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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༣ 
༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད།  ༤༌༌༌༣༤ 
༣ ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན། ༣༥༌༌༌༣༦ 
༤ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྲེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ ཀ་པ། ༣༦༌༌༌༣༧ 
༥ ཐུགས་སྣང་གཞྲེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པ། ༣༨༌༌༌༣༩ 
༦ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ། ༣༩༌༌༌༤༡ 
༧ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པའི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ།  ༤༡༌༌༌༤༣ 
༨ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད།  ༤༣༌༌༌༡༡༠ 
༩ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་བདྲེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་

ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ། 
 

༡༡༡༌༌༌༡༡༤ 
༡༠ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པ། ༡༡༥༌༌༌༡༡༥ 
༡༡ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད་བཅས།། ༡༡༥༌༌༌༡༤༥ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱིར་ཕྲན་བུ་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། དེའྱི་སོན་ལ་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་དྱི་བ་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས ། དྱི་བར་ལན་འདེབས་གནང་
རྒྱུ་དང་གསལ་བཤད་དགོས་རྱིགས་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁ་སང་ཁ་ྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང།  འདྱིའྱི་ནང་ནས་དགོངས་འཆར་ཁ་ཤས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་པོ་
བྱུང། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  བོད་ཡྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀོད་
སྟངས་གནད་འགག་ཅྐྱིག་ཆགས་བསད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བོད་རང་བཙན་མ་ཡྱིན་པར་
རང་སྐྱོང་རོད་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་
ནང་ནས་ང་ཚོ་  Why seek Autonomy? ཞེས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གོ་བ་ལེན་
དགོས་པ་དེ་རང་སྐྱོང་རོད་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ནོར་བ་དེ་
ཚོ་འདྱི་ཡྱིན་པས་མ་ཚད་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་ ། ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ནོར་ བ་དེ་དག་ཚང་མ་འབད་
བརོན་བྱས་ནས་ནོར་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། འདྱི་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཏྱིག་ཏྱིག་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  ང་ཚོས་འབེལ་ཡོད་གཞུང་
འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་གནད་ འགག་ཅྐྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
བཤད་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལ་དྭགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་འབེལ་བ་གང་འད་ཞྱིག་འཛིན་
གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་དུ་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཅྐྱིག་ཡོང་ན་ཞེས་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞྱིབ་རད་བྱས་ནས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་
གཙོ་བོ་དེ་ Himalayan committee for Action on Tibet ཞེས་ Himcap ཞེས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  
Himcap གཙོས་པའྱི་ཁ་སང་ཁས་ྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སྱི་མཚུངས་
ནས་འབེལ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱིར་  core group ཟེར་བའྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་བ་མ་ཆོས་
འཕེལ་བཟོད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་སྟབས ། ལ་དྭགས་ཡུལ་མྱི་རང་ཡྱིན་སྟབས་འབེལ་བ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དོགས་འདྱི་གཞན་ཞྱིག་ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ནས་དོན་
གཅོད་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་བ་ཆེན་གདན་འདེན་ཞུས་སོང།  བ་ཆེན་དེ་དག་སུ་རེད་ཅེས་དོགས་ འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང།  ཚིག་
འདྱི་བཀོད་རྒྱུ་ཕྲན་བུ་ནོར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་དེ་བ་ཆེན་གྱི་ཚབ་ལ་དགེ་བཤེས་དང་མཁན་ཟུར་གོ་བ་
ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ྱི་ཧོང་ལ་ཡྱིན་ན་མཁན་ཟུར་བོ་བཟང་འཕྲྱིན་ལས་ལགས་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་
ནས་གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད། ར་ཤྱི་ཡ་ཡྱིན་ན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རོར་ལགས་གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད། ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་
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ཡྱིན་ན་ཐེ་ཝན་ལ་ཆོས་དགེ་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་འབེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་
སེལ་དང་སེལ་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོགས་འདྱི་གཞན་ཞྱིག་ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་
ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུར་ཏར་སྐུད་འདང་མྱི་འདང་གྱི་ཐོག་ནས་དོགས་ འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང།  ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ཡོད་ལས་བྱེད་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་པ་སོ་སོའ་ིཕག་ལས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མར་མཐུན་རེན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་དག་ཆ་དང་བརོད་ བྱ་ནོར་བ་དེ་དག་དེང་སང་མྱི་འདུག་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་
དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དོན་དག་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་འདྱི་གོང་དུ་ཤེས་རྱིག་སབས་
འདྱིར་བཤད་པ་རེད།  ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  
ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ནོར་བསད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་བསྟན་ནས ། དོན་དག་གཅྱིག་འདྱི་འདྱིར་གེང་ཡོད་པ་
རེད། གཞན་ངས་ཞུས་པ་དེར་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རེད།  བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ་རེད།  འདྱི་ནོར་
ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་ནོར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ཆུང་མ་རེད།  ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་
བའྱི་གནད་དོན་རེད། ངོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱུང་སོང། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་
སད་གགས་ཆོད་ཡོད་གསུང་གྐྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ ། 
ང་ཚོ་མ་ར་གཟུང་ས་དེ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བྱེད་དགོས་པ་རེད།  ངས་ཡྱིན་མྐྱིན་སོགས་བསྡུར་རྒྱུ་དང་མྱི་ལ་ འདྱི་རྒྱུ་བྱུང་མ་
སོང་དེ། ཡྱིན་ནའང་སད་ཡྱིག་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་མ་ར་གཅྱིག་ལ་བཞག་ནས་ཏག་ཏག་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡོད་ས་མ་རེད། སད་ཡྱིག་སོ་སོར་སེབས་དུས ། མྱི་དེ་དག་སོ་སོར་ལྟོས་པ ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་མདང་དགོང་མར་ང་ཚོ ར་བོད་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་དེབ་གཅྱིག་སད་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་སད་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོར་སད་པ་དེ་གྱིས་ཀྱི་ནང་
དུ་གནས་སྟངས་དེ་འདྱི་འད་བྱས་ནས་ཡོང་དུས། དང་པོ་མ་ར་དེ་བོད་ཡྱིག་ལ་ངེས་པར་དུ་གཟུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་
དག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཟོ་བཅོས་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས ། དགོངས་པ་བཞེས་པ་
ཙམ་གྱིས་ར་བ་ྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་སྱིར་བཏང་སད་སངས་མཐོན་པོ་འད་རེད་དེ། འདྱི་ལས་མཐོ་ཙམ་བྱས་ནས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་སོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་ནོར་བ་ཞྱིག་དང་།  ལོ་ཚིགས་འཛིན་
སྟངས་ཤྱིག་ཏག་ཏག་བསད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། འབེལ་ཡོད་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་དུ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ད་ལྟ་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཚོགས་གཙོས་དེ་
འད་གོ་བྱུང།  ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་དུས།  དེར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གསལ་པོ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་གནད་འགག་ཞྱིག་ཡྱིན་པ།  མ་འོངས་
པར་ཡྱིག་ཆ་དེ་འད་ཞྱིག་ག་སྒྲྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  གང་ཐུབ་ཐུབ་ཏན་ཏན་ཏྱིག་ཏྱིག་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་དེར་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དེ་བཞྱིན་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ནོར་བ་དེ་དག་ཚང་མར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་བལྟས་ནས ། བཟོ་
བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།  ད་གྱིན་འབེལ་ཡོད་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་དྱིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
བོད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིགས་དེ་འད་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ།  དེའྐྱི་རྱིགས་ལ་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་མ་ཡོང་བ་རྱིགས་བྱུང་ན ། ད་ལྟ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་
ཡག་པོ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སྟོན་ཙམ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  དེ་ཙམ་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་སྱི་དང་།  བྱེ་བག་
གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་
ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་ཚར་དུས ། མྱི་གཞན་གྱིས་ལུང་འདེན་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུ་དེ་འདའྱི་བེད་སོད་ལ་མྱི་འགོ་བ་ཞྱིག་གཙོ་ འདོན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
རེད། དེར་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་གནང་རྒྱུ་དང་གཟབ་ནན་ཞུ་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་འདྱི་བསྐྱར་དུ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་རེད།  འདྱིར་དཔལ་ལྡན་
ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གྲུབ་པ་ཡྱིན།  ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་དུ་དྱི་བ་སེབས་རྒྱུ་དང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད།  འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཚང་མ་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་ ། 
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་རེད། དེའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
དང་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  ཐོག་མ་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ན ། ལས་
བསོམས་འབྱི་སྟངས་དང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་ པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་བསགས་
བརོད་ཅྐྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ལན་གནང་
སྟངས་ཧ་ལས་པའྱི་བབ་ལྐྱིང་བརྟན་གསུམ་བཀའ་ལན་དེ་དག་གསལ་པོ་བསྡུས་བསྡུས་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག  ང་ཚོ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་སྱི་མོས་བཏང་བཞག་པ་དེ་འགྱིག་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་སོབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་སོབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། དེ་བཞྱིན་ཀུན་སོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་མས་ཆག་ཕྱིན་བསད་པ་
ཞྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་གང་ལྟར་འདྱི་ནས་རྣམ་འགྱུར་ག་རེ་ བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་མེད་ནའང་ཁོ་གསལ་པོ་གསལ་ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྐྱིག་
ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ ། ད་དུང་ཡང་དེ་འདའྱི་འཐུས་ཤོར་གྱི་ཆ་ནས་
མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བསད་པ་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག  སོན་མ་ཡྱིན་ན་ངས་གོས་ཚོགས་དེ་འད འྐྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དཔེར་ན་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཆེ་བས་ཆུང་བར་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་ ། དེ་འད་དཔེ་མཚོན་དང་བཅས་ནས་རེ་རེ་བཞྱིན་
ཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་དེ་དུས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ང་ཚོ་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་སབས་སུའང་དེ་ག་རང་རེད་ཅེས་བཀའ་
སོབ་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་སོང། དེའྱི་རེས་སུ་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་མ་སོང།  འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བོ་ཕམ་བྱུང་
སོང། སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་དེར།  དེའྱི་ཞོར་ལ་ད་དུང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཚན་ཁྱིད་སྟངས་ཐོག་ལ་ངས་
མས་ཞྱིབ་བྱས་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ཞལ་འདོན་སྐྱོར་རྒྱུ་དེ་མང་དགས་ཀྱི་འདུག ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་ནང་དུ་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག 
དགོང་དོ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཞལ་འདོན་སྐྱོར་ དུ་འཇུག་གྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་མང་དགས་འདུག་ཞུ་དུས ། འདྱི་བཀུར་འོས་དགེ་
འདུན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་འད་གསུང་རྒྱུ་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ལན་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད།  ངས་ཞལ་འདོན་སྐྱོར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཞལ་འདོན་སྐྱོར་སར་སྐྱོར་ས་ཡོད་པ་རེད།  ཆོས་རར་ཆོས་དང།  
གཞས་རར་གཞས། ཞལ་འདོན་རང་རང་སྐྱོར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་མ་གཏོགས་སོབ་གྲྭ་དགོས་པ་མ་རེད། དེ་
འད་བྱེད་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཞལ་འདོན་སྐྱོར་རྒྱུ་དེ་མང་དགས་འདུག་ཅེས་དེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་ཕུལ་བ་
ཡྱིན། དེའྐྱི་བཀའ་ལན་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག  དེ་རྱིང་སར་ཡང་དན་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་དང་འབེལ་ནས་དེང་
སང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་དེ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཁ་སང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་དང་ཏན་ཏན་འབེལ་བ་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག  འདྱིར་བཀའ་ཤག་རེད ། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
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རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་ནས། དེ་འད་ཁྱོན་ནས་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་སྟངས་དེ་འད་མ་རེད་པ།  རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྟངས་ཡྱིན་ན་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་རང་རང་བཤད་
དགོས་པ་རེད། ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ལྷག་པར་དུ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ། 
ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། དེ་ཚོ་གཙོ་འདོན་བྱེད་ས་ཞྐྱིག་རེད། དེ་ཚོ་བཤད་ཆོག་གྱི་མེད་ན ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དང་
མ་ཚོགས་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག  འདྱི་བྱེད་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་སོར་ལ་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་
ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  ེ་བའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་མྱི་ འགས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  སོན་མ་ངའྱི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན།  གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན། ང་རང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དེ་འད་སུའང་མེད།  ངའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་རྒྱ་གར་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་གནང་སའྱི་འགམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ག་རེའྱི་ཐོག་ལའང་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ཚང་མ་བོས་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་མཐར་ཕྱིན་ནས་
མར་ལོག་བྱུང།  ངའྱི་ཕྲུ་གུ་དེར་སོབ་སོང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཐོབ་མྱི་འདུག  སོབ་སོང་མེད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཀླད་པ་ འཐོམས་
འཐོམས་འད་ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག  སད་ཆའང་ཤོད་མྱི་ཤེས་པ། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ལའང་དེ་འདའྱི་འབེལ་བ་དང་བརེ་བ་མེད་
བསད་མཁན། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ འཐོམས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་སྟེ ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ཕྲུ་གུས་མ་
འཇོན་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། སོབ་སོང་ཏག་ཏག་མ་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་བསམས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
གར་ནས་སེབས་པ་གཅྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག་གྱིས་སེབས་ཀྱི་འདུག  གོང་པའྱི་ནང་དུ་སེབས་ཀྱི་འདུག  ངོ་ཤེས་པ་དེ་འདའྱི་
ནང་ནས་སེབས་ཀྱི་འདུག ཚང་མ་ཁ་གཅྱིག་གགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས། རྒྱ་གར་ནས་མར་སེབས་
ཡོང་བ་སོབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་ཐོན་སོང་བ་དེ་ཚོ་ཚུར་ལོག་ནས་མཐའ་མ་སད་ཆའང་ཤོད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བོད་པ་
བཙན་བྱོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་སད་ཆ་དྱིས་ནའང་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་ལབ་ ཀྐྱི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོས་སོབ་སོང་ག་རེ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ཟེར་ན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྱི་བ་ག་རེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱེད་ཚོས་དྱི་བ་བཏང་བ་དེ་ཚོ་ང་ཚོར་བསབ་མ་བྱུང་
ལབ་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་འད་བྱས་ནས་སེམས་ཕམ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ཀང་འཐུས་ཤོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།  ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ང་རང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག་ ཅེས་སོན་མ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལ་
བཀའ་སོབ་གནང་ནས་ལོ་དེ་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད།  ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་བསད་པ་དེ ། ང་རང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཧ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་དང་འབེལ་ནས་ད་ལོ་ང་རང་ལ་དྭགས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།  ལ་དྭགས་ཀྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་
དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་ཟུར་དུ་ཐུག་དུས་ཧ་ལས་པའྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་
དག་གྱི་སོབ་སོང་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག  བཟང་སོད་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག  ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་
འདུག ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དགེ་རྒན་དང་འབེལ་ཡོད་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན་ TCV ཡྱི་ད་ལྟ་
སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཕྲུ་གུར་ེས་བརྡུང་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཕྲུ་གུར་ེས་བརྡུང་གཏོང་མྱི་
ཆོག་པ་དེས་ཕྲུ་གུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག  འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་སོད་ངན་
གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ེས་བརྡུང་གཏོང་ཆོག་གྱི་མེད་པ་དེས་ཁོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐྱག་ལང ས་ཤོར་ནས་ཕྲུ་གུ་གཞན་དེ་
ཚོར་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཁྱིད་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ན་ དུ་བཅུག་གྱི་མེད་པ།  ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་དུ་སོད་བཅུག་གྱི་མེད་པ་དེ་འད་
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བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་འགན་
འཛིན་དྲུང་དུ་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་བཅར་ནས་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ཡྱིན ། དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྒྲྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་དེ་འད་ཕྱིན་མ་
སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 དེ་ནས་དེང་སང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལོགས་ནས་སོན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་བོད་ཁྱྱིམ་ཆེ་ཁག་ཅྐྱིག་གྱི་འཛིན་
གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་ཞྱིག་གྱིས་ཟླ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཟླ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་
དུ་ཡོང་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ་དེབ་ཀྐྱི་ཤོག་གངས་དེ་ནས་འདྱིའྱི་བར་ཁྱེད་རང་ཚོས་སོངས་ཤོག  ང་ཟླ་བ་འདྱི་ནས་དེའྱི་
བར་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གུང་གསེང་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ནས་དགེ་རྒན་དེ་ཕེབས་སོང་འདུག  རེས་སུ་ཕྲུ་གུ་ཡྱིག་
ཚད་བཏང་ཡོང་དུས ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ཚང་མ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་མྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་
བྱུང་བ་དེ་ལོ་སོན་མ་ནས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་གཅྱིག་རེད། དེ་ནས་དེང་དུས་ཡང་སད་ཆ་གཅྱིག་
ལ་ག་རེ་འདུག་ཞུས་ན།  ཡང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ད་ལྟ འྐྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དེའྱི་བར་གྱི་ཨང་རྱིས་ ཐོག་ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་
ནང་ལོགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་བརྒྱ ད་ཅུ་ཡྐྱི ་ཡྱིག་ཚད་མ་འཕྲོད་ནས་འདྱི་ ཡང་ད་ལོ་རང་རེད།  ཡྱིག་ཚད་མ་འཕྲོད་པ་
བྱས། ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ྱི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་འཕྲོད་ཡོད་ས་རེད།  འདྱི་བྱེད་དུས་ག་རེ་དགོས་འདུག་ཞུས་ན།  འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དུ་མ་
ཡྱིན་པར་ཟུར་དུ་ཟུར་སོང་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་འགོ་ས་འདུག  ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོས་དངུལ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གང་ལྟར་
དངུལ་སད་ནས་ཟུར་སོང་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་གམ། འདྱི་བྱས་ནས་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་
ཚོ་དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་ེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཡྱི་ཡྱིག་ཚད་
མ་འཕྲོད་པ་དེ་སྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན ། དགེ་རྒན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད།  
འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ཏག་ཏག་མ་འཁྱིད་པ་བྱས་ཏེ་ཟུར་ལ་གཅྱིག་འཁྱིད་དེ་སོབ་མའྱི་ལག་ནས་དངུལ་བསྡུས་པའྱི་གནས་སྟངས་
དེ་འད་གཅྱིག་ཆགས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་ེན་ཁ་ཆུང་ཆུང་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སོབ་གྲྭ་
དང་། འཛིན་གྲྭ་དང་། མྱི་དང་། ཚང་མ་ལ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། རེ་རེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་གུང་
གསེང་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སོར་ ལ་ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་གནང་ བ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  ད་ལོ་
དབྱར་ཁའྱི་གུང་གསེང་གཏོང་རྒྱུར་བོད་ཁྱྱིམ་ཆེ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་སགས་གུང་གསེང་མྱི་འད་བ་
གཅྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་རྱིང་བ་གཅྱིག་བཏང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ཕོགས་ལའང་འགྱུར་བ་གཅྱིག་
བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་དེ་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་སོང་།  དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚང་མ་དུས་འཁོར་
དབང་ཆེན་ཞུ་རུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དུས་ཚོད་དེ་མང་དུ་བཏང་ ། དེ་རེས་གུང་གསེང་ནས་ཚུར་དགེ་སོབ་ཚང་
མ་འཛོམས་པ་དང་ལམ་སེང་ཡྱིག་ཚད་བཏང་འདུག  དེར་བརེན་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག  ཚང་མ་
གུང་གསེང་ལ་ཕྱིན་ནས་དུས་རྒྱུན་བཞྱིན་སངས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས།  ལམ་སེང་ཚུར་འཛོམས་པ་དང་ཡྱིག་ཚད་
གཏོང་དགོས་དུས། ཡྱིག་ཚད་མ་འཕྲོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་འདུག སྱིར་བཏང་གསུང་ཆོས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་
འགན་ཁུར་མཁན་ལྷག་པར་དུ་དགེ་རྒན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས ། ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
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དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཡྱི་རེད་དམ ། སོ་སོ་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་འགོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་བ་ཡོད་ པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་
ཕྲུག་གྱི་སོབ་སོང་ཐོག་ཧ་ལས་པའྱི་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག  དེ་ཚོ་བསམ་མ་ཐུབ་པའྱི་འཐུས་ཤོར་རེད།  དེའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་བྱུང་སོང་དང་མ་སོང་ ། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་སོབ་གྲྭའྐྱི་ཞལ་ལག་སོར་དེ་ལ། སོན་མ་བོད་ཁྱྱིམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དྲུང་ཆེ་གནང་བསད་མཁན་གཅྱིག་དང་
ལྷན་དུ་ཞལ་ལག་གྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་བྱུང་སོང་།  དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་བསམ ས་ནས་ངས་
འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་ཁོང་བོད་ཁྱྱིམ་ནང་ལ་དྲུང་ཆེ་གནང་ བཞུགས་པའྱི་སབས་ལ་སོབ་ཕྲུག་མང་
པོ་ཞྐྱིག་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཧ་ལམ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་དང་། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཞལ་ལག་ཐོག་གང་འད་
ཡོད་མེད་ལྟ་དུས། ཞལ་ལག་ནང་གསོལ་ཀྲུམ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མང་པོ་ཡོད་ས་མ་རེད ། མང་པོ་མྐྱི་འདུག་གསུང་གྐྱི་འདུག  བྱས་
ཙང་དེ་འད་གཅྱིག་མྱིན་ནམ་ཞེས་ཁོང་གྱིས་ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་གྱིས་གང་ཡྱིན་པ་གསལ་
པོ་དན་གྱི་མྱི་འདུག  གང་ལྟར་གསོལ་ཀྲུམ་བཏང་ བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།  དེ་མྱིན་སོབ་ཕྲུག་
མང་པོ་ཞྱིག་ན་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ལྟར་ཁོང་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་དེ་ལ་ཚོད་བལྟ་བྱས་ཏེ། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་གསོལ་ཀྲུམ་
དེ་བཏང་ནས་རེས་ལ་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ན་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ཡྱི་སྨན་གྱི་འགོ་སོང་དང་དེ་ཚོ་གཅྱིག་བསོམས་ཡོང་དུས།  ཟླ་
བ་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་པ་ཕྲུ་གུ་ན་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་མྱི་ན་བ་དེ་
ཁེ་ཕན་གཅྱིག་དང་།  སོབ་སོང་གྱི་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མེད་པ་དེ་ཁེ་ཕན་གྱིས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་སྨན་གྱི་འགོ་
སོང་དེ་དང་གསོལ་ཀྲུམ་བཏང་བ་དེ་གྱིས་བསྡུར་ བ་ཡྱིན་ན། སྨན་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་བཏང་ བ་དེ་ཆེ་བ་དང་གསོལ་ཀྲུམ་
གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་བཏང་བ་དེ་ཆུང་བ་ཆགས་འདུག  དེ་འདའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཁྱྱིམ་
སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ཞལ་ལག་གཏོང་ཕོགས་ཐོག་ནས་དེ་འད་བྱུང་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོས་གསོལ་ཀྲུམ་མ་བཏང་བ་དེས་ཕྲུ་གུ་
ན་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་སོབ་སོང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ།  འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་གོན་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ།  གསོལ་ཀྲུམ་བཏང་བ་
དེས་ཕྲུ་གུར་ན་ཚ་མེད་པ།  འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སོང་ཆུང་བ།  སོབ་སོང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མེད་པ།  དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཟེར། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནའང་།  ཧ་ལམ་གསོལ་ཀྲུམ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་བྱུང་མ་སོང།  དེ་ཚོ་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་ཞྐྱིག་ཆགས་འདུག དེ་གཅྱིག་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གྱིས་པ་དེ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད།  ད་
ལྟ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ལ་མཐོ་རྱིམ་རྱིག་གནས་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་ཡོན་ ༡༥ ཞྱིག་འཁོད་འདུག  དེ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ གྐྱི་སོན་
ནས་དེ་ག་རང་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད།  སྱིར་བཏང་གྱིས་ང་ཚོ་ས་ རཱ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གེར་
ཁང་དེ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་དང་མཛད་རེ ས་ཆེན་པོ་ཆགས་པ།  ཚང་མས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱིས་
མཁྱེན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བྱས་རེས་ཆེན་པོ་
འཇོག་མཁན་ཞྱིག དེ་འདའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་དང་མཐོ་སོབ་གཅྱིག་ལ་ང་རང་ཚོ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད། མ་འོངས་པར་དེའྱི་སོབ་ཡོན་
མཐུན་རེན་སོན་མ་ལས་ལྷག་ཡར་སར་ཐུབ་ རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེད་ཡོད་ པ་རེད་དམ་མ་རེད།  གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།  
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མེད་ན། ངེས་པར་དུ་དེ་སར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་རེད།  སྦུན་
ཉར་སོབ་གྲྭའྐྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ པའྱི་ནང་གྱི་ག་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རོགས་རམ་འོག སྦུན་ཉར་གྐྱི་དགེ་འོས་སོབ་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ང་རང་གྱིས་
གོ་བ་མ་ལོན་པ་ཡྱིན་ནམ་གང་ཡྱིན་ནམ། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོགས་རམ་འོག་ཅེས་འདྱིར་
འཁོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ཡྱིན་ནམ།  དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རོགས་རམ་གང་གནང་ཡོད་ པ་རེད་དམ། སྱིར་
བཏང་ང་རང་གྱིས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་བྱས་ན།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཚང་མར་དཔལ་འབྱོར་བགོ་
འགེམས་གནང་རྒྱུ་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས།  དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དེ་འད་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་
ནམ་མྱིན་ནམ།  དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། ད་ལྟ་འདྱིར་
གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུ་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སོད་མས་ཆག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་
སོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཤེས་རྱིག་ནས་བར་ལམ་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གདན་
འདེན་ཞུས་ཡོད། ཁོང་རྣམས་ནས་མས་ཞྱིབ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་མཐའ་མ་དེར་བསོམས་ བརྒྱབས་པ་ཞྱིག་ལ ། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོན་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ ་སྲ་ཐག་ཐག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  མཁས་པ་ཚོས་བཀའ་
སོབ་གནང་རྒྱུར་འཛིན་གྲྭ་གྱིས་པ་གསུམ་པ་དེ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་གསོའ་ི བྱ་གཞག་ནང་གྐྱི་དམག་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད།  འདྱི་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དེར་ཕྲན་བུའྱི་སྣང་ཆུང་ཤོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་མེད་འགོ་བསམ་
པ་ཞྱིག་འདུག དགེ་རྒན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་གྱིས་པའྱི་ཕྲུ་གུར་བསབ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས། ག་རེ་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ཁ་རྒྱུན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཏན་ཏན་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་
ཐོག་ལ་དམྐྱིགས་བསལ་འབད་བརོན་ཞུས་ནས་ཤུགས་གཅྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་བསམ ས་ནས་ད་ལྟ་ག་སྒྲྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གྱིས་པ་དེ་དགེ་རྒན་གྱི་སོར་ལ་རེད།  དེའྱི་སོར་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་ཐོག་ལ་ཇྱི་ཙམ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོ་བཀའ་
བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་ཡྱིན་སྟབས་ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་གྱིས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད་དེ ། ཡྱིན་ནའང་དེ་གྱིས་རྐང་
བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གཅྱིག་བྱེད་ཀྐྱི་ཡོད་ཅེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།  དེ་ནས་ཞལ་འདོན་སྐྱོར་རྒྱུ་དེ་ས་དགོང་
གྱིས་ལ་ཕྲན་བུའྱི་མང་དགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སོན་མའང་དེ་འད་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཡྱིན་
གསུངས་འདུག དེ་ག་རང་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཞལ་འདོན་དེ་སོབ་
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གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།  ཉུང་དུ་བཏང་ནས་དེའྱི་འཕྲོས་རྱིག ས་ལམ་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་བརྒྱབས། ཡང་དེ་བཞྱིན་ཞལ་འདོན་གྱི་ཚབ་ཏུ་མཚམས་མཚམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདར་དུས་ཚོད་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ནས། ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་
ལག་ལེན་གཏོང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག  འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སོན་མ་དགོངས་འཆར་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོབ་སོང་གྱི་སོར་ལ་དེ་འད་དཔེ་དངས་ནས་
རོབ་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  སོབ་སོང་མེད་པའྱི་ཐོག་ལ་ འཐོམས་འཐོམས་ཆགས་བསད་པ།  སད་ཆ་བཤད་མྱི་ནུས་པ་
ཟེར་བ་འདྱི་ཏན་ཏན་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། འདྱི་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་
སད་ཆ་དེ་ཙམ་ཤོད་མྱི་ཐུབ་མཁན།  སད་ཆ་འདྱི་མྱི་ནུས་མཁན།  དྱི་བ་གཏོང་མྱི་ཐུབ་མཁན་འདྱི་འད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
རེད། ང་ཚོ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་རྱིམས་ནད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག  བར་ལམ་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་གཏོར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་མཚམས་མཚམས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ངན་བསབ་འད་ བརྒྱབས་ནས། དགེ་རྒན་ཚོར་
ཁྱེད་རང་ཚོས་དྱི་བ་མ་བཏང་ན ། ཁོང་ཚོས་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་རེད།  ཁྱེད་རང་ཚོས་དྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན ། ཁོང་
ཚོས་ག་སྒྲྱིག་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཀང་ཕར་ཚུར་ཕེབས་
པའྱི་སབས་སུ་རེད། ང་ཚོ་ཕར་ཚུར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་དེ་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  འདྱིའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་དེའྱི་དགོས་དམྱིགས་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་དབང། གཞན་ཕན། རྒྱུན་འཛིན། གསར་གཏོད་ཟེར་བ་འདྱི་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་
རང་དབང་གྱི་བསམ་བོ་འདྱི་དཔེར་ན་ང་ཚོ་འདྱིར་དཔེ་སྟོན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྐྱི་དང་བོད་ཁྱྱིམ་
ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་ཚོ་དང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་གདན་འདེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདའྱི་སབས་སུ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་སོབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ཞྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་དགེ་རྒན་ཚོར་ཞེད་སྣང་ར་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག སད་ཆ་འདྱི་རྒྱུ་དེ་
འདར་ཐེ་ཚོམས་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཁོང་ཚོས་བསགས་བརོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག བྱེད་དུས་འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་
བོད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་གསོའ་ིནང་དུ་ནད་ཡམས་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕན་གྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་
དའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་བསད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལ་དྭགས་ལ་ཕྲུ་གུ་
ཚོར་ེས་བརྡུང་བཏང་ཆོག་དང་མ་ཆོག་ཟེར་བ་འདྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ེས་ བརྡུང་མྱི་ཆོག་པ།  དེ་
བཞྱིན་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུའང་རེད། སམ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ འང་རེད། ཚང་
མའྱི་ནང་དུ་ེས་བརྡུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  རྒྱ་
གར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྐྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དགེ་རྒན་འགའ་ཤས་ནས་དགོངས་ཚུལ་གནང་
མཁན་ང་ཚོ་ལའང་ཡོང་གྱི་འདུག  འདྱིས་ཕྲུ་གུར་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་གསུང་མཁན་འདུག  ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ངོས་ནས་
བོད་ཁྱྱིམ་ནང་དུ་དེ་འད་ཤོད་མཁན་ཡོད་ས་རེད། ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འཚུབ་པོ་དེ་འད་བྱས་ནས་དགེ་རྒན་གྱིས་ེས་ བརྡུང་
གཏོང་གབས་བྱེད་དུས ། རྒན་ལགས་ངས་ག་ཆ་གཅོག་དགོས་སམ་ཞེས་དེ་འད་ཕར་ལབ་ ཀྐྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་གོ་
ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུར་ཕན་པ་བྱས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཧ་
མ་གོ་ནས་དེ་འད་བེད་སོད་ལོག་པ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད།  ཡྱིན་ནའང་རྒན་ལགས་ཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ན ། ེས་བརྡུང་
གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  རྒན་ལགས་ཚོས་ེས་པ་གཏོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་བཅུན་སྟངས་དང་དེ་འདའྱི་
ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་ད་ལྟ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
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ལ་ངོ་སོད་མང་པོ་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱམས་སྙྱིང་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་སྐྱོང་སྟངས་དང་ ། དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གསོ་རྒྱབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
དཔེར་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཨང་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་ འཕྲོད་པ་དང་ ། དེ་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་
དགེ་རྒན་ཟླ་བ་མང་པོ་མེད་པ་དང། གུང་གསེང་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་དང་དེ་འདའྱི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ར་རམ་ས་
ལ་བཞུགས་སྒར་བོད་ཁྱྱིམ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  འདྱི་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་
མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་གཞུང་གྱི་འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་རང་སྐྱོང་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཡོད་དུས། ནང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐེ་ཇུས་དེ་འད་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀང་ཁོ་རང་ཚོས་བྱས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་
ཤེས་རྱིག་གྱིས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རོག་ཞྱིབ་དང་ འདྱི་བརྩད་དེ་འད་གང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་
ནས་མར་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དེའྱི་སོར་ལ་དོ་སྣང་ཏན་ཏན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་བཞྱིན་
ཞལ་ལག་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན ། ཏན་ཏན་རེས་མ་བོད་ཁྱྱིམ་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་
མམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཆོག ཏན་ཏན་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བར་ལམ་ནས་ཞལ་ལག་དང་དེ་ཚོའྱི་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་ལྡབ་ འཕར་འད་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།  སོན་མ་ཡྱིན་ན་
སྒོར་དྲུག་བརྒྱ་རེད། ཆྱིག་སྟོང་ྱིས་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ཞལ་ལག་གྱི་མཐུན་རེན་དེ་དག་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པའྱི་
བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དེ་ནས་ད་ལྟ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ལ་སོབ་ཡོན་བཅོ་ལྔ་འདྱི་འཆར་ཅན་ཁོ་ཚོར་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་གནང་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་ལྔ་ཞྱིག་ MA གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་གེར་གནང་མཁན་གྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་
བ་རེད། བྱེད་དུས་སོབ་ཡོན་གྱི་ཚད་གཞྱི་དེའང་སོན་མ་ལས་ལྷག་པ་སོབ་ཡོན་ཕྲན་བུ་སར་ཡོད་གསུང ས་པ་དང་། སོབ་
དུས་ཀང་སོན་མ་ལོ་གསུམ་ཡྱིན ། ད་ལོ་ནས་བཞྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག  ང་ཚོས་དེ་རྱིང་གྱི་རྱིས་གཞྱི་འདྱི་
ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། རེས་མ་ནས་སོབ་ཡོན་དེ་འད་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་ནས་ང་ཚོར་འབེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཀང་ཞུ་དགོས་ཐུག་སོང་། སྦུན་ཉར་གྱི་སོར་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་དངུལ་གནང་རྒྱུ་
དེ་ང་ཚོ་རྱིས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ནས་གནང་རྒྱུར་འཁྱེར་བ་ཡྱིན།  སྒང་ལ་ཚོགས་ཁང་དང་འོག་ལ་ཚན་རྱིག་
བརག་དཔྱད་ཁང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་ཆ་རེན་དུ་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེའྱི་ཆེད་དུ་སྒོར་མོ་འབུམ་  ༡༢༥ སོར་ཞྱིག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བ་རེད།  འདྱི་
རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་གསལ་བ་དེ་ག་རང་མར་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁྱེར་བསད་པ་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་ངས་མ་བཤད་གོང་ལ་ག་རེ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལོགས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ཚོགས་འདུ་ཆེ་
ཆུང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སེ་ཞེས་གོང་ཕུལ་རེས་སུ་བརེ་བའྱི་སོབ་མ་རྣམ་པ།  བརེ་བའྱི་སྱི་ཞུ་བ་
རྣམ་པ་ཞེས་རྒྱུན་དུ་ཁོ་རང་གྱིས་དེ་འད་གསུངས་བསད་པ་ནང་བཞྱིན། དངོས་གནས་སོ་སོའ་ིཁྱད་ཆོས་ དེ་ཡོན་ཏན་དང་དེ་
ཚོར་བལྟས་ནས་ཤེས་རྱིག་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལ་དངོས་འབེལ་གྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་སེམས་གཏྱིང་ལ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་
བྱེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ངས་མང་པོ་མཐོང་བྱུང། འདྱིར་རེ་རེ་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་གྱིས་ཞེས་མར་དངས་ཀྱི་མྱིན། ངས་ད་
ལྟ་འདྱིར་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམས་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བསགས་བརོད་ཞུ་དུས་མྱི་ལ་ལས་དེ་འད་གསུངས་
སྱིད་པ་རེད། ཡང་སྱི་འཐུས་ག་གེ་མོ་ཞྱིག་གྱིས་སེལ་ལད་འཁབ་ཀྱི་མེད་འགོ་ཞེས་དེ་འད་བཤད་པ་ཡྱིན་ན ། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་
མྱི་གཤྱིས་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་རེད་དོ། དུང་དཀར་གསེར་པོར་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ནོར་འཁྲུལ་རེད།  ང་ནྱི་སྱིད་སྐྱོང་
གྱི་དྲུང་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ཨ་ན་གཅྱིག་གྱི་རེ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་དང་པོ་དེར་བསགས་བརོད་དང་སགས་ནས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་སྣང་ཆུང་ཤོར་བའྱི་འོག་དང་།  གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང། འདྱི་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་དང་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  འདྱི་ག་རེ་རེད་ཞུས་ན ། མང་པོས་སྣང་ཆུང་ཤོར་
བའྱི་ཐ་སྙད་དང་བར་ཆད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན།  འདྱིའྱི་སོན་ལའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་
གྱིས་ཀང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་། སད་དང་ཡྱི་གེ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་
གསུངས་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུག  དེ་འད་སེམས་ཀྱི་ནང་དུ་དན་གྱི་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐ་སྙད་
གཏན་འབེབས་ཀྱི་སོར་ལ་ངས་གཞན་དག་ཕག་སེལ་གྱི་གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་དང་དེ་ཚོ་གསུངས་སོང། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་
ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་དངོས་འབེལ་བར་ཆད་དེ་དག་བེད་སོད་ཚད་མཐོར་གཏོང་དགོས་
པ་མ་ཟད། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་བསྐུལ་
ནས། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་དཔེར་ན་ཟླ་བ་གྱིས་ཙམ་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ དང་དེ་འདའྱི་ཚད་བཀག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
བཟོས་ནས། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དེ་དག་ཀང་ཤེས་རྱིག་གྱིས་བར་ཆད་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པའྱི་ཐ་
སྙད་དེ་དག་ཆེད་བཙུགས་བྱས་ནས་དུས་གཏོན་དེ་འད་བྱས་ནས ། ཁྱེད་རང་ཚོས་དེ་འད་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པས།  ང་
སོན་མ་ད་ལྟའྱི་ལས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མེད་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཏམ་
བཤད་དེ་དག་བལྟ་སབས། དངོས་གནངས་དང་གནས་བོད་ཡྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དབྱྱིན་ཡྱིག་མེད་པ།  དེ་འདའྱི་
ཚད་ལྡན་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་སྨོན་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དངོས་གནས་ང་རང་ཚོ་སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་
ཀྱི་འདྱི་རེད་ཨང་བསམ་བསམ་གྱི་ཡྱིད་སྨོན་སྐྱེས་དགོས་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།  སོན་མ་ལོ་གྱིས་ཀྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
གཞུང་གྱིས་གཟུང་སོད་པའྱི་སབས་ཀྱི་ད་ལྟ་རྒན་པ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རེད། རྒས་འཁོགས་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་དེ་ཚོས་སོན་མའྱི་གཞུང་ཡྱིག་དེ་ཚོ་གང་འད་བྱིས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཚགས་ཚུད་པོ་གང་
འད་འབྱི་ཡྱི་འདུག ཐག་རྱིང་པོར་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་དྲུང་ལྟ་བུར་བལྟས་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། དེ་ཚོ་དངོས་
གནས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང། དེ་འད་ཡྱིན་གྱི་རེད་ཨང་བསམ་བསམ་དེ་འདས་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གམ།  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་ལས་བྱེད་དེ་འད་ཞྱིག་ཆེད་འཛུགས་བྱས་ནས ། སོ་སོའ་ིསེ་ཚན་ནང་དུ་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་
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བལྟས་ནས་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚུར་གཅྱིག་སེབས་ཡོང་དུས།  དུས་ཐུང་གྱི་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་དང་ཟླ་དྲུག་ཙམ་རེ་རེར་
བལྟས་ནས་ཏག་ཏག་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞེས་དེར་བལྟ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  འདྱི་མྱིན་ཐུགས་
རེས་གཟྱིགས་ནས་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོར་ཡང་དུས་ཚོད་དེ་འདའྱི་དུས་བསྟུན་ཞྱིག་ལ། ལས་བྱེད་ཞྱིག་མར་
བཏང་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོས་བར་ཆད་གང་དང་གང་བེད་སོད་བྱས་ཡོད།  གཞུང་ཡྱིག་ངར་མྱིག་གཅྱིག་ ངེས་པར་དུ ་སྟོན་དང་
ཟེར་ནས། དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་ཞྱིབ་གཤེར་བྱེད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་
རྱིགས་ཤེས་རྱིག་ནས་ངེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཆེན་དང་གལ་ཆེན་དེ་འདར་བརྱིས་ནས་སད་དང་ཡྱི་གེ ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་ཚང་མ་རེས་ལུས་ཕྐྱིན་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལོགས་ལ་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཚང་མས་ཧ་གོ་
ཡྱི་རེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བའྱི་ནང་དུའང་སད་དང་ཡྱི་གེ་ང་ཚོར་དགོས།  རང་དབང་དགོས།  དོན་དམ་དགོས་
ལབ་ནས། དེ་འད་བྱས་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དེ་འདའྱི་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བཤད་པའྱི་ནང་
དུ་བོད་གཞྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས། བང་རྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་འཇྱིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།  
དེས་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཚོས་གང་འད་བྱས་
ནས་དངོས་གནས་སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་དང་། སོ་སོའ་ིབོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་གང་འད་བྱས་
ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་འདུག་གམ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་བསད་
ནས་འདྱིར་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན ། དངོས་གནས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ག་རེ་རེད་ཞུས་ན ། 
དཔེ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་ཀྐྱི་ཤོར་ཁའྱི་ནང་དུ་དེ་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བོད་ས་ཁག་བགོས་ཀྱིས་ཟྱི་
ཁོན། ཡུན་ནན། ཀན་སུའུ། ཞེས་ག་རེ་བྱས་ནས་བགོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།  བོད་པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་དེ་
འདར་བགོས་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ།  ཁོ་རང་ཚོས་བཙན་བཟུང་ནྱི་བྱས་ཚར་བ་རེད།  དབང་ཆ་ཚང་མ་བསྡུས་ཚར་བ་
རེད། ང་ཚོར་འགུལ་བསྐྱོད་རྒྱག་ས་མེད་པ་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ཁོང་ཚོས་དེ་འད་ཁག་བགོས་བྱེད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ག་རེ་
རེད་དམ། དམྱིགས་ཡུལ་ཁ་གཏོར་བཏང་ནས་མམ་དུ་རུབ་རུབ་བྱས་བསད་པའྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་
དེ་དག་ཚང་མ་རོག་རོག་བྱས་མམ་དུ་རྒྱུན་དུ་བེད་སོད་བཏང།  རྒྱུན་འཛིན་བྱས་བསད་པ་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་གཏོར་
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། རེས་རབས་པ་དེ་ཚོར་ལྟོས་དང་ང་ལས་ལོ་ཆུང་བ་དེ་ཚོ་རེས་རབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཟྱི་ཁོན་དང་ཡུན་
ནན་ཞྱིང་ཆེན་གང་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ལབ་པ་ལས ། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་ཀྱི་མ་རེད།  ཟྱི་ཁོན་ནས་
སེབས་པ་ཡྱིན། ཆྱིང་ཧས་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན། ཡུན་ནན་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དེ་གང་ལ་གང་ འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་རེས་རབས་ཀྱི་ནང་དུ་གྲུབ་བསད་ཡོད་པ་རེད།  བྱས་ཙང་དེ་འད་གཅྱིག་  
ས་ཆ་ཁག་བགོས་བྱས་ནས་དོ་དམ་དང་བཙན་གནོན་བྱས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ངན་པ་དེ་འདར་ཆ་བཞག་ན།  ད་དུང་གཞན་དག་
ཀང་འཆར་ལྡན་བུ་ར། མྱི་རྱིགས་མམ་བསེས།  ལམ་ལུགས་དེ་དག་ཚང་མ་ལོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་
རེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཞེས་བོད་པ་ཕ་གྱིར་འགོ་བསད་པ་དེ་དང་དེ་འད་དེ་དག་མེད་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཁོང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ཡ་མ་ཟུང།  ར་མ་ལུག དེ་འདའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་མྱིས་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱ་མྱི་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཞྱིག་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་འདྱིར་དངོས་གནས་ཀྱི་རང་དབང་
ལུང་པ་རེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྐྱིག་ཁོར་ཡུག་འདྱིར་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིན་རྒྱུ་
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རེད་ཀང་། འདྱི་མ་རེད་ཅེས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རེད།  ང་རང་ཚོ་སོ་སོའ་ི
ལག་པར་རང་དབང་ཡོད་དུས ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་དངོས་གནས་ཆུང་ས་ཙག་ཙིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དེ་
འད་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་དང་། ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱིས་
བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སད་དང་ཡྱི་གེ བྱེད་སྟངས་ལས་སྟངས་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཚང་མ་ལོགས་ལ་རེས་ལུས། 
ཀླ་ཀློ་ཞེས་མེད་པ་བཟོ་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱིར་ང་ཚོས་ག་ལེར་ག་ལེར་ཡར་སྐྱོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་ལ་བལྟ་བཟོ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་བྱས་ནས་བོད་ནང་ནས་དེ་འདའྱི་
ཤུགས་རྒྱག་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་ཀང་དངོས་འབེལ་བྱ་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་འདུག་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་
ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། བཀའ་དྱིན་ཆེ། མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྙྱིགས་དོར་བཅུད་ལེན་
བྱ་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
 གསུམ་པ་དེར་མཇུག་བསོམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་
ང་ཚོའྱི་ཆེད་ལས་ལྟ་བུ་ལབ་དགོས་པ་རེད་དམ་ག་རེ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ལྟ་བུ་དེ་འད་དབྱེ་ས་ཡོད་
པ་རེད། དབྱེ་ས་མེད་པ་དེ་འད་ར་བ་ྱིད་ནས་མ་རེད། ཁ་ཐུག་ལག་པ་ཁོ་རང་ནས་འཇུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆོས་དང་སྨན་རྱིས་གྱིས་
ཀྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་།  དེའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་དང་མཁས་དབང་དང་དེ་འད་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ང་ཚོ་གོམ་པ་རྱིམ་
འཛེགས་སས་འཛེགས་རྱིམ་འཛེགས་བྱས་ནས་ཡར་འགོ་བསད་ནས་མཁས་དབང་དང་མཁས་པ།  ག་རེ་དོན་དོན ། རྒྱལ་
སྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་ནའང་དངོས་གནས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ འད་ཁ་ཐུག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ།  
ནང་ཆོས་དང་སྨན་རྱིས་གྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཞན་ཡང་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་གོམས་
བསད་པའྱི་ནང་དུ། དཔེར་ན། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་དེ་ད་ལྟ་དཔེ་མཚོན་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  རེན་བཞེངས་
དང། ལྷ་བྱིས་དང། ཤྱིང་བཟོ་དང། འཚེམ་གྲུབ་དང། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྐྱིག་རེད། ང་ཚོ་
ཤེས་རྱིག་གྱི་ནང་དུ། ངས་སོན་མ་ནས་དན་མོང། ལྷ་བྱིས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡག་པོ་དང་སྤུ ས་ལེགས། ང་རང་གྱིས་
ངོ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཁོ་རང་གྱིས་ཡག་པོ་བྱིས་ནས་ན་བཟའ་ཆེན་མོའ་ིགོས་ཐང་དེ་འད་མར་འདོན་
ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་མཚན་རགས་གནང་ནས་སྤུས་དག་པོ་བཟོ་མཁན་ཡོད་པ་རེད།  ཐང་ཀ་སྤུས་ལེགས་རེ་རེ་བྱིས་
པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཡང་སྱིར་བཏང་དེ་འད་མ་རེད། འབུམ་རག་རྒྱུའྱི་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་ཚད་གཞྱི་
རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་གཅྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ལབ་ན ། ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ང་ལྷ་བྱིས་ཚད་མཐོན་པོ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ལག་ཁྱེ ར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོས་ན།  འདྱི་སུས་སོད་ཀྱི་རེད་དམ།  
རྒན་ལགས་དེས་མཚན་རགས་ཤྱིག་བརྒྱབས་བཞག་ན། བཀྲ་ཤྱིས། ཟླ་བ། པ་སངས། སྒྲོལ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒན་ལགས་
ཤྱིག་གྱིས་སད་པ་རེད་ལབ་ན། འདྱིར་མྱིས་ཚད་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་རྒྱ་ཆེ་སར་ང་
ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་དུ་དེ་འད་ཞྱིག རེན་བཞེངས་ཡྱིན་ནའང་འད། འཚེམ་གྲུབ་ཡྱིན་ནའང་འད།  ལྷ་བྱིས། ཤྱིང་
བཟོ། དེ་ཚོར་ང་ཚོས་དངོས་གནས་ཚད་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཕག་འཁྱེར་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་དང་།  བཟོས་ནས་ཁོ་
རང་ཚོར་རྒྱ་ཆེར་གཏོད་དང་། དཔེར་ན་དགེ་བཤེས་དང་དེ་འད་གདན་ས་ཁག་ནས་ཐོན་ཡོང་སབས།  ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་འགོ་
ཡོང་དུས། དངོས་གནས་ཆོས་ཚོགས་དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོ ན་པ་ཡྱིན། སྨྲ་བའྱི་
དབང་ཕྱུག་ཐོན་པ་ཡྱིན། རྩེ་ཕུད་ཐོན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོར་གཅྱིག་བཏོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེའང་ཕྱི་རྒྱལ་དེ་ཚོས་དངོས་གནས་
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སེ་ཚན་གྱིས་གདན་དངས་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་ འཚམ་ཆ་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ།  ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་སེ་ཚན་ནས་དེ་འད་
ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ན ། དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་སོན་མ་ཡྱིན་
ནའང་ཞུས་མོང་ཡོད། གླུ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིན་ཞེས་ཕ་ཡུལ་དུ་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་མེད་པས་ཁ་བསྒྲགས་དུས།  ཐང་
བདེ་མོའ་ིཐོག་ལ་གླུ་འད་ལེན ། གཞས་འད་བཏང་།  རྐྱིགས་ཧ་ཅང་མཁས་པོ་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ཟློར་གར་ཁག་ ཁྱབ་
འོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ དངོས་གནས་ཚད་ལྡན་གྱི་ལག་འཁྱེར་ ལྟ་བུ། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་དགེ་རྒན་ཆུང་བ་དེ་འད་ཐོན་པ་ཡྱིན།  
འབྱིང་བ་དེ་འད་ཐོན་པ་ཡྱིན།  ཚད་མཐོ་པོ་འགའ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ ཀྐྱིས་དེ་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད། ཁོང་ཚོས་ཀང་རང་ྱིད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ས་རེད་ཅེས་དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་དག་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཞེས་རྱིག་
གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་མ་ཆགས་པ་མ་རེད།  ར་བའྱི་ལས་
བསོམས་འགོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད།  དཔལ་ལྡན་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུའྱི་བར་ཆད་དེ་གལ་ཆེན་ པོ་ཡྱིན་པ་
དང་། གཞུང་འབེལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཙམ་མྱིན་པར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། 
དེའྱི་ཐོག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མྱི་གཅྱིག་ཆེད་མངགས་དེའྱི་དོན་དུ་མངགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། མངགས་ནས་རྒྱུན་
གཏན་ནས་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང་།  དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
གང་ཐུབ་ཞུ་ཡྐྱི་ཡྱིན། སྱིར་བར་ཆད་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་རོམ་སྒྲྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཁས་པ་ཚོ་སོ་སོས་
དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ལ་ངོས་ལེན་མ་བྱེད་མཁན་དེ་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད།  ང་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས ། གཞུང་འབེལ་གྱི་སེ་ཚན་ཁག་ལ་
རབས་དང་རྱིམ་པས་སྐུལ་མ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། བར་ལམ་ང་ཚོའྱི་བར་ཆད་དེ་ཚོ་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ལ་གང་མང་བཏོན་ཐུབ་ན ། དམངས་ཁོད་དུ་དེ་དག་སེབས་ན་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ ཞྐྱིག་
སེལ་བ་ཡྱིན། 
 སད་ཡྱིག་འཐུས་ཤོར་སོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚོ འྐྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བཟོ་རྱིགས་སོགས་ཤེས་
ཡོན་སེ་ཚན་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  
དེ་ས་བོན་གྱི་ཚོད་དང་རང་སོ་སོའ་ིདབྱྱིངས་གང་ཡོད་ལ་བརེན་ནས། མ་འོངས་པར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་
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ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་གྱི་ཡོད།  སོབ་གྲྭ་དཔེར་ན་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཡྱིན་ན ། ལྷ་བྱིས་སེ་ཚན་ལེགས་ཐག་ཆོད་
འདུག དེར་དུས་ཡུན་སོབ་སོང་ལོ་ལྔ་དྲུག་བྱས་པ་དེ་འད་འདུག  དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལའང་
འདུག ལོ་ལྔ་དྲུག་བྱེད་དུས་དེ་ནས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ཡང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།  གཞན་ཟློས་གར་དང་སྨན་རྱིས་ཁང་
སོགས་ཆོས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་སོགས་ པ་ལ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་བསྒྲྱིག་བསད་ན ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་
བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྐུ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་དག་ལས་ཁུངས་གཞན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་བཟོ་འད་པོ་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།  གཅྱིག་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་འབེལ་བ་གཅྱིག་དང་། 
གཅྱིག་སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དགེ་རྒན་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་དེའྱི་
ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཟེར་བའྱི་སེ་ཚན་དགུ་པ་དེ་ཡྱིན།  ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༥༤ ཡྱིག་ཕྲེང་ ༨ པ་
ནང་ལ་བུ་མོ་རྣམས་དམྱིགས་བསལ་ཁག་ཚད་དམའ་བས་ས་གནས་འཚོ་བྱེད་སྨན་ཁང་གྱི་རོགས་སྐྱོར་ལ་བརེན་ནས་སོབ་
མ་གངས་ ༥༠ ལ་ཁག་བརག་དཔྱད་ཞུས་ཞེས་བྱིས་འདུག  ལོ་འདྱི་གཅྱིག་པུར་བུ་མོ་ཚོ་ཁག་ཚད་དམའ་བའྱི་རེན་གྱིས་
བརག་དཔྱད་བྱས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་གོ་བ་དེ་རག་གྱི་འདུག  དེ་དེ་འད་རང་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  གྱིས་
པ་དེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་དེ་ལྗགས་ཀློག་གནང་དུས། གྲྭ་པ་གྲྭ་རང་ཞྱིག་གྱིས་བཀླགས་གནང་བ་རེད། དེར་བརེན་
དེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་བལྟས་ནས་བུ་མོ་ཚོའྱི་ཁག་ཚད་དམའ་བའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ཡྱིན་མཁྱེན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་འགོ  ཞེས་གསལ་
འདུག་ལྟར། བུ་མོ་རྣམས་ལ་ཁག་ཚད་དམའ་དགོས་པའྱི་རེན་ར་གང་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནམ།  དྱི་བ་དེ་རེད།  བུ་མོ་རྣམས་ཁག་
ཚད་དམའ་དགོས་པའྱི་རེན་ར་གང་དུ་ཐུག་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེའྱི་རེན་ར་དེའྱི་ལན་དུ་བུ་མོ་རྣམས་རྔན་པ་མང་པོ་
བཟས། ཤྱིང་ཏོག་མ་བཟས་པས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།  ང་རང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསད་ནས་ལན་དེ་འད་ཞྱིག་ཁས་ལེན་
བྱས་ན་ཧ་ཅང་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་མ་རེད་པཱ།  བུ་དང་བུ་མོའ་ིགྲུབ་ཆ་དེ་ྱིད་འད་གྱི་མ་རེད།  
གནད་དོན་དེའྱི་ནང་གྱི་ལན་དེ་གསལ་པོ་རེད། དཔེར་ན་བུ་མོར་ཆ་བཞག་ན་ཟླ་ཚན་གྱི་དཀའ་ ངལ་འཕྲད་ནས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་
རེད། རྔན་པ་གང་བྱུང་བཟའ་མཁན་བུ་མོ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པ་དང་བུས་རྔན་པ་བཟའ་ཡྐྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ། གནས་ཚུལ་དབྱེ་བ་དེ་
འདའྱི་ཐོག་ནས་མ་རེད། དེའྱི་ལན་དེ་ཏག་ཏག་མྱིན་པ་དེ་རང་ནས་ར་འཕྲོད་ཀྱི་འདུག  དཀའ་ངལ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་གསལ་པོ་
རེད། དོན་སྐྱིང ་དེ་ལ་བལྟས་ནས་རེད།  དེའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ འདྐྱི་དང་འདྐྱི ་བྱས་པ་ཡྱིན།  ཤྱིང་ཏོག་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་
བྱས་པ་ཡྱིན། ཚལ་སོ་ཚལ་ཡྱིན་ཡང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན། ཁག་སྨན་ཡྱིན་ཡང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་
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པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་གོ་བདེ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་སྦས་ནས་གཞག་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས། ངས་ཆ་ཤས་དེ་བངས་པ་ཡྱིན། 
 ངས་གོང་དུ ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བརེད་འདུག  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ གོང་དུ ་
བསགས་བརོད་ཞུས་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ངས་ཁ་སང་དགོང་དོ་ཞུས་ཟྱིན་པས ། དེས་འཐུས་པ་གནང་རོགས་ཞེས་ ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དེ་སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། སམ་
བྷོ་ཉའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་དང་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ།  ཤེས་རྱིག་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ཅྱིག་བཅས་དགེ་རྒན་ཕྱི་རྒྱལ་ དུ་ཟབ་སོང་ལ་ཕེབས་པ་རེད།  ཟབ་སོང་དེ་ལ་ཕེབས་
པའྱི་ཞོར་དུ་ཚུར་མ་ལོག་པ་ཡྱིན་ན ། དེ་དང་འདྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་གན་རྒྱ་དེ་འད་ གཞག་ཡོད་དམ་མེད།  ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་
སོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་གན་རྒྱ་དེ་ འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འད་གཞག་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་པ་དེ་ཡྱིན།  ཚུར་མ་ལོག་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོར་དེ་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་མོད།  ཡྱིན་ཡང་གཞུང་འབེལ་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་ ། དེ་
དག་ཚུར་སོག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།  གཞན་དྱི་བ་གཅྱིག་གང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན ། རྒན་
ལགས་དེ་འདེམས་དུས་ཇྱི་ལྟར་འདེམས་པ་རེད་དམ། རྒན་ལགས་དེ་གངས་སྐྱྱིད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཤེས་ཚད་ལེགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་འདེམས་པ་རེད་དམ། ཞབས་ལོ་མང་བས་བདམས་པ་རེད་དམ། གཞན་ཆ་རེན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་བདམས་པ་རེད་
དམ། ཡང་མྱིན་ན་རྣམ་པ་ཡག་པའྱི་ཐོག་ནས་འདེམས་པ་རེད་དམ།  དེ་འདེམས་པའྱི་རེན་གྱིས་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ནང་དུ་
དགོངས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ།  ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།  གཞན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ འྐྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཤེས་
སོད་གང་ཅྐྱིར་ང་ཚོས་བསགས་བརོད་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིང་ཁ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ས་བོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་འབས་བུ་དེ་དེ་
བཞྱིན་བརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད།  རྒན་ལགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཀུན་སོད་དེ་འད་ཡོད་ན ། སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཀུན་སོད་གང་
འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་ཐད་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་པ་དེ་ངའྱི་དྱི་བ་གྱིས་པ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་མྱི་འདུག་པས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད།  ར་བའྱི་ཆ་ནས་
བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་དེ་འད་ཞྱིག་གསལ་འདུག  ཆ་ཚང་ཞྱིག་དམར་དམར་རེན་ རེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་
འད་པོ་ཞྱིག ཁོང་ཚོའྱི་དྱིས་ལན་གྱི་ནང་དུ་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༤ ཡྱིག་ཕྲེང་ ༨ པའྱི་ནང་དགོས་འབུལ་ཞུ་གསལ་
ལྟར་བུ་མོ་རྣམས་ལ་ཁག་ཚད་དམའ་དགོས་པའྱི་རེན་ར་གང་ཡྱིན་ཕེབས་བསད། བུ་མོ་ཚོ་ལ་སབས་དུས་ཤྱིག་ལ་ཁག་ཚད་
ཉུང་སྱིད་པའྱི་གནད་དོན་ཡོང་སྱིད་པ་དང་ཞེས་གསལ་འདུག་པ་དེ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་
གོ་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ནས་རྔན་པ་མང་པོ་བཟའ་ཟེར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བུ་མོ་གཅྱིག་པུས་རྔན་པ་བཟའ་བ་
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ཙམ་མྱིན་པར་བུ་ཚོས་བཟའ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེའྱི་གས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་དེ་ཙམ་སྟོན་
མྱི་ཐུབ་མཁན་འད་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག  རེས་སུ་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ ཏེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།  སམ་བྷོ་
ཉའྱི་དགེ་རྒན་དང་མྱི་བཞྱི་ཨ་རྱིར་ཤེས་རྱིག་ནས་བཏང་བ་རེད།  དེའྐྱི་གཙོ་བོ་དེ་༸སྐུ་མདུན་གྱི ས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་
བཟང་སོད་སོབ་སེལ་བྱེད་རྒྱུའྱི་སོབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སེམས་དང་སོག་གྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་
སོང་ཞྱིག་གོ་སྒྲྱིག་གནང་འདུག  དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་  ༧/༨ ཙམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་
མཁན་གདན་འདེན་ཞུས་གནང་འདུག  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆེ་སབས་དེར་ང་རང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོལ་རྒྱུན་འགན་འཛིན། དེའྱི་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་བཟོ་མཁན་དང་འབེལ་ཡོད་གཅྱིག་བྱས། དེ་ནས་
དགེ་རྒན་གྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།  དགེ་རྒན་གྱིས་པོ་དེ་གཅྱིག  བོད་ཁྱྱིམ་དང་གཅྱིག  སམ་བྷོ་ཉའྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་ནས་བཏང་ན་ཞེས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཁུངས་སོ་སོར་ས་མྱིག་ཕུལ་བ་དེ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་འདེམས་སྟངས་
དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད།  གསལ་པོ་ཞུས་ན་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་རྒན་ལགས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ཁོ་རང་བཏང་གནང་སོང་།  སམ་བྷོ་ཉ་ནས་རྒན་དབང་མོ་ལགས་ཞེས་པ་གངས་སྐྱྱིད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ནས་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་བཏང་གནང་སོང་། ང་ཚོ་བཞྱི་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཟབ་སོང་དེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཞུས།  དེ་ནས་ཕ་གྱིར་སེབས་པའྱི་ཞོར་ལ་
ནྐྱིའུ་ཡོག་ལ་སྒེར་དགོངས་ཞུས་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ནང་སེབས་ཚར་དུས་མྱི་དེ་ཚོ་གང་ལྟར་གཅྱིག་ཆགས་ནས་ཚུར་དུས་ཚོད་
ལ་ལོག་མ་ཕེབས་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་ལོག་མ་ཕེབས་པ་རེད། ང་ཚོས་མཐའ་མའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ནང་ལོག་
ཤོག་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྐྱི་མ་རེད་ཅེས་སོན་བརྡ་ཡན་ཆད་བཏང་པ་རེད། མོ་རང་ཚུར་ཕེབས་མ་སོང་། སབས་དེར་གན་རྒྱ་
དེ་འད་གཞག་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱིས་སོང་། དེ་ཟབ་སོང་དང་ཚོགས་འདུ་དེ་འདའྱི་ནང་ཕེབས་དུས་ཚུར་ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་
པ་མ་གཏོགས་དེ་འད་བརླག་འགོ་གྱི་རེད་བསམ་པ་ར་བ་ནས་དན་མ་སོང་།  ང་ཙམ་མ་རེད ། སམ་བྷོ་ཉ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ཧོན་འཐོར་བ་རེད། ཐབས་ཤེས་གང་ཐུབ་ཞུས་ནས་མོ་རང་ལ་སོབ་སྟོན་གང་མང་ཞུས།  བསད་
ས་དེ་ཚོར་ཡང་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཚུར་ཡོང་ཐབས་བྱས་ཀང་སེབས་མ་སོང་།  དེ་དུས་ཐབས་ཤེས་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་འད་པོ་
ཆགས་སོང་། གཞུང་ནས་ཕག་གོན་ཚུར་སོག་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་དུས ། གཞུང་གྱི་ཕག་གོན་གཅྱིག་ཀང་གནང་དགོས་ཐུག་
ཡོད་པ་མ་རེད། སེམས་དང་སོག་གྱི་ཚོགས་པས་འགོ་སོང་ཡོངས་རོགས་བཏང་གནང་བ་རེད། ང་ཚོ་བཞྱི་ཀའྱི་འགོ་གོན་དེ་
ནས་བཏང་དུས ། དངུལ་དེ་ཚུར་སོག་ཤོག་ལབ་མྱི་བདེ་ བ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག  ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལའང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། མཐའ་མ་མོ་རང་ལ་ེན་བར་བཏང་ནས་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་སོང་བྱེད་པར་འགོ་མཁན་གྱི་གན་རྒྱའྱི་ནང་དུ་འདྱི་ནས་
ཁག་ཐེག་བྱེད་མཁན་ལ་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་སེར་པོ་ཞུ་མཁན་ལ་དོན་གཅོད་ནས་རྒྱབ་གེར་མ་གནང་རྒྱུ།  ཨ་རྱིའྱི་དོན་
གཅོད་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་ན ། དེ་ྱིད་བོད་པ་དངོས་གནས་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།  དེ་ཚོ་མ་
གནང་རོགས་ཞེས་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་མོ་རང་ལ་ལབ་པ་ཡྱིན།  དེ་ཇྱི་ལྟར་འདེམས་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན ། 
སམ་བྷོ་ཉའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སེ་ཚན་ནས་འདེམས་པ་རེད།  དེ་ཞབས་བོ་དང་ནམ་ཀུན་ནས་སོད་པ་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད།  བྱས་
ཙང་མྱིའྱི་རྱི་མོ་ནང་ལ་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་ས་རེད། གང་འད་བྱས་ནས་འདེམས་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམས་ནས་ང་
རང་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོར་སད་ཆ་དྱིས་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་གྱིས་ཀང་ཡག་པོ་ཡོད་ལབ་ཀྱི་འདུག འགན་འཛིན་
དེ་ྱིད་ཀང་མྱི་རྱིང་བར་ཕྱི་རྒྱལ་ ལ་ནང་མྱི་ཟླ་སྒྲྱིལ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།  མོ་རང་གྱི་ཚབ་ལའང་དམྱིགས་བསོ་གནང་
རྱིས་ཡོད་ས་རེད། ཞབས་བོ་ཡང་ལོ་  ༢༠ ཙམ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དེ་འད་རེད་འདུག  ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀང་གཙུག་ལག་རབ་
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འབྱམས་པའྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱིར་སོབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག གང་
ལྟར་མྱིའྱི་རྱི་མོ་ནང་ལ་ཡོད་དུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་དུས་སོབ་གྲྭ་རང་ལ་སྐྱོན་བྱས་ཨེ་ཡོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིར་བཏང་དགེ་རྒན་གཙོ་ བོར་བྱས་པའྱི་
དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་མོ་རང་ལ་ཡྱི་གེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་སོང་། ཁྱེད་རང་དེ་འད་བྱས་ནས་བསད་པ་དེ་སོབ་གྲྭ་
རང་གྱི་མཚན་ཤས་འགོ་གྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འད་ཡན་ཆད་ནས་ཀང་གསུངས་སོང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་
པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་ མ་ལེགས་པ་ཞྐྱིག་གྐྱི ་ཐོག་ནས་སྐྱོན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་མ་
སོང་། དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ ཀྐྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད།  ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དེ འྐྱི་ཤོག་གངས་ ༡༢ སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིན་དུས ། ལས་དོན་རྒྱས་པ་ཧ་
ལས་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་འཆར་འགོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ བ་དེ་ངོ་འཕྲོད་ཀྱི་འདུག  སྙྱིང་བསྡུས་དེ་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་གྱི ས་རྒྱས་པ་དང་ཟབ་པོ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་དོན་དག་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེར་བརེན་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་བཞྱིན་གྱི་སོང་ཟྱིན་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མའྱི་ལས་བསོམས་བྱུང་སོང་ཡང་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུའྐྱི་གོ་སབས་བྱུང་མ་སོང་བས།  ད་ལན་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་སོང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི ས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལས་ྱིན་གསུམ་ལས་ལྷག་མེད་དུས ། དེ་བཞྱིན་བཀའ་
འདྱི་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི ས་རྒྱས་པ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སེ་ཚན་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ རྒྱུ་
ཡྱིན། སེ་ཚན་ཐོག་མ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ས་བགོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ང་གྱིས་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
བཅར་བའྱི་སབས། མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རགས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། མོན་གྷོ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གནས་
བསད་པའྱི་དགོན་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཅས་ལ་གང་ཐུབ་བཅར་བ་ཡྱིན ། དམྱིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་དང་
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འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སེ་ཚན་ཁག་ལ་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་རེ་རེ་བཞྱིན་ཕྱིན་དུས་དགེ་རྒན་དང་།  སོབ་ཕྲུག་རྣམས་
ཀྱི་ནང་མྱི། ཚོགས་པ། དེ་བཞྱིན་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཚང་མ་ལ་བཅར་འདྱི་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགའ་ལྡན་དང་
འབས་སྤུངས་གྱིས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ ར་བཅར་བའྱི་གོ་སབས་བྱུང་སོང།  དེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན ། སོབ་ཚན་གྱི་ཐོག་
ནས་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ག་རེ་སོབ་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ངོས་ནས་དོ་སྣང་ག་རེ་སོད་ཀྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་གོ་སབས་ལེན་རྒྱུ་དང་ང་
རང་ཚོ་བོད་རང་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་མས་རྒྱུན་འཛིན་དང་མས་པ་སར་གསོའ་ིཐོག་ལ་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་གྱི་
འདུག་ཅེ་ན ། དངོས་གནས་ཡང་དག་པ་ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོའྱི་བཤད་བསད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག གསུངས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་པ་སོ་སོ་
རང་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བཞྱིན་པ་དེ་རེད། དཔེར་ན། སྒོ་མང་དང་།  དགའ་ལྡན། འབས་སྤུངས། དགའ་ལྡན་ལ་ཤར་རེ་དང་
བྱང་རེའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་འབས་སྤུངས་ལ་བོ་གསལ་གྱིང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། གངས་འབོར་དེ་ཉུང་ཉུང་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གངས་འབོར་དེ་ཆེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་མ་ཚད་པའྱི་བསབ་པ་སོབ་གེར་གནང་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བསྐྱི་གནས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་པ། ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་
མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།  དེ་འད་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ང་གྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཡར་
ཕུལ་བའྱི་སབས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མར་བཀའ་ལན་གནང་བ་དེ་འབྱོར་བྱུང།  དགའ་ལྡན་དང་འབས་སྤུངས་བཅས་
ཀྱི་སོབ་གྲྭ་གསུམ་གྱི་རེ་འདུན་ག་རེ་ཞུས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་གོ་སྒྲྱིག་གནང་
བའྱི་སབས་སུ་ངེས་པར་དུ་མཐུན་རེན་གྱི་རོགས་རམ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཡང་ཡང་ཞུས་ཀྱི་འདུག  དེ་ལ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་གནད་འགག་ ཅྐྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྐྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཚར་དུས ། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ལུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན ། ལྷན་ཁང་དེའྱི་འཐུས་
ཤོར་དང་དོན་གནས་མ་སྨྱིན་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་གྱི་འདུག  དེར་བརེན་མ་འོངས་པ་དེ་འདའྱི་ཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་
བའྱི་སབས་ལ་གོ་སབས་གང་ཐུབ་ཀྱི་ཞབས་ བཀག་མ་ལུས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།  ས་
གནས་དེར་བཅར་བའྱི་སབས་ས་གནས་དེའྱི་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།  མྱི་མང་དེ་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་
ཚོ་ཞུ་ཡྐྱི་འདུག གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞྐྱིག་ག་རེ་ཞུས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན ། མོན་གྷོ་གཏན་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི་ཟླ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་མེད་
པར་ལུས་བསད་འདུག སོབ་སྱི་དེའྱི་ཚབ་ཅྱིག་སེབས་འདུག་གམ་ཞེ་ན་སེབས་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་
དེ་འད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་སོབ་སྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་སོང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་མས་ཆག་གང་འད་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཡོན་
གྱི་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་མེད་ན། གཤམ་གྱི་ལས་བྱེད་དེ་དག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྐྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་དེ་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་སོབ་སྱི་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་གང་འད་བྱས་ནས་
འཕྲད་པ་རེད།  གནས་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ག ཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།  སྱིར་བཏང་
བཀའ་ལན་དེའྱི་ནང་དུ་གནང་འདུག ཤེས་རྱིག་ནྱི་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོབ་སྱི་སེ་ཚན་གཞན་ནས་ཞབས་གཡར་
ཐོག་བསོ་གཞག་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ལན་མང་ཞུས་འབས་སུ།  དངོས་གནས་བྱས་ན་སོབ་སྱི་ར་དགོངས་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་
ལམ་སེང་འཕྲལ་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གཅྱིག་སྙན་སེང་ཡང་ཡང་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས ། དེ་ནས་ཚབ་
ཅྱིག་སོབ་སྱི་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ཞྱིག་བཀའ་ལན་གནང་འདུག དེ་འདའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་དུས་ཏོག་ཙམ་ལས་ཀ་བྱེད་
ཕོགས་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྐྱི་མེད་དམ ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ང་གྱིས་ཀྱི ས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་སོང།  དེ་
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བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ལབ་མཁན་བྱུང་སོང་། དེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཁོངས་ལ་མང་པོ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང།  དེའྱི་ནང་ལ་དཀའ་
ངལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན ། ང་རང་ཚོའྐྱི་སོབ་གྲྭར་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་
རེས་ལ་མཐོ་སོབ་ལ་འགྱིམས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ན་གཞོན་ལས་མེད་ལྷག་བསད་པ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།  དེ་བཞྱིན་སོབ་
གྲྭ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་གོངས་པ་ཞྱིག་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཆང་ས་བརྒྱབས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྐྱེས་
རེས་ནང་མྱི་དེ་གཡུག་ནས་བོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ ། གོངས་པ་གཅྱིག་གྱིས་མ་རེད།  གོངས་པ་མང་པོ་འདུག  དེ་བཞྱིན་
སོབ་ཕྲུག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སོ་སོ་རང་མགོ་གང་ཐོན་བྱས་ནས་ནང་གཡུགས། ཕ་མ་རྒས་འཁོག ས་ནང་ལ་
བཞག་ནས་ཕ་མ་རྒས་འཁོག ས་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་བརྒྱད་བཅུ་དང་དགུ་ བཅུར་སེབས་བསད་མཁན་བདག་སྐྱོང་མ་བྱེད་
ནས་ལུས་བསད་མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིདཀའ་ངལ་ ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་འགོ་གྱི་ཡོད་ པ་
རེད། མཐོ་རྱིམ་ལ་འགོ་ཡྐྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཚན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སོབ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་སོབ་ཚན་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ལེན་བསད་པ་མ་གཏོགས ། བོད་རང་གྱི་ཡ་རབས་སོད་བཟང་གྱི་ཐོག་ནས་གཤྱིས་སོད་བཟང་པོ་དེའྱི་སོབ་སོང་
སོབ་མཁན་ཆེས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི ས་དཀའ་ངལ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་རང་ཚོའྱི་
བཟང་ཕོགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒན་པ་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་གཞོན་པ་ལ་བྱམས་སྐྱོང་། ཕ་མ་ལ་བདག་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་
དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་
འཐུས་ཤོར་ལ་འགོ་ཡྐྱི་མེད་དམ ་བསམ་པའྱི་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་མཐོང་གྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་འགུལ་ག ང་འད་སེལ་གྱི་ཡོད་ པ་རེད་དམ།  སྱིར་སོབ་སོང་གྱི་གྲུབ་འབས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
གཤྱིས་སོད་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གསོ་དང་གོ་བསོན་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ག་རེ་སེལ་གྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་དེ་ཡྱིན།  སེ་ཚན་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ཞུས་ན ། ལས་བསོམས་སོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ལས་བསོམས་  ༡,༡ ནང་གྱི་ཀ  
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ ཁོངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གཏན་ྱིན་སོབ་གྲྭ་ ཁག་གངས་ ༧༢ ཁ་གསལ་འདུག དེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལོག་ལ་གཏན་ྱིན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་ ། དེ་བཞྱིན་
བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ག་ཚོད་ཡོད་པ། འབྲུག་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་གསུམ་གྱི་བསོམས་  ༧༢ དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འབྲུག་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་རེས་སུ་གཟེང ས་རགས་
ཐོབ་པའྱི་གས་སུ་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་གྱིས་མ་གཏོགས་གཟེངས་རགས་མ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་པ།  མེད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་བྱེད་ནས་ཚིག་གོང་དུ་དངོས་སུ་སྨྲས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་དེ འྐྱི་ནང་ལ་ཤོག་
ལེ་བཅུ་ཙམ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་ཀང་འབྲུག་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་སོབ་ཕྲུག་ཞྱིག་ཡོད།  འཛིན་རྱིམ་ཐོན་བཞག་པ་ཡོད་ཅེས་
མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ལོ་གསུམ་གྱི་གོང་ལ་དེའྱི་སོར་རང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། འགོ་བརོད་རང་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གསུངས་
ཀྱི་འདུག་ཀང་། ནང་དོན་བཤད་པའྱི་སབས་ལ་རྒྱ་བལ་གྱིས་མ་གཏོགས་གསལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག  དེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་དོན་
གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མྱིང་དོན་ཙམ་ཞྱིག་གཞག་གྱི་ཡོད་དམ། དོན་ལ་གནས་དགོས་པ་ཞྱིག་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག་ཅེས་གནད་དོན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཁོ་ན་རེད།  ཁའྱི་སེ་
ཚན་ཀ་ཡྱི་དང་པོའ་ིནང་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ནང་ནས་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མཁན་དངོས་སུ་བཞུགས་མཁན་དེ་  ༡༥༣༥ 
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དང་། དེའྱི་ནང་ནས་  ༡༣༣༡ འཕྲོད་པ་བྱུང་ཡོད།  བརྒྱ་ཆ་བསམ་བོ་བཏང་ཡང་ ༨༡།༧༡ ལོན་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཙམ་གྱིས་འདོད་པ་ཚིམ་གྐྱི་མྱི་འདུག སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་པའྱི་ནང་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ཨང་རྱིམ་དང་པོའ་ིགས་སུ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། བརྒྱ་ ཆ་བཅུ་ཡན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དྲུག་བཅུ་དང་བརྒྱད་ཅུ་གྱིས་
ཀྱི་བར་དུ་ག་ཚོད་ཡོད། ཨྱིན་སད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན ། First division དང་ second division ག་ཚོད་ཡོད། དེ་འད་ཞྱིག་
ལོ་ལྟར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན ། ལོ་རེའྱི་འཕར་ཆག་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་རེད་ལ ། ལོ་དེར་དེ་འད་བྱུང་འདུག་དང་ལོ་འདྱིར་དེ་འད་
བྱུང་འདུག་ཅེས་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན ། གོང་འཕེལ་འགོ་ཡྐྱི་ཡོད་མྱིན་གྱི་བལྟ་སའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་རེད་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ ལ་ཞུ་རྒྱུར་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འཆར་འགོད་གནང་ཡོད་དམ་མེད། 
གནང་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་མཁན་ 
༡༣༠༠ ལྷག་ཙམ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་ནས་མཐོ་སོབ་ལ་འགྱིམས་ཐུབ་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་གྱི་
འདུག ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཙམ་གྱིས་ལས་ཀ་གང་དང་གང་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་མྱིན་ཐད་རོག་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་གྱི་འདུག འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་བར་དུ་གལ་ཆེན་དུ་བརྱིས་
ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྐྱི་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། མཐོ་རྱིམ་
ལ་འགོ་མཁན་དེ་དག་ལ་མཐོ་རྱིམ་གྱི་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བ། དེ་མྱིན་བར་དུ་ལུས་པའྱི་ལས་མེད་དེ་དག་ལ་བལྟ་སྐྱོང་གནང་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གནང་གྱི་ཡོད་ན་ད་བར་གནང་བཞག་པ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ས་མྱིག་དགོས་མཁན་རྱིགས་ལ་གནང་ཆོག་
པ་དང་ས་མྱིག་མྱི་དགོས་མཁན་ལུས་བསད་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཆ་སྙོམས་ ཀྐྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་དགོས་པ་དེ་
གལ་ཆེན་དང་གནད་འགག་ཆེན་པོར་མཐོང་གྱི་འདུག བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཞན་དེ་ཤོག་གངས་ ༢ སྱི་
ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཀློག་དེབ་ཅེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ས་འགེམས་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་
དང་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་སོབ་དེབ་ཁོངས་ནས་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ས་ཁམས་དང་ལོ་རྒྱུས། སྱིད་དོན་
བཅས་ཟུར་འདོན་གྱི་ངོ་བོར་ཕོགས་སྒྲྱིག་བྱས་པའྱི་སོབ་དེབ་ཅྱིག་རོམ་སྒྲྱིག་ཞུས། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་
བཅས་ཀྱིས་ཟུར་འདོན་བྱས་པའྱི་སོབ་ཚན་ཞྱིག་གོ་སྒྲྱིག་གནང་འདུག དེ་འདའྱི་སྱི་ཚན་སོབ་དེབ་དེ་ག་དུས་སོབ་ཀྱི་ཡོད་
དམ། འཛིན་གྲྭ་ག་རེའྱི་སབས་སུ་སོབ་ཀྱི་རེད་དམ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་གསུམ་ལ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དེ་ནས་ཟུར་
འདོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་སོབ་དེབ་དེ་ག་དུས་སོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱི་ཚན་སོབ་དེབ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག འཛིན་གྲྭ་
དགུ་པ། བཅུ་པ་ལ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་མྱིན་རེས་ནས་སོ་སོ་རང་གྱིས་ བལྟ་རྒྱུ་ཙམ་གྱི་ཆེད་བསོམས་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་
གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་སོར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དེའྱི་འོག་གྱི་ཨང་གངས་ ༦ པར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་པོའ་ིསབས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཐུན་གངས་ཚད་དང་ལོ་འཁོར་སོབ་གྲྭའྱི་དུས་ཡུན། འཛིན་རྱིམ་སོ་སོའ་ིསོབ་ཕྲུག་མང་ བྱུང་གྐྱི་ཚད་
གཞྱི་བཅས་སོབ་གྲྭ་སེ་ཚན་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཞུས་ཡོད། དེ་འད་ཞྱིག་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་
བསྟར་དེའྱི་སོར་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་མ་གཏོགས་དེའྱི་སོན་ལ་བཀོད་ཁྱབ་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་
ནམ། གནང་མེད་ན་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། གནང་ཡོད་ན་བསྐྱར་དུ་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་ཅེས་གསལ་དགོས་པ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལག་བསྟར་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཞུས་ཡོད་གསུངས་དུས ། དེའྱི་སོན་ལ་གནང་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་གང་ཡྱིན་པར་དྱི་བ་ཞུ་ཡྐྱི་ཡོད། 
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 ཤོག་གངས་ ༣ ཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་བཤད་པའྱི་སབས་སུ ། དང་པོ་དེ་ཁོ་རང་ལ་འོས་སོང་ཁག་གྱིས་འགོ་
འཛུགས་ཞུས་ཞེས་བྱིས་འདུག་པ་དེར། འོས་སོང་ཁག་གྱིས་དེ་གང་དང་གང་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་དམ། དེ་ཁ་གསལ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་དུས་ནམ་ལ་ཚོགས་པ། ལོ་དུས། ཟླ་དུས། གནད་དོན་གང་གྱི་ཐོག་ཚོགས་ཡོད་མྱིན་བཅས་གསུང་རྒྱུ་
ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་། དེ་ནས་ཨང་ཀྱི་ ༣ ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་ཚན་རྱིག་སོབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་མ་ 
༡༣ ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་ཡོད། དེའྱི་ནང་ཁ་གསལ་དེ་འད་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཚན་
རྱིག་སོབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པ་སྱིར་བཏང་བསམ་བོ་བཏང་ན་ ༡༣ གྱིས་ཚད་ཀྱི་མ་རེད། ༡༣ གྱི་གངས་འབོར་དེ་ཉུང་ཉུང་
ཞྱིག་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཚན་རྱིག་སོབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་གནང་བཞྱིན་པ་
ག་ཚོད་ཡོད། དེའྱི་ ༡༣ གྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་ཇྱི་ལྟར་གཟུང་གྱི་ཡོད། དོ་བདག་སོ་སོས་སྙན་ ཞུ་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངོ་བཅར་ཞུ་
གྱི་ཡོད་དམ། ཕྲུ་གུ་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནད་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབོད་འགུགས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་
གང་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐད་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཨང་ ༨ ཐོག་ལ་སྦུན་ཏར་དགེ་འོས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་གངས་ ༥༠ Ahmedabad རེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་སོབ་
ཁྱིད་སོང་བརར་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་གསལ་ཁ་མྱི་འདུག གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཁ་
གསལ་ཡོད་པ་རེད་མོད། དེའྱི་སོང་བརར་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དེ་ྱིན་ག་ཚོད་ཀྱི་རྱིང་ལ་རེད་དམ། ད་ལྟ་སྦུན་ཏར་གྱི་
སོབ་གྲྭ་དེ་ཝཱ་རཱ་ཎཱ ་སྱིར་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་གནས་སོས་གནང་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ལྟ་བུ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། སོང་བརར་ཞག་
གངས་ག་ཚོད་ཡྱིན་ནམ། གནད་དོན་གང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནམ། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ་ཚོ་ལ་ཐུང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་གྱི་ཐོག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཐོག་མ་དེར་མོན་གྷོ་དགའ་ཤར་གྱིས་དང་འབས་སྤུངས་བཅས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ཤེས་རྱིག་གྱི་
ཟབ་སོང་སབས། གོ་སབས་གནང་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ངེས་པར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སོན་མ་ས་གནས་ལ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སབས་ལ་ཡང་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དེར་བརེན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དེ་འདའྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཟབ་སོང་
བྱུང་ན་འབེལ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  དེ་ནས་ཡང་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་བྱུང་མ་སོང།  གང་ལྟར་དོན་རྐྱིང་དེ་
དེའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་རེས་མ་ཏན་ཏན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་མོན་གྷོ་ལ་གཏན་འཇགས་སོབ་སྱི་རྒྱུན་རྱིང་མེད་པར་ལུས་ འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་པ་རེད།  དཀའ་
ངལ་གང་བྱུང་བ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ར་བའྱི་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ག་རང་ཞྱིག་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་
ནང་སོབ་སྱི་ཕར་བཞག་དགེ་རྒན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་།  ཕར་ཚུར་གནས་སོས་བྱ་རྒྱུ ར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ པ་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཁག་དཀྲྱི་ས་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རེད། Transition ཞེས་འཛིན་སྐྱོང་འཕོ་ལེན་གྱི་
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དུས་ཚོད་ཡྱིན་པར་བརེན།  ཁོ་ཚོས་གསར་བསོ་ར་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཚན་གཞན་པ་  
KVS ཟེར་བ་དང་ NVS ཟེར་བ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས། ཚུར་ཞབས་གཡར་ཐོག་རག་ཐབས་འད་པོ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས ། གསར་
བསོ་ར་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ལ་བསོ་གཞག་བསྩལ་ནས། ཡོང་མ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་མོན་གྷོ་གཅྱིག་པུར་ཆ་བཞག་ན། སོབ་སྱི་ཞྱིག་ཁོ་རང་གྱིས་ཡོང་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
སོན་མ་མོན་གྷོ་ལ་སོབ་སྱི་གནང་མོང་བར་བརེན། དེ་མྱི་དགོས་ཞེས་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱིས་བཀག་ནས།  ར་བ་ྱིད་ནས་མྱི་
དགོས་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་པ་རེད། དེ་འད་བྱས་ཏེ་བར་ལམ་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ལྷག་སོང།  ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་སྱིམ་ལཱ་ནས་མར་སོབ་སྱི་གཅྱིག་གནས་སོ་ཕྱིན་ཏེ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སོབ་སྱི་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན།  དེ་ཡང་གནས་
སབས་རྱིང་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། མོ་རང་གཏན་འཇགས་བསོ་གཞག་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་མཚམས་མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་ལ་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས་
གསུང་གྱི་འདུག  དེ་འད་ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག  བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན།  ཁོ་རང་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་ནས།  
བརྒྱ་ཆ་ལ་དཔག་པའྱི་ཁག་ཅྱིག་མཐོ་སོབ་ལ་ཕྱིན།  ཁག་ཅྱིག་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལ་སོགས་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། 
དེ་འཕྲོས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ཡྱིན་ན་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ནང་ནས་ མང་པོ ་ལྷག་མ་སོང་སེམས།  
ན་ནྱིང་ག་ཚོད་ལྷག་འདུག་རད་གཅོད་གཅྱིག་བྱས་པ་རེད།  གངས་ཀ་དེ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག  ཕལ་ཆེར་
སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད་སམ། གང་ལྟར་བར་ལ་ལྷག་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་པར་བརེན། 
ང་ཚོས་ད་ལྟ་དེའྱི་གས་ཏོག་ཙམ་ལོ་ཆུང་ཆུང་དང། སོབ་སོང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱེད་མ་ཐུབ་ པར། རྒྱུན་གཏན་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་
གྲྭར་འགོ་བའྱི་གོ་སབས་མེད་པ་ཆགས་དུས།  དེ་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས།  ད་ལོ་ནས་ཕྲུ་གུ་  ༢༠ ལ་ཡྱིག་
འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད། དེ་ཁ་སང་ང་ཚོས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརེན་ཡྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་སོང་བྱ་ རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གཅྱིག་དེ་འད་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 སྱིར་བཏང་བཟང་སོད་མས་ཆག་སོར།  ད་གྱིན་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད།  ཏན་ཏན་འགོ་ཡྱི་འདུག  དེར་
བརེན་གཙོ་བོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ནང་ཆོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སོར ། དགེ་སྱིག་གྱི་གནས་ ལུགས་སོར་ལ ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཆོས་དགེ་ལ་འགན་བསྐུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་དགེ་གཅྱིག་པུའྱི་གགས་ཁེལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་ པ་རེད། དེར་བརེན་སོབ་
གྲྭ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་རྒན་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཡང་ྱིན་མོའ་ིསོབ་གྲྭ་
ཡྱིན་ན། མོན་གྷོ་དེ་གཏན་སོབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ལ། ཤུགས་ཆེ་བ་ྱིན་སོབ་རེད།  དེར་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ནས་ཡོང་མཁན་
གྱི་མཐོ་རྱིམ་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ཚོ་ལ་མ་གཏོགས ། ཕྲུ་གུ་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེར་བརེན་
དེ་འདྲ༷འྱི་སབས་སྱི་ཚོགས་དང་ཕ་མ་སོགས་ཚང་མ་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག  བཟང་སོད་མས་ཆག་ཏན་ཏན་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆོས་དགེ་ཚོ་རེད།  རྒན་ལགས་ཚོ་རེད། ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་བོད་སོབ་
འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་ པ་རེད་ཟེར་ན།  བོད་རྱིགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཉུང་ཉུང་རེད།  བར་
ལམ་ནས་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་གཏན་འཇགས་གཅྱིག་ཀང་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་འདུག  རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་དེ་འདའྱི་
འགན་ཁུར་སད་ན། ཁོ་ཚོས་འགན་ཁུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
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 དེ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་སོབ་གྲྭ་ ཁག་ ༧༢ བྱིས་འདུག་གསུངས་པ་དེའྱི་ནང་འབྲུག་ཅེས་བྱིས་པ་དེར་
དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ཚོའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེན་པོ་ཡོད་མདོག་མདོག་གྱིས་བྱིས་པ་མྱིན་ནམ།  འབྲུག་
ལ་སོབ་གྲྭ་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་ ལ་རེད། དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་  ༡༣ བལ་
ཡུལ་ནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འབྲུག་ལ་མེད།  སོན་མ་ནས་འབྱི་སོལ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཞེས་བྱིས་པར་
བརེན་དེས་ཡྱིན་ས་རེད། འགོད་ནོར་ཐེབས་འདུག དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཐོན་མཁན་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༦.༧༡ རེད་འདུག དེ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་
པ་དེར་ཏན་ཏན་མོས་མཐུན་ཡོད།  བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རག་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་སེམས་ཀྱི་
འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་འད་ཞྱིག་རེད། མཐོ་རྱིམ་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་མཁན་ཚོ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ངས་ལྗགས་ལན་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན།  
དེས་འཐུས་ཀྱི་འདུག་སམ། 
 དེ་ནས་སྱི་ཚན་སོབ་དེབ་ཁོངས་ནས་ད་ལྟ་བོད་པའྱི་ས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ཟུར་དུ་བསྒྲྱིགས་ཡོད་
ཟེར་བ་དེ་གང་དུ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་གང་རེད་གསུངས་པ་རེད།  དེ་ར་བའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་ལག་བསྟར་ཞུ་སའྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་གྲྭ་  ༦ པ་རེད། ར་བའྱི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ།  བདུན་པ། བརྒྱད་པ་
གསུམ་ཀའྱི་སྱི་ཚན་ཚན་རྱིག་དེ་ཚར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མཛད་ཁུར་བཞེས་པའྱི་སབས། སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་འཁྱུག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སོབ་
དེབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་སྱི་ཚན་གྱི་སོབ་དེབ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བོད་པའྱི་རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་
སེབས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་ཚོས་དེ་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་
ཡྱི་འདུག དེར་བརེན་དེའྱི་ལེ་ཚན་གྱི་རྱིས་དེ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ལ་ཕར་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་སད་པ་
རེད། དེར་བརེན་སོབ་དེབ་དེ་ཁ་ཕྲལ་ཏེ་སོབ་དེབ་གཅྱིག་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་བཟོ་དགོས་པ་དེ་འད་ཆགས་སོང།  དེར་བརེན་
ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ་དཔེ་སྟོན་དང་སོན་ཉ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་བསབ་རྒྱུ་རེད།  དུས་སང་ཅོན་ཏ་ར་དང་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་བསབ་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་དེ་ལྟར་རྱིམ་པ་སར་གྱིན་སར་གྱིན་སོབ་གྲྭ་གཞན་པའྱི་ནང་སོབ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་འོས་སོང་ཁག་གྱིས་དེ་གང་ དང་གང་ཡྱིན་གསུངས་འདུག འོས་སོང་ཁག་དེ་གཅྱིག་ཟློས་གར་གྱི་འོས་
སོང་ཡྱིན། ཟློས་གར་ལ་ཚོགས་པ་རེད། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དེ། ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོ་ལ་ཁག་མྱི་འདུག ལས་
བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་གངས་ག་ཚོད་ཡོད ། སོབ་ཡོན་སུས་སད་ཡོད་
མེད་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། དེར་གཟྱིགས་ཁོམ་མ་བྱུང་ བར་བརེན་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག་སེམས་ཀྱི་འདུག  གཅྱིག་ས་རཱ་ལ་
དགེ་རྒན་འོས་སོང་ཕུལ་ཏེ་ཐོན་ཚར་བ་རེད།  དེ་ཚོ་གྱིས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
དགོས་ན་རེས་སུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 དེ་ནས་དེའྱི་འོག་ཚན་རྱིག་སོབ་ཁྱིད་ཅེས་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་བསྡུས་དག་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་དེ་རེད།  ཨ་རྱིའྱི་
ནང་ལ་ Teach For America ཟེར་བའྱི་ལུགས་སོལ་བཞྱིན།  ང་ཚོ་བོད་པས་  Teach For Tibet ཟེར་ནས། བོད་
པ་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་ཟེར་བ་འད་པོ་གཅྱིག་གྱི་སེ་ཚན་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་སོང་བྱེད་མཁན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་
ཡོད་མཁན། རྒྱ་གར་ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚོ་གུང་གསེང་སབས་ཚུར་ཡོང་ནས།  ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་
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ཚོད་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སོབ་ གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཚན་རྱིག་བསབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རེད།  དེར་
བརེན་དེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༡༣ བསེབས་པ་རེད།  དེའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་འཇར་མན་ནས་ཕྲུ་གུ་  ༡ བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་
ཚོ་འདྱིར་བསེབས་པའྱི་སབས། ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་དང་པོ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཡྱིན་པར་བརེན།  གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་སོད་སྟངས་དང་དེ་ཚོ་ཡང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ངོ་སོད་ཅྱིག་མ་བྱས་ན།  College ནང་ནས་བསེབས་པར་
བརེན། དེའྱི་ཤུགས་རེན་གྱིས་ཟང་ངེ་ཟྱིང་ངེ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགན་ཁུར་གང་བྱེད་
དགོས་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དཔེ་སྟོན་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། གཅྱིག་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་བྱ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། གྱིས་ནྱི་ཁོ་རང་ཚོ་དེ་འདའྱི་སོབ་སོང་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས ། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ འྐྱི་
ཐབས་ལམ་གྱི་ཤེས་རྱིག་ནས་ལས་འགུལ་གཅྱིག་བརམས་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་བྱས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ནང་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བར་འགོ་ རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར། ང་གུང་གསེང་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཡོད།  དེ་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཚུར་
འབེལ་བ་གནང་གྱི་ཡོད། 

 དེ་ནས་ Ahmedabad གནས་ཚུལ་དེ་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་ལོ་ ༤ ཅན་གྐྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་བྱས་པའྱི་སྦུན་ཏར་གྐྱི་སོབ་མ་ ༥༠ དེ་རེད། ཀཱལ་རོག་ Calorx 
དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྐྱི་ Centre དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྙན་གགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཀང་རེད་འདུག སོན་མ་
ཡང་ང་ཚོས་བཏང་ནས། དེའྱི་ནང་སོབ་ཁྱིད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར། ཕ་གྱིའྱི་འོས་སོང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་བར་ལ་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཟླ་བ་ ༡ སོབ་སོང་གྱི་ཆེད་དུ་བཏང་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་མང་ཆེ་བར་ལན་ཞུས་པ་ཡྱིན་སམ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསགས་བརོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད་མོ་ ཞྐྱིག་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གང་
ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གནང་ བ་དེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།  ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་
ཆགས་པར་བརེན། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱོད་མ་འད་བ་དང་སོད་པ་མ་འད་
བ། རྱིག་རལ་མ་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཤེས་ཡོན་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཤེས་
ཡོན་སྐྲུན་པ་ཙམ་མྱིན་པར།  ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡྱིན་ན ། ཟས་གོས་ཡྱིན་ནའང་བསྐྲུན་དགོས།  དེ་འདའྱི་གནས་
སྟངས་ཡྱིན་པར་བརེན་ཕག་ལས་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ཤེས་
རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རེད། དེ་
ཚོ་ཚང་མས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གནང་བ་དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་སེམས་ཀྱི་ཡོད། 
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 སྱི་ཚོགས་ནང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ ར་བརེན་རེ་གྱིས་ཀྱི་གནད་དོན་བྱུང་སབས།  དེ་ཡར་གལ་ཆེ ་ཞྱིག་
འཕར་ནས་གཞན་མང་བ་དེས་གང་གནང་ བ་ཚང་མ་མར་བརབས་ན།  མནན་ན། ཡང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་སེམས་
ཤུགས་ཆགས་རྒྱུ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་འཚབ་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན་མྱི་རྱིག་རལ་
མ་འདང་བ་གཅྱིག་བྱུང་།  ཡང་ཤེས་ཡོན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཆགས་ནས།  འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་གང་ས་གང་དུ་སྣེ་འཁྱིད།  ང་
རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཞུ་བ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ནང། བརྒྱུད་ལམ་
འདྱིའྱི་ནང་སོབ་སོང་རག་ནས་ཕག་ལས་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ།  དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ བརེད་འགོ་བ་ཞྐྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
དེར་བརེན་དེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  དེ་དང་འབེལ་དཔེར་ན་སམ་བྷོ་ཉ་ལ།  
སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག དེ་བཟང་སོད། ཆོས་དང་མ་འགལ་བའྱི་བཟང་སོད་སོབ་ཁྱིད་ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་གཅྱིག་གྱིས། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བཟང་སོད་ཆ་ཚང་འགལ་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་
ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། དངོས་གནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞྐྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་སམ་བྷོ་ཉ་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་དགོས་པ་
གང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་མཁན་དེ་མང་བ་བརྒྱ་ཆ་  ༩༩ དེ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། 
 ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྒང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་སོང་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཏང་འདུག ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་པ་རེད། 
གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དེ་ཚོ་ངས་རྒྱུ་མཚན་འདྱིར་ འདེན་གྐྱི ་མྱིན། འདྱིའྱི་སོན་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་
གནང་སོང། དེ་ལ་ངས་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ ཡང་མྱི་འདུག གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པར་བརེན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་ཡོད་ པ་རེད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན།  ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ལོ་  ༡༠ ཕྱིན་པ་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་ལག་ལེན་
བསྟར་མཁན་སོབ་གྲྭ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དང་མ་བསྟར་མཁན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་
ནས། བསྟར་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་གང་ དང་གང་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་བསྟར་མཁན་དེ་ཚོས་གང་ དང་གང་བསྟར་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད།  དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིཐོག་ནས་མཁྱེན་རྒྱུ་ ཧ་ཅང་གྐྱི་
གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སེམས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།  དེ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་བརེན། སྱི་འཐུས་རང་ལ་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྐྱི་
དགོངས་དོན་ཐད་སྱི་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས། ང་རང་ཚོ་བོད་སད་ནང་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་
མ་གནང་གཅྱིག་པུར་ཐུག་པ་ལྟ་བུ། མཚམས་མཚམས་དེ་འདའྱི་གོ་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྐྱི་དགོངས་
དོན་ནང་སད་ཡྱིག་གང་ནང་འཁྱིད་དགོས་ པ་ཡོད་མེད།  སད་ཡྱིག་གྱིས་པ་ག་དུས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ ཀྐྱི་ཡོད་མེད ། 
གསུམ་པ་ག་དུས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཡོད་མེད། དེའྱི་སྒང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་སྟངས་དང་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་ཚད་ག་ཚོད་
འཇོག་གྱི་ཡྱིན། གསོལ་ཕོགས་ག་ཚོད་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚེ་གང་པོ ར་སང་བརོན་བྱ་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་དགོས་པ།  དེ་འཕེར་ཐུབ་ཆེད་ལོ་ལྔ་ལྔ་ནས ་དགེ་རྒན་འོས་
སོང་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལོ་ལྔ་ལྔ་ནས་བསྐྱར་དུ་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ལག་ཁྱེར་དེ་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་དགོས་པའྱི་འགོ་སྟངས་



27 

 

མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ནང་ བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་མཁན་དེ་ཚོ་གང་བྱས་ནས་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། 
 དེ་ནས་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ ར་གཟྱིགས་ནས།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གཏྱིང་ཟབ་པོ་རེད།  ང་ཚོའྱི་
དཔལ་ལྡན་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ།  དེ་འད་
བསེབས་པ་དེ་རླབས་ཆེན་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཚང་མ་དེ་ག་རང་བྱུང་ན།  སོབ་གྲྭ་དེ་ག་རང་གཞྱི་
རྱིམ་ནས་ཐོན་ནས། སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་ཐོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ཧ་ཅང་ཡག་པོ ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་གཞན་དབང་
སྟབས་བསྟུན་གྱིས་མྱིའྱི་ལུང་པར་སོད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཚང་མ་ཚང་ ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ ་ཞྐྱིག་
ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་དང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྐྱིག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཆེད་མངགས་སུ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ལོ་ལྔ་ལྔའྱི་རེས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཀང་བཏོན་ཡོད་ པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟ་ལོ་  
༡༠ ཕྱིན་པ་རེད།  བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་མ་ཐུབ་ན།  
གནས་སབས་གཞག་དགོས་འདུག་གམ། དེ་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་གནད་འགག་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརེན། 
ཚོགས་ཆུང་དེས་མས་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་འདྱིར་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་པོ་བསམ་བོ་འཁོར་
ཡང་། མང་ཆེ་བར་ལན་རག་སོང།  ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ཆུང་ཆུང་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  
གཅྱིག་དེ་ཤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་གསུངས་པ་དེའྱི་ནང་"འདྱི་གའྱི་དྲུང་ཆེ་དང་། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན། བྱྱིས་པའྱི་
ཀློག་རལ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཁོངས་ཁྱད་ལས་པ་ Ms.Usha Mukunda བཅས་ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སཾ་
བྷོ་ཉ་དང་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་སོབ་ཁག་བཅས་སོབ་གྲྭ་ཁག་  ༢༡ གྱི་
ཤེས་ཡོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གནས་སྟངས་བཅས་པར་རོག་ཞྱིབ་དང་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་སོ་སོར་ཚོགས་མོལ་གྱིས་དགེ་སྐྱོན་
གསལ་འདོན་དང་བྱེད་སྒོའ་ིལམ་སྟོན་བཅས་གང་ཐུབ་ཞུས།"ཞེས་གསུངས་འདུག དེའྐྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད་དམ།  གང་
རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད།  དེའྱི་སྒང་གསལ་ཁ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་ན།  ཡག་པོ་ཡོང་
བ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་གཅྱིག  དེའྱི་སོན་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ ཤྐྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་།  ད་ལྟ་ཁྱད་ལས་པ་ཁྱི་  ༡ ལོ་ 
༢༠ ནང་ལ་གདོན་རྒྱུ་དེར་ས་མཚམས་དེ་གང་བཞག་པ་ཡྱིན་ནམ་གསུངས་པ་དེའྱི་ལན་རག་མ་སོང་།  གཅྱིག་བྱས་ན ་རེས་
ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད།  དེ་གཅྱིག་གནང་ན།  ཁྱི་ ༡ དེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཡོང་རྒྱུ་རང་རེད་
འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་ས་མཚམས་དེ་ཧ་གོ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོ་བདེ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་
དེ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 གཅྱིག དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་ལས་དོན་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཁ་སང་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དེའྱི་ལན་དེ་ང་ལ་ད་དུང་ཡང་ཆ་ཚང་རག་མ་སོང། སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་རྱིས་དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གྲངས་ ༣༣ དང་སྦེལ་ཀོབ་
ཏུ་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་གངས་ ༤ སཾ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ཆ་ཚང་རྱིས་ལེན་ཞུས་ཟྱིན་
ཞེས་པ་དེ་ལ་བསགས་བརོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སེམས་འཚབ་ཡོང་བ་དེ་གང་རེད་ཞུས་ན།  ཚོད་བལྟ་དེ་ཁ་སང་
དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་བྱེད།  Pilot ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག  Pilotཟེར་དུས་ཚོད་བལྟ། ཚོད་བལྟ་དེ་
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བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་སབས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ང་རང་ཚོས་རང་སྐྱ་འཕེར་བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་
སོགས་ཆ་རེན་ཚང་མ་ བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག  ཁོ་རང་ཚོས་ཚོད་ བལྟ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད་
དམ། ཡང་ང་ཚོས་རྱིས་བཞེས་ཏེ་དང་པོ་ནས་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ་བཞྱིན་འགྲུབ་ཀྱི་འདུག་ དང་མྱི་འདུག དེའྱི་ཚོད་བལྟ་
རེད་གང་རེད། ཁ་སང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། བཀའ་ལན་ལ་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས།  ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་དེ་འདའྱི་ཚོད་ བལྟ་ཞྐྱིག་གསུངས་པ་བྱུང་སོང།  དེ་ཡྱིན་ན། ལེན་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ དེ་ག་རང་གནང་དགོས་པ་
འདུག་གམ། ཚོད་བལྟ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་ན།  ཡང་སོབ་གྲྭ་ཁོ་རང་དངོས་གནས་ཀྱིས ་ ༧༢ ཆ་ཚང་ང་རང་ཚོའྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོང་བའྱི་ཚོད་བལྟ་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་ཐོག་མར་རྱིས་གནང་རྒྱུ་ དེ། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཞུས་ཆོག་པ་ ཞུ། Crore ༤༣ 
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད། ལོ་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལྔ་སར་རྒྱུ་གནང་བ་རེད་ཟེར། དེ་རེད་འདུག  ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་
གངས་འབོར་མར་ཆག་ན། དེ་ནང་བཞྱིན་ཕག་དངུལ་རག་རྒྱུ་དེ་ཡང་མར་ཆག་འགོ་བའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག  ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་གྐྱི་ནང་རྒྱ་གར་བ་སོབ་ཕྲུག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྐྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་མང་པོ་ཡོད་ས་
རེད། དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་ཕ་མ་ཚོས་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་རང་འཇགས་གཞག་གྱི་མྱིན་གསུངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ན།  དེའྱི་
ནང་ལ་མར། སོབ་ཕྲུག་གངས་ཀ  བཞུགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  ཏོག་ཙམ་
བཞུགས་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༥།༣༠ བར་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། ) དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་མར་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན།  དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཅྱིག་ད་གྱིན་ལས་བསོམས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་གནང་ བ་དེའྱི་ནང་ལ་ལན་འདེབས་གཅྱིག་འདུག  
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས་གྲུབ་སོང་གསུངས་ འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཕག་
ལེན་བསྟར་སབས། CBSE འོག་ལ་ཚང་མ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་བཞག་པ་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏང་དགོས་པ་ཆགས་དུས།  ལག་
ལེན་འཁེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་འདུག  དེར་བརེན་ང་ཚོས་སྐུ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྱོན།  འགོ་
སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཚར་བ་རེད། དེ་རྱིམ་པས་ཕག་ལེན་འཁེལ་བ་ལ་རེ་བ་ བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐོག་མ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ཚན་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སོར་ལ་རོབ་ཙམ་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འདྱི་དེ་འད་གང་
ཡང་མྱི་འདུག  ཕལ་ཆེར་རྒྱུན་ལས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བསོས་པ་དེས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་
གསུངས་སོང། ང་ཡང་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ནང། ལས་བསོམས་ནང་ཤེས་ཡོན་
རོག་ཞྱིབ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེའྱི་སོར་དགེ་སྐྱོན་གསལ་འདོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་ འདུག དེ་གང་རེད་
གསུངས་པ་ཞྱིག་འདུག  དེ་ཡྱིན་རྒྱུ་ཕར་ཚུར་རོག་ཞྱིབ་ལ་འགོ་བའྱི་སབས།  ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་
མཐོང་ཚུལ་ལྟ་ཚུལ་དེ་འད་གང་བྱུང་ བ་དེ། དགེ་རྒན་མམ་དུ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ།  འབེལ་ཡོད་སུ་ཡྱིན་ནའང།  དཔེར་ན། ང་
ཚོའྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ Usha Mukunda ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་གར་རང་ནང་ནས་དཔེ་མཛོད་དང་དེབ་ཀློག་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའྱི་
ལས་འགན་ཐོག་སྙན་གགས་ཡོད་པ་གཅྱིག  NCERT ཀྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་བ་ཞུ་ས་ཞྱིག་རེད་ འདུག མོ་རང་ང་
ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་  ༡༡ ནང་གཟྱིགས་སོར་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད།  ཞུས་ནས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་
བལྟས། རེས་ལ་མོ་རང་གྱིས་ར་བའྱི་ཡག་པོ་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་རྦད་
དེ་གསར་བརེ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ས་རེད་ཅེས་མཐའ་མའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་འད་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་དཔེར་
ན་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་ ༢ དང་སཾ་བྷོ་ཉ། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་གྱི་དཔེ་མཛོད་འགན་འཁུར་བ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་
བསལ་སོང་བརར་ཞྱིག་  Usha Mukunda མོ་རང་དང་ཡང་སཱུ་ཇ་ཏཱ་ཟེར་བ་དཔེ་མཛོད་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
མཁས་པ་གཅྱིག་ཆེད་མངགས་གདན་ཞུ་བྱས་ཏེ། བོད་ཁྱྱིམ་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་རེད། དཔེ་མཛོད་འགན་
འཛིན་ཚོ་ཚང་མར་དཔེ་མཛོད་ཅེས་པ་དེས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ག་ཚོད་ཅྱིག ཕྲུ་གུ་ལ་ཤེས་ཡོན་སོད་སྟངས་ཐོག་གལ་འགངས་ཆེ་
ཆུང་དང་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོར་བཀའ་སོབ་དང་ཟབ་སོང་གནང་ བ་རེད། དེར་ཁོ་རང་ཚོ་དཔེ་མཛོད་འགན་
འཛིན་ཚོ་ཧ་ཅང་གྐྱི་དགའ་པོ་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་བར་དུ་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན། དགེ་རྒན་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན།  དེ་ཚོ་ལ་ཟབ་
སོང་སད་པ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་དང་པོ་ཡྱིན་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོས་དེ་འད་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད།  ད་ལྟ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་  
Google Group ནང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་བྱས་ནས། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིདཔེ་མཛོད་ནང་
ྱིན་རེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བདུན་རེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཟླ་བ་ལ་གང་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡར་རྒྱས་གང་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་
དེའྱི་ནང་ལ་བྱིས་ནས།  དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་ཚོ་དང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོབ་སྟོན་པ་གྱིས་དབར་འབེལ་ལམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
གང་ལྟར་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མས་མོང་སེལ་རེས་དང་བརེ་རེས་དེ་འད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་དེའྱི་སོར་
གྐྱི་གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་ཆེད་ལས་པ་ཁྱི་ ༡ གྱི་ས་མཚམས་ཞེས་པ་དེ། ད་གྱིན་ངས་ར་བའྱི་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ངའྱི་
ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ཚོད་འཐྐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་མཚམས་འད་པོ་དེ་ང་རང་གྱིས་འདྱི་འད་བལྟས་ན། BA 
ཞེས་པའྱི་ེ་བའྱི་རབ་འབྱམས་པ་དེ་སྱིར་བཏང་ཞྱིག་ འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་ཟབ་སོང་འོས་སོང་དེ་འད་གང་ཐོབ་ཡོད་པ།  དེ་
ནས་ཡར་བྱས་ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་རྱིས་བརྒྱབ་ན།  ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་མྱིན་ནམ་ སམ། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ས་
མཚམས་བཞག་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན།  དཔེར་ན། ད་ལོར་ཆ་བཞག་ན།  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཙུག་ལག་རབ་
འབྱམས་པ་ MA དེའྱི་སྒང་ལ་ཡར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོབ་གེར་བ་གྲངས་ ༡༡༨ ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ཡོད་པ་
རེད། BA དང་དེའྐྱི་སྒང་གྱི་སོབ་སོང་གཞན་པ་དཔེར་ན་ BEd བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་གས་དེའྱི་ནང་ཐེ་ཡོད་ པ་མ་རེད། 
དེར་བརེན་དེ་འདའྐྱི་བཟོ་འད་པོ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསོམས་ན།  ༡༣༠ ནས་ ༡༤༠ དབང་དུ་བཏང་ན།  དེའྱི་སྒང་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་
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གྱིས་ཀྱིས་སོབ་ཡོན་སད་གནང་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ ༣༠༠ ནས་ ༤༠༠ དེ་ག་རང་ལ་སེབས་ཡོང་
གྱི་འདུག དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་གང་སར་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན།  ཕལ་ཆེར་
དེ་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྱིས་ལེན་ཕོགས་སོར་དེ་  Pilot དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ཚོད་ལྟ་ཞེས་
པ་དེ། ཚིག་གྱི་ཐ་སྙད་ཐོག་ནས་ཚོད་ལྟ་ཞེས་པ་མ་གཏོགས།  སྱིར་བཏང་སོན་འགོའ་ིལས་རྱིམ་ཞྱིག་རེད།  དེ་ང་ཚོས་རྱིས་
ལེན་པའྱི་སོན་འགོའ་ིལས་རྱིམ་ཞྱིག་བྱས་ན།  དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་དངོས་གཞྱི་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་དང་སོད་རྒྱུ།  དེའྱི་ཐོག་ལ་
འབེལ་བ་ཡོད་པ། དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གང་ཡང་མ་རེད། ལས་ཀ་དེ་བྱེད་དུས།   མས་མོང་
ཞྱིག་བསགས་ནས། དཔེར་ན། ཁོ་ཚོ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་ཡྱི་གེ་གཏོང་ཐེངས་གཅྱིག་རེད་འདུག ཡྱི་གེ་གཅྱིག་
བཏང་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་ཚོས་ལམ་སང་རྱིས་སོད་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོས་ཕར་ཕྱིན་ཤོག་ཐོག་ནས་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་ཞྱིག་
མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་མེད་པར་བརེན། དེའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གང་ཐོན་པ་རེད་ཟེར་ན། མས་མོང་འད་
པོ་གང་བྱུང་བ་རེད་གསུངས་ན།  དེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དེ འྐྱི་བར་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ འྐྱི་ས་
ཆ། ས་ཁང་དེ་བོགས་མ་སོད་ལེན་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་གཞག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་ག་སྒྲྱིག་གཅྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 
དེར་བརེན་མ་གྱིར་དངོས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས།  ས་ཁང་དེ་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལ་སོན་མ་ནས་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརེན།  ཁོ་རང་ཚོས་བོགས་མ་ལ་ཚུར་བཏང་པ་བརེན།  དེ་བོགས་མ་གཏོང་
མཁན་ཨ་མ་དེས་མ་གཏོགས། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དེ་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་རད་
ཆོད་པ་དེ། ང་ཚོར་མས་མོང་བྱུང་བ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག  ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་སྙན་སེང་གནང་
སོང། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཁང་པ་ཡོད་ཟེར་བ་ དང། རྐུབ་བཀག་
ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་བ།  དངོས་སུ་ཕ་གྱིར་བལྟ་བར་འགོ་དུས།  ཁང་པ་ར་བ་ྱིད་ནས་མེད་པ།  སོན་མ་སོན་མ་ཆུང་ཆུང་བྱུང་ ། 
ཕྱིས་སུ་མེད་པ་ཆགས ། འོན་ཀང་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ཡང་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ ར་བརེན། ང་ཚོ་འདྱི་ནས་མར་
རྱིས་ལེན་པར་འགོ་མཁན་གྐྱི་ཐོག་ནས། གང་ཡོད་པ་དེ་རྱིས་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཟེར། དེར་ཁོ་རང་ཚོས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་བྱུང་
བ་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དེའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་སེམས་ཁལ་འད་པོ་བྱེད་ཀྱི་
མེད། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་གྐྱི་འདུག དེ་ལ་ཆ་རེན་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག དཔེར་ན། གཅྱིག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སཾ་བྷོ་ཉའྐྱི་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སཾ་བྷོ་ཉའྱི་དེབ་སྐྱེལ་དེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ལས་ཀ་བྱ་ཆོག་པའྱི་དེབ་
སྐྱེལ་དགོས་ཡོད་ཅེས།  རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་འད་གསུངས་པ་རེད།  དེར་བརེན་དེའྱི་དེབ་སྐྱེལ་དེ་
བྱས་ནས། ཁ་སང་རང་མ་གྱིར་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ང་ཚོར་མྱུར་འཕྲྱིན་གོག་འཕྲྱིན་འབྱོར་བ་ལ་དེབ་སྐྱེལ་དེ་ཚར་སོང་ཞེས་ཁ་སང་
ཁོང་ཚོས་ལག་ཁྱེར་དེ་ཡར་ཕུལ་ འདུག བཏང་འདུག དེར་བརེན་ཕལ་ཆེར་ར་སྒང་བཞོན་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད་པའྱི་ ལྟ་
བུ། ཧ་ལམ་འགྱིག་གབས་འགྱིག་གབས་སྒང་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག 
 དེ་ནས་ཕག་དངུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ།  crore ༤༣ཟེར་བ་དེར་ཆ་རེན་གྱིས་ཡོད་ པ་རེད། གཅྱིག་དེ་ད་ལྟ་གསུངས་
པ་བཞྱིན། ཕྲུ་གུའྱི་ཚད་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ ༨༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད།  ཕྲུ་གུའྱི་
ཚད་དེ། གཅྱིག་རེད། གྱིས་པ་དེ་རྒྱ་གར་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ མུ་མཐུད་བསད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཆ་རེན་
རེད། དེ་ངོས་ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ། ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་བལྟས་ན།  
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ར་བའྱི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་རུ་འགྲོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བལྟ་སབས་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་ཡོང་ཨེ་
ཡོང་། ཕྲུ་གུ་ ༨༠༠༠ ཕལ་ཆེར་གནས་ས་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ན།  དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ལ་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད་ཅེས་དེ་ད་ལྟ་ནས་གསལ་པོ་ཞུས་ན་སམ། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གྱིས་སོར་ ལ་ད་ལྟ་གཅྱིག་གསུངས་སོང།  དེ་ངས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་བརེད་ཐོ་ཡག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ནས་དྱི་བ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། ཐུགས་
རེ་ཆེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཞྱིག་བངས་པ་
ཡྱིན། གལ་ཆེན་པོ་དེ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།  སྱིར་བཏང་ར་
བའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ རྒྱས་པ་དེ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་ བྱས་ཏེ་
བལྟས་པ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་དེ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད།  ལྷག་པར་དུ་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་
གསུངས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་
ཕོགས་འདྱི་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དང་།  ཤེས་ཡོན་ཚད་མཐོན་པོ་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འོག་ལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སོར་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ངོས་འཛིན་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་སོབ་
སྱི་ཁ་ཤས་ཕེབས་བསད་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་དེ་འད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་ པ་
རེད་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཤེས་ཡོན་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ཤེས་ཡོན་ལས་
ཁུངས་ལ་སོབ་སྟོན་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོན་པོའ་ིགནས་བབ་ ཅྐྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་
བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་དུ་ཕེབས་པ་རེད ། ཧ་ཅང་གྱི་རེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་ལ། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འདས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་
མང་པོ་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཐུན་སོར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཧ་ཅང་གྱིས་ཚད་མཐོན་པོ་བཙལ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱག་གྐྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དངོས་གནས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཤེས་
ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རེད།  མཐུན་སོར་ཞུ་མཁན་གྱི་ཆ་ནས་རེད།  ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོན་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཤྱིག་
བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ ། སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡྱིན་ན འང་དངོས་གནས་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་རེད།  
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ལས་བྱེད་རེད།  སོབ་ཕྲུག་ཚོ་རེད།  གང་ཅྱིའྱི་འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ཏེ་མཐུན་རེན་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད་པའྱི་གནས་
སབས་འདྱིར་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ལ། 
དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཀང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་ཀུན་སོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་རེད།  ཤེས་ཡོན་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་རེད།  དེ་ཚང་མ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་བབ་ ཅྐྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཕ་མ་དང་ཁ་བལ་བའྱི་གནས་
བབ་ཅྐྱིག་གྱི་འོག་ལ།  ཕ་མའྱི་བརེ་བ་ཆ་ཚང་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པར་བརེན།  གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་རེད།  ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་རེད།  ཕ་
མའྱི་ཚབ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གནས་བབ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་སྣོན་
རྒྱག་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི ས་གལ་ཆེན་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི ས་དོ་
སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན འང་སད་ཆ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན འང་ཞུ་དགོས་བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡར་ལངས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་བགོས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་མོན་གྷོ་ས་གནས་རང་ལ་སོབ་གྲྭ་གུང་སེང་བཏང་བའྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེན་ལ་བལྟས་ཏེ ། གདན་
ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དང་།  དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ འྐྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆེད་མངགས་བཅར་ཏེ་རད་
གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རེ་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདུག  སོབ་སྟོན་གང་འད་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ས་རེད།  དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ྱིན་ཡང་
ང་ཚོས་གེང་སོང་བྱས་པ་རེད།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་དམ་ཤེས་རྱིག་སྱིད་ བྱུས་ཟེར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབང་ལུང་ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་འད་ཡྱིན་ན ། ཤེས་ཡོན་
ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་ཡོན་བཀའ་བོན་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་དམ། ཤེས་རྱིག་ཟེར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆ་
ལ་བོད་ནང་ལ་བགོ་གེང་ཆེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སབས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ པ་རེད། བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་སོབ་
གསོ་དང་རྱིག་གནས་དང་དེའྱི་ཐ་སྙད་སར་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡྱིན་ན། ཤེས་ཡོན་ཟེར་བའྱི་
སྱིད་བྱུས་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ ། བོད་ནང་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་རྱིག་གནས་དང་སོབ་གསོ་ཟེར་བའྱི་
ཚབ་ལ་ཤེས་ཡོན་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་བེད་སོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ པ་རེད། དེར་
བརེན་འདྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སབས་ལ་དཔྱད་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཆ་ལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ད་ལྟ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ཅྐྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་བརྒྱབས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་དཔག་པ འྐྱི་ད་ལྟ་མཐོ་རྱིམ་གྱི་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་ པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་དེ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་རྱིམ་པར་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་རེད།  སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ནས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གེང་
སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐོ་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་ བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་ཁྱབ་བསྒྱུར་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་སོར་ག་རེ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་
གསལ་པོ་མེད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  མཐོ་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བར་སོད་རེད།  དེ་
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ནང་བཞྱིན་རོམ་རྱིག་རེད། ལོ་རྒྱུས་རེད ། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ང་ཚོ ས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་སྟེ་ལག་བསྟར་བྱ་
རྒྱུ་དང་ག་སྒྲྱིག་ཅྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  གཞྱིས་བྱེས་མམ་འཛོམས་བྱུང་ བའྱི་ྱིན་མོ་ཡྱིན་ན འང་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྱི་
གནས་བབ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས ། རང་དབང་གྱི་གནས་བབ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྱིས་སད་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ ། ང་ཚོ་ལ་ངོམ་སོ་
ཁྱེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྐྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 དེ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག ནམ་རྒྱུན་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དགོངས་དོན་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་གེང་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་སྱིད་ བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ གཏྐྱིང ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་
རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིགས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་བསབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་ལ་རྱིགས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་བསབ་རྒྱུ་དེ་ས་དགོང་གྱི་དུས་ཚོད་དེ་མ་གཏོགས་ སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེར་བརེན་
དངོས་གཞྱིའྱི་སོབ་ཚན་ནང་ལ་བཞག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  དངོས་གཞྱིའྱི་སོབ་ཚན་ནང་ལ་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། ད་ལྟ་
གོང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་མེད་པ་ཡྱིན་པར་བརེན།  ས་དགོང་
གྱི་ཞལ་འདོན་རེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དེའྱི་འོག་ནས་ནང་ཆོས་དང་རྱིགས་ལམ་བསབ་རྒྱུའྱི་དུས་བཀག་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད་པར་བརེན། དེའྱི་ཐོག་ལ་སད་ཤོར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་རྱིགས་ལམ་
དང་ནང་ཆོས་སོབ་ཚན་དེ་དངོས་གཞྱིའྱི་སོབ་ཚན་ནང་ལ་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་དོན་
ནང་བཞྱིན་གྱི་རྱིགས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་རོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡར་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་རེད།  དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ལ་རེ་བ་ བཅོལ་བའྱི་ཀུན་སོད་ཡར་རྒྱས་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགོ་རྒྱུ་རེད ། བསམ་བོ་ཡར་རྒྱས་ག་ཚོད་ཅྱིག་
འགོ་རྒྱུ་རེད།  རྨང་གཞྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད།  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་ཁྱོན་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བསམ་བོ་ གཏོང་
དགོས་ངེས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  གལ་སྱིད་དེ་དངོས་གཞྱིའྱི་སོབ་ཚན་ནང་ལ་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། སོབ་དེབ་བཟོ་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། ཆོས་དགེ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་གྲུབ་འབས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞྱིག་ཐོན་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་
པར་བརེན། ང་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་སོབ་ཡོན་མཐུན་སོར་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཟེངས་རགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོས་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གཟེངས་རགས་སད་
སའྱི་སོབ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གཤྱིབ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་
བརྒྱབས་ནས་ཡར་ཡོང་བའྱི་མཐོ་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དཔེ་བཞག་ན་བར་སོད་རེད།  རོམ་རྱིག་རེད།  ལོ་རྒྱུས་
རེད། མས་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་བབ་རེད། སོབ་སོང་གྱི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་རེད།  ང་ཚོས་གཟེངས་
རགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་གནས་བབ་དེ་གལ་རྱིམ་དང་པོ་ལ་ འཇོག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་གྱིས་པ་ལ་མར་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་ང་ཚོས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལྟ་དགོས་པའྱི་གནས་
བབ་ཅྐྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  སོན་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་ན ། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་སར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ སོད་དགོས་པ་མྱིན་འགོ་བསམ་ ནས་འདྐྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དེ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་
རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གོ་རོགས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱལ་ཞེན་
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གྱི་གོ་རོགས་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་སད་ཆ་བསབ་རྒྱུ་དང་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ཕ་མ་དང་ཁ་བལ་ཚར་བའྱི་སབས་ལ་བུ་ཕྲུག་ཚོ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་སོབས་པ་ཇེ་ཞན་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བརེ་བ་དེ་མ་རག་པའྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེར་བརེན་གོང་དུ ་ངས་གོང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འབེལ་
ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོ་རེད།  མ་ཚབ་ཕ་ཚབ་ག་རེ་ཡྱིན་ན འང་ཕ་མས་ཚབ་བྱས་ཏེ་བུ་ཕྲུག་དེའྱི་གནས་བབ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་
དགོས་པ་དང་ ། ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་
གནས་བབ་ལ་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་འདྱི་ བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརེན ། འདྱིའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་
འགན་ཁུར་གྱི་འོག་ལ།  མྱི་བསྐྱེད་བསྱིང་བྱས་པའྱི་སབས་ལ་བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཀུན་སོད་དང་ཤེས་ཡོན།  འཚོ་བ་དང་འཚར་
ལོངས་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་སོབ་གྲྭ འྐྱི་ནང་གྱི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས ། དོ་སྣང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚོའྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པ་དང་ཆོས་བྱས་པའྱི་མས་ལེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས་ངས་དེ་
ཤུགས་ཆེན་པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་མ་ཎྱིའྱི་གངས་ཀ་བགང་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོད་ པ་རེད་
དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བསྟན་པ་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་མཚམས་ལ་ང་ཚོས་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་དེ་མ་འོངས་
པའྱི་སོན་ར་ཚོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཁག་དེ་དགོན་པ་ཁག་ལ་
གྲྭ་བཙུན་གྲངས་ ༣༩༩༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་དེ་  ༢༠༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་བསད་ཡོད་པ་རེད།  ཤེས་ཡོན་
གྱི་ལྟེ་གནས་ཡོད་ས་དེ་མྱི་  ༦༠༠༠༠།༧༠༠༠༠  ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེའྱི་ནང་གྱི་མྱི་རྱིགས་དང་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་དངོས་ གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་དེ་  ༢༠༠༠༠ ལྷག་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་ པ་རེད། དེར་བརེན་
དེའྱི་ཐོག་ལ་དགེ་རྒན་ཚོ་དང་སོབ་མ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ གོང་དུ ་ངས་གོང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་
དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་འདའྱི་མཐུན་རེན་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ་ཤུགས་མ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོར་གཞྱིས་
ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་རེད་ལ ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མྱི་རབས་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་
ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་དགེ་རྒན་དང་ལས་
བྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡང་སྐུལ་ལྕག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དང་ཆོས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གྱིས་ཆ་ལ་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་
དང་ཤེས་ཡོན་ཟེར་བའྱི་ས་མཚམས་དེ་ག་པ་ནས་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ད་ལྟ་རོད་གཞྱི་ཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་
ཚོའྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་སོབ་གེར་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་རྱིག་དང་མས་ལེན་གྱི་སེ་
ཚན་ཡོད་བསད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་སོབ་གེར་གྱི་སེ་ཚན་དེ་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ནང་ལ་ འཇོག ་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  དེ་
འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སོབ་གེར་མཐར་སོན་གྱི་ཕག་འཁྱེར་གྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་ཡོད་
པའྱི་དམ་ཕྲུག་ཅྱིག་བརྒྱབས་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཕག་ལས་གནང་བསད་པའྱི་ཤེས་ཚད་མཐོན་པོ་
ཡོད་པའྱི་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུས་
དམ་ཕྲུག་ཅྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་མཐོན་པོ་རེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཤེས་ཚད་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ལ་ཚད་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  
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འདྱིར་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག  ད་ལྟ་ཅུང་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མོད ། གང་ལ་གང་འཚམ་ལན་རག་སོང་།  
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དེའྱི་ལན་དེ་གནངས་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་
སེལ་རྣམ་པའྱི་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཚར་བ་དེ་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག  སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་།  སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་
སྒྲོན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།  སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།  སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་།  སྱི་འཐུས་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོ ལ་དཀར། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས།  སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་
གཡུ་སྒྲོན། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ།  སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ།  སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས།  སྱི་འཐུས་
བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ།  ད་ལྟ་བཅོ་ལྔ་ལྷག་བསད་ཡོད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ་གནངས་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྐུ་
ངོ་ཚོགས་དྲུང་མཆོག་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་མཆོག  སྐུ་གཟུགས་
བདེ་མྱིན་སྟབས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གཅྱིག་རྱིང་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་
ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ རྒྱུ་ཡྱིན། བདུན་རེས་མ་ཕྱི་ཚེས་  
༢༢།༢༣།༢༤ ྱིན་གསུམ་གྱི་ལས་རྱིམ།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ྱིན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་དང་།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་
བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་གཅྱིག ཁྱིམས་སྒྲྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་གཅྱིག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ། ལས་བསོམས་སྙན་སྒྲོན་དང་ཞྱིབ་
བཤེར་ལས་དོན་ཤེས་རྱིག་གྱི་འཕྲོ་སྐྱོང་དང་།  དེའྱི་རེས་ལ་བདེ་སྲུང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིས་ག་ཚོད་ཚར་ཚར་ཞྱིག་མར་
ཕེབས་རྒྱུ་རེད།  དེ་ནས་ལྔ་པ་དེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་སོགས་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དབར་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་གནས་ཐབས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། དེ་ནས་ཕྱི་ཚེས་  ༢༣ ྱིན་ས་དོ་ཕག་ཚོད་  ༩།༣༠ ཐོག་
དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོད། དེ་ནས་གྱིས་པ་ལ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཁག་གྱིས། དེ་ནས་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་བཤེར་མ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་འཕྲོ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ།  དེ་ནས་
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པའྱི་སྙན་ཐོ་མཇུག་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
བསྣམ་རྒྱུ་ཡོད། དེའྱི་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་ྱིན་མཐའ་མ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་དྱི་བ་
དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་དང་། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་གནང་རྒྱུ།  དེ་ནས་ལས་



36 

 

དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་དགོས་རྱིགས། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན། ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད། 
མཐའ་མ་དེ་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་གོལ་བའྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་བཅས།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་རྱིམ་
ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གནངས་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་སབས་བཅོ་ལྔ་བའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྐྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ལས་ྱིན་དགུ་པ་དེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་
དུས་ཚོད་མེད། ལས་རྱིམ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཚེས་ ༡༧ གྱི་དགོང་དོ་ཕ་གཅོད་པ་ཚེ་རྱིང་དང་མ་
གདུགས་དཀར་མཚོ་གྱིས་ཀྱི་བུ་ཡྱིན་པ་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་གནང་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་སྐྱོ་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ད་ལྟ་བར་
དུ་རང་ལུས་མེར་བསེག་གཏོང་མཁན་གྲངས་ ༡༣༡ དང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ ༡༡༣ ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དེ་མ་ངན་གུས་བཏུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནས་ འགོ་འཛུགས ་དགོས་བྱུང་སོང་།  
བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་མེད་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད། ཁོང་རང་ལུས་མེར་བསེག་བཏང་བ་
དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཤྱི་ཅྱིན་ཕེན་རྒྱ་གར་ལ་སེབས་པའྱི་དུས་མམ་དུ་བཏང་གནང་འདུག  གཞན་པའྱི་གནས་ཚུལ་
གསལ་པོ་གང་ཡང་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་སྐུ་ལུས་ཞུགས་འབུལ་རེས་ལ་པུར་ཐལ་ཙམ་ཡང་ནང་མྱི་ལ་མ་སད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་བཏུད་རེ་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༥༡ པའྱི་ཀ་པ་དེ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་
བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྐྱི་རེས་དན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། 
སོན་གེང། 

༄༅། །ེ་ལམ་ཕྐྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ལག་པ་ྐྱིན་གྐྱི་མཚན་དཀྐྱིལ་དུ་ཨ་མདོ་ ཀན་ལོ་ཁུལ་གཙོད་
གྲོང་ཁྱེར་ེན་རྟོག་ཁང་གྐྱི་སོ་ཁ་རུ། གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སོབ་གྲྭར་འགྲོ་བཞྐྱིན་པའྐྱི་རང་ལོ་  ༢༢ ཡྐྱིན་པའྐྱི་སོབ་བུ་ལ་མོ་བཀྲ་
ཤྐྱིས་ལགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྐྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་སེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག  གནས་ཚུལ་དེ་



37 

 

བྱུང་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གྐྱི་ེན་རྟོག་པས་ཁོང་གྐྱི་སྐུ་ཕུང་འཁྱེར་ཡོད་པ་དང། ཕྐྱི་ཚེས་ ༡༩ ྐྱིན་ས་གནས་ེན་རྟོག་པས་པུར་
ཐལ་ཙམ་ཞྐྱིག་ནང་མྐྱིར་སད་ཡོད་གནས་འདུག 
 རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ལ་མོ་བཀྲ་ཤྐྱིས་ལགས་ནྐྱི་ཀན་ལོ་ཁུལ་བླ་བང་བསང་ཆུ་རོང་འབོ་ར་ཡུལ་ཚོའྐྱི་འོག་ཡོད་པའྐྱི་
ཨ་མཆོག་སོག་མདོ་སེ་པའྐྱི་ཕ་གཅོད་པ་ཚེ་རྐྱིང་དང། མ་གདུགས་དཀར་མཚོ་གྐྱིས་ཀྐྱི་བུ་ཡྐྱིན་པ་དང། ད་ལམ་ཁོང་གྐྱིས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྐྱི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་སེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དེ་ནྐྱི།  ཕྐྱི་ལོ་ ༢༠༠༩།༢།༢༧ 
ནས་ ༢༠༡༤།༩།༡༧ བར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་གྲངས་  ༡༣༡ པ་དང། སྐུ་སྲོག་ཤོར་མཁན་  
༡༡༣ པ་དེ་ཆགས་ཡོད་ཅྐྱིང།  གཞན་རྣམས་ས་གནས་གང་དུ་བཙོན་འཇུག་བཀག་ར་དང།  འདས་སོན་ཇྐྱི་ཡྐྱིན་ཤེས་
རྟོགས་དཀའ་བའྐྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། 

གྲོས་ཆོད། 
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གྐྱིས་མཛད་རེས་ལ་ཡྐྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང།   ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་སྐྱིག་
ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞྐྱིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞྐྱི་ལྡན་གྐྱི་རྟེན་བཟང་རྐྱིམ་བརྒྱུད་ཀྐྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པའྐྱི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའྐྱི་སོན་འདུན་དང་འབེལ།  ཁོང་གྐྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྐྱི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་
མམ་སེད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཁོང་རྣམ་པའྐྱི་མངོན་འདོད་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྐྱི་རྒྱལ་པོ་སྐྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞྐྱིང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང། གཞྐྱིས་བྱེས་བོད་མྐྱི་ཡོངས་ལ་རང་
དབང་གྐྱི་ྐྱི་མ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བའྐྱི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་འདེབས་
ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྐྱི་སྐྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་དུ། བོད་མྐྱི་མང་སྐྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྐྱི་ཕྐྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་ འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༥༡ ཀ་
པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སར་མ་གཅྱིག་ངག་བཅད་མ་ངན་གུས་བཏུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མ་ངན་གུས་བཏུད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  ཚང་མ་སྐུ་བཞུགས་གནང་
རོགས་གནང། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱིས་པ་ཐུགས་སྣང་ གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༥༢ པ་ལ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། 
གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 

དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ཧམ་སྦག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སབས་བདེན་མེད་ངོ་རྒོལ་དང་སད་འབོད་
ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར ། བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་བརོད་མྱི་ཤེས་པའྱི་བོ་ཕམ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་པར་བརེན་གདོང་ལེན་ནན་པོ་
ཞྱིག་བྱེད་དགོས་གལ་ལྟར། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང།  རྒྱལ་སྱིའྱི་
གསར་འགོད་པར་དང་བདེན་འགེལ་བཤད།  བོད་མྱི་རྣམས་ནས་ལས་འགུལ་བྱེད་ཕོགས་ཐད་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་དོ་དམ་པ་དང་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་བསོ་གཞག་གནང་བའྱི་ཐོག 
༡ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མགོན་བདག་ཚོར་རོགས་འདེགས་དང་གདོང་ལེན་སོགས་བྱེད་སྒོའ་ིལམ་སྟོན་
 ཡྱིག་ཆ་དང། 
༢ ནུབ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚོར་ལམ་སྟོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་སོང་བརར་གྱི་མཐུན་
 རེན། 
༣ ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་དོལ་རྒྱལ་ལམ་ཤུགས་ལྡན་རེས་འབངས་པ་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱུར་
 ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནང་སྒོ་ཇྱི་ཡོད་རོགས་ཐབས་གནང་རྒྱུ། 
༤ འདྱི་བ་འད་མྱིན་ལ་ཚིག་ཉུང་དོན་བསྡུས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་སོགས་བཟོ་མཁན་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་བཙུགས་
 ཏེ་འཕྲལ་འཕྲལ་ལམ་སྟོན་གནང་ཕོགས་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་དུ། 
འགེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་ལ་ཧམ་སྦག་གཅྱིག་པུ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལྟ་བུ་ཧམ་
སྦོག་ལ་གཅྱིག་པུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།  ེ་བའྱི་ཆ་ལ་ཧམ་སྦག་ལ་བྱུང་བ་རེད།  དེས་སོན་ལ་ 
Italy རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས་དང།  དེ་བཞྱིན་ Frankfurt, Amsterdam, Norway ཨ་རྱི་སོགས་
ལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་པ་རེད། ཚང་མ་དེའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 



39 

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ེ་བའྱི་ཆ་ནས་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བའྱི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
སབས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་ནས ། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོངས་ནས་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  སྒྲྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་འགག་
ཅྱིག་བརྱིས་པས་མ་ཚད། གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་
རེད། དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་
ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ལམ་སྟོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་ལས་རྱིམ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཞུང་
འབེལ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་གཅྱིག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ། ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང་ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་
ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་
མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༥༣ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་
ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ་་ཟུརཟུ ཟུར་ ཟུར་བརོད། 
བརྒྱད་པ། 
ནང་གསེས། 

༣ ཀ 
 
 
 
 
 
 

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

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌། 
ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང༌། 
གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་གོན། 
གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌།  བགེས་
ཡོལ།  ཁྱིམས་མཐུན་ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་
སབས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང༌།  བཟའ་ཟླ་གང་རུང་
གྱི་ཕ་མ། དེ་བཞྱིན་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་ཇྱི་ཡོད།  
ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངོ་མ་མེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་
གསོས་ཕྲུག་ར་བ།  དེ་བཞྱིན་འདོད་གཅྱིག་
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ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་
འཕེར་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གང་
དེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་
ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌།  མམ་བསྐྱོད་མ་
ཡྱིན་པར་ས་རེས་སུ་བསྐྱོད་རྱིགས་ལ་ཐོབ་ཐང་
མེད། 
 
 
 
གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སབས་ཅ་དངོས་ལྗྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  
༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་ཅ་
དངོས་ཀྱི་ལྗྱིད་ཚད་འདེགས་འགོགས་བྱས་
པའྱི་ག་འབབ་སད་འཛིན་ཁུངས་འཕེར་དགོས་
པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོང་ཟོག་དང༌།  གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་
འཁྱེར་མྱི་ཆོག རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་
འཁྱེར་བྱ་རྒྱུ་ལས་ས་རེས་རྱིམ་འཛར་དུ་
འཁྱེར་ན་གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་རུང༌།  
མམ་འཁྱེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་
དཀའ་ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་
སབས་མཚམས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་
དཔང་འཕེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་འཁྱེར་
ཆོག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་
ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། 

ནང་མྱིའམ། ཤག་ཚང་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དཔང་
འཕེར་ངོས་སོར་ཡོད་ཚེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གང་
དེའྱི་ཐོབ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་ནང་མྱིར་ལམ་གོན་
ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རུང༌།  ནང་མྱི་མམ་
བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པས་ས་རེས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་
ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སབས་
མཚམས་བཀའ་ཤག་ལ་རེས་སུ་ཟླ་བསྒྲྱིལ་
ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 
 
གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌།  ལས་ཐོན་
ཕྱིར་ལོག་སབས་ཅ་དངོས་ལྗྱིད་ཚད་ཀྱི་ལོ་  
༡༢༠༠ བདལ་གའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  འོན་ཀང་ཅ་
དངོས་ཀྱི་ལྗྱིད་ཚད་འདེགས་འགོགས་བྱས་
པའྱི་ག་འབབ་སད་འཛིན་ཁུངས་འཕེར་དགོས་
པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་དགོས་མཁོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོང་ཟོག་དང༌།  གཞན་གྱི་ཅ་དངོས་རྱིགས་
འཁྱེར་མྱི་ཆོག  རང་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་མམ་
འཁྱེར་བྱ་རྒྱུ་ལས་ས་རེས་རྱིམ་འཛར་དུ་འཁྱེར་
ན་གོང་གསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་རུང༌།  མམ་
འཁྱེར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་
ངལ་དང༌།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་སབས་
མཚམས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་
འཕེར་ཡྱིག་ཆ་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་འོར་འདེན་ཆོག་
པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཆོག་
མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།  ལས་བཅར་
དང༌།  ལས་ཐོན་ཕྱིར་ལོག་སབས་གནམ་
བསྐྱོད་རྱིགས་ལ་མམ་འཁྱེར་ཅ་དངོས་  
(Check in baggage) གནམ་སྒྲྱིག་ལྟར་
ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་ཐོག  གནམ་ཐོག་  
(CARGO) བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་  ༧༥ ལས་མང་
བ་འཁྱེར་མྱི་ཆོག  ཡང་རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དོན་
ཕོགས་བསྐྱོད་སབས་མམ་འཁྱེར་ཅ་དངོས་  
(Check in baggage) ལྗྱིད་ཚད་གནམ་གྲུ་
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སོ་སོའ་ིཚད་གཞྱི་ལྟར་མམ་འཁྱེར་ཆོག   
གཞུང་འབེལ་ཅ་དངོས་དེབ་རྱིགས་སོགས་
མམ་འཁྱེར་དགོས་རྱིགས་ཀྱི་ལྗྱིད་ཚད་རྱིན་
འབབ་ཇྱི་བྱེད་ཀང་ཐོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སོད་ཆོག 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་གོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ ཀ་པ་དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  གཞུང་འབེལ་
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
༢༠༡༤།༩།༢༢། ཐུན་དང་པོ། ཨང་༡༤ 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ་གཞུང་འབེལ་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་
ཡེ་ཤེས་ལགས། སྱིར་བཏང་གྱི་འདྱི་ཁ་སང་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བ་ཡྱིན་སྟབས ། འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་འདྱི་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་འགོ་མྱི་དགོས་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  སྱི་
འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་འགོ་རྒྱུར་དགག་པ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་འཆར་
འདྱིའྱི་དོན་ཚན་དང་པོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གསར་དུ་བཅུག་རྒྱུའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་ཆོག་མཆན་
ཞུ་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ།  གྱིས་པའྱི་
ཐོག་ནས་དོན་ཚན་དེ་ག་རང་གྱི་ཁ་པའྱི་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁ་པ་འདྱིའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཀྱི་རྒྱབ་དེར་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོག་མཆན་ཞུ་ས་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ ལ་གཞག་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན་ཡྱིག་ཕྲེང་དྲུག་པ་
དེར་འོར་འདེན་ཆོག་པ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་ འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཅེས་ལབ་ཡོད་པ་རེད།  སྒང་
དེར་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་དགོས་ལབ་དུས་འདྱི་གང་འད་ཆགས་པ་རེད་དམ།  འདྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ གཞག་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་དམ། རང་དབང་ཅན་གྱི་གནས་བབ་ལ་དོ་ཕོག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ།  ར་བའྱི་ངས་བརོད་
པ་གྱིས་པའྱི་སབས་སུ་བཟོ་བཅོས་འཁྱེར་ཡོང་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་སབས་དོན་གཙོ་བོ་འདྱི་འགོ་དེར་
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བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང།  འོག་དེར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཞུ་དུས ། འདྱི་གྱིས་
ནང་འགལ་ཆགས་བསད་འདུག རང་དབང་ཅན་གྱི་གནས་བབ་ལ་དོ་ཕོག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་པའྱི་སབས་སུ་དང་པོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བར་བཀའ་ འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས་
ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད། དེ་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པར་ད་ལྟ་
ནང་མྱི་མམ་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་པ་དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགོ་གོན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ ། བཀའ་ཤག་ནས་ཆོག་མཆན་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀར་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་འཁྱེར་ཡོང་བ་རེད།  འོག་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཟེར་བ་འདྱི་འོར་འདེན་བྱ་རྒྱུའྱི་འགོ་སོང་ཆུང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་
འོག་ནས་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ངའྱི་དྱི་བ་དེ་ག་རང་ཡྱིན།  བཀའ་ཤག་ལ་འདྱི་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ ལབ་པ་དེ་
ཏག་ཏག་གང་འད་བྱས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་མཐོ་ཤོས་དེ་ཆེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་མྱི་ཟླ་བསྐྱིལ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་སོང་འདྱི་བཀའ་ཤག་དང་འཛིན་སྐྱོང་རང་
ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འདྱིའྱི་ཆོག་མཆན་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅྐྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་པའྱི་དྱི་བ་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་དག་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་གཏོང་གནང་རྒྱུ་དེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་
བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  གོ་བསྡུར་བྱུང་བ་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདྱིར་གོ་བསྡུར་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཟྱིན་བྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་བྱིས་འདུག་སྟེ།  བཀའ་ཤག་མྱིན་པ་བྱས་ནས་སྱི་འཐུས་རང་
གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་ངོ་མ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱི་
བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་
དེ་ནས་མ་འདང་བའྱི་གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཞྱི་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཟེར་བ་དེ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་
ན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་སོགས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།  དེ་འད་ཡྱིན་ན་
སོན་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དེ་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་གྲུབ་པའྱི་རེས་



43 

 

སུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཁུངས་འདྱི་དང་དེའྱི་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་
ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་དམ།  འདྱིའྱི་དོན་དག་ངོ་མ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་  Check 
and balance འདྱི་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་དེ་དག་གྱི་གནས་
སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ།  དེ་ཚོར་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཁོ་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་གོམ་པ་རྒྱབ་ཐུབ་ན་མ་གཏོགས།  ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འདྱི་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་དེ་དག་བཀའ་ཤག་ལ་
ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ།  
འདྱི་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི འྐྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གཞན་ཚང་མར་འགེལ་བཤད་གཅྱིག་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས ། རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་བསྐྱར་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་འཁྱེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན།  དེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་
དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཞག སང་ྱིན་སར་ཡང་འཁྱེར་ཡོང་ཆོག་པ་ཞུ།  དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
ལས་བསོམས་སྙན་སྒྲོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་རེད། ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་དེ་སྱི་འཐུས་བཅོ་ལྔ་ཡོད།  དེ་རྱིང་ྱིན་
རྒྱབ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས།  ྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་ཚོགས་ཐུན་
གཅྱིག་ང་ཚོ་ཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  གནངས་ྱིན་གོས་ཚོགས་གོལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་
གཙོས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བགོ་གེང་ནང་
དུ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ངོས་ནས་དང་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་
ནས་ཕྱིན་ཚར་སོང།  བསྐྱར་ཟློས་ཡང་ཟློས་བྱས་ནས་དེ་ཙམ་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་གང་བསྡུས་
བསྡུས་བྱས་ནས་གསུང་རོགས་གནང།  ཚོགས་གཙོས་འུ་ཐུག་ན་མ་གཏོགས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་བཟོ་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།  དེ་རྱིང་ང་ཚོ་འདྱིར་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་
བསོམས་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མ་དེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་
བསགས་བརོད་དང་སགས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ད་ལྟ་འདྱིར་བཞུགས་མེད་
པ་འད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཁ་སང་ལྡྱི་ལྱིར་
ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་དགོས་པ་བྱུང་སོང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  སང་ྱིན་
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ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ) དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གྱི་འགན་དེ་གཅྱིག་ ལོགས ་ཡྱིན་དུས ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ངའྱི་ཐོག་ནས་
བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཞུས་བཞག་རོགས་གནང།  འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་ན།  
དུས་ལ་བབས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གསར་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་འདྱིར་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དུས་ལ་
བབས་འདུག འདྱི་ཕྱིས་དགས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་དང་པོ་འདྱི་ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་ Delhi University ནང་དུ་ེ་བའྱི་ཆར་སྱིད་བྱུས་སོན་མ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
པ་ཞྱིག་འདྱི་བསྐྱར་དུ་ཡང་བསྐྱར་ཕར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཐོག་མར་སབས་ཤྱིག་ལ་ལོ་བཞྱི་དང་ལོ་གསུམ་
གྱི་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱིར་རང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་  Delhi University ལ་
ཡོད་དུས། ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་མ་གྱིར་སོབ་ཕྲུག་ནང་དུ་དབྱེ་བ་གྱིས་ཞྱིག་ཕེ་ཡོད་པ་འད།  གཅྱིག་འདྱི་ད་ལྟ་ལོ་
གསུམ་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་འདྱིས་ལོ་བཞྱི་རང་གནས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་དུས། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་འདྱི་མཁྱེན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་ལོ་གསུམ་ལ་ཕར་ལོག་ཕྱིན་པ་རེད།  བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་བ་དེར་ཤེས་རྱིག་
ལྷན་ཁང་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་མང་བ་འདྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།  ལོ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཤེས་འདོད་
བྱུང། འདྱི་རྣམ་པ་ཚོ་དྱི་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་
ཚོ་སོབ་ཚན་གང་འད་ཞྱིག་ལེན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། 
 དྱི་བ་གྱིས་པ་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཅྱིག་འདྱི་མཐོ་སོབ་
ལ་ཕེབས་རྒྱུ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཁག་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིག་ཚད་ཁག་ཅྱིག་མངའ་སེས་འགོ་
ཁྱིད་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཚད་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་ང་ཚོ་ཀ ར་ན་ཉ་ཀའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་སྟབས། ཁོར་ཡུག་བཟང་ཤོས་ཞྱིག་ ལ་བརྱིས་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ལོ་དྲུག་ཙམ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབྱྱིན་ཇྱི་ཞྱིག་བེད་སོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཞུ། Common Enterance 
Test C.E.T འདྱི་བཏང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡོད་ཞུས་ན། ང་ཚོས་འདྱི་ཁྱད་ལས་
པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། Professional line ད་ལྟ་ C.E.T འདྱི་ཀར་ན་ཉ་ཀ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཁྱད་
ལས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་གནས་ཤྱིག་ལ་འཛུལ་རྒྱུ་དང་། འདྱིའང་ཚན་རྱིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་འདྱི་ད་ལྟ་  C.E.T འདྱི་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ།  ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བ་རེད་དམ།  ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད་དམ།  
འདྱི་ཐོན་ཞེས་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།  གངས་ཀ་ཞྱིག་ཟྱིན་ནས་མ་གྱིར་སོབ་གྲྭར་ཚུད་མ་ཚུད་འདྱི་རེད།  འདྱིའྱི་
གངས་ཀ་ཞྱིག་ཤེས་འདོད་བྱུང་སོང། 
 གཅྱིག་འདྱི་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།  ཁ་
སང་ངས་གོ་བ་དེ་ནོར་མེད་ན།  ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་ཕྲུག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་ཕྲུག་མྱིན་པའྱི་འཆར་ཅན་གྱི་ནང་ལ་གྱིས་ཀར་
གདམ་ཀ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གསུངས་པ་ཡོད། འདྱི་ངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ།  འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་
ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིད་བྱུས་བརན་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་ལ་འདྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་མེད་དམ། ད་ལྟའྱི་སབས་
སུ་ང་ཚོའྱི་ཁྱད་ལས་པའྱི་ལྟེ་གནས་དེ་ཚོར་སོབ་ཚན་ལེན་རྒྱུར་དངུལ་འབོར་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་ཁྱད་པར་དེ་
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ཙམ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་ལས་པ་ལྟེ་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ད་ལྟ་ tuition fee འདྱིའྱི་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཚད་
མཐོ་པོ་རེད། བྱེད་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་ང་ཚོ་གསལ་པོ་ཞྐྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕུགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་
དམ། 
 ཡང་ཁ་སང་ལན་དང་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན་གདམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་འདྱི་  C.B.S.E affiliation ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་
འདྱི་སོན་མ་ཡྱིན་ན་གདམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཞྱི་ཙམ་གྱི་སོན་དུ་གདམ་ཁ་འདྱི་གནང་བ་རེད།  ཁ་
སང་ལན་ལ་ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ Central Tibetan School  འོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་ཁ་སང་ལན་གཅྱིག་གྱི་ནང་
དུ་གདམ་ཁ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གསུངས་སོང།   འདྱི་ངས་འདྱི་བ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་ན།  འདྱི་ཐོག་མར་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་མེད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐད་ཀར་སོབ་གྲྭ་དེ་
ཚོར་གདམ་ཁ་འདྱི་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོར་གདམ་ཁ་འདྱི་ཡོད་
པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད། འདྱིར་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་དམ། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང། ང་རང་ལྟར་ན་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱིས་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གསོ ་ཡྐྱི་ཡོད་པར་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོ་ཐོག་མར་སོབ་གྲྭ་ འཛུགས་རྒྱུ་
དེ་ ༡༩༦༠ ནས་རེད། འདྱིའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བསམ་བོ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་རང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་
དགོངས་པ་དེ་རང་བཞེས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཟུར་དུ་བོད་པའྱི་སོབ་མ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་པ་དེའང་ད་
ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་བསད་པའྱི་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་ པུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་འདྱི་རེད་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཡང་དེ་ག་རང་རེད་འདུག 
 འདྱི་ལས་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་གནང་བའྱི་སབས་སུ། 
ད་དུའང་ང་ཚོ་སྱིངས་ཆ་དང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དང་ ཁྱད་ལས་པ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་
རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐག་གཅོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་སོང།  འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཚད་ཞྱིག་ཟྱིན་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས།  འདྱི་ཐག་གཅོད་མེད་ན ། ད་ལྟ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུར། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཁྱད་ལས་པ་ཁྱི་གཅྱིག་ཟེར་བ་འདྱི་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། འདྱི་ཁོང་གྱིས་
དེ་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མ་གཏོགས ། འདྱིར་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད།  ཡྱིན་
ནའང་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ལ་ཁྱད་ལས་པ་འདྱི་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་འདྱི་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་འདྱི་
ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་ང་ཚོར་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་ལས་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ངས་སོན་ལ་ཞུས་
བསད་པ་འདྱི་རེད།  ངས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན ། professional courses ཟེར་བ་འདྱི་
གསུངས་ཀྱི་འདུག  འདྱི་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཁྱད་ལས་པ་འདྱི་ཕྱིན་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་
ཆགས་སྱིད་པ་རེད་མ་གཏོགས། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་འདྱི་ཚུར་ཁྱད་ལས་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དབྱེ་བ་ཕེ་སྟངས་འདྱི།  ཁྱད ་ལས་པའྱི་ལྟེ་གནས་ཁང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  འདྱིའྱི་དབྱེ་བ་འདྱི་  
Conventional degree course འདྱི་ཁྱད་ལས་པ་བརྱི་ཡྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཡུན་རྱིང་པོ་གཅྱིག་
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ནས་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་དུས།  ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་  Degree Course གནང་སའྱི་ནང་དུ་ཁྱད་ལས་པའྱི་སོབ་ཚན་
དེ་འད་བཞག་པ་འདྱི་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔེར་ན་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གདན་ས་རེད།  དགོན་པ་ཁག་རེད།  དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་དང་པོ་རང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། ལྟེ་གནས་འདྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་རེད་བསམ་ གྐྱི་ཡོད་པ་རེད།  Institute ཁོ་རང་འདྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
རྐང་འཛིན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  འདྱི་གཞན་ལ་བལྟ་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ང་རང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་རེད།  སོན་མའྱི་སབས་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང།  འདྱི་ཁ་གསལ་པོ་ཡྱིན་
བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་ངའྱི་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཁྱི་གཅྱིག་དང་འབུམ་གཅྱིག་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་
མེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དེ་ཚོ་བསྐྱར་ལྡབ་མྱི་དགོས་པ་བྱས།  དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་གནང་རོགས་
གནང་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་སར་མ་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་སོང།  ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁ་
སང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་འདྱི་ད་དུང་ཉུང་བ་ཡྱིན།  འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འབོད་སྐུལ་
གནང་བ་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་གོ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག འདྱི་ན་ཚ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཟྱིན་པ་རེད།  དྱི་
བ་རང་ཐད་ཀར་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་མ་ལེན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་
སང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སམ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁུངས་ གཏོགས ་ལ་ཞེས་གཅྱིག་གསུངས་གནང་
སོང། ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་ Central School for Tibetan ཟེར་བ་འདྱི་ C.T.S.A ཟེར་བ་འདྱི་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་པ་བྱས།  སོབ་གྲྭའྱི་མྱིང་དེ་ད་ལྟ་རྱིས་བངས་པ་དེ་ཚོ་  Central School for Tibetan རང་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་
ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 གྱིས་པ་དེ་སོ་སོས་ག་རེ་ཤེས་འདོད་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཁ་སང་དངུལ་དེ་ཚུར་ང་ཚོར་རག་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་དེ་  
Grand-in-Aid འདྱི་གསུངས་སོང་སྙམ། Grand-in-Aid ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཐོག་མར་ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་
ན། Management འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལོ་སུམ་ཅུའྱི་ནང་དུ་ཕར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མང་བ་
འདྱི་ Management ཐོག་ལ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ངོ་བོ་འདྱི་ཆ་ཚང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ཕྲན་བུའྱི་
ཁ་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འདུག སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་འདྱི་རྱིས་ལེན་ཞེས་ང་ཚོས་ཞུ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།  སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  མཐའ་མ་དེར་ 
Building དེ་ཚོ་རྱིས་ལེན་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ Crore ༤༤ ཟེར་བ་འདྱི་གཙོ་བོ་འདྱི་སོབ་ཕྲུག་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་ ། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། crore ༤༣༠ མ་རེད། crore ༤༣ རེད། གངས་ཀ་དེ་ཚོ་གསུང་པའྱི་སབས་སུ་མྱི་མང་
གྱིས་ན་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས །) ལགས་སོ། ད་ལྟ་ crore ༤༣ ཡྱིན་དུས་ངས་རོབ་རྱིས་ཤྱིག་ བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
སབས་སུ་ཕྲུ་གུ་རེ་རེར་སྒོར་མོ་  ༤༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རེད་འདུག  ཕྲུ་གུ་ ༩༠༠༠ ཞྱིག་རྱིས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་  
༤༠༠༠ ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོ་སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁ་སང་རྱིས་ཤྱིག་གསུངས་གནང་སོང།  ལོ་གཅྱིག་ལ་སྒོར་འབུམ་  ༨༨ ཞྱིག་
གསུངས་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་འགོ་སོང་འདྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྒོར་ཁྱི་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག  དེ་
ཚོ་ཚང་མ་རོབ་རྱིས་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སང་ྱིན་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་དེ་དང་ད་
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ལྟ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དངུལ་སང་ྱིན་རག་རྒྱུ་དེ་ཕར་གོ་བུར་དུ་
སྒོར་ Crore ༤༣ ཟེར་དུས། ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས།  ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོ་དཔེ་
སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་སོང་འདྱི་ཕྲུ་གུ་རེ་རེའྱི་ཐོག་ལ་སྒོར་ཁྱི་བཞྱི།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་གནང་བསད་པ་དེ་སྒོར་བཞྱི་སྟོང་
ལྔ་སྟོང་གྱི་བར་ལ་ཡྱིན་པ་འད། བྱེད་དུས་འདྱིའྱི་གྲ་སྒྲྱིག་ང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
 དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༢༢ ཐོན་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དྱི་བ་འདྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་དུང་ལོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་
རེས་སུ་ཡྱིན་གྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ ༢༢ ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་ལ་འགོ་དུས ། ང་ཚོས་སོབ་ཚན་གྱི་གདམ་ཁ་
ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ ༢༢ དེས་གདམ་ཁ་འདྱི་ག་རེ་ག་རེ་བྱས་ཡོད་དམ།  འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་
ཚོ་ཁྱད་ལས་པ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སོབ་ཚན་ནང་དུ་བཞུགས་ཐུབ་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ། 
 མཐའ་མ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞུ་རྒྱུར།  
ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་མཐོ་སོབ་ས་རཱ། ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ། སེང་ལོར་ེ་འགམ་ལ་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་ཐོག་
ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ། དེ་ཚོར་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཐུབ།  
ཐོག་མར་དེར་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས།  གྱིས་པ་དེར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ལམ་སྟོན་དང་ཕག་རོགས་གང་ཐུབ་གནང་རོགས་ཅེས་སོ་སོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
གོ་སབས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་ཕག་ཚོད་བརྒྱད་པ་བཅུ་པ་ག་ཚོད་བར་དུ་འཚོག་དགོས་ནའང་འཚོག་རྒྱུ་རེད། སོ་སོ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་
ལ་གཞན་རྣམས་གསན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་ཕག་ཚོད་བཅུ་པ་བར་དུ་འཚོག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཁང་ནང་
ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག  ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དྱི་བ་དེ་ལ་ལན་
འདེབས་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། དེ་དག་མམ་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སོན་ལ་ཁ་སང་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ་རྱིམ་པ་བྱ ས་ནས་འགོ་ན་བསམས་བྱུང། དེ་བྱེད་
དུས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་ཤུགས་ཆེ་བ་གནང་ བ་དེ་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་ཚན་དེ་སོབ་ཚན་དངོས་
གཞྱི་ནང་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་སོང།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སཾམ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གྱིས་ལ་
བདུན་ཕྲག་རེ་རེ་ལ་ནང་ཆོས་དང་རྱིགས་ལམ་ལྷན་དུ་བསབ་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཐེངས་གྱིས་རེ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་སོབ་ཚན་ཨ་མའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དེ་ཡོང་
གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆོས་དགེ་རྣམ་པ་ཚོས་ས་དགོང་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ལ་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། གྱིས་པ་དེ་ལའང་ཚོགས་གསེང་དབར་དུ་སྟོང་པ་དེ་འད་འདོན་སོང་ན་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ར་བའྱི་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོར་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་ཀྱི་ནང་ལའང་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེན་པོ་བཀའ་
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གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་ཞུས་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་ལ་"ཤེས་བྱའྱི་གནས་
གང་ལ་གཞལ་ཚད་རེས་འབངས་མ་ཡྱིན་པར་རང་སྟོབས་ཀྱིས་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་རྱིགས་ལམ་ལས་
བྱུང་བ་ཡྱིན་པས། ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གཞྱི་རྱིམ་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་གོང་མ་དབར་དུ་རལ་འདོན་ནས་བསབ་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་"ཞེས་པ་དེ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཤེས་རྱིག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེས་ས་རེས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཡོད་པར་བརེན་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་དེ་ཚོ་གྱིས་ཀར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད།  ད་ལྟ་རྱིགས་
ལམ་གྱི་སོབ་དེབ་གཅྱིག་ཡོད་བསད་པ་དེ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་།  དེ་ལ་ཆོས་དགེ་ཚོས་དེའྱི་སྒང་ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་
གནང་ནས་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་དེབ་ཅྱིག་བཟོས་ནས ། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་ནས་ང་ཚོར་ཕག་རོགས་ཞེ་དགས་
གནང་གྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གྱིས་དབར་དུ་རྱིགས་
ལམ་སོབ་དེབ་དེ་བཟོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ལ ། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་སྒྲྱིག་དེ་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད།  དེར་
བརེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་གཏན་འབེབས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བསྐྱར་དུ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱས་ནས་མཐའ་མ་གཏན་འབེབས་
མགོགས་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གྱིས་དབར་དུ་
སོབ་དེབ་ཅྱིག་བཟོ་གནང་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོར་ལ་ཕོགས་གཞན་ཞྐྱིག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ ་
ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ས་རེས་ཕེབས་པ་དང་ ། གལ་ཆེན་བྱས་ནས་ཕེབས་པ་ལ་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཚན་གཞན་ ཡང་
སོབ་འཁྱིད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འདུག  དེ་འདའྱི་སྒང་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། མ་
འོངས་པ་ལའང་བོད་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སོབ་འཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་ལེགས་
སྐྱེས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་
ལ་སོབ་ཚན་ཁ་ཤས་རང་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྱི་རྱིག ས་ལམ་ནང་ལ་བསབ་
རྒྱུའྱི་ག་སྒྲྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིགས་ལམ་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་ལག་དེབ་ཅྱིག་བསྐྱར་སྒྲྱིག་གནང་བཞྱིན་
ཡོད། དེའྱི་སྒང་ལ་ཆོས་དགེ་ཞྱིག་ལས་ཀ་དེའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་ བཀར་བཀོད་སྒྲྱིག་ཞུས་ཡོད།  ཆོས་དགེ་དེ་སོན་མ་  
Emory university དང་དཔེ་མཛོད་ནས་ཚན་རྱིག་སོབ་སོང་གནང་ཡོད་ཙང་། ཁོང་དེའྱི་སྒང་ལ་འོས་ཐག་གཅོད་འདུག   
དེ་ང་ཚོ་གང་མགོགས་ཞུ་འཆར་ཡྱིན། དགེ་རྒན་གྐྱི་ལག་དེབ་དེའང་ག་སྒྲྱིག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཚན་རྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན། བརོད་གཞྱི་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་སྒང་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་རྒན་ལགས་ཤྱིག་གྱིས་གཞྱི་དེ་སྒྲྱིག་གནང་བ་རེད། དེར་བརེན་དེ་མགོགས་
པོ་ད་ལྟ་ཆོས་དགེ་ཚན་རྱིག་གྱི་སྒང་ལ་སོབ་སོང་གནང་ བ་དེའྱི་མར་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱ ས་ནས་ང་ཚོ ས་གཏན་འབེབས་
གནང་སྟེ། དེ་བསྒྲུབས་པ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ལག་དེབ་དེ་ངོ་སོད་དང་མམ་དུ་དེའྱི་སོར་སོབ་ཚན་བསབ་རྒྱུ་དང་ ། དེ་
སོར་ལ་ཕག་རོགས་ཞུས་ནས་སོར་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མམ་དུ་རྱིགས་
ལམ་ཐོག་ལ་བར་ལམ་མ་སུ་རྱི་ཁུལ་གྱི་བྱང་ཕོགས་དང་ར་རམ་ས་ཁུལ་གྱི་བྱང་ཕོགས་ཁག་གྱིས་དང་།  ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་
བཅས་ནས་ན་ནྱིང་ས་ལོ་དང་ད་ལོ་བལ་ཡུལ་ བརྱིས་པའྱི ་བྱང་ཤར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དྲུག་རེ་ཆོས་དགེ་དང་མམ་དུ་དེ་འདའྱི་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་བཞྱི་པ་དེ་བྱས་ཚར་བ་རེད། ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་
བྱང་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་ཕལ་ཆེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཞྱིག་ར་རམ་ས་ལ ར་ཚེས་ ༢༩ ནས་འགོ་བཙུགས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཕེབས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་ཕྱི་ཟླ་  ༡༠ ཚེས་ ༣ གྱི་ྱིན་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་
མདུན་གྱི་གསུང་ཆོས་ར་བའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ཚོས་རོད་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་སབས་ལ་ེ་འགམ་གྱི་རྐྱིརྱི་གྲྭ་
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ཚང་རེད། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་རེད།  མཚན་ྱིད་གྲྭ་ཚང་རེད།  སྒྲོལ་མ་གྱིང་གྱི་བཙུན་དགོན་བཅས་ཀྱི་རགས་ གསལ་གཏོང་
མཁན་ཚུར་གདན་འདེན་ཞུས་ནས ། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ཚོ་དང་མམ་དུ་རོད་ག་ཞྱིག་བསྒྲྱིག་ཐུབ་ན་སྙམ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་དེར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སབས་དེར་གཟྱིགས་ རྟོག་ལ་
ཕེབས་ཐུབ་ན ། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཤུགས་འཕ ར་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ།  གལ་ཏེ་ཕེབས་མཁན་
ཡོད་ན་མཚན་གཞུང་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོ་སོན་ནས་གསོལ་ཇ་བཞེས་ཟས་དེ་འད་ག་སྒྲྱིག་ཞུ་རྒྱུ། ར་བའྱི་མཛད་སྒོའྐྱི་
སབས་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་བསམས་སོང། 
 དེ་ནས་ཁ་སང་དགེ་རྒན་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སོར་དང་དགེ་རྒན་གྱི་བཟང་སོད་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སོར་
ལ་བཀའ་གནང་སོང་།  དེ་ཚོའྱི་གས་ངེས་པར་དུ་ མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ ། དེའྱི་སོར་ལ་ཁ་སང་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
དགེ་རྒན་གྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་ཞྱིག་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར ། བརྱིས་
བསད་ཀྱི་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་སོན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་དེ་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་དགེ་རྒན་སྒང་ལ་རེད།  དགེ་རྒན་ཞེས་པ་དེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣེ་འཁྱིད་མཁན་དང་མ་འོངས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཛུགས་
སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ཞེས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ག་པར་ ལ་བལྟས་ནའང་སོར་བ་གང་
དུ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྨོ་བག་ལེབ་འཚོང་མཁན་སྒོ་འགམ་སེབས་པ་འདུག་ཟེར་ བ་བཞྱིན། གང་ལྟར་རྒན་ལགས་ཚོ་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱ ས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
བྱས་ཙང་ཁ་སང་སོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་རང་ལ་ག་སྒྲྱིག་ཆ་ཚང་ཡོད།  ཁ་སང་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་གལ་ཆེ་བ་དེ་གྱིས་སྒང་ལ་ཆགས་སོང་སྙམ། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཀྐྱི་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་བཀའ་འདྱི་གནང་ བ་དེའྱི་ནང་ནས་  Delhi University 
སོབ་ཡོན་ལོ་གསུམ་དང་བཞྱིའྱི་དུས་ཚོད་དེའྱི་སོར་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བསམ་འཆར་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཞུ་ཚོད་མ་ འཐྐྱིག ་མཁན་འད་པོ་ཞྱིག་དང་ཞུ་དགོས་མེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག  ར་བའྱི་  Delhi 
University དང་ University དེ་ཕར་བརེན་ནས་ཕ་གྱིར་སོབ་ཚན་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་བཟོ ་ཡྐྱི་ཡོད་ནའང་རེད།  ལོ་
བཞྱི་བཟོ་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། དེ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ལོ་བཞྱི་བྱ ས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད།  
ལོ་གསུམ་བྱས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་པ་ལབ་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་གནས་སྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་བདེ་པོ་མེད་
མཁན་འད་པོ་ཞྱིག Delhi University ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ རོགས་ཀྱི་ U.G.C ཟེར་བ་ཞྐྱིག་ཡོད་པ་
རེད། University Grants Commission ཁོ་ཚོས་གང་གཏན་འབེབས་བྱ ས་པ་གཞྱི་བཟུང་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག ཞོར་འཕྲོས་ལ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་
སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལོ་གསུམ་ནས་ལོ་བཞྱི་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རྱིག་གནས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་བསད་
པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་རང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ན་ལོ་བཞྱི་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།  གང་ལྟར་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ ཀང་མང་བ་ཡོང་གྱི་རེད།  ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་སོང་ལ་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ལོ་བཞྱིའྱི་དུས་ཡུན་རེད། དེར་བརེན་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་འད་མམ་ཡོང་གྱི་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག 
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 དེ་ནས་ཀར་ན་ཉ་ཀའྱི་ཁུལ་ནང་ལ་  Common Entrance Test སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ག་
ཚོད་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་དེར་ད་ལོ་སོབ་ཕྲུག་ྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ལ་སོབ་ཡོན་མཐུན་རེན་སར་ བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་ཡྱིག་
ཚད་བཏང་ནས་གྲུབ་འབས་འབྱོར་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ྱི་ཤུ་ཐམ་པ་རེད། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་ཀར་ན་ཉ་ཀ་ནང་ལ་ཁག་ཅྱིག་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ནས་མར་འཕྲོས་པ་རེད། ད་ལྟ་མ་གྱིར་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གེར་ཁང་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་བསོམས་དང་སྱིར་བཏང་འབེལ་བ་གཅྱིག་ཆགས་
པ་རེད། གྱིས་ནས་གང་ལྟར་ཀར་ ན་ཉ་ཀ་རང་གྱི་མྱི་ཁུངས་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་གསལ་ཕེད་ཆག ་ཅྐྱིག་ཡོད་བསད་མཁན།  
མངའ་སེའྐྱི་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་དེར་སོབ་ཡོན་གྱི་ཁྱད་པར་གཅྱིག་ཡོད་བསད་མཁན།  དེ་ནས་ཡང་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
གྱི་མྱི་ཁུངས་ཡྱིན་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ཁུངས་ཡྱིན་པར་ཁྱད་པར་གཅྱིག་ཡོད་བསད་མཁན་ ཞྐྱིག་འདུག ང་རང་ན་ནྱིང་མར་
འགོ་བའྱི་སབས་སུ་མའེ་སོར་དང་སེང་ལོར་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་དེ་འད་ཞུས་བསད་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོས་ཁེ་ཕན་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ལེན་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་མཐོང་བྱུང། ཡང་རྐུབ་སྟེགས་དང་སོབ་འཇུག་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་སར། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཕྲུ་གུའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་འགོ་ཨེ་ཐུབ་བལྟས་ནས་ཕྱིན།  ཡང་སོབ་ཡོན་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཕྲུ་གུའྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་
ཡོང་བ་ཡྱིན་ན ། སོབ་ཡོན་ཆེ་བ་ཡོད་ཙང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སོད་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ནང་དུ་སོད་ཐུབ་
ཐབས་བྱེད་རྒྱུ། དེ་འད་ཁ་ཤས་མ་གྱིར་ཀར་ན་ཉ་ཀའྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག  མཐོ་
སོབ་སོ་སོ་སོ་སོ་མྱི་འད་བ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ཀར་ན་ཀྲ་ཀ་ཙམ་
མ་ཟད་ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་ནང་དུའང་ཁག་གཅྱིག་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད།  J.N.U ལྟ་བུ་དང་དེ་འདའྱི་ནང་དུ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་
རེད། Jamai དང་ Hamdard ནང་དུ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འད་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་རང་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་རྒྱུར་འདྱི་བྱེད་དགོས་ པ་རེད། སོབ་
ཡོན་འདྱིའྱི་ནང་ནས་སོད་དགོས་པ་རེད་ལབ་རྒྱུ་བདེ་པོ་མེད་བསད་མཁན་ཤྱིག  མ་གཞྱི་མང་ཆེ་བ་དེ་འདའྱི་སོབ་འཇུག་དེ་
ཚོ་ཕྲུ་གུ་སོ་སོས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་འགོ་ གཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ཤས་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ནས་
དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་བོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་འགེལ་བཤད་
ཞུས་ནས། ང་ཚོས་ན་ནྱིང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ C.B.S.E ཡྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་དེར་གདམ་ཁ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད ། ཁ་སང་ཁས་
ྱིན་ངས་དེ་འད་སྙན་སེང་གནང་སོང་། འདྱི་གང་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ C.T.S.A ཡྱི་སོབ་ཕྲུག་
གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན་གདམ་ཁ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏོང་ལམ་གྱིས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ School Based ཞེས་སོབ་གྲྭ་རང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་དྱི་ཤོག་འདྱི་
རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་པ་ནས་བཏང།  དཔྱད་ཞྱིབ་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དེ་ནས་བྱས།  འདྱིའྱི་གྲུབ་འབས་འདྱི་མར་
བཏང། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་འདྱིའྱི་གྲུབ་འབས་འདྱི་མ་ནས་གསལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་གོང་ དུ་སོབ་གྲྭ་ནས་གསལ་
བསྒྲགས་བྱས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  འདྱི་ལེའུ་གཅྱིག་རེད།  གཞན་པ་དེ་ Board Based ཞེས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལྷན་
ཚོགས་རང་ནས་དྱི་ཤོག་བཟོས།  ཞྱིབ་འཇུག་མར་ནས་བཏང་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
གདམ་ག་འདྱི་ཚང་མར་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག  དཔེར་ན་སམ་བྷོ་ཉར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། གོང་དུ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་བོད་ཁྱྱིམ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་གཞྱི་བཟུང་བྱས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་འདྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སམ་བྷོ་ཉ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
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ན་འདྱི་ནང་བཞྱིན་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སམ་བྷོ་ཉས་མ་གྱིའྱི་ C.T.S.A ནང་བཞྱིན་བྱས་པ་རེད།  C.T.S.A 
དང་སམ་བྷོ་ཉ་གྱིས་པོ་དེ་ཕལ་ཆེར་གདམ་ག་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ C.B.S.E རང་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་གདམ་ག་གནང་བ་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་དན་སོང། 
 ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སོར་འདྱི་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཟེར་བ་འདྱི་
སད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུའྱི་རྣམ་གཞག་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བལྟས་ཡོང་དུས། ལེགས་ཆ་
ཕོགས་བསྡུས་མང་པོ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་འདུག གཞྱི་ར་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གནས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚུད་
པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་སོང་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་ཕྲན་བུའྱི་འད་ཡྱི་མ་རེད། 
རྒྱ་གར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཕལ་ཆེར་  ༡༩༨༦ ལ་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལག་ལེན་ལ་འགོ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ National Curriculum Frame Work ཞེས་གཅྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། མྱི་
གང་ལ་གང་འཚམ་གྐྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བངས་ནས་ཡང་ཕར་ག སེད་བཀྲོལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཞྱིབ་ཕྲ་
ཞྱིག་ཕར་ཚུར་གཤྱིབས་བསྡུར་འད་བྱེད་དགོས་ཐུབ་ན། དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོར་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དང་ཁྱད་ལས་པ་  Professional course  
དེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་མེད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སྱིར་བཏང་ཐུགས་ཁག་མྱི་
འདུག འདྱིས་ང་ཚོར་ཡང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བཟོ་ཡྱི་འདུག ར་བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཟེར་དུས་  Ph.D དང་། དེའྱི་
ཚོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  Professional འདྱི་རྱིས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག  
མཚམས་རེ་ལས་བྱེད་པ་དེའང་ Professional རྱིས་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དེང་དུས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་
མང་པོ་ཞྱིག་སྒེར་པའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་དེ་འད་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག བཙུགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་མ་གྱིར་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་
སོབ་སོང་ཡོད་བསད་མཁན། འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་  Professional course  དེ་འད་ཡོད་བསད་མཁན།  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཅྐྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང། དེ་འད་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་
བསད་སབས་འདྱི་དབྱེ་མཚམས་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ཕྲན་བུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱིར་བཏང་མར་
སོབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ནང་དུ་  Ph.D དང་ M.phil སོགས་བཞག་
གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ག་ནང་བཞྱིན་  Professional course དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་སེ་ཚན་གཞན་དག་དེ་འད་མར་བཞག  དེ་
བཞྱིན་ B.A དང་ B.SC དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མར་བང་རྱིམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཞྱིག་སྒྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱོན་ཡོངས་
ཀྱི་དེ་འད་དེ་འད་ཡྱིན་ཞེས་དབྱེ་བ་བཞག་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྲན་བུ་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་
དེ་ཚོ་སེམས་འཇགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ C.T.S.A ཡྱི་རྱིས་ལེན་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སོར་དེར་སམ་བྷོ་ཉའྱི་འགོ་གོན་དང་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཕར་
ཚུར་གཤྱིབས་བསྡུར་ཞྱིག་གནང་སོང་ སེ་འདྱི་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།  C.T.S.A ཡྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགོ་གོན་དཔེ་
བཞག་ན། crore ༤༣ གྱིས་ཚད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ༤༩ ཙམ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད།  འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་
བཅུ་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་རང་ལ་འབབ་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་ པའྐྱི་ཉུང་ཉུང་རེད།  ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་དུ་རྒན་ལགས་ཚོར་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གསོལ་ཕོགས་དཔེ་ཉུང་ཉུང་རེད།  འདྱིའྱི་འགོ་སོང་
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མང་ཆེ་བ་ཕྲུ་གུའྱི་བདེ་དོན་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་ངས་ཞྱིབ་རྱིས་གང་ཡང་ཞུས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཁ་སང་སྙན་སེང་
ཞུས་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་དང་།  ཟབ་སོང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་
ལ་འགོ་སོང་ཕྱིན་བསད་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་ཡྱིན་དུས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་འགོ་གོན་གྱི་འགོ་ཁོངས་དེ་དང་།  
སམ་བྷོ་ཉ་དང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་དང་དེ་ཚོའྱི་འགོ་སོང་གྱི་འགོ་ཁུངས་གྱིས་པོ་དེ་བསྡུར་ས་ཁོ་རང་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ང་ཚོའྱི་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་བདེ་དོན་རང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཕོགས་གཞན་དེ་དགེ་
རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་མཐུན་རེན་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འད་ཞྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ ༢༢ དེའྱི་སོར་སོབ་ཚན་ག་རེ་ག་རེ་བངས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེར ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་ཐོན་མཁན་གངས་ཀ་འདྱི་ངས་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང།  སོན་ཌར་ཁག་ཅྱིག་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་སྒྱུ་རལ་གྱི་སེ་ཚན་རེད། དེ་བཞྱིན་མ་སུ་རྱིར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་རེད།  མོན་གྷོ་ལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཕ་མའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀ་ལོན་སྦུག་ལའང་ཕྱིན་སོང།  དེ་དུས་ང་ཚོའྱི་ཐབས་ཤེས་ལ་ སོན་
ཌ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་སྒྱུ་རལ་ལེན་མཁན་དེ་དག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  དེར་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་བལྟ་རོག་ ཅྐྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
བསམས་བྱུང་། དེ་ནས་ཡར་སེབས་ཡོང་དུས ། ཕ་མའྱི་གདམ་ག་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད་ལ ། ཕྲུ་གུའྱི་བདག་པོ་ཕ་མ་ཆགས་
ཡོང་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་ལབ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལྟ་བུར་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཚང་
མ་གང་ལྟར་རེས་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིསོབ་གྲྭར་ཕྱིན། དེ་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་
འཛིན་དང་དེ་འདའྱི་ནང་དུ་ཕར་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས།  ད་ལྟ་རང་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན ། ཁྱད་ལས་པ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སོབ་ཚན་ད་ལྟ་གདམ་ ག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་བརངས་བཞག་པ་དང་ཚང་མ་བསོམས་ན་བཅུ་དྲུག་ཡོད།  ད་ལྟ་དུས་ཚོད་འགོ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་དང་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་ལ་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
བཅུ་དྲུག་ལ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཙམ་འགོར་ས་རེད། སར་ཡང་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་སང་
དྱི་བ་བཏང་ཚར་བ་དང་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཚར་བ་དེ་ཚོ་བསྐྱར་ལྡབ་བྱས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་དང་པོ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཁ་སང་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་  ༣ པ་དང་འཕྲོས་
པའྱི་ཐོག་དེ་དུས ་དོགས་གཅོད་ཡོད་ན། ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་སབས་ལ་དོགས་ གཅོད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་
བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
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ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་སབས་ལ་ངས་དང་པོ་དྱི་བ་བཏང་བའྱི་སབས་ལ་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་མ་འབོད་
ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ལན་དེ་དག་གསལ་པོ་མ་གནང་སྟབས། སེ་ཚན་དེའྱི་མྱིང་
བཏོན་དགོས་ཆགས་པ་རེད། དེའྱི་མྱིང་བཏོན་པའྱི་སབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཕག་མཛུབ་ འཕར་ནས་ཧ་
ཅང་གྱི་རབ་ཆེན་ཡྱིན་པ་དང། ཕལ་ཆེར་མྱི་གསོད་ཁག་སོར་བྱས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས་བཀའ་བཀོན་གནང་སོང་།  
མ་འོངས་པ་ལ་དེ་འདའྱི་དྱི་བ་བཏང་ བའྱི་སབས་ལ་ཡྱིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་ པ་རེད་ཅེས་ཡང་ཡང་བྱས་ཏེ་ཧ་ཅང་གྱི་ནན་པོ་
བྱས་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་སབས་ལ་ང་རང་ ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་བཀའ་བཀོན་གཏོང་མཁན་གྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་ དང། བཀའ་བཀོན་ན་མཁན་གྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་
བྱུང་། གང་ལྟར་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་དེའྱི་སབས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་དེའྱི་སབས་
ལ་བསམ་པའྱི་ནང་ལ་ངས་ཚིག་འདྱི་འད་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ལ་བཀའ་བཀོན་བཏང་དགོས་བྱུང་ན།  གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་དེ་ལས་གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་སད་ཆ་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་།  དེ་ཚོ་ལ་འདྱི་ལས་མང་ཙམ་མམ་
ལྷག་པ་གསུངས་དགོས་ པ་འདུག་སྟེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་།  འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད།  
སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་རེད། གང་ཡང་གསལ་བཤད་གནང་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག  འདྱི་ཚོ་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།  འདྱི་སབས་ལ་བཀའ་
མོལ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན།  དེ་འདའྱི་རྱིགས་དེ་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད།  དྱི་བ་བཏང་
པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིད་གཟབ་བྱས་ནས་གཏོང་དགོས་ པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་།  དེའྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་ལ་ག་རེ་
གསུངས་སོང་ཟེར་ན།  འཐུས་ཤོར་གཏོང་མཁན་དེ་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་གཅྱིག་པུ་མ་རེད།   བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་མཐོང་སོང་།  ངས་མྱིང་བཏོན་རྒྱུ་དེ་མ་འགྱིག་པ་རེད།  གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བསབས་དགོས་པ་དེ་མ་
བསབ་ནས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་དང་དེ་ཚོར་བསམ་བོ་ར་བ་ྱིད་ནས་མེད་པར།  ལྷག་དོན་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
བཀའ་དགོངས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་སྱི་ཡོངས་ལ་འགན་ཡོད་པས ། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་མྱི་རྱིགས་
ཤྱིག་གྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།  འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚབ ས་ཆེན་
པོ་དང་ེན་ཁ་ཆེན་པོར་མཐོང་སོང་།  དེར་བརེན་དེ་འདའྱི་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་དེ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།  ང་ཚོ་འདྱིར་ཤེས་
འདོད་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཟེར་ན ། དེའྱི་རྱིགས་དེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་  ༣༠།༤༠།༥༠ རྱིང་ལ་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་དེ་གསལ་པོ་རེད།  དེའྱི་རྱིགས་དེ་དངོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ནག་ེས་བྱས་ན་མྱིང་བཏོན་རྒྱུ་དང་
གསར་ཤོག་ནང་ལ་བཀྲམ་རྒྱུ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་དེའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བཏོན་དགོས་ཀྱི་འདུག  བཏོན་
རོགས་གནང་། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གཞག་རྒྱུ་རེད་དམ་གཞག་རྒྱུ་མ་རེད།  མ་འོངས་པ་ལ་
མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། ཤེས་རྱིག་གྱིས་ཚུར་རྱིས་བངས་པའྱི་རེས་ལ་མྱི་འདྱི་དང་འདྱི་བྱས་པ་དེ་སོན་མ་འཐུས་ཤོར་ གཏོང་
མཁན་ཡྱིན་པར་བརེན ། འདྱི་ཚོ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་གྱི་གསལ་བཤད་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཁ་སང་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་  ༣ པ་དང་འཕྲོས་པའྱི་འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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 ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གསར་པ་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་བ་དང་
སགས་དྱི་བ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འདྱིར་སོབ་གྲྭ་ ཁག་ ༧༢ ཙམ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནང་ནས་ཁ་
སང་ལས་བསོམས་བཏོན་པའྱི་སབས་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་སོ་རས་ཀྱི་སྨན་ཟ་མཁན་ཕལ་ཆེར་ལྔ་ཡྱི་གངས་ཚད་ཅྱིག་བཏོན་
འདུག དེ་མྱིན་ར་བ་ྱིད་ནས་མྱི་འདུག ེ་ཆར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སོན་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ ཁྱད་ལས་པ་ཁྱིད་ནས་
དེ་འདའྱི་སོར་ལ་གོ་རོགས་སེལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  དེ་དུས་སབས་སུ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་པ་ནས་ཟླ་བ་
དགུ་པ་བར་དུ་ལ་ཐག་འཐེན་མཁན་དང་སོ་རས་ཀྱི་སྨན་ཟ་མཁན་སོགས་  ༡༥༠ ང་ཚོས་གཟུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་
འདུག བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་གངས་ཀ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་བཏོན་པ་རེད་དེ།  ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་
དེ་འདའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག  དཔེར་ན་ད་ལྟ་ངའྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དུས ། 
ངའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ནད་པ་ཡོད་བསད་པ་དེ་ཚོས་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན།  ཁོ་རང་ཚོས་སྨན་ཟ་རྒྱུ་དང་ལ་ཐག་
འཐེན་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་འགོས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་གནད་དོན་དེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་
ཆེན་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཏེ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་ཐོག་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་ཤེས་འདོད་བྱུང་། 
 དེ་ནས་མཐོ་སོབ་ལ་སོབ་ཡོན་སོན་མ་དང་མ་འད་བར་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནང་འདུག བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ཡྱིན་ནའང་གོ་ཐོས་སུ་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་དེ་བངས།  མཐོ་སོབ་ལ་ཏག་ཏག་མ་ཕྱིན།  ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་
དུས་སོ་སོ་མ་ཕྱིན་པ་མྱི་གཞན་པ་མྱི་ག་བཏང་སྟེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་སོན་མ་ནས་གོ་མོང་།  སོན་ལ་སྱི་འཐུས་སབས་བཅུ་
གསུམ་པ་སབས་སུའང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  དེར་བརེན་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་བསད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོའྱི་
ཤེས་ཡོན་དང་།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  བཀའ་མོལ་དེ་ཚོ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡོངས་
གགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།  ཚང་མ་ལ་ཅུང་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་།  སོ་སོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་གཞན་པ་
ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་དུ་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། ) གང་ལྟར་ངས་གོ་བ་དེ་
བཤད་པ་རེད།  སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་དེ འྐྱི་དབང་གྱིས་བཤད་པ་རེད།  དེ་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དེར་བརེན་གནས་ཚུལ་གོ་བ་དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད།  བདེན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་དེའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ངས་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་དང་ ། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ཆ་ཚང་བ་མ་ཁེངས་པ་མང་པོ་
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ཡོད་པ་རེད།  དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  དེའྱི་མྱིང་ཐོ་དང་དེ་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་དུས།  དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་བཀའ་འདྱི་དེ་
དཔལ་ལྡན་སྐྱྱིད་སྐྱོང་ལ་གནང་བར་བརེན། ངས་དེའྱི་སོར་ལ་གང་ཡང་ཞུས་ཀྱི་མེད། 
 སོ་རས་ཀྱི་སོར་དེ་ཁ་སང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་
ར་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་སོ་རས་འཐེན་མཁན་དེ་འད་མེད་གསུང་མཁན་མང་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་
དེ་འད་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་རོགས་དང་འབད་བརོན་ཧ་ཅང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བྱེད་དུས་ང་ཚོ་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་
དུས་གཅྱིག་ནས་སྨན་ཞབས་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་རང་བཙུག ས་ཡོད་པ་རེད།  སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་འཕྲོད་
བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་མྱི་ཚོ་ཚུར་སད་བཏང་ནས་ཟབ་སོང་སད།  དེ་བཞྱིན་དུ་
ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་སྱི་མཚོན་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས ། དེའྱི་རྱིགས་དེ་ར་བ་ནས་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  དེ་འད་ར་བ་ནས་མེད་ཟེར་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  བྱས་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལ་ང་རང་གྱིས་ལན་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གང་ཡང་མྱིན།  ནང་དོན་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དེ་འད་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ ༡༥༠ ཞྱིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལ་ཡྱིག་ཆུང་དང་ཡང་ན་སོབ་གྲྭ་
འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་འདུག་ཅེས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་ཐད་ཀར་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་
ཀྱི་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རེད།  དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་ཁོ་ན་གང་ཡང་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་དུས།  དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འད་
ཞྱིག་བཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག  སོབ་ཡོན་མང་པོ་གནང་འདུག་ཅེས་
བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།  དེ་ནས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚབ་ལ་མྱི་གཞན་པ་ གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་དམྱིགས་བསལ་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ར་སོད་བྱུང་བ་
གང་ཡང་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཡོན་དེ་གཏོང་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཏོང་ཐེངས་བྱས་པའྱི་སབས་
ལ་རེས་མ་དེ་མ་བྱས་གོང་ནས་སོན་མའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དང་ ། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འཛིན་བཅར་གྱི་ཐོབ་ཆ་གང་
འད་ཡོད་མེད།  དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཡང་ཡང་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སེ་ཚན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོ་ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བརག་དཔྱད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དེ་དང་མམ་དུ་ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ལྷོ་
ཕོགས་ཁུལ་ཆ་ཚང་ལ་འགོ་བ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བྱང་ཕོགས་ཁུལ་དང་ཤར་ཕོགས་ཁུལ་ལ་རྱིམ་པས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་
དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིདྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སོན་ལ་ཕྱིན་
ཚར་སོང་། ཡྱིན་ཡང་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལུས་འདུག་པ་དེ་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སོར་ལ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་དེ་སད་ཡྱིག་ཙམ་མྱིན་པར ། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་
ཡ་རབས་བཟང་སོད་ལྡན་པ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་དུས།  གསལ་བཤད་གནང་སབས་ཤེས་
རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་དེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་རྱིགས་ལམ་དེ་འད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནང་གྱི་
ཡོད་མྱིན་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། སོན་འགོ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་དུས། ར་བ་དེ་སོན་འགོ་ནས་བཏྱིང་ནས་དེའྱི་སོབ་ཁྱིད་དང་དེ་
འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྱིར་བཏང་ནས་དེ་ཚོ་ཆོས་དགེ་གཅྱིག་ པུར་འགན་འཇོག་བཞག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 དེ་བཞྱིན་བར་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལ་སོབ་གྲྭ་རེ་ཟུང་ལ་བཙན་གཡེམ་གོད་གཞྱི་སེམས་ངན་པའྱི་
ཐོག་ནས་བརས་གཙེས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འད་ཡོང་དུས་སོ་སོའ་ིབསམ་བོར་དེ་
གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ེན་རོག་པར་རྱིས་སོད་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  བྱྱིས་པའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕོགས་གང་ཡོད་ པ་གསལ་པོ་གནང་རོགས་
གནང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་པ་དང་།  དེ་
བཞྱིན་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ ། ད་དུང་ཡང་མྱི་རྒན་པར་འཚེར་སྣང་དང་ཞེད་སྣང་སེབས་དགོས་པ་
ཆགས་དུས། ག་རེ་བྱེད་ཆོག་མྱི་ཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དེ་ནས་གསུམ་པ་དེར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐད་ལ་ཕ་མའྱི་ལས་འགན་དང་སོབ་གསོ་
གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ད་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག  ཕ་མ་གངས་ ༦༣༤ ཡྱིས་མམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་གསུངས་འདུག དེ་ལ་དངོས་གནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་
གནང་རོགས་གནང་།  ཤེས་ཡོན་ཟེར་བ་དེ་ལག་བསྟར་གནང་བར་དགེ་རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་པུས་ཡོང་རྒྱུ་མེད།  ཕ་
མའྱི་འགན་དེ་ཡང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་དུས་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེར་དེའྱི་ནང་དུ་དབུས་དང་སྨན་གཞུང་གྱིས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་ཕྲུག་གྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ཟུར་བཅད་ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་གསུངས་པ་དེའྱི་ནང་ལ ། ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་གྱིས་ཟུར་བཅད་སྨན་པའྱི་ས་མྱིག་གྱིས་ཡོད་
གསུངས་འདུག ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གྲུབ་ཆ་དེ་བྱུང་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན་ད་ལོ་ལྟ་བུར་ས་མྱིག་གྱིས་
ཀ་ང་ཚོས་བསང་ཐུབ་ཡོད་ པ་མ་རེད་ཅེས་གོ་རྒྱུ་འདུག  དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་
རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སོན་འགོའ་ིནང་དུ་རྱིགས་ལམ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་དེ་སོན་འགོའ་ིནང་དུ་ སོབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད།  སོན་འགོ་དང་པོའ་ིསབས་སུ་དེ་འད་བསབ་རྒྱུ་བཞག་ནས་རྱི་མོ་རང་ངོ་སོད་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་དང་ ། སོན་
འགོའ་ིལས་རྱིམ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་དེ་འདའྱི་སོབ་ཁྱིད་ཡོད་པ་མ་རེད།  ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་རྱིགས་ལམ་ སོབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་སཾ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོར་རང་དབང་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་ སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བོད་
སོབ་འཛིན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན ། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་སོབ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དུས་ཚོད་
དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོར་སྟབས་བསྟུན་བྱེད་དགོས་དུས། སོབ་གྲྭའྱི་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

དེ་ནས་བཙན་གཡེམ་དང་བརས་བཅོས། ཐུབ་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཁ་སང་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
དབྱྱིན་སད་ནང་དུ་ཞུས་ན ། zero tolerance ཞེས་བཙན་གཡེམ་གྱི་གོད་གཞྱི་དེའྱི་རྱིགས་བཟོད་ཐབས་བལ་བ་རེད་
ཅེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་མར་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ལ ། བོད་
ཡྱིག་ནང་དུ་ད་ལྟ་བསྒྱུར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་སོན་མའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ཚང་མ་
བསོངས་ནས་ཟུར་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་བྱེད་སྒོ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་བྱེད་ཡོད་པ་རེད།  སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའ་ིངོས་
ནང་ཀང་སོ་སོའ་ིརང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་གང་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དཔེར་ན་སོབ་གྲྭ་ལ་
གནས་ཚུལ་དེ་འདའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འབྱིང་རྱིམ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་པ་ CBSE ཡྱིན་ན། དེའྱི་ངོས་འཛིན་ཡན་ཆད་
ནས་ཚུར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་གནས་ཚུལ་རེས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་
རང་ྱིད་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་རྒྱུ།  སོབ་གྲྭའྱི་མཚན་ཤས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་དུས ། སོན་མ་དང་མྱི་འད་བའྱི་
གོ་རོགས་སེབས་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་འད་མ་ཡོང་བའྱི་ གཟབ་གཟབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྐྱི་རེ་བ་ཡོད། དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་
ནང་ཁུལ་ཐུབ་ཚོད་བཤད་རྒྱུ་སོགས་སོབ་གྲྭའྱི་མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་བདག་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་
ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་རྒྱུ་འགོ་ཁྱིད་ཟབ་སོང་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་སབས་སུ་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་དོ་
སྣང་བྱེད་དགོས་པའྱི་སོར་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ ནང་ཕར་ཕེབས་དུས ། གལ་ཆེན་དུ་བརྱིས་ནས་
སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དང་ཕ་མ།  མ་མ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ།  གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་སོགས་དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་རོག་ཞྱིབ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མྱིན་སོགས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ང་ཚོས་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད། 

དེ་ནས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་སྨན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་དེ་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།   དེ་ལ་
ས་མྱིག་གསུམ་ཡོད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་གཅྱིག དེ་ནས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་ནས་གྱིས་
བཅས་གསུམ་ཡོད།  དེའྱི་ཆེད་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདའྱི་སྨན་པའྱི་
སོབ་སོང་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་དང་བརྒྱ་ཆ་རེ་ཕུད་བསོམས་ཁྱོན་སོབ་ཕྲུག ༢༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་སྱིམ་ལར་ཟུར་སོང་རང་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འགོ་སོང་ཕལ་ཆེར་འབུམ་ལྔ་དྲུག་འགོ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་སོད་ཀྱི་ཡོད།  ད་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་
ཀང་འཕྲོད་མ་སོང་།  དེའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་རད་གཅོད་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  སོན་མ་ཡྱིན་ན་  NET ཡྱིག་ཚད་དང་ད་ལོ་  All 
India Pre Medical Test (AIPMT) ཞེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ཡོང་དུས།  
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ།  དབྱྱིན་སད་ཅུང་ཤོར་འགོ་གྱི་འདུག  གང་ལྟར་ཡྱིག་རྒྱུགས་
གཏོང་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པས་གནད་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་ས་རེད།  ཁ་སང་ང་རང་ཚོའྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་བྱ་དགའ་
བཞེས་མཁན་གྱི་བུ་མོ་གཅྱིག་དེའྱི་ནང་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གས་སུ་འདུག  མོ་རང་ལ་ང་ཚོས་དགོང་མོ་གསོལ་
ཚིགས་ཤྐྱིག་བཀགས་པའྱི་སབས་སུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  མོ་རང་གྱི་གསུང་རྒྱུར་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོབ་ཚན་སོང་
སྟངས་དེ་ཏོག་ཙམ་ནོར་གྱི་འདུག  ང་ཚོའྱི་འཛིན་གྲྭ་  ༡༡ ནང་ལ་སོབ་ཚན་སྐྱེ་དངོས།  Chemistry (བོད་སད་དུ་རས་
འགྱུར་རྱིག་པ་) physics (བོད་སད་དུ་དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་རེད་ ) སོགས་ཤུགས་ཆེ་བ་བལྟས།  འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ སབས་
སུ་ Biology སྐྱེ་དངོས་རྱིག་པ་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་བལྟས་ཡོང་དུས ། ཡྱིག་ཚད་མང་པོ་ཞྱིག་འོག་ནས་ཡར་སེབས་ཡོང་གྱི་
འདུག དེ་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་ནོར་འདུག་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག  དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཚན་རྱིག་ཡོད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ ཚང་མར་ཡྱི་གེ་
བཏང་ནས་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག དེར་འགྱུར་བཅོས་ག་རེ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མྱིན་སོར་
ལ་ཡྱི་གེ་མར་བཏང་ནས་ྱིན་ཤས་ལས་ཕྱིན་མེད། དེའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་གཅྱིག་བསྒུག་དགོས་བསམ་བསད་ཡོད། གྱིས་པ་དེར་
སྱིམ་ལར་ Vidyapeeth ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་ཟབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ཟབ་སོང་གནང་མཁན་
དེ་བརེ་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་མེད་འགོ  ཁོང་ཚོས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོང་བརར་སོད་མཁན་གྱིས་ཙམ་དང་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ལས་རྱིམ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ས་མྱིག་དེ་གྱིས་ང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཕངས་པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་དུ་བསོ་གཞག་བྱུང་བ་དེ་ཡག་
པོ་བྱུང་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་རྱིས་བཞེས་གནང་བཞྱིན་
པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།  དེའྱི་རྱིང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྲན་བུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་བོ་འཚབ་གོས་
ཚོགས་ལ་ཁ་སང་སོན་ནས་བསྟན་ཟྱིན་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་རྱིས་ལེན་པའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྲན་བུ་
འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་སོན་དཔག་གནང་བ་དང་ ། འདྱི་གཞྱི་བཟུང་གྱི་འཐུས་ཤོར་གང་ཉུང་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་
ཡོད་པའང་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་སེམས་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྲན་བུ་འགོ་བ་དེ་རྱིས་ལེན་
པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཆོས་ྱིད་རེད། དེ་གལ་ཆུང་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་ཐུབ་པ་དེ་
མ་འོངས་པར་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུར་བཟོ་ལྟ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ ། སོབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་གྱི་དབང་ཆ་དེ་སོ་སོའ་ིལག་པར་རག་
པ་དེ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་རྱིས་ལེན་གྱི་དུས་ཚོད་མང་མཐའ་དེ་ལོ་གསུམ་བཞག་
ཡོད་པ་རེད།  འཐུས་ཤོར་གང་ཉུང་དང་གང་ཆུང་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རྱིས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དེ་གང་མགོགས་གནང་ཐུབ་པ་
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གནང་རོགས་གནང།  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྱིས་བཞེས་གང་མགོགས་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་ཤོར་དེ་ཆུང་བ་འགོ་གྱི་རེད།  དེར་
བརེན་གང་མགོགས་རྱིས་ལེན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།  རྱིས་བཞེས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་སོབ་གྲྭ་
དེ་དག་གྱི་མྱིང་དེ་གང་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་བ་རེད།  དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་དེ་ཙམ་གསལ་པོ་མེད་པ་ཞྱིག སཾ་བྷོ་ཉས་རྱིས་ལེན་གྱི་ཡོད་པས་ཞེས་གསུངས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ངའྱི་
གོ་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་སོང་། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་དེར་ 
Central School for Tibetans ཞེས་ལབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  མྱིང་དེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་
གྱི་ཡོད། གཅྱིག་ནས་ Central School ཟེར་དུས། Kendriya Vidyalaya ཧྱིན་རྱིའྱི་ནང་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གྱི་ཞྱི་དག་གྱིས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མའྱི་ ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཕེབས་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཆགས་དུས ། Central School 
Kendriya Vidyalaya ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དེ་ལ་མཐོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཟུར་དུ་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་གནང་བ་དེ་ for Tibetans ཞེས་ལབ་དུས། མྱིང་དེས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་དེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱིང་དེའྱི་མམ་དུ་སེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  
དེ་བཞྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་པ་རླབས་ཆེན་གྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་པའྱི་ཆེད་
དུ་ཟུར་དུ་གཞྱིེས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཐུབ་པ་དེ་དག་དངོས་གནས་ཧ་སངས་དགོས་པའྱི་མཛད་རེས་ཆེན་པོ་རེད།  
ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུར་མྱིང་དེ་རང་འཇགས་གནས་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་གཏན་འཁེལ་མེད་པ་དང་གཏན་འཁེལ་ཟྱིན་ཡང་བཟོ་བཅོས་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་
དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད།  Sambhota Central School for Tibetans ལ་བསྒྱུར་ཡང་  Central School for 
Tibetans ཞེས་པ་མྱིང་དེ་གནས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་གྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ལས་བསོམས་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་བྱེད་སྒོ་གཙོ་བོ་དེ་ཤེས་སོད་
གཙང་གསུམ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  རང་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ལོ་  ༡༦ ཙམ་ཞྱིག་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་
ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསད་པ་རེད། དེ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སོད་པ་དེར་བརྱིས་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་
རང་གྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཕག་བསྟར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་སོབ་གསོ་སོད་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ་འཆར་གཞྱི་གང་འད་ཡོད་དམ།  དེ་ལ་སོབ་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་ཡོད་དམ་མེད།  གཙོ་བོའ་ིའགན་དེ་ཆོས་དགེ་རྣམ་པ་ཚོས་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ ། དེའྱི་འགན་དེ་དགེ་
རྒན་ལས་བྱེད་ཚང་མར་ལས་འགན་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།  འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་སོད་པ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་གྱིས་གནང་སོང་།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
སེམས་ལ་གཞག་གྱི་ཡྱིན། མྱིང་གྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་རྱིས་ལེན་ཚང་མ་ཟྱིན་མེད་དུས་ཅུང་ས་དགས་ཀྱི་མེད་འགོ  སྱིར་བཏང་སཾ་
བྷོ་ཉ་རང་ལ་བཞག་རྒྱུར་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་འཆར་གནང་ཡོང་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་
ནས་ Central School for Tibetans ཞེས་བཞག་ཀང་འཇོག་ཆོག་མྱིན་དེ་ཧ་གོ་གྱི་མྱི་འདུག  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བགོ་གེང་ཡང་ཕྲན་བུ་བྱུང་སོང་།  ཡྱིན་ཡང་སོབ་གྲྭ་ཚུར་ལེན་ཚར་བ་དང་སགས་ནས་སོབ་
གྲྭའྱི་མྱིང་གཏན་འཁེལ་བ་ག་རེ་ཆགས་མྱིན་སབས་དེར་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་བཀའ་
གནང་བ་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ལ་གཞག་གྱི་ཡྱིན། 
 ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་དུ་སོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་གསུངས་དུས། 
ར་བའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་བཞྱི་ཡྱི་ནང་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་འདས་པའྱི་ཡ་
རབས་ལུགས་བཟང་དེ་དག་གྱི་ཐད་ཧ་ཅང་ནན་ཏན་གྱི ས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  གཙོ་བོ་དགེ་རྒན་དང་ཆོས་དགེ  དེ་
བཞྱིན་མ་མ་དང་ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་གཙོས་པའྱི་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་ པ་རེད་ཅེས་ཞུས་
པ་ལས། དེ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་སོབ་དགོས་ཟེར་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དུས་ཚོད་ཀྱི་
རེན་པས་དྱི་བ་དེར་ལན་འདྱི་རང་གྱིས་འཐུས་པ་བྱས་ནས་ངས་རྒྱས་བཤད་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ ས་ཀང་འདྱི་རུ་
གཞག་ཆོག་པར་ཞུ། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འཚམ ས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་སགས་
ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རང་ྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཁག་གྱིས་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དང་པོར་དེ་རྱིང་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་
ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ནས་གནས་ཚུལ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རང་ྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། 
 གནས་ཚུལ་དང་པོ་དེ་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན།  ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་རྒྱུར་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡང་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་
གནང་མེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དུ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དེ་ཤེས་
ཡོན་ཡག་ཤོས་དེ་ཚོ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་དགོས་པ་དང་མཐུན་རེན་ཡག་ཤོས་སར་དགོས་པ་བཀོད་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་དེང་
སང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་དགེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་
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མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ལོ་བཅུ་ཙམ་བྱེད་མོང་བའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དེ་གངས་
ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ནང་གྱི་ལས་བྱེད་གནས་རྱིམ་ ༡༡ ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་དང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་བཅུ་ལྷག་དགེ་
རྒན་བྱས་མོང་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་འད་ པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དགེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཞན་པོ་
ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སབས་སོན་མའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ཡང་རེད། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབེལ་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རེས་མང་པོ་ གཞག་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་དང་པོ་དེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྐྱིའྐྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་སད་ཡྱིག་བསེས་ལྷད་ཀྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད།  དེ་རྱིང་ངས་ཞུ་རྒྱུར་སོབ་ཕྲུག་བསེས་ལྷད་ཀྱི་
སོར་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་རྒྱུན་དེ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསད་དུས ། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་
སོབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་བསེས་ལྷད་མམ་དུ་བྱུང་དུས། དེའྐྱི་རེན་
གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེར་མས་ཆག་དང་ཕན་གནོད་གང་འད་འགོ་གྱི་འདུག  སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་  ༨༥ 
ཙམ་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆགས་པའྱི་གོ་ཐོས་འདུག  དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན ། སྱི་ཡོངས་བཙན་བྱོལ་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཛིན་རྱིམ་འོག་མ་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡང་དེ་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུར་ང་རང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན ། སོབ་གྲྭ་ཁ་
ཤས་ནང་དུ་འགོ་སོང་ང་ཚོས་བཏང་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་པུ་ར་རྒྱུ་དང།  ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གཙང་མ་བསད་རྒྱུར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་གན ས་ཚད་དང་བོད་ཡྱིག་ཤེས་ཚད་ཚང་མའྱི་
ཐད་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་ཏེ་སྱིད་བྱུས་གང་འད་
འཛིན་དགོས་མྱིན་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་གྱི་འདུག  ངས་སོན་མ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་དེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན།  འོན་ཀང་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ལ་འཛིན་ཁང་དང་རེད་ཐང་སོགས་ཡག་པོ་ཡོད་
པ། གངས་སྐྱྱིད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པར་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང་།  འཛིན་
ཁང་ཉུང་ཉུང་དང་རེད་ཐང་མེད་པ། སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཁང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་ཚར་དུས། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལ་ཐོན་ས་མེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་སོབ་མ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་པ་དེ་དག་དེང་སང་སོབ་ཕྲུག་དེ་འད་མེད་པ་ཡྱིན་དུས ། ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་བར་ལ་འབེལ་བ་གནང་།  བཀའ་
མོལ་ཞུས་ནས་ཕན་ཚུན་ཏོག་ཙམ་ཟླ་སྒྲྱིལ་གཏོང་རྒྱུ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེ་ཚོར་བལྟ་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་སེབས་
འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 

གསུམ་པ། གོང་དུ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་སོར་ལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། གངས་སྐྱྱིད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་མཚོན་ན་
སོན་འགོ་གཅྱིག་པུར་ཕྲུ་གུ་ ༡༦༠ ལྷག་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
འཛིན་ཁང་དཔེ་ཆུང་ཆུང་རེད། གཡས་གཡོན་གང་དུ་འགོ་ས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཡར་འཛུལ་བ་དང་ཁང་
པའྱི་འོག་ལ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་དུས་ལ་ས་ཡོམ་སོགས་ཀྱི་གོད་ཆག་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ེན་སྲུང་གྱི་སྒོ་དེ་འད་ཕྱིར་འདོན་ས་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེར་བརེན་ེ་སོན་ར་སར་ས་ཡོམ་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་པའྱི་སབས་སུ་ཚོར་བ་དང་པོ་གངས་སྐྱྱིད་
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དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལ་ཁ་པར་གཏོང་དགོས་ པ་བྱུང་སོང་། ཁང་པ་དེར་གཅྱིག་བྱུང་སོང་ན ། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཡར་
མར་ཐོན་སའྱི་ེན་སྲུང་གྱི་སྒོ་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་ཕ་མའྐྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དེར་སྒོ་འབུད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
བཟོས་ཀང་། དེ་འདའྱི་དཔལ་འབྱོར་འཚོལ་སྒྲུབ་དོན་ཕན་སོན་པ་དེ་འད་བྱུང་མ་སོང་།  སོབ་ཕྲུག་གྱི་བདེ་འཇགས་དང་དེ་
ཚོའྱི་ཐད་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད་ལ་ལྟོས་ན ། 
ཕྲུ་གུ་ ༣༠༠ ཙམ་ཡོད་ཀང་སོབ་གྲྭའྱི་ཚད་དངོས་གནས་ཤྱིག་འཇལ་བ་ཡྱིན་ན།  དེའྱི་ནང་དུ་དངོས་གནས་སོབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་
དང་དེའྱི་ནང་གྱི་འཛིན་ཁང་དེ་ཚོ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་འདུག  འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པ་ བར་དཔེ་སྟོན་འོག་མར་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཞྱི་པ། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་རེས་སུ་རྒྱན་བརྒྱབས་ པ་གཞྱིར་བཟུང་བོད་
ཁྱྱིམ་སོགས་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་བཏང་ བའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད།  སོབ་གྲྭ་གཞན་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཚུར་འཛུལ་མ་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་བབ་ཐོག་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་
གནས་སོས་བཏང་ནའང་འད། ཡང་མྱིན་ན་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སོན་མ་རང་ྱིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ཡོད་པ།  དེང་ཚུར་དཔེ་
སྟོན་ལ་འཇུག་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན ། དེ་ཡར་འཇུག་ཆོག་རྒྱུའྱི་ལམ་དེ་ཡང་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད་འདུག  ཕར་འགོ་རྒྱུ་དེ་
རྒྱན་བརྒྱབས་ནས་སྟབས་བདེའྱི་ངང་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དེ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བར་གེང་སོང་བྱུང་བའྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་
ཨ་རྱིར་ཟབ་སོང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཚུར་མ་ལོག་པའྱི་སོར་དེར་ངས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་ར་བའྱི་འགེལ་བཤད་གསལ་པོ་གནང་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་དེ་གཅྱིག་པུའྱི་སྐྱོན་རེད་དམ།  ཡང་ན་
དགེ་རྒན་དེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སྟངས་དེ་གང་འད་བྱས་པ་རེད་དམ།  དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལ་དགེ་རྒན་  ༢༠ ལྷག་ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས་དགེ་རྒན་དེ་འད་ཞྱིག་འདེམས་ནས་ཨ་རྱིར་ཕྱིན་པ་དང་པོ་ཧ་གོ་མྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་གོ་མྱི་འདུག  དེ་
བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ཕག་སེལ་དགེ་རྒན་ཚོས་ཀང་གོ་མྱི་འདུག  ཕྱིས་སུ་ཚུར་ཡོང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ལབ་གེང་བྱུང་དུས ། 
གནས་སྟངས་དེ་སྦྱིར་ལངས་ནས་དགེ་རྒན་མང་པོར་བསམ་ཚུལ་འདུག  ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་
ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་ཟེར་མཁན་འདུག  དེ་སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སད་ཆ་རེད།  གང་ལྟར་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་མཁན་དེ་
སུས་འདེམས་པ་རེད་དམ།  ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་རེན་དང་སོད་པ་གང་ལ་བལྟས་པ་རེད་དམ།  ཁ་སང་གསུངས་སོང་།  ཡྱིན་
ནའང་དེ་འད་འདེམས་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཡོད་ན ། སོབ་གྲྭའྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་འགན་འཛིན་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་
འདེམས་པ་རེད་དམ།  ཐད་ཀར་གོང་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་དགོས་ལབ་ནས་འཁྱིད་ནས་ཕྱིན་པ་རེད།  གལ་སྱིད་དེ་འད་ཡྱིན་ན་
འགན་དེ་དགེ་རྒན་དེ་གཅྱིག་པུས་མྱིན་པར ། འབེལ་ཡོད་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་མཁན་ལའང་འགན་ཡོད་དམ་མེད།  (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་དུ་བསྡུས་རོགས་གནང་། ) ལགས་སོ། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དེར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྱིས་ལེན་སྟངས་སོར་ལ་ཡྱིན།  དེའྱི་སོར་ལ་སྱིར་བཏང་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་
མེད། ཡྱིན་ཡང་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་སོན་འགོ་ ཁག་ ༣༣ དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༤ རྱིས་ལེན་སྟངས་དེའྱི་སོར་
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བསམ་ཚུལ་དེ་ང་ཚོས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་གང་ཞྱིག་རྱིས་ལེན་ཞུས་ཀང་།  རྱིས་ལེན་
སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་དང་དགེ་རྒན་འགོ་མཁན་ཚང་མ་ཕར་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ཚུར་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཡང་གཟྱི་
བརྱིད་ལྡན་པ་དང་།  གུས་ཞབས་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་ལེན་རྒྱུ།  ད་བར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་དག་ལ་གུས་བརྱིའྱི་ཕེབས་
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སྐྱེལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཛད་སྒོ་དེ་འད་ཚོགས་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད་ཤག་བྱས་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་
སབས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་བཏང་ནས་དེ་རྱིས་ལེན་ཤོག་ཅེས་བཤད་ནས།  
རྱིས་ལེན་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་མཛད་སྒོ་དང་དེ་འད་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐད་ནས་ལེན་ཤག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ངས་
འདྱིར་རྱིས་ལེན་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ད་བར་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་མཛད་སྒོ་འཚོགས་ནས་
མཇལ་དར་གཅྱིག་ལས་མ་བྱུང་ཡང་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་གནང་ན་ཞེས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཐའ་
མཇུག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་དུས་ཚོད་ཡོལ་བས་ངས་འདྱིར་བསྡུས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དགོངས་འགལ་མེད་པ་ ཞུ། ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  བཀའ་ཤག་མམ་དུ་གོ་ བསྡུར་བྱ་དགོས་པ་དང་།  དེ་འདའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརེན་ནས། ད་ལྟ་སར་མ་ ༨ ཙམ་ཞྱིག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་འགངས་དགོས་བྱུང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་འདྱི་ཁ་
ཤས་དང་འབོད་སྐུལ་ཁག་ཅྱིག་གནང་སོང།  སྱིར་བཏང་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་ཏོག་ཙམ་སར་ཆ་དགོས་པ་དང་།  
ཏོག་ཙམ་ཆུང་དགས་མྱིན་ནམ་གསུངས་པ་དེ། ང་རང་ཡྱིན་ན། ག་ཚོད་ཅྱིག་སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན། བར་ལམ་ཕོགས་སར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་སེ་ཚན་ཚང་མའྱི་ནང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དེ་ཁ་སང་སོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
བཀའ་གནང་སོང། གང་ལྟར་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དེ་ལ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ ས་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་དེ་འདའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ང་ཚོས་སྐྲུན་
དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ལ་སོ་སོ་སྒེར་ཐོག་ནས་མོས་མཐུན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་འཛིན་སྐྱོང་
ཆ་ནས་གཞན་པ་ལ་སྟབས་བསྟུན་བྱ་དགོས་དུས། ལྷག་པར་དུ་འགོ་གོན་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་གྱི་ལས་འཆར་དེ་འད་ལ་རོགས་
རམ་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་རག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་དང་ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དེ་འདའྱི་
ཐོག་ལ་རོགས་རམ་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རོབ་ཚོད་འད་པོ་ཞུས་ན།  
དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ཚོ ར་ཆ་བཞག་ན། སོབ་སྱི་ལ། སོབ་སྱི་གོ་རྱིམ་དང་པོ་དེ་ལ་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་  ༢༡༣༣༩ 
འདུག སོབ་སྱི་གོ་རྱིམ་གྱིས་པ་དེ་ལ་ ༢༠༢༧༢ མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ལ་སྟོང་ཕྲག་  ༡༩༢༠༥ འབྱིང་རྱིམ་སོབ་
གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ལ་༡༧༢༨༥ གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་  ༡༧༢༨༥ གང་ལྟར་འབྱིང་རྱིམ་དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་
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གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཕོགས་དེ་གཅྱིག་པ་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ནང་ཕོགས་རྱིམ་གཅྱིག་པ་སད་
དགོས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན།  ད་དུང་ང་ཚོས་ག་ཚོད་སར་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཐབས་ཤེས་ཏན་ཏན་གནང་རྒྱུ་དང་དེ་འདའྱི་ཐད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་སད་ཡྱིག་བསེས་ལྷད་དང་འབེལ་བའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་སོར་ལ་དགོངས་འཆར་
ཞྱིག་གནང་སོང། བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་ཀང་གནང་སོང།  དེའྱི་ནང་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་སེབས་པ ར་བརེན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
ཏན་ཏན་སད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ བསེས་ལྷད། འདེས་སད་ཅེས་པ་དེ་རེད།  དེ་ག་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ཁ་སང་གཅྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱིས་ནང་དེང་སང་ནེ་པ་ལཱྱིའྱི་སད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་སེབས་
ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་སོན་མ་ཡྱིན་ན། བསེས་བསེས་བཏང་ནས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོད་ པ་རེད། དེང་སང་ནེ་པ་ལཱྱིའྱི་
སད་རྒྱག་མཁན་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུག  དེའྱི་སད་དེ་རྒྱུན་སོད་བྱེད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེར་བརེན་ད་གྱིན་དགོངས་
འཆར་གནང་བ་བཞྱིན། ན་ནྱིང་ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོད་དང་བཅས་པས་བཀའ་བསྡུར་ནང་། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་
ནང་ཧྱི་མ་ལཱ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཟུར་དུ་གཞག་རྒྱུ་མེད་དམ་ཟེར།  དེ་གཅྱིག་བཞག་ན།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་བོད་
ཡྱིག་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་བཞྱིན་རེས་ཟྱིན་གྱི་མྱི་འདུག  དེར་བརེན་ཟུར་སོང་སོད་རྒྱུ་དེ་འད་ལ་ཡང་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་བ་འདུག གྱིས་ནྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་བསེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  ཁོ་རང་རང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ནང་
ཤན་ཤུགས་གང་ཡོང་ནའང་དེ་ག་རང་ནང་བསད་རྒྱུར་ཡག་པོ་མེད་དམ་ཟེར།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེའྱི་སྒང་ལ་གོམ་པ་ཞྱིག་སོ་
བཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཁང་པ་གུ་དོག་པོ་དང་ེན་སྲུང་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་
གནས་མོས་མཐུན་ཡོད། ང་རང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་མར་བལྟ་བར་ཕྱིན་དུས།  དེའྐྱི་སོར་བཀའ་མོལ་ཞུས་མོང།  དེར་བརེན་དེའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སྒོ་འཐོལ་པ་དེ་འད་གང་དུ་བཟོ་དགོས་པ་འདུག ལྟ་གྱི་ཡྱིན།  དེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་རྒྱུ་མཚན་
གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ན་ནྱིང་ཕྲུ་གུ་ ༦༠ ཡས་མས་གསར་འཇུག་བྱས་པ་རེད།  དེ་དུས་སོབ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རེད ། སཾ་བྷོ་
ཉའྱི་འགན་འཛིན་ཐོག་ནས། དེ་འད་བཅུག་ན། ས་སྟོང་མྱི་འདུག གང་བྱ་དགོས་པ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་
བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྒང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ཁོ་རང་ཚོ་དེའྱི་ཁོངས་ལ་འཛུལ་གྐྱི་ཡོད་པར་བརེན། 
དེ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་དགོས་པ་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།  སྱི་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་རོགས་དེ་
ཡག་པོ་ཞྱིག་བསེབས་དགོས་དུས། ཕ་མ་ཁ་ཤས་མེག་ལོར་གྷན་ཇྱི་ནས་མར་གཏོང་མཁན་ཡོད་ པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས ་
མྱིག་ལོར་གྷན་ཇྱིར་སོབ་གྲྭ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། མར་བཏང་བར་བརེན་དེ་ཡག་པོ་རེད། དེ་ང་ཚོས་འཇུག་ཨེ་ཐུབ་བལྟ་དགོས་ པ་
རེད་ཟེར། དེ་དུས་བསམ་བོའ་ིགཞྱི་ར་འད་པོ་དེ་བཞག་པ་ཡྱིན། 

ད་ལོ་དེ་ལས་མང་བ་ཞྱིག་བཅུག་ཡོང་དུས། མཐུན་རེན་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཆགས་སོང།  ཆགས་ཀང་དེ་
དུས་གལ་ཆེ་གལ་ཆུང་བརྱིས་ཏེ།  འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས།  གང་ལྟར་ང་ཚོས་དེ་འད་ཞྱིག་བརྱིས་ཏེ་འདྱིར་བཞག་པ་
རེད། མདུན་དེར་འཛིན་ཁང་ཉུང་དགས་པ ར་བརེན། མདུན་གྱི་ས་ཆ་སྟོང་པ་དེའྱི་སྒང་འཛིན་ཁང་འཕར་མ་བརྒྱབ་རྒྱུར་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས། འདྱིར་ང་རང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྒོ་ཆ་ཚང་ཚར། རོགས་རམ་ཐོན།  ཕལ་ཆེར་མགོགས་
པོ་གོང་སེ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཁ་དེ་ཚོ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ན། ཨར་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྐྱི་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གྱིས་པ་དེ་མ་གྱིའྱི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཆེ་བ་དེའྱི་ནང་ལ་དངོས་འབེལ་སྦུ ག་སུབ་དོག་པོ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད་འདུག  དེ་རྒྱ་
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བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མཚམས་མཚམས་དངོས་གནས་དང་པོ་བཙུགས་དུས་ནས་ཏོག་ཙམ་བོ་ཁོག་ཆེ་ཙམ་བྱས་ནས།  
རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བཙུགས་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཨ་དེ་འད་དན་གྱི་འདུག  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུ་དགོས་ པ་རེད། དེར་
བརེན་སཾ་བྷོ་ཉ་འགན་འཛིན་མམ་དུ་ང་ཚོས་ས་ཆ་དེ་འད་ཁ་ཤས་ ལ་བལྟས་པ་རེད།  དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་བལྟས་ པ་རེད། 
ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ད་ལྟ་དེའྱི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་ སོབ་གྱིང་ཕོགས་ལའང་བལྟས་པ་ཡྱིན།  བལྟས་ནའང་ཁྱུ་གཅྱིག་ལ་ས་ཆ་
ཡག་པོ་ཞྱིག་རག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ལས་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ ར་བརེན། མཚམས་དེ་
ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གཞག་རྒྱུ་ཡོང་འགོ། ད་ལྟ་སོན་ལ་ལྷན་པ་རྒྱག་པ་ལྟར།  མང་པོ་བྱས་ན་ཆོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ང་
ཚོས་གནས་སབས་ཕར་བཞག་པ་ཡྱིན། མ་གཏོགས་མ་གྱི་ལ་ཕྲུ་གུར་རེད་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་ང་ཚོས་མ་གྱིའྱི་སོབ་
གྲྭ་དེ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་བར་ཡོང་རྒྱུར་ CBSE ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུས་པ་རེད། སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་རང་གྱིས་མ་
གྱིའྱི་ CBSE གཙོ་འཛིན་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ ཏེ་དེ་འད་བྱས་པ་རེད།  འོན་ཀང་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་དེ་འགྱིག་མ་
སོང་། ས་ཁག་བདག་ཐོབ་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཐོག་ལ་ཤར་བསྐྱོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ནས་འདྱི་ལྟར་སྙན་སེང་ཞྱིག་ཞུས་ན།  དགོངས་
པར་འཇགས་རྒྱུའྐྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་མངའ་ཡྱི་རེད་བསམས་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གྱིས་ནྱི་སོབ་གྲྭ་རང་ཐོག་ལ་དངོས་
གནས་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརེན་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་
ཚོགས་པ་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་བྱུང་ན། དེ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་མར་གུ་ཤངས་ཞྱིག་ཐེབས་མྱི་ཡོང་ངམ་སེམས།  དེ་འད་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚུར་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ལ་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚུར་ག ཏོང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་འདུག  དེ་ཚོར་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་གསུངས་པ་དེ།  ར་བའྱི་སོབ་འཇུག་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སེ་ཚན་རང་ལ་སད་
ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐེ་ཇུས་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་མེད། གང་རེད་ཟེར་ན།  ཁོ་རང་
རང་དབང་ཞྱིག་ཐོག་བཞག་ན།  ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་ཐོག་མ་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ བའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚད་
ཅྱིག་བཞག་སྟེ། ཚད་དེ་ནས་དེའྱི་སོན་ལ་འཇུག་མཁན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། བར་ནས་ལས་བྱེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་
བསལ་རེད། དེ་མྱིན་པར་བཅུག་ན། ཕྱི་ལོགས་ནས་མམ་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་བཞྱིན་ཕྱིན་མེད་པ ར་བརེན། གནས་
སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་འད་པོ་ཞྱིག གཙང་མ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སོན་མ་ནས་དེ་འདའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཟྱིན་གནང་
འདུག དེ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་དཔེ་སྟོན་དགེ་རྒན་བུ་མོ་དེའྱི་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་གང་འད་རེད་གསུངས་པ་དེ། དཔེ་
སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་དབང་མོར་འདེམས་སྒྲུག་དེ་ར་བའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཚན་རང་ནས་གནང་བ་རེད། དཔེར་ན། 
སཾ་བྷོ་ཉ་རང་ནས།  ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན།  གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་གྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། 
དགེ་རྒན་གྱིས་པོ་གདམ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ས་མྱིག་ཕུལ ། གཅྱིག་སཾ་བྷོ་ཉ་ལ་ཕུལ་ བ་རེད། སཾ་བྷོ་ཉའྱི་ཐོག་ནས་
འདེམས་སྟངས་དེ་སཾ་བྷོ་ཉ་སྱི་ཁྱབ་རང་ནས་བདམས་ཏེ་བཏང་བ་རེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་བདམས་པ་དེ་འདེམས་སྟངས་
དེ་འད་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས ་མཇུག་གང་འད་བྱས་ཏེ་བདམས་ པ་ཡྱིན་ནམ་བསམས་ནས་སོབ་གྲྭ་ལ་སད་ཆ་ཞྱིག་འདྱི་
བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  སྱིར་བཏང་ལོ་  ༡༥ ལྷག་ཅྱིག་ཕ་གྱིར་ཞབས་ཕྱི་ཞུས།  ཤེས་ཚད་ཐོག་ནས་ཀང་གཙུག་ལག་རབ་
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འབྱམས་པ་ M.A སོབ་སོང་ཡོད་པ་གཅྱིག་བྱེད། རྒྱུན་གཏན་ནས་སོབ་སོང་དང་ལས་ཁུར་དེ་ཚོར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་དེ་འད་ཞྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚང་མས་འདེམས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སཾ་བྷོ་
ཉར་ཡྱིན་ནའང་རེས་མ་དེའྱི་གས་དེ་ཏོག་ཙམ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་བཟོ་དགོས་སོར་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་མར་བཀའ་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ ཁག་ ༣༣ དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ ཁག་ ༤ རྱིས་ལེན་རྒྱུ་དེའྱི་སོར།  རྱིས་
ལེན་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་དགོངས་འཆར་གནང་སོང།  དེ་འད་རང་ཏག་ཏག་མ་རེད།  ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་རྱིས་ལེན་པར་ཆེད་
མངགས་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཕྱིན་པ་རེད།  ཕྱིན་ནས་མ་གྱིར་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཏོག་ཙམ་བསད་པ་རེད།  
གང་རེད་ཟེར་ན།  བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཡྱི་གེ་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་རོགས་མ་བྱས་ནས་སྒུགས་
གནང་རོགས་ཟེར་ནས་བསྒུགས་པ་རེད།  དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ན་ནྱིང་ གྐྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ཕུལ་ཡོད།  དགེ་
རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་མཇུག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་རྱིས་སོད་ལེན་བྱུང་བའྱི་མཚམས་ལ་ཁོང་ཚོར་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་
ང་ཚོས་རོང་བརྡའ་བརྒྱབ་དགོས།  ཁོང་ཚོར་དགའ་སྐྱེལ་ཡག་པོ་ཞུ་དགོས་ པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་གཅྱིག་ གཞག་
ཡོད་པ་རེད། གཞག་ནས་ཁ་སང་དེར་དགེ་རྒན་ ༤ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྱིས་སོད་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་
ནང་ལ་དགེ་རྒན་ ༤ མ་གཏོགས་མེད་པར་བརེན། ཁོ་ཚོར་ས་གནས་རང་ནས་གསོལ་ཇའྱི་ PARTY འད་པོ་དེ་ཕུལ་འདུག 
དེས་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་དེ་ལས་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་རེས་སུ་དངོས་གཞྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིེས་ ལེན་པའྱི་སབས།  རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་རྣམ་
པར་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དང་པོ་ནས་ཞུ་རྱིས་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཞེས་དེ་འད་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཕལ་
ཆེར་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྱི་བ་དེ་རྣམ་གངས་མ་འད་བ་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  གཅྱིག་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སྐྱོང་གཅྱིག་ལྕོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།  ཁ་སང་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལས་འཕྲོས་
པའྱི་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  གཅྱིག་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  
ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སོན་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཞུས་གནང་སོང། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་གྱི་
དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་ལས་བསོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་སྟངས།  གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
དངོས་གནས་རེས་སུ་ཡྱི་རངས།  མས་མོང་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་འད་པོ་བྱུང་
སོང་སམ། དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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དང་པོ་དེ་ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཆགས་མདོག་ཁ་པོ་འདུག  ང་རང་ཚོ་བཀའ་ཤག་སབས་༡༤  
པ་ཕེབས་ནས། གསར་བཏོད་ས་ཤོས་དེ་གཟའ་སེན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གུང་གསེང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཕག་ཚོད་  ༦ པ་བར་ལས་ཀ་
བྱ་རྒྱུའྱི་ང་ཚོར་ལམ་སོལ་ཞྱིག་བཏོད་པ་རེད།  དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སོན་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  དེའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མས་གཟའ་སེན་པ་དང་པོ་དེར་ལྷན་འཛོམས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། ལྷན་ཁང་སོ་
སོ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་གོ་བསྡུར་སང་བཤད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་
གསུམ། ལོ་གྱིས་མྱིན་ཙམ་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས།  དེ་འདའྱི་ལྷན་འཛོམས་དེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ག་ཚོད་
བྱུང་སོང། གསོས་ཡོད་ན།  གསོས་པ་གང་གང་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  ངས་དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་དེ་དྱི་བ་གྱིས་པ་དེ་དང་འབེལ་བ་བཏགས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ངས་ང་རང་ཚོའྱི་ན་ཆུང་ཚོ་ལ་བསམ་
ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་པ་རེད།  དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ེན་སྲུང་བྱ་
དགོས་པ་དེ། ན་ཆུང་བུ་མོ་ཚོ་ེན་སྲུང་བྱ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། འགན་ཆགས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས།  ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གང་ དང་གང་
ཡོད་མེད་དེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་རེད།  ཏན་ཏན་རེད།  ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཤེས་དགོས་པ་དང་མང་
ཚོགས་ལ་ཤེས་རོགས་ཡོད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་གཏན་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
མར་བཤད་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་སངས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།  དེ་ཚོ་མྱིའྱི་
བཟང་སོད་ཀྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། རྒྱུན་གཏན་ནས་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་མ་ལྷག་པའྱི་ཆེད་དུ།  གཅྱིག་
གྱིས་གཅྱིག་ལ་བྱ་སྤུ་གནོན་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས།  དོ་སྣང་དང་འགན་ཁུར་བྱ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ངས་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན།  རེས་གཟའ་སེན་པ་གསུམ་པ།བཞྱི་པ།  གྱིས་པ། གསུམ་
པ། བཞྱི་པ་ནས་མར་གུང་གསེང་མང་པོ་ཡོད་པ་དེས་ཕྲུ་གུ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཚར་ བའྱི་ཕ་མ་ཚོ་ལ་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་
པོ་འདུག སོ་སོ་འད་པོ་ཆ་བཞག་ན། ངོས་ལེན་ཞུ་དགོས་པ་རེད། གཟའ་སེན་པ་གྱིས་པ་དེ་གུང་གསེང་བྱས། དེའྱི་སྒང་གྱི་
ྱིན་མ་གྱིས་གསུམ་བྱས་ན། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཡས་མས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་རྒ ས་འཁོགས་ཐུག་པར་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་
དེ་འད་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་སྒེར་ཁ་ཤས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པས་གཞོན་སྐྱེས་ན་ཆུང་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་
བསམ་བོ་མ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས།  སོན་མ་ནས་སད་བརྒྱབ་རྒྱུ་བྱུང།  གོང་དུ ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ཕྲུ་གུའྱི་འཚར་ལོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕ་མས་ཀང་འགན་ཁུར་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས། དེར་བརེན་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་ྱིན་མོའ་ིསོབ་གྲྭ་རེད།  སོབ་གྲྭ་ཚར་ནས་ནང་ལ་ཡོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། ནང་ལ་བསེབས་པ་དང་ཕ་མ་ཚོས་ནང་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་
དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ཕག་ཚོད་ ༦ པ་ལས་ཁུངས་ནང་བསད་པའྱི་རེས་ནང་ལ་སེབ ས་པ་དང་ཞལ་ལག་
བཟོས་ནས། ཕྲུ་གུ་ཚོས་འཕག་ཙག་བརྒྱབས་ནས་གྱིད་ཤོར་གྱི་རེད།  གང་ཡང་བསབས་ས་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་གྱིད་
ཤོར་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། 

དེ་དེ་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་པའྱི་སབས་དེར། གངས་སྐྱྱིད་ཙམ་མ་རེད། ས་གནས་གང་ས་གང་
དུ་ཕག་ཚོད་ ༦ པར་འགོ་དུས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་བདག་མེད་ལ་གང་ས་གང་ལ་འཁྱམ་འགོ་དུས།  དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་
མ་ན་ཆུང་བུ་མོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སེམས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག  སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་མྱིང་ཐོན་ཟེར་ན་གདོན་རྒྱུ་
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ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  ནང་ལ་བཅུག་ནས་སྒོ་ལྕགས་བརྒྱབ་ན་ནྱི་མ་འགྱིག  ཕྱི་ལ་ནྱི་གཏོང་དགོས་པ་རེད། གང་བྱ་ཡོང་
བསམས་པའྱི་དངངས་སྐྲག་ཅྱིག་དང་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་བརྱིས་པ་རེད།  གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་བརྱིས་པ་
བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་དང་ཕྲུ་གུའྱི་ེན་སྲུང་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་
པ་བཞེས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  ར་བའྱི་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་སོང།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཟོད་ བསན་ར་བ་ནས་གནང་ཐབས་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས།  དེའྱི་ཚིག་རྱིག་ཤོས་དེ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཏང་ བ་རེད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་འཚོགས་པ་དང་དགེ་སྱི་དང་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་ཚང་མ་
ལོགས་འཛོམས་པ་ཙམ་གྱིས་ེན་སྲུང་དེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ཅྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དེ་ལ། ཁ་སང་སོན་མ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས་ངས་དྱི་བ་ཕལ་
ཆེར། སོན་མ་གོས་ཚོགས་ལའང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དེར་ར་བ་ནས་ལན་བསེབས་མ་སོང།  མ་
བསེབས་ནའང། དེ་ལ་དགག་བྱ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་མ་གེང་ནས་བསད་པ་རེད།  ཁ་སང་ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་བསོ་གཞག་གནང་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད།  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་འགན་དང་དེ་ཚོར་མར་ བལྟ་དུས་རེད།  དེའྱི་འོག་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས།  
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་ལྷན ་ཚོགས་དེའྱི་གནས་བབ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བསྐྲུན་ཡོད་མེད་དེ་ ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་འདུག  གནས་སབས་རྱིང།  ཕལ་ཆེར་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་  ༧ པ་ནས་བཟུང་གནས་སབས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ཡྱིན་ཞེས་པ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག གནས་སབས་ཡྱིན་གསུང་དུས།  ང་འད་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན།  ཁ་སང་སོན་
མའྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་དེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  ང་རང་ཚོ་སཾ་བྷོ་ཉའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རེད། 
མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྱིན་པ་རེད།  ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་གསལ་
པོ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གང་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་མ་བཞག་པར་སོ་སོ་སོ་
སོར་རང་སྐྱོང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གཞག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ པ་རེད་དམ་མ་རེད།  དཔེར་ན། ང་རང་ཚོ་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
གཟྱིགས་ན། གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལྷན་ཁང་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྷན་ཁང་ཞེས་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འོག་ལ་རང་སྐྱོང་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་མས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་  NCERT 
ཞེས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་ པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལོགས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡོད་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ལེགས་སེལ་ེས་འགོག་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  སོང་
བརར་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་པ་ཚོས་དེ་ཙམ་
གྱིས་ཐེ་ཇུས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་བཟོས་ན། དགེ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།  རེད་པ། ཕལ་ཆེར་ཁོང་ཚོ་
གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན།  ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དེ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང།  
ཏོག་ཙམ་བསྡུས་ཙམ་གནང་དང།) ཁོ་རང་ཁོ་རང་ཁག་ཁག་འཇོག་པ་དེ་ལའང་དགེ་མཚན་མེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ནས་གསུམ་པ་དེ་ལ།  ཁ་ྱིན་ནང་སྱིད་སབས་ལ་གེང་སོང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་ལན་རག་མ་སོང།  
ལན་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ནང་སྱིད་གཅྱིག་པུ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད།  དེ་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ། 
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ལྷན་ཁང་མང་པོ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གེང་གནང་སོང། ལས་ཀ་
གཅྱིག་ལ་ག་ཕོགས་མ་འད་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་གསལ་
པོ་འདུག དེར་བརེན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་དང་ཁོད་སྙོམས་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་སྐུ་ལས་ཁག་
པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭར་ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་།  ག་ཕོགས་
ཆེ་ཆུང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང།  དེ་ཚོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ ་དཀའ་
ལས་གཅྱིག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ལས་གཅྱིག་པ་བརྒྱབས་པ་དེ་ལ་ཕོགས་དེ་གཅྱིག་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར།  དེ་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ད་ལྟ་སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ་དང་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད།  དེའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་  
༨༥ ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག  བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་དེབ་ནང་གཟྱིགས།  དེའྱི་
ནང་ལ་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠ གཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ང་རང་ཚོ་སོ་སོ་ལ་
དབང་ཆ་མེད། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དཔེར་ན་མ་སུ་རྱི་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་སབས་ལའང་སད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་རེད། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་
དང་རྒྱ་གར་ཕྲུ་གུ་བསྡུར་དུས། འཛིན་གྲྭ་ ༨ པ་ཡན་ལ་རྒྱ་གར་ཕྲུ་གུ་མང་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གྱིས་མོས་ཀྱི་ཆོད་གན་དེའྱི་ནང་ལའང་གང་སོན་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་འབུད་ཆོག་གྱི་
མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་གཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཡོད་པར་བརེན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསར་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་
མ་འགོ་བའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང།  དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཁ་སོན་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལས་འཕྲོས་ནས་ངས་དེ་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད།  UGC ཡྐྱི་ལས་རྱིམ་ནང་  
Doordarshan ནང་ལ་ Gyan Darshan ཟེར་བ་མཐོ་སོབ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ ར་སོབ་མ་འཛིན་གྲྭ་  ༧ པ་ཡན་ཆད་ཚན་
རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་དངུལ་སོད་མྱི་དགོས་པར་སོབ་ཚན་བསབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་དུས། དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ལག་
བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང།  སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ནང་ལ་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་དམ། ལག་བསྟར་
བྱས་ནས་ལོ་དུས་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ངར་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཁག་ཅྱིག་ཡོད།  ད་གྱིན་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་གཅྱིག་དེ།  (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང།  འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་གང་བསྡུས་བསྡུས་
གསུང་རོགས་གནང།) འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་གཅྱིག་དེ་གོང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དེ། ེ་ལམ་དབྱྱིན་ཡྱིག་
གྱི་ཀློག་རལ་སོང་བརར་གྱི་ཟབ་སོང་གཅྱིག་གནང་ཡོད་ པ་རེད། དེའྱི་ནང་དགེ་རྒན་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་ཁོད་གསར་པ་
གསར་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༢༠ ཕྱིན་པའྱི་དགེ་རྒན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ཞབས་ཀང་ཐང་ཐང་ཡོད་ པ་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་སོང་བརར་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ཞལ་བའྱི་སྒང་བཞུགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཡར་མར་བཞེངས་
རྒྱུར་ཡང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འད་སོ་སོས་མཐོང་སོང།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་
དུས། དེ་ཚོ་ལ་གཟུགས་པོའ་ིགནས་བབ་ཐོག་ནས། ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཞུགས་སའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཡྱིན་ས་རེད། ཡོད་ན་རེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བསྐྱར་དུ་གོ་སབས་འབུལ་ཐུབ་ས་མ་རེད། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐོག་མར་ང་ཚོར་ལེགས་བརོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ལ།  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དེ་རང་སྐྱོང་ཞྱིག་བཟོས་ན།  དགེ་
མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་གཅྱིག་རེད་ འདུག ར་བའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དེ་རང་
སྐྱོང་ངོ་བོར་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་ འདུག དེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་བསད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནས་དེ་འདའྱི་ལམ་
སྟོན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་འགྱིག་པའྱི་མཚམས་དེར་ལོགས་བཀར་རང་སྐྱོང་བཟོས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་
རེད་དན་གྱི་འདུག གང་རེད་ཅེ་ན།  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དེ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞྱིན།  དེའྱི་ནང་ཕག་ལས་རྒྱ་གར་ལ་དཔེ་
བཞག་ན། འབྱིང་རྱིམ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལྷན་ཚོགས་  CBSE དང་ NCERT གྱིས་ཀའྱི་ལས་འགན་དེ་ཚུར་བསྒྲྱིལ་བཞག་པ་
འད་པོ་འདུག དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱིའྐྱི་གྲུབ་ཆ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རང་ལ་དཔག་པའྱི་
ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་ཆ་ཚང་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས། ལོགས་བཀར་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་ཡག་པོ་ཡོང་ བ་འདུག་སེམས་
ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དང་ཏག་ཏག་འགྱིག་ཀྱི་འདུག་ དང་མྱི་འདུག སབས་དང་དུས་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ག་ཕོགས་སོར་ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་དུས ། ག་ཕོགས་འད་མམ་ཡོང་ཐབས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པ་འདུག་གསུངས་པ་དེ།  ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོར་དེ་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད།  དེ་
བཞྱིན་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་མྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་མ་འད་བ་ཏོག་ཙམ་
ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་ག་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་ནས། ག་ཆ་རང་ལག་པ་ལ་དངུལ་དམར་རང་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ནའང་
ཕྲུ་གུའྱི་མཐུན་རེན་དང་རྒས་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་
འད་པོ་ཞྱིག གང་ལྟར་དེ་ཚོའྱི་སྒང་གཅྱིག་ལྟ་དུས།  དང་པོ་ནས་སོ་སོ་རང་དབང་བྱས་ཏེ་ལོགས་བཀར་བྱས་པ ར་བརེན། 
འཕྲལ་དུ་ཁྱུ་གཅྱིག་ལ་བསྒྲྱིལ་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ།  བྱས་ནའང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ ་ཡོད་དམ་མེད་
སེམས། ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྐྱི་འད་པོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་གཞག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ སོར་རེས་མ་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་བྱས་པའྱི་རེས་ལ་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠ ལས་ལྷག་
པ་ཞྱིག་མེད་པ་གསུངས་པ་དེ་དེ་ག་རང་རེད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠ ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་སྒང་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠ 
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ འཇུག་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་རེད།  དེའྱི་སྒང་ལ་
ད་ལྟའང་རོག་ད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རེད། ང་ཚོས་ཟེར་ན།  ད་ལྟ་དེའང་མང་དགས་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་
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སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་འགན་ཁུར་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་མ་གྱིར་ཡོད་པ ར་བརེན། ང་ཚོས་རོད་པ་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མང་པོ་མང་པོ་དེའྱི་སྒང་ཐེ་ཇུས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག 

དེ་ནས་ UGC ཀྱི་སོར་ཞྱིག ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་ཐད་གསུངས་སོང། ངས་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་དེ་གསལ་པོ་
རང་ཆགས་མ་སོང། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རླུང་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་ Doordarshan ཟེར་བ་ཞྱིག་ཐོག་
ནས་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་བསབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཁ་སོན་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་སབས།  དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་པ་
ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་སོབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ་སོང། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ལ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་དྱི་བ་དེ་
རེད། Doordarshan བརྒྱུད་ནས།) དེ་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང།  སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ད་རྒྱའྱི་ནང་ནས་རྱིན་མེད་ལ་
སོབ་རྒྱུ་དེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། KHAN Academy ཟེར་བ་འད་པོ།  འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་སྙན་གགས་ཡོད་
པ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ། ང་ཚོས་ཆ་ཚང་ཁོང་ཚོ་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས།  དེ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཞན་ད་ལྟ་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་སེམས་གཞག་བྱ་ཆོག་པ་བྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་དོན་ཚན་  ༡ པོ་དེར་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ལ། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་ཨ་ཝ་ ༡༥༣༥ ཡྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་བ་རེད། ༡༣༣༡ མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་སོབ་འཇུག་གྱི་
གོ་སབས་ཕུལ་ཡོད།  རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད།  དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་བསྐྱོད་འཇུག་གནང་
ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་དེའྱི་ནང་ནས་  ༢༠༤ ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་ཆགས་
འདུག ༢༠༤ ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་རྱིག་རལ་
དང་ལག་རལ་གྱི་སོབ་སོང་ནང་ལ།  གོ་སབས་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་ པ་རེད་དམ། དེ་གཅྱིག་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་
གཞྱིར་བཟུང་གྱིས། 

དེ་ནས་ཁ་པ་དེ་ལ་འཛིན་གྲྭ་  ༡༠ པ་བྱས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་  ༢༦ ཨ་ཝ་ ༡༦༠༦ ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་གནང་འདུག  
༡༥༩༦ ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་འདུག  དེ་ནས་ཨ་ཝ་  ༡༠ ཞྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་མྱི་འདུག  དེ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
དགོངས་དོན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་དེ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། བསྐྲུན་
ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་འོས་སོང་དང་ཟབ་སོང་ཐད།  མ་གྱི་ལ་ཐེངས་འདྱིར་སོབ་གྲྭ་ཁག་  ༣༡ ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་མ་
གངས་ ༣༡༠ ར་སར་ཆེད་བསོངས་ཀྱིས་ྱིན་བརྒྱད་རྱིང་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག འདྱི་ལ་འཛིན་
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གྲྭ་ ༡༠ པ་བྱས་པ་སོབ་གྲྭ་ ༣༡ འཁོད་འདུག ཡང་ཡ་གྱིའྱི་སྒང་ལ་འཛིན་གྲྭ་  ༡༠ བྱས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་  ༢༦ མ་གཏོགས་མེད་
གསུངས་འདུག དེར་བརེན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༧༢ ནང་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་བྱས་པ་ ༢༦ ཡོད་པ་རེད་དམ། ༣༡ ཡོད་པ་རེད་
དམ། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་འདས་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་  ༡༠ ཚོ་ལ་ྱིན་བརྒྱད་ཀྱི་སོང་བརར་ཕུལ་བ་རེད།  འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ ཚོ་འདེམས་སྒྲུག་
གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གལ་ཆེ་དོན་ཆེ་གང་བྱས་ནས་བཟུང་བ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་
ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱུ་མཚན་བྱས་ནས་གཅྱིག་བཅར་འདྱི་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་སོན་མ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་  ༡༡ གྱི་ཨ་ཝ་ཚོར་སོང་བརར་
ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལོ་ནས་ལས་ཁུངས་མཇུག་བསྒྲྱིལ་གྱི་ཡོད་པར་བརེན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་གྲྭ་  ༡༠ 
པ་དང་ ༡༡ གྱིས་ཀའྱི་སོང་བརར་དེ་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་གནང་གྱི་རེད་དམ། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ ༩ པ་ལ་སྦུན་ཏར་ལ་དགེ་འོས་སོབ་ཁང་ནང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དགེ་འོས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་དགེ་འོས་སོབ་མ་
༢༠གསུངས་འདུག  བར་ལམ་ཕག་སེལ་ང་གྱིས་ཕྱིན་པའྱི་སབས།  དགེ་རྒན་འོས་སོང་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་འོས་ལོ་  ༤ 
བྱས་པ་གཅྱིག་མཇལ་བྱུང། ཡང་ལོ་ ༡ བྱས་པ་དེ་ན་ནྱིང་རང་ཕུལ་གནང་བ་རེད་དམ། ལོ་ ༡ དེ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་
ཁ་གནང་རོགས།  དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་སོབ་མ།  སོབ་མ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་བེད་སོད་མ་བྱེད་
རོགས་ཞེས་པ་ན་ནྱིང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་རང་འཇགས་སོབ་མ་ཞེས་ཚིག་བེད་སོད་བྱས་འདུག  
Tearcher's training དེ་ Tearcher's training རང་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་སོབ་
ཕྲུག་ཅེས་ཐ་སྙད་བེད་སོད་བྱས་པ་ཞྱིག་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཇལ་མ་མོང། དེར་བརེན་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་དེ་ག་རང་གྱི་འོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཁག་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་  ༣ ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༧༦ བྱིས་
འདུག ྱིན་ ༣ རྱིང་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་བསོང་ཚོགས་ཞུས།  ཚོགས་ཆེན་སོབ་གྲྭ་ཁག་  ༧༦ གསུངས་
འདུག ཡང་ཡ་གྱིའྱི་དང་པོའ་ིཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་  ༧༢ མ་གཏོགས་མེད་གསུངས་
པ་རེད། གངས་ཀ་དེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་འཁྲུག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད།  དེར་བརེན་དེ་ཚོ ར་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་
གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་ནམ། 

དེ་ནས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཨ་ཝ་ཚོར་སོང་བརར་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཅན་རྡྐྱི་གྷར་དང་ཇ་ལན་རྡར། སྦ་རོ་ཉ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ ༡༩༡ (ཡྱིག་ཆར་ ༡༡༩ ནང་གསལ་) ཞྱིག་
གདན་འདེན་ཞུས་གནང་ནས་སོང་བརར་ཕུལ་གནང་འདུག དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཨ་ཝ་ཚོར་དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་གོ་
སྒྲྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དེ་མ་ཡྱིན་པ་ལ།  ལར་ནས་ཕྱི་ཟླ་  ༦ སབས་སུ། ལས་ཁུངས་དེ་ག་རང་
གྱིས། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་མཚན་བོས་པ་དེ་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱི་ཡོད་པར་བརེན། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཨ་ཝ་ཚོ་ལ་སོང་བརར་ཞྱིག་
ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་  ༦ པའྱི་ནང་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་ཡྱི་རེད་དམ།  ཡང་ན་དེ་ལས་
ལོགས་སུ་གྱུར་བའྱི་སོང་བརར་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་ཡྱི་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་མར་རྒྱབ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་རེས་མ་གྱིའྱི་དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ་ཞེས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་སོ་སོར་ཆ་
བཞག་ན། ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི་མཛད་རྣམ་དང་བདག་ཅག་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤ ཀྱཱ་ཐུབ་པའྱི་མཛད་རྣམ་ཞེས་
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པའྱི་ཐ་སྙད་མ་གཏོགས་རྣམ་ཐར་ཞེས་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད། དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་གས་མ་འོངས་པར་ཚིག་བེད་སོད་བྱེད་
སྟངས་དེ་ཚོ། རྣམ་ཐར། རྣམ་ཐར་བེད་སོད་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་གཅྱིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་བྱེད།  དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་སོད་དམའ་རྱིམ་ གྲངས་ ༣༣ 
དང་འབྱིང་རྱིམ་  ༤ རྱིས་སོད་ཞུས་ཚར་བ་རེད།  ན་ནྱིང་དངུལ་ར་འབོར་ནང་ལ་ས་ཡ་  ༤༣༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་རེད།  
དངུལ་དེ་ཏག་ཏག་ད་ལྟ་ང་ཚོར་རག་ཡོད་ པ་མ་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན།  སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ཚུར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༣༣ དང་ ༤ དེ་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་དེ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ངོས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལར་ནས་དངུལ་རྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཆ་ཕར་ཕུད་པའྱི་འཛིན་
སྐྱོང་ནང་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དེ་འདང་ངེས་ཤྱིག་ཡོད་ཟེར།  བར་ལམ་སཾ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་གྲྭས་བངས་པའྱི་
རེས། ལོ་གཅྱིག་ནང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འཛིན་ཆས་རྒྱུན་གོན་བེད་སོད་བྱས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཧ་ལམ་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་འདང་
ངེས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག  དེར་བརེན་དེ་སོན་མ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་གཞྱི་ལ་མ་
བཞག་ནས་ཉུང་དུ་གང་བྱས་ནས་བཏང་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 

དེ་བྱ་དགའ་གཟེངས་བསྟོད་དང་ལེགས་གསོལ་གནང་ཁག་ཅེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རེད། མ་གྱིའྱི་དོན་ཚན་  ༢ པའྱི་
ནང་ལ། ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ གྐྱི་དགེ་ལས་ཞབས་ལོ་  ༢༥ འཁོར་བའྱི་ཕོ་མོ་གངས་  ༤༦ (ཡྱིག་ཆར་ ༤༧ ནང་
གསལ) ལ་ཐོན་མྱི་སཾ་བྷོ་ཉའྱི་སྐུ་ཐང་བཟོས་ནས།  དེར་སོབ་དཔོན་ཞེས་བཞག་ན་གང་ཡོད་ན།  ཐོན་མྱི་སཾ་བྷོ་ཉ་ཧ་ལམ་ང་
ཚོས་འད་འད་ལྟ་བུ་རྱིས་གབས་ཞྱིག དེར་བརེན་སོབ་དཔོན་ཐོན་མྱི་སཾ་བྷོ་ཉའྱི་ཞལ་ཐང་ཞེས་ཐ་སྙད་བེད་སོད་བྱས་ན་ཡག་
པོ་མྱིན་ནམ་ཟེར། ལར་ནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ གྐྱི་དགེ་རྒན་ཞབས་ལོ་  ༢༥ དེ་ཡང་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་དང་སཾ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུའྱི་རྒན་ལགས་ཚོ་ཡྱིན་ནམ་བོད་ཁྱྱིམ་གཞན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དེ་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན།  
དེ་མམ་དུ་ཞོར་འཕྲོས་ལ་འདྱི་རྒྱུ་ལ ། འདས་པའྱི་ལོའ་ིནང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིད་འཛིན་གྱི་ཕག་ནས་རྒན་
ལགས་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕག་ཁྱེར་བཞེས་པའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བོད་
ཁྱྱིམ་དང་དེ་ཚོ་ར་བའྱི་གཅྱིག་བྱས་ན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་ཚུད་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད། དེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།  མ་
འོངས་པར་སྱིད་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཕག་ཁྱེར་ཕག་རགས་བཞེས་རྒྱུ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  གང་རེད་
ཟེར་ན། ངོ་བོ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད་པར་བརེན་དེའྱི་རྣམ་པ་དེ་རང་ འཇགས་སོད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

དེ་ནས་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་གྱིས་མང་པོ་ཞུས་ཚར་ བར་བརེན། 
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱ ས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྱི་བ་བཅུ་གྱིས།  བཅུ་གསུམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་
ནས་ཆགས་ཚར་སོང་། ལན་འདེབས་པར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཆ་ཚང་བཀླག་དགོས་པ་འདུག) དེ་ནས་སོན་མ་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཨ་ཝ་  ༢༠ ལ་སོབ་ཡོན་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང།  ད་རེས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཟུར་ལ་
སྨན་པ་དང་བཟོ་རྱིག་དེ་འདའྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ཞེས་ ༡༣ ཞྱིག་འདུག ཡང་དེ་ཁ་ཁ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ག་རང་འཇགས་
ཆ་བགོས་བྱས་པ་རེད་དམ། ༢༠ དེ། གང་ཟེར་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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དེ་ནས་ཤྐྱི་ན་གྷར་གྐྱི་ར་བའྱི་བར་ལམ་གནམ་གཤྱིས་ ཀྐྱིས་རེན་པས་དོན་རེན་མང་པོ་ ཞྐྱིག་བྱུང་བ་རེད།  ཤྐྱི་ན་
གྷར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོ་དང་མམ་དུ་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁོང་ཚོ་ལ་
ཐུགས་གསོ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱིས་གཅྱིག་བྱས་ན། བོད་མྱི་ཚོ་ལའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་གནང་རྒྱུ་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་ཤྐྱི་ན་གྷར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ལམ་གང་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྐྱི་རྱི་བརྒྱུད་དེའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ནས་ང་ཚོ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་ས་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་ཧྱི་མ་ལ་
ཡའྱི་སོབ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་བཙུད་ནས།  དེ་ཚོ་ལ་ཕལ་ཆེར་རྱིན་མེད་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཡོངས་རོགས་མེད་པ་དོད་ནས་
འབུལ་གྱི་ཡོད་ས་རེད།  བར་ལམ་ང་ཚོས་བོད་པའྱི་ཨ་ཝ་ཚོ་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དེ་
ཡར་ཞུས། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཨ་ཝ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན།  དང་པོ་དེ་བོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་ལ་འབྱོར་ལྡན་འབྱོར་མེད་མ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས།  ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས། ཨ་ཝ་ཉུང་ཉུང་རེད། དེ་འདའྱི་ཐབས་ཤེས་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྱིམ་པ་མང་པོ་ང་ཚོས་ཞུས་གནང་བ་རེད།  ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དེ་
འདའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་སོར་ཐབས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་སྱིན་བདག་ཁག་ཚང་མ་ལུང་དངས་གནང་འདུག རྒྱབ་ལོགས་དེར།  སྱིན་བདག་དེ་ཚོ་ཡོངས་
རོགས་དེ་ས་ལོ་མང་པོའ་ིགོང་ལ་མྱིང་ང་རང་ཚོས་མཐོང་བ་དང་གོ་བ་ཞྱིག་རེད།  དེ་ཚོ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་ལོས་བར་ང་ཚོ་ལ་
མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་ པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས།  ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིས་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་སོང་རྱིམ་པས་འབུལ་
གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཚན་ནང་ལ། དེ་ཚོ་ལོ་བཅུ་ཕྱིན་ཚར་བར་བརེན་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དྱི་བ་ ༢༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག་དཱ། དོ་སྣང་གནང་མ་
གཏོགས། ལན་ཁོ་རང་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ འགོར་རྒྱུ་དེ་འད། ) ལགས། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁ་སོན་
ནས་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བར་བརེན། ང་ཚོ་རེས་ལ་ལུས་མཁན་ཚོ་ལ་ཡང་དུས་ཚོད་ཕལ་ཆེར་འདང་ངེས་
ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གནད་དོན་དེའྱི་སོར་གལ་ཆེན་པོ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད་པར་བརེན།  ( 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ལྷག་ཡོད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལྷག་ཡོད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ལྷག་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་སེབས་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་གཞན་པ་ཚོ་ལའང་དུས་ཚོད་
ཏོག་ཙམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐེངས་མ་མང་པོ་འབོད་
སྐུལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།) དངོས་གནས་བྱས་ན། ཁ་སང་སོན་མ་ནས་དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་ན ། ང་ཚོར་
འགྱིག་ཡོད་པ་རེད། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྱི་འཐུས་
ཚོས་སོ་སོ་སོ་སོས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ པ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང།  དེ་དངོས་ཡོད ་རེད། བཟང་སོད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་རེད། སྱི་འཐུས་སོ་སོ་སོ་སོས་དུས་ཚོད་ལ་དགོངས་བཞེད་གནང་ནས།  འགོག་དགོས་
པ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཤོར་ནས། དུས་
ཚོད་གང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་མེད་མཁྱེན་གྱི་མྱི་འདུག  དེར་བརེན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སར་མ་ལྔ་ལྔའམ།  བཅུ་
བཅུ་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་གནང་ན་མ་གཏོགས།  ཁྱེད་རང་ཚོ་གང་བྱེད་ནའང་བྱོས་གསུངས་
ནས་བཞག་ན། དེས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་བསོམས་ཀྱི་སབས་སུ་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པོ་འདུག  དེར་བརེན་ཚང་མས་དགོངས་བཞེས་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དངོས་གནས་བྱས་ན།  ཁ་སང་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ན།  ང་ཚོར་དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ཁ་སོན་ཡར་ཕུལ་བ་དང་མམ་དུ། བཀའ་ལན་མང་
པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ལན་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཡ་མཚན་པོ་དེ་འད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ས་གནས་མྱི་དམངས་ནས་མར་
གང་ལབ་པ་དེ་ཚོ་ཁྱེར་ནས།  གནས་ཚུལ་བསྒྲུག་པར་ཕྱིན་པའྱི་བཟོ་འད།  གང་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བསྒྲུགས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
མདོག་མདོག་བྱས་ནས།  སཾ་བྷོ་ཉའྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལའང་ཕེབས་འདུག  དེར་བརེན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ལ་བཀའ་
གཏོང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་སྱི་གྱིས་ལས་ཕན་ཚུན་བཀའ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོར་བཀའ་གཏོང་མཁན་
དེ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཞྱི་རེད། ང་ཚོ་ཡོངས་རོགས་ལ། དེར་བརེན་འདྱིར་ཡྱི་གེའྱི་ནང་ལའང་བཀའ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་མཇུག་མ་ཁྱེད་
རང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་སད་ཆ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བསྒྲུགས་ནས་ཡོང་ན།  འགྱིག་གྱི་མ་རེད་མདོག་
མདོག་དེ་འད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཕེབས་སོང། དེ་གཅྱིག་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད། 
 དེ་བཞྱིན་དེའྱི་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  དེའྱི་ནང་ལ་གང་ཞུས་
ཡོད་ཅེ་ན། བདེན་པ་ར་འཕྲོད་ནས་ཁྱེད་རང་གྱིས་ཡར་ཞུ་དགོས་ པ་རེད་མ་གཏོགས།  ཧ་ལམ་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་
དེ་ཚོ་རྫུན་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ཚིག་ཐ་སྙད་དེ་འད་བེད་སོད་བྱས་ནས་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེའྱི་མཚན་རགས་ཡོད་པ་ཞྱིག  
ཕག་བྱིས་དེ་འད་བྱས་ནས། གཅྱིག་བྱས་ན་བཀའ་བོན་གྱིས་དེ་ཚོ་གཟྱིགས་པའྱི་འོག་ལ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་མེད། དེར་བརེན་དེ་
ཚོ་ལན་བསྐྱོན་པའྱི་སབས་སུ་ཤོག་ཐོག་ནས། ལར་ནས་ང་ཚོས་ཡྱི་གེ་ཕར་ཕུལ་བའྱི་སབས་སུ།  ཁ་པར་བཏང་ནས་སད་ཆ་
དྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་ཕ་རོལ་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ེ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་པར་བཏང་ནས། གང་འད་
རེད་དམ། གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག སྐུ་མཁྱེན། གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་བ་དེ་དགོས་ཀྱི་རེད་ སམ། དེར་བརེན་
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དེའྱི་ཆ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་གཞག་རོགས་གནང་།  དེ་ཚོ་བཀའ་ལན་གཅྱིག  བཀའ་ལན་ཕེབས་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ལ། བཀའ་ལན་ཕེབས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ། 
 དེ་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་དེ་རྱིང་སང་ྱིན་སོབ་ཕྲུག་འཛུལ་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ པ་རེད། 
ཧ་ལམ་བོད་མྱི་ལས་ང་རང་ཚོ་མ་ཡྱིན་པ་མང་བ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེར་བརེན་བོ་འཚབ་ལ་སྐུལ་ལྕག་གནང་མཁན་ཡོད་ས་
མ་རེད། ཝཱ་རཱ་ཎཱ ་སྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཕེབས་རྒྱུར།  དེར་བརེན་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་
ཡོད་པར་བརེན། ངེས་པར་དུ་དེ་ཚོ་གནང་རོགས་གནང། 
 དྭང་སོབ་ལའང་ཕེབས་མཁན་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་སད་ ཤོར་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་ཆ་བཞག་ནའང་ངེས་པར་དུ་ར་
བའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཚམས་གཟྱིགས་སབས་སུ།  ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལའང་ཤེས་རྱིག་ནས་དགོངས་
བཞེས་གནང་རོགས་གནང། དེ་བཞྱིན་ང་གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་ས་ལ་ལག་ཤེས་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཡོད་ པ་རེད། ལག་
ཤེས་སོབ་གྲྭར་ཁྱོན་ནས་ཡོང་མཁན་མྱི་འདུག  ང་ཚོར་སོབ་ཕྲུག་ལས་ལས་བྱེད་མང་བ་ཡོད་ཅེས་གསུང་སད་ ཤོར་གྱི་
འདུག ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལའང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལའང་དེའྱི་སོབ་
ཚན་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་ངེས་པར་དུ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་དེ་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ལ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་པ་དང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ ར་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་བར་འགོ་མཁན་ཚོ་ལ་
སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འཛུལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཕུད་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་མ་གནང་སོན་ལ།  སོབ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང།  སྱིར་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད།  སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་བཙལ་བར་ཕེབས་དགོས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དེ་ནས་ཆོས་དགེ་ཚོ་ཡང་ཡང་ཡྱིག་ཚད་ག ཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར།  ལོ་གཅྱིག་གྱིས་བསོ་གཞག་བྱས།  ཡང་
མར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡོང་ནས་ཡྱིག་ཚད་ག ཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དེ་འདའྱི་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག  དེར་བརེན་དེ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོ་
ལའང་མཛད་དཀའ་འད་པོ་བྱེད། ཡང་ཡང་དེ་ཡོང་བར་བརེན། བསད་མ་བསད་ཆོ་མྱི་འདུག་སེམས་པ་དེ་འད་མང་པོ་ཡོང་གྱི་
འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་ལྟར་དོན་གྱི་ཡང་སྙྱིང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་
ལ། ལོ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་མ་གཏོགས་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་བདམས་པའྱི་ལས་བསོམས་དེ་ཚོ་དངོས་
གནས་མས་མོང་དང་ཚད་ལྡན།  ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་ཡོངས་རོགས་ལ་བསགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས།  ལེགས་
གསོལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྐྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཁ་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ལའང་ཚོགས་གཙོ་
གཞོན་པས་སྟངས་འཛིན་གནང་བའྱི་སབས་ལ།  ཐེངས་གྱིས་གསུམ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་གསན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གསན་གྱི་མེད་ན་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ལ་གང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མྱིན་འདུག  དཔལ་ལྡན་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག དྱི་བ་གང་དན་པ་དེ་ལ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  དྱི་
བ་ྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། 
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དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འདྱི་ལ་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་  ༡༥༣༡ ད་ལོ་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་
ཚང་མ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་།  དེ་ཚང་མ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་ པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་
ཞུས་ན་སོབ་ཡོན་ཕུལ་པ་དེ་ ༥༠༧ ཕུལ་བ་རེད། དེའྱི་སྟེང་ལ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་ཀྱིས་ཀང་སོབ་ཡོན་མང་པོ་གནང་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ད་ལྟ་ཐོ་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་།  ཡྱིན་
ནའང་ཆ་ཚང་གཅྱིག་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་དེ་དག་གྱི་ཐད་ལ་ཆ་རེན་ཚང་བ་གཅྱིག་མེད་ན ། ཡར་མཐོ་
རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གྱིས་ཡན་ནས་བཏང་མྱི་དགོས་པའྱི་གཙོ་འདོན་བྱེད་དགོས་ པ་རེད་
ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཚོ་ལ་གོ་སྒྲྱིག་ཟབ་སོང་
གནང་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་
ཚོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་གསུངས་སོང་།  དེ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་
གནང་བ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་ཚོ་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐད་ལ་རེས་སུ་དཔེར་ན་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་ཁ་ྱིན་ང་
ཚོས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན ། ད་ལྟ་ཕྐྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་སེབས་པ་དེ་འད་ཏོག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།  
ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན ། འདྱི་འད་གཅྱིག་སྙན་སེང་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
དེ་ནས་ད་ལྟ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ལོ་གཅྱིག་བྱས་པ་གཅྱིག་ Ahmedabad ལ་བཏང་བ་རེད་གསུངས་འདུག  སོན་མ་འདྱི་
འད་གོ་མ་བྱུང་། ལོ་བཞྱི་བྱས་པ་གཅྱིག་གོ་བྱུང་དེ་གང་འད་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ན་ནྱིང་ང་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་བྱས་པའྱི་དགེ་
རྒན་འོས་སོང་ཝཱ་རཱ་ན་སྱི་ནས་ཕག་རོགས་གནང་བ་རེད། དེ་བཙུགས་ནས་ད་ལོ་ཁོ་ཚོ་ཐོན་རྒྱུགས་ཀང་ཚང་མ་ཨང་དང་པོ་
ལེན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ B.ED རང་རེད། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་དམའ་མཐར་ B.A ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་གྲྭངས་ཚད་ཐོག་ལ་ ༧༢ དང་ ༧༦ འདུག དེ་གང་རེད་ཞུས་པ་དེ་ ༧༦ དེའྱི་ནང་ལ་སྒེར་པའྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་
ཚུད་བསད་ཡོད། བལ་ཡུལ་ནས་གྱིས་དང་རྒྱ་གར་ནང་ནས་གྱིས་དེ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོ་གཞུང་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁོངས་ལ་མེད་པ་སོང་ཙང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་ལ་སོགས་
པ་དེ་འད་དང་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆེན་སོགས་ཡོད་དུས་ཁོ་ཚོ་གདན་འདེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་
ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་མཛད་རྣམ་ཞེས་རྣམ་ཐར་ཟེར་དུས་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བརོད་ཀྱི་མེད་ན ། མཛད་རྣམ་ཡང་མཛད་
པ་རྣམ་ཐར་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་སོན་བྱོན་བ་མའྱི་རྣམ་ཐར་དང་རེས་འཇུག་འདུལ་བྱའྱི་མས་ལེན་ཟེར་
བའྱི་དཔེ་ཡོངས་གགས་ལ་འདྱི་འད་གཅྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཙམ་གྱི་འགལ་བ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་དན་སོང་། དེ་ནས་
ད་ལྟ་ CTSA སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་པ་དེ་ཚོ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་གོན་དེ་ཚོས་སོན་མ་འདང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདང་གྱི་མེད་ཅེས་
པ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་དེ་སོབ་གྲྭ་ཨ་མ་དང་མམ་དུ་ བསྒྲྱིལ་བཞག་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཨ་མའྱི་འགོ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་མར་ཁ ག་འཁྐྱི་བྱས་ནས། དཔེར་ན་ད་ལྟ་སྦེལ་ལ་
ཀོ་པྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཨ་མ་དེ་དང་མམ་དུ་ཡན་ལག་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ ར་བཏགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་ཚོ་ལ་ཟུར་དུ་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཨ་མའྱི་ནང་ནས་
སོབ་སྱིས་མར་འགོ་གོན་གཏོང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། ད་ལྟ་སམ་བྷོ་ཌའྱི་ཁོངས་ལ་ཟུར་དུ་རང་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། 
འགོ་སོང་དེ་ཚོ་ཡང་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ནས་གནང་བཞག་པ་དེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཆ་ཡྱིན་
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ནའང་རེད། དེའྱི་ཐོག་འཕར་མ་སམ་བྷོ་ ཉ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བྱ་དགའྱི་
ཐོག་ལ་སོབ་དཔོན་ཐུན་མྱི་སམ་བྷོ་ ཉ་ཞེས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་ཚོ་ང་ཚོ ས་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།  དེ་ནས་སྱིད་
འཛིན་ཕག་འཁྱེར་ གྐྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་རགས་པ་དེ་ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་
རགས་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དེ་ཡང་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དགེ་རྒན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དང་པོ་ང་ལ་
དེ་རགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་ཞུ་གཅྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཏང་བ་དེ་ལ་སོབ་སྱིས་དེ་འད་རེད་འདུག་ཅེས་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་ པ་རེད། དེ་གནང་བ་དེ་མཐའ་མ་ཡར་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ལ་ཕྱིན་ནས ། ཁོ་ཚོས་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་ཏེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག  ལོ་འཁོར་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་ གྲུབ་འབས་སོགས་མང་པོ་གཅྱིག་ལ་བལྟས་
ནས་གཞྱི་ནས་འདེམས་ཐོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོ་འདྱི་འད་ཞུ་མཁན་བྱུང་མྱི་འདུག  ཁ་སང་ང་ཚོ་ད་ལོ་
འདྱི་འད་གང་བྱས་ཏེ་མ་རགས་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དེའྱི་གས་དེ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ལ་རགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་
རེད་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་མ་གཏོགས་རགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཡང་རེས་སུ་དེ་འདའྱི་ཐོབ་
ཆ་འད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་སོབ་ཡོན་
ྱི་ཤུ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཅུ་གསུམ་བྱིས་འདུག  གང་རེད་གསུངས་པ་དེ།  འདྱིའྱི་ནང་བྱིས་པ་དེ་
ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་ཁ་གངས་རེད། ཞབས་སྟེགས་ཡོད་པ་ཚོ་ལ་སོབ་ཡོན་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་ཡོན་དེ་
ྱི་ཤུ་ཐམ་པ་རེད ། བཅོ་ལྔ་དེ་ B.A དང་ལྔ་དེ་ལས་རྱིགས་སོབ་སོང་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཤྐྱི་རྱི་ན་གྷར་གྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན ། ཕ་གྱིར་ཤྐྱི་རྱི་ན་གྷར་དང་ཇ་མུར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་
དུས། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་གང་འད་ཆགས་འདུག  སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་གང་འད་འདུག་ཅེས་འགན་འཛིན་ལ་ཕར་ཞལ་པར་
ཕུལ་སབས། ཁོ་ཚོ་ལ་སྐྱོན་མེད ། ཁོ་ཚོ་རྱི་མཐོ་ས་ལ་གནས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཆུ་དེ་ཡར་སེབས་མ་སོང་ ། སྣང་དག ་མེད། 
སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མངའ་སེའྐྱི་གཞུང་རང་གྱིས་སོབ་གྲྭ་སྒོ་ རྒྱོབས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཟེར་བ་དེ་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་གྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་གསུངས་པ་དེ་སོབ་ཡོན་ཟེར་དུས། Tuition རང་གྱི་རྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་
ཟས་གོས་གནས་མལ་ཟེར་བ་དེ་  boarding ཡྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དགོངས་ འགལ་མེད་པ་ཞྱིག  ད་ལྟ་ང་
ཚོས་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཟེར་བ་དེ་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བཞག་པ་དེའྱི་འགོ་གོན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཁོ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོར་ཆོས་རྱིག་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་གཅྱིག་འདུག  
ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་ལགས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བྱས་པ་གཅྱིག  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གེར་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་སོད་མ་ཐུབ་པ་ཚོ་དུས་རྒྱུན་འཆར་ཅན་གྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་ག་
ཚོད་ཐུབ་པ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་  Tuition དང་
སོབ་དེབ་དང་ཟས་གོས་གནས་མལ་དེ་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཁ་སང་སོན་མ་འདྱི་འད་གཅྱིག་བཀའ་ འདྱི་གནང་བ་
གཅྱིག་ངས་ཚོར་སོང་དེ་ཏག་ཏག་མ་རེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིན་བདག་ཁག་དེ་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་
གནང་གྱི་རེད་དམ་ཞུས་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རེ་བ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དེ་ནས་ཡང་སྱིན་བདག་གསར་པ་འགའ་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ནས་བཀའ་ལན་ཁྱད་མཚར་གནང་རྒྱུ་དེ་
མ་གཞྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འད་ག་ནས་འགྱིག  གལ་ཏེ་འདྱི་འད་བྱུང་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་གཅྱིག་ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སབས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ར་བ་ནས་
མ་ཡྱིན་པ་དེ་འད་སབས་རེ་ཡང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་འད་ཏོག་ཙམ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གང་གསུངས་
པ་དེ་བསྣམས་མ་ཕེབས་པ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འགན་ཁུར་དེ་ཚང་མས་མམ་དུ་ལེན་གྱི་འདུག་ཨ་བསམ་བསམ་
འད་དང་། ལས་བྱེད་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྱི་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཨའོ་དེ་ང་ཚོས་ལུས་འདུག་བསམ་པ་དེ་འད་
བྱུང་ན། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དོ་སྣང་འཕར་མ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་འད་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་དེ་འདའྱི་ཕག་བྱིས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་
ཐད་ལ་འགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཝར་ཎཱ་དང་དྭང་སོབ་ལ་སྐུལ་ལྕགས་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ད ང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་
མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྒྲྱིག་ཞུགས་མ་གནང་གོང་སོབ་སྟོན་གནང་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ར་བའྱི་ང་ཚོས་མདུན་
ལམ་ཚན་པ་ནས་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་དྲུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན་ཚོ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འད་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དགོངས་པ་གཅྱིག་བཞེས་རྒྱུར ། ང་ཚོས་སོབ་སྟོན་མང་དགས་པ་ཡྱིན་ན་མང་དགས་
ཟེར་ནའང་མ་བྱུང་ ། གང་ཙམ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སོ་སོ་སོ་སོ་རང་མགོ་མ་ཐོན་པ་འད་གཅྱིག  སོན་མ་ང་ཚོའྱི་སབས་ལ་མདུན་
ལམ་སོབ་སྟོན་འདྱི་འད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་བཀའ་སོབ་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་
ཤྱིང་ནགས་ནང་ལ་སྐྱེས་པའྱི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་དགོས་ཡོད། ལྡུམ་རའྱི་ནང་སྐྱེས་པའྱི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་མྱི་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་
བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཤྱིང་ནགས་ནང་སྐྱེས་པའྱི་མེ་ཏོག་བྱས། དྱི་བཟང་དང་གང་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་རེད།  
ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཁོ་རང་རང་མགོ་ཐོན་ཏེ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འད་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་བསམ་འད་
གཅྱིག་འདུག དེ་ཚོ་ང་ཚོ་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཐད་ལ་སོབ་སྟོན་ར་བ་ནས་མ་བྱས་པ་དེ་འད་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་
སད་ནང་ Spoon feeding ཟེར་བ་བཞྱིན་བླུགས་བླུགས་པར་བསད་པ་དེ་ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་
བསམ་བསམ། 
 དེ་ནས་ཆོས་དགེ་ཚོ་ཡང་ཡང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ། ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་རེད ། 
ད་ལྟ་ཁོང་ཚོར་བཅར་འདྱི་ Interview བྱེད་རྒྱུ་དེ་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལོ་རེ་རེའྱི་ མཚམས་ལ་བྱེད་
དགོས་དུས་དེ་ངལ་བ་ཆེན་པོ་འད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས། 
དེ་ཐེངས་གཅྱིག་ཆོད་གན་ཐོག་བསོ་ གཞག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་དེ་མྱི་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་ གཞག་ཐུབ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་དགེ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྐུ་ངལ་དེ་འད་གཅྱིག་སེལ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཕལ་ཆེར་ལན་དེས་འཐུས་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན།  དང་པོ་དེ་ཤྱིས་ལོངས་སམ་བྷོ་ཉ་
སོབ་གྲྭ་ཡྱིས་ལོ་གྱིས་སོན་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་རླངས་འཁོར་ School Bus གཅྱིག་ཞུས་འདུག དེ་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གྱིས་ཞུས་པ་རེད་ལ།  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་ཞུས་པ་རེད།  ང་ཚོ་ང་དང་ཕག་རོགས་ཕར་ཕོགས་བསྐྱོད་ ལ་
བཅར་བའྱི་སབས་ཁོ་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་སོང་།  དེ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་
བཀོད་ཡོད་རེད།  ལོ་གྱིས་ལྷག་ཕྱིན་ཚར་སོང་།  ད་དུང་ཡང་གྲུབ་འབས་ཐོན་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཕ་
གྱིར་སོབ་གྲྭ་དེ་རྒྱལ་ས་ནས་ཐག་རྱིང་ཙམ་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་རླངས་འཁོར་མེད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་དཀོན་
པོ་རེད། གཏན་འཇགས་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད།  སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡར་མར་འཁྱིད་སབས་ཡྱིན་ནའང་རེད།  ྱིན་སོབ་
སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོ་ཚོ་རླངས་འཁོར་ག་དགོས་བྱེད་དུས་གོང་ཆེན་པོ་ཤོར་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གྱིས་པ་དེ་
ལ་ཁ་ྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང།  ལ་དྭགས་ལ་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཡྱིག་
ཚད་འཕྲོད་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དེ་ལྟ་བུ་མོན་གྷོ་སོབ་གྲྭ་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད།  མོན་གྷོ་སོབ་གྲྭ་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་
སབས་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་བཅར་སབས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་ཚང་མས་སེམས་འཚབ་གནང་
གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཀོ་ལྱི་གྷ ལ་གྐྱི ་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གྱིས་མོན་གྷོ་ལ་ག ཏོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ས་རེད།  བྱས་ཙང་ཁོ་ཚོས་སེམས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག  བྱས་ཙང་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གང་འད་བྱས་ཏེ་ག ཏོང་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག གསུམ་པ་དེ་ལ་ཁ་སང་ེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ Smart Class ཡྱི་
སོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་།  ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་རེད ། བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  Smart Class དེ་འད་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་ཚོད་བལྟ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་།  གལ་ཏེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་དེ་འད་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་
གསུངས་སོང་། ཡང་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་དཔེར་ན་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལྟ་བུ་ལ་ཡྱིན་ན ། དང་པོ་དགེ་རྒན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་
གཅྱིག་འདུག དེ་མྱིན་ས་ཆ་དེ་ཁུག་ཀོག་ཡྱིན་པས་ཕ་གྱིར་གོག་གྱི་མཐུན་རེན་ཡྱིན་ནའང་ྱིན་གང་བསད་པ་དང་དགོང་མོ་
ཡུན་ཙམ་རྱིང་མ་གཏོགས་སེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་གཞན་དེ་ཚོ་ལ་  Smart Class བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། 
བསྟན་འཛིན་སྒང་ལྟ་བུའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་རེས་ལུས་ཐེབས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་  Smart Class 
ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་བསྟན་འཛིན་སྒང་སོབ་གྲྭ་དེ་གྱིས་དབར་ལ་བར་ཁྱད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ།  བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ཁོ་ཚོའང་འད་མམ་ཆགས་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤྱིས་ལོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་རླངས་འཁོར་ོ་རྒྱུ་དེའྱི་སོར་དེ་སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་དེ་
སམ་བྷོ་ཉའྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས ། སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་རྱིས་དང་དེའྱི་སོར་ལ་འཆར་གཞྱི་བཟོ་
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དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་བྱུང་བའྱི་མཚམས་འདྱིར་ང་ཚོས་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་ནང་བཞྱིན་མོན་གྷོ ་ལ་ཡྱིན་པ་འད་ཅེས་པ་དེ་ན་ནྱིང་ རེག་ཌར་གྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་ཚོ་ལ་
ཏོག་ཙམ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནན་པོ་བཏང་བ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ལ་མ་
འཕྲོད་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། སོབ་ཕྲུག་རང་ྱིད་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་ སེང་ཞུས་སོང་།  བར་སབས་
གཅྱིག་ལ་མོན་གྷོ་ལ་སོབ་སྱི་མེད་པ་ལྷག་པས། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་
དེ་དང་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་ད་ལྟ་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལ་དགེ་རྒན་མེད་པ་གསུངས་པ་དེ་དག་མང་པོ་གཅྱིག  བོད་
སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འགྱུར་བ་གཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས ། ཁོ་ཚོས་དགེ་རྒན་
གསར་པ་བསོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུ་དང་སོབ་སྱི་གསར་པ་བསོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་
པས་དེ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཔེར་ན་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བསྟན་འཛིན་
སྒང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་དབུས་ནས་ག ཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ས་གནས་ནས་བསོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དེ་འད་གཏོད་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་རེད ། དགེ་
རྒན་ཆེ་མོ་རེད ། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་སྣང་དང་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་
ནས་ Smart Class ཡྱི་བརྱི་གཞྱི་དེ་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་
ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ཐོག་ནས་བཀའ་སོབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ད་ལྟ་གལ་ཆེ་བ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཚན་རྱིག་དང་དེ་
ཚོ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་མར་སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་གསུམ་ལ་ཁ་སང་ེ་ཆར་རོགས་དངུལ་ཐོན་པ་རེད ། དེ་ཡྱིན་
དུས་བང་རྱིམ་བྱས་ཏེ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གལ་ཏེ་དེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལ་སྐུ་ངལ་
ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ད་རྒྱ་དང་ད་ཚིགས་འབེལ་བ་མེད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་
རང་རང་ནང་ལ་ཁོ་ཚོས་འོད་སེར་དེ་འད་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། བེད་སོད་ཆ་ཚང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་
ཁོ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་རེས་ལུས་ཐེབས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོའ་ིནང་བཞག་གྱི་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་བཞྱི་ལྔ་གཅྱིག་ཡོད།  
ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་གྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་དེ་དག་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་ རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གསར་དུ་བསོ་གཞག་གནང་བ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གནད་དོན་དང་པོ་དེ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུས་
ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ལ་ེས་ བརྡུང་བཏང་མྱི་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་
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འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བྱ་སོད་ཐོག་ལ་ེས་ བརྡུང་བཏང་མྱི་ཆོག་པ་དེ་དེང་རབས་དང་མཐུན་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཏན་ཏན་ཡྱིན་པ་འད།  ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ལ་ེས་ བརྡུང་བཏང་ནས་དགེ་རྒན་ལ་དངུལ་གྱི་ེས་པ་ གཏོང་མྐྱི་
དགོས་པ་དང་ེས་བརྡུང་མ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དགོས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དེ་ཁྱད་ཆོས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ་བསམ་
པའྱི་ཚོར་སྣང་གཅྱིག་འདུག དེ་འདའྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅྱིག་ཆ་ཚང་ཚང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ།  ཁྱད་ཆོས་ཚང་གྱི་ཡོད་ན་དངུལ་
གྱི་ེས་པ་བཏང་དགོས་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། དགེ་རྒན་དེ་དག་ཟུར་དུ་བཞག་སྟེ་ཁྱེད་རང་གྱི་ེས་པ་གཏོང་སྟངས་དེ་ནོར་བ་
རེད། ེས་པ་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས་དེ་འད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  རང་བཞྱིན་གྱི་
ེས་པ་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་དང་ེས་ བརྡུང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  སོ་སོ་རང་ྱིད་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན་ནུབ་ཕོགས་ཀྱིས་བྱེད་ཚད་ཚང་མ་ལག་ལེན་བསྟར་དུ་འགོ་དུས་རེས་ཟྱིན་གྱི་མྱི་འདུག རེས་མ་ཟྱིན་པའྱི་དཔེ་མཚོན་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  བགེས་ཡོལ་ཕྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ལོ་གྱིས་བསད་པ་རེད།  དེའྱི་རྱིང་ལ་ངའྱི་ཚ་བོ་ཚ་མོ་
གྱིས་ྱིན་གཅྱིག་ཁོམ་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ཙི་ཙི་ཆེན་པོ་དེ་ོ་རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་རེད་མོ་རེད་རྒྱུ་དང་བྱམས་པོ་བྱ་
ཆེད་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ནང་ལ་ཙི་ཙི་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དང་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་དེ་མེད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ལུང་པ་དེའྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ོས་པ་རེད།  ོས་ཏེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་འགོ་དུས་བྱམས་པོ་
བྱེད་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་ཁ་ལག་སད་དུས་ཁ་ལག་ལ་སོ་མ་བརྒྱབ་པར་ལག་པར་སོ་བརྒྱབ ས་ཏེ ་འབ་སུ་མ་འདུས ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས།  འདྱི་ལ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།  དེ་ནས་མར་གོད་བཞག་ན་འགྱིག ་གྐྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་འདྱི་
བྱེད་ས་མྱིན་འདུག  གང་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་དུས ། སྟབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་གོང་པ་མྱི་ཚང་གཅྱིག་གྱིས།  ཁྱེད་
ཚོའྱི་ཙི་ཙི་ཆེན་པོ་དེ་གང་ནས་ོས་པ་ཡྱིན། ང་ཡང་གཅྱིག་ོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་བྱུང་།  ད་ནྱི་སྟབས་ཡག་བསམས་
ནས་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཨ་གསར་ཡོལ་འདུག  ཁྱེད་རང་རྱིན་མེད་ལ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཁོ་རང་གྱིས་འཁྱེར་
སོང་། དང་པོ་རྱིས་སོད་སབས་སོ་བརྒྱབ ས་ནས་ཡར་ཡར་རྒྱུགས་མར་མར་རྒྱུགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན།  ( 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དོན་དག་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས། ) དེ་ནས་ཁོ་རང་ནང་ལ་འཁྱེར་སོང་།  བདུན་གཅྱིག་
གྱི་རེས་ལ་ཙི་ཙི་གྱིས་གཅྱིག་འདྱིར་འདུག གཅྱིག་འདྱིར་བཞག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ཡྱི་བྱེད་
སྟངས་བྱེད་ལུགས་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས།  དེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་དྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།  དེ་
འདའྱི་ང་ཚོའྱི་སོབ་སྟོན་ེས་བརྡུང་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ང་ཚོར་འདོད་པ་ཡོད་མེད་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཙམ་
ཡོད་པ་རེད། གྱིས་པ་དེར་བུ་ཕྲུག་གསོ་སྐྱོང་དང་སྐྱེས་འཕེལ་བྱེད་རྒྱུར་ཕྱི་ཟླ་  ༧ ཚེས་ ༡ ནས་སོབ་ཡོན་སོད་མྱི་དགོས་
པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་གཅྱིག་གསལ་བསྒྲགས་ཕྱིན་འདུག འདྱི་གོ་བ་ཏོག་ཙམ་ལོག་བསད་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ནང་
ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་བར་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ཐོ་ལེན་བསད་འདུག  ཁ་ྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་
བཀའ་གནང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ རེས་ནས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པ་ལ་གསུངས་པ་ཞྐྱིག་གོ་བྱུང་། དེ་རེད་
དམ། དེ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་རྒྱུན་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་ སོད་མྱི་དགོས་པ་རང་ལ་གཟྱིགས་པ་རེད་དམ།  བཀའ་
ཤག་གྱི་ལས་རྒྱུན་དེ་ལོ་གྱིས་དང་ཟླ་བ་གཅྱིག་རེད།  ལོ་གྱིས་དང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལྷག་ཅེས་ཕྲུ་གུ་
གསུམ་སྐྱེ་སྟངས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་བདུན་པའྱི་ནང་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་ལས་ཡུན་དེ་ལ་སོད་མྱི་དགོས་པ་རང་ལ་
གཟྱིགས་པ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཕྲུ་གུ་ལ་ེས་བརྡུང་མ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་འཁྱིད་ཀྱིས་ མཚོན་པའྱི་སྐྱོང་སྟངས་ཀྱི་
སོར་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ ། ནུས་པ་དེ་འད་ཚང་ཐུབ་པ་
བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་དང་པོ་དེ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ེས་བརྡུང་བཏང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཁ་ྱིན་
ཞུས་པ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་རེད། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་ང་ཚོ་འགོ་ཡྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཕྲུ་གུའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོའྱི་ནང་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན། ེས་པ་བཏང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཡང་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནང་ལའང་ཁྱིམས་དེ་རེད ། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་
མྱིའྐྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ག་རང་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁྱད་ཆོས་ཚང་ བའྱི་དགེ་རྒན་ག་ཚོད་ཡོད་
པ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་འདུག  བོད་པའྱི་གཏམ་དཔེ་ལ་བོད་
པའྱི་རྣ་ལོག་རྐུབ་ལ་ཡོད་ཟེར་བའྱི་ལབ་སོལ་དེ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བྱེད་དུས་ཏོག་ཙམ་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་ཁྱྱིམ་ གྐྱིས་
དེའྱི་ཐོག་སོན་མ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་གཅྱིག་དང་། ང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཁོང་རྣམ་པ་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ནང་
ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ེས་པ་གང་ཡོད་མེད་སོབ་སྟོན་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་དྲུག་པའྱི་
སབས་ལ་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས ། ཡང་ནང་ཆོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུར་
བྱམས་སྐྱོང་གནང་སྟངས་དང་སྐྱོང་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་ཞུས་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་དེ ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཡང་ཡང་ཁོ་ཚོར་སྐུལ་ལྕག་དང་སགས་ཐབས་
ལམ་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དང་པོའ་ིཆ་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་འད་མཚམས་མཚམས་དཔེ་
མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་ན། དགེ་རྒན་གྱིས་ཐབས་ལམ་སྟོན་སྟངས་ཐད་ལ་དཔེ་ཞྱིག་འདུག  དགེ་རྒན་གཅྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཡོངས་
རོགས་ཁོའ་ིལག་པ་འགྱིམ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡག་པོ་
ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དེ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཙང་ ། དགེ་རྒན་དེས་ྱིན་གཅྱིག་འཛིན་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་སད་
བཏང་ནས་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་དེ་སད་བཏང་ཡར་བསངས། དེ་ནས་འགན་བདག་དེ་ལ་དབྱུག་པ་མང་ཙམ་འཁྱེར་ཤོག་ཅེས་ལབ་པ་
རེད། དེ་ནས་རྒན་བདག་དེས་དབྱུག་པ་མང་ཙམ་ལག་པ་གང་འཁྱེར་ཡོང་བས། ཕྲུ་གུ་ཚང་མས་ད་རེས་ཡྱིན་ན་ཁོ་བརྡུང་གྱི་
རེད་བསམ་པ་རེད།  དེ་ནས་དབྱུག་པ་སེབས་པ་དང་ཁོ་ཡང་ཞེད།  ཕྲུ་གུ་ཚང་མས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་མྱི་བྱེད་པ་
གཅྱིག་ད་རེས་བརྡུང་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཅེས་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་དངངས་སྐྲག་བྱས་ནས་བསད་དུས། རྒན་ལགས་དེས་རྒན་ལགས་ཁོ་
རང་གྱི་ཕག་བརངས་ནས་ད་ང་ལ་རྡུངས་ལབ་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་དེར་དབྱུག་པ་སད་དེ་ང་ལ་དབྱུག་པས་རྡུང ས། གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན་ཁྱེད་རང་གྱིས་མ་འགྱིག་པ་མ་རེད། ངས་ཁྱེད་རང་སྐྱོང་སྟངས་མྱི་འགྱིག་པ་རེད ། ལན་པ་ང་ལ་ཡོད་ཅེས་དང་།  ངས་ཁྱེད་
རང་ར་བ་ནས་བཅུན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ང་ལ་དབྱུག་པས་རྡུངས་ཞེས་ལབ་པ་རེད།  དེ་ལྟར་ལབ་པས་ཕྲུ་གུ་དེ་སེམས་ནང་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཤུགས་ཆེ་ངུས་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་དེས་ངུས་ནས་ངས་དངོས་གནས་དགེ་རྒན་དེར་འདྱི་འདའྱི་
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སྡུག་པོ་བཏང་འདུག་བསམ ས་ནས། ཁོ་རང་གྱིས་དགོངས་དག་ཞུས་རེས་དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་གྱི་རེ་ཕུད་
ཆགས་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་འད་གཅྱིག་ང་ཚོས་དཔེ་མཚོན་འད་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་
པ་འད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་གྱིས་ཐབས་ལམ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་འད། བྱས་ཙང་འདྱི་འད་བ་དགེ་རྒན་གྱིས་ཐབས་
ཤེས་བཏང་ནས་  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  མང་པོ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས། ) 
ལགས་སོ། སར་མ་གཅྱིག་གྱིས་རང་ཡྱིན། དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཞུས་པ་འདྱི་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནས་མར་ར་བའྱི་བཀོད་
ཁྱབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཐོ་གཞུང་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་གསུམ་པ་
འདྱི་ཡང་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གསུམ་པ་འདྱི་དེ་རྱིང་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ན ། སོབ་ཡོན་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཡང་ཕྲུ་གུ་
བཞྱི་ལྔ་དེ་འད་ཡོད་ན་གསུམ་པ་འདྱི་དང་བཞྱི་པ་ལྔ་པ་དེ་ད་ལྟ་ལམ་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ར་བའྱི་
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐོ་གཞུང་ལེན་ནས་སྱི་བསོམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ཐག་བཅད་
གནང་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་བཀའ་ལན་འདྱི་འད་གཅྱིག་སྙན་ སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་རེད། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དང་པོ་དེ་
མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ལོ་ཤས་སོན་ལ་ཡྱིན་ན་ United World 
College (UWC) ཟེར་བ་དེ་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་མ་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་རག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ེ་བའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ལ་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་
ནམ། ལས་བསོམས་ནང་ལ་གང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་སོན་མ་ལོ་ཤས་སོན་ལ་  Sai Baba དེ་ནས་སོབ་མ་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་འདུག  དེ་སོན་མ་
གསལ་བསྒྲགས་བྱས་སོང་། ངའྐྱི་གོ་ཐོས་ལ་སོབ་མ་གཅྱིག་ཀང་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གནས་སྟངས་
ག་རེ་ཆགས་ཡོད་དམ། ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ལས་
བསོམས་རྒྱས་པ་ནང་ཡོད་དམ། དེ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བྱུང་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ང་ཚོའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ཚུར་རྱིས་བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཚན་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་དགེ་རྒན་གོ་སྒྲྱིག་གནང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཚན་ཁག་གྱི་སོབ་དགེ་མྱིན་པར ། ལུས་སོང་དང་རྱི་
མོའ་ིདགེ་རྒན་ལ་སོགས་པ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟ་ནས་ག་སྒྲྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་ས་
གནས་ལ་ད་ལྟའྱི་ལུས་སོང་དགེ་རྒན་མེད་པས་འཕྲལ་སེལ་གྱི་བསོས་གནང་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་རེད་འདུག  
མ་འོངས་པར་རྱིས་ལེན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བཀོད་རྒྱུའྱི་ག་སྒྲྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ།  དེ་འད་ཞྱིག་
དགོངས་པ་བཞེས་ན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ེ་ཆར་ Oxford University Mr. Mukhi ཡྱི་བུ་ཡྱིས་སོབ་ཡོན་གཅྱིག་གསར་གཏོད་གནང་འདུག ཁོ་རང་
གྱིས་ལོ་ཤས་སོན་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་གསལ་
བསྒྲགས་གནང་བ་བྱུང་སོང་།  འོན་ཀང་དེ་དངོས་སུ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཡོད་ པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཡྱིན། 
 དེ་ནས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་སོ་སོ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཅར་བ་དང་ ། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་དོ་
སྣང་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན།  བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཀློག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་དེ་སྐྱོ་པོ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་  Reading habit དེ་མྱི་འདུག་ཅེས་
གསུང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གང་འད་ཞྱིག་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་
བསམས་བྱུང་། 
 བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ལ་གོག་ཀླད་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དེ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་དེ་སོན་ འགྲོ་སོབ་གྲྭའྐྱི་ནང་ལ་དགེ་
རྒན་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་བསད་པ་དེ་འད་རེད་འདུག  དེའྱི་སོབ་ཚན་དེ་ཚོ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  སོན་མ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ད་ལྟའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་མ་ཕེབས་པའྱི་སབས ། ང་
ཚོའྱི་ས་གནས་ནས་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་བྱུང།  དེའྱི་སབས་ལ་སོབ་ཁྱིད་དེ་སོབ་མ་ཚོའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་དང་སོང་
བསར་བྱ་རྒྱུ་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སོབ་མ་རང་གྱི་ནང་ནས་བསམ་འཆར་ཕུལ་མཁན་བྱུང་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ།  དེ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡང་སོབ་མ་དེ་ཚོ་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་
རག་གྱི་མེད་པ་དེ་སོབ་ཕྲུག་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་འདུག  དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་  UWC ལ་ད་ལོ་  
London ལ་གཅྱིག་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་། གཞན་པ་དེ་ས་ཡེ་བྷ་བྷ་བཀའ་གནང་བ་དེ་ལ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱུང་
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མ་སོང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁྱེན་རོགས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མ་གཞྱི་དེའྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གྱིས་དེ་ཡང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སོབ་སོང་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏེ་འབད་བརོན་ཧ་ཅང་
བྱེད་ཀྱི་མེད།  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་བར་དུ་དགོས་པའྱི་ཤུགས་
བརྒྱབས་དགོས་དུས། དེ་འདའྱི་གོ་སབས་ཁ་ཤས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཚུར་འབྱོར་ཡོང་ན ། Pestollozi  ལ་སོགས་པ་
དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཕར་དང་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  དེ་མྱིན་ཕར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བཅུ་གཅྱིག་དེ་འད་དང་དབྱྱིན་ཇྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
ཚུད་ཨེ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུར་དེ་ཙམ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་མ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ ། ངས་དྱི་བ་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་མ་
སོང། ག་རེ་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་མེད།  མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེའྱི་སོར་ལ་ལས་བསོམས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་
ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དྱི་བ་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་།  དེར་བརེན་འདྱིར་དྱི་བ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ལུས་སོང་དང་རྱི་མོའ་ིདགེ་རྒན་དེ་ཚོ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྱིས་བངས་པའྱི་རེས་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོར་
ག་སྒྲྱིག་དེ་འད་ཡོད་དམ་གསུངས་དུས།  ད་ལྟ་ང་ཚོར་ལུས་སོང་དགེ་རྒན་གྱི་ཐོག་ལ་  Gwalior རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་  
Mysore ལ་སོབ་སོང་གནང་མཁན་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ཡོད།  དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་
ང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་རག་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག  ར་བའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་
ཚུར་རྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ ། ང་ཚོས་འོག་གབས་ཤྐྱིག་བསྒྲྱིགས་ཏེ་ད་ལྟ་མྱུར་མོར་སྟོན་རྒྱུ་མེད་ནའང་ ། དེའྱི་ཡོང་
ཁུངས་ག་པར་ལ་ཡོད་མེད་དེ་གང་འཚམས་ཀྱི་ང་ཚོས་ཡར་མར་རད་གཅོད་བྱས་ཏེ ། གང་ལྟར་སབས་དེར་ག་ སྐྱིག་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ Mr. Mukhi བརྒྱུད་ནས་ Oxford University England ལ་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ ། ད་
ལོ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གེར་བ་དྲུག་ལ་གོ་སབས་ཐོབ་པ་རེད། དེ་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་སོབ་གེར་བ་གྱིས་གྱིས་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་
གསུམ་གསུམ་རྱིང་ལ་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཞྱིག་ཐོབ་སོང་།  དེ་ཡང་ University ནང་གྱི་སོབ་སོང་གྱི་ཡྱིག་
རྒྱུགས་བངས་ཏེ་སོབ་སོང་བྱས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་གང་ཡང་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་དང་མས་
མོང་གསོག་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།  སོབ་ཚན་གྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་སྱིར་བཏང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ནས་སོབ་སོང་ལ་དེ་འདའྱི་སོབ་ཚན་དུས་
ཐུང་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་སངས་ནས། ཚུར་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ནང་ཁུལ་ལ་ལག་འཁྱེར་སོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་རེས་ང་ཚོར་གོ་སབས་གྱིས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  གཅྱིག་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་བྱས་
པ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཁ་སང་དྲྭ་རྒྱ་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཕུལ་
བཞག་ཡོད། དེར་བརེན་ད་ལྟ་སྙན་ཞུ་འབྱོར་དང་འབྱོར་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བྱྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་དངོས་གནས་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བྱས་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཅུང་ཙམ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་  Reading for meaning ཞེས་འཆར་གཞྱི་དེའྱི་ཁོངས་ནས་ཀློག་རལ་གྱི་སོང་བརར་སོད་རྒྱུ་ལ་
སོད་སྟངས་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ DU ཡྱི་མཁས་པ་དེ་འད་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ།  ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་སོབ་སོང་ སོད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད།  ཕལ་ཆེར་དེ་ལ་  
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༤༠༠,༠༠༠༠༠།༥༠༠ ,༠༠༠༠༠ ཡྱི་འཆར་གཞྱི་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་ལས་འཆར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  
དེའྱི་ནང་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཀློག་རལ་སྒང་ལ་སེབས་ཡོང་དུས ། བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་སད་ཡྱིག་གང་ཡྱིན་
ནའང་ཀློག་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་སེབས་རྒྱུ།  ཀློག་སྟངས་དེ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་གྱིས་
ཕུལ་བ་རེད། གྱིས་ནང་ནས་ཚུར་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་ཟབ་སོང་གསུམ་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་འགོ་སྟོད་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ནས་ྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཞྱིག་ བདམས་ནས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ་ནས ། རེས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སེ་ཚན་ཆ་
བགོས་བྱས་ཏེ་ལྡྱི་ལྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྱི་མཁས་དབང་ཁོ་རང་ཚོ་དང་མམ་དུ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚང་མ་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཞག་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་དཔེ་
མཛོད་ཐོག་འགན་ཁུར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  ཁ་སང་ངས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ལས་འགན་
ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་སྟེ། གང་ལྟར་ཀློག་རལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག ཀློག་འདོད་སེབས་རྒྱུ་
ལ་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་འདུག  དེ་ཚོ་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་ལ་འགན་ཁུར་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།  སོབ་གྲྭའྱི་དཔེ་
མཛོད་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཟུར་དུ་ཟབ་སོང་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ནད་ཐོག་སྨན་འཁེལ་
བྱས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། 
 དེ་ནས་གོག་ཀླད་སོར་དེ་དངོས་འབེལ་རེད།  བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་གོག་ཀླད་དགེ་རྒན་དེའྱི་
ཚད་གཞྱི་ལ་བར་ལམ་ནས་འོས་ཆོས་དེ་ཡར་སར་ཡོད་པ་རེད།  MCA འམ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་མཁན་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།  གྱིས་ནས་འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་གསར་པ་བསོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པོ་འདུག  ས་གནས་སོ་
སོའ་ིནང་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་བསོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་སོ་སོ་ལ་འགན་ཁུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་
གོག་ཀླད་དགེ་རྒན་དེ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད།  ལྷག་པར་དུ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ ལ་ཡོད་བསད་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཆ་བྱས་ཏེ། སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྟབས་བསྟུན་བྱས་དུས ། 
ཅུང་ཙམ་ཁ་ཤས་ལ་ཏག་ཏག་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་བའྱི་སབས་ལ། དུས་ཚོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཚོགས་གཙོས་སད་ཆ་བཤད་པ་མཐོ་དམན་བྱུང་ཡོད་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ར་བའྱི་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་ལས་
འགན་དེ་དུས་ཚོད་ནང་ལ་ཏག་ཏག་ཚར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརེན།  སབས་རེ་སད་ཆ་མཐོ་དམའ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་ན་
བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཞུ་དགོས་པའྱི་དྱི་
བ་དྲུག་ཡོད། དང་པོ་དེ་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་སོར་ལ་ཡྱིན།  དགེ་རྒན་གསོལ་ཕོགས་སོར་ལ་སར་ལོའ་ིགོས་ཚོགས་
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ཀྱི་ལས་བསོམས་སབས་ལ་ལས་བྱེད་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༣༢ བར་བརྒལ་གྱི་ངོས་ནས་སར་འདུག  དགེ་རྒན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་
ལ་དེ་འད་བྱུང་མྱི་འདུག  འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སབས་དེ་དུས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་དེའྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་འབུམ་ ༡༥༠ ཟུར་དུ་གཞག་ཡོད། མགོགས་པོ་
ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ལྟ་དུས ། དེ་ལག་
ལེན་འཁེལ་བསད་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་ཕྱིར་འགངས་བྱས་བསད་པ་
རེད། དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡྱིན་ན་ག་དུས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་གལ་ཆེན་པོར་དེ་ཙམ་མ་བརྱིས་པ་རེད་དམ། 
 དྱི་བ་གྱིས་པ་དེ་ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་  ༥ པའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ད་ལམ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོབ་
གྲྭའྱི་བུ་མོ་ན་ཆུང་ཞྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་
བ་ཕུལ་བ་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ལན་འདེབས་ཤོག་གངས་  ༩༠ ཙམ་ཞྐྱིག་སེབས་བསད་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཁ་སང་མཐོང་སོང་། དེའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་གནང་པ་དེ་ལ་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་དྱི་བ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བུ་མོ་ན་ཆུང་དེའྱི་མ་འོངས་པའྱི་མྱི་ཚེ་ལ་
དོ་ཕོག་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་ཡོད་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགན་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡྱིན་
ནའང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ད་ལྟའང་སོབ་གྲྭ་རང་འཇགས་ལ་བཞག་འདུག དེ་ལ་འགན་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་
ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་དྱི་བ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་སོབ་
གྲྭ་གཞན་ཅྱིག་ལ་བཞག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་མ་འོངས་པའྱི་མྱི་ཚེ་ལ་དོ་ཕོག་མྱི་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་
འད་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཕ་མ་མེད་
བསད་པ་ཞྱིག་རེད།  རྒྱུས་ཡང་ཡོད།  དགུན་ཁའྱི་གུང་སེང་ལ་འགོ་ས་མེད་པའྱི་གུང་སེང་ལ་ལེན་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  
དེར་བརེན་འབོད་སྐུལ་དང་གནས་སྟངས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 དྱི་བ་གསུམ་པ་དེ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  རང་
གྱི་ཆེད་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་དེང་སབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ལ་དར་ཁྱབ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་དང་མེད་དེ་ངས་འགེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།  འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྱིག་གཞུང་དེ་རྒྱུད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་སུས་བྱེད་
ཀྱི་རེད་ཟེར་ན ། གཙོ་བོ་དེ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་མ་
འོངས་པའྱི་སོན་ར་སོབ་གྲྭ་ལ་ཡོད་བསད་པ་དེ་དག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ན་ཚ་སོན་
འགོག་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། ནད་གཞྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད།  གང་ལྟར་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ངོ་སོད་བྱེད་དགོས་པ།  རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་རང་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནང་བཞག་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་།  དེ་འད་ཞྱིག་
གནང་དགོས་པ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གཅྱིག་བྱས་ན་འདྱིའྱི་སོར་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་
གྱི་ལས་བསོམས་སབས་ནས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པར་མཐོང་གྱི་མེད།  གྱིས་ནས་
སོན་མ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་སྨན་གྱི་སྒོ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད།  བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དེ་ཡོང་
གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་མ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  སོ་སོ་སབས་སབས་
སོབ་གྲྭ་དེ་འདར་འགོ་སབས། ཧ་ཅང་མང་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ་བུ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ན་ཡྱི་འདུག་ཅེས་སད་ཆ་འདྱི་
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མཁན་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་འད་བྱས་དུས་འདྱི་ཚོ་ལ་བོད་སྨན་གྱིས་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད།  ག་རེ་
བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཐེངས་གཅྱིག་གྱིས་མྱིན།  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་
ཕར་སད་ཆ་དྱིས་པའྱི་སབས་སུ་བོད་སྨན་སོར་བསྐྱོད་དེ་འད་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག ར་རམ་ས་ལའྐྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་
མཐུན་འགྱུར་དེ་འད་མེད་ན། ས་གནས་གཞན་པ་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རེན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 འདྱི་བ་བཞྱི་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེ་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱིས་གོ་ཚོད་དང་ཤེས་ཚོད་ལ་ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། བཏང་
བའྱི་སབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོ་དངོས་ གནས་བཤད་ན། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་དེ་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མཐོ་བ་དེ་དབྱྱིན་ཇྱི་སྒང་ལ་བངས་འདུག བོད་ཡྱིག་སྒང་ལ་དམའ་པོ་བངས་འདུག 
གནས་སྟངས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་དམ། 
 དྱི་བ་ལྔ་པ་དེ་ས་ལོར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་སོར་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་
རོམ་ད་ལྟ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་དེབ་དེ་རེད།  འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་སོབ་དེབ་ནང་ལ་བཅུག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་
གཞུང་དང་ཤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐད་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཅེས་དོགས་འདྱི་ཞུ་བའྱི་སབས།  
དེའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་སེ། ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་ལས་བསོམས་
ནང་ལ་དེའྱི་སོར་གནང་བཞག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མཇལ་མ་སོང་། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་མཐའ་མ་དྲུག་པ་དེ། ྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་གོང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭའྐྱི་ནང་ཟུར་དུ་དགེ་
རྒན་གྱིས་རང་སོང་ཟུར་ཁྱིད་དེ་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་ཅེས་དོ་དམ་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་ནང་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། དེར་
བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ངས་གོ་མ་སོང་། འདྱི་གནད་འགག་ག་རེ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན ། བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་
ཟེར་དུས་ར་སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁག་ཅྱིག་ཡོང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གང་གྱི་ཁོངས་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བཟོས་ན། དེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དགེ་
རྒན་ཧུར་ཐག་གནང་བསད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་མ་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག  ར་སྟེང་
བོད་ཁྱྱིམ་དེ་ཚོའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ངས་གོ་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་ཚོས་ཟུར་ཁྱིད་བྱས་ནས་དངུལ་ལེན་མ་ཆོག་པའྱི་
ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་ངས་གོ་སོང་། མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སོབ་གྲྭ་གང་གྱི་ནང་ལ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཅུང་ཙམ་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་དོ་ཕོག་མྱི་ཡོང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་
མཐོང་སོང་། འདྱིར་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
 



90 

 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ན་ནྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
བྱེད་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༣༢ ངལ་སེལ་གནང་བ་དེ་སཾམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཚང་མ་ལ་དེ་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་
ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་གྷོ་པལ་པུར་གྱི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་གཏོང་རོགས་གསུང་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་དེ་ལ་
ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ང་ཚོས་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད་སྙམ།  ད་ལྟ་ངས་ཁ་སང་སོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དེ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད་པར་བརེན། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ནང་ལོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐད་ཀར་ཐེ་བྱུས་དེ་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་གྱིས་བོད་ཁྱྱིམ་རང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་
བུ་མོ་མོ་རང་གྱི་འགོ་འདོད་ཡོད་ན ། ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་གནས་སོ་བྱ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་མ་རེད།  དེ་ལ་ཏན་ཏན་
འགན་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ན་ཚ་སོན་འགོག་དང་ནད་གཞྱི་སྨན་བཅོས་སོར་ལ་དོན་རེན་དང་། 
དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་སྨན་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།  དེང་སང་དེ་འད་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་
གསུངས་པ་དེ ། ཁ་སང་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།  ས་གནས་རང་ལ་བོད་སྨན་
བསྟེན་གཏུགས་བྱས་པ་དང་རྒྱ་སྨན་བསྟེན་པ་ཡྱིན་ན་གོང་ཆེ་ཆུང་དེ་ཙམ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་སྨན་བསེན་པ་ཡྱིན་ན། 
དེ་འདའྱི་དགེ་མཚན་ཡོད་པ་དེ་ཁ་སང་ང་ཚོས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ནང་ལ་བྱུང་སོང་།  གང་ལྟར་མདོར་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་
དེ་འདའྱི་དངོས་སུ་བསོར་བསྐྱོད་འགོ་ཡྱི་མེད་ནའང་། གང་ལྟར་ཐག་ེ་འབེལ་མཚུངས་ཀྐྱི་ས་གནས་སོ་སོའ་ིསྨན་རྱིས་ཁང་
གྱི་སྨན་ཁང་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་དེའྱི་ཁེ་ཕན་དང་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་བེད་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 

དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་གྱི་སོབ་མ་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བའྱི་སབས་ལ། བོད་ཡྱིག་ལས་དབྱྱིན་ཇྱི་
ཡག་པ་ལེན་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཆ་སྙོམས་ཀྐྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན ། ཏག་ཏག་རང་མ་རེད་ཀང་ཨྱིན་ཇྱི་ཡག་པོ་ལེན་འདུག  
སོབ་མ་གྱིས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་བཅུ་ལེན་ཡོད་པ་རེད།  དབྱྱིན་ཇྱི་བཅུ་ལེན་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་ཆ་སྙོམས་འད་པོ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ འྐྱི་ཆ་ནས་དབྱྱིན་ཇྱི་ཡག་པ་ལེན་པ་
རེད་ཟེར་ནས་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཆ་ནས་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་སྐྱོ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན ། ང་ཚོས་ངོས་
ལེན་ཞུ་གྱི་མེད།  བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་བརེན ། ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་
མཚམས་རེ་ལམ་འགོ་དང་མཚམས་རེ་ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་གཏོང་སྟངས་འགྱིགས་དང་མ་འགྱིག ས་པའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་དེ་
ལོངས་དང་མ་ལོངས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོ་བདེ་པོ་ཡོང་
གྱི་འདུག ཡག་པོ་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་བསད་ཀྱི་འདུག  དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་སེམས་ འཚབ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་
རེད། ཁ་སང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་ལ་ཡག་ཐག་གཅོད་ལེན་འདུག  ཧོབ་བལྟས་ཡོང་དུས་དབྱྱིན་ཇྱི་ཡག་པོ་ཡོང་
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དུས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་འད་ པུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་ཡག་པོ་གཏོང་ཡོང་དུས ། དབྱྱིན་ཇྱི་ཡག་པོ་བྱུང་ན་བོད་ཡྱིག་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཧ་གོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས་བོ་བདེ་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུཡྱིན། 

བཟང་སོད་ཀྱི་སོར་ལ་ར་བའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ནས་བཟང་སོད་སོར་གྱི་སོབ་གཞྱི་དང་ཟུར་དུ་སོབ་ཚན་
ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་མྱིན་པར། སོབ་ཚན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལོགས་དང་དེའྱི་ཁོངས་ནས་བཟང་སོད་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའམ་སེབས་རྒྱུའྱི་
དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།  དེར་བརེན་དེ་འདའྱི་སོབ་ཚན་དེ་ཟུར་དུ་ཡོད་ པ་མ་རེད་ཀང་ ། ཁ་སང་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཟེར་བ་དེ་རང་རེད། ཨ་རྱི་ལ་སེམས་དང་སོག་གྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་༸སྐུ་མདུན་གྱི་
བཀའ་དང་དགོངས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཟང་སོད་སོབ་འཁྱིད་བྱེད་རྒྱུའྱི་སོབ་གཞྱི་ར་
འཛིན་ཞྱིག་བཟོས་འདུག ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཟབ་སོང་ལ་བསྐྱོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་དང་ཨ་རྱི་ནང་ཁུལ་ནས་མངའ་
སེ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་སེབས་འདུག  དེ་ཚོའྱི་ནང་དགེ་རྒན་དང་སོབ་སྱི་འདུག  དེ་
བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་རང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་འདུག ང་ཚོས་ཡག་པ་ཞྱིག་ག་རེ་འདུག་ཟེར་ན། འཛིན་གྲྭ་དམའ་
རྱིམ་གྱིས་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཤུགས་ཤྱིག་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག  དེ་ནས་ཡར་ཡར་བྱས་ནས་སོབ་གཞྱི་ར་འཛིན་དང་དུས་
ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་བཟང་སོད་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་སོ་ལ་བཀའ་དྱིན་སྐྱོང་ བ་དང་མོང་གོམས་མངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
སྒོམ་སྒྲུབ་ཆུང་ཆུང་བྱེད་བསད་པའྱི་སོབ་ཚན་སྙྱིང་རེ་པོ་དེ་འད་འདུག  དེར་བརེན་ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན ། དེའྱི་མ་
དཔེ་དེ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད།  བོད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་ལས་འགོ་བ ཛུགས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  དེ་བསྒྲུབ་པ་དང་ཁ་
སང་ཟབ་སོང་ལ་བསྐྱོད་མཁན་གས་ནས་ཁོང་གྱིས་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས ། དེ་འདའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒན་ལགས་ཚོ་
བརྒྱུད་ནས་སོབ་སོང་སོད་སྟངས་འཆར་གཞྱི་ལྟ་བུ་སྒྲྱིག་བསམ་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་བོད་ཁྱྱིམ་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་ Coaching / Tuition སོར་དེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།  བོད་ཁྱྱིམ་
ཁག་གྱིས་ཡྱིན་ན ། ཕལ་ཆེར་བྱེད་ཆོག་གྐྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང།  
རེས་མ་ང་ཚོས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བྱེད་ཆོག ར་བའྱི་སཾམ་བྷོ་ཉའྱི་ནང་ལ་བྱེད་ཆོག་ གྐྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  
C.T.S.A སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ལེན་ནས་ཟུར་འཁྱིད་བྱེད་ཆོག་ གྐྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ང་ཚོ་བར་ལམ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གྱིས་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཟུར་དུ་ Coaching ག་སྒྲྱིག་བྱེད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ནང་ལ་དེ་འད་ཡོད་མེད་ངས་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རེས་སུ་རད་གཅོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་བཀའ་བོན་ཆགས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུས་
ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་རེད།  དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གསལ་བཤད་དང་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་དེ་དག་
གསལ་པོ་དང་གནད་ལ་འཁེལ་བ། ཡྱིན་ན་ཡྱིན་པ་དང་མྱིན་ན་མྱིན་པའྱི་ཧ་ཅང་གྱིས་གསལ་པོ་གནང་གྱི་འདུག བཅོས་མྱིན་
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གྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མ་འོངས་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེ་བཞྱིན་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་དང་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་དེར་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད།  གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་བཞག་པ་ལས་འཕྲོས་པ་ཡྱིན།  དེ་
ཡང་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་དམའ་མཐའྱི་ཕོགས་རྱིམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆེད་དུ་གེར་ནས་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་ཚུགས། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ་ནས་ལོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་བདུན་ཕྱིན་ཚར་ བའྱི་རེས་
ལའང་གཏན་འབེབས་བསྒྲུབས་མེད་གསུངས་སོང།  གཏན་འབེབས་མ་བསྒྲུབས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་དེ་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་དམ།  
གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་དངས་གནང་སོང་།  སེམས་བསམ་པའྱི་བར་སྣང་ལ་ར་རྒྱུགས་ཀང་དོན་དངོས་པའྱི་སྦར་མཐྱིལ་ལ་སོ་ མྐྱི་
ཐེབས་ཞེས་གསུངས་སོང། གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་དམ་མ་རེད།  དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན ། 
གསོལ་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐོབ་ཐང་ཡྱིན་ནའང་རེད།  གང་ལྟར་སོབ་གྲྭ་ལ་སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་དགེ་རྒན་
ནྱི་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་རེད། དགེ་རྒན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  དགེ་རྒན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་
ཡོང་བ་ལ་མཐུན་རེན་དེ་དག་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་དེ་ཐབས་ལམ་ཟད་སོང་ཅེས་མ་གསུང ས་པར། དེ་
འདའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་དམྱིགས་བསལ་བ་བཟོས་ནས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
 གྱིས་པ་དེ་ཁ་སང་ང་ཚོ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་སྦུན་ཏར་གྱི་གནས་ཚུལ་སོར་ལ་ངས་དེ་དུས་ག་རེ་ཞུས་པ་རེད་ཅེ་ན།  སྦུན་ཏར་དགེ་རྒན་འོས་སོང་དེ འྐྱི་ཆེད་དུ་
གེར་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ངོ་
སོད་གནང་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང།  ད་ལྟ་བྱེད་མེད་ཀང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཆོག་གྱི་རེད་བཀའ་
གནང་སོང། སྱིར་བཏང་མྱི་སོ་སོའ་ིལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་རེད།  ངའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་བྱ ས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་དེར་
དམྱིགས་ཡུལ་ངོ་མ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་སྙམ།  དེ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་དང་དོན་ཚན་བརྒྱད་བཅུ་ག་བཞྱི་དེ་རྣམས་རེ་རེ་བྱེད་ནས་ངོ་སོད་བྱས། ངོ་སོད་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོ་
ཚོས་གསལ་པོ་རོགས་ཟྱིན་རེས། དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་དགེ་རྒན་སོང་བརར་སོད་ཀྱི་ཡོད་ ཟེར་
ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེས་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་མ་གནང་བར་མཐའ་མ་དེར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་བསབས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་།  ཁོ་ཚོའྱི་ག་སྒྲྱིག་བྱ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དམ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། 
 དེ་ནས་གཅྱིག་དེ་ཁ་སང་ེ་ཆར་ང་ཚོ་ས་བགོས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།  དེའྱི་ནང་གྱི་ལན་ཞྱིག་བོ་ལ་
བབས་པ་མ་བྱུང། དེ་འད་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་དེ་མ་གནང་སོན་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་
དེ་བཀླགས་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། ང་ཚོས་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། ཡུལ་མྱི་གསལ་པོ་
སྟོན་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་དེ་ལ་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་དབྱངས་སྐྱྱིད་བྷོ་ཉྱི་ཡ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན ། ཚེ་
རྱིང་དབྱངས་སྐྱྱིད་བྷོ་ཉྱི་ཡ་ཟེར་མཁན་དེ་ཕ་གྱིར་སྒང་ཏོག་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གོག་ཀླད་དགེ་རྒན་བྱེད་
ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་མོ་རང་ལ་སད་ཆ་དྱིས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་འདོད་མེད་དམ། མོ་རང་
བོད་པ་རེད་འདུག བོད་པ་ཡྱིན་ཙང་བྱེད་འདོད་མེད་དམ་བརོད་དུས།  བྱེད་འདོད་ཡོད།  རག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད།  
མོ་རང་གོག་ཀླད་དགེ་རྒན་རེད་བསད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འད་ཡྱིན་པར་བརེན་མོ་རང་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་
ཞུས་པ་རེད། སྙན་ཞུ་དེ་དག་ང་ཚོས་འཁྱེར་སེབས་པ་རེད།  འགན་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན ། དེ་འདའྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་



93 

 

དམ་མ་རེད། ཡོད་ན་ང་ཚོར་ལན་བསྐྱལ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ས་མྱིག་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག སྙན་ཞུ་ཕ ར་ནས་ཐད་ཀར་བརྒྱབས་
གསུངས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རེད། མཐའ་མ་དེར་དེ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མོ་བྷོ་ཉྱི་ཡའྱི་མྱིང་བྱིས་འདུག  
ལས་ཀ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། མོ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  མོས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ང་ཚོས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་བྱ ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལན་གནང་བ་མ་གཏོགས ། དོན་ངོ་མ་འགན་འཁུར་
ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཚུལ་འཛིན་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐོག་མ་དེར་ལེགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ཕོགས་རྱིམ་གྱི་
རྱིས་གཞྱི་དེ་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་ཅྱིག་འཁོར་བ་ཡྱིན་པར་བརེན ། དེ་ལ་ལས་འཆར་དམྱིགས་བསལ་ བསྒྲྱིགས་ཏེ ་ད་ལྟ་ཕོགས་
འབབ་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ བ་དེ། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འདོད་པ་དེ་ག་རང་འདུག  རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གསོལ་ཕོགས་ག་ནོམ་པ་
ཞྱིག་དང་འདང་ངེས་ཤྐྱིག་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འགོར་
རྒྱུ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ འཕྲལ་དུ་ཕག་དངུལ་གནང་
རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སེ་ཚན་ཁག་གྱིས་ལ་གཙོ་བོ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཏེ་སམ་བྷོ་ཉའྱི་རྱིས་གཞྱི་དེ་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་གྱིས་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཏེ། ཕོགས་མ་མཐའ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཟྱིན་དགོས་ཀྱི་འདུག་པས ། དེ་ཐུབ་ས་རེད་དམ་ཞེས་བཤད་དུས།  བོད་
ཁྱྱིམ་ར་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། འདྱིའྱི་སོན་དུ་སར་ཚར་གབས་ ཤྐྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་འད་ཞྱིག་འགན་ཁུར་
རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་མ་སུ་རྱིས་ཀང་དེ་འད་པོ་རེད་འདུག གང་ལྟར་ཁོང་ཚོ་གསུམ་བསྡུར་ཡོང་
ན། སམ་བྷོ་ཉའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སབས་དེ་དང་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་
གནང་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སར་རྒྱུ་ལ་ཏན་ཏན་སེམས་ནས་བསམ་ན་ཡང་ལག་ལེན་ལ་
འཁེལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་བསད་མཁན། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཞུས་གནང་སོང་། དངུལ་མེད་ཟེར་དུས། ངེས་པར་དུ་སར་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཡོང་ཐབས་མེད་མཁན་འད་ཞྱིག  འདྱི་འད་བྱས་ཏེ་མར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན ། ཁ་སང་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་ཙམ་གྱི་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་དང་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བ་མེད་བསད་མཁན།  སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཁྱྱིམ་ཡྱིན་ན་རྒས་ཕོགས་རེད། བུ་ཕྲུག་གྱི་མཐུན་རེན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ Real Wage དངོས་དོན་
གྱི་ག་ཚོད་འདུག་ཟེར་བ་དེར་བལྟས་ན། ཡག་པོ་ཡོད་བསད་མཁན་དེ་འད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་འགྱིག་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སོང་ཐོག་ལ་རོགས་དངུལ་རག་རྒྱུ་དེ་ཚོ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་འདུག  
ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་བཞག་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དེ་ནས་སྦུན་ཏར་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་ལག་བསྟར་གྱི་སོར་ལ་སོན་ལ་གསལ་བསྒྲགས་དང་
སོབ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་མྱི་སོ་སོའ་ིཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྦུན་
ཏར་དགེ་རྒན་འོས་སོང་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་གཞྱི་ར་ག་རེ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་
ན། ཁོང་ཚོར་བོད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་བསབ་བསད་པའྱི་སད་ཆ་མ་རེད།  སོབ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་རང་
གྱིས་སྒང་ནས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བསབ་ཐུབ་པ་དགོས་དུས། དེ་ཙམ་མ་ཟད་པའྱི་ཁ་ཤས་དེའྱི་ནང་ནས་རེས་མ་ང་ཚོ་ལས་ཀ་ལ་
དགོས་མཁོ་མེད་པ་དང་ ། ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་གཞན་པའྱི་ནང་ལ་འགོ་འདོད་ཡོད་ན།  ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་
འཁྱེར་གནང་གྱི་ཡོད་དུས ། དེ་འདའྱི་ནང་ལ་འགོ་ཆོག་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་ བྱུས་
ཐོག་ལ་ག་སྒྲྱིག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སོབ་ཚན་གཞན་པ་དེ་ཚོ་ཡོད་པའྱི་སྒང་ལ་བོད་ཡྱིག་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སོབ་
ཁྱིད་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ག་སྒྲྱིག་ཤུགས་ཆེ་བ་དེའྱི་སྒང་ལ་ཆགས་ཡོད་དན་གྱི་འདུག  དེ་ནས་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ངོ་སོད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཕ་གྱིར་ཕེབས་
ནས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ངོ་སོད།  དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རོབ་ཙམ་ངོ་སོད་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་རེད། ཕ་གྱིར་ར་བ་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་མ་རེད། དེའྱི་སོར་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བསབ་གཞྱི་ར་
འཛིན་ཡང་ཧ་གོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་དབྱངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཀྱི་སོབ་སོང་གྱི་སྙན་ཞུ་ཡར་ཕུལ་བ་དེ་གཅྱིག་
བྱས་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་ལྟ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་
བོ་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གོག་ཀླད་དགེ་རྒན་གྱི་ས་མྱིག་མེད་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་དེ་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོར་མྱུར་མོར་ལས་ཀ་ཕུལ་བསད་ས་ཞྱིག་མེད་
པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག རེས་མ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐོག་མ་དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་  ༥༠༨ ནང་དང། ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་དུའང་བལ་
ཡུལ་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་འཁོད་འདུག  ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་སེ་
ཚན་གྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གང་ཡང་འཁོད་མྱི་འདུག  བྱས་ཙང་སབས་དེ་དུས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང།  ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བའྱི་ངོས་འཛིན་གྱིས་ངས་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ང་རང་ལ་དྱི་བ་གསུམ་ཡོད། དྱི་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དེ་ཤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་བ་དེར།  འདྱི་
གའྱི་དྲུང་ཆེ་དང་།  ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།  བྱྱིས་པའྱི་ལག་རལ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ ཁོངས་ཁྱད་ལས་པ་  
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Ms. Usha Makunda བཅས་ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སཾ་བྷོ་ཉ་དང།  དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་
དང། བལ་ཡུལ་སོབ་ཁག་བཅས་སོབ་གྲྭ་ཁག་  ༢༡ གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གནས་སྟངས་བཅས་པར་རོག་ཞྱིབ་དང་།  
དགེ་ལས་དང་སོབ་ཕྲུག་སོ་སོར་ཚོགས་མོལ་གྱིས་དགེ་སྐྱོན་གསལ་འདོན་དང་། བྱེད་སྒོའ་ིལམ་སྟོན་བཅས་གང་ཐུབ་ཞུས་
ཞེས་དེ་འད་གནང་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གནང་བའྱི་རེས་སུ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་དམ། 
 དྱི་བ་གྱིས་པ་དེར་བལ་ཡུལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ཟེར་བ་འདྱི་ཡྱིན།  བལ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་
གྱིས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༥ ལ་སོབ་ཡོན་བགོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད་གསུངས་འདུག  ངས་ད་ལྟ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་བལ་
ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ལོ་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཕྲུག་བཅོ་ལྔ་ལས་ཐོན་གྱི་མེད་པ ་དང་། གལ་སྱིད་དེ་ལས་མང་བ་ཐོན་གྱི་ཡོད་ན ། 
གཞན་རྣམས་ལ་སོབ་ཡོན་དེ་དག་མ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། 
 དྱི་བ་གསུམ་པ་དེར་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་གཟྱིགས་རོག་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག  འདྱིའྱི་ནང་དུ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་བོད་རྱིགས་
མ་ཐག་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གངས་ཅན་བདེ་རའྱི་བརྒྱུད་གཟྱིགས་རོག་གནང་མུས་དང། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་དྭ་ཕྲུག་དང་
ཕེད་དྭ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་བཅས་སུ་སོབ་འཇུག་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་སོར་ངས་ཞུ་རྒྱུར ། བལ་
ཡུལ་ལ་བལ་ཡུལ་སོག་ར་ཁུལ་ལ་ S.O.S བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་དྭ་ཕྲུག་བཅུག་
ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་མྱིག་ཁེངས་ནས་ད་ལྟ་ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་མ་སུ་
རྱིར་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས།  འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ར་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གསུམ་འདྱི་ཡྱིན།  
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེར་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་ལས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་ཀྐྱི་རེས་སུ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ག་རེ་ག་རེ་བྱུང་སོང་གསུངས་པ་དེར།  
འདྱི་དང་འདྱི་ཅེས་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པོ་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་ཡྱིན་སྟབས་ལམ་སེང་རོག་
རོག་གཅྱིག་བཏོན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་གྱི་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྒན་ལགས་ཀྱི་
ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བསམ་བོར་འགྱུར་བཅོས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་
ནམ་རྒྱུན་ནས་ཟབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད།  སོ་སོའ་ིཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་དང་གོ་སབས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དབུས་ནས་ག་སྒྲྱིག་བྱ་རྒྱུར་སྒུག་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་
རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་རང་ནས་འབད་བརོན་དང་འགན་
ཁུར་བྱེད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་སོབ་ཁྱིད་བྱས་པའྱི་སབས་སུ་དགེ་རྒན་ནང་ཁུལ་ལ་དགེ་རྒན་
གྱིས་གསུམ་ཙམ་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཁྱིད་བྱས་པ་དེ་གཅྱིག་གྱིས་ འགྱིག་མ་འགྱིག་གྱི་དགེ་འདོན་སྐྱོན་
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སངས་བྱ་རྒྱུ། བྱས་པ་དེར་ངོས་ལེན་བྱས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ།  གང་ལྟར་ Paradigm shift ཞེས་སྱིར་བཏང་གྱི་
སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་གཞྱི་རྱིའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ ། ང་ཚོས་འགྱུར་བ་
བཟང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་གྱིས་པ་དེ་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་རེད། ད་ལྟ་ Miss Usha MuKunta ཟེར་བ་འདྱིས་ལམ་སྟོན་འོག་
དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ལས་འགན་ཁྱེར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དཔེ་མཛོད་ནང་དུ་དེབ་
བཞག་སྟངས་དང་དེབ་ཕྲུ་གུའྱི་བོ་དང་འཚམ་པའྱི་དེབ་གཞོག་རྒྱུ། ཕྲུ་གུའྱི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའྱི་དེབ་གཞག་རྒྱུ།  དེབ་
འདྱི་དག་འཚོལ་བའྱི་སབས་སུ་གང་འད་འཚོལ་དགོས་མྱིན། དེ་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་  reading ཐོག་ལ་དོ་སྣང་
གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་གང་འཚམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་
སོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་པ་ཚོར་སོབ་ཡོན་བཅོ་ལྔ་ཞུ་རྒྱུ་དེ ། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོས་བེད་
སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ན་ནྱིང་བར་ལ་ཡྱིན་ན་བེད་སོད་ཆ་ཚང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ན་ནྱིང་ཁོང་ཚོས་སོབ་ཡོན་
བེད་སོད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་ད་ལོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་རམ་ཁ་ སྣོན་ཞྐྱིག ་ US AID ཨ་རྱིའྱི་
སོབ་ཡོན་རོགས་སྐྱོར་འཆར་གཞྱིའྱི་ཁུངས་ནས་སོབ་ཕྲུག་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བྱེད་དུས་བལ་ཡུལ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་ཞུ་དགོས་པ་དེ། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གཅྱིག་མཐོང་ཡོང་དུས། སོབ་
གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཡོད་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ྱི་ཤུ་སུམ་
བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཡོད་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་སོད་རྒྱུ་དེ་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་དེ་འད་རེད།  བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ད་ལོ་ནས་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་སྐྱོར་ཁུངས་
ནས་བསྐྱར་དུ་བཅོ་ལྔ་ཕུལ་ཐུབ་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་ནས་གངས་ཅན་བདེ་ར་བརྒྱུད་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་བསད་པ་དེ་ S.O.S ལ་ཕ་གྱིར་བོད་ཁྱྱིམ་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེར་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་  S.O.S གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་
གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། འདྱི་ང་ཚོར་འབེལ་བ་དེ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ནས་ནམ་རྒྱུན་ནས་
མ་ཐག་ཡྱིན་ན། ས་གནས་བདེ་དོན་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིས་བརྒྱུད་ནས་ཡར་མ་ཐག་ཡྱིན་པའྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་རྱིགས་ལ། བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་དང་སོབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དེ་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་རེས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མཚན་གནས་
ཐོག་ལ་མཛད་ཁུར་བཞེས་པ་དང་བསོ་གཞག་བྱུང་བ་དེར་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་དང་དྱི་བ་ཐུང་
ཐུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།  འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྱིས་ལེན་གནང་
རྒྱུའྱི་སོར་དེ་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལའང་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  སབས་དེར་འཕྲལ་དུ ་གསུངས་ཆོག་
ཆོག་ཅྱིག་མྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་གྱིས་མོས་ཀྱི་གན་ཡྱིག་བཞག་ནས་རྱིམ་པས་འཇོག་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཚང་མ་གསལ་
ཆ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། དེའྱི་སབས་སུ་བསམ་བོའ་ིནང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་
དུ་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ལས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་བྱུང་སྟེ།  དེའྱི་སབས་སུ་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་ སེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དེ་འད་
བྱས་ནས་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་གན་རྒྱ་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་
ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་གཞྱི་རའྱི་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་གཅྱིག་ལ་ཆ་ཚང་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་གནང་རྒྱུ་མ་
ཡྱིན་པ། སོབ་གྲྭ་དུམ་བུ་དུམ་བུ་ལས་ཚན་ལྟ་བུ་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  བྱས་ཙང་གང་འད་ཞྱིག་ལ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་སོ་སོར་བོ་དོགས་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་འདྱི་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  གནད་
དོན་དེས་རེན་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བྱས་ཙང་
འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གཞན་དག་མང་པོ་གཅྱིག་དགེ་རྒན་ཚང་མ་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རུང་མེད་རུང་།  སོབ་གྲྭ་དེ་
ཚོའྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དངོས་གནས་དེ་དག་སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མ་
འོངས་པའྐྱི་སོན་རའྱི་གནད་དོན་ལ་བརེན་ནས་འདྱི་དག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ལ། ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་ཚོས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་
གནས་ཚད་དེ་དག་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བར་འཁུར་འགན་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ།  དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་
ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ།  དེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ཚུར་རྱིས་ལེན་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་ཆ་རེན་
ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུའྐྱི་གངས་འབོར་དེ་ཉུང་དུ་མ་ཕྱིན་པར ། ད་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བསད་པ་ཡྱིན་ན ། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་རོགས་དངུལ་དང་ཕག་དངུལ་གནང་རྒྱུ་དེ་དག་ཉུང་དུ་མ་ གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་བསད་ཀྱི་ ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་ལེན་བཞེས་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལོ་གྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་
སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཚོད་དཔག་དང་རོབ་རྱིས་རེད།  ཏག་ཏག་ཏན་ཏན་
ཞྱིག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད་དེ། དེ་འད་ཞྱིག་ཚོད་དཔག་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་འདོད་
པ་འདུག དེ་བཞྱིན་གྱི་གཅྱིག་དེ་ཁ་སང་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན།  སོན་མ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཡོན་སྒོར་  crore ༤༣ 
དེ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གཅྱིག་གནང་བསད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་རེའྱི་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་སར་གནང་རྒྱུ་
གཅྱིག་དང།  ཁ་སང་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན ། Grant In Aid ཟེར་བ་དེ་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་འད་ག་རེ་འགོ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་དག་གཅྱིག་ཤེས་འདོད་བྱུང། ང་རང་ལ་གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད།  
བྱས་ཙང་དངུལ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་བྱེད་དུས ། ང་ཚོས་རྱིས་ལེན་
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རྒྱུ་དེ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་འབད་བརོན་གནང་བ་རེད་དེ།  ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་དེ་འད་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་དུས ། དེ་དག་ཚང་མར་
ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞེས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་བྱུང་སོང། 
 གྱིས་པ་དེར་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་  ༧༢ ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་དུ་སོབ་མའྱི་གངས་  ༢༡༧༨༢ ཡོང་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།  བྱས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་འདྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡྱིན་
སྟབས། དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཡུལ་མྱི་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དམ།  ད་ལྟ་ཁ་སང་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང།  སྱིམ་
ལ་གཏན་སོབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་བརྒལ་བ་གཅྱིག་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་བསད་པ་དེ་འད་གསུངས་
སོང། བྱས་ཙང་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཤེས་འདོད་བྱུང་སོང། 
 གཞན་ཞྱིག་ངས་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ ། དངོས་གནས་ཐུགས་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། ང་རང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྟབས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་ངས་ཐུགས་ཁུར་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་
ཞུ་ཡྱི་མེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུར་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དག་གཅྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སོན་མ་ང་ཚོའྱི་སབས་
སུ་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དང་དེང་དུས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཐུབ་
ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་འདྱི་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་དེ་སོབ་དགེ་དང་དགེ་ལས་ཚང་མར་ཐུགས་འགན་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད།  
འདྱི་དངོས་གནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འབད་བརོན་གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་ནས ། 
འདྱི་འདའྱི་རེན་བྱས་ནས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་དེ་འདའྱི་ཐུབ་ཚོད་ཕོག་ནས་རང་ཤྱི་རྒྱབ་བསད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་པོ་མང་པོ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ལུང་པ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ང་
རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་བར་བསགས་
བརོད་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་འདྱི་ཆད་ལུས་མ་སོང་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་དང་། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་བཀའ་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། 
བཟང་སོད་དང་ཡ་རབས་ཐོག་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་རང་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་བསད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་
གྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཕོ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོར་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡོང་དུས། ཧ་ལས་པའྱི་བོ་ཕམ་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་
དངོས་གནས་སད་ཆ་དེ་དག་གོ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ལུས་ཀྱི་སྤུ་ལོང་དེ་དག་ཡར་ཟྱིང་ཟྱིང་ ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། མ་རུང་བའྱི་བྱ་སོད་བྱེད་མཁན་དེ་དག་ལ་དངོས་གནས་དང་
གནས་ེས་ཆད་འདྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་སོང་བ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་ལ།  ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།  དངོས་གནས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བཟོད་བསན་ནམ་ཡང་
གནང་ཐབས་མེད་པའྱི་  Zero tolerance ཅེས་གསུངས་པ་དེར་དགའ་པོ་བྱུང།  དེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་སར་ལྷག་
ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འདྱི་ང་རང་གྱིས་བོ་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་
ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 
 གཞན་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དགུ་ནས་བུ་ཕྲུག་གངས་  ༡༠༧ གཏན་འཇགས་སོབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བཅུག སོབ་ཡོན་དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ། ཡོན་དོད་འདྱི་ནས་ནར་གཏོང་མཐུན་སོར་
ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞེས། འདྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་གནད་འགག་ག་རེར་ཐུག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  ང་ཚོས་འདྱིར་ད་ལྟ་བཤད་
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བསད་པ་ལ་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ཟེར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོ་དེ་དག་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་
མྱིན་ནའང་རང་དབང་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་ལུང་པ་དེའྱི་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་རེད།  ར་བའྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་
འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད།  བྱས་ཙང་འདྱི་ཞུས་པ་དང་སགས་གྱིས་པ་དེར་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཤེས་
འདོད་བྱུང་སོང།  བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་གར་དང་མྱི་འད་བ་བྱས།  འདྱི་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ཞྱིབ་ཕྲ་དང་གསུངས་ཁག་པོ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་བུ་ཕྲུག་དང་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་གྱི་ནང་དུ་སྱིར་
བཏང་གྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།  མང་ཉུང་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་སོང།  འདྱི་
གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་གྱི་སོར་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་གནང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང།  དེ་ནས་ང་རས་ཀང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ ཅྐྱིག་ཞུས་
པ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་དེ་གྱིས་མོས་ཀྱི་གན་རྒྱ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག  གན་ཡྱིག་འདྱིའྱི་སོར་དེར་ཐོག་མའྱི་ཆར་གང་རྒྱས་རྒྱས་
ཤྱིག་བཟོས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་དེ་འད་རྒྱས་པོ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག  སྟབས་བདེ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་ འགྱིག་པ་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཅེས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་སྟབས ། དེ་ག་རང་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཁ་སང་སོན་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན ། སོན་
འགོའ་ིལས་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་དེ་གྲུབ་པ་བྱས། དེ་ནས་ད་ལྟ་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། འདྱིར་ཆ་རེན་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སམ་བྷོ་ཉས་རྱིས་ལེན་གྱི་ཡོད་སྟབས ། སམ་བྷོ་ཉས་དེབ་སྐྱེལ་
བྱས་བཞག་པ་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་
རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འགོར་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས་ནས། ེ་ཆར་ལག་ཁྱེར་ཆ་ཚང་
ཐོབ་ནས་བྱུང་བསད་ཡོད། ཡྱིན་དུས་ད་ཆ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དཀའ་ངལ་ འཕྲད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་གང་ཡང་མཐོང་
གྱི་མྱི་འདུག 
 དེ་ནས་བོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་རྒན་ལགས་ཚོས་ངོས་ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་ ཞེས་གསུངས་པ་དེར ། ང་ཚོ་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་བོད་རྱིགས་རྒན་ལགས་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོ་ཙམ་
མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕེབས་དུས ། ཏན་ཏན་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་ཚོར་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དམྱིགས་ བསལ་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཁོང་
ཚོར་སྙན་ཅོག་ཚ་ཚ་ཞྱིག་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ནས་ན་ནྱིང་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའྱི་སབས་ལ་བོད་
སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་ཟུར་དུ་ཐུག་ནས ། ཁོ་རང་ཚོ་མམ་དུ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་
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རྒྱུ་བྱུང། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་
སུ། དེ་འདའྱི་སོར་རག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་རྱིགས་རྒན་ལགས་ཚོ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད།  རེ་ཟུང་
རེ་ཟུང་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འགན་འཛིན་དང་སོབ་སྱི་འདྱིའྱི་ལག་པར་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་རྒྱབ་གེར་
གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་སོ་སོར་སེམས་ཤུགས་དང་སེམས་ཁུར་ཡོད་ནའང་ ། དེ་ཙམ་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཡོངས་ཁྱབ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས ། 
དམྱིགས་བསལ་དེ་ཙམ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་རྱིས་གནང་བ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ལ་སོན་ལ་འགོ་
གོན་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཁ་གངས་ལ་བལྟས་ནས ། དངུལ་འབོར་འདྱི་མར་ཆག་འགོ་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་ཅེས་
བཀའ་ཡྱིག་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་  Grant-in-Aid ཟེར་བ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ི
ནང་དུ་ Grant-in-Aid འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་དེ་བེད་སོད་གང་དུ་བཏང་བཏང་ལྟ་བུ་ཟེར་
ནའང་མྱི་འདུག  གང་ལྟར་ར་བའྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ།  དེ་འདའྱི་གང་ལ་གང་ འཚམ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
དབང་ཆ་ཡོད་པ་བྱས་ནས་དེ་འད་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདྱི་མྱིན་པའྱི་ཁོང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གྱི་རྱིས་ཁུངས་དང་འགོ་
སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན ། ཕྲན་བུའྱི་རོག་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ཆ་ནས་  Grant-in-Aid འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ ༧༢ ཀྱི་ནང་དུ་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་དེ་གངས་ཚད་ངེས་གཏན་ཞྱིག་ད་
ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་གསུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱ་ཡས་མས་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཚད་ཏན་ཏན་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རེས་སུ་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་པའྱི་ཕྲུ་
གུའྱི་དབར་བར་ཁྱད་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་དེ་སོན་ང་ཚོས་ཐོ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཚུར་བངས་པ་རེད།  ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་
ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བསམ ས་བྱུང། ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་རེད།  བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག  ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕྲག་གྱིས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ཧ་ལམ་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་
ཆགས་བསད་འདུག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
 དེ་མྱིན་ད་ལྟ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཟས་གོས་གནས་མལ་གནང་རྒྱུ འྐྱི་སོར་ལ་གང་འད་བྱུང་བ་རེད་གསུངས་
སོང། ར་བའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་པ་གནང་རྒྱུ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་
རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དེ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྐྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་བསད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ནས་ད་
ལྟ་ཁོང་ཚོ་ཡོངས་རོགས་ལ་ང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་ཁོ་
རང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་ལགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་རྒྱབ་གེར་བྱུང་སོང་ན ། ང་
ཚོས་རོགས་པ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་མྱིན་ད་ལྟ་ཐུབ་ཚོད་དང་གྷོ་པལ་པུར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་འབོད་སྐུལ་གནང་
བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དོ་སྣང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་པ་དེ།  གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་བྷོ་ཉྱི་ཡ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་གེང་སོང་གནང་བ་རེད།  བྷོ་ཉྱི་ཡ་ཞེས་པ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་
སྟངས་དང་ངོས་ལེན་གནང་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བྷོ་ཉྱི་ཡ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་
པ་དེ་ཐོག་མར་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་གཏན་འཇགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་ངོས་
ལེན་བྱེད་སྟངས་དེ་དེ་ག་རང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་གཅྱིག་གསུངས་བསད་དུས ། དེའྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རེས་ལ་བྷོ་ཉྱི་ཡ་ཞེས་པ་དེ་ངོས་འཛིན་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་
གནང་། ཚོགས་གཙོས་ཤེས་པ་དེ་ལ་བོད་པའྱི་མྱི་བརྒྱུད་ཡྱིན་པ་་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟ་ངེས་པར་དུ་བོད་པའྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་པ་ཁྱབ་དགོས་ པ་མ་རེད། རེས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་
ནས་གསལ་བཤད་གང་ཡོད་ཀང་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་རྱིམ་དེ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ངས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  ཚིག་གཅྱིག་
གྱིས་མ་གཏོགས་མེད། དང་པོ་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་ཕོགས་གང་ས་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་
པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་
བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  འདྱིར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར།  ངས་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་
སབས་དེ་དུས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་དྲུང་ཆེ་མཆོག་རྣམ་གྱིས་ཨ་རྱིར་ཕོགས་བསྐྱོད་གཟྱིགས་སོར་ལ་ཕེབས་དུས ། ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་
སོབ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གཟྱིགས་སོར་གནང་སབས།  མཐོ་སོབ་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་བོད་ཕྲུག་གང་འཚམས་ཤྱིག་སོབ་འཇུག་
བཞེས་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་འགོ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་
ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་དེ་ལོན་མ་ཐུབ་པར་ལུས་པ་རེད་གསུངས་སོང་། དངོས་འབེལ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་ན་གོ་སབས་ཐོབ་ཀང་གོ་སབས་འཛིན་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དེ་མ་འདང་བས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟ་
འདྱིར་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ནས་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༡༥༣༥ ཡྱིག་ཚད་བཏང་བ་དང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ ༡༦༠༦ གྱིས་ཡྱིག་
ཚད་བཏང་བ་རེད།  དེ་ཚོའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་  ༡༢ ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༦.༤ ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བངས་ཡོད་པ་རེད།  འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
པའྱི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩.༣༥ ཞེས་ལོན་ཡོད་པ་རེད།  ཡྱིག་ཚད་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་རྣམས་ལ་བལྟས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ཧ་ཅང་ཡག་
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པོ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་གང་འདུག་ཅེ་ན ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་  ༡༥༤༥ ཡྱིག་ཚད་
བཏང་། དེའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཚད་ལོན་པ་ ༡༣༣༡ བྱུང་བ་རེད། ཕྲུ་གུ་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཕ་
གྱིར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དེ་མ་ཚང་བ་རེད་དམ།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
གནང་ཕོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ གྲངས་ ༡༣༣༡ དེས་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གངས་ཚད་ལོན་
པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ག་ཚོད་རེད་དམ། བརྒྱ་ཆ་ ༩༠, ༨༠, ༧༠, ༦༠, བཅས་རེ་རེའྱི་ནང་དུ་ག་ཚོད་འདུག་གམ།  ཡྱིག་ཚད་བརྒྱ་
ཆ་ལོན་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ རེད། ༣༥ ནང་དུ་ག་ཚོད་འདུག ༤༠ ནང་ལ་ག་ཚོད་འདུག དེ་དག་རེ་རེ་གསུང་བདེ་པོ་ཡོད་
ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ལྟར་བྱས་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཚད་དེ་ང་ཚོ་ཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་གསལ་པོ་མཁྱེན་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་འདྱིར་བརྒྱ་ཆ་དེ་འད་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཚད་
ཁུངས་འཁྱོལ་འདུག་ཅེས་དགའ་བསུ་ཞུ་བ་ལས ། གཞན་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོའྱི་ཤེས་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་མྱིན་དེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་ཧ་གོ་གྱི་མྱི་འདུག  དེ་འད་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་།  ད་ལྟ་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས།  
གསུང་རྒྱུ་མེད་ན་ལོ་རེས་མ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཏག་ཏག་བྱས་ནས་  ༤༠, ༥༠, ༧༠, ༨༠, སོགས་དེ་དག་བཅུ་ཕྲག་རྱིམ་གས་
བྱས་ནས་དབྱེ་བ་ཕེས་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཚད་གང་ཡོད་མཁྱེན་རོགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་འདུག   
གལ་སྱིད་དེ་དག་གྱི་ཤེས་ཚད་ཞན་པོ་ཡྱིན་ན ། མ་འོངས་པར་དེ་དག་གྱིས་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་དགོངས་
བཞེས་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་སེབས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དགེ་རྒན་སྤུས་ཚད་དང་
ལྡན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་སོང་སོད་སྟངས་དེ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་སོབ་སོང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས།  ང་
ཚོ་དུས་རབས་  ༢༡ ནང་དུ་བསད་ནས་དུས་རབས་  ༡༩ པའྱི་ལམ་ལུགས་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་སེབས་གཅྱིག་ལ་སད་
བརྒྱབས་ཏེ་ཡྱི་གེ་ཀློག་བཅུག་སྟེ་དགེ་རྒན་ཟུར་དུ་ sweater བལྷས་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་
ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་སོན་མ་གཞྱིས་འགོ་ཡྱིན་སབས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འགོ་བསད་དུས། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་དུ་གོ་བུར་དུ་འཛུལ་འགོ་དུས།  དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་ཟུར་དུ་གྱིད་ཁུག་ནས་བསད།  ཕྲུ་གུ་སད་བརྒྱབས་ནས་ཡྱི་གེ་ཀློག་
འཇུག་པ་དང་ཁ་ཤས་རེ་མོ་རེད་ནས་བསད་ཡོད་པ་མང་པོ་མཐོང་བ་དང་། དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་གཟུང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ནས་དགོངས་པ་ཡང་བཏང་དགོས་བྱུང་། དགེ་རྒན་དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་སྤུས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོང་བར་ཤེས་
རྱིག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་རེད་ལ་རེ་བ་ཡང་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་པ་ལས་བརྒྱ་
ཆ་ལོན་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བསགས་བརོད་གནང་
བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནས་སོབ་ཕྲུག་བཞེས་རྒྱུའྱི་ངོས་བཞེས་ཐོབ་ཀང་ ། 
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སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཚད་མྱི་འདང་བ ། དེ་བདེན་ནམ་མྱི་བདེན་གསུངས་འདུག  དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སོབ་རང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་ཀང་། ཕ་གྱིའྱི་ G.L. I ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་
གྱིས་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སོབ་གསུམ་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་ལེན་རྒྱུའྱི་ངོས་བཞེས་གཙང་མ་
གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མ་རྱིན་མེད་དུ་འགོ་དགོས་དུས། ཨ་རྱིའྱི་ནང་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གེར་གྱི་སོབ་ཡོན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་
གོང་ཆེན་པོ་རེད།  རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་ཆ་རེན་གཅྱིག་དེ་  TOEFL ཞེས་པའྱི་དབྱྱིན་སད་ཀྱི་
གནས་ཚད་དེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ནམ་ཀུན་ཡྱིན་ན་  SAT ཡྱིག་ཚད་ཅྱིག་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།  དེར་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཞན་ TOEFL དེ་ངེས་པར་དུ་ཨང་ཀྱི་  ༡༠༠ ལོན་དགོས་པའྱི་མ་མཐའྱི་ཚད་
གཞྱི་བཞག་པ་རེད། དེར་བརེན་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་དག་འདེམས་བྱས་ནས་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་སབས ། 
TOEFL ནང་ལ་བུ་མོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གྱིས་ཀྱི ས་ལོན་མ་སོང་།  གཅྱིག་དགུ་བཅུ་གོ་གངས།  གཅྱིག་བརྒྱད་ཅུ་ག་
གངས་མ་གཏོགས་སེབས་མ་སོང་། གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱ་ཟྱིན་པ་རེད། བརྒྱ་ཟྱིན་པ་དེ་ད་ལོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  གྱིས་ཀྱི་ཆ་
རེན་དེ་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་པས། ཕར་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་ཕངས་པོ་བྱུང་སོང་།  གཞྱི་རྐང་ང་ཚོས་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་
མཐོ་པོ་དེ་འད་སེབས་ཀྱི་འདུག་སེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་དུས། ང་ཚོའྱི་ཚད་དེ་ལོན་མ་ལོན་ཏན་
ཏན་བྱེད་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་སོ་སོས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཚུད་རྒྱུར་ཚད་ལོང ས་ངེས་ཅན་རེད།  འོན་
ཀང་རྱིན་མེད་གནང་དུས་སོབ་ཕྲུག་རེ་ཕུད་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པ་ལས་ལེན་གྱི་མེད་པས་འགོ ་ཐུབ་མ་སོང ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་གསུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་།  ངས་
འདྱིར་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་འཁྱེར་འདུག་ སེ། དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་རེད་འདུག  དུས་ཚིགས་དེའྱི་ནང་དུ་སེབས་མྱི་འདུག  ཡྱིན་
ནའང་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཟུར་དུ་ཕུལ་དགོས་ཀང་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། རེས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙན་
སེང་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ལོན་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རེས་སུ་སྙན་སེང་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཚང་མ་གསུངས་གྲུབ་ཀང་སྒོ་མ་བརྒྱབས་ནས། སང་ྱིན་
སྱིད་སྐྱོང་ཕེབས་དུས་ལན་འདེབས་གནང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཞྱི་ནས་སྒོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་
བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྱི་བ་གསུམ་དང་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྱི་བ་དང་པོ།  ན་ནྱིང་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་
ནས་མ་ཐག་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་པའྱི་རེས་སུ་བརྒྱ་ཆ་  ༤༠ ཙམ་ལོན་ཡང་མཐོ་སོབ་ ཀྐྱི་སོབ་
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ཡོན་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བསྒྲྱིག ས་ཡོད་པ་རེད།  བྱས་ཙང་ད་ལན་མ་ཐག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཅྱིག་མཐོ་སོབ་ལ་
ཕེབས་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རག་ཡོད་དམ། 
 དྱི་བ་གྱིས་པ།  ནམ་རྒྱུན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལྟར་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་མཁན་གྱི་སོབ་
ཕྲུག་ཚོས་གལ་སྱིད་བརྒྱ་ཆ་  ༥༠ མ་ལོན་ན་དང་སོབ་དམག་སྒར་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལོ་བརྒྱ་ཆ་  ༥༠ མ་ལོན་
མཁན་དམག་སྒར་ལ་ཞུགས་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
 དྱི་བ་གསུམ་པ།  ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ང་རང་ཚོ་གཞོན་
སྐྱེས་ཚོར་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་སོབ་གསོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
འགན་འཁྱེར་མཁན་སོབ་སྱི་དང་དགེ་རྒན། ཆོས་དགེ་ཆ་ཚང་གཙོས་པའྱི་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་རེ་ཕྱི་ལོག་ནས་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་སོབ་གསོ་བསྐྱོན་མཁན་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་དགའ་པོ་བྱེད་རྒྱུའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་རྒྱལ་ཞེན་སོབ་གསོའ་ིཐོག་ལ་ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གསུམ་
པ་དེ་ཡྱིན། 
 འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་ཁ་སོན་མང་གཙོའྱི་དུས་དན་སབས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་རྱིགས་ཚན་རེ་རེ་ནས་
སོབ་ཕྲུག་རེ་ཕུད་གསུམ་རེར་བྱ་དགའ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་ཁག་མང་
པོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། མང་གཙོའྱི་དུས་དན་གྱི་སབས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བྱ་དགའ་ཕུལ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་
ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཚན་རེ་ཕུད་བཞེས་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་བྱ་དགའ་ཕུལ་མ་སོང་ཞེས།  ང་ཚོས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་
ཡྱིག་སོབ་ཚན་ལ་བརྱིས་དུས། དེ་གང་འད་བྱས་ནས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཕུལ་བསད་ཀྱི་འདུག  སྱིར་བཏང་
ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་རོམ་ཡྱིག་དང་ཡྱིག་གཟུགས་འགན་བསྡུར་དེ་འད་ལོ་ལྟར་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལོ་ཡྱིན་
ཡང་དེ་འད་གནང་ནས་སོབ་ཕྲུག་ེར་གཅྱིག་ལ་བྱ་དགའ་ཕུལ་གནང་འདུག  ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥༠༠ ཙམ་གནང་འདུག  དེ་ཡྱིན་
དུས་མ་འོངས་པར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་གཟེངས་རགས་ནང་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཚན་རེ་ཕུད་བཞེས་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་
བཅུག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལོ་མ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ ༤༤ ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པར་
དམག་སྒར་ལ་བཏང་བ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དེ་བརྒྱ་ཆ་  ༥༠ མ་ལོན་པ་དེ་དག་གྱི་ལག་ཁྱེར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་དམག་སྒར་ལ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་
ལས། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཐོ་གཞུང་གང་ཡང་ར་གྱི་མེད་པ་རེད།  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་འབེལ་བ་དེ་དམག་སྒར་ལ་
ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག 
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 དེ་ནས་བོད་ཡྱིག་རེ་ཕུད་ལ་བྱ་དགའ་གནང་རྒྱུ་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་བྱ་དགའྱི་ནང་མེད་པ་རེད།  བོད་ཡྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་བྱ་དགའ་གཞན་མང་པོ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ ། ལྷག་པར་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ནང་ལ་ཡྱིན་ན ། ཕྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་
འདར་ཕྱིན་པར་ཉུང་མཐར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་གནས་ཚད་དང་མམ་པ་མེད་ན། མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དེ་ྱིད་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ཀང་བོད་ཡྱིག་ལ་གལ་ཆེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  མ་འོངས་པར་གང་འད་བྱེད་དགོས་མྱིན་གྱི་
ཐད། སྱིར་བཏང་སོབ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་ཚོའྱི་
ཐད་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  ཞུ་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ཕག་སེལ་རྣམ་པས་ཞུས་མ་སོང་བས། ངས་དྱི་བ་མ་བཀོད་རང་བཀོད་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་།  དྱི་
བ་དང་པོ་དེར་ངས་ནང་གསེས་ཀྱི་དྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཟོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འདྱི་སོར་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོར་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག 
 ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༡༡ ཁ་པ་དེ་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་
འཇུག་སོར། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁག་དགུ་ནས་ཕྲུ་གུ་གངས་  ༡༠༧ ལ་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས།  དེ་འད་
བྱས་དུས་ཕག་སེལ་རྣམ་པས་གོང་དུ་གསུངས་པ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྱིར་བཏང་
ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་རྣམ་པ་དང་ ། ང་ཚོ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་བསད་པ་དང་།  མ་འོངས་པར་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་གྱིས་བདག་པོ་དེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་རྣམ་པ་ཡྱིས་བརོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་གནས་འབབ་ཡོད་
བསད་དུས། དེ་ཚོ་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཐུགས་རེ་གནང་བསད་པ་དེ་ལག་ལེན་ཡག་པོ་བསྟར་འདུག དེ་ཡག་པོ་བྱུང་
འདུག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན ། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོངས་ལ་ངོས་སོར་གནང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་གོ། ལ་དྭགས། འབྲུག འབས་ལྗོངས། སྐྱི་པྐྱི་ཏྐྱི། ཁུ་ནུ་ལ་སོགས་པ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་
རྱི་རྒྱུད་ཅེས་ས་བབ་ཀྱི་སྒང་ནས་མྱི་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་འདྱི་བཅུག་མྱི་བཅུག་ཟེར་བའྱི་དབྱེ་བ་ཡོད་དམ་མ་རེད། 
 གྱིས་པ་དེ་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ང་རང་ཚོའྱི་ཚུར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སོབ་འཇུག་གནང་དུས ། 
ཆོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱབ་གེར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།  གཙོ་བོ་དེ་བ་མ་ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་ལགས་ཀྱི་ཆོས་
ཚོགས་དེ་བྱས། དེ་མྱིན་ཆོས་ཚོགས་གཞན་པ་ལ་རྒྱབ་གེར་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་
ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྐྱི་ནང་ཚུད་པར་རྒྱབ་གེར་གནང་མཁན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་དང་བ་མ་དེ་ལ་འོས་ཆོས་གང་འད་ཞྱིག་ཚང་
དགོས་སམ། དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་
ཡོང་གྱི་འདུག ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཚུར་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་སོབ་འཇུག་བྱེད་དུས་གངས་ཚད་ཡོད་དམ་མེད།  དེ་ཚོ་
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སོབ་འཇུག་བྱེད་པར་དུས་ཚོད་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཡར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོས་སམ།  སྙན་ཞུ་ཕུལ་སྟངས་དེ་ཡང་བོད་ཁྱྱིམ་དང་
སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་མ་སུ་རྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་དང་ཕུལ་སྟངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་
དམ་མེད་ཅེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་དྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན། 
 བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་རྣམ་པ་དེ་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་ལ་ཕེབས་ཡོང་དུས ། 
ཁ་ཤས་ཤྱིག་སོབ་གྲྭའྐྱི་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁ་ཤས་ཤྱིག་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་
ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཐོ་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་ཕེབས་ཡོང་དུས ། གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡྱིན་ཟེར་ནས་སོན་མ་ཐོ་འགོད་མཁན་དེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་མྱིན ། སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བཤད་བཞག་ན།  
དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱིས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་བརེ་པོ་སོག་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དང་པོ་སོབ་གྲྭའྐྱི་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར་མཁན་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ འྐྱི་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་མྱིན ། གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན་མྱུར་མོར་ཁྱོད་སོབ་གྲྭ་ནང་མ་སོང་ན་
འགྱིག་གྱི་རེད། གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་སོང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་སོན་མ་ནས་དེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་དེ་འད་གནང་
མ་འཇོག་རོགས།  དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་སེབས་ཡོང་དུས ། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། དེ་ལ་སྣེ་
ལེན་ཁང་དང་འབེལ་ཡོད་ནས་སོ་སོ་འགོ་འདོད་ཡོད་ས་དེ་ལ་འགོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་ཞེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སོན་
མ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།  སོན་མ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རེད། དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཕེབས་པ་དེ་ཚོ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་རེད་དེ ། ཡྱིན་ནའང་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་
ཕེབས་ཚར་བའྱི་གྲྭ་པ་དང་གྲྭ་ཟུར་དེ་ཚོ་གདན་ས་ཁག་ནས་གཞུང་ཆེན་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། ལོ་ཡང་རྱིང་པོ་རེད་འདུག རྣམ་
དཔྱོད་ཟབ་མོ་མེད་ན་གཞུང་ཆེན་ཡོངས་རོགས་དཔྐྱིད་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཤེས་ས་མ་རེད།  གང་ལྟར་བོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚར་
དུས། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཡྱིན་དུས། མདོར་ན་འདབ་གཤོག་གྱིས་ལྡན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་འད་
བྱེད་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕར་འགོ་ནས་དབྱྱིན་ཇྱི་དང་སོབ་སོང་གཞན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་གྲྭ་ པ་གྲྭ་ཟུར་དེ་འད་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཚུར་ཞུགས་ཀྐྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཚུད་ཀྱི་
མྱི་འདུག བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་གོ་སོང་།  དེ་འད་བྱས་དུས་ང་དང་འབེལ་ཡོད་ཅྱིག་གྱིས་ཞུ་བཞྱིན་འདུག  
ཐབས་ལམ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར།  ངས་ཡར་མར་ལ་སད་ཆ་དྱིས་ པ་ཡྱིན། སད་ཆ་དྱིས་ཡོང་དུས ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེང་སབས་གནས་སྟངས་ག་རེ་བྱས་མྱིན་ཧ་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར།  དེ་
ནས་ཡང་བསྐྱར་སད་ཆ་དྱིས་དུས། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དེ་འཛིན་གྲྭ་ཡར་སར་ནས་སམ་བྷོ་ཉ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་
དང་ཟླ་སྒྲྱིལ་བཏང་ཚར་ བ་རེད། དེར་ཞུ་རུ་འགོ་དགོས་ པ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག  ང་སབས་དེ་དུས་སམ་བྷོ་ཉ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་
ཚང་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། འགན་འཛིན་གྱིས་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དེ་འད་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་།  གལ་
སྱིད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་བཅུག་ཆོག་པའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་ཡར་སྒང་ལ་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  ད་
དུང་ཐུགས་ཐག་ཆོད་མ་སོང་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་བྱས་དུས་དེ་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གྲྭ་པ་དང་གྲྭ་ཟུར་ཚོ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་
གྱིང་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ངོས་སོར་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ལེན་རྒྱུ་དེ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན ། ཅུང་ཙམ་ཁག་པོ་ཆགས་
ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུར་སམ་བྷོ་ཉ ས་གཙོས་པའྱི་གཏན་གེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ནང་ལ་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཆོས་རྱིག་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་ ། དེའྱི་གཙོ་འགན་དེ་ བླ་མ་ཆོས་འཕེལ་
བཟོད་པ་ལགས་ཀྱིས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་གེར་གང་འབྱོར་བ་དེ་ང་ཚོས་ལེན་གྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་
གོ་སབས་གྱིས་པའྱི་སོར་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད།  དེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནས་བར་ལམ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་
རྱིགས་ལ་དང་པོ་སོན་ལ་གོ་སབས་གཅྱིག་ཡོད་པ་བྱས། གོ་སབས་འདྐྱིའྱི་ནང་ལ་དཔེར་ན་གྲྭ་སར་ཕེབས་ནས། དེར་ཞུགས་
མ་ཐུབ་སེ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཚུར་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྣེ་ལེན་དང་དེ་དག་
ནས་ངོས་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གོ་སབས་གྱིས་པ་དེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆོས་རྱིག་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པུ་ནས་རྒྱབ་གེར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དང་།  ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་
རྒྱུད་གཞན་པ་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐད་ས་བབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རེད། ལ་དྭགས་དང་སྐྱི་པྐྱི་ཏྱི། ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་སོགས་དེ་དག་ནས། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་ཡྱིན་ན་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་མ་གཏོགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
གཏན་ྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་དུ་སོབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྱི་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་བཞེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་སོབ་འཇུག་དེ་ཚོ་ཐད་ཀར་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བ་མང་པོར་ཕག་ལས་
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ཕག་རོགས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བསྐུལ་གནང་སོང་བས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་ནང་དུ་བོ་འཚབ་ཅྱིག་
བྱུང་བ་ནྱི། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ Crore ༤༣ ཤྱིག་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུང་རྒྱུར། དེ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠༠༠ མ་གཏོགས་འཐོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་
རེད། དེའྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ སོབ་ཕྲུག་ལ་
རེད་ཟེར་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ སོབ་ཕྲུག་དེ་ཕལ་ཆེར་ ༩༠༠༠ ལ་རྱིས་བསྐྱོན་གྐྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ན་ཧ་ཅང་གྐྱི་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག 
དེ་འདང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་བོ་འཚབ་ཅྱིག་སྐྱེས་སོང་། དེ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཚུར་
རྱིས་ལེན་ཞུས་ན། བོད་ཁྱྱིམ་ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པས། འགོ་སོང་དེ་ལས་མང་བ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པས་འཆར་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་བསྒྲྱིགས་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Grant-in-Aid ཞེས་ང་ཚོས་
གང་དུ་བཏང་ཡང་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། Grant-in-Aid ཡྱིན་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་
འགག་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་སད་འདོད་མ་བྱུང་ན་འགག་སྱིད་པས། དེ་སོར་བཀའ་མོལ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་
དམ། དེའྱི་སོར་ལ་བོ་འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག 

ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད།  
Mandi ཡྱིན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རེད་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ང་ཚོའྱི་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འོག་ལ་མེད་ཀང་ ། ཕ་གྱིར་བརྒྱ་ཆ་  ༦༠ ཙམ་ཞྱིག་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རང་རང་རེད་འདུག   དེ་
འདའྱི་ཉུང་ཉུང་ཆགས་རྒྱུའྱི་བོ་འཚབ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད ། དེའྱི་ཐོག་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཡྱིན་ཡང་རེད།  ར་
སྟེང་བོད་ཁྱྱིམ་ཡྱིན་ཡང་རེད། ཚང་མ་མམ་དུ་འཛོམས་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དངུལ་གཏོང་བ་བཞྱིན་བཏང་མ་བསད་པར།  བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ནས་གང་འད་གནང་ན་ཡག་པ་འདུག  
དེ་བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་ཆགས་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས།  དེའྱི་སྒང་ལ་དངུལ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ།  
སོབ་སོང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་ན་ཚ་མ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། གཟུགས་པོ་མ་ལོངས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ཡོད་པས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཟས་བཅུད་འཛོམས་པ་དེ་འད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 

གྷོ་པལ་པུར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གསུངས་པ་རེད།  དེ་བྱུང་ཟྱིན་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་དང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་འད་མ་ཡོང་བའྱི་ཐད་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་འད་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མར་བོ་ཕམ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་
ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་།  དེའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་ དེ་རྐྱིགས ་གཅྱིག་ཀང་མ་ཡོང་བ་
ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག  གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བྷོ་ཉྱི་ཡ་སོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་
སོང། དེ་རྱིང་གསུངས་བདེ་པོ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང། དེ་མྱིན་ན་སང་ྱིན་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་དེ་མཐའ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད།  ཁ་སང་ནས་
དེ་རྱིང་བར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་སྱི་དང་བྱེ་བག་ཐོག་ལ་བསགས་
བརོད་ཧ་ཅང་གནང་སོང་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་དེར་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་བངས་པའྱི་རེས་ལ་ crore བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་དེས་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་དང་
འཕྲོས་ནས་སོབ་མ་རེ་ལ་  ༤༠༠༠ གསུངས་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་རྱིས་སོར་རྒྱུ་དེ ། ངས་ད་ལྟ་དེར་ལག་ཆ་ཡང་མེད་པར་
བརེན་གང་ཡང་སོར་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཉུང་དགས་པ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།  གོང་དུ་ངས་འགེལ་བཤད་ཞུས་
པ་དེ་ crore བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག  གང་ལྟར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཆ་ལ་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་འད་བྱས་དུས་དགེ་རྒན་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་རེད།  རྒྱ་གར་
དགེ་རྒན་ཚོ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྱིགས་རྒན་ལགས་ཚོ་ལྷག་བསད་ཀྱི་རེད་དེ།  ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་རྒྱ་གར་རྒན་
ལགས་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བྱས་དུས་དེའྱི་ག་ཆའྱི་འབབ་དེ་ལྷག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭར་
ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་རོབ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཞུས་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  སམ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་གོན་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཕག་དངུལ་
ཐོག་ར་བ་ནས་སེམས་ཁལ་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད།  འདང་ངེས་ཞྐྱིག་ཡོད་པ་རེད།  མ་འོངས་པ་ལ་འགག་སྱིད་ཀྱི་རེད་དམ་
གསུང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ང་ཚོ་ལེན་མཁན་གྱི་གས་ལ་བསད་ཡོད་དུས། སད་མཁན་དེས་ཀང་སད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་
ཀྱི་རེད་དེ།  ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད།  ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
བཀའ་ཤག་རང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ ། ཡྱིག་ཐོག་ནས་མར་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་དུས ། དེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་
ནས་ཀང་སྲུང་བརྱི་གནང་གྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་ ། དེ་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་ནས་སད་ཀྱི་མྱིན་ ཞེས་གསུངས་གནང་གྱི་
མ་རེད་བསམ་པའྱི་ང་ཚོར་ཡྱིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་སོབ་མ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གོས་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དེ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་
འདུག ཆོས་སྒར་ཁག གཞན་པ་ཕར་ཞོག ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མེད་ན་སུས་དཀའ་ལས་རྒྱག་
གྱི་རེད། སུས་རོད་པ་རྒྱག་གྱི་རེད། དེའྱི་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ཏན་ཏན་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་
ཏེ་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་དང་། དེའྱི་སྒང་ལ་ཛ་དག་ཆེན་པོ་ཞྐྱིག་ཧ་ཅང་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ང་རང་གང་དུ་སོང་ནའང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ངེས་པར་
དུ་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ།  ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་



110 

 

ནའང་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་དེ་གནད་འགག་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་འདུག  དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་མྱི་འབོར་ཉུང་རུ་
འགོ་བ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། དེ་ཚོ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་དངོས་འབེལ་རེད། དེ་འད་བྱས་དུས་ཏན་ཏན་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་སོན་མ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མཛད་ཁུར་བཞེས་པ་དེའྱི་སབས་རང་ནས་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་སེ་ཚན་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སོབ་
ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས ། སྤུས་ཚད་དེའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་མང་བ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག  སོན་མ་སོབ་མ་མང་པོ་
ཡོད་དུས། Quantity ཡོད་པ་རེད།  གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་རེ་སྤུས་ཚད་དང་གྱིས་ཀའྱི་སྒང་ནས་དཀའ་ངལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་གངས་ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་དུས ། སྤུས་ཚད་སྒང་ལ་ཤུགས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ ག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་དེ་ཏན་ཏན་བསམ་བསད་ཀྱི་འདུག  འཆར་གཞྱི་བཞག་ཡོད་ཅེས་མར་སྙན ་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གྷོ་པལ་པུར་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཏན་ཏན་འགོག་ཐབས་དང་། དེ་འདའྱི་སོར་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་
ཡོད་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་པ་བཞྱིན་བྷོ་ ཉྐྱི་ཡ་ཟེར་བའྱི་སོར་དེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་བྷོ་ཉྐྱི་ཡ་ཟེར་བ་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་བཅུག་རྒྱུ་དེ་གྱིས་ཅུང་ཙམ་འད་རྒྱུ་མྱི་འདུག  ཧྱི་
མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་སོབ་འཇུག་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་ངོ་ཤེས་གནང་བ་དེར་
མང་ཆེ་བ་ལ་དྭགས་དང་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ཁུལ་དེ་ཚོ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བྷོ་ཉྱི་ཡ་ཡྱིན་ན། 
ངེས་པར་དུ་ Sikkim Subject ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཀ་རོར་སྒང་གསུམ་ནང་ལ་བྷོ་ཉྱི་ཡ་ཡྱིན་
པ་མང་པོ་འདུག  ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་ལ་བྷོ་ཉྱི་ཡ་ཡྱིན་ན ། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་ཁོངས་ལ་རྱིས་ཀྱི་འདུག  
དཔེར་ན་བོད་རྱིགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་དགེ་རྒན་ནང་ལ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་གཏན་འཇགས་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་བྷོ་ཉྐྱི་ཡ་ཞྱིག་གྱི་ལག་འཁྱེར་ཁུར་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་གཏན་འཇགས་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད།  གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཅུག་གྱི་མེད་ཀང་སོན་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཅུག་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ངས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། མྱི་ཁོངས་དེ་རྒྱ་གར་ཁོངས་ལ་མེད་ན་སྙམ། བུ་མོ་དེ་བྷོ་ཉྐྱི་ཡ་ཡྱིན་པར་བརེན་ལས་
ཀ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུང་རྒྱུ་དེ། དཔེར་ན་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གསར་པ་བསོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས།  གཞན་རྒྱ་གར་མྱི་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་མང་པོའ་ི
ནང་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ནས་དགེ་རྒན་སོགས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཐོན་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། སོབ་སྱིའྱི་འགན་འཁུར་ཏེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་
གནང་ནས་ཆོད་གན་ཐོག་བསོ་གཞག་གནང་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དེ་ཆབས་གཅྱིག་ལ་ཀ་རོར་སྒང་གསུམ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བྷོ་ཉྱི་ཡ་དང་དེ་འདའྱི་ཕག་འཁྱེར་ཡོད་ན ། ང་ཚོས་
སོབ་གྲྭར་སོབ་འཇུག་དང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།  མ་རེད་
དགོངས་དག སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་པའྱི་རྱིགས་དེ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བྷོ་ཉྐྱི་
ཡ་ཡྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་འད་བྱས་དུས་བྷོ་ ཉའྱི་རྱིས་གཞྱི་ལ་དེ་ཙམ་མ་
གཏོགས་ངས་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་ཤེས་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གལ་སྱིད་གསལ་དུ་བཟོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་ཡོང་ན་འགྱིག་
གྱི་རེད། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་སྒོ་ བརྒྱབས་མེད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་གཅྱིག་
ཕུལ་དགོས་པ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ལན་གྱིས་ཕེབས་དགོས་པ་ཆགས་སོང་སྙམ།  ཁ་སང་
ངས་སངས་འཛིན་མ་བྱས་པའྱི་སབས་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།  དེ་དག་ཆ་ཚང་ལན་བརྒྱབས་པའྱི་རེས་ལ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཇུག་བསྡུ ་ཡྐྱི་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  མུ་མཐུད་
ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན།  ལས་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ཀ་པ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣།༢༠༡༤ 
ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙན་སྒྲོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༤༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  སྙན་སྒྲོན་གནང་
མཁན་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
༄༅།། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ། 
ལས་དོན་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན། 
དང་པོ། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ། 
བོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ེན་སྲུང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་
ནྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་ལྟར་འདྱི་ལས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་རང་དོན་རང་
གཅེས་དང་རང་ནུས་གང་ལྕོག་གྱིས་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་
དབུས་སའྱི་གཞུང་གྱིས་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མཐོ་གས་ཕུལ་ཡོད། རང་ཕོགས་ནས་
ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གྱིས་ཀའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་དགོས་མཁོ་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་རེ་
འདུན་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་འདོམས་ཐོག་ཞུ་སྒོ་ཅྱི་མཆྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་འཁུར་གྱིས་དུས་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་ཕར་གྲུ་མམ་འདེགས་ལྷོད་མེད་ཞུ་མུས། 
 དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་གྱི་བཀའ་འབེལ་འོག་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕའྱི་ཆེད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་
ལག་ཁང་གྱི་ཆོས་རའྱི་ནང་དུ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་། གོག་ཆས་རྱིགས་འཁྱེར་མྱི་ཆོག་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དོན་ལྟར།  དད་
ལྡན་མྱི་མང་དང་། ཡུལ་སོར་སོ་འཆམ་པ་སོགས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་མཁན་རྣམ་པར་བསུན་འཚེར་མྱི་ཡོང་སད་ཐེག་
ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྙན་སེང་གྱིས་དཔའ་བོའ་ིརོ་རྱིང་ེ་འགམ་ལ་རྱིན་མེད་
ཐོག་ཁ་པར་དང་གོག་ཆས་གནས་སབས་ར་འཇོག་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་ཐེབས་རའྱི་ཁོངས་
ལས་མྱི་བསོ་བཞག་གནང་བ་དང་། ཁང་པ་དྷ་ས་རྱིགས་ལམ་སོབ་གེར་ཁང་ནས་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་གནང་བྱུང་། 
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 ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འད་བ་བཅུ་གྱིས་དང་།  རྒྱ་
གར་ནང་ས་གནས་མྱི་འད་བ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་སབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕོགས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ེན་
སྲུང་ཞུ་སྒོའ་ིག་སྒྲྱིག་གང་ལེགས་ཡོད་མུས་ཐོག་རང་ཕོགས་ནས་སར་ལམ་ལྟར་མྱི་འགོ་སོན་བསྐྱོད་དང་།  དེ་བཞྱིན་ཆྱིབས་
ཞབས་སུ་ལྷན་བཅར་ཞུ་སྒོ་སོགས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་སབས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་དང་། ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡུལ་ས་གནས་མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་བཅས་པར་སོན་ཚུད་ནས་
འབེལ་བ་ཞུས་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སབས་ཀང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་
བརྒྱུད་སར་ལྷག་འབེལ་ལམ་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཞུ་མུས་ཡྱིན། རྣམ་ཀུན་ལྟར་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་སྲུང་བ་དང་། ཕེབས་འཁོར་
ཁ་ལོ་བ་བཅས་ཀྱི་ལུས་པོར་ཟླ་དྲུག་རེའྱི་མཚམས་སྨན་པས་བརག་དཔྱད་བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་།  རྒྱུན་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་
ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ེན་སྲུང་ཞུ་ཕོགས་ཐད་སྐུ་སྲུང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ལམ་སྟོན་བཀོད་མངགས་དང་།  དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་
ཚང་འཛོམས་ཐོག་གང་ཅྱིའྱི་ལམ་སྟོན་སར་བཞྱིན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
 བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དང་།  ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས།  རྒྱ་རྱིགས། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་སོགས་དད་ལྡན་མྱི་མང་
མཇལ་མང་དང་སྒེར་མཇལ། དེ་བཞྱིན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གསུང་ཆོས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་ལ་རྒྱ་གར་
སྐུ་སྲུང་བ་མམ་ཕར་གྲུ་མམ་འདེགས་ཀྱིས་ལུས་བཤེར་བྱ་སྒོས་མཚོན་གང་ཅྱིར་ལྷོད་མེད་ཞུ་མུས། 
 གཙུག་ལག་ཁང་ེ་འཁོར་ེན་སྲུང་སར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་ས་འཕྲོས་རྒྱ་གར་སོར་སྲུང་བ་མ་འབྱོར་བར་
བོད་རྱིགས་དྭང་ཟུར་ཕོ་མོ་བསོམས་གངས་  ༡༥ ཡྱིས་མུ་མཐུད་ལས་འཁུར་སར་བཞྱིན་ཞུ་མུས།  སྐུ་ཕྱྭའྱི་སོར་རྒྱ་གར་
འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཛ་དག་སབས་སྲུང་འདོམས་ཞུ་ཕོགས་སོང་བརར་དང་།  མམ་རུབ་ཀྱིས་ཕོ་
བང་གཡས་གཡོན་སོད་མཁན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་སར་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 དེ་བཞྱིན་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ས་གནས་སོར་སྲུང་བའྱི་དཔོན་རྱིགས་དང་།  བཀའ་ཤག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
ཡྱིག་ཚང་། འཕྲོད་བཞེས་འགན་འཁུར་བ་བཅས་ལ་འབེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ལེགས་སེལ་ེས་འགོག་ཇྱི་དགོས་བཀའ་བསྡུར་
ལམ་སྟོན་ཞུ་སྒོ་ཁག་སབས་མཚམས་སོ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་པ་ལྟར།  བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།  སྱི་
འཐུས་སྒེར་གྱི་ཐུགས་སྣང་ གཞེན་བསྐུལ། ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་གྱི་སྱི་སྨན་གོས་ཆོད་ཁག  སྒེར་པ་ཁག་གྱི་དགོངས་འཆར་
བཅས་ལ་དོ་སྣང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་སྒོ་ཅྱི་མཆྱིས་ྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར་འདྱི་གའྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་
ནས་མཐུན་རེན་དང་རང་རང་གྱི་སྒོ་གསུམ་ནུས་པས་གང་ལྕོག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 
གྱིས་པ། འཛིན་སྐྱོང། 
༡། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་དང་།  ཁྱབ་ཁོངས་སྣེ་ལེན།  ཚིག་ཐོ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན།  བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་

ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོའ་ིཐོག་ལམ་སྟོན་བྱ་དགོས་ཅྱི་མཆྱིས་སབས་
མཚམས་སོ་སོར་དམ་དོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 

༢། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ (IC) ཞུ་མྱི་གངས་ ༡༣༢༩ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀོད་བྱས་
པ་དང་། ནང་མྱི་ཟླ་སྒྲྱིལ་  Travel Document ཞུ་མྱི་གངས་ ༩༤  བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀོད་ཞུས་
ཡོད། 
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༣། འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་ལ་ེན་སྲུང་ཐུབ་ཆེད་ེན་
སྲུང་དཔར་ཆས་ (CCTV) གསར་འཛུགས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་དོན་ལྟར། འདྱི་ལས་ནས་ འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་
ཐོག་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་ལ་ེན་སྲུང་དཔར་ཆས་  (CCTV) གསར་
འཛུགས་ཀྱིས་ྱིན་མཚན་རག་ཏུ་བལྟ་སྲུང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

སྣེ་ལེན་ཁང་དང་། ཚིག་ཐོ། དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན། 
༡། རྣམ་ཀུན་ལྟར་སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་སྣེ་ལེན་ཐོ་འགོད་དང་།  རོགས་ཕན་ཐོག་ཚིག་ཐོ་སེ་ཚན་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་

ཕེབས་མཁན་བོད་རྱིགས་རྣམས་ཐོ་འགོད་དང་འབེལ་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་དང་།  གནས་ཚུལ་
མཁོ་སོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རྱིགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་འགོད་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང་དོགས་ཅན་མྱི་སྣའྱི་
རྱིགས་ལ་འདྱི་ཞྱིབ་གཟབ་ནན་དང་བསྐྱར་བརད་དགོས་རྱིགས་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་འདོངས་ཀྱིས་འབེལ་ཡོད་
གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

༢། འདྱི་ལོའ་ིནང་བོད་ནང་གེན་འཕྲད་ལ་ཕེབས་མཁན་འདྱི་གར་ཐོ་འགོད་ཞུ་མཁན་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་གངས་  ༡༤༠ 
 བྱུང་ཡོད། 
༣། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་གངས་  ༥༢༣ བྱུང་ཁོངས་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་

ཚབ་ནས་ལག་དེབ་དཀར་པོ་ཡོད་པ་གངས ༡༩༥ དང་། གནས་མཇལ་རེས་ཕྱིར་བོད་ནང་ལོག་ཕེབས་པ་གངས་  
༣༢༨ བྱུང་ཡོད། 

བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས། 
༡། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཇལ་བཅར་ཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་འད་མྱིན་ནས་ཕེབས་

པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་དང་།  བོད་རྱིགས།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ནས་ཕེབས་པའྱི་མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་
བཀའ་འཁོལ་ཐོན་མཚམས་མཇལ་མང་སབས་བདེ་སྲུང་ལས་བྱེད་མམ་བཅར་གྱིས་ཐོ་བཤེར་ཞུ་སྒོ་སོགས་
འཐུས་ཚང་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 

༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་བ་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་བཅས་ཀྱི་ནང་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་ཁག་ནས་ཇྱི་ལྟར་
གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྱིན་བསྩལ་སབས་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་གངས་  ༢༦༧༠༢ ྱི་
ཁྱི་དྲུག་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་གྱིས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཐོ་འགོད་དང་།  ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁྱེར་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་ཞུ་སྒོ་
རྣམས་འཐུས་ཚང་ཞུས། 

༣།  བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་དད་ལྡན་ཕྱི་ནང་མྱི་མང་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་དང་།  ཆོས་ཚོགས་ཁག་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ རྡ་སར་གསུང་ཆོས་ལོ་ལྟར་ཐེངས་མང་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། སབས་རེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་རྡ་རམ་ས་ལར་གསུང་ཆོས་ཐེངས་གྱིས་གསུམ་ཚོགས་
པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་མོང་ཡོད་པས་ད་བར་གསུང་ཆོས་ཐེངས་རེའྱི་སོན་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོས་ཞུ་
བའྱི་ལག་འཁྱེར་ཐེངས་རེ་བཟོ་དགོས་པས།  ཆོས་ཞུ་བ་མང་བ་དང་།  དུས་ཚོད་དང་ལས་བྱེད་ཉུང་བ།  རྡ་སར་
གཏན་སོད་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་རག་བཅར་གནང་མཁན་ལོ་ན་བགེས་པ་རྣམས་ལ་བསུན་འཚེར་མྱི་ཡོང་སད། དེང་
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དུས་དང་མཐུན་པའྱི་གོག་ཀླད་ནང་ Data base ཚད་ལྡན་བཟོས་ཏེ་པར་དང་།  ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོ་
བཤུས་དང་ཨང་གངས་བཅས་གོག་ཀླད་ནང་བཅུག་ སེ ་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་གྱི་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ལག་འཁྱེར་བཟོ་འགོ་
ཚུགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ཧྱིལ་པོའ་ིཆེད་དུ་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ལག་འཁྱེར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ 
ནས་བཟོ་འགོ་བརམས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ལག་འཁྱེར་གངས་  ༢༣༤༠ 
བཟོས་ཡོད། 

༤། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ་དང་དུས་འགངས་ཞུས་པའྱི་གངས་ཐོ་གཤམ་གསལ།  རྒྱ་གར་ནང་གསར་
སྐྱེས་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༡༩ དང་། ད་ཕྲུག་གངས་ ༦༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོ་སོན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་གངས་  ༢༧ རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པ་  SEP ཡོད་
མཁན་གངས་ ༡༩༠ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་གངས་  ༤༠༤ ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་གནས་སོར་ལག་ཁྱེར་དུས་འགངས་ཟྱིན་པ་གངས་ ༢༥༢ བྱུང་ཡོད། 

༥། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་གཞན་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་  (RC) གནས་སོ་ (TRC) ཞུས་པ་གངས་ ༢༡ བྱུང་
 ཡོད། 
༦། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་དུས་འགངས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་པ་གངས་ ༢༠༧༡ བྱུང་ཡོད། 
༧། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་བོད་རྱིགས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཕྱིར་སོག་ཞུས་པ་གངས་  ༡༠ 
 བྱུང་འདུག 
༨། ལོ་གཅྱིག་ནང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། དགུང་ལོ་ ༦༥ སོན་པའྱི་བགེས་སོང་རྣམ་པ།  དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རྱིགས་

བཅས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ (RC) དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ ༤༠༥ བྱུང་ཡོད། 
༩། ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་  (NORI) ཞྱིབ་འཇུག་སེབས་པ་གངས་  ༡༠༩༦ ༼ལོ་སོན་མའྱི་ནང་གནས་སོར་

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་དུས་འགངས་མེད་པ་རྣམས་ལ་འདྱི་ལོར་ NORI ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་ཡོད།༽ 
༡༠། ནག་ེས་མེད་པའྱི་ངོས་སོར་ཡྱི་གེ་ (Police Clearance) གངས་ ༢༩༨ ལ་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད། 
༡༡། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་མཐོང་མཆན་ (Return Visa) ལ་རྒྱབ་གེར་ཞུས་པ་གངས་ ༥༢༠ བྱུང་ཡོད། 
༡༢། ཕྱིར་ཐོན་ཡྱིག་ཆ་ (Exit Permit) གངས་ ༨༨༥ ལ་རྒྱབ་གེར་ཞུས། 
མ་འོངས་བྱེད་འཆར། 
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཆེད་ལས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཟབ་སོང་དང་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ཀྱི་ལས་འཆར་འགོ་མུས་ལྟར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ལས་ཁུངས་དབུས་མའྱི་ཐོག་ཁའྱི་ལས་ཁུངས་བཟོ་བཅོས་དང་།  ཚིག་
ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ལ་ེན་སྲུང་དཔར་ཆས་འཛུགས་འཆར་ཡོད་པ་བཅས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་སུ། བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་ཕུལ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༦།༡༧ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞྱིག ང་ཚོའྱི་བརན་འཕྲྱིན་ག་སྒྲྱིག་མ་ཚར་བར་སར་མ་འགའ་ཤས་འགངས་དགོས་བྱུང་སོང་།  ལས་
རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙན་སྒྲོན་དང་འབེལ་བ་
རེད། དེ་སྙན་སྒྲོན་ཟྱིན་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་དྱི་བ་གང་ཡང་མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་ན་སྙན་ཐོ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་རེས་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དེ་རེད། གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པ། 

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌་༡༤ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་ཟྱིན་
པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞུགས་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཐོག་ལ། 
ད་ལྟ་ངའྱི་འདྱིར་ཐོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ལ།  སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཨ ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་
འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།  སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཡོད།  མ་མཐོང་བ་དེ་འད་བྱུང་
ཡོད་ན། ཡང་བསྐྱར་ཕག་བརངས་རོགས་གནང་། 
 སར་མ་ལྔ་ནང་ཚུད་ལ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བདེ་
སྲུང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། གནད་དོན་གང་གསུང་པ་དེ་དོན་ལ་དམྱིགས་པ་དང་།  གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
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གསུང་མྱི་དགོས་པ་དེ་འད་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་བྱས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གསུང་ན་མ་གཏོགས ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
ངས་ཁ་ྱིན་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁ་ནས་ཚིག་ཐོན་ཚར་དུས་བསྐུམ་ས་ཁག་པོ་རེད་ ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་
འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ། དྱི་བ་གཅྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད།  དང་པོ་དེ་སྱིར་བཏང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུའྱི་ེན་སྲུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་རེད།  ལྷག་པར་དུ་ད་བར་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚང་མས་འགན་རང་འཁུར་གྱིས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་
བསད་པ་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་མྱི་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་དྱི་བ་
གཅྱིག་དེ་ RC ཡྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། RC མང་པོ་ཞྱིག་བདེ་སྲུང་བརྒྱུད་དེ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་  RC བཟོས་
ཡོད་པ་རེད། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་བསད་མཁན་  RC མེད་
མཁན་གྱི་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་འད།  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་ད་རེས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་
ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བདེ་
སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་དེ་སྱིར་བཏང་ར་རམ་ས་ལའྱི་བོད་རྱིགས་དེ་ཚོ་ལ་ཕར་ཚུར་ཕྱི་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད།  
RC དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད ། ག་རེའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུར་ ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ར་བའྱི་ཆ་ལ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་སོན་ལ་ང་རང་སྒེར་
གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ Exit permit ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་ བ་ཡྱིན། སབས་དེ་
དུས་གང་གསུང་གྐྱི་འདུག་ཞུས་ན། བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེས་དེབ་གསེར་པོ་དང་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་
ཆ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡར་ཕུལ་ བ་ཡྱིན། དེབ་གསེར་པོའ་ིཐོག་ལ་  VISA དང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡོད་ པ་རེད། ཁྱེད་རང་གྱི་  VISA 
དེ་གང་ནས་རག་སོང་།  སུ་བརྒྱུད་དེ་རག་སོང་ ། ཇྱི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དེ་ནས་ངས་འགྲེལ་བཤད་
ཚང་མ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། དེ་ཚར་དུས།  རྒྱ་གར་ནང་ལ་མར་  Police ལ་འཁུར་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཁྱེད་རང་ཕར་ཕེབས་
སའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་ཁ་བྱང་དེ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཁ་བྱང་ཆ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་གསུངས་
སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཕར་འབེལ་བ་ཞུས་ནས ། ཁ་བྱང་དེ་ཚུར་ཁ་པར་ནང་  Message གཏོང་ཡོང་རོགས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ Message སེབས་སོང་ ། དེ་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཁ་པར་ནང་གྱི་  Message འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དེ ། ཡྱིག་
ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ལགས་སོ་ཞུས་ནས་ངས་ཤོག་བུའྱི་ཐོག་མར་ཕབ་ནས་ཕུལ་ བ་ཡྱིན། འདྱི་ལྟར་
བྱས་པས་ཡང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། པར་སོག་བརྒྱབས་པ་དེ་འད་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡང་ང་མར་འོག་དེ་ལ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་ནས་པར་སོག་བརྒྱབ ས་པ་ཡྱིན། པར་སོག་བརྒྱབས་ནས་འཁྱེར་ཡོང་དུས ། ཡང་
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དེས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག  Email ནང་བཏང་བ་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དེ་མྱིན་གང་  Email 
བཏང་བ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་དུས ། ཁ་བྱང་དེ་ག་རང་  Email བཏང་བ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ལག་པས་བྱིས་པ་
ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དེ་འད་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཚར་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡར་མར་སོར་ བ་བརྒྱབ་
དགོས་པ་དེ་འད་གཅྱིག་ཆགས་སོང་། དེ་ང་རང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་དང་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་དཔེ་
མྱི་སྱིད་པའྱི་བསུན་པོ་བཟོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་དང་པོ་ནས་འགེལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན ། དུས་
ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོར་དགོས་པ་མྱི་འདུག མཐའ་མ་དེ་ལ་གང་ལྟར་ཡར་མར་མང་པོ་འགོ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མཐའ་མ་ངོ ས་
སོར་དེ་གནང་གྱི་འདུག དེ་ང་རང་རང་ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ཁ་ྱིན་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་བསད་པའྱི་སབས་
ལ་ྱིན་གསུམ་ཙམ་ཕྱིན་སོང་།  ཡང་ང་དེབ་སེར་པོ་དེའྱི་  Enquiry གཅྱིག་ང་རང་གྱི་ངོ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ད་ལྟ་ཁ་བྱང་སད་
བཞག་པ་དེ་འད་གཅྱིག་བརྒྱུད ། དེ་ཡང་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་དགོས་ པ་བྱུང་སོང་། དེ་དུས་ང་རང་ཡར་
བཅར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ས་གནས་ལ་དོ་བདག་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐུགས་རེས་གཟྱིགས ། རྒྱ་གར་ Police ལ་གཅྱིག་ཞུས་ཏེ་
ངས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡྱིན། ཁོ་མྱི་དེ་ྱིན་བཅུ་གངས་ཀྱི་རེས་ལ་སེབས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རོགས་གནང་ལབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ RC ངོ་
མ་དེ་འཁྱེར་ཤོག་ལབ་བྱུང་དེ་སད་པ་ཡྱིན། ཤོག་བུ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཨང་གངས་གཅྱིག་བྱིས་སོང་ ། དེ་ནས་དེ་ཚོ་ཚུར་སོད་ཀྱི་
འདུག མྱི་ངོ་མ་མེད་ན་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ལབ་རོགས་གནང་ ། ངས་རྒྱ་གར་གྱི་སད་
ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། རྒྱ་གར་ Police ལ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། ང་འདྱི་འད་འདྱི་འད་ཡྱིན།  མྱི་དེ་ྱིན་བཅུའྱི་རེས་
ལ་སེབས་ཀྱི་རེད ། ད་ལྟ་ Enquiry དེ་སེབས་པ་ཡྱིན་དུས་ང་ཆེད་མངགས་འདྱིར་བཅར་བ་ཡྱིན ། ཁྱེད་རང་གྱིས་གཅྱིག་
གསུང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་གྱིས་ RC སྟེང་ཨང་གངས་
གཅྱིག་བྱིས་ནས་ང་ལ་ཚུར་སད་བྱུང་།  ཐུགས་རེས་གཟྱིགས ། ང་ནྱི་སད་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཁྱེད་རང་གྱིས་  
Police རེ་བ་གཅྱིག་བརྒྱབ་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་སོན་མའྱི་དེ་ཚོ་ལའང་ཡོད་ པ་
མ་རེད། དོ་བདག་མེད་ན་དེ་འད་ར་བ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ པ་མ་རེད། གཅྱིག་པ་རེད་གསུངས་བྱུང་།  ང་མ་གྱིར་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་བསད་ཡོད། བེལ་བ་ཡོད། བོད་པའྱི་ PM ཡྱིན། གཅྱིག་ཞུ་རོགས་གནང་དང་རེ་བ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་ལབ་ས་མྱིན་འདུག དེ་ནས་མར་ཡོང་བ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གྱིས་མཐོང་ཡྱིན་པ་འད། ཚུར་ཤོག་ཅེས་འབོད་ནས་ལས་བྱེད་
ད་ལྟ་སད་ཆ་འདྱི་ས་དེ་མ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་སེབས་སོང་།  ཁོ་རང་བོད་པའྱི་  PM རེད་འདུག རེས་སུ་
མྱི་དེ་ག་དུས་སེབས་ནའང་འཕྲལ་དུ་འདྱིར་འཁྱིད་ཤོག  མ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་ཆོག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ལས་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཧ་ལས་པའྱི་སེམས་པ་སྐྱོ་པོ ་ཞྐྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་དང་།  
འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག  འདྱི་དང་འདྱི་འད་བ་
མང་པོ་གཅྱིག་བྱུང་བསད་ཀྱི་འདུག  བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིག་མས་སྟོན་པ་དང་མྱི་མང་ལ་འདྱི་འདའྱི་བརས་
བཅོས་བཤད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག  ཁ་ཤས་དངོས་གནས་ཁག་ཡོད་ པ་མ་རེད། འོག་ནས་
ཡར་མྱི་འགོ་སྟངས་མྱི་ཤེས་པ་དེ་འད་ཡྱིས་ཡར་རོག་གྲ་བཤད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་
མར་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་ལའང་འདྱི་འད་བྱུང་སོང་ཞེས་
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འད་ཡོད་ཅེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དང་པོ་དེ་བོད་ནས་ཚུར་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་པ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་མེད་པའྱི་རྱིགས་
ད་དུང་ཡོད་པ་འད ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་པ་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ དོན་རྐྱིང ་འདྱི་རེད་འདུག  སྐྱབས་བཅོལ་ལག་
འཁྱེར་སོར་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཧ་ལམ་ཚོགས་ཐེངས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཡོད་པ་རེད། སྙན་སེང་རྱིམ་པ་བྱས་
ཏེ་ཞུས་ནས་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་འད་ཆགས་ཡོད་བསམ་བསམ་འད་ཡོད།  སོན་མའྱི་ཚོགས་དུས་སབས་ལ་སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་འཁྱེར་མེད་པ་ཧ་ལམ་རེ་ཟུང་ལྷག་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ས་ཐོ་བསྡུས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕུལ་ བ་
དང་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་དེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མེད་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཁྱིམས་མཐུན་བྱས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུའང་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཆགས་བསད་འདུག  ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད ། གནས་སོར་བའྱི་
ལག་འཁྱེར་དེར་འཁྱིལ་ཐག་ག་ཚོད་ཙམ་འཁོར་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རེ་ཟུང་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད།  ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་
མཐུན་ཐོག་ནས་བཟོ་ཐུབ་པ་དེ་ལས་ཁུངས་ནས་ད་བར་བྱུང་མ་སོང་།   དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་བཟོ་བསད་
མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱིས་སུ་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་དེ་
དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ལག་འཁྱེར་བསྣམས་ཏེ་ཕེབས་མཁན་ཤ་སྟག་སོང་ཙང་ ། དེ་ཚོ་ལ་  RC མ་རག་པའྱི་དཀའ་
ངལ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་མྱིན་ཕོན་ཆེན་པོ་འད་གང་ལ་གང་ཙམ་ལྷག་ཡོད་ན ། སར་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་
གཏུགས་འད་བརྒྱབ་ས་ཡོད་དམ་མེད་འབད་བརོན་གཅྱིག་ཞུ་ རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མྱི་རེ་གྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་ཞུ་དགོས་དུས། དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་མཁྱེན་རོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུབ་ཀྱི་
རེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་དེ་རེད་ཀྱི་མྱི་འདུག  དེ་ནས་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
ཚོས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང་མྱི་ལ་བསུན་པོ་བཟོ་སྟངས ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དཔེ་མཚོན་མང་པོ་བཀའ་གནང་
སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལྟ་སྟངས་གང་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་།  ལས་བྱེད་པ་ཚང་མ་གཞུང་གྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་དེ་མྱི་དམངས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་རེད།  དེ་བདེ་སྡུག་གང་ཡྱིན་ནའང་
སྒྲྱིག་འཛུགས་དེའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཅར་ཏེ་ཞུ་དུས། དེ་ལ་ཁ་ཡ་བྱེད་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་
ཏུ་ལས་བྱེད་པའྱི་འགན་རེད་ ཅེས་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་འདའྱི་ལས་བྱེད་རེ་ཟུང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་མ་འདང་བ་དང་
བཀའ་མོལ་ཞུ་སྟངས་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ན ། དེ་འགྱིགས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་ལ་ལྟ་སྟངས་
གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་གང་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རེད། འགྱིགས་མེད་ན་
འགྱིགས་མེད་པ་རང་ཞུ་རྒྱུ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ལས་བྱེད་པ་ཚོ་ལ་ཚོགས་འདུ་ནམ་འཛོམས་ལ་དོན་དག་ལབ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་
དེ་ག་རང་རེད། ངས་ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལའང་དེ་ས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་
དེ་ཚོ་དཔོན་པོ་ལ་བསོས་པ་མ་རེད། མྱི་མང་གྐྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བར་བཏང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བདེ་སྡུག་ཞུ་བར་ཡོང་སབས་
བདེ་སྡུག་ཆ་ཚང་གཅྱིག་སེལ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཏན་ཏན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། དོན་དག་དེ་ན་དགོས་པ་དང་
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ལམ་སྟོན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་མྱིན་འོས་བབ་ཀྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་པ་དེ་ལས་བྱེད་པ་ཚང་མའྱི་ལས་འགན་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད་ལ་དེ་ག་རང་སོབ་གསོ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད།  ད་ཆ་ལས་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཚོ་མ་འདང་ བའྱི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་ཡོད་ན། སོབ་གསོ་རྒྱག་མཁན་གྱི་འགན་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་ཀང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞྱིག་འགན་ཁུར་མ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འདའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་བྱུང་པའྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་
དམངས་ཐོག་ལའང་བྱུང་ཡོད་ན་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོབ་གསོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན།  གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་
བ་ཞྱིག་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་ལའང་སྙན་སེང་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་ལ ། ལས་བྱེད་པ་ཚོ་མར་བསོངས་ནས་སོབ་
གསོ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འདྱི་འད་གཅྱིག་བཤད་མཁན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་འགན་ཡོད་པ་ཚོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཅེས་དང་། ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་འགེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད།  ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་ཀ་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བྱེད་པ་ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང་སོད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འདང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
དེས་མ་འགྱིགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་སོབ་གསོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ར་བའྱི་ཁ་སང་དང་པོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ལས་
ཁུངས་ཚང་མའྱི་ལས་བསོམས་ལ་བསགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ལེགས་གསོལ་ཞུས་པ་རེད།  ལྷག་པར་དུ་ད་
ལོ་དམྱིགས་བསལ་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བསོམས་ཁ་གསལ་པོ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ག་ཚོད ། རྒྱ་གར་ས་ཁུལ་དུ་ག་ཚོད།  ལྷག་པར་དུ་ལོ་རབས་རྒན་པ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་དེ་
བཞྱིན་ཧ་ཅང་བསགས་སུ་འོས་པའྱི་ལོ་མང་པོའ་ིནང་ལོ་དགུ་ཙམ་གོས་ཚོགས་ནང་བསད་པ་རེད།  ད་ལོ་ལས་བསོམས་ཁ་
གསལ་པོ་དང་བསྡུས་པ་ཡོད་ཙང་ ། སར་ཡང་བསགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རང ས་ཞུ་ཆོག་པ་གཅྱིག  ཁྱོན་ཡོངས་ནས་
ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཡོངས་རོགས་ལ། དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཁ་སོན་ས་གནས་ལ་ང་ཚོ་འགོ་བའྱི་
སབས་སུ་ས་གནས་མྱི་དམངས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞུས་པ་དེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་
ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་གནང་འདུག  ར་བའྱི་ཁ་སོན་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ལ་ང་ཚོ་གནད་
དོན་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ། ང་ཚོའྱི་མམ་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་
སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི། སྨན་པའྱི་རེད། ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཡོངས་རོགས་མམ་དུ་ཡོང་ནས།  ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ཕར་བཤད་ཚུར་
བཤད་གནས་ཚུལ་མམ་དུ་ཞུས་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཏེ ། དེ་དག་ཆ་ཚང་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་ཡར་ཕུལ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། བདེ་སྲུང་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བར་བསགས་བརོད་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་བཅར་དང་།  
ལྷག་པར་དུ་བར་ལམ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁུལ་ནང་ངན་པ་ལག་སེལ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་།  ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་
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བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ནས་ཕག་བྱིས་གནང་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་རང་ཞོགས་པ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ཕུལ་
བ་རེད། ར་བའྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དེ་གནང་བ་རེད།  ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་སྐུའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་
ལ་གང་ལྟར་བར་ལམ་ནས་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་གཅྱིག་ཡོང་བསད་དུས།  ཡང་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་
ཚུལ་གེང་སོང་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གང་དུ་བསྐྱངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་གནང་བ་བཞྱིན་ད་དུང་སར་ལྷག་གནང་རྒྱུར་
སར་ཡང་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། བཅར་འདྱི་ཟེར་ནའང་གསོལ་འདེབས་
རང་ཞུ་རྒྱུ་རེད།  སར་ནས་ཞུས་བསད་པ་གཅྱིག་རེད།  ད་ལྟ་ས་ཁུལ་ཁག་འགའ་ཤས་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་ལོ་ལྟར་  enquiry 
འདྱི་བརད་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་བཞྱི་འགོར་སྱིད་
ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ལོ་ནས་ལོ་འགོར་ཏེ་ས་གནས་ལ་མར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་མ་སེབས་པ་བྱས་ཏེ ། འདྱི་འདའྱི་
ལག་དེབ་སེར་པོ་ཐོན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་ཁུལ་ནང་ནས་ས་ཁུལ་ཁག་ཤོས་དེ་ལ་
དྭགས། དེ་ནས་ཨོ་རྱི་ས་ཡྱི་བྷུབ་ནེ་ཤྱི་ཝར། དེ་ནས་ཀོལ་ཀ་ཉ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁ་ཤས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
འད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དེ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཚོ་ལ་སྙ ན་སེང་ཞུས་ཏེ ། སྐུ་ངལ་སེལ་
ཐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། དེ་འད་གཅྱིག་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་གཅྱིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ CCTV 
བཙུགས་གནང་འདུག ཧ་ཅང་གྐྱི་བསགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རང ས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ CCTV དེ་རྣམ་པ་ཚོས་
དུས་ཡུན་ག་ཚོད་བཞག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། བདུན་གཅྱིག་ྱིན་བཅུ་བཞྱི་ྱིན་སུམ་ཅུ་དེ་འད་ གཞག་སོལ་ཡོད་དུས ། 
ང་རང་གྱི་མས་མོང་ནང་ལ་ྱིན་བདུན་བྱས་པ་དེ་ གཞག་པ་ཡྱིན་ན།  སོན་མའྱི་དེ་ཟུབ་འགོ་དུས་ཕྱིས་སུ་གནས་ཚུལ་
གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཡང་དེ་མེད་པ་ཆགས་འགོ་དུས། རྣམ་པ་ཚོས་གཅྱིག་བྱས་ན་ CCTV དེ་ཡུན་རྱིང་པོ་བཞག་ཡོད་
ཀྱི་རེད་དེ། ཛ་དག་གྱིས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་བདུན་རེ་རེ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་ན ། ྱིན་རེ་ྱིན་
རེར་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་གང་འད་བྱས་ཏེ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་
བར་ལམ་ནས་ང་ཚོ་འདྱིར་ཕྱི་ཡྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ནས་ཟེར་ནའང་ང་རང་ཚོ་ཨེ་ཤྐྱི་ཡ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་
རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག  ཁོ་ཚོ་ལ་མཐོང་ཕོགས་དེ་ང་ཁ་སོན་ལྡྱི་ལྱི་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་མྱི་དག་ག་ཚོད་ནང་ལའང་བསམ་ཚུལ་
དེ་ཧ་ཅང་གྐྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག བོད་པ་ཚོས་ཡུལ་མྱི་དང་རྒྱ་གར་ཚོར་དགའ་ཞེན་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག  
གཞན་ཚོ་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་འདུག  དེ་འད་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་ པ་མ་རེད། གནས་སབས་མཐོང་
ཕོགས་ཡྱིན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  དེ་སྱིར་བཏང་ནས་གཅྱིག་དེ་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག  ཁ་སོན་ེ་ཆར་ར་རམ་ས་
ལར་ད་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་དེ། ར་རམ་ས་ལར་བོད་པ་ཚོ་གང་འད་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་ཞེས་ཡྱི་གེ་རྱིང་པོ་ཞྐྱིག་ང་ཚོ་ཡུལ་
མྱི་དང་ལྷན་དུ་འཆམ་མཐུན་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིང་ཐག་ཆོད་གཅྱིག་བཏོན་ནས ། གནས་ཚུལ་དེ་ག་ས་ག་ལ་ ཁྱབ་ནས་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོས་མྱི་རེ་རེ་ ལ་བཙལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་གསལ་བཤད་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། ཡུལ་མྱིས་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སྡུག་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་བཅོམ་གྱི་ཡོད་པ་བརྡུང་གྱི་ཡོད་པ་མནར་གཅོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡ་ནས་ཡར་སེབས་པ་ཡྱིན་ན།  
སེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཟེར་ནའང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་འདའྱི་རྣམ་རོག་དེ་ཆེ་འབྱིང་བར་གསུམ་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ དང་
དེའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་ནས་ཚུར་ཡུལ་མྱི་ཁག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་དེ་གཞྱི་ལ་ཁུངས་ལྡན་དུ་གཞག་ནས། 
བོད་པ་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་གྐྱི ་འཛིན་སྐྱོང་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་མྱི་ དང་མམ་དུ་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ མང་པོ་བཏང་
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ཡོད་པ་འདྱི་འད་འདྱི་རད་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་དང་ཤོས་འདྱི་འདྱི་ཡྱི་འདུག  ཁྱེད་རང་
ཚོ་ལ་འདྱིའྱི་མྱི་མང་ཚོས་ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཡོད།  མཐུན་འགྱུར་གང་འད་ཡོད་ཅེས་འདྱི་ཡྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་རྱིགས་དེ་ལ་
ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཚོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་རང་ཞོགས་པའྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་སར་ཡང་གསོལ་
འདེབས་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། ད་རང་ཞོགས་པའྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་རང་ཞོགས་པ་སྙན་སེང་
ཞུས་ཟྱིན་པས་ངས་དེའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགེལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ལམ་སྟོན་དང་ཁག་གཅྱིག་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཚོ་
ཡོད་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་དུས། 
ཁྱིམས་མཐུན་གྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་འགོག་ཐབས་གནང་དགོས་ པ་རེད་ཟེར་བ་གཅྱིག་གོ་བྱུང་།  ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་
ལུང་པའྱི་ཁྱིམས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་བྱས་ཏེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་སུ་
གཅྱིག་གྱིས་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
གཅྱིག་མཐོང་གྱི་མེད།  ཡྱིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ནས་རེད།  ལོག་འགེལ་དེ་ཚོ་ལ་སབས་དང་
དུས་ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའྱི་བཀོད་སྒྲྱིག་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་ལ་ལམ་སྟོན་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་འཕར་མ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སོན་མའང་བཀའ་གནང་པ་
རེད། དེ་དུས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཤྐྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཁུལ་རང་ནང་ལ་མར་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚོ་
ལའང་བར་འདེད་དང་བཀོད་མངགས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ས་ཁུལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་
ངལ་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མངའ་སེ་སོ་སོ་ལ་བཏང་། མངའ་སེ་སོ་སོས་རོང་སོ་
སོ་ལ་ཡྱིག་ཆ་དང་འདྱི་བརད་དེ་དུས་ཐོག་ལ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་དུས། དེ་ལ་བཟོ་ཐབས་ཞྐྱིག་མྱི་འདུག དེ་མེད་པ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་
དེའང་ཡྱིག་ཆའྱི་དགོས་མཁོ་གཅྱིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་འགྱིམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས ། གནས་སྟངས་དེ་འད་
གཅྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་ལའང་ཏག་ཏག་མ་ཡོང་བའྱི་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལག་པར་ཡོད་ པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ས་
གནས་འགའ་ཤས་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་པ་མགོ་བདེ་བ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དེ་ཚོས་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་ནས་དངུལ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། མ་ཆུང་ཚོ་ལ་རག་གྐྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་མ་བྱུང་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་
གཅྱིག་བརྒྱུད་དེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་ལ་ཐབས་ལམ་སྟོན་ནས་བྱེད་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཐོག་ལ་ས་གནས་ལ་མ་བབས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱེ་བག་པ་དེ་འད་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
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ན། ས་གནས་དེ་ལ་མྱི་འདྱི་འདའྐྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསད་འདུག  ད་ལྟའང་འདྱི་རད་དེ་འབྱོར་གྱི་མྱི་འདུག  
ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་བཏང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས ། འདྱི་འདའྱི་
གནས་ཚུལ་མ་འོངས་པར་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ་གང་ཐུབ་ཞུས་ཆོག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་གངས་
ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་བརན་ཆས་བཙུགས་པའྱི་སོར་ ལ་བཀའ་གནང་སོང་།  གསོག་འཇོག་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ཕལ་ཆེར་ྱིན་
བཅུ་ཙམ་གཅྱིག་ཡྱིན་དན་གྐྱི་འདུག ངས་གསལ་པོ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག(ཟླ་བ་གཅྱིག་རེད་འདུག ) བལྟ་རྒྱུ་དེ་ྱིན་མཚན་
གྱིས་ཀ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ྱིན་དགུང་ Record བྱེད་བྱེད་པ་རེད། མཚན་ལའང་མཚན་སྲུང་བ་ཚོས་ཁང་པའྱི་ནང་ནས་
ལྟ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རོམ་སྒྲྱིག་པའྐྱི་ནང་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་བར་ལ་བདེ་
འཇགས་མེད་པ་དང་ཡུལ་མྱིས་བོད་པར་ཐུབ་རོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རོམ་དེ་འད་ བྐྱིས་ནས་ཏོག་ཙམ་བག་ཆགས་ངན་པ་
འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སོར་བཀའ་གནང་སོང་།  རོམ་དེ་གང་ཡྱིན་དང་སུས་བྱིས་ པ་གསལ་པོ་བཀའ་མ་གནང་ བ་ཡྱིན་པས་
ཐག་ཆོད་པོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལོའ་ིལོ་མགོར་ཡྱིན་ནམ་ན་ནྱིང་གྱི་ལོ་མཇུག་ལ་ཡྱིན་ནམ ། ཨ་རྱི་ལ་སོད་
མཁན་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཧ་ལམ་ཚང་མས་མྱི་དེའྱི་མྱིང་ཤེས་ཀྱི་རེད། ངས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མྱིང་བཏོན་མྱི་དགོས་པ་
བྱས། རོམ་དེ་འད་གཅྱིག་བཏོན་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མྱིན་པ་ཞྱིག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མྱིན་ཙང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་དོ་བདག་ལ་དེ་ཚོ་བདེན་པ་མ་རེད ། གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་འདྱི་འད་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པས་འགན་ཁུར་མཁན་ གྐྱིས་གཙོས་
པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚང་མ་ལ།  ནང་དོན་རོམ་ཡྱིག་དེ་འད་ཞྱིག་བཏོན་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དེ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་མ་རེད། བོད་མྱིའྐྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་འདྱི་འད་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཚང་མ་ལ་གསལ་བཤད་དང་
དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུས་ཡོད།  དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གཅྱིག་
གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོ་ཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་བོ་ཕམ་བརོད་དགོས་ པ་རེད་དམ་གཅྱིག་བྱས་ན ། ཆེད་མངགས་རོམ་དེ་
འབྱི་བའྱི་སབས་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱིས་པ་རེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག 
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན ། རོམ་ཡྱིག་དེ་ག་རང་རྒྱ་མྱིའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ ཁག་ནནང་དུ་བསྒྱུར་ནས་བཏོན་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་བཙན་བྱོལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་སོད་མཁན་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་རང་ྱིད་ཀྱི་སྨྱུག་རེ་བཏོན་ས་
དེ་མ་ནོར་བ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ས་རེས་སུ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཡྱིན་པ་ས་གནས་
ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་པའྱི་བར་ལ་འཁྲུག་རེན་ཡོང་རྒྱུའྱི་རོམ་མང་པོ་བྱིས་ཡོང་དུས་རྒྱ་མྱིས་དེ་ཚོ་བེད་སོད་བྱས་སོང་།  བེད་
སོད་བྱེད་སབས་དེ་ལ་དགོས་པ་གཅྱིག་མཐོང་བ་རེད། ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་མཐོང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རོམ་དེའྱི་གནས་སྟངས་
གང་ཆགས་ཡོད་མེད་རྣམ་པ་ ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པས་དཔྱད་པ་ཡྱིན་ན ། མཁྱེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  རྒྱ་མྱིས་བེད་
སོད་བྱེད་སྟངས་ལ་ལྟོས་ནས། དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་མྱི་དགོས་པའྱི་ལས་ཀ་གཅྱིག་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་བཀའ་
འདྱིའམ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། དོགས་འདྱི་དང་འབོད་སྐུལ་གྱིས་ཀ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག  དང་པོ་དེ་ད་ལྟ་བོད་
ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་ཚོ་ལ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་བྱས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ ། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སོད་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་
ཡོད་བསད་པ་དེ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་འདུག  དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་མྱིས་ལབ་པ་ཙམ་མ་རེད།  མྱིས་ལབ་པ་
མང་པོ་གོ་མོང་ ། ང་རང་གྱིས་དངོས་སུའང་རོགས་པ་བྱས་པ་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་ང་རང་གྱི་ངོ་
ཤེས་པའམ་ངའྱི་སར་ཡོང་མཁན་དེ་འད་གང་ཙམ་ཡོད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། 
ཁོ་ཚོ་སོན་མ་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསད།  དེ་ནས་མར་ཐོན ། དེང་སང་མཐོ་སོབ་ལ་ཡོད་བསད་པ་རེད།  ཁོ་
ཚོའྱི་གས་དུས་འགངས་ཞུ་བར་ཡོང་སབས། མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་དང་ངོ་སོད་ཡྱི་གེ་འཁྱེར་ཏེ་ཡོང་ནའང་ ། དེ་ནས་དུས་
འགངས་མ་གནང་བ་དང་གཅྱིག དངོས་སུ་ཡོང་ནས་འདྱིར་མཐོ་རྐྱིམ་སོབ་གེར་བྱེད་སའྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ ། ད་ལྟ་
མུ་མཐུད་དེ་སོབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དུས་འགངས་མ་གནང་བ་དང་
གྱིས། དུས་འགངས་ཞུ་སར་བཅར་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མ་ཐུག་པའྱི་དཀའ་ངལ ། མ་གནང་བའྱི་དཀའ་ངལ།  ད་ལྟ་ངོ་ཤེས་པ་ཁོ་
པ་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། འགན་ཁུར་ཐོག་ནས་དེའྱི་ལག་འཁྱེར་དང་ངོ་སོད་མ་གནང་
བའྱི་དཀའ་ངལ། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་པ་དེ་ཡང་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་ཡང་ཡོང་བའྱི་ནང་ནས་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་དུས་འགངས་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དང་དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གེར་གནང་མཁན་མ་རག་པའྱི་རེན་གྱིས་ལག་
འཁྱེར་དེ་དུས་འགངས་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་གང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འད་ཡོད་དམ།  
དེ་མེད་ན་ཡང་ད་ལྟ་ལག་འཁྱེར་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་གཅྱིག་དང་། དེ་ཡང་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་
བྱེད་ཀྱི་མེད་ནའང་ ། སོབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ཞུ་དགོས་པའྱི་སྐྱག་རྫུན་ཡང་ཡང་བཤད་དགོས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་འདུག དེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་དེ་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ལག་
འཁྱེར་ཐོག་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་ཚན་དེའྱི་སོར་ལ་རེད། དེའྱི་སོར་མ་གཞྱི་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་གསལ་པོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་བསམས་བྱུང་། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་སོན་མ་གེན་འཕྲད་དང་གནས་སོར་ལ་ཡོང་མཁན་དེ་
རེད། དེའྱི་ལེའུ་ཚར་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་སབས་དེ་དུས་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཤེས་ཡོན་འཁོད་པའྱི་སེ་ཚན་དེ་དཀའ་ངལ་



124 

 

གཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་དེར་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་མེད།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འགོ་
སྟངས་གཅྱིག་དེ་མ་སེལ་གོང་ནས་གཞན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཁྱིལ་ཐག་འཁོར་ནས་གཞན་དེའང་ཐག་མ་ཆོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གནས་སོར་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གཙང་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན ། ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ལག་པ་འཆང་ནས་གང་ཞུ་དགོས་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་བཀའ་གནང་བ་དེ་
བདེན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་ཐབས་ལམ་དེ་གཞྱི་རའྱི་སོན་མ་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ཆོས་སྒར་ཁག་གྱི་སོབ་གེར་གནང་
ས་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་རྱིང་པོའ་ིརྱིང་སོབ་གེར་གནང་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། སྐུ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་ པ་
མ་རེད། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  
དེ་ཡྱིན་དུས་ཐོག་མར་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚེ་སོབ་ཕྲུག་བྱས་
ཏེ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་སྣང་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་དེ་སའང་བཀའ་གནང་མོང་བ་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ར་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་སྒྲྱིག་
འཛུགས་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་ནས་ཐོན་ཏེ་ཕྱི་ལ་སོབ་གེར་གནང་སོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཕག་འཁྱེར་རྒྱབ་གེར་གཅྱིག་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞྱི་བཟུང་དུས་འགངས་དེའང་རག ་གྐྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་མར་ཐོན།  སོབ་གེར་ཡང་མ་
གནང་བར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་གེར་རག་གྐྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་
མ་རེད། སོབ་སོང་མྱི་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་དེའྱི་ནང་སོབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་རྒྱབ་གེར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན།  
ལུགས་དང་མཐུན་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་
ཚོ་ལའང་ཐེངས་གྱིས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཐོག་མར་ཡོང་དུས་སོབ་སོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བྱས་ཏེ་ཡོང་ བ་རེད། ད་
ཆ་ལོ་གང་ཙམ་སོང་རེས་སོབ་ མཐར་ཕྱིན་པ་རེད ། དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་ཚེ་སོབ་ཕྲུག་མ་རེད།  དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་བྱེ་བག་པ་
གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལོ་འགའ་ཤས་བསད་པའྱི་རེས་ལ་དུས་འགངས་དེའང་རྒྱབ་གེར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  ཡྱིན་ནའང་དེ་ད་ལྟ་ཆ་ཚང་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད།  དེ་མུ་མཐུད་དེ་འབད་
བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དྱི་བ་གང་ཡང་མེད། གསོལ་འདེབས་ཁག་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་
པོ་དེར་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ང་རང་ཚོ་དང་སོབ་ནང་ལ་ཡར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དེ་ལ་བུ་མོ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་ ། ཁོ་ཚོའྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་  ༡༥༠ ཙམ་ལས་མེད་དུས ། བུ་མོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་
བྱེད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རག་གྱི་མེད་པ་འད། དེའྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་ཏོག་ཙམ་སར་གནང་ཐུབ་པ་ཡོད་ན་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གྱིས་པ་དེ་ལ་ན་ནྱིང་ནས་ང་རང་ཚོ་ དྭང་སོབ་ནང་ལ་ལོ་མང་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི ས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ལྡན་
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ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ཏེ ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་  Officer རང་ཡོད་པའྱི་ཟབ་སོང་གནང་སྟེ་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་རྐུབ་སྟེགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོད་པ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་རྒས་ཡོལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་འད། དེའྱི་ས་མྱིག་བཀང་རྒྱུར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ན་ནྱིང་ཁོ་རང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་གནང་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་
མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱུགས་སོད་ལ་ཕྱིན་ནས་ཆ་རེན་མ་འཛོམས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ འགའ་བྱུང་འདུག  མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཆ་རེན་མ་
འཛོམས་པ་དེ་གཟུགས་པོའ་ིནུས་པ་དང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ནས ། ང་ཚོ་ལ་མཐུན་རེན་དེ་རག་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་
ཡྱིན་པ་འད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དེ་ཚོ་གཅྱིག་བྱས་ན། ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ལ་འདྱི་འདའྱི་གོ་སབས་དེ་ཚོ་ལེན་ཐུབ་པའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་གོ་སབས ། 
ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ན། དགེ་མཚན་གཅྱིག་ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག དམྱིགས་བསལ་གསུང་དགོས་པ་ཡོད་དམ། མེད་ན་འདྱི་ལྟར་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་
དང་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་འདྱིར་ལས་བསོམས་རང་གྱི་ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་ནང་གསེས་གྱིས་པར ། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་  IC ཞུ་མྱི་གངས་ ༡༣༢༩ བྱུང་བར་ཞྱིབ་
འཇུག་མཆན་བཀོད་བྱས་པ་དང།  ནང་མྱི་ཟླ་སྒྲྱིལ་  Travel Document ཞུ་མྱི་གངས་ ༩༤ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་
མཆན་བཀོད་ཞུས་ཡོད་གསུངས་འདུག དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དོགས་འདྱི་དེ་
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྐྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་སོབ་སོང་དུ་བཏང་སྟེ་ཚུར་མ་ལོག་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ལ་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་
ཚགས་པར་ཁག་ནང་སྱི་སལ་སྒེར་སོད་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བསྒྲགས་མང་པོ་གནང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞན་ང་
ཚོ་ལ་གང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ནང་མྱི་ཟླ་སྒྲྱིལ་བྱེད་དུས། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྐྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
རྒྱབ་གེར་གནང་དང་མ་གནང་ ། ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པ་ཐུགས་སྣང་གནང་ བ་དེ་འད་བྱུང་མོང་བ་རེད་དམ་མ་
རེད། མ་འོངས་པར་དེ་གནད་འགག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞེས་དང་པོ་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་རེད ། ལྷག་པར་དུ་བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་  RC ཡྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་
བར་ལམ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མང་པོ་ཞུས་ པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཕལ་ཆེ་བ་སེལ་ཡོད་ པ་རེད། 
དེ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་ནས་གསུངས་པ་དང་ ། དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་སོར་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དེ་ནས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད། ལོ་སོན་མ་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་མྱི་གཅྱིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཏང་ བའྱི་མྱུལ་མ་
རེད་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོར་སྲུང་བ་ལ་རྱིས་སོད་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་ པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་
རྒྱ་གར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་ཐོན་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ཐོན་པའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་ཚོ་གང་ཡྱིན་ནམ ། ད་ལྟ་མྱི་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་
ནམ་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་ལ་ལོ་སོན་མ།  ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ལོ་
དེའྱི་ནང་ལ་ ༢༠༠༣ སོན་ལ་འབྱོར་བའྱི་ནང་ལ་  RC གང་ལ་གང་ཙམ་རག་བསད་འདུག  དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་
རེད། ལོ་སོན་མ་ང་ཚོས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་  ༡༩༩༨་་ ༌༩༩ ལ་འབྱོར་མཁན །  RC མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་སོར་སྲུང་བས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ནས། བོད་ལ་ལོག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་
སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དེའྱི་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་གང་ལ་གང་ཙམ་གཅྱིག་བཟོ་ཐུབ་ པ་མེད་དམ་བསམ་བསམ་
གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་ད་དུང་དེ་རྐྱིགས་འགའ་ཤས་ལྷག་ཡོད་ཀྱི་རེད་
བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག  འགའ་ཤས་ཀྱིས་མགོ་ར་བ་ནས་མ་འཚོས་པར་ལྷག་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག  འགའ་ཤས་
སབས་རེ་སབས་རེ་བལ་ཡུལ་ས་ཆར་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མ་རག་པ་དེ་འད་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་
དུས་གལ་སྱིད་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་འད་ཡོད་ན། དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་ག་ཚོད་ཀྱིས་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ང་ལ་གསལ་པོ་རང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་
ནའང་ེ་ཆར་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ Switzerland ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔ འ་བོ་སྟག་སྣ་
འཇྱིགས་མེད་བཟང་པོ་བཙོན་དུ་འཁྱིད་འདུག་ཟེར་བ་གཅྱིག་གོ་སོང་།  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེང་སང་ང་ཚོ་བོད་མྱི འྐྱི་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པ་བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་བོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཨེ་ཤྐྱི་
ཡའྐྱི་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཡུན་རྱིང་ཤོས་གཅྱིག་ཁོ་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད་ལ། ཁོ་རང་གྱི་
སྐུ་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་ལ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་དཀའ་སྡུག་ཁྱད་དུ་བསད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་
ཅྐྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཙོན་ཁང་ནས་གོད་པའྱི་སབས་ལའང་གོད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་མཁན་
དེ་མྱི་སྒེར་པ་གཅྱིག་གྱིས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་གོ་བྱུང་།  ས་གནས་སུ་ Switzerland དོན་གཅོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་
འགན་ཁུར་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་འགེལ་བཤད་
འད་མྱི་འད་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྐྱིག་བྱུང་སོང་། བདེ་སྲུང་
ངོས་ནས་དེ་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་མེད་ལན་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུར་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་དང་ནང་མྱི་ཟླ་སྒྲྱིལ་ད་
བར་བྱུང་བ་དེ་ལ་འགོ་ལུགས་ཏག་ཏག་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་དགག་བྱ་བྱས་པ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ ནང་དོན་
རོག་རོག་འདྱི་ཡྱིན་པ་འད། བར་ལམ་གཅྱིག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལྷན་གན་ཡྱིག་ཡོད་
པ་ཕྱི་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་པར་ཕྱིན ། དུས་ཐོག་ཕྱིར་ལོག་མྱི་ཡོང་བ་དེ་གན་ཡྱིག་འབྲུ་དོན་གྱི་ཁ ག་ཐེག་དེ་ཚོའྱི་གས་ལ་རྒྱབ་
གེར་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བཀོད་ཁྱབ་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་གནང་ཡོད་ པ་རེད། དེ་གཞྱི་བཟུང་
ལག་བསྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་བར་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ཞུ་མཁན་བཀོད་ཁྱབ་དེའྱི་རེས་ལ་དགག་
བྱ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་མ་སོང་ནའང་། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་
གན་ཡྱིག་དེ་འད་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བར་དཔང་བྱས་པའྱི་མྱིང་གཅྱིག་ཚུད་ནས་ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་པར ། དོགས་འདྱི་བྱེད་དགོས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ནས་བྱུང་སོང་།  དེ་ཡང་དོ་བདག་དང་ལས་ཁུངས་བར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་
གསལ་པོ་བཟོས་པའྱི་རེས་ལ་དེ་ག་རང་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་དེ་བར་ ལ་མྱི་བྱེད་མཁན་མ་གཏོགས ། ཁག་ཐེག་བྱེད་
མཁན་མྱིན་པས་  Exit permit རྒྱབ་གེར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་གནས་སྟངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་འད་གཅྱིག་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་དེ་
བཀོད་ཁྱབ་གཞྱི་བཟུང་མ་འོངས་པར་དེའྱི་རྱིགས་དེ་ཐོ་མར་གནང་བཞག་ཡོད་ པ་རེད། བདེ་སྲུང་ཙམ་མ་རེད།  ལྡྱི་ལྱི་དོན་
གཅོད་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཚན་པ།  ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚང་མ།  དེ་དང་འབེལ་བའྱི་བརྒྱུད་ལམ་འགྱིམས་དགོས་ས་ཚང་
མས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་དུས་ཞུ་ཡྱི་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་གྱི་སོར་དེ་བཀའ་གནང་སོང་ ། དེ་གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  དེ་ནས་
ཕྱིས་སུ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་མྱི་གཅྱིག་རྒྱ་ནག་ནས་བཏང་ བ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་པ་རེད།  ད་ཆ་དེའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་གང་ཆགས་ཡོད་མེད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་འགེལ་བརོད་སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས་བཀའ་
གནང་སོང་། མ་གཞྱི་དེའྱི་སོར་ལ་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སབས་ལའང་གསལ་པོ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དེའྱི་སོར་ལ་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཡྱིན་པ་ཡོད ། གལ་སྱིད་ངས་དན་པ་དེ་ཏག་ཏག་ཡོད་ན།  བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ལ་གསལ་བསྒྲགས་གཅྱིག་སེལ་ཡོད། གསལ་བསྒྲགས་སེལ་བ་དེའྱི་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དོན་དངོས་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཤེས་པ་དེ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་མྱི་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་
འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟའང་ཁྱིམས་ཐག་ཆོད་པ་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་ པ་མ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།  དེ་ནས་ ༢༠༠༣ 
གོང་ལ་འབྱོར་བསད་པའྱི་ནང་ནས་ད་རེས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟོ་ཐུབ་པ་འགའ་ཤས་བྱུང་འདུག  ད་དུང་འགའ་ཤས་
ལྷག་ཡོད་པ་འད། དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་།  གཅྱིག་བྱས་ན་དེ་འགོ་ལུགས་
གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ༢༠༠༣ གོང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་
ལག་འཁྱེར་དེ་ངོ་སོད་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ༢༠༠༣ ཚུན་ཆད་ལ་ལག་བསྟར་གནང་བ་སོང་ཙང་། དེའྱི་སོན་ལ་
འབྱོར་བའྱི་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་པ་ཚང་མའྱི་ཐོ་བསྡུས་ནས་འཁྱེར་ཤོག  ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་དགོངས་བཞེས་
གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ནས ། སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་ པ་ཡྱིན། གངས་ཀ་ཏག་ཏག་དན་གྱི་མྱི་འདུག  མྱི་ ༧༠༠༠ 
གཡས་གཡོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕུལ་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་གང་ཙམ་ཞྐྱིག་བཀའ་འཁོལ་མ་བྱུང་གོང་ནས་ཐོན་
ཚར་བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་འད། མྱི་མ་རེད་པ་དེ་འདའང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ཆ་བཟོ་ཐུབ་པ་དེ་སབས་དེར་ལོ་ན་ཆུང་
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ཆུང་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འབྱོར་ཡོད་པ་དེའྱི་གས་དེ་ད་ཆ་ལོ་ན་སོན་ཡོང་དུས། ཐོའ་ིནང་ཡོད་པས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་
བཟོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་གས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་དེའྱི་སོན་ལ་འབྱོར་བསད་པ་དེ་ཚོ་ངས་
ད་གྱིན་གོང་དུ་དང་པོ་དེར་སྙན་སེང་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྟག་སྣ་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པོའ་ི
སོར་ལ་བཀའ་གཅྱིག་གནང་སོང་། གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་ྱིན་དེ་ག་རང་ལ་ས་གནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་
སྙན་གསན་ཞུས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གང་གསན་པ་དེ་ Switzerland བཙོན་ཁང་ནང་ལ་འཁྱིད་
པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙོན་ཁང་ལ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྟག་སྣ་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པོ་ལགས་བཞུགས་ས་དེ་ Switzerland གྱི་རེབ་
གོང་དགོན་པའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་མང་པོ་ཞྐྱིག་བཙོན་ལ་བཞུགས་པའྱི་མྱི་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་དཀའ་ངལ་
གཅྱིག་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དོགས་པ་རྣམ་
རོག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དོ་བདག་རང་དེ་ས་མཇལ་འཕྲད་གཅྱིག་གྱི་སབས་ལའང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ ། རྒྱ་མྱིའྱི་ཕོགས་ནས་
ཐབས་ལམ་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དོ་བདག་གྱི་གཟུགས་པོའ་ིནང་ལ་འཕྲུལ་ཆས་འད་མྱི་འད་བླུགས་མེད་དམ་
བསམ་པའྱི་རྣམ་རོག་དང་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག  དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་དང་ཕྲན་བུའྱི་འཁྲུག་པའྱི་སབས་ལ་གནས་
ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཙོན་ཁང་ནང་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་དོན་
གཅོད་འཕྲལ་དུ་བཅར་ནས་དགོན་པའྱི་སྐུ་ཞབས་ཚོ་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་རེད།  སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་ལ་སར་ཡོད་ པ་
མ་རེད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་དེ་མ་བྱུང་གོང་ནས་འཇྱིགས་བཟང་ལགས་རྒན་གསོ་ཁང་གཅྱིག་ལ་འགོ་
རྒྱུའྱི་བང་བསྒྲྱིགས། དོ་བདག་གྱིས་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་གཅྱིག་བང་བསྒྲྱིགས་ཡོད་ པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་སེམས་
ཁམས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་ལ་སྟོན་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་བཙོན་དུ་འཁྱིད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་
པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ ། དེའྱི་སོར་དེ་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགོས་ པ་མེད། ད་ཆ་འཇྱིགས་
བཟང་ལགས་  Switzerland གྱི་རྒན་གསོ་ཁང་ཞྱིག་ནང་ལ་སྐུ་གཟུགས་ཐང་ཐང་དང་ཐུགས་ཀང་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་
བཞུགས་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ཐུགས་འཚབ་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་དེའྱི་ཐོག་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་
བསམ་པ་དན་བྱུང་།  དེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་འད།  ང་ལའང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཟུར་པ་
འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཐུགས་འཚབ་གནང་ནས། དེའྱི་སོར་ལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་ཅེས་ལབ་མཁན་བྱུང་ལ ། 
སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་འད་ཡོངས་ནས་དེའྱི་སོར་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ཡང་བྱུང་། ངས་
ཁོ་ཚོར་ལེའུ་དེ་ཚར་ཟྱིན་པ་དེ་ག་རང་བཞག་ན་དགའ་ཡྱི་རེད། དགོས་མཁོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན།   ཆེད་
དུ་མངགས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་འགྲེམས་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གོང་གྱི་རོམ་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་
དང་འད་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་བཙོན་དུ་བཞུགས་མཁན་དེ་འད་ལའང་བཙོན་ཁང་དུ་
འཁྱིད་པ་རེད་ཅེས་མྱིང་ཆས་བཟོས་པ་དེ་དོ་བདག་སྒེར་ལ་ཨ་ཅང་བརོད་མེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་རྨ་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལོག་
འགེལ་བྱས་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
བྱས་ཙང་ངས་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་སོར་དེ་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སབས་དེ་
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བརྒྱུད་དེ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དང་སོབ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་།  སྒྲྱིག་འཛུགས་
དེའྱི་སོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལངས་ཕོགས་དེ་གསལ་པོ་གཅྱིག་དེ་ས་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་
མྱི་ཚོ་ལ་བདེ་བ་བདེ་སྡུག་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་ཁུར་ལེན་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཡོད་ད ང་
ཡོད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྒྲྱིག་འཛུགས་དེའྱི་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ལ་གཞན་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  
འོན་ཀང་འབེལ་ཡོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་ས་ཚང་མ་
ལ་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེའྱི་སོར་ལ་རྱིམ་པས་
གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུས་ན། དེ་ག་རང་གྱིས་འཐུས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལ་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་པ་དེ་གུས་ཞབས་མེད་པ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན ། འགྱིགས་མ་སོང་བསམ་པ་དན་བྱུང་ ། བྱས་ཙང་
དེ་ཆབས་ཅྱིག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བདེ་སྲུང་གྱི་ཕག་ལས་དང་འབེལ་
བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གནད་དོན་དེ་ཚབས་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ན ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་དང་ཕྱི་གྱིས་ཀ་ལ་བཟོ་ཐུབ་པ་འད་གཅྱིག་འདུག  ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་གཅྱིག་གཏོང་དུས་གནད་དོན་དེ་ཡག་པོ་
གཅྱིག་ནྱི་གང་ཡང་མ་རེད ། དེ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་དེ་ཆེན་པོ་མ་བཟོས་པ་བྱས ། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཀྱི་སབས་འདྱིར་
འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  བོད་ནང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་ པ་རེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་བྱས་ཏེ་བོད་
བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་སོག་བློས་བཏང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འདྱིར་ཕྱི་ལ་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ག་མ་སྒྲྱིག་
པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕ་ནས་ཕར་གོ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། གནད་དོན་དེ་གང་
རེད་ཞུས་ན། ཁ་སོན་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་ཡུ་རོབ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད ། ང་གྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་གཅྱིག་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས།  
དེ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་  Belgium ལ་ཕྱིན་པ་རེད ། Belgium གྱི་རྒྱལ་ས་ Brazil ལ་བོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པས ། བོད་
རྱིགས་ཚོ་མམ་དུ་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད། མར་གསུང་བཤད་གནང་དགོས་པ་དེ་ཚོ་གནང་། དེ་ནས་རྣམ་ཀུན་གྱི་
འགོ་སྟངས་ལྟར་བྱས་ཏེ་མྱི་དམངས་ཚོ་ལའང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བྱེད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་བཞག་པ་རེད། དེའྱི་སབས་ལ་དྱི་བ་ གཏོང་
མཁན་མྱི་དང་པོ་དེའྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ ཕྱྭར་ལ་ེན་ཁ་བཟོ་མཁན་གསུམ་ཡོད་ པ་རེད་ཅེས ། དེ་ང་
ཚོས་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་བ་དེ་ཚོ་རེད། གྱིས་པ་དེ་རྒྱ་མྱི་རེད། 
གསུམ་པ་དེ་རང་བཙན་ཁ་ལ་འཁྱེར་མཁན་དེ་ཚོ་རེད་ཅེས་དེ་ལ་ཁྱེད་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དྱི་བ་བཏང་
བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རང་བཙན་ཁ་ལ་འཁྱེར་གྱི་ཡོད ། ཁོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་མངོན་ཤེས་འད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས ་ཤེས་ཀྱི་མ་
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རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་འད་ཁ་ལ་འཁྱེར་ནས་ཟེར་བ་དེ་རང་བཙན་བཤད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཁ་ནས་རང་བཙན་བཤད་པ་མ་
གཏོགས། གང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་རང་བཙན་ལ་ཟུར་ཟ་འད་གཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  གང་ལྟར་རང་བཙན་
བཤད་མཁན་དེ་དག་རྒྱ་མྱི་དང་དོལ་རྒྱལ་མམ་དུ་བང་བསྒྲྱིགས་ཏེ་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་སྐུ་ ཕྱྭར་ལ་ེན་ཁ་བཟོ་
མཁན་རེད་ལབ་པའྱི་སད་ཆ་དེ་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་མ་རེད། དེ་ཆེན་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རོག་ད་ཆེན་
པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་རེད།  དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ ཞུ། སྨྲ་བརོད་ཀྱི་རང་དབང་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ Sedition ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་དེ་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རེད།  བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་སེ་དཀྲུག་དབྱེན་སོར་དང་དཀྲུག་ཤྱིང་
བཟོ་རྒྱུ་དེའྱི་སད་ཆ་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རེད།  ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་དོན་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
ཞྐྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཆ་དེ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བཤད་པ་རེད་། ངའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་དེ་འདའྱི་སད་ཆ་རྣ་བའྱི་
ཡུལ་ལའང་མེད་ལ་གོ་མ་མོང་།  ད་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ད་ལྟ་ནས་དེ་ལ་གོ་བསོན་སོབ་གསོ་དང་བཀག་
འགོག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རོག་ད་ཆགས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྔ་ཡོད་ པ་རེད། ས་གནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་ པ་རེད། Belgium 
བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་དེ་དག་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གསུམ་བརྒྱ་བཞྐྱི་བརྒྱ་ཞྱིག་གྱི་
བར་ལ་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དག་གྱི་མདུན་དུ་འདྱི་བཤད་པ་རེད།  དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ངེས་པར་དུ་མྱི་འདྱི་ཧ་མ་གོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཕ་གྱིར་དོན་གཅོད་དེ་དུས་ནས་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས། བྱས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ནས་དེ་འདའྱི་སད་ཆ་ཚབ ས་ཆེན་པོ་བཤོད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ སོ་ཀུན་ནས་སོབ་གསོ་
གནང་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་འབེལ་ནས་གསོལ་
འདེབས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  སྱིར་བཏང་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་གཙོ་བོ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བརོད་མེད་ཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི ས་ཡག་
པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རང་ྱིད་ཡྱིན་ནའང་འདོད་བོ་ཚིམ་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གནང་བསད་པ་དེར་མགོ་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ེ་བའྱི་ཆར་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀྲོག་རེན་
སོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན་རེད།  མུ་མཐུད་འགན་ཁྱེར་རྒྱུ་དང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བལྟ་རོག་གནང་རྒྱུ་འདྱི་མུ་མཐུད་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ལ་གནང་ཡང་གནང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་འདྱིར་རེད།  དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོང་བའྱི་གནས་སབས་སུ་
བོད་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་བཟོས་ནས། ཕར་བསྒྲགས་ཡོང་བའྱི་གནས་
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སབས་སུ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་མ་བདེ་བ་གནང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ང་རང་ཚོས་
མཁྱེན་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དོན་དག་སྙྱིང་པོ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་སེལ་བཞག་པའྱི་ལས་གཞྱི་རེད།  ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་མཁྱེན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་འདུག  གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་བྱས་ནས། འདྱིའྱི་སོན་ལ་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་མཁྱེན་བསད་པ་ཡྱིན་སྟབས་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད།  
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ ཞྐྱིག་ལ ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཐབས་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཡོད་ནའང་མུ་མཐུད་དེ་ཚོགས་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ནང་
ལ་བདུན་རེར་མྱི་ཉུང་བ་འདུ་འཛོམས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ལ་ཆ་ཤས་ཐུང་ཙམ་ལེན་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གནང་
བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། སྱིར་བཏང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་ཡོད་ པ་རེད། མང་པོའ་ིནང་ནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུའྱི་ེན་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་གཅྱིག་ཡོད་དུས། ཕག་ལས་གནང་བ་
དེ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་དེ་སར་བཞྱིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་བསགས་བརོད་ཡོད།  དེ་
བཞྱིན་ངས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ ས་ཏེ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་པ་རེད།  
ྱིན་ཤས་སོན་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་བགོ་གེང་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོངས་
ལ་བང་དོར་གྱི་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ཏེ་བསྩལ་གནང་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཡང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ཕོགས་ཀྱི་སོར་
ལ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སོར་ལ་སབས་དེར་ངས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་རང་གྱི་འགན་
གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར ། ང་རང་ཚོ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  
ཡྱིན་ནའང་དེར་གསལ་བཤད་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ ས་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་འགའ་ཤས་
ཀྱིས་གོ་བ་ནོར་ཏེ་ར་བ་ནས་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་སོར་འད་བཤད་པ་གསུང་གྱི་འདུག  གོ་བ་གཅྱིག་ཀང་ལེན་ཡོད་པ་འད།  དེ་
མྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་གཅྱིག་མ་ཞུས་ན ། དངོས་གནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་
པའྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་ནས་རབས་དང་རྱིམ་པས་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་ཡང་དེ་གོ་བ་
ནོར་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། འོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཛ་དག་
གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་འགན་གཅྱིག་བཞེས་ནས། བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་
བ་དེ་དུས་ཚོད་ཛ་དག་དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་གཅྱིག་གསུངས་ཐུབ་པ་
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ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ཛ་དག་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས ། བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་
གྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ངས་
གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་
ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ ས་སྐུ་ཕྱྭ་དེ་ལ་མུ་མཐུད་དེ་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། འགན་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་
མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་སད་ཆ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མར་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པོ་འདུག་མ་གཏོགས། ཡང་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཐུགས་
རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཁ་སོན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ལས་
བསོམས་ཀྱི་སྱི་སྨན་རེ་འདུན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཕུལ་ བ་རེད། དྱི་བ་དེ་ལ་དེའྱི་ནང་གསང་བ་མང་པོ་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསང་བ་དེ་དག་མར་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ ས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དྱི་བ་དེའྱི་ལན་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཁ་སོན་ཟླ་བ་དྲུག་
གོང་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས ། 
ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མྱི་ཉུང་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དང་པོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེ་ག་
དུས་བཙུགས་པ་རེད་དམ། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་ པ་རེད། དེ་རྣམས་སུ་སུ་རེད་དམ་
ཞེས་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཚོད་ག་དུས་འབྱོར་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་
ན་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཚུད་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ། གོས་ཚོགས་ལ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཕེབས་དགོས་པ་ཡོད་པ་
རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་རང་གྱིས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་གོང་ལ་ཕེབས་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཁག་མེད་པ་འད་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་གོང་གྱི་ཟླ་བ་འགའ་
ཤས་སོན་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ ལ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་ལན་གཅྱིག་
མེད་པ་དེ་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་ངས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ག་རང་ཡྱིན་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ལ་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་རང་ཡོད།  དོགས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་མ་རེད།  
འབོད་སྐུལ་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་རང་ཡོད།  དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། ང་ཚོའྱི་ཁྱི་ཟུར་མཁས་དབང་༸སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་
རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད།  ཁོང་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་མ་གཞྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་  Vice 
Chancellor ཐོག་ནས་རེད། རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོད་དུས། གཅྱིག་སོ་སོས་མཐོང་བ་དེ་ལྡྱི་ལྱི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་
གནས་ཁག་ལ་བཅར་དུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་འཕྲད་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག  མྱི་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་གནད་འགག་ཆེ་བ་ རྐྱང་རང་
རེད། རྱིན་པོ་ཆེ་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལའང་བཅར་གྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་
རང་ྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར།  རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐུ་སྲུང་དང་སྐུ་ལ་ེན་ཁ་ཡོད་པ་འད་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ར་བ་ནས་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། རྱིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གྱིས་ཀང་ཞལ་བཞེས་གནང་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   ཡྱིན་ནའང་ཆེ་མཐོང་གྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། རྱིན་པོ་ཆེ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་རྱིན་པོ་ཆེ ར་ཆེ་མཐོང་རེད།  
ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ཆེ་མཐོང་དང་ར་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། Political officer ཟེར་བ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་གཅྱིག་ས་གནས་ཁག་ཚང་མར་གང་ཤེས།  ལྡྱི་ལྱི་ལ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག  དེའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་
ས་ཆ་གལ་ཆེ་བ་ཆེ་བ་དེ་འད་ལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་གཅྱིག་འབོད་སྐུལ་
ཡྱིན། གྱིས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མ་གཞྱི་འཛིན་སྐྱོང་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་བྱུང་སོང་ཆ་ཚང་གཅྱིག་
གསལ་པོ་མ་བྱུང་བ་བྱུང་མ་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་གཅྱིག་གཟྱིགས་ནས་ཁ་གསལ་དུ་བཟོ་
རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ེ་ཆར་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་
མཁན་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ ། དེའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་གནང་སོང་། དགོངས་འཆར་ཕུལ་གནང་སོང་།  དགོངས་འཆར་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་དུས་ལ་བབས་འདུག  སོ་
སོ་ཡྱིན་ནའང་ཚོར་བ་དེ་འད་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས ། ཡང་སང་ྱིན་འགེལ་
བཤད་དེ་ལོག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་ནང་ལ་འབོག་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། འབོག་ས་ལ་བཞུགས་ནས་སོ་སོའ་ིས་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་སྱིད་
བྱུས་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད།  ད་དུང་བོད་ནང་ལ་
བཞུགས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
དེ་རང་བཞྱིན་རེད། མྱི་གཅྱིག་རྒྱ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འོག་མ་ཚུད་པ་བྱས་ཏེ་ཚུར་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡང་བདེ་
སྲུང་བཀའ་བོན་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་གསལ་པོ་གཅྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
མེད་དམ་བསམས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐོག་མར་དེར་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ཐོག་མར་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་སེབས་དུས་
ནས། ཡར་གནམ་དང་མར་ས་མ་གཏོགས་མྱི་མཐོང་བར་འགོ་སྟངས་སོད་སྟངས་མྱི་ཤེས་པའྱི་སབས་ལ་སྣེ་ཤན་ཡག་པོ་བྱེད་
མཁན་གྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མཐོང་དུས་དགའ་པོ་འདུག  ཡང་སེལ་ལད་འཁབ་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན ། དེ་
ཡང་ཁྱེད་ཚོའྱི་མྱིག་ཤེས་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། དུང་དཀར་སེར་པོར་མཐོང་བ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བདེ་སྲུང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་
ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་མྱི་འགའ་ཤས་མ་གཏོགས་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་མེད་པ་དེ་ཚང་མ་སེ་ཚན་མང་
པོ་དང་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྐྱིག་རེད། མྱི་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་མེད་ནའང་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།  ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་
ཡུལ་གར་ཨང་གྱིས་པ་ལ་སོ་བའྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།  ལས་ཀ་དེ་ཚོ་གོ་རྱིམ་ལྡན་པ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡག་
པོ་བྱས་སོང་བསམ་པ་ང་རང་གྱི་སེམས་ནང་ལ་སེམས་ཚོར་བྱུང་།  དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ ས་
གཙོས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཚོ་ལ་ཡག་པོ་
བྱས་པ་དེར་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚང་མའྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་འདུག དེ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོ་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཚོ་ལ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་
གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ Switzerland ལ་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་
གཏམ་བརོད་གཅྱིག་འཁབ་པར་ཕྱིན་ནས ། ཚུར་ལོག་མ་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོ་  Switzerland རྒྱལ་ཁབ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་
ཚུར་ཕུད་མྱི་དགོས་པར་བོད་པ་དེ་ཚོས་རུབ་རུབ་བྱས་ཏེ་དེ་ཚོ་མར་ཕུད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་དེས་སེམས་ནང་ལ་རྨ་ཁ་མྱི་འདུག་ལབ་ན་རྗུན་མ་རེད ། དེ་དུས་ Switzerland རྒྱལ་ཁབ་ནས་མྱི་སེབས་ཏེ་ཁྱེད་
རང་ཚོ་འདྱིར་བསད་མྱི་དགོས་སོང་ལབ་ཡོད་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཨ་ཅང་ཅང་། དེ་དུས་ང་ཚོའྱི་བོད་པ་ཚོ་སེབས་ནས་ཁོ་ཚོ་
མར་ཕུད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་ པ་རེད། ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་ཡོད ། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན།  དེ་ནས་གྱིས་པ་དེ་ལ་བཙོན་
ཟུར་གགས་ཅན་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་བཙོན་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྟག་སྣ་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པོའ་ིསོར་ལ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་
སྲུང་བཀའ་བོན་ནས་དངོས་གནས་དོ་ནན་པོ་དང་ཡག་པོ་གསུང་བཤད་གནང་།  རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཤད་དུས ། ང་
རང་བོ་ཏོག་ཙམ་མར་བབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཐོག་མར་དེ་ནས་འགོ་དུས་སེམས་ནང་ལ་བོ་བདེ་པོ་གཅྱིག་གང་ཡོད་ཞུས་
ན། ཕ་གྱིར་དགོན་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་ཡྱི་རེད།  དེའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བརོད་དུས་བོ་བདེ་པོ་འད་བྱུང་སོང་།  
སྙྱིང་ནད་ཡོད་དང་ཡོད། བཙོན་ཁང་ལ་དེ་ཙམ་མངས་ཤྱི་སོན་ལ་མ ་ཐུག་བར་ལོ་གངས་མང་པོ་དེ་འད་བསད་མོང་ཡོད་པ་
གཅྱིག་ལ་སྙྱིང་ནད་ཡོད་པ་མ་རེད་ལབ་ན་སུས་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ད་ལྟ་ཕར་འགོ་མཁན་ཚོའྱི་ནང་ལ་
ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཁོ་ཚོར་ཁེ་བཟང་ཡོད་ པ་རེད། རྒྱན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་ པ་ལྟ་བུ་དེ་འདའྱི་
བསམ་བོ་མ་གཏོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ལ་དགུ་བཅུ་གསུམ་ཟེར་ བའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་ པ་མ་རེད། དེ་
མྱིན་གྱི་ད་དུང་ཚོགས་པ་དང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་དེ་ཚོ ར་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས ་
བདེ་སྲུང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་བྱས་པ་དེ་ཚོར་ཁྱོད་རང་ཚོ་དགའ་དགོས་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་བོད་ནང་གྱི་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་ཟུར་སོགས་ཚབ་མང་པོ་ཞྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕར་འགོ་མཁན་ཚོ་ལ་ལོ་ལྔ།  དྲུག དགུ། 
བཅུ། བཅུ་གཅྱིག་དེ་འད་བཙོན་ཁང་ལ་ལོ་མྱི་འད་བ་བསད་མོང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡག་པོ་བྱུང་ན་ཚང་མ་
དགའ་དགོས་ཀྱི་རེད།  དངོས་གནས་དགའ་དགོས་ཀྱི་རེད།  དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྟག་སྣ་འཇྱིགས་མེད་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན ། 
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དངོས་གནས་ན་ཚ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ད་ཡྱིན།  སྙྱིང་ནད་དེ་ཡར་ལངས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རེན་དགོས་ཀྱི་རེད།  ཕ་གྱིར་སེབས་དུས་རབ་
བྱུང་ཤ་སྟག་གྱི་དཀྱིལ་ལ་སེབས་ཡོད་ པ་རེད་ལབ་དུས་དགའ་སོང་།  རེས་ལ་དེ་འདའྱི་ཐབས་སྡུག་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་
རེད་ལབ་སབས། དངོས་གནས་སེམས་པ་ཧ་ཅང་ཕམ་པོ་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དགེ་འདུན་པ་ཟེར་བ་དེ་ནང་ཆོས་སུ་རང་
ལས་གཞན་གཅེས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ ཐོབ་རྒྱུའྐྱི་ལམ ་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དེ་འད་ཡྱིན་ན་སྙྱིང་ནད་
ཚབས་ཆེན་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒས་པོ་དེའྱི་མཐའ་སོར་ལ་ག་རེ་མ་འགྱིག་པ་རེད།  ངས་གསོལ་འདེབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་མས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། རྒས་པོ་དངོས་གནས་ལ་ཁའྱི་ྱི་མ་རེད། 
( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་སོ་སོས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་དག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་ན ། གནས་
ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་ཕ་གྱིར་གནད་དོན་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག) ང་གསོལ་
འདེབས་ཞུ་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཁོང་ལ་སྙྱིང་ནད་ཡང་བསྐྱར་འཕར་སོང་ན་བཟོད་པ་སྒོམ་རོགས་གནང་ ། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་
དེ་ལ་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་མས་ལེན་བྱས་ནས་  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  དེ་མ་ཞུ་རོགས་ཞུས་ན ། མུ་མཐུད་དེ་
ལབ་བསད་ཀྱི་འདུག  ཁྱེད་རང་གྱི་དེ་ཁུངས་ སེལ་རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ད།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོས་དེ་ཁུངས་
སེལ་རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ཕ་གྱིར་མགོ་སོར་བཏང་ན་ འགྱིག་གྱི་མ་རེད།  དེ་འདྱི་གསུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད།) སྙྱིང་ནད་འཕར་དུས་ཡག་པོ་གནང་རོགས་བྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  གནས་ཚུལ་
དེ་དེ་ག་རང་ལ་མཚམས་གཞག་རོགས་གནང་) ལགས་སོ། 
 མཇུག་དེ་ལ་ད་དུང་གཅྱིག་ཡོད། དགོངས་དག མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ར་ས་ཆགས་ས་དེ ། དེ་སོན་གྱི་བཙན་བྱོལ་
བོད་གཞུང་ད་ལྟའྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཆགས་ས་དེ་གལ་ཆེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཆེ ན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་
མས་ཤེས་གསལ་རེད ། རྱི་ཕར་རྒྱབ་ནས་ང་ཚོའྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་ ། དེ་མ་
འགྱིག་མ་དག་ཕྱིར་མྱི་མངོན་པ་བྱས་ནས་ལས་འགུལ་འགོ་ འཛུགས་ཀྱི་རེད། ངའྱི་རེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  བདེ་སྲུང་གྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ནང་ལ་མྱི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད།  ང་རང་གྱིས་རྒྱུན་དུ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད།  མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱིས་འདྱིར་ར་རམ་ས་ལ ས་
གཙོས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལའང་ཟང་ཟྱིང་དང་སྱི་ཚོགས་མས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་འདྱི་འད་གཅྱིག་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། 
དུས་ཐོག་དུས་ཐོག་ཐོ་གཞུང་དང་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བར་ལྟ་རོག་ཡོང་རྒྱུར་དགེ་མཚན་མེད་དམ་བསམ ས་ནས། བདེ་
སྲུང་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནའང་འད ། གང་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཆེད་བཙུགས་བྱས་ཏེ་དེ་ཚོ་ལ་རོག་ཞྱིབ་བྱེད་
རྒྱུ་ངེས་པར་དུ་དགོས་འདུག  ཚང་མས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། ང་ཚོའྱི་
ཚོགས་པ་ལ་གཅྱིག་སེབས་སོང་ཞེས་སུ་ལ་ཞུས་ནའང་ཞུ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག རོག་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་མྱི་གཅྱིག་
གྱིས་གཞག་པ་ཡྱིན་ན ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ངན་བྱུས་ བཤམས་པ་དེ་ཚོ་ལ་
ལམ་ལྷོང་མྱི་ཡོང་བར། ང་ཚོས་ཁ་གཏད་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ནོར་འདུག  དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་དགོངས་སེལ་དང་སགས་གོས་ཚོགས་ནས་ཚིག་དེ་ང་ཚོའྐྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཙོན་བཅུག་བྱས་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ནོར་འདུག བཀག་ར་བྱས་འདུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཚིག་དེ་རང་ཡྱིན ། ཁ་ནས་ལབ་སྟངས་ནོར་
འདུག དེ་དགོངས་སེལ་དང་སགས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འོད་སེར་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཐད་ཀར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུར་བྱིས་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ འཆར་དང་འབོད་སྐུལ་གནང་སོང་།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་རེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ ས་དབུས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་
ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ།  མང་ཚོགས་དང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་པའྱི་སབས་གཅྱིག་ལ་མྱི་གཅྱིག་ཡར་
ལངས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ེན་ཁ་ཡོད་ས་དེ་གསུམ་རེད། དེ་ཡང་གཅྱིག་རྒྱ་མྱི་དང་དོལ་རྒྱལ་
རེས་འབང་བ་དང་རང་བཙན་ཁ་ལ་འཁྱེར་མཁན་དེ་ཚོ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་གཅྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ད་རེས་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་གོ་བ་དང་པོ་ཡྱིན། ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་དེ་འཁྲུག་རེན་འགོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་
ར་ཡོད་པ་གཅྱིག་སྙན་སེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ལ་ཤེས་མ་སོང་། རྣམ་ཀུན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད། ེན་
ཁ་ཡོད་ས་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མྱི་ཨ་ཅང་ཅང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སེམས་ཁམས་མྱི་བདེ་
བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ག ང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ ། ཡོད་སྱིད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རང་
བཙན་ཁ་ལ་འཁྱེར་མཁན་དེ་ཚོ་གོང་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གྱིས་དང་མམ་བསེས་ཀྱིས་གཅྱིག་གྱུར་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་
དང་། དེ་འདའྐྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་བཙན་རོད་པ་དེ་བོད་
མྱི་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་གཅྱིག་རེད ། བོད་མྱིའྐྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དེ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་
རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ག་རང་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད་མ་གཏོགས ། རང་བཙན་ཁ་ལ་
འཁྱེར་མཁན་དེ་ཚོས་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག  ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ འྐྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ེན་ཁ་འདུག་ཟེར་བ་དེ་བོད་མྱི འྐྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ངོས་ནས་དེ་ས་གསུངས་བཞག་པའང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་ལ ། ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་
ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་གཅྱིག་གསུང་གྱི་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་མྱི་འདུག  རང་བཙན་
དོན་གེར་གྱིས་རོད་མཁན་མྱིན་པ་ལ་རང་བཙན་ཁ་ལ་འཁྱེར་ཏེ་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ེན་ཁ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་
མེད། མྱི་ཟེར་མཁན་དེ་ལས་ཀ་གཅྱིག་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་རྣམ་པ་འད་མྱི་འད་བརྫུས་ནས་ཡོང་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད།  དེ་སབས་དེ་
དང་དུས་དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཐོན་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ེན་
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ཁ་ཡོང་སྱིད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་དགོས་མཁོའ་ིསོབ་གསོ་
གནང་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་གནང་སོང་། དེ་འད་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
འགེལ་བརོད་བྱ་རྒྱུ་འོས་བབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་
ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཀྐྱི་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་གཅྱིག་རེད ། དེ་བཟོས་ཡོད་དང་མེད་ངས་ད་ལྟ་ཤེས་མ་བྱུང་།  དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་གཅྱིག་འཁྱེར་སེབས་སོང་
ཞེས་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་གནང་ནས ། འཛིན་སྐྱོང་ལ་མར་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ པ་རེད་གསུང་ན།  ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད ། 
མྱི་དེ་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་བརད་གནང་ཆོག་གྱི་རེད།  ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ལ་མ་
བསྒུགས་པར་སབས་འཕྲལ་སོ་སོ་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དང་།  མང་ཚོགས་ལ་དེ་འདའྱི་འཁྲུག་རེན་འགོ་རྒྱུའྱི་
གཞྱི་ར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་སུ་དང་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ལས་འགན་དེ་ཚང་མ་
ལ་འཁྱིད་བསད་པ་གཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་ནུས་པ་གནས་རྒྱུ་དང་ ། དེང་སང་ཏོག་ཙམ་ཏོག་
ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག  རང་དབང་དང་མང་གཙོ་ཁ་ལ་འཁྱེར་ནས་ཁ་ནས་ཐོན་ཚད་བཤད་བསད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་གས་སབས་
དུས་སོ་སོར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་
སྣང་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་ནས་བར་
ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་གནང་ བའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཁང་ལ་དེ་ཚོ་མ་ གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་གནང་སོང་།  
བཟོད་མེད་ཀྱི་དགོངས་འཆར་རེད། དེ་ག་རང་བསམ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་
སོབ་གནང་ས་མང་པོ་ཞྱིག དེང་དུས་ག་སྒྲྱིག་བྱེད་མཁན་གྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ས་ནས་རྐུབ་སྟེགས་དེ་ཚོ་ོས་ནས་
ཡོང་དགོས་དུས། དེ་ཚོ་ོ་མཁན་སུ་སུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་རེད།  ེ་
བའྱི་ཆར་འཇར་མན་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ང་རང་ཚོས་མཇལ་བསད་ཡོད་ པ་རེད། ཐ་ན་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་དེ་གྲུབ་པ་དང་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་བསམ་ཚུལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལའང་སྙན་སྒྲོན་བརྒྱུད་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་བསྡུར་བྱུང་སོང་།  གནད་དོན་གཅྱིག་དེ་བཀའ་སོབ་
གསུང་ཆོས་གྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གོ་སབས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད ། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ ཞྐྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དྱི་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུར་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་
མྱི་སུ་འད་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ནང་ལ་དོགས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་ཡར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་དུས་དང་རྣམ་
པ་ཀུན་ཏུ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཀྱིས་འདང་གྱི་ཡོད་ པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དེ་ཚོ་གང་ཁྱབ་ཁྱབ་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་བསྩལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཁ་སོན་གྱི་
གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དོགས་མ་གཅོད་པའྱི་དྱི་བ་གང་ཡང་མ་རེད།  གསལ་བཤད་གནང་ནས་གསལ་བཤད་ན་འདོད་
མེད་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་གཟྱིགས་བསད་ཡོད་ པ་རེད། བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་
འོངས་པར་དེ་འད་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་ པར་དུ་གོ་སབས་ཐབས་ཤེས་
ཡོད་པ་དེ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བར་ལམ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་ནས་འཕྲོས་པའྱི་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་སོང་།  ཏན་ཏན་རེད ། གོ་ནོར་ཐེབས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་
རེན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའྱི་དབུ་
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འཁྱིད་རྣམ་པ་ཚོའྱི། ཁ་སོན་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་།  ཐུགས་
ཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་རབ ས་དང་རྱིམ་པ་གནང་ཡོད་ པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ི
འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཐ་ན་བོད་ཡན་ནས་ཕག་བྱིས་གནང་ནས་བར་ལམ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་
དེ་ཚོས་སྱིགས་ར་སྐུལ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལའང་ེན་ཁ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་
བཀའ་སྱི་རྣམ་པ་ཚོར་བོ་འཚབ་བྱུང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་
དེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རེད་ལ། དངོས་གནས་དང་གནས་ད་བར་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་ཁུར་ ཆེན་པོ ་བཞེས་གནང་སོང་ ། བཀའ་
དྱིན་ཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དང་། མ་གཞྱི་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དོགས་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་
སོང་། དེ་ངེས་པར་དུ་ཡར་ཞྱིབ་ཕྲ་འཁྱོལ་ བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དེ་མམ་ བསྡུས་ཀྱི་འགན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། འབེལ་ཆགས་ཀྱིས་གང་དན་པ་ཞྱིག་ད་རེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེ་བཙུགས་
པའྱི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་གཅྱིག་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ལ ། ཚུར་སྙན་ཐོ་འབྱོར་བའྱི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དེའང་ཁ་
གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་གོང་ནས་འབྱོར་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་མྱི་འགོ་དེ་མྱི་གཅྱིག་རང་རེད།  དེ་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གན ས་སྟངས་དེ་
རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་ཀྱི་རེད།  མ་གཞྱི་ཁ་སོན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་སྙན་སེང་ལྷང་ཙམ་གནང་སོང་ ། 
བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕོགས་ཕེབས་གནང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།  གནད་དོན་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་བགོ་གེང་གནང་ ། གོས་ཆོད་བཞག་སྟེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་
ཡྱིན་དུས། སྙན་ཐོ་འདྱི་བཀའ་བོན་རེ་ཟུང་གྱིས་གཟྱིགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་པ་རེད།  
བཀའ་བོན་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་དྲུང་གྱིས་དེ་ག་རང་གནང་བ་རེད་ལ ། ཁ་སོན་
སྙན་སེང་དེ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སོར་ལ་ད་ལྟ་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིམ་པས་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་གང་བྱུང་བ་དེ་རེས་སུ་སྙན་སེང་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་
བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་གནང་སོང་།  ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དེ་འད་གཅྱིག་
གསལ་པོ་ཞུས་པ་ལ་སོབས་པ་རེད་མ་སོང་ ། དེ་མ་རེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད ། རྱིན་པོ་ཆེས་
ཐུགས་གཤྱིས་དེ།   དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར་ཡང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་དང་ མམ་དུ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེའང་སྐུ་ངལ་གཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁྱི་ཟུར་རྱིན་པོ་ཆེ་བཀའ་བོན་ཁྱི་
པ་ནས་ཟུར་པའྱི་སབས་དེ་ག་རང་ལ་བདེ་སྲུང་གྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གྱིས་བཅར་ནས ། རྱིན་པོ་ཆེ་གནས་སབས་བཞུགས་ས་
ཐུགས་གཏན་ཁེལ་མཚམས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་པ་འདུག དེ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཁས་དབང་ཞྱིག་དང་དེ་
འད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གང་ཡང་མ་རེད། རྱིན་པོ་ཆེ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཛད་འགན་ཆེན་པོ་མང་པོ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སང་དག་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་ པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཚང་
མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་གལ་སྱིད་འགན་
གཅྱིག་ཡོད་པ་བྱས ། ངའྱི་སོག་ལ་ེན་ཁ་མཐོང་གྱི་འདུག་ན ། འགན་དེ་ང་རང་གྱིས་འཁྱེར་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ངས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་
མར་སད་ཆོག་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་སེམས་ནང་གྱི་འགན་གཅྱིག་འཁྱེར་ནས་ཕར་ཞུས་པ་རེད་དེ། མ་འོངས་
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པར་གནས་ཚུལ་རོག་ག་ རྐྱིགས ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ། ལག་པ་འཇུ་ས་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། དེ་བས་ཀང་ག་ལ་འགྱིགས་
བསམ་བོའང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང་ལ་ཞུ་ཐུབ་པའང་བྱུང་མ་སོང་།  
ཡྱིན་ནའང་སབས་སབས་ལ་མཇལ་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་འདའྱི་སབས་ལ་ཡང་ཡང་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་འཇགས་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལྷན་དུ་བཅར་མཁན་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ བ་ཚོ་ལ་སྐུལ་ལྕག་དང་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མཐའ་མ་དེར་བཙོན་པ་དེ་ཚོའྱི་སོར་ ལ་མང་པོ་
ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་།  འཇྱིགས་བཟང་
ལགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་དང་འཕྲོས་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པ་ཚོས་བཟོད་སྒོམ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་བཀའ་
གནང་སོང་། ད་རེས་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་ཆགས་ས་དེ་རེབ་གོང་དགོན་པའྱི་སྐུ་ཞབས་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བྱུང་བ་རེད། དགེ་འདུན་པ་ཚོས་བཟོད་སྒོམ་གནང་སྟེ་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་ལ་གང་ཡང་སར་ཡོད་ པ་མ་རེད། གནས་སྟངས་དེའྱི་
ཐོག་ནས་གསལ་པོ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ ། བཀག་ར་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ལ་སར་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་དུས ། བཀག་ར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
སེམས་ཁམས་ཀྱི་སྨན་པ་ལ་སྟོན་དགོས་པ་དང་ྱིན་འགའ་ཤས་བལྟ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
འཇྱིགས་བཟང་ལགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལུས་ཁམས་གྱིས་ཀ་བདེ་ཐང་ངང་བཞུགས་ཡོད།  རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་
ཐུགས་ཁེལ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་མཇུག་ བསྒྲྱིལ་བ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ལྷག་མེད་བསམ་པ་
ཞྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་ད་ལྟ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡང་བསྐྱར་ཕེབས་པ་རེད། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་མྱི་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཁ་སང་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སྟངས་དེ་ཡྱི་འགོས་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་
གཙོས་མཇུག་བསོམས་སབས་ལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཐོ་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད། དེའྱི་སབས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་གོ་སབས་ཚང་
མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེའྱི་རྱིགས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།  དེའྱི་སབས་སུ་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་གནང་བ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོ་སབས་བཞེས་
ཏེ་འགེལ་བཤད་གནང་བ་རེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དེར་རེ་འདུན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  ལྷག་པར་དུ་བདེ་སྲུང་དང་
འབེལ་ཆགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ འགྲེལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་པ་དན་སོང་།  
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་སགས་དེ་ཆད་ལུས་ཕྱིན་འདུག མ་གཞྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ལས་རྱིམ་དེ་ཁ་སོན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་ བ་རེད། 
སབས་དེ་ག་རང་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་སོང་ལ ། བཀུར་འོས་གོས་
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ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་གོས་
ཚོགས་སབས་ལའང་བཀའ་གནང་བ་རེད་ལ། སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་ལའང་དེ་ག་རང་བཀའ་གནང་སོང་།  རང་ྱིད་
བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྣེ་ལེན་གནང་ཕོགས་དེ་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་བཀའ་གནང་སོང་།  མ་གཞྱི་ངས་དེའྱི་
སོར་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།  རྒྱ་ནག་ནང་ལ་གུ་ཡངས་སྱིད་བྱུས་ གཏོང་རྒྱུའྱི་གནད་བབ་དེ་བྱུང་ནས་  
༡༩༧༩ ལོ་ལ་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་འབྱོར་བ་རེད། ༡༩༨༠ ནས་བཟུང་ཚུར་གེན་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཕར་འགོ་ཚུར་འགོ་བྱེད་
རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་གོ་སབས་བཟང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སབས་དེ་དུས་གཞུང་གྱིས་བོད་རང་ནས་
དེ་འད་གཅྱིག མྱི་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སོན་དཔག་ཀང་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་ག་སྒྲྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་ལ་དེ་དུས་ས་མཚམས་དེ་ཚོ་ལའང་ ཧ་ཅང་གུ་ཡངས་པོ་རེད།  གཞུང་གྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་རང་ནས་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་ལག་དོན་
གཅོད་ཁང་ཡོད་པ་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་སོགས་པས་དང་བངས་ཀྐྱི་ཐོག་ནས་སྣེ་ལེན་ཞུས།  སྒེར་པའྱི་ཁང་པ་དེ་
འདའང་གཡར། སབས་སབས་ལ་ཏ་ཏོ་པ་ནྱི་དང་འགམ་གྱི་ས་མཚམས་ལའང་ཕྱིན་ནས་སད་སྒྱུར་འད་དེ་འདའང་ཕྱིས་སུ་
བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ནས། དེ་ནས་བཟུང་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ལྟ་བུ་ཟུར་དུ་བཙུགས།  རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་
ཡང་ཡག་པོ་བྱུང་།  ཕྱིས་སུ་འབྱོར་མཁན་ཚང་མ་ལ་བརྒྱུད་ལམ་རང་ཆགས་ནས་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་བྱས་ཏེ ། བལ་
ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་བཟུང་བྱེད་སྒོ་རྣམ་གསུམ་དེ་སྐུ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ར་རམ་ས་ལར་
འབྱོར་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་།  དོ་བདག་སོ་སོའྐྱི་འདོད་མོས་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་སོབ་སོང་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་རེད ། ཆོས་ཀྱི་
སོབ་སོང་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཆོས་ཀྱི་སོབ་གེར་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་གང་ལྟར་
གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་སེ་ཁག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་ཀྱིས་དཔེ་མྱི་
སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་མཁན་གྱི་མྱི་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་ན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་
ཚན་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་གྱི་རྱིགས་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། བརྒྱ་བཅུ་ག་
གངས་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དེ་ས་བོད་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་ཆོས་སོབ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་མེད་པ་ཡྱིན་པས།  སབས་དེ་དུས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་རེན་གཞྱི་སོབ་གེར་ཁང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ ། 
སོབ་གེར་གནང་བར་མང་པོ་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་སྒར་ཚང་
མའྱི་ནང་ནས་སོབ་གེར་ལོ་བཅོ་ལྔ་ྱི་ཤུ་གནང་སྟེ། ཕར་བོད་ལ་ལོག་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་མཁན་རབ ས་དང་རྱིམ་
པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་ས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  བོ་ཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་མྱི་
དེའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འཇོན་ཐང་དེ་ཕ་ གྐྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་
ནུས་པ་བཏོན་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་བོ་ཕམ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཐོག་
མར་བོད་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་ལ ། ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སད་ཡྱིག་སོང་ས་མེད་པའྱི་སབས་ལ་དེ་ལྟར་སོབ་གེར་གནང་མཁན་ཕྲན་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག  
དེ་ཚོ་གནས་སབས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བསད་ཆོག་པ་གཅྱིག་དང་རྱིམ་པས་སོབ་ གྲྭ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་རེས་ལ་བོད་ལ་ཕར་ཕྱིར་
ལོག་རྒྱུ་དེ་སབས་དེར་བོད་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་རེད། དེ་ལ་ད་ལྟའང་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། གོང་དུ ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ཤྐྱིག་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིགནས་བབ་ལ་
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དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་སྱིད་བྱུས་དེ་འཛིན་པ་རེད། ཐོག་མར་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་གངས་ཚད་དེ་
ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ནང་ལ་བརྒལ་ནས་འབ་སུ་མ་འདུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་པ་རེད།  དེའྱི་རེས་ལ་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་ལ་བཀའ་ཡྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་བྱུང་།  མཐའ་མ་རྒྱ་གར་
གཞུང་དངོས་གནས་བོད་པ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད།  དེ་ད་བར་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར ། རོགས་པ་གནང་བ་
རེད། དེ་འདའྱི་བར་ཞྱིག་ལ་བོད་གཞུང་ལའང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་ཚོ་ལ་རོགས་པ་བཙལ ། རོགས་རམ་གནང་
མཁན་ཡང་བྱུང་ནས་དེ་ཙམ་གྱི་རྒྱས་སོས་དང་སེམས་ནང་གང་བསམ་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་ པ་མ་རེད་ལ། 
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་མ་རེད། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ལྟོས་པའྱི་གང་ཡག་ཡག་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད་ པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ེ་བའྱི་ཆ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། ལས་འཆར་ལའང་བཀའ་ཤག་དེས་ཆེད་དུ་མངགས་
ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རྣམ་པ་ཚོ་བཞུགས་ས་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡོད་པ་ཚོ་ས་ཆའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་རག ་གྐྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ལྷོ་ཕོགས་དེ་ཚོར་གནས་ཚང་གཡར་ནས་སོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་སྐུ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་རྱིམ་པས་ལས་
རྱིམ་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ར་འཕྲོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་གྱི་གོང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་  ༢༠༠༨ ཀྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས ། 
བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པར་ཕྱིན་སོང་། ཕྱིན་པའྱི་རེས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་
དེ་ཚོ་མཐོང་སྟེ་ཡར་ལོག་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ཧང་སང ས་སངས་གནང་གྱི་འདུག་ལ་ཡྱིད་འཕྲོག་པོ་གནང་ནས།  ང་ཚོའྱི་མྱི་
ཚོ་མང་ཆེ་བ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་ངེས་པར་དུ་གཞུང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀྱི་འདུག དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་། ང་ཚོས་དེ་ག་རང་བསམ་གྱི་ཡོད་ལ་དེ་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དེ་ས་ 
༡༩༩༤ ལོར་བཀའ་ཤག་ནས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་གཅྱིག་ཡོད་ པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་མང་པོར་
ལས་བགོས་དེ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། སབས་དེ་དུས་ལོ་རྒས།  སོབ་ལོ་ཡོལ།  ཆོས་སེ་ཁག་ལ་འགོ་འདོད་མེད་པ་དེ་ཚོའྱི་
གས་གཏོང་ས་རག་གྐྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཟོ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཏང་བ་རེད། ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ་ཌ་ལ་ཧོ་སྱི་ལ་བཏང་བ་རེད། སྱིམ་ལ་
ལ་བཏང་བ་རེད། ར་རམ་ས་ལའྱི་བཟོ་གྲྭ་ལ་བཏང་ བ་རེད། དེ་དུས་གནས་སྟངས་དེ་གསར་པ་སོང་ཙང་ ། ས་གནས་ལའང་
ལམ་སེང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་འདྱི་བྱེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་ འདྱི་བརད་བྱེད་རྒྱུའྱི་སྐུ་ངལ་ཕྲན་བུ་
ཕྲན་བུ་བྱུང་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྐྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ངོས་སོར་གཅྱིག་བསྐུར་ནས་བཏང་ བ་ཡྱིན་དུས། སུ་གཅྱིག་
ལའང་ལག་པ་བརྒྱབ་སྟེ་བཙོན་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་ པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཟོ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་
ལས་ཀ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། མང་བ་དེ་རུམ་གདན་ཐག་རྒྱུ་དེ་རེད ། ཇེམ་ཙེ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་རེད།  གནས་བབ་དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་བབས་ཟེར་ནའང་འད ། གོམས་གཤྱིས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་བབས་བྱུང་
མ་སོང་ལ་མང་པོ་གནས་ཐུབ་མ་སོང་།  དེའྱི་རེས་ལ་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་པང་གདན་ཐག་ ཏུ་ཁ་ཤས་བཏང་བ་རེད། སོད་སའྱི་
གནས་བབས་ཐོག་ནས་འགའ་ཤས་གནས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འགའ་ཤས་ནང་ལ་དེའྱི་གས་འགའ་ཤས་
ད་དུང་ལྷག་བསད་འདུག  ལྷག་པ་ཙམ་མ་ཟད་ས་གནས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལའང་ཐུགས་
འགན་བཞེས་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་བསད་པ་དེ་འད་འདུག་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སད་ཆ་དེ་འཕྲོས་
ཡོང་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་ང་རང་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་བསམ་གྱི་ཡོད།  ར་རམ་
ས་ལར་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གུ་དོག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁང་ག་ཆེན་པོ་རེད།  གཞུང་གྱི་མར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་
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འབེལ་ཆགས་དེ་ཚོ་ལ་ཁང་ དོད་དང་འཚོ་སྣོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ར་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་མྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན ། དེ་གྱིས་ཀ་འགྱིགས་ནས་ཁང་གའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ བཟའ་རྒྱུ་གང་བཟོས ་དགོས་པ་རེད་
བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དེའྱི་ཐོག་
ནས་མྱི་འདང་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་དེ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ངས་འགེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་མ་རེད། དེ་ལ་ཐུགས་བབས་ཡོད་
པ་མ་རེད། ལས་འཆར་གཅྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་ཏེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཚོ་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་གཞག་
རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ར་རམ་ས་ལ་རང་ལ་གཞག་དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་
སེབས་ནས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་པ་རེད།  སབས་དེར་
ངས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འགོ་རོགས་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་འགོ་རོགས་ལབ་པ་ཡྱིན་
ན། དེ་ཏོག་ཙམ་སད་ཆ་ཤོད་སྟངས་འགྱིག་གྱི་མེད་ན ། གང་ལྟར་སེམས་ལ་ཟུག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག  ཕར་ལབ་དུས་
ཚུར་ག་རེ་ང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་རྒྱུགས་ཞེས་ལབ་མཁན་དེ་འད་ང་ལ་ཐུག་མོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་མཐོང་བ་ཡྱིན་དུས། ཁྱེད་རང་ཚོ་རང་གྱིས་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་བྱོས་དང་ ། གཅྱིག་བྱས་ན་དེ་བར་འཕྲོད་པ་
གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག  ཕྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
གཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ པརེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་འགོ་མཁན་དེ་དཀོན་པོ་ ཞྐྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སོན་དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་གྱི་ཁང་པ་སྟོང་པ་དེ་ཚོ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་སྒྲྱིག་
གཞྱི་དང་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་ཁང་པ་སྟོང་པ་དེ་འད་ཡོད་ པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ཕེབས་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་འད ། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་ཕེབས་ཐུབ་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་རོགས་གནང་
ཞེས་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་རྒྱུ་དེ་ ༢༠༠༨ ཚུན་ལ་གངས་ཀ་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་
རེད། ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་གཅྱིག་ད་ལྟ་ལྷང་ལྷང་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག  རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དཔོན་
རྱིགས་གཅྱིག་ས་མཚམས་ལ་ལྟ་སོར་དུ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ ། ཁྱེད་རང་ཚོ་ས་མཚམས་ས་སྲུང་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ་
ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་ པ་མ་རེད། སང་ྱིན་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ནང་ལ་བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བའྱི་མྱི་མྱི་འདུག  
སྟོང་པ་རེད་འདུག་ཟེར་བ་གཅྱིག་བྱུང་ བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སབས་དེར་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་པ་རེད་ལབ་འདུག་
ཅེས་སབས་གཅྱིག་ངས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་གནས་བབ་དེ་འད་གཅྱིག་ཆགས་པ་
རེད། དེ་ལ་རྒྱུ་རེན་གཞན་ཡང་ཏན་ཏན་ཡོད་ པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་བོད་ནང་ལ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དེ་
ཚོའྱི་ནང་ལ་བསབ་པ་སོབ་གེར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། དཔེ་འཁྱིད་དགེ་རྒན་
རྒྱ་གར་ནང་ལ་སོབ་གེར་གནང་ནས་ཕྱིས་སུ་བོད་ལ་ཕར་ཕེབས་པ་དཔེ་ཆ་ཡག་པོ་འཁྱིད་ཐུབ་མཁན་ཞབས་འདེགས་ཞུ་
ཐུབ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྐྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟ་
རོག་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་མཁན་མེད་པ་ཆགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ ། དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ཀང་བསམ་གྱི་མེད། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་དེ་ལ་བལྟས་ཏེ་
སོ་སོའྐྱི་ལུང་པ་བཞག  ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་བཞག  རྱི་ལུང་མང་པོ་ཞྱིག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ ས་ནས་ཡོང་།  ེན་ཁ་དེ་ཙམ་
འཛེམས་མེད་ཀྱིས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་མེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ལས་རྒྱུན་རྱིང་ལ་དེ་འདའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཐུག་
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བྱུང་། ཐུག་པ་དེ་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཐུག་བྱུང་། མཁལ་མ་གྱིས་ཀ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་ནས་ནད་པ་ཞྱིག་བོད་ལ་སྨན་
བཅོས་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན། ནང་གྱི་ཡོང་ཁུངས་ཚང་མ་རོགས་ཏེ་ཡོང་བ་ཡྱིན། རྒྱ་མྱིས་དངུལ་སོད་རྒྱུ་མེད་ན་སྨན་ཁང་ལ་
ར་གྱི་མྱི་འདུག  དེ་འད་སོང་ཙང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་གཞུང་ལ་ཁ་གཅྱིག་གཏད་ནས་ཡོང་ བ་ཡྱིན་ཟེར་
མཁན་གཅྱིག་སེབས་བྱུང་།  ལྡྱི་ལྱི་ནས་ར་རམ་ས་ལར་ཡོང་ཐུབ་མ་སོང་ ། ལྡྱི་ལྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་རང་ནང་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་
བསད་པ་རེད ། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྨན་བཅོས་འགོ་སོང་དང་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལྡྱི་ལྱིར་ཕེབས་པའྱི་
སབས་གཅྱིག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་རག་སོང་།  མཐའ་མ་དེར་མཁལ་མ་ནད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་སྙྱིང་ནད་ཕོག་ནས་སྙྱིང་
གཤག་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། ངས་གངས་ཀ་དེ་ཏག་ཏག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ནའང་འབུམ་ག ང་ལ་
གང་ཙམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་སོང་། འགོད་པ་གང་ཡང་མེད ། དེ་འད་གཅྱིག་ལ་གཏོང་འོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད།  བོ་ཕམ་པ་
ཞྱིག་ལ་མཐའ་མ་དེར་ལོ་འགའ་ཤས་རེས་ཚེ་བརན་མ་སོང་།  དེ་བསྐྱལ་དུ་ཡོང་མཁན་ཁོ་རང་གྱི་སྐུ་ཟླ་དེ་མཐའ་མ་ལོག ས་
ཀར་ཐུག་བྱུང་། བོད་གཞུང་གྱིས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་གནང་བྱུང་ ། ང་རང་ཐོག་མར་ཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་དེ་ངའྱི་སྐྱེ་དམན་དེ་སྨན་བཅོས་གཅྱིག་བྱུང་ན་བསམས་ཏེ་ཡོང་ བ་ཡྱིན། ཆ་ཚང་བ་གཅྱིག་གནང་བྱུང་ཡང་ཚེ་ཟྱིན་མ་
སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་འདྱིར་སོད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་པོ་ནས་མེད ། ང་ཕར་ལོག་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་དེ་བཀའ་གནང་གྱི་
འདུག དེ་འད་གཅྱིག་ཐུག་མོང་ཐུག་སོང་། དེ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རེ་བ་གཅྱིག་བཅོལ་ནས་ཡོང་
བ་རེད། རེ་བ་དེ་སོང་ཐུབ་པ་འདུག་བསམ་པ་གཅྱིག་དན་གྱི་ཡོད།  མཁལ་མ་གྱིས་ཀ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་ག་ཚོད་ཙམ་
བརེ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཇྱི་ལྟར་བརེ་དགོས་པ་རེད། མཐའ་མ་ལྡྱི་ལྱིར་འགོ་བའྱི་ཞོར་གཅྱིག་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན། ཞལ་རས་དེ་ཚོ་ཧ་
ཅང་ནག་པོ་རེད་འདུག དཀའ་ངལ་ཡང་འདུག དེ་ཚོ་ལ་སྣེ་ལེན་ལས་བྱེད་སད་བཏང་ནས་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ད་རེས་
སད་ཆ་འཕྲོས་པ་སོང་ཙང་། དེ་རྱིང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་བྱས་ཡུས་ལྟ་
བུ་མྱིན། དམྱིགས་བསལ་བྱས་ཏེ་སྣེ་ལེན་གྱི ས་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ལྟོ་ཆས་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཅུད་དང་ལྡན་པའྱི་ཟས་གང་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག  ྱིན་མ་རེ་ལ་འོ་མ་དེའང་ཁོམ་ནས་ོ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་འོ་མ་མ་ཡྱིན་པར ། མ་ཧེ་དང་བ་ཕྱུགས་ཀྱི་འོ་མ་རང་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཏེ། གང་ལྟར་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ཆེད་མངགས་དེ་ལེན་པར་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད ། དེ་
ལ་དུས་ཐོག་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀོད་སྒྲྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ ། བལྟ་དགོས་པ་དེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་གཅྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་མྱི་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་འདོད་པ་མྱི་ཁེངས་པ་འད་བྱུང་མ་སོང་།  མྱི་ལོ་སུམ་ཅུ་
སོ་གངས་གཅྱིག་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ལྷག་པར་དུ་ ༡༩༧༩་་ ༌༨༠ ནས་བཟུང་བོད་ནས་
ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་རེད།  ཚང་མ་དང་མཇལ་མོང་ལབ་ན་ཧམ་པ་རེད།  དེ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
མྱི་ཚང་མས་ཐུག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགན་རེ་རེ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་བལྟ་རོག་བཟང་པོ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ཆ་ལྟ་རོག་ཡག་པོ་མེད་ཙང་ཡོང་མཁན་དེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་དགོངས་པ་དེ་གང་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་མ་གཏོགས ། དེ་འད་གཅྱིག་ར་བ་ྱིད་ནས་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསན་
མཁན་སུ་དང་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་འདང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
གནས་ཚུལ། གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ལས་བྱེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་འདང་མྱི་འདང་དང་ ། དེ་འད་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་སྱིད་
ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སོར་ལ་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་གཅྱིག་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཨ་ཅང་བརོད་མེད།  རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཚོའང་བོ་ཁ་དྭངས་པ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་
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ནས། ངས་དུས་ཚོད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་དན་ཞྱིག་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཞུས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་རང་
ྱིད་ཀྱི་མོང་ཚོར་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་གྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་གཞུང་འབེལ་ ཡོ་རོབ་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་
གནད་དོན་བྱུང་བ་དེའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དེ་གནང་བ་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་དབུས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྔ་ཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་སབས་ལ ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་
རྒྱ་གར་ནས་ཕར་མ་ཕེབས་གོང་ལ། དུས་རྒྱུན་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་དུ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཚོགས་གཙོ་
གཅྱིག་པུའང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ པ་རེད། ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན ། ཚོགས་གཙོས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་རེད།  ཡང་
ཚོགས་གཙོ་ལྷན་དུ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་བཅར་བའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོ་འདྱི་ནས་མ་འགོ་གོང་ནས་ཕ་གྱིར་སེབས་པའྱི་སབས་ལ་
ལས་རྱིམ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་། སུ་དང་སུས་སད་ཆ་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་དེ་ཚོ་ལ་སད་ཆ་བཤད་
དགོས་ན། ཚོགས་གཙོ་སྣེ་འཁྱིད་མཁན་ཡྱིན་པས་ཚོགས་གཙོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། དེ་མྱིན་བོད་པ་ཚོ་ལ་སད་ཆ་
བཤད་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོ་ལས་ཀ་བགོས་ཏེ་སྱི་འཐུས་རེ་རེ་ལ་བརོད་གཞྱི་བྱེ་བག་པ་རེ་རེ་ཕུལ་ནས་དྱི་བར་ལན་འདེབས་
མང་ཆེ་བ་དེ་ཚོར་ཚོགས་གཙོས་བརྒྱབ ས་ཏེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་དབུ་འཁྱིད་
པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྔ་དེ་ནས་འཕར་བ་རེད། མ་ཕེབས་གོང་ནས་ར་རམ་ས་ལ་རང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་ཕ་གྱིར་བོད་
མྱི་ཚོ་ལ་སད་ཆ་གང་འད་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་།  དྱི་བར་ལན་འདེབས་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚོགས་
གཙོ་གཞོན་པ་རང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་འད་གཅྱིག ཐག་གཅོད་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཡོ་རོབ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། Belgium ལ་ད་གྱིན་གསུངས་པའྱི་གནད་
དོན་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས། དེའྱི་སབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དྱི་བ་ལ་བསྟུན་ནས་ལན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་འདོད་བྱུང་། 
 འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་
གནང་བ་དང་དོགས་འདྱི་ཕེབས་པ་ཟེར་ནའང་།  དགོངས་དག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དོགས་འདྱི་ཕེབས་ཡོད་ པ་མ་རེད། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོའང་དེ་ཡང་ཡོད་ པ་མ་རེད། གང་ལྟར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ནས་
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕེབས་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྱི་བ་གནང་བ་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་
འདེབས་གནང་བ།  འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
དོན་ཡོངས་རོགས་མཇུག་བསྒྲྱིལ་བ་ཡྱིན། 
 སང་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ང་ཚོ་སོན་ཚུན་ནས་བང་བསྒྲྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། སང་ྱིན་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་
ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ།  ཕལ་ཆེར་བདེ་སྲུང་ཚར་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཆ་
ཚང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེའང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་བཏང་།  རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་དྱི་བ་གང་ཡོད་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་ནས་གོལ་དགོས་བསམས་
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པ་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལའང་བཀའ་མོལ་གསུང་རྒྱུ་མང་པོ་ཆགས་དུས།  ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙན་སྒྲོན་ཟྱིན་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན ། འགོ་བཞག་ན་བསམ་པ་གཅྱིག་
དན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་གཞན་ཚང་མའྱི་ལས་བསོམས་དེ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས ། ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་གཅྱིག་པུའྱི་ལས་
བསོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་མ་རགས་པ་འད་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས ། དེའང་ཏག་ཏག་བསད་
པ་མྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་སང་ྱིན་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷག་མ་དེ་ཡོད།  དྱི་བ་
དྱིས་ལན་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཡོད་ པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེའང་ཕེབས་ཀྱི་
རེད། དེའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་ཡང་ཡོང་གྱི་རེད།  དེ་རེས་གཞྱི་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷག་མ་དེ་གནང་རྒྱུ་དང་།  དེ་ནས་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་མར་འགོ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྐྱིག་བསྒྲྱིགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སང་ྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་རྱིམ་སེབས་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོ་ཕྲན་བུའྱི་འགྱུར་བ་གཅྱིག་གཏོང་དགོས་བྱུང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  སང་ྱིན་ས་
དོ་ཡང་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུའྱི་མཛད་རྱིམ་ ཞྐྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མར་སྐུ་གཟུགས་དང་ལུས་སེམས་གྱིས་
ཀའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན ། ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རེད་བསམས་བྱུང་།  དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིར་ མཚམས་
འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་། 


