་མར་ཡྱི་རངས་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྡ་ས་བདོ་ཁྱྱིམ་རདེ། བོད་
སོབ་འཛིན་ཚོགས་རེད། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ངོས་ནས་སོབ་ཡོན་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཚོགས་པ་ཁག་སེར་གཅྱིག་གྱིས་ང་རང་གྱིས་ཧ་ག་ོབསད་པ་དང་ཤེས་བསད་པ་ཁག་ཅྱིག མད་ོ
སྟོད་ཆུ་སང་དབུས་སྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་རེད། ཀྱི་རྱི་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སོབ་ཟུར་གྱི་ཐེབས་རྩ་རེད། གགས་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལགས་རེད། ད་ེབཞྱིན་ Nepal དང་སུད་
སྱི། ཨ་རྱི། ཁ་ེན་ཌའྱི་ Canada ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཡོན་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་
འདུག རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕལེ་ལགས་གཙསོ་པའྱི་ཁ་ོརང་གྱི་ཕག་རགོས་འགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཕག་
རགོས་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག དག་ེཕྲུག་ཚོགས་པ་ཟེར་ནས་སབོ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་ལ་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་སྱིལ་ཚོགས་པ་
ཟརེ་ནས་ཉ་ེཆར་ Baroda ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཞྱིག་ལ་ཁོང་ཚོས་སོབ་ཡོན་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོ
ཚང་མར་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མཐ་ོསོབ་ཁག་ལ་ཕེབས་མཁན་
སོབ་ཕྲུག་སབོ་ཡནོ་འདང་ངསེ་མདེ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་འབལེ་བ་གནང་པ་ཡྱིན་
ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རདེ་ཟེར་ནས་ནན་ཏན་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
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 ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་དགུ་པའྱི་ནང་དུ། སེམས་ཚརོ་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་ (Emotion intelligence) བརྒྱུད་ནས་
སོབ་ཁྱིད་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འདུག ད་ེཧ་ཅང་གྱི་རྩ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཐུན་རནེ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། གཙ་ོཆ་ེཤོས་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེའཇྱིགས་སྣང་ངམ་ཞ་ེསྣང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། རང་དབང་དང་བ་ོབད་ེབ་ོཐོག་ནས། གུ་
ཡངས་དང་། བམས་དང་སྱིང་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན། ད་ེགཞྱི་གཏན་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོསོབ་སོང་
ཡག་པ་ོཡོང་བར་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སེམས་ཚོར་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ནང་དུ་བམས་དང་སྱིང་རེ། རང་
དབང་དང་གུ་ཡངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ད་ེས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པ་ོཞྱིག་
བསྐྲུན་རྒྱུ། སོབ་གྲྭ་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ནང་དུ་སདོ་སབས་ཞ་ེསྣང་དང་མཚརེ་སྣང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། བ་ོབད་ེབ་ོདང་། 
ས་ོསོའ་ོབསམ་བོའ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ེརྒན་དང་ཕག་རོགས་འཛིན་སོང་སོགས་ལ་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ། རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་
ཡྱིན་ནའང་རེད་མུ་མཐུད་ནས་བམས་སོང་དང་། བརྩ་ེབའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའདྲའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཤྱིན་ཏུ་
ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ནང་དུ་ཕྲུ་གུར་ཞ་ེསྣང་དང་མཚརེ་སྣང་། སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལ་ཞེད་མཁན། བསམ་
ཚུལ་བཤད་མཁན་ལ་འཇྱིགས་བསད་མཁན། ད་ེའདྲའྱི་ཁོར་ཡུག་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་
ནས་ཞུས་བསད་པ་ད་ེཁ་སྟངོ་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏོགས། ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་འཇྱིགས་ནས་སྐྲགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་ཕྲུ་གུ་
ཚོ་ན་གྱི་ཡོད་ན་གྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་མ་རེད། སྱིད་པོ་མེད་ན་སྱིད་པོ་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་མ་རེད། རྱིམ་པས་སོབ་སོང་གྱི་དོ་སྣང་
བརླགས་ནས་སོབ་གྲྭ་ནས་མར་འདོན་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་དང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེསོབ་གྲྭར་སྱིད་པ་ོའདུག་ཟེར་བ་ཞྱིག 
སོབ་གྲྭ་དའེྱི་ནང་ཞདེ་དགོས་ས་མེད། མཚརེ་དགོས་ས་མེད། དག་ེརྒན་ད་ེཚསོ་ཕ་མ་ནང་བཞྱིན་བམས་སངོ་གནང་གྱི་འདུག སོབ་
གྲྭ་ད་ེནང་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཁོར་ཡུག་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཁོར་
ཡུག་སྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བེད་མཁན་དགེ་ལས་རྣམ་པ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕག་རོགས་
བས་ནས་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། འཛིན་སོང་དང་ཚོགས་པ་ཁག་
རདེ། ལྷན་ཁང་ཁག་རདེ། ག་པར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སབས་སབས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་རདེ་ཟེར་ནས་འཛནི་སོང་གྱི་འགན་
ཁུར་མཁན་དེར། ད་ེའོག་གྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ལས་ཀར་ད་ོསྣང་མ་བས། འགན་ད་ེཏག་ཏག་མ་ཁུར་ནས་ཡར་
སལེ་ལད་བཤད། དཀྲགོ་གཏམ་བཤད་ད་ེའདྲ་བདེ་བསད་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་ཡོད་ན། སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་། ཚགོས་པ་ཆ་ཚང་། ག་ར་ེ
ཡྱིན་ནའང་འཁྲུགས་ཐེབས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་དུ་བཟང་སོད་མྱི་ཉམས་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག འཛིན་སོང་ནང་གྱི་ཕག་ལས་བེད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གཤམ་འོག་གྱི་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་
སེལ་ལད་བེད་ཀྱི་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཁ་ཉན་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ལས་ཀར་འཐུས་ཤོར་བཏང་གྱི་ཡོད་ན། དེས་སོབ་གྲྭ་ཡོད་ཚད་
འཁྲུག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབལེ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་བར་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བསད་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་མྱི་ཡོང་བ་
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བ་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་།ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཁརོ་ཡུག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། བམས་དང་སྱིང་ར།ེ བརྩ་ེབ། 
ཡྱིད་ཆེས་ཀ ྱི་ཐོག་ནས་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དམྱིགས་བསལ་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཇྱིགས་
སྣང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བམས་དང་སྱིང་རའེྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། དམྱིགས་བསལ་བདོ་
པ་ཚ་ོབཟང་པ་ོདང་དྲང་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གས་ོབསོན་རྒྱུ་རེད། སེམས་ཚོར་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་བ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོ
འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་འདུག་སམ། སབས་ར་ེལས་བསོམས་ནང་དུ་ག་སྱིག་པ་ོཡག་ཐག་
ཆོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་གཞུང་གྱི་ལས་བསོམས་རུ་ངར་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་
ཞྱིབ་བཤེར་བདེ་ཀྱི་རདེ་ཟེར། དངསོ་གནས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེའགྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ་ཟེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་
རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ད་ེརྱིགས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོགཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཟརེ་བ་གདངེ་སོབས་ད་ེའདང་གྱི་
མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ཤོག་གངས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ Avanti སོབ་གས་ོབརྒྱུད་ནས་ JEE ཚུད་
རྒྱུགས་ཟུར་ཁྱིད་བ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ། ད་ལ་ོའདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚ་ོསན་པའྱི་ཞབས་
སྟགེས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཚད་གཏངོ་སྟ་ེཚུད་པ། མཐའ་མ་ད་ེཞབས་སྟེགས་ལ་ག་ོསབས་རག་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་
ལ་ོགནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། United world college ཡྱིས་སོབ་ཕྲུག་གདམ་ཀ་བདེ་པའྱི་སབས་
སུ་སོབ་ཕྲུག་བཞྱི་ཚུད་གནང་འདུག སོབ་ཕྲུག་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ད་ེ MBBS སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ནང་ལའང་ཚུད་གནང་
འདུག བས་ཙང་ཁངོ་གཉྱིས་ཀར་ཚུད་དུས་གདམ་ཀ་འདྲ་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ལ་བ་ོའཚབ་ག་ར་ེབྱུང་
སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གྱིས་ཚུད་པ་ད་ེའདེམས་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕོགས་ལ་དེའྱི་ཚབ་ཏག་ཏག་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། གང་
ཡྱིན་ཟརེ་ན། ང་རང་ཚ་ོསོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་ཚོར་སོན་ཆ་ཞྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཞབས་སྟེགས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། 
དམྱིགས་བསལ་ Avanti བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོང་བརྡར་ཕུལ་ཚང་མ་བས། ད་དུང་དེའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་
རྒྱུགས་འཕྲདོ། འཕྲདོ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཕར་ཕགོས་ Shimla ལ་ཡྱིན་ན་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ Himachal ཞབས་སྟགེས་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་
འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུར་དངསོ་སུ་ཐ་ོརྒྱག ཐ་ོརྒྱག་པ་མ་ཟད་ང་ོསདོ་དང་ལས་འཆར་གྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། སང་
ཉྱིན་ཕ་གྱིར་གངས་ཐ་ོནང་དུ་བསད་ནས། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཕ་གྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ོསབས་ལེན་མ་ཐུབ་ན། འོག་ནས་ཡར་ལམ་སེང་འག་ོརྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཟརེ་དུས་དའེྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའྱི་དབང་དུ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱིར་འབརོ་
ཐ་ོརྒྱག་རྒྱུ་དང་། ང་ོསདོ་ཀྱི་ལས་འཆར་གྱི་ནང་དུ་མ་ཞུགས་པའྱི་རནེ་གྱིས་ཚུད་མ་ཚུད་ད་ེའདྲའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཕ་མ་ཚོར་ནན་ཏན་བས་ནས། གང་ལྟར་ག་ོསབས་
རག་པ་ཚང་མ་འཇུས་པ་མ་ཟད། ཐ་ོརྒྱག་དགོས་ས་དང་ཕ་གྱི་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག orientation courses 
ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས། སང་ཉྱིན་ག་ོསབས་ཤྱིག་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལམ་སང་དམ་འཛིན་བེད་བསད་དགོས་པ། ག་ོ
སབས་ད་ེཤོར་བཅུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེནན་ཏན་བ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལ་ོཡྱིན་ན་སབོ་
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ཕྲུག་གཅྱིག་ United world college ལ་ཕེབས་མཁན་གཅྱིག་ཚུར་བསེབས་ཐུབ་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ཁ་ོརང་ United 
world college ཕར་འག་ོརྒྱུའྱི་འདོད་པ་བེད་ཡོད་ས་རེད། ད་ེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཚུར་ཕོགས་གཤམ་འོག་གྱི་བུ་མ་ོད་ེཡར་ཏག་
ཏག་ཅྱིག orientation courses སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ངས་ཡག་པོ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོ་མ་སོང་། དེ་
བཞྱིན་དངསོ་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་བང་སྱིག་ནས་ག་ོསབས་ད་ེལེན་དགོས་པ་རེད། ད་ེས་ོསོའ་ིངོས་ནས་
དོགས་པ་ཞྱིག་འདུག མ་འོངས་པར་ཉེན་ཁ་མྱི་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། UWC བའྱི་གོ་
སབས་ད་ེདང་ MBBS ཡྱི་ག་ོསབས་གཉྱིས་ཀ་རག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ UWC ལ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱི་ས་
མྱིག་སྟངོ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཚབ་ལ་ཁ་ོརང་ཚསོ་འཛིན་སངོ་གྱི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ག་ོསབས་ཕུལ་
ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། ཕུལ་རྒྱུ་ར་ེབ་ཡོད་རདེ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ག་ོསབས་ད་ེགཉྱིས་ཀ་ཧ་ཅང་གྱི་རྩ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། 
ང་རང་ཚསོ་ག་ོསབས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕངས་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ནང་དུ་ Smart classes ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ Smart classes 
འཛིན་གྲྭ་ཚགོས་ཐུབ་པ་ ༢༤ ཙམ་ལ་མཐུན་རེན་གནང་འདུག་པས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོས་ Smart classes 
འཛིན་གྲྭའྱི་སོབ་ཁྱིད་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་དེང་སང་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ཤྱིག་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས། ང་ཚསོ་འཕྲུལ་ཆ་བེད་སདོ་མང་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་ཉམས་འག་ོབ་དང་། སང་ཉྱིན་
ད་ོབདག་གྱིས་རྣམ་དཔྱདོ་བདེ་སོད་བས་ནས་རྒྱུ་མཚན་དང་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་སགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཉམས་འག་ོཡྱི་འདུག 
རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲུལ་ཆ་ལ་བསྟནེ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེའདྲ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མཁན་ཁག་ཅྱིག་འདུག དམྱིགས་
བསལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆ་བཞག་ན། ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལག་ཐོག་ཁ་པར་རེད། འཕྲུལ་ཆ་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟེན་ཡོད་དུས། 
འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ད་ོསྣང་བ་རྒྱུ་ཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུ། རྒན་ལགས་ཀྱི་སོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་སབས་སུ་དོ་སྣང་དང་དབྱིངས་མྱི་སེབ་རྒྱུ། ད་ེ
འདྲའྱི་ཉམས་ཆགས་ཅྱིག་འདུག ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ད་ེབཏང་སོམས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན། བཏང་སོམས་དེའྱི་
ཐགོ་ནས་སོབ་ཕྲུག་དསེ་འཕྲུལ་ཆ་རང་ལ་བསྟནེ་མྱི་དགསོ་པ། སང་ཉྱིན་ཁ་ོརང་རང་ར་འཕལེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུས་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ དྲྱི་
བ་མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། ད་ལྟ་སྦུན་ཏར་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོསོབ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གས་ོསོང་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དག་ེརྒན་འསོ་སོང་གྲུབ་ནས། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་བཙན་བལོ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྦུན་ཏར་ནས་ཐནོ་མཁན་དག་ེརྒན་འསོ་སངོ་གནང་ཚར་མཁན་
ཁག་ཅྱིག་ང་རང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཚུར་ལས་བདེ་བ་རྒྱུའྱི་ད་ེའདྲ་ག་ོསབས་ལེན་བསད་པ་ཁག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེགང་འདྲ་རེད། ང་རང་ཚོས་ར་ེབ་ལ་དག་ེརྒན་འོས་སོང་ཐོན་མཁན་དེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ས་མྱིག་སྟོང་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དག་ེརྒན་འསོ་སངོ་ཟྱིན་རསེ་ལས་བདེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་སརོ་བརྡར་ད་ེཆུད་ཟོས་སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་དམ། དའེྱི་ཐགོ་
ལ་སྱིད་བྱུས་འཛནི་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཟརེ་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཏང་གནང་
སོང། ད་ལྟ་ངས་ད་ེལ་ཞུ་ཐུབ་པ་ནྱི་ས་ལ་ོང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེབ་པར་སྐྲུན་ཆེད་
མཐུན་འགྱུར་མྱི་དམན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་
སོད་ཀྱི་སོབ་གཞྱིའྱི་སོར་ལ་རེད། ད་ེལ་དགོངས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག།ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚའོྱི་ལང་ཕགོས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། འག་ོབ་མྱིའྱི་རྒྱུད་ལ་བཟང་སདོ་ད་ེགོང་འཕལེ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བོད་པ་ད་ེཚསོ་སྣ་ེཁྱིད་ཐུབ་པ་གནང་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཁོང་གྱི་བཀའ་ད་ེརྩ་ཆེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་
ལས་འགུལ་དང་ལས་འཆར་ཞྱིག་སལེ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ནས་ལག་བསྟར་གནང་འག་ོབཙུགས་ཚུགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཚོགས་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཆོས་ལུགས་
དང་མ་འབེལ་བའྱི་བཟང་སདོ་ཀྱི་དཔ་ེདབེ་དང་སོབ་ཁྱིད་ཆ་ཚང་དྲ་ཚིག་ཐོག་ལ་འཇགོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེདག་ེརྒན་ཚོར་ཆ་ེམཐོང་འབུལ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ག་ར་ེགནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚོས་གང་གནང་དགོས་ཡོད་མེད་ད་ེགསུངས་གནང་སོང། དེའྱི་ཐོག་ངས་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་ལ་བསམ་འཆར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། སོབ་གྲྭ་ག་པར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཟངེས་
བསྟོད་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་འདུག།སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་ན་བསམ་པའྱི་
བསམ་འཆར་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། སྱིར་བཏང་ང་རང་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་ཞྱིག་ལ་ཆ་ེམཐོང་ཡག་
ཤོས་ད་ེགང་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ང་རང་དག་ེརྒན་བས་པའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་ཙང་། ས་ོསོའ་ིའོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
ཚོས་དངོས་གནས་སོབ་སོང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་གནང་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ད་ེ
འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེར་ངས་གཟངེས་བསྟདོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་གཟྱིགས་རགས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེནས་གཅྱིག་ཐ་སད་ཀྱི་སརོ་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་གང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན་ཨང་རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐ་སད། ཚན་རྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐ་སད་ཆ་ཚང་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དབེ་ནང་བདེ་སདོ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དསེ་
མ་ཟད་ཐ་སད་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་ཕག་རོགས་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ནང་ཕྱིན་ནས་ཐ་སད་ག་ོརགོས་སལེ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་འག་ོདང་འག་ོམུས་ཡྱིན། ད་དུང་ཐ་སད་ཀྱི་དྲ་ཚགིས་ཤྱིག་ཡོད་
པ་རདེ། དྲ་ཚགིས་ད་ེབརྒྱུད་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཁྱབ་སལེ་འག་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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 དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེསེང་ལོར་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རེད་འདུག།དེའྱི་ཐོག་གནས་
ཚུལ་ད་ེངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མ་ོརང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་
ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག།སྱིར་བཏང་སོབ་ཡོན་ཚན་པ་ནས་སོབ་ཡོན་བགོ་འགེམས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཁ་ོརང་
ཚསོ་ཀང་སྱིག་ཁྱིམས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཁྱརེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། སོབ་ཡནོ་ཆ་ཚང་སོད་རྒྱུ་ད་ེདུས་བཀག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོརྱིམ་དང་
པའོ་ིཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ད་ེབསྟནེ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཡོན་གཏོང་ཆོག་གྱི་མེད་པའྱི་སྱིག་ཁྱིམས་ཡོད་པ། སོང་ཙང་ད་ེ
ལ་བསྟུན་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་བཏང་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་སོབ་ཡོན་མྱི་འདང་བ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་
འདུག།ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཧ་གོ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་བ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང། དེ་དུས་ཚོགས་འདུ་དེ་
ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་དང་ཚགས་ཚུད་པ་ོམེད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ཚོགས་འདུ་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོ
དང་ལྷུག་པ་ོམྱི་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཚན་པ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་དུས། ཚན་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་འགན་འཛིན་མང་པ་ོསེབས་ཡོད་
པའྱི་རེན་གྱིས་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག།འདྱི་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེངས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་
ང་རང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ཚོགས་འདུ་ད་ེལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ངས་ཚང་མ་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད་བསམས་ནས་མྱི་གཉྱིས་པ་ནས་གོ་མྱི་
དགོས་པར་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཧ་ག་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕར་བཅར་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་གོ་སྱིག་གནང་དུས་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་གནང་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད།  ཚོགས་
ཆུང་ཆ་བགསོ་སབས་མྱི་སུ་སུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འཆར་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དེར་བསྟོད་
བསགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་ས་ེལ་ཀུའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ཚོས་སོབ་སོང་
གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དརེ་བསྟདོ་བསགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱིར་བཏང་འདྱི་ཐད་ཀར་རྒྱང་
སྱིང་ཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་གསན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བརྡ་ལན་འདྱི་ཕར་ཕུལ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སོབ་ཡོན་མང་པ་ོཞྱིག་དང་ལས་
འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་རགོས་ཚོགས་ལ་བརནེ་ནས་བསད་ཡོད་པ་སོང་ཙང། སོབ་ཡོན་ད་ེནས་སོབ་ཡནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་པ་དང་
སེར་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་ནས་ཁངོ་ཚོའྱི་ཐུགས་རའེྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརནེ་ནས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ངས་ཀང་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚབ་བས་ནས་ཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མུ་
མཐུད་ནས་རྒྱབ་སརོ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཏན་ཏན་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེདངོས་གནས་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོསོབ་གྲྭར་བསེབ་དུས། སོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སོབ་གྲྭ་ལ་
སྱིད་པ་ོཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེབསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འཛིན་ཁང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་ད་ེསོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་
མཐུན་པོ། རྒན་ལགས་ཚ་ོལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་ཞེད་སྣང་དང་འཚེར་སྣང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེ
འདྲའྱི་རང་དབང་ད་ེང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོད་དགོས་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་རྒན་ལགས་ཀྱིས་སོབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་སོབ་ཁྱིད་
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གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་རབས་དང་རྱིམ་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་ད་ེའདྲ་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་མ་དབུས་བཞག་གྱིས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩནོ་
བ་རྒྱུ་དང་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འགོ་
རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་སོང། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒན་ལགས་ཚོར་ཟུར་དུ་མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཤྱིག་བཙལ་ནས་ལམ་སྟོན་བེད་
པའྱི་སབས་སུ་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་ཚསོ་སོབ་མ་དབུས་བཞག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ེགང་ནས་སེབས་པ་རེད། ག་ར་ེབདེ་ནས་རདེ། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་རེད་ཅེས་ངས་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀྱི་གསལ་བཤད་དང་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། བམས་དང་སྱིང་ར་ེལྡན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་
རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་གཙོས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་སུ་ཞྱིག་ཕེབས་
དུས། ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སྟནོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་མུ་མཐུད་ནས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལ་
ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་སོད་པ་ད་ེསྐྲུན་བེད་དུ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེདག་ེརྒན་ས་ོསོས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མཁས་དབང་
ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། We teach who we are ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་རྒན་ལགས་ཚ་ོལ་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་སོབ་ཚན་འཁྱིད་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཁྱེད་རང་གྱི་ཀུན་སདོ་ཆ་ཚང་ཕྲུ་གུ་ཚསོ་
མཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཀུན་སདོ་བཟང་པ་ོཡོང་རྒྱུ། བམས་དང་སྱིང་རའེྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་རྒྱུ། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་བཟང་སདོ་ཀྱི་ངང་
ནས་ཡ་ལན་གནང་དགོས། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ལམ་སྟོན་བས་དང་
བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཅྱིག་ད་ེགསུངས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།AVANTI learning centre དང་འབེལ་བའྱི་ 
JEE ཡྱི་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ག་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ཁ་སང་ང་ཚོས་ 
Himachal མངའ་སེའྱི་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་དང་། UWC ཡྱི་ཞབས་སྟེགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ཚུད་པ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ད་ེ
འདྲ་བྱུང་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརདེ། ག་ོསབས་གཉྱིས་ཀ་ལེན་པ་དང་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ཚུད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཁོང་དང་ཁོང་གྱི་པཱ་ལགས་གཉྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་སོང། ཁ་ོརང་གྱིས་དང་པོ་དེ་ 
MBBS སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་གསལ་བསགས་ད་ེསོན་ལ་སེབ་དུས་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་དེ་བངས་འདུག།དེའྱི་རེས་ལ་ 
UWC ཡྱི་གསལ་བསགས་ད་ེསེབ་དུས་ཁ་ོརང་དེའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཚུད་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁོས་ MBBS སན་པའྱི་ཞབས་
སྟགེས་ད་ེམ་བངས་པ་ཡྱིན་ན། UWC ཡྱི་ཞབས་སྟགེས་ད་ེབཞེས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རདེ། དསེ་ན་ UWC ཡྱི་ནང་ལ་ཞབས་སྟགེས་ད་ེ
ཁོས་བངས་ན་ཞབས་སྟེགས་གཅྱིག་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། ཁ་ོརང་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ད་ེབངས་ཀྱི་མྱིན། UWC ཡྱི་ཞབས་
སྟེགས་ད་ེབངས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དཀའ་ངལ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ངས་འགམ་ལ་སེབས་སོང། ད་ེདུས་ངས་ཁ་ོརང་ལ་ལམ་སྟོན་གང་
བས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་ནམ། ཁྱེད་རང་གྱི་ཤེས་ཡནོ་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ད་ེགང་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་གྱིས་ང་ཚན་རྱིག་སབོ་མ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་གྱི་འདུག།MBBS ད་ེཚན་རྱིག་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། UWC ལ་
ཁྱེད་རང་སོབ་ཚན་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་སང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་དུས། ཁ་ོརང་སྒྱུ་རྩལ་ Arts སོང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་བྱུང། ངས་བལྟས་ན་
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ཁྱེད་རང་གྱི་སོབ་སོང་བས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ད་ེལེན་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་ད་ེའདྲ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། གཅྱིག་ད་ེཁ་ོརང་སོབ་སངོ་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ད་ེདང་
བརེན་ནས་ལམ་སྟོན་བས་པ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེགལ་སྱིད་ཁོས་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ད་ེམ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལོའ་ིཞབས་
སྟེགས་གཅྱིག་འཕྲ་ོབརླག་འགོ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཐོག་མར་ཚུད་རྒྱུགས་སོང་བརྡར་གནང་བའྱི་
སབས་སུ་ས་མྱིག་གངས་ཀ་གཅྱིག་ལོན་གྱི་མྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོབ་མ་གཅྱིག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག།coaching དང་པ་ོད་ེལ་ཕྱིན་མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ལྔ་ཡོད་པ་
ལས་གཅྱིག་དེ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་གྱིས་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག ཁོང་གྱིས་ UWC ཞབས་
སྟགེས་ད་ེབསོ་བཏང་ནས་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ད་ེབཞེས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལ་ོ UWC ལ་ཁའོ་ིཚབ་ལ་སོབ་
མ་གཅྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་ད་དུང་ཡང་བསར་སབོ་མ་གཅྱིག་ཚུད་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།smart class དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་ཚ་ོཀམ་པུ་ཊར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ན་བཟང་བའྱི་ཆ་དང་། ཞན་ཆ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཟང་བའྱི་ཆ་ད་ེབེད་སོད་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག།ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན། 
ལས་བེད་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བཟང་བའྱི་ཆ་ད་ེབེད་སོད་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག།ཡྱིན་ནའང་ཞན་པའྱི་ཆ་ད་ེཕོགས་ལ་མང་བ་
འག་ོམཁན་གྱི་སྱི་ཚགོས་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ smart class ཆ་བཞག་ན། ང་ཚའོྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
ད་ེརྒན་ལགས་ཚོས་སོབ་འཁྱིད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་སོབ་དེབ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར། smart class བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཚན་
ད་ེསྤུས་དག་པ་ོཁྱིད་ཐུབ་རྒྱུ། སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཡག་པ་ོམག་ོའཚསོ་རྒྱུ། ད་ེལ་མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་མང་བ་ཡོད་པའྱི་མཐུན་རནེ་སར་བ་
ཞྱིག་རེད། ངས་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་ཁོང་ཚོས་ཡག་པ་ོའདུག་གསུང་གྱི་འདུག།ཁོང་ཚའོྱི་རྒན་ལགས་ཀྱིས་སོབ་ཚན་
འདྲ་མྱིན་ལ་རགས་བརྒྱབ་ནས་ཐ་ོབརྒྱབ་སའྱི་དེབ་ཅྱིག་ཀང་བཟོས་འདུག།ད་ེའདྲ་བེད་དུས་བེད་སོད་ཡག་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་
ཚརོ་བ་ཞྱིག་སབེས་བྱུང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག།ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསེང་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་བཀའ་ལན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་ས་རདེ། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་སར་མ་བཅུ་དུས་
ཚོད་ད་ག་རང་སང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་ཐོག་ལ་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
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དང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྲྱི་བ་ཡང་བསར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཡང་རྒྱས་བཤད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་
དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་སོན་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཐོག་ལ་དྲྱིས་ལན་མ་བྱུང་བ་ལ་ད་ལྟ་
ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེས་རཱ་ལ་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པ་སོབ་ཡོན་ག་ཚོད་ཕུལ་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སརོ་ལ་དྲྱི་བ་གནང་
སོང་། ང་ཚ་ོས་རཱ་ལ་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་མ་བཅ་ོལྔ་ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་གྱི་འདུག ལ་ོརེར་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་
པ་ལ་སྟོང་ཕྲག་ ༤༥༠༠༠ ཕུལ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ནོར་གྱིང་ལ་ད་ེབཞྱིན་རདེ་འདུག ད་ེནས་ས་རཱ་ལ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚ་ོསོབ་ཡོན་ལྔ་ཕུལ་གྱི་འདུག དརེ་ལ་ོརེར་སྟོང་ཕྲག་ ༥༤༠༠༠ ཕུལ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་བང་ཨ་རྱིར་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྣོན་པའྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འངོས་
པའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཨྱིན་ཇྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་སད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་འདྲ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག app 
memories ལབ་རྒྱུའྱི་ app གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེས་མ་ཟད་ང་ཚ་ོད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲ་
ཚགིས་ bodyiglobjong.com ཞེས་པའྱི་ནང་ལ་ག་སྱིག་དང་བརྙན་འཕྲྱིན་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་
པ་རདེ་ལབ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་མ་གཞྱི་ལྷག་མ་སངོ་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་ད།ེ སྦུན་ཏར་དག་ེརྒན་
འསོ་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ཕར་ནས་དག་ེརྒན་འོས་སོང་ཐོན་པའྱི་དག་ེརྒན་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཕབ་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ལ་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་གནས་རང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེའདྲ་འདུག་ལབ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ོས་ོསེར་གྱི་གདམ་ག་བས་ནས་དག་ེརྒན་མ་གནང་བ་ཕག་ལས་གཞན་པ་གནང་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་
ཡོད་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙཨོ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགི་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་དགསོ་བསམས་སངོ་། ད་ེམ་ཞུ་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་བཀའ་བནོ་གྱི་མཚན་བཞེས་གནང་ནས་
ད་ལྟ་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཕབེས་པ་དང་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་སརེ་དང་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚགོས་ཀྱི་
ཚབ་ཞུས་ནས་འཚམས་འདྲྱི་དང་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལ་ོལེགས་ཡོང་བའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་ངས་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་མ་ཞུས་གོང་ལ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་
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བསམ་སོང་། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་བསགས་
བརོད་ཀྱི་མ་ེཏོག་གཏརོ་སོང་། ངས་ཀང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ནོ། ཞུ་རྒྱུ་ད་ག་རང་ཡྱིན། ད་ེདང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ནན་པ་ོགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། 
དཔལ་ལྡན་།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཁྱབ་སཾ་བ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་དང་ལྷག་པར་དུ། སོན་མ་ CST སོབ་གྲྭ་ས་ཾབ་ོཊ་ལ་
ཚུར་ལེན་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་འཚམས་འདྲྱི་གཟྱིགས་སོར་སབས་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་
གུ་ད་ེདག་གྱི་སོད་ལམ་རེད། གཙང་ས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་ཚང་མར་ས་མ་ོདང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་
ཡག་ཏུ་འག་ོབའྱི་རྣམ་འགྱུར་ད་ེམངོན་གསལ་དོད་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེང་རང་ཚ་ོའཛིན་སོང་ཁྱོན་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་བབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་དགེ་སོབ་ཡོངས་
རགོས་ཀྱི་ཐུགས་བབ་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སབས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
གང་ལྟར་ད་ེས་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལག་པ་ཕྱིས་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་སྒྲུབ་ན་སྒྲུབ་པ་རེད། མ་སྒྲུབ་ན་ལག་པ་
ཕྱིས་ས་དང་ཁ་དཀྲྱི་ས་།ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ལག་པ་ཕྱིས་ས་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ོ ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོཆ་ཚང་གྱི་དག་ེལས་
རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་རེད་ལ། སེམས་ཤུགས་བསོན་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེདག་
ཕག་ལས་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་པ་རེད། ཅེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་
ལེན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་འཕྲོས་ལ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཉྱིན་འགངས་དུས་འགངས་འག་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་
ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ང་རང་ཚ་ོམྱི་ཆའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་
སྟངས་རདེ། གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་ཡངོ་དུས། ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ལ་སབོ་གྲྭ་ར་ེཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོསོང་གྱི་ཆ་
ནས་འབ་སུ་མ་འདུས་པའྱི་ནམ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཐབ་ཆུང་
ཆུང་ལ་མ་ེཚ་བ་ོགཏོང་ཐུབ་མཁན། དཔརེ་ན་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་ཕོགས་དང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་བཞསེ་གནང་བཞྱིན་པ་
ད།ེ ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་གང་མྱུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། གཙ་ོབ་ོལས་ཤག་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་རདེ། དེའྱི་
ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ག་ར་ེལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ད་ེདོན་འཁྱོལ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་
གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་ང་རང་ཚ་ོཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དག་ེརྒན་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་དག་ེརྒན་ལ་ཆ་ེ
མཐོང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དག་ེརྒན་ལ་གསོལ་ཕོགས་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེདག་ད་ག་རང་རེད། དངོས་གནས་དྲང་
གནས་ཡྱིན། དག་ེརྒན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་ད་ེཁོང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་རྩྱིས་སད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ཁངོ་ཚརོ་ཆ་ེམཐོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ཁོང་ཚོར་ཆ་ེམཐོང་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དཔལ་འབརོ་གྱི་མཐུན་
རནེ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གྱི་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བལོ་གྱི་དགོས་
མཁ་ོལ་དཔག་པའྱི་ལེགས་པའྱི་གས་ལ་བཞག་དགོས་པ་ད་ེགནས་ཚུལ་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་
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རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་དགེ་རྒན་བདམས་དུས། དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས། ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ་
ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག མཁས་པ་རདེ་ཅསེ་མྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དག་ེརྒན་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རརེ་
ཕྲུ་གུ་ལ་མྱིག་ལྟོས་སྟོན་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་གྱིན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་རོབ་ཙམ་
གསུངས་གནང་སོང་། ད་ག་རང་རེད། དགེ་རྒན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཕྲུ་གུ་ལ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་དཔེ་སྟོན་བེད་མཁན་ཞྱིག་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་ཚདོ་དཔག་མྱི་ཐུབ། ལུས་དང་ངག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ད་ེནྱི་ང་ཚོས་མཐངོ་གྱི་རདེ། ངག་གྱི་སད་ཆ་བཤད་དུས་གང་
འདྲ་བས་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག། ད་ེབཞྱིན་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གང་འདྲ་བས་ནས་སྟནོ་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དག་ེརྒན་ལ་གལ་ཆ་ེ
ཤོས་ད་ེགསུམ་ཚང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་སམ། ད་ེནས་དག་ེརྒན་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་སབས་གཞྱི་ལ་བཞག་དགོས་པ་མ་གཏགོས། ཕྲུ་གུ་
ལ་ཧ་ཅང་གྱི་མྱིག་སྟོན་ངན་པ་ད་ེའདྲ། ང་ལ་རྒྱུས་ཡོད། དག་ེརྒན་ཁ་ོརང་གནང་སྟངས་ད་ེམ་གཏོགས་མེད་པ། བཀའ་མོལ་གནང་
སྟངས་གང་འདྲ་གནང་གྱི་འདུག། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ོརང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་གང་འདྲ་འདུག། ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚ་ོདམ་དནོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག ཅེས་འབདོ་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སོན་མ་ CST སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྩྱིས་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒན་ལགས་
དང་ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚ་ོསྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོལས་བདེ་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ནང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སོས་གཅྱིག་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ། 
འདྱི་དྲྱི་བ་རྡོག་རྡོག་རང་ཡྱིན། གནས་སོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་
འཚམས་གཟྱིགས་སབས་འག་ོདུས། འཚམས་རེ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་རྙྱིང་དྲགས་ན་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ཐནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེསྱིད་བྱུས་ག་ར་ེརདེ། དྲྱི་བ་རྡགོ་རྡགོ་བས་ནས་ཕར་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༨ པ་བ་དགའ་དང་ཕག་ཁྱརེ་ཟེར་རྒྱུ་ད།ེ དའེྱི་ནང་གྱི་གཉྱིས་པ་ད།ེ བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོདབྱིངས་བསྐྲུན་ཆེད་བ་དགའ་གནང་གྱི་ཡོད། ཡྱིག་གཟུགས་ད་ེསྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ོཡྱིག་གཟུགས་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་མང་བ་གཅྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་དབུ་ཆེན་དང་དབུ་མེད་གཉྱིས་བེད་
སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་རེད། ད་ེརྒྱས་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞུ། དྲྱི་བའྱི་ང་ོབ་ོལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཕ་མ་ཚོར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་གྱི་ཟབ་སོང་ལབ་ཀྱི་འདུག། ཕྲུ་གུའྱི་
མདུན་ལམ་གང་འདྲ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་ལ། དེའྱི་བཀའ་ལན་ཡང་གྲུབ་
འབས་ཡག་པ་ོཐོན་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཕྲུ་གུ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་
ཆ་ེཤོས་དེ། ང་རང་དུས་རྒྱུན་དུ་ག་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཕ་མ་དང་དག་ེརྒན་གཉྱིས་རདེ། ཕ་མའྱི་ནང་གྱི་བཟང་
སདོ་དང་། དཔ་ེསྟོན་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྟན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ཕ་མས་འདྲ་ཆགས་པ་ོག་ཚདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཕྲུ་གུས་སདོ་
པའྱི་ཐོག་ནས་མདོག་བསྟན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲ་ལབ་མོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕ་མ་ལ་ལམ་སྟོན་བེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་དུས། ད་ེབཤད་མ་དགོས་པ་ཡྱིན། ད་ེངསེ་པར་དུ་དམ་དནོ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་སོབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་དེའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་
ཁག་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག བོད་རྱིགས་སྱིན་བདག་ཁག་ ༢༩ ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༡༣༨ ལ་སོབ་ཡོན་ད་ེཚ་ོཧ་ལས་པ་རདེ། 
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚ་ོའབུར་དུ་བཏོན་ནས་གལ་ཆ་ེབ་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གཏམ་
དཔ་ེལ་ཞྱིམ་རྒྱུ་བུ་རམ་ཞྱིམ་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཟས་རྒྱུན་རྩམ་པ་རྱིང་གྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རོགས་ཚོགས་ཁག་
ལ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེས་ང་ཚ་ོགང་ཡང་མེད་པའྱི་སབས་སུ་ ༧༠ དང ༨༠ ད་ེཚོའྱི་སབས་ལ་གནང་མཁན་རགོས་ཚགོས་ཁ་ཤས་ད་
ལྟ་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་རེད། མཚམས་ཆད་པ་རེད། ཅེས་ག་ོརྒྱུ་འདུག ཇྱི་ཙམ་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་ད་ེ
ལ་ང་ཚ་ོགཅེས་སོང་བ་རྒྱུ་དེ། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག གཅེས་སོང་ད་ེངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང། ད་ེའདྲ་མ་གཏོགས་
གཞན་པ་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ད་ེནས་ཚང་མ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོབཞེས་ཟྱིན་པ་སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོས་ཕལ་ཆེར་དེ། ཤེས་རྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོནས་
མར་མཚན་གཞུང་ ༢༤ འདུག ཕལ་ཆརེ་དའེྱི་རསེ་ལ་མཚན་གཞུང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་ངོས་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་འབོད་བསྐུལ་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆེ། འདྱི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚའོྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་།ཤོག་གངས་ཨང་ ༢ པ་ནང་ལ་ ༡.༥ འདྱི་ད་ལྟ་བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་
སོབ་གྲྭའྱི་བོད་ཡྱིག་སབོ་དབེ་བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་བས་པ་འདྱི་ནང་ལ་སར་ཡོད་སནོ་འག་ོནས་འཛིན་རྱིམ་གསུམ་
པ་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ལ་བསར་ཞྱིབ་དང། འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་རྩོམ་སྱིག་དང་གཏན་
འབེབས་ཀྱི་སནོ་འག་ོནས་འཛནི་རྱིམ་ལྔ་པ་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་སབོ་དབེ་རྣམས་པར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སལེ་ཞུས་ཞེས་འདྱིར་འཁདོ་
གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བང་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་
འབལེ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ག་ོསབས་ད་ེབརྒྱུད་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་དང་
དང་བང་ཚང་མ་ལ་སོ་སོ་ངོས་ནས་སར་ཡང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་ད་ེགང་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འབོད་
བསྐུལ་འདྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པ་ནང་ལ་ཡང་བྱིས་པའྱི་འགུལ་བརྙན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་འདུག ད་ེ
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཉ་ེཆར་ད་ལྟ་བང་ཨ་རྱི་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་ས་ོས་ོངོས་ནས་བསམ་
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ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་ལ་བང་ཨ་རྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལའང་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། གང་འཁདོ་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་
ཚོའྱི་བྱིས་པའྱི་འགུལ་བརྙན་གཅྱིག་ངེས་པར་དུ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
གནས་སྟངས་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། བང་ཨ་རྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་ཕྱིས་སུ་མྱི་རབས། ཕལ་ཆརེ་མྱི་རབས་གཉྱིས་པ་
ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་རབས་གཉྱིས་པ་ཡར་འཚར་ལོངས་བས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོག་པར་འཛམོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ག་དུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ས་ོསོའ་ི
ཁྱྱིམ་ཚང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Smart Phone དང་ Ipad Tablet ད་ེའདྲ་འཁྱེར་ཏ་ེ
ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གཟྱིགས་མ་ོགཟྱིགས་རྒྱུ་ཚང་མ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེན་པས་ཁ་ོརང་ཚོར་བོད་སད་མ་
ཤེས་པ་དང་བོད་ཡྱིག་ད་ེལས་འཕྲསོ་པ་རེད། བོད་ཡྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་སད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་ོས་ོལ་ཧ་ཅང་གྱི་བ་ོའཚབ་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡང་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་ང་ོ
བ་ོསྲུང་སོབ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སད་དང་ཡྱི་ག་ེད་ེརང་གཞྱི་རྩ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱིས་པའྱི་འགུལ་བརྙན་གསར་བསྐྲུན་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག། ད་ེ
ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
ཐབས་ཤེས་བཟང་པ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་སང་ལ་ཡང་འག་ོགོན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཏང་སྟ་ེངེས་པར་དུ་འདྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་རང་ཚ་ོའབྱུང་འགྱུར་མྱི་རབས་ཚ་ོལ་བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་ག་ེའདྱི་ཧྲ་ཐག་ཐག་གཅྱིག་ཡོང་ས་རདེ་ལ། བང་ཨ་རྱི་ད་ེའཁྲུག་ཆ་དདོ་
པའོ་ིས་ཆ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ནང་ལོགས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞོན་སསེ་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སད་
ཡག་པ་ོཤེས་དགོས་རྒྱུ་དང་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག། རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་
རང་ཚ་ོའཐབ་རྩདོ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོས་ོངསོ་ནས་ད་ེརྱིང་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་བ་དང་མཉམ་དུ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བང་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་
པའྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཕ་མ་ཚང་མར་ས་ོས་ོངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི། ད་ེས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆེན་རྱིམ་པའྱི་ནང་
ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕ་མ་ཚོས་འགན་བཞསེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་ཚ་ོལ་
བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སབས་བོད་སད་ཐགོ་ནས་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ལ་གནང་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་ས་ོསོའ་ིངསོ་
ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་གཅྱིག་གྱི་ཨ་རྱི་ལ་ད་ལྟ་སོབ་སོང་གནང་བར་ཕེབས་ཏེ་
ཚུར་མ་ལོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོགཅྱིག་གནང་སོང་། ས་ོས་ོངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་
ས་ོསོ་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེགོང་དུ་ཕག་སེལ་གཅྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག  ཞྱི་
འཇམ་དང་ལྡན་པ། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ལབ་པའྱི་སབས་ལ་དགའ་ཞྱིང་ས་ོཞྱིང་སོབ་གྲྭར་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་
བསྐྲུན་དགསོ་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ས་ོས་ོངསོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ཤོག་གངས་ ༡ དེ་ག་རང་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་
འབས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་སོང། ང་རང་ཚ་ོའཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ གཉྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་
གཅྱིག་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཏང་བའྱི་སབས་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གང་ལྟར་ཡར་ Pass ཆགས་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཁ་ོ
རང་ཚོ་ལ་བསགས་བརོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། བསགས་བརོད་ཀྱི་ཕག་བྱིས་རེད། དེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། 
གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞསེ་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་
ཀྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོགཅྱིག་ Fail ལུས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། Fail ལུས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོར་འདྲྱི་རྩད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། Fail ལུས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སོབ་གྲྭའྱི་མ་མ་རེད་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། སོབ་ཕྲུག་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། འཐུས་ཤོར་ད་ེགང་འདྲ་བས་ནས་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ས་ོས་ོསེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདྲ་བ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་འདྲྱི་
རྩད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ། བས་ཙང་ད་ེ Fail གང་བས་ནས་ལུས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མ་གཏོགས་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ག་དུས་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོགཅྱིག་ Fail ལུས་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རདེ། Responsibility སུས་འཁྱརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐནོ་པའྱི་རེས་ལ་ང་ཚ་ོབོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༠ མན་ཡྱིན་ན་དྭང་ཞབས་ལ་འག་ོདགོས་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སྱིད་བྱུས་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་
ད་ེལ་གང་ལྟར་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས་ལག་འཁྱེར་སོད་གནང་གྱི་མྱིན་འདུག། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག། 
Right To Education གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པ་འདྱི་དྭང་ཞབས་ལ་འག་ོདགོས་རྒྱུ། ངས་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཨ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག། ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ ཐནོ་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་མཐ་ོབོ། ཡག་པ་ོལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་མཐ་ོསོབ་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་ལ་ཕྲུ་གུ་སོན་མ་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་འདྱི་ཚ་ོ
མཐ་ོསོབ་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་ཡོད་དུས་ཕྲུ་གུ་ཆ་ཚང་འཕྲ་ོབརླག་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོགཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་སོང་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མཐ་ོསོབ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་ཆགས་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མན་ཆན་ད་ེངེས་པར་དུ་དྭང་ཞབས་ལ་འག་ོདགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་
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གཅྱིག་གང་འདྲ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་བ་ོའདུག དྭང་ཞབས་ལ་འག་ོདགོས་པ་རདེ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ནྱི་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཁ་ོརང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལ་དཔག་པའྱི་མཐ་ོསོབ་གཅྱིག་ལ་འག་ོདགོས་བསམ་ན་ཁ་ོལ་ལག་འཁྱེར་ཡདོ་པ་མ་
རེད། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་དེའྱི་སོ་སོ་བརྒྱ་ ༤༠ དང་ ༥༠ ག་ཚོད་ལོན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཕ་མ་ལ་འག་ོསོང་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་མཐ་ོསོབ་གཅྱིག་རག་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེའདྲ་མ་གནང་པ་ཡྱིན་ན། 
ཕྲུ་གུ་ད་ེབར་ལ་ཡར་མདེ་མར་མེད་ལྷག་བསད་ཀྱི་འདུག།དྭང་ཞབས་ལ་ཁ་ོཚ་ོའག་ོའདདོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོབཏང་བཞག་ན་འགྱིག་
གྱི་རདེ་པ་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ཁ་སང་མེའ་ོརེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཏེ་ཛུ་རེད། ད་ེལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོསམ་བ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་རེད། དངོས་
གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡང་མང་པ་ོའདུག།སོབ་གྲྭའྱི་སྱིར་བཏང་འཛིན་སངོ་རེད། འདྱི་ག་ནང་བཞྱིན་ཕྱིའྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེ
ཚ་ོཧ་ལས་པས་ཡག་པ་ོའདུག། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་གསུང་རྒྱུ་ལ་ད་ེག་རང་གསུངས་ཀྱི་འདུག། ང་ཚ་ོས་ཾབ་ོཊའྱི་རྩྱིས་ལནེ་པའྱི་རསེ་ལ་ང་
ཚོ་ཕྱི་ཡྱི་མཐུན་འགྱུར་དེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། 
སབས་ད་ེདུས་ག་ཚདོ་གནང་ཡོད་ནའང་གང་ལྟར་རྩ་བའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རདེ། ས་ཾབ་ོཊ་རདེ། ཚང་མས་གང་ལྟར་གཅྱིག་གྱི་
ཕ་གྱིར་ཏྱི་ཛུ་དང་མེའ་ོགཉྱིས་ལ་དངོས་གནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིསེམས་པ་ནང་ལོགས་ལ་དངོས་གནས་གནང་པ་
ཡྱིན་ནའང་གནང་རྱིན་ཆོག་པ་ཅྱིག་ཕ་གྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོགཅྱིག་འདུག་དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་
མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། ཉྱིན་མོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ལ་དག་ེརྒན་གཅྱིག་བས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། འཛིན་
གྲྭ་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་དག་ེརྒན་གཅྱིག ད་ེའདྲ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱི་ལ་མེའ་ོདང་ཏ་ེཛུ་ད་ེལ་དངསོ་གནས་
ཀྱི་གང་ལྟར་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སབས་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོའབེལ་ཡོད་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་དང་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་པས་སབས་ལའང། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་གཙ་ོབ་ོད་ག་རང་རདེ། ད་ལྟ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རདེ། སྱིར་བཏང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྱི་ཡྱི་
མཐུན་འགྱུར་རདེ། ནང་གྱི་ཟས་བཅུད་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ལའང་ཡག་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེ
དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་འདུག་ཟེར་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་ཡོངས་གགས་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག གང་
ལྟར་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོས་ཾབ་ོཊ་ནས་བདོ་སབོ་འཛིན་སོང་ཚགོས་པའྱི་དག་ེརྒན་མང་པ་ོགཅྱིག་ཚུར་ཡངོ་གྱི་
ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ག་ཕགོས་ད་ེཆནེ་པ་ོབས། ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོལ་ག་ཕགོས་ཆནེ་
པ་ོམེད་པ་དང་། གང་ལྟར་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་སོབ་འཛནི་སོང་
ཚགོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེང་ཚསོ་རྩྱིས་གང་ལ་གང་འཚམ་ལེན་ཚར་བ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེནང་བཞྱིན་གཅྱིག་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསོལ་ཕགོས་འདྱི་ངས་ག་ོརྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ལ་
བལྟས་ནས་དངུལ་ད་ེསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེང་སང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེདང་ང་ཚོས་དགེ་རྒན་ལ་ཕར་
བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པར་དག་ེརྒན་ཡོང་བསད་པ་འདྱི་དག་འདྱི་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང། ད་ེནང་བཞྱིན་མེའ་ོརེད། ཏྱི་ཛུ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༠༠ ད་ེགང་ལྟར་བུ་གས་ོཁང་གྱི་མ་མ་
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རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་མ་བན་རདེ། ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༠༠ སང་ལ་བསད་འདུག སྱིར་བཏང་འདྱི་ཚ་ོཁ་ོརང་ཚའོྱི་གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་
རདེ་འདུག གང་ལྟར་།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས་གང་འདྲ་གནང་ཡདོ་མདེ་ཐགོ་
ལ་ཏོག་ཙམ་གཅྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་མྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཏན་ཏན་རེད། ཏགོ་ཙམ་མ་གནང་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་
རགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད་འདུག། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་དང། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་ལོགས་ལ་ད་ེརདེ་འདུག ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སངོ་ཟརེ་རྒྱུ་
ད་ེང་རང་ཚ་ོམྱི་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དེས་རེན་པའྱི་མྱི་འབོར་འཕར་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྲ་བོ་གང་ལྟར་
གཅྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་ལ་ད་ལྟ་གསུངས་རྒྱུ་ལ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༣ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱན་རྒྱག་གྱི་ལམ་
ནས་ཆ་བགོས་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་གངས་ ༥༣༣ ལ་སྱིག་དོན་ལྟར་སོབ་དོད་དང་བྱིས་དོད་བགོ་སོད་ཞུས་ཡོད་ཅེས་
གསུང་དུས། འདྱི་སོབ་དདོ་དང་བྱིས་དདོ་ཕྲུ་གུ་ར་ེལ་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་ཚརོ་ཏགོ་ཙམ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་
རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེང་ཚ་ོམྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་
ནང་ལོགས་ལ་ད་ེའདྲ་འདུག ཕྲུ་གུ་དྲུག་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་དྲུག་ཆ་ཚང་གང་ལྟར་གཞུང་གྱི་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ང་ཚ་ོལ་གནས་བབས་
ཡོད་པ་མ་རེད་ད་ེགཞུང་ཁ་ོརང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེའདྲ་འདུག ཕྲུ་གུ་དྲུག་ཡོད་ན་ཕྲུ་གུ་དྲུག་ཆ་ཚང་ནང་མྱི་དང་ཆ་ཚང་གཞུང་གྱི་ལྟ་
སངོ་གནང་འག་ོརྒྱུ། ད་ེཁ་ོཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་མྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་ད་ེའདྲ་གཅྱིག། ད་ེའདྲའྱི་ང་ཚོའྱི་གནས་བབས་ཡོད་
པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་དོད་རེད། བྱིས་དོད་རེད་ད་ེག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་འཚམས་འདྲྱི་དང་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ད་ེ
དག་ཡག་པ་ོཡོང་བའྱི་སོན་ལམ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་
ལྟ་བུ་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་རདེ་འདུག ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེཕྱིར་འགངས་གཏོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེགང་
མགགོས་མགོགས་གནང་དགསོ་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརདེ་འདུག ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་ཀང་ད་ེག་རང་བསམ་བསད་ཡདོ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེགང་མགོགས་མགོགས་ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚགས་ཚུད་པ་ོགཅྱིག་དང་། ཐབ་ཆུང་ཆུང་མ་ེ
ཚ་པ་ོཞསེ་གསུང་པ་ད་ེརང་ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་ལམ་སང་གནང་
ཆོག་ཆོག་དེ་འདྲ་མྱི་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཔེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག འཛིན་གྲྭ་
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གཅྱིག གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མ་ནས་སོན་འག་ོལ་མར་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་ནས་འབྱིང་བ་མར་ཕབ་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། འབྱིང་བ་ནས་འཛནི་གྲྭ་མར་ཆུང་བར་ཕབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕ་མ་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚ་ོལམ་སང་ཚུར་ལྷན་
ཁང་ལ་བཅར་ནས་ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་བཞག་རགོས་བགྱིས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ཟླ་
སྱིལ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེལམ་སང་བེད་ཆོག་ཆོག་དང་སྟབས་བད་ེཔ་ོམེད་པར་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ད་ེཕྱིར་འགངས་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། གང་མགོགས་མགོགས་
བ་དགོས་པ། ང་ཚརོ་སོབ་གྲྭ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེཚང་མ་རུབ་རུབ་བཟསོ་ནས་མཐུན་རནེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་སར། དག་ེརྒན་ཚད་དང་ལྡན་
པ་སོར་རྒྱུ་དང་སོབ་སོང་སྤུས་དག་པོ་སོད་དགོས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་
འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༦ ལྷག་བསད་པ་དའེྱི་ཐོག་ལ་
ང་རང་ལྷན་ཁང་འདྱིར་སེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ ༦ དེ་གང་མགོགས་རྩྱིས་སོད་རོགས་
གནང་ཞསེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོལྡྱི་ལྱིར་ཐངེས་གཉྱིས་ཙམ་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་ེལ་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལྡབ་བསརོ་ཞུ་མ་དགོས་པར་ད་ལྟ་བདོ་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་དང་འབལེ་བའྱི་བ་དགའ་དརེ་གསུང་གྱི་
ཡོད་ས་རདེ། སནོ་མ་ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་འག་ོའཛུགས་སབས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་གཟུགས་འབྱི་རྒྱུ་ད་ེདབུ་མདེ་
རང་གྱི་སང་ལ་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕ་མ་ཚོར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་
དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་བསྟདོ་བསགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚསོ་ཀང་འདྱི་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་ནས་
ང་ཚ་ོམདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་སོགས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་
སོབ་ཡོན་མང་པ་ོཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚ་ོལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་བ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེདག་ཚང་མ་རོགས་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་བརེན་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རགོས་ཚགོས་ད་ེདག་དང་མཉམ་དུ་དམ་ཟབ་གནང་རྒྱུ་དང་གཅེས་སོང་གནང་དགསོ་
གསུངས་སངོ་། ང་ཚསོ་ད་ེརང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བང་ཨ་རྱིའྱི་སད་
ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་དང་འབལེ་བའྱི་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཞུས་པར་བསྟོད་བསགས་
གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་དེར་ང་ཚོས་ད་ེག་རང་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔེར་ན་བང་ཨ་རྱིའྱི་སད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ག་ར་ེའབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཞུས་ན། བསབ་གཞྱི་རྩ་
འཛནི་གཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུས་བསད་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པས་དྲྱི་བ་ད་ེའཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་པའྱི་སོབ་མ་ཚོར་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཡྱིག་རྒྱུགས་
འཕྲོད་པ་དང་མ་འཕྲོད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འཕྲོད་པ་ད་ེའཕྲོད་པ་རང་རེད། མ་འཕྲོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་
ལྷན་ཁང་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་ནས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚ་ོདྭང་ཞབས་དམག་
མྱིར་འགོ་རྒྱུ་དེར་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཆ་རེན་ད་ེངེས་པར་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་གཏོགས་ལོན་མེད་ན་ངེས་པར་དུ་འགོ་
དགོས་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ེལ་གདམ་ག་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་འདུག ད་ེལ་ད་ལྟ་
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འཛནི་རྱིམ་ ༡༢ ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དམག་མྱི་དང་དམག་སར་ལ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ད་ེད་ལྟ་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ ཐནོ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲདོ་པ་ཡྱིན་ན་སབོ་ཕྲུག་རང་དང་ས་ོསོའ་ི
ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་སོབ་གྲྭར་བཅར་བ་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱི་སྱིར་བཏང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེངས་ཏག་ཏག་
ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་ཞུས་ན། སྱིར་བཏང་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲདོ་
པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཚན་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་མ་འཕྲདོ་པ་ཡྱིན་ན། བསར་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་
ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་རྒན་ལགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་ཁྱིད་གནང་བ་དེ་འདྲའྱི་མཐུན་རེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ངས་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་བཏང་བའྱི་གོང་ནས་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ལྟ་བུར་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། འཛིན་གྲྭ་ ༩ པ་དང་ ༡༠ པ། ༡༢ བཅས་ད་ལྟ་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏངོ་བའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭའྱི་གུང་གསེང་གྱི་སབས་ལ་ཟུར་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་དང་ཟུར་སོང་གནང་
རྒྱུའྱི་མཐུན་རནེ་སར་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དག་ེརྒན་གྱི་གསལོ་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གནང་སངོ་། 
ད་ེལ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེལ་ག་ཚོད་ཡག་ཡག་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ན། ང་ཚོས་རྩད་གཅོད་ཞུས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་
འདུག་གམ་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་ད་ལྟ་བྱིས་པའྱི་དོད་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད་འདུག ད་ེ
ལ་དོད་ད་ེའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེལ་ལ་ོཚད་ཅྱིག་འདུག ལ་ོཚད་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡན་ལ་སོར་ ༣༠༠ དང་། དེའྱི་རེས་སུ་
ཡོད་པ་དརེ་སརོ་ ༥༠༠ ཞསེ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་མ་སངོ་། རསེ་སུ་
ཞུས་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་དྲྱིན་ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙཨོ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མར་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་གསོ་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་ཕེབས་པར་བནོ་པ་ལེགས་
དང་། ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ད་ེལྟ་བའྱི་སབས་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག འབེལ་ཡོད་ལས་བདེ་
ཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དནོ་ཚན་གསུམ་ཡདོ། ཐགོ་མ་དརེ་།ཤོག་གངས་ ༡༣ དནོ་ཚན་
གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༥ པ་ནང་ལ་ཤྱི་ན་གར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེའྱི་ཉམ་ཐག་ལ་འཚ་ོསྣོན་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༣ ལ་ཟླ་རརེ་ཧྱིན་སོར་ 
༥༠༠ གནང་བསད་ཀྱི་འདུག ས་གནས་འབེལ་མཐུད་པ་བརྒྱུད། ཁ་སང་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་
སུ། ཕ་གྱིར་འབེལ་མཐུད་པ་མེད་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་དངུལ་ད་ེགང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་
སོར་ཧ་ག་ོའདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ེདང་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༣ ཉམ་ཐག་བདམས་པའྱི་སབས་སུ་གང་འདྲ་བས་ནས་བདམས་པ་ཡྱིན་ནམ། 
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གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་ཕ་གྱིར་བདོ་རྱིགས་ཁ་ཆ་ེ ༨༠ ཙམ་འདུག འབལེ་མཐུད་པ་མདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༣ ད་ེ
བདམས་འདུག། གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་ནས་དྲྱིས་འདོད་བྱུང་། ཁོང་ཚོས་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག་ལབ་ན། ནམ་རྒྱུན་དུ་སྱི་
འཐུས་ད་ེཚ་ོཕབེས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ངསོ་ནས་ཕབེས་པའྱི་སད་ཆ་མྱི་འདུག ཕབེས་ཡོད་དམ་མེད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། སྱིར་བཏང་ཕ་གྱིར་བོད་ཡྱིག་བསབ་མཁན་དགེ་རྒན་གཅྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་ད་ེབོད་
རྱིགས་མྱིན་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ། ཐགོ་མར་ཕ་གྱིར་སེབས་པའྱི་སབས་སུ་སད་ག་ོབརྡ་མ་འཕྲདོ་ནས་ཕྲུ་
གུ་ཚོར་ཕལ་ཆེར་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཁ་སང་ངའྱི་ཕག་རོགས་དང་ང་གཉྱིས་ཕ་གྱིར་
འག་ོབའྱི་སབས་སུ། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོའཛནི་གྲྭ་བདུན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སོར་ཀླགོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡག་པ་ོ།ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་བོད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་ད་ེཤེས་རྱིག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན། ག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་ཕ་གྱིར་
དག་ེརྒན་ཞྱིག་བཏང་གྱི་ཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་ལ་སབོ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་བཏང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་ཕ་གྱིར་བོད་
ཡྱིག་སང་ས་མྱི་འདུག དག་ེརྒན་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དརེ། སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ད་ེཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ། བོད་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ལོང་བ་མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་བརྒྱ་ཆ་ལོང་ནས་རགོས་དངུལ་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསར་དམྱིགས་
བསལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག དརེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ང་རང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྱིར་བཏང་ཕྲུ་གུ་མཐ་ོསོབ་
ལ་ཕྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་གྱི་མ་འདང་བ་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག ཁྱད་ལས་པའྱི་སོབ་སོང་བེད་པའྱི་སབས་སུ་
དངུལ་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོབ་སོང་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། 
ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོདངུལ་མ་འདང་བའྱི་རེན་གྱིས་སོབ་གྲྭར་འག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་འདུག ས་ོས་ོངོས་ནས་གང་
དྲན་གྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་པར་སེད་ཆུང་བུན་ལོན་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོང་པ་ད་ེཚ་ོལ་བུན་ལོན་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་
སོབ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་བུན་ལོན་གཡར་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེང་
སང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོསོབ་སོང་ཡག་པ་ོཐོན་ནས་ཨང་ཀྱི་ཡག་པ་ོརག ཆེད་ལས་པའྱི་སོབ་སོང་ཐོན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཤུགས་
ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རེད། དངུལ་མ་འདང་བའྱི་རེན་གྱིས་མཐ་ོསོབ་ཞྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་བུན་ལོན་གཡར་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་ད་ེཡང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ད་ལྟ་བོད་གཞུང་གྱི་ལྷན་ཁང་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གྱི་བུན་ལོན་གཡར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་བུན་ལོན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེལག་བསྟར་གནང་རོགས་གནང་
ཞསེ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་དང་སགས་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
གྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་། དྲྱི་བ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། གཙ་ོབ་ོད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ང་རང་གྱིས་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེ
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་དེ་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Good 
Teachers are costly but Bad Teachers cost more དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོད་ེཚོར་གོང་ཆེན་པ་ོགནས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། དགེ་རྒན་སྡུག་ཅག་ད་ེཚོར་ད་ེལས་ཀང་གོང་ཆེ་བ་གནས་ཀྱི་རེད། ཅེས་གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་དང་སོ་སོའ་ིསྱི་ཚོགས་ལ་
གནོད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་དུས། གོང་ད་ེང་ཚོས་དངུལ་དང་མཐུན་རེན་གྱི་སྟེང་ནས་རྩྱིས་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་མེད་
སྟབས། དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོདང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེ།ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོསྱིར་བཏང་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དངེ་སང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཐབེས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ང་ཚ་ོཕོགས་བསདོ་དང་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ག་ར་ེད་ོསྣང་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རྱིགས་ཀམ་པུ་ཊར་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གྱི་མཐུན་རེན་ད་ེཚ་ོ
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་རེད། སོབ་སྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོར་སེང་ག་ེགང་
འདྲ་འཁབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། གཞས་ག་ར་ེའཁབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཁང་པ་གང་འདྲ་བརྒྱབས་ཡོད་མེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དེབ་ག་ཚོད་ཡོད་
མེད་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་སྟོན་མཁན་ཁག་ཅྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོངས་ཡག་པ་ོགཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་ཚང་མ་མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་སོབ་
སོང་གང་འདྲ་བདེ་ཀྱི་འདུག འཛནི་གྲྭ་ནང་ལ་རང་ཕབེས་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚསོ་སབོ་སངོ་གང་འདྲ་བདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་ཐུབ་ན་དངསོ་གནས་ང་ཚསོ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་མཐོང་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དནོ་ཚན་གཞན་གཅྱིག་ལ་ད་གྱིན་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། རྩ་ེཕུད་ད་ེཚོར་སྱིད་སོང་
གྱི་གཟེངས་རགས་སོར་འབུམ་ ༡ འབུལ་སོལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་ཕྲུ་
གུ་རྩ་ེཕུད་ལྔ་དྲུག་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ནང་ལ་འགན་བསྡུར་གྱིས་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ཡག་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལས་ལྷག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་སངོ་ཞན་པ་དང་འབྱིང་འབྱིང་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ནང་ལ་འགན་བསྡུར་གྱི་རྣམ་
པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེའདྲ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཧ་ཅང་གྱི་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོམེད་ན་རེས་ལུས་
ཐབེས་འག་ོརྒྱུ་དང་། Fail ལུས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་འཛནི་གྲྭ་མ་འཕར་བ་ལུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམྱིན་ཐབས་ཤེས་གཞན་པ་ད་ེ
འདྲ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། དཔརེ་ན། ཕྲུ་གུ་ས་ོཤོས་དེར་གཟངེས་རགས་ཤྱིག་ཕུལ་ནས་
ཁ་ོས་ོཤོས་ད་ེརེད་ཅེས་ཕུལ་ན་ཕྲུ་གུ་ཞེད་ཀྱི་རེད། ང་ས་ོཤོས་དེར་ལུས་ས་རདེ་ཏགོ་ཙམ་སང་ན་མ་གཏོགས་ཅེས་བསམ་ནས་ཁ་ོ
ཚའོྱི་ནང་ལ་འབུད་རྒྱག་བཏང་ནས་ཡར་ཡར་འག་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གཏོང་གྱི་རེད། གལ་ཆེན་པ་ོད་ེག་ར་ེརདེ་འདུག་ཞུས་ན། ཕྲུ་
གུ་ས་ོབ་ད་ེཚ་ོདེ་འདྲ་བས་ནས་ལུས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡག་པ་ད་ེཚོར་དགེ་རྒན་གྱིས་ཀང་དོ་སྣང་མང་བ་སད་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་
དབྱིངས་སེབས་འག་ོཡྱི་རདེ། ཕྲུ་གུ་ཡག་པ་ད་ེཚརོ་སབོ་འདདོ་ཀང་ས་ེཡྱི་རདེ། སྡུག་པར་ཡ་མ་བདེ་དུས་ད་ེའདྲ་ལྷག་འག་ོཡྱི་རདེ། 
ཁ་ོཚརོ་འབུད་རྒྱག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འགའ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དེའྱི་རེས་ལ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་སོར་འདྱི་རེད། ངས་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ད་ེས་
ཡང་ཞུས་མོང་ཡོད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྲུ་གུ་ལོ་གསུམ་བཞྱི་ནས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་བར་དུ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ཕ་མ་ནས་ཐག་རྱིང་པོར་འག་ོདུས། ཁ་ོཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་སང་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དཀའ་
ངལ་སོགས་མ་རྩ་ལྟ་བུ་ད་ེས་ོསོའ་ིགཟུགས་པ་ོད་ེརེད། ད་ེདུས་ཟས་བཅུད་ཀྱིས་ཡག་པ་ོམ་འདངས་བར་བརེན་ཚར་ལོང་དགོས་
པ་དེར་ཚར་མ་ཐུབ། ཀླད་པ་སོགས་གང་ཞྱིག་ཡར་རྒྱས་དགོས་པ་ད་ེསབས་དེ་རང་ལ་འཁེལ་ཡོད་དུས། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཟས་བཅུད་ད་ེཚད་ལྡན་དང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེརེས་སུ་ད་དུང་མཐ་ོསོབ་སོགས་ལ་འག་ོབསད་དུས་སྣང་དག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ལ་ོགསུམ་དང་དྲུག་ནས་བཅ་ོབདུན་ཙམ་བར་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་དེང་སང་གེང་སོང་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་རདེ། བོད་ཡྱིག་དང་ང་ཚའོྱི་རྱིག་གཞུང་ཚང་མར་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཧང་སང་རྒྱུ་རང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ེདང་མཉམ་དུ་སོབ་གྲྭར་ཨང་རྩྱིས་དང་
ཨྱིན་ཇྱི། ཚན་རྱིག་སོགས་ས་ེཚན་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་ད་ོསྣང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བ་དགོས་པ་ད་ེཡང་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་
འདུག ང་རང་ཚ་ོབོད་པས་བོད་ཡྱིག་གཅྱིག་པོར་ཤུགས་བརྒྱབས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ང་རང་གྱིས་མཐོང་
ཚུལ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོམེད་པར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་དནོ་དག་གཅྱིག་ནྱི། ཕ་མ་མང་ཆ་ེབས་དེང་སང་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་སེར་པ་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏངོ་གྱི་འདུག དངུལ་ག་ཚདོ་སདོ་དགོས་ནའང་སད་ནས་བཏང་བསད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡང་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
ཁ་ོཚ་ོཚུར་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡག་ཤོས་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་གནས་ཚད་ད་ེགང་འཚམ་ཡག་པ་ོབཟོས་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་ཚུར་སེབས་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཁངོ་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་
པ་མ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོདངེ་སང་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་འག་ོན་སོབ་ཡོན་རག་གྱི་རདེ། Counselling ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ས་ོ
སོའ་ིཁེ་ཕན་སང་ལ་སེབས་དུས་ཕ་མ་ཚོས་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་གོམ་པ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚ་ོཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་དང་། ང་ཚོར་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་
འག་ོབའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ད་ེཡང་ཕལ་ཆརེ་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེངའྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གོང་ལ་གསུངས་ཚར་བ་ད་ེདག་
ལ་བརྡབ་བསརོ་མེད་པའྱི་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་དང་། ས་བགོས་དང་འབེལ་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདབེས་ཁག་ཅྱིག ད་ེ
ནས་དྲྱི་བ་ར་ེཟུང་ཡདོ། ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན། བོད་ཡྱིག་གཞགོས་འདགེས་རྒྱུ་ཆ་འདནོ་སལེ་ཟརེ་རྒྱུ་དང་འབལེ་བ་
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ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཕྱིན་པའྱི་ས་ཁུལ་མའེ་ོདང་ཏྱི་ཛུ་དང་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ད་ེཚ་ོགསུམ་གྱི་ནང་ལ་མའེ་ོདང་ཏྱི་ཛུ་ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་
སོབ་གྲྭ་ཡོད་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ས་ཾབ་ོཊས་རྩྱིས་བཞེས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚ་ོལ་ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་ས་གདངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དེ། ང་ཚ་ོའག་ོབའྱི་སབས་ལ་སེལ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་
འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ད་ེདག་གྱི་ཀློག་སྟངས་དེར་བལྟས་ཡོང་དུས། ཀློག་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་
འཆར་ཏན་ཏན་སྱིག་གནང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། གཅྱིག་བས་ན་དབུ་འཛུགས་གནང་སྒྲུབ་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ངསེ་པར་དུ་དའེྱི་ཐོག་ལ་དགངོས་
པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་བྱིས་པའྱི་འགུལ་བརྙན་ད།ེ ད་ལྟ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ལ་མང་བ་ད་ེཔདྨ་བཀོད་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། པདྨ་བཀོད་ཡུལ་སད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོད་ལྟ་ཡྱི་ག་ེདེའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་མདུན་སསོ་ཀྱིས་གཞྱི་ནས་
འག་ོའཛུགས་བས་ཏ་ེད་ལྟ་ཡར་གནས་སོས་ཕྱིན་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕ་མ་ད་ེཚ་ོ
སནོ་ལ་ཡྱི་ག་ེསང་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས། ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་ལ་མ་ཚུད་པ་སནོ་འག་ོསོབ་གྲྭ་ཡང་འག་ོམ་བཙུགས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕ་
མ་ལས་ཀ་བ་བར་འག་ོསབས། ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་ཐལ་བའྱི་དཀྱིལ་ལ་ལྷག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སབས་དརེ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
ལ་ད་ལྟ་འབུམ་ ༨༠ ཐགོ་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་སན་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཤག་ཐོག་བརྩགེས་གཉྱིས་ཅན་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་དུས། དེའྱི་སང་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཀློག་རྩལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་བསྡུ་རུབ་བས་ནས་ད་ེདག་ལ་བྱིས་པའྱི་འགུལ་
བརྙན་ད་ེའདྲ་བསྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང། ད་ེདག་ལ་ཚིག་གྱི་ང་ོསདོ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་ཁུལ་ལ་གཞྱི་ནས་ཡྱི་
ག་ེསོང་གྱི་ཡོད་དུས། གང་སར་རྱི་མོའ་ིརྣམ་པ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་ད་ེའདྲ་གང་མང་མང་གཅྱིག་ད་ེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་
རགོས་གནང་། ཁོང་ཚོས་འག་ོགཅྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡ་གྱིའྱི་མཐའ་ཁོབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཁྱིད་
ཆས་རདེ། གཞོགས་འདགེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་དཀནོ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེདག་བཟ་ོཐུབ་མཁན་ཧ་ཅང་གྱི་དཀནོ་པ་ོརདེ་འདུག 
ད་ེདག་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་བཞསེ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལ་དགོངས་བཞསེ་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྩྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་བར་མའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅུའྱི་དག་ེརྒན་ལ་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཔ་ེདེབ་གསར་ཉ་ོགནང་ཡོད་ཅེས་ཞུས་འདུག ད་ལྟ་ངས་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་དཔེ་མཛོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་མེའ་ོདང་ཏྱི་ཛུ་ལ་ཁ་སང་སོན་མ་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་བྱིས་ཡོད། ཡ་གྱི་ན་གཞོན་བར་ལྡྱིང་ད་ེདག་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ོརས་ངན་གོམས་ད་ེཁྱིམས་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ Gram ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཉར་ཆོག་རྒྱུ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ནས་གོམས་
གཤྱིས་འཇག་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས། མྱི་མང་གྱི་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཁུལ་ལ་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། 
དེབ་ཨྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་ག་ར་ེནང་ལ་ཡོད་ནའང་རེད། སྒྲུང་དེབ་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་གྱིས་ཡ་གྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
རང་གྱི་ནང་ལ་དཔ་ེམཛོད་གཅྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་ལྟད་མ་ོབལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེབ་ཀློག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་
ས་ོརས་ངན་གོམས་ཐོག་ལ་མ་འགོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་མེད་འགོ་ཞེས་ཁོང་རང་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག ལས་བསོམས་ནང་ལ་
བྱིས་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ལན་དརེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འཆར་མེད་ཅསེ་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོན་གཞནོ་བར་ལྡྱིང་ཚ་ོ
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ལ་ང་ཚསོ་འགན་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཐད་ཀར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། དེབ་དང་འབེལ་བ་ཤེས་རྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མེའ་ོདང་ཏྱི་ཛུ་ཁུལ་ལ། དེབ་ངེས་པར་དུ་གསར་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ཡོད་པ་ཐོག་ལ་འདྱི་ནས་ཞལ་
འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔ་ེམཛོད་གཅྱིག་ངེས་པར་དུ་ལ་ོར་ེནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་ཕེབས་སོང་། ཐ་སད་གཏན་འབེབས་
ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་དབེ་གནང་བ་ད་ེདག་ལ་རྒྱུན་དུ་ནས་རང་མ་ཤེས་པའྱི་སབས་ལ་སོ་ས་ོཡྱིན་ན་ལྟ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། ད་ེང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་དུ་ནས་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆགོ་ནས་ད་ེདག་རྒྱུན་དུ་བེད་སདོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ལས་འཆར་ཞྱིག་སལེ་གནང་བ་དརེ། ངས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་བརྡ་ཆད་གསར་པ་ད་ེདག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སེབས་ནས་བེད་སོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་
གོམས་འདྲྱིས་ཡངོ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་འག་ོས་རདེ། དརེ་ངས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཤོག་གངས་ ༡༣ ༢་༤ ད་ེདང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གང་སར་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ཕ་མ་
ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་ལམ་གོན་དགོངས་བཞསེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། ཁོང་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
པ་ཚོར་གྱི་འདུག མྱི་མང་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་དེ་དག་དེང་རབས་ཀྱིཤེས་ཡོན་སང་རྒྱུ་བྱུང་པ་དེ། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདབུ་ཁྱིད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོདྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་བར་
ལ་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་ལ་ཁ་བཀྲམ་ཡོང་དུས། ཕྲུ་གུ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ང་ཚ་ོགུང་གསེང་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། Pasighat 
ཁྱམ་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོམ་ཐུག་ནས་ཕ་མ་ངུ་མཁན་ད་ེའདྲའང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་
སོན་མ་ལས་བསོམས་སབས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་ག་ཚོད་ནས་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་གུང་གསེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་བརྒྱུད་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་ཕ་མ་ལ་གུང་གསེང་གཏོང་གྱི་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རང་གྱི་
ཐོག་ནས་འགན་བཞེས་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེབར་ཁྱམ་ལ་ལྷག་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ད་ེཕ་མ་ཐུག་འཕྲད་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་
འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་མེའ་ོ
དང་ཏེ་ཛུ་དང་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ག་བར་ཡོད་ནའང་། ད་ེདག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་
ངསེ་པར་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡདོ་པ་བཟསོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དེའྱི་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་འག་ོཁྱིད་མཁན་ད་ེདག་ེཆ་ེདང་སོབ་སྱི་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབས་ོགཞག་གྱི་ཐོག་ལ་དེང་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ཀྱི་སྤུད་ཚད་ཡོད་པ་དགོས་རྒྱུའྱི་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ཀང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ནོ། ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དག་ེཆ་ེདང་
སོབ་སྱི་བསོས་པའྱི་སབས་སུ། སྤུས་ཚད་ལྡན་པའྱི་སོབ་སྱི་བསོས་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ། དག་ེརྒན་
ལ་སྟངས་འཛནི་ཡག་པ་ོགནང་ཐུབ་རྒྱུ། དག་ེརྒན་ལ་དཔ་ེསྟནོ་ལྡན་པའྱི་སྣ་ེཁྱིད་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་བསོམས་བསནོ་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་
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འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེནས་དག་ེརྒན་གྱི་གསལོ་ཕོགས་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། རྩ་བའྱི་དག་ེརྒན་གྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁུལ་ལ་སོན་འགོ་དགེ་རྒན་ནང་ཁུལ་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་བསད་པ། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དགེ་
རྒན་ནང་ལ་གསོལ་ཕགོས་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་བསད་པ། ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་གང་ཉ་ེཉ་ེབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་
བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་བསོམས་དེར་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེབོད་ཡྱིག་
ནང་ལ་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད།ེ ང་ཚའོྱི་སད་ཡྱིག་ད་ེམྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་དང་། ང་རང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོརྒྱུད་ལ་རང་སད་ཡྱིག་
དེ་འཇགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་མྱི་སྣ་འཛོམས་མང་པོ་ཞྱིག་བཅུག་ཡོང་དུས། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་
གཟྱིགས་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ང་ལ་ལན་དགོས་ཀྱི་མེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ནས། ད་ེའདྲའྱི་ད་ོཕགོ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ོཕོག་ལ་དཔག་པའྱི་མ་འོངས་པའྱི་བེད་འཆར་གཅྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང། ད་ེའབོད་
བསྐུལ་རང་ཡྱིན། ད་ེལ་ལན་དགསོ་ཀྱི་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ད་ལྟ་ཤྱི་ན་གར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཉམ་ཐག་སོབ་མ་ཚོར་ང་
ཚོས་དེ་ནས་དོད་འབུལ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་བཏང་གནང་སོང། སོབ་ཕྲུག་དེ་དག་འདྱི་འདེམས་སྒྲུག་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་
བདམས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་བས་ནས་བདམས་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་གནང་སོང། ད་ེང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ཡ་གྱིར་རང་
བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་ཐ་ོགནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་དང་
སོབ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་གངས་ ༢༣ ཡོད་ལབ་རྒྱུའྱི་ཐ་ོད་ེམར་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་གནང་བཞག་པ་
གཅྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡ་གྱིའྱི་ང་ཚའོྱི་འབལེ་བ་བདེ་ས་འདྱི་ Masoot Bhatt ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ཁ་ོརང་
རདེ་འདུག ད་ེནས་ད་ལྟ་ཡ་གྱིར་ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་ནས་དམའ་རྱིམ་དག་ེརྒན་འོས་སོང་ཐོན་པ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་རེད་
འདུག 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེབཏང་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསོབ་ཕྲུག་ཚརོ་ཆདེ་ལས་ཀྱི་སོབ་སོང་གནང་བར་འག་ོབའྱི་སབས་
སུ། སོབ་ཡོན་ད་ལྟ་ཐབོ་བསད་པ་དེས་ཏག་ཏག་གཅྱིག་འདང་ངསེ་ཞྱིག་མེད་པ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་རེད་འདུག ད་ེདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
ལ་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལྷན་ཁང་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་བུན་ལོན་གཡར་རྒྱུ་དེ་འདྲ་
གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟརེ་ན། ང་ཚའོྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་མཐ་ོསོབ་
བསདོ་རྒྱུར་སོབ་ཡནོ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཐབས་ཤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་
ཅྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་མ་འདང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེའདྲ་ངས་ག་ོཐསོ་བྱུང་སོང། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་དངསོ་
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གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཞུ་འབདོ་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་གྱི་གལ་གནད་སོར་ལ་ད་གྱིན་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དག་ེརྒན་གལ་གནད་
ཆནེ་པ་ོག་ཚོད་ཡྱིན་པ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྱིའྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེལས་ལྷག་པ་གལ་ཆ་ེབ་ད་ེདངོས་གནས་
འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་ཚོའྱི་།ཤེས་བ་ཡོན་ཏན། ཀུན་སདོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སོར་ལ་གསུངས་
སོང། འདྱི་ག་རང་ངས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་སོང། སོབ་མ་རྩ་ེཕུད་ཚ་ོལ་ང་ཚའོྱི་
གཟེངས་རགས་འབུལ་རྒྱུ། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་མ་འདྲ་མྱིན་ཡོད་དུས་ང་ཚོའྱི་སོབ་མ། ང་རང་ཚ་ོའདོད་པ་ད་ེལ་འདྱི་ག་རང་
ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་བས་ཐུབ་ན་བསམ་རྒྱུའྱི་ད་ེའདྲའྱི་འདོད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
རང་ཚ་ོའཛནི་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སབོ་ཕྲུག་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། ཆ་སམོས་ཡོང་གྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། གཅྱིག་བས་
ན་གཅྱིག་ལ་ཆད་བསད་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་དག་ེརྒན་གྱི་ངསོ་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་གང་འདུག་ཟེར་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སོབ་སོང་ལ་ད་ོདབྱིངས་སེབ་རྒྱུ། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སོབ་སོང་ལ་དབྱིངས་སེབ་རྒྱུ། 
ཤེས་ཡོན་དསེ་རསེ་མ་ས་ོསོའ་ིགཅྱིག་མྱི་ཚ་ེགང་པུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། ཤེས་ཡོན་ད་ེབརྒྱུད་ནས་རསེ་མ་ས་ོསོའ་ིམྱི་ཚ་ེགཅྱིག་
པུ་མྱིན་པར་ས་ོསོའ་ིསྱི་ཚོགས་ལ་ཕར་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟྱིན་སྟངས་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོའྱི་རྒན་ལགས་ཚོས་ཆུང་དུས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གས་ོབརྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུ། དཔ་ེབཏོན་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་བཀའ་དྲྱིན་བསམ་ཤེས་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ད་ེའདྲ་བརྒྱུད་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་
ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་སོང་སོབ་ཕྲུག་ས་ོཤོས་རེད་ཅེས་ལབ་ནས་འབུལ་རྒྱུ་
གཅྱིག་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ངས་ཧ་ག་ོམ་སངོ། སྱིར་བཏང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་གཅྱིག་གྱི་འཛནི་ཁང་ནང་ལ་སབོ་ཕྲུག་ཚང་
མར་ཆ་སམོས་བལྟ་རྒྱུ་གཅྱིག་པ་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་བ་ཐུབ་རྒྱུ། འབལེ་བ་ཡག་
པ་ོཉར་ཐུབ་རྒྱུ། ཉྱིན་མ་རག་པར་འཛིན་གྲྭ་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཉར་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེརྱིང་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་
ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ། གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་རྒན་ལགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་མ་གནང་བ་བ་རྒྱུ་མེད་པར་
བགྱིས། ཚང་མ་ལ་འབེལ་བ་བ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ད་ེག་དུས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། སྱིར་
བཏང་ང་ཚའོྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་སབོ་མ་དབུས་བཞག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེས་མང་པ་ོགཅྱིག་གནང་ཐུབ་
ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་རང་དབང་མང་བ་སད་ད་ེརྒན་ལགས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་ལམ་
སྟནོ་གནང་རྒྱུ་དང་། སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོགཅྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་འདྱི་རྒན་ལགས་ཀྱི་ང་
ལ་ཡང་ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་འདུག ང་ལ་ཡང་ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སེམས་ཤུགས་
འཕར་རྒྱུ། སོབ་སངོ་གནང་རྒྱུ། སོབ་སངོ་ལ་བརྩནོ་པ་ོབ་རྒྱུ། སོབ་སངོ་ཧུར་ཐག་བ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ཏན་ཏན་རེད་ཟས་བཅུད་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཆུང་དུས་ནས་མཐ་ོསོབ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་བར་
དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཟས་བཅུད་ཡག་པ་ོཚད་དང་ལྡན་པ། བཅུད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་
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གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚ་ོགཟུགས་པ་ོཐང་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་སོང་བེད་མ་ཐུབ་པ། གོད་ཁོག་སྟོང་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་སོང་བས་མ་
ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སངོ་ཙང་ངས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དངསོ་གནས་ཧ་ཅང་
གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ཉྱིན་སོབ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ཉྱིན་གུང་གྱི་ཞལ་ལག་མཐུན་རནེ་མ་
གཏོགས་སར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོསྤུས་དག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཚད་དང་ལྡན་པ། བཅུད་དང་ལྡན་པ་
གཏོང་རྒྱུར་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེལས་ལྷག་པ་གཅྱིག་སབོ་ཕྲུག་ཚ་ོམང་ཆ་ེབ་གཅྱིག་ས་ོས་ོཁྱྱིམ་ཚང་
ལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕ་མ་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཞགོས་པ་ཞལ་ལག དགངོ་མ་ོཞལ་ལག་ད་ེམ་ཡྱིན་
པའྱི་ད་ེདཀྱིལ་ལ་མང་པ་ོགཅྱིག་མཆདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགཅྱིག་བཅུད་དང་ལྡན་པ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་གནང་རྒྱུ་ད་ེཕ་
མ་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་འགན་འཁྱརེ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱི་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོམཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་སོར་ལ་
གསུངས་གནང་སོང། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངསོ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་ཁྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཡ་གྱིར་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་ཆ་ཚང་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རདེ། 
སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཀློག་སྟངས་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་ཀྱི་མེད་པ་དང་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་ཕབེས་
སོང། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྩད་གཅོད་གཅྱིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཁྱིད་འཁྱིད་སྟངས་ད་ེཚ་ོཨྱིན་ཇྱི་ཁྱིད་རྒྱུ་དང་སོབ་དེབ་འདྲ་
བ་ོགང་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད། འཁྱིད་སྟངས་འདྲ་བ་ོགང་འདྲ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་རྩད་གཅདོ་བཏང་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་མཐུན་རེན་ད་ེཚ་ོསོར་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཨྱིན་ཇྱི་བསབ་གཞྱི་ད་ེཨྱིན་
ཇྱི་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་ཡར་བསབ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཨྱིན་ཇྱི་ད་ལྟ་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་ཡག་པ་ོགཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུར་འཆར་གཞྱི་
ནང་ལ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཡ་གྱིར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོདང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ངསོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་བས་ནས་ཕྲུ་
གུ་ཆུང་ཆུང་སོབ་གྲྭ་མ་འག་ོམཁན་ད་ེཚའོྱི་ཆདེ་དུ་བཞུགས་ས་གཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་གང་
སར་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ག་རང་རེད། ང་རང་ཚ་ོ
འཛིན་ཁང་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཁ་སང་སོན་མ་ངས་བང་ཨ་རྱི་ལ་འག་ོབའྱིསབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ང་ཚ་ོའཛིན་
ཁང་ནང་ལ་གང་ད་ེཚ་ོསྟོང་པ་མ་བཞག་པར་གང་གཅྱིག་སྟོང་པ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། གཞན་གང་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གཅྱིག་ཕར་ལྟ་
ནའང་བོད་ཡྱིག ཚུར་ལྟ་ནའང་བོད་ཡྱིག ག་པར་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོམྱིག་གྱི་མཐངོ་བསད་
དུས་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཀློག་རྒྱུ་དང་སོང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རདེ། གང་གཅྱིག་སྟངོ་པ་བཞག་རྒྱུ་འདྱི་གང་རདེ་ཟརེ་ན། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོ
འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོའཛུལ་བཞུགས་བས་ནས་སོང་བརྡར་བས་བཞག་པ་འདྲ་མྱིན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེའདྲ་གང་གཅྱིག་ལ་
སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སར་ཐུབ་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཟའ་མཇུག་ལ་ཕ་མ་ད་ེཚ་ོཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་སན་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་
བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཕ་མ་ཚ་ོལའང་ངའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཤེས་ཀྱི་འདུག ངའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིག་གཟུགས་ད་ེ
འདྲ་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་ཤེས་འདུག རྱི་མ་ོད་ེའདྲ་ཡག་པ་ོའདུག། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲ་ཡོང་རྒྱུ་
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རེད་ལབ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་ེནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚ་ོད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་ག་ཚོད་སར་ཐུབ་
ཐུབ་སར་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ེནས་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་སོང། ང་ཚོའྱི་ན་གཞོན་བར་ལྡྱིང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ང་ཚ་ོ
སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ན་གཞོན་ད་ེའདྲ་ཡོད་ས་རེད། ས་ོརས་ངན་གོམས་ཐོག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་གསུངས་སོང། 
ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་དཔེ་མཛོད་གཅྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་སོང། ཏན་ཏན་རེད། ང་རང་ཚ་ོག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མགོ་
འཁརོ་ས་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་བ་ོའདྲ་མྱིན་འཁརོ་ནས་མང་པ་ོགཅྱིག་བས་མ་འསོ་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་བ་དགསོ་
རྒྱུ་དང་མང་པ་ོགཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚསོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེའདྲ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཐ་སད་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ད་ེཏན་ཏན་རེད། ང་ཚ་ོཐ་སད་ད་ེབེད་སོད་ག་ཚོད་མང་པ་ོབཏང་བ་
ཡྱིན་ན། ད་ེཙམ་གྱི་ཐ་སད་ད་ེཁྱབ་སེལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
རདེ། ཐ་སད་ཚན་པའྱི་འགན་འཛནི་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐ་སད་འདྱི་ཚ་ོག་ོརགོས་སལེ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
དང་ཕ་མ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་མྱི་མང་མཉམ་དུ་འཛོམས། ཐ་སད་ཐོག་ལ་ག་ོརོགས་སེལ་རྒྱུ་བས་ཡོད། ད་ེམ་ཡྱིན་
པའྱི་ལས་འཆར་གཞན་མང་པ་ོཞྱིག་གང་འདྲ་གནང་ན་ཡག་ས་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་ཀྱི་འདུག ས་ཐག་རྱིང་པ་ོལ་ཡདོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོགཅྱིག་ཕར་གུང་གསེང་སབས་ནང་
ལ་ལོག་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང། དའེྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་
ནས་སོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མའྱི་ཐགོ་ལ་འབལེ་བ་ཉར་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཁ་ོཚའོྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་གཅྱིག་བད་ེའཇགས་ཐགོ་
ནས་གུང་གསེང་སབས་ནང་ལ་བསདོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་གཅྱིག་བཀའ་གནང་སོང། དེའྱི་ཐོག་ད་ག་རང་ང་རང་ཚ་ོས་གནས་འག་ོ
འཛནི་ལ་འབལེ་བ་བས་ནས་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ེནས་ད་ལྟ་གསོལ་ཕོགས་དང་ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་འག་ོའཛིན་བས་ོསྟངས་ད་ེཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། 
ད་ེཐགོ་ངས་ད་གྱིན་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། སྱིར་བཏང་སོབ་སྱི་ཡྱིན་
ནའང་རེད། སོབ་སྱི་ཡྱིན་ནའང་སོབ་སྱི་ད་ེའཛིན་སངོ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ལའང་དངསོ་གནས་ཡག་པ་ོམཁྱེན་ཐུབ་
མཁན་གཅྱིག སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ཀང་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན། སོབ་ཁྱིད་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཡོད་མེད་མཁྱེན་མཁན། འཛིན་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒན་ལགས་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་མཁན། རྒན་ལགས་ཚ་ོལ་གང་འདྲ་ཕག་རགོས་གནང་དགོས་འདུག 
དངེ་སང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་སོབ་སྱི་གཅྱིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་རང་
གྱི་བསམ་བོར་ཨྱིན་སད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Instruction Leadership ཞུ་ཡྱི་འདུག དེ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་སོབ་སྱི་བས་ོསྟངས་དང་སོབ་སྱི་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་ཆ་རེན་ད་ེ
འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཕོགས་གང་སར་ནས་ལྟ། ང་རང་ཚ་ོངོས་ནས་ཆ་རེན་འདྱི་བཟ་ོཐུབ་ན་བཟོས། ད་ེམེད་ན་ང་ཚོས་
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ལུང་པ་གཞན་པའྱི་ལ་ཆ་རེན་ཡག་པ་ོགང་འདུག། དཔ་ེཡག་པ་ོགང་འདྲ་འདུག། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སྱི་
དང་འགན་འཛནི་བས་ོགཞག་གནང་རྒྱུར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
ད་ེཐགོ་མར་མ་ཞུས་པའྱི་སནོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་འབད་
བརྩནོ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་རྒྱུས་ལནོ་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག དརེ་བརནེ་བསགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ། མ་
འངོས་པར་ཡང་ཕག་ལས་ཚང་མ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་དང་སོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོང་ཚོས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་ལ། ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབརོ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཤད་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ། ང་ཚ་ོབོད་སྱིའྱི་རྩ་དོན་
དང་བོད་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་གྱི་རྣམ་པ་སགོས་སད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དནོ་དམ་པའྱི་ང་ཚསོ་བདེ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་དངོས་གནས་ལྟ་བུ་ད་ེག་པར་ཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་རང་ཚ་ོརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནས་སདོ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོང་རང་ཚ་ོགཅྱིག་པུའྱི་ངསོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོདང་ང་རང་ཚའོྱི་རྒྱུད་འཛནི་གྱི་
ངོས་ནས་རང་མགོ་ཐོན་པ། ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཞེས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་བསམ་བ་ོ
བཏང་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་བཙན་བལོ་བའྱི་ནང་ལ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་
དམ། ང་ཚོས་སྲུང་སོབ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེང་ཚོར་ནུས་པ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད། དེར་བརེན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཞེས་པ་ད་ེང་ཚ་ོབོད་པ་རེད། ད་ེ
ངསེ་པར་ངུ་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཁ་ཕོར་བ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་དནོ་དམ་པའྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ཆསོ་དང་
རྱིག་གཞུང་། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་ཚོ་ཉམས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་རྒྱུན་འཛིན་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོར་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་མེད། ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་རདེ་
བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་རདེ། སྱིད་བྱུས་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་བདནེ་པ་དང་འཚ་ེབ་
མེད་པ། ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙ་ོཞེས་པ་དང་། གསར་གཏོད་དང་ཆྱིག་སྱིལ། རང་མག་ོརང་ཐོན་ནམ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོསྱིར་བཏང་གྱི་བཀའ་མོལ་ས་རསེ་ཚང་མ་སན་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངསོ་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་ག་ཚདོ་འག་ོཐུབ་མྱིན་ནྱི་ཁོར་ཡུག་རདེ། གནས་སྟངས་རདེ། མཐུན་རནེ་རདེ། དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་ན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་བ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཞེས་པ་དེ། 
ལྔ་ཞེས་པ་དེར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་རེད། འོན་ཀང་ག་ཚོད་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཆ་ཚང་ང་
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ཚརོ་རག་ལུས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརནེ་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབདེ་ཐུབ་ས་རེད། དང་པ་ོདརེ་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚ་ོབོད་པ་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་
ད་ེཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་གལ་ཏ་ེཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཞྱིག་ལ་སེབས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་འདོད་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཁེངས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་། བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་གྱི་དོན་དག་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་
གྲུབ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོད་མཁན་ད་ེབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐ་ོཔ་ོརདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་མ་འོངས་པའྱི་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་དུས་ལ་དངསོ་སུ་དམའ་ས་ནས་ལ་ོབཅ་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་ནས་ལ་ོཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུའྱི་
ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དེས་མ་འོངས་པའྱི་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ད་ེཕལ་ཆེར་སད་དང་རྱིག་
གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སད་དང་ཡྱི་གེ་ད་ེཚ་ོཤེས་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེརང་གྱི་ཚད་ལ་དེ་ཙམ་ཉམས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
མདགོ་ཁག་པ་ོམ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ང་ཚརོ་དཔང་རགས་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་བོད་སད་ཤེས་ཀྱི་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརདེ། བོད་སད་ཡག་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟེར་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས། དེའྱི་བུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་ཡོངས་སུ་བོས་བཏང་ནས་ག་ར་ེཆགས་
ནའང་ཆགས། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་བཟ་ོལྟ་ད་ེགཟུགས་པ་ོཆུང་ཆུང་། སྣ་ལེབ་ལེབ། མྱིག་ཆུང་ཆུང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསོད་མཁན་
གཅྱིག་པ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཆ་ཚང་བསོ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཟས་གོས་སདོ་གསུམ་ཐོག་ནས་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་བསྡུར་ཐབས་ཁྱོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེདུས་སེམས་ཁལ་ཆ་ེ
ཤོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ང་ཚོར་མ་འོངས་པར་ཆགས་སྱིད་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོས་མ་
འོངས་པར་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེབེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་རྱིགས་ཞེས་པ་འདྱིའྱི་དགོས་མཁ་ོཆེ་ཤོས་ཟས་གོས་སོད་
གསུམ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཡང་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་
ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་ལ། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་མ་གཏོགས་
མེད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་སོབ་སོང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེརྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེབེད་ཐུབ་རྒྱུ་
ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོནན་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་
རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུར་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེའབད་བརྩོན་མང་པ་ོབས་ཏ་ེམ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་།  མྱི་འབོར་མང་
སར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བསབ་ས་ཡོད་པ། ད་ེཡང་གཟའ་འཇུག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་
པའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ད་ེ
ཚ་ོདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད་ད་ེབསམ་བ་ོགཅྱིག་བཏང་ན། ང་ཚ་ོ NewYork དང་ New Jersey ཡྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཁང་སད་
གགས་ཆེན་པ་ོད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེདང་དེའྱི་མཐུན་རེན་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་ང་
ཚསོ་སོབ་གྲྭའྱི་བཟ་ོལྟ་བུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་མདོག་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་པ་
ད་ེའདྲའྱི་ཚརོ་སྣང་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་བརེན་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚོས་བས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཡུལ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་
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ང་ཚོས་སོབ་ཚན་ད་ེརྱིགས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ང་
རང་གྱིས་དྲན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་འབེལ་ཡོད་ད་ེཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཐུག་ཡོང་
བའྱི་སབས། ཕར་ལབ་ན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚོས་གཅྱིག་ག་ོཡྱི་འདུག ཚུར་ལབ་ཡོང་དུས་ཕལ་ཆརེ་ད་ེཙམ་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ལབ་ཡོང་བ་ད་ེཡང་བོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཁ་ནས་ཐནོ་ཡོང་བའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལྔ་བཅུའྱི་
ནང་ལ་གང་འདྲ་བ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེང་ཚོའྱི་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལའང་ཉེན་ཁ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརོབ་
ཙམ་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད། ད་ེརྱིམ་པས་མྱི་ཐོག་བར་ེའག་ོབའྱི་སབས་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་ས་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚ་ོད་ལྟ་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཉུང་ཤས་དེ་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་བོད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ད་ེང་ཚོར་ཡོད་མེད་ད་ེདཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་
རྒྱུན་འཛནི་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་འདྲ་བདེ་ཐུབ་ས་རདེ། འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་རདེ་ལ། མ་འོངས་པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གྱི་ནང་ལའང་ཉེན་ཁ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོརེད། 
དུས་ཚོད་མདེ་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་དཔ་ེམཚནོ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ལ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་
མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ནས་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕྲུ་གུའྱི་སྒྲུང་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་འདུག དའེྱི་རྒྱུ་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདང་པར་མང་པ་ོ
དང་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟོས་གནང་གྱི་འདུག དེར་ལས་ཀ་བེད་མཁན་རེད། དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་རེད། ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ཚོར་སྣང་གཅྱིག་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། དངསོ་སུ་ཕྲུ་གུས་སོབ་
སོང་བདེ་སྟངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བལྟས་ན། ཤེས་རྱིག་གྱི་དབེ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེམྱིན་བོད་ཡྱིག་གྱི་དབེ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་པ་ད་ེབཀུག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ད་ེཙམ་མེད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་ད་ེཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཤེས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རདེ་མྱི་འདུག དབེ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཡོད་ནའང་། ཡང་སྱིད་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐེངས་མང་པོར་བེད་སོད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ར་ད་ེཆུ་ཁ་ལ་
འཁྱིད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འཁྱིད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་ད་ེང་ཚསོ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་མང་པ་ོགསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ར་ཆུ་ཁར་ཁྱིད་པ་གཅྱིག་པོ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཆུ་ད་ེམ་ཐུང་ཐབས་མེད་ཅྱིག་ར་དེར་ཆགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མེད་ན། 
ང་ཚོས་ཆུ་ཁར་ཁྱིད་པ་གཅྱིག་པོས་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརནེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་
ནས་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭ་གཅྱིག་པུར་དཔ་ེམཚནོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སནོ་འག་ོལ་ོགསུམ། ད་ེབཞྱིན་འཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོ
ནས་གཉྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་བར་བོད་ཡྱིག་རང་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་ད་ེསད་ཡྱིག་གྱི་ང་ོབོར་འགྱུར་ནས་སོབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པར་སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོའྱི་ངོས་ནས་མང་བས་ཟེར་ན། ངས་
བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ང་རང་གྱིས་མཐོང་བསད་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་བལྟས་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དེབ་མ་ཀློག་ལབ་ནའང་མུ་
མཐུད་ད་ེཀློག་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བདུན་པ་ད་ེའདྲའྱི་སབས་ལ། བོད་ཡྱིག་གྱི་དེབ་ག་
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ཚོད་མང་པོ་ཡོད་ནའང་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཀློག་རྒྱུའྱི་དབྱིངས་ད་ེསེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་འདྲ་
མཉམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོའྱི་དེབ་དང་ད་ེཚ་ོརང་བཞྱིན་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཀློག་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
ནས། བསོམས་བསོན་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དེར་བརེན་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་
ཁག་པ་ོཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སོར་ལ་མ་འོངས་པར་སད་ཡྱིག་གྱི་ཚད་མང་པ་ོ
ཤེས་མཁན་ད་ེའདྲ་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སྒྲུང་དེབ་སོད་རྒྱུ་དང་བསྒྱུར་རྒྱུར་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་དང་བསྟུན་
ཐབས་སོར་ཚད་ལྡན་གྱི་སོང་བརྡར་འགའ་ལ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ། འབྱི་མཁན་གྱི་མྱི་དའེང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བཅུ་
བཅ་ོལྔ་ཉྱི་ཤུ། ཡང་ང་རང་ཚོས་སོང་བརྡར་ཞྱིག་སོད་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེདཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དབེ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་འདུག་སྟ།ེ འནོ་ཀང་བཀླག་རྒྱུའྱི་དབྱིངས་ད་ེདང་ད་ོསྣང་དགསོ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ད་ེད་དུང་ད་ེཙམ་ཞྱིག་སེབས་
ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེང་རང་གྱིས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་
བཤད་པ་ཡྱིན་བསམ་སངོ་། 
 གང་ལྟར་ཚིག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། ང་ཚོས་ད་ལྟ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་གནད་
འགག་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་བཟ་ོརྱིག་པ། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁལ་ཆནེ་པ་ོམྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་
གཞུང་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་མ་ད་ེཚ་ོཚད་ལྡན་དང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་ཐནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆགོ རྩ་བའྱི་འདྱི་འཕྲོད་བསྟནེ་སབས་སུ་གསུང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་ད་ལྟ་འདྱི་ཤེས་ཡོན་
རང་ཐགོ་གསུང་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ག་རང་ཡྱིན། ད་ེནས་བཟ་ོ
རྱིག་པའྱི་སོར་ལ་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འོན་ཀང་བཟ་ོརྱིག་པའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་ལུང་པ་གང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཚ་
དགསོ་གཏུགས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་ལྷ་རྱིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་དའེང་ཡྱིག་
ཚད་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་ལོན། སོབ་སོང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ེཧ་ཅང་མེད་པ་ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་
ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ནང་ལ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ལ་དུས་ཚོད་རག་མ་སོང་མ་གཏོགས་པས་སྱིར་བཏང་གྱི་བོད་
པའྱི་ནང་མཁས་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཆ་ེཤོས་རང་རང་གྱིས་རྒྱུན་འཛིན་བས་ནས་སེབས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་
རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ནང་ནས་སོབ་སོང་རྩ་ེཕུད་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་མ་འོངས་པར་བཟ་ོརྱིག་རྒྱུན་འཛིན་བེད་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་གཏོང་དགསོ་པ་ད་ེཡང་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་གཅྱིག་རདེ་འདུག་བསམ་བསམ་ད་ེའདྲ་ཡངོ་གྱི་
འདུག 
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ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གདངོ་དུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གདངོ་དུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མར་ད་ེལ་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞྱིག་བཏོན་
གནང་སོང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚསོ་དབེ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚགོས་ཀློག་
གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་དབེ་འདྱི་བཀླགས་བསད་ཡོད། ད་ེགསལ་བཤད་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དབེ་འདྱི་གཞྱི་རྱིམ་།ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་དེབ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོབགོ་གེང་བེད་པའྱི་བརོད་གཞྱི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
གསལ་བཤད་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ང་ཚ་ོའདས་པའྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
སྟནོ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་དུས། ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚ་ོལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟནོ་སྟངས་ཀྱི་སརོ་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་
དགོས་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་བག་ོགེང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
མཉམ་བཞུགས་བེད་པའྱི་ཐོག ཐོག་མར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་གནད་དོན་གཙ་ོབ་ོགསུམ་
གྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དང་པ་ོདེ། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བཀླགས་ཡོད་དུས། 
གནད་དནོ་གཉྱིས་གསལ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དང་པ་ོད་ེགོང་ལ་གསོ་ཚགོས་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་ཟརེ་མཁན་ད་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རདེ། མྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་དང་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་དང་མ་ཆགས་ད་ེཤེས་ཡོན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། དག་ེརྒན་ཚ་ོལ་ཆ་ེམཐངོ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན་ང་རང་ཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་ནང་
ལ་གསལ་པ་ོའཁདོ་འདུག དག་ེརྒན་ཟརེ་མཁན་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཆ་ེམཐངོ་སདོ་དགོས་པ། ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་
ནང་ལའང་དག་ེརྒན་ཚ་ོལ་སྱི་ཞུ་བ་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དགོས་འདུག ལ་ེཚན་དའེྱི་ནང་ལ་གནས་རྱིམ་
དང་མཚན་མཐོང་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དགོས་ཞེས་གསལ་པ་ོའཁདོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་གངོ་
ལ་གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་གྱི་ཕགོས་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་པ་ཡན་ཆད་སོབ་མཁན་གྱི་རྒན་
ལགས་ PGT ཐོན་མཁན་ཚོའྱི་ག་ཕོགས་ད་ེསྟོང་ཕྲག་བཅ་ོལྔ་ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པ་དང། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གངས་སྱིད་ཀྱི་
ཡྱིག་གད་ཚ་ོལའང་སྟངོ་ཕྲག་ ༡༩,༠༠༠ གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་
ཞསེ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་གཉྱིས་པ་ད།ེ ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་
འདུག ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་ཟརེ་ནས་གསུངས་ཡདོ་པ་རེད། ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། 
དའེྱི་ལས་འགན་དེ། ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་བསྟར་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ལ་སོབ་གས་ོགནང་མཁན། སོབ་
ཚན་ག་ོསྱིག་གནང་མཁན། སོབ་དབེ་ད་ེཚ་ོརྩམོ་སྱིག་གནང་མཁན། འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་
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མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་ཧ་ག་ོབ་བས་ན། ཤེས་ཡནོ་ལྷན་ཚགོས་ད།ེ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་
ལ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་དང་། དེའྱི་ནང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁྱད་ལས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། གང་ལྟར་མང་བ་ད་ེསྱི་
ཞུ་བ་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ལྷན་ཚོགས་གལ་ཆེན་པ་ོད་ེལ། 
དའེྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད།ེ ཤེས་ཡནོ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆདེ་ལས་པ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེམ་ཟད་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་ད་ེརང་དབང་ལྡན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་
ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། བཀའ་བོན་མཆོག་ཤེས་ཡོན་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་སོང་གནང་བ་དང་། ཉམས་མོང་ཡོད་དུས། ངས་ཐུགས་
ཕན་གསོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 གཉྱིས་པ་དེ། སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བྱིས་པའྱི་
སོབ་སོང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཧ་ལས་པ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སདོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེངས་ནརོ་འཁྲུལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་
ན། སནོ་མ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཕྲུ་གུ་ལ་ོགསུམ་ནས་ལྔའྱི་བར་ལ་ག་ཚདོ་གཅྱིག་ཤུགས་བརྒྱབ་ཐུབ་ན། མ་རྩ་ད་ེཧ་ས་
པའྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཤེས་གནང་རོགས་
གནང་ཞསེ་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 གསུམ་པ་དེ། ད་ེརྱིང་བག་ོགེང་བྱུང་པ་རེད། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལྷག་པར་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལ་དཀལ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེརེད་ཅེས་ལགས་ན། བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ད་ེསྲུང་སོབ་བེད་མ་ཐུབ་པ། དེའྱི་ཐོག་ལ་
དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དེ། ང་རང་ཚོས་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སད་ཡྱིག་ད་ེང་རང་ཚ་ོབཤད་མ་
དགོས་པ་རེད། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ལ་རྒྱ་ཟེར་ནའང་རདེ། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིསམོ་གཞྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོད་ེས་ོསོའ་ིསད་ཡྱིག་
སང་ལ་སེབས་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚ་ོགོས་བསྡུར་གནང་། ག་ར་ེགནང་དགོས་པ་རེད། འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་
ད་ེངས་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་རདེ། བང་ཨ་རྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་
དང་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ Sydney གོང་ཁྱེར་ནང་ལ་ཧ་
ལས་པའྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་ན་དྲན་གྱི་ཡོད། Sydney ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱི་ ༡༠༠༠ ལྷག་
ཙམ་འདུག སོབ་ཕྲུག་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭར་ཕེབས་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ལ་རྒན་ལགས་ ༢༥ ཧ་ལས་
པ་ཡག་པ་ོརདེ། ང་ཚ་ོབོད་པ་འདྱི་ལ་སནོ་མ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གཞུང་གྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ནས་ས་ོསོའ་ིདང་བང་གྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོམང་པ་ོདང་ཉྱིན་མ་མང་པོ། ཆུ་
ཚདོ་མང་པ་ོགཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭར་ཕེབས་ནས་སོབ་སོང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་ར་ེབ་ལ་བྱུང་ན་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་འདུག ངས་བརྡ་ལན་ཞྱིག་ཕུལ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ Sydney སོབ་གྲྭ་ད་ེརྱིག་གནས་སད་ཚན་
ཁག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དངསོ་གནས་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ད་ལྟ་བོད་པའྱི་སད་
ཡྱིག་ད་ེམངའ་སེ་དེའྱི་མྱི་རྱིགས་སྣ་མང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ངས་
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དངསོ་གནས་གཟྱི་བརྱིད་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ཡོད་མདེ་ངས་ཤེས་མ་སོང་། དནོ་དག་རྡགོ་རྡགོ་བདོ་
པའྱི་སད་ཡྱིག་དེ། ལུང་པ་གཞན་གྱི་ངོས་ལེན་གསལ་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ད་ེལ་རོགས་རམ་མང་པ་ོཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔརེ་ན། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་དང་བང་རྒན་ལགས་ཚ་ོལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་
དརེ། ལ་ོལྟར་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ grant རགོས་རམ་གནང་རྒྱུ། དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་རནེ་སོར་རྒྱུ། ད་ེ
བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ། གང་ལྟར་སད་ཡྱིག་གྱི་འགན་བསྡུར་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་བཟོས་རྒྱུ། ན་ནྱིང་ལོར་བོད་པའྱི་
བུ་མ་ོཞྱིག་བོན་ཆེན་གྱི་མཇལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་མཐུན་རེན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ། ལྷག་པར་དུ་རྒན་ལགས་ཚ་ོརང་རེད། རྒན་ལགས་ཁག་ ༢༥ ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་དུས་རྒྱུན་དུ་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་དངོས་གནས་གྲུབ་འབས་ཡག་པོཞྱིག་ཐོན་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ Sydney ད་ལྟ་བར་དུ་
ཕག་ལས་གནང་པ་དེ། ངས་དངསོ་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་མྱིག་དཔ་ེབལྟ་དགོས་རྒྱུའྱི་སམོ་གཞྱི་ཡག་པ་ོབཏྱིང་འདུག ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་བྱུང་ན་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་རྒན་ལགས་ཚ་ོདང་། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་རུབ་རུབ་བས་ཏ་ེ
ཕར་ཚུར་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་དང་ཉམས་མོང་ཕན་ཚུན་བཤད་རསེ་དང་མཐུན་རནེ་ཞྱིག་སར་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་
བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་
སང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བསམ་ཚུལ་དངོས་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དང་པ་ོ
རྒྱབ་སརོ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེམཛདོ་འགན་འཛནི་མཆོག་གྱི་ཁ་སང་སནོ་མ་གསུངས་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་ག་ེདེར། ཆ་ེམཐོང་དང་རྱིན་ཐང་ད་ེ
ཙམ་གྱི་སོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ། ཉྱིན་ར་ེའཚ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སང་ལ་དཔེ་མཚོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས། དེར་རྒྱབ་སོར་དང་། ད་ེལ་རེས་སུ་བསམ་གཞྱིགས་གནང་རོགས་གནང། ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེགཉྱིས་པ་བསགས་
བརོད་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསགས་བརོད་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན་འབུམ་རམས་པ་ལག་འཁྱེར་གང་ཡང་མདེ་པའྱི་
གྲྭ་རང་དཀྲུས་མ་ཞྱིག དཔརེ་ན། དག་ེབཤསེ་སོན་ལམ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཇུ་མཁན་པ་ོབསྟན་སོང་ལ་སགོས་པའྱི་འབལེ་ཡདོ་ཚང་
མས་ས་ོས་ོའཁུར་ཆནེ་པ་ོབཞེས་ནས་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་དུས་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་འག་ོསྟངས་ལ་བསྟུན་ནས། ང་རང་ཚའོྱི་སད་དང་
ཡྱི་ག་ེད་ེཡང་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚད་ལྡན་ཚང་མ་དང་མཉམ་གཅྱིག་ཏུ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེལ། ང་རང་གྱི་སེམས་ངོས་ནས་
དརེ་གསེར་གྱི་གཟངེས་རགས་ལས་ལྷག་པའྱི་ཆ་ེམཐངོ་སད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེནས་ང་རང་ཚའོྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་
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ཁུངས་དེ་ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་དང་། 
རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོས་ོམྱི་རྱིགས་ད་ེགས་ོསངོ་བདེ་མཁན་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ང་
རང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དེ། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འཛིན་སོང་བེད་མཁན་ལྟ་བུ་གཅྱིག་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བལྟ་
མཁན་གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་སོབ་དབེ་ཁ་ཤས་སྱིག་སོར་བེད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་གྱི་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། ང་རང་ཚ་ོ
ལ་རྒྱལ་ཁབ་མེད་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་བང་རྱིམ་སྱིག་ནས་འཆར་གཞྱི་བཀདོ་རྒྱུ་དེ། དཔ་ེ
མྱི་སྱིད་པའྱི་དོན་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་། གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ད་ེརདེ་ལ། ང་རང་ཚ་ོ
ཚང་མས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་དགོས་རྒྱུ། ཁྱད་པར་དུ་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ར་ེབ་ཉག་གཅྱིག་ད།ེ དའེྱི་
སང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་སད་དང་ཡྱི་གེ ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་ཟེར་རྒྱུ་དེ། 
གཞན་རྒྱལ་ཁབ་གང་ལའང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནའང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ངས་དང་པ་ོསད་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚའོྱི་སད་ད་ེཧ་ལས་པ་ཞྱིག་དང་སད་རྱིགས་དའེང་མང་པ་ོཕྱུག་པ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབདག་པ་ོརྒྱབ་མཁན་གྱི་རྒྱབ་མ་ཐུབ་ཟེར་དགོས་ནའང་འདྲ། འག་ོཁྱིད་ཀྱི་འག་ོའཁྱིད་མ་ཐུབ་ལབ་དགོས་
ནའང་འདྲ། ང་ཚ་ོསད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་ཧ་ཅང་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔེར་ན། ང་རང་ཚ་ོས་ཆའྱི་
སང་ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། སྟོད་མངའ་རྱིས་སོར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞྱི། སད་མད་ོཁམས་སང་དྲུག་ཟརེ་
རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ལུང་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། སད་ཀང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་
ད་ེརྱིང་ང་རང་ཚ་ོདངསོ་གནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་འཁུར་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཐགོ་སད་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལྷག་
འདུག ག་ཚོད་གཅྱིག་ཉམས་ཆག་འགོ་འདུག དེ་འདྲའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་མེད་པ་དང་། བསམ་བ་ོབཏང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག འདྱི་ལའང་ང་ཚོ་ཚང་མས་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་འདུག་སམ། འདྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་བུ་ང་ཡྱིན་བསམ་ནས་
བཤད་རྒྱུ་དང་། ཁ་ོཡྱིན་བསམ་ནས་བཤད་མཁན་ད་དུང་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་ར་ེག་ར་ེབསམ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། ཆོལ་ཁ་གཅྱིག་གྱི་འཐུས་ཚབ་ཡྱིན། ངས་གཅྱིག་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་མང་པ་ོཞྱིག 
ངས་ཕར་ལྟ་ཡོང་དུས། མཚམས་མཚམས་གད་མ་ོཤོར་ཡོང་གྱི་འདུག ག་ར་ེབས་ནས་གད་མ་ོཤོར་གྱི་ཡོད་ལབ་ན། ཁ་ོདངོས་
གནས་ལུང་ཚན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། མྱི་ད་ེདེའྱི་ཆེད་དུ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ས་ོས་ོལུང་ཚན་གྱི་ཆས་དགོས་གང་འདྲ་གོན་གྱི་འདུག 
ད་ེདངོས་གནས་དྲང་གནས་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་སོ་སོ་ཕ་ཡུལ་གྱི་ལུང་ཚན་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སད་གང་ཡོད་པ་དེ་
བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚང་མ་འདྲེས་སད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སང་ངས་
ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་སད་ད་ེའཕྲ་ོབརླག་འགོ་ཚར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སད་ཀྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། 
སད་རྱིགས་ག་ཚོད་ལྷག་འདུག ང་ཚ་ོཕ་སད་ཧ་ཅང་གྱི་རྩ་ཆེན་པ་ོབརྩྱིས་ཀྱི་རེད། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་། སད་ཀྱི་སང་ལ་འདྲེས་སད་
ཁ་ཤས་ཤོར་གྱི་འདུག སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཐུབ། སོ་ས་ོཕ་སད་གང་ཡོད་པ་དེ། རྩ་འཛིན་འདྲ་བོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོཡྱི་གེའྱི་སང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚའོྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དབུ་ཆནེ་ཡྱིན་
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ནའང་འདྲ་འདུག དབུ་མེད་ཡྱིན་ནའང་འདུག སོན་གྱི་དུས་ན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། སོན་གྱི་མཁས་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང། 
དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་
ཚོའྱི་དབུ་ཆེན་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དབུ་མེད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ག་ཚོད་འདུག ད་ེག་ཚོད་གཅྱིག་ཕོགས་བསྡུས་
བེད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་སོབ་ཕྲུག་སོན་རྩ་རྣམས། ང་རང་ཚོ་ཡབ་མེས་ཀྱི་སབས་ནས་ད་བར་དུ་དེ་འདྲའྱི་རྱིག་
གཞུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་གཟུགས་ཟེར་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་མེད་ན་འཐུས་ཤོར་རེད། 
ཡོད་ན་གང་འདྲ་བས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ཆས་གོས་ཀྱི་སང་ལ་རདེ། ད་ེ
ཡང་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་རང་ཚ་ོརྱིག་གནས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཆས་གོས་ཀང་གོང་ནས་བཤད་པ་
ནང་བཞྱིན་རདེ། ལུང་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཆས་གོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཡང་ང་ཚ་ོབདག་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་ཁྱེད་ག་ར་ེཡྱིན་ལབ་དུས། ང་ལྷ་ས། དབུས་གཙང་། ཁམས་མང་པ་ོཞྱིག་
ལབ་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱོད་ཕ་མའྱི་གོན་ཆས་ག་ར་ེགོན་གྱི་རདེ་ལབ་ན། ངས་དྲ་རྒྱ་ལ་བལྟས་ནས་པར་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། ལབ་ན་མ་
གཏོགས། ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ག་ཚོད་བེད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ལུང་ཚན་
མང་པོའ་ིསོ་སོས་ཆས་གོས་དང་རྱིག་གནས་ཀྱི་སང་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། ཐ་ན་སོ་སོ་ལུང་པ་མྱི་འདྲ་བ་གཅྱིག་ན། ཁ་ལག་
བཟསོ་སྟངས་ལ་ཡན་ཆད། བོད་ལ་རྱིག་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དངེ་སང་ང་ཁམས། དབུས་གཙང་། ཨ་མད་ོ
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སུ་གཅྱིག་གྱི་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ང་ཚ་ོགང་འདྲ་བེད་དགོས་ས་
རདེ། དའེྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེབཞྱིན་སབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔནོ་ལ་སགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་སོམ་འཁྱིད་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆེས་མཐའོ་ིདག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་བཞག་དགོས་རྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སོམ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེགང་འདྲ་རདེ་ལབ་ན། མྱི་དའེྱི་སེམས་བརན་པ་ོཆགས་རྒྱུ་དང་། མྱིའྱི་
སེམས་ད་ེརང་ས་ལ་བཞག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད། མྱི་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་དང་འཇྱིག་རེན་ག་རེའྱི་བ་བ་བེད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། སེམས་བརན་པ་ོམེད་ན་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ནས་བཟུང་སྟེ། སོམ་
འཁྱིད་མཁན་དགེ་རྒན་ཞྱིག་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག དགེ་རྒན་དེ་ཡང་ཁ་ཙམ་མྱིན་པར། ཁས་བཤད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་དངོས་
གནས་སོ་སོའ་ིཉམས་ལེན་གྱི་སང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག དཔེར་ན། དེའྱི་ཚད་གཞྱི་འདྲ་བོ་བཞག་པ་ན། མང་མཐའ་ལ་ཁ་ོརང་གྱི་ལོ་
གསུམ་ཟླ་གསུམ་གྱི་སོམ་ཉམས་ལེན་བེད་མོང་མཁན། བྱུང་ན་ལོ་དྲུག་ཟླ་དྲུག་དེ་ལས་ཡག་པ་བྱུང་ན་ལོ་དགུ་ཟླ་དགུ་ལ་
བཞུགས་མཁན་ད་ེའདྲ་བའྱི་དག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོགཞྱི་རྱིམ་ནས་བཟུང་མྱིའྱི་སེམས་པ་བརན་པ་ོཆགས་
ནས་ང་རང་ཚ་ོཡག་པ་ོཆགས་ས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོདེང་སང་མྱི་རྒན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་ཚང་མ་སེམས་པ་འཁྲུགས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེདཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེརབས་ང་ཚ་ོ Thailand གྱི་རྐང་རྩེད་ས་ོལོའ་ི
ཚོགས་པ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ། བག་ཕུག་འཇྱིགས་སུ་རུང་བ་ཞྱིག་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པ་རེད། ད་ེ
ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་ལམ་ནང་ལ་འགོ་བ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་བག་ཕུག་ནང་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་དཀའ་
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ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ནའང་། རེས་སུ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཕྱི་ལ་ཐོན་དུས། སེམས་ཁམས་བརན་པ་ོརེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ལབ་
དུས། ཁ་ོརང་ཚ་ོའཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་བག་ཕུག་དེའྱི་ནང་ལ་སོམ་ཉམས་ལེན་བེད་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཁ་ོརང་ཚ་ོསེམས་ཁམས་
བརན་པ་ོཆགས་འདུག་ཅེས་ཚན་རྱིག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་སོམ་འཁྱིད་མཁན་གྱི་དག་ེ
རྒན་ཚད་མཐ་ོཞྱིག་འཇོག་རོགས་གནང་ཞེས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེནས་ང་རང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་རདེ། ས་ོསོའང་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འག་ོམོང་ཡོད། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་སོ་སོ་གོགས་པ་ོདང་། འབེལ་ཡོད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕར་ཐུག་ཡོང་དུས། སོན་མ་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 
འཆར་གཞྱི་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་བཙུགས་མྱི་ཐུབ་པ་དང། འཆར་གཞྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཐ་ན་ང་ཚ་ོབུ་གསོ་
ཁང་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དྲྱི་བ་དེའྱི་སང་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད། ད་ེཡང་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ན་ཁྱད་མཚར་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཏོག་ཙམ་
ལམ་སྟོན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་རུབ་
དང་། ཚང་མས་འགན་མཉམ་འཁུར་བདེ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེབདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། ང་རང་
ཚ་ོལ་བུ་གས་ོཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོའདུག དཔེར་ན། ཕ་གྱིར་ཁྱྱིམ་ཚང་ཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ། ནང་མྱི་གཅྱིག་པ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་གཅྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་བལྟས་ནས་བསད་
དགོས་པ་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་གང་ཡང་ལས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་འབོར་གྱི་སང་ནས་ཀང་གོང་གུན་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་
འདུག ད་ེབཞྱིན་བུ་གས་ོཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་དེའྱི་ནང་ལ་སེལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་
ལ་ཨ་མ་ལགས་དང་དགེ་རྒན་གཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་བྱུང་ན་དགེ་རྒན་དེ་ཡང་གསར་འབོར་ཞྱིག་བཞག དེ་
གཅྱིག་བཞག་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་རྱིགས་ཞེན་དུང་ཞེན་ཡོད་མཁན་མྱི་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་
རྱིམ་ཕྲུ་གུ་ད་ེདཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོའདུག དེའྱི་གནས་སབས་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་ཆས་གོས་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བས་པ་
ཡྱིན་ན། ཕོགས་མང་པོ་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་བུ་གསོ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་རོགས་གནང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བསམོས་བསནོ་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཐབས་ལམ་ད་ེགནང་
རགོས་གནང། ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་དུང་བསམོས་རྒྱག་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་འདུག ད་ེནས་ང་རང་ཚ་ོཨ་རྱི་གཟའ་མཇུག་སབོ་གྲྭ་
ཆནེ་མ་ོད་ེལ། ཉ་ེཆར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཕེབས་པ་རེད། དོན་གཅོད་ཀང་ཕེབས་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་
གནས་སབས་ལ། ཨ་རྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་ད་ེངེས་པར་དུ་བེད་སོད་གནང་དགོས་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེབ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་པར་སྐྲུན་བས་ཚར་བ་རདེ། དངུལ་འཕྲ་ོབརླག་འག་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་སོབ་ཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་
ཚ་ོས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་དག་ེརྒན་ཚ་ོག་ར་ེལབ་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། ཁོང་ཚ་ོདེའྱི་ཆ་རེན་ད་ེདང་པ་ོཁོང་ཚ་ོདེབ་ད་ེསྱིག་པའྱི་གནས་
སབས་ན། དག་ེརྒན་གྱི་ཡོན་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་དེབ་ད་ེབཟོས་པ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱི་དག་ེརྒན་ཚང་མ་དཔེ་
ཚད་ལྡན་འདུག བོད་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མ་ོའག་ོམོང་བ་དང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ནས་འདྱི་ན་སེབས། འདྱི་
ནས་ཕར་འག་ོབ་རེད་འདུག ཁོང་ཚ་ོདེའྱི་བ་ོཕམ་བདེ་ཀྱི་འདུག རེས་སུ་ཨ་རྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་དབེ་ད་ེགང་ཐུབ་ཐུབ་ཕྱིར་བསྡུ་
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བས་ནའང་རེད། གཅྱིག་མ་བས་ན་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལའང་ཁངོ་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་ Jammu & Kashmir བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་ད་ེརེད། དེའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། 
གང་ལྟར་ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནང། དེ་བོད་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་སོབ་གསོ་གནང་བའྱི་གནས་
སབས་ན་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ལ་དངསོ་གནས་བོད་རང་གྱི་ཤ་ཞེན་ཡདོ་པའྱི་སང་ནས་སོབ་གས་ོསད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེ
བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་སོགས་པ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག དགེ་རྒན་ད་ེཕར་སོང་ནས་ལ་ོབརྒྱད་ཆགས་སོང་། ཁ་ོརང་ཡང་འཕྲོད་
བསྟནེ་ལ་སོགས་ཡག་པ་ོམེད་ན། ཕྲུ་གུ་ཚང་མར་ཉྱིན་མ་ནས་ཉྱིན་མ། ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ་བར་ཆད་བཏང་ན་ཡག་པ་ོམ་རདེ། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཚར་བ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཚར་བ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ད་ེལ་དགོངས་ཚུལ་དང་ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་
གྱི་ཐགོ་ལ་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚའོྱི་བོད་ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐགོ་ལ་འཆར་
སྣང་དང་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་ད་ག་རང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་བརྩྱི་ཡྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་བོད་ཡྱིག་
ཀློག་རྒྱུ་ད་ོདབྱིངས་ཡངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་མང་པ་ོཞྱིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། རྩམོ་སྱིག་གནང་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་སྤུས་དག་ཏུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། ཕྱི་ཡྱི་སྤུས་ཚད་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་སྱིར་བཏང་སྒྲུང་གྱི་ནང་ལ་དངསོ་ཡོད་ང་
རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་དངོས་གནས་མཚོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོས་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག།ད་
ག་རང་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚའོྱི་དག་ེརྒན་གལ་གནད་སརོ་ལ་གསུངས་
གནང་སོང། ད་ེསྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོདག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ཡག་
ཐག་ཆདོ་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ང་ཚ་ོདག་ེརྒན་གྱི་གསལོ་ཕོགས་ཐགོ་ལ་དཔ་ེམཚནོ་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གསན་ཡོད་ཀྱི་རདེ། 
ད་ེང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེལ་ང་ཚསོ་ལྷན་ཁང་ཐགོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་
ངས་འདྱི་ཡར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གཅྱིག་འདྱི་ད་ེརདེ་འདུག ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཕེབས་སོང། ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚགོས་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་གྱི་ནང་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དེབ་
རྩམོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ། བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛནི་བཟ་ོརྒྱུ། དག་ེརྒན་ཆདེ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེའྱི་ནང་གྱི་ལས་བེད་ཚ་ོཆེད་ལས་ཡྱིན་མྱིན་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་འདུག། ད་ལྟའྱི་ཆར་
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རེད། ང་ཚོའྱི་།ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལའང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁ་ོརང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་པ་ད་ེད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གཟྱིགས་བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སོབ་དེབ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་རེད། 
བྱིས་སྒྲུང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་རདེ། འགུལ་བརྙན་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བཞག་
པས་ཕག་ལས་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གལ་སྱིད་རྣམ་པ་ཚོས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་དང་ཁོ་རང་ཚོས་གྲུབ་
འབས་ཐནོ་པ་འདྱི་དག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཆདེ་ལས་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེནས་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དེས་
མ་ཟད་ང་རང་ཚ་ོཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ཚང་མ་གཙ་ོབ་ོད་ེའགན་བཞསེ་མཁན་འདྱི་ཚོ་ཡུན་རྱིང་པ་ོནས་དག་ེརྒན་གནང་མོང་
མཁན། བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། 
ང་རང་ཚ་ོཡང་ད་ེལྟར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འབྱུང་གྱུར་ང་རང་ཚསོ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་འདྱི་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ཁང་
གཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཟ་ོཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་དགངོས་འཆར་ད་ེཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སབས་སུ་ཕབེས་སོང། དའེྱི་ཐགོ་ལ་
ང་རང་ཚའོྱི་ཆདེ་ལས་དངསོ་གནས་མང་དུ་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོབཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀ་འདྱི་གང་ཅྱིའྱི་
ཐོག་ནས་མྱུར་བ་ཡོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་
བཞག་པ་འདྱི་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་འདྱི་
གསུངས་སངོ། 
 ད་ལྟ་བྱིས་པ་ཚོའྱི་ལ་ོ ༣ ནས ༤ མར་ནས་ཡར་རྩྱིས་པའྱི་བྱིས་པའྱི་དུས་དེར་ང་རང་ཚོའྱི་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་དངོས་གནས་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གྱི་རྒན་ལགས་ཚ་ོལ་
ལྷག་པར་དུ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་དགོས་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་བཀའ་གཅྱིག་ཕབེས་སོང། ཏན་ཏན་རེད། ད་ག་རང་རེད། ང་རང་ཚ་ོངོས་
ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོདམའ་རྱིམ་མར་ནས་ཡར་སོན་འག་ོནས་བས་ཏ་ེ
དགེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་གང་མང་མང་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི། ཟབ་སོང་ག་ཚོད་སྤུས་དག་པ་ོའབུལ་ཐུབ་རྒྱུ། ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་སོན་
འགོའ་ིརྒན་ལགས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Montessori ཡྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས། ཨང་རྩྱིས་སོབ་ཁྱིད་
གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གཅྱིག་ཕུལ་བསྒྲུབས་ཚར་ཙམ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟབ་སོང་ཕུལ་མཁན་འདྱི་ཡང་ང་རང་ཚ་ོབོད་
རྱིགས་གཅྱིག ་པ ་ཁོ་རང ་དེ་རེད །  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  American International Montessori 
Association ད་ེནང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་གཅྱིག་རེད། ལྷ་མ་ོསེན་པ་ལགས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་གྱི་ཟབ་ཁྱིད་གནང་སྟ་ེང་ཚསོ་གཅྱིག་འབད་བརྩནོ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་སོར་ལ་གསུངས་སོང། ད་ེནང་བཞྱིན་ངས་ཤེས་རགོས་ཡོད། ང་ཚ་ོད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནང་
ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་ཚགས་ཚུད་པ་ོགཅྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་སོང། འདྱི་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེལྟར་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕ་གྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒན་ལགས་ཚོས་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ད་ེདག་ལྷག་པར་དུ་ཕ་གྱིར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་
ཡའྱི་ Sydney ནང་ལ་ད་ེནས་ཕར་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕབེས་ཡདོ་ས་རེད། ང་ཚ་ོཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་གྱི་ཐགོ་ནས་
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མང་པ་ོགཅྱིག་ཕེབས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་དངསོ་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕ་ནས་ཕར་
ཕེབས་ཡོད་ས་རེད། དེ་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུར་འགན་ཆེན་པོ་
བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མར་ངས་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕ་གྱི་ལ་དངོས་གནས་དག་ེརྒན་ཚོས་
སོབ་ཁྱིད་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚསོ་ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒན་ལགས་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ཕར་ཚུར་
བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་སྱིད་པ་རདེ་ལབ་སངོ། ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚ་ོད་ལྟ་ཁ་སང་ཨ་རྱི་ལ་ཕྱིན་པའྱི་
སབས་སུ་ཕ་གྱིར་ང་ཚསོ་རྒན་ལགས་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག App ད་ལྟ་ 
Telegram ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་པ། ད་ེབརྒྱུད་ནས་ཚོགས་པ་གཅྱིག་བཟོ། ཁ་ོརང་ཚ་ོཕར་ཚུར་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེའྱི་སོབ་ཚན་ཁྱིད་
སྟངས་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་གཅྱིག་ཕར་ཚུར་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོམང་པ་ོ
གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག ང་འདྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན། མྱིག་བལྟ་རྒྱུ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་འཛུལ་བཞུགས་གང་ཡང་བས་
མེད། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་མཐོང་གྱི་འདུག་ག་ཚོད་ཕར་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་གང་ཤེས་པ་ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་གནང་
རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གནང་སྟ་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ Sydney ལ་ཡོད་པའྱི་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ཐགོ་ནས་
ཀང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ཕ་གྱི་ལ་
བོད་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་བོན་ཆེན་གྱི་བ་དགའ་ཐོབ་འདུག་པར་དེར་བསགས་བརོད་ཡོད། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱི་སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོསད་ཡྱིག་ཉམས་ཆག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང། སད་ཡྱིག་ཉམས་ཆག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ཡང་ཉམས་ཆག་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚ་ོཚང་མས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཆག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེཇྱི་ལྟར་
འག་ོཡྱི་འདུག ཉམས་ཆག་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་མདེ་ཀྱི་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ད་ལྟ་ཧ་ག་ོརྒྱུ་
ལ་ང་ཚའོྱི་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ད་ེའདྲ་གནང་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་དགོངས་ཚུལ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེང་ཚོས་གང་འདྲ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཏན་ཏན་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ཟས་ཡྱིག་
གཟུགས། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ཟས་གོས་ནས་མལ་ཆ་ཚང་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཆག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཧ་ག་ོདུས་གང་འདྲ་འག་ོཡྱི་འདུག 
ད་ེལ་གང་འདྲ་ཉམས་ཆག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཧ་ག་ོནས་ཡང་བསར་གཅྱིག་ཚུར་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཉམས་གས་ོབ་རྒྱུ་ལ་
ཐབས་ལམ་ཡག་པ་ོཇྱི་ལྟར་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་དང་ཕན་མང་པ་ོཐགོས་རྒྱུ་དང་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགཅྱིག་གནང་སོང། ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་རང་གྱི་བསམ་བ་ོནང་ལ་ཡོད། ངས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟར་བསམ་གྱི་འདུག ཕ་གྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཏོག་ཙམ་བསད་པ་སོང་ཙང། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེ
ཚ་ོསད་གོམས་རྒྱུ་ལ་གཅྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོསད་སོང་རྒྱུ་དང་པ་ོརྣ་ཅོག་ཉན་ནས་སང་
གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ནས་བོད་སད་འདྱི་གཙང་མ་གཅྱིག་གོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། བུ་བཅོལ་ཁང་
ནས་བཟུང་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་སེལ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡག་པ་ོགཅྱིག་གསུངས་
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སོང། དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་།ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་
དམྱིགས་བསལ་ད་ེའདྲ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སོབ་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་བཏང་གནང་སོང། འདྱི་
གསུངས་སོང་སོབ་དབེ་འདྱི་དག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐསོ་རྒྱུར་སོབ་དེབ་བཟ་ོཚར་བ་དང་ངེས་པར་དུ་བེད་སོད་བཏང་དགོས་
པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སོབ་དེབ་ད་ེལ་འག་ོསོང་བཏང་ཡོད་ལབ་ན་ཏན་ཏན་བཏང་ཡོད། འག་ོསོང་དང་
དུས་ཚོད་བཏང་སྟ་ེབཟོས་ཡོད་པ་རདེ། བེད་སོད་བཏང་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རདེ། བེད་སདོ་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་
ང་ཚ་ོསོབ་དབེ་ལབ་རྒྱུ་གཅྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་དེབ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་དག་ེརྒན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་རགོས་པ་
འདྲ་བ་ོཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ནས། ད་ེནང་གང་ཡོད་པ་འདྱི་བསབ་དགོས་རྒྱུ་དང་ས་ོས་ོབསམ་བ་ོགཅྱིག་ཀང་མ་བཏང་ནས་བསབ་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེནང་གྱི་གནད་དནོ་དམྱིགས་ས་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རདེ་འདུག བསབ་གཞྱི་འདྱིས་དམྱིགས་
ཡུལ་གང་རེད་འདུག སོབ་རྒྱུ་གང་རེད་འདུག།དོན་དག་གང་ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག་འདྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ས་ོསོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་བཏོན་་
ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་སོབ་དབེ་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་དགོས་པ་རེད་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་བསབ་དགོས་ཡོད་དང་། ད་ག་རང་མ་གཞྱི་བསབ་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོབ་དེབ་ལ་འག་ོ
སོང་གཅྱིག་བཏང། དུས་ཚོད་གཅྱིག་བཏང་བཟ་ོཚར་བའྱི་རེས་ལ་གོས་བསྡུར་མང་པ་ོགཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། བད་ེསདོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་བཟོས་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བེད་སདོ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། མཉམ་དུ་ས་ོས་ོངསོ་ནས་རྣམ་དཔྱདོ་
བཏང་ནས་སོབ་རྒྱུ། འདྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བསབ་དུས་སོ་སོ་བསབ་སའྱི་ཕྲུ་གུ་དེས་གོ་མ་འཚོས་ན་སོ་སོའ་ིརྣམ་
དཔྱདོ་གཞན་པ་ཐགོ་ནས་སབོ་རྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སོབ་དབེ་ད་ེདག་ེརྒན་གྱི་རགོས་པ་ལྟ་བུ་བེད་སདོ་གཏོང་
རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
མུ་མཐུད་ནས་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དརེ་བར་གསེང་ཡང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་བགྱིས། བཀའ་འདྲྱི་
གནང་མཁན་ཚསོ་གང་ལྟར་སར་མ་ ༡༠ ནང་ལ་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུངས་རགོས་གནང་། ག་ོསབས་གཉྱིས་པ་ལེན་མཁན་
ཚརོ་སར་མ་ལྔ་མ་གཏོགས་འབུལ་རྒྱུ་མེད། དའེྱི་ནང་ལ་ཆུ་ཚདོ་ ༦ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཚར་བ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར། དང་པ་ོདརེ་ལས་
བསམོས་སྱིང་བསྡུས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ེལ་བསགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་སབོ་འཛིན་
ཚགོས་རྩྱིས་ལེན་རྒྱུ་བསད་པ་ད་ེ ༦ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ནས་ལ་ོརེས་མར་
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ལེན་གྱི་རདེ་ཅསེ་ད་བར་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་དུང་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་བརནེ་དུས་ཚདོ་རྒྱས་བཅད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་བྱིས་སྒྲུང་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་རྩོམ་དང་པར་བསྐྲུན་བས་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེལའང་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། བྱིས་པའྱི་འགུལ་བརྙན་མང་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོབསྐྲུན་གནང་ཡོད་
གསུང་གྱི་འདུག་ལ། སྱིར་བཏང་བྱིས་པའྱི་འགུལ་བརྙན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་ལུང་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མས་དགའ་
པ་ོབདེ་ཀྱི་འདུག དརེ་བརནེ་འགུལ་བརྙན་ད་ེཚ་ོབཟ་ོདུས་ནས་གོང་ཆནེ་པ་ོད་ེའདྲ་ཡྱིན་ས་རེད་དེ། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚརོ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འགུལ་བརྙན་ད་ེཚ་ོགང་མང་མང་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་
རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་གནང་། ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐོག་མར་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་འོས་ཆོས་ལྡན་པའྱི་བུད་མེད་ཅྱིག་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཞབས་སྟེགས་སང་ལ་བཞུགས་མཁན་བྱུང་བ་དརེ་དགའ་པ་ོབྱུང་ཞསེ་འཚམས་འདྲྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་འདྱིར་བལྟ་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་དེང་
དུས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབ་ོད་ེཡང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། 
ལས་གཞྱི་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཐནོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གཙོས་པས་ལས་བེད་ཡོངས་དང་ད་ེབཞྱིན་གཙ་ོབ་ོད་ེརོགས་ཚོགས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆ་ེམང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སོབ་
གྲྭ་ཁག་ཚང་མར་ཐགོ་མ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བག་ོགེང་དང་གོས་
བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེང་སང་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་དུས། ད་ེལ་དངངས་འཚབ་གནང་
མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་ཆགས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཉུང་མཐར་
སོབ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་ས་ོགངས་དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་མ་གཏོགས་མེད་
དུས་དངངས་སྐྲག་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག་སྟེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དངེ་སང་སོབ་ཕྲུག་དང་དག་ེརྒན་གྱི་ Ratio ག་ཚོད་ཐུང་བ་ཡོད་ནའང། སོབ་སོང་གྱི་སྤུས་ཚད་ད་ེཡག་པ་ོ
གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གཅྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་
དངངས་སྐྲག་ས་ེདགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཨ་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་དག་ེརྒན་
དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ང་རང་ཚོར་མཐུན་རེན་ཡོད་པ་ད་ེབསྐྲུན་ནས་ཁ་ོཚོར་ཟབ་སོང་ག་ར་ེབྱུང་བ་ད་ེབེད་སོད་
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བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས། སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་སོབ་སོང་བཟང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ེམཚན་ཆེ་བ་མེད་དམ་བསམ་
ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། 
 ད་ེབཞྱིན་ད་གྱིན་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བོད་པའྱི་སནོ་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ངསེ་པར་དུ་སབོ་གས་ོགནང་
སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མྱིག་གཅྱིག་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། སོན་འགོའ་ིནང་ལ་སོད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ལ་སོབ་གསོ་གནང་དུས་དང་། སོབ་སོང་སད་དུས་དྲྱི་མ་དང་
མདོག ཚོན་ཁ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྣང་བར་ཤར་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྩྱི་
ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚརོ་སར་གྱི་ལུགས་སལོ་ལྟ་བུ་སྨྱུ་གུ་གཅྱིག་ལག་པས་བཟུང་སྟ།ེ ནག་པང་གྱི་སང་ལ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་
བསད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ག་རེ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ཡྱིན་དུས་སྣང་བ་འཕེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
Imagination འཕལེ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་འདྲ་བས་ནས་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བཟ་ོལྟ་དང་ཚནོ་འདྲ་མྱིན་སྟོན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཁ་ོཚོའྱི་རྣམ་དཔྱདོ་བེད་སོད་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལམ་སལོ་གཅྱིག་ཡོད་པ། ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་དཔ་ེབཤུ་དགོས་པར་
ཧང་སང་བའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆུང་དུས་རང་ནས་ཁ་ོཚོའྱི་རྣམ་དཔྱོད་འཕེལ་འགོ་
དུས་རྒན་དུ་འག་ོདུས་བསམ་བ་ོགཏངོ་སྟངས་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་སར་དང་མྱི་འདྲ་བར་
སོབ་གྲྭ་ཕལ་ཆེ་བར་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དང་། ལྷག་པར་དྭ་ཕྲུག་དང་ཕེད་དྭ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་
དངེ་སང་བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག འོན་ཏ་ེཡོད་པ་ད་ེཧ་ལམ་བཙན་བལོ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕ་
མ་རང་རང་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་སོབ་སོང་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕ་མ་།ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། 
དརེ་བརནེ་ཁངོ་ཚསོ་སབོ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་དང་ནང་སོང་ལ་གལ་ཆནེ་བརྩྱི་མཁན་རང་ཡྱིན་ཙང་། དངེ་སང་ད་ོསྣང་བྱུང་
བར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་སར་དང་མྱི་འདྲ་བར་ཕ་མ་མཉམ་དུ་ཟབ་སོང་དང་ཕ་མ་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་གནང་རྒྱུ་ད་ེད་ོ
སྣང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སོང་། དེར་བརནེ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་དང་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ། ཕ་
མར་སོབ་གས་ོཐེབས་རྒྱུ་གཅྱིག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སོབ་གྲྭར་ག་ཚོད་ཤུགས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱྱིམ་ཚང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཕ་མ་
སེམས་པ་གུ་དགོ་པ་ོདང་། ཀླད་པ་ལང་ཁུའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭར་ག་ཚདོ་བསབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་
གསསོ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕ་མར་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་
གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་གང་ཟག་ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ཟུར་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་
ཟུར་ཡྱིན་པར་ཆ་བཞག་ནའང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་ག་ཚདོ་གཅྱིག་
བརྒྱབ་གྱི་ཡོད་པ་ངའྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ངས་ཉ་ེཆར་ག་ོརྒྱུར་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་ཟུར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁོང་ཚོས་གསོག་དངུལ་
མ་བྱུང་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
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དག་ེརྒན་ལས་བདེ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི་ཚའེྱི་ནང་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་སབོ་གྲྭའྱི་ཆེད་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས། ཁ་ོརང་སྟོན་རྒྱུ་ཧ་ལམ་
འདྱི་མ་གཏོགས་མེད་པ་དེའང་ཕག་ལ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭར་འབེལ་བ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང། ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་དང་། འབེལ་
མཐུད་ཅྱིག་གནང་རྒྱུ་འདུག་གམ། ད་ེངེས་པར་དུ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ཕག་སལེ་སྱི་
འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་སརོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། དའེྱི་སོར་ལའང་བོད་ཁྱྱིམ་
སོབ་གྲྭར་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་བྱུང་ན་གནང་རགོས་གནང་། ད་ལྟ་སབས་སུ་བབས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བར་བོད་
ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གསོལ་ཕོགས་ད་ེརྦད་ད་ེས་ོཤོས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དག་ེརྒན་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཡོད་པ་དརེ་
གུས་བརྩྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསོལ་ཕོགས་ད་ེདེང་སང་གྱི་འགོ་སོང་དང་མཐུན་པར་ཏོག་ཙམ་ཡག་ཙམ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དགེ་
ཚན་གཅྱིག་འདུག ད་ེངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་བརེན་ངེས་པར་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོང་ཚོར་
འབེལ་བ་ཞུས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
མཐངོ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ད་ེརྱིང་གཙ་ོབོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཉེ་ཆར་དོ་སྣང་བྱུང་བ་གཅྱིག་ཞུས་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་པར་
བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དབེ་ཐོག་ལ་ངས་ད་ོསྣང་བྱུང་སོང་། དེང་སང་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་བདོ་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་སྐྲུན་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག ལས་བསམོས་ཀྱི་ནང་ལའང་གསལ་འདུག ང་ཚའོྱི་ངསོ་
ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་ན། སནོ་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབརྒྱབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་བཀའ་མོལ་ད་ེརང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། 
སད་ཡྱིག་སྲུང་སབོ་བེད་དགོས་ཡོད་པ། ང་ཚའོྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ཞསེ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཏན་ཏན་ཧ་
ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ེལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་མང་པ་ོཞྱིག་
གནང་ནས་སོབ་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
ངས་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་ན། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་དགུ་པ་བར་གྱི་སོབ་དབེ་གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏོན་
གནང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སད་ཡྱིག་དང་མཉམ་ནང་ཆསོ་དང་རྱིགས་ལམ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོང་གྱི་
འདུག ད་ེཡང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་རེད། བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་དོགས་འདྲྱི་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞུས་ན། སར་ང་སོབ་གྲྭར་ཡོད་
དུས་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སོབ་ཁྱིད་བདེ་སྟངས་ནང་ལ་གང་ཡདོ་ཞུས་ན། སད་ཡྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཆསོ་འབྱུང་ཞསེ་ནང་ཆསོ་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མཉམ་རྒྱལ་རབས་ཡང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་སབས་བབས་ཀྱི་སོབ་དེབ་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོ
རྒྱུས་ད་ེཚ་ོམེད་པ་ད་ེདངངས་འཚབ་ས་ེདགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་དང་པ་ོདརེ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སདེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་འགོ་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་
རབས་ད་ེསོབ་ཀྱི་མེད་པ་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་རེད། གལ་ཏ་ེང་རང་ཚོའྱི་
བཙན་བོལ་ནང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེབྱུང་གྱི་རེད་དམ། དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུར་ཧ་ཅང་
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གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་མ་བསོན་པ་ཡྱིན་ན། དེང་སང་སད་ཆ་གོ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། གུང་ཁན་ཏང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ལ་ཚར་ལོང་བས་ཙང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མ་
རེད་ཅེས་སད་ཆ་ཤོད་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་ནང་ལ་ད་བར་སད་ཆ་ད་ེའདྲ་གོ་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་
ཞུས་ན། སོབ་དེབ་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བསབས་བཞག་གྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱི་ལ་
སོབས་པ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོར་བསབས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་མེད་པའྱི་སོབ་
དེབ་ཅྱིག་བསབ་རྒྱུར་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། མཇུག་མར་ཕྲུ་གུ་ཐོན་མཁན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། དེར་བརེན་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱལ་
རབས་ལ་ོརྒྱུས་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷ་སྒྲུང་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། ཁ་ཤས་ལྷ་དང་ཁ་ཤས་འདྲ་ེལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་ནང་ནས་དངེ་
སང་ཉམས་ཞྱིབ་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་བསབེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་རེད་འདུག གཞོན་སེས་ཁ་ོརང་ཚོར་སོབ་གས་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སེམས་
འགུལ་ཐེབས་འགོ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། སོབས་པ་སེ་དགོས་རྒྱུ་དང་ལ་རྒྱ་འཕེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ད་ེརྱིང་ཕལ་ཆརེ་ད་ེརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙཨོ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དང་པ་ོདཔལ་ལྡན་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུ་མཇལ་ཡོང་དུས། སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་གཙསོ་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་
རདེ། ས་ཾབ་ོཊའྱི་འགན་འཛནི་གཙསོ་པའྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་རདེ། ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་མར་
གཟྱིགས་ཡོང་དུས། ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག བསགས་བརོད་འསོ་པ་རདེ་འདུག བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
དེའྱི་ནང་ལ་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་དང་། ད་ེནས་བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དང་པ་ོདེ། ཟབ་སོང་དང་། 
འསོ་སངོ་། ཚགོས་འདུ་ཁག་འདྲ་བ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་ཕ་མའྱི་མདུན་ལམ་གྱི་ཟབ་སངོ་། ཕ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིས་པའྱི་ཀློག་
རྩལ་གྱི་གལ་གནད་དང་། ཕ་མ་སོ་སོས་ཕྲུ་གུའྱི་ཀློག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ལ་འགན་འཁྱེར་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ཁག་ ༡༦ ལ་ཟབ་སོང་གནང་འདུག ང་རང་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཟབ་སོང་གནང་
བར་མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་སོང་། ཟབ་སོང་གནང་མཁན་ཚ་ོཡང་ཟབ་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་ལས་ཡོད་མཁན། ཕ་མ་ཚ་ོལ་
སེམས་འགུལ་ཐབེས་རྒྱུའྱི་ཟབ་སངོ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་། ཕ་མ་ཚ་ོཡང་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ེལྟ་བུ་
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ལས་བེད་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་ས་གནས་ཁག་གང་མང་མང་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་བར་ལ་འབལེ་ལམ་བདེ་སྟངས་
རདེ། ཕ་མས་ཕྲུ་གུའྱི་ཐགོ་ལ་འགན་འཁྱརེ་སྟངས་རདེ། ཕྲུ་གུ་གས་ོསོང་བདེ་སྟངས་རདེ། ཟབ་སངོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཐབོ་འདུག 
ད་ེལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ད་ེརྱིགས་ས་གནས་གང་མང་ཞྱིག་ལ་སེལ་ཐུབ་ན། ད་ེནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་ས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 ད་ལྟ་གཉྱིས་པ་དརེ་ Avanti Learning Center དང་མཉམ་འབལེ་ཞུས། སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་ JEE ཚུད་རྒྱུགས་ག་
སྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ཟུར་ཁྱིད་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྱིར་འཁདོ་འདུག ད་ེཚ་ོདེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་རྩྱིས་ལ་ོདའེྱི་ནང་ལ་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་བ་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་འདུག ས་ལ་ོདའེྱི་ནང་ལ་སོབ་
གྲྭ་ཁག་གསུམ་དང་། ད་ཆ་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་བས་ནས་ JEE ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ག་སྱིག་
གནང་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་བྱུང་ཡོདཔ་རེད་དམ། ད་ལྟ་མར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་དོན་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཐོག་ལ་
གནང་བ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ smart class ཡྱི་མཉེན་ཆས་ཆོག་མཆན་དུས་ཡུན་རོགས་པ་ཞེས་པ་བྱིས་འདུག ད་ེ
ཆགོ་མཆན་ད་ེགནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་ཁ་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། སྱིར་
བཏང་གྱི་ smart class ལབ་རྒྱུ་ད།ེ ང་ཚ་ོཕོགས་བསདོ་རདེ། འཚམས་གཟྱིགས་ད་ེའདྲ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་གྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་གང་མང་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང་། ཤོག་གངས་ ༨ ནང་ལ་དབུས་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྩྱིས་ལནེ་སརོ་ལ་རདེ་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་
ང་ཚ་ོརྱིམ་པས་སམེས་འཚབ་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་། ད་ཆ་ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ ༦ མ་གཏོགས་ ༨ རྩྱིས་
བངས་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ཟུར་རདེ། ད་ེནས་འབེལ་ཡོད་
ལས་བདེ་ཚང་མ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ། མྱི་མང་ཚ་ོསེམས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལེན་བསད་པ་
ཚ།ོ ས་ོས་ོཕོགས་བསདོ་དང་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། ཉ་ེཆར་ས་ོས་ོས་གནས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། དེའྱི་ནང་ལ་
སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལེན་པ་ཆགས་དུས། ད་ཆ་དངོས་གནས་ཁརོ་ཡུག་ཡག་པ་ོབསྐྲུན་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོསོབ་གྲྭར་འག་ོརྒྱུ་དགའ་འོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོརྩྱིས་ལེན་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ཨང་སར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཆ་བཞག་པ་ན། ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་ག་བར་
འག་ོབ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱིའྱི་དངསོ་པོའ་ིཐགོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙསོ་པའྱི་ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རནེ་ཡག་
པ་ོབསྐྲུན་འདུག ད་ེལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་དག་ེརྒན་ཚ་ོདངོས་གནས་ཀྱི་སེམས་འཁུར་བས་ནས་གཙ་ོབ་ོ
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེབཀའ་དགངོས་གཞྱིར་བཟུང་དང་། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་ནང་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོགནང་གྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ས་ོས་ོས་གནས་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོརྡ་ོཏྱིང་བརྡུང་ནའང་སོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོརྒྱུ་མཚེར་ནས། གཡས་གཡོན་དང་ཤྱིང་ནགས་དང་གཙང་པ་ོལ་
འཁྱམ་བསད་པ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལནེ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་གཙ་ོབ་ོགང་གྱི་བ་མ་རདེ། དག་ེརྒན་རདེ། ད་ེནས་དའེྱི་
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འོག་ལ་མྱི་མང་ཚང་མ་རེད། འགྱུར་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེདགའ་འོས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ལ། དགེ་རྒན་གཙོས་པའྱི་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་བརྩོན་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཉྱིན་དགུང་གྱི་ཟས་དདོ་ད།ེ ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་པར་ཡྱིན་ནའང། ཏགོ་ཙམ་ཆུང་དྲགས་
པ་འདྲ་བ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་རངོས་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེའདྲ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེཏོག་ཙམ་སར་ཆ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་
ས་རེད། དེའྱི་མཉམ་ཚོགས་ས་ེཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གསུང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། TCV སོབ་གྲྭ་ཚ་ོལ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་ཟབ་སོང་ཁག་གནང་བའྱི་སབས་སུ། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་དག་ེརྒན་ཚ་ོལ་སོང་བརྡར་དེ། 
དུས་དང་མཚུངས་པའྱི་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། རབ་ཏུ་བྱུང་ན། གུང་གསེང་དང་སྟབས་
བསྟུན་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་ན། གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། ཡང་སོབ་གྲྭ་ཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ། གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེནས་ས་གནས་ནས་ཕར་འག་ོདུས། དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོའག་ོདུས། འཛནི་གྲྭ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ད་ེལས་རབ་
ཏུ་བྱུང་ན། དེང་སང་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དང་། དེང་སང་བ་ཆེན་ཁག་ཚ་ོཡང་དཔ་ེཁྱིད་ཀང་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་
ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་མཐའ་མ་ལ་ད་ལྟ་མྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་སངོ་
བས་ནས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་ས་ོསོའ་ིས་གནས་ལ་བཞག ད་ེལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་དོད་རདེ་བྱིས་པའྱི་དདོ་ཅྱིག་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། འཛནི་གྲྭ་ལྔ་པ་རེས་ལ་གན་རྒྱག་གྱི་ལམ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེགན་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ག་བར་འདོད་མསོ་ཡདོ་ན་ད་ེལ་འག་ོབཞག་ན། གནད་འགག་ད་ེམྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་ཐགོ་
ལ་གན་རྒྱག་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོགས་འདྲྱི་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཆགས་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་
ཚུལ་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ལེན་རྒྱུ་ཐོག་མ་དེར་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་འབུམ་རམས་པ་གཅྱིག་ཕབེས་ཡོད་པ་དེར་འཚམས་འདྲྱི་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མདོར་ཙམ་
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གསུངས་སོང། ས་ོརས་ཀྱི་རྱིགས་འདྱི་བེད་སོད་བཏང་མཁན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ཚང་མ་ལ་འདྱི་སྟངས་འཛིན་ཡག་པ་ོནན་པ་ོགཅྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་
ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ང་ཚ་ོད་ལྟ་ས་ོརས་ཀྱི་རྱིགས་འདྱི་ང་རང་ཚ་ོམྱིའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་
ནང་ནས་གཙ་ོབ་ོཡྱིད་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱོད་འདྱི་འཕྲ་ོབརླག་བཏང་གཞག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚ་ོའག་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་འདྱི་
རྩ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་པ་འདྱི་སེམས་ཅན་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའྱི་རྣམ་དཔྱོད་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། 
ད་ེའཕྲ་ོབརླག་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཕངས་པ་ོདང་ཕྲུ་གུ་དེའྱི་མྱི་ཚ་ེའཕྲ་ོབརླག་འག་ོབ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་ད་ེརྱིགས་
ཀྱིས་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་ཕར་ངན་ལབ་རྱིགས་མ་གནང་བར་ཁ་ོརང་གྱི་རགོས་པ་ལྟ་བུ་འཁྱིད་ཐབས་བས་ནས་གནས་ཚུལ་མང་
པ་ོཞྱིག་སབས་སབས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚོས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གཅྱིག་མཐོང་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་སྣང་མེད་ཤོར་བ་
ཟེར་ནའང་འདྲ། ད་ེཙམ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མ་གཟྱིགས་པའང་འདྲ། ད་ེཙམ་གྱི་ཐག་གཅོད་ནན་པ་ོགཅྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པས་
སནོ་གནད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེངས་དཔ་ེམཚོན་ལྟ་བུ་ད་ེར་ེརརེ་བས་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོད་ལྟ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ནང་ལ་གཏམ་དཔ་ེཟརེ་ནའང་རདེ། ཚོགས་གཏམ་གྱི་རྒྱུན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བསྟན་
དག་ཚར་མ་བཅད་ན། བསྟན་འཛནི་སངས་མྱི་རྒྱས། བས་ཙང་ཕྲུ་གུ་ར་ེབཟུང་གྱི་གནས་བབས་ལ་ཤ་ཚ་བས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་ཕྲུ་གུ་ཡོངས་རོགས་འཕྲ་ོབརླག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས་ད་ེཚ་ོགས་ལ་ཏོག་ཙམ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནང་
དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གནད་དནོ་གཞན་པ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསོབ་ཡནོ་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ་ལའང་སྱིར་བཏང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཕྲུ་
གུ་མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་ཤེས་ཡོན་སོད་རྒྱུ་དང་སོབ་ཡོན་སོད་རྒྱུ་མཚོན་པའྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོགནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ལ་བསགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཡནོ་སོད་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཁྱྱིམ་
གྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོགཅྱིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མཐ་ོསོབ་ཁག་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་དུས། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་ཆ་ཚང་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྟངས་འཛིན་ཡདོ་པའྱི་མཐ་ོསོབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ངསེ་པར་དུ་ཡངོ་དགསོ་རྒྱུ་དང་གལ་ཏ་ེད་ེམ་ཡོང་པ་ཡྱིན་
ན། མཐ་ོསོབ་གཞན་ལ་འག་ོཔ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཡོན་ད་ེཚ་ོབཀག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་ནན་པ་ོབས་ནས་གསུངས་པ་ལ་
བརནེ་ནས་། ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པ་ོརག་སོད་རྒྱུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཐ་ོསོབ་ཆེན་པ་ོནང་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་ད་ེཚ་ོད་ེནས་སོབ་
ཡོན་འདྱི་བཅད་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཕ་གྱི་ལ་སོབ་ཡོན་སདོ་རྒྱུ་མ་རགས་པས་དཀའ་ངལ་རནེ་པས་ཁ་ོརང་ཚ་ོག་ོསྱིག་
བས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མཐ་ོསོབ་ད་ེནང་མ་འག་ོཐབས་མེད་ཆགས་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་བསད་རྒྱུ་དང། དཀའ་ངལ་འཕྲད་
སའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེརྱིགས་འདྱི་ཡང་འདྱི་ལ་ནང་མེད་པ། སྤུན་མཆདེ་མེད་པ། གཅྱིག་བདག་པ་ོའདྲ་བ་ོཁྱོན་ནས་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་རྒྱུ་ཕྲུ་གུ་
རྱིགས་ཆགས་བསད་འདུག འདྱི་ལ་ནང་ཡོད་མཁན་དང་ད་ེཚ་ོགས་འདྱི་ནང་མྱི་ཁ་ོརང་ཚ་ོཐབས་ཤེས་དང་འབེལ་བ་གང་སར་
བས་ནས་མཐའ་མ་ད་ེལ་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭར་བཏང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རསེ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ཡོན་གནང་
གྱི་ཡོད་ཚུལ་འདུག། ད་ེཡྱིན་ཙང་ཏོག་ཙམ་གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པ་ོརག་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་
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རྒྱུ་དང་། ད་ེཡང་མཐ་ོསོབ་གཞན་དག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚད་མཐོན་པོའ་ིལག་འཁྱེར་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་སོད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་ཐད་ནས། ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དམའ་པ་ོརག་བསད་མཁན་ཚ་ོམཐ་ོ
སོབ་འདྱི་ནང་ལ་འག་ོའདདོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་ཚུད་པ། མདོར་ན། འག་ོའདོད་ཡོད་མཁན་འདྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད། འག་ོའདོད་མེད་
མཁན་གཅྱིག་རྩ་བ་ནས་འག་ོསོད་རྒྱུ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་གཅྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག། 
ངས་ནམ་གཞག་རྒྱུན་དུ་མང་ཚོགས་ལ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་འདྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོག་རྩ་རེད། འདྱི་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ང་རང་ཚོར་འགན་རདེ། འདྱི་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་འགན་ཆ་ེཤོས་ད་ེསུ་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། སད་དང་ཡྱི་
ག་ེགཅྱིག་བརླག་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ག་ཚདོ་ཆ་ེབ་ཡདོ་སའྱི་གནས་ད་ེལ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་འགན་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་བསད་ཀྱི་ཡོད། 
ད་ེཡྱིན་ཙང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོས་ོསོའ་ིསད་ཡྱིག་བེད་སོད་བ་རྒྱུར་ཁོར་ཡུག་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ཙང་། ས་ོས་ོསད་དང་
ཡྱི་ག་ེད་ེབརླག་རྒྱུ་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་ཡདོ་དུས། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་འགན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ས་གནས་ནས་དང་བང་གྱི་དག་ེརྒན་གནང་སྟེ་ཟབ་སོང་ཕུལ། སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་བསད་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་མང་ཆ་ེབ་གྲྭ་ཟུར་འདྲ་བ་ོརདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་ངས་ད་ེརྱིང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེབརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ཚ་ོ
ལ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་སབས་སུ་ཨ་རྱི་རདེ། ཡུ་རབོ་རདེ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ད་གྱིན་གངོ་
དུ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ད་ེལའང་ཐབོ་ཐང་མང་པ་ོགཅྱིག་ལེན་རྒྱུ་ཡདོ་ས་རདེ། དཔརེ་ན། ཡུ་རོབ་ཀྱི་ས་གནས་
ཁ་ཤས་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོམངའ་ས་ེད་ེལ་མྱི་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་འདྲ་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། མྱི་རྱིགས་ས་ོསོའ་ིསད་སངོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་
ད་ེའདྲ་ལའང་ཁ་ོརང་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་ད་ེགོལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། འཛིན་ཁང་ཡང་མྱི་རྱིགས་ས་ོསོའ་ིསད་ཡྱིག་བེད་སོད་
གཏོང་རྒྱུ་ཆདེ་དུ་འཛནི་ཁང་ནང་ཚགོས་ཆགོ་རྒྱུ་དང་ད་ེལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུ་མཚནོ་པའྱི་ང་ཚ་ོག་ོསབས་མང་པ་ོཞྱིག་ལནེ་རྒྱུ་
ཡོད་ས་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལའང་ང་ཚོའྱི་ག་ོསབས་དང་ཐབོ་ཐང་མ་ཤོར་པའྱི་ཐོག་ནས་མདོར་ན་ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྱིགས་ཀྱི་བོད་མྱི་བཙན་བོལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལ་ཉེ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་ཙང་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཡོད་དུས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་རྦད་ད་ེསོབ་གྲྭ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
དང་ད་ེའདྲ་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོནས་གོམ་པ་དང་པ་ོགཅྱིག་སོས་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གནད་དོན་གཞན་པ་གཅྱིག་ང་ཚ་ོད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་དང་འབེལ་བ། ཨང་རྩྱིས་དང་འབེལ་བ། 
རྱིག་གནས་དང་འབལེ་བ་ཆ་ཚང་གྱི་ཐགོ་ལ་སོང་ཐབས་ཟརེ་ནའང་འདྲ། ད་ེདག་ཁངོ་དུ་ཆུད་རྒྱུ་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ལ་ཡང་རྱིགས་
ལམ་བསབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་ེངས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྱིགས་ལམ་ཟེར་རྒྱུ་
འདྱི་སྱིར་བཏང་སོན་མ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་ ༡༧ གྱི་མཚནོ་པའྱི་ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ཕགོས་གང་ཡབ་སས་ཀྱིས་མཚནོ་པའྱི་མཁས་
པའྱི་དབང་པ་ོད་ེཚ་ོཚང་མས་རྣམ་དཔྱདོ་རྩལ་དུ་འདནོ་ས་ད་ེརྱིགས་ལམ་རེད། ད་ེདག་གྱི་རྱིགས་ལམ་གྱི་རྱིག་པ་དོར་བ་ལ་བརནེ་
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ནས་སབས་སབས་ལ་རྱིག་པ་ཅྱིག་གྱི་བརྒྱ་གཅྱིག་གོང་གོལ་གཅྱིག་ཤེས་ཀུན་གོལ་ཟེར་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྱིག་པའྱི་རྣམ་
གཞག་གཅྱིག་གྱི་གནད་འགག་འདྲ་བ་ོདཀའ་གནད་གཅྱིག་འདརོ་སོང་ན། དཀའ་གནད་མང་པ་ོགཅྱིག་གསལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཁ་ོརང་ལ་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གསང་བའྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་རྱིགས་ལམ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོམྱིའྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ཤེས་
རབ་རྩལ་དུ་བཏནོ་རྒྱུ་ཐབས་ལམ་ཡག་ན་མ་ཡག་ན་གཅྱིག་རེད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོའཇྱིག་རེན་སྱི་ཚགོས་འདྱིའྱི་སང་
ལ་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་ཐམས་ཅད་ད་ེང་རང་ཚསོ་མ་ཤེས་པ་དང་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེའདྲ་བའྱི་མ་ཤེས་པ་
དང་མ་རྱིག་པའྱི་འགལ་ཟླ་རྱིག་པ་ཡྱིད་ཤེས་ད་ེརྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་དེའྱི་སང་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང། 
རྱིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེསོན་རྒྱ་གར་ནས་མར་དར་བཞག་པ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱི་ཏ་ད་ེཚ་ོདང་ད་ེནས་  Nalanda ནས་
མར་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བཞག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་རདེ། རྣམ་གཞག་ད་ེབཤད་པའྱི་སབས་སུ་ངསེ་པར་དུ་ཆསོ་དང་འབེལ་ནས་
བཤད་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མདོར་ན། གནས་ལུགས་དང་དངོས་ཡོད་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེནས་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་གཏན་ལ་
འབེབས་བཞག་མཁན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ངེས་པར་དུ་གྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་དང། ཆོས་དང་འབེལ་བའྱི་རྣམ་
གཞག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་དེ་འདྲ་བའྱི་རྱིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་དཔེ་
མཚོན་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང། རྱིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཐོག་ལའང་ཉྱི་
མ་ནང་བཞྱིན་ཤར་བསད་པའྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་འགན་ཟླ་བལ་ཞྱིང་བ་ན་མེད་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་
ད་ེཡང་རྱིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེལ་བརེན་ནས་བྱུང་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་གྱི་དེང་སང་གྱི་སོབ་གྲྭ་འག་ོབའྱི་ལག་
འཁྱེར་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ད་ེའདྲ་རྩ་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས་ལམ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་མྱིའྱི་རྣམ་
དཔྱོད། མྱིའྱི་ཤེས་རབ་ད་ེའཕེལ་རྒྱུ་ད་ེཐབས་ཕོགས་བ་ན་མེད་པ། ཤེས་རབ་ད་ེགང་འདྲ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཡང་སྱིན་པ། ཚུལ་ཁྱིམས། བརྩོན་འགྲུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བསོམས་
བསནོ་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བསམ་གཏན། བཟདོ་པ། ཤེས་རབ་ཟརེ་ཡངོ་དུས་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་
ད་ེམྱིག་མེད་མཁན་ལྟ་བུ་རེད། ཤེས་རབ་ད་ེམྱིག་བཏོན་མཁན་གཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་ེའདྲ་འདྲ་བའྱི་ཕར་ཕོགས་རོགས་པ་
གཞན་པ་ད་ེཚ་ོརང་གྱི་འག་ོསའྱི་གནས་ད་ེལ་བད་ེབག་ཏུ་འཁྱིད་མཁན་ད་ེཤེས་རབ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ཏྱིང་ང་ེའཛནི་ལ་སོགས་པ་
ག་ཚདོ་སོམ་བསད་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱིག་མེད་པ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་ད་ེབསྟན་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་ནས་ནུས་པ་གཅྱིག་
ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་གྱི་རྩལ་བཏོན་ས་གནད་འདྲ་བ་ོད་ེརྱིག་པའྱི་གནད་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་ཙང་། ད་ེསང་རྒྱུ་འདྱི་དང་ད་ེལའང་
དད་གུས་དང་བརྩྱི་མཐངོ་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་རདེ། 
 མཐའ་དོན་ད་ེལ་ང་རང་ཚ་ོསོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཕྱི་ལ་འགོ་ནས་ཕྱིར་མ་ཡོང་པ་ད་ེའདྲ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མཚན་ཐ་ོཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཀློག་སོང། ཕྱིར་མ་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོགས་འདྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་སདོ་པ་མ་རབས་རདེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟ་ད་ེ
ནས་ང་ཚ་ོམྱིང་བཟུང་སྟ་ེདའེྱི་རསེ་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོད་ལྟ་ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་དུས་བཀག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ་གསུངས་པ་རདེ། དུས་
བཀག་ད་ེནས་མ་ཡོང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོཁ་ོཚ་ོལ་མྱིང་ཤས་འདྲ་བ་ོབཟོས་ནས་ཚང་མ་ལ་མངགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་
ན། ཕ་གྱི་ནས་མ་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་རང་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་
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ཅན་ད་ེཚ་ོས་ོས་ོརྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ས་ོས་ོསྱིག་འཛུགས་དེའྱི་མྱིང་ཤས་གཅྱིག་བཟོས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཁ་ོརང་
གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་བསངས་པ་མ་ཚོར་བ་དང་། ས་ོས་ོལ་མྱིང་ཤས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ན་ཚ་འདྲ་བ་ོཕོག་ནས་ཚུར་ཡོང་དགོས་
རྒྱུ་ཉནེ་ཁ་ད་ེམེད་པ་མ་རདེ། དཔ་ེམཚོན་འདྲ་བ་ོབས་ན། དངེ་སང་དྲ་རྒྱ་སང་ལ་ Dolma C Khoza ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
མྱི་ད་ེང་ོམ་ངས་ང་ོམྱི་ཤེས་ཏ་ེདྲ་རྒྱ་སང་ལ་མྱིང་ད་ེབཏགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བསམོས་རྒྱག་རགོས་
གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ངས་བསམོས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ད་ེད་ེའདྲའྱི་ན་ཚ་ཕགོ་བཞག་པ་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག 
ན་ཚ་དེས་རནེ་པས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་དབུ་ཁྱིད་ལ་སནོ་བརདོ་རང་རང་བས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། 
བས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་ཐབས་ལམ་ད་ེའདྲ་བཙལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
ས་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་དུང་དུས་ཚདོ་ཕར་འགངས་ཞུ་དགསོ་ས་རདེ། ད་ལྟ་ལྷག་བསད་པ་ཚསོ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིང་པ་ོམེད་པ། སར་མ་ ༡༠ ཏག་ཏག་ལ་
མཚམས་བཞག་རགོས་གྱིས། ག་ོསབས་གཉྱིས་པ་ལེན་མཁན་ཚརོ་སར་མ་ ༥ མ་གཏོགས་མདེ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་བདོ་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༦ ལུས་པ་རྩྱིས་
ལེན་རྒྱུར་དུས་བཀག་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ཡོད་དམ་ཞསེ་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚའོྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ འཁདོ་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞགོས་པ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། མ་གྱིར་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུར་བཅར་སབས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོར་སོབ་གྲྭ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ སོན་ལ་གང་མགོགས་མགོགས་ ༢༠༡༨ མྱིན་ནའང་ ༢༠༡༩ ལ་རྩྱིས་སད་
རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་པ་རེད། འོན་ཀང་ཁོང་ཚོས་དེའྱི་ལན་དུ་ད་ལྟ་ཁྱེད་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༨ ད་ེརྩྱིས་
བངས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་།ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་འགོ་ཡྱི་མེད་སྟབས། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་སད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལན་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་
བསནོ་ནས་བཞག་གནང་སོང་། དརེ་བརེན་དུས་ཚདོ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཏན་ཏན་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཕྲུ་གུ་
ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོབོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་དབྱིངས་དང་ས་ོསྣང་སེབས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བྱིས་སྒྲུང་དང་འགུལ་བརྙན་ད་ེདག་བཟོས་པ་དང་། 
བཟོས་པས་མ་ཚད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱིས་པ་ད་ེཚོའྱི་
ཆེད་དུ་ཁོ་རང་ཚོར་བོད་སད་བརྒྱབ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་
བསགས་བརོད་གནང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེདག་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ང་ཚོས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་
འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ད་ེབཟ་ོརྒྱུར་དུས་ཚོད་མང་པ་ོ
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འགོར་གྱི་འདུག་ལ་འག་ོསོང་ཡང་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག དརེ་བརནེ་ང་ཚསོ་ད་ལྟ་འབད་བརྩནོ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་།ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་འཚམས་འདྲྱི་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་
ཚའོྱི་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འཆར་ད་ེདག་ལ་བསགས་བརདོ་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་རདེ། ད་ལྟ་ཕ་
མ་རེད། མྱི་མང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རོགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་
ཐུགས་འཚབ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རེད། གངས་ཀ་ད་ེཙམ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་གང་ཡོད་པ་དེར་ང་ཚོས་སོབ་སོང་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་སོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གོ་
སབས་ཤྱིག་རདེ་ཅསེ་གསུངས་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་རདེ། ང་རང་ཡང་ད་ེརང་ལ་མསོ་མཐུན་དང་ད་ེརང་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚསོ་དག་ེརྒན་ལ་ཟབ་སངོ་འབུལ་དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སནོ་འགོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་
ཁརོ་ཡུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཚོར་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོང་ཐུབ་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་སོབ་ཕྲུག་
རྒན་པར་སོབ་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དེར་ཕྱིན་ན་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཚོར་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོར་ཤེས་བརྒྱུད་
ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ཚོར་ཤེས་ཀྱི་ཁྱིད་ཆས་མང་
པ་ོཞྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགེམས་སེལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཕ་མའྱི་ཟབ་སོང་དང་ད་ེདག་ཚང་མར་བསགས་བརོད་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཅྱིག་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་གསོག་དངུལ་ད་ེམར་ཐོབ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གྱི་
སོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་འབལེ་བ་ཞུས་ནས་གནད་འགག་ག་ར་ེཡོད་མེད་
རྩད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དེབ་ཀྱི་སོར་དང་དེའྱི་ནང་ལ་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་རྒྱལ་རབས་
ཀྱི་སོབ་དེབ་སབོ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེལ་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཅ་ེན། ང་ཚ་ོད་ལྟ་
འཛནི་གྲྭ་ ༦ ནས་ ༨ བར་ལ་རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་ད་ེགཉྱིས་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་ཁངོས་སུ་སོབ་ཁྱིད་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་
བརྡ་སདོ་དང་རྩམོ་རྱིག་ལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ Avanti སོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་
གསུམ་ལ་མཐུན་རེན་སར་བའྱི་ཐོག་ནས་སེ་ལ་ཀུའྱི་ད་ལོའ་ིམཐུན་རེན་ད་ེདགོས་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེར་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་ད་ལ་ོདགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་མ་གཏགོས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་རྩད་གཅོད་ཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Smart Class ཐོག་ལ་འདྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ Smart Class ད་ེདཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ License བསར་དུ་དངུལ་སད་ནས་དུས་འགངས་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་འགངས་ད་ེམ་ཞུས་ན་ 
Smart Class འདྱི་བེད་སདོ་གཏངོ་རྒྱུ་མདེ་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚསོ་དུས་འགངས་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བདོ་
སོབ་འཛིན་ཚགོས་ནས་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་བངས་པའྱི་ནང་ནས་ཉ་ེཆར་སབོ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་རང་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་
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བར་མ་ཟད། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོདང་ཕ་མ་ཚོར་ཡང་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཁོང་ཚ་ོཚང་མས་གསུངས་
རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་ཕེབས་ནས་རྒན་
ལགས་ཚོས་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་འདུག ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭར་ཡོང་ནས་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་ཡང་སྱིད་པ་ོ
འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡག་པ་ོཆགས་སོང་ད་ེའདྲའང་གསུང་གྱི་འདུག རྒན་ལགས་
ཚོས་གསུང་རྒྱུར། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་གཙང་སར་ཡང་རྦད་ད་ེའགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་། སོབ་གྲྭར་གཙང་རྱིལ་རྱིལ་དང་གཅུ་རྱིལ་རྱིལ་བས་
ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འག་ོབསད་འདུག ད་དུང་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོརྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རང་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་གྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། ཟབ་སོང་ད་ེགུང་གསེང་གྱི་སབས་ལ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་
འདུག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་གུང་གསེང་ཡྱིན་དུས་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡང་གུང་གསེང་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པར་བརེན། གུང་གསེང་གྱི་སབས་ལ་རྒན་ལགས་ཚོར་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་གུང་གསེང་ད་ེཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་རེན་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་ཀང་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚ་ོཕོགས་གཉྱིས་ཀར་བལྟ་དགོས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ག་ར་ེའབད་བརྩོན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། ཟབ་སོང་སད་པའྱི་སབས་སུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་གང་ཉུང་ཉུང་འག་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དསེ་མ་ཟད་སྱིར་བཏང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན། རྒན་ལགས་གཅྱིག་གྱིས་ཚོགས་ཐངེས་གཅྱིག་ཕེབས་ཐུབ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། 
སོབ་ཕྲུག་གྱིས་རྒན་ལགས་དརེ་འཕྲལ་སེལ་སད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་རདེ། རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་གྱིས་ཚོགས་ཐངེས་གཅྱིག་ཕེབས་མ་ཐུབ་
པ་ད་ེག་དུས་འཁྱིད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་སད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོར་སོབ་གྲྭ་དང་གནས་སྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཁག་ཁག་ཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོའྱི་དག་ེརྒན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ས་ོས་ོཡར་རྒྱས་འགོ་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཟབ་སོང་ལ་ཕེབས་པ་ཐགོ་ནས་སོབ་ཚན་གྱི་སོབ་གཞྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གྲུབ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཚགོས་ཐེངས་འཐལོ་
པ་བཞེས་དགོས་ཡདོ་ནའང་རདེ། ཉྱིན་གུང་གྱི་འཛནི་གྲྭ་ཚགོས་པའྱི་རསེ་ལ་དུས་ཚདོ་བཏང་ནས་དུས་ཚོད་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརནེ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་བདེ་སབས་ད་ེཚ་ོཚང་མར་བལྟས་ནས་ག་ོསྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཐབས་ཤེས་གཅྱིག་རེད། དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་
ཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒན་ལགས་ཚ་ོས་ཆ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེབསྱི་ཚགས་བེད་ཐུབ་
ཀྱི་རདེ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོས་རས་ཀྱི་རྱིགས་བེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དསེ་སོབ་ཕྲུག་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་འཕྲདོ་བསྟནེ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་སོབ་སངོ་། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་རགོས་པར་གནདོ་
སལེ་གྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་སོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ལམ་སྟནོ་ཚན་པའྱི་ངསོ་ནས་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་བསོར་བསོད་དུ་ཕེབས་སབས་བརོད་གཞྱི་ལྟ་བུ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་གྱི་བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
སོབ་གས་ོདང་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ེཡང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཆ་ནས་
འབལེ་བ་ཡོད་པར་བརེན་འཕྲོད་བསྟནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ལས་འཆར་ད་ེའདྲ་ཡོད་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོ
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ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་དང་དག་ེཆ་ེཚང་མའྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ནན་བསར་ནན་སོབ་གས་ོདང་ལམ་སྟོན་
གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་སོར་ངས་
ཏོག་ཙམ་མག་ོའཚོས་ཀྱི་ཡོད། ལ་ོདགུ་ཙམ་ཞྱིག་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་
སོང་། དེའྱི་སབས་ལ་ང་ཚ་ོམ་གྱིར་སོབ་ཚན་གྱི་སོབ་གཞྱི་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐནོ་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་
བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐནོ་ནས་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པ་གནང་སབས་ཁངོ་
ཚོའྱི་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་སོབ་ཚན་ད་ེམཐ་ོསོབ་ལ་ཡོད་ན། མར་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ས་ོསོའ་ིསོང་རྒྱུའྱི་སོབ་ཚན་ད་ེམ་གྱིར་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། ངསེ་པར་དུ་མ་གྱིར་འག་ོདགསོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཁྱྱིམ་
གྱི་ཆ་རནེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། ད་ེནས་ལས་འཆར་གྱི་དཀྱིལ་ནས་
གལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་མ་གྱིར་མཐ་ོསོབ་ད་ེབཙུགས་ཐུབ་པ་དང་། མཐ་ོསོབ་དརེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རེན་ནམ་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་
ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་ན། རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཚན་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ོགཉྱིས་རྱིང་ལ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བསབ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ནང་ཆོས་དང་སན། ནང་ཆོས་འཁྱིད་རྒྱུ། རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པའྱི་སབས་སུ་ས་ོསོས་དམྱིགས་
བཀར་གྱི་སོབ་ཚན་ད་ེམ་ཡྱིན་པ་རྒྱ་གར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་སོར་གྱི་སོབ་ཚན་འཁྱིད་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
བོད་ཡྱིག་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ས་ེཚན་གྱི་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཚན་ནང་ལ་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཡང་བླུགས་ཐུབ་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱད་ཆོས་གཙ་ོབ་ོད་ེངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པ་ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་བདོ་
ཀྱི་སད་ཡྱིག་སོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ེའདྲའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མ་གྱིར་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཚན་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརེན། མ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཚན་རྱིགས་གཅྱིག་གལ་ཏེ་སོབ་མ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིག་གནས་རབ་
འབམས་པ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། མ་གྱིའྱི་མཐ་ོསོབ་ལ་ངེས་པར་དུ་འག་ོདགོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཚན་ད་ེམེད་པ་
ཡྱིན་ན། མཐ་ོསོབ་གང་དུ་བསདོ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གསལ་བཤད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ངས་ཏགོ་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དུས་
ཞུས་ན་བསམ་སངོ་། 
 ད་ེནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་དང་འབལེ་བའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ལུང་པ་གང་
དུ་ཡྱིན་ནའང་། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ཆ་ེམཐངོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕུལ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ད་ེརང་
གྱི་སད་ཡྱིག་ད་ེསོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རནེ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལུང་པ་མང་པའོ་ིནང་ཡོད་ས་རེད། དཔརེ་ན། ང་རང་གྱིས་ཧ་ག་ོརྒྱུར་
ཁ་སོན་ང་ Denmark ལ་འག་ོརྒྱུ་རག་སོང་། དེའྱི་སབས་ལ་ ༢༠༡༧ བར་དུ་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སུ་
ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། ཕྱི་ནས་སབས་བཅོལ་བའམ། གནས་སསོ་ཡོང་མཁན་འདྲ་མྱིན་སོང་ཙང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སད་
ཡྱིག་ད་ེསོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བསབས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་ད་ེམེད་པ་བཟསོ་འདུག ཨ་རྱི་སོགས་ཀྱི་ནང་ལའང་ས་ོས་ོ
འག་ོསའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ད་ེསད་ཡྱིག་ནང་ལ་བཅུག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ད་ེའདྲ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་
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ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ངས་ནོར་མེད་ན། ལྷང་ཙམ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ Washington DC ལ་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་
ཡོད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ག་ོསོང་། ཏག་ཏག་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེས་མ་ཟད་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ང་རང་ཚ་ོའཛནི་གྲྭ་ཚགོས་སའྱི་འཛནི་ཁང་དང་མཐུན་རནེ་གྱི་ཐོག་ནས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ས་རདེ། དསེ་མ་ཟད་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ཏན་ཏན་རདེ། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པོའ་ིནང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ན་གཞོན་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་བསད་དུས། སད་ཡྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདངོས་
གནས་ཁ་ོཚོར་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཁ་ོརང་ཚོར་མཐུན་རེན་སོར་རྒྱུ་ད་ེཛ་དྲག་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གཅྱིག་
ཚརོ་གྱི་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་དནོ་གཅོད་ནས་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མདེ་བཙལ་དང་འཚལོ་བཞྱིན་པ་རདེ་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐེངས་གཅྱིག་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་སོང་། སེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེའདྲ་བཙུགས་ན་གང་འདྲ་ཡོད་ན། སེར་གྱི་
སོབ་གྲྭ་ད་ེའདྲ་བཙུགས་ན་འཛུགས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན། དསེ་མ་ཟད་སབོ་གྲྭའྱི་ཐགོ་ལ་སད་ཡྱིག་སོང་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་བདོ་སད་ད་ེ
བཅུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཐབས་ཤེས་གཏོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ང་ཚ་ོལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་གྱི་ནང་ལ་ད་ེཚའོྱི་སོར་ལ་གོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ང་ཚསོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བས་ན་ཡག་ས་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཚ།ོ ང་ཚ་ོའདྱིར་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད། འཛིན་ཁང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་མཐུན་རེན་དང་དག་ེརྒན་སོགས་ཚང་མ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། སོབ་
ཕྲུག་ཚུར་ཕེབས་དགོས་འདུག སོན་འག་ོདང་བཅལ་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ད་དུང་ཏགོ་ཙམ་ཡོད་ས་རེད། ལྷག་པར་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལས་རྱིམ་གཞན་
དག་ནང་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། བཞུགས་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ཚར་ན་བསམ་སངོ་སྟ་ེཕལ་ཆརེ་ཚར་རྒྱུ་སམེས་ཐག་ཡྱིན་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སྱི་འཐུས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཡོད་
པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་གནངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་འབོད་
བསྐུལ་དང་ཚང་མ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་དུས་ཚར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། བས་ཙང་ཁ་ོའབོད་བསྐུལ་དང་ལས་རྱིམ་མ་འོངས་པར་གནང་
རྒྱུ་འདྱི་ཚ་ོམ་འངོས་པའྱི་ལས་འཆར་ཁ་ོརང་གྱི་ནང་ལ་ཡང་ཆགས་བསད་དུས་གཅྱིག་ད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་གཞྱི་རྩའྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཁ་སང་བཀའ་བོན་གཞན་ཚའོྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་འདྱི་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འངོས་པའྱི་
སོན་རྩྱིས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་ད་ེབསྣམས་ཐུབ་རྒྱུ་གནད་འགག་གཅྱིག་རེད། 
གཞན་དག་ལས་འཆར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབང་གཅྱིག་བསྱིགས་རྒྱུ་རདེ། ད་ེབས་དུས་ཤེས་རྱིག་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ཕབེས་རྒྱུ་
དང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཁ་སང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་
ཞུས་གནང་འདུག་དེའྱི་རེས་ལ་ཡང་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན་
གནང་རྒྱུ་དང་བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ། 
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མཚུངས་མདེ་ཚགོས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚ་ེརྱིང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།དགངོས་ཤོག་ཁག་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༡། སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༡ དང་ ༢༢ སུད་སྱི་རྱི་ཀནོ་ཆསོ་འཁརོ་
དགོན་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་མྱི་ལ་ོལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩྱི་མཛད་སོར་མགོན་འབོད་ལྟར་ང་ོབཅར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༡༨ ནས་ ༢༢ བར་དགངོས་ཞུ། 
༢། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ལས་དོན་གཞན་གྱི་ཆེད་ཚོགས་བཅར་ཐུབ་མྱིན་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ 
༡༨ ནས་ཚསེ་ ༢༡ ས་དྲའོ་ིཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་བར་དགོངས་ཞུ། 
༣། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ལས་དནོ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་གྱི་ཆེད་བསོད་དགོས་པས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ 
པའྱི་ཚསེ་ ༡༩ ཕྱི་དྲའོ་ིཚགོས་དུས་བཞྱི་པ་དགོངས་ཞུ། 
༤། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༡ ས་དྲའོ་ིཚོགས་དུས་གཉྱིས་
དགོངས་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག། དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་ཁག་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ས་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩:༣༠ དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གནང་རྒྱུ། ཆུ་ཚོད་ ༡༠:༣༠ 
མུ་མཐུད་ལས་བསམོས་སན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བཤརེ་ལས་དནོ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་
སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༢:༣༠ གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང། ཆུ་
ཚདོ་ ༠༡:༣༠ མུ་མཐུད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་བག་ོགེང་ཐགོ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། ཆུ་ཚོད་ ༥ པ། 
སང་ཉྱིན་ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༥ རསེ་གཟའ་མྱིག་དམར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་
ཕེབས་རྒྱུ། ཆུ་ཚོད་ ༡༠:༣༠ ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གོས་འཆར་ཡོད་ན། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་
ཁག་གྱི་བརོད་པ་ ༡ དང་ ༢། ལས་བསམོས་སན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ 
ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན། ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༢:༣༠ གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༠༡:༣༠ མུ་
མཐུད་ག་ནས་ཅ་པ་བར་དུ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆུ་ཚོད་ ༥ པ། སང་ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ 
པའྱི་ཚེས་ ༢༦ ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཡོད་ན་ཕེབས་རྒྱུ། ཆུ ཚོད་ ༡༠:༣༠ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་དསེ་རེས་འབལེ་གཞུང་འབལེ་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང། ཆུ་
ཚདོ་ ༡༡:༡༥ ལས་བསམོས་སན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་
ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་དང་བཅས་ནས་དེ་ཉྱིན་ཆ་ཚང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག ཆུ་ཚོད་ ༥ པ། སང་ས་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 
༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ། 
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་མེད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་
ཡོད་ན་ཕབེས་རྒྱུ། གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཁག་བརདོ་པ་ ༣ དང་གཏན་འབེབས། གསལོ་ཚིགས་བར་
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གསངེ། ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་
དང་སགས་ནས་ད་ེཉྱིན་ད་ེཆ་ཚང་ཕབེས་རྒྱུ་རདེ་འདུག། ཕག་ཚོད་ ༥ པ། སང་ས་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་ཚགོས་གསངེ། རསེ་
གཟའ་པ་སངས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༨ དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དུས་ཚོད་མེད། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ལས་བསོམས་སན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་མུ་མཐུད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ཆུ་ཚོད་ ༡༢:༣༠ 
གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་། ཆུ་ཚདོ་ ༡:༣༠ བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། དྲུག་པ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། བདུན་པ། ལས་དོན་འཕྲོ་སོང་དགོས་རྱིགས། 
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ། བརྒྱད་པ། ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་སན་སནོ། 
 དགུ་པ། ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད། ཆུ་ཚོད་ ༥ པར། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོགས་ཚོགས་དུས་
དྲུག་པ་གལོ་བའྱི་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་བཅས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
གནངས་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའྱི་ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་ ༦ པ་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེརྱིང་གྱི་
ས་དྲའོ་ིལས་རྱིམ་དང་པ་ོདྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཨང་དང་པོ། དྲྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ། ཨང་དང་པ་ོ
སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་ས་ོསོའ་ིགསར་འབརོ་པས་བད་ེསྡུག་ཞུས་པ་ལ་བརནེ་ནས། ལྱི་ལྱི་
གོང་ས་ེལྟ་བུ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ལྟར། ད་དུང་ལེགས་གྲུབ་མ་ཟྱིན་པ་ཁག་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། གཉྱིས་པ། ལྱི་ལྱི་གོང་སེ་དང་པོར་
རྒྱག་དགོས་དོན་ནྱི་སན་ཞུ་འབོར་ས་བས་ཡྱིན་པ་ད་ེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་བད་ེསྡུག་སན་
ཞུ་འབོར་བ་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ད་ེདག་གྱི་ག་ོརྱིམ་སྱིག་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་ནང་ཇྱི་ཙམ་གྲུབ་
ཐུབ་མྱིན་ཚདོ་དཔག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའྱི་སར་
རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་དང་པའོ་ིལན། ༡༽ སལེ་ཀོབ་བད་ེསྱིད་སར་གས་ོགཞྱིས་ཆགས་སུ་གསར་འབོར་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༨༠ 
ལ་སདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན་པ་དང། མོན་ག་ོདང་ས་ེར་ལྡུན་སོགས་སུ་གསར་འབརོ་ས་རྱིང་གྱིས་རྱིམ་པས་
ལག་བསྟར་འབད་བརྩོན་ཞུ་འཆར་ཡྱིན། ༢༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སོད་ཁང་དཀའ་ངལ་ཞུ་འབོར་བ་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས 
༡༣༦༡ ཙམ་བྱུང་ཡདོ། ཐ་ོགཞུང་ཕུལ་འབརོ་ས་རྱིང་རའེུ་མྱིག་ཟུར་འཛར་ཀ་པ་ནང་གསལ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲསོ་དནོ་དྲྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་སབས་ལ་སྱིར་བཏང་དའེྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་མང་
པ་ོགནང་ཚར་བ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆུ་ཚོད་མང་པ་ོམ་བཀག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐགོ་མ་དེར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ 
པ་དང་སབས་ ༡༥ པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསར་འབོར་དེ་ཚོ་ལ་མགོ་བཅུག་ས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག།སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་
ཕོགས་ལ་གོམ་པ་ཞེང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སོས་ཏེ་ལས་ཀ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་ལས་ཀ་འགོ་མུས་ཡྱིན་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་བསྟོད་
བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་མཐུན་
རེན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རྐང་རྩེད་ས་ོལ་ོརྩེད་ས་དང་ལག་རྩེད་ས་ོལོ་རྩེད་སའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་འག་ོསོང་
མང་པ་ོབཏང་གྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་བསྡུས་པའྱི་
ཐོག་ནས་འབུམ་བརྒྱ་དང་གཉྱིས་བརྒྱ། སུམ་བརྒྱ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབཏང་གྱི་འདུག།ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གྲུབ་འབས་
ཡྱིན་ནའང་གང་མགོགས་མགོགས་ཐོན་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་རེད་ད་ེད་ལྟ་ད་ེལས་རེས་ལ་འབོར་བ་ཟེར་
ནའང་མྱི་འདུག།གསར་འབོར་བ་ད་ེཚོའྱི་མག་ོའཛུལ་ས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཛ་དྲག་གྱི་ག་ོརྱིམ་འདྲ་པ་ོསྱིག་སྟངས་དེ། དང་པ་ོགསར་
འབོར་བ་ད་ེཛ་དྲག་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་དངུལ་ད་ེཚ་ོད་ེལ་བཏང་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དྲྱི་བ་རང་གནང་
རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེནས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ད་ེའདྲ་བས་ནས་བཏང་ན་ཡག་པ་ོམེད་འགོ་
ཞེས་མྱི་མང་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་ལ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་
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འདུག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ།དྲྱི་བ་ནང་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་ནང་ཇྱི་ཙམ་གྲུབ་ཐུབ་མྱིན་
ཚདོ་དཔག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟརེ་བ་ད་ེལ་བཀའ་ལན་མྱིན་འདུག།ད་ེལ་ཚོད་དཔག་རང་བཞྱིན་གྱི་ལན་ཞྱིག་གནང་བཞག་
ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དྲྱི་བ་འདྱི་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཚདོ་དཔག་བདེ་ནས་ལན་ད་ེཕལ་ཆེར་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ཉྱིན་དང་པ་ོ
རང་ལ་ཕུལ་ཡོད་དྲན་གྱི་འདུག།སོང་ཙང་མདརོ་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་འཕྲསོ་འཛར་གྱི་དུས་
ཡུན་རྱིང་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོསེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་མཁན་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་ོསབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། འཕྲསོ་དནོ་དྲྱི་
བ་གཉྱིས་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།སྱིར་བཏང་དྲྱི་བ་མེད་ད་ེད་ལྟ་དེར་རེའུ་མྱིག་ལ་བལྟ་དུས། ག་ོབུར་དུ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲན་བྱུང། རེའུ་
མྱིག་ནང་ལ་ཞུ་སན་འབོར་ཚསེ་ལ་བལྟ་དུས། ས་ེར་ལྡུན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣།༡༠།༢༤ དང་སལེ་ཀབོ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤།༡༠།༢༠ ཞསེ་
འཁོད་འདུག།བས་ཙང་སེལ་ཀོབ་ལ་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་དང་ས་ེར་ལྡུན་ལ་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེ
གཉྱིས་འབོར་སར་རྱིང་གསུངས་རྒྱུ་དེ་དང་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འགལ་བ་ཞྱིག་མེད་དམ་བསམ་གྱི་
འདུག།གོ་བུར་དུ་དེར་ལྟ་དུས་ཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་སེས་པས་ཡར་ལངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞུ། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།རྩ་བའྱི་སེ་ར་ལྡུན་གྱི་སན་ཞུ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་ལ་འབོར་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སེལ་ཀོབ་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལ་རེད། སབས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བང་སྱིག་རྒྱུ་ད་ེས་ེར་ལྡུན་ནང་ཡོད་པའྱི་མྱི་
འབོར་ད་ེསབས་ད་ེདུས་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་མཐའ་མའྱི་མྱི་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་ད་ེས་གནས་
འག་ོའཛནི་གྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་འབོར་རྒྱུ་ད་ེརསེ་ལ་འབརོ་བས་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་རེས་ལ་ལྷག་
པ་རདེ་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲསོ་དནོ་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ནས་འབོར་བ་ཕྱི་འབརོ་ད་ེཚ་ོདང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཁ་སང་ངས་དྲྱི་
བ་བཏང་བ་ད་ེསྱིར་བཏང་བོད་ནས་འབོར་བ་ད་ེཚ་ོལ་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་བེད་པ་དང་ས་གནས་
ནས་སན་ཞུ་འབོར་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་རེད་འདུག།ད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་ལམ་ལ་ོལྔ་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་
གེང་སོང་བེད་ནས་ལ་ོགཉྱིས་དང་གསུམ་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་རང་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་
འདེབས་ནང་ལོགས་ལ་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལབ་ནས་ནམ་རྒྱུན་གྱི་བཀའ་ལན་ད་ེརདེ། ཁ་སང་ངས་དྲྱི་བ་བཏང་བ་ལ་ད་ལྟ་
བར་དུ་ལ་ོད་ེའདྲ་མང་པ་ོནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ད་ེཧ་ལམ་དངུལ་དང་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་གྱི་རེད། ནང་
སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་ས་ཆ་ག་བ་ཡོད་པ་རདེ། ས་ཆ་ཡོད་ན་ཁྱེད་རང་ཚསོ་ཡར་ལ་གསུངས་དང། ས་ད་ེལ་འདུག་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན་
ང་ཚསོ་བལྟ་དགོས་གསུངས་སོང། དངུལ་དང་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ་སའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་གནང་ཡོད་དམ། དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་
གནང་ཡདོ་དམ་ཞེས་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསུངས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཁ་སང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ད་ེལ་ལན་རགས་མ་སངོ། 
ནང་སྱིད་ནང་ལ་ཕེབས་ཟེར་ནས་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབ་བྱུང། ཉྱིན་མ་གཉྱིས་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། དྲྱི་བ་ད་ེལ་ལན་ག་སྱིག་བདེ་ཡོད་པས་
ཐོག་ནས་བསར་དུ་དྲྱི་བ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེབོད་ནས་འབོར་པ་ད་ེཚ་ོཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་
འཁོད་པ་ད་ེ ༢༠༡༣ འཁོད་འདུག ལྱི་ལྱི་གོང་ས་ེད་ེརྒྱབ་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཧ་ལམ་འདྱི་ཚུར་ལ་
འབོར་བ་དང་སན་ཞུ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ལོར་ཡྱིན་གྱི་རདེ། དང་པ་ོད་ེལ་བརྒྱབ་པ་རེད། སན་ཞུ་འབརོ་བའྱི་བང་རྱིམ་
བཞྱིན་ལས་ཤག་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་དུས་ད་ེཚ་ོསནོ་ལ་བདེ་པ་རདེ། ཧ་ལམ་ལ་ོབརྒྱད་ཙམ་འག་ོབ་རདེ། དའེྱི་རང་ཐགོ་ལ་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁང་པ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་ནས་འབརོ་བ་ད་ེཚ་ོལ། དཔ་ེབཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་སབོ་གྲྭར་འག་ོརྒྱུའྱི་སོབ་ཡནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། འཕྲདོ་བསྟེན་གྱི་ཐགོ་ནས་སྱིར་བཏང་
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སན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་ཁུངས་ཡདོ་པ་རདེ་ད་ེཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་འབརོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ། ད་ལ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་
མྱི་བརྒྱ་ཡང་འབོར་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ན་ནྱིང་ཡང་གཅྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེམེད་ན་ཁང་དོད་ཀྱི་མཐུན་རེན་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། ཁང་དོད་ད་ེཆེན་པ་ོརེད། མང་མཐའ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཕྲུ་
གུའྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ངས་གསུམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ༡ ཁང་དོད། ༢ སན་ཡོན། 
༣ ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན། ཁང་པ་ཁ་ོརང་ཚསོ་མག་ོའཛུལ་སའྱི་ཐབས་ཤེས་དང་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་ས་ཆ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དཀའ་ངལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཞུང་ཞྱིག་གྱིས་ག་སྱིག་བེད་དུས་ས་ཆའྱི་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ངས་ན་ནྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔ་ེབཞག་ན། སེར་གྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཀྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དྲྱི་བ་རང་ཕེབས་
རོགས་གནང། ད་གྱིན་གོང་དུ་ས་ཆ་དང་དངུལ་གྱི་སོར་ལ་དྲྱི་བ་གནང་ཟྱིན་བསམ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
ནམ་མཁའ་ཆར་པ་བཏང་ནའང་ས་ལ་ཆར་པ་མྱི་འབབ་པའྱི་ཁང་པ་ད་ེའདྲ་ཐབས་ཤེས་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སེར་གྱི་ལས་
ཀ་ལ་ཐུག་དུས། གཞུང་གྱིས་ད་ེའདྲ་བེད་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། གངས་སྱིད་ཁུལ་དང་སྣ་ེ
ལེན་ཁང་དང་། ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་ནས་འབོར་མཁན་ཚོའྱི་ཆདེ་དུ་རེད། སྣ་ེལེན་ཁང་དེ། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་
ཡྱིན་ན་བོད་ནས་འབརོ་བ་ད་ེཚའོྱི་ཆདེ་དུ་རདེ། ད་ེགཉྱིས་ཀ་སྟོང་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལམ་ལས་ཀ་ད་ེམེད་པ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། ལས་ཀ་ད་ེང་ོབ་ོགཞན་པ་ལ་སྒྱུར་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྣ་ེལེན་
ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚ་ོཡོད་པའྱི་སབས་ལ་ས་ཆ་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཉན་བད་ེཔ་ོརང་
ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ས་ཆ་དང་རྩ་བའྱི་གཞྱིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་བེད་རྒྱུ་ད་ེཆ་རེན་ས་ཆ་དང་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་རག་
ལས་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ས་ཆ་དང་དངུལ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེག་ར་ེབཏང་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་ནས་བཀའ་ད་ེགནང་སངོ་། 
ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་ཉ་ེཁུལ་ལ་ས་ཆ་རག་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ས་རསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ད་ལྟ་ས་ཆ་ཉོ་ཚོང་བེད་བསད་མཁན་གྱི་བར་ཁེ་བཟང་བསད་མཁན་རྱིགས་ property dealer broker དེ་འདྲའྱི་
མཉམ་དུའང་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། ད་ལྟ་ལས་འཆར་འག་ོདང་འག་ོམུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གཏན་འཁེལ་
བའྱི་མཚམས་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ས་ཆ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད། ལས་འཆར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གཞྱི་ནས་འཆར་
གཞྱི་བཟསོ་ནས་གཏོང་བ་མ་གཏོགས། ལས་འཆར་གང་ཡང་གཏན་མ་འཁལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་བསྡུ་སོང་བདེ་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་
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ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཆ་གཅྱིག་གཏན་འཁེལ་བའྱི་མཚམས་ལ་འཆར་གཞྱི་བཟསོ་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ལས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་བསད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་རེད། འཕྲདོ་བསྟེན་རདེ། ད་ེཚོའྱི་
ཐོག་ལ་བོད་རྱིགས་གཅྱིག་མཚུངས་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། 
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་གོང་ས་ེལྱི་ལྱི་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཞུགས་ས་སདོ་གནས་
ད་ེཁ་ཁ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། སྱིག་འཛུགས་ད་ེཆ་ཚང་ས་གནས་ས་ེདག་ེགཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་ལ་ལྟ་རོག་བདེ་
དགོས་པའྱི་བཀོད་མངགས་བས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་རུ་ཕྲུ་གུ་འཇུག་རྒྱུ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་བྱིས་པའྱི་ཐོབ་ཐང་སོད་རྒྱུའྱི་
རྱིགས་ད་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་རང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་སྣ་ེལེན་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ལན་ད་ེཐད་ཀར་ང་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་བ་ོཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ་ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་བསད་པའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་གསུམ་
བཞྱི་ཞྱིག་ལྷག་འདུག།སངོ་ཙང་ད་ེལ་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་བས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆོད་ཀྱི་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། མུ་མཐུད་ལས་བསོསམ་སན་
སོན་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཅ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་
དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག འཕྲོས་ད་ེམུ་
མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་གྱི་དྲྱི་བ་ཆ་ཚང་གྲུབ་པ་འདྲ་བོ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གཟའ་སེན་པའྱི་ཉྱིན་སྱི་འཐུས་
གཞན་རྣམས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྲྱི་ལན་ལུས་བསད་པ་དང་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོམ་བྱུང་བ་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང་། ད་ེད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེསྱིག་བཞུགས་མེད་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་རྱིམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་སོང་། ད་ེཁ་སང་གསལ་
བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ོརང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག།སྱིར་བཏང་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་མང་ཆེབ་ས་ོས་ོཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག།དྲྱི་བ་
དེའྱི་ནང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཐོན་པ་ཚང་མ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་དོན་བས་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་ད་ེང་ཚོས་བཞསེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་ཁ་སང་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༢ ནང་ལ་ཀཾཔཱུ་ཊར་
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འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སོབ་ཁྱིད་བདེ་ཐུབ་པའྱི་འཛནི་ཆས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Smart class ད་ེསོབ་གྲྭ་ག་ར་ེག་རའེྱི་
ནང་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། སོབ་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་དེ། CST མོན་གོ། སཾབ་ོཊ་སོན་ཊ་sahib SOS TCV 
སེལ་ཀོབ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ། CST མ་སུ་རྱི། སཾབ་ོཊ་ཅོན་ཏ་ར། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ། CST རྡོར་ར་ེགྱིང་། CST སྱིམ་ལ། བོད་
ཁྱྱིམ་སུ་ཇཱ། བོད་ཁྱྱིམག་ོཔལ་སྤུར། བོད་ཁྱྱིམ་རཇ་སྤུར། བཅས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ Smart class མཐུན་རེན་སར་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དགེ་རྒན་གནས་སོའ་ིསོར་ལ་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་གནས་སོའ་ིསྱིད་བྱུས་
གཏན་འབེབས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགན་འཛནི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ས་ོགཏོང་དགསོ་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་
ཡྱིག་ཆ་ད་ེའདྲ་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ས་ོགཏངོ་དགོས་མེད་བལྟ་ཡྱི་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་དཔ་ེམཛདོ་སརོ་ད་ེརེད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ། དཔ་ེ
མཛོད་ད་ེས་ཆ་ག་བར་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུག།སྱི་སོད་དཔ་ེམཛོད་ཅྱིག་དང་སོར་བསོད་དཔ་ེམཛོག་ཅྱིག་གྱི་མཐུན་རནེ་སར་བཞག་
པ་ད་ེས་གནས་ག་བར་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སངོ་། ད་ེཀ་ོལྱི་གལ་ཆགས་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་དང་མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་ང་ཚ་ོལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས ༢༢ ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་
རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཙམ་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། ན་ནྱིང་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལ་ཟུར་བཅད་
ཞབས་སྟེགས་ ༢༢ ནང་ནས་ ༦ བེད་སོད་བཏང་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དག་ག་རེ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག BSC B.Ed བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་མྱི་འདུག Diploma 
chemical engineering ཞབས་སྟེགས་གཅྱིག་འདུག དེ་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་མྱི་འདུག།Diploma electrical 
engineering གཅྱིག་འདུག།ད་ེད་ལྟ་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ Diploma printing ད་ེལ་ཞབས་སྟེགས་
གཉྱིས་འདུག།ད་ེདག་རྱིགས་ལ་སན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་མ་བྱུང་བར་བརེན་ ༢༢ ནང་ནས་ ༦ བེད་སདོ་གཏངོ་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་ཤེས་རྱིག་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་དང་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་།ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མཛད་འགན་བཞེས་
ནས་ད་ེརྱིང་ཚགོས་འདུ་ཕབེས་དང་པ་ོཡྱིན་དུས་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པ་དང་ཆབས་གཅྱིག།དང་པ་ོབསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་
ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དོན། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩའྱི་ཆེད་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ 
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visionary leader ཞེས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་བོད་པ་ identity ཉར་ཚགས་བདེ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བར་ལ་ོདྲུག་བཅུ་ཕྱིན་ནས་མ་འངོས་བོད་
ཀྱི་སོན་རྩ། ལ་ོདྲུག་བཅུའྱི་རེས་ལ་འབས་བུ་གང་ཐོན་པ་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཟྱིགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ས་ོསོས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན། སོབ་ཚན་སྱི་དང་གང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་སྣ་ེའཛམོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དངོས་གནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་ཡོངས་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 

Refugee ཚང་མའྱི་ནང་ནས་འདྲ་འདྲ་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་དང་། སོབ་སོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ག་ོསབས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ནས་བརྒྱ་ས་ོསོས་མ་བངས་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏགོས་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་མྱི་ལ་ོདྲུག་བཅུའྱི་ནང་ལ་
༸གོང་ས་མཆོག་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རྱིམ་བོན་གྱིས། བོད་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་རྱིམ་བོན་བགྱིས། དམྱིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་སེ་
ཚན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེརྒན་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སོང་པ་རྱིམ་བོན་གྱིས་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ལ་ོདྲུག་བཅུའྱི་ནང་ལྟ་དུས་ཧྲ་
ཐག་ཐག་ཅྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ལ་ཚང་མས་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ལས་བསམོས་ཁ་
སང་སོག་སང་ཞུས་པ་རེད། ལས་དོན་མང་དག་ཅྱིག་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལས་ཐོག་རེད། སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་ལས་ཐོག་རེད། 
ལས་འཆར་སྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་མང་དག་ཅྱིག་དང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོརེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟ་ས་གནས་ལ་སོར་བསོད་འགོ་དུས་ས་གནས་ཁག་ལ་བོད་སོབ་
འཛནི་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེབརྩྱིས་བཞསེ་པའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་མ་གཏགོས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་
བདེ་བས་ོགཞག་རདེ། ལས་བེད་བས་ོགཞག་གནང་པའྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་གྲྭའྱི་འཛནི་ཆས་རདེ། ཁརོ་ཡུག་རདེ། ཉམས་གསོའ་ིལས་
གཞྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་འདུག།ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་
སོང་གྱི་ཐོག་ལ་རྱིག་པ་སྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་ཕ་མ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་དགའ་ཚརོ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དག་ེརྒན་དང་འཛིན་
སོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག།ང་འག་ོསའྱི་ས་ཆ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚབ་བས་ནས་སོང་དུས། ད་ེདག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོདང་མྱི་མང་ཚང་
མ་ཧ་ཅང་དགའ་སབོས་ཆནེ་པ་ོའདུག།ད་ེདག་ལའང་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འཁདོ་འདུག།ཁག་
ཅྱིག་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་སོང་། བོད་རྱིགས་ལྷག་བསམ་ཅན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ག་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཏན་སོབ་ད་ེདག་ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་ལྷག་
བསམ་ཅན་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་ལས་བདེ་ལྷག་བསམ་ཅན་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་ས་ོསོའ་ིདུས་ཚདོ་དགུ་པ་ནས་ལྔ་དང་བཅུ་པ་ནས་
བཞྱི་པ་བར་མ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞོགས་པ་ས་མ་ོནས་ཕྱི་དྲོ་ཕྱི་བོ་བར་ལས་འགན་འཕར་མ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་ཁྱིད་
གནང་རྒྱུ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་རེད། དགོས་མཁོའ་ིསོབ་གས་ོལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དེའྱི་ནང་
ནས་ཉམ་ཐག་དྭ་ཕྲུག་ཚང་མ་གཏན་སོབ་ལ་མ་བཞག་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཚོར་གཡས་བསོར་
གཡོན་བསོར་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འདྱིའྱི་ནང་མྱིང་འགོད་མ་བྱུང་བ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཡང་ང་ཚ་ོཚང་
མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་།ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་དང་
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འབལེ་བའྱི་དགོས་འདྲྱི་གཉྱིས་ཞུ་ཆགོས་པ་བགྱིས། སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ང་འག་ོསའྱི་ས་ཁུལ་ད་ེ
ཝ་ར་ཎ་སྱི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་ལ་འབོད་བསྐུལ་དང་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཐབས་ཤེས་གནང་གྱི་
ཡོད་གསུངས་སོང་། 
 དནོ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད། དོན་ཚན་དང་པ་ོད་ེདག་ེརྒན་འོས་སོང་། སྦུན་དར་གྱི་དག་ེརྒན་འོས་སོང་ཕ་གྱིར་ལ་གནས་སོས་
བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ལ་འག་ོབསད་འདུག སབས་ད་ེདུས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཉུང་ཉུང་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཚན་ཁག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་དག་ེརྒན་ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ་མ་སེབས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཐུས་ཤོར་འག་ོབའྱི་སེམས་ཚརོ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་
འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག།སོར་བསོད་ཚར་བ་དང་ལྷན་ཁང་ཁག་བཅར་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆ་ེམཆོག་ལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གསང་ཡོད་དམ། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་དམ་ཞེས་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དོན་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེཡང་ད་ེག་རང་ཡྱིན། Banaras Hindu University མཐ་ོསོབ་ལ་ཕེབས་མཁན་སོབ་ཕྲུག་༨༠ 
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལོ་ལྟར་དངུལ་ capitation fees དེ་འབུལ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་དང་པོ་
འཛུལ་དུས་ནས་དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ foreign student quota ཐོག་ནས་འབུལ་དགོས་སའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་དང་། ལ་ོལྟར་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་འབུལ་མ་དགསོ་པ་དང་། 
དཀའ་ངལ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ 
University ཡྱི་མཛད་གཙ་ོལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་གསང་རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། ད་ེས་འབད་
རྩནོ་ཞུས་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ད་ེགསང་ཡོད་དམ་དུ་དུང་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ཡྱིན་ནམ་
ཞསེ་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་ལ་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ས་ོསོའ་ིགཟྱིགས་ཚུལ་དང་སེམས་ཁུར་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཡདོ་པ་རདེ། མང་
ཆ་ེཔ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་ཁག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལའང་བསར་རྒྱབ་སོར་ཟེར་ནའང་རེད། སྣོན་
པའྱི་ཞུས་ན་དྲན་གྱི་འདུག།དང་པ།ོ བོད་ཕྲུག་ཤེས་ཡནོ་ཡར་རྒྱས་ཟརེ་དུས་སོབ་མ་དབུས་ཞག་ཟརེ་ནས། བོད་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡནོ་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རདེ། ལས་བེད་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་རོགས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྱིག་པ་
སྱིམ་ས་ད་ེབོད་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོར། བོད་ཕྲུག་ད་ེང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། གཟྱིགས་སོང་
གནང་ཕོགས་སོར་ལ་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ལ་ོདྲུག་བཅུའྱི་ནང་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐད་ཀར་འཛིན་
སོང་འོག་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ཐད་ཀར་འཛིན་སོང་འོག་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། སེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་དང་ད་ེ
བཞྱིན་ཟུར་སོང་ས་ེཚན་གྱི་ངོས་ནས་རེད། གང་ལྟར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་ལ་སྱིན་པའྱི་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་བས་ནས་ཚང་
མས་ལས་ཀ་ད་ེདག་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཕྲུག་ད་ེགང་སར་བཀྲམ་བསད་དུས་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱིས་ཤེས་པ་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་གངས་ཀ་ད་ེཤེས་རྱིག་གྱི་འཛིན་སངོ་ལྟ་སོང་འགོ་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་མང་བ་དང་། སོབ་གྲྭ་
དང་སོབ་གྲྭའྱི་ཁང་པ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ད་ེམང་བ་དང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ CTA དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
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གཙ་ོམཆོག།ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐད་ཀར་འཛིན་སོང་འོག་ལ་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་ད་ེསོབ་ཕྲུག་ད་ེཉུང་བ་དང་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་
རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཐད་ཀར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཀ་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་སྣང་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག།སྱི་
ཡོངས་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་སོབ་སོང་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུར་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་ག་ོབསྡུར་སང་
ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་དུ་ཁྱིད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཚོར་གྱི་འདུག།ད་ེབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཡར་
རྒྱས་བཏང་ནས་མང་པ་ོཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མདེ་དུས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་སབེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཐབས་ལམ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཐབས་ལམ་དང་འབེལ་ནས་དམྱིགས་བཀར་གྱི་དག་ེརྒན་ལ་
མཐུན་འགྱུར་སར་ཕགོས་སོར་ལ་ཆ་ེམཐོང་དང་འབེལ་བའྱི་དངུལ་དང་འབལེ་བ་ཡང་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་
གྲྭ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། ད་རྱིང་རང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་སད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བདེ་ཀྱི་གསོལ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་དུས་ཚོད་དང་དགོས་
མཁོ། ད་ེབཞྱིན་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་བ་དང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་བཀའ་
མོལ་སྱི་ཚོགས་གང་ས་གང་ལ་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ངས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་ལས་བེད་སྱིག་ཁོངས་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་མྱི་ཚ་ེཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་
ནང་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། མང་དག་ཅྱིག་རྒས་ཡོལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། རྒས་ཡོལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གསོག་
དངུལ་ཁག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོའདུག་
ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་ཟེར་བ་ད་ེཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡོང་ཆོག་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག།བོད་ཁྱྱིམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་
ཐུགས་ཁག་མེད་པ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་སྱི་ཚོགས་ནང་ག་ཚོད་ཙམ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་
བརྒྱ་ཆ་མང་ཆ་ེབ་བདོ་ཁྱྱིམ་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་མག་ོཅོག་ཅགོ་བས་ནས་སབོ་སངོ་
བས་ནས་སོབ་སངོ་ཡོད་པ་དང་ཡོད་ལ་མེད་ལ་དང་མང་པ་ོཞྱིག་སབོ་སངོ་གྱི་ག་ོསབས་བཞེས་ནས་སབོ་གྲྭ་འགམེ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་
ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེདང་བོད་གཞུང་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་ཐོག་ནས་བྱུང་པ་རེད། ད་ེདག་
མཁྱནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལ་འག་ོསོང་གནང་མཁན་རདེ། རགོས་ཚགོས་ཐབས་ཤེས་གནང་། ད་ེནས་ས་ཆ་ཡྱིན་ནའང་ཉ་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཁང་པ་སོགས་ཚང་མ་གཞྱི་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡར་ལ་འབུལ་མཁན་ནྱི་ཡོད་མ་
རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་ཟེར་བ་ད་ེཉུང་རུ་ཆགས་རྒྱུ་དང་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་
ཏན་ཏན་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕོགས་གཞན་པ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལྟ་སོང་འོག་ལ་སོབ་གྲྭ་བརྒྱབ་ནས་དའེྱི་ནང་འཛུལ་ཆགོ་རྒྱུ། དག་ེརྒན་ག་ཆ་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་བས་ནས་ལ་ོ
དང་ལ་ོནས་བ་ེབ་མང་པ་ོཕུལ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཡང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་སོབ་གྲྭ་མང་བ་དང་མཐུན་རེན་
མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་དངུལ་མང་བ་ཡོད་ན། བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པ་རདེ། སྱིག་འཛུགས་ནྱི་གཅྱིག་རདེ། ༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱི་གྱིབ་བསྱིལ་འོག་ལ་གཅྱིག་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་སེར་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོཞུས་མེད་ན་མེད་པ་རེད། ཧང་སང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲའྱི་



84 
 

མཐུན་འགྱུར་སར་མདགོ་ཁག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ཕར་ཙམ་དང་གཅྱིག་ཚུར་ཙམ་
ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་ལ་ོནས་ལ་ོདང་ཉྱི་མ་ནས་ཉྱི་མ་བས་ནས་བོད་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ད་ེའཐུས་ཤོར་འག་ོཡོང་དྲན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་དང་སགས་ལྷུག་པ་ོགནང་པའྱི་ཐོག་ནས་ mutual understanding གུ་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་ཏ་ེའབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་
ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ད་ེནས་གནས་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་མདོར་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་ཅྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོག་རེ་ཡོད་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག moral education ཆོས་ལ་མ་རེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོར་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་འདྱི་ནས་ལས་གཞྱི་ཟབ་
སོང་གནང་བ་དང་དངསོ་སུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕེབས་བསད་པ་མང་དག་ཅྱིག་འདུག།ད་ེདག་ལ་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཧ་ཅང་
ལེགས་པ་གནང་འདུག།བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་དགོས་མཁ་ོལ་བསྟུན་པའྱི་ས་གནས་ཁག ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་རྱིགས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ཁ་ཆ་ེཡང་ཡོད་པ་རེད། ཡ་ེཤུའྱི་པ་ཡང་ཡོད་པ་
རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁ་ཁ་བ་ཁ་རེད། ད་ེའདྲ་དགོས་མཁོའ་ིདབང་གྱི་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་འགོ་བ་འདྱི་ལ་དཔེ་
རླབསཆེན་པ་ོའདུག།བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་བསམ་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མཐའ་མ་དེར། དགེ་རྒན་གྱིས་
མར་སོབ་ཁྱིད་གནང་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོདག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། སོབ་མ་ལ་འཇུ་པ་ཞྱིག་སོབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོདང་། ས་ོསོའ་ིགནས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ག་ར་ེཡོད་མདེ་ལ་མ་བལྟོས་པར་འཇུ་བ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་ད་ེལ་བརྩ་ེབའྱི་ཐགོ་
ནས་སོབ་པ། སེམས་པ་རྣམ་དག་དང་སྱིང་ཉ་ེབའྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འཇུ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག།སོན་འག་ོནས་མཐ་ོཔ་ོག་ཚོད་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་ཡང་མཛའ་
བརྩ་ེམང་དྲགས་ནས་ས་མཚམས་ཏག་ཏག་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་སབོ་ཕྲུག་ཆ་ེབའྱི་ནང་ལ་ལས་བདེ་བར་རྙགོ་ག་ད་ེའདྲ་ལྷག་པའྱི་ཉནེ་ཁ་
ཡོང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡྱིད་གཟབ་གནང་པའྱི་ཐགོ་ནས་དངོས་གནས་ compassion ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 མཐའ་མ་དེར་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་བེད་གསར་པའྱི་ཐོག་ནས་།ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་འགན་ཧ་ཅང་གྱི་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས། ལས་བེད་གསར་པའང་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཛིན་གསར་
པའང་མང་པ་ོཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ར་ེཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལབ་གེང་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེཡྱིན་
མྱིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་གོང་རྱིམ་གྱིས་ཐག་ཆདོ་རདེ། ད་ེགནང་སྟངས་གནང་ལུགས་ཀྱི་སོར་ལ་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོདང་ལས་འཆར་
མང་པ་ོཡོད་ཅེས་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའཛིན་སོང་དང་དག་ེརྒན་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་
བར་ལ་འབེལ་ལམ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མའྱི་མཐའ་མ་འདྱི་ད་
ལྟའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན་ career counsellor ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ེམྱིན་
རྱིགས་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཆ་ནས་བུ་ཕྲུག་ལ་ slow learners རྱིག་པ་
ཞན་པ་ད་ེཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིག་པ་སྱིམ་སྟ་ེསོབ་ཁྱིད་ལ་ཐུགས་སྣང་འཕར་མ་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་
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ཡོངས་ནས་ཡོད་པ་ད་ེཡངས་རྩ་ེསང་ལ་ཡར་སནོ་རེད། མེད་པ་ད་ེཡོད་པ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབལེ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེ
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་སུ་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་
ཁང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦༢ དང་ནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉརེ་ཁང་ལ་སབོ་ཕྲུག་གངས ༡༤ བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་སོབ་
ཕྲུག ༧༦ ལ་སོབ་ཡོན་གནང་མུས་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེའྱི་སོར་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དང་པ་ོས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་
སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦༢ ལ་གནང་བསད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། གཞན་དག་ག་
ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་དགསོ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཕྲུག་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། 
ཉ་ེཆར་ག་ོརྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ནང་ནས་དག་ེརྒན་ཞྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་ནས་སོབ་ཕྲུག་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་
ཕབེས་ཚར་རདེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་ོབསད་པ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནོར་གྱིང་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མདེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཞན་པ་ད་ེར་ཝང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དའེྱི་སོར་ཡྱིན། ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྱིར་བཏང་དྲྱི་བ་
གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ་དེའྱི་ཁ་སྣོན་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེསོབ་གྲྭ་དེར་སོབ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འདུག 
ཉུང་ཉུང་ཆགས་དགོས་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག།དང་པ་ོསོབ་གྲྭ་དེར་ཉལ་ཁང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཉལ་ཁང་མེད་ཙང་
འབས་ལངོས་གཙསོ་པའྱི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་ཐག་རྱིང་ས་ཁག་ནས་ཡངོ་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོདའེྱི་ནང་ལ་སདོ་ཐུབ་རྒྱུ་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག།གཉྱིས་པ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ད་ེག་རང་གྱི་ནང་ལ་སབོ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས། སྱིར་
བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཆགས། དའེྱི་ནང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་མཁན་ཧ་ལས་པའྱི་ཉུང་ཉུང་
ཆགས་བསད་འདུག།ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་སོགས་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དར་སོལ་ལྟ་བུ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལྟ་སྟངས་
ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་འདུག བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་ས་ོབ་ཡྱིན་པ་དང་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་འདུག།ལྟ་སྟངས་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཕ་མ་གཙ་ོབ་ོབས་པའྱི་བོད་པ་ད་ེཚསོ་ནརོ་
འཁྲུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་སམ། སབས་ད་ེདུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ང་ཚ་ོབོད་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ས་ོས་ོབོད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་ག་ེཡག་པ་ོབསབ་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་
ལམ་སྟོན་བས་ཡོད་དེ། གང་ལྟར་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོངན་པ་ལ་ཞེན་རྒྱུའྱི་བག་ཆགས་ཤྱིག་འདུག ད་ེགཅྱིག་རེད་འདུག།ད་ལྟ་ང་
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རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེསར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ར་ཝང་ལའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚག་ཚདོ་པ་ོཞྱིག་
དང་ཉལ་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་རྡརོ་སང་གསུམ་གཙ་ོབ་ོགྱུར་བའྱི་བོད་པ་ཡོད་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་ཚ་ཚང་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རདེ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སང་ཏོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེས་ོབརྒྱབ་ཚར་རདེ། ཀ་ལོན་སྤུངས་ལ་
ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚག་ཚུད་པ་ོམེད་པ་དང་ཁང་པ་ད་ེཚ་ོརྙྱིང་པ་ཆགས་ནས་ཆར་ཞོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ། དཀའ་
ངལ་ད་ེའདྲ་ཕྲད་ཚར་དུས་ར་ཝང་ལར་བཞག་ན་མ་གཏོགས་ས་ཆ་གཞན་པ་འཇོགས་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ཝང་ལའྱི་ད་ེས་ཆ་སྤུས་དག་པ་ོདང་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ། ཧ་ལས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་སོང་
བས་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་སོང་བེད་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་བསད་འདུག།ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་མྱི་སོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཆགས། ད་ེནས་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཉུང་ཉུང་ཆགས། ད་ེ
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག།ངེས་པར་དུ་ད་ེལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཉལ་ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག།ས་གནས་གཞན་དག་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་གང་ལྟར་དེའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་
ཡོད་པའྱི་ས་ོགྲྭ་ཚང་མ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ར་ེབ་ཆ་ེཤོས་ད་ེར་ཝང་ལ་ཆགས་བསད་འདུག།ད་ེལ་ངེས་པར་
དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག།ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཉལ་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་བདེ་དགོས་འདུག།ས་ཆ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་མཐུན་
རེན་འཛོམས་པ་ོའདུག།གལ་སྱིད་ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་ཁ་སང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེལས་རྣམ་པ་
མཉམ་དུ་ཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད། དགོངས་འཆར་ག་ར་ེའབུལ་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ར་ཝང་ལར་ཡོད་པའྱི་
མཉམ་འབེལ་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་ོབརྒྱབ་ནས་བཞག་འདུག།ས་ོབརྒྱབ་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཆགས་ཚར་འདུག།ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་མཉམ་འབེལ་དང་ཤེས་རྱིག་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ག་ོབསྡུར་གནང་ནས་བཟ་ོགྲྭ་ས་ོབརྒྱབ་པ་དའེྱི་སང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཉལ་ཁང་
ཞྱིག་གནས་སབས་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་འག་ོརྒྱུ་དང་འབས་ལངོས་ཁུལ་སོགས་ས་ཆ་མང་
པའྱི་ཕྲུ་གུ་དརེ་ལ་སེབས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་འདུག་ལ། ང་རང་ཚསོ་འཐུས་ཤོར་མྱི་འག་ོབའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཀང་འདུག།ད་ེངསེ་པར་
དུ་མཉམ་འབལེ་དང་ཤེས་རྱིག་གཉྱིས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ཐགོ་མ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སེབ་གཅྱིག་ལ་དགོངས་པ་ཞུས་སོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དངེ་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་
ར་ེགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་ལས་བེད་ཀྱི་བར་དུ་ད་ེཙམ་གྱི་འཆམ་པོ་མེད་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་
འདུག།གནས་སྟངས་ད་ེདག་གཉྱིས་བསྡུར་ཡོང་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཛ་དྲག་དང་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཐུག་བསད་མྱིན་འག་ོབསམ་
པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག།དེའྱི་སོར་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་བྱུང་
མ་སོང་། དཔེར་ན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་ལས་བེད་དང་དག་ེརྒན་ད་ེཚོས་ཕྲུ་གུ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་ཡག་པ་ོམ་བེད་པ་ཞྱིག་དང་ཡང་
ན་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོས་ལས་བེད་དང་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཡོང་བའྱི་
སབས་སུ། སོབ་གྲྭ་ད་ེའཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོའག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་འགན་ད་ེགཙ་ོབ་ོསོབ་
སྱི་རདེ། དྲུང་ཆ་ེརདེ། ད་ེཚསོ་ཁྱེར་དགསོ་པ་ཞྱིག་དང་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་
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རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕྲུ་གུ་ལ་ལས་བེད་དག་ེརྒན་ད་ེཚོས་སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚསོ་ཡ་ལན་སོག་ཡོང་བའྱི་ཉནེ་
ཁ། ཡང་ལས་བདེ་དང་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོལ་ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་བསམ་འཆར་ཞུས་ན་རྩ་དགངོས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གཉྱིས་
ཀའྱི་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཞྱིག་གང་ལྟར་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་ཡག་པ་ོཞྱིག་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་སུ་རྱི་གནད་
འགག་ཅྱིག་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག་ལ། འབེལ་ཡོད་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱི་འགམ་ནས་སད་
ཆ་ད་ེའདྲ་ག་ོརྒྱུ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་ལས་བསསོམ་ཀྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དེར་
གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག།ངསེ་པར་དུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་མེད་ན་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དེ་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ པའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་རྣམས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སངོ་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟུང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་
འདུག།ང་ཚ་ོམྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེད་དུང་ཡང་མང་དུ་བཏང་ནས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཡན་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ། ངསེ་
པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ་ད་ེཁ་སང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ད་ེཚ་ོགཞུང་
འབེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་རདེ། ད་ེ
ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོརེད། ད་ེང་རང་སེར་གྱིས་ཧ་ག་ོབ་ཐེངས་དང་པ་ོཡྱིན། དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚ་ོད་ེ
འདྲའྱི་གནས་བབས་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། སོབ་གྲྭ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སད་དང་ཡྱི་ག་ེལ་མཐངོ་སད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའདྱི་འདྲའྱི་ཉམས་དམའ་བ་ོཆགས་
བསད་པའྱི་སབས་ལ། ད་ེའདྲའྱི་མཐོང་ཆེན་སད་ནས་བམས་བརྩེའྱི་གཟྱིགས་པ་ཡངས་པ་ོགནང་བ་དེར་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཞུ་
དགསོ་པ་ཞྱིག་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་ཆགས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་ལྔ་པ་ད་ེང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་དབ་ེབ་མེད་པར་
བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་སེར་གྱིས་གཉེར་བསད་མཁན། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སོབ་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ་སམ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངེས་པར་དུ་དཔ་ེདེབ་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་མཐུན་རེན་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་དགོས་
པའྱི་དུས་ལ་སེབས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཚུར་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་ཟེར་ནས་གསུངས་མདོག་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ཞུ་མཁན་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཤ་ཚ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སད་དང་ཡྱི་ག་ེའདྱི་ད་ལྟ་ཧ་ལས་
པའྱི་ཛ་དྲག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སོབ་མཁན་གྱི་སེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་ཕར་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་ནས་ད་ེཚོར་མཐུན་རེན་ག་ར་ེསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག།བོད་ཡྱིག་བོད་སད་ཡག་པ་ོསོབ་རྒྱུ་ལ་ང་རང་ཚོས་ག་ར་ེནུས་པ་འདོན་
དགོས་ཀྱི་འདུག གཞོགས་འདེགས་བེད་ཐུབ་པ་ག་ར་ེའདུག དཔེར་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔ་ེདེབ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོམཐུན་རེན་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན་ཕར་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་
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ནས། ཚུར་ཞུས་མ་སོང་ཟེར་ནས་ད་ེལ་ཁ་གཡར་མ་བསད་པར་ང་རང་ཚོས་ཤ་ཚ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་སེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་
རུ་ངསེ་པར་མཐུན་འགྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ང་ཚ་ོདྷ་རམ་སའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག།TCV ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་སོར་ལ་སད་ཆ་ཁ་ཤས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། ཁ་སང་ཕག་སེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ཁ་ཤས་སོན་ནས་དེའྱི་གནས་སྟངས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོ
གནང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག།དག་ེརྒན་ལས་བེད་ཀྱི་ག་ཕགོས་གཅྱིག་པུར་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་
ས་ོབོ་ཆགས་བསད་པ། དེའྱི་ནང་ལ་ལོ་མང་པ་ོཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚོའྱི་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་
སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་ལ་ོལྔ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་སོབ་གྲྭ་ས་ོརྒྱག་རྒྱུ་
མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག།ང་རང་ཡྱིན་ན་དའེྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བདེ་མོང་མེད་དུས་
གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་བཤད་རྒྱུ་མེད་དེ། གང་ལྟར་ཛ་དྲག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་སྱིག་འཛུགས་གལ་ཆ་ེབ་
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དེའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་ཞྱིག་དང་ཡག་པ་ོཞྱིག་བ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་འདུག ད་ེངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟརེ་ན། འདྱིར་ལས་བསམོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་
སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་
སོབ་འཇུག་ཟེར་བ་ཞྱིག།དཔེར་ན་གཏན་སོབ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག ༤༠༣ ཙམ་ཞྱིག་འདུག།ངས་
གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སབས་སུ་ཚོར་བ་རྣོན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སད་ཡྱིག་གྱི་ཤན་
ཞུགས་ཐེབས་ནས་སྱིར་བཏང་མྱིའྱི་ལུང་པ་ལ་བསད། སབོ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་དུ་མང་དུ་ཆགས། ང་ཚ་ོབོད་
མ་གཙང་མ་ཡྱིན་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ཤན་ཞུགས་ཐབེས་ན་ང་ཚོས་ར་ེབ་བཟང་ས་ནས་བརྒྱབ་
པ་ནང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར། ཉམས་ཆགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་ད་ེའགྱུར་བ་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་བཏང་ནས། ང་
ཚསོ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས་སར་ལམ་སར་ལམ་ཟརེ་ནས་སོན་མའྱི་ལུགས་སལོ་རང་རང་འག་ོབསད་
པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡྱིན་མཁན་
དབ་ེབ་གཅྱིག་བདེ། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚ་ོདབ་ེབ་གཅྱིག་བདེ། མཐུན་རནེ་ག་ར་ེསར་དགོས་ནའང་ཚང་མ་སར། ང་ཚ་ོབོད་པ་
གཙང་མ་གཙང་རང་ད་ེཚ་ོས་ོསོའ་ིསད་དང་ཡྱི་ག་ེཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། དང་པ་ོབོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་བ་དང་གཉྱིས་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོམང་བ་ཡོད་དུས། དེའྱི་སད་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཤན་ཞུགས་
ཐབེས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེསུ་གཅྱིག་གྱིས་བཟ་ོབཅོས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དཔེར་ན་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་དག་ེརྒན་བོད་ཡྱིག་
བོད་སད་ཚད་ལྡན་ཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ོགཉྱིས་གསུམ་རྱིང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་བཞུགས་དུས། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སད་རང་
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རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག།ཕྲུ་གུ་ད་ེཚའོྱི་ཤན་ཞུགས་ཐེབས་ནས། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བཅུ་བདུན་བཅུ་སབེས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། ང་ཚ་ོབོད་པ་གཙང་མ་གཙང་
རང་ཡྱིན་མཁན་གྱི་སད་ད་ེལ་ག་ཚོད་ཙམ་གནོན་ཤུགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་
ཀྱི་ 
འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་སོན་མ་ལ་ཞུས་ཡོད་ལ་ད་རྱིང་ཡང་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་པ་ོཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲྱི་གནང་བ་དང་།ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་
ལས་འཆར་སྱི་ཡོངས་ལ་བསགས་བརདོ་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། དྲྱི་བ་གཉྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་འདུག གཅྱིག་ད་ེ
དགེ་རྒན་འོས་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་ཞྱིག་སོབ་
ཕྲུག་ག་ར་ེག་ར་ེཡོད་མེད་དང་། ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེངས་ཁ་སང་གཟའ་སནེ་པའྱི་གོས་ཚགོས་ཐགོ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕ་
གྱིར་གནས་སྟངས་སརོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་ད་ེཁ་ར་ེཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་འག་ོརྒྱུ་འཆར་
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད། གནས་སྟངས་ད་ེཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་། ཕ་གྱིར་སོབ་སོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་མདེ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་རྩད་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བང་སྱིག་ནས་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེ Banaras Hindu University དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་སནོ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རོགས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས་རེས་སུ་ལགས་ལན་འབུལ་
ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེང་ཚ་ོཚང་
མས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ་ཕགོས་དང་གསོག་དངུལ་ད་ེཚོའ་ོཐགོ་ལ་བཀའ་
མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེདག་ཚང་མ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མོས་མཐུན་ཡོད། དགེ་རྒན་གྱི་
གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡུན་རྱིང་པ་ོཕག་ལས་གནང་བའྱི་རྒན་ལགས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་
གསོག་དངུལ་ད་ེདག་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རག་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ངོས་ནས་ག་ར་ེམཐུན་འགྱུར་
རགོས་རམ་དང་འབད་བརྩནོ་བ་རྒྱུ་འདུག བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོར་གསུངས་སོང་། 
སོན་མ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Moral education ཞེས་པའྱི་ཚོགས་ཐེངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། ཕྱིས་སུ་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་རནེ་པའྱི་བཟང་སོད་ཟརེ་བའྱི་སོབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་གཏན་འབེབས་
གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ལས་འཆར་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིགས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་
བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སོབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སབས་སུ། དག་ེརྒན་ཚོས་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེར་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཁྱིད་
གནང་བར་དའེྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རགོས་གསུངས་སོང། ད་ེཏན་ཏན་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཀྱི་དག་ེརྒན་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སོབ་ཚན་ཁྱིད་པའྱི་སབས་སུ། སོབ་ཁྱིད་གཅྱིག་པ་ོམ་ཡྱིན་པར་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ད་ེབམས་དང་སྱིང་ར་ེལྡན་
པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ད་ེབཞྱིན་
ཚོར་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་འཛོམས་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་དུས། ད་ེལམ་སྟོན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་བདམས་ཕགོས་དང་ད་ེའདྲའྱི་སརོ་ལ་དགངོས་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་སངོ་བས། བཀའ་
དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་གནང་ཕོགས་སོར་དང་། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ན། སོབ་གྲྭ་ར་ེརེར་
མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་ར་ེར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་གྱི་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་དུ་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པ་ར་ེར་ེཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོདབུས་ནས་དེར་ལམ་སྟོན་པ་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེནས་ང་ཚོས་བསོར་བསོད་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་སལེ་ནས་བསོར་བསོད་ཕེབས་དང་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། བང་ཤར་གྱི་
ཕགོས་ལ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ལྷ་ོཕགོས་མོན་ག་ོལ་བཙུགས་སུ་གཅྱིག་ཡོད་རདེ། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་
བཏང་ནས་བསོར་བསོད་ཕེབས་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་མར་མ་མཐུད་ནས་སྤུས་དག་ཏུ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་
གྱིས་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཐགོ་ལ་ས་རཱ་དང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བཞྱིན་པའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཡནོ་ཞུ་མཁན་སོབ་མ་ཚང་
མ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་མྱིན་སོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེསོན་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བཞག་པའྱི་སོབ་མ་ཚང་མ་བོད་
རྱིགས་རང་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་བོད་རྱིགས་མ་གཏོགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ནོར་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེངས་ད་ལྟ་ཤེས་རོགས་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེང་ཚོས་རྩད་
གཅདོ་བས་ནས་རསེ་སུ་ལགས་ལན་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ར་ཝང་ལའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་དང་། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚའོྱི་སརོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེཁ་
སང་གཟའ་སནེ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་སམ། ར་ཝང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཡར་འག་ོ
རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་སོང་། དའེྱི་སབས་སུ་ར་ཝང་ལའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་སྟངས་དང་ཁརོ་ཡུག གང་གྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། སོབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་
ཚགས་ཚུད་པ་ོའགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡར་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚོས་ད་ེབཞྱིན་གསུང་གྱི་
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འདུག ཡར་ལ་ཉལ་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་ཧ་ཅང་གསོས་ས་རདེ་ཟརེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་དའེྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་ཡོད་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཉལ་ཁང་དེའྱི་ནང་སོད་ཐུབ་པ་དང་། དེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་འཆར་
ཞྱིག་ཁ་ོརང་ཚོས་ད་ེབཞྱིན་ཕེབས་སོང་། ང་ཚསོ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བར་སྱིག་ནས་གསོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཁྱེར་འག་ོ
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་བདེ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་འཛནི་སོང་གྱི་བར་གྱི་གནས་སྟངས་སརོ་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་ད་ེསརོ་ཤེས་རགོས་མེད་པས། རྩད་གཅོད་ཅྱིག་གཏངོ་ནས་ལགས་ལན་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ད་ེཁ་སང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་
བལ་ཡུལ་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དགོངས་འཆར་གཅྱིག་འདྱི་
ཕེབས་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་གསུམ་ཟེར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་ན་མང་བ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དང། མང་བ་ཕན་
ཐགོས་པ། མྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་གཉྱིས་ལ་མར་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་ད་ེའདྲ་གསུང་
གྱི་འདུག ད་ེདུས་ངས་ད་ེབཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་སན་གསང་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། གོས་བསྡུར་ཞུ་ནས་ག་ར་ེགནང་ན་ཡག་གྱི་རདེ་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་གོས་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ལ་སན་
སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། 
 ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕ་གྱིརཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་
སྣང་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འབས་བུ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
བསགས་བརོད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
དཔ་ེདབེ་འགེམས་སེལ་སོར་ལ་རེད་འདུག དཔ་ེདབེ་འགེམས་སེལ་ད་ེསེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངསོ་ནས་
འགེམས་སེལ་གང་མང་མང་བ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བེད་སོད་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་བེད་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ད་ེང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་སོར་ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ང་ཚ་ོ
བོད་ཁྱྱིམ་ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཐོག་ལ་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསམ་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་
ཕབེས་སོང་། གཅྱིག་ད་ེགསོལ་ཕགོས་ཐགོ་ལ་རདེ་འདུག སར་ཆ་ཡོང་བ་དང་། གསགོ་དངུལ་ད་ེདུས་ཚདོ་ཏག་ཏག་ལ་མར་ཐོབ་
ཀྱི་མེད་པ་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། གང་
འདྲ་བས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགསོ་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོཐགོ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚ་ོལ་ཚོར་བ་དེ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་ཚ་ོཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་མ་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ་ད་ེརདེ་འདུག སོབ་གྲྭ་མང་པའོ་ི་ནང་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ག་ོསབས་
ཕུལ་བ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་དུ་མང་དུ་འག་ོ
དུས། ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ད་ེཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ། སད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤན་ཞུགས་ནས་བོད་
སད་གཙང་མ་བཤད་མྱི་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ངས་ག་ོཐསོ་བྱུང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་སབོ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གྱི་ལས་འཆར་
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ད་ེསལེ་བའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་ག་ར་ེབས་ན་ཡག་ས་རདེ། གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་ག་ེམྱི་
ཉམས་གོང་འཕལེ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་གང་འདྲ་བས་ནས་བཏང་ན་ཡག་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་
དགངོས་འཆར་ད་ེདག་ཏན་ཏན་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་།ཤྱིག་
བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ངས་རྒྱས་བཤད་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོམ་ཡྱིན་པ། མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་རང་གཞུང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་
གསུམ་ཡན་ཆོད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་སོང་ཞྱིག་གནང་བསད་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ས་ེཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་ཉྱིན་
ཚད་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་བཤད་བསད་པའྱི་གཞྱི་རྩ་ང་ོམ་ད།ེ མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་རྱིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེང་སང་
གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་བསམ་བ་ོགཏོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་སསེ་
ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གངས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོདང་མ་འོངས་པར་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་རྱིགས་གཙང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སེས་ཚད་ཚང་མ་གཞུང་
གྱིས་གཟྱིགས་རོགས་གཅྱིག་མཚུངས་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་འཆར་ཅན་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་མྱིན་འག་ོབསམ་
པའྱི་བསམ་ཚུལ་མྱི་མང་གྱི་ནང་ནས་གསུང་བསད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོབས་ནས་ད་ེལྟ་
བུ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཆགས་ས་རེད་
ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། ད་ེལ་འགེལ་བཤད་དང་རྒྱུ་མཚན་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དུས་ཚདོ་བཀག་
གྱི་རདེ། ཚང་མས་མཁྱེན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེནས་ཤེས་ཡནོ་གྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱིག་དཔ་ེལྟ་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་
དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆ་ེམཐོང་དང་། གུས་ཞབས་བསེབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔེར་ན་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
སྱིག་འཛུགས་ག་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་མཛད་ས་ོདང་། ག་འདྲ་འཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོསོབ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་བསད་པ་
མ་གཏོགས། གཞན་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག་རྒྱག་སོལ་ད་ེའདྲ་ག་བར་ཕྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་མཐོང་མ་སོང་། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པས། དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོམཛད་ས་ོདང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ེམཐོང་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོརདེ། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་ཚོས་བསམ་བ་ོ
གཏོང་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་།ཤྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་འག་ོསམ། 
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 ད་ེནས་སོབ་ཡོན་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུའྱི་སོར་ད་ེམང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཁྱེན་རོགས་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་ཡོད་
མཁན་དང་། ཆ་རེན་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་ོསབས་ད་ེལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡང་ཆ་རེན་དང་གནས་ཚད་མེད་
བསད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་ོསབས་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཞསེ་ན་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུད་ནས་མར་བཀྲམ། ད་ེས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་གཞྱིས་གོང་ཁག་གྱི་བརྒྱ་དཔོན་དང་
བཅུ་དཔནོ་ལག་ཏུ་མར་བཞག་རསེ། གོང་ས་ེཁག་གྱི་སྱི་མྱིས་ད་ོསྣང་དང་འགན་ཁུར། གནད་འགག་མ་ཤེས་ནས་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ར་ེར་ེཚོགས་འདུ་ར་ེའཚོགས་ནས་བསད་དུས། ཡྱི་ག་ེབསག་ནས་ཀློག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། 
ཡྱི་ག་ེད་ེབཀླགས་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེཤེས་པའྱི་རེས་སུ་ཕལ་ཆེར་དུས་ཚདོ་རོགས་ཚར་བ་ད་ེལྟ་བུར་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་གཞྱིས་ཆགས་ཞྱིང་ཁ་ནང་དུ་
རང་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཡྱིན་དུས། ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེ
འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་དུས། གསལ་བསགས་ད་ེཚང་མར་གོ་རོགས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ལན་ནང་དུ་གསུངས་སངོ་། ས་ེར་ལྡུན་གྱི་བུ་མ་ོཞྱིག་སབོ་ཡནོ་མ་རག་ནས་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཁ་ོརང་གྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདྲ་རྒྱ་
རྒྱུད་ལམ་ནས་ཧ་ཅང་།ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། རེད་
ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། 
ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་པ་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིགས་གསལ་པ་ོབཟོས་ནས་
ཚང་མས་ག་ོརགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགསོ་འདུག 
 ངས་སནོ་མ་ད་ེརྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་མོང་། སྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་དང་སོབ་ཡོན་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་གྲྭ་
གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་སོར་ནས་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་མང་པ་ོཡོད་སར་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེདག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
དང་། མྱི་འབོར་མང་པ་ོཡོད་སར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་ནས་ངས་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ག་
ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མེད་ངས་གསལ་པ་ོཧ་ག་ོམ་སོང་། ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། གཞུང་གྱིས་ད་ེལྟར་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་དང་། གཞུང་གྱིས་ཐུགས་འགན་ད་ེཙམ་བཞསེ་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ག་ོསབས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དེ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚགོས་ཀྱི་ཤེས་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནད་འགག་ཅྱིག་ད་ེཆགས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་ནས་
སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དའེྱི་ནང་དུ་ག་ོསབས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡྱིག་ཚད་རང་རང་བཏང་
བསད་པ་ཡྱིན་ན། ས་མཚམས་ཁག་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་ཉམ་ཐག་དང་། མཐུན་རནེ་མེད་མཁན་ད་ེཚ་ོག་ོ
སབས་དེའྱི་ནང་དུ་ཐོན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེངས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསེབས་ནས་ཐེངས་
མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་མུ་མཐུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བསད་
པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད་འདུག དངོས་གནས་དྲང་གནས་ང་ལ་ར་སོད་བ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
འདུག ཚང་མ་ཞུས་བསད་ན་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་མཐངོ་མ་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ག་ོསབས་ཤྱིག་བཟུང་ནས་སོབ་ཡནོ་དང་
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ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱིད་
སངོ་གྱི་སོབ་ཡོན་མཚནོ་པའྱི་སོབ་ཡོན་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་སར་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་
བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཆ་བཞག་དུས། 
ལྷ་ོཕོགས་ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་ Karnataka མངའ་ས་ེལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔ་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོམཁན་སོབ་ཕྲུག་
མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ལ། མྱི་རྱིགས་གང་ཉུང་ལས་ཁུངས་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་ལོ་གཅྱིག་ལ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་རག་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགནད་དོན་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་པ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་སོབ་ཡོན་
ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ནས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡང་སེང་བཀའ་སོབ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་
རདེ། བཀའ་སོབ་ད་ེཚ་ོགནང་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརནེ་ནས། དགནོ་པ་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དངསོ་ནས་དྲང་གནས་ཉམ་ཐག་དང་། 
ཕྲུ་གུ་སོབ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་ནས། དཔེར་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆེན་
དང་སྟབས་བསྟུན་ནས། ངས་བཤད་བསད་པ་ད་ེསལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སེར་
བསེ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་ཕལ་ཆེར་སོབ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཉམ་ཐག་དང་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་སདོ་རྒྱུ་དེ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་
པ་གཉྱིས་དང་གོང་སེའྱི་སྱི་མྱི་བརྒྱུད་ནས་མྱིང་གཞུང་བསྡུས་ཏ་ེསདོ་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ས་ོས་ོས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་
སདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག ཁ་སང་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་
མོལ་གནང་མཁན་གྱི་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་སནོ་འདུག་ཟརེ་ནས་ངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེངས་
དང་པ་ོགསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་གྲྭ་པ་ཞྱིག་སེམས་པ་ཏགོ་ཙམ་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་
དང་། དེར་རོགས་སོར་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཡོང་ཁུངས་ད་ེསེར་བེས་ནས་རེད་འདུག སྱིག་ཁོངས་ནང་ལ་
ཡོད་མེད་གང་འདྲ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟ་རོག་བེད་མཁན་མྱི་འདུག་ཟེར། ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་བསེབས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེསེར་བེས་སྱིག་ཁངོས་ནང་མྱི་འདུག ང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སོད་མཁན་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་
དང་པ་ོདགོན་པར་ཕྱིན། དེའྱི་རེས་སུ་སོ་སོས་འདོད་པ་བས་ནས་བལ་ཡུལ་དང་ས་གནས་ག་ས་གང་ལ་འཆམ་ནས་འགོ་སོད་
མཁན་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། སེར་བསེ་སྱིག་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག།སྱིག་ཁངོས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གྲྭ་པ་ཚརོ་
སན་བཅོས་དང་མཐུན་རེན་བ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་མང་ཚོགས་ནང་དུ་རོགས་པ་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་དང་ཆ་རེན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཁངོ་ཚསོ་ཏན་ཏན་ལྟ་རོག་བ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་ཁོངས་ནང་དུ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་སུ་ཡྱིན་ན་སྱིག་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་འག་ོབ་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་
གཏོགས། སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ནས་ལྟ་རགོ་མ་བས་པར་མར་ཕུད་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་རདེ་མྱི་འདུག ད་ེངས་ག་ར་ེ
བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། རྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ལ་ཡོད་པོའ་ིམྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལྟ་བསད་ཡོད་དུས། 
སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡང་ཁྱེར་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སོབ་གྲྭ་ཟླ་
སྱིལ་བ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་ད་གྱིན་།ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་པ་གཙང་མ་ཡོད་པ་དང་། ང་རང་ཚོས་འཛམ་གྱིང་མྱི་ཚང་མར་རོགས་པ་དང་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་
ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ད་ེལས་ཀང་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ང་ོམ་ཡྱིན་མཁན་མ་འོངས་བོད་
ཀྱི་སོན་རྩ་ད་ེཚ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་ནས། འདབ་གཤོག་པ་གཉྱིས་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་བདེ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་
འགན་གལ་འགངས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལྷ་ོཕོགས་སེལ་ཀོབ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེད་ལྟ་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
དུ་ཤེས་ཡོན་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་ད་ེཡག་ཤོས་ཤྱིག་རྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། 
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། སེལ་ཀོབ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཡག་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེང་ཚོས་ཡག་པ་ོརང་རང་
བཤད་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དཀར་སུབ་འཐེན་སོད་མཁན་སོབ་གྲྭའྱི་གསང་སོད་ཀྱི་
གཡས་གཡོན་ལ་མང་པ་ོགཡུག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ལྕགས་རྱིའྱི་རྒྱབ་ལའང་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
དུས། ད་ེཚ་ོརྱིགས་ད་ེས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་དགེ་རྒན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚ་ོརྱིགས་ད་ེས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་དག་ེརྒན་ཚ་ོཡྱིན་
ནའང་རེད། ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་ལྟ་རོག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཕྲུ་གུ་
གཅྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲ་བེད། གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ེའདྲ་བེད། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲ་བེད་འག་ོདུས། ས་གནས་ཤྱིག་ལ་སོན་མ་ད་ེའདྲ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་མེད་སར་ད་ལྟ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མང་པ་ོཞྱིག་སྒྲུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་གཡུག་བཞག་འདུག ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་འགོག་ཐབས་ཤྱིག་དང་། ད་ེབེད་སདོ་མྱི་གཏོང་བར་ལམ་སྟོན་དང་སོབ་གས་ོསོགས་ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེགལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་མདེ་པ་ཡྱིན་དུས། མཚམས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཕྲུ་གུ་གསུམ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་
དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་སོང་། དྲྱི་བ་ད་ེད་གྱིན་སོན་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན། དགོངས་འཆར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཕབེས་སོང་། དའེྱི་ཐོག་ལ་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་
ལ་ང་ཚསོ་གསོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེདག་ེརྒན་གྱི་ཆ་ེམཐངོ་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་སངོ་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་
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དཔརེ་ན། དག་ེརྒན་ཚ་ོམཛད་ས་ོདང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་བཞུགས་དུས་སོབ་མ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལ་བཞུགས་ཀྱི་འདུག མདུན་ལ་བཞུགས་
རྒྱུ་ཡོད་ན་ད་ེའདྲའྱི་དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་འཛནི་སངོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འཛིན་སོང་
དསེ་སོབ་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིམཛད་རྱིམ་དང་། དའེྱི་ཆདེ་དུ་ཚགོས་ཁང་གྱི་སྱིངས་ཆ་སྟངེ་ལ་བཞུགས་དགོས་འདུག་གམ་འགོ་ལ་བཞུགས་
དགསོ་འདུག ད་ེཁ་ོརང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིམཛད་རྱིམ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་མཛད་སོའ་ིསབས་ལ་ཐོག་ཁར་སྱིངས་ཆ་བེད་སོད་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་དང་། མཛད་རྱིམ་དེའྱི་སབས་ལ་
དག་ེརྒན་མདུན་ལ་བཞག་ན་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་སམ། སྱིར་བཏང་དག་ེརྒན་གྱི་ཆ་ེམཐོང་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་
ཐགོ་ནས་གཅྱིག་པ་ོམ་རདེ། དག་ེརྒན་གྱི་ཆ་ེམཐངོ་ད་ེདག་ེརྒན་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ང་ཚསོ་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ནས་ཞུ་ཡྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ You have to earn your respect གསུང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། དག་ེརྒན་
ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་རེར་ཕག་ལས་གནང་སྟངས། ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱི་རེར་ཕྲུ་གུར་མཐུན་ལམ་གནང་སྟངས། ཉྱིན་ར་ེ
ནས་ཉྱིན་རེར་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཡ་ལན་སོག་པའྱི་སབས་སུ་བཟང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ལན་གནང་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་
ན། ཆ་ེམཐངོ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེནས་སོབ་ཡོན་གསལ་བསགས་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་
ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ར་ེའབད་བརྩོན་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། སོབ་ཡོན་གྱི་གསལ་བསགས་རྱིགས་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རྩྱི་ཡྱི་
ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིགས་ཚང་མ་རྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནས་མར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་བཏང་། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་གྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འཕྲོད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ད་ེང་ཚོས་རག་ཏུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཡོན་གྱི་གསལ་
བསགས་ད་ེག་དུས་བསབེས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་དང། སོབ་གྲྭ་ག་དུས་ཚར་གྱི་ཡོད་མདེ། ད་ེབཞྱིན་མཐ་ོསོབ་འག་ོརྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ག་དུས་
ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཕ་མ་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམཁྱནེ་གྱི་ཡོད་ཙང་ད་ོསྣང་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་
བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་སྟངེ་ལ་གསལ་བསགས་ད་ེཚ་ོཡོད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཙམ་དུ་མ་
ཟད་གསལ་བསགས་ད་ེདག་ཡྱིག་འགྲུལ་རྒྱུད་ནས་མར་བསྐུར་གྱི་ཡོད་ཙང་། ཕ་མ་ཚོས་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་ཐུགས་སྣང་མང་བ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་
ནས་གསལ་བསགས་ད་ེད་དུང་ཡག་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་མེད་ན། ཡང་བསར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ཡང་བསར་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཐགོ་
ལ་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིག་རྒྱུགས་ད་ེམྱི་མང་ས་དང་སོབ་ཕྲུག་མང་ས་ད་ེའདྲ་ཡོད་སར་ཚུད་རྒྱུགས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གཏོང་
བའྱི་སབས་སུ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ས་ས་གནས་ད་ེའདྲ་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་མང་བ་གསོས་ས་རེད་ཟེར་ནས་གསུང་
གྱིས་འདུག ཏན་ཏན་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་གཞྱིས་ཆགས་སོབ་ཕྲུག་མང་བ་ཡོད་ས་བཙལ་སར་འག་ོདུས་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
ཀ་ོལྱི་གལ་ལ་གནང་དགོས་པ་རདེ་དམ། མོན་ག་ོལ་གནང་དགསོ་པ་རདེ་དམ། ད་ེའདྲའྱི་ཆ་ནས་སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིགས་ལྷན་
ཁང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ར་ེའབད་བརྩོན་ཞུས་འདུག་ཟེར་ན། ཡྱིག་རྒྱུགས་གལ་ཆེ་བ་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་རྡ་སར་གཅྱིག ལྷོ་
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ཕོགས་ལ་གཅྱིག ད་ེལྟར་བས་ནས་མཐུན་རེན་སར་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ད་དུང་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གལ་ཆ་ེབ་
རྱིགས་བསབེས་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་སེམས་ལ་བཅང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ལྷ་ོཕོགས་སེལ་ཀོབ་ཕོགས་ནས་མྱི་རྱིགས་གངས་ཉུང་གྱི་
ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ནས་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེལ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་སེར་བེས་ནས་ཉམ་ཐག་ཚོར་སོབ་ཡོན་སོར་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེང་ཚོས་མཐུན་རེན་ག་ཚོད་
སར་ཐུབ་ཐུབ་སོར་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེད་ེརེད་འདུག ངས་དྲན་སོང་ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་
གནས་ཚུལ་ད་ེངས་ཏོག་ཙམ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ངས་སོན་མཐ་ོསོབ་ལ་ལས་ཀ་བས་པའྱི་རྱིང་ལ། མ་གྱིར་དག་ེརྒན་
འོས་སོང་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། དགེ་རྒན་འོས་སོང་ཟེར་ནའང་འདྲ། སེལ་ཀོབ་ལ་ཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པས། ངས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཏགོ་ཙམ་ཐོས་སོང་། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་འཕྲདོ་བསྟེན་ཡག་པ་ོམེད་པ་དང་དཀར་སུབ་བེད་སོད་བེད་
པའྱི་ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་ོསོང་། ད་ེདག་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཡག་པ་ོམེད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ངན་པ་ལང་ཤོར་ཞུ་ཡྱི་འདུག འདྱི་གོམས་གཤྱིས་ལང་ཤོར་ཐེབས་ན་ཡག་པ་ོམེད་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་ཟད། སོབ་སོང་གནང་རྒྱུ་གང་ཅྱི་ཐད་ནས་གནོད་འཚ་ེཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སོབ་
གྲྭའྱི་འཛནི་སོང་གྱི་རྒྱུད་ནས་ཏན་ཏན་མར་བཀའ་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆདོ་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི། འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་
གྱི་ཐགོ་ལ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།གཞྱི་རྩའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་དྲྱི་བ་གནང་བར་ཚང་མ་ལ་ལན་འདེབས་
ཚར་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ནང་ཁྱབ་རྒྱུ་དེ། དཔེར་ན། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་
ནས་བུ་མ་ོགཅྱིག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཤུམ་སྟེ། ཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་བྱུང། ད་ེཧ་ཅང་ཁྱབ་འདུག་པས། མ་ོརང་
ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་རོགས་རམ་གནང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ཁྱབ་བསགས་གནང་མཁན་གྱི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་མེད། 
ཕལ་ཆེར་ངས་ག་ོཐོས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཛ་མར་ཚོགས་པ་ད་ེདུས་རག་ཏུ་སྱི་ཚོགས་ནང་ས་ོཔོ་དང་ཉམ་ཐག་ཡོད་པ་ལ་རོགས་པ་
གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད་འདུག།ཁ་ོརང་གྱིས་འབད་བརྩོན་གནང་པ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང། ཀུན་སོང་ད་ེལ་དོགས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་མེད། ད་ེབཞྱིན་རགོས་པ་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ད་ེཇྱི་
མ་ཇྱི་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེམར་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་གང་ཡང་མ་རདེ། ང་ཚ་ོབལ་ཡུལ་དང་
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འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་བའྱི་སབས་ལ་ Boudha ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་
སེམས་འཚབ་དང་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་གང་ར་ེགསུངས་བྱུང་ཟེར་ན། བུ་མ་ོདེའྱི་ནང་མྱི་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཙོས་
པའྱི་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་རོགས་རམ་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། བུ་མ་ོདེའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་གང་གསུངས་འདུག་ཟེར་
ན། མ་ོརང་ལ་ཕ་མ་མེད། ར་ོར་ོལགས་མཉམ་དུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བདནེ་པ་མ་རེད། ཨ་
མ་ལགས་ཡོད་པ་རེད། སྤུན་མཆེད་གཞན་གཉྱིས་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་རོགས་རམ་གནང་འདུག།ད་ལན་བུ་མ་ོམོ་རང་འཛིན་རྱིམ་
བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སབས་ལ་སོབ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སོ་སོའ་ིའགན་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་ནས་སོབ་ཡོན་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་གསལ་
བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ནས་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མ་གསལ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགེངས་།ཤོག་
འགེང་རྒྱུ་ད་ེགང་ཟག་གྱི་འགན་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་ོརང་གྱིས་བཀང་མྱི་འདུག།མ་
བཀང་བར་བརནེ་ནས་སོབ་ཡོན་ད་ེམ་རགས་པ་རདེ་འདུག།ཡང་གསུང་རྒྱུ་དརེ་དངུལ་མེད་པ། སོབ་ཡོན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། 
ཕ་མ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་གསུང་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གང་འདྲ་བས་ནས་ལྷག་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡངོ་དུས་སྒྲུང་ད་ེ
ཆ་ཚང་གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག།ཁ་སང་ Boudha ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ད་ེའདྲ་གསུང་གྱི་འདུག།སད་ཕྱིན་ད་ེའདྲའྱི་སྒྲུང་
ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ tibet.net ང་ོདེབ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་གང་གནང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། མ་འོངས་
པ་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡྱིན། མྱི་མང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་གཟབ་གཟབ་གཟྱིགས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྒྲུང་ཚང་མ་གསན་ནས་བཤད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་རེད། གང་ཟག་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་རེད། འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ད་ེགཞུང་དང་བོད་
ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭས་བདག་མེད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་འདུག།ད་ེབཞྱིན་ལ་ོགསུམ་གྱི་སནོ་ལ་སྒྲུང་ཞྱིག་གང་བྱུང་བ་རདེ་
ཟེར་ན། ཨོ་རྱི་ས་ནས་ཁྱོ་ག་ HIV སྙུང་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་ཁང་པ་ཐོག་དེ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། ཨ་མ་
ལགས་ཀྱིས་གཅྱིག་གསུང་ཡོང་དུས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཁྱབ་ནས་རོགས་པ་བེད་མཁན་བྱུང་བ་
རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ད་ེསབས་ལ་གནས་ཚུལ་ར་ེར་ེའདོན་དུས་སྱིད་སོང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སང་མཐོང་བ་དང་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཐད་ཀར་འབེལ་བ། ནང་སྱིད་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ད་ེདུས་གང་བྱུང་སོང་ཟེར་ན་གང་ཟག་མ་ོརང་ཁྱ་ོག་ HIV སྙུང་མཁན་རདེ་འདུག།སྙུང་མཁན་ཡྱིན་ཙང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་མཐུན་རནེ་གང་སར་དགོས་མདེ་ཆ་ཚང་སར་འདུག།མ་ོརང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཙང་ཨ་ོརྱི་སའྱི་རྒས་གས་ོ
ཁང་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ལས་ཀ་གནང་འདུག།མོ་རང་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་གཉྱིས་ལ་སོབ་ཡོན་དང་ད་ེ
འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སར་འདུག།གསུམ་པ་དེར་གནང་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་བར་མཐུན་རེན་ད་ེསར་འདུག།ད་ེནས་མར་
ཐོན་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ས་ོཔོ་ཡྱིན་པ་དང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་མཁན་མེད་པ་འདྲ་པ་ོའདོན་ཡོང་དུས་གང་ཅྱི་ཐད་ལ་བལྟ་ཡྱི་མེད་པ་
འདྲ་པོའ་ིརྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་འདུག།ད་ེདུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་ཞྱིག་
མར་ཐོན་ཚར་བ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡོད་དུས་ sensationalise སྒྲུང་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོའབར་གྱི་རེད་བསམ་
ནས་ལན་བརྒྱབ་མེད་དེ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་རྣམ་པ་ད་ེཡག་པ་ོའགོ་ཡྱི་མེད་ཙང་། སད་ཕྱིན་ཚོགས་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་
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རགོས་པ་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྒྲུང་དེ། ལ་ོརྒྱུས་ད་ེམར་བདེན་པའྱི་ངང་ད་ེལ་དཀའ་ངལ་འདུག 
ད་ེལ་རོགས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། ཡང་ན་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ང་ོདེབ་ tibet.net facebook ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚང་མར་སད་ཆ་
འདྲྱི་ནས་སྒྲུང་ད་ེདངོས་གནས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེབཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་པ་དང་གང་ཟག་ཚང་
མར་ཕན་ཐགོས་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་གནདོ་སྱིད་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པས་ཐགོ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབལེ་ཆགས་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག་བས་ད་ེད་ལྟ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཁ་སང་ལ་དྭགས་མཉམ་འབེལ་ལ་མངའ་སེ་གཞུང་གྱིས་ Petrol Pump གནང་རྒྱུའྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་དང་མཉམ་འབལེ་གྱི་བར་ལ་འགལ་
ཟླ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབེལ་དྲུང་ཆ་ེགཙོས་པའྱི་ལས་བདེ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོངས་ཞུ་བེད་དགོས་པ་ད་ེ
ཕལ་ཆེར་གནད་དནོ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བཀའ་གནང་སོང། གང་ལྟར་ཡ་གྱིར་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་
ཆགས་ཡོད་མེད་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟེ། མཉམ་འབལེ་གྱི་ལས་བདེ་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་
གནད་དོན་ད་ེ Petrol Pump ལས་བེད་ཐོག་ལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཐུག་མེད་ཅེས་འདྱི་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུས་ངལ་སེལ་
ཚགོས་པ་ལ་ཡ་གྱིར་མངའ་སེའྱི་ས་ཆ་གནང་མཁན་ད་ེས་གནས་ཀྱི་རངོ་དཔནོ་རེད། གང་གནང་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དེབ་
སལེ་ལས་ཁུངས་དང་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་བར་ལ་གན་རྒྱ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་རདེ། གན་རྒྱ་འཇོག་མཆོག་ཐོག་ལ་དང་པ་ོ
མཉམ་འབེལ་ནས་ཟྱིན་བྱིས་བཟོས་ནས་ཡར་གཏངོ་ཤོག་ཟེར་དུས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་བརདོ་བ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་མྱི་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་མང་
པ་ོཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བཟ་ོབཅོས་བཏང་ནས་མཐའ་མའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་
ལ་ཐུག་ཡོད་ན་གང་ཤེས་མ་གཏོགས་ད་ེམྱིན་བ་ོཕམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་བདེ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ད་ེ
རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཐུག་མེད་ཞེས་གསལ་པ་ོསན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མོན་ག་ོ
འདོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ད་ལྟ་ camp དགུ་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་གསར་འབོར་གྱི་མྱི་ཚོགས་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས་ camp བཅུ་བཟོས་ཏ་ེཟླ་སྱིལ་ཐུབ་ན་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། ད་ེཚ་ོརྱིགས་ད་ེརྩ་བའྱི་ camp 
བཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ལ་བཟོ་མཆོག་གྱི་རེད། བཅུ་ཐམ་པ་ད་ེམར་བརྒྱད་དགུ་བཟ་ོབའྱི་གནད་དོན་ད་ེདག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། ས་གནས་ཀྱི་དགསོ་གལ་ལ་བསྟུན་ནས་ཕན་ཐགོས་འདུག་བསམ་ན་ཡར་ནང་སྱིད་ལ་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་འཆར་ཕུལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ང་ཚསོ་འདྱི་བཟོས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག།ད་ེ
ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་གནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཞེས་འཁོད་འདུག གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་
གནང་སོང། ས་གནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཟེར་བ་དེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་
བའྱི་སབས་སྱིར་བཏང་མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་ལ་བལྟ་སོང་ཆེད་དུ་འབུམ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་གསོལ་རས་གནང་འདུག།འདྱི་ད་ེས་ཡྱིན་
ན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་། ཕ་གྱིར་དགོན་པ་གཉྱིས་ཡདོ་དུས་དགོན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ར་ེར།ེ སྱི་མྱི་གཉྱིས་
བཅས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཐགོ་ནས་སྟངས་འཛནི་གནང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་འདུག།བར་ལམ་
སྱི་མྱི་གཉྱིས་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་སྱི་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚབ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
གཉྱིས་གསར་སྣོན་གནང་ནས་སྱི་མྱི་གཉྱིས་ད་ེམར་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་
གནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཞསེ་ས་གནས་རང་ལ་མྱིང་བཏགས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་འདུག ད་ེརྱིང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
ལ་ོཆར་ཅན་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་གསལ་པ་ོཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁ་སང་ས་གནས་ཀྱི་ལ་ོརེའྱི་བོགས་མ་ད་ེཟླ་བ་ར་ེར་ེལ་སོར་བརྒྱ་རེར་གནང་
དགསོ་དུས་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སངོ། ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་པའྱི་སབས་ཟླ་ར་ེལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རདེ་མྱི་འདུག།ཁ་སང་
གོང་དུ་སན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན། ལོ་ར་ེར་ེལ་ས་ཨེ་ཀ་རེར་སོར་བརྒྱ་མ་གཏོགས་ཟླ་ར་ེལ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་
ཆགས་མྱི་འདུག།སབས་ཤྱིག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ད་ེསྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བཟོས་པ་ནས་བཟུང་
སྟ་ེའབུལ་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ལ་ོད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཡར་འཕར་ཡོད་ན་མ་གཏགོས་བོགས་ག་ད་ེལ་ོར་ེར་ེལ་སོར་བརྒྱ་ར་ེ
རདེ་འདུག་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཆོད་འཇོར་གྱི་མྱི་གངས་ཀྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་
ཕེབས་སོང། འདྱི་ཁ་སང་སར་ཡང་ཕར་ས་གནས་ལ་འབེལ་བ་བས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་དང་ས་
གནས་ལ་ཉ་ེཆར་བསར་དུ་དྲྱིས་རྩད་བས་པའྱི་གངས་འབོར་ད་ེ ༣༥༥༥ རང་རེད་འདུག།ཐོག་མ་ད་ེལས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཉུང་བ་
ཡོད་བསད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག།བར་ལམ་ང་ཚོས་ལས་འབོར་ཞྱིབ་འཇུག་ Workforce Information གྱི་མྱི་
འབོར་གངས་ཐ་ོད་ེབསྡུས་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ས་གནས་ནས་དམྱིགས་བསལ་དནོ་དམ་ཆནེ་པ་ོགནང་ནས་མྱི་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་
པའྱི་འབད་བརྩོན་བས་ནས། ད་ེསོན་གྱི་གངས་འབོར་དང་དེང་དུས་ཀྱི་གངས་འབོར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཡར་འཕར་
བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་བད་ེསྱིད་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་བུད་མེད་ཞྱིག་ལ་ལག་པ་
བཀགས་ནས་ཁྱིམས་འགལ་བེད་འདུག་ཅེས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མང་པ་ོགནང་སོང། ཕལ་ཆེར་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲལ་དུ་ཐག་གཅོད་མྱི་བེད་པས་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་བེད་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་གནད་དོན་མ་གཏོགས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་གནད་ཚུལ་ད་ེཕལ་ཆེར་བཀུར་
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འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཨ་ཡོད་ན་ལྟ་བུ་ཚརོ་བ་ཞྱིག་སེབས་བྱུང། སེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ད་ེདང་
འབེལ་བའྱི་ད་ེས་གནས་ཚུལ་བྱུང་རནེ་ག་ར་ེརདེ་འདུག།ཐོག་མའྱི་ཐུག་ས་ད་ེགང་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུག་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འདྲྱི་རྩད་
བེད་དུས་ས་ལུ་ཝ་ལ་ཟེར་བ་ད་ེདམག་སར་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དང་ཟུར་ཆ་རེན་
འཛོམས་བསད་མཁན་གྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོདེའྱི་ནང་ལ་སྱིག་བཞུགས་བེད་པ་ཡྱིན་ན་ཆགོ་པ་ཞྱིག་དང། ཁང་པ་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་ཡང་
སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཐོབ་སལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག།ད་ལྟ་བཀའ་གནང་བའྱི་བུད་མེད་དེའྱི་གནད་དོན་གཙ་ོབ་ོད་ེཁང་པའྱི་
འཁྱིས་ལ་གོག་རྒྱུན་སྒྱུར་ཆས་ Transformer ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་འདུག།ད་ེབཙུགས་པའྱི་རནེ་གྱིས་འུར་ས་དང་དེའྱི་གོག་
ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་ཀྱི་རེན་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད་སོན་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཐགོ་མའྱི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་རེན་ད་ེཆགས་
འདུག།སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོམར་རྱིམ་པས་བལྟས་དུས་ས་གནས་ལ་ཡར་སན་སེང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དབུས་ནས་མར་ས་གནས་ལ་
འདྲྱི་རྩད་བེད་དུས་མཐའ་མ་གོག་ཁང་ལས་ཁུང་ལ་གཏུགས་པ་རེད། གནད་འགག་ད་ེཁང་པ་ད་ེསོན་ལ་བརྒྱབ་རེད་དམ་ཡང་ན་ 
Transformer དེ་སོན་ལ་བཙུགས་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དེ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་སབས་ 
Transformer ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལ་ོལ་བཙུགས་པ་དང་ས་ཆ་དེའྱི་འཁྱིས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལ་ཁང་པ་ད་ེབརྒྱབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག།གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག།བར་ལམ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོང་དུས་གོག་
ཁང་རང་ལ་འབལེ་ལམ་གནང་དུས་གོག་ཁང་ནས་མྱི་ཊར་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་རྒྱང་ཁད་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་དེའྱི་སའྱི་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིག་ཐོག་ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
གནང་འདུག།དེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་འགྱིག་མ་སོང་ཟེར་ནས་ཞུ་གཏུགས་མང་པོ་བས་འདུག མཐའ་མ་ཁ་ོརང་ཚོས་
གཅྱིག་གྱིས་ལག་པ་བཀགས་བྱུང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་གྱིས་ལག་པ་བཀགས་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལག་པ་བཀགས་
པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀགས་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེནས་
སསེ་དམན་དེའྱི་བདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་སནོ་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་རང་
བཞྱིན་ཡངོ་གྱི་འདུག།མཐའ་མ་ད་ེལ་གང་ཡང་ཡོང་ས་མ་རདེ་དྲན་ནས་མ་ོརང་གྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་གོག་ཁང་ལ་ཁྱིམས་
རྩོད་པ་ཅྱིག་གས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།show cost notice ཉེན་བརྡ་དེ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཉན་བརྡ་དེ་
བཏང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་དུས་གནས་ཚུལ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་པ་རདེ། དརེ་སབེས་ནའང་མོས་ཁྱིམས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་བསེལ་ཚར་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁྱིམས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོ
རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་བར་ལམ་གནས་ཚུལ་དེར་བདག་སོད་མ་བེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
འདྲ་ཆགས་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག།ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སན་སནོ་དང་ཞྱིབ་
བཤརེ་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་དང་གསལ་བཤད་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་རྱིགས་གཅྱིག་ནས་གསལ་བཤད་
ལན་འདབེས་འཕྲསོ་ད་ེའག་ོབསད་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེགསུངས་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ས་ཆར་ Transformer ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལ་ོལ་བཙུགས་འདུག མོའ་ིཁང་པ་
ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་ོལ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་ Baluwala ད་ེཁ་ོ
རང་ཚའོྱི་དམག་སར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་ལ་དབེ་སལེ་བས་པའྱི་ཚགོས་པ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཚགོས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་
ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཚོགས་མྱི་ ༧ ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
ཡོད་བསད་རེད། དུས་རྒྱུན་རྩ་བའྱི་འཛིན་སོང་རེད། ད་ེཚོའྱི་གནད་དོན་ཚང་མ་གཟྱིགས་སོང་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཙ་ོརང་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་ད་ེས་འབེལ་བ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་དུས་སང་ལའང་ Transformer ད་ེཕར་ས་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད། དེས་གནོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མོས་ཞུས་དུས། 
གོག་ཁང་ལས་ཁུངས་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གནད་དནོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ Show Cause Notice བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་པ་སོང་ཙང། ཁྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཚར་དུས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་
ནས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རདེ་སམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྩ་བའྱི་འདྱི་ཁ་སང་གྱི་ལས་བསམོས་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་ཡོད་
གསུངས། ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོད་ེསེབས་ཡོད་པ་རདེ་དམ། སེབས་ཡོད་པ་མ་རདེ། གལ་ཏ་ེཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་
ལ་སན་ཐ་ོསེབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཞག་ན་ཡག་པ་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག སན་ཐ་ོསེབས་
ཚར་ཡྱིན་ན། སན་ཐོའ་ིགྲུབ་འབས་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ག་ོསབས་ལེན་རྒྱུའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་
བསད་ཡདོ་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེགསུངས་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དའེྱི་རྒྱབ་ལོངས་རབོ་ཙམ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙའོྱི་ངོས་ནས་བུད་
མེད་གཅྱིག་ལ་ཧ་ཅང་མཐོང་ཆུང་བཏང་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
བསམས་ནས་ངས་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེསན་སེང་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཆ་ཚང་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན་ལན་
པ་སུའྱི་སང་ལ་ཡོད་མེད་ཕལ་ཆེར་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག། སོང་ཙང་མཐའ་མའྱི་ཐུག་ས་ད་ེ 
Transformer ད་ེས་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་ོབ་ལ་འབུམ་ ༡༨ གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྩྱིས་གཞྱི་ད་ེསུས་སད་མ་
སད་ཟེར་རྒྱུ་གསལ་ཁ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཚགོས་གཙོས་སད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་མྱི་ཡྱིས་
སད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུར་འབུམ་ ༡༠ གངས་མ་གཏོགས་མ་གནས་པ་གཅྱིག་ལ་ 
Transformer ས་ོརྒྱུ་ལ་འབུམ་ ༡༨ ད་ེའདྲ་སད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། མཐའ་མར་མོ་རང་གྱིས་
ཁྱིམས་རྩོད་པ་གས། གོག་ཁང་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་པར་ཚུར་ Show Cost Notice བཏང་པ་རེད། ད་ེབཏང་པ་ཡྱིན་
དུས་ཕ་གྱིའྱི་ཚགོས་པའྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ཁྱིམས་རྩོད་པ་གཅྱིག་གས་བས་ནས་ཁ་ོརང་ཚརོ་ཚུར་ Show Cost Notice གཏངོ་
མཁན་གྱི་ཁྱིམས་རྩོད་པ་དེ་ལ་ཡང་ཕར་ Show Cost Notice བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས། མཐའ་མར་མོ་རང་རང་
བཞྱིན་གྱིས་བབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ལ་ས་རེས་མང་པརོ་ཞུ་
གཏུགས་བརྒྱབ་ནས་རྙགོ་ག་མང་པ་ོབཟོས་ནས་ད་ལྟའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་མཐའ་མའྱི་ལྷག་ས་ད་ེད་ེའདྲའྱི་སང་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། བར་ལམ་ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གང་རདེ་ཟརེ་ན། མ་ོརང་གྱིས་ཁྱིམས་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་འག་ོབཙུགས་ཚར་ཡོད་ན། 
ང་ཚོས་ད་ེལ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས། བར་ལམ་ཐག་གཅོད་ད་ེའདྱིའྱི་སང་ལ་བཞག་པ་
རདེ། མ་ོརང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན་གྱི་ཡྱིག་ཚང་དུ་ཡར་བཅར་ནས་དརེ་བད་ེསྡུག་ཞུས་ཡདོ་པ་རདེ། བཀའ་
ཤག་ལ་བཅར་ནས་ཡ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་བསར་དུ་སན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བར་ལམ་དེའྱི་རྒྱབ་
ལངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཞསེ་ནང་ཁུལ་བཀའ་བསྡུར་ད་ེབྱུང་
བས་བར་ལམ་ང་ཚསོ་གཙ་ོབ་ོཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་རང་དུ་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོད་ེཚ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ལས་རྱིམ་
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ད་ེདྲང་བདནེ་ཡོང་རྒྱུ་གཅྱིག་གྱི་དནོ་དུ་ Herbertpur ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཕར་བཏང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་
འག་ོབསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་སྤུན་སྱིང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་ལ་ཁ་སང་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་གནང་སོང། ལས་བསོམས་ནང་ལ་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་
འདུག།འདྱིར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ད་ེ ༥ ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེངས་ཏན་ཏན་ནརོ་འདུག། དརེ་དགོངས་སེལ་དང་
སགས་རྩ་བའྱི་ ༩ ཡོད་བསད་པ་ད་ེརེད་འདུག། དེའྱི་ནང་ལ་ France ད་ེབསོད་ནམས་གྱིང་དང་། Califonia ད་ེབལ་ཡུལ་
རྡརོ་པ་ཊན། Colorado ད་ེབལ་ཡུལ་ར་སུ་ཝ་དག་ེརྒྱས་གྱིང་། Swiss དང་ཡ་གྱིའྱི་ Legenstein གཉྱིས་ད་ེམ་འངོས་བདེ་
འཆར་གྱི་ནང་ལ་ཡང་ཡོད་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོརྩ་བའྱི་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་བྱུང་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་
གཞྱིས་ཆགས་དང་ཚོགས་པ་གཉྱིས་བར་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གང་ཡང་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ལས་བསོམས་ནང་
ལ་གསལ་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བདོ་ནས་ཚུར་ཕབེས་པའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་རྱིགས་ཚོར་གལ་སྱིད་གཞྱིས་ཁང་བསྐྲུན་
ཐུབ་མ་ཐུབ་ཀྱི་སྐུ་ངལ་ད་ེའདྲ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་དོད་བཟ་ོལྟ་བུ་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་
བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་གནང་སོང། རྩ་བའྱི་ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགཞྱིས་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་རང་ལ་ཤུགས་དང་མ་སོང་ན་ཨང་དང་
པ་ོདའེྱི་སང་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། མཐའ་མར་ཆ་རནེ་མ་འཛམོས་པ་དང་དངསོ་གནས་ཀྱི་ལྡགོ་ཏུ་མདེ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁང་དོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོང་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། དཔེར་ན། ཁང་དོད་མཐ་ོས་ནས་སོར་མ་ོ ༥༠༠-༦༠༠ མ་
གཏོགས་ཕལ་ཆེར་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་།ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་དམ་
གསོས་ཀྱི་མ་རེད། གལ་སྱིད་གསོས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་འབུམ་ ༦༠-༧༠ ཁང་དོད་
རང་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདྲའྱི་འབུམ་ ༦༠-༧༠ གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱྱིམ་ཚང་གསར་རྒྱག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཕལ་ཆརེ་དཀའ་ངལ་མེད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་སྟ་བུ་ཞྱིག་མཐངོ་ཡོང་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་
ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག། རྱིམ་པས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་སོད་
ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ནྱི། བད་ེསྱིད་གྱིང་ཁུལ་དུ་བོད་
ནས་ཚུར་འབརོ་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༥༠ ལ་སདོ་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བར་ལམ་ང་
ཚའོྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་། དྲུང་འཕར། འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གྱིའྱི་བད་ེསྱིད་གྱིང་དུ་མ་འོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
ཐབོ་ཐང་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་མྱི་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སབས་ལ། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེཁང་པ་
རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེགཞུང་ནས་དགོངས་བཞསེ་གནང་རགོས་གནང་། དའེྱི་ཐོག་ལ་ཆུ། གོག།ལམ་ཁ། བཙགོ་ཆུ་འག་ོལམ་བཅས་
ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེརྱིགས་ཆ་ཚང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རོགས་གནང་། ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་གཞྱི་ད་ེཁ་ོརང་ཚོས་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་སོང། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་
ཟརེ་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་སོང། ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཕུལ་ཆོག་པ་གནང་རགོས་ཟེར་མཁན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་
བྱུང་སོང། སོང་ཙང་ཁ་སང་ངས་གངོ་དུ་ཞུས་པ་རདེ། དངེ་སང་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་མྱི་སེར་དང་ཚགོས་པ་བས་ན་ཕལ་
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ཆརེ་སེར་གྱི་གནས་སྟངས་བཟང་བཟང་གཅྱིག་ཆགས་བསད་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོཡྱི་ཐོག་ནས་
གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཡང་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་གཞུང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དེར་ངས་གོས་
ཚགོས་ར་བ་འདྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ོཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ད་ེནས་གཉྱིས་པ། མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་
ལ་གཞྱིས་གོང་ ༡ དང་ ༤ གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལམ་ཁ་འདམ་བག་ཆགས་ནས་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
རདེ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་དངུལ་བསྡུ་སོང་ནས་གང་ལྟར་འབུམ་ ༡༢༡ གྱིས་ཨར་འདམ་གྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཁ་ོརང་ཚསོ་རང་དནོ་
རང་གཅེས་བས་ནས་བཏྱིང་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་གཞྱིས་གོང་ ༨ པའྱི་ནང་གྱི་འབུམ་ ༡༠༥ ཡྱིས་ལམ་ཁ་ཆ་ཚང་གསར་བཟ་ོ
བས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་པ་
གང་ཡང་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་དེར་ང་ོབ་ོམཚོན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ང་ཚོས་ཞལ་འདེབས་
ཕྲན་བུ་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང། སོང་ཙང་ཁ་ོཚརོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགོངས་པ་ད་ེའདྲ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོ
བཞེས་ནས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་རང་དནོ་རང་གཅསེ་གནང་བ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ནས་སོག་ར་བཀྲ་
ཤྱིས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ཕོགས་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་གནང་བ་མ་གཏོགས་
གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་མྱི་མང་ཚའོྱི་འཚ་ོབ་རང་སངོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ལ་ོ ༦༠ ཡན་ཆད་བསབེ་མཁན་ལའང་འཚ་ོསྣནོ་གནང་རྒྱུ་ནས་
མཚོན་པས་འདྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་ས་གནས་རང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་རང་ནས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མ་འངོས་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ར་ེབ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་དཔ་ེམཚོན་
ཙམ་ཞྱིག་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་དུས། སགོ་ར་བཀྲྱིས་གྱིང་འག་ོམང་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཚང་མར་ད་ེརྱིང་ག་ོསབས་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ལས་བསོམས་
སབས་བག་ོགེང་གནང་བའྱི་ལན་འབུལ་རྒྱུ་བསད་པ་ཕལ་ཆརེ་མེད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་གཞུག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རདེ། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སབས་ལ་ཆསོ་རྱིག་དང་ཆསོ་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ས་ེཚན་དང་འབལེ་
བའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་བྱུང་བ་དེར་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་སོང་། དང་པ་ོད་ེན་ནྱིང་ནས་དགོན་ས་ེཁག་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚགིས་ཀྱི་དདོ་ཅྱིག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་རདེ། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལྟ་བུ་བས་པ་
ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྒན་གཞོན་གཉྱིས་ནས་རྱིག་གཞུང་བོན་ཆནེ་རང་
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དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས། དེའྱི་སབས་ལ་ཆོས་རྱིག་དང་འབེལ་བའ་ོའཆར་གཞྱི་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཡར་ཕུལ་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་
རྒྱབ་ལངོས་ལྟ་བུ་མཚནོ་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་དྲྱི་མ་མེད་པ་ད་ེབསར་གས་ོབེད་དགསོ་པ་དང་། 
དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚོས་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་བཅས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། དེའྱི་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་དམྱིགས་བསལ་སན་སེང་ཞུས་ནས་མ་གཏོགས་ཞལ་བཞེས་དང་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་ཐོབ་ནའང་། དགོན་པ་
ཁག་ལ་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་འབུལ་རྒྱུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད་ད།ེ ད་ེདུས་ང་ཚསོ་ཡར་
ཞུ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་དེ་དབུས་གཞུང་རང་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་དང་སྱིན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་བས་པ་རེད་དེ། 
གཞུག་ལ་དབུས་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་མངའ་ས་ེས་ོསོར་བཀདོ་ཁྱབ་བཏང་གནང་བ་རདེ། མངའ་ས་ེས་ོསོར་བཀདོ་ཁྱབ་གནང་བའྱི་
རསེ་ལ་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཆསོ་རྱིག་གཉྱིས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོན་པ་ཁག་གྱི་ཐ་ོད་ེ
དག་ཆད་ལུས་མེད་པར་ཚུར་བསྡུས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོསོར་བརྒྱུད་སྟ་ེམངའ་ས་ེགཞུང་ས་ོསོར་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེདག་དམ་
དོན་རང་བས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་བར་ཕྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་
གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་སྱིང་པ་ོགཅྱིག་ཞུས་ན། དེའྱི་ལ་ཁ་ོ
རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་དུ་མཛད་དཀའ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག སནོ་མ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་དང་། ད་
ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་པ་ད་ེགཉྱིས་ཟློས་སོན་དང་ཉྱིས་ཟློས་ཤོར་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱིས་རོག་དཔྱོད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་
དངོས་སུ་དགོན་ས་ེཁག་ལ་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་ད་ེརག་བསད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ད་ལྟ་འག་ོདང་
འག་ོམུས་རེད། བར་ལམ་ནས་འཚམས་འདྲྱི་ལྟ་སོར་འགོ་བའྱི་སབས་ལའང་ས་གནས་ས་ོས་ོནས་གནས་སྟངས་ག་ར་ེབྱུང་པ་ད་ེ
དག་ཚུར་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་གྱིས་སན་སེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་པ་དང་བོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་སྒྱུ་སྩལ་མ་ཉམས་པ་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆེད་དུ་གནང་སྱིན་གྱི་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རྱིག་གཞུང་ལྷན་
ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་མཁ་ོག་ར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་ན། དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་
པ་གཅྱིག་ངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོས་ོདབེ་སལེ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་རྱིག་གཞུང་ཚགོས་ས་ེཁག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དབེ་སེལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་
ཁྱབ་བསགས་ད་ེདག་ལོ་མང་པོའ་ིསོན་ནས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ར་ེའདྱི་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་ཞེས་པ་དང་འདྱི་དང་ད་ེ
གཉྱིས་ཉྱིས་ཟློས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རོག་དཔྱོད་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གནང་འདུག ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་རྙྱིང་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་དགོན་སེ་དང་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་སེ་ཁག་གངས་  ༡༥ ལ་ཧྱིན་སོར་ 
༥,༣༥༠,༠༠༠ ཐམ་པ་རགོས་རམ་ཐབོ་འདུག་ཅེས་དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེསེར་བེས་གཙང་པ་ཁང་ཚན་གྱི་སྐུ་ཞབས་གཅྱིག་གྱི་སོར་ད་ེརདེ། སེར་བེས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གང་
ཅྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བར་ལམ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་
སོབ་རྱིམ་པར་ཕེབས་པའྱི་གཞུག་ནས་ཕ་གྱིར་ནད་པ་ལྟ་སོང་བེད་སྟངས་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་
པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡདོ་ན་བསམ་ནས་ཉྱིན་མ་ོད་ེརང་ལ་གནས་སྟངས་དརེ་རྩད་གཅོད་ཞུ་དུས། 
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ཞལ་པར་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོགསུང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ་ད།ེ ཉྱིན་ཤས་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཡར་ཁྱེར་ཤོག་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ཡྱིག་ཐགོ་
ཏུ་འབོར་སོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན། དང་པ་ོསྐུ་ཞབས་དེའྱི་མཚན་བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཁོང་དང་པ་ོརྡ་སར་སན་བཅོས་
བདེ་པར་དེར་རོགས་པ་གཉྱིས་དང་མཉམ་དུ་རྡ་སར་སན་བཅོས་བེད་རྱིང་ལ་སན་བཅོས་དང་། ཟས་གོས། བཞུགས་ས་སོགས་
ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་གང་ལེགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་སབས་དེར་འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་མཐུན་
འགྱུར་རགོས་རམ་གང་དྲག་གནང་བྱུང་ཞསེ་འདྱི་གཙང་པ་ཁང་ཚན་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ཁངོ་རང་ཏགོ་ཙམ་དྲག་སདེ་བྱུང་ནས་
མར་ལོག་པའྱི་གཞུག་ལའང་ཁ་ོརང་གྱི་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀར་ལྟ་སངོ་བ་རྒྱུ་ད་ེདག་སནོ་མ་ཁངོ་རང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
གྱི་ལྟ་སོང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་གྱི་རྩྱིས་གཞྱི་ད་ེཁང་ཚན་ནས་མྱིན་པར་གྲྭ་ཚང་རང་གྱི་ལས་འཆར་དང་
སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། སེར་བསེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱི་ག་ེརྒྱས་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་པ་ད་ེངས་བཀླག་མྱི་དགསོ་
པར་ནང་དནོ་སྱིང་པ་ོད་ེམར་ཞུས་ན། ཁོང་རང་གྱི་སྙུང་གཞྱི་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ནས་བཞེས་པ་ཞྱིག་རདེ། སྙུང་གཞྱི་བཞསེ་པ་ནས་
བཟུང་སྟེ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་དགོས་རྱིགས་ཚང་མར་གནང་ཡོད། དཔེར་ན། དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚོགས་ཆོས་ར་དེ་དག་མ་བསྱིམས་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་དག་ཚང་མར་
དམྱིགས་བསལ་ཞུས་ནས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ལྟ་དུས་གསུམ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་སྐུ་འགེད་དང་སལ་བ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ཀང་འབུལ་རྒྱུ་སོགས་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་རང་བས་ནས་ལྟ་སངོ་ཞུས་ཡོད། སེར་བསེ་སན་བཅསོ་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིར་
ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་ན་ཊ་ཀ་ནང་ཁུལ་དུ་ཡྱིན་ན་གྲྭ་པ་གཅྱིག་གྱི་དནོ་ལ་ལ་ོགཅྱིག་ལ་སོར་འབུམ་ ༥ འག་ོསོང་གཏང་ཆགོ་པའྱི་
སྱིད་བྱུས་འག་ོདང་འག་ོམུས་དང་། ཀ་ན་ཊ་ཀའྱི་ཕྱི་ལ་ཡྱིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་གསུང་ཆསོ་ཞུ་མཁན་
ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་དང་། ད་ེམྱིན་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དེའྱི་འགོ་ནས་འག་ོསོང་ནར་བཏང་ནས་ད་
བར་རོགས་སོར་ཚང་མ་ས་རེས་ཀྱིས་འག་ོསོང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ཁ་སང་མར་ལོག་རེས་ཐོབ་ཐང་ད་ེདག་
དང་ལྟ་སངོ་མེད་པའྱི་གསུང་སྟངས་དང་རྣམ་པ་ཐནོ་པ་ད་ེདག་ལ་ཁངོ་ཚརོ་ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་བྱུང་སོང་། གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་མ་རདེ། ད་ེངསེ་པར་དུ་ལན་འཕྲདོ་པ་ོཞུ་རགོས་བགྱིས་གསུངས་འདུག 
 ད་ེནས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གྱི་ངོས་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་དགོངས་ནང་བཞྱིན་བས་
ནས་ནད་པ་དང་། གནས་རེན་བགེས་སོང་། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གཉརེ་རྩརེ་སོན་པ་ད་ེདག་བ་དགའ་གཟངེས་རགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་སོགས་
ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོཞྱིག་བཀོད་གནང་འདུག ལྷག་པར་དུ་དགུང་གངས་ ༨༠ རུ་ཕེབས་པའྱི་རསེ་དྲན་གྱི་སབས་ནས་བཟུང་སྟ།ེ དཔརེ་
ན། གྲྭ་ཚང་གྱི་ཕྱི་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ནས་བཟུང་སྟ་ེས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཁོས་ཞན་རྒན་འཁོགས་ད་ེདག་ལ་རོགས་པ་བ་
རྒྱུ་དང་། འཁོས་ཞན་སོབ་ཕྲུག་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་ལ་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་སོར་རྒྱུ་སོགས་ཉུང་མཐར་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
འབུམ ༡༠ ར་ེབཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། ད་ེདག་ཚང་མར་བཀའ་སོབ་དགོངས་དནོ་
ལྟར་རགོས་མགོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དཔརེ་ན། བར་ལམ་ཆུ་ལགོ་གྱི་གནདོ་འཚ་ེབྱུང་བའྱི་སབས་ལ་ཞེས་པ་སོགས་མཚནོ་
པས་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་ས་གནས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་གསུང་བབ་དང་མ་མཐུན་པ་ཏོག་ཙམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་ནས་མར་རྩད་གཅོད་དུས་ཀང་དང་པ་ོ
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ནས་སྱིད་སྡུག་དང་སྱིག་ཁོངས་ནས་མེད་པར་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་འཕྲད་པ་རེད་དྲན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ལྟར་
ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་གསུམ་པ་འདྱི་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་ལྷང་ཙམ་ལྷང་ཙམ་བྱུང་སོང་སྟེ། ཁ་སང་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་གྱི་དཔ་ེམཛོད་འགན་འཛིན་གྱི་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ལ་
འཕྲོས་པ་ད་ེདང་། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྒྱུ་རྩལ་མ་དངུལ་དའེྱི་ཐོག་ནས་རོགས་
རམ་ཕྱིན་པ་ད་ེའདྲ་གསལ་འདུག ད་ེབདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། དེར་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་
སོང་། དང་པ་ོད་ེཁོང་གྱིས་ཡ་གྱིར་བཀའ་མོལ་ད་ེགནང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་དེ། འདྱིར་ང་ཚ་ོམ་མཐུན་པ་དང་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག་མ་རདེ། ད་ེརྱིག་གཞུང་ཚགོས་ཐངེས་དའེྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ས་ེཚན་ཚང་མར་མཉམ་ལས་བེད་སྟངས་དང་། མཉམ་རགོས་བེད་སྟངས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་
རགོས་སོར་བེད་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གཤམ་མ་གྱིར་ད་ར་ེགོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ད་ེའདྲ་ཡོད་
པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ལྷག་པར་དུ་ད་ར་ེཡ་གྱིར་བསོངས་ཚོགས་བ་རྒྱུ་དེའང་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་
མང་པ་ོགདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕ་གྱིའྱི་ལས་འཆར་རང་ད་ེཨ་རྱིའྱི་རགོས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ཆེན་པ་ོསོན་བསད་
པ་དེའྱི་ཆ་ཤས་བདེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེའདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་འདྲ་ཆགས་ཆགས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབཀོད་འདུག་
སྟ།ེ རགོས་རམ་གྱི་ལས་འཆར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སངོ་གདའ་ཞསེ་ད་ེའདྲ་ཞུས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་བལྟ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་ཁྱོན་ནས་བལྟས་མ་བྱུང་ཟེར་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རགོས་སརོ་ཐབོ་བསད་པ་ད་ེཐབོ་བསད་
པ་རང་རེད། དཔརེ་ན་ཁ་སང་གསུངས་བསད་རྒྱུ་དའེྱི་རགོས་དངུལ་གྱི་བདག་པ་ོཨ་རྱིའྱི་རགོས་ཚགོས་རེད། ཁ་སང་རྩྱིས་ལ་ོས་
མ་དེའྱི་རྩྱིས་ཁ་ད་ེདཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་རྩྱིས་ལོ་རེད། བགོ་འགེམས་བེད་རྒྱུ་དང་འགན་ཁྱེར་རྒྱུ་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁང་ནས་ཞུས་པ་རེད། རྩྱིས་ལ་ོརེས་མ་ད་ེནས་བཟུང་སྟེ་མ་དངུལ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་རང་གྱི་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་རགོས་སརོ་དང་བག་ོའགེམས་ལྟ་བུ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དེར་རོགས་དངུལ་གཞན་པ་གཅྱིག་ནས་བརེན་ཡྱིན་སྟབས། རོགས་ཚོགས་ད་ེདང་དེའྱི་
རོགས་དངུལ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་མ་རེད། གང་ཡང་མ་བྱུང་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། 
དེར་བརེན་ད་ེཡང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོན་ནས་ངས་དྲན་ཚོས་ལྟར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཡུན་
རྱིང་པ་ོབར་དུ་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ལྷ་བྱིས་སེ་ཚན་གྱི་སོབ་ཡོན་ནར་གཏོང་བས་ནས་ཕུལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ལྷ་བྱིས་སེ་
ཚན་ས་ོབརྒྱབ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ད་ེཡང་ཆོས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ང་ཚ་ོའབེལ་ཐག་ཉེ་པ་ོ
ཆགས་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གགོས་ལྟ་བུ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཉ་ེཆར་ནརོ་བུ་གྱིང་ཁའྱི་དག་ེརྒན་གཅྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུ་
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དགསོ་བྱུང་བ་དང་། དེའྱི་མཉམ་དུ་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག ད་ེལྟར་བྱུང་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་རདེ། 
འཕྲལ་དུ་མར་རྩད་བཅད་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེསན་ངག་དང་རྩམོ་སྱིག་གྱི་རྒན་ལགས་གཅྱིག་ཁོང་
རང་སྐུ་སེར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་དགངོས་པ་ཞུས་པ་ད་ེབདནེ་པ་རེད་འདུག ཁངོ་དགངོས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་མཉམ་
དུ་སོབ་ཕྲུག་ ༥ ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་དང་། བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བ་རྒྱུ་བཅས་དནོ་དག་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཁ་ོརང་
ཚསོ་ཀང་ལུགས་མཐུན་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ད་ེཡང་དངོས་གནས་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩོམ་སྱིག་དག་ེ
རྒན་གཉྱིས་གསར་པ་བསོས་ཚར་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་གཅྱིག་དང་འཕྲསོ་
ནས་ཁ་སང་ངས་མོན་ག་ོལ་ Camp ༡༠ པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག ད་ལྟ་དེར་གསར་འབོར་ཚོགས་པ་ཡོད་
པའྱི་གཞྱིས་ཁག་མོན་ག་ོཕུད་པའྱི་བདུན་འདུག བདུན་འདྱི་ད་ེནང་བཞྱིན་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེའཛནི་སོང་གྱི་དགངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ད་ེཐད་ཀར་ལས་རྱིམ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ་ེཡན་
ཆད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་
རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་བག་ོགེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མུ་མཐུད་ནས་ལས་བསམོས་སན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ། ཀ བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ ཕྱི་ཚསེ་ ༢༠ ལས་
རྱིམ་ནང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། སན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ 
ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 
དང་པ།ོ ༸རྒྱལ་དབང་མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ། 
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོདང་། གལ་འགངས་ཆ་ེཤོས་ནྱི་བོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཚང་
མའྱི་སེམས་ཁོངས་སུ་བཅངས་ཐོག་རང་དོན་རང་གཅེས་དང་། རང་ནུས་གང་ལྕོགས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡང་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙ་ོབ་ོརྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་སྲུང་སབོ་ཀྱི་
ཚད་གཞྱི་མཐ་ོགས་ཕུལ་ནས་གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། རང་ཕོགས་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་
ཀའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐུ་ཕའྱི་ཉེན་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་མཁ་ོཇྱི་དགོས་ཀྱི་ར་ེའདུན་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་སྐུ་ཕའྱི་
སྲུང་འདོམས་ཐོག་ཞུ་ས་ོཅྱི་མཆྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་འཁུར་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབེལ་ཡདོ་ཚན་པ་དང་ཕར་གྲུ་
མཉམ་འདགེས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕའྱི་ཐད་གཙ་ོབོ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་སྟེ་དུས་ནས་དུས་སུ་
བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། གནད་དོན་ཆུང་རྱིགས་ཁག་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
མྱི་དགསོ་པར་རང་ཕགོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འདྲ་བ་ལྔ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ས་
གནས་མྱི་འདྲ་བ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲྱིན་བསངས་སབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕོགས་ནས་སྐུ་ཕའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞུ་སོའ་ིག་
སྱིག་གང་ལེགས་ཡོད་མུས་ཐགོ་རང་ཕོགས་ནས་སར་ལམ་ལྟར་མྱི་འག་ོསནོ་བསོད་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་ལྷན་བཅར་
ཞུ་སོ་སོགས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་
ཡུལ་ས་གནས་མངའ་གཞུང་གསང་ལས་ཚན་པ་བཅས་པར་སོན་ཚུད་ནས་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་མང་ཆ་ེབར་བཀའ་བནོ་དང་དྲུང་ཆ་ེགཉྱིས་ཀའམ། ཡང་ན་དྲུང་ཆེའམ་བཀའ་བནོ་གང་རུང་ང་ོབཅར་གྱིས་ཕེབས་
སྱིག་ཞུ་སོའ་ིསོར་བཀོད་འདོམས་སྟངས་འཛིན་ཞུ་སོ་ཁག་སར་བཞྱིན་ཚགས་ཚུད་ཞུས་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་སབས་ཀང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ས་ོས་ོབརྒྱུད་སར་ལྷག་འབེལ་ལམ་ཞུ་ས་ོཁག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
དང་། སྐུ་སྲུང་བ་དང་ཕེབས་འཁོར་ཁ་ལ་ོབ་བཅས་ཀྱི་ལུས་པོར་ཟླ་དྲུག་རེའྱི་མཚམས་སན་པས་བརག་དཔྱད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 
རྒྱུན་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞུ་ཕོགས་ཐད་སྐུ་སྲུང་འགན་འཛནི་བརྒྱུད་ལམ་སྟནོ་བཀདོ་མངགས་དང་། ད་ེབཞྱིན་
དམྱིགས་བསལ་ཚང་འཛམོས་སབས་གང་ཅྱིའྱི་ལམ་སྟོན་སར་བཞྱིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 གཙུག་ལག་ཁང་ཉེ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་བོད་རྱིགས་དང་ཟུར་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༥ ཡྱིས་ཉྱིན་མཚན་
བསྟུད་མར་མུ་མཐུད་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
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གཉྱིས་པ། འཛིན་སངོ་། 
༡། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་སྣ་ེལེན། ཚིག་ཐ་ོདང་དཔྱད་ཞྱིབ་ས་ེཚན། བད་ེསྲུང་ཡན་ལག་ལས་
ཁུངས་བཅས་ཀྱི་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོའ་ིཐོག་ལམ་སྟོན་བ་དགོས་ཅྱི་མཆྱིས་སབས་མཚམས་སོ་སོར་དམ་
དནོ་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 
༢། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཐགོ་ད་ོསྣང་བ་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་ཅྱི་བྱུང་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་རྒྱ་
བོད་ཨྱིན་གསུམ་སོགས་སད་ཡྱིག་གང་རུང་ནང་ཐོན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་རོགས་ཞྱིབ་དང་འབེལ་གོང་རྱིམ་ལ་
སན་སེང་ཞུ་འོས་རྱིགས་སར་བཞྱིན་དུས་ཐགོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༣། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆེན་དང་། བོད་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་དུས་དྲན་
སོགས་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ནམ་ཡྱིན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་མེད་ཇྱི་ལྟར་ཡང་ཞབས་སྟེགས་སྱིག་
གཤོམ་སགོས་སར་བཞྱིན་ག་ོསྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༤། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྱེར་ (IC) ཞུ་མྱི་མྱི་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༢༢༦༢ དང་། གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༢༧༨ 
བཅས་ཁྱོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༢༥༤༠ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀོད་ཞུས་པ་དང་། ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་ (Travel 
Document) ཞུ་མྱི་གངས་ ༡༤ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀདོ་ཞུས་ཡོད། 
༥། གནས་མཆགོ་རྡ་ོར་ེགདན་དུ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་དང་པའོ་ིནང་ཟླ་བ་
གཅྱིག་ཙམ་གྱི་རྱིང་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲྱིན་བསྩལ་སབས་འདྱི་ལས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ས་གནས་སུ་བད་ེའཇགས་ཐོག་
འཐུས་ཤོར་མདེ་པའྱི་ས་ོནས་ལགེས་པར་བསྒྲུབས་ཡདོ། 
དབུས་སྣ་ེལནེ་འབལེ་མཐུད་ཁང་དང་། ཚགི་ཐ།ོ དཔྱད་ཞྱིབ་ས་ེཚན། 
༡། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བལ་ཡུལ་ཡན་ལག་དང་། ལྡྱི་ལྱི་ཡན་ལག་སྣ་ེལེན་ཁང་གཉྱིས་བརྒྱུད་བོད་ནས་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམ་ོ
ཁྱོན་བསོམས་གངས་ ༤༨ རྒྱ་གར་ལ་གཏན་སོད་དུ་བཙན་བོལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕེབས་པ་རྣམས་དྷ་སར་འབོར་འཕྲལ་བསུ་སེལ་
ལས་བེད་ནས་སྣུམ་འཁོར་བབ་ཚུགས་ནས་བསུ་ལེན་ཞུས་ཏ་ེམྱི་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཐ་ོའགོད་ཀྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཇལ་ཁའྱི་ག་ོསྱིག་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ངོ་སོད་གཟྱིགས་བསོར་དུ་འཁྱིད་པ། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ལུས་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བེད་ཕོགས། PRM རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་
 སདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་སྐུ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སོར་སོགས་ཀྱི་སོབ་གས་ོཞུ་མུས་ཡྱིན། མྱི་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཕྱི་ནང་
སན་པའྱི་ལུས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་རགས་དཔྱད་བས་ཏ་ེནད་རྱིགས་ཐནོ་པ་རྣམས་ལ་སན་བཅོས་དང་། རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སོད་
ཆགོ་པའྱི་ཕག་འཁྱེར་ (RC) བཟསོ་ཏ་ེསོབ་གྲྭ་དང་ཆོས་ས་ེཁག གཏན་སདོ་ལ་ལམ་གོན་ནར་གཏོང་གྱིས་རང་མོས་ལྟར་ཁུངས་
ས་ོསོར་བཏང་ཡོད། 
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༢། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བོད་ནས་གཏན་སོད་དང་གནས་བསོར་ཕབེས་མཁན་གངས་ ༢༨༦༡ བྱུང་ཁངོས་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ཚབ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ SEP ཡོད་པ་གངས་ ༤༨ དང་། གནས་
མཇལ་རེས་ཕྱིར་བདོ་དུ་ལོག་ཕེབས་མཁན་གངས་ ༢༨༡༣ བྱུང་ཡདོ། 
༣། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བོད་ནང་གཉནེ་འཕྲད་ལ་ཕབེས་མཁན་སེར་ས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༨༧ གྱིས་འདྱི་ལས་སུ་ཐ་ོའགོད་བས་འདུག 
༤། ཚིག་ཐ་ོབངས་ཟྱིན་པ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་འབེལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་བད་ེསྲུང་དྲུང་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་
འབེབས་ལྟར་འཚ་ོསྣོན་དང་སན་གོན་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཨ་ོསྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡར་གཞྱིས་ས་ོརྒྱན་ཁོངས་སུ་སྱིག་དོན་བཞྱིན་
ཞུགས་བ་ོཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
བད་ེསྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས། 
༡། སྱི་ནརོ་ ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་མཇལ་བཅར་ཆདེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མྱིན་ནས་ཕབེས་པའྱི་ཕྱི་
རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་དང་། བོད་རྱིགས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཕེབས་པའྱི་མཇལ་བཅར་བ། ཆོས་ཞུ་བ་ལོ་ལྟར་འབོར་མུས་
རྣམས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནས་མཇལ་མང་གྱི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་མཚམས་དོལ་
རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་དང་། འགོས་ནད་ཡོད་མེད། དྭོགས་ཡོད་མྱི་སྣ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་ཐ་ོའགོད་དང་
མཇལ་མང་སབས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་མཉམ་བཅར་གྱིས་ཐ་ོབཤེར་ཞུ་སོ་སོགས་འཐུས་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  དེང་སབས་
 ༸གོང་ས་མཆགོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སགོས་ཀྱི་མཛད་འཆར་དགུང་ལོའ་ིབབས་ཀྱིས་ཉུང་དུ་གཏོང་
གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡདོ་པའྱི་བཀའ་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལ་ོཤས་གོང་ནས་སྱི་སེར་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་མཛད་འཆར་ཉུང་
འཕྲྱི་དགསོ་པའྱི་དགངོས་འཆར་ཕུལ་འབརོ་སགོས་ལ་གཞྱིགས་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མཛད་འཆར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་ནའང་། གཙ་ོ
བ་ོ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཐུགས་དགངོས་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་མཛད་འཆར་གང་སྱིག་གཞྱི་བཞག་གྱིས་མཇལ་
ཁ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་པའྱི་མྱི་མང་བཞུགས་སར་དུ་འབོར་རྱིགས་དང་བོད་ནས་གསར་དུ་
 ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་མཇལ་མང་གནང་བ་དང་སྟབས་འཁེལ་བྱུང་ཚ་ེམཉམ་གཏོང་ཞུས་པ་ལས་ད་ེམྱིན་དམྱིགས་
བསལ་མཇལ་ཁ་ག་ོསྱིག་ཞུ་གྱི་མེད། 
༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་དྲུག་པ། བརྒྱད་པ། བཅུ་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་དང་པ།ོ གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་ཀྱི་ནང་
བཞུགས་སར་ཐགེ་ཆནེ་ཆསོ་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། གནས་མཆགོ་རྡ་ོར་ེགདན་དུ་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོ
མཆགོ་ནས་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་ཁག་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསལོ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་ཆསོ་བཀའ་དྲྱིན་བསྩལ་སབས་དད་ལྡན་སེར་
ས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༤༡༣༣༢ (བཞྱི་ཁྱི་ཆྱིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས།) ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཐ་ོའགོད་དང་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་
འཁྱེར། དེའྱི་ཐོག་ཆོས་ཞུ་བ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཕག་འཁྱེར་ཡང་ཡང་ཐ་ོའགོད་བ་མྱི་དགོས་པར་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རྱིང་
བེད་སདོ་ཡདོ་པའྱི་ཕག་འཁྱརེ་གངས་ ༡༥༦༦ བཟ་ོརྒྱུ་སགོས་ཞུ་ས་ོརྣམས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
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༣། སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ (RC) གསར་བཟ་ོདང་དུས་འགངས་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་གསར་སསེ་དང་དྭ་
ཕྲུག་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༩༡ དང་། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆགོ་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ 
(SEP) ཡོད་མཁན་གངས་ ༤༨ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༡༣༩ ལ་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 
༤། སབས་བཅལོ་ལག་འཁྱརེ་འབརོ་བརླགས་དང་གནས་སསོ་དྲ་ཐགོ་ཐ་ོའགོད་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པ་གངས་ ༢༧༨༦༧ བྱུང་
ཡོད། 
༥། སབས་བཅལོ་ལག་འཁྱརེ་དྲ་ཐགོ་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ ༤༦༣༩ བྱུང་ཡདོ། 
༦། ལ་ོའཁོར་འདྱིའྱི་ནང་བོད་རྱིགས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཕྱིར་སོག་ཞུས་པ་གངས་ ༡༠ བྱུང་
ཡོད། 
༧། ལ་ོགཅྱིག་ནང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་། དགུང་ལ་ོ ༦༥ སོན་པའྱི་བགསེ་སངོ་རྣམ་པ། དབང་པ་ོསནོ་ཅན་རྱིགས་བཅས་
ཀྱི་སབས་བཅལོ་ལག་དབེ་དྲ་ཐགོ་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ ༥༥༩ བྱུང་ཡོད། 
༨། ཕྱི་བསདོ་ལག་དབེ་སརེ་པ་ོ (NORI) ཞྱིབ་འཇུག་སེབས་པ་གངས་ ༡༡༡༡ བྱུང་ཡདོ། 
༩། ནག་ཉསེ་མདེ་པའྱི་ངསོ་སརོ་ཡྱིག་ག་ེ (Police Clearance) གངས་ ༣༤༩ ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༡༠། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་མཐོང་མཆན་ (Return Visa) རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པ་གངས་ ༥༣༢ བྱུང་ཡདོ། 
༡༡། ཕྱིར་ཐནོ་ཡྱིག་ཆ་ (Exit Permit) གངས་ ༨༣༣ ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༡༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕེབས་ནམ་ཡྱིན་ལ་འབལེ་
ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་
བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སུ། བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱིས་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༥ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་   ལ་ 
            ཕུལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༢ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ལས་རྱིམ་ཁོངས་ཡོད་པ་རེད། སན་
སནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། 
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༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་ཁྱནོ་ཤགོ་གངས་ ༩༢ ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐ།ོ 

༡། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༣ པར་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་ཡུལ་དང་ཕེབས་དུས་གཤམ་
གསལ་ཞསེ་གསལ་བའྱི་ནང་ ༢༠༡༧།༥།༢༡ ནས་ ༢༦ བར་ལྡྱི་ལྱི་དང་སངེ་ལོར་ཞསེ་དང་། ཡང་ ༢༠༡༧།༥།༢༡ ནས་ 
༨།༡༠ བར་ལ་དྭགས་ཁུལ་ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་ ༢༠༡༧།༦།༡༡ ནས་ ༢༧ བར་ཨ་རྱི་ཞསེ་སོགས་འཁདོ་འདུག་ན། 
དུས་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ལ་བཞུགས་མྱི་སྱིད་པས་དོན་དངོས་གང་དང་གང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
དགསོ་སམ། 

༢། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པར་ཚགི་ཐ་ོདཔྱད་ཞྱིབ་ས་ེཚན། གསལ་བའྱི་ནང་འདྱི་ལ་ོབོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་
གཏན་སོད་གནང་མཁན་གངས་ ༤༨ དང་བོད་ནང་གཉེན་འཕྲད་ལ་ཕབེས་མཁན་གངས་ ༡༨༧ བྱུང་ཡོད་ཅེས་འཁོད་
འདུག་ན། གཉནེ་འཕྲད་ནས་ཕྱིར་མ་ལོག་མཁན་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

༣། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པར་ཨ་ོསྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡར་གཞྱིས་སསོ་རྒྱན་ཁངོས་སུ་སྱིག་དནོ་བཞྱིན་ཞུགས་བ་ོ
ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་གསལ་ཐད་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་བར་ཆབ་སྱིད་
བཙནོ་ཟུར་དང་འབལེ་ཆགས་འབལེ་ཡདོ་བསོམས་ག་ཚདོ་གནས་སསོ་ཟྱིན་ཡདོ་དམ། 

༤། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༧ པར་སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ (R.C.) གསར་བཟ་ོདང་དུས་འགངས་ཞུས་
པའྱི་གངས་ཐ་ོགཤམ་གསལ། ཞསེ་གསལ་ཐད་བདོ་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟ་ོམ་ཐུབ་
པ་ཡདོ་དམ། ཡོད་ན་གངས་འབོར་དུ་ཡོད་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ལན་གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ་བཅས། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོསན་སནོ་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་
དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༠ ལས་རྱིམ་ཁངོས་ལ་ཡདོ། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་ཙ་
ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་འགྲུབ་ལགས་ནས། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༣ པ་གཞུང་འབལེ་གོས་འཆར། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
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པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོབཅས་སན་སནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ང་པ། གོང་
གསལ་སན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་
མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྲྱི་བ་དང་པ་ོདེ། དགོངས་སེལ་དང་སགས། ད་རང་གུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ལས་བསམོས་ཐངེས་གཉྱིས་གསུམ་བཀླགས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ནང་ནས་ཆད་ལུས་ཐབེས་འདུག་པས་དགངོས་སལེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྲྱི་བ་དང་པོའ་ིལན་དེ། ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་ཡུལ་དང་ཕེབས་བསུའྱི་དུས་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་
འཁདོ་ནརོ་ཞུ་འདུག་པས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་ཡུལ་དང་ཚེས་གངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༧།༥།༢༡ ནས་ ༢༦ བར་ལྡྱི་ལྱི་དང་སངེ་ལོར་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།༦།༡༡ ནས་ ༢༧ བར་ཨ་རྱི།།ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།༦།༢༨ 
ནས་ ༨།༡ བར་ལ་དྭགས་ཕེབས་བསལ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལན་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་ལྟར་བོད་དུ་གཉེན་
འཕྲད་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས། ད་ེགར་ཐད་ཀར་འགེངས་ཤོག་བཀང་ནས་འཕ་ོའགྱུར་
བྱུང་བའྱི་གངས་ཐ་ོཡྱིན། བོད་ནས་ཕྱིར་མ་ལོག་མཁན་གྱི་གངས་ཐ་ོམེད། 
དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དེ། ལས་གཞྱི་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ལོར་འག་ོའཛུགས་ནས་ད་བར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཆགས་འབེལ་
ཡོད་བཅས་མྱི་གངས་ ༡༣༣༨ གནས་སོ་སོང་ཡོད། དྲྱི་བ་བཞྱི་པའྱི་ལན་དེ། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་སབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་མེད་པ་ཁག་གྱི་མྱིང་ཐ་ོས་རེས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་ག་ཚོད་མེད་པ་
ངསོ་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༥ ནས་བཟུང་སྟ་ེབོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་བལ་ཡུལ་དུ་རྒྱ་གར་
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གཞུང་ཚབ་ནས་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་བཞུགས་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ་དང། གཞྱིས་སར་དུ་འབོར་རེས་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ ནང་
ཚུད་སབས་བཅལོ་ལག་དབེ་བཟསོ་དང་བཟ་ོམུས་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཅ་པ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་བཞྱིན་ཡདོ། 
ཐོག་མར་དེར་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུ་ཕའྱི་ཉེན་སྲུང་གྱི་ཐད་ད་ེསོན་
འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བསགས་བརོད་དང་། མ་འོངས་པར་
འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བའྱི་ར་ེབ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལོ་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་
བདག་པ་ོམཆགོ་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འདྲ་བ་ལྔ་དང་། རྒྱ་གར་ས་གནས་མྱི་འདྲ་བ་ ༡༦ ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་འདུག ད་ེཚརོ་མྱི་དཀྱུས་
མའྱི་ས་ོནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕབེས་
རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པ་ོབཞུགས་སའྱི་གཙུག་
ལག་ཁག་གྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་བོད་ཀྱི་དང་ཞབས་ཕ་ོམ་ོ ༡༥ ཙམ་གྱི་མུ་མཐུད་ནས་ཉྱིན་མཚན་བསྟུད་མར་གྱི་ཐགོ་ནས་ཉནེ་སྲུང་བདེ་
ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁྱེད་རྣམ་པས་ས་ོསོའ་ིསོག་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་
བདག་པ་ོལ་ཉེན་སྲུང་ཞུ་བསད་པ་དེ། ངས་ངོས་ནས་བཅོས་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་སོར་མ་ོསྱིང་ཁར་བཞག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ལ། མ་འོངས་པའང་མུ་མཐུད་ནས་སྲུང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ཤོག་གངས་ ༢ པ། འཛིན་སོང་ནང་གྱི་ ༢ པ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ད་ོསྣང་བ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
བཟ་ོམཁན་སྱིར་གཞུང་དང་རྒྱ་ལམ་ཁག་ནས་རྒྱ་བལ་ཧྱིན་སོག་སོགས་ཀྱི་འགོ་དརེ་རགོ་ཞྱིབ་ཞསེ་པའྱི་ཚགི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབེད་
སདོ་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ར་ེབ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། ང་ཚ་ོདངེ་སང་དུས་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་འདྱི་བརྡ་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་
རབས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཧ་ཅང་གྱི་འཁྲུག་ཆ་དོད་ོཔ་ོདང་། མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་པར་ས་ོའདོགས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་དུས། 
སནོ་ལ་དྲ་ལམ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་གཟུགས་བརྙན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་རགོ་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་གསུང་དུས། ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། འདས་པའྱི་ལ་ོཁ་ཤས་ནང་ལ། དྲ་ལམ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་
བདག་པ་ོལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་དོགས་གཞྱི་ག་ཚོད་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ང་ོརྒོལ་བེད་མཁན། 
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་མྱི་ད་ེསུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ད་ེངེས་པར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཚན་སོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་
འངོས་པར་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པ་ོདབུས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ལ་ང་ོརྒོལ་བཟོ་མཁན་དང་
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སྱི་ཚོགས་བརྡབ་གསྱིག་གཏོང་མཁན་གཞྱི་ཡྱིན་དུས། ད་ེདག་བཟ་ོམཁན་གང་ཡང་རུང་བའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་མུ་
མཐུད་ནས་བདའ་འདེད་དང་། ད་ེདག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉེ་ཆར་ལ་དྭགས་སུ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་མདོག་བས་ནས་
དྲངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ངས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དྲངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་རྩ་དནོ་གེང་ཟེར་མཁན་ད།ེ འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་
ནང་ལ་སྱི་ཚགོས་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་མཁན་ལྟ་ེཁུངས་འདྲ་བ་ོད།ེ གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དོགས་པ་ཡོད་ཅེས་ངས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདགོས་པ་ཡདོ་མེད་ད།ེ ངེས་པར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་ནས་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན། རྩ་དནོ་གྱིང་
གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་སུ་རེད། དྲ་ལམ་ཐོག་ལ་སུས་སུ་ལ་སེལ་གྱི་ཡོད་མེད། སོན་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བཟོས་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་མདེ་དགོས་པ་ཡདོ་དུས། ངསེ་པར་དུ་རྩད་གཅོད་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་སུས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། བརོད་གཞྱི་
ཆ་ཚང་མ་ཉན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀྱིལ་མ་བཏུབ་ནས་ཚིག་ར་ེཟུང་ཞྱིག་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡབ་
གསྱིག་གཏོང་མཁན་ད་ེདག དེང་སང་སད་འཕྲྱིན་དང་ང་ོདེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོང་ོདེབ་ཐོག་
གཏོང་མཁན་སུ་རེད་འདུག སད་འཕྲྱིན་ནང་ལ་གསུང་མཁན་སུ་རདེ་འདུག ང་ལ་འདྱིར་ཁ་ཤས་ཡདོ། ད་ེཚ་ོརསེ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། 
ངསེ་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ངསེ་པར་དུ་རགོ་ཞྱིབ་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ 
སྣག་ཚ་ནག་པོས་བཀདོ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབ་མཁན་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ངེས་པར་དུ་
རགོ་ཞྱིབ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད།ེ ངའྱི་ཕ་མ་བུ་ཚ་ནས་
ཆསོ་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སོམ་པ་ོནས་བརྒྱུད་ནས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས། ངས་༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོ
ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚན་སད་ཞུ་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད་ལ། རྱི་ལམ་ནང་ལའང་འཁོར་མ་མོང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་སྟངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཞུ་ཡྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སོལ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སད་ཆ་བཤད་པ་དེར། ཏོག་ཙམ་མ་བད་ེབ་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེར་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོགང་ཡང་མེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ངས་ཞུས་པ་ད་ེང་རང་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ག་ར་ེཞུས་པ་རདེ་ཞུས་ན། སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་དེ། 
བདག་པ་ོབསོན་རོགས་གནང་ཞུ་དུས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་རྒན་གས་ོཁང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོརྙོག་ག་
ལངས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེསནོ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་སབས་ང་ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་འཁརོ་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་
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དྲན་པ་རེད། གཞན་ངས་ཆོས་རྱིག་སབས་ལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ད་གྱིན་ངས་བལྟ་དུས་
སེར་བསེ་ལ་བད་ེབ་ོབྱུང་མདེ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག སེར་བསེ་ཟརེ་དུས། དག་ེསོང་སྟོང་ཕྲག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་བརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེར་
བསེ་ནས་ཕག་བྱིས་གནང་པ་ལ། དངསོ་གནས་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཡདོ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སེར་བསེ་དང་མ་གྱི་དགནོ་ས་ེཁག་ལ་
དུས་རྒྱུན་དུ་རྩ་ཆེན་པ་ོབརྩྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ཁ་སང་དག་ེའདུན་པ་དའེྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། 
ཕྱི་མ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། ཁ་སང་རྡ་རམ་ས་ལ་ཕབེས་དུས་རྙགོ་ག་བྱུང་བ་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་མྱི་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དང་། ཁ་སང་རང་ང་ལ་ལབ་ཀྱི་འདུག ཁོམ་གྱི་མཆོད་
རནེ་འགམ་ལ་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ཀྱིས་འཇུས་ནས་བརྡུང་གབས་བདེ་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཕྱིན་ནས་དངུལ་སད་པ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག ད་
ལྟ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོབཤད་ན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ངས་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོབཤད་འདདོ་མེད། ག་ར་ེབས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་
རང་སེམས་པ་སྱིད་པ་ོབྱུང་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་ན། ཁ་ོརང་ད་ེརྱིང་དགངོ་མ་ོདག་ེའདུན་པ་གཉྱིས་དང་ལྷན་སང་ཉྱིན་ང་ཚ་ོམ་ོཊ་ག་
ནས་ཁ་ོརང་སོན་ཁང་ནང་ལ་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་དགོང་མ་ོདེར་ང་ཐུག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་ཁང་ནང་
ལ་སེལ་ཚར་བ་རེད། སོན་ཁང་ནང་ལ་སེལ་ཚར་ན་སུས་བལྟ་ཡྱི་རེད། སོན་ཁང་ནང་ལ་གཉྱིད་སན་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་བཞག་གྱི་
རདེ་མ་གཏགོས། མྱི་ད་ེདྲག་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དའེྱི་སང་ལ་དག་ེསོང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་བ་ོབད་ེམ་
སོང་། ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཡོད་ན། ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས། ད་ོསྣང་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་མོལ་གནང་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་ཉམ་ཐག་ལས་ཡ་ང་བ་ཞྱིག་འདུག ཡང་ད་ལྟ་རྡ་རམ་ས་
མེག་གན་ལ་གཅྱིག་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཆར་པ་བབ་ནའང་རེད། རླུང་པ་ོབརྒྱབ་ནའང་རདེ། གཞས་སད་ཆེན་པ་ོབཏང་ནས་
འག་ོམཁན་ཞྱིག ད་ེབོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ཁ་ོརང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁངོ་གྱི་མཚན་ཡང་
ཤེས་ཀྱི་མེད། གང་ལྟར་ངས་ཁོང་སོན་ཁང་ལ་མ་སེལ་བ་དེ། ངས་བེད་ཐུབ་སོང་། དེར་ང་རང་སོབས་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ལྟར་ས་ེར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་བར་ཡྱིན་ནའང་། བ་ོམ་བད་ེབ་བྱུང་ཡོད་ན། ངས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་སྡུག་ཅག་རདེ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ས་ེར་དང་མ་གྱིའྱི་དགནོ་ས་ེཁག་ད་ེདག་ཧ་ཅང་རྩ་ཆནེ་པརོ་བརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་པ་བརྣག་པ་ོབེད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་མེད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་རྒྱུར། ཁ་ོརང་སྱིག་
འཛུགས་ནང་ལ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ཡང་ད་ལྟ་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་འདུག་
གསུངས་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ངས་ག་ོརྒྱུ་ལ། ཁ་ོརང་སནོ་མ་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོའདུག ཕྱིས་སུ་ཁ་ོརང་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་
ཆགས་ནས་བལ་ཡུལ་དང་རྡ་རམ་ས་ལར་འཁྱམ་ནས་བཞུགས་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ོབ་རེད། གང་ལྟར་ང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་
ཚུལ་རྱིགས་དགོས་རྒྱུ་མེད། ངས་ཉན་དགོས་རྒྱུའང་མེད། ཤེས་འདོད་ཀང་མེད། ཤེས་ནས་ང་ལ་ཁ་ེཕན་ཡང་མྱི་འདུག ཁ་ོརང་
ལའང་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཁ་ོརང་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབས་རེན་གྱིས་དག་ེའདུན་པ་གཉྱིས་
ཡར་ཕེབས་ནས་ Amritsar སོན་ཁང་ནང་ལ་སེལ་རྒྱུ་རེད་འདུག དེའྱི་དགོང་མོ་དེར་ངས་སད་ཆ་བཤད་ནས་སྐུ་མཁྱེན་མ་
སལེ་རོགས་གནང་ཞུས་ནས་སལེ་མ་སོང་། དརེ་ང་སབོས་པ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་འཕྲསོ་ད་ེགསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སར་ཡང་ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ལྟ་གང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་ཟརེ་ན། གཅྱིག་བས་ན་འདྱི་
ནས་ཁནོ་པའྱི་སལ་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་སྱིད། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཆསོ་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིསབས་ནས། ངའྱི་
མྱི་རབས་ད་ེབོད་བསྟན་པ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཡྱིན། ད་ེསོབས་ཆེན་པ་ོཐགོ་ནས་བཤད་འདོད་ཡོད། བས་ཙང་ང་
ད་ེའདྲའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཡྱིན། མེས་པ་ོགོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བས་རེས་ད་ེཐལ་ལ་དེའྱི་ནང་ལ་སྲུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། དྲ་ལམ་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་གཞྱིས་བཞུགས་ཨ་མ་གཙ་ོཔའྱི་ཁྱེད་རྣམས་ལ་སེམས་འཚབ་བྱུང་འདུག ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་ལྷོད་
ལྷདོ་བས་ནས་བཞུགས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པ་ོལ་སྐུར་འདེབས་ཞུ་ཡྱི་མ་རེད་ལ། ཁྱད་པར་
དུ་ང་རང་གྱི་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སབས་གནས་དམ་པ་ཚང་མ་ལ་སྐུར་འདེབས་ཞུ་སྱིད་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་
བཞུགས་མཁན་ཚང་མ་ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་བཞུགས་རོགས། ཁྱེད་རྣམ་པས་ཡྱིད་ཆེས་བེད་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་བེད་ཀྱི་
རེད། སོབས་པ་ཆེན་པ་ོངང་ནས་བཤད་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་ངས་སད་ཆ་བཤད་པའྱི་འཕྲོས་ནས་མྱི་གསུམ་གྱིས་ཁ་པར་བཏང་
ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ངེས་པར་དུ་ཚིག་ཐ་ོབཀོད་རོགས་གནང་། ང་༸སབས་མགོན་དོན་གྱིབདག་པ་ོལ་མཚན་སད་ཞུ་ཡྱི་
འདུག གཉྱིས་ནས་ང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་རེད། གསུམ་ནྱི་ང་རྒྱ་མྱིས་དངུལ་སད་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་ང་མྱི་དཀར་པ་ོལ་ཞྭ་མ་ོ
ནག་པ་ོགཡོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱིང་ཤས་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེངེས་པར་དུ་རྩད་གཅོད་གཏངོ་རོགས་གནང། ཁ་པར་གསུམ་
ཀའྱི་ཨང་གངས་ང་ལ་ཡོད། ཁྱེད་རང་མྱིང་ག་ར་ེཡྱིན། ཁ་བང་ཐོངས་།ཤོག་ལབ་དུས་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག ཁ་པར་གཏོང་ཡོང་དུས། 
དེང་སང་ཁ་པར་ oppo ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་འདུག་བ། ཁ་པར་གཏོང་མཁན་གྱི་ས་ཆའྱི་མྱིང་འདོན་གྱི་འདུག གཅྱིག་དེ། 
Belguim རེད། གཅྱིག་དེ། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ Karnataka རེད། གཅྱིག་དེ། New York ནས་རེད། New York ཁ་
པར་གཏོང་མཁན་དེ། རྩད་གཅོད་བེད་དུས། འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་འུར་བརྒྱབ་མཁན་སེས་དམན་ད་ེརེད་
འདུག གང་ལྟར་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཁུངས་བཙལ་ཡོང་དུས། ཡང་དག་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་ནའང་། ལག་པ་མ་འཆང་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཅག་གནང་དགོས་
ཡོད། མ་འངོས་པར་ད་ེདང་དེའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་སནོ་མ་ལ་ོནས་བཤད་ཡོད། རྩ་དོན་ཚོགས་པ་ཟརེ་
རྒྱུ་ད་ེས་ོབརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་ད།ེ རྒྱུ་མཚན་ག་བར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལག་པ་འཆང་མ་ཐུབ་རྒྱུ་ག་ར་ེརེད། 
ང་ཚོའྱི་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྩ་དོན་ཚགོས་པའྱི་སོབ་སྟོན་པ་དང་དལོ་རྒྱལ་གདངོ་ཐུག་ཡོད་པའྱི་དོགས་པའ་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གདེང་སོབས་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དོགས་པ་ཡོད། དོགས་པ་ཡོད་ཆོག་གྱི་རེད། གཅྱིག་ད་ེརེད། སད་
འཕྲྱིན་དང་འཛམ་གྱིང་ཚུན་ཆད་དག་ཆ་ནོར་བ་ད་ེའདྲས། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལབ་ཀྱི་འདུག ད་དུང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ཟུར་པ། མད་ོསད་སྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ། ང་ོདབེ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྲ་མྱི་འདྲ་འབྱི་ཡྱི་འདུག ད་ེཚོར་སྟངས་འཛིན་ག་ར་ེབདེ་
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ཀྱི་ཡྱིན་པ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་འགན་འཁྱེར་དགོས། མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབ་མཁན་ད་ེ
ཚ་ོརདེ། རྩ་དནོ་གྱིང་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་བཟུང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡྱིབ་གསྱིག་སབེས་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་སྱིངས་
ཆ་འདྱི་བཤད་ས་རེད། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བཤད་ས་རདེ། དཀའ་སྡུག་བཤད་ས་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ས་ོཕྱི་
བཏོན་ནས་བཟུང་སད་འཕྲྱིན། ང་ོདེབ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ། ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བྱིས་མ་མོང་། ད་དུང་ང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་རྒྱབ་སོར་རེད་འདུག ཁྱོད་ཁམས་པའྱི་ཞེན་ཁོག་འདུག ཞེན་ཁོག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁམས་པ་ཡྱིན་དུས་ཁམས་པ་ལ་ཞེན་ཁགོ་ཡོད། ང་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ས་རེད། ས་ས་ལ་ཞནེ་ཁགོ་ཡོད། ངས་ཆསོ་བརྒྱུད་དང་ཆལོ་
ཁ་ལ་ཞེན་ཁགོ་བས་ནས་བདོ་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་གནདོ་པའྱི་ཚགི་གཅྱིག་ཀང་བཤད་མ་མོང་། ༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་
པ་ོལ་ཚད་འཛུགས་ཆོག ད་དུང་བཀའ་ཟུར་ཡྱིན། དྲུང་ཟུར་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ང་དང་ང་ོསོད་ཀྱི་འབེལ་བ་འདུག ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་
རདེ། འདྱིའྱི་ས་ོཕྱི་ལ་བཏནོ་ནས་ཚགི་གཅྱིག་བཤད་མ་མོང་། ཡག་པ་ོཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོབཤད་མ་མངོ་། སྡུག་བ་ཡྱིན་ན་སྡུག་བཤད་
མ་མོང། འདྱི་སྱིངས་ཆ་ད་ེངས་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད། བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ལབ་ནས་ལངས་ཡོད། གཏོང་ས་ཡང་ཡོད་པ་
རེད། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་སྱིངས་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ངས་དཀའ་སྡུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་
རགོས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་ནྱི། གོས་ཚོགས་ས་མའྱི་སབས་ལ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་བཀུར་འོས་གཅྱིག་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང་འབེལ་བ་འདུག་གསུངས་ནས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་ཐད་བཏོན་བས་པ་རེད། ད་ེཐད་བཏོན་བས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རེད་འདུག་གམ་མ་རེད་འདུག གལ་སྱིད་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མྱིན་ན། ད་ོབདག་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་མ་ཉེས་ཁག་
གཡོགས་བཟོས་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེསྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་འདོན་མཁན་དེས་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་བའྱི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་བསད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་མྱི་འདུག ངསེ་པར་དུ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ངེས་པར་དུ་ད་ལྟ་རང་གཙང་མ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་ད་ེརྒྱ་མྱི་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་དམ་མེད། རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་ཞལ་ལག་མཆོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་དམ་མ་རེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོལ་མ་
ཉསེ་ཁག་གཡོགས་རདེ། མྱིང་འདནོ་གནང་མཁན་གྱིས་དགངོས་དག་ཞུ་དགསོ། དང་པ་ོདཔང་རགས་ཡོད། གཅྱིག་ཡོད་ཟེར་ནས་
འབྲུག་བསགས་སོང་། མཐའ་མ་གང་ཡང་སྟོན་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེལྟར་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོགས་བཟསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
ཚ་ོངསེ་པ་དུ་གཙང་མ་བཟ་ོརགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ཨང་གངས་ ༤ ནང་ལ་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྱེར་སོར་ཚིག་མ་འདྲ་བ་གཉྱིས་སེབས་ཀྱི་འདུག འོག་
ནས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གོང་ནས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྱེར་བཟོ་རྒྱུའྱི་གངས་ཀ་དེའང་རེས་ནས་གཅྱིག་
སེབས་ཀྱི་འདུག སནོ་ནས་གཅྱིག་སབེས་ཀྱི་འདུག འདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག དའེྱི་ཐད་ལ་གང་འདྲ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་
ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྱེར་མང་པ་ོབཟོས་གནང་འདུག ཁྱད་པར་དུ་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚོར་མང་པ་ོབཟོས་གནང་འདུག སྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་ལ་དྲྱི་བ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཞུ་ཆོག།དགེ་རྒན་ད་ེཚོར་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་གསུང་ཆོས་
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གསུང་བའྱི་སབས་སུ་༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པོས་དམྱིགས་བསལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་དུང་དམྱིགས་བསལ་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་ཚགོས་གཅྱིག་སྣ་ེཁྱིད་དགོས་ན། སོབ་གྲྭ་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། སོབ་གྲྭ་དའེྱི་ནང་ལ་དག་ེརྒན་ལ་རག་
ལས་ཀྱི་རེད། ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེསྱིར་བཏང་ཆེ་མཐོང་སད་
དགསོ་པ་རདེ་ད།ེ ད་ོབདག་ས་ོས་ོལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིདག་ེརྒན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ལ་བསབས་
ནས་ཕྲུ་གུ་ཡག་པ་ོཆགས་ན། ཁ་ོརང་གྱི་གྲུབ་འབས་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེཆ་ེམཐོང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་ད་ེཡག་པ་ོ
བྱུང་ན་དག་ེརྒན་ཁ་ོརང་གྱི་ཆ་ེམཐངོ་དང་གཟྱི་བརྱིད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས། དག་ེརྒན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་སྱིངས་
ཆ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། 
 ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་མཁན་དེ་ ༥༣༢ བྱུང་འདུག དེ་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་དེ་ 
༨༣༣ དའེྱི་ནང་ནས་ ༣༠༡ ཚང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ཕབེས་ཡོད་པ་མ་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
དྲྱི་བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚ་ོདབུས་ནས་ཆོག་མཆན་ཐོབ། ད་ེནས་སོབ་ཡོན་ད་ེཚ་ོསད་ནས་ཕར་འག་ོནས་ཚུར་མྱི་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་
རདེ། ངས་ག་ོཐསོ་ལ་ང་ཚོའྱི་མཛད་གཙ་ོཁ་ཤས་ཕར་ཕབེས་ནས་ཕྱིར་མ་ལོག་པ་ག་ོརྒྱུ་འདུག ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་
དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་བསར་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་གོ་སབས་
གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསབས་དགསོ་ན་ཕག་རོངས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསམོས་འག་ོབསད་ཡདོ་
པ་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་སུ་རགོས་པས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐགོ་ལ་མྱི་ལ་ོ ༦༠ 
ལྷག་དངསོ་གནས་ཀྱི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་རདེ། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་མྱི་ཐགོ་དང་པ་ོརགོས་ཚར་བ་རདེ། མྱི་ཐགོ་གཉྱིས་
པས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ། མྱི་ཐགོ་གསུམ་པས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་དངོས་གནས་སྱིང་དབུས་ནས་རྣམ་པ་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་ད་ེཚོར་གལ་ཆེར་བརྩྱིས་ཏ་ེད་ལྟ་ལས་ལྷག་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ཐོག་ལ་
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེདང་ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རེད། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་
བདག་པོའ་ིསྐུ་ཕའྱི་ཐོག་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ཡྱིན་
ཙང་། རྒྱ་གར་གྱི་དབུས་ས་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ང་ཚ་ོསབས་
བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ད་ེད་ལྟ་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་བཟ་ོདགོས་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་ཕར་
འགངས་བ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་དྲ་ཐོག་ལ་མཉམ་རུབ་བས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་མང་ཆེ་ཤོས་དྲ་ཐོག་ལ་བཟོས།  སབས་ད་ེདུས་དངོས་
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གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད། ལས་ཀ་མང་པ་ོམཚན་ལ་ཆུ་ཚདོ་དང་པ་ོགཉྱིས་པར་ཡར་ལངས་ནས་ལས་ཀ་བ་དགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེཚ་ོམག་ོའཚསོ་ཀྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སབས་སུ་བབས་པའྱི་མར་བཤད་
ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་མ་ོཊ་ད་ེལ་སོན་མ་འདྲ་བ་ོཡྱིན་ན་གོག་དམར་པ་ོཞྱིག་བགར་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱིས་
སུ་རྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་ཁ་ོརང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་འགྱུར་བ་འག་ོབའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གོག་དམར་པ་ོད་ེཡོད་པ་མ་
རེད། གོག་དམར་པ་ོད་ེམེད་དུས་ད་ེདང་ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་སརེ་གང་ཟག་མ་རདེ། སྱིད་སངོ་གྱི་ག་ོགནས་དང་རྐུབ་བཀག་ལ་བལྟས་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡྱིན་དུས། 
ད་ེསྲུང་སོབ་ལ་ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། རྣམ་པ་ཚོས་ད་ོསྣང་གང་འདྲ་བེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་གོག་
དམར་རྡོག་ད་ེསུ་གཅྱིག་གྱི་འཇོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འཇོག་མ་ཆོག་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཨྱིན་ཇྱི་ནས་ཞུ་
ཆགོ་པ་བས། Pilot མདུན་ལ་འག་ོམཁན་གྱི་སརོ་སྲུང་བའྱི་མ་ོཊ་གཅྱིག་དང་སརོ་སྲུང་བ་གཅྱིག ཁ་ལ་ོབ་གཅྱིག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རྣམ་
པ་ཚསོ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་ལ་ཞུས་ཡོད་དམ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེངས་གནད་འགག་ཧ་ཅང་མཐངོ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་
མྱི་སེར་གང་ཡང་མ་རེད། ཁ་སང་རྣམ་པ་ཚོས་མང་པ་ོལབ་ཀྱི་འདུག།ཆུ་འག་ོབ་ཡྱིན་ནའང་། ཟམ་པ་གནས་དགོས་པ་རེད། འདྱི་
རྐུབ་བཀག་ད་ེལེན་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་སེར་གང་ཟག་གཅྱིག་རེད། རསེ་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ རེས་ལ་
གཞན་པ་གཅྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རེད། དེ་ལའང་དངོས་གནས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏོགས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱི་མ་ོཊ་ཕ་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གངས་སྱིད་སོའ་ིའཁྱིས་ལ་མ་ོཊ་འཚང་ཁ་ནང་ལ་འགག་
སདོ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་མཐངོ་ཡོང་དུས། སེམས་ལ་བ་ོའཚབ་སེབས་ཀྱི་འདུག།ག་ར་ེབས་སོང། གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་ང་
ཚ་ོཚང་མས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་མྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་མེད་པར་
བཟ་ོརྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེགཏོང་དུས་ས་ོསོའ་ིདབུ་ཁྱིད་ལ་ས་ོསོས་མཐོང་བས་ཏ་ེབད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ད་ེཚ་ོདམ་དནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་ས་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཅེས་
ཞུས་མེད་ན། འདྱི་གང་མགོགས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ད་ེབདག་པ་ོམེད་པ་ལྟ་བུ་ག་ས་གང་ལ་བཞག་གྱི་འདུག མ་ོཊ་
བཞག་ས་ལ་ལྟ་མཁན་ཡང་མྱི་འདུག སྲུང་མཁན་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། དཔེར་ན། ང་ཚ་ོམགོན་ཁང་ཆེན་
པ་ོདང་སྲུང་སབོ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་མ་ོཊ་འཛུལ་དུས་མ་ོཊ་འགོ་ལ་ཤེལ་ས་ོའཇོག་ནས་ཤེལ་སོས་ལྟ་ཡྱི་འདུག ད་ེགང་བདེ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་ོཊའྱི་འོག་ལ་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་མ་གཏོགས་འཇོག་དགོས་པ་མ་རེད། སྡུག་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་
གྱིས་འབར་རས་དགག་སྱིད་ཀྱི་རེད། མ་ོཊ་འགོ་ལ་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་ོཊ་ད་ེག་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག ག་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚང་མ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་
ཆེན་པ་ོརེད། མ་ོཊ་ད་ེཚ་ོག་པར་བཞག་ནས། ཁ་ལོ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལས་བེད་བས་ོདགོས་ནའང་རེད། 
ད་ེཚ་ོམ་ོཊ་སྲུང་དགོས་རྒྱུ། དགོང་མ་ོམ་ོཊ་བཞག་དགསོ་ནའང་ནང་ལ་བཞག ལྡ་ེམྱིག་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོ
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 གཉྱིས་པ་ད་ེདྲང་པོར་བཤད་ན། ང་རང་ཚ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ད་ལྟ་
ཡང་ཚོགས་གཙ་ོརེད། ཡང་སབས་རེས་མ་ལ་ཡང་ཚགོས་གཙ་ོགཞན་པ་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ད་ེབེད་དུས་ངས་མྱི་གང་ཟག་སེར་ལ་
ལྟ་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་དའེྱི་ནང་མཚམས་ར་ེའཁྲུག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་སྱི་འཐུས་དཀྱུས་མ་ང་དང་ང་འདྲ་བའྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྲུང་སབོ་སདོ་དགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ཡར་ཕབེས་དུས་རེད། མར་ཕབེས་དུས་རེད། དྲང་པོར་
བཤད་ན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡར་ལས་ཤག་བར་དུ་སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག། ལས་ཤག་ནས་མ་ཕེབས་ནའང་མྱི་
འདུག། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག། ནམ་རྒྱུན་དུ་མ་ཡོང་ནའང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་བསད་པའྱི་སབས་སུ། ད་ེང་རང་
ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་དེའྱི་གྲུབ་ཆ་དང་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ད་ེབསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་དང་ལངས་ཕོགས་དང་གཅྱིག་འདྲ་མྱིན་འདྲ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཡར་ཕབེས་ས་དའེང་འཛགེས་དགསོ་པ་རདེ། མ་ཕབེས་ས་ད་ེཡང་འཛགེས་དགོས་པ་རདེ། དགའ་
མ་དགའ་གཅྱིག་འབུད་རྒྱག་བཏང་གཞག་ན་ག་པར་སེབས་ས་རདེ། རྣམ་པ་ཚོས་ཧ་ག་ོདགོས་པ་རདེ། གཏོང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་
མེད། ཐབས་སྡུག་ས་གཅྱིག་ནས་བཤད་ན། ད་ེངསེ་པར་དུ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁྱརེ་
རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་
རོགས་གནང་། གཞན་ལས་དོན་གལ་ཆེའྱི་རྱིགས་འཐུས་ཤོར་མ་ཕྱིན་པར་མུ་མཐུད་ནས་བེད་རོགས་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གང་ཟག་སེར་གྱི་ཁ་སད་མ་འགྱིག་པའྱི་སང་ལ་གཟུགས་པ་ོཡང་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག སད་ཆ་མ་ག་ོ
བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་པར་ལས་བེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་
བས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉནེ་སྲུང་བ་མྱི་བཅ་ོལྔ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐག་ལས་ཀ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་
པར་བསགས་བརོད་བེད་པར་ཁོང་ཚོའྱི་ཚབ་བས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་འཆར་ཉུང་འཕྲྱི་
གཏོང་དགོས་པའྱི་སོར་ལ་རབ་དང་རྱིམ་པས་སྱི་འཐུས་ཁག་དང་མྱི་སེར་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ལ་སན་སེང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཞུས་པ་ད་ེཡང་བསར་ཞུ་ཆོག 
སྱིར་བཏང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ཁག་ནས་རྩ་དོན་ལ་གནོད་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གནོད་པ། ད་ེནས་མྱི་
སེར་ལ་གནོད་པ་ཚང་མ་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེམ་ཐག་མྱིང་ད་ེཁྱེར་ཤོག་ལབ་ན་ཁག་
པ་ོརེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོལས་ས་པ་ོབས་ནས་མྱིང་གཅྱིག་གཉྱིས་བསྟན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཕྱི་
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རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལ་སད་འཕྲྱིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ོདེབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་མྱིང་མེད་པ། ང་ོམེད་པ། ས་ཆ་ཡུལ་
ལུང་མེད་པ། ད་ེའདྲའྱི་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབ་མཁན་ད་ེཚོ། ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད། བ་མའྱི་ས་ེབ་དང་
ཨ་བུ་ཆམ་བུ་སོགས་མྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་ད་ེཚ་ོརབས་དང་རྱིམ་པ་བས་ནས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཚང་མས་
ཕགོས་བསྱིགས་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ཕྱི་ལ་སྟོན་དགོས་དུས། ང་ཚོས་ཕྱི་ལ་སྟོན་གྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དྲ་
རྒྱ་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་རོགས་པའྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་། རྒྱ་གར་གསང་བའྱི་ས་ེཚན། རྒྱ་གར་འབེལ་
ཡོད་ཚན་པ་ཚང་མ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས། དྲྭ་རྒྱ་ད་ེལྟར་རདེ། ས་ཆ་དེའྱི་ནང་འདུག ད་ོསྣང་བེད་རགོས་ཞེས་ང་ཚོས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་ས་ཞྱིག་འདུག དྲ་རྒྱ་ཁ་ཤས་རྩ་དོན་གྱིང་ལབ་ནའང་འདྲ། Tibet star ལབ་ནའང་འདྲ། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་ཐ་ོབཀོད་དང་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ལག་པ་རྙབོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་
ལ་ཡོད་པའྱི་ཁ་བད་ེབ་ོདང་མག་ོབད་ེབ་ོཁ་ཤས། ང་རང་གྱིས་ད་ོསྣང་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད། རང་ཉྱིད་སོ་སོས་མཁས་མདོག་མདོག་
བས་ནས་བོད་ནང་གྱི་སད་གགས་ཡོད་པའྱི་བ་མ་དང་སྤུལ་སྐུ། སད་གགས་ཡོད་པའྱི་རྩོམ་པ་པ་ོམཁས་པ། ད་ེའདྲ་ལའང་ཟུར་
མཛར་དང་དམའ་འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བས་ནས། བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་རྣམས་
སེམས་ཤུགས་མྱི་ཆག་པའྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པ་རེད། ངས་ད་ེཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས། ད་ེའདྲ་མ་གནང་
རགོས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་སེར་གཅྱིག་གྱི་གནད་དོན་དེ། གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ནས་ཞུས་
ཚར་ཡྱིན། ད་ེནས་ཡང་བསར་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བགྱིས། དག་ེརྒན་ཚརོ་ང་ཚསོ་མཛད་ས་ོཁག་ལ་ག་ོསྱིག་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ཆེ་མཐོང་བེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་མཛད་སོ་
སབས་ལ་མཚམས་ར་ེང་ཚོས་ཟུར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་ཚ་ོསྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་ཡདོ་ཡདོ་པ་རདེ། དག་ེརྒན་ཚ་ོལའང་དགསོ་
ཀྱི་རདེ་ཅསེ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་གྱིས་བཀའ་གནང་དུས། མཚམས་ར་ེང་ཚོའྱི་འགོ་ལ་རྐུབ་སྟགེས་སྱིག་ཐུབ་མྱིན་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྱེར་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུར་ལོག་མ་ཡོང་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
བརདོ་དང་བརོད་བཞྱིན་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ལོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕྱིར་ལོག་མ་ལོག་གྱི་གངས་ཐ་ོད་ེ
ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་སོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། བསར་ཟློས་བེད་མྱི་དགོས་པ་བགྱིས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་སྲུང་
སབོ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་སནོ་མ་ནས་སྱིད་སངོ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁྱེར་ནས་སྲུང་སབོ་བདེ་མཁན་
མྱི་གཉྱིས་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད། ད་ེམ་ཟད་རྒྱ་གར་མངའ་ས་ེགཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་བཞུགས་དུས་
རྒྱ་གར་གྱི་ཉེན་རོག་གཅྱིག་བཅར་བཅར་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་ཕྱི་ལ་ཕེབས་དུས། སྲུང་སོབ་ནན་པ་ོབེད་དགོས་པ་
རདེ་གསུངས་སོང་། ད་ེབདནེ་པ་རདེ། ད་ེད་ེབཞྱིན་ན།ོ ང་ཚ་ོདང་འབལེ་ཡདོ་མངའ་ས་ེགཞུང་དང་། འབལེ་ཡདོ་མར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་དུས། གསང་བའྱི་ས་ེཚན་ཚང་མས་ཉེན་སྲུང་བས་དང་བདེ་མུས་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཅྱིག་བེད་ན་མཁྱེན་
གྱི་རདེ། ལ་དྭགས་ལ་ཕེབས་དུས། pilot ཡོད་པ་རེད། Bangalore ལ་ཕེབས་དུས། Pilot སྐྲུ་སྲུང་དང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོད་
པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁལ་མ་གནང་རོགས། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ཡར་མར་ཕེབས་དུས། གལ་སྱིད་སྐུ་སྲུང་ད་ེའདྲ་དགོས་པ་མཐངོ་ན། ང་ཚོས་ག་ོསྱིག་བེད་
ཆགོ ཡང་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ང་ོཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་ཉེན་ཁ་ད་ེའདྲ་བདེ་མཁན་མྱི་འདུག ང་ཚོས་མཐངོ་མ་སོང་། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་
དགསོ་ཞུས་ནས་བཀའ་གནང་ན། ང་ཚ་ོབདེ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་
ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མ་དེར་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚང་མར་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་དང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དརེ་བཀའ་དྲྱིན་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་
རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབོ་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་
དང་། གཉྱིས་པ་ད་ེང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ལྷྱིང་འཇགས་ཡངོ་རྒྱུར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཉ་ེབའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་
པར་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ལམ་ད་ེཧ་ཅང་འཁྲུག་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེམངོན་གསལ་དོད་པོ་རེད། ས་ོསོས་ད་ོསྣང་
བས་ནའང་མ་བས་ནའང་ད་ེའཁྲུག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ལྟ་ཚུལ་ལ་དེའྱི་ནང་
ལ་ར་ེབཟུང་གྱི་སོ་སོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་ངན་པ་ཞྱིག་ཁྱེར་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་ངན་པ་ཁྱེར་ནས་ལས་འགན་བསྒྲུབ་
མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ད་ེཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང། ད་ེཚ་ོལ་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོན་ཁ་བྱུགས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ད་ེནང་
བཞྱིན་གྱི་ཁུངས་མདེ་ལུང་མདེ་ཀྱི་སནོ་བརོད་བ་རྒྱུ། གཞྱི་རྩ་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བཟསོ་ནས། རྫུན་མ་ད་ེའདྲ་བཟསོ་ནས་
འགེམས་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྱིགས་ས་ོསོར་ཧ་ག་ོབ་ད་ེའདྲ་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག ང་རང་ཧ་ག་ོརྒྱུ་ད་ེགཅྱིག་
གཉྱིས་སོན་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། རྩ་དོན་གྱིང་ཟེར་བ་ད་ེགཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག། ད་ེནང་
བཞྱིན་ Tibet Star ལབ་རྒྱུ་ད།ེ འདྱི་ཚོས་དངསོ་གནས་བས་ན་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་རང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། གོང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་ལས་འགན་འཁྱེར་མཁན་
གྱི་མྱི་སྣ་གཙ་ོབ་ོད་ེཚོས་དངོས་གནས་ཁ་ོརང་བོད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རེད་སམ། མང་ཆ་ེ
བ་རེད། ད་ེངས་ཡྱིད་ཆེས་ཀང་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ང་རང་གྱི་ཚོར་བ་ཡང་ད་ེའདྲ་རང་ཡོད། ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་རང་བས་
ནས་ལས་ཀ་བདེ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཆལོ་ཁ་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེཚོས་ནུས་པ་དང་སེམས་
ཤུགས་གཅོག་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་གནང་རྒྱུ་ད་ེལ་ངས་ང་ོརྒོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་མ་གནང་
རོགས་གནང་། དེས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་དང་ད་ེནང་བཞྱིན་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་ནུས་པ་དང་ཆ་
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ཚང་ཞྱིག་གཅོག་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེའདྲ་སེལ་ན། སུ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟ་སེ་
ཚན་གཅྱིག་གྱིས་རོག་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ངེས་པར་དུ་དགོས་འདུག ད་ེཚའོྱི་རྒྱབ་ལོངས་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང། དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་
མྱིན། གང་བས་ནས་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད། འདྱི་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ད་ེདགསོ་མཁ་ོགཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏ་ེགནང་དགོས་རྒྱུ་
ད་ེགནད་འགག་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་སར་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་འདུག དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ལྷྱིང་འཇགས་ཡངོ་དགསོ་
རྒྱུ་དང་། ས་བརན་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་དེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གལ་ཆེན་དོན་ཆེར་བརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། དྲ་ལམ་ཁག་
གྱིས་བོད་པ་སྱི་ཚགོས་ད་ེགཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བོད་པ་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེརྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ད།ེ ཁ་ལན་གཅག་རྒྱུ་ད་ེགནའ་
ས་མ་ོནས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་ཚོས་བཤད་མྱི་དགོས་རྒྱུ་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་དག་ད་ེརེད། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་དག་དེ། དཔརེ་ན། ཨ་རྱི་འསོ་
བསྡུའྱི་སབས་ལ་ད་ེལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ེཆུང་ཆུང་རདེ། ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་། ཁངོ་ཚའོྱི་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཅྱིག་ཁ་འཐརོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ང་རང་གྱི་ཚོར་གྱི་འདུག ད་ེནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་བཤད་
རྒྱུ་ད་ེམ་ཉན་རྒྱུ། སྟནོ་པ་ད་ེམྱི་ལྟ་རྒྱུ། ཁངོ་ཚ་ོང་ཚའོྱི་དྲ་ལམ་དང་ང་ོདབེ་ནས་མར་ཕུད་དགོས་རྒྱུ། ད་ེའདྲ་བས་ན། ཁངོ་ཚ་ོལ་ལམ་
ཁ་དང་སྱིངས་ཆ་ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་པ་ཚང་མས་འགན་འཁྱརེ་ནས་རང་ས་ོས་ོགཟབ་གཟབ་བདེ་དགོས་པ་དང་། རང་རང་ས་ོས་ོ
ནས་མར་ཕྱིར་འབུད་གཏངོ་རྒྱུ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་བ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེམཐངོ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ལས་བདེ་
གཅྱིག་རྐང་བཙུགས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་མང་བ་དང་ས་ེཚན་བཙུགས་
དགསོ་ནའང་ག་ར་ེབདེ་དགོས་ནའང་བདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་
ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེབད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དོན་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཛ་དྲག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང། བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱཱ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག ང་ཚ་ོབོད་
འདྱིར་ཡོད་པའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་དང་། ང་ཚརོ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ེམཐངོ་ཞྱིག་ཡོད་པ། ང་ཚོར་ལྱིད་ཁོག་ཅྱིག་ཡོད་པ། ང་ཚ་ོ
སབོས་པ་དང་ར་ེབ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་ཐུགས་ར་ེཉག་ཅྱིག་ལ་བརནེ་ནས་
བྱུང་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་གྱི་སྐུ་ཕྱཱ་སྲུང་སོབ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། གནད་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ང་རང་ཚ་ོབད་ེསྲུང་ད་ེ
ཚོས་ཕག་ལས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་གནང་རྒྱུ་མེད་ན་མ་གཏོགས་སྤུས་དག་པ་ོདང་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོགནང་འདུག ད་ེ
ཚ་ོཐོག་ལ་སེམས་གཏྱིང་ནས་བཀའ་དྲྱིན་བ་ན་མེད་པ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་མ་འོངས་པར་མུ་
མཐུད་ནས་ད་ེལྟར་གནང་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེད་ལྟ་གངོ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་། ང་རང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རེད། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བད་ེ
འཇགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་སྲུང་སོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ས་ོས་ོ
ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚརོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སརོ་དང་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགང་
ཟག་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་གྱིས་གནད་དོན་དང་། གང་ཟག་སེར་པ་ཞྱིག་གྱི་གནད་དོན་མ་ཡྱིན་པ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་དང་། 
ང་རང་ཚའོྱི་དབུ་ཁྱིད་དརེ་ཆ་ེམཐངོ་ཞྱིག་དང་གུས་ཞབས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པ་ོང་རང་ཚ་ོནས་གོམ་པ་རྒྱག་དགསོ་དུས། 
ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་སྲུང་སོབ་ད་ེཚ་ོགནད་ཡོད་གཞུང་ལ་ཞུ་བ་རྒྱག་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད། མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ལག་ལེན་ཞྱིག་ཁེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་སྐུའྱི་བད་ེའཇགས་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ག་སྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་ས་རདེ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་མྱི་ཚང་མ་ཚོར་བའྱི་དབང་དུ་འག་ོནས་ཚོར་བ་རྣ་ོཔ་ོརང་རང་ཆགས་བསད་དུས། མ་འོངས་པར་ང་
ཚ་ོག་ར་ེག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསུ་གཅྱིག་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་། དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་ན་སབས་ར་ེགོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ལས་
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ཁུངས་ནང་དུ་ཕྱི་པ་ོལྷག་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྲུང་སབོ་དང་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉེན་
ཁ་ཡོད་པ་ས་ོས་ོངོས་ནས་མཐངོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྲུང་གྱིས་ཉྱིན་ལྟར་གནང་མ་ཐུབ་
ཀང་། གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ངེས་པར་ཞོགས་པ་ལས་ཤག་ནས་ལས་ཁུངས་བར་བསུ་རྒྱུ་དང་། དགོང་མ་ོལས་
ཤག་བར་སེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་བགྱིས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་
བཏང་ང་ཚ་ོསོབ་གས་ོརག་མོང་བ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། འདས་པའྱི་ལ་ོཁ་ཤས་གོང་ལ་སྱི་འཐུས་བ་ེབག་པའྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐོག་ལ། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་ས་ོཁར་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བསད་པའྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚསོ་ཧ་མ་ག་ོབ་ཞྱིག་དང་། བྱུང་
མ་མོང་བ་ད་ེདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཟརེ་བ་ད་ེགང་ཟག་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རང་གར་འཛུལ་ཡོང་
བ་ད་ེའདྲ་མ་རདེ། ཁྱབ་ཁངོས་མྱི་མང་གྱིས་བདམས་ནས་བསེབས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཡོང་དུས་ཁྱབ་ཁོངས་མྱི་མང་དང་བཅས་པ་བ་ོཕམ་རྒྱུ། སེམས་ཕམ་རྒྱུ། དངསོ་གནས་ད་ལྟ་ཛ་དྲག་པ་ོབས། ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་དང་
ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཛ་དྲག་པ་ོཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་སོད་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། 
དངོས་གནས་གཟོད་སེམས་སོམ་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། མྱི་ལ་བདག་པ་ོམེད་ནའང་ར་ོལ་བདག་པ་ོཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གཟོད་སེམས་དང་གུ་ཡངས་བེད་དུས་ལྷྱིང་འཇགས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟ་བུ་བྱུང་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནས་སྟངས་མེད་པ་མྱིན་ཙམ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དགངོས་པ་བཞེས་ནས་བད་ེའཇགས་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བད་ེསྲུང་གྱིས་ངསེ་པར་དུ་གནང་རགོས་བགྱིས་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ད་ེ
ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་མང་པ་ོ
ཞུས་འདུག ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཀ་གནང་སྟངས་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་
འདུག ད་ེམ་ཟད་བད་ེསྲུང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྣ་ེལེན་ཁང་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཡོང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སན་བཅོས་
གནང་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས་སད་སྒྱུར་གནང་ནས་སན་ཁང་དུ་ཁྱིད་རྒྱུའྱི་མཚོན་པའྱི་ཕག་ལས་
རགོས་རམ་ཚད་དང་ལྡན་པ་གནང་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཟརེ་
ན། ས་ོས་ོའདྲ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཡུལ་ས་ཆ་འདྱི་ལ་བསེབས་ནས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་རྒྱུད་ནས་བསེབས་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཉམས་
མོང་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་རདེ། གཞུང་གྱིས་ཡྱིན་ན་གཟྱིགས་
པ་ཆནེ་པ་ོདང་བཀའ་དྲྱིན་ཆནེ་པ་ོའདུག ད་ེཚརོ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཟརེ་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབོ་བཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
བསམ་ཚུལ་དང་པ་ོད་ེརྩ་བའྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆནེ་པ་ོམཆོག་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕབེས་པའྱི་སབས་ལ་ག་ོསྱིག་བེད་སྟངས་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྐུ་
ཕྱཱའྱི་ཐད་འགན་ཆནེ་པ་ོབཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པའོ་ིརྣམ་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། བད་ེསྲུང་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་
འདོད་པ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་མག་ོནག་གངས་ཅན་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་མྱིག་དང་ཁོག་པའྱི་སྱིང་། ༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁོ་ན་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། སེ་བ་ཕྱི་མ་ཡྱིན་ནའང་རེ་བ་དང་སབས་བཅོལ་ས་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོར་བེལ་ལ་ཟྱིང་
ཟྱིང་བས་ནས་མགོགས་པ་ོའག་ོན་ཡག་གྱི་འདུག ཡང་ན་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་རྒྱུན་རྱིང་ཙམ་བསད་ན་ཡག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དེ་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚོགས་སེ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསལ་
བསགས་བས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལག་པ་འཆང་ནས་ད་ོསྣང་བེད་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་མ་སོང་། བ་ོ
ཕམ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ང་རང་གྱིས་དའེྱི་སརོ་ད་ེའཆར་སྣང་ཞྱིག་ལ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་སབས་ད་ེདུས་ལ་དྭགས་
མྱི་མང་ཚོར་བེལ་ལ་ཟྱིང་ཟྱིང་བས་ན་ཡག་གྱི་འདུག ཡང་ན་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་བཀའ་གནང་སྟངས་ད་ེབོད་ནང་ལ་ཁག་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད་ལབ་རྒྱུ་ད་ེབུ་མོ་ལ་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་ས་དེ་གནའ་མར་ཕོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། 
སབས་དེར་ག་ོབ་ལེན་རྒྱུ་དེ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་མཛད་རྱིམ་བཟ་ོམཁན་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་། བད་ེསྲུང་ཚ་ོལ་བརྡ་ཞྱིག་
གཏོང་སོང་བསམ་པ་ང་རང་གྱིས་ཚརོ་སྣང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་རྩ་བའྱི་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་
མྱི་མང་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོརེད། སབས་དེར་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་མཚོན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བརྙན་ཐུང་ད་ེ
མཐོང་དུས་མྱིག་ཆུ་རང་དབང་མེད་པ་སེབ་ཡོང་རྒྱུ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་སོར་ལ་བད་ེ
སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། 
མ་འོངས་པ་གལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ། ད་ེའདྲའྱི་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་སརོ་ལ་ག་ོབསྡུར་གང་བྱུང་ཡདོ་དམ། སབས་དརེ་ས་ོ
སོར་ཚརོ་སྣང་བྱུང་བ་དེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་གང་མ་ོཡོད་སར་བཞུགས་པའྱི་
སབས་སུ་འཕྲལ་དུ་མར་ལྷ་ཕོགས་ཚ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་ས་ཕེབས་བསད་པ་དང་། སར་ཡང་ཡར་ཕེབས་བསད་པ་ཞྱིག་བྱུང་དུས་
སེམས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་སརོ་ལ་བཀའ་ད་ེཚུར་དང་དུ་བངས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ལྷན་
ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོབསྡུར་དང་། མ་འངོས་མཛད་འཆར་བཟ་ོཕགོས་སོར་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་སྱིག་ཡོད་ན་ཟརེ་ནས་ད་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེརྩ་བའྱི་སྱི་ཚགོས་དྲ་ལམ་ཁག་གྱི་སད་ཆ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
ཁྱེར་ཡོང་གྱི་འདུག གྲྭ་པའྱི་ཆབ་སྱིད་སོར་ཟེར་བ་ཞྱིག ༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་ད་ེཚ་ོདངོས་ནས་དྲང་
གནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་ལ་དྭགས་ལ་གསུངས་པའྱི་སབས་ལ་བ་མའྱི་ཆབ་སྱིད་
རེད་གདའ་ཟེར། བ་མའྱི་ཆབ་སྱིད་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་འབང་རེད་གདའ་ཟེར་
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དུས། སབས་དེར་ཁམས་དང་མོན་པ། ལ་དྭགས་ཕོགས་སུ་ནང་པ་དང་ཕྱི་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་བ་མ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་
གཡས་སྒྱུར་གཡོན་བསོད་བས་པའྱི་སབས་ལ་ད་ེཚོར་བཀའ་སོབ་གནང་པ་ད་ེབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ། མྱི་ལ་ོདྲུག་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་
མྱི་རབས་རྒན་པ་ཕོགས་ཞེན་ཅན་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ནག་པ་ོདེ། གཞོན་རབས་ཚོས་ད་ེཚ་ོཁུར་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕུ་
དཀྲགོ་མདའ་དཀྲགོ་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་ནས་སམེས་འཚབ་ཅྱིག་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་
པ་བྱུང་སངོ་། 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཡྱིན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཐགོ་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱི་རྱིགས་ཟརེ་བ་
ད་ེརེད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་མཁན་ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་
བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེལ་ཁ་ཤས་སན་སེང་ཞུ་དགོས་སར་ཞུས་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག དེའྱིསོར་ལ་ཁ་སང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ལ་ས་ོསོ་
རང་ཉྱིན་དགུང་ཆུ་ཚདོ་ ༢།༡༥ ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་ཚོར་བཅར་ནས་ཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་རྱིང་ཁངོ་རྣམ་པ་
ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཚང་མ་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་ད་ེདུས་ང་ལ་སེམས་འཚབ་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྱི་
ཚོགས་ལྷྱིང་འཇགས་བེད་པའྱི་སབས་སུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བརན་བཞུགས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཆོལ་ཁ་ཕན་ཚུན་ད་ོ
ཕགོས་འག་ོརྒྱུ། མད་ོསྟོད་མྱི་མང་གྱི་སེམས་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརྩམས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དྲ་རྒྱའྱི་རྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཏུ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེདང་འབེལ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཡར་
བཅར་བ་ཡྱིན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག་གདའ། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་ལ་ོམཐ་ོརུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་འདྲ་ཡྱིན་ན་ ༢༠༡༦ ལོར་སྱིད་སོང་
འོས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་གེང་གཞྱི་ཞྱིག་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་ལ་གེང་གཞྱི་ཞྱིག་བསེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བསབེ་ལ་ཉ་ེབའྱི་གོས་ཚོགས་མ་འཚགོས་སནོ་ནས་
ཆལོ་གསུམ་བརན་བཞུགས་ཟརེ་བ་མྱི་ངན་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱིས་བ་སོད་ལ་བརནེ་ནས་དགལ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་མྱིང་ཆད་ཁྱིད་
ཀྱི་འདུག་གདའ། རྣམ་པ་ཚོས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ད་ེརྱིང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ལ་
བཅར་བ་ད་ེཆོལ་ཁའྱི་གནད་དོན་དང་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མྱིན། གཅྱིག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་།ཤ་ཞེན་དང་། གཉྱིས་ནས་དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ད་ེམྱི་རབས་གཞནོ་པ་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོནང་དུ་ཚད་མཐ་ོབ།ོ ཆ་ེམཐངོ་སདོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། རྣམ་
པ་ཚོས་དེའྱི་སོར་ལ་དགོངས་པ་ག་ར་ེབཞསེ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་དེར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་
མ་ཡྱིན་པ། ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་ཚོས་ལན་གནང་སྟངས་ད་ེའདོད་པ་ཚིམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་
ནའང་ད་ེའདོད་པ་ཚིམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཟརེ་ནས་དྲ་རྒྱའྱི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་མར་ཐོན་གྱི་མེད། གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ད་ེཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཞུ་
ཡྱི་སྱི་ཚོགས་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ད་ེའདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་
ཡྱིག་ཚང་ལ་ཞྭ་མ་ོགཡོག་བསད་པ་ད་ེབདནེ་པ་རདེ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་འབལེ་ཆགས་ས་ོསོར་ཕར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་
ཡྱིག་ཚང་གྱིས་བཀའ་ག་ར་ེགནང་སོང་ཟརེ་ན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཆལོ་གསུམ་གྱི་བརན་བཞུགས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ནས་སན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་བྱུང་མ་སངོ་ཟརེ། ད་རསེ་བརན་བཞུགས་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་བརན་བཞུགས་
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ཡྱིན་ཟེར་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གསལ་པོ་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ཚོས་གོ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག དྲ་རྒྱ་ཁག་ལ་ད་ེཚའོྱི་རྒྱབ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ། ངས་དནོ་དག་ག་
ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དྲ་རྒྱའྱི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་པ་ཤུགས་ལྡན་
ཚོགས་པའམ་ང་ོརྒོལ་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་སེ་ཚན་གཅྱིག མད་ོཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་ལ་ལྟ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་པའྱི་མྱི་སྣ་ར་ེཟུང་ཞྱིག་
གྱིས་།ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐགོ་ལ། མཚན་འཕྲ་ོརླགས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སར་
བཅར་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའབད་བརྩོན་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བས་ནས་ཡར་བཅར། བཅར་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོར་
ཐུགས་མཉེས་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ཁ་ོཚོར་ཐུགས་མཉསེ་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་ནས་དྲ་རྒྱ་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སེལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ། བད་ེསྲུང་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་མགོ་རུས་ན་སྣས་དྲྱི་མ་མ་ཚོར་ནས་སོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྩྱིས་ནས། ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ད་ེཚོས་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་སལེ་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་སབས་དང་དུས་ལ་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པ་རདེ་འདུག་གམ། ད་ེཞྱིབ་འཇུག་
གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བསེབས་འདུག་ཟརེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་ད་ེདང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀ་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་དང་ལས་བེད་ལ་བསགས་བརོད་
གནང་བར་ལས་ཁུངསཀྱི་ལས་བེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་དང་ཚོགས་
གཙོའྱི་ཉནེ་སྲུང་སོར་ལ་གོང་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་སོར་ད་ེསར་ལས་ལྷག་པ་དམ་འཛནི་བ་རྒྱུ། ང་རང་
ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ཚགོས་གཙའོྱི་སོར་ད་ེརདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ཀྱི་
རྱིང་ལ། ཉེན་སྲུང་ཞྱིག་བད་ེསྲུང་ནས་ཁུངས་ལ་མངག་དགསོ་ཟརེ་གྱི་འདུག ང་ཕར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པའྱི་རེས་སུ་ལས་ཁུངས་ཕྱིན་ནས་
དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་གཉྱིས་དང་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་སང་ཉྱིན་གལ་སྱིད་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་འཆར་སོར་ལ་བད་ེསྲུང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་དང་། བཀའ་བོན། འབལེ་ཡོད་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་
པ་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་ོབསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་འཆར་ག་དུས་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་མེད། ག་བར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ། མང་ཆ་ེབ་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཞྱིག་རེད། ངས་འདྱི་
ནས་བཤད་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ། མྱི་སེར་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པ་ོཆའེྱི་དགུང་ལ་ོལས་དཔག་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཐང་ཆད་བསད་པ་ད་ེཚགོས་སརེ་སུ་ཡྱིན་རུང་རང་རང་ས་ོསོས་བ་མ་ལ་རྩྱི་བཀུར་



132 
 

དང་། བ་མའྱི་སྐུའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གཟྱིགས་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་
གཞྱི་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནྱི་བ་མ་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ོབང་རེད། ང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་ཀྱི་དངུལ་རྩྱིས་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་
ཞུས་པ་ད་ེལྟ་མཁན་གྱིས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ང་རང་གྱིས་ཡར་སན་སེང་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས། ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕ་སརོ་གཅྱིག་པ་ོཡྱིན། སྱིད་སོང་གྱི་མ་ོཊ་སརོ་གསུངས་སོང་། སྱིད་སངོ་གྱི་མ་ོཊ་
ཡར་མར་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་ང་རང་བོད་རྱིགས་ལས་བེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ལ་ོབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཉེན་རོག་པ་སྐུ་
སྲུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚ་ོཡར་མར་ཕེབས་དུས་ཞྱིབ་བཤེར་དང་གཟབ་གཟབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེས་སུ་མ་ོཊ་འཇོག་
སྟངས་དང་ག་ར་ེག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ག་ར་ེབས་དགོས་ན་ད་ེབེད་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བད་ེ
སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དགོས་པ་བདེ་དགོས་པ་ད་ེསྱི་ཚགོས་གཏན་ལྷྱིང་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་སྐུ་ཕ་སོར་ད་ེརེད། དེབ་སེལ་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་དང་། ཚང་མར་ལག་པ་འཆང་དགོས་ལབ་ན་ད་ེཁག་པ་ོ
ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕ་དང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་གཏན་ལྷྱིང་ལ་གནོད་པ་བེད་མཁན་ཞྱིག་
ཡོད་ན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་རགོས་གནང་། ད་ེཡྱིན་དམ་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་པ་བདེ་ཆགོ་པར་
བགྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་གཙ་ོམཚན་ཐ་ོབཞེས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་
རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་ག་ོསབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྱི་འཐུས་
ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཙང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་འཐུས་རྡ་ོ
ར་ེཚ་ེབརན་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། སྱི་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་
འབརོ་ལགས། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་གྱི་མྱིན། ད་ལྟ་ཕག་སངོ་མཁན་གཉྱིས་བྱུང་སོང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་
བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
བསར་ཟློས་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སར་མ་གཅྱིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གཙ་ོབ་ོད་ེདཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་དབུས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་འདུག།ཚང་མ་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ང་རང་གྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེས་ོས་ོས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོས་ད་ེ
ལ་དྭགས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལ་དྭགས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་བ་ལ་བརནེ་ནས་
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ལ་དྭགས་མྱི་མང་ཡང་ཧ་ཅང་སེམས་ཚོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ར་ེབ་ཟརེ་དགསོ་ནའང་འདྲ་
ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ཟེར་དགོས་ནའང་འདྲ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་མཛད་པ་ཉུང་འཕྲྱི་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོའདུག་ཟེར་
ནས་ཁངོ་རྣམ་པས་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་འདུག།གང་ལྟར་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ར་ེབ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་༸གངོ་ས་མཆགོ་ད་ེང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་མཚནོ་རགས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ལ། ཚ་ེའདྱི་དང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་སབས་གནས་ད་ེཆགས་ཡོད་དུས་ཚང་མས་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་རྩ་ཆེན་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དད་པ་ད་ེཁ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་དད་པ་ཁ་ནང་ལ་ཡོད་ས་ད་ེགཞྱིས་ལུས་རྒྱ་
ཆའེྱི་མྱི་མང་གྱི་ར་ེབ་དང་མངོན་འདོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་ཉྱིན་མཚན་བར་མེད་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ར་ེབ་དང་སོན་ལམ་རྒྱག་
བསད་ཡོད་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་བད་ེའཇགས་ལ་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་དམ་གཟབ་ཟེར་དགོས་ནའང་འདྲ། ད་ེའདྲ་
གནང་རགོས་གནང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགི་བ་ད་ེཚ་ོབེད་སདོ་བཏང་ཡོང་དུས་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཏགོ་ཙམ་གནད་འགག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆགོ་
པ་བགྱིས། ཕག་སེལ་ཚང་མས་གསུངས་པ་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། བད་ེསྲུང་ལྷན་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ས་ཕའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་
རདེ། ལྷན་ཁང་ནང་ནས་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་ནས་ལྔ་བར་དུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་དགུ་པའྱི་སོན་དང་ལྔ་པའྱི་རེས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་
ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་ལས་བེད་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་དང་དབུས་གཞུང་གཉྱིས་ཀས་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་རགོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ས་ཕ་
གཅྱིག་པོར་མ་ཡྱིན་པར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབོ་ད་ེབོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷྱིང་འཇགས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ངས་གནད་འགག་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། བོད་ནང་གྱི་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་བགྱིས། བཙན་བོལ་ནང་བཀའ་
མོལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། སྱིར་བཏང་ནས་སབས་སུ་བབ་པའྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོཆགས་བསད་པའྱི་
སབས་སུ་རདེ། ས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་དཔནོ་པའོ་ིགནས་ཚད་ཟྱིན་མདེ་པ་ཡྱིན་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ WeChat 
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ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་དཔོན་པ་ོདོན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ནང་འཁྲུག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་
བཞྱིན་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་བསད་མཁན་ WeChat བེད་སདོ་
གཏོང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་སེལ་
གནང་དགོས་རྒྱུ། ག་ོརོགས་སེལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག།གཙ་ོབ་ོད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་ལོགས་ལ་
སར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གསལ་བསགས་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་ WeChat ལྟ་བུ་བེད་སོད་མྱི་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་
རྩནོ་གནང་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག།ད་ེའདྲ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྙགོ་
ག་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན་ WeChat ནང་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕྱཱའྱི་ཐགོ་ལ་སེམས་འཁལ་ཁ་ོརང་
ཚ་ོལས་ལྷག་ཙམ་མེད་ཟརེ། ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དབང་ལ་སེམས་འཁལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལས་ཆ་ེཙམ་མེད་མདོག་
མདོག་བེད་མཁན་དང་། མང་གཙ་ོཧྲ་ཐག་ཐག་བྱུང་རྒྱུ་ལ་སེམས་འཁལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལས་ཆ་ེཙམ་མེད་མདོག་མདོག་བེད་མཁན། 
སྱི་ཚགོས་ནང་ས་ོསོས་ས་ོསོར་ང་ོའཛནི་བས་པ་དཔནོ་ཆུང་མང་པ་ོདནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག།ད་ེཚ་ོང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་མྱི་མང་
ནང་ལ་ག་ོརོགས་མེད་མཁན་ད་ེཚོས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སད་ཆ་ལ་བརྩྱི་མཐོང་སད་ནས་སད་ཆ་ཉན་ཏ་ེཨ་ཡྱིན་ནམ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་འགོ། 
མྱིན་འག་ོབསམ་ནས་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོདནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེངསེ་པར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་
ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག།མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་གསལ་བསགས་ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང། དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོན་མའྱི་ལམ་སོལ་གྱི་ཐོག་ནས་སར་རྱིས་སར་དགོས་བྱུང་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམྱི་འདུག 
མྱི་མང་ངོས་ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་རགོས་བགྱིས་ཟརེ་ནས་གསུང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག།ད་
ལྟ་བར་དུ་ངའྱི་ངསོ་ནས་ Wechat ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཟསོ་བཞག་པའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེགོས་
ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ Wechat བརྒྱུད་ནས་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཐབེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགསུངས་
ཀྱི་འདུག སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོབས་ཡདོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟ་ེསྱི་ཚགོས་ཞབས་ཞུ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ལ། 
མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུར་ Wechat གཅྱིག་པུར་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིངས་ཆ་གཅྱིག་པུར་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་
ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་དངོས་གནས་ཕག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།གཞན་པ་ཁེངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
Whatsapp བྱུང་ནའང་རདེ།།Telegram གང་ལྟར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་སད་འཕྲྱིན་བེད་སོད་བས་ནས་སྱི་
ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་ནང་འཁྲུག་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟར་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ། ད་ེརྱིང་རང་གྱི་ཚགོས་ཐངེས་ནང་དུ་ཧ་ཅང་མྱི་མང་
པ་ོཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོམྱིང་འབོད་བས་ནས་སད་གགས་ཆེན་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་དབྱིངས་དང་འདོད་པ་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
ཕག་སེལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་གཙང་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལས་སེར་
སེམས་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་མེད་མདགོ་མདགོ ཁ་ོརང་ཚ་ོལས་ཕགོས་།ཤེས་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་མེད་མདགོ་མདགོ་བས་ནས་མྱི་མང་ནང་དུ་ནང་
འཁྲུག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་
གནང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
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 ཁ་སང་སནོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་བསྒྱུར་ངསོ་ནས། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་དང་
ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་
འག་ོབཙུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པས་གསར་འགྱུར་ནང་དུ་ཐོན་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནང་དུ་ཁ་
གསལ་བ་ོཐོན་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་མཐུས་མྱི་ནང་སུ་ཁ་ོརང་ཚོས་ཤུགས་རེན་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཟེར་ནས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཏན་ཏན་ང་རང་
ཚའོྱི་འག་ོཁྱིད་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེམྱི་མང་ནང་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག་མ་གཏགོས་ཕྱི་
དྲགས་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་ཧ་ལབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ངེས་པར་དུ་དེའྱི་ཐད་ཐུགས་སྣང་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་མ་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ། གཙ་ོབོ་
བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པ་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་ནང་ཕར་ལོག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་རྩོན་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་འདྱིའྱི་འབད་རྩོན་ད་ེནས་ད་ོསྣང་ཕར་སོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། དོན་སྣང་ཕར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་རྙོག་ག་འདྲ་མྱི་འདྲ་བོང་ཡོང་གྱི་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
འདུག།ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་
སྣང་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བད་ེསྲུང་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོབཙན་
བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྷྱིང་འཇགས་ཆེད་དུ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཤུགས་རེན་ཇྱི་ཙམ་འདུག།ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ། ཁ་ོརང་ཚ་ོདང་འབེལ་བའྱི་གསང་ཉུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ས་ོབ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་ཇྱི་ཙམ་སོབ་ཀྱི་འདུག།དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་ཕག་དངུལ་གཏོང་དགསོ་འདུག་ནའང་རདེ། དུས་
ཚདོ་གཏོང་དགོས་འདུག་ནའང་རེད། བཏང་ན་མ་གཏོགས་ཕྱི་དྲགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ག་ཚོད་
བར་དུ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལག་པ་འཆང་ས་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་མ་ཕོག་པའྱི་མྱི་ད་ེཚོས་ག་ཚོད་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡར་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ཇྱི་ཙམ་འཛེག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་ཇྱི་ཙམ་ཁྱབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།བས་ཙང་ཡྱིན་
གཅྱིག་བད་ེསྲུངལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དའེྱི་ཐད་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ངའྱི་ངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་གྱིན་ངས་ཁྱབ་བསགས་གནང་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བད་ེསྲུང་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དེང་སང་
སབས་སུ་བབ་པའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ WeChat གཅྱིག་པུར་རེད་མྱི་འདུག Youtube བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་
འཛུགས་ཀྱི་འདུག།ང་ོདེབ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་འགོ་བཙུགས་ནས་འདྲ་མྱིན་སྱི་ཚོགས་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། དྲ་རྒྱ་
བརྒྱུད་ལམ་ད་ེཚ་ོབད་ེསྲུང་ངོས་ནས་བེད་སོད་གཏོང་གནང་ནས་ག་ོརོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་གཅྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་
རགོས་གནང་ཞེས་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་སནོ་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་
ནང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེམ་གཏོགས་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་དང་ང་
ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཏན་འཇགས་གནས་ཐུབ་པ་དང་དར་སེལ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་འགོག་རེན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་རེད་
བསམ་པའྱི་དངངས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོན་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སར་ཡང་ག་ོསབས་གནང་བ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ། ད་གྱིན་ངས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་བཏང་ཡྱིན་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་
བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་བསོན་མ་སོང་། དེ་བསར་དུ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད། ངའྱི་དྲྱིབ་གཅྱིག་དེ་ག་རེ་རེད་ཞུས་ན་གོས་
ཚགོས་སབས་སནོ་མའྱི་སབས་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ཞལ་ལག་མཆོད་རྒྱུའྱི་སོར་ད་ེརེད། ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་འདྱི་དྲྱི་བ་ཡྱིན། བདེན་པ་ཡྱིན་ན་
འདྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་ད་ེསོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ེངེས་པར་དུ་སྟངས་
འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། གལ་སྱིད་བདེན་པ་མྱིན་ན་ཐེར་འདནོ་བདེ་མཁན་གང་ཟག་སྱི་འཐུས་དེར་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་ཡྱིན་
དུས། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ཐོག་ནས་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ེབདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ངེས་པར་དུ་
གཙང་མ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་དེ་ངས་དེང་སང་སད་གགས་ཆེ་བའྱི་རྩ་དོན་གྱིང་ཟེར་བ་དེ་སོ་རྒྱག་དགོས་
འདུག།ས་ོརྒྱག་མྱི་ཐུབ་པ་ག་ར་ེརེད་ཟེར་དུས་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ས་ོཕ་ེཔ་རེད། ང་ཚོང་སྟངས་འཛནི་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ། 
ད་ེལྟར་གསུངས་ན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ག་ར་ེབས་ནས་ལབ་ན་རྒྱལ་ཁབ་གང་
དང་གང་ཡྱིན་ནའང་དྲ་ཚགིས་ག་ར་ེས་ོཕ་ེཡོད་ནའང་ད་ོབདག་ར་ེགཉྱིས་ཙམ་གྱི་གཞུང་ལ་གཏོང་ན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེས་ོ
རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེབས་ནས་ས་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་དོགས་པ་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་དོན་གྱིང་ཟེར་བ་ད་ེཕྱི་ཡྱིན་མྱིན་ངས་མྱི་ཤེས། རེད་ད་ེས་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟངས་འཛནི་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར། ད་ེའདྲའྱི་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག།མྱི་ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་ཅྱིག་ས་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་མ་འོངས་པར་
ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་གང་འདྲ་གཏན་པ་ོཆགས་ཐུབ་ས་རེད། ངེས་པར་དུ་ང་ོདེབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ན་རེད། 
རྒྱལ་ཁབ་ག་བར་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་དགོས་ན་གཏུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེངེས་པར་དུ་
བདེ་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་སབོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེངས་འགན་འཁུར་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 གཉྱིས་ནས་ཤོག་གངས་བཞྱི་པའྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པ། ཨ་ོསོ་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་རྒྱན་ཁོངས་ནང་ཞུགས་འདོད་ཡོད་རྱིགས་
རྣམས་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག།འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཚང་མ་འཛུལ་བཞུགས་བདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ་
དམ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ཚིག་འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག།ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རདེ་ལབ་མྱི་འདུག མ་རེད་ལབ་ཀང་མྱི་འདུག།ཨ་ོས་ོཊ་ོ
ལྱི་ཡར་གཞྱིས་ས་ོརྒྱན་ཁོངས་སུ་སྱིག་དོན་བཞྱིན་ཞུགས་བ་ོཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཉྱིས་ནས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་སད་ཆ་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་ག་ར་ེའག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན་རྒྱན་ཁོངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཁ་ཤས་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་གཞུང་གྱིས་བཀག་ནས་འག་ོཐུབ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའདྲའྱི་སད་ཆ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
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བདནེ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། བདནེ་པ་མྱིན་ན་ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་ཡར་འགོག་དགོས་པ་ད་ེསུ་དང་སུ་རདེ། མྱིང་སོས་རྒྱུ་ཡདོ་ན་སསོ་རགོས་
གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དསེ་གོས་ཚོགས་སནོ་མའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ང་རང་གྱིས་གསལ་
བཤད་བས་ཚར་བ་ཞྱིག་བསར་ཟློས་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པས་ཡང་བསར་གསལ་བཤད་མྱི་
དགསོ། རྩ་དནོ་གྱིང་ཟརེ་བ་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ཡོད་པ་རདེ། དང་པ་ོསད་འཕྲྱིན་ཚགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འགོ་ལ་ཡདོ་
པའྱི་སད་འཕྲྱིན་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ང་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་ནང་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཀང་མྱི་འདུག 
ལག་ཆ་མྱི་འདུག།ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་གངས་ ༡༣༣༨ 
བཏང་ཟྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ལས་རྱིམ་དེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་ཆབ་སྱིད་འབེལ་ཡོད། 
འབལེ་ཆགས། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བས་པ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་དང་འབལེ་ཡོད་འབལེ་
ཆགས། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་པ་གང་ཡང་མེད། མ་འོངས་པ་གལ་སྱིད་དགོས་མཁོའ་ིདབང་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བས་
ནས་གཞན་པ་ཞྱིག་བདེ་དགོས་ན་ང་ཚསོ་སབས་དང་བསྟུན་ནས་བདེ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་བསག་བརོད་གནང་བར་ང་རང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱི་ངསོ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སོར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙ་ོའགན་
ཞྱིག་བཞེས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མཉམ་འབེལ་བས་ནས་གཟབ་
གཟབ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཡངོས་ལ་བསགས་བརོད་བས་སངོ་། ད་ེ
ལ་ང་རང་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ལས་བེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཚགོས་ཐགོ་ལ་འཁྲུག་ཆ་དདོ་པ་ོ
ཆགས་པ་ད་ེསད་འཕྲྱིན་ཚོགས་པ་དང་ང་ོདེབ་རེད། Youtube བཅས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བེད་སོད་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག།བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚང་མས་སད་འཕྲྱིན་བེད་སོད་གཏོང་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སད་འཕྲྱིན་མེད། འདྱི་
ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དངོས་གནས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་ནའང་དེའྱི་ནང་གྱི་ཚང་མ། ལྟ་ེབ་རྒྱ་མྱིའྱི་ལག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆ་
ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་། སད་ཆ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ག་ོརོགས་སེལ་
དགོས་པ་དང་མྱི་མང་ནང་ལ་ག་ོརགོས་སེལ་དགོས་པའྱི་བསམ་འཆར་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ང་རང་གྱིས་ཡང་འབལེ་ཡོད་
དྲུང་ཆ་ེདང་གོས་བསྡུར་བས་ནས་ཆདེ་ལས་ཁག་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ནས་གང་འདྲ་བས་ནས་ག་ོརགོས་སལེ་དགོས་ནའང་དའེྱི་ཐགོ་
ལ་བསམ་བ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན། 



138 
 

 ད་ེནས་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དགུ་བཅུ་
གསུམ་གྱི་ཚོགས་པ། ངས་འདྱི་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་རྡ་རམ་ས་
ལའྱི་གསུང་ཆོས་སབས་ལ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་འཇོག་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚ་ོདང་བང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོགཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་སོང་། དེ་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཞན་པ་སྱི་ཚགོས་དྲ་ལམ་དང་ད་ེདག་ཚང་མ་ང་
ཚ་ོམྱི་ར་ེར་ེནས་གཟབ་གཟབ་བ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་གནང་བཞག་པ་ད་ེ
ངས་ར་ེསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་གནང་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲངེ་ཨང་གཉྱིས་པ་ད་ེལས་བསམོས་ཀྱི་ནང་ལ། 
བོད་ནང་ཕར་གཏན་སོད་གནང་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་གནང་འདུག།ད་ེཕལ་ཆརེ་བཀའ་ལན་གནང་པའྱི་སབས་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་
གཅྱིག་པརོ་མྱིན་པར་ས་ཆ་ཚང་མའྱི་གངས་ཐ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་གངས་ཀ་ད་ེཏག་ཏག་
མེད་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག།ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ར་ེབསམ་གྱི་འདུག།ག་ར་ེབས་ནས་ཟེར་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོརོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེབས་
ནས་ཟེར་ན། འག་ོཁར་ཕྱི་སདོ་ལག་དེབ་ཞུ་དུས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ད་ེཚ་ོཡར་འབུལ་དགོས་པ་དང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་ཕར་ལོག་ཕེབས་མཁན་དང་ཕར་ཕབེས་ནས་ཚུར་ལགོ་མཁན་ཚ་ོདང་། ཕར་རྦད་ད་ེཕབེས་འག་ོ
མཁན་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་འདུག།སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བ་མེད། ང་ཚ་ོགཞུང་ལ་བཀའ་འཁོལ་
སོགས་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་གངས་ཀ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག།འདྱིར་བཞསེ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་ཚང་མ་ལ་བཀདོ་ཁྱབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཕར་ཕབེས་འག་ོམཁན་
ག་འདྲ་རདེ། ཚུར་ག་འདྲ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གདན་ས་ཁག་རདེ། གང་ས་གང་ནས་ཕབེས་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་
གྱི་གངས་ཐ་ོཏག་ཏག་འབོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེདག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ངས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
དང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མར་ད་ེལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོ
བ་ོསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སང་ལ་ཉེ་བའྱི་ལ་ོཤས་ནང་ལ་ལབ་གེང་
མེད་པ་དང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཆྱིབས་སྒྱུར་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ནམ་རྒྱུན་ཕབེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ད་ེསོན་མ་ས་ོས་ོགསར་འགོད་པ་ཡྱིན་དུས་མཐོང་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཞོགས་པ་ས་པ་ོཡར་མར་ཕེབས་དུས་ས་གནས་
གང་ནས་གོ་སྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་གནད་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་དེ་ཚོ་ལ་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས་སྐུ་སྲུང་བ་ད་ེཚ་ོལ་སྣང་མེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ནམ་རྒྱུན་ཞགོས་ས་ལངས་དང་དགངོ་ཕྱི་ཉལ་བདེ་
ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེསོན་མ་མཐོང་མོང་ཡོད་ལ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ད་ེབཞྱིན་རེད་འདུག།ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། གོས་ཚསོག་ཚོགས་དུས་སནོ་མ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་ད་ེད་ལྟ་གང་འདྲ་
ཆགས་བསད་ཡོད་དམ། ག་ར་ེལ་བེད་ས་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད་དམ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོལ་ཁང་པ་མེད་པ་དང་ས་ཆ་མེད་པ་
སོགས་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་
བསད་ཡོད་དམ། ལྡྱི་ལྱི་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
གསུངས་སངོ་། སྱིར་བཏང་དརེ་བཤད་རྒྱུའྱི་རྱིན་ཐང་དང་བཤད་རྒྱུའྱི་ཕན་ཐགོས་པ་འདྲ་མྱི་འདུག།དམྱིགས་བསལ་ཚོར་མ་སོང་། 
ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། ད་རྱིང་མ་རེད་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སོན་མ་ལ་མྱིང་བངས་ནས་བྱུང་ཡོང་དུས། 
སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་
གྱུར་ཟེར་བ་སོགས་མག་ོའཚསོ་ལ་མ་འཚསོ་དང་ཚགི་ཁུངས་དག་ལ་མ་དག་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ད་ེ
ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ལག་བཟས་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སདོ་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་སོགས་རྣམ་འགྱུར་
འདྲསེ་ནས་འབལེ་བ་བཏགས་པ་ད་ེའདྲ་བས་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་སོན་མ་ཡང་ཞུས་མེད། དུས་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཧང་སང་
རྒྱུ་བྱུང་སོང་། སོན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མག་ོའཚོས་པ་དང་ག་ོརོགས་སེལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བས་ཡྱིན་ཏ་ེད་དུང་རང་འཇགས་ལྷག་འདུག།སྱིར་བཏང་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་
ས་གནས་ཀྱི་གོང་པ་ལབ་ནའང་རེད། རུ་ཁག་བར་དུ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་རེད། རྱིམ་པ་ཞྱིག་རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་པེ་
ཅྱིང་། ཞྱིང་ཆེན་རྱིམ་པ། ཁུལ་རྱིམ་པ། རོང་རྱིམ་པ། གོང་ས་ེརྱིམ་པ། རུ་ཁག་རྱིམ་པ་བར་དུ་རེད། གོང་པ་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་དཔུང་
རགས་དམར་པ་ོཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་མཉམ་འབལེ་གྱི་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་རདེ། རྒྱ་ནག་
དབུས་གཞུང་ཚང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཤད་བསད་པ་འཐབ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་ད་ེརདེ། ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་བོད་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་ 
༡༨༧ ཡོད་གསུངས་འདུག།བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁྱེན་རོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་མཁན། དེའྱི་ནང་གྱི་མྱི་གཅྱིག་
ཀང་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་མ་བྱུང་མཁན་མྱི་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་འབེལ་བ་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་ས་གནས་རུ་ཁག་བར་དུ་འཐབ་ཕོགས་
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གཅྱིག་གྱུར་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཤེས་དགོས་ཀྱི་རདེ། མ་ཤེས་པ་བས་ནས། འདྱིར་བཙན་བལོ་ནང་ནས་ཚར་ལོང་བྱུང་མཁན་ད་ེ
ཚ་ོཡྱིན་ན་ཐུགས་ཁག་མེད་པ་ཆ་ཞགོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲྱིས་ལགས་ཏོག་ཙམ་དབུ་བཞུགས་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོ
བཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོག་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་འདྱི་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་དུ་སབས་ར་ེཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་
བཟ་ོའདྲ། སབས་ར་ེབད་ེསྲུང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་དྲན་གྱི་འདུག ལས་རྱིམ་
ལ་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་
མགྱིན་ཚབ་མང་དུ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷྱིང་འཇགས་ལ་གནདོ་ཀྱི་མ་རདེ་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སནོ་མ་གོང་ནས་ཚགོས་གཙསོ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་ཡྱིན། ཚགི་བ་བེད་སདོ་བཏང་སྟངས་ད་ེཚ་ོསྱི་འཐུས་ཚང་མས་ཐུགས་
གཟབ་གནང་རགོས་གནང། འདྱི་སྱིངས་ཆ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་ན་གསལ་
པ་ོབཟོས་ན་མ་གཏོགས་ད་ེལས་གཞན་པའྱི་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་ཁག་དཀྲྱི་རྒྱུ་གནང་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེག་རང་ཡྱིན། ད་དུང་གསལ་དུ་གཏངོ་ནས་ཞུ་དགོས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་ ༡༨༧ རྒྱ་ནག་ལ་འག་ོ
རྒྱུ་ད་ེའཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་ལ་འབེལ་བ་མེད་པ་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འགོ་
སྟངས་ཤྱིག་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་འབལེ་བ་བྱུང་མཁན་ཞྱིག་གསོ་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསད་ན་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་པའྱི་སད་ཆ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་ནྱི། ང་ཚའོྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ཀང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་རདེ། འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་ལ་
འབེལ་བ་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དེའང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཡོང་ན་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ད་ེབཞྱིན་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སད་འཕྲྱིན་ཚགོས་པའྱི་མྱིང་ལྟ་བུ་གེང་ནས་སོན་
མ་གེང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་གས་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་བརྡ་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་རབས་རདེ། གཉྱིས་ནས་ང་ཚ་ོ
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རེད། མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རེད། སད་འཕྲྱིན་ཚགོས་པ་
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ད་ེཚ་ོལའང་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་ད་ེགྲུབ་པའྱི་ཚོགས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ལྷག་པར་དུ་རྩ་དོན་གྱིང་ཟརེ་བའྱི་སད་འཕྲྱིན་ཚགོས་པ་
དསེ་བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་གནོད་པའྱི་ལས་ཀ་གང་ཡང་བས་མེད་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་དནོ་གྱིང་ལ་འབལེ་བ་
མེད། རྩ་དོན་གྱིང་གྱི་ནང་ལའང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་རྒྱུད་ལམ་གྱི་སད་ཆ་དང་། ང་ོདེབ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
མཐངོ་གྱི་ཡོད། མཐངོ་སོང་། ཚང་མས་མཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་རྩ་དནོ་གྱིང་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། རྩ་དནོ་གྱིང་
གཅྱིག་པ་ོམ་རེད། མང་པ་ོའདུག བོད་མྱིའྱི་གཅྱིག་སྱིལ་ཚགོས་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། གཟྱིམ་ཆུང་སལོ་མ་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། བདེན་
དནོ་གྱིང་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གེང་དགསོ་པ་བདེ་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བད་ེསྲུང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བེད་དགསོ་པ་བདེ་
ཀྱི་རདེ། དངསོ་གནས་རྩ་དནོ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན་ནྱི། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བཀག་བསམོས་བས་ན་ཡག་གྱི་རདེ། 
ལྷག་པར་དུ་ན་ནྱིང་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འག་ོབསད་པ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཚགོས་པའྱི་ནང་ནས། བདོ་མྱི་གཅྱིག་སྱིལ་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་
དང་། གཟྱིམ་ཆུང་སོལ་མ་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་དང་། བདེན་དོན་གྱིང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱི་
ཚོགས་པ་ད་ེའདྲྱིའྱི་ནང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དོལ་རྒྱལ་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ད་ེའདྲ་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་ཚང་མས་མཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་གངེ་ན་ཡག་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། གེང་རྒྱུ་མདེ་པ་མ་རདེ། ལྷག་པར་
དུ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒོལ་བདེ་མཁན་དང་། ནམ་རྒྱུན་ད་ེགསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སོང་བའྱི་སབས་
སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ས་རསེ་སུ་རྒྱུག་ནས། ནམ་རྒྱུན་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ། ད་ེའདྲ་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཧབོ་ད་ེཁར་ཐོན་ཡོང་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ས་རསེ་སུ་རྒྱུགས་ནས་ད་ང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་རྩྱི་བཀུར་ཟརེ་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་
གུས་རྩྱི་ཟརེ་ནའང་རདེ། སད་ཤུགས་རྒྱག་མཁན་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལའང་དལོ་རྒྱལ་འབལེ་བ་ཡོད་མཁན་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་
མཚན་སད་ཞུ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལའང་བད་ེསྲུང་གྱི་ངོས་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང། ཞྱིབ་
འཇུག་བདེ་རགོས་བགྱིས་ཟརེ་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བད་ེསྲུང་ལ་རོག་ཞྱིབ་མང་པ་ོགཏོང་རྒྱུ་དང་སྱི་
ཚགོས་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སངོ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ལ་མྱི་བརྒྱ་ལྷག་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེའག་ོསྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་གསུངས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་མྱི་བརྒྱ་ལྷག་འག་ོམཁན་མྱི་ད་ེདང་ད་ེརེད། ད་ེའཐབ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེངས་ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མྱིང་འབོད་བས་ནས་དའེྱི་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་
ཚགོས་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་གྱི་མྱི་ད་ེདང་མྱིང་ད་ེཞེས་པ་འདྱི་
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རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་ཕར་རྩ་དོན་གྱིང་དང་ཚུར་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིང་རེད། ཆོལ་གསུམ་ཆྱིག་
སྱིལ་ཚོགས་པ་རེད་རང་རང་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་
ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སབོས་པ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད་གསུང་དུས་སུ་ཡོད་པ་ད་ེའདྱི་དང་འདྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས། གོས་ཚགོས་ལྷན་ཚགོས་རེད། བཀའ་སྱི་ལྷན་གཅྱིག་མཉམ་
དུ་འཛམོས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཐངེས་གཉྱིས་གསོ་ཚོགས་ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ད་ེཚ་ོབོད་རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་
མང་གྱི་འཐུས་ཚབ་མ་ཡྱིན་ཟེར་ནའང་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བོད་རྱིགས་ད་ེརེད། ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་བས་ནས་བོད་ནང་གྱི་མྱི་རྱིགས་རྩ་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་ད་ེཚ་ོམྱི་ར་ེརེས་རྣ་ཆོག་ཀྲོང་ཀྲོང་བེད་ནས་
ཉན་བསད་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་དའེྱི་ནང་ནས་སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་དགོས་ན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་རྩ་དནོ་
ལ་ཕན་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ཟེར་ན་གང་རེད་དམ། འདྱི་ནམ་མཁའྱི་སྱིན་པ་ལྟ་
བུ་རདེ། རླུང་བུ་ལྟ་བུ་རདེ། ལག་པ་འཇུས་ས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྱི་ཚགོས་ནང་མྱིའྱི་མྱིང་མེད་པ་དང་གདངོ་མེད་པ་རང་
རང་ཕར་བངས་ཚུར་བངས་ནས། མྱི་དགོས་ནང་གྱི་ཟླ་ལྷག་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེཁོང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་ཁ་ོན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མང་པ་ོཞྱིག་མྱི་བཤད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།སྱི་ཚགོས་དྲ་རྒྱའྱི་རྙོག་ག་ད་ེཚ་ོགོས་ཚགོས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་གེང་མ་དགསོ་ན་ཡག་གྱི་རདེ། ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་སྟངས་འཛནི་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བེད་ཟེར་དུས་ད་ེཚང་མ་ཁ་སང་དབུ་འབེད་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་ནས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཚིག་བ་བེད་
སདོ་བཏང་སྟངས་ཐེངས་གཉྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙསོ་ལམ་སེང་ཞལ་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚང་མ་མཁྱེན་པའྱི་བདག་པ་ོརེད། སྱི་ཚགོས་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།འདྱི་ཡྱི་ཕན་ག་ཚོད་ཐོགས་ཀྱི་འདུག།གནོད་ག་ཚོད་སེལ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་དང་
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འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་གནོད་གང་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེལ་ཏགོ་ཙམ་དགངོས་པ་བཞེས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེནས་
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་ལ་འགོ་མཁན་མྱི་ ༡༨༧ གྱི་སོར་ལ་
གསུངས་ཡདོ་པ་འདྲ། བོད་ལ་གཉནེ་འཕྲད་སརོ་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ས་ཕྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་དགནོ་ས་ེགྲྭ་
ཚང། ད་ེནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད། ངེས་པར་དུ་ཐ་ོབཀོད་དགོས་པ། ཕར་འག་ོདུས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ཞྱིག་ནས་ཐ་ོབཀོད་དགོས་ཡོད་པ་དང། གཞན་ཡང་ཐ་ོབཀོད་ནས་ཡར་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་ཞུས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཏག་ཏག་དེར་བཀོད་ཁྱབ་ད་ལོ་རང་བཏང་ཚར་ཡྱིན། བོད་ལ་གཉེན་ཕྲད་ལ་འགོ་
མཁན་ད་ེཚ་ོཚུར་ཐ་ོལེན་དགོས་སར་ཚུར་ཐ་ོལེན། བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེསན་ཞུ་བརྒྱབ་པ་ད་ེཚརོ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་བསགས་བརོད་བེད་པ་ད་ེའག་ོ
ལས་ཡོངས་ནས་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརང་འཇགས་ཡྱིན། བོད་ནས་
ཕབེས་པའྱི་གསར་འབརོ་བ་ད་ེཚརོ་སྣ་ེལེན་བདེ་ས་ད་ེརང་འཇགས་གནས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་པ་སད་ཆ་ཕར་གཡུགས་ཚུར་
གཡུགས་ད་ེང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་འབལེ་བ་ཆགས་མ་སངོ། ད་ེལ་འགལེ་བཤད་ཞུས་མྱི་དགསོ་པ་བགྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་
ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ་ོད་ེལ་ང་རང་ཚའོྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་རགོས་དང་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ང་རང་ཚ་ོ
གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་ད་ེཚའོྱི་འོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུའྱི་གསང་གསུམ་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་
ལ་གནདོ་འཚ་ེཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བའྱི་ཚང་མར་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེདང་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་དང་པ་ོད་ེགོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ། ང་ཚོས་དྲྱི་བ་གཏངོ་
རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེའབོད་བསྐུལ་བཞྱིན་ཚགི་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཚང་མ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐུགས་ཁག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། 
ཉ་ེཆར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡུ་རོབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བས་སབས་ལ་ལྷག་པར་དུ་ Holland 
གོང་ཁྱེར་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་རྱིགས་བ་མ་ལྔ་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་སན་ཞུ་ཅྱིག་བརྒྱབ། 
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དའེྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ད་ེཡྱི་རསེ་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བདེ་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་རྒྱ་གགས་འབོད་གགས་འག་ོསོང། ཡྱིན་ནའང་དངསོ་ཡདོ་
གནས་ཚུལ་ཐགོ་ནས་དརེ་ཡོང་དུས་སན་ཞུ་བརྒྱབ་མཁན་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བ་མ་ད་ེཚརོ་སྐུར་འདབེས་བདེ་པ་བཞྱིན་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལའང་བེད་སོད་མཁན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག པར་དང་ཡྱིག་ཆ་ནང་ནས་ཤེས་ཡོང་གྱི་
འདུག།ང་ལ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་བ་ཀར་པ་ཨ་ོརྒྱན་ཕྲྱིན་ལས་རྡ་ོར་ེད་ེཚོར་བེད་སདོ་མཁན་ལ་ཞུ་གཏུགས་བེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཟེར་སོད་མཁན་ད་ེཚ་ོནང་ལ་ད་ེའདྲ་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོརྱིགས་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག།ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སབས་རེ་ལྟ་སྟངས་ཆུང་ཆུང་གྱི་རེན་པའྱི་དེ་ཁོ་དང་ཁོ་ཚོའྱི་ཁོད་ཡྱིན་ཙང་ཡག་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་རྒྱུའྱི་
དགོངས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ཕུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་དངོས་གནས་ད་ེག་བ་ལ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་ད་ེཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག།མྱི་སྣ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ་སམ། གནས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་བྱུང་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརདེ་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚསོ་ནམ་རྒྱུན་དུ་
གང་བེད་མཁན་ཡྱིན་པ། མ་འོངས་པ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱིས་མཛད་འགན་བཞེས་མཁན་ཚོའྱི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་
དང་གང་ཐུབ་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་མ་གཏགོས་ད་ེཚའོྱི་རྒྱབ་ལངོས་གང་ཡདོ་མདེ་ཐགོ་
ལ་ང་རང་སེར་གྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་པ་དང་ཐ་ེཚམོ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེང་ཚའོྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཡོད་པའྱི་ནང་ལ་ཉེ་ཆར་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་འཁུར་དང་གཟྱིགས་རོགས་ཀྱི་འོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་
རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོད་ེལྟ་བུ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་གངས་ཀ་ད་ེདཔལ་ལྡན་བད་ེ
སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕེབས་ཚར་བ་ད་ེ ༡༣༣༨ རེད་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལན་ད་ེལ་དོགས་པ་
གང་ཡདོ་ཟེར་ན་དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ག་ཚདོ་འབུལ་གྱི་ཡོད་དམ། ཁ་སང་དྲྱི་བ་ད་ེསེབ་པའྱི་སབས་ལ་ཕལ་ཆརེ་ ༦༨༠ བདེ་དུས་ད་
ལྟ་འབུལ་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང། ང་ལ་ཚོར་སྣང་
གང་བྱུང་སོང་ཟེར་ན་བཀྲ་ཤྱིས་སྣ་ནག་མ་དང་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
དང་སྱིང་སྟོབས་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཡོད་པ་རེད། མཉམ་དུ་དེའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ང་རང་
གྱིས་ག་ོཐསོ་དང་བསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲ་བསམ་གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ད་ེཚརོ་བལྟས་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག།འདྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་དུས་ད་ེནས་ཕར་ཕེབས་མཁན་ད་ེ
ཚསོ་ངོས་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྩ་དནོ་གྱི་ཆདེ་དུ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་གྱི་མྱིང་ཐའོ་ིའགོ་ནས་ཕེབས་པ་དང་གཅྱིག།གཉྱིས་པ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོནས་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཕར་བཏང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོགཞན་དང་མ་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ད་ེངེས་པར་དུ་ཕུལ་དགོས་པའྱི་
གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་མྱི་ད་ེཚོར་ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་དང་ད་ེའདྲ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། འབུལ་རྒྱུ་ནྱི་
ལྡགོ་ཐབས་མེད་པའྱི་འགན་རདེ། མྱི་གཞན་ཕྱི་ལ་ཕབེས་མཁན་དང་མ་འདྲ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ངས་
དྲན་གྱི་འདུག།ད་ེནས་ཁ་སང་སོན་མ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་ཡྱིན། ད་ེལ་ལན་གསལ་པ་ོགནང་མ་སོང། ད་ལྟ་ངས་བསར་དུ་དྲྱི་རྒྱུ་གང་
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ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིར་བཏང་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར། ཆབ་
སྱིད་འབེལ་ཆགས། ཆབ་སྱིད་འབེལ་ཡོད་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་འག་ོམཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་འག་ོཆོག་ཆོག་ཡོད་མཁན་ད་ེ
ཚ་ོཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ངས་ཁ་སང་དྲྱི་བ་ད་ེབཏང་པ་ཡྱིན། འགེངས་
ཤོག་དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་གྱི་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་འག་ོས་མེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་འགེངས་དགོས་ཡོད་
ས་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེམཁྱེན་བཞྱིན་དུ་འག་ོཡྱི་མེད་ཟེར་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ང་རང་ཚའོྱི་འབལེ་ཡོད་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ད་ེཚརོ་དབུ་སོར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་འདྱི་
དྲན་གྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚ་ོའདྱི་ཡྱི་འགེངས་ཤོག་ནང་ལ་ལོག་ས་མེད། བསད་ས་མེད། འག་ོས་མེད་ཟེར་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ། ད་ེའདྲ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་ཁག་རདེ། ད་ལ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྒྱན་བབས་ནས་བོད་
ལ་འག་ོམཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང། ད་ེནས་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་སོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཧ་མྱི་གོ ཡྱིན་ནའང་བོད་ལ་འག་ོཆོག་ཆོག་
ཡྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་འག་ོམཁན་ཡང་བྱུང་སོང། ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཐོག་
ནས་ཁོང་ཚ་ོའགེངས་ཤོག་ནང་གང་འདྲ་ཡོང་པ་རདེ། ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སང་སནོ་མ་དཔང་
རགས་འཁྱེར་ཤོག་ལབ་ནས་འགན་བརྒྱབ་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ར་ེར་ེཕུལ་དགོས་ན་འབུལ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད། གང་ལྟར་
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ན་ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་མྱི་གཅྱིག་ཕྱི་ལ་སེབས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་
སེལ་བའྱི་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ཚརོ་མ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཕགོས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲ་ཡོད་
པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཁྱེན་རོགས་ག་ཚདོ་ཡོད་དམ། ད་ེལ་གང་ལྟར། ཡང་ན་ཕབེས་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ལྟ་བརྒྱ་དང་གཅྱིག་གྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཕབེས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་ོསྱི་
ཊ་ོལྱི་ཡ་བཏང་ནའང་འདྱིའྱི་འགལ་བརྡ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལན་གསལ་པ་ོརེད། ང་ལ་ད་ེདགོས་ཀྱི་
ཡོད། བསར་དུ་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་རྣམ་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་མྱི་སྱིད་པ་མ་
རེད། ངས་ད་ེའདྲ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེཚོར་ལྟ་ཡོང་དུས་ང་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བས་པས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
དཔའ་མ་ོདང་དའེྱི་འབེལ་ཡདོ་ད་ེཚསོ་ངསོ་ནས་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་དུས་ཕ་གྱི་ལ་དངསོ་གསལ་དདོ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེལའང་
མངོན་གསལ་དོད་པ་ོའག་ོམཁན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ནང་མྱི་ཕེབས་མཁན། སེར་ས་ོས་ོཕེབས་མཁན་མང་པ་ོ
འདུག འདྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་
འགེལ་བཤད་ག་ར་ེབརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་འགལ་རནེ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། ངས་དྲྱི་བ་ད་ེརང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ།བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་བག་ོགེང་ཐགོ་ལ་མཉམ་བཞུགས་བེད་པའྱི་ཐགོ་ནས། 
ཐོག་མ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་གཙོས་པས་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་
བའྱི། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་བད་ེའཇགས་དང་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་དང་
གནང་བཞྱིན་པ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་འཐབ་རྩོད་ད་ེཆསེ་ཛ་དྲག་ཞྱིག་ལ་སེབས་པ་ད་ེ
ད་ལྟའྱི་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་གེང་མོལ་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ད་ེསྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་དང་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་སེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་གོས་ཚོགས་གོང་མ་ད་ེལ་སོ་
སོས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ། སེམས་ཚརོ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་
རསེ་ལ་ཉ་ེཆར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་གོང་ལ། ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རདེ། Sweden ལ་བོད་མྱི་གཅྱིག་ས་ོབའྱི་ནག་ཉེས་ཐོག་ནས་གཞུང་
གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནག་ཉེས་ཕོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། སྱིར་
བཏང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་རེད། ད་ེབཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་བར་ཆད་བས་པ་ད་ེ
གསར་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་རང་བཙན་ཤོར་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་རྒྱུ་
དང་བར་ཆད་བ་རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བ་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའྱི་དུས་ལ་ལྷག་པར་དུ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་
གྱུར་གྱི་ས་ེཚན་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བེད་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོརདེ་སམ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སེམས་ཚོར་ཆེན་པ་ོསེབ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རེན་དེར་བསྟན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་
བལྟ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དངོས་གནས་བ་ོའཚབ་སེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། 
ཕགོས་གཉྱིས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བལོ་སྱིག་འཛུགས་ད་ེག་ཚདོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ནུས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེལ་
ག་ཚོད་ཀྱི་འཇྱིགས་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འཐབ་རྩོད་བེད་པའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་གདོང་ལེན་བ་རྒྱུ་ད་ེ
རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས། སབས་ར་ེང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་ལ་བོད་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། སབས་བཅོལ་གཞུང་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚརོ་ནུས་པ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་ང་ཚརོ་ནུས་པ་མེད་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲའྱི་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དསེ་ག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ཟེར་ན། ག་ཚོད་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པར་མུ་མཐུད་ནས་སྱིག་འཛུགས་དེའྱི་
ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ད་ེསྲུང་སོབ་བེད་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེབཞྱིན་ང་རང་སེར་གྱིས་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གོང་ལ་ང་དང་མཐ་ོསོབ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་
མཁན་གྱི་གོགས་པ་ོད་ེགཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རེད། ད་ལྟ་གཞུང་ཞབས་མ་རདེ། ཁ་ོརང་གྱིས་ང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ཙང་སེམས་ཐག་ཉེ་
པོའ་ིཐོག་ནས་བ་ོའཚབ་ཀྱི་ང་ལ་གསུངས་སོང། སད་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་ཁ་པར་སུས་སད་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ག་ོཡྱི་མེད་དེ། ད་ེའདྲའྱི་
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འབེལ་བ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།འབལེ་བ་བེད་མཁན་ད་ེཡང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། གང་
ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ོརང་ལས་ཀ་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྣང་དག་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་འབེལ་བ་ཡག་པོ་བཞག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་བར་ེལེན་
ཡག་པ་ོབས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གཞུང་གྱི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་བྱུང། ཁ་ོརང་གྱིས་གསུངས་
དགསོ་དོན་ད་ེགང་རདེ་ཟརེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཏན་ཏན་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་འཕྲད་
ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ནས་གང་སྟནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། ག་ཚདོ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ོསྣང་དང་འག་ོསོང། ནུས་པ་
བཏང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་དཀྲུག་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་མཁ་ོགྲུབ་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་མངནོ་གསལ་
དདོ་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག།ད་ེས་གོས་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་ད་ེལངས་བས་སབས་སུ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་གནད་དནོ་གལ་ཆེན་པོའ་ི
ངང་ནས་བངས་དགོས་དོན་ད་ེགོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ལས་བེད་ཐུག་པ་ཙམ་གྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེམ་རདེ། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་འགོས་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཆདེ་དུ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་མྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་
ལྟ་བུ། བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དེའྱི་ལན་འདེབས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མེད་པ་བཟ་ོམྱི་ཐུབ་དུས། སོ་སོ་ཡང་སེམས་ནང་
དངངས་ཚབ་ཅྱིག་སེབས་སོང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐོང་རདེ། གོས་ཚོགས་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རདེ། བོད་པ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གནས་ཡུལ་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང། རྒྱབ་སརོ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ོསྣང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་ད་ེདུས་ངས་ཁ་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་ད་ེལབ་པ་ཙམ་གྱི་བདནེ་པ་ཡྱིན་པ་ཁྱབ་ཀྱི་མ་
རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བད་ེསྲུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་རེད། གལ་སྱིད་བདེན་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ད་ེབསད་ཐབས་ཡོད་པ་མ་
རེད། ས་ོས་ོངོས་ནས་གང་བེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བསད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ང་ལའང་སོབས་པ་དང་སྱིང་སྟོབས་ཡོད་ལ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་འདྱིར་བཞུགས་མཁན་ཚང་མའྱི་སེམས་ཚོར་གཅྱིག་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁྱིམས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཐགོ་ནས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ནག་ཉསེ་བཙུགས་པ་ཙམ་གྱི་མྱི་ནག་ཉསེ་བཙུགས་
ས་ད་ེངེས་པར་དུ་ས་ོས་ོདྲང་པ་ོཡྱིན་པ་དཔང་རགས་ར་སོད་བེད་དགོས་པ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནའ་ས་མོའ་ིའག་ོསྟངས་ཀྱི་
ཁྱིམས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སབས་སུ་མྱི་ནག་ཉེས་བཙུགས་མཁན་ད་ེབཙུགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ནག་ཉེས་བཙུགས་སར་
དེས་ས་ོས་ོདྲང་པ་ོཡྱིན་པ་མ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ནག་
ཉསེ་བཙུགས་མཁན་ད་ེནག་ཉསེ་དཔང་རགས་སྟནོ་ཐུབ་པའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནའང། 
ངས་སྱིར་བཏང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་སོར་ལ་ཞུས་ཀྱིས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་
ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ས་ོསོར་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ལབ་ཡོང་དུས་ད་ེབདནེ་པ་མ་རདེ་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག།དུས་རྒྱུན་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱིས་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་མོལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་ད་ེའདྲ་མ་གསུང་དུས་དོགས་པའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་སེབས་པ་རེད། དོགས་པའྱི་གཞྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སེབས་བསད་འདུག།ད་ེསོང་
ཙང་བག་ོགེང་བེད་ཀྱིས་ཡོད་པ་རེད། སོ་ས་ོངོས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་དུང་ཡང་ག་ོསབས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་



148 
 

ན་བཙན་བོལ་ལ་སེས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་གཅྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་ལ་འཇོན་ཐང་
ཡོད། དེ་འདྲ་ཞུས་ཐུབ་ས་མ་རེད། སོ་སོ་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ནས་ད་ལན་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིར་
འཐུས་མྱི་ཆགས་ནས་སེབས་པ་འདྱི་ད་ེལ་ཐུག་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲའྱི་དབ་ེབ་འབདེ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་མེད་
ན། ང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་བསད་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་སྤུན་མཆེད་ཐུག་
འཕྲད་བདེ་པར་འག་ོབ་ད་ེཧ་ཅང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་
སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ནག་ཉེས་བཙུགས་སྟངས་དེའྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་
བག་ོཞྱིག་འདབེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། ད་ེགཉྱིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེབཞྱིན་མྱི་ཕལ་པ་
ཞྱིག་དང་ང་ཚ་ོའགན་འཁྱེར་མཁན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེསོང་ཙང་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ས་ོསོའ་ིགདམ་ག་ཞྱིག་རདེ། བོད་ལ་འག་ོམཁན་ལས་མ་འག་ོམཁན་སུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། བོད་ལ་སྤུན་མཆདེ་མེད་མཁན་སུ་
ཡོད་དམ། ངའྱི་ཕ་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལ་བོད་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་བཙན་བོལ་ལ་ཡོང་བ་རེད། སྤུན་
མཆདེ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རདེ། སྤུན་མཆདེ་མང་པ་ོལ་འབལེ་བ་བ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་ས་ོས་ོལས་ཀ་
བེད་སྟངས་ཀྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ནས་འབེལ་བ་མ་བེད་པའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་
བསམ་ནས། ཁ་སང་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ད་ེབསམ་ཤེས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གང་ལྟར་ཉེན་ཁ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བེད་སོད་བས་ནས་ངས་བརྡ་ལན་ཞྱིག་ཞུས་ན་
སམ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ད་ེཚོར། ཁ་ོ
རང་ཚོས་འབད་བརྩོན་གང་བེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ང་ཚོབཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གཏོར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་
བཙན་བལོ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་ནང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་འོག་ལ་མཐུན་པའྱི་ཆའང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་
མཐུན་པའྱི་ཆ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། འགལ་ཟླ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མང་གཙོའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་
བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་
དད་པ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོང་ོ ༦༠ བཙན་འཛུལ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་བོད་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་
པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ངས་མཐའ་
མར་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མེད། བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་ཡག་པ་ོཕེབས་སོང། ཁོང་གྱིས་
གསུངས་པ་ནྱི་གང་ཟག་ཕབེས་མཁན་འདྱི་ཕབེས་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་འཐུས་མ་རེད། ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཕེབས་པའྱི་
སབས་བད་ེསྲུང་ལ་ཞུས་པ་རདེ། ཚུར་ཕེབས་ཚར་བས་རསེ་ལ་སན་ཐ་ོཕུལ་སོང་ཞེས་གསུངས་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་སན་ཐ་ོ
ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ག་ར་ེཁྱབ་ཀྱི་རདེ། བདནེ་པ་ཡདོ་མེད་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དམ། ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ། དོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་དགོས་པའྱི་གཞྱི་ད་ེད་དུང་ཡང་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
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 ངས་མཐའ་མར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བད་ེསྲུང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གོས་ཚོགས་ནང་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་གྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན། ལྷག་པར་དུ་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབའྱི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་གྱིས་འགན་ཁྱེར་ནས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་སྱི་འཐུས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སེབས་པ་རེད། འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ནས་སེབས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ལ་ད་ེའདྲའྱི་འབེལ་བ་བེད་མཁན་དང་མཛད་ས་ོལ་འག་ོམཁན། 
གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་འབལེ་བ་བེད་མཁན་ཡོད་པ་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་འཇུག་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མ་འོངས་པ་ལའང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། སྱིག་འཛུགས་ད་ེསྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚོར་འགན་
ཡོད་པ་རེད། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཆ་ཤས་
ལེན་གྱི་ཡྱིན། དེའྱི་སོན་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་རྣམས་བད་ེསྲུང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་
བད་ེསྲུང་གྱིས་འབལེ་ཡདོ་ལས་བེད་ཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་རསེ་ལ་འབལེ་བ་བས་ནས་ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གང་ཡདོ་
པ་ཚང་མ་གནང་གྱི་འདུག།ད་ེལ་ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་
གཙ་ོབ་ོའགན་འཁྱེར་དགོས་པ་གཅྱིག་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཏན་ཏན་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་པ་ང་
ཚོར་དཀའ་ངལ་ད་ེསྲུང་སོབ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་དུ་དཔལ་འབོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་ཆ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་འོས་བསྡུའྱི་
གནས་སྟངས་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་སེ་ཚན། ལྷག་པར་དུ་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་དབང་ཐོག་
ནས་འཕྲུལ་ལས་ལྡན་པའྱི་སེ་ཚན་དེ་འདྲ་གང་མང་མང་བཞག་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མས་ Sweden གྱི་རྒྱ་མྱི་སོ་པ་འཇུས་པས་སོར་ལ་གསུངས་
སོང། ཏག་ཏག་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ོ ༥༠ རྱིང་རྒྱ་མྱིས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་རྩ་གཏོར་བཏང་ཡོད་པ། ད་ེཧ་ག་ོཡྱིས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས་རྒྱ་མྱི་ས་ོཔ་ད་ེཚ་ོགསལ་
བསགས་བདེ་དགོས་པ་རྣམས་གསལ་བསགས་གནང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རྩྱིས་སད་དགོས་པ་རྣམས་རྩྱིས་སོད། ཁ་ཤས་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གཏངོ་དགསོ་པ་རྣམས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་། ད་ེཚརོ་ང་ཚསོ་ད་ོསྣང་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ད་ོསྣང་བས་པ་མ་
ཟད་འབེལ་ཡདོ་ཚགོས་པ་ཁག་ནས་ཀང་ད་ོསྣང་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་རདེ། དའེྱི་སརོ་ལ་འབལེ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ནང་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལ་ོགསར་ལ་རྒྱ་མྱི་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་ཕར་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་གྱི་མཛད་
ས་ོལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་།ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ་རྩད་གཅོད་བདེ་ཀྱི་ཡོད། སབས་ར་ེརྒྱལ་ཁབ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཚ་ེམྱིང་སྟནོ་གྱི་ཡྱིན། ད་ེ
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མ་ཟད་འབེལ་ཡོད་ Sweden གཞུང་དང་འབེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་རྒྱ་མྱིར་གདངོ་ལེན་བ་རྒྱུ་ད་ེད་ོསྣང་
བདེ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཆབ་སྱིད་འབལེ་ཡོད་དང་འབལེ་ཆགས་ནས་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་འག་ོརྒྱུ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེདངོས་གནས་རདེ། དྲ་རྒྱ་ཁག་དང། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བང་ཆེན་
དང་དུས་བབ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས། ཁ་ོཚ་ོགཉནེ་འཕྲད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་ཁ་ཤས་བས་ཡོད། མ་ཟད་ཁ་ོཚ་ོའག་ོདུས་ག་ར་ེག་
ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་རྣམས་རྩད་གཅོད་བེད་ཀྱི་ཡོད། གང་བས་པ་ཚང་མ་ཚིག་ཐ་ོལེན་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་ོཚོས་རྒྱ་མྱིའྱི་
རགོས་པ་བེད་པ་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་ལག་ཆ་བེད་སོད་བེད་པ་མཐོང་མ་སོང། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མྱིང་ད་ེ
ཚ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གང་བདེ་དགོས་ཡདོ་པ་ད་ེསབས་ད་ེལ་བདེ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་གྱི་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་མྱི་ ༡༡༣༨ ཕབེས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེཁ་སང་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་རྒྱུར་མྱི་ ༦༠༠ ཙམ་ལས་མྱི་འདུག།དྲང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཁོང་ཚ་ོཨ་ོསྱི་ཊ་ོ
ལྱི་ཡ་ལ་མ་བཏང་སོན་ལ་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཟབ་སོང་སོད་དུས་ཁོང་ཚོར་ཕར་ཕེབས་རྒྱུ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེད། ངེས་པར་དུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེའབུལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའགན་ཞྱིག་རདེ་ཅེས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་སོབ་གས་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། སོབ་གས་ོབརྒྱབ་པ་མ་ཟད་ཁ་ོཚ་ོམང་ཆ་ེབས་ཁས་ལནེ་བདེ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་ཟད་
ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆ་ེང་ཚ་ོགཉྱིས་ཉྱིན་མ་བརྒྱད་དགུ་དང་ས་ཆ་ལྔ་དྲུག་ལ་ཕྱིན་ཡྱིན། ཚགོས་འདུ་ག་
དུས་ཚོགས་པས་སབས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འབུལ་དགོས་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་
དྲྱིན་ད་ེབརེད་ཉསེ་ཀྱི་མ་རདེ་ཅེས་བསབ་བ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འབོད་བསྐུལ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོམཁན་ཞྱིག་
གྱི་ག་ོཡྱི་རདེ། གསན་མཁན་ཞྱིག་གྱི་གསན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བདེ་ཚ་ོལ་བསགས་བརདོ་བེད་པ་ད་ེཚང་མས་ཚབ་བདེ་ནས་
བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེདང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་མེད། རྩ་བའྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་གྱི་ང་ོབ་ོདང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་བསད་ས་དང་གསལ་བཤད་བེད་སའྱི་ངོས་འཛིན་མ་བདེ་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་མང་པ་ོད་ེའདྲ་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐགོ་མ་དརེ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་གྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་
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བནོ་མཆགོ་གཙོས་པས་དྲུང་ཆ་ེདང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚང་མས་འདས་པའྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་མཁའ་འག་ོབཀྲ་ཤྱིས་འདྲ་པ་ོཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཟེར་བ་ད་ེཚོར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེགང་
རེད་ཟེར་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལ་དྭགས་
ལ་བཀའ་སོབ་གནང་པའྱི་སབས་ལ་སྐུ་ཐང་ཆད་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་
ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་དང་མེད་ནའང་གང་ལྟར་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་སུ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
མཛད་འཆར་ད་ེཚ་ོཉུང་འཕྲྱི་གནང་ནས་སྐུ་ངལ་མང་པ་ོགསོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་གཤམ་འོག་གྱི་ལས་བེད་ཚང་མས་
འགན་ལྱིད་པ་ོའཁུར་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོའདུག།མང་ཚགོས་ནང་ལ་བཀའ་སོབ་ད་ེམཇལ་བའྱི་སབས་ལ་མྱིག་ཆུ་བཏང་སདོ་མཁན་
མང་པ་ོཡོད་པའྱི་སབས་དེར་གལ་ཆེན་པ་ོརྩྱིས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་ལན་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད། བད་ེསྲུང་གྱིས་ཕག་ལས་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཁྱེན་གྱི་རེད་ལ་འགན་ཁྱེར་སོད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལན་དགོས་ཟེར་བའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་མེད། དེའྱི་ཞོར་དུ་ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་
ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་མཁན་དང་འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སད་ཆ་གང་བྱུང་མ་བྱུང་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཤད་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕོག་སྡུག་དང་བརྡབ་སྱིག་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མ་རེད་དྲན་ནས་ཚོགས་འདུ་ལ་ག་དུས་ཡོང་དུས་བཅུ་དྲན་གྱི་ཡོད་ན་ལྔ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་
མེད། ཞུས་མྱི་དགོས་པ་རང་ལ་འབད་བརྩནོ་བེད་ཀྱིས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དྲན་ཚད་ཚང་མ་དེར་བཤད་ནས་སྱི་
ཚགོས་ཀྱི་ལྷྱིང་འཇགས་ལ་གནདོ་སནོ་འག་ོབ་གནད་དནོ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོགསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་སུས་གསུངས་པ་ད་ེཡག་པ་ོམ་
རེད་ཞེས་དྲན་གྱི་འདུག།ང་ཚོས་འགན་ཞྱིག་འཁྱེར་དགོས་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག།ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་པ་དང་དྲ་རྒྱ་ཁག་ད་ེབཞྱིན་དྲ་ལམ་ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་མྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་བཏགས་བསད་སོང། དེའྱི་
ནང་ལ་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ངས་གོ་ནོར་མེད་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ོབྱུང། མད་ོཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱིས་
ཚགོས་པ་ད་ེདངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་བསྟན་དག་རྒྱ་མྱི་དམར་པ་ོལ་གདོང་ལེན་བས་ནས་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཆེད་
དུ་མྱི་ཁྱི་ཕྲག་མང་པོས་སོག་གྱི་ལུས་སོང་བཏང་ནས་ཡོང་བའྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། དེའྱི་ཆདེ་དུ་བཙུགས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་
རདེ། དརེ་མྱིང་ཤས་དང་ནག་པ་ོབཀདོ་པ། ཐ་ཤལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཆུ་བ་ོགེན་ལྡགོ་གྱི་རྱི་ལམ་རདེ། དུས་ནམ་ཡང་ད་ེའདྲ་བདེ་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རེད་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་མ་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོའདུག།ད་ེ
འདྲ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་འཁྲུག་ཐེབས་ཡོང་གྱི་འདུག།འདྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ངས་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མེད། གལ་
སྱིད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མང་པ་ོགསུང་མཁན་ལ་
རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་བདེ་ཀྱི་མེད་ཙང་མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་མེད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཙ་ོབ་ོད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱཱ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་རེད། ད་ེཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་ཚོར་བ་རྣ་ོཔའོ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
ད་ེརྒྱབ་སོར་དང་འབེལ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཀྱི་འདུག།ད་ེདག་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་ཁ་སང་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞུ་དུས། དུས་ཚོད་ད་ེརོགས་ནས་
དེའྱི་བར་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་གཞན་དག་གལ་མེད། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ད་ེཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། ཡང་བསར་གོ་
སབས་ཞུས་ཡྱིན་ཏེ་རག་མ་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་རྱིང་འདྱིར་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཆ་ཤས་དེ་བངས་པ་ཡྱིན། 
འདྱིར་ལ་འབལེ་བ་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཞུ་ས་མདེ་པ་འདྲ། གཙ་ོབ་ོསབས་ད་ེདུས་ཆསོ་རྱིག་གྱི་ལས་བསམོས་ཡྱིན་ཙང་དག་ེབཤསེ་
མ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གོང་ལ་བསགས་བརདོ་དང་འོག་ལ་བསགས་བརདོ་ཅེས་མང་པ་ོཞུས་སོང་། དངོས་གནས་ཀྱི་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་བཀའ་ཟུར་པདྨ་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ལ་བསགས་བརདོ་ཞུ་དགོས་བསམ་སོང་སྟེ། ད་ེརྱིང་
འདྱིར་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེརྱིང་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕ་ད་ེང་ཚོས་ག་ཚོད་ཙམ་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ད་ེཞུ་མྱི་དགོས་པ་རེད། བོད་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བསམ་
པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་འབལེ་ཡོད་བད་ེསྲུང་ལྷན་ཁང་གྱི་
འག་ོལས་ཚང་མར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་བསགས་བརོད་མང་པ་ོགནང་སངོ་ལ་ད་ེབཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་ཐད་ཀར་ཁོང་གྱི་མཛད་རྱིམ་དང་མཛད་འཕྲྱིན་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེཆུང་གཙོས་པའྱི་ལས་
ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཆ་ཚང་ལ་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན་ང་རང་
ཚ་ོབོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་དཔྲལ་བའྱི་མྱིག་དང་ཁོག་པའྱི་སྱིང་། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོཟེར་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སྱིའྱི་ནོར་བུ་ད་ེཁོང་ཚོར་བཅོལ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཟེར་དགོས་ན་འདྲ་ད་ེའདྲ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་ཕག་ལས་གནང་པའྱི་སབས་སུ་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དང་ད་ལྟ་བར་དུ་གུང་ལ་ོ ༨༤ ལ་ཕེབས་པའྱི་བར་དུ་སྐུའྱི་གནས་སྟངས་
ལ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདགུང་ལ་ོ ༨༤ ལ་ཕེབས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཡར་མར་ཕེབས་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གྱི་
སྐུ་ལས་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེའདྲའྱི་སབས་སུ་སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་རོགས་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་
སེབ་ཀྱི་འདུག།ད་ེའདྲའྱི་ཚརོ་བ་སེབ་པའྱི་སབས་སུ་ཁངོ་གྱི་སྐུ་བཅར་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་གྱི་སྐུ་ཞབས་ཆསོ་འབརོ་ལགས་དང་
བནཛྲ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕག་གཡས་གཡོན་ནས་ཡར་སརོ་ཡོང་དུས་ས་ོསོའ་ིསེམས་ནང་ཕན་པོ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག།ཁོང་རྣམ་
པ་གཉྱིས་ལའང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འདྱི་ནས་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་དག་དམྱིགས་བསལ་གང་
ཡང་མེད། དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། དེའྱི་སོན་གྱི་བད་ེསྲུང་ལས་བསོམས་སབས་སུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
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༸གོང་ས་མཆགོ་ཡང་དུ་ཕབེས་དགོས་པ་ཡྱིན་ཙང་དའེྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕབེས་བད་ེབའྱི་ཆདེ་དུ་དངེ་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་
ཆས་ད་ེའདྲ་བད་ེསྲུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་ལྷག་པར་དུ་
གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་ས་ད་ེལ་གགོ་སས་ད་ེའདྲ་ལྟབས་བད་ེབ་ོཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག།བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞེས་
དེའྱི་སོན་ལ་དྲྱི་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། ༸གོང་ས་
མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༤ ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སས་འཛེག་ད་ེང་ཚ་ོལ་ོཆུང་དར་མ་ཞྱིག་འག་ོདགོས་
ནའང་དཀའ་ངལ་ཁག་པ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ད་ེལ་གོག་སས་འདྲ་ཕེབས་ཐབས་བད་ེབ་ོཞྱིག་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་
གྱི་ཐབས་ས་ོབ་ོརདེ་སམ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་བད་ེསྲུང་གྱི་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་མ་ཐུབ་བར་དུ། ད་ེམྱིན་ན་འཛུགས་མ་ཐུབ་ཀྱི་
བར་དུ་བད་ེསྲུང་གྱི་ལས་བསམོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེབཙུགས་ཡདོ་དམ་མེད་དྲྱི་བ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཉུང་འཕྲྱི་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེང་
རང་གྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་ཡར་ཕ་ོབང་ལ་སན་སེང་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས་ཟརེ་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀས་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་བསགས་བརོད་བས་པར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་
ཕེབས་ལམ་དེའྱི་སོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཡར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སན་སེང་ཞུས་ནས་རྱིང་མྱིན་ཕེབས་ལམ་
སྟབས་བད་ེའག་ོསའྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ད་ལྟ་སད་ཆ་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་གང་འདྲ་གང་འདྲ་ཡོང་མྱིན། སའྱི་
གནས་བབ་དང་། གང་གྱི་ཆ་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་འཆར་འག་ོབཙུགས་མདེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། 
དང་པ་ོད་ེཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཕྱི་སོད་ལག་འཁྱེར་ IC སོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སོར་ལ་གོས་ཚོགས་སནོ་མའྱི་
ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས ་ IC ད་ེ Travel Document ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་ཕར་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་
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ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱིས་དེབ་སེར་པོའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེསནོ་མ་
ལས་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གཙསོ་པའྱི་འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་ཧ་ཅང་
ཆནེ་པ་ོབསངས་ཡོད་པ་རདེ། Return visa དང་ exit permit ད་ེཚ་ོསནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
དངེ་སང་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོམ་འགོར་བར་རག་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཞུ་དུས་དཀའ་ལས་ཤྱིག་
མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་དྲག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལྷ་ོཕོགས་དང་ད་ེའདྲའྱི་
ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པ་ཞྱིག ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ Visa རག་པ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་བར་ནས་མཐངོ་ཆནེ་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོ
མ་རག་ནས་ Visa ཡྱི་དུས་ཚོད་རོགས་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་
ངལ་དང་ལམ་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དར་ནས་གང་ལྟར་མྱི་མང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེད་ལྟ་རང་འཇགས་ལྷག་ཡོད་དུས། དེའྱི་སོར་ལ་གོས་ཚགོས་སོན་མའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ IC ད་ེ Travel Document ང་ོབོར་ཕར་བསྒྱུར་ཐུབ་པར་ད་ལྟ་གམོ་པ་མདུན་ས་ོག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། ར་ེབ་ག་ཚོད་འདུག་གམ་ཟེར་ནས་ད་ེདྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་གསུམ་པ་སབས་བཅོལ་ལག་
འཁྱེར་ RC གསར་བཟ་ོདང་དུས་འགངས་ཞུ་དགོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ་། དའེྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་ RC མང་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ RC མེད་མཁན་མྱི་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་གསར་
པ་བཟ་ོསའྱི་ལམ་ཁ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ RC མེད་མཁན་ཐ་ོབརྒྱབ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་དུང་ཡང་ཐ་ོགངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག རྱིགས་གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་བསེབས་ནས་ཐ་ོབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་
ལྷག་པ་ད་ེའདྲ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ། སནོ་མ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་གང་ལྟར་བོད་པ་ RC མེད་མཁན་དཀའ་ངལ་
ཡོད་མཁན་ཐ་ོཡོད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ད་གསར་པ་ཐ་ོརྒྱག་སའྱི་ག་ོསབས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེགཅྱིག་གསལ་
བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཟེར་ན་མྱི་འདུག ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚ་ོམཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་རེད། 
ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི་རདེ། ང་ོསདོ་ལག་ཁྱེར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་རང་གྱིས་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག་སྟེ། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ཁ་བང་གྱི་ཡྱི་ག་ེད་ེགསལ་པ་ོམྱི་མཐོང་བ་ཞྱིག་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ནག་པ་ོནག་རང་
ཆགས་སོང་བ་ཞྱིག ད་ེནས་ང་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་དང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོགཙང་རྱིལ་རྱིལ་ཞྱིག་
བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ངསོ་ནས། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སྟོན་རྒྱུ་ད་ེད་ེཡྱིན་དུས། 
དེའྱི་ནང་དུ་ཡྱི་གེ་ཁྱོན་ནས་མྱི་མཐོང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དཔེ་མཚོན་ཕུལ་
དགོས་ན་འབུལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད། ཡྱི་གེ་ཁྱོན་ནས་མྱི་མཐོང་བ་ནག་པ་ོནག་རང་ཆགས་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་རང་གྱིས་འཐུས་ཤོར་རང་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེའདྲ་རང་གནང་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སམ། འགོ་སོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགང་
ཡང་མ་རེད། གང་ལྟར་གང་ཡོད་པ་ད་ེགཙང་མ་གཙང་རང་ཞྱིག་ང་ོསོད་ལག་འཁྱེར་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོབཟ་ོཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགནད་
འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་དུ་ཞུས་ཡོད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོང་ཁུལ་
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ལ་མཚན་སྲུང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བད་ེསྲུང་ལ་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བནོ་
དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞུགས་སའྱི་།ཤག་གཡས་གཡོན་ལ་པར་ཆས་བཙུགས་རྒྱུ་ཞྱིག བཀའ་ཁོལ་སོན་མ་ནས་ཞུས་སོང་སམ། 
ཞུས་ནས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཧ་ལམ་འག་ོཚར་རེད། ད་དུང་ངས་ད་ེའདྲ་མཐོང་མ་སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་
ལས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ངསེ་པར་དུ་གཅྱིག་གནང་དགསོ་པ་རདེ་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་སདོ་ལག་འཁྱེར་སརོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཕྱི་སདོ་
ལག་འཁྱེར་སེར་པ་ོད་ེརང་འཇགས་རེད། Travel Document དེའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ལྡྱི་
ལྱི་དནོ་གཅོད་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་བསྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་ད་ེ RC སོར་ལ་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཐེངས་
གཅྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེབཟསོ་ཟྱིན་པ་རདེ། ན་ནྱིང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེམྱི་གངས་ ༩༥༥ ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཐབོ་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་བད་ེསྲུང་ཡན་ལག་བརྒྱུད་ནས་བཟོས་དང་བཟ་ོམུས་ཡྱིན། དའེྱི་ཐོག་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ང་རང་གྱིས་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་གསལ་བཤད་མང་པ་ོབེད་དགོས་པ་མྱི་
འདུག རེས་ལ་རྩད་གཅོད་བས་ཏ་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སེར་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། CCTV ཐོག་ལ་གལ་སྱིད་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་དགོས་ཡོད་ན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ལས་ཤག་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བཙུགས་ཡོད། ད་དུང་ཧ་ག་ོདགོས་
ཡོད་ན། ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་ན་གང་དང་གང་ལ་བཙུགས་ཡོད་མེད་སོར་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛུགས་
བསྐྲུན་གྱི་ཆ་ནས་ལྷག་བསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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