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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྲི་ཁྲིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ།  

ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་མུ་མཐུད། 
 

༡༌༌༌༡༣ 
༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ།  ༡༤༌༌༌༡༥ 
༣ གོང་གསལ་ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པའྲི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་། ༡༥༌༌༌༡༦ 
༤ སྲེལ་ཀོབ་འཚོ་བྲེད་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་གྲི་རོག་གྲེང་དང་འབྲེལ་བའྲི་གནད་དོན་ཐོག་དཔལ་ལྡན་

འཕོད་བསྲེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྲི་ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཐད་བོད་མྲི་མང་སྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྲི་
ཞྲིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྲི་སྙན་ཐོ། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། 

 
 

༡༦༌༌༌༢༥ 
༥ གོང་གསལ་ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པའྲི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་། ༢༦༌༌༌༥༧ 
༦ ལས་ཁུངས་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སོན་རྲིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་གཏན་འབྲེབས་མུ་མཐུད།  

ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། 
 

༥༨༌༌༌༡༣༠ 
༧ སྐར་རྟགས་ཅན་གྲི་དྲི་བ་ཨང་ ༡༦ པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན།  ༡༣༡༌༌༌༡༣༢ 
༨ སྐར་རྟགས་ཅན་གྲི་དྲི་བ་ཨང་ ༡༦ པ་དང་འབྲེལ་བའྲི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག་བཅས།། ༡༣༢༌༌༌༡༤༨ 

 

 

 



1 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་དྤེ་ད་ལྟ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལྷག་བསྡད་འདུག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་དྤེ་དག་ཚུར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཟླ་སྱིལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱི་
ནས་འོས་འཕྤེན་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལངས་ཆོག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སོན་མ་ང་ཚོས་བྱང་ཨ་
རྱིའྱི་ཁུལ་སྱི་འཐུས་གསུམ་ཞྤེས་ལབ་དུས་འགོ་སོང་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཕ་གྱིར་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཡ་སོགས་
ནས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་ཡང་གཞུང་གྱིས་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་ཡང་དགོངས་པ་
བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཁ་སང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དྤེ། མྱི་འབོར་ག་ཚོད་
ཡོད་པ་རྤེད། དཔྱ་ཁལ་སོད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་ཁ་སང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱི་
གསུམ་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས། Australia ལ་ ༡༢༨༥། ཉྱི་ཧོང་ལ་ ༡༥༢། ཐའྤེ་ཝན་ལ་ ༡༥༠། རུ་སོག་ལ་ ༥༩། དྤེ་
ལྟར་བྱས་ནས་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་ ༡༦༠༠ ཡས་མས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་སོ་སོར་འབྤེལ་བ་ཞུས་
པ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་སོ་སོར་འབྤེལ་བ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་དྤེར་ Australia དོན་གཅོད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་གྱིས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པ་བྱུང་བ་དང་། ལས་ཁུངས་ནས་ང་
ཚོར་ལན་གཏོང་རྒྱུ་དྤེར་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་ ༡༢༠༠ ཙམ་རྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ལ་བཏང་བ་དྤེ་ ༧༥༠ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
གཞན་པ་དྤེ་དག་སོབ་ཕྲུག་དང་། ཡུལ་འཁོར་སོ་འཆམ་པ་དང་། ཆང་ས་བརྒྱབས་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་དགྤེ་འདུན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་མཁན་དྤེ་
ཕལ་ཆྤེར་ ༧༠༠ ཡས་མས་ཞྱིག་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཁ་སང་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་དུས་ ༧༧༧ རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་ས་
གནས་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། དྤེ་ནས་ལུང་རོགས་ལགས་ལ་ཕ་གྱིའྱི་ཉྱི་ཧོང་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱི་བའྱི་སྐབས་ལ། བོད་མྱི་ ༡༠༥ 
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དྤེ་ལ་ ༡༥༢ རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་དཔྱ་ཁལ་
འབུལ་མཁན་དྤེ་ ༩༨ རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐོ་གཞུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཏང་འདུག དྤེ་ནས་ཐའྤེ་ཝན་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ། ད་ལྟ་
ཉྤེ་ཆར་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གངས་ཀ་བརྱིས་པའྱི་སྐབས་དྤེར་ ༡༣༥ རྤེད། ཐོའ་ིནང་ལ་མ་ཚུད་པ་དྤེ་ཚོ་བརྱིས་ན་ཕལ་ཆྤེར་ ༡༧༠ 
ཙམ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། ཐའྤེ་ཝན་ནས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་མཁན་ ༤༠ ཙམ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེས་ན་ས་ཁུལ་དྤེ་
དག་ནང་ལ་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་མཁན་ ༩༠༠ ཡྱི་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དང་པོའ་ིཀ་པ་དྤེར་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གནས་སྟངས་འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་བརོད་པ་ ༢ པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལས་འཕོས་ནས་གང་ཤྤེས་
རོགས་ཡོད་པ་དྤེ། གསལ་པོ་བཟོས་ན་དྲན་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་བྱུང་བ་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནས་མར་ཟགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། 
དྤེ་སྐབས་ ༡༥ པ་མ་རྤེད་ ༡༤ པ་རྤེད། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ དང་ ༡༡ དྤེ་འདྲ་ལ་བྱུང་། འོས་བསྡུ་
བྱས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་ཐའྤེ་ཝན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་ཡང་བྱུང་མོང་། དྤེ་
འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཡར་འཆར་འབུལ་བྱས་པའྱི་ལུང་འདྲྤེན་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་། དྤེའྱི་གཞུག་ལ་ང་ཚོ་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཚར་ནས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐྤེངས་ ༢༥ པ། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཕར་མ་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བསྐྱར་ཐྤེངས་ཅྱིག་ཁུར་ན་
གསུངས་ནས། ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ནང་གོ་བསྡུར་བྱུང་དུས། ཁུར་དང་མ་ཁུར་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་
ཟགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། གོང་དུ་དྤེ་ནས་གསུངས་ཡོད་སྟབས་གསལ་པོ་བྱས་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། བརོད་པ་དང་པོ། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ། ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་འགའ་ཤས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་ངམ་གོ་སྐབས་དྤེ།(དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་བཟོས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་རང་
རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་བཟོས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།) མ་རྤེད་མ་རྤེད། དྤེ་མྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།) 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་དང་དག་ཆ་ནོར་བཅོས་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན་
གནང་རྒྱུ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྤེ་འདྲ་ཨྤེ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན། ཁོ་རང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཁོ་རང་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཞུས་གནང་སོང་། ངས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་བ་དྤེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་
མ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེས་ན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་དྤེ་ཁྤེད་རང་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཁྤེད་རང་
གསུངས་པའྱི་དོན་དག་དྤེ་མ་རྤེད། ངས་ཚོགས་གཙོས་གཏན་ཞྱིག་འཁྤེལ་ཚར་སོང་། གཏན་ཁྤེལ་ཚར་དུས། ཟུར་ཞྱིག་ནས་
དོན་ཏྤེ། ཚོགས་གཙོས་ཁོ་རང་བཤད་པ་དྤེ་ཆགས་སོང་ཞུས་བསྡད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་བརོད་
པ་དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་དོ་སྣང་གནང་དང་། དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་ང་ཚོས་བྤེད་སོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་དབྱྤེ་བ་ཞྱིག་བཅད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
དྤེ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཕྱིན་པ་དྤེ། ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐོག་མ་ཕྤེབས་དགོས་རྒྱུ་ཁོ་རང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་
ཏན་ཏན་ཁོ་རང་བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐོབ་ཐང་རག་མྱི་འདུག ཐོབ་ཐང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་
རག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་ལོགས་བཀར་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་
ལ། དོན་དག་དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུལ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོ་དང་ངའྱི་རྱིག་པའྱི་དཔག་ཚོད་ཀྱིས་ཏག་ཏག་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆྤེར་ཧ་ཅང་རྱིང་པོ་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་ཞུ་ཆོག་
པ་གྱིས། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྱིང་པོ་ག་ཚོད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའྱི་བར་དུ་ཚོགས་
དགོས་བྱུང་ནའང་འཚོག་རྒྱུ་རྤེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རོགས་
གནང་། ཚོགས་གཙོས་བྱུང་རྱིམ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ལའང་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་བལྟས་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ནས་ས་ཁུལ་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ལ་བླུགས་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སྐབས་ ༡༡ དང་ 
༡༢ གཉྱིས་ལ་བླུགས་དགོས་པ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་གང་གནང་བཞག་པ་དྤེ་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁུངས་ནས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁ་སང་སོན་མ་དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་
ཅྤེས་ཞུས་པ་དྤེ་རང་ཡྱིན། དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་ཟྱིན་པ་དང་། ནང་གསྤེས་ ༡ པོའ་ིཁ་པ། རྱིང་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ། 
དགྤེ་ལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན། ཇོ་ནང་བཅས་དྲུག་པོ་རྤེ་རྤེ་ནས། འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་རྤེ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་ལག་པ་རོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། ཚོགས་གཙོས་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་དགག་བྱའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པོ་མྱི་དགོས་པ་དང་། 
བསྡུས་ཙམ་གསུང་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ།) ལགས་སོ། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་བང་བསྱིགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་
དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ། བོད་ནང་གྱི་དགོན་སྡྤེ་ཁག་དང་དམྱིགས་བསལ་བླ་
ཆྤེན་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཡྱི་གྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་ཁ་ཤས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་བ་རྤེད། ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ཚོ་མང་
ཆྤེ་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་གྱི་ནང་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གྱིས་
ཟྤེར་ནས་བོད་ནང་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་བྱུང་ན། མཁས་
དབང་རྣམ་པ་དང་བླ་ཆྤེན་རྣམ་པས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་
ཆ་ཞྱིག་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ་དྤེ་ཚོས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཚོའྱི་ཚད་དང་ས་མཚམས་ཞྱིག་འཇོག་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། འདྱི་ལ་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་དང་བྤེལ་བ་བྱྤེད་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། དལ་དལ་ལྷོད་ལྷོད་ཏོག་ཙམ་བྱས་ན་བསམ་པའྱི་
དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ལ་ངས་འདྲ་ཆགས་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེར། གནད་དོན་འདྱི་
སྱིད་པ་ཆགས་པའྱི་གངས་རྒན་རྤེད་མ་གཏོགས། ཐོ་རངས་ཆགས་པའྱི་བ་མོ་མ་རྤེད། དྤེ་ས་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་
བརྒྱའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སའྱི་བར་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་
ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བླ་ཆྤེན་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་དང་། མཁས་དབང་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཆོས་དོན་ལྷན་
ཚོགས་རྱིམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་ཚོ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་ཚོ་སྙན་
སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་དག་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད། ད་རྤེས་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་
ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་དྲངས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གཙོ་བོ་ཁུངས་བཙན་ཤོས་དྤེ་བླ་མ་རྣམ་པ་ཁོང་རྱིས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་རང་རྣམ་
ནང་གྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་མར་ལུང་འདྲྤེན་བྱྤེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་གྱིས། དཔྤེར་ན། སྱིར་བཏང་༸རྒྱལ་བ་ཇོ་
ནང་པ་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བླ་མ་ར་ཆྤེན་པོ་དང་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱོན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ར་ཆྤེ་ཤོས་དང་མཁས་ཤོས་
ཁུངས་གཏུགས་ས། གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གོལ་མཆོག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གོལ་མཆོག་
གྱིས་མཛད་པའྱི་རང་རྣམ་བསྐལ་བཟང་དད་པའྱི་ཤྱིང་ར་འདྲྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༢༩ པའྱི་ནང་ལ། ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཟྤེར་
ན། ལོ་དྤེ་ནས་བཟུང་གཞུང་ཆྤེན་རྣམས་འཛིན་པའྱི་དབུ་བཙུགས་ཏྤེ། ཐོག་མ་ས་སྐྱ་པའྱི་མོས་ཞྤེན་བྱས། སྡོམ་རྱིགས་གཉྱིས་བློ་
ལ་བཙུགས་པའྱི་ཚེ་འོང་། ཞོགས་རྤེ་ལ་གཞུང་ཤོག་རྤེ་ཙམ་གཟུང་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཇོ་ནང་པ་ལ་ཁྱིད་བརྒྱ་ཞྤེས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིད་བརྒྱའྱི་འགོ་ལ་ས་སྐྱའྱི་ཞྤེན་པ་བཞྱི་བལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིད་བརྒྱ་སྱིག་མཛད་མཁན་དྤེ་རྤེ་བཙུན་ཀུན་
དགའ་གོལ་མཆོག་རྤེད། དྤེ་གདམས་ངག་མཛོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། གདམས་ངག་མཛོད་ལ་པོད་ ༡༦ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་ནང་གྱི་པོད་ཚ་པ། ཤོག་གངས་ ༤༤ ཡྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ། རྤེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གོལ་མཆོག་གྱིས་ག་རྤེ་
གསུངས་འདུག་ཟྤེར་ན། བདག་ཀང་རྱིས་མྤེད་བསྟན་ལ་རྤེས་དད་ཅྱིང་། །འཇམ་དབྱངས་མྱིའྱི་གཟུགས་འཛིན་ས་སྐྱའྱི་
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སོལ། །དྤེའྱི་ཉམས་བཞྤེས་མྱི་ཉམས་ལྷུར་ལྤེན་ལས། །གང་ལའང་སྡང་ཞྤེན་ལོགས་པ་བཀུར་མྱི་བྱྤེད། །ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་
བཞྱིན་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་པའྱི་མཁས་པའྱི་ནང་ནས་མཁས་པ་མཐར་གཏུགས་ས་དྤེ་རྤེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་རྤེད། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ཁོང་རྱིས་
རང་གྱིས་མཛད་པའྱི་རང་རྣམ་དྤེའྱི་མཛད་བྱང་ལ་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ངྤེས་པ་བརོད་པའྱི་དྤེབ་ཐྤེར་
ཤྱིན་ཏུ་ཞྱིབ་མོ་མ་བརོད་ལྷུག་པར་བརོད་པའྱི་རོགས་བརོད་དྤེ་ད་ལྟ་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། རང་རྣམ་དྤེ་རྤེ་
བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའྱི་བཞུགས་ས་རག་བརན་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གྱི་པར་མ་དྤེ་ལ་དྭགས་ཏོག་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བའྱི་པར་མ་དྤེ་དག་དྤེང་
སང་གང་ས་གང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཤོག་གངས་ ༦༢༤ ཡྱི་ནང་ལ། དོན་ལ་ངྤེད་ནྱི་སར་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་འཁམས་དུས། ས་སྐྱ་
པའྱི་ཕོ་རུས་ཕན་ཚེགས་ཤྱིག་ཡོད་ཀང་ཡོད། དབུས་གཙང་གང་དུའང་ས་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གང་ཕན་བྱས། དྤེ་དུས་ཕན་
ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་བ་ནྱི་ཀུན་ལ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དྤེ་ཡྱིན། གོང་མ་རྣམ་ལྔ་སོགས་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ལ་ནྱི། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མོས་
གུས་སྒོམ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་ཆོས་ལུགས་ནྱི་ད་ལྟའང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ག་ཡྱིན། བསྟན་པའང་འཛིན་བཞྱིན་པ་འདྱི་ག་
ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ལྟ་བ་ལ་རང་སྟོང་དང་གཞན་སྟོང་ཟྤེར་ནས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། 
ས་སྐྱ་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ལྟ་བ་གཞན་སྟོང་ཤུགས་ཆྤེ་བ་འཛིན་མཁན་དྤེ། པཎ་ཆྤེན་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་རྤེད། རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་
པའྱི་བླ་མ་མང་ཆྤེ་བས་ཀང་ལྟ་བ་དྤེ་འཛིན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་པཎ་ཆྤེན་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་འ་
པའྱི་ནང་ལ། ས་སྐྱ་པ་ལ་ཇོ་ཞལ་ཞྤེས། །ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་སོལ་འབྱྤེད་བྱོན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག ང་རང་ཚོ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤྱིང་
ར་བརྒྱད་དང་། གཞུང་ལུགས་དཀའ་ཆྤེན་བཅུའྱི་བསྟན་པའྱི་བདག་པོ་དང་། གཞྱི་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་རོང་སར་མཁྤེན་བརྤེ་ཆོས་
ཀྱི་བློ་གོས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་གྱི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒོ་སྒང་ཏོག་པར་མའྱི་ནང་དུ། བུ་ལུགས་བོ་དོང་ཇོ་ནང་ཞྤེས་
གགས་རྣམས། །རྤེན་གཞྱི་ར་བ་ས་སྐྱ་པ་ལས་བྱས།། མདོ་སགས་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་འབུལ་འདོད་ཡོད་ཅྤེས་བླ་མ་སྐུ་གོང་མ་རྣམ་
པས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་དྤེ་སའྱི་བར་དུ་བླ་མ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཆོས་དྤེ་ཉམས་སུ་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བླ་མ་
དྤེ་ཚོའྱི་རྤེས་འཇུག་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བླ་མས་གསུངས་པ་དྤེའྱི་ཆོས་དྤེ་ཉམས་སུ་ལྤེན་གྱི་ཡོད་ན། བླ་མ་དྤེ་
དང་དམ་ཚིག་མ་འགལ་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བླ་མའྱི་རྤེས་འཇུག་
ཡྱིན་ན་བླ་མའྱི་བཀའ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བླ་མ་དྤེ་ཚོ་ལ་བཀའ་སྲུང་དངོས་གནས་མཐུ་ཆྤེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྡྤེ་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་འདྱི་
དང་གནས་བབ་མཚུངས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་པ། དཔྤེར་ན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལྷ་ས་ལ་ཁ་ཆྤེ་ལྷ་ཁང་ཆྤེ་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཆྤེ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕྤེབས་བསྡད་མཁན་མང་
པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་ཁ་ཆྤེ་དཔྤེ་མང་པོ་རྤེད། མདོ་སད་ས་མཚམས་དྤེ་ཚོར་ཁ་ཆྤེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་ཡྤེ་ཤུ་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེང་སང་སར་ཁམས་རོང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཚ་ཁ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྤེ་
ཤུའྱི་ལྷ་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྤེ་ཤུའྱི་ལྷ་ཁང་ར་བའྱི་མ་ལག་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་དཔྤེ་
འཇོག་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ང་རང་ཚོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ཚུར་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཞ་ལུ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ལ་
ཞ་ལུ་དགོན་པ་ཟྤེར་དུས། དབུས་གཙང་ཕོགས་ནས་དགོན་སྡྤེ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ལ་ཞ་ལུ་
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དགོན་པ་གསར་དུ་བཞྤེངས་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ནང་ལ་ཡང་བོ་དོང་ཨྤེ་དགོན་པ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་བོ་དོང་དགོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྤེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་འགམ་ལ། བོ་དོང་དགོན་པ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ས་
སྐྱའྱི་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡང་སྱིད་ཀང་ཁྱི་འདོན་མཛད་ནས་ད་ལྟ་སོབ་སོང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ས་སྐྱ་པ་ལ་སྡྤེ་ཚན་དབྱྤེ་ན། སྡྤེ་ཚན་དབྱྤེ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ས་
སྐྱ་པ་ལ་སྡྤེ་ཚན་ག་ཚོད་དབྱྤེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བསྟན་པ་སྱིའྱི་རྒྱུན་འཛིན་དྤེ་ས་ཇོ་ཞལ་གསུམ། ངོར་རོང་གོང་གསུམ། བོ་ར་
ཚར་གསུམ་ཞྤེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སགས་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་དྤེ་ལ། གསང་ཆྤེན་ལམ་འབས་ལ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་ན། བསྡུས་ན་
བཅུ་གཉྱིས། དབྱྤེ་ན་བཅོ་བརྒྱད། ཞྱིབ་ཏུ་ཕྤེ་ན་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི། བསྡོམས་ན་ས་སྐྱའྱི་ལམ་འབས་ལ་བཀའ་སོལ་ ༥༤ ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་བསྟན་པ་སྱིའྱི་བརྒྱུད་འཛིན་དྤེ་ལ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསྡུས་ཙམ་གསུང་གནང་རོགས་གནང།) 
ལགས་སོ། བུ་དོལ་གཉྱིས། ཉ་བརོན་གཉྱིས། གཡག་རོང་གཉྱིས། དྤེ་བཞྱིན་མདོ་ཕོགས་བརྒྱུད་འཛིན་གཙོ་བོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤྤེར་ཕྱིན་གཡག་ལ་གཏུགས། དབུ་མ་རྤེད་ལ་གཏུགས། ཚད་མ་ཉ་ལ་གཏུགས། འདུལ་བ་ཇ་ལ་གཏུགས། མངོན་པ་མཆྱིམས་
ལ་གཏུགས། གསུངས་པ་ལྟར་མདོའ་ིབརྒྱུད་འཛིན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་ཡང་མདོ་སགས་གཉྱིས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་གཙོ་བོ་
ནྱི། མདོ་ཕོགས་གཙོ་འཛིན་གཡག་གཞོན་རོང་གསུམ། སགས་ཕོགས་གཙོ་འཛིན་ངོར་རོང་ཚར་གསུམ། གཉྱིས་ཀའྱི་གཙོ་
འཛིན་གོ་ཤཀ་སྟག་གསུམ་ཞྤེས་པ་ལྟར་ས་སྐྱ་གཅྱིག་པུར་དབྱྤེ་ན་ཕལ་ཆྤེར་ ༧༠།༨༠ ཙམ་དབྱྤེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་
གཞན་དག་ལའང་དྤེ་འདྲའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དབྱྤེ་རྒྱུ་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོས་བབ་བརྱིང་བརན་གསུམ་བྱས་ནས་སྱི་འགྤེ་སྱི་མཚུངས་
ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས། དང་པོ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་རྤེས་སུ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚུད་པར་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་
ཕག་རོང་རོགས་གནང་། (སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡོད།) 
ད་ལྟ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལྟ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དགག་བྱ་བྱུང་བ་རྤེད། དང་པོ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་བལྟས། དྤེ་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་དང་
གཉྱིས་པ་ཞྤེས་དྤེ་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཁོ་རང་དྤེ་ལྟར་རྤེད། 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 དགོངས་སྤེལ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་མར་བཞུགས་ཆོག་པ་གྱིས། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི། ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ་་་་བཅུ་གཉྱིས་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་དགོས་མཁན་ཡོད་དམ། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོར། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་གསྤེས་ཁ་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་འཁོད་པའྱི་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་བོད་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཆོལ་ཁ་རྤེ་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁད་མྤེད་བཅུ་རྤེ་ཟྤེར་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ས་
ཁོངས་ཀྱི་མྤེད་ས་དྤེའྱི་ག་པ་དང་ཁ་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སར་ཡོང་དུས། ཁ་པ་དྤེ་འཛམ་
གྱིང་གྱི་ས་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་བླུགས་ཆོག་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་དམ། ཁྱིམས་ཁོ་རང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་
ཀ་ལ་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་ཁ་སྟོན་ཡོང་དུས། ཁ་པ་དྤེ་སྒང་གྱི་དྤེ་ལ་ས་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྤེ་ས་ཁུལ་ཚང་མ་ནས་བླུག་ཆོག་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་གསར་པ་ཞྱིག་བཟོས་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་རྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ས་ལམ་སོར་བཞག་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག། 
ད་ལྟ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་དྤེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་རང་ནས་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ག་རང་སོར་བཞག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ལ་བརྱིས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱིར་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་
བསྣམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ག་པ་འདྱི་
བྱང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ག་པ་འདྱི་ཀ་པ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་དུས་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག མ་གཞྱི་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བརོད་པ་དང་པོ་ལ་ངའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་སྟྤེ། ངའྱི་ཕག་སྤེལ་གཞན་པ་དྤེས་འགྤེལ་བཤད་རྱིང་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བསྐྱོན་གནང་སོང་སྟྤེ། ཁོ་ག་རྤེ་
ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། ངའྱི་འདྱིར་བརྱིས་མ་རྱིས་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་འདྲ་བྱུང་སོང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། མཚམས་མཚམས་
ག་རྤེ་ཚོར་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ What the Heck ཟྤེར་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིར་ང་རང་ལ་བྱུང་བ་དྤེ་ངས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག། ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས།(དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རྤེད་དམ། ཚུད་པར་དགག་བྱ་རྤེད་དམ།) ག་པ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བྱས་ཙང་འདྱིར་དགག་བྱ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལས་རྱིམ་འདྱིར་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་རྤེད། དྤེ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་དྤེར་
དགག་བྱ་གནང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུངས་བཞག་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་གྱིན་རྤེས་
སུ་སར་ཡང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་བཏོན་ནས་དགོངས་སྤེལ་དང་སགས་ནས་མར་བཞུགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཏག་ཏག་བྱུང་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེས་མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙོས་མར་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཚུད་པར་དགག་བྱ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས། དྤེ་ནས་ང་ཚོ་ཐག་བཅད་དྤེ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ཚུད་པར་
དགག་བྱ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།) སྒང་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཀ་པ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། 
(ད་ལྟ་ཚུད་པར་དགག་བྱ་རྤེད། ཚུད་པར་དགག་བྱ། ད་ལྟ་ག་པ་དྤེ་རྤེད། ཚུད་རྒྱུ་རྤེད། སྐུ་མཁྤེན། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོ་དང། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཚོགས་གཙོ་མགོ་འཐོམ་མ་འཇུག་རོགས་གནང། ཚོགས་གཙོ་ཕན་བུའྱི་སངས་པོ་ཡོད་བསམ་དུས་
འཐོམ་དུ་འཇུག་གྱི་འདུག དགག་བྱ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།) དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། ག་པ་འདྱི་ཡྱིན། ཀ་པར་གོང་
དུ་ངས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དྤེ་ལྷོ་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་བོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་
འོངས་པར་ལྷོ་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་བོད་པ་ཡོང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བྱང་ཨ་རྱི་དང་མཉམ་དུ་འོས་འཕྤེན་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཆ་རྤེན་
ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་བྱས་པ་རྤེད། དགག་བྱ་བྱུང་བར་བརྤེན་དགག་བྱ་གནང་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་སོན་ལ་ཕག་རོང་
རོགས་གནང། གཅྱིག རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང། འདྱི་མང་མོས་ཀྱིས་ཚུད་པ་ཡྱིན། 

འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ང་པ་འདྱི་ག་པ་དང་
གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕ ྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་
གཉྱིས། དྤེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ། ད་གྱིན་དང་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་རྤེད་དམ། ལགས་སོ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚུད་པར་དགག་
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བྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་སོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང། ༡ དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་
ཕག་རོང་རོགས་གནང། འདྱི་མང་མོས་ཀྱིས་ཚུད་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཅ་པ་དྤེ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་།ཤྱི་ཡའྱི་ཞྤེས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་ད་ལྟ་ཆོག་མཆན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་ཞྤེས་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ཞྱིག་འཇུག་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཅུག་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ། ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། ཚུད་པར་དགག་བྱ། ད་གྱིན་དང་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པ་རྤེད་དམ། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་
སོན་ལ་ཕག་རོང་རོགས་གནང། ༡ དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང། འདྱི་མང་མོས་ཀྱིས་ཚུད་པ་
ཡྱིན། འདྱི་བྱྤེད་དུས་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་དགོས་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་གྱི་ང་ཚོ་དགོངས་བཞྤེས་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གོ་ལ་ཧྱིལ་པོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚུད་རྒྱུའྱི་དགོངས་
གཞྱི་ཡྱིན་ས་རྤེད། ས་ཆ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་མང་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཚིག་དྤེ་ཚོ་དཔྤེ་བཞག་ན་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་
ཤྱི་ཡ་ཞྤེས་ངས་ཀོག་ན་འདྱི་འདྲ་ཀོག་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལུང་པ་འབྱི་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ནང་མང་པོ་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་འདྲ་འབྱི་སྐབས་གཏན་
འབྤེབས་ཡོད་པ་འགའ་མཇལ་མོང། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་མྱིང་དྤེ་
འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་འཁོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། གལ་སྱིད་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། མ་འོངས་པར་མྱིང་ཚིག་གཅྱིག་གྱུར་དང་མྱི་སུས་ཀོག་ནའང་ས་གདངས་ཐོག་ལ་སྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་
འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མྱིང་ཚིག་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཡོད་ནའང་རྤེད་མྤེད་ནའང་རྤེད། 
ངས་སྱིར་བཏང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ས་གདངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ། ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་དྤེ་ངས་ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་ས་གདངས་དྤེ་ཐག་ཉྤེ་ས་ཞྱིག་ལ་
འགོ་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་ཚོག་གཙོས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་ཟྤེར་དུས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ས་ཁུལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་དྤེ་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་ཨོ་
སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་ཟྤེར་དུས། ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཡ་དང་། New zealand,New Guinea དང་། དྤེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་གྱིང་ཕན་
མང་པོ་ཞྱིག་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་གྱི་མྱིང་རྤེ་རྤེ་བྱས་ཏྤེ། གོང་དུ་ངས་ཁག་ཅྱིག་སྙན་སོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་སྱི་
སོལ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་ང་ཚོ་ས་ཁུལ་རྤེ་རྤེའྱི་མྱིང་འབྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
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ཕུད་པའྱི་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང། ཨོ་སྱི་ཀྤེ་ལྱི་ཡ་དང། ནྱིའུ་ཛི་ལན་ཀྱི་དང་། ནྱིའུ་གྷ་ནྱི་ཡ་དང། སྱིར་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བོད་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། གལ་སྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཚོ་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་བྱྤེད་དུས་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་དང་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚང་མ་བསྡུས་
པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། གོ་བ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བརྒྱབས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིར་གོ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཚང་
མ་ལོགས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཁབ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་
ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་དང་པོ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ག་པའྱི་ནང་དུ་བྱང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གནས་
སྡོད་དང་། ང་པ་དང་ཅ་པའྱི་ནང་དུ་གནས་སྡོད་འདྱི་མྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གནས་དྤེ་གཅྱིག་ཆད་
འདུག) དྤེ་གསུམ་ཀ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་བྱུང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁུལ་ལ་གནས་ཤྱིག་བཅུག་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱིའྱི་ཁོངས་
ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག འདྱི་བྱྤེད་དུས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་རྤེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་ཁག་
ཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟའྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བརོད་པ་དང་པོ་ཚུད་པ་
དང་། བརོད་པ་དང་པོ་ཚུད་མ་ཚུད་དང་། བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་དྤེ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག གལ་སྱིད་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་དྤེར་འགྱུར་
བ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་སྱིད་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དྤེའྱི་
བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་སྐབས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་རང་བཞྱིན་
གྱིས་འགྱུར་བ་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་དུས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་ན་ཡག་གྱི་མ་རྤེད་དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་མྱི་འདུག སང་ཉྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དྤེ་འགོ་ཡྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟས། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་
བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྤེས་འབྤེལ་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་
འདྲ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཉམ་དུ་
ཁྤེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཡོང་ས་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ཁ་སང་བཀམས་ནས་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་སོང། འདྱི་ཡང་
བསྐྱར་ཕར་འགངས་བསྡད་ན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཐག་ཆོད་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འགངས་
ནས་སྒོ་ང་གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་རང་ཐག་བཅད་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ། འདྱི་ངས་གསལ་འདྤེབས་རང་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལོགས་བརོད་པ་དང་པོ་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བང་སྱིག་སྟངས་ཀྱི་རྤེ་བ་ལྟ་བུ་དྤེ་ད་དུང་
ཡང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྤེབས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་
འདྱིར་ཆད་བསྡད་འདུག མདང་དགོང་དངོས་གནས་བྱས་ན་འགྱུར་བ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་བསམ་པ་རྤེད་ཀང་། མདང་
དགོང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་སོང། འདྱི་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་རྱིང་འཁྤེར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ཕར་འགངས་དགོས་པ་ཚོགས་གཙོས་ཆྤེད་མངགས་འགངས་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་
གང་ཡང་མ་རྤེད། འགངས་ནས་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོས་དྲན་གྱི་མྤེད། དྤེར་
བརྤེན་དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་དང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཚང་མ་ཚར། ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་མྤེད་པ་གསར་པ་
སྤེབས་དགོས་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀར་མཉམ་དུ་ཁྤེར། བརོད་པ་གསུམ་པ་
དྤེ་ཉྱིན་མཐའ་མ་དྤེར་འཁྤེར་ཡོང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་ད་ལྟ་རྤེ་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཆྤེད་མངགས་ཚོགས་གཙོས་
འགངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཁ་
སང་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་མ་ཐུབ་པར་བརྤེན་ནས། དྤེ་རྱིང་བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་ཁྤེར་ཡོང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་འདྱི། ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སར་ཡང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་འདོན་གྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་དང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་
པོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ལས་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་དུས་ཚོད་
ཕར་འགངས་བྱས་བསྡད་པ་འདྱི་ཚོགས་གཙོས་མྱི་ཞྱིག་སྒུག་བསྡད་ཡོད་པའྱི་རགས་རྤེད། འདྱི་བྱྤེད་དུས་ཚོགས་གཙོ་རང་ལ་
དོགས་པ་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འགོ་ན་བརོད་བྱ་ཁག་ཁག་རྤེད། འགོ་ནའང་འདྲ། མ་འགོ་ནའང་འདྲ། ཚོགས་གཙོ་སྐུ་སྒྤེར་ལ་
དོགས་པ་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཉྱིན་མ་གསུམ་བསྒུགས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ད་དུང་རྤེས་སུ་ཉྱིན་མ་ཇྱི་ཙམ་སྒུག་དགོས་པ་རྤེད་དམ། དྤེར་
བརྤེན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་དྤེར་དོགས་པ་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྤེད། དོགས་པ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་
ནས་ཚོགས་གཙོ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཚོགས་
གཙོས་ད་ལྟ་རྐུབ་སྟྤེགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བློ་གཟུ་བོར་གནས་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡོད་དོ་ཞྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོགས་པ་ཡོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དོགས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ལ་སྒྱུར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཕར་འགངས་བྱས། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཁྤེར་ཡོང་རྒྱུ་
དང་། དྤེ་ནས་བྱས་ནའང་རྤེད། མ་བྱས་ནའང་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་འདྲྤེན་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་
རྱིམ་གསུམ་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་གསུམ་པ་འདྱི་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
དུས། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་གཉྱིས་དྤེ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་
ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བར་སྐབས་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་གྤེང་མང་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བློན་
རང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་མྱི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་བཙུགས་
གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་རང་ཉྱིད་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཆྤེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་མ་རྤེད། འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ལས་དོན་དྤེ་དང་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སྙན་ཐོ་ཚེས་གངས་ཕུལ་དགོས་པ་རྤེད་
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ཅྤེས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏྤེ། ང་ཚོ་མྱི་གསུམ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ནས་སྙན་ཐོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་དྤེར་ཆ་ཚང་ངོས་བཞྤེས་གནང་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་གནང་རྒྱུའྱི་
སྐུ་དབང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་དྤེར་སྣོན་འཕྱི་སར་གཅོག་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་གནང་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྤེབས་སྐབས་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་ཕྤེབས་དགོས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་དགོས་
པའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། སྙན་ཐོ་དངོས་གཞྱི་དྤེ་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ལ་
ཀོག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མ་རྤེད་པ། ང་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་ཡྱིག་ཐོག་ལ་དྤེ་
རྱིང་ཞོགས་པའྱི་མཛད་རྱིམ་མཇལ་སྐབས་མཐོང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་སོན་ལ་སུ་གང་གྱིས་ང་ལ་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཁྤེད་རང་གྱིས་
ཀོག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་མཁན་ཁོན་ནས་མ་བྱུང་། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་གནད་འགག་གང་ཡང་མྱི་འདུག ངས་སྙན་སོན་
ཞུས་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མྤེད། ངས་དོན་དག་རོག་རོག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྙན་
ཐོ་དྤེར་ཚིག་གཅྱིག་གྱི་སྣོན་འཕྱི་སར་གཅོག་མྤེད་པར་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འདྱིར་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
འདྱི་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་པ། དྤེ་ཡོད་ན་ངས་འདྱིར་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་
གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་བཞྱིན།།ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་
བྱས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཐྤེངས་གསུམ་ཙམ་བྱུང་བ་རྤེད། 
ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀོད་ཁབ་བཏང་བའྱི་ནང་དུའང་བཀོད་ཁབ་ཀྱི་འོག་མ་དྤེར་ག་རྤེ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
དུ་གྤེང་སོང་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་། ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་དང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་བྱུང་བའྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས། དྤེ་ནས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དུས་རྒྱུན་
ལས་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྤེར་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་ལྟ་
སྙན་ཐོ་དྤེ་ཡར་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་དུས། འདྱི་ཐད་ཀར་གོས་ཚོགས་རང་ལ་སྙན་སོན་ཞུས་ནས་ང་ཚོ་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་འདྱི་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ང་ཚོ་ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་
རྤེད། བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས།།ཁ་སང་གྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་ན་ཡག་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུའང་འདྱི་ཆ་ཚང་ལ་ངོས་ལྤེན་
ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུའང་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
ཐྤེངས་མ་གསུམ་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་སྤེབས་ནས། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་
ཞྱིག་བཏང། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་སོན་ཞུས། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོ་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུས་ནས་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་
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ཞྤེས་ད་ལྟའྱི་འབབ་ས་ལྟ་བུ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་བབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ད་ལྟ་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དྤེར་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སོན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོའང་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ད་ལྟ་གཙོ་སྐྱོང་བྱྤེད་དགོས་སྟབས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བློ་གཟུ་བོའ་ིཐོག་ནས་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་བྱྤེད་
པའྱི་སྐབས་སུའང་དྤེ་ག་རང་བྱས་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ལན་འདྤེབས་ག་རྤེ་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གང་འཁོད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ལན་འདྤེབས་ཞུ་དགོས་
པའྱི་གནད་སྟངས་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཙོ་བོ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གོང་དུ་གསུང་མཁན་དྤེར་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་
ཞུས་ཡོད། དྤེ་ལས་ལྷག་ཙམ་གྱི་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་ཀང་མཉམ་དུ་འགན་འཁྤེར་གྱི་
ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་སྐུལ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙན་སོན་འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡྱིན་དུས་
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སོན་ལ་སྙན་སོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་སོན་ལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱིའྱི་གོ་རྱིམ་འཁྲུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཕྤེབས་ནས། འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་ནང་དུ་
ཕྤེབས་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྙན་ཐོ་འདྱི་སོན་ལ་སྙན་སོན་ཞུས། དྤེ་
ནས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་བཏོན་རྒྱུ་རྤེད། འདྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་ཆོད་
གང་བྱུང་བ་དྤེ་སོན་ལ་གནང་ནས། དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་ནས་མར་བྱས་ནས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས། དྤེ་ནས་བགོ་གྤེང་མར་འགོ་རྒྱུ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ། གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་འདོན་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ། 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་རོག་གྤེང་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་
བློན་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་
ཐོག་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་མཁན་ཚོས་འདྱིའྱི་ཁད་པར་དྤེ་མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་འཆར་ཟྤེར་བ་འདྱི་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཙམ་དུ་རྤེད། འདྱི་ནས་ཐག་གཅོད་
གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཟྤེར་ན་གོས་ཆོད་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་ག་རྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་ནས་དྤེ་རྤེས་སུ་གོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་
ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དྤེ་ཚོ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་མང་བ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་དྤེར་གཞྱི་འཇོག་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། བགོ་གྤེང་ནང་དུ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་པ། དང་པོ་བགོ་གྤེང་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བའྱི་སོན་དུ་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། སྙན་ཐོ་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུས། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བགོ་གྤེང་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རྤེད་
དམ། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ་འདྱི་ཁྤེར་ལུགས་ཁྤེར་སྟངས་ཐོག་དང་
པོ་ནས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སོན་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང། 
སོན་ལ་ཁྤེར་དགོས་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་གྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་གཅྱིག་
པུ་རྤེད་མྱི་འདུག དང་པོ་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་པ་དང། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བཟོས་
ནས་ཁུར་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསྐྱོན་རྒྱུ་འདྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་འདྱི་གལ་སྱིད་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རྤེད་དམ།) ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངས་འདྱི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་དྤེ་ག་རང་ལ་བསམ་
ཚུལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད།(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དགོས་ཞྤེས་དང་པོ་སྙན་ཐོ་འདྱི་སྙན་སོན་ཞུ་བཅུག་
ན། དྤེ་ནས་བགོ་གྤེང་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བྱྤེད་ཆོག་པ་དང་བཤད་ཆོག་པ་རྤེད།) དང་པོ་
སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར་གོས་འཆར་འཇོག་དགོས་པ་རྤེད་དམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་མ་
ཞུས་པའྱི་སོན་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་མཁྤེན་གྱི་མ་རྤེད། མ་མཁྤེན་པ་
ཡྱིན་ན་བགོ་གྤེང་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་མར་གཅྱིག་འགོ་བཅུག དྤེའྱི་
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རྤེས་སུ་ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་སྙན་ཐོ་
འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དང་པོ་སྤེབས་རྒྱུ་དྤེ། དང་པོ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ནས་ཡར་སྤེབས་དགོས་པའྱི་ངོ་གདོང་ཞྱིག་མཚོན་
གྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གནད་དོན་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར་དགག་
བྱ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། བགོ་གྤེང་གཅྱིག་པུར་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག། འདྱིའྱི་ངོ་གདོང་དྤེ་ག་རྤེ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། གོས་འཆར་འཇོག་རྒྱུར་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པའྱི་བགོ་གྤེང་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
གོས་འཆར་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་རྒྱུའྱི་ངོ་གདོང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་གོས་འཆར་རང་རྤེད། བགོ་གྤེང་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་
འདུག དྤེར་དཔག་པའྱི་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་སོན་ནས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ག་རྤེ་གསུང་གབས་ཡོད་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་
སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར། 

 
༄༅། །སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་རོག་གྤེང་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་

བློན་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ། 
འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་འབྱོར། 

བཀོད་ཁབ། 
༄༅། །སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་རོག་གྤེང་དང་། ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་སན་ཁང་གྱི་ཁང་ཁུངས་ཨར་
ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན། དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཆགས་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་གྱིས་ནང་དོན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་
ས་རྤེས་རྱིམ་སོད་བྱས་པ་བཅས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཆྤེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་
གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་བཅད་ཁ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཕྱི་དྲོ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཞྱིང་། ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཅད་ཁ་དྤེ་བཞྱིན་སྙན་སོན་དང་འབྤེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐོར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྱིད་སྡྤེ་ཚན་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྒྱུན་ལས་སུ་སྙན་གསན་བྱུང་བསྟུན་བཀའ་བསྡུར་
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གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་རྒྱུན་ལས་སུ་སྙན་གསན་བཀའ་བསྡུར་གནང་བར། འཚོ་བྱྤེད་
ཁང་གསར་སན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་བཅད་ཁ་བཏང་བ་བཅས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་བརྒྱུད་
རྱིམ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་བཞྱིན། ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་
འབྱོར་བྱུང་བའྱི་ཐད་ཀང་། བཅད་ཁ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་ལུགས་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བར་
ངོས་འཛིན་གྱིས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་འཆར་མྤེད་པ་དང་། ཡང་ཐག་གཅོད་བཅད་ཁ་དྤེ་དྲང་
བདྤེན་བྱུང་ཡོད་དང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ཞུ་གཏུག་དགོས་མྱིན་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར་བརྒྱུད་རྱིམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་
དགོས་དང་མྱི་དགོས་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཅས་དོ་བདག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་ཟྱིན་ཡོད། དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་འབྤེལ་ཆགས་གནད་དོན་ཐོག་གོས་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་དང་། ཚོགས་གཙོའྱི་
ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱུང་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དང་མྱི་
འཛུགས་ཐག་གཅོད་མ་གནང་གོང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་གནད་དོན་གསུམ་ཐོག་བཀའ་ལན་དགོས་པའྱི་ཛ་དྲག་ཡྱིག་ཆུང་
ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར་ཕུལ། (ཟུར་འཛར་ ༡) 
 འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཛ་དྲག་གྱི་བཀའ་ལན་ (ཟུར་འཛར་ ༢) འབྱོར་བ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་
རྒྱུན་ལས་སུ་སྙན་གསན་དང་འབྤེལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་མཐའ་དོན་དུ། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་འབྤེལ་
བའྱི་གནད་དོན་སྐོར་ད་དུང་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱུང་མྤེད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེ་འབྤེལ་བཅད་ཁ་
ནང་འཁོད་པ་དང་། གནད་དོན་གསུམ་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་འཁོད་པ་ས་ཕྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བར་བརྤེན། དྤེ་དག་
གྱི་ཐད་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་ཏྤེ། 
 ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར་སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་གཙོ་སྐྱོང་འོག་གཤམ་གསལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་གཉྱིས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡྱིན། 
༡༽ སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་མཆོག 
༢༽ སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་མཆོག 
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་གཤམ་གསལ།  
༡༽ དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

སྙན་ཐོ་རྱིས་མྤེད་གཏོང་ཕོགས་དང་། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཆྤེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གཉྱིས་དབར་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱུང་མྤེད་གནས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། 

༢༽ མའྤེ་སོར་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་གྱིས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ལ་ནང་དོན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ས་རྤེས་རྱིམ་འབུལ་ཞུས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་བཅས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་སྟྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ གོང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
སུ་སྙན་ཐོ་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་པ་དང་། གནད་དོན་དྤེ་དག་གོས་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ཞྱིག་
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ཡྱིན་སྟབས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་གོས་ཚོགས་སུ་བསྣམ་ཕོགས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཅས། སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ལ།། 

(ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་དངོས་གཞྱི་དྤེ་རྤེད།) 
༡༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས། 
 ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀོད་ཁབ་འབྱོར་འཕལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ རྤེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་བྱ་རྒྱུ་
དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཆོས་གགས་ལགས་དྲུང་ཡྱིག་ཏུ་བསྐོ་གཞག་བྱས། 

དྤེ་ཉྱིན་ས་དྲོ་ཉྱིན་ཕྤེད་རྱིང་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་རོག་གྤེང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་
བཞྱིན་ཞྱིབ་བསྡུར་ཞུས། 
ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་རྒྱབ་ཏུ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིབ་བསྡུར་མཇུག་སྐྱོང་བྱས་ཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་བཀའ་
ཤག་དབར་ས་རྤེས་ཡྱིག་འབྤེལ་བྱུང་བ་ཁག་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་དང་གོ་བསྡུར་བྱས། 

ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་ས་འཇུག་བཅས་
དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་བཏང་ཞྱིང་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་དང་། བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་ཐོག་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་བགོ་གྤེང་བྱུང་བ་ཆ་ཚང་གོས་
ཚོགས་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག་ཐོག་བསྐྱར་དུ་བལྟས། 

ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུའྱི་རགས་ཟྱིན་ཐོག་སར་ཡང་སྣོན་འཕྱི་ཞུ་
དགོས་ཞུས་ཏྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས། 

ཚེས་ ༢༧ གྱི་ས་དྲོ་ཚོུད་ ༡༠ པ་ནས་ ༡༡།༣༠ བར་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་དང་། ཚོགས་མྱི་ཉྱི་མ་ཚེ་རྒྱལ་ལགས། མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
བཅས་ཆྤེད་འབོད་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་འབྤེལ་ཆགས་གནད་དོན་ཁག་ལ་འདྲྱི་རད་
ཞུས། དྤེ་རྤེས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་ ༢༠༡༢་་་༡༣ དང་། ༢༠༡༣་་་
༡༤ ལོའ་ིརྱིས་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐོར་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས། ཉྱིན་རྒྱབ་ཚོུད་ ༢།༣༠ ནས་ ༢།༤༥ བར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆྤེད་བཙུགས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་སུ་བཞུགས་མྤེད་སྟབས་ཚོགས་མྱི་ཆོས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་དོན་གྲུབ་རོ་རྤེ་ལགས་སུ་འདྲྱི་རད་
ཁག་གཅྱིག་ཞུས། 

ཚེས་ ༢༨ ས་དྲོ་ཚོུད་ ༡༡ ནས་ཉྱིན་གུང་ཚོུད་ ༡ བར་དང་། ཉྱིན་རྒྱབ་ཚོུད་ ༢ ནས་ ༣ བར་ཁོན་ཚོུད་ ༣ རྱིང་
འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཐོག་འདྲྱི་རད་ཞུས་པ་དང་། འདྲྱི་རད་ཇྱི་ཞུས་
དང་ལན་འདྤེབས་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ས་འཇུག་ཞུས་ཡོད། 
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ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་འཁོར་ལ་ཚང་བསོད་ནམས་
སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ར་སར་ཕྱིར་འཁོར་ཡོད་སྟབས་ཚོུད་ ༡༠ པ་ནས་ ༡༡ བར་འདྲྱི་རད་ཞུས། 
 ཡྱིག་ཆ་ཁག་དང་འབྤེལ་ཡོད་ས་འཇུག་འཁོར་ཐག་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་ལ་འདྲྱི་རད་ཞུས་པའྱི་གནད་དོན་བཅས་ཆ་ཚང་བ་
ཡོད་སྟབས་ས་གནས་སུ་བསྐྱོད་དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་གལ་མ་མཐོང་བས་ཉྱིན་དྤེའྱི་དུས་ཚོད་ལྷག་མ་རྣམས་ལས་བསྡོམས་ཟྱིན་
བྱིས་བཟོ་འགོད་ཐོག་བཏང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ལས་བསྡོམས་རགས་ཟྱིན་ཐོག་སར་ཡང་སྣོན་འཕྱི་ཞུ་དགོས་རྱིགས་བྱས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་མཐའ་མའྱི་སྙན་ཐོ་གཏན་འབྤེབས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་

སད་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ། 
༢༽ འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐོར་ཞྱིབ་བསྡུར་ཞུས་པར་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐོང་ཚུལ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་
དང་སགས་ཐག་གཅོད་བཅད་ཁའྱི་ངོ་བཤུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབྱོར་བར། རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢ ཉྱིན། (འདྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་ལུང་འདྲྤེན་རྤེད།)''ར་བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཐག་གཅོད་གནང་བར་ངོས་འཛིན་བྱས་རུང་། བཅད་ཁའྱི་ནང་གསལ། ཉྤེས་ཆད་ཕོགས་པའྱི་དོ་བདག་ནས་དྲང་བདྤེན་བྱུང་མྱིན་
གྱི་སྙན་ཞུ་འབྱོར་བཞྱིན་འདུག་པ་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར་བརྒྱུད་རྱིམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་མྱིན་དོ་བདག་སོ་སོ་
ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས།'' ཞྤེས་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་གནང་སྟྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་ལན་ཕུལ་ཟྱིན་ཡོད་སྟབས། 
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་འཕོད་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་ཞྱིབ་བསྡུར་ཞུས་ཏྤེ་མཐོང་ཚུལ་ཙམ་ལས་བཀོད་མྤེད། 
ཀ ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་མཐོང་ཚུལ་ཁག་གཅྱིག་མཐུན་པ་དང་། ཁག་གཅྱིག་མྱི་

མཐུན་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནང་དོན་ཞྱིབ་ཕ་རྤེ་རྤེ་འགོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་དུ་གནད་ཆྤེ་བའྱི་
དོན་དག་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་མཐའ་མའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ཞུ་རྒྱུར། 

ཞུ་སོར་བ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་དང་བསྟན་འཛིན་བཀ་ཤྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱོན་བརོད་ ༡ ནས་ ༥ (དོན་ཚན་ ༩ ཡོད་པ་རྤེད།)བར་
ཞུ་ལྤེན་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་གོག་རས་ཉོ་སྐབས་གོག་རས་ཀྱི་རྱིན་གོང་མཐོ་བ་ཡོད་སྐོར་གསལ་ཐད། འཕོད་ལས་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་གོག་རས་ཉོས་པའྱི་རྱིན་འབབ་ནང་ལོ་དྲུག་བར་བཟོ་བཅོས་དང་། ཚབ་སྱིག འོར་ག་བཅས་ཚུད་ཡོད་པ་དངོས་འབྤེལ་
ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་ཁང་གྱི་ས་རགས་དང་ལས་ཐམ་བཀོད་པའྱི་དན་རགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོང་ཁང་གཞན་ཞྱིག་ནས་ལོ་ལྔའྱི་ལོ་འཁོར་
བཟོ་བཅོས་ཀྱི་གན་ཡྱིག་ AMC ཡོད་པའྱི་རྱིན་གོང་འགན་ཤོག་ལྤེན་ཏྤེ། ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་གོག་རས་དང་། AMC ག་ཡོན་
ཁག་ཁག་མ་བཟོས་པའྱི་སྐྱོན་གནད་མཐོང་ཡོད་ནའང་ AMC ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་དངུལ་བར་ཟས་
བྱས་པའྱི་གཞྱི་ར་གང་ཡང་མཐོང་མྱི་འདུག 
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 བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོག་རས་ལ་བཟོ་གྲྭ་རང་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་དང་ཚབ་སྱིག་གན་ཡྱིག་  
Warranty ཡོད་བཞྱིན་དུ་ལོ་དྲུག་གྱི་གན་ཡྱིག་འཕར་མ་དགོས་གནད་མྤེད་པ་དང་། རྱིན་གོང་འགན་ཤོག་དུས་ཚོད་ཕྱིར་
བཤྱིག་གྱིས་ལྤེན་པ། AMC ཚད་ལྡན་ཡྱིན་ན་སྱིལ་འཛིན་ནང་གོག་རས་ཀྱི་མ་གནས་དང་ལོ་དྲུག་གྱི་བཟོ་བཅོས་ག་ཡོན་དབྱྤེ་
གསྤེས་མྤེད་པར་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པ་ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པ། སུ་གང་ལའང་གོ་བསྡུར་མྤེད་པར་ཐད་ཉོ་བྱས་པ། འཕོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་རོགས་ཚོགས་ལ་དངོས་འབྤེལ་གནས་ཚུལ་སྙན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཀྱིས་དངུལ་
འབོར་ ༡༤༧,༠༤༣།༠༠ སྱི་གུན་བྱུང་འདུག་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་སན་ཁང་ལ་ཕྱིར་སོག་དགོས་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་འདུག 
 ཡང་སྐྱོན་འཛུགས་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་དྲྱི་བ་བཅུའྱི་ནང་དོན་རགས་ཅན་ Branded དང་རྱིགས་ཅན་ 
Generic སན་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀའྱི་མཐོང་ཚུལ་དྤེ་ཙམ་ཁད་པར་མྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་
གྤེང་སོང་མང་དག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་གཞྱི་ར་གཙོ་བོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ས་གནས་སུ་གཟྱིགས་
སྐོར་སྐབས་སན་ཁང་གྱི་མ་དངུལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ཏྤེ་སན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ རྱིགས་ཅན་ཉོ་དགོས་པའྱི་ངག་ཐོག་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་འདུག འོན་ཀང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་བཏང་བའྱི་རྱིགས་བྱུང་མྱི་
འདུག 

གང་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་བལྟ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་བྱུང་བས་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡང་མྱི་འདྲ་བ་གནང་འདུག  འཕོད་ལས་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞུ་སོར་བ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་དང་བསྟན་འཛིན་བཀ་ཤྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱོན་བརོད་ཁག་གཞྱི་ར་མྤེད་ཐོག་ལས་
བྱྤེད་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བ། གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་། མང་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ལས་བྱྤེད་ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་ལོག་ཟ་བྱས་མྤེད་རུང་ལས་དོན་
བྱྤེད་ཕོགས་འགྱིག་མྤེད་པས་ཉྤེན་བར་དང་ལུས་སྤེམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པར་སྤེམས་གསོའ་ིདར་དཀར་གནང་ན་སྙམ་
པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུས་འདུག 
 བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞུ་ལྤེན་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་གོག་རས་བཟོ་བཅོས་ལོ་དྲུག་ལུགས་མཐུན་མྤེད་པར་
བཞག་པ་དང་། སྱིལ་འཛིན་ནང་གོག་རས་དང་བཟོ་བཅོས་དབྱྤེ་གསྤེས་མྤེད་པ། བཟོ་བཅོས་གན་ཡྱིག་ཚད་ལྡན་མྤེད་པ། རྱིན་
གོང་འགན་ཤོག་དུས་ཚོད་ཕྱིར་བཤྱིག་གྱིས་ལྤེན་པ། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་རོགས་ཚོགས་
ནས་རོགས་དངུལ་ཐད་ལྤེན་བྱས་པ་བཅས་ཀྱིས་སྱི་གུན་བཏང་བས་དངུལ་འབབ་ཁོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༣༠༤,༨༣༠།༠༠ སན་
ཁང་ལ་ཕྱིར་སོག་དགོས་པ་དང་། ཀན་ཀ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཡོངས་རོགས་ཛ་དྲག་གྱི་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་སད་སན་
ཁང་འདྱི་བཞྱིན་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟྤེན་བདྤེ་རའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཐབས་གནང་གལ་ཞྤེས་རྒྱབ་གཉྤེར་
མྱི་འདྲ་བ་ཞུས་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་། 
ཁ གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་འཕོད་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་ལོག་ཟ་བྱས་

མྤེད་པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་གྱི་སྱི་སྤེམས་ལ་བསགས་བརོད་བྱས་འདུག ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་པས་(བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་
ཆུང་དྤེ་རྤེད།)ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་རྤེན་པས་ཁོན་སྒོར་ ༣༠༤,༨༣༠།༠༠ སྱི་གུན་བཏང་བ་
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ལས་ལོག་ཟ་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་བཏོན་མྱི་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དོགས་གཞྱི་མང་དག་གྤེང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པོ་གནང་དགོས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་འདུག 

༣༽ དཔལ་ལྔན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐོ་རྱིས་མྤེད་གཏོང་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། 

ཀ ཚོགས་ཆུང་ཐོག་མར་འཛུགས་སྐབས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་
མང་དག་ཅྱིག་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ཚུལ་ཡང་། ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀོད་ཁབ་གནང་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བསྐོ་
འཛུགས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ཙམ་ལས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་མྤེད་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཆགས་འདུག 

ཁ དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་འདྲྱི་རད་སྐབས་འཕོད་ལས་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་མར་འཛུགས་སྐབས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱི་ནས་ལབ་གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
དོགས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་ཀང་དྤེའྱི་སྐབས་རང་ཉྱིད་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱི་འགན་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་
ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོར་འགྱུར་བ་བཏང་མ་གནང་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཆགས་འདུག(འདྱིའྱི་དོན་དག་
རོག་རོག་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྤེའྱི་སྐབས་མང་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་གྤེང་ལ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་དང་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕྤེལ་གཉྱིས་སྤུན་མཆྤེད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ཞྱིབ་འཇུག་དྲང་བདྤེན་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་
འདྲའང་མཁྤེན་འདུག དྤེར་བརྤེན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་ཀང་དོགས་པ་འདྲ་མང་པོ་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱི་
འགོར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཁོང་རང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།)  

ག སར་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་
སྣ་གཉྱིས་བསྐྱར་བསྣོན་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་ཡོད་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་
ངོས་བཞྤེས་གནང་མྱི་འདུག 

ང འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུ་སོར་བ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་ལ་ཐད་
ཀར་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་གནང་བས་མཚོན་ཐྤེ་བྱུས་མང་དག་ཅྱིག་གནང་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཆགས་འདུག 

ཅ ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཕུལ་ཟྱིན་འདུག་ཀང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ 
བར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ཐྤེངས་གཉྱིས་དང་། ངག་ཐོག་ནས་ཐྤེངས་ལྔ་དྲུག་ཞུ་བསྐུལ་ཞུས་འདུག་ཀང་། ཟླ་
བ་ ༢ དང་ཉྱིན་ ༡༢ རྱིང་ལན་གསལ་གང་ཡང་མྤེད་ཐོག རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་མ་ཐོན་བར་ཐག་
གཅོད་གནང་རྒྱུ་མྱིན་པར་ཁ་གཡར་བར་བརྤེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པར་བློ་ཕམ་ཚད་མྤེད་བྱུང་ཡོད་པ་
དང་སྱི་ཚོགས་ནང་གྤེང་གཞྱི་མང་པོ་ཆགས་པའྱི་སྐྱོན་གནད་བྱུང་འདུག 

འདྲྱི་རད་སྐབས་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་འབྱོར་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐོ་རྱིས་མྤེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསུངས་པར་གཞྱིགས་ན། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ངང་སྒུག་བྱས་པར་དུས་ཚོད་ཆུད་
ཟོས་ལས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་བྱུང་མྤེད་པར་ངོས་ལྤེན་གནང་གྱི་འདུག 
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ཆ འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་དོན་ལྟར་ན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཐྤེངས་ལྔ་ཙམ་
བཀགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིབ་ཚགས་བྱུང་མྤེད་གནས་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ཅྱི་སྟྤེ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་བྱུང་མྤེད་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་མ་བྱུང་
བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་བསྐྱར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་བཏང་མ་གནང་བ་དྤེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་
ཡྱིད་ཆྤེས་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག 

ཇ ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་རྱིས་མྤེད་མ་བཏང་སོན་བཀའ་བློན་རང་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་བློན་གྱི་མཚན་གནས་དང་མ་མཐུན་
པའྱི་འདྲྱི་རད་དང་། རྒྱ་གར་ཚོང་པ་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་ཡྱིག་འབྤེལ་གནང་བའྱི་སྐྱོན་གནད་བྱུང་འདུག 

༤༽ མའྤེ་སོར་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་གྱིས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོར་ནང་དོན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ས་རྤེས་རྱིམ་འབུལ་ཞུས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་སྐོར། 

ཀ འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཐོག་མ་ནས་རྒྱ་གར་བ་ཚོང་པ་དྤེ་ལ་འདྲྱི་རད་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མྤེད་གནས་དང་། 
རླུང་ར་ཆག་ནས་ཐོག་མར་ཁོང་དབུ་མའྱི་ལམ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུར་ཀ་རོར་སྒང་གསུམ་དུ་བསྐྱོད་འཆར་ཡང་བཀའ་ཤག་
གྱི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་བྱུང་བ་དང་། མའྤེ་སོར་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་
ཚེས་ ༣༡ ས་དྲོ་འབྱོར་སྐབས་ཀང་དྤེ་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱི་མྤེད་པའྱི་འགྤེལ་བརོད་བྱུང་། 

  དཀའ་རོག་དྤེ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་ཡོད་པར་བརྤེན་དགོང་དྲོ་གོ་བུར་དུ་རྒྱ་གར་བ་ཚོང་པ་དྤེ་ལ་ཁ་པར་གཏོང་
 སྐབས་ཁོས་གཡོལ་ཐབས་བྱྤེད་རྱིས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པས་བཀའ་བློན་མཆོག་དྤེ་སོན་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་
 སན་པ་ཡྱིན་སྐབས་སན་ཉོ་སའྱི་རྒྱ་གར་བ་ངོ་ཤྤེས་ཚོང་པ་ Ramesh ཟྤེར་བ་དྤེ་དང་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་མངའ་སྡྤེའྱི་སྐོར་
 སྲུང་བ་ PSO ལྷན་བཅར་ཡོད་པ་དྤེ་འཁྱིད་ནས་འགོ་དགོས་བྱུང་བའྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། 
ཁ འདྲྱི་རད་སྐབས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༢༥ འཁོད་བཅད་ཁའྱི་ནང་''ཡུལ་མྱི་མཉམ་འཁྱིད་བྱྤེད་དགོས་དོན་ནྱི། ས་བབ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའྱི་ལམ་འཁྱིད་
དང་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་གསུང་སྒྱུར་ཕག་རོགས་ཆྤེད་ལྷན་ཁྱིད་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ''ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་
དང་། ང་ཚོས་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱི་གོག་རས་ཉོ་ས་རྒྱ་གར་ཚོང་པ་ Shanta Mahesh།(འདྱི་ཁོ་རང་གྱི་མྱིང་རྤེད།) 
Seon Technologies (འདྱི་ཁོ་རང་གྱི་ཚོང་ཁང་གྱི་མྱིང་རྤེད།) ལ་བཀའ་བློན་གྱིས་དྲྱི་བ་བཏང་བའྱི་ས་འཇུག་ལ་
ཉན་སྐབས་དབྱྱིན་སྐད་ནང་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག ལར་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་
བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་ནང་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་སན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྐབས་མའྱི་སོར་དུ་ཡང་སྤེ་ཕྤེབས་མོང་ཡོད་
པས། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ས་རྒྱུས་ལམ་འཁྱིད་ཆྤེད་མཉམ་འཁྱིད་དགོས་གལ་མ་མཐོང་མོད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་སྐོར་སྲུང་
བ་ PSO མཉམ་འཁྱིད་བྱས་པ་དྤེ་འགལ་འཛོལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
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ག སྐབས་དྤེར་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་དང་བཀའ་བློན་ཕྤེབས་སྐྱྤེལ་དུ་བཅར་བའྱི་
དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཀོ་ལྤེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ལས་དྲུང་པདྨ་དོན་གྲུབ་གཉྱིས་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ལྷན་བཅར་དུ་ཡོད་ཀང་། 
རྒྱ་གར་ཚོང་པ་ Shanta Mahesh ཐུག་འཕད་སྐབས་མཉམ་འཁྱིད་བྱས་མྱི་འདུག དྤེ་སྐབས་བོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་
གཉྱིས་མཉམ་འཁྱིད་བྱས་ཡོད་ཚེ་རོག་གྤེང་འདྱི་ཡོང་གཞྱི་མ་མངོན། མཉམ་འཁྱིད་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྲྱི་རད་
སྐབས་བཀའ་བློན་གྱིས་དྤེ་གསང་གནས་ཡྱིན་སྐོར་འགྤེལ་བརོད་གནང་སོང་ནའང་། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ས་འཇུག་འཁོར་
ཐག་ཉན་སྐབས་གསང་གནས་ཡོད་པ་གང་ཡང་གོ་མ་སོང་། 

ང འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་རྒྱ་གར་བ་དྤེ་ལ་སྐད་ཆ་གང་བཤད་པ་ཆ་ཚང་ས་འཇུག་བྱས་
ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད་ནའང་། ས་འཇུག་ཉན་སྐབས་སྐད་ཆ་ཆ་ཚང་བ་བཅུག་ཡོད་པ་ཚོགས་ཚུང་གྱིས་ཚོར་མ་སོང་། 

 འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ཁོང་རང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་བ་ཚོང་པ་དྤེ་ལ་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་སྡྱིགས་ར་
བསྐུལ་མྤེད་གནས་ལན་མང་གསུངས་པ་དང་། མཉམ་འཁྱིད་རྒྱ་གར་བ་དྤེས་བཀའ་བློན་ངོ་སོད་བྱས་པ་ཙམ་ལས་སྡྱིགས་ར་
བསྐུལ་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་རོགས་མྤེད་སྐོར་ཡང་འགྤེལ་བརོད་བྱུང་། 
 ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ལ་དོན་གནད་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཕུལ་བའྱི་ལན་འདྤེབས་སུ་''ཆ་
འཇོག་བྱ་ཡུལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཤོག་གངས་ ༥༨ པར་གསལ་བའྱི་གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་དང་། དྤེ་འབྤེལ་
ཟུར་འཛར་ཨང་ ༤ དང་ ༥ གཉྱིས་ཡྱིན''ཞྤེས་གསལ་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ ༥༨ པའྱི་ནང་
''མའྤེ་སོར་ Seon Technologies ཀྱི་བདག་པོ་ Shanta Mahesh དང་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་ལས་དོན་སྐོར་ངོ་སོད་དང་
འབྤེལ་དྲྱི་བ་དོན་ཚན་བཞྱི་ཡྱིག་ལམ་ (ཟུར་འཛར་ ༣) སད་པར་དངོས་བྱུང་ལན་འདྤེབས་སས་བསྐུམ་མྤེད་པར་སོད་རོགས་
ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་དང་བཅས་ལན་འདྤེབས་ཡྱིག་ཐོག་ཁུངས་ལྤེན་བྱས། (ཟུར་འཛར་ཨང་ ༤) ནང་གསལ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཡོང་བ་
དང། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་འབྤེལ་ཆགས་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་ཚོང་པ་ཞྱིག་ནས་ནང་དོན་མྱི་མཐུན་
པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ས་རྤེས་རྱིམ་སོད་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་འདྲོངས་གནང་བའྱི་སྒོ་ནས་གནས་ཚུལ་དངོས་བདྤེན་གང་
ཡྱིན་ཁུངས་འཕྤེར་ར་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ཕྤེབས་དོན་ལྟར། འབྤེལ་ཆགས་ཚོང་པ་ Seon Technologies བདག་
པོ་ Shanta Mahesh ལ། ཁྤེད་རང་གྱིས་ས་རྤེས་མ་མཐུན་པའྱི་ཞུ་སྙན་ཁག་གཉྱིས་སད་པ་ནས་བདྤེན ་རྫུན་གང་ཡྱིན་
འགྤེལ་བཤད་ཁ་གསལ་དགོས་སྐོར་བརོད་ལན་དུ། Seon Technologies གྱི་བདག་པོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༣༡ འཁོད་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་སད་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་དྤེ་དག་སད་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ནུབ་འཕོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བློན་དང་ Shri Hari Pharma སན་ཚོང་ཁང་གྱི་བདག་པོ་ Ramesh གཉྱིས་ཁོ་པའྱི་ཚོང་ཁང་དུ་ཕྤེབས་ཏྤེ། 
Ramesh ཡྱིས་ཀར་ན་ཀའྱི་ཡུལ་སྐད་ནང། སྐོར་སྲུང་བ་ཕྱི་ལོག་སྒུགས་བསྡད་ཡོད། བཀའ་བློན་གྱི་དགོས་འདུན་ལྟར་གནས་
ཚུལ་ཡྱིག་ཐོག་སོད་དགོས་བསུན་གཙེར་བཏང་བར་བརྤེན་དངངས་འཚབ་ཀྱིས་སོད་དགོས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་བདྤེན་པ་མྱིན་
ལུགས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་དང་འབྤེལ་ཁོ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ འཁོད་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
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ཆུང་དང་པོའ་ིམྱིང་ཐོག་སད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་བཞྱིན་ངོ་མ་དང་མཐའ་མ་དྤེ་ཡྱིན་ལུགས་ལན་འདྤེབས་བྱས་སོང་བ་མ་ཚད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ དགོང་དྲོ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་དང་ལྷན་དུ་སྤེབས་པའྱི་ཡུལ་མྱི་དྤེ་སུ་ཡྱིན་སྐབས་དྤེར་ངོ་ཤྤེས་
ཡོད་ན་གོང་ཚེས་འཁོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་བློན་ལ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བརོད་བྱས་བྱུང། Mohan lal 
དང་ Shanta Mahesh གཉྱིས་སོ་སོར་འདྲྱི་ཞྱིབ་བགྱིས་པའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་འོད་སྡྤེར་གཉྱིས་དང་ཡྱིག་ཆུང་
བཅས། (ཟུར་འཛར་ཨང་ ༥)''ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་རང་ངོས་ནས་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་མྤེད་
ནའང་། མཉམ་འཁྱིད་བྱས་པའྱི་རྒྱ་གར་བ་ Ramesh ཡྱིས་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་བ་ལ་བརྤེན་ནས་རང་འདོད་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་ལྤེན་པ་
དང་ས་འཇུག་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ། 
 འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་རྒྱ་གར་བ་ Ramesh དང་། སྐོར་སྲུང་བ་ PSO མཉམ་འཁྱིད་བྱས་པ་དྤེ་ཀུན་སོང་ལ་
སྐྱོན་མྤེད་དྤེ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འགྱིག་པ་ཆགས་པར་ངོས་ལྤེན་ཞུས་ཐོག དགོངས་དག་ཀང་ཞུ་འདོད་འདུག 
དྤེ་འབྤེལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་དང་། བཅད་ཁ་བཏང་སྟྤེ་ཉྱིན་ ༡༧ 
གྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཉྤེན་བརའྱི་ཚུལ་དུ་སོབ་གསོའ་ིཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་ཀང་འཕོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བཏང་གནང་འདུག 
 བཀའ་ཤག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱ་གར་བ་ Shanta Ramesh ལ་འདྲྱི་རད་ཞུས་པ་ལས། འཕོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ལ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་འདྲྱི་རད་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག་ལ། བཀའ་བློན་གྱིས་ཡྱི་གྤེ་ལྤེན་པ་དང་ས་འཇུག་
འཁོར་ཐག་ལའང་གཞྱི་གང་ཡང་བཅོལ་མྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསུངས་དོན་ལྟར་ན་བཀའ་བློན་ལ་འདྲྱི་རད་
དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་བཀོད་མྤེད་པའྱི་འགྤེལ་བརོད་བྱུང་། དྤེས་ན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་མྱིང་ཤས་མྱི་ཡོང་ཆྤེད། རྒྱ་གར་བ་ཚོང་པ་དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག་ཀང་། དོན་དུ་ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་ནོར་བའྱི་རྤེན་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མཛད་དཀའ་བཟོས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། 

མཇུག་བསྡོམས། 
ཀ རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་

ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ར་འཕོད་ཀྱི་འདུག 
ཁ དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ལས་ཁུངས་ནང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་ལའང་ལས་བྱྤེད་

ཚོར་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེ་ཡོད་འདུག འོན་ཀང་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དྤེ་ཙམ་ཚོར་སྣང་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་སོང་། 
ག བཀའ་ཤག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བཀའ་མཆོག་ལ་འདྲྱི་རད་མ་ཞུས་པ་འདྱིས་གོས་ཚོགས་

ནང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་འཚབ་བཏོན་པ་ལྟར་དངོས་ཡོད་གྱུར་ཡོད་སྟབས། སད་ཕྱིན་བཀའ་བློན་ཞྱིག་གྱི་ལས་དོན་
བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ན་བཀའ་བློན་གཅྱིག་ཚོགས་
ཚུང་ནང་ངྤེས་པར་དུ་བཞུགས་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ངྤེས་པར་དུ་འཛུགས་དགོས་པ་
མཐོང་། 
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ང བཀའ་ཤག་ག ྱི་བཅད་ཁའྱི་ད ོན་ཚན་ ༤  (ཀ) ༢ ནང་ལྷག་པ་ཚ ེ་ར ྱིང་ག ྱི་ས ྱི་གུན་བཏང་བ་ཁ ོན་བསྡ ོམས་སྒ ོར་ 
༣༠༤,༨༣༠།༠༠ བཅད་ཁ་ཐོན་ཉྱིན་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུན་སན་ཁང་ལ་ཕྱིར་སོག་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏྤེ་དུས་
ཐོག་ཕྱིར་སོག་མ་བྱས་ཚེ་སྱི་དངུལ་སྒྤེར་ཟས་བྱས་པའྱི་གསལ་བསགས་དང་འབྤེལ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བོད་
མྱི་སྱི་འགྤེ་ལྟར་ཕན་གོགས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་སྒོ་ཡོངས་རོགས་བཀག་བསྐྱྱིལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་ཡང་།  སྙན་ཐོ་འདྱི་གཏན་
འབྤེབས་བྱྤེད་སྐབས་བཅད་ཁ་བཏང་ཉྱིན་ནས་ཟླ་བ་ ༢ དང་ཉྱིན་གངས་ ༡༠ ཕྱིན་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུའང་དངུལ་སྒྲུབ་འབུལ་
ཞུས་མྤེད་པ་དང་། གསལ་བསགས་ཀང་བཏང་མྤེད་པར་བརྤེན་བཅད་ཁར་མཇུག་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་མ་
འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་བཅད་ཁར་མཐོང་མྤེད་པ་ཆགས་ཉྤེན་འདུག 

ཅ དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སན་ཁང་འགའ་ཤས་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་
གསར་སན་ཁང་དུ་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་སན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མོང་ཡོད་ནའང་། བཀའ་བློན་ཆགས་རྤེས་སན་ཁང་གྱི་འགོ་
ལུགས་འགོ་སྟངས་དང་སན་མཁོ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐོར་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་མྱི་འདུག 

 འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་ཐད་འདྲྱི་རད་སྐབས་སན་ཁང་ནང་གྤེང་སོང་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 
༡༠ པ་ནས་གོ་ཐོས་ཡོད་སྐོར་འགྤེལ་བརོད་གནང་སོང་ནའང་། དངོས་ཡོད་དཀའ་སྤེལ་ཐབས་ལམ་བཏོན་གནང་མྱི་འདུག 
 ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་འགན་ལྷན་གྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དང་སན་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་དགོས་པ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། དྤེ་སྐབས་བཀའ་
བློན་མཆོག ཕོགས་ཕྤེབས་གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ན། ལས་དོན་གྱི་གལ་གནད་ད་དུང་དྤེ་ཙམ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཐུབ་
ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་སྙམ་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག་པ་དང་། གལ་གནད་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་འདྱི་དག་གྱི་རྤེས་འབས་སུ་འཚོ་
བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་གཅྱིག་དང་ལས་བྱྤེད་ཁག་གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་འདུག་པས། མྱི་མང་ལ་གོང་གུན་
ཆྤེན་པོ་ཐྤེབས་གཞྱི་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སུ། རྒྱུན་ལས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༤ ཉྱིན་ 
 ཕུལ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བགོ་གྤེང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གནད་དོན་གང་བྱུང་བ་དྤེ་དྤེའྱི་
ནང་དུ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སུས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་ལྷག་གོ་
སྐབས་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱས་ན་བསམ་གྱི་འདུག གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དོན་དག་རོག་རོག་དྤེ་
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་བཀའ་མོལ་འདྱི་ཡོང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བཀའ་བློན་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་
ཟབ་མ་གནང་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང། སྱི་འཐུས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་
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གནས་སྟངས་དྤེའྱི་འོག་ནས། མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་གནང་དགོས་པ་དང། ཡྱིད་གཟབ་
གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འཛིན་
སྐྱོང་ནས་གསལ་བཤད་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་སྙྱིང་བསྡུས་སུ་གསུང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་དྤེ་ཙམ་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་
གཙོས་གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་བརྤེད་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
ཐག་གཅྱིག་བཅད་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འགྱིག་འདུག་དང་མྱི་འདུག་སྐོར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་མ་
བྱུང་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
སྐར་མ་ལྔ་ལས་ལྷག་མ་གསུང་རོགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་ལ་
བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཁོང་རྣམ་པ་
གཉྱིས་ཀྱི་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་སྟྤེ་དགོངས་པ་གཅྱིག་དང་དབྱངས་གཅྱིག་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོང་བ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་
རྤེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་དག་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སྐོར་གྱི་གནས་སྟངས་
ཞྱིབ་ཕ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ང་རང་ལ་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དང་པོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས། དྤེའྱི་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གནང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཞྱིག་དང་དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་རྒྱུན་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་
གྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་ཧ་ཅང་ཞྱིག་གནང་སྟྤེ། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
བཙུགས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་མཐོང་ཡོང་དུས་མཐོང་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་
ཡང་གསལ་པོ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དོན་གནད་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་འགྱིག་
གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་གང་འདྲ་ནོར་གྱི་ཡོད་མྤེད་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
བཤད་ན་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་དང་མཐོ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་བཙུག་དགོས་ན་ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བརྒྱ་
ཆའྱི་བརྒྱ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ལམ་ཁ་ལ་མ་ཕྤེབས་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་འདུག  ཡ་གྱིའྱི་
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ནང་ལ་གཅྱིག་འདུག་ཟྤེར་ནས་མཛུབ་མོ་རྤེ་སྟོན་པ་དྤེ་ལ་བློ་ཕམ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན། འདྱི་
ལས་ལྷག་པའྱི་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ག་པ་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཐག་
གཅོད་ཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འབབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མ་ཐུབ་ན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ང་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། འདྱིའྱི་ས་རྤེས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བལྟས་མྤེད། སོན་མའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་གང་ས་གང་ལ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་
སྐབས་དྤེ་དུས་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་འདོད་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་སྤུངས་ཡོང་ན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ནང་བཞྱིན་རྒྱབ་ལོངས་ཧ་ཅང་མ་ཤྤེས་པར་ཡོད་
རྒྱུ་རྤེད་བསམས་བྱུང་། ཞྱིབ་འཇུག་རང་བྱས་ཡོང་དུས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འབབ་ས་ཞྱིག་སྒང་ལ་ཚད་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ངོས་ནས་འགན་མ་ཁུར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད་དྤེ། གང་ལྟར་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ང་རང་
གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དྤེ་བཞྱིན་དུ་དོ་བདག་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པས་ཐག་བཅད་དྤེ་
བདྤེན་པ་དང་དྲང་པོ་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཐག་
གཅོད་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེ་ནས་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཞྱིག་བརྒྱུད་དགོས་པ་རྤེད་
ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དང་པོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཚད་ལ་སྤེབས་ཚར་ན། གནད་
འགག་དྤེ་ལ་ཡང་ལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། གལ་སྱིད་དྤེ་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཀང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་དོགས་སྣང་དྤེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྙན་ཐོ་
རང་གྱི་ཤོག་ངོས་ ༤ པའྱི་མཐའ་མའྱི་ནང་ལ། དང་པོའ་ིརྒྱབ་གཉྤེར་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཐྱིག་ཕྤེང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་
དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ལས་བྱྤེད་གནས་དབྱུང་གཏོང་
དགོས་པ་དང་། དྤེ་ནས་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་ལོག་ཟ་བྱས་མྤེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཟྤེར་ནས་སོན་མའྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེ་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ནམ་རྒྱུན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྟ་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། མཐོ་རྱིམ་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་དང་མཛད་
གཙོའྱི་ནང་ལ་སྤེབས་སོང་བའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཐུག་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་དྤེ་ཧ་ཅང་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་
བཟོ་འདྲ་ཞྱིག དམའ་རྱིམ་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་དུས། མྱུར་མོར་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་
ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་དྲང་བདྤེན་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་སྐོར་ཧ་ཅང་ཞུ་མྱི་དགོས་ན་བསམས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་རྤེད། མཐོང་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་དྲྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ཐག་གཅོད་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པར་བརྤེན། དྤེའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་མྱི་དགོས་ན་ཞྤེས་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། དགོངས་
བཞྤེས་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གྱི་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་
ཅྱིག་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེབས་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ངའྱི་ངོས་ནས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དྤེ་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་དྤེ་ཤོག་ངོས་ ༥ པའྱི་
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ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་
ནང་གསྤེས་ཁ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་འདུག དྤེ་ངས་ཀོག་གྱི་མྱིན། དུས་ཚོད་མྤེད་དུས། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་འདྲའྱི་ལབ་གྤེང་ཞྱིག་ཡོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་སོན་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་དང་ས་གནས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་ལམ་གྤེང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་འདྱིའྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
བདྤེན་པ་རྤེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཁྤེད་རྣམ་པར་མཐོང་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞྤེས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་
བཞྱིན་དུ་ག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཉྱིས་སྣོན་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་རྤེད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་འཕོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་དྤེ་ལ་ངོས་བཞྤེས་གནང་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཟྤེར་བ་དྤེ་སུ་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་
གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་ཀྱི་ཚོང་པ་དྤེ་ལ་འཇྱིགས་སྐུལ་དང་སྡྱིགས་ར་
བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་ས་རྤེད།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གཅྱིག་བཤད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གང་ཡང་འགལ་
མྤེད་པ་ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་སོལ་ཆ་ཚང་བརྱི་བསྡད་མཁན་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་འཇྱིགས་སྐུལ་དང་སྡྱིགས་ར་སྐུལ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ག་པ་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་ཚོར་ནུས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ག་པ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་
པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་ང་ལ་མཚོན་ན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་ས་རྤེས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་
ནང་ལ་ངས་དྤེ་ལ་དགོངས་དག་ཞུས་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྤེབས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད་
བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ངའྱི་ངོས་ནས་བློ་ངོར་དྤེ་འདྲ་འཆར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕ་གྱིར་ནག་ཉྤེས་ནོར་འཁྲུལ་གང་ཡང་
མྤེད་པར་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཚོང་ཁང། མྱི་དཀྱུས་མ་ཕག་མ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ཡྱིན་འགོ། ཚོང་ཁང་ཡོད་བསྡད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྡྱིགས་
ར་སྐུལ་ཐུབ་པ་དང་། ཡྱི་གྤེ་དྤེ་འདྲ་མ་སད་ཐབས་མྤེད་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། སྐོར་སྲུང་བ་ཡོད་
ནའང་སྐྲག་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁྱིམས་དང་མ་འགལ་ན་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ང་ཡྱིན་ནའང་སྐྲག་གྱི་མྱི་འདུག མཐའ་
མ་དྤེ་ལ་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་བློ་ཡུལ་ལ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་
པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། 
 མཐའ་མ་དྤེ་ལ་དྤེ་ངས་གཅྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མྤེད་ཆགས་སོང་། ཤོག་ངོས་ ༩ པའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་སྙན་ཐོ་
འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་སྐབས། བཅད་ཁ་བཏང་ཉྱིན་ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཞྤེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས། 
དྤེའྱི་རྤེས་ལག་ལྤེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་བློ་ཕམ་ཚད་མྤེད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏྤེ་བཅད་ཁ་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་སོང་བའྱི་རྤེས་སུ། ངྤེས་པ་རྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་མྤེད་དམ། ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན། ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གོང་དུ་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཅུང་ཙམ་དཔུང་དང་རྒྱབ་ར་བརན་པོ་ཡོད་མཁན་ལ་ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་
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ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད་ལ་སོན་མ་ནས་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ག་རྤེ་བྱས་ནས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། འདྱི་
འདྲ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དང་པོ་ཐག་ཅྱིག་བཅད། གདྤེང་ཚོད་དང་སོབས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་
བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ལ་བློ་ཕམ་ཚད་མྤེད་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་ཐག་གཅོད་བྱུང་། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་དུས་
ཚོད་ཏག་ཏག་ཚང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བྱྤེད་ཐུབ་མྤེད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་མ་དྲྱིས་
ཐབས་མྤེད་ཆགས་སོང་། སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དྤེ། དུས་ཚོད་རོགས་སོང་། དྤེ་ག་རང་མཚམས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་གོས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་སྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
གོས་འཆར་གྱི་ལམ་ནས་སྤེབས་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མ་རག་པ་དང་། ཚོགས་མྱི་བསྡད་མཁན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བསྡད་ཡོད་དུས། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་རང་གྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ི
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་དྤེ་ལ་དགའ་འོས་པའྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག  ཚོགས་ཆུང་འདྱི་
བཙུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་རྒྱུ་མཚན་འགྤེལ་བཤད་གང་ཡང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དང་པོ་དྤེ་ལ་གལ་སྱིད་འཕོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་མ་འགྱིག་པ་དང་། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ནོར་འཁྲུལ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་ཟྤེར་ནའང་འདྲ། འཕོ་འགྱུར་བཏང་དགོས་པ་ཡྱིན་
ནའང་དངོས་སུ་ར་སོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། སུ་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ཞྱིག་གྱིས་ལས་ཀ་ནོར་
འཁྲུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་མྱིན་པ་དང་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་མྱིན་པ་དྤེ་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་
ཚོ་རང་དབང་མང་གཙོའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་
ལ་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ཆགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་
ང་རང་ཚོས་གོ་བསྡད་པ་དྤེ་སོན་མ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་ཡང་མཇལ་མ་
མོང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱིས་སུ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་རྱིས་མྤེད་བཏང་སྟྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་
བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཡང་མཇལ་མ་མོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གོ་བསྡད་པ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་དྤེ་
ནས་གོ་བའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས། འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་
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འགན་འཛིན་དྤེ་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ཞྱིག་དང་དངུལ་འབབ་དྤེ་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུད་ལ་སྒྲུབ་འཇལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་རྤེད། 
དྤེའྱི་རྤེས་སུ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་ཀའྱི་བྱྤེད་བབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་མ་འགྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉྤེན་བརའྱི་
ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་བཏང་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། ཐག་གཅོད་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བགོ་གྤེང་མ་གནང་གསུངས་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་ཐག་བཅད་གནང་བ་དྤེ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བྱྤེད་སྟངས་
ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ངོས་བཞྤེས་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ངས་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་དྤེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་ལ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་
ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏྤེ། ལྤེའུ་གཅྱིག་རོགས་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་བཤད་ཡོང་དུས། དྤེ་བཙུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ང་རང་དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་དོགས་པ་སྐྱྤེས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་
བཤད་རྒྱུར་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་ལུགས་བྱྤེད་སྟངས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་དྲུང་ཆྤེ་རྱིམ་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ལ་འདྲྱི་རད་བྱུང་ཐུབ་མྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་ཚད་མཐོ་བ་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། སྙན་ཐོའ་ི
ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་སྤེབས་རྒྱུའྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྲན་སོང་
ཀང་། དྤེ་རྱིང་སྙན་ཐོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་དུས། ཡྱིག་ཆ་ཁ་ཤས་ཡར་མར་གཤྱིབ་བསྡུར་བྱས་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་གང་ཡང་སྤེབས་མྱི་འདུག ངས་བསྡུས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་དངོས་གནས་
ཐག་ཆོད་པོ་ཞྱིག་དང་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་ཀ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཐག་
ཆོད་པོའ་ིརྒྱབ་གཉྤེར་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཐོན་མྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེ་འཕོད་
བསྟྤེན་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་རྦད་
དྤེ་ཐ་དད་རྤེད། གཅྱིག་གྱིས་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དྤེ་ལ་སྤེམས་གསོའ་ིཆྤེད་དུ་མཇལ་དར་ཕུལ་དགོས་པ་བཤད་
ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་གྱིས་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་པའྱི་ར་བར་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་གལ་སྱིད་དྤེ་གཉྱིས་བར་ལ་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་གཉྱིས་སུ་བདྤེན་པ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་སུ་མྱི་བདྤེན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་བཞག་སྟྤེ་ཐག་བཅད་
པ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། འཕོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཁང་ནས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་
ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དྤེ། ཚོགས་ཆུང་ནང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཉྤེན་བར་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
མ་རྤེད། དྤེ་ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་རྦད་དྤེ་མ་འདྲ་བ་སོ་སོ་
ཆགས་པ་དྤེ་ཡྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྤེ་མཐོང་སོང་། ཕ་གྱི་མཐོང་སོང་། ཡར་མཐོང་སོང་ཙམ་
གྱིས་བཞག་པ་དྤེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བར་ལན་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ས་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་ནས་
ཚོར་སྣང་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། བསྡུས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་
སྱིད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་སྟངས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་།ཤུགས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་
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ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གལ་སྱིད་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་ན་ངྤེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཟ་འབྲུ་
བསངས་ཙམ་གྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་མཚམས་དྤེར་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་སོང་ཙང་། དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྱར་ལྡབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་པར་བརྤེན། 
ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱས་ན་བསམ་གྱི་འདུག དང་པོ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། 
ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཕོགས་སྐོར་དྤེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀ་ནས་ལམ་ཙམ་ཞྱིག་གྤེང་སོང་། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་
ཕོགས་སྐོར་དྤེ་ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་བྱས་ཏྤེ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་
ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་བསམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅད་ཁ་དྤེ་འབྱོར་བ་རྤེད། དྤེ་
ནས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་འབྤེལ་སྡྤེ་ཚན་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་གནང་བ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་འབྤེལ་
སྡྤེ་ཚན་གྱིས་གཟྱིགས་ཏྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཚོགས་ཆུང་མ་བཙུགས་
པའྱི་གོང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྲྱི་བ་གསུམ་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྲྱི་བ་དྤེའྱི་བཀའ་ལན་ལ་བརྤེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་དང་མ་བཙུགས་རྒྱུན་ལས་རྤེས་མ་ཞྱིག་ལ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཀའ་
ཤག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་གསུམ་ཕུལ་བ་རྤེད། དྲྱི་བ་གསུམ་གྱི་ལན་དྤེ་མར་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་སོན་གྱི་བཅད་
ཁའྱི་ནང་ལ་གསུངས་པ་དང་ལན་དྤེ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ 
༨ པའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་བཞག་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བགོ་གྤེང་ནང་ལ་ཆ་ཤས་
བླངས་ཏྤེ་གསུངས་བཞག་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དོན་གནད་གཙོ་བོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གནད་
དོན་འདྱི་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། གཅྱིག་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་རྱིས་མྤེད་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་རྤེད། གཉྱིས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཐྤེངས་གསུམ་ཙམ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་མྱི་དགོས་པ་དང་། 
འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེས་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་དྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་
བློན་མཆོག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་གསལ་པོ་བཟོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཐྤེངས་གསུམ་ཙམ་གསུངས་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དཔལ་ལྡན་
འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་འདྲྱི་རད་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོ་ལ་ཡང་ང་ཚོས་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འདྲྱི་རད་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོའྱི་བཀོད་ཁབ་
ནང་ལ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པའྱི་ཉྱིན་ཁ་ཤས་སམ་བདུན་གཅྱིག་ཙམ་རྤེས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་བཀོད་བཞག་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་ལབ་ཡོད་པ་
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རྤེད་ཟྤེར་ན། ཉྤེན་བརའྱི་ཚུལ་དུ་སོབ་གསོ་ཞྤེས། ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉྤེན་བརའྱི་ངོ་བོར་བཏང་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་
ལ་ཚིག་ཉྤེན་བར་ཡྱིན་ཞྤེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོབ་གསོ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཟྤེར་བ་གཙོ་བོ་དྤེ་འཛིན་ནས་གཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྤེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་
ཡོང་མདོག་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱུན་ལས་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཅད་ཁ་དྤེ་བཏང་ཉྱིན་ནས་
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཉྤེན་བརའྱི་ཚུལ་དུ་སོབ་གསོ་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་མྱི་འདྲ་བ་གཅྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་རྤེད་བསམ་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཆྤེས་མཐོ་
བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཚོགས་གཙོ་ཡོད་པ་དང་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཡང་ཡོད་པ། སྱི་འཐུས་སྐུ་བགྤེས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་
བཅས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་བཙུགས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་བློན་སུ་ཡྱིན་ནའང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཏྤེ་འདྲྱི་རད་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐོག་མ་དྤེར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རྤེད་
བསམས་ཏྤེ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ན་བསམ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཚོགས་
ཆུང་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་མྱི་ཁག་པོ་བྱུང་སོང་། ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་གྱི་ནང་
ལ་ཡང་ང་ཚོས་བསྡད་ཐུབ་ས་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་ནང་ནས་ད་ལན་
གྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ལས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཁོང་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་དུས། ཁོང་གྱིས་ང་ལ་བཟང་
སོད་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་མཁན་དང་པོ་ང་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་སྡོད་ཟྤེར་
ན་བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན། འོན་ཀང་དང་པོ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་གཞན་པ་སུ་ཡོད་དམ། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་འདྱི་བཀའ་བློན་
ཞྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངྤེས་པར་དུ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཅྱིག་བཞུགས་
དགོས་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱི་ནང་ལའང་སྐད་ཆ་བྱུང་སྟྤེ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་ཚོགས་གཙོ་བསྡད་ན་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་བསྡད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་མྱི་འདུག  གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་
ཟྤེར་ནས་གཅྱིག་པུ་བཏོན་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ད་ལྟ་བཤད་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་
མར་སྤེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཁས་ལྤེན་བྱས་ཏྤེ་སྤེབས་བཞག་པ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏྤེ་བཅད་ཁ་བཏང་
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ཟྱིན་པ་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་བྱྤེད་སྟངས་ཤྱིག་བྱྤེད་ཡོང་དུས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་རྤེད། འདྲྱི་རད་བྱ་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་
བཀོད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལམ་སྟོན་དྤེ་ཡང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀོད་ཁབ་ཀྱི་འོག་དྤེ་ལ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་རང་ནང་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏྤེ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་ཀ་འདྱི་དང་འདྱི་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གཏན་འཁྤེལ་ནས་
བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ་ཡྱི་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཐག་
གཅོད་མྱི་དགོས་པ་དང་དྤེ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་དྤེ་འགྱིག་འདུག་དང་མྱི་འདུག གནད་དོན་ག་རྤེ་ཆགས་འདུག་དང་མྱི་འདུག 
འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་དག་རྒྱུན་ལས་ལ་ཁུར་ཏྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ག་རྤེ་
གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་བཞག་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ག་རྤེ་གནང་དང་མ་
གནང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ལ་ཁུར་ཡོང་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་
དྤེ་འདྲ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་མ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྤེའྱི་
གནས་སྟངས་སྐོར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མ་ཁུར་རང་ཁུར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གོས་ཚོགས་ནས་བྱུང་
བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་། དྤེའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་ང་
ཚོས་དྤེ་རྱིང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་མྤེད་ན་ཡང་རྒྱུན་ལས་རང་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། འགྱིག་མྤེད་ན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཅྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་བབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་གཅྱིག་
གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་རང་སོར་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པར་བརྤེན། འདྱི་འདྲ་
བྱས་ཏྤེ་ཡོང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་པར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁུར་ཡོང་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་རྤེད། དྤེ་ནས་གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་དྤེ་རོད་ལྤེན་པ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ། སྐྱོན་བཙུགས་ས་དྤེ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ཁོ་རང་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བཅད་ཁ་དྤེ་བཏང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ངས་ནོར་མྤེད་ན་ཤོག་བུ་ ༧ ཅན་གྱི་ཁོ་རང་གྱི་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཏང་བ་
རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞག་པ་དྤེ་རང་
སོར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཁོ་རང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཤྱིག་རྤེད། གལ་སྱིད་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་
གནང་བཞག་པ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཡང་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པ་བཟོས་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཡང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་གཞྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏྤེ་ས་གནས་ལ་མར་ཕྱིན་ནས་འདྲྱི་རད་བྱས་ཏྤེ་སྙན་ཐོ་བཏོན་དགོས་པའྱི་
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གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་ཡོད་ནའང་། དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད། སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ལའང་ང་ཚོས་ལན་ཞྱིག་སད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ལན་ཞྱིག་སད་དུས་ཁོ་རང་ལ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁྤེད་རང་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་པ་བྱུང་ཡོད་ན། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་
པ་ནས་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཁོ་རང་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་
ནའང་འདྲ། དྤེ་ང་ལ་བཅད་ཁ་བཏང་བཞག་པ་དྤེ་ཕྱི་དྲགས་འདུག དྤེ་ཅུང་ཙམ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཡང་མྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དྤེ་མང་གཙོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་
ཚོས་མྱིང་འདྱི་དང་འདྱི་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མང་གཙོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་
གསལ་པོ་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ཚིག་དྤེ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྤེས་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་སོང་། དྤེ་ནས་ད་
ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་སྐབས་ལ་དང་པོ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་པོ་
བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་དྲུང་ཆྤེ་དང་རོད་ལྤེན་པ་སྐྱོན་འཛུགས་ས་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གཉྱིས་དྤེར་ང་ཚོས་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ། 
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཚར་ཙམ་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་གོ་སོང་གསུངས་པ་རྤེད། སྐད་ཆ་མང་པོ་གོ་ཡོད་ན་སྐུ་ངོ་ཡྱིས་སྐད་ཆ་གཅྱིག་
དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་དུ་གསུངས་དང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཁོང་གཉྱིས་གཉྤེན་ཚན་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གོ་རྒྱུ་འདུག་
ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་སྐུ་ངོ་ཁོ་རང་གྱིས་ཀང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྲྱི་རད་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་བདྤེན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་སྐད་ཆ་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། ང་
ཚོས་ཚང་མ་གང་དང་གང་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱིས་མྤེད། སྐད་ཆ་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་པ་རྣམ་
རོག་ཅྱིག་འཆར་འདུག དྤེ་འཆར་ནས་ཁྤེད་རང་བཀའ་བློན་རྤེད། བཀའ་བློན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཡང་ཁྤེད་རང་གྱིས་
བཙུགས་པ་རྤེད། ཁྤེད་རང་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོ་གཅྱིག་ལ་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་མ་བྱས་སོན་ནས་དང་ས་གནས་ལ་མ་འགོ་སོན་ནས་དྤེའྱི་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་དང་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ན། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་མྤེད། དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཁྤེད་རང་ཞུགས་པ་
ཡྱིན་ན་འགྱིག་ས་མ་རྤེད། སྐད་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་བཞྱིན་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཅྤེས་ཞུས་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་བསམ་བློ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསྐོས་ཚར་བ་རྤེད། ཡང་བསྐྱར་མར་གཅྱིག་
འཐྤེན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས་བྱས་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚོགས་གཙོ་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་
གསུངས་ཀྱི་འདུག ཁྤེད་རང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད་དྤེ་ས་གནས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་དུ་མ་འགོ་ན་ཡག བསམ་ཚུལ་
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ཡོང་ས་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲའྱི་ཕག་བྱིས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེའྱི་སྐབས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནས་མར་འཐྤེན་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཆགས་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས། དྤེ་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཚོགས་ཆུང་
མར་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ཕྤེབས་གྲུབ་པ་རྤེད། ཕྤེབས་གྲུབ་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྤེད་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་
པོ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་ལ་མྱི་མང་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་མྱི་ཚོར་ཞུས་འདུག དྤེ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་
མཁན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་དང་ཕལ་ཆྤེར་ལྷོ་སྱི་གཉྱིས་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག དྤེ་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཉྱིས་བཞག་ན་ཞྤེས། ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཉྱིས་སུ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བདྤེ་སྐྱྱིད་སར་གསོའ་ིམཉམ་
འབྤེལ་ཚོགས་གཙོ་དང་ལུགས་བསམ་གྱི་མཉམ་འབྤེལ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་རྤེད། དྤེ་ཚོགས་ཆུང་ནང་བསྣན་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་
འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཐད་ཀར་བཀའ་བློན་ལ་ཞུས་པ་ལས་
ལྷོ་སྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ན་ཞྤེས་ཡར་ཞུས་འདུག ལྷོ་སྱི་ཡྱིས་ཡར་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ལ་ཞལ་པར་གནང་འདུག འཕོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ངས་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏྤེ་རྤེས་སུ་ལན་ཕུལ་
རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྤེས་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་
ཞུས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བློན་སྐུ་བགྤེས་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་བློན་སྐུ་བགྤེས་པ་དྤེ་ཡྱིས་དྤེ་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཡོང་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཅྤེས། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་རྤེ་བསམ་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ཐུགས་ཐག་ཅྱིག་གཅོད་ཐུབ་ཡོད་ན། ས་གནས་ལ་བསྡད་མཁན་དང་གནས་ཚུལ་ཧ་གོ་མཁན་གྱི་མྱི་
གཉྱིས་སྣོན་ཐུབ་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་ནས་ཡོད། ད་ལྟ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པར་བརྤེན་
མྱིང་ཚང་མ་བཏོན་ཏྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནས་སྡྱིགས་ར་བཏང་བ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་
པོ་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ཁོ་རང་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་པའྱི་སྐབས་ལ། སུ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་འདྲྱི་རད་ནང་ལ་ཞུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་གསུམ་ཀ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་
གསུངས་སོང་། ཚོགས་གཙོ་ཁྤེད་རང་གྱིས་ང་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཕུལ་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། 
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ང་རང་རང་གྱིས་སྡྱིགས་ར་ར་བ་ནས་གཏོང་
རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡང་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཀོད་བཞག་ཡོད། བསྐྱར་དུ་ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་
གསུམ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ང་རང་རང་གྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སྡྱིགས་ར་གཏོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་གཞན་པ་ཚོ་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་བོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མཉམ་
འབྤེལ་གནང་ཡོད་ན་དཔང་རགས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་
ནས་རྒྱ་གར་དྤེས་སྡྱིགས་ར་བཏང་ཡོད་མྤེད་ནྱི་སྐུ་ངོ་བཀའ་བློན་གྱིས་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་
གཉྱིས་ཀས་རྒྱ་གར་གཞན་པ་དྤེ་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་མྱི་འདུག སྐད་ཆ་འདྲྱི་ས་དྤེ་ Shanta Mahesh ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཁོ་རང་
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གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་དང། ང་ཚོས་འདྱིར་ཡྱི་གྤེ་འབུར་དུ་ནག་པོ་
བཟོས་ནས་བཏོན་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཡོང་དུས། 
གཞྱི་ར་གཞག་ས་དྤེ་ཡང་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མར་ལན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་རང་གྱིས་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གཅྱིག་
གྱིས་རྒྱ་གར་གཅྱིག་ལ་སྡྱིགས་ར་བཏང་ནས་ཡྱིག་ཆ་ལོན་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལྟར་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་ངས་ནོར་འདུག དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཞལ་
བཞྤེས་གནང་ནས་མ་རྤེད། འདྱི་ངོས་ལྤེན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། རྤེས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་དུས། ང་ཕ་གྱིར་སོང་བ་དྤེ་ངས་ནོར་འདུག དྤེ་ལ་ངས་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་རང་གྱིས་སྡྱིགས་ར་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞལ་
བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ངས་སྱི་འཐུས་རྤེས་མ་དྤེས་གསུངས་པ་དྤེར་ངས་ལན་བརྒྱབས་ཚར་བ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག 
རྒྱབ་གཉྤེར་སོ་སོ་རྤེད་འདུག དྤེ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་དང་མྱིན་བལྟ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་
གནང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་འདྲྱི་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་རང་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་ཚར་བ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་ཙམ་མ་གཏོགས་པའྱི་འདྱི་འགྱིག་པ་དང་། འདྱི་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ར་བ་ནས་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཚིག་རྤེ་རྤེ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་དང་པོའ་ིགནད་དོན་དྤེ་ལ་ལྟ་
སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ཏྤེ་བལྟས་འདུག ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་འདུག ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་
བྱས་འདུག རྒྱབ་གཉྤེར་གང་འདྲ་བྱས་འདུག འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་གཟྱིགས་འདུག འདྱིའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་འདུག དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚོས་
བཀོད་པ་མ་གཏོགས། འདྱི་འགྱིག་དང་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་བཤད་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་སའྱི་ལམ་ཁ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པའྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་མཚམས་དྤེ་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམ་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཡྱིག་ཆ་
དྤེའྱི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ནང་ལ་ Shanta Ramesh ཅྤེས་མྱིང་དྤེ་ནོར་འདུག Shanta Mahesh ཞྤེས་བྱིས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་སྐབས་ ༧།༨ དྤེ་བཞྱིན་དུ་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་
ཚོགས་སྐབས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྤེ་བ་ལ་ད་ལན་བགོ་གྤེང་ལྷུག་པོའ་ིཐོག་ནས་གནད་དོན་དྤེ་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་རྤེ་བ་
རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། གནད་དོན་དྤེ་ལྷག་པ་དྤེ་གང་ལྟར་ས་གནས་སྤེལ་ཀོབ་ལ་རོག་དྲ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྤེ། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་
བློན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་གྤེང་བའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་གྱིས་གནད་དོན་ཞྱིག་བྱུང་བཞག་པ་རྤེད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འགན་ཁུར་
ཏྤེ། ཡར་མར་རད་གཅོད་བྱས་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་ཀོག་རྒྱུ་བྱུང་། 
དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཉྤེ་ཆར་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་བྱུང་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཡང་ང་ལ་འབྱོར་སོང་། དང་
པོ་ང་རང་ཚོས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཞུ་སོར་བས་སྐྱོན་བརོད་བྱས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་
གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་ཡག་པོ་བལྟས་ཡོང་དུས། 
གནད་དོན་ཆ་ཚང་བདྤེན་པ་མྱིན་པ་གང་ཡང་རྤེད་མྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གནད་དོན་
མང་ཆྤེ་བ་ལ་ང་ཚོས་ཡག་པོ་བལྟས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་སྐྱོན་གནད་དྤེ་ཚོ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་པ་ར་འཕོད་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཉྤེ་ཆར་
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་མ་གྱིར་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་འགན་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་དྤེ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Battery དང་ UPS 
དྤེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པུའྱི་གནད་དོན་རྤེད་མྱི་འདུག ཅ་དངོས་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ཉོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཉྤེན་སྲུང་ཡྱིན་པའྱི་ཁུལ་གྱི་ AMC 
ཅ་དངོས་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ཅྱིག་ལ་བཟོས་གནང་འདུག ད་ལྟ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། Battery དང་ 
UPS གཅྱིག་པུ་རྤེད་མྱི་འདུག Battery བཅུ་གསུམ་དང་ UPS ལྔ་ཉོས་གནང་འདུག དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་ AMC བཟོས་པའྱི་
སྐ ད ་ཆ ་བྱ ས །  ད ྤེ་བ ཞ ྱིན ་དུ ་ Oxygen Concentration, ECG machine, Patient monitor life plus, 
Delivery bed, Phototherapy, CLV bulb བཅས་གང་ལྟར་ཅ་དངོས་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བསྡོམས་ཏྤེ་དངུལ་འབབ་དྤེ་ཧྱིན་
སྒོར་ ༤༨༩༠༠༥ རྤེད་འདུག དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢༌༤༨ ཀྱི་དངུལ་འཐོལ་པ་སད་དྤེ་ཉྤེན་སྲུང་ཡྱིན་མདོག་བྱས་ཏྤེ་ AMC དྤེ་ ཧྱིན་
སྒོར་ ༤༠༣༣༢༩ སོད་གནང་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་པོ་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་
ལྟ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡང་བསྐྱར་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་དག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚང་མ་བལྟས་པ་
རྤེད། ཚང་མ་བཀོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཤོག་གངས་མང་པོ་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་
རྤེད།) ངས་གང་མགོགས་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གནད་དོན་འདྱི་གཙང་མ་མ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་ག་རྤེ་འདུག་ཟྤེར་ན། ས་གནས་ཡུལ་མྱི་གཉྱིས་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་ཞྱིག་ཁུངས་འཁོལ་འདུག དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་གནད་དོན་འདྱི་ཆ་ཚང་ར་འཕོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཡུལ་མྱིས་སྐྱག་རྫུན་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཐོན་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་གང་ཙམ་གྱིས་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན་ Seon technology battery དྤེ་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ 
Okaya power.com ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ Company རང་གྱི་དྲ་རྒྱ་ནང་ལ་དངུལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱིས་གནང་འདུག ཉོ་རྒྱུ་
དྤེ་ Okaya battery 150 AH model XL 6000 T རྤེད་འདུག འདྱི་ལ་གོང་ཚད་དྤེ། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཐོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱས་ནས་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། ཡང་བསྐྱར་དྤེ་
ཚོ་གཙང་མ་ཆགས་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་དུས། གཙང་མ་ཆགས་མྱི་
འདུག) ངས་ཞུས་པ་དྤེ་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་རྤེད། ག་པ་གང་སར་བཀའ་ཤག་གྱི་
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བཅད་ཁ་དྤེ་དྲང་བདྤེན་རྤེད་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དཔང་རགས་བཏོན་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་བཞྱིན་འདུག དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་
པོ་ཁབ་གནང་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལན་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་གཙང་མ་གཙང་རང་ཞྱིག་བཟོས་ཏྤེ། ང་ཚོས་ཐག་བཅད་པ་དྤེ་
དྲང་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་རྤེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སོ་སོར་ཁུངས་
སྐྱྤེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་གང་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། 
Company རང་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་ཉྤེན་སྲུང་སོད་ཀྱི་འདུག དངུལ་འཐོལ་པ་སོད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན། okayapower.com ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འདུག གོང་ཚད་དྤེ་ག་རང་སོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་བཞྱི་ལྷག་ཅྱིག་གྱི་ཉྤེན་
སྲུང་རག་བསྡད་ཀྱི་འདུག Okaya battery ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་རྒྱུར་ AMC སོད་ཀྱི་མྤེད་ལ་སོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡང་མྤེད། ཡག་ཐག་ཆོད་འདང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཁོང་ཚོའྱི་ཁབ་བསགས་བྱས་པའྱི་སྐབས་ལ་ Chaltey 
rahey zindagi གང་ལྟར་ལོ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔ་དཀའ་ངལ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་
སད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་ཁོམ་རའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠།༢༠ ལྷག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གནད་
དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག སན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་རོགས་དངུལ་གྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་པོ་འདུག རོགས་དངུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་འདྱིར་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠༠༠༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག ས་གནས་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་རད་བྱས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། 
ཐོ་ནང་མྤེད་པའྱི་དངུལ་ག་ཚོད་བླངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་མཐའ་མ་དྤེར་རོགས་ཚོགས་བཞྱི་ནས་འབུམ་ ༡༩ ལྷག་ཙམ་བླངས་
འདུག དྤེ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ནང་ལ་གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པ་ནས་
གཅྱིག་བྱས་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་སྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་པ་དྤེ་ཧ་ལམ་མ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་འགན་འཛིན་
ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྲང་པོ་མྱིན་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་གྤེང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་དྤེ་གཙང་མ་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ Tarun ཟྤེར་བ་སན་བཙོང་
མཁན་དྤེས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་ཀྱི་འདུག མགོ་བདྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་སྐད་ཆ་
འདྲ་མྱིན་མང་པོ་བཤད་འདུག ཁོང་རང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་པོའ་ིཟུར་འཛར་ ༡༣ ནང་ལ་ Tarun ཁོ་རང་གྱིས་ལོག་ཟ་སོད་
མ་མོང་། གཉན་ནད་རྤེག་དུག་ཉྱིན་མོར་སྒོར་མོ་ ༥༠༠༠ ཞྱིག་ཞལ་འདྤེབས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཆུ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་
ཞྱིག་མ་གཏོགས་སད་མྤེད་ཅྤེས། ཉྤེ་ཆར་ཁོ་རང་ལ་ཞུས་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་སན་པ་ཞྱིག་ལ་ནག་ཉྤེས་ཕོག་ནས་
ཕྱིར་ཕུད་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཟྤེར་དུས་གནད་ཡོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱས་ནས། ང་རང་ཚོས་ཐག་གཅོད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
བྱས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ Tarun མགོ་བདྤེ་བྱས་ཏྤེ་གོང་ཆྤེན་པོ་རྒྱབ་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མ་གྱིར་ས་གནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གནད་དོན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སོ་
སོས་འདྱིར་གྤེང་བ་རྤེད། ཀོ་ལྱི་གྷལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཚར་འདུག ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་པས་ 
Forensic Lab ལ་བལྟས་ཏྤེ་ཡར་སྤེབས་ནས་ Forensic Lab ཀྱི་གྲུབ་འབས་གང་བྱུང་བ་དྤེར་ང་གཉྱིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་
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ཡོད་ཅྤེས་འབྤེལ་ཡོད་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁས་བླངས་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་ཡྱིན་པ་དང་གང་ལྟར་ཀོ་ལྱི་
གྷལ་གྱི་སན་ཁང་དྤེ་མ་གྱིར་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིག་པ་ལུགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཆུ་ཟགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོག་ཆ་ཚང་
འཚིག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་དོན་ཞྱིབ་ཕ་རྤེ་རྤེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་བལྟས་ཡོད། མ་བལྟས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་
རྤེད། ཚང་མ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་རོབ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། 
རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་དྤེའྱི་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གང་ཡང་གསུངས་
མ་སོང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བྱུང་རྱིམ་དང་དྤེའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕྤེབས་སོང་། 
ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་དྤེ་མ་ཕྤེབས་རང་
ཕྤེབས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བསམས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྤེབས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་
ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་འབྤེལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་
རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ལ་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅད་ཁ་གནང་བ་འདྱི་རྒྱུན་
ལས་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགྱིག་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། གང་ལྟར་བཅད་ཁ་དང་ལྷན་དུ་ཕྤེབས་པ་
རྤེད། ཡང་ན་བཅད་ཁ་དྤེ་འགྱིག་ཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་བཅད་ཁ་དྤེ་འགྱིག་མྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་ཡོང་དུས། བཅད་ཁ་དྤེ་ལ་མ་འགྱིག་པར་ངོས་འཛིན་གནང་བ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ན་འགྱིག་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟྤེ་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་བྱས་
ཏྤེ་མ་འགྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏྤེ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅད་ཁ་གནང་བ་དྤེ་ལ་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ། ཡང་བསྐྱར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་དགོས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་དུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་ལ་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ལམ་སྟོན་གཉྱིས་ཤྱིག་འདྱིར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ལམ་སྟོན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་
གསལ་པོ་གསུངས་གནང་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་གོས་ཚོགས་སུ་བསྣམས་ཕོགས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་
པ་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཏྤེ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་བསྣམ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ་མཐའ་མ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་བདྤེའྱི་
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རྒྱབ་གཉྤེར་དང་བཅས་ཏྤེ་ཁུར་ཤོག་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་དྤེ་མཉམ་དུ་ཡོད་དགོས་པ་རྤེད། རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཁུར་ཤོག་མ་
གསུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་དགོས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་
བསྣམས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོང་དུས། ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཕུལ་།ཤྤེས་སྟབས་མྤེད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྤེབས་
སྟངས་དྤེ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་ཕུལ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་གནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་གྲུབ་
ནས་སྙན་ཐོ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་རོགས་པ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་དགོས་པ་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་བློ་ཞྱིག་འཁོར་སོང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་སྟྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ཐག་གཅོད་ཀྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ལ་གནང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་སྟྤེ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་
འགོ་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིའོག་ལ་ལས་བསྡོམས་སུ་གསུངས་
པ་རྤེད། ལས་བསྡོམས་སུ་ཟྤེར་དུས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསྡོམས་དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ལས་བསྡོམས་དྤེ་
ཕྤེབས་དུས་ལས་བསྡོམས་སྒང་ལ་བགོ་གྤེང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མ་ཆགས་རང་ཆགས་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་
སྙམ། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་ང་རང་གྱིས་མཐོང་སྟངས་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཡང་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་ལ་
འགོ་ས་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལས་བསྡོམས་ཞྱིག་བསྣམས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བསྡོམས་སྒང་ལ་བགོ་
གྤེང་གནང་སྟྤེ་མཐའ་མ་དྤེར་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐག་གཅོད་དྤེ་ག་རྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་གནང་གྱི་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་སྟངས་ཀང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་
གང་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གསལ་ཁ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། གོ་སྐབས་ཡང་བསྐྱར་བཞྤེས་པ་རྤེད། བསྡུས་པ་ཞྱིག་
གསུང་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་རྨོག་
རུ་བསྟན་པ་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྤེན་པས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། གཙོ་བོ་བཤད་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནད་འགག་དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་གྱི་སན་ཁང་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ཐོག་མ་ནས་ཚོར་སྣང་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། སོན་མ་གོས་ཚོགས་
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འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། བསྐྱར་ལྡབ་བྱས་ཏྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་གནད་འགག་ངོ་མ་དྤེ་ཕ་རོལ་དྤེ་བཞག་ནས་དྤེ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དག་ཅྱིག་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དྤེ་སོན་མ་ནས་བྱུང་སོང་། 
ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་དྤེ་ཚོར་སྣང་རྤེད། ཚོར་སྣང་གཅྱིག་པུ་རྤེད། ད་ལྟ་
གང་ལྟར་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟྤེ་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཐག་གཅོད་སའྱི་གཞྱི་ར་གང་ཡང་ཡོད་པ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སོན་མ་ཡང་དྤེ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་དྤེ་ག་རང་དྲན་གྱི་འདུག  དོན་དག་རོག་པོ་དྤེ་ཡང་ན་འགྱིག་འདུག་
ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། ཡང་ན་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་སོན་ལ་འགོ་ཚར་བ་རྤེད། 
གཉྱིས་ཀ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་རྤེད། དྤེ་གཉྱིས་ཀ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་གཅྱིག་འགྱིག་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། གཉྱིས་ཀ་འགྱིག་པ་ཁོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གཉྱིས་རྦད་དྤེ་ལྡོག་ཕོགས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་
དག་ཁོ་རང་ལྡོག་ཕོགས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཀང་དངོས་གནས་ཀྱི་
འགན་ཁུར་ས་དྤེ་ལ་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་བཟོ་ལྟ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ར་བ་
ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྦད་དྤེ་ལྡོག་ཕོགས་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཉྱིས་ཀ་བང་བསྱིགས་ཏྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
བཤད་འདུག་ཅྤེས་འགོ་སྟངས་དྤེ་སྱིར་བཏང་གསར་འགོད་པའྱི་ལས་ཀ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ཐག་གཅོད་དྤེ་ལ་མཐའ་མའྱི་འབབ་ས་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕ་གྱི་ནས་འདྱི་བཤད་ཀྱི་འདུག 
དྤེས་དྤེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་གཅྱིག་པུས་བསྐྱར་དུ་གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་རོག་དྲ་ཞྱིག་ཡོད་འདུག་བསམ་
པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ཐག་གཅོད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་བཞག་ཟྤེར་བ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་གང་ལྟར་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མྤེད། གང་ལྟར་སྐྱོན་གནད་མཐོང་བ་དྤེ་སྐྱོན་གནད་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
འདྱི་འགྱིག་འདུག་དང་འདྱི་ནོར་འདུག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སོན་མ་ཨང་དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། 
འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་གྱི་དོན་དག་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེའྱི་དོན་དག་དྤེ་ཕར་བཞག་ནས་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་ཁ་བསྒྱུར་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དྤེ་སྐྱོ་པོ་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད་བསམས་ནས་དྤེ་ང་རང་གྱིས་གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མ་རག་
པར་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ངས་དྤེའྱི་བར་དྤེ་ལ་གཅྱིག་བརྤེད་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་གསུངས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
བཀའ་ཤག་གྱི་བཅད་ཁ་དྤེ་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
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ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཅད་ཁ་དྤེ་ལ་འགྱིག་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡང་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་
དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་སྙན་ཐོ་
གཟྱིགས་མཁན་གྱིས་གཟྱིགས་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་གསལ་རང་བཀོད་བཞག་ཡོད་
བསམ་གྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་མཐོང་བ་དྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་ལ་
སྦུག་སྦུག་དང་སུབ་སུབ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ནང་གང་མཐོང་གྱི་མྤེད་
ན། གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད། གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་ལའང་གསུངས་པ་
རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཡང་བསྐྱར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་དག་ཁ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྐོར། དོན་དག་ཁ་བསྒྱུར་རྒྱུ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་འབད་
བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁ་སང་སོན་མ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་སྤེབས་པ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་རྤེད། 
བཅད་ཁ་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་གནད་དོན་
གཞན་པ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། དྤེ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་འགན་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་བཞག་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། དོན་དག་དྤེའྱི་སོན་ལ་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བྱུང་བ་དྤེ་ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གནས་ཚུལ་སྤེབས་པ་དྤེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་
བཅུག་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཁ་བསྒྱུར་བའྱི་གནད་དོན་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་
རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་བསྡད་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བཙུགས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ། སྙན་ཐོ་
གཉྱིས་ཀ་ནས་གཅྱིག་ཀང་ཉྱི་མ་དྤེ་རྱིང་ཕན་ཆད་དུ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། ནང་དོན་ཡང་སང་ལམ་བར་ནས་གཅྱིག་རྤེད་འདུག 
གཉྱིས་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་ཕྤེད་ཀ་ཕྤེད་ཀ་རྣ་བས་ཐོས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཤྤེས་རོགས་མྤེད། ཤྤེས་རོགས་ཡོང་རྒྱུར་འདོད་པ་
བྱས་ཏྤེ་རད་གཅོད་ཡང་བྱས་མྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདྱིའྱི་སོན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བཞྱིན་པ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ལ་
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སྤེབས་དུས་འདྱིར་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་ཐག་བཅད་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་དྤེ་འགོ་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉྤེར་ཕུལ་མཁན་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དྤེ་སྤེབས་པ་དང་རྤེས་མ་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་ཏྤེ་འདྱིའྱི་རྤེས་མ་དྤེར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐྤེངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་བསྡོམས་འདྱི་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ས་ས་ཉྱིད་
ནས་ཚོགས་འདུ་སོན་མ་མ་གོལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། རད་གཅོད་བྱྤེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། 
དྤེ་བཞྱིན་དུ་རད་གཅོད་བྱྤེད་མ་དགོས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་རྤེས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལས་བསྡོམས་གཉྱིས་ཀ་སགས་ཏྤེ་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་རང་གྱི་ངོས་ནས་
ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་སྲུང་པ་དང་ཕོགས་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཤད་པ་དྤེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྐད་ཆ་འབྱུང་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག དྤེ་ཚད་མཐོན་པོའ་ིསྒང་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་དྤེ། དྤེ་མ་གཏོགས་སོན་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། རྤེས་མའྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྦད་དྤེ་ནག་ཁུང་བྱས་ཏྤེ་བསྡད་ས་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བསྡད་མ་དགོས་པ་
དྤེ་ཡག་པོ་ཧ་ཅང་བྱུང་འདུག དྤེ་ལྟར་ཞུས་པའྱི་མཇུག་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མ་གྱིར་སན་ཁང་དྤེར་ཐག་གཅོད་དྤེ་ཐག་
གཅོད་གཙང་མ་བྱས་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་དྤེ་ལ་ཐག་གཅྱིག་ཆོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མ་གྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་དྤེ་ག་རང་དོན་ལ་གནས་འདུག་ཅྤེས་
དྤེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བལྟས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ལས་ཀ་ཕན་ཙམ་ཞྱིག་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ཕན་བུ་འགྱིག་མ་འགྱིག་གྱི་གནས་
ཚུལ་ཙམ་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་འགལ་ཟླ་ཆྤེན་པོ་བཟོས་བཞག་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉྤེན་བར་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། སོབ་གསོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེས་ཐག་ཆོད་འདུག མཐའ་མ་དྤེར་དྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱིས་བདམས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། སྐབས་གསུམ་པ་ལ་ཁ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་ཧ་གོ་བ་དྤེ་དམ་བཅའ་བླངས་པ་གཞྱིར་བཞག་བཤད་ཡོད་
བསམ་པའྱི་སོབས་པ་ཡོད། འདྱི་མཇུག་འཁོངས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་རྱིང་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་དམ་བཅའ་བླངས་པ་
དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ས་མ་རྤེད། གནད་དོན་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་དག་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ཚར་བར་བརྤེན། བསྐྱར་ལྡབ་དང་མང་པོ་བཤད་ནས་དགོས་པ་རྒྱུ་
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མཚན་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རོགས་ཞྤེས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དྤེ་ལ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་ལན་གང་ཡྱིན་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
འདྱི་འདྲ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་པར་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གནང་ནའང་གནང་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་
རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སུ་ནོར་བ་རྤེད་དང་སུ་འགྱིག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སོན་མ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་ཞྱིག་གྱིས་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་འདྱིའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ཚོ་ལ་ཞུས་ཏྤེ་སྱི་འཐུས་ཚོས་བསྣམས་ཕྤེབས་
ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁོ་རང་ལ་ཉྤེས་པ་བཏང་བ་དྤེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་ལ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འགྱིག་ཡོད་མྤེད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། བརྒྱུད་
རྱིམ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་ལ། ངའྱི་རོག་དྲ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བློན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
དྲུང་ཆྤེས་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པའྱི་སྤེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་པ་བྱུང་
སོང་། ཁ་གསལ་ནང་གསལ་ཞྱིག་དང་གཙང་མ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་པ་དྲན་སོང་། བྱས་ཙང་ངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། 
གོ་ཐོས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་རང་ཉྱིད་རོག་གྤེང་འདྱིའྱི་ནང་འཐྱིམ་ཡོད་མྤེད་དང་། བཀའ་བློན་ལ་སོགས་པར་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་དྲུང་ཆྤེ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་མྤེད་གནས་འདུག་པ་དྤེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིན་ཚེ་བཀའ་བློན་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་དྲུང་ཆྤེས་གནང་ན་འོས་བབ་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡོད་ཚེ་དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ངས་
སྐར་རགས་མྤེད་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་དག་སྐུལ་ལྕག་ཐྤེབས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དང་མ་འོངས་
པར་རོག་དྲ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕུལ་བ་རྤེད། འདྱི་ལ་བཀའ་ལན་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
གསན་པར་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་རང་ཉྱིད་རོག་དྲའྱི་ནང་འཐྱིམ་གནས་གསན་ཐོས་བྱུང་བ་དྤེ་གསན་ཐོས་ལྟར་བདྤེན་
པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ལ་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གོ་ཐོས་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་
བཀའ་བློན་ལ་སོབ་གསོའ་ིཚུལ་དུ་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གོ་རྒྱུ་འདུག རོག་དྲའྱི་
ནང་ལ་འཐྱིམ་མྤེད་ན། སོབ་གསོ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ། གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐོའ ་ིཐད་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་གསོལ་ལྕོག་མདུན་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མས་གསན་གྲུབ་པ་རྤེད། གཟྱིགས་གྲུབ་པ་རྤེད། 
འགྤེལ་བཤད་མ་འདྲ་བ་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། ཤྤེལ་སྒོ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཟྤེར་ན། ཤྤེལ་སྒོ་
དྤེ་ལ་ངས་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་རང་འཇགས་མཐོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག  ད་ལྟའྱི་
བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་འགོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཤྤེལ་སྒོ་དྤེ་ལ་སུས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་
པ་འདྲ་ཞྱིག སོ་སོའ་ིགདོང་པ་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་གྱི་གདོང་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་
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ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བློ་ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སུས་ག་རྤེ་དགོངས་ཀང་ངས་འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ལས་
སོས་པའྱི་ངས་ཆ་ཤས་གང་ཡང་ལྤེན་རྒྱུ་མྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་འམ་ལས་བསྡོམས་དྤེ་མར་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཕུལ་བ་
རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་འདུག་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་དང་། དངོས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་
ལ་བསྡད་མཁན་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་སྱི་སྤེམས་ཁུར་ནས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་འགན་བཞྤེས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་འདྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྲྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་བཅད་ཁ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། བཅད་ཁ་བཏང་བ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག་
དང་མྱི་འདུག་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་བྱས་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མར་
བཅད་ཁ་བཏང་བ་དྤེ་ལ་ཡག་ཉྤེས་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག གསལ་པོ་བཟོ་མ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་ངའྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་
ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་
དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་སྐབས་ལ་སྐད་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིསྒང་ནས་བཤད་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡང་ལས་གཞྱི་
དྤེ་མཇུག་བསྱིལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་མཐའ་མ་དྤེར་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ལ་ཁ་བཏགས་གཡོག་
དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་འདྱིར་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ངའྱི་མཐའ་བསྡོམས་ཀྱི་དྲྱི་
བ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ལ་བཅད་ཁའྱི་ཐོག་ནས་ཉྤེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གནས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་གསོག་དངུལ་སོགས་གཞུང་བཞྤེས་བཏང་བ། དྤེའྱི་སྒང་ལ་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་བྱ་རྒྱུ་
བཅས་ཉྤེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྤེའྱི་སྒང་ལ་བཤད་དགོས་པ་འདུག་གམ། 
གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཐྤེངས་མ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།) ལགས་སོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་གཅྱིག་
མ་གཏོགས་མྤེད། ཉྤེས་པ་དྤེ་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་བཏང་བ་རྤེད་དམ། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ནོར་འཛོལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཏང་བ་
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རྤེད་དམ། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་ནས་བཏང་བ་རྤེད་དམ། ལས་དོན་བྱས་པའྱི་ནོར་འཛོལ་གྱིས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་རང་
ང་ཚོས་མར་དྤེབ་བཀགས་བཞག་པ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་
དྤེ་དྲང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམ་པའྱི་སོ་སོ་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཚོ་བྱྤེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་གྱི་རོག་གྤེང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་ལ་བསམ་
ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། སོ་སོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འཁྲུན་ཐག་མ་ཆོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡོངས་
རོགས་གང་ནས་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། ངས་ནོར་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ལ་བསམ་བརོད་ཀྱི་རང་དབང་ཡོད་དུས། ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དྤེ་དག་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཅྤེས་ཕྲུག་ལངས་ལ་བཏང་བའྱི་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། གཅྤེས་
ཕྲུག་ལངས་ལ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་རྒྱུ་དྤེ། ཐོག་མ་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་རོག་གྤེང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་
བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ལན་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་
གྱི་རོག་དྲའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཡྱི་གྤེ་ནང་ལ་ཡྱིན་མྱིན་གསུང་རྒྱུ་
གང་ཡང་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁ་སང་ནང་གནས་གསུངས་དུས། ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་ནང་གནས་ཀྱི་རྱིམ་པ་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་གསང་བ་ཉར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ནང་གནས་ཞྤེས་
བྱིས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དོ་བདག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་ས་གནས་སུ་དཔལ་ལྡན་
འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ཞུས་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་དང་། མ་ཞུས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོས་གལ་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་བཏང་
བ་ཡྱིན་ནམ། གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང་། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སྟངས་
ལ་གཞྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་དྤེ་ཕྤེབས་པ་འགྱིག་མ་སོང་། ངས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཞུ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་རང་གྱིས་གཏོང་རོགས་གནང་ཞུས་པའྱི་གོ་སྟངས་།ཤྱིག་གོ་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་
གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་རླུང་ར་ཆགས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ང་མ་གྱིར་རྒྱུགས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་བཏང་བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་བའྱི་རྤེས་འབྤེལ་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱ་དགོས་པར་ཐུག་ནས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཞྱིབ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེར། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུག་
གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་བཙུགས་རྒྱུར་ངོས་ལྤེན་ར་བ་ནས་མྤེད་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་
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བསམ་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུག་གནང་རྒྱུར་དགོས་གལ་མ་གཟྱིགས་པ་
མ་ཚད་མོས་མཐུན་ཡང་གཟྱིགས་མ་སོང་ཞྤེས་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ། ཁ་སང་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཟག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། སྱིག་འཛུགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འདྱི་གནད་འགག་དྤེ་ལ་ཐུག་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་མ་
འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་འོག་ནས་གནང་སྒོ་གནང་སྟངས་དྤེ་ཚོ་མཉམ་དུ་འགན་ཁུར་ནས་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་གཅྤེས་ཕྲུག་སྐྱག་ལངས་སུ་བཏང་བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་སོང་། 
དྤེར་བརྤེན་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ལྷག་སོང་ཞུས་པ་དྤེ་ང་རང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། དགོངས་སྤེལ་ཞུས་ནས་དྤེང་སྐབས་ཚང་མ་ལ་དག་གྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་མང་ཆྤེ་བ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་
བབ་ནང་མྤེ་འཁོར་ཞྱིག་བརབ་ཆག་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན། མྤེ་འཁོར་བཀའ་བློན་དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། 
མྤེ་འཁོར་གཏོང་མཁན་བཀའ་བློན་དྤེ་རྤེད་དམ། མྤེ་འཁོར་དྤེ་གདོང་ཐུག་བྱྤེད་མཁན་བཀའ་བློན་དྤེས་གནང་བ་རྤེད་དམ། སོ་
སོས་ཤྤེས་ཚོད་ལ་རང་ཉྱིད་ལྷན་ཁང་དྤེའྱི་འགོ་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཟང་སོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་ཡྱི་འདུག དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ཕག་ལས་མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པ་ཡོངས་རོགས་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་པའྱི་སྙན་
ཐོའ་ིནང་ལ་རྱིམ་པ་བྱས་ཏྤེ་མར་བསྱིགས་ནས་བཞག་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ར་བའྱི་འཚོ་བྱྤེད་འགན་འཛིན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་
རྤེད་དྤེ། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་དངུལ་གྱི་གཏོང་ལྤེན་དྤེ་དག་མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ལས་ལྷག་པ་
ཞྱིག་འདྱི་ནས་མར་ཀོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོ་མཁྤེན་པའྱི་བདག་པོ་རྤེད། འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་ཁོར་ཡུག་དྤེ་མྱི་
མང་གྱི་འཕོད་བསྟྤེན་དང་མ་འཚམས་པ། བརག་ཅན་དང་རྱིག་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱིས་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་
གྱི་སན་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག གང་ལྟར་དྤེ་དག་ཚང་མ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་
གྱི་འགན་རྤེད་བསམས་ནས་ངས་བཟང་སོད་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་འདུག་ཞུས་ན། སྱིར་བཏང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་སྤེབས་
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པ་དྤེ། དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་ཐོ་དྤེ་འབྱོར། དྤེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་
མྱི་འདུག་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་བཙུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་འདྱི་སོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་རྒྱུན་ལས་མ་རྤེད་དྤེ། གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་བཅད་ཁ་དྤེ་མར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ལ་གནང་སྟྤེ། ཐག་གཅོད་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ངོས་ལྤེན་གནང་སྟྤེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གོ་རྒྱུ་འདུག ངོས་འཛིན་གནང་ཚར་
བའྱི་རྤེས་ལ་ཡང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་དྤེ་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་སོང་བསམ་པའྱི་
ཚོར་སྣང་དྤེ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཏྤེ་སྙན་ཐོ་དྤེ་འདྱིར་འབྱོར་བ་རྤེད། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ད་ལྟ་སྙན་ཐོ་དྤེ་མར་ཀོག་དུས་གནས་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་བློན་ཁོ་རང་
གྱིས་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་མྤེད། རོགས་པ་མྱི་གཉྱིས་དྤེས་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་མྤེད་ཁོང་གྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་ཚོགས་
གཙོས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དྤེ་ལྟར་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀོད་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་བློན་གྱིས་སྡྱིགས་ར་
བསྐུལ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་རོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་བའྱི་འགན་དྤེ་བཀའ་བློན་ལ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དྤེ་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བལྟས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནས་མར་མང་པོ་རྒྱབ་བཤྱིག་
བརྒྱབས་ཏྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་རྤེ་བྱས་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་ས་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་འདོད་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིམཇུག་བསྡོམས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་
དྤེའྱི་ནང་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་དྤེ་ར་སོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པས་ཀོག་མྱི་དགོས་པ་བྱོས། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་མར་གསལ་བཤད་
གནང་དུས། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། བཀའ་བློན་གྱིས་ང་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་པ་དྤེ་ངས་བྱྤེད་སྟངས་ནོར་འདུག ནོར་བ་དྤེ་ལ་
ངས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ངས་བསམ་ན་དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད་དྲན་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བཀའ་བློན་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་གནང་སྟྤེ་དྤེར་དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་
བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ནས་མར་ལྟ་དུས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་སྐོར་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་
ཕོགས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ན། དྤེ་ས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
ཕག་ལས་གནང་མྤེད་པར་སན་པ་བྱས་ཏྤེ། གོ་བུར་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཡར་སྤེབས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་མཁྤེན་དང་
མ་མཁྤེན་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པ་དང་ཕར་འགངས་
དགོས་པ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་འགྱིག་མྤེད་པ་
སོགས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཉྤེན་བརའྱི་སོབ་གསོའ་ིཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་
པ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་གང་ནོར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་
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ཁོ་རང་གྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་པ་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དང་དྤེ་ལ་གཟྱིགས་
ནས་ཁོ་རང་ལ་ཉམས་མོང་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེས་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་
བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་དང་པོ་སོན་ལ་ག་རྤེ་བསམ་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་
ཏྤེ་དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བློན་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏྤེ་མགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་དུས། 
ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་རྤེད་བསམས་སོང་། དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་རྤེད་
མྱི་འདུག ང་པ་དྤེ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ཁོ་རང་གྱི་དངུལ་འབོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཆད་པ་དང་དྤེ་འདྲ་རྤེད་འདུག 
བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་བཅད་ཁ་དྤེ་བཏང་མྱི་འདུག དྤེ་དུས་ཚོད་ལ་བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ངོས་ལྤེན་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་བཅད་ཁ་དྤེ་མཇུག་བསྐྱལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་
གཅོད་གང་བྱས་པ་དྤེ་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ལ་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་ལ་མ་འགྱིག་པ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག བཀའ་བློན་ཁོ་རང་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྤེན་གནང་སྟྤེ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་དོན་མ་
འགྱིག་པ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་འོངས་པར་ཁོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཉྤེན་བརའྱི་སོབ་གསོ་བཏང་གནང་བ་རྤེད། དྤེས་མ་འགྱིག་པ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ག་རང་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་ངས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འགྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། ངས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་པ་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་ཚར་བ་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དྤེའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ལས་ཀ་རོགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ག་རྤེ་གནང་དང་མ་
གནང་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ལས་ཀ་ཡང་རོགས་པ་རྤེད་ལ། དུས་ཚོད་ཀང་
དྤེའྱི་ཉྱིན་རོགས་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་མྤེད་པ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་ངས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་
གང་ཡང་མྤེད། འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནང་ཕོགས་མ་འགྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་སྟྤེ། ངས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། 
གོང་དུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འབབ་ས་འདྲ་པོ་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་དྤེ་དག་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མ་འགྱིག་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་དུས། 
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དྤེ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྣམས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་མ་བསྣམས་ནས་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་ལས་
བསྡོམས་དྤེ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འདྱིར་གནང་བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་དག་རོག་པོ་
འབབ་ས་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ལས་བསྡོམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་
ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་མ་འགྱིག་པ་ཤ་སྟག་ཅྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འགྱིག་མ་སོང་། ཕ་གྱི་འགྱིག་མ་
སོང་། ལས་བྱྤེད་སྤེམས་ཤུགས་ཆག་བཅུག་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བརབ་གསྱིག་བཟོས་སོང་། འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་
གྱི་རོག་དྲ་དྤེ་དག་ཚང་མ་མགོ་བཙུགས་མཁན་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་རྤེད། རོག་དྲ་དྤེ་དག་ཚང་མ་འགྱིག་མ་སོང་ཞྤེས་
སྙན་ཐོའ་ིམགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་མ་འགྱིག་པ་ཤ་སྟག རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་འདྱི་ཚོགས་ཆུང་གཞན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་མཁན་མ་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་མ་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་འགྱིག་མ་སོང་ཞྤེས་མ་འགྱིག་པ་ཤ་
སྟག ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོ་བར་སོང་ནས་ཉྤེན་རོག་པ་ PSO།ཁྱིད་དྤེ་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་འདྱིར་བསྟན་ཡོད་པ་
རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡང་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཤོག་གངས་ ༥༨ ལ་དྤེ་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་
ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས་ང་ཚོས་འདྱིར་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་འདྱིར་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ལ་ནོར་འཁྲུལ་
ཡོད་པ་གསལ་པོར་ར་འཕོད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་མཇུག་བསྡོམས་ཁོ་རང་གྱི་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་གསལ་བ་ཞྱིག་ག་རྤེ་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱི་བསམ་པ་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་གཞྱི་ནས་བགོ་གྤེང་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད་དྤེ། སྙན་ཐོ་
འདྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁུར་ཡོང་བ་རྤེད། དྤེ་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕོད་བསྟྤེན་
བཀའ་བློན་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་མྤེད་པའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསྣམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ད་ལྟའྱི་འདྱི་བཀའ་བློན་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་དུས། གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏྤེ་དྤེ་ནས་ཐག་ག་རྤེ་ཆོད་ནའང་
དྤེ་ལྟར་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཙུགས་གནང་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པའྱི་
ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་
མར་བལྟས་ཡོང་དུས། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་སྙན་ཐོ་འདྱི་སོག་སང་གནང་སྟྤེ་མྱུར་པོར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིག་ཆ་
ཤོག་ངོས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མར་སོབ་སོང་བྱྤེད་དགོས་དུས་མར་མྱུར་པོ་ཞུས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འོག་གྱི་མདོར་
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བསྡུས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་གསལ་བལྟས་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་གནང་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཕག་
ལས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ངོས་ལྤེན་གནང་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་སོན་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་བཞག་པའྱི་ནང་གསལ་པོ་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག་བསམ་པ་
ཞྱིག་འདུག དྤེ་ནས་དྤེ་རྱིང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་སའྱི་གང་ཟག་ལྟྤེ་བ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་
རྤེད། ཁོང་གྱིས་སྐབས་སྐབས་སུ་སོ་སོར་བཀོད་ཁབ་གནང་མ་ཐུབ་པ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་གནད་
བྱུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་བསྟན་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ང་ལ་མང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དྤེ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་
འདུག་གསུངས་འདུག བོད་གཞུང་གྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱྤེད་པ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གོ་གནས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་གཞུང་ལ་དབུ་སྐོར་
ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཆྤེན་པོ་མྤེད་ན་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། དྤེ་ལས་ནོར་འཁྲུལ་ཆྤེ་བ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནོར་འཁྲུལ་མྱིན་
ན་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། ངའྱི་དོན་དག་གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས་མ་གྱིའྱི་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དྤེས་སྒོར་མོ་ ༣༤༠༠༠༠ 
ལྷག་ཙམ་རྐུན་མ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཁོས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་ཡོད་པ་ཤྤེས་ཀྱི་
འདུག གསལ་པོ་ངོས་ལྤེན་གནང་འདུག ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ཡྱིས་ངོས་ལྤེན་གནང་འདུག་ལ། སོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་
པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་རྐུན་མ་ལ་ཁ་བཏགས་གཡོག་སྟྤེ་ཁོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ། དྤེར་བརྤེན་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་དྤེ་དག་ཤར་ལ་བཞག་ནས་གཏོར་མ་ནུབ་ལ་
བརྒྱབས་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དགོངས་བཞྤེས་ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འཕོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་སྐོར་བཏང་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང།  རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། མང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐོ་འདྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་གནང་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཕོགས་བསྡུས་ཤྱིག་སྤེབས་དགོས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། 
འདྱིའྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ། རྒྱུན་ལས་ནས་སྣོན་འཕྱི་བྱས་ནས་འདྱིར་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ལྟར་སྤེབས་
དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་
འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་རང་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་
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གནས་ཚུལ་འདྱི་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་འགན་ཆྤེ་ཙམ་དང་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེ་ཙམ་བཞྤེས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  
གནས་སྟངས་འདྱི་སྤེབས་དོན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་སྱི་ཐུན་མོང་གྱིས་བཙུགས་ན་ཞྤེས་
གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་འདྱི་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་འདྱི་སྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་
དྤེར་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དངོས་གནས་བྱས་ན་འདྱིར་འདྲྱི་རད་དང་འདྱིར་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་མཐོང་
ཚུལ་འདྱི་བཀོད་དགོས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་རྤེད། དོན་དག་དོན་གྱི་སྙྱིང་པོ་འདྱི་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ན། གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་རྤེད། འདྱི་འགྱིག་དང་འདྱི་མ་འགྱིག་ཅྤེས་ངས་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག འདྱིར་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱིར་ངོས་འཛིན་ངོས་བཞྤེས་གང་འདྲ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་
འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་ངོས་འཛིན་ངོས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་གྱི་རྤེད། འདྱི་གནད་འགག་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་གཅྱིག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་དུས། ཐག་གཅོད་གཅྱིག་སྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་
འགོས་ལ་བལྟས་ནས་གང་ལྟར་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་སྤེབས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་སོན་མ་ལ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕལ་
ཆྤེར་ངས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་
ཚོགས་ཆུང་འདྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། 
སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་ག་རྤེ་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སོན་མ་འཕོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་གནད་དོན་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་
གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་མར་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་ནས་ཕག་ལས་དྤེ་དག་དངོས་གནས་ཞྱིབ་
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ཚགས་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས། དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ར་འཛིན་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་བཅད་ཁ་བཏང་
ཟྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཅད་ཁའྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་དག་སྤེབས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་ཁ་གཞན་
མྤེད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྤེ་ལ་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱུན་ལས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་ངོས་བཞྤེས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དང། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ཕག་ལས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གསལ་པོ་བཟོས་
ཅྤེས་གོས་ཚོགས་སུ་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་ནའང་འདྱི་ཕག་བསྟར་བྱུང་མྱི་འདུག། བྱས་ཙང་རྒྱུན་ལས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
དགོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། འདྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
པའྱི་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ནས་ཕལ་ཆྤེར་བདུན་ཕག་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་རྤེས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་
བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཉྤེན་བར་ལྟ་བུ་སོབ་གསོའ་ིཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཕག་བྱིས་
ཕྤེབས་རྒྱུ་ཕྱིས་སོང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། རྒྱུན་ལས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཐག་མ་བཅད་སོན་ནས་འཚོ་བྱྤེད་
སན་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཅད་ཁ་འདྱི་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཉྤེན་བརའྱི་ཚུལ་དུ་སོབ་
གསོ་ཞྱིག་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ཧ་ལམ་དག་འགོ་བའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོ་མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དྤེ་དག་ལ་ཉྤེན་བར་གཏོང་དགོས་ཟྤེར་དུས། ཉྤེན་བརའྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་
འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་དུས། རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྤེས་མས་འདྱི་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཉྤེན་བརས་འཐུས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་གསོའ་ིཉྤེན་བར་འདྱི་གཏོང་རྒྱུ་ཕྱིས་སོང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
འདྱིས་མ་འཐུས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་མར་གཅྱིག་ཕྤེབས་ཡོང་སྐབས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུ་དྤེ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་རྤེད། འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོས་མྱི་འགོ་བསྐོ་
གཞག་བྱྤེད་དུས། ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་བུའྱི་མྱི་འབོད་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ངས་གོ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོ་སྤེལ་པོ་
གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་གནང་ཡོད་དུས། ང་རང་སྤེལ་ཀོབ་ས་བགོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ས་བགོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་ས་གནས་ལ་མྱི་སྡོད་ཟྤེར་ན་ཡོང་ས་མ་རྤེད་བསམས་ནས་ང་རང་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་སྡོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལ་ཉམས་མོང་ཆ་ཚང་བ་མྤེད་དུས། ཀུན་སོང་ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་
ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་ནོར་འཁྲུལ་རྤེད། ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཁོ་རང་གྱིས་ངོས་བཞྤེས་གནང་བ་རྤེད། 
བཤགས་པ་ཕུལ་དགོས་ནའང་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་འདྱི་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཏན་ཏན་གནད་དོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
རྤེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་ཟྱིན་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པ་ཡར་
འཛོམས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྦྲུལ་གྱི་མདུད་པ་དྤེ་སྦྲུལ་གྱིས་གཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་
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བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་སར་ཡང་ཉྤེན་བརའྱི་ཚུལ་དུ་ཕན་བུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་གནང་ནས་བཞག་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། སྱི་འཐུས་ནང་ནས་བགོ་གྤེང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མཐའ་མ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མང་
ཆྤེ་བས་གསུངས་ཟྱིན་སོང་བས་མ་ཞུས་དགོས་བསམས་བྱུང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་བར་དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༤༨ པའྱི་ནང་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་རོག་ཁའྱི་སྐོར་ཐག་མ་ཆོད་པར་ནར་ནར་མང་པོ་ཡོང་བསྡད་པ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་བྱ་
རྒྱུ་དྤེ་བདྤེན་པ་ར་འཕོད་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཉྤེས་པ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྐྱྤེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་བྱུང་འདུག་སྙམ། སོ་སོའ་ི
བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཞུས་ན་དྲན། ས་བགོས་ཀྱིས་རྤེན་པས་ས་གནས་སུ་དོ་བདག་བཅར་བ་ཡྱིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཞྱི་མོལ་གྱི་ཐོག་
ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོས་དྲྱི་བ་མང་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
གསུངས་ཀྱི་འདུག ངན་པ་ཚར་མ་བཅད་ན་བཟང་པོར་ནམ་མྱི་ལངས་ཟྤེར་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དྤེ་རྱིང་ངྤེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་
ཞྱིག་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ན། གཞུང་མང་གྱི་འབྤེལ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོས་གསུངས་
གནང་གྱི་འདུག རྤེས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་འདྱི་གཞྱི་རའྱི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལ་
གཟྱིགས་ན་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་ཤུགས་ལ་བལྟས་ན། ད་དུང་
ཉྤེས་པ་ཆུང་དྲག་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སོ་སོས་སྦུག་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འདུག་སྙམ་པ་
ཚོར་བྱུང་། དྤེས་རྤེན་པས་ཛར་ཛོར་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང། 
 གཉྱིས་པ་དྤེར་དྤེ་རྱིང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་ང་རང་གྱི་དོགས་པ་དང་བསམ་ཚུལ་གཉྱིས་བྱུང་སོང། གཅྱིག་འདྱི་ཆྤེས་
མཐོ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་སྙན་ཐོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཐོ་འདྱི་ཡོང་སྐབས་ཆྤེས་མཐོ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་
བརྤེན། ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཁོས་ཕ་གྱི་ལབ་ཀྱི་འདུག ཁྤེད་ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མཐོང་མ་སོང། ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་
ཟྤེར་དུས་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་གསལ་པོ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཉུང་དུ་གཏོང་ཤོག་ཅྤེས་ལབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། བགོ་གྤེང་ཡོང་སའྱི་ཕོགས་ལྟ་བུ་འདྱི་མདུན་དུ་བཞག་ནས་བགོ་གྤེང་མ་བྱྤེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་
བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང། གཉྱིས་པ་དྤེར་འདྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་པོ་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་ནས། འདྱི་ངོས་བཞྤེས་
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ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་ནམ་བཞག་རྒྱུན་དུ་དྲན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྙན་ཐོ་
འདྱི་སྙན་སོན་ཞུ་མཁན་དང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིའྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་རྒྱུན་ལས་སུ་ངོས་ལྤེན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གང་གསལ་གསལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་བློ་མ་
ཁྤེངས་པ་ཡྱིན་ན་བྱྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་ལ་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ར་བ་ལྟ་བུ་འདྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ག་
རྤེ་བཀའ་གནང་བ་འདྱི་རང་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་སོས་པའྱི་འཐོལ་པ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀའ་སྐྱོན་ཞྱིག་
ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཁོང་རང་ཚོར་མངགས་མྤེད་པ་ཞྱིག་བྱས་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་སྐྱོན་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཡར་
ལངས་ན་མགོ་བརབས་པ་རྤེད། མར་སྡོད་སྐབས་རྐུབ་བརབས་པ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕག་ལས་ག་རྤེ་སྐུལ་བ་
འདྱི་ནྱི་བྱས་པ་རྤེད། འདྱི་གསལ་བཤད་ནྱི་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་གསུང་རོགས་གནང། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་གྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་འཆར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་
གསུངས་གནང་སོང། དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་དྤེ་དག་ཡྱིད་ལ་འཇགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པའྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་བྱིས་འདྱི་སོན་ལ་འབྱོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ལའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། གཞྱི་
རའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་ལས་གང་འདྲ་གནང་བའྱི་ཚེས་གངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། བཀའ་ཤག་
གྱིས་བཅད་ཁ་བཏང་བ་དྤེ་དག་ ༢༠༡༤།༡༡།༢༥ ཉྱིན་བཏང་བ་དང། དྤེའྱི་སོན་ལ་གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་ཆྤེ་བ་གནང་ནས་ཧ་ལམ་ཐུགས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་དྤེ་ ༢༠༡༤།༡༡།༡༩ ཉྱིན་ང་ཚོ་མང་ཆྤེ་བར་
བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་
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བྱིས་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མར་བཅད་ཁ་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ ༢༠༡༤།༡༡།༢༥ དང་། དྤེའྱི་
རྤེས་སུ་ ༢༠༡༤།༡༢།༡ ལ་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་བྱིས་འབྱོར་བ་དང། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༢།༢ པའྱི་ནང་དུ་བསྐྱར་དུ་
བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་དང་། གནང་བའྱི་ཉྱིན་དྤེ་ལའང་རྒྱུན་ལས་ནས་ ༢༠༡༢།༢ པའྱི་ཉྱིན་ཕག་བྱིས་གཞན་ཞྱིག་
འབྱོར་བ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ༢༠༡༤) ༢༠༡༤།༡༢།༢ ཉྱིན་བསྐྱར་དུ་ཕག་བྱིས་ཞྱིག་འབྱོར་བཞག་པ། དྤེ་
ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༤།༡༢།༡༢ ཉྱིན་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ལྷན་འཛོམས་དྤེ་ ༢༠༡༢།༡༢།༡༩ ཉྱིན་འཛོམས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ངས་
དྲན་གསོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་བར་ལ་སྱིད་སྐྱོང་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་སྙམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ཕལ་
ཆྤེར་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལན་ཕག་རོགས་བཀའ་བློན་ཞྱིག་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་དགོས་སྟབས། སྱིད་སྐྱོང་
རང་གྱི་མྱིང་རགས་ཡོད་ན་ཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་རང་ཡྱིན། 
དྤེ་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མ་གྱིར་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བསྡད་པ་དྤེ་
དབུས་དང་ས་གནས་བར་ལ། ས་གནས་ཀྱི་སན་ཁང་རང་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་དང་དྤེ་དག་ཁ་གསལ་པོ་
ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སན་
ཁང་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟངས་དྤེ་དག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པར་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་
ནའང་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ཡྱིན་
དུས་ད་ལན་འཚོ་བྱྤེད་སན་ཁང་གྱི་གནད་དོན་བྱུང་བ་དྤེ། འདྱིའྱི་སོན་རང་ནས་ལོ་མང་ཞྱིག་ནས་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། འགོ་སྟངས་འགོ་
ལུགས་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པར་བརྤེན་ནས་བྱུང་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་བྱིས་
ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་དང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། གཞྱི་རའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཉྤེས་པ་
ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་གཅྱིག་ལ་ཉྤེས་པ་གཉྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་
ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་བ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཕག་
རོགས་བཀའ་བློན་ཞྱིག་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དང་མྤེད་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་
སྙམ་པ་ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་
ནས་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ལ་ད་ལན་སོབ་གསོའ་ིཕག་བྱིས་གནང་བཞག་པ་འདྱི་རང་གྱིས་འཐུས་པ་གནང་ན་མ་
འགྱིག་པ་ར་བ་ནས་མྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེའང་བཀུར་འོས་རྣམ་པ་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆར་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་
བྱུང་། གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་།།འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་
བློན་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་དང་པོ་དྤེ་ནུས་མྤེད་ལ་བཏང། བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཐོ་གཉྱིས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པར་བརྤེན་ནས། ཕྤེབས་
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སྟངས་དྤེ་མ་འགྱིག་ནའང་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་འགན་དྤེ་ཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས།།ཕ་གྱིར་མ་ཕྤེབས་
ནའང་སྙན་ཐོ་དང་པོ་དྤེ་ནུས་མྤེད་དུ་གཏོང་རྒྱུར་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་
གྱིས་འགན་འཐོལ་པ་ཁྤེར་བ་རྤེད་བརོད་དགོས་པ་རྤེད་དམ། འགན་མང་བ་འཁྤེར་བར་བརྤེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཕོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་། ལས་གཞྱི་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལན་
གཏྱིང་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བློན་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེར་བརྱིས་
ནས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་རང་གྱིས་འཐུས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་རྤེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་འདྱིར་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་བགོ་གྤེང་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
དང་། ལགས། བཅད་ཁ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅད་ཁ་བཏང་ནས་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དོ་བདག་གྱིས་
སྙན་ཞུ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཁྱིམས་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་བར་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པར་བརྤེན་ནས་ཀང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཅད་
ཁ་ལག་བསྟར་བྱུང་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གནས་ཚུལ་ཡར་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ལའང་
འགོར་བ་སྱི་ཡོངས་དང་། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་བློ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་དོ་
བདག་ལ་ཉྤེས་པ་དང་མ་སོང་ནའང་མཐོ་ཤོས་དྤེ་གནས་དབྱུང་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གྱིས་ཞུ་གཏུག་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གོ་སྐབས་དང་མ་སོང་ནའང་གནང་ན་བསམས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་
ནས་ཁོ་རང་ལ་མཐའ་མའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣།༣༡ ནང་ཚུན་དུ་བཅད་ཁར་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བྱྤེད་
དགོས་ཡོད་ཅྤེས་དུས་ཚོད་ཕུལ་བཞག་ཡོད། དྤེའྱི་བར་དུ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེར་དཔག་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ལག་བསྟར་བྱྤེད་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་མ་སོང་ནའང་ཆ་ཚང་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་
བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་བསྟར་ཆ་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐོག་མ་ནས་དུས་ཚོད་ཕན་བུ་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཅད་ཁ་རང་ལ་ཐོག་མ་ནས་དུས་ཚོད་ཕན་བུ་གནང་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་འདྱི་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོའྱི་བགོ་གྤེང་དྤེ་མཇུག་བསྡུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསུང་བབ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོས་ཆོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེར་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་ཡར་ཁྤེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། 

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་འདྱི་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་མྱི་
འདུག ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཁ་
སང་ང་ཚོ་སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་བར་དུ་ཚར་བ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༧༦༣,༨༥༥ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཤོག་གངས་ ༢༩༥ ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་
ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༧༦༣,༨༥༥ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གྱི་གོ་སྐབས་བཞྤེས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་དྤེ་ར་བའྱི་
གསོལ་འདྤེབས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་སྤེལ་ང་གཉྱིས་ས་གནས་ཁག་ཕྤེབས་ས་དྤེར་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད། སོབ་གྲྭ་དྤེའྱི་ནང་
དུ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའང་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་སོབ་
གྲྭའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབས་པའྱི་ནང་དུ་ན་ནྱིང་གང་ལྟར་བཀ་ཤྱིས་ལོངས་དང་། སྱིར་སྡྤེ་ཁག་གསུམ། མཚོ་
པདྨ། སོན་ཊོ། མན་ཀྱི། ཀུ་ལུ། མ་ན་ལྱི་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་དྤེར་བོད་མྱི་ཁ་འཐོར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད། སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་
ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་དྤེ་དག་ཚང་མར་ཧ་ཅང་གྱི་དབུལ་ཕྱུག་གྱི་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁག་ཅྱིག་མ་
གཏོགས་མང་བ་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང། ཞྱིང་ཁ་མྤེད་པ་དང། ཚོང་ཆུང་ཆུང་བསྐྱོན་མཁན་ཡྱིན་སྟབས།།
ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་དག་ཆག་ཡང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་རྤེད། གསོལ་
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འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་སོབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོར་རྱིན་མྤེད་དང་ང་ཚོའྱི་
འདྱིར་ཡོད་མཁན་གྱི་ཨ་ཝ་ཚོར་སོབ་ཡོན་ཕྤེད་བཅག་དང་། ཆྤེ་འབྱིང་དྤེ་འདྲ་ཕག་གོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་སྐབས་ཚང་མས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུར། གང་ལྟར་དབྱར་ཚོང་དང་དགུན་ཚོང་གང་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་
མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ད་ལྟ་གནས་པའྱི་སོབ་འཇུག་ཆག་ཡང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་
དག་ར་བའྱི་ད་ལྟ་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ཆག་ཡང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་ང་ཚོར་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཕག་བྱིས་
འབྱོར་སོང། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུའང་ངྤེས་པར་དུ་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་འདས་པའྱི་ལོ་
མང་པོའ་ིནང་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཨ་ཝ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོས་ཚུར་རུབ་རུབ་བྱས་ནས། བོད་རྱིགས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ཞྤེས་ཚོགས་ཆྤེན་ཞྱིག་འཚོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་དུ་བཅར་མཁན་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་སྱིར་བཏང་སོབ་ཡོན་བོད་ཁྱིམ་དང་ཤྤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་གང་ས་གང་ནས་འཚོལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་གོས་ཆོད་མང་པོ་ཞྱིག་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཐད་ཀར་
གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་དྤེ་འདྲའང་ཡོད་ས་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཟད་འབྤེལ་ཡོད་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་ཚོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ལའང་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་གོས་ཆོད་རྱིམ་པའྱི་
ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གལ་སྱིད་གོས་ཆོད་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་ལའང་མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོའྱི་དྤེར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་མཐུན་འགྱུར་དྤེ་དག་སར་ཐབས་ཡོང་བ་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་དོན་ཚན་འདྱི་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་གོ་སྐབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོས་གཅྱིག་བརྤེད་འདུག ད་གྱིན་གོས་ཚོགས་སུ་བགོ་གྤེང་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་འཕོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཚོགས་གཙོའྱི་
ངོས་ནས་གོ་ནོར་ཕྱིན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྤེས་སུ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཇོག་
པའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ར་བའྱི་གསལ་འདྤེབས་ཚུལ་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང། 
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་སྤེམས་བཞག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་
མ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་གནང་རོགས་གནང་གསུང་རྒྱུ་དྤེ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཡོད་ཡོད་པ་
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ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཀང་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆ་ཚང་ལ་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་ཟྤེར་བ་
དྤེ་འདྲ་གནང་གྱིན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་ནས་མྱི་མང་ལ་དཔྤེར་ན། སོ་སོས་གནང་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་ལའང་ཆག་ཡང་ཕུལ་མཁན་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། 
དྤེ་མྱིན་ཉམ་ཐག་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་
དྤེར་བོད་རྱིགས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་སྐོར་ལ་ད་ལོའ་ིདྤེའང་ཁོ་རང་ཚོས་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཆྤེན་
ཚོགས་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུའང་གུས་པ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོར་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་གསུངས་
བཤད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོར་དྲྱི་བ་མང་པོ་འདུག དྤེ་ཚོར་སྱིར་བཏང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དང་དྲྱིས་ལན། མ་
འོངས་པར་སྤེམས་བཞག་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་
རང་ཚོ་དངོས་གནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་གྲྭའྱི་
ཕྲུ་གུ་ཚོར་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ། ངས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། གོས་ཆོད་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཐོ་རྱིམ་
སོབ་མའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་འགན་ཁྤེར་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་མཐོ་རྱིམ་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་
སོང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྱ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཆྤེད་དུ་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ནས་སྒོར་མོ་ ༥༠ བསྡུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཁོ་རང་ཚོས་
འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་སོང། དྤེའྱི་སྐབས་
སུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། དྤེ་རྱིང་དྤེའྱི་ཐོག་ལའང་གོས་ཚོགས་ལྷན་འཛོམས་སྐབས་འདྱིར་སྙན་སྤེང་
ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་མྤེད། དྤེ་ཁ་སང་ངས་སྐད་ཆ་
བཤད་པའྱི་འཕོ་སྐྱོང་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
ཕྱིན་སོང། ང་ཚོའྱི་ན་གཞོན་ཚོར་ཟབ་སོང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སྡོད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་ལ་ཁྤེ་ཕན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང། སོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་ལ་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག དྤེ་།ཤྤེས་
པའྱི་ཐོག་ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་འགོ་སྐབས་བོད་པའྱི་ངོ་བོ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལའང་སྐད་ཆ་།ཤོད་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན། ངས་དྲྱི་བ་
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ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཕྤེབས་པ་ཚོར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཟབ་སོང་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་མཁས་དབང་ཚུལ་དུ་ཡྱིན་ནམ། བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཞྱིག་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་
ཡོད་པ་རྤེད། གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དྤེ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྤེད། ད་
ལོ་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁ་སང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ང་ལས་སྐྱོ་བ་ཟྤེར་མཁན་འདྱི་འདྲ་ཡང་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་རང་ཨྤེ་ཡྱིན་
ཟྤེར་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ངས་མར་ཞུས། དྤེ་ནས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག དྤེ་ངས་ས་བཅུག་ནས་མར་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་མྱི་མང་དུ་
གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་མ་སོང་། ང་ལས་དྲག་པ་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་ཆྤེ་བ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ངས་འདྱི་ལབ་
འདུག དྤེ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལབ་འདུག ངས་འདྱི་ལབ་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཚོགས་མྱི་དྤེས་མ་གྱིར་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་རྤེས་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱིས་ཁྤེད་རང་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་ནས་བསྡད་པ་རྤེད། ཚར་ལོངས་གནང་བ་རྤེད། བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་མ་ཤྤེས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཁྤེད་རང་འགོད་པ་ཡོད་དམ། བློ་འགོད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་ང་བོད་པའྱི་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་མ་ཤྤེས་
ནའང་འགོད་པ་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་འདུག མྱི་སོབ་སོང་ཡོད་མཁན། བལྟ་བཟོ་དོད་པོ། བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་ལ་བཀའ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དུས། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཕ་གྱིར་རང་བསྤེགས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་
འབོད་ས་དྤེ་གང་རྤེད་དམ། གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད་པ། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཀང་མ་ཤྤེས་པར་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མདུན་ལ་མྱི་བལྟ་བཟོ་
དོད་པོ། ཡྱིན་མདོག་ཁ་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་འདྲ་བཀའ་གནང་སྐབས་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་ཕོགས་དང་། ང་ཚོའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་གནས་སྟངས། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་དྤེ་ཕ་གྱིར་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་མཁན་ཚོའྱི་གནས་
བབ་དྤེ་མ་ཤྤེས་ན། ཉྤེན་ཁ་ཚ་པོ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་ལོངས་དང་
བཀའ་མོལ་དྤེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུར་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་གཞྱི་ར་གཙོ་བོ་དྤེ་ལའང་བཀའ་སོབ་དྤེ་
འདྲའྱི་རྱིགས་གནང་བའྱི་རྤེན་གྱིས་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་འདྲ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོསྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་ང་ཚོས་ན་གཞོན་ཚོར་ཟབ་སོང་གནང་བ་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་
གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེར་བསགས་བརོད་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་ངས་ཀང་དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་གོ་བྱུང། ཁོ་རང་གྱིས་དྤེ་འདྲའྱི་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་མ་ཤྤེས་པ་དྤེར་ང་འགོད་པ་སྐྱྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་



62 
 

གསུངས་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཕན་བུའྱི་གསུང་སྟངས་ནོར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འཚོར་
གྱི་ཡོད། ར་བའྱི་ང་ཚོས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ག་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་དྤེ། ཁོ་རང་ཚོ་ད་ལྟ་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་ནང་དུ། མ་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཁྤེན་
རོགས་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་ནང་ནས་དངོས་གནས་བྱས་རྤེས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རང་རྤེད་འདུག ཁྤེ་ན་ཌའྱི་གཞུང་གྱི་
ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ party ནང་དུ་འཛུལ་ནས། དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་ནང་དུའང་
ཡར་ལངས། འོས་ཐོབ་མྱི་འདུག་ཀང་རྤེས་སུ་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་གཞུང་རང་གྱི་སྱི་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་བལྟ་རོག་བྱྤེད་མཁན་ Chief of 
staff ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འདྲའྱི་འགན་ཁུར་བྱས་ནས། ཁོ་རང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཁྤེ་ན་ཌ་རང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ ༡༠༠༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བལྟ་སྐྱོང་བྱས་ནས་སྡོད་མཁན་གྱི་ཉམས་མོང་དང་དྤེ་འདྲ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཤྤེས་ཡོན་ཡོད་པ། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བར་དྤེ་ལྟ་བུ་བོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱྤེས་ཚོས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདྲའྱི་ནང་ནས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་གྱིས་མགོ་སྤེར་པོའ་ིཐོག་ལ་ཡར་བསྡད་ནས། སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་མཁན་དང་འགོ་
ཁྱིད་བྱྤེད་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བློ་སྟོབས་སྐྱྤེ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་འཆར་གཞྱི་དྤེ་
བསྱིགས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་བསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། 
ཁོ་རང་གྱི་དགོངས་པར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་དྲན་པ་ཡྱིན་ནམ་དྤེ་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེར་ཏན་ཏན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གསུངས་
ན་བསམ་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ལ་
སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་འདྱི་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་བོད་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་
ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་སྒོར་མོ་དུང་ཕྱུར་གཉྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ཧ་
ཅང་གྱི་རབས་ཆྤེན་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་གཏན་ནས་ང་རང་གྱི་སྤེམས་ལ་
བརྣག་བསྡད་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག གཅྱིག་དྤེ་ཁ་སང་ཉྱིན་ཤས་སོན་
ནས་ངས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་མྱི་མང་དྤེ་དག་ལ་འཚོ་བའྱི་རྤེན་གཞྱི་དང་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་
ནས་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་སོབ་ཡོན་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག། གལ་སྱིད་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རྤེན་
གཞན་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་ལ་སོབ་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་སྐྱབས་འཇུག་
ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ཆག་ཡང་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྤེད་ཀ་
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ཙམ་ཞྱིག་ཆག་ཡང་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ངས་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གང་སར་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་
ངལ་འཕད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་རྤེད། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་ཐད་ནས་བོད་མྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་
རྤེད། སམ་བོ་ཊ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དྤེ་དག་དྤེང་སང་ TCV དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་ཚད་དྤེ་སྡུག་ཏུ་
སྡུག་ཏུ་འགོ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག། དངོས་གནས་དྤེང་སང་ཧ་ཅང་གྱི་སྐྱོ་པོ་ཆགས་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་
ཞུ་མྱི་དགོས་པར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་མཁྤེན་མཁྤེན་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་རག་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཤྤེས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པར་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕྲུ་
གུའྱི་ཤྤེས་ཚད་དྤེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལས་ཡག་ཏུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་གཏོང་
རྒྱུར་ཕྲུ་གུར་སོབ་སོང་སོད་མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་དག དགྤེ་རྒན་ཚད་ལྡན། དགྤེ་རྒན་ལ་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཆ་ཚང་
ཚང་སྡོད་མཁན། བསམ་བློ་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག སོབ་སོང་སོད་སྟངས་ཆ་ཚང་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཤ་སྟག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཕོད་ཀྱི་མྤེད། ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཙམ་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ག་རྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་ཚད་ཐོག་ནས་ཧ་གོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོབ་སོང་གནང་ཟྱིན་ནས་འདྱི་མཇུག་
སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག སོབ་སོང་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཕག་
ལས་ཐོག་ལག་ལྤེན་དུ་འཁོལ་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
ལྷག་པར་དུ་དགྤེ་རྒན་སོབ་སོང་གནང་མཁན་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་དྤེར། དགྤེ་རྒན་སོབ་འཁྱིད་གནང་མཁན་ཁོ་རང་ལ་ཤྤེས་ཚད་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་མ་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ལ་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགྤེ་རྒན་སོབ་སོང་སོད་
མཁན་དྤེ་དག་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ། ཤྤེས་ཚད་ཡར་ཐོན་དང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཟྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ནས་ང་ཚོ་བོད་པར་དྤེང་སང་རོགས་རམ་མང་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུ་ཡྱི་རོགས་རམ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་འགོ་
རོགས་རམ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དང་བླངས་ཐོག་ནས་དགྤེ་རྒན་བྱྤེད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་
རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་མཁྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་དྤེ་འདྲའྱི་དགོས་མཁོ་དགྤེ་རྒན་སོབ་སོང་སོད་
མཁན་དྤེ་དག་གྱི་ཤྤེས་ཚད་དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ། སོབ་སོང་ཆ་ཚང་སོད་སྟངས་ཡག་པོ་ཤྤེས་མཁན་དྤེང་དུས་དང་
མཐུན་པའྱི་སོབ་སོང་ཡག་པོ་སོད་ཤྤེས་མཁན་དྤེ་འདྲའྱི་དགྤེ་རྒན་རྱིགས་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས། དགྤེ་རྒན་གྱི་ཤྤེས་ཚད་སོབ་
སོང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་དགྤེ་རྒན་དྤེ་དག་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཅྱིག་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དགྤེ་
རྒན་གྱི་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དྤེ་དག་ལག་ཁྤེར་མཐོན་པོ་ཁྤེར་མཁན་དང་དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དགྤེ་རྒན་གྱི་ཤྤེས་ཚད་ཡོད་
པ་དང་འདང་བ། ཁོ་རང་ལ་ཤྤེས་ཚད་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཕྲུ་གུའྱི་ཀད་པའྱི་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་མཁན། འཇུག་སྟངས་ཤྤེས་མཁན་གྱི་
མྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་ཐད་ནས་དགྤེ་རྒན་དྤེར་ལྷག་བསམ་ལྡན་པ། སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུར་སྙྱིང་རྤེ་ཡོད་མཁན། ངས་འདྱི་ཚོར་
རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ང་ལ་རག་པར། ངས་གོ་སྐབས་འདྱིར་ཏན་ཏན་ང་རང་ལ་ཤྤེས་ཚད་གང་ཡོད་པ་འདྱི་བོད་
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པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཀད་པའྱི་ནང་དུ་བླུག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དུས་ནམ་བཞག་རྒྱུན་དུ། ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་
ཏུ་བསམ་བློ་འདྱི་ཁྤེར་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་སྙྱིང་ལ་བཅངས་ནས། ༸སྐུ་མདུན་བོད་
པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་དག་ལ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བསགས་བརོད་གནང་གྱི་
འདུག ཁོད་རང་ཚོར་ལས་འགན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་དོ། ཁྤེད་རང་ཚོས་འགན་ཆྤེན་པོ་ཁྤེར་ནས་བོད་པའྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་གྱི་ཤྤེས་ཚད་
གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ། ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་ནོ་ཞྤེས་སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་དགྤེ་རྒན་
དྤེ་དག་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁྤེད་རང་ཚོར་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཁྤེད་རང་ཚོས་སོ་སོའ་ིལས་ཀ་ཕར་བཞག་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོང་ནས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་དྤེ་འདྲའྱི་བཀའ་མང་པོ་གནང་
མོང་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ང་ཚོ་གཞྱིས་འགོ་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འདྲ་བཀའ་གནང་བ་ང་ཚོ་རང་གྱིས་མཇལ་མོང། ཐོས་མོང། 
དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་༸སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཟུང་སྙྱིང་ལ་བཅངས་ནས་ཁ་ནས་༸སྐུ་མདུན་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ཞྤེས་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ཞྤེས་སོན་ལམ་འདྤེབས་མྱི་དགོས་པར། དོན་དམ་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སྙྱིང་
དབུས་སུ་བཅངས་ནས། ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སྙྱིང་དབུས་སུ་བཅངས་ནས་བཀའ་དྤེ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགྤེ་རྒན་དྤེ་དག་ལ་ལྷག་བསམ་ལྡན་པ། དགྤེ་རྒན་དྤེ་དག་ལ་སོབ་སོང་སོད་སྟངས་ཡག་པོ་དགོས་པ་དང་། 
དགྤེ་རྒན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཡག་ཏུ་གཏོང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སོབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་ཞྤེས་ཁང་
པ་མང་ཐག་ཆོད་དྤེ་འདྲ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱིར་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཕ་གྱིར་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་སྡོད་སའྱི་ཁང་པ་དྤེ་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ཕྲུ་གུ་ ༢༠༠ ཙམ་གཤོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུན་དུ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཕྲུ་གུ་ ༢༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁང་པ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་རྤེན་གྱིས་མ་འདང་བ་རྤེད་མྱི་
འདུག ང་ཚོས་བྱྤེད་སྟངས་ཕན་བུ་མ་འགྱིག་པར་བསྡད་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་
ལ་གལ་སྱིད་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ལ་ཐལ་ཆ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དགོངས་དག།དྤེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་ལ་
བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ། བར་ལམ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་དྤེ་སྐྱོ་རུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐོར་དྤེ། ལོ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་སོན་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དུས་ཆྤེན་འདུ་
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འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་འདྲའང་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་
ཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་ཚད་ལ་གཅྱིག་བལྟས་ཡོང་སྐབས། སོབ་གྲྭ་གཞྱི་རྱིམ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་སྐབས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱི་གྤེ་གཙང་མ་ཞྱིག་འབྱི་མྱི་ཐུབ་མཁན། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དབྱྱིན་ཇྱི་རང་སྐྱ་འཕྤེར་བ་མྤེད་
མཁན་ཞྱིག་ཡོངས་གགས་སུ་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བར་ལམ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་
ཉམས་ཞྱིབ་ཡག་ཐག་གཅོད་དང་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་པའྱི་
ཐོག་ལ་མཁས་པའྱི་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་བཀའ་སོབ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཤུགས་
ལྟ་བུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་སྙམ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་
རོགས་དང་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སྟོན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་ས་ལྟ་བུ་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་དྤེ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཐོག་ལ་རྨང་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཁང་པའྱི་
རྱིག་རྨང་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཐོག་ལ། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་དགྤེ་རྒན་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་།ཤྤེས་ཚད། གཉྱིས་ནས་དགྤེ་རྒན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་འཆར་དྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེ་ཚོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་ཤུགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྤེས་སུ་དྤེ་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐོན་
གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ལམ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་སོབ་འཁྱིད་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ། དང་པོ་སོན་སོབ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང། སོན་སོབ་ཡར་འཐྤེན་ནས་ལྔ་པ་
མར་བརྒྱབས་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་སོབ་སོང་སོད་སྟངས་དྤེའྱི་ནང་ལའང་གཅྱིག་ནས་དང་པོ་ང་ཚོས་ཕྲུ་གུའྱི་ཐོག་ལ། དང་པོ་ཆུང་ཆུང་
སྐབས་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་ reading ཀོག་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ། དྤེ་ང་ཚོས་དངོས་གནས་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག གཞྱི་རྱིམ་འོག་མར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། ཀ་ཁ་བསབ་ནའང་
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བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་པ་བྱས་ནས། སྒོ་ལྕགས་བརྒྱབས་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་པ། དྤེ་འདྲའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཆར་
གཞྱི་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། བྱྤེད་དུས་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་ཐད་ནས་
ཚུར་ཕོགས་ནས་རྒྱུ་ཆ་དྤེ་དག་ཚུར་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བོད་ཁྱིམ་ནས་བཏོན་པ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཛོད་ནས་
བཏོན་པ། སམ་བོ་ཌ་དང་།ཤྤེས་རྱིག་རང་ནས་བཏོན་པ། བྱྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དྤེབ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚུར་བསྡུས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཚང་
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མའྱི་ནང་དུ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཅྱིག་བྱྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཚང་མ་ད་ལྟ་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་རོགས་དངུལ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མར་འཆར་
གཞྱི་བསྱིགས་ནས། གང་ལྟར་རུང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་རོག་རོག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྲུ་གུའྱི་བྱྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་ཐོག་ལ་ཤུགས་ལྟ་བུ་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། སོང་
བརར་སོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེར་དགྤེ་རྒན་གྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་གྱི་སྐོར་ལ་དགྤེ་རྒན་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཤྤེས་ཚད་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང། གཉྱིས་པ་དྤེར་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཁད་ལས་དང་།ཤྤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རྒྱུ་གཉྱིས་ཀ་ར་བའྱི་ན་ནྱིང་ང་ཚོར་ USAID ཁུངས་ནས་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ང་
ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ཁྤེ་ན་ཌའྱི་རོགས་སྐྱོར་དྤེའྱི་ཁོངས་ནས་མར་མུ་མཐུད་ནས་ཕར་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་ནས། མདོར་ན།།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ང་ཚོས་ Survey ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་
རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་གངས་ ༨༡༢ ཙམ་གྱིས་ཆ་ཤས་བླངས་སོང། 

དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ནང་དུ་ལོ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལ་
ཟབ་སོང་ལ་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་མཁན་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དགྤེ་རྒན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་དཔྤེ་
མྱི་སྱིད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཟབ་སོང་དྤེ་དུས་ནས་དུས་སུ་སོད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
དྤེ་འདྲ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམས་ནས། ད་ལྟ་རོག་རོག་ཞུ་རྒྱུར་རྒན་ལགས་ཡོངས་རོགས་ལ། དགྤེ་རྒན་ང་
ཚོར་ ༡༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་ ༣༠༠ མན་ཙམ་ཞྱིག་ཕར་ཕུད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་
དགྤེ་རྒན་ ༡༢༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱིར་དགྤེ་རྒན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་
ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ལ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ཟབ་སོང་དང་པོ་དྤེ་སང་ཉྱིན་
གནངས་ཉྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༨ ནས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ ༥༠ ཐམ་པ་དང། འབྱིང་རྱིམ་གྱི་ཨང་རྱིས་
དགྤེ་རྒན་བཅས་ཁོང་ཚོ་མ་གྱིར་ NCERT རྒྱ་གར་དབུས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དང་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་བྱྤེད་
མཁན་ཚོགས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སོང་བརར་སོད་རྒྱུ་བྱས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་དགྤེ་རྒན་
ཐོག་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ལག་ལྤེན་བསྟར་དང་
བསྟར་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དགྤེ་རྒན་གྱི་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་
དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིཁད་མཁས་དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་དང་བཅས་ཏྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Professional Development ཟྤེར་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་རྤེད། ཡང་ན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྡྤེ་ཚན་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ནས་མར་ག་སྱིག་བྱྤེད་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་ནས་མར་གོ་སྐབས་སད་ན་མ་གཏོགས། སོ་སོ་རང་གྱིས་རང་ངོས་ནས་རང་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་དུས་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཁད་མཁས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་འགོག་རྤེན་ཆྤེ་ཤོས་ལྟ་བུ་གཅྱིག་དྤེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
འདུག བྱྤེད་དུས་དགྤེ་རྒན་རང་ངོས་ནས་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཁད་
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མཁས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ལག་དྤེབ་ཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོས་ན་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་
ནང་དུ་ཕར་བཀམ། དྤེ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ལག་ལྤེན་བསྟར། དྤེ་བསྟར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་མཐུན་རྤེན་སར་ནས། སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་
ལགས་མང་པོ། དཔྤེར་ན། ད་ལྟ་དཔྤེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ནང་ཁུལ་ལ་དགྤེ་རྒན་གཉྱིས་གསུམ་
མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཁྱིད་བྱས། གཉྱིས་ཀྱིས་དྤེར་བལྟས་ནས་དགྤེ་སྐྱོན་ག་རྤེ་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་
ཡག་པོ་བསབ་ཐུབ་ས་རྤེད་དམ། དྤེ་འདྲའྱི་ཕར་ཚུར་ནང་ཁུལ་ནས་སང་དགོས་པ་དང་།ཤྤེས་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་རྤེད་འདུག 
ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒན་ལགས་ཚོས་གཅྱིག་གྱིས་བསབས་ནས། གཅྱིག་གྱིས་དྤེར་སྐྱོན་བརོད་བྱས་ནས་བསམ་འཆར་བཏང་བ་
ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་སྡུག་ཐག་ཆོད་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཁོ་རང་ལ་ང་ཚོས་འགྱུར་
བ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་དྤེར་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་མོས་བྱས་ཡོང་གྱི་འདུག 
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་དྤེར་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ག་ལྤེར་ག་ལྤེར་ཐོན་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག དྤེའྱི་ཁོངས་ནས་ལས་འཆར་
བཅུ་གངས་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཤུགས་སྣོན་ཆྤེ་ཙམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དགྤེ་རྒན་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་ཡྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་དགྤེ་རྒན་སོ་
སོའ་ིཤྤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཡོན་གངས་ ༢༠ ཞྱིག་ཟུར་བཅད་བྱས་
པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ། ཕལ་ཆྤེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་འཆར་གཞྱི་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད། རྒན་ལགས་ཚོའྱི་སོ་སོའ་ིབོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཡག་པོ་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་དྤེའྱི་
ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་ལ་སོབ་ཚན་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོས། སོབ་
ཚན་གྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་དག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མར་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་མཁན་དང་སོང་མཁན་
གཉྱིས་ཀར་མཐུན་རྤེན་སར། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགྤེ་རྒན། རྒན་ལགས་དཔྤེར་ན་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གནས་ཚད་ལྡན་པ་ཧ་
ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲ་ ༥།༦ ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྒན་ལགས་གཞན་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་
དྤེར་སོབ་གྲྭ་ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ། བདུན་ཕག་གཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ལྟ་བུ་བསྐྲུན་པ་རྤེད། 
བསྐྲུན་ནས་ན་ནྱིང་དྤེའྱི་ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བླངས་སོང་ལ། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག ད་དུང་མུ་མཐུད་
ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་སྟྤེ། ད་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་པ་ཞྱིག་ཁ་བསྣོན་བརྒྱབས་ནས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཅུ་
ཐམ་པ་སོང་བརར་འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སོ་སོས་སོབ་ཁྱིད་
བྱྤེད་ཀྱིན་བྱྤེད་ཀྱིན་ལ་སོ་སོས་མ་ཤྤེས་པ་དྤེ་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ས་ཡང་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་བྱས་ནས་དགྤེ་
རྒན་གྱི་གནས་ཚད་དང་།ཤྤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་ཡོད། འཆར་གཞྱི་འཇོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དགྤེ་རྒན་གྱི་རྣམ་ཀུན་གྱི་བྱྤེད་སྒོ་དང་ལྷག་བསམ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་རག་ཏུ་གང་དུ་འགོ་
སྐབས་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་རྤེད། ང་ཚོ་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ། དགྤེ་རྒན་ལ་ལྷག་
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བསམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཤྤེས་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱི་གསུམ་པོ་དྤེ་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་ཕན་པའྱི་ང་ཚོས་ཆ་རྤེན་དང་མཐུན་རྤེན་དྤེ་འདྲ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
འབད་བརོན་བྱས་ནས། དྤེ་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་གང་ལྟར་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ། 
གང་ལྟར་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་།ཤྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་དང་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་བཞྱིན། དྤེ་རྱིང་ཚོགས་ཐུན་གཅྱིག་འཐོལ་པ་འཚོགས་དགོས་ཐུག་ས་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཆུ་ཚོད་བདུན་
དང་ཕྤེད་ཀ བརྒྱད་པ་མན་ཙམ་བར་དུ་འགོ་དགོས་ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༩ 
ཡོད། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཕག་ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཙམ་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་
ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་བཀའ་བློན་ཁྱི་ཟུར་མཆོག་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པ་རྤེད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་རང་ཉྱིད་བློ་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བཀུར་འོས་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་མཆོག་
བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཚོགས་ཆུང་དང་། ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་གཉྱིས་ཀ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡང་སྟབས་བདྤེ་མདོག་ཁ་པོར་ Ok ཞྤེས་བརོད་དྤེ་དགོངས་པ་འཁོལ་བ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་སྱི་
ཚོགས་ནང་འགོ་ཡྱི་འདུག ངས་དྤེ་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་ཏྤེ། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་ལས་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་
མྤེད་རུང་། དྤེའྱི་ནང་དུ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསོལ་འདྤེབས་མུ་མཐུད་དྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། གང་ལགས་ཞྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་ནང་མཁས་དབང་མང་པོ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབུམ་རམས་པ་དང་ M.Phil ཉྤེ་བའྱི་
འབུམ་རམས་པས་གངས་སྐྱྱིད་ཁྤེངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ག་ཚོད་ཀྱིས་
མང་བ་ཡོད་ནའང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཁྤེན་མོང་དང་ཐུགས་དགོངས་གང་ཐད་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁད་
པར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་ནས་ངས་དྲྱི་བ་འདྱི་འབུལ་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ད་ལྟ་བཀའ་བཞྤེས་དྤེ་ཐོབ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་དྤེ་
རྱིན་པོ་ཆྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིག་ཅྱིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུར། ངྤེས་
པར་དུ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་དྲྱི་བ་དང་འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འབོད་སྐུལ་དང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སྙན་གསྤེང་ཞུ་
རྒྱུར། ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དགོངས་ཞུ་གནང་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ Ok ཞྤེས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། 
གང་ལགས་ཞྤེ་ན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་རྱིན་པོ་ཆྤེར། ང་རང་འབྤེལ་ཡོད་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱི་ཆ་ནས་ཕར་བཅར་
ནས་མུ་མཐུད་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་འགན་འཁུར་བཞྤེས་རོགས་གནང་། ང་ཚོར་ཕག་རོགས་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་སྐུལ་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ལ་ཆྤེད་གཉྤེར་གནང་སོང་། ངས་ཀང་བཅར་བ་ཡྱིན། རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕ་གྱིར་
ཨ་ར་ཤམ་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་འདུག དང་ཐོག་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་ནས་ཕར་ཙམ་རྱིང་མཇལ་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚོད་བྱུང་མ་སོང་། རྤེས་སུ་ཚུར་ཕྤེབས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་མཇལ་འཕད་ཀྱི་དུས་ཚོད་གནང་སོང་། དྤེ་དུས་རྱིན་པོ་ཆྤེར་
ཨུ་ཚུགས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིན་པོ་ཆྤེས་ར་བའྱི་དགོངས་ཤོག་ཁག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འབུལ་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ། ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ཟྤེར་དུས། ང་
ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་མང་པོའ་ིནང་དུ་འབྤེལ་བ་ཡོད། གཞན་པ་ཕར་བཞག་ནས་
Krishnamurti སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་གྱི་ནང་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་ཡང་སྐུ་གཟུགས་ཆ་ནས་ར་བ་ནས་ལྕོག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲའྱི་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མར་ངས་ཨུ་ཚུགས་མང་པོ་ཞུས་ཏྤེ། གཞན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ལས་རྒྱུན་སོན་མ་བཀའ་ཤག་
ནས་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྐོ་གཞག་ཞུས་པ་ལོ་གཉྱིས་ཡྱིན་ན་གསུམ་ཡྱིན་ན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་
ནང་དུ་གཙང་གྱི་འདུག དྤེ་བར་དུ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བཞུགས་གདན་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་མུ་མཐུད་དྤེ་ང་ཚོར་
ལམ་སྟོན་སོགས་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཀང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་བར་དུ་འགྱིག་གྱི་རྤེད། 
བཅར་གྱི་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཀང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་རྱིན་པོ་
ཆྤེ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། གོ་སྐབས་ལྤེན་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཞལ་བཞྤེས་ཧ་ཅང་
གྱི་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ངས་མྱིང་འཁྤེར་གྱི་མྱིན། མྱིང་རྒྱབ་འཁུར་བྱྤེད་དུས་སྐུ་གཟུགས་གྱིས་མ་ལྕོགས་པར་ཕན་བུ་སྐུ་ལས་
ཁག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ངས་ག་དུས་ཕན་ཐོགས་པ་ཡྱིན་རུང་། ག་དུས་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་བཅར་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་མུ་མཐུད་དྤེ་ཕར་འགོ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་
འདྲའྱི་ཐོག་ལ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ལམ་སྟོན་དང་དྤེ་འདྲ་མྤེད་ན་ར་བ་ནས་ཡོང་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་སྟབས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་
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གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་མུ་མཐུད་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞལ་བཞྤེས་དྤེ་ལྟར་ཕྤེབས་སོང་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འགའ་ཤས་གོང་དུ་དྲྱི་བ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་འགྱིག་སོང། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དོན་དག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེར་ད་ལྟའྱི་
ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ། ན་ནྱིང་ཡང་དྤེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
ནས། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ལྤེན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་ན་ནྱིང་ངས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
ངས་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་འོག་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས། བོད་ཁྱིམ་
གཉྱིས་དང། སམ་བོ་ཊ་དང། དྤེ་བཞྱིན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས། སོན་མའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་
ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
པའྱི་རྤེན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་མ་སྙོམས་
པའྱི་འོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕན་བུའྱི་བསྐྱར་སྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་དང་དགོངས་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མྤེད།  
དམྱིགས་བསལ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་མྱིན་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་བསྤེས་ནས་
བརྒྱ་ཆའྱི་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱིར་ཕན་ལས་ཉམས་ཆག་འགོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་དྤེ་
འདྲ་ཆགས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་གསོ་སྐྱོང་བྱྤེད་ས་ཟུར་དུ་དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་
འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་ན་ནྱིང་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱི་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་དང་འཆར་གཞྱི་སྱིག་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་བྱུང་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་
བསྐྱར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 

གཉྱིས་པ་དྤེར་ངས་ཞུ་རྒྱུར་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་
དང་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ད་ལོ་ལོ་བཅུ་འཁོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གྱི་ནང་དུ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ཤྤེས་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུར་དྲྱི་བ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
བསྐུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དང། (དཔལ་ལྡན་
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ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཟླ་བ་
དྲུག་གྱི་ནང་དུ་སྙན་ཐོ་སྤེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་དྲྱིས་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ན། ཚོགས་དུས་རྤེས་མ་
དྤེར་གསལ་ཞྱིང་གསལ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) ངས་དྤེ་ག་རང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དང་། འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འགོ་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་དོན་དྤེ་
ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཐག་རྱིང་པོར་འགོ་མྱི་དགོས་པར་གངས་སྐྱྱིད་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཐག་ཉྤེ་པོ་
ཞྱིག་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གངས་སྐྱྱིད་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལོ་གཅྱིག་པུར་སོན་འགོའ་ིཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༨༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་པ་ཆྤེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོད་མྱིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་
ཕྲུ་གུ་ ༤༠།༥༠།༦༠། མཉམ་དུ་བཙིར་ནས་སྡོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་
ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་སོབ་ཁང་སྟོང་པ་ཡོད་པ་དང་། སོབ་ཕྲུག་ད་ལྟ་གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་
ཕྲུ་གུ་ ༢༠༠ གཤོང་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༠ ཙམ་ལས་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཐག་ཉྤེ་
ས་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་གངས་སྐྱྱིད་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོན་འགོའ་ིའཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་བཟོ་ཨྤེ་ཐུབ་བལྟས། 
དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པ་དྤེ། སོན་མ་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་ར་ཤོད་དང་ར་སྟྤེང་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཕན་ཚུན་གོ་
བསྡུར་འདྲ་ཞུས་ནས་མཉམ་དུ་ཚུར་གཅྱིག་ལ་སྱིལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་དཀའ་
ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་སྟོང་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཕར་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་སོན་མའྱི་འཚེམ་ཁང་
གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་ཁང་གྱི་ཆ་རྤེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་དགྤེ་རྒན་དང་ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་སྡོད་
ཤག་གྱི་ཆ་རྤེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་མཁྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་ཏྤེ་དྤེ་འདྲའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག་དང་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོར་ཐབས་ལམ་དང་ཐབས་ཤྤེས་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་
དང་མྱི་འདུག་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་འདྲྱི་འདོད་བྱུང་སོང། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོ་སྐབས་སྐབས་སུ་སོབ་
གྲྭར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྕགས་ཤོག་གྱི་འོག་ལ་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཁ་ཤས་ཕྱི་ལོག་ལ་འདོན་ནས་སྐད་ཞྱིག་རྒྱབ་སྐབས། 
འཛིན་གྲྭ་གཞན་ཚོ་སོབ་ཚན་ཚོགས་རྒྱུར་སྐད་དྤེའྱི་འུར་སས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག སོན་མ་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བློན་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ཁང་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་ཡར་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད་ཀང་། རྒྱག་སའྱི་
སོབ་གྲྭ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་བརྱིགས་ཏྤེ་རྒྱག་ས་ཕལ་ཆྤེར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོར་ཡོད་བཞྱིན་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཕ་གྱིར་འཛུགས་བསྐྲུན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཡར་མར་གཅྱིག་བརྤེད་ས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་པས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དང་པོ་དྤེར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་འདྱི་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་ལྟ་བུ་དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བདྤེན་པ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོར་ད་ལོ་ཕྲུ་གུ་ཕན་བུའྱི་མང་བ། ད་ལོ་ཕྲུ་གུ་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་རང་ནས་སོབ་འཇུག་
ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་དགོས་དོན་དང་
དྤེ་དག་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་གསུམ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་སོབ་འཇུག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བློན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ཟུར་དུ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཟུར་འཇུག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱྤེད་
རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང། དྤེ་ལྟ་བུ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་མ་སོང། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ལ་བསམ་བློ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་སྱིར་
བཏང་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ལས་འདུག ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཡྱིག་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་
བསྙབས་སྟབས། ཁོང་ཚོར་གཞྱི་ནས་བོད་སྐད་མ་བཟུང་ནའང་སོབ་དགོས་པ་བརྤེན། དཔྤེར་ན། ཌ་ལ་ཧོ་སྱི་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་
ཟུར་སོང་རང་དགྤེ་རྒན་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བྱས་ནས་སོད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
འདུག བྱས་ཙང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སོབ་གྲྭར་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི། བསྐྱར་སྱིག་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནང་ལ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་ལྟ་བུ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་དང་འདྱི་ཚོར་ལྟ་
སྐབས་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
དབུ་འཛིན་རྤེད། སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོར་དྤེ་ག་རང་ཞུ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཆ་རྤེན་གྱི་ཆ་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག 
སྤུས་ཚད་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་བསམ་བློ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་
དྤེར་དྤེ་འདྲའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚུར་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར་ཏན་ཏན་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་ཤྱིག་བླངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་ལག་
ལྤེན་ལྟ་བུ་འཁྤེལ་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེར་ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་དྤེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ངང་སྒུག་ཞུས་
ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་རྱིས་གཞྱི་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་རྤེད། སམ་བོ་ཊ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་
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ནས་ཡང་དུ་ཞུས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་འཇུག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཇྱི་ཙམ་
གྱིས་ཁོ་རང་ཚོ་ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་ཀང་སོབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡག་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྤེད། བྱྤེད་ཐུབ་པ་བྱོས་ཞྤེས་ཞུ་
གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁང་པའྱི་ཆ་རྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་ངོ་མ་རྤེད། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་སོ་
བཤུད་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ང་ཚོར་ད་ལྟ་འཆར་གཞྱི་ངྤེས་ཅན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ར་བའྱི་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བོད་སོབ་
འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ། འཆར་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཡར་མར་ཕན་བུ་བརྤེད་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་
བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དྲན་ནས། ང་ཚོ་ད་ལྟ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སོག་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
དུས། སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་ཐོག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། དྤེ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་
འཛིན་ཁང་གྱི་རྒྱལ་སྒོའ་ིམདུན་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚུར་ཕོགས་དྤེར་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་སམ་བོ་ཊའྱི་ཐོག་ནས་
དང་པོ་དྤེར་སམ་བོ་ཊ་རང་གྱི་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་ཁོངས་གཏོགས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་ནས་དྤེར་དཔྤེར་ན་
འཛིན་ཁང་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུར་ང་ཚོར་རོགས་རམ་ཐོབ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལག་ལྤེན་གྱི་ས་ཆ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་འཆར་
གཞྱི་དྤེ་དག་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བར་འགོ་སྐབས། ས་ཆའྱི་བདག་ཐོབ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
ཁོངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ནས། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ལྟ་བུ་
འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ནས་ཟུར་དུ་རྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་མྱིན་གྱི་ཐབས་ལམ་
གང་འདྲ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུ་འདུག ང་ཚོས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ངྤེས་པར་དུ་བསམ་གཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་པའྱི་མྱི་ཚོར། ལྷག་པར་ན་གཞོན་ཚོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་
ངྤེས་པར་དུ་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དྤེར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སྱིར་བཏང་ང་
ཚོས་དྤེ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། བོད་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་པ་ཚོར་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གཉྱིས་བྱས་ནས་གོ་སྐབས་གཉྱིས་ཙམ་ལྤེན་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་ཡོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། གདན་ས་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་
ཡང་ཕ་གྱི་ནས་སོ་སོའ་ིགྲྭ་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་ཚུར་སོབ་སོང་ཞྱིག་གནང་དགོས་
དགོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱིར་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོའྱི་ཕྲུ་
གུ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ཁུངས་སོ་སོའ་ིགཞྱིས་འགོ་བདྤེ་
དོན་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་དག་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་བྱུང་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
དང་པོ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཡྱིག་བསྒྱུར་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ཡྱིག་བསྒྱུར་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་ཆུང་འབྱིང་ཆྤེ་གསུམ་གྱི་སོབ་དྤེབ་དང་དྤེ་ཚོར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་བུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤྤེས་རྱིག་
ནས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྒྲུང་དྤེབ་ ༤༥ ནས་ ༥༠ བར་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག་
བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། སྒྲུང་དྤེབ་དྤེ་དག་ཚུར་སྱིར་བཏང་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཕལ་ཆྤེར་ ༥༠ ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྱིགས་ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་
པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཆུང་ཆུང་ནས་
འགོ་བཙུགས་ཏྤེ་ཀད་པའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལོགས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་དྤེ་ཕྲུ་གུའྱི་ཀད་པའྱི་ནང་དུ་ཐྱིག་པ་བརྒྱབས་ནས་དྤེ་འདྲ་
འདྱི་འདྲ་བྱས་ནས་འཚར་ལོངས་ཡོང་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་བསྒྱུར་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་སོན་མ་ནས་ཞུས་
མོང་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ། དྤེ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་ཕྤེབས་དང་དྤེ་འདྲའྱི་དོན་དག་མ་རྤེད། དྤེ་དངོས་གནས་
ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དོན་འཇོག་ས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་བསམས་ནས། ངས་སོན་མ་ནས་དྤེ་འདྲ་དྲན་གྱི་ཡོད། བྱས་
ཙང་ཡྱིག་བསྒྱུར་སྡྤེ་ཚན་ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་སྒྱུར་སྡྤེ་ཚན་ནང་དུ་ཡྱིག་སྒྱུར་ཧ་
ཅང་གྱི་ཡག་པོ་སྒྱུར་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་དག་དང་། ཕྱི་ལོགས་
ལ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། ནུབ་ཕོགས་ས་ཕོགས་གང་ས་གང་ལ་འབྤེལ་བསྡད་ནས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལོགས་ལ་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་
འཆར་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཏོན་ནས། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་སྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁྤེད་རང་ཚོས་
སྒྱུར་ཐུབ་པ་དགོས་ཅྤེས་བར་ཁབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཁང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་
མཉམ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གང་ཡྱིན་
ཞུས་ན། འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་སོན་མ་ཨ་རྱི་ལ་འགོ་སྐབས་དངོས་གནས་ཁོ་རང་ཚོས་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་དྤེ་འདྲར་
གོམས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་རབས་དང་རྱིམ་པར་སོབ་འཇུག་གནང་གྱི་འདུག སོབ་ཚན་གྱི་སོབ་དྤེབ་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་བང་མཛོད་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བོད་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་འདྱི་ནས་ཕར་ག་
ཚོད་ཡོད་ནའང་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུར་ཡྱིག་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་བསྒྱུར་སྡྤེ་ཚན་དྤེ། 
ག་ས་ག་ལ་འཐོར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོར་དཔག་པའྱི་དྤེ་མ་གཏོགས་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དངོས་
གནས་ཁོ་རང་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས། མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་ཞྱིག ངྤེས་པར་དུ་ད་ལྟ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ག་
ལྤེར་ག་ལྤེར་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཡྱིག་བསྒྱུར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོས་གཞན་ལ་གཅྱིག་ཀང་རྤེ་མྱི་དགོས་པའྱི་
ནང་ཆོས་དང་བོད་སན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་མཐའ་འཁོལ་བ་ཞྱིག་སོ་སོ་དངོས་གནས་སན་རམས་པ་ཚད་
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ལྡན་དང་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམ་པ་རྤེ་ཕུད། བླ་མ་དངོས་གནས་མདོ་སགས་མཁྤེན་རྒྱ་ཡོད་པ་རྤེ་ཕུད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་
སྒྱུར་བ་ལྔ་དྲུག བཅུ་བཅོ་ལྔ་འཁྱིད་ནས་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོད་རང་ལ་དངོས་གནས་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། ཨ་ཕའྱི་བུ་
ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན། དགའ་ལྡན་ཁྱི་ལ་བདག་པོ་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་བཞྱིན་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་སྐད་བསྒྱུར་ག་ཚོད་འཁྱིད་འཁྱིད་རྤེད། 
བྱས་ཙང་འདྱི་ད་ལྟ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གདན་ས་ཁག་ལ་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་
རམས་པ་རྤེ་ཕུད་དྤེ་འདྲ་ཐོན་ཡོང་དུས། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་མདོ་སགས་གཉྱིས་གཞྱི་ར་ཡག་པོ་མཁྤེན་མཁན་དྤེ་དག་ཕྱི་ལོགས་
ལ་འདོན་ཡོང་སྐབས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དྤེང་སང་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུར་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རྱིག་གཉྱིས་དཔྱད་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་དྤེ་ཚོས་ནང་ཆོས་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཚང་མ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དབྱྱིན་ཇྱི་དང་ཚན་རྱིག་
གཞྱི་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་སོང་དགོས་སྟབས། ཡང་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་དྤེར་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་བོད་ཡྱིག་
རང་གྱི་ནང་དུ་ཚན་རྱིག་ལྟ་བུའྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚན་རྱིག་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དཔྤེར་ན་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག། 
དངོས་ཁམས་ཚན་རྱིག་ལ་སོགས་པ་དྤེ་འདྲའྱི་ཚན་རྱིག་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཚུར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་
ཐོན་རྱིགས་ལ་དགོས་མཁོ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ཁོ་རང་དྤེབ་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་བལྟ་ཆོག་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་མ་གཏོགས་
ཡྱིག་བསྒྱུར་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། རྨང་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་
འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དྤེར་བསམ་བློ་ཞྱིག་གཏོང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། བུད་མྤེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དོན་
ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་སོན་འགོའ་ིདགྤེ་
རྒན་རྣམས་བུད་མྤེད་གཙོ་འདོན་བྱྤེད་དགོས་གསལ་བ་བཞྱིན། ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་བཤད་ཡོད་པ་
རྤེད། འདྱི་བཤད་སྐབས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་གྱིས་རྒྱུས་ལོན་ཕན་བུ་བྱས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལྟ་བུར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་
དང་ཨ་ཅང་ཅང་། ཤྤེས་ཡོན་མྤེད་ན་དགྤེ་རྒན་ཁོ་རང་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་ཆུང་ཆུང་
ནས་མཉམ་དུ་གོགས་འདྲྱིས་བྱས་པའྱི་ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་ལྟ་བུ། མ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བུད་མྤེད་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་བཟང་པོ་ཡྱིན་
པར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོར་ང་ཚོར་ཡོད་པ་ནྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཀུན་སོན་བཟང་པོ་དང་སྤེམས་
ཁོངས་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་བཟང་པོ་མ་གཏོགས། ངས་སྡུག་པ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཉུང་ཉུང་བྱྤེད་དགོས་བསམ་པ་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན། ངས་དྤེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གོ་སོང། མ་ཚབ་ཚོས་གཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ཕ་ཚབ་ཚོས་གཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་དུ་དྤེ་འདྲ་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་དྤེ་དག་ལ། དངོས་གནས་སོ་སོའ་ི
བསམ་བློ་ཀུན་སོད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་ནོར་བུ་འདྱི་ནོར་ཉམས་ཆོད་ནས་ཕ་
ཚབ་མ་ཚབ་དྤེ་ཚོའྱི་བསམ་བློར་གཅྱིག་བླུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོར་ཡུག་ཁོ་རང་བཟང་པོ་དང་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་མྱི་ཡོང་
ངམ་བསམས་ནས་དྤེ་འདྲ་དྲན་གྱི་འདུག འདྱི་བྱྤེད་དུས་བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་ ༨ ཅན་གྱི་དོན་
ཚན་ ༥ པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཙོ་འདོན་བྱྤེད་དགོས་
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པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་གངས་ཀ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་ན། འདྱི་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་ཚོར་ཟབ་སོང་ལོགས་སུ་སད་ནས། དྤེ་ཡང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་བསྒྱུར་གྱི་
ལས་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་གནང་སོང་། མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཏན་ཏན་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ར་བའྱི་སོབ་ཚན་
ཁག་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་བོད་བསྒྱུར་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་ཁག་དྤེ་ཚོ་བཟོ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་
འཆར་ལག་ལྤེན་བསྟར་དང་བསྟར་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དང་མྱི་མང་
པོ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་གས་ནས་གང་རྒྱ་ཆྤེ་ཆྤེ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཡང་དྤེ་ཡང་ངྤེས་པར་དུ་འདྱིར་ཚུར་
མྱིན་པ་བྱས་ཏྤེ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་གནས་པ་ཚོ་ལའང་། དྤེ་འདྲའྱི་སྐུལ་མ་བྱས་ན། ཡྱིག་བསྒྱུར་གྱི་ལམ་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་
དྤེ་རྱིགས་ཞབས་འདྤེགས་སྒྲུབ་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད་བསྡད་འདུག ཉྤེ་ཆར་རང་ང་ཨ་མྱི་རྱི་
ཀར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ། སོན་མ་ང་ཚོ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ Science པཱ་ལགས་ཟྤེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད། ཚན་
རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་སོབ་སོང་ཡག་པོ་རྤེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལའང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། གཞུག་ལ་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི་ལའང་ཕྱིན་
པ་རྤེད། བར་ལམ་ནས་ཁོ་རང་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་ཆགས་སོང་། གོ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ཅྱིག་ལ་ཁོ་རང་གྱི་ཁ་པར་ཞྱིག་
བཏང་ཡོང་སྟྤེ། ཁྤེད་རང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་རྤེད་བཅས་གོ་སོང་། དཔྤེ་དགའ་པོ་བྱུང་། བར་ལམ་ཁོ་རང་སྐུ་གཟུགས་དཀའ་
ངལ་རྤེན་པས་ Seattle ལ་བཞུགས་ཀྱི་འདུག འོན་ཀང་ཁོང་ནས་ཕག་རོགས་ཤྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྲན་
སོང་སྟྤེ། ཚུར་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག ཕ་གྱིར་བསྡད་ནས་གང་བྱྤེད་རྒྱུ་འདུག་གམ། ཚུར་བཅར་རྒྱུ་ཁག་པོ་
འདུག་བཅས་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཁྤེད་རང་ཚན་རྱིག་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཚན་རྱིག་གྱི་ཀོག་དྤེབ་དྤེ་འདྲ་
བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཚུར་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་རྱིགས་མྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ངས་ཏན་ཏན་བྱྤེད་ཐུབ་
ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཚན་རྱིག་གྱི་ལམ་ནས་སོབ་འཁྱིད་བྱྤེད་སྟངས་ཐོག་དགྤེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན་གྱི་
ཀོག་དྤེབ་དྤེ་འདྲ་ཡང་བཟོ་ཐུབ་ཡོང་ཟྤེར་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དྤེའྱི་རྱིགས་ང་ཚོས་ངོ་ཤྤེས་དང་འདྲྱིས་གཤྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་སྤེམས་བཞག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱི་
སྐོར་དྤེ་ལ་དྤེ་ག་རང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོན་མཁན་དང་མཉམ་དུ་ཚན་རྱིག་
དང་ནང་ཆོས་དཔྱད་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་སྒང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་སོབ་དྤེབ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་
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རྱིགས་བཟོས་ནས། ལས་འགུལ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཙམ་གྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གང་རྒྱ་ཆྤེ་ཆྤེ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་
རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མྤེད་སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསྤེས་ ༥ པ་གསུང་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་
སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། ངས་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ དགྤེ་
རྒན་བུད་མྤེད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོས་ Survey བྱས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ནང་ལ་
ཤུགས་ཆྤེ་བ་དགྤེ་རྒན་དྤེ་བུད་མྤེད་རྤེད་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ཏག་ཏག་མཐུན་
སྡོད་མཁན་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག གངས་ཀ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དགོས་ཡོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་
ཤྤེས་རྱིག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མ་ཚབ་དང་ཕ་ཚབ་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་བོད་པའྱི་ནང་ཆོས་དང་
གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བློའ་ིཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཟབ་སོང་རྱིགས་གནང་དགོས་པ་དངོས་གནས་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་
གཅྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཕུལ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འདོད་པ་ཁྤེངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། དྤེ་འདྲའྱི་ཁྤེངས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཁྱིམ་ཁག་ནང་ལ་ཕ་ཚབ་མ་ཚབ་མང་པོ་
ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་ཡང་ཡང་ཚོགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གཏན་འཇགས་
སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་ཚབ་དང་མ་ཚབ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་ཟུར་དུ་བསྐོང་སྟྤེ། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་
ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་སྟངས། ཕྲུ་གུར་བྱམས་སྐྱོང་གྱིས་སྐྱོང་སྟངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བར་མཚམས་ལ་
ཟབ་སོང་འགའ་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཇོག་དགོས་པ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ། རྱིས་འགོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་ཁག་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་མ་
འོངས་པའྱི་མ་ར་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་དང་ཕྲུ་གུའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ནས་ལོ་རྤེ་
རྤེའྱི་ནང་ལ་མཁྤེན་རོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གཟྱིགས་སྐོར་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དགྤེ་རྒན་གྱི་གནས་
སྟངས་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། སོབ་གྲྭ་སྱིའྱི་།ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། ཤྤེས་ཚད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། 
དྤེ་དག་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་གྱི་འདུག གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ཐག་ཉྤེ་པོ་བྱྤེད་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེས་ན་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་
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བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ན་ནྱིང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལོ་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ན་ནྱིང་
གྱི་འཛིན་གྲྭ་ ༩ པ་ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པར་འགོ་མཁན་གྱི་ཤྤེས་ཚད་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དོ་སྣང་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། ན་
ནྱིང་འཛིན་གྲྭ་ ༩ པ་ ༡༠ པར་འགོ་མཁན་གྱི་ནང་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་མ་
གཏོགས་རྒྱུགས་མ་འཕོད་པར་གཞན་ཆ་ཚང་ལུས་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བསྐྱར་རྒྱུགས་གཏོང་
དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཡང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ངས་དོ་སྣང་བྱུང་བའྱི་
འཛིན་གྲྭ་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༣༣།༣༤། ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཉྱི་ཤུ་དྤེ་འདྲ་ལུས་བསྡད་འདུག ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་རྒྱུགས་
གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེས་ན་དྤེ་
འདྲའྱི་སྒང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་འཚབ་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དུ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོ་མཐོང་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེམས་
པ་སྐྱྱིད་པོ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

གསུམ་པ་དྤེ་ལ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སོས་རས་དྤེ་འདྲ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། 
དཀར་བསུབ་ལ་དྲྱི་མ་སྣུམ་ནས་ར་བཟྱི་བ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ད་ལྟའང་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག མདང་དགོང་དགོང་
དག་རང་ར་ཤོད་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་།ཤྤེས་བྱུང་། སྐྲ་ཡྱི་ཐོག་ལ་འགོས་པ་དྤེ་ཚོ་གང་རྤེད་དམ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་
ནས་རད་གཅོད་བྱྤེད་སྐབས། དྤེ་དཀར་བསུབ་ཀྱི་ཆུ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་གང་རྤེད་དམ་བརོད་སྐབས། དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་
དྤེ་བཏུབ་སྟྤེ་གཟུགས་པོའ་ིསྒང་ལ་འཐོར་སོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ར་ཤོད་སོབ་གྲྭ་རང་དུ་བྱུང་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེས་ན་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན། ཕ་མས་སོབ་གྲྭ་ལ་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱས། ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་དྤེ་འདྲ་བྱས་ཏྤེ་འཕོ་བརག་ཏུ་ཕྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཕངས་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
མདང་དགོང་དགོང་དག་ངས་།ཤྤེས་པ་དྤེ་ར་ཤོད་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་ཡང་གནས་
ཚུལ་དྤེ་ལྟར་ཡོད་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ངའྱི་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ་དྤེ། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱྤེད་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཏན་
འཇགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ང་ཆ་རྒྱུས་མྤེད། ད་ལྟ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་བརྡུང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་འགོ་
བཞྱིན་པ་རྤེད། ད་ལོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ལས་འགུལ་།ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་གོ་སོང་། སོབ་གྲྭའྱི་
དགྤེ་རྒན་དང་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། སྒང་ནས་ཕྲུ་གུ་བརྡུང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་
དུས། ཕྲུ་གུ་བཅུན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྲུ་གུས་ཉན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱི་གྤེ་སོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་
ཀྱི་འདུག རྤེད། ཕྲུ་གུར་ཉྤེས་རྡུང་བཏང་བ་དྤེ་ཡག་པོ་གང་ཡང་མ་རྤེད། གསོ་སྐྱོང་བྱྤེད་སྟངས་ཡག་པོ་གང་ཡང་མ་རྤེད། གཞུང་
གྱི་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་ཉྤེས་བརྡུང་མྱི་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཡར་གསོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྐོན་བསབ་བྱ་
བྱྤེད་སྟངས་དང་། ར་འཛིན་ལྟ་བུ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 



80 
 

དྤེ་ནས་ངའྱི་དོན་དག་ལྔ་པ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལྤེན་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འདྱི་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གྲྭར་འཐུས་ཤོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྤེབས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་གོང་ལ་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཞབས་ལོ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་
ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་རྒས་ཡོལ་ཞུས་བསྡད་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། ད་ཆ་ཟུར་དུ་
དགོངས་པ་ཞུས་ནས་བསྡད་ན་ཡག་པོ་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ནང་དུ་སྤེམས་ཀྱིས་བཟོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག 
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་བསྐྱར་དུ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་འདྱིར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ལོ་རྤེར་སོབ་དྤེབ་བཀམ་གྱི་འདུག སོབ་དྤེབ་འགྤེམ་དུས་དྤེའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ཕྲུ་གུ་ལ་བསབས་ཚར་གྱི་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ང་རང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་། དྤེའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཚན་གདམ་ཀའྱི་བཟོ་
ལྟ་བུ་བྱས་ནས། སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་ཚར་གྱི་མྤེད་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དྤེབ་མར་གང་བཀམས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་སོབ་འཁྱིད་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ནང་གྱི་གལ་ཆྤེ་
བ་འགའ་ཤས་སོབ་འཁྱིད་བྱས་ཏྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འདྱི་ང་རང་གྱི་དོགས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་སོང་། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ཡོད། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུར། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་རོགས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་དང་། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཟྱིགས་སྐོར་ག་ཚོད་ཙམ་འགོ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་
པའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཤུགས་ཆྤེ་བ་ཤྤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་འགོ་བསྡད་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དངོས་སུ་བྱྤེད་
སྡོད་པ་དྤེ་ལ། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་སམ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཁྱིམ་
ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་།ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འགན་ཁུར་དྤེ་བོད་ཁྱིམ་ཁག་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ནས་རང་ཚུགས་འཕྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེས་ན་ཤྤེས་རྱིག་
ནས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡྱིན་ན། ཤུགས་ཆྤེ་བ་དྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལྷན་རྒྱས་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བྱས་ན་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་གཅྱིག་
ལྟ་བུ་ངྤེས་པར་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་
པས་རྱིས་སོད་རྱིས་ལྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས་ལས་ཀ་མ་ལྕོགས་པ་བྱས་ཏྤེ་སོབ་གྲྭ་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཐུབ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཁོང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགོ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་སམ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁུངས་ནང་
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ལ་ལོ་རྤེར་ཉུང་མཐར་ཐྤེངས་རྤེ་བཅར་ཐུབ་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའྱི་ཉྤེ་ཆར་རང་སམ་བོ་ཊའྱི་འགན་འཛིན་ལ་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་སམོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁྤེད་རང་གྱིས་ཡང་ཡང་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ནང་ལ་སྐོར་བ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༩ པ་དང་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་མང་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ངས་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་མ་རོགས་པ་ཡྱིན་ཙང་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་བྱྤེད་ས་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཡྱིན་ན་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་བར་དུ་
བཀག་བསྐྱྱིལ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་ཙམ་གྱི་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མུ་མཐུད་དྤེ་འཛིན་རྱིམ་གོང་མར་གཏོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་སོ་སོས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡།༡༢། དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཀག་
བསྐྱྱིལ་བྱས་པ་དྤེ་འདྲ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དང་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀག་བསྐྱྱིལ་བྱ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འོག་ནས་སོབ་སོང་གྱི་སྤུས་ཚད་ཏག་ཏག་
རན་གྱི་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་སྙམ། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྲན་གྱི་
འདུག དྤེ་ནས་ར་བའྱི་འབོད་སྐུལ་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། དཀར་བསུབ་ཀྱི་དྲྱི་སྣུམ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་
ཡོད་ས་རྤེད། ར་བའྱི་ང་ཚོ་རྦད་དྤེ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་འབྤེལ་ཡོད་འཕོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་རོགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་ nurse སན་ཞབས་པ་གཙོ་བོར་
གྱུར་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་དྤེ་ཚོ་ཆྤེད་བསྐོང་ཞུས་ཏྤེ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གྲྭ་རང་ནང་ལ་ཡང་འཕོད་བསྟྤེན་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལས་གཞྱི་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་མཚམས་མཚམས་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
པའྱི་སྐབས་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་གྱི་འདུག་མོད། འོན་ཀང་ཁ་ཤས་
ཁ་ཤས་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་
སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ཡོང་མ་སྱིད་པ་གང་ཡང་རྤེད་མྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བསམ་བློ་རྦད་དྤེ་ཡངས་པོ་བྱས། ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱུགས་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཡོང་མ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དོ་སྣང་བྱྤེད་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ། དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཉྤེས་བརྡུང་གཏོང་རྒྱུྒྱུ༷འྱི་སྐོར་ལ་ན་ནྱིང་
ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཕན་བུ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དུས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་དབུས་འབྱིང་རྱིམ་
ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་པའྱི་ CBSE ཟྤེར་བའྱི་ཐོག་ལ། སོབ་གྲྭ་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྱྤེད་དུས་ང་ཚོའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ར་འཛིན་བྱྤེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་ཉྤེས་བརྡུང་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཉྤེས་བརྡུང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་
ཆྤེན་པོ་ལག་བསྟར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་
ཚོགས་པ་དང་སམ་བོ་ཊ་ཁུལ་ལ་ཡང་དྤེ་ག་རང་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྒན་ལགས་ཚོས་གནས་ཚུལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཉྤེས་བརྡུང་གཏོང་བ་
ཡྱིན་ན་སྐྱོན་གནད་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་། སྐབས་ཅྱིག་ལ་རྒྱ་གར་
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ཁྱིམས་རོད་པ་གཉྱིས་མཉམ་སར་བྱས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གྱི་རྒན་ལགས་ཚོ་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། 
དཔྤེར་ན། དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་ཡོན་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད། ཡང་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་
དང་ཕྲུ་གུའྱི་སྤེམས་ཁམས་ལ་གང་འདྲ་སྐྱོན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་དུས་དང་བསྟུན་ཏྤེ་ཟབ་སོང་དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་
དུ་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དུས་དང་བསྟུན་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་ཚོ་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲའྱི་སྐྱོན་གནད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེར་
བརྤེན་རྒན་ལགས་ཚོ་ལ་ཏོག་ཙམ་སྐུ་ངལ་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་དྤེར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་ཐུབ་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་ན། བསམ་བློ་དྤེ་འགྱུར་བ་འགོ་གྱིན་འགོ་གྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་
ཡག་པོ་མང་པོའ་ིནང་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་ཉྤེས་བརྡུང་གཏོང་མཁན་མྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མཚོན་ན་ས་མོ་ས་མོ་ནས་རྦད་དྤེ་ཁྱིམས་འགལ་
བྱས་ཏྤེ་བཀག་གཞག་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོས་དྤེ་འདྲ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོའྱི་རྒན་ལགས་
ཚོས་ཀང་ཏན་ཏན་དུས་ཚོད་དང་སོབ་སོང་ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་
གྱི་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཉྤེས་བརྡུང་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་
རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ཏོམ་ཙམ་དུས་ཚོད་འདྲ་པོ་ཞྱིག སྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་གསུམ་གྱི་
དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་རྤེས་མ་ ༢༠༡༦ གྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་གཙང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
ཁོ་རང་ཚོས་ཡ་གྱིའྱི་ནང་ལ། གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་
ནའང་དབུས་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་པ་ཁ་ཤས་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་གང་
ལྟར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འགོག་རྤེན་ཞྱིག་བཟོ་སྡོད་མཁན་ལྟ་བུ་འདུག གཉྱིས་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་
ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོ། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གྱི་འགྱུར་བ་འགོ་ཕོགས་འདྲ་པོ་རྱིམ་པར་བྱུང་བསྡད་
སོང་། དཔྤེར་ན་འགན་འཛིན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། འགན་འཛིན་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བརྤེས་པོ་ཐྤེབས་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་
ཐྤེངས་མ་བཞྱི་བརྤེས་པོ་ཐྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་རྤེ་རྤེ་བརྤེས་པོ་ཐྤེབས་ཡོང་དུས། བསྐྱར་དུ་ file ཡྱིག་སྣོད་ཚང་མ་ལྟ་དགོས་
ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ནས། ང་ཚོ་ཕལ་ཆྤེར་ཐྤེངས་མ་གསུམ་བཅུ་སོ་གངས་ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཅར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་
རྤེད། དྤེ་ནས་ཉྤེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་བློན་ཆྤེན་རང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་ཡང་ཁ་སང་སོན་མ་ཡོད་པ་དྤེ་འཁྱུར་ནས་ཡང་གཞན་པ་གསར་པ་ཞྱིག་
ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་སྐབས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏྤེ། གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་ཞུ་རྒྱུར་གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་
རྱིས་སོད་བྱ་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་ཐོན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞུས་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོག་ལ་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག མདོར་ན་དྤེ་ང་ཚོས་གང་
མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་ལྤེན་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནས་སོབ་དྤེབ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་འཁྱིད་ཚར་དང་མ་ཚར་
ཟྤེར་བ་དྤེ། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཁད་པར་ཞྱིག་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། སོབ་
ཚན་དང་པོ་ནས་འཁྱིད་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱས་བཅད་ཅྱིག་དགྤེ་རྒན་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་འཁྱིད་དགོས་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ལ་སྐྱོན་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། དགྤེ་རྒན་གྱིས་འཁྱིད་ཨྤེ་ཐུབ་བལྟས་ནས་ཁོ་ཚར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྱས། ཡྱིན་
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ནའང་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དྤེ་མ་བལྟས་པ་བྱས། དྤེ་འདྲའྱི་སྐྱོན་གནད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་
སམ་བོ་ཊའྱི་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ན། དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཀོག་དྤེབ་ཁོ་རང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རོག་རོག་འདྲ་པོ་དྤེ་ཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་
ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། སོབ་ཁྱིད་ཆ་ཚང་འཁྱིད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་དགྤེ་རྒན་ལ་གནོན་ཤུགས་ལྟ་བུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་
འདྲའྱི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་སོ་སོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་དྤེ་ངས་གལ་ཆྤེ་བ་གང་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། གང་བསབས་པ་དྤེ་ཕྲུ་གུས་ཤྤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག ཉུང་
མཐའ་ལ་གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་ལ་དཔག་པའྱི་ཉུང་མཐའྱི་སོབ་སོང་ཤྤེས་པའྱི་ཚད་གཞྱི་
གཅྱིག་ང་ཚོས་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་ཤྤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད་ལ་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དང་པོ་དྤེ་ཐ་སྙད་གསར་བཟོ་དང་། བར་ཆད་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ 
༢༠༡༣ གྱི་ལོར་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད་སྙམ། ས་མྱིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་གསུམ་གྱིས་ཡྱིག་
ཚད་བཏང་ནས། གསུམ་ཀར་ཡྱིག་ཚད་མ་ལོན་པ་དང་། ༢༠༡༤ ལོར་ཡང་ས་མྱིག་གསུམ་ཞྱིག་ལས་བྱྤེད་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིག་
ཚད་བཏང་ནས་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་ ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད་བསམས་བྱུང་། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་མྱི་གཅྱིག་ཀང་
མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནམ། 
གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཤྤེས་གསལ་ལ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་ཚད་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཡོད་བསྡད་པ། ཡྱིག་བསྒྱུར་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་བསྡད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིག་ཚད་བཏང་སྟྤེ་ཡྱིག་
ཚད་མ་ལོན་པ་དང་། སྤེམས་ཤུགས་ཆག་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་ 
༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལ་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༥ ལོར་དྤེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཡྱིག་ཚད་བཏང་བ་ལ་
བརྤེན་ནས་ཡྱིག་ཚད་མ་འཕོད་ནའང་། དྤེའྱི་མན་ཆད་ཀྱིས་ཡྱིག་ཚད་མཐོ་བ་ཁག་དྤེ་ཡར་བསྡུས་ནས་ཕག་ལས་དྤེ་མུ་མཐུད་
ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ངས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཞན་གཅྱིག་དྤེ་སོབ་དྤེབ་ཁག་དཔར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ཚན་
རྱིག་གྱི་སོབ་དྤེབ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་སྐད་ཡྱིག་དང་ཨང་རྱིས་སོབ་དྤེབ། གང་ལྟར་འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་པ་
ཡོད་བསམས་བྱུང་། བརན་དྤེབ་ཤོག་བུ་མཐུག་པོ་པར་རྱིས་ཡོད་བསྡད་པ་ཏོག་ཙམ་དྤེབ་ཆྤེན་པོ་བྱས། དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་
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ཁང་གྱིས་དཔར་རྒྱག་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེབ་ལྱིད་ཁོག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ནས། ཡར་མར་ཁུར་སྟབས་བདྤེ་པོ་མྤེད་བསྡད་པ་
ཞྱིག་དང་། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་དྤེབ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱྤེད་ཡོང་དུས་ཚད་ལྡན་དཔར་
སྐྲུན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ། འཚེམ་བུ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ཤོག་བུའྱི་སྤུས་ཚད་རྤེད། གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའྱི་གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ལག་པར་སྤེབས་ཡོང་དུས། ཁོ་ཚོས་ཡར་སོག་མར་སོག་མང་པོ་བྱས་ཡོང་དུས། 
དྤེབ་ཁོ་རང་ཐོར་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པའྱི་སོབ་དྤེབ་དྤེ་ཚོ་དཔར་སྐྲུན་བྱྤེད་
སྐབས་གང་ལྤེགས་ལྤེགས་དང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དཔར་སྐྲུན་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་དྤེབ་བཟོ་སྱིག་བྱྤེད་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་
ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་ལ་དཔག་པའྱི་ཏོག་ཙམ་འབས་བུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དྤེ་མཐོང་སོང་། དྤེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སོ་སོའ་ིབསམ་བློའ་ིནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་འཁོར་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སོན་མ་གོས་ཚོགས་སྐབས་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ནམ་རྒྱུན་དྲན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་རྒྱུན་འཛིན་རྒྱུར་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐོག་ནས་བར་སོད་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ལ། བར་སོད་
རྤེད། རོམ་རྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཚན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སོན་གྱི་མཁས་
པ་ཁག་གྱིས་བརམས་བཞག་པའྱི་བརམས་ཆོས་དྤེ་ཚོ། འཁྱིད་རྒྱུན་ཉར་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་བསམ་
བློའ་ིནང་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་བློན་ཁྱི་ཟུར་སོབ་དཔོན་ཆྤེན་པོ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
ཁོང་ཡྱིན་ན། ཆོས་ཕོགས་རྤེད། ཐ་སྙད་སྐོར་རྤེད། དངོས་གནས་འཁྱིད་རྒྱུན་གྱི་བང་མཛོད་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། 
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཁོང་ལ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ཐ་སྙད་རྱིག་གནས་སྐོར་དྤེ་གསུང་ཆོས་
བཞྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་མ་བདྤེ་བ་ཡྱིན་སྟབས་།ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ། ཞུ་སྐུལ་ཐོག་དགྤེ་
རྒན་ཁག་ཡར་བསྐོང་ནས་ཐ་སྙད་རྱིག་གནས་ཀྱི་ཁྱིད་རྒྱུན་ཁག་ཞུས་ཏྤེ། དྤེ་བཞྱིན་གདན་ས་ཁག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་
ཆད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་དང་དོན་གཉྤེར་བ་ཚོར་ཐ་སྙད་རྱིག་གནས་ཀྱི་ཁྱིད་རྒྱུན་ཤྤེས་དགོས་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། གཅྱིག་ལ་ཡར་ཞུས་ནས་དྤེ་མར་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཁད་པར་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམས་ནས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་། གཞན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱི་ངོས་ནས་འདས་པའྱི་ཟླ་
ཤས་ཀྱི་ནང་ལ། ཕག་ལས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་
འདུག་ཅྤེས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་མ་འོངས་པར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་སོན་རྱིས་རྤེད། ལས་འཆར་རྤེད། མང་པོ་
ཞྱིག་བང་སྱིག་བཞག་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལམ་འགོ་ཡོང་བ་དང་། ལས་ཀ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་མྱི་གཅྱིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། 
གང་ལ་གང་འཚམ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱི་སྒོ་ནས། ལམ་འགོ་ཡོང་རྒྱུར་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས། དྤེའྱི་ཐོག་རྤེ་
བ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐོག་མ་དྤེ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཐུགས་རྤེ་གནང་བ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ང་རང་ཕོགས་བསྐྱོད་བྱྤེད་སྐབས་ཁག་ཅྱིག་ནས་ལམ་འགོ་ཡོང་རྒྱུར་སོན་
འདུན་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ངས་སོན་ལམ་དྤེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རྒྱག་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་
ན། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཀྱི་གནད་དོན་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཐུགས་རྤེ་གནང་བ་དང་མཉམ་དུ་
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སོན་འདུན་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཐ་སྙད་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག བར་ཆད་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་
ལས་བྱྤེད་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚད་མ་ལོན་པའྱི་སྐོར་དྤེ། དངོས་འབྤེལ་ཆགས་བསྡད་འདུག བར་ཆད་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། བར་ཆད་དང་
ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ས་མྱིག་གསུམ་གསུམ་བྱས་ནས་ས་མྱིག་དྲུག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིག་རྒྱུགས་
གཏོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཚད་ལོན་མཁན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མ་བྱུང་བ་རྤེད། སྐབས་ཤྱིག་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་སོང་། 
དྤེའྱི་གཞུག་ལ་གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལའང་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་གསུང་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་
རྒྱུགས་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཀོག་དྤེབ་རོམ་སྱིག་བྱྤེད་བཞྱིན་པ། ཐ་སྙད་ནང་ལ་ཕག་ལས་
གནང་བཞྱིན་པ་།ཤ་སྟག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་རྤེད། ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུ་
ཡོང་དུས། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་དཀའ་ངལ་ཅུང་ཙམ་འཕད་བསྡད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་
ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་ཡོང་དུས། དབྱྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ཕལ་ཆྤེར་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོར་མྱི་འགོ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་བྱས་ཏྤེ། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠།༨༠ ལྤེན་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ནའང་། དབྱྱིན་ཇྱི་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པ་བྱས། དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཕལ་ཆྤེར་གཅྱིག་
བྱས་ན་ཁོང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་དང་དྤེ་ཚོ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག བསྒྱུར་བ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་
དཔྤེར་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཆྤེད་མཁས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཏོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དཀའ་
ངལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར་ཕལ་ཆྤེར་ ༢༠༡༥ ནང་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འགོ་རག་གྱི་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སོབ་དྤེབ་དཔར་སྐྲུན་དྤེ་ཚོར་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཏན་ཏན་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་སོབ་དྤེབ་ཁག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་། བསྐྱར་ཞྱིབ་རྱིགས་ཐྤེངས་མང་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
རྣམ་པ་ཚོས་སོབ་དྤེབ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིའྱི་ཇུས་འགོད་པ་རྤེད། ནང་གྱི་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་དྲག་དྲག་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཡང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཡག་པོ་།ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་ནས་མར་ལྟ་བསྡད་དུས། ཁོང་རྣམ་
པས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༥ པའྱི་བར་དུ་
སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་སོབ་དྤེབ་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་ ༥ པ་བར་དུ་སོན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
བོད་ཁྱིམ་ནས་བཟོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨང་རྱིས་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་ ༣ པ། ༤ པ། ༥ པ་དྤེ་།ཤྤེས་རྱིག་ནས་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་



86 
 

རྤེད། དྤེའྱི་འཕོས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་དང་ཚན་རྱིག ཨང་རྱིས་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བོད་ཁྱིམ་ནས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ནས་
བོད་ཁྱིམ་ནས་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ནས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་གནང་སོང་ལ། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་
ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་བཞྤེས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡང་ང་ཚོ་།ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བྱས་ནས་སོབ་དྤེབ་དྤེ་ཚོ་ཡང་བཟོ་སྐྲུན་ཐོག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག སྤུས་ཚད་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་།ཤྤེས་རྱིག་
དཔར་ཁང་དང་མཉམ་དུ་གན་རྒྱ་ཞྱིག་འཇོག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཀོག་དྤེབ་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚོས་དྤེ་ག་རང་དགོངས་འཆར་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་དྤེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དང་མཉམ་
དུ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་དཔར་སྐྲུན་བྱྤེད་མཁན་སྡྤེ་ཚན་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་
སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དང་མཉམ་དུ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གན་རྒྱ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་
ནས་མར་དོན་མ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་མར་
བཞུར་ན་ཕོར་པའྱི་ནང་ཟྤེར་བ་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁྤེ་ཕན་ཡོད་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྡྤེ་ཚན་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ལ་སོབ་དྤེབ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ནང་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་ཆ་ཚང་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕན་བུ་ཕན་
ཐོགས་ཤྱིག་འདུག་སྟྤེ། སྤུས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་ངྤེས་པར་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ལ། དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཐ་སྙད་རྱིག་གནས་ཀྱི་ཁྱིད་རྒྱུན་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་ད་ལྟ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་མ་འདྲ་བ་གསུམ་
ཙམ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག དང་པོ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཁ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། གཞྱི་རྱིམ་འོག་
མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་དཔྤེ་གནད་འགག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་དངོས་
གནས་ཁས་ལྤེན་གྱི་ཡོད། ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། འཐུས་ཤོར་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། དམའ་རྱིམ་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔྤེར་ན། ན་ནྱིང་ལོར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མཉམ་དུ་ Odisha 
གཞྱིས་ཆགས་ལ་ས་བགོས་ཅྱིག་འགོ་ནས་ Odisha ལ་སོབ་གྲྭ་གསུམ་འདུག གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས། འབྱིང་རྱིམ་
སོབ་གྲྭ་གཅྱིག སོབ་གྲྭ་གསུམ་དྤེར་བོད་ཡྱིག་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེ་ང་ཚོས་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཕར་།ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ། ཕ་གྱིར་སོབ་གྲྭ་གསུམ་ཀར་ཉྱིན་སོབ་རྤེད་
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འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ཡྱིན་པས། དྤེ་ལ་ཆྤེད་ལས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བོད་སོབ་འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེར་བརྤེན་སྱིག་གཞྱི་དང་བཀའ་བློན་
མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་གཉྱིས་ཏོག་ཙམ་འགལ་ཟླ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་དང་
གདོང་ལྤེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པ་དྤེ། དཔྤེར་ན། Odisha སོབ་གྲྭ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཆོས་དགྤེ་ཁོན་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་ལན་ནང་ལ་ཡང་ས་ཆ་ཚ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པས་ཕྤེབས་
མཁན་རག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་འབད་བརོན་གནང་སྟྤེ། ཆོས་
དགྤེའྱི་འོས་སོང་ཞྱིག་དྤེ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འོས་སོང་དྤེ་འགོ་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཆོས་
དགྤེའྱི་འོས་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གཏོང་འདོད་བྱུང་སོང་། དཔྤེར་ན། ང་ཚོ་སོན་མ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཡོད་དུས་ཆོས་དགྤེ་ཡོད་
པ་རྤེད། ཆོས་དགྤེ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དང་ཚང་མ་གཉྱིད་ཁུག་ནས་ལྷག་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གང་
ལྟར་ཆོས་དགྤེ་འོས་སོང་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ནང་ཆོས་རྤེད། བཟང་སོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་འདྲ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སོབ་ཁྱིད་
གནང་སྟངས་རྤེད། དཔྤེར་ན། དྤེང་སང་དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་ནང་པ་ཆགས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན། ནང་ཆོས་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་ཡང་། སོན་མ་ཡྱིན་ན་བླ་མ་དྤེ་འདྲ་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས་འཁྱིས་ལ་བསྡད་ནས་དྤེ་
བཞྱིན་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་འཛིན་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད། ཕར་ཚུར་བགོ་གྤེང་བྱས་ཏྤེ་དྤེ་འདྲའྱི་ཆོས་ཁྱིད་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་རྤེད་
འདུག ཅྤེས་དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་དངོས་གནས་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཆོས་དགྤེ་འོས་སོང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཚོས་
འཆར་གཞྱི་འདྲ་པོ་ལབ་དགོས་སམ། དྤེ་སོན་ནས་འོས་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེང་སང་དུས་
རབས་ ༢༡ པའྱི་ནང་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་འཆར་གཞྱི་དབྱྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། Training manual དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 གསུམ་པ་དྤེ། དྤེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་ཆྤེད་ལས་པ་
བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལོ་རང་ལ་ཨ་རྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་བུད་མྤེད་ཅྱིག་གྱིས་ཨ་སྒོར་
འབུམ་ ༡ ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞལ་འདྤེབས་ཕུལ་བ་དྤེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་བསགས་བརོད་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
གསལ་བསགས་ནང་ལ་དྤེའྱི་སྐྱྤེད་ཀ་དྤེས་ཆྤེད་ལས་སོབ་སོང་ལ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས། གོ་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་ན་དྤེ་འདྲ་
ཞྱིག་གོ་སོང་། དྤེས་ན་ཆྤེད་ལས་སོབ་སོང་ལ་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུ་ལ་མ་དངུལ་གྱི་སྐྱྤེད་ཀ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཏོག་ཙམ་།ཤོགས་
བྱས་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་འགོ་གོན་བཏང་ནས། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྤེམས་ཤུགས་དྤེ་ཡོད་
པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཐུག་ས་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་རང་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་ཚོ་
གདོང་ལྤེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་
ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དང་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་གསལ་ཁ་གཏོད་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བོད་དགྤེའྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན། བོད་སྐད་ཟྤེར་ནས་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་ ༡༨༠ ལ་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ། མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་
རང་ཚོ་སོན་མའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཤྤེས་ཚད་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ མ་གཏོགས་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་ནས་ཡར་ BA བྱྤེད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། སོ་སོའ་ིགནས་ཚད་དྤེ་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་དྤེ་ཙམ་མྤེད་དུས། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
ཟུར་སོང་སད་ནས། ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ནས་ང་ཚོས་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་
གཞུག་ལ་དྤེ་ཚོར་ཟུར་དུ་བོད་དྤེབ་དྤེ་འདྲ་སད་མ་ཆོག་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དགོས་གལ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་ས་མྱིག་དྤེ་
འདྲ་ཟུར་དུ་གསར་གཏོད་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕ་གྱིར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད། དྤེ་ནས་
ཆོས་དགྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕལ་ཆྤེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཕལ་ཆྤེ་བའྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ ༨ པ་ཡན་ཆད་ལ་ཆོས་དགྤེ་
ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་ཡན་ཆད་དྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ན། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་
པའྱི་ཁུངས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འཕོས་ཀྱི་ཆོས་དགྤེ་དྤེ་ཚོ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཆོས་དགྤེ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཕལ་ཆྤེར་ལ་ཆོས་དགྤེ་མྤེད་པ་མྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ལ་ཕྤེབས་ཡང་དྤེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས། དྤེ་འདྲ་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཆོས་
དགྤེ་དྤེ་འཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་དང་། འོས་སོང་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་
འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་བཞག་པ་རྤེད། བཞག་ནས་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བཏང་ནས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་རྤེ་བ་བརྒྱབས་པ་རྤེད་དྤེ། 
མཐའ་མ་དྤེ་ལ་མྱི་ ༦ མ་གཏོགས་སྤེབས་མ་སོང་། དྤེ་ཡང་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་ཆོས་དགྤེའྱི་
ནང་ལ་འོས་སོང་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་འདུག ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ནང་ཆོས་ཀྱི་མཁྤེན་ཡོན་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སྟངས་དང་དྤེའྱི་གནད་འགག་འདྲ་པོ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་དུས། ང་
ཚོའྱི་ཆོས་དགྤེ་འོས་སོང་ནང་ལ་མྱི་ ༥  ཡྱིན་པ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ང་ཚོས་འོས་སོང་བཙུགས་པ་ཡྱིན། ཟླ་བ་ ༣ གྱི་འཆར་གཞྱི་བཞག་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་
ནང་ལ། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཁོང་ཚོར་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་པས། དྤེ་འདྲའྱི་ཟླ་བ་
གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀའྱི་འོས་སོང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཆོས་དགྤེའྱི་ལམ་སྟོན་ལག་དྤེབ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་
ལྟ་བསྐྱར་དུ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ནང་ཆོས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཆོས་དགྤེ་ཚོས་ལམ་སྟོན་ལག་དྤེབ་ཅྱིག་སོན་མ་ཆོས་དགྤེ་
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ནང་ཁུལ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཡར་བསྐྱར་དུ་བཟོ་བཅོས་བྱྤེད་དགོས་པ་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་འདྲ་བྱས་
ནས་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་བསྡད་རྒྱུ་དང་ཟུར་དྤེབ་གནང་རྒྱུའྱི་ལག་དྤེབ་ཅྱིག་ཡོད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཁད་ལས་པ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ། དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཧ་ཅང་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ལྷག་པར་དུ་ཁད་ལས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་ནས་ Dollar འབུམ་ ༡ རག་པ་དྤེས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
གྱི་དངོས་གནས་རྤེད། ཁད་ལས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐྱྤེད་འབབ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གྱི་གསལ་བསགས་ནང་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་རམས་པ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་
ཕལ་ཆྤེར་སོབ་ཡོན་ ༥ ཡྱིན་ན་ ༧ ཡྱིན་ན་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་སྙམ། ད་ལྟ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ནས་ན་ནྱིང་ང་
ཚོས་འབུམ་རམས་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་ ༥ བཞག་ནས། ལྔ་ཀར་བྤེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ད་ལོ་དྤེ་ལས་མང་བ་
ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་སོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ང་ཚོས་ཐབས་ཤྤེས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར་སྱིར་བཏང་གསལ་བསགས་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་ར་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ཁད་ལས་པ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། 
ཁད་ལས་པ་སོབ་སོང་བྱྤེད་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་དྤེ་ཆྤེན་པོ་བྱས་ཏྤེ། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་ཕུལ་བསྡད་པ་དྤེ། མཐོ་ན་ 
༧༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དམའ་ན་ ༤༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགོ་སྡོད་དགོས་དུས། ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་
བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་དངུལ་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་གནང་ནས། ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་རྤེ་ཕུད་
རྱིགས་ལ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སྒོར་འབུམ་ ༢།༣ སོད་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་། 
སོད་རྒྱུའྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ང་ཚོས་ད་ལོ་གསལ་བསགས་བྱས་ཏྤེ། ཕྱི་ཟླ་ ༥།༦ པའྱི་ནང་ལ་སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཡོང་ན། 
དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དོ་དགོང་ཕྱིས་པོ་ག་ཚོད་ལྷག་མྱི་ལྷག་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསུང་བབ་དང་བཀའ་
བློན་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ལན་རྱིང་ཐུང་ག་ཚོད་བསྐྱོན་དང་མ་བསྐྱོན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་
ལས་རྱིམ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་བོད་ནང་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་བསྡད་མཁན་གྱིས། སོན་མ་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ལ་ཕྤེབས། ད་ལྟ་གྲྭ་པ་ཟུར་
པ་ཆགས་བསྡད་མཁན་དྤེ་དག་ད་ལྟ་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ཚུད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་ས་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། བོད་ནང་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་བསྡད་མཁན་བཙུན་དགོན་ཁག་ལ་
ཕྤེབས་ནས་ཡང་བཙུན་མ་ཟུར་པ་ཆགས་བསྡད་མཁན་དྤེ་དག་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། གྲྭ་པ་
ཟུར་པ་ནང་བཞྱིན་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནས་ཆོས་དགྤེའྱི་སྐོར་སྱིར་བཏང་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུས་ཚར་བ་དང་བཀའ་ལན་གནང་ཚར་བ་འདྲ་པོ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༡༤ གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ས་
ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་དགྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ ༡༨།༡༩ ས་མྱིག་ཡོད། ཆོས་དགྤེ་གནང་མཁན་ཡོད་
ན་དུས་ཚོད་འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་ལ་ཕྤེབས་ཤོག ཆ་རྤེན་འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་དགོས་ཟྤེར་བའྱི་གསལ་བསགས་གཅྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་
སྐབས་ཆོས་དགྤེ་ལ་འཛུལ་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཆོས་དགྤེ་གནང་འདོད་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་མ་ཕྤེབས་སོན་དུ་ར་སྟྤེང་བོད་
ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་ར་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ དྤེ་བཞྱིན་ཅོན་ཏཱ་ར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་དགྤེ་བཏང་མྱི་དགོས་པ་རང་ཁོངས་ནས་ཆོས་དགྤེ་བཞྤེས་ཡོད་པ་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡོད་གསུང་དུས། ར་སྟྤེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་ར་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ 
ཡང་ན་ཅོན་ཏཱ་ར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་ལ་ཆོས་དགྤེ་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གཟྱིགས་
ཡོད་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆོས་དགྤེ་མ་བདམས་སོན་རང་ཁོངས་ནས་ཆོས་དགྤེ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དྤེ་ཆོས་ལུགས་
གཅྱིག་ལ་བྱྤེད་ལུགས་གཉྱིས་ཟྤེར་བ་འདྲ་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེང་སང་ཆོས་དགྤེ་
དཀོན་པོ་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནད་འགག་དྤེ་སོན་མའྱི་ཆོས་དགྤེ་ངག་རྒྱུགས་ལྤེན་སྟངས་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་དམ་
བསམ་པ་བྱུང་། སོན་མ་ཡང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆོས་དགྤེ་གསལ་བསགས་གཅྱིག་གནང་ནས། ཆོས་དགྤེ་ལ་སོན་མ་
གྲྭ་བཙུན་སོ་གངས་གཅྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཕྤེབས་དུས་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ར་བ་ངག་རྒྱུགས་སོད་ཤོག སོད་འཇུག་གྱི་ར་བ་ངག་
རྒྱུགས་སོད་ཤོག་ཅྤེས་གསུངས་ནས། ཆོས་དགྤེ་གནང་འདོད་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་སོད་འཇུག་གྱི་ར་
བ་བློ་ལ་ངག་རྒྱུགས་མ་འཕོད་ནས་ལོག་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་དུས། 
ཆོས་དགྤེ་དྤེ་དགྤེ་བཤྤེས་དང་མཁན་པོ་གཏོང་བའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག ཆོས་དགྤེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ས་མ་རྤེད་
ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱིས་འོག་ནས་ཆོས་དགྤེ་འགོ་མཁན་ཉུང་དུ་སོང་བ་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ངས་དྲན་གྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། སོབ་ཕྲུག་ལས་ཀང་གྲྭ་བཙུན་མང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་ནང་
ནས་ལོ་རྤེ་རྤེ་ནས་མཁན་པོ་དང་དགྤེ་བཤྤེས། སོབ་དཔོན་ཐོན་མཁན་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་རྤེད། བཙུན་མའྱི་ནང་ནས་སོན་དང་མ་འདྲ་
བའྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཐོན་མཁན་དང་སོབ་སོང་ཐོན་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་
ཡྱིན་དུས་སོབ་སོང་ཐོན་བསྡད་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ས་མྱིག་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མྱི་ནྱི་མང་པོ་ཡོད་བསྡད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་འདྱི་
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ནས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡོད་ས་དྤེ་དག་ལ་།མ་ཐུབ་བའྱི་འགོག་རྤེན་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་ཚར་སོང་། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ང་རང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྤེད། ཕུགས་རྒྱང་
རྱིང་པོ་ཐོག་ནས་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་བོད་མྱིས་ཤྤེས་མཁན་བཟོས་ནས། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དྤེ་སོ་སོས་ར་ཆྤེན་པོར་
བརྱིས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ནས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
ཁོངས་ཡོད་བསྡད་པ་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་ནས་ལོ་བཅུ་
ཙམ་སོང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ལག་ལྤེན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འབྱིང་རྱིམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འབྱིང་རྱིམ་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་བཟོ་བའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསྤེབ་པ་གཅྱིག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོན་མའྱི་ལོ་ཁམས་ཤྱིག་ལུང་འདྲྤེན་གནང་
ནས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཆོས་དགྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དྤེ་དང་།ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་ས་སྟོང་ཡོད་པའྱི་གསལ་བསགས་
གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་འགལ་བ་བྱུང་བའྱི།བཀའ་གནང་སོང་། ངས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་བོད་
ཁྱིམ་གྱི་ནམ་རྒྱུན་ཆོས་དགྤེ་མཚོན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགྤེ་རྒན་སོགས་བསྐོ་གཞག་ཐད་ཀར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་གསལ་བསགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ཆ་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ཀ་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་
མྤེད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་སོན་ཐད་ཀར་གསལ་བསགས་དང་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་དགྤེ་འགྱིག་བསྡད་ཡོད་བསམ་བསམ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། འོན་ཀང་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་སྐབས་སུ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། ཁ་སང་ཨོ་རྱི་ས་དང་བསྟན་འཛིན་སྒང་གཉྱིས་ལ་སོན་མ་
ཆོས་དགྤེ་མྤེད་ཙང། ང་ཚོས་ཆོས་དགྤེ་འོས་སོང་ཐོན་པའྱི་ཁོངས་ནས་ཆོས་དགྤེ་གཉྱིས་བཏང་བ་རྤེད། རྤེ་བ་ལ་ཁོང་གཉྱིས་
ཕྤེབས་ཡོད་།ཤག་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཁོང་གཉྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག་གསུངས་
སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རག་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ལས་འདུག ང་རང་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་ཁོང་གཉྱིས་བསྐོ་གཞག་ཞུས་ཙང་ཕྤེབས་ཤག་
ཤག་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག དྤེ་ནས་ང་ཚོས་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ར་བ་ཆ་ཚང་ངག་རྒྱུགས་ལྤེན་རྒྱུ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དྤེང་སང་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་མྱིན་ནའང་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་བྱས་ཡོད། ངས་
གསལ་པོ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དགོས་མཁོ་དྤེ་མར་བཅག་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སྱིར་བཏང་ཕྲུ་གུ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་
སོད་དང་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བྱྤེད་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད་ན། དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པའྱི་ཤྤེས་ཚད་མྤེད་ནའང་འགྱིགས་ཀྱི་
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འདུག་བསམ་པ་གཅྱིག་རྤེད། གཉྱིས་ནས་ཆ་རྤེན་མ་བཞག་ན་ཐོབ་ལས་ས་བ་ཡོད་པའྱི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བྱས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་ལ་གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
གྲྭ་ཟུར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཙུན་ཟུར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད་གཅྱིག་པ་ཐོབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཆ་རྤེན་ནང་ཏག་ཏག་
འགོ་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ར་བའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་སྐོར་ལ་སོན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞྱིན་རྤེས་སུ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རྤེད། ད་
ལྟའྱི་འབྱིང་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་གསུངས་པ་དྤེ། ཕལ་ཆྤེར་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ཡན་གྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ག་པར་སྤེབས་ཡོད་པའྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་མྱིན་ནམ། དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་ཊ་དང་དཔྤེ་
སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ལ་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་སོབ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ནས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་ཞུ་
རྒྱུའྱི་གཏན་འཁྤེལ་བསྡད་ཡོད།  ༢༠༡༧ ལ་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་དང་ཅོན་ཏ་ར་གཉྱིས་ལ་སོབ་ཁྱིད་བྱས་ནས་དྤེ་ལྟར་ཉམས་མོང་
གསོག་གྱིན་གསོག་གྱིན་དགྤེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་ཐབས་ཤྤེས་བསྐྲུན་ཏྤེ་གོམ་པ་སོས་ནས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་ལ་གཏན་འཁྤེལ་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་འགག་ཅྱིག་
བརྱིས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། བྱྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དྤེབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་རྒྱ་ཆྤེ་བར་
གནང་རྒྱུ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སོན་མ་སྐབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་འདུག སྤུས་ཀ་ཡག་
པོ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ལོའ་ིགནས་ཚད་ལ་ཏག་ཏག་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་གཅྱིག་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་ལ་ཤྤེས་རྱིག་
དཔར་ཁང་གྱི་བྱྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དྤེབ་མང་པོ་གཅྱིག་ལ་ལོའ་ིརྱིམ་པ་འདྲ་པོ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ལོ་བཞྱི་ནས་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་
དབྱྤེ་བ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པ་ཞྱིག བྱས་ཙང་ངྤེས་པར་དུ་ལོ་དང་འཚམས་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། 
དྤེ་བཞྱིན་དུ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ས་བགོས་དྤེ་སྱིམ་ལ་དང་སོ་ལན། ཀུམ་རའོ་དང་སོན་ཊ། ཧར་པ་པུར་དྤེ་ཚོ་ཆགས་
བསྡད་དུས། ས་གནས་ས་བགོས་ལ་བཅར་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཞུས་ན། Himachal Pradesh མངའ་སྡྤེས་སན་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ས་མྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ན་ནྱིང་ལོར་བཀང་
ཐུབ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལོ་བཀང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
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དང་། གཉྱིས་པ་དྤེར་སྱིམ་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་སྱི་མཇལ་སྐབས་སུ། ཁོང་རང་གྱིས་བོད་པའྱི་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུའྱི་
ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་ར་བ་ནས་བཞྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་།ཤུགས་ཆྤེན་པོར་གསུངས་ཀྱི་འདུག ངས་འདྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་
བཀོད་ཡོད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སོབ་སྟོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་མོལ་ཙམ་མྱིན་པར་ཁོང་རང་ཚོར་ཕྲུ་གུ་སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་
དྤེ་ཕ་མ་དང་དགྤེ་རྒན་གཉྱིས་ཀའྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་དུས། ཕ་མས་འགན་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་ང་རང་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕ་མས་འགན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་མ་
གནང་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངའྱི་སྙན་ཐོའ་ིལན་ནང་དུ་ཞུས་དུས་
འདྱི་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་གོ་རོགས་སྤེལ་ཐབས་དང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རྱིང་
མྱིན་སྤེལ་ཐབས་ཞུ་འཆར་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ངས་ད་ལྟ་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་དྤེ་འདྲ་མཇལ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གནད་
འགག་ཡྱིན། ངྤེས་པར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བྱྱིས་པའྱི་སོབ་ཚན་གྱི་དྤེབ་ཀྱི་སྤྲུས་ཚད་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེར་མོས་
མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལོ་དང་འཚམས་པ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་བྱྱིས་པའྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ཏུ་ Graded 
Reading Series གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བྱྱིས་པའྱི་ལོ་དང་གནས་ཚད་ལ་མཐུན་པ་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ཟབ་སོང་ཐྤེངས་ལྔ་ཕུལ་
བ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཕྲུ་གུའྱི་བློ་དང་འཚམས་པ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་
ཉམས་མོང་ཅན་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་ཆྤེན་པོས་ཕག་རོགས་ཞུས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་
པ་དང། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་བསྒྱུར་གཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དུ་བྱྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དྤེབ་དྤེ་དག་བོད་
བསྒྱུར་ཞུ་མཁན་གྱི་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་དང། དབྱྱིན་ཇྱིའང་ག་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་བདུན་ཙམ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་སོང་བརར་ཐྤེངས་མ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་སད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བོད་བསྒྱུར་སོང་བརར་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། 
ངས་ཁྤེད་རང་ཚོ་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་དྤེ་ག་རྤེ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་རང་ཚོས་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་དྤེ་ཚིག་ལས་
ས་ཤོས་དྤེ་འཚོལ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཁོང་རང་ཚང་མ་བོད་ཡྱིག་མཁྤེན་རྒྱ་ཡག་པོ་ཡོད་དུས། ཕྲུ་གུའྱི་བློ་དང་
མཐུན་པའྱི་ཚིག་འཚོལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཁོང་རང་ཚོ་ལ་སོང་བརར་ཡག་པོ་བྱུང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཞོར་འཕོས་ཡྱིན། 
 སན་པའྱི་རྐུབ་སྟྤེགས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཞལ་སྐྱྤེངས་པོ་ལྟ་བུ་ང་རང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ངོས་
ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་སོང་། ད་ལོ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཟུར་སོང་སོད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་དྤེ་ལ་ང་རང་ཚོས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་
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ཡོན་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱྤེད་གཉྱིས་ཆྤེད་མངགས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན། ཟུར་སོང་སོད་ས་དྤེ་བརྤེ་པོ་ཞྱིག་རྒྱབ་དགོས་
མྱིན་ནམ། སྱིམ་ལ་ཁུལ་ལ་གསུམ་ཙམ་འདུག དྤེར་བལྟས་ཡོད་དུས་ཁོང་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་མཐར་ད་ལྟ་ཡོད་
བསྡད་པ་དྤེ་དུས་ཡུན་རྱིང་ཤོས་དང། སོབ་སོང་དང་ཆ་རྤེན་ཡག་ཤོས་རྤེད་འདུག གོ་བསྡུར་བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་རང་ཚོས་
སྱིར་བཏང་གྱི་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ Numerical རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐྱོ་པོ་འདུག Theory འགྱིག་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱིར་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏོང་སྟངས་ཀྱིས་སོབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོང་ཚོའྱི་གཞྱི་རའྱི་སོབ་སོང་དྤེ་ཡར་རྒྱས་བཟོ་རྒྱུ་མ་
རྤེད། ཅ་ལག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་ཆ་ཚད་ལྡན་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཕྲུ་གུ་ཁོང་རང་ཚོ་ཁ་
ཤས་ངོས་ནས་སོང་བརར་བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ། ན་ནྱིང་སྐྱོན་ཏོག་ཙམ་ཤོར་བ་ལྟ་བུ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་དུས་ཧ་གོ་སོང་། 
ཁོང་རང་ཚོས་སོང་བརར་སྐབས་སུ་ཤུགས་ཆྤེ་བའྱི་ Biology ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབས་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དུ་
སོབ་ཚན་ Physics དང་ Chemistry ཐོག་ལ་མང་བ་སྤེབས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་འདུག དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུས་དོ་སྣང་སོད་
སྟངས་དྤེ་ནོར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་ཚོར་ཚན་རྱིག་ཡོད་ས་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་གནད་འགག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པ་ལ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཟུར་དུ་མཐུན་རྤེན་སར་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཐད་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕ་གྱི་ Coaching Centre མཉམ་དུ་
བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྤེས་མ་སོང་བརར་ནང་དུ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཁོང་ཚོས་གཏོང་རོགས་
བྱས་ཡོང་། ཁོང་ཚོས་ཚུད་རྒྱུགས་དྤེ་བཏང་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཕུགས་ཀྱི་ཤྤེས་ཚད་དྤེ་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡར་བསྤེབས་པ་ཞྱིག་ལ་
ཟུར་སོང་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ Pre board ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་དང་། 
ནང་ཁུལ་ Internal Assessment ཐོག་ལ་གཞྱི་གཞག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གཉྱིས་མྱིན་པ་བྱས་ནས་ཁོ་རང་
ཚོ་རང་གྱིས་ཚུད་རྒྱུགས་ཤྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཕག་རོགས་གནང་དགོས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་བའྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་བ་ཡྱིན་ན། 
ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་རྐུབ་སྟྤེགས་དྤེ་ཚོ་འཕོ་བརག་མྱི་འགོ་ན་བསམ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ལྟར་བཞག་བསྡད་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་ཕ་མའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་ཡོད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སོང་ཞྤེས་ཡོད། ལས་འཆར་དྤེ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཕ་མ་ཕལ་ཆྤེར་བཞྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡར་ར་རམ་ས་ལར་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ནས། ཉྱི་མ་བཞྱི་ལྔ་
རྱིང་ལ་ཟབ་སོང་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བྱས་བཞག་ན། ཕ་མའྱི་ནང་ལ་འཚོ་བ་གཅྱིག་སྐྱྤེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་མས་ཕྲུ་
གུ་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་བཏང་སྐོར་ལ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེ་ནས་རྒྱུན་གཏན་ནས་ཕ་མའྱི་
ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ལ་ཕག་དངུལ་གྱི་ཕག་རོགས་ཞུས་ནས། ཕ་མས་ཕྲུ་གུའྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་བྱྤེད་སྟངས་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་
འགན་ཁུར་སྟངས། དྤེ་དག་ཐོག་ལ་སྐབས་དྤེར་ཟབ་སོང་དང་ཚོགས་འདུ་འཚོག་རྒྱུ་བྱས་ན། ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕ་
མ་བཞྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད། དྤེ་ང་ཚོས་ཁྤེ་ཎ་ཌ་རང་ཁོངས་ནས་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མང་ཆྤེ་བ་ཕྱིན་སོང་། བཀའ་ལན་ཞྱིབ་ཕ་པོ་དང་ཁ་
གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་
དྤེབ་ཀོག་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་རྒན་ལགས་དང་དྤེ་མྱིན་པ་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་མ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་ཀོག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་དྤེ་
མྱི་འདུག ཀོག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་མྤེད་དུས། དྤེབ་ལ་སོ་སྣང་སྐྱྤེ་རྒྱུ་དཀོན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་སྤེམས་འཚབ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་
སྤེབས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་།ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོང་དུ་རོབ་ཙམ་བཀའ་གནང་སོང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་
དྤེབ་ཀོག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཡོང་ཐབས་ལ་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་སྤེལ་གནང་འདུག རྒན་ལགས་དྲུག་ཅུ་རྤེ་གངས་ཙམ་ལ་ཟབ་
སོང་གནང་ས་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བལྟ་བའྱི་གོ་སྐབས་རག་སོང་། རྒན་ལགས་ཚོ་ལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་བ་ཙམ་མྱིན་པར་རྱིམ་པས་
དྤེབ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕ་མ་ཚོར་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ནང་དུ་ཡོང་དུས་མུ་མཐུད་ནས་དྤེབ་ཀོག་རྒྱུ་ལ་དོ་སྣང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཟབ་
སོང་མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཟབ་སོང་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་བསྐྱར་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དང་གཏྱིང་ཟབ་མོ་འདུག ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་ཆ་ཚང་བ་གནང་རྒྱུའྱི་བང་སྱིག་གནང་འདུག ཡག་པོ་འདུག ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཁ་སང་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་རོབ་ཙམ་བཀའ་གནང་སོང་། ཤྤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་
འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་བཞྱི་ཙམ་ལ་མྱིང་འབོད་གནང་ནས་དྤེ་དག་ནང་དུ་སྤུས་ཚད་དང་། དོ་བདག་སོ་སོས་འགན་ལྤེན་ནས་
བྱས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡག་པོ་ཡོད་།ཤག་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ངའྱི་བསམ་བློའ་ིནང་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་
ཟྤེར་དུས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་ན་ ministry ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་མཐོ་སོབ་དྤེ་དག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་ང་རང་ཚོར་ངོས་འཛིན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆ་རྤེན་འདྱི་དང་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དཔྤེར་ན་དགྤེ་རྒན་གྱི་གནས་ཚད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་གྱི་
གནས་ཚད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་སོབ་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེད་ཀྱི་
ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་པའྱི་ནང་ལ་རྱིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ། གཞན་ཕར་གཞག་ནས་གཙོ་བོ་བོད་
ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་དགོས་རྒྱུ་དང་སོབ་གཞྱི་དྤེ་བང་རྱིམ་ཡག་པོ་བསྱིགས་
པ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གསུམ་དང་བཞྱིའྱི་རྤེས་སུ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སྐབས་གནས་ཚད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་
ཚད་གཞྱི་གཟུང་ས་གཅྱིག་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་རང་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེད་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
མྤེད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་གནང་རྒྱུར་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་མཐོ་སོབ་དྤེ་དག་གྱིས་སོབ་གཞྱི་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ཤྤེས་
རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད་ཤག་རྤེད། ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བཞྱི་ཕུལ་ཡོད་ན་དྤེ་དག་བར་
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དུ་ཁད་པར་འགའ་གཟྱིགས་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་དྤེ་དག་སྱི་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞྤེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱི་མཚུངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གསུམ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལོ་བཞྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་
བར་དུ་དཔྤེར་ན་སོབ་གཉྤེར་བ་གཅྱིག་གྱིས་མཐོ་སོབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མཐོ་སོབ་གཞན་དུ་སོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། 
འདྱིའྱི་སོན་གྱི་ཁྱིད་བཞག་པ་ཆ་ཚང་སོ་རྒྱུ་ཡོད་པར་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་། དྤེ་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ཏན་ཏན་བཟོ་ཡྱི་རྤེད་
བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་མྱིན་པར་མཐོ་སོབ་དྤེ་དག་བཞྱི་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་སྟབས། དྤེ་དག་
གྱི་གནས་ཚད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་དཔྤེར་ན་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་
ནང་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག M.A ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྱིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་
སྱི་མཚུངས་ཀྱི་སོབ་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ M.A བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། M.A དྤེ་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་བཟོས་
ནས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་འབུམ་རམས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཆ་རྤེན་
བསྐྲུན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་ངོས་འཛིན་དང་ནང་གྱི་ངོས་འཛིན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལག་ཁྤེར་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་བཟོ་
ཡྱི་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་དྤེ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དཔྤེར་ན་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་དྤེ་དག་དཔྤེར་ན་ས་རཱ། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་། སོལ་མ་
གྱིང་དྤེ་དག་ཁ་སང་བགང་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ཏུ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་དང་། བོད་མྱི་དང་བོད་
སྱི་པའྱི་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་དང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཐོན་ཡོད་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་སྱི་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག དམའ་རྱིམ་གྱི་དགྤེ་རྒན་བུད་མྤེད་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་གསུངས་སོང། སོན་མ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྤེད་དུས་དྲུག་
ཅུ་རྤེ་གངས་རྤེད་འདུག བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་འཕྤེལ་རྒྱས་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་གསུངས་པ་འདྲ་པོ་གསུངས་སོང་། 
བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་འཕྤེལ་རྒྱས་སྱིད་བྱུས་ཀྱིས་འབད་བརོན་གནང་ནས་སྐྱྤེས་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། ཆྤེད་མངགས་ཀྱི་བུད་མྤེད་
ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་བ་རྤེད་དམ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བྱྱིས་པའྱི་སོབ་ཚན་སྐོར་ལས་འཆར་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ལ་
ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་
དུ་སྤེང་ལོར་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒན་ལགས་གཅྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་པར་ཁོང་རང་གྱིས་ངའྱི་ད་བར་
ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་འགོད་པ་སྐྱྤེས་བྱུང་ཞྤེས་བྱིས་འདུག དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ང་
ཚོས་སོང་བརར་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ཡག་པོ་འགོ་འདུག་བསམ་པ་དྲན་སོང་། དམའ་རྱིམ་དགྤེ་རྒན་བཞྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སོང་བརར་འདྱིའྱི་
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ཁོངས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཐོ་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་ཡྱི་ཆ་རྤེན་དང་དྤེ་དག་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་དྤེ། 
ང་ཚོས་སྱི་མཚུངས་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོངས་འཆར་གང་ཡང་བྱུང་མ་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་བཀའ་གནང་དུས། དགྤེ་མཚན་ཡོད་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་
དག་སྐོར་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། 
 དྤེ་ནས་ཁ་སང་ཏ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ལ་བསྐྱོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་རྒྱ་
ཡྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་རྱིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་ཆ་ཚང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། Mysore University ནས་ངོས་ལྤེན་ཆ་
ཚང་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་འབད་བརོན་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་། དྤེ་ངས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམའ་རྱིམ་དགྤེ་རྒན་ནང་ནས་བུད་མྤེད་བརྒྱ་ཆ་དགུ་ཅུ་གོ་གངས་
ཟྤེར་བ་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་བུད་མྤེད་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མྤེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ཁོངས་ནས་།ཤུགས་རྒྱག་པ་
གང་ཡང་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་ལ་དྤེ་ལྟར་ཆགས་བསྡད་འདུག མ་བསྱིགས་ལྷུན་གྲུབ་ལྟ་བུ་བྱུང་བསྡད་པ་རྤེད་འདུག ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་རྤེད་མྱི་འདུག ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱིས་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
བུད་མྤེད་དགྤེ་རྒན་ཡོང་དགོས་པ་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཁོང་རང་གནས་སྟངས་རང་
བཞྱིན་དུ་ཆགས་བསྡད་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་དྤེ་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་མྤེད། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་།ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། སོ་སོས་སར་ལས་ལྷག་པ་གང་
ཞྱིག་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་ཞུས་ན། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་སོབ་མ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཚགས་
ཚུད་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སར་ལས་ཚགས་ཚུད་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཇལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། དྤེས་ན་
བསགས་བརོད་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་
འཁྤེར་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྲྱི་དྲྱིས་
པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་
མ་གཏོགས། མཚམས་མཚམས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ལགས་ལན་གནང་སྐབས། (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་གྲུབ་སོང་ངམ། གསུང་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། དུས་ཚོད་
བསྱི་ཚགས་གནང་རོགས། )དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བསམ་འཆར་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་
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བློན་གྱི་དུས་ཚོད་དྤེའང་ང་ལ་གནང་རོགས་གནང་། དམྱིགས་བསལ་དོགས་འདྲྱི་མྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕ་
མ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། མ་གཞྱི་རྤེས་ལ་ལན་གྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་གནང་གྱི་འདུག་སྟྤེ། དྤེ་ཧ་ཅང་གྱིས་
གལ་ཆྤེན་པོར་རྱིས་དགོས་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ཐོག་མ་ནས་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་
བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཀང་གནད་འགག་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་ཕ་མས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་མྱི་འདུག གོང་དུ་མང་བ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་དྤེབ་པར་བསྐྲུྐྲུུན་
གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་དྤེ། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཕ་མ་ལ་ཟབ་སོང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་
རྱིས་གནང་རོགས་གནང་། རྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེའང་དགའ་པོ་བྱུང་། གོང་དུ་ངོས་ལྤེན་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་བའྱི་
རྤེན་གྱིས་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོས་ངོས་ལྤེན་གནང་གྱི་འདུག དྤེའང་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། 
དང་པོ་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ལམ་རྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ངོས་ལྤེན་གནང་བར་དགའ་པོ་བྱུང། དྤེ་ངོས་
ལྤེན་གནང་བ་བཞྱིན་ཛ་དྲག་རང་ལ་རྱིས་ན་མ་གཏོགས། ཡང་རྒྱུན་རྱིང་པོ་འགོར་བ་ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟླ་སྱིལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སོན་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བ་དྲན་གྱི་འདུག གལ་
ཆྤེ་བ་དྤེ་ཁོར་ཡུག་དྤེ་ཡང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བསབ་བྱ་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།།ལྷོ་ཕོགས་ཁག་གྱི་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱིས་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ཟླ་སྱིལ་གནང་ཐུབ་ན་ཞྤེས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
དགོངས་ཚུལ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ TCV ཧ་ཅང་ཁབ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཤྤེས་
རྱིག་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་འདྲ་འདྲ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཆུང་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ 
TCV མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཡོང་བ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་རྒྱུན་དུ་ནས་ངོས་འཛིན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ 
Bangalore གྱི་ཉྤེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ Dalai Lama Institute དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གསར་པ་རྤེད། དྤེ་ཏན་
ཏན་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དོ་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། མ་ཟད་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལའང་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རོགས་གནང་། 
 མཐའ་མ་དྤེར་ད་ལྟ་དོགས་འདྲྱི་ཁོན་ནས་བྱུང་མ་སོང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་དྲན་གྱི་
གོས་འཆར་རྤེད་འདུག )དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་གང་བྱུང་ཞྤེ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིང་གྱིས་ཐོག་མ་ང་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ། ང་ཚོ་དྤེ་མཚམས་མཚམས་དྤེ་བརྤེད་འགོ་བཞྱིན་འདུག གོས་ཚོགས་ལ་དྲན་གསོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག 
དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་གཅྱིག་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁྤེད་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་སོབ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་
ཆགས་འགོ་བཞྱིན་པ། དྤེས་ན་བོད་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་ནས་དགྤེ་རྒན་མང་པོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་དོ་སྣང་གནང་
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མཁན་ཚོས་ཏན་ཏན་དྲན་པ་བརྤེད་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དང་མཉམ་དུ་སྐབས་དྤེ་དུས་སོ་སོས་ངོས་ལྤེན་གང་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་
ན། ཁ་སང་དྤེ་འདྲ་གསུང་མཁན་ཡང་བྱུང་། བོད་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་
མ་གསུངས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་གྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་གསུང་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་སྟྤེ། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། 
རྱིགས་གཅྱིག་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནང་ལའང་འགྱུར་
བ་ཞྱིག་འགོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་
ནས་གདོང་ལྤེན་སར་བ་ས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་རྤེད་སྙམ། དྤེ་ག་རང་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ལན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་མྱི་འདུག་སྙམ། མང་ཆྤེ་བ་དགོངས་འཆར་རང་རྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་འཇམ་
དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་
དྤེ་ཁ་སང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་།ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ། མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྐྱོན་གནད་ཅྱིག་བཏོན་པའྱི་སྐབས་ལ། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་
དགྤེ་རྒན་དང་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ནང་། ལོ་དྲུག་སོབ་ལོ་སོན་པའྱི་སྐབས་ལ། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མ་གཏོང་བར་སོབ་
ཡོན་གྱི་དོད་ལྤེན་ནས་སོབ་གྲྭ་གཞན་དག་ལ་གཏོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་སྐྱོན་གནད་ཐོན་པ་རྤེད། ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་གནས་
བྱས་ན་སོབ་གྲྭ་དྤེའྱི་དགྤེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སོབ་ལོ་སོན་པ་དང་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ལ་བླུག་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་དྤེ་གཡུག་ནས། སོབ་གྲྭ་གཞན་དག་ལ་བཏང་བ་དྤེ་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེས་ན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ག་པར་ལ་
བཏང་བ་རྤེད་དམ། ངས་ཚོད་དཔག་བྱས་ན་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་མྱིན་ནམ་སྙམ། ག་པ་ལ་བཏང་ཡོད་མྤེད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་
མྤེད། གལ་ཏྤེ་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་དམ། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་དྤེང་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དར་སོལ་གསར་པ་ཞྱིག་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། 
མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ང་དང་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་ཚོས་གསུངས་མོང་། དྤེང་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དར་སོལ་
ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་རྤེན་ཡོད་ན་ཞུས་ག་ལ་ཕོད། གཏོང་ཡང་བཏང་གྱི་རྤེད་ལ། གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་
བསྡད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་དྤེ་ལྟར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེར་ལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། དྤེར་དགོངས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། རྒྱུན་ལྡན་ང་ཚོ་དྤེ་ལྟར་
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བསྡད་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁྤེར་མཁན་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང། མང་ཆྤེ་བ་
དྤེ་སོབ་གྲྭ་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ CST།ཀྱི་སོབ་གྲྭས་མཐུན་རྤེན་སར་བཞག་པའྱི་མྱི་རྤེད། ཁ་ཤུགས་ཆྤེ་མ་དྲགས་པ་
ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཐམ་པ་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་མཐུན་རྤེན་སར་བཞག་པའྱི་མྱི་རང་རང་རྤེད། ད་ལྟ་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལྟ་བུའྱི་སྒལ་ཚིགས་དྲུང་ཆྤེ་ཆུང་གཙོས་པའྱི་ཚང་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚུར་དབུས་བོད་
སོབ་འཛིན་ཚོགས་ལ་ལྤེན། དྤེ་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་ཕར་ཚུར་ཕྱིན་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་སོབ་
འཇུག་བྱས་ནས་འགོ་མཁན་མྤེད་ན། མ་འོངས་པར་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུའྱི་རྤེས་སུ་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཆུང་གྱིས་འགན་འཁྤེར་མཁན་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་པས། དྤེ་ལ་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་།ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་དང་སྱིག་
གཞྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དྤེར་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུར་བརྤེད་བསྡད་འདུག དྤེ་ག་རང་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་
བཏང་ད་ལྟ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་པ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཟུར་དུ་
བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་ཚན་དང་འཛིན་ཁང་གྱི་ཆ་རྤེན་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ནས་གང་ཐུབ་
ཀྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་བྱས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་བར་དྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
བསགས་བརོད་ཞུས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་ TCV།གནས་སྟངས་སྐོར་དྤེ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་
ནང་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། ང་ཚོས་བོད་
ཁྱིམ་གྱི་ཁོངས་ལ་འཆར་གཞྱི་མྤེད་ཅྤེས་མང་པོ་ཞུས་དུས། གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་དགོངས་ཡོང་། ད་ལྟ་བོད་ཁྱིམ་མཉམ་དུ་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་བ་མ་དང་བུ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་སོན་རྱིས་
ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ལས་འཆར་གྱི་སོང་བརར་ཁག་ཆ་ཚང་གྱི་ནང་ལ་བོད་ཁྱིམ་དགྤེ་རྒན་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན། གོང་
དུ་དགྤེ་རྒན་ ༡༥༠༠ ཞུས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལའང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚུད་བསྡད་ཡོད། དྤེ་མྱིན་གྱི་ཆ་ཤས་ཁ་ཤས་ཀྱི་
ནང་ལའང་མཐུན་རྤེན་ཡྱིན་ནའང་ཕན་བུ་ཕན་བུ་ཡོད། བོད་ཁྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་བྱས། མ་
འོངས་པ་ན་དགྤེ་རྒན་གྱི་རྱིས་གཞྱི་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསོ་སྐྱོང་ལྟ་བུ་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་། 
དྤེས་ན་ང་ཚོས་ཀང་ལས་འགན་དྤེ་གདོང་ལྤེན་བྱས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་དབར་ལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡག་ཡག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 



101 
 

 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་དགོངས་འཆར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དྤེ་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ། ཁ་སང་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ལའང་ཚོར་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེས་ན་ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་གཞུང་
ཞབས་ལས་བྱྤེད་མྱིན་ནམ། དྤེ་འདྲ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁོངས་ལ་ཚུད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་ནས་སོབ་གྲྭ་གཞན་པར་གཏོང་
གྱི་འདུག་གསུངས་དུས། དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང།  ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཁ་ས་མ་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་སྐོར་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ར་བའྱི་རད་གཅོད་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ལ། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད། 
 དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ནས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་གཏོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ། ད་ལྟ་
ཁ་ཤས་ཀྱིས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཀྱི་འདུག བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ལག་ལྤེན་བསྟར་བ་ཡྱིན་པས། དབྱྱིན་ཇྱི་སང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་རྤེས་ལ་མ་གཏོགས་སྤེབས་ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུར་དམྱིགས་ཡུལ་མང་ཆྤེ་བས་
འཇོག་མཁན་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འགོ་དུས། དྤེ་འདྲའྱི་
རྱིས་བརྒྱབས་ནས་གཏོང་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་ང་ཚོས་བདག་ཉར་བྱྤེད་
དགོས་སྐོར་ག་པ་ག་ས་ལ་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བྱྤེད་མཁན་
མྤེད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་ཧ་ལམ་སྟོང་པ་ཆགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕག་ ༢༤ བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཕུད་པ་ཡྱིན་ན་སྟོང་
ཕག་ ༢༣ ལྷག་ཙམ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས། ར་
བའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འགོ་དགོས་རྤེད་ལབ་ནས་འགྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
འགོ་རྒྱུ་འོས་པ་ཞྱིག་དང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་ཤུགས་བརྒྱབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་སྤུས་ཚད་དྤེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་སོབ་ཕྲུག་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ཐོག་རང་བཞྱིན་གྱིས་དགའ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བསགས་བརོད་ཁག་ཅྱིག་དང་འབོད་སྐུལ་ཁག་
ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་དང་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། དགའ་
ལྡན་ཕོ་བང་དང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་གྱིས་ཐུགས་སོན་ཧ་ཅང་གྱིས་གསོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཁད་
ལས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་གཡང་རྤེའྱི་སྒང་ལ་ཡང་སོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཞྤེས་བསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གང་ལྟར་འཐབ་རོད་རྒྱུན་འཁོངས་བྱ་བར་ཤྤེས་རྱིག་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་བསྡད་པས། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་སོ་
སོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཐག་ཐག་འགན་འཁྤེར་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དང་
དྤེ་འདྲ་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཉྤེ་བའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་ཕག་ལས་
ཡག་པོ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་དང་འབྱིང་
རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ Bangalore ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཟབ་སོང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་
ལྷག་ཙམ་གནང་སོང་། དྤེ་སོ་སོའ་ིའབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་མང་པོ་ཡོད། ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཞྤེས་གསུངས་བསྡད་
ཀྱི་འདུག ལས་གཞྱི་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བསྡད་པ་དྤེ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཆ་ཚང་གྱི་མཁྤེན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། མདུན་
ལམ་སོབ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ཟླ་
ཤས་ནང་ལ་ lamton.org ཞྤེས་དྲ་རྒྱ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཕྤེ་ཡོད་དུས། ས་ཆ་ག་པ་ལ་ཡོད་ནའང་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་
སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་མཐོ་སོབ་ཁག་གང་དང་གང་ལ་མཐུན་རྤེན་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཆ་རྤེན་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་
ཐུབ་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་འགོ་ཡོད་པས། དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བསམ་ཚུལ་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་
ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འགན་བསྡུར་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཙོ་བོ་ནྱི་ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁྤེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་
དང་དགྤེ་རྒན་གཞུང་ངོས་ནས་འགན་འཁྤེར་གྱི་འདུག་སྟྤེ། ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ངས་ཞུས་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ཕ་མ་དང་མཇལ་འཕད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་སྐབས་སུ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་བསམ་བློ་དང་དུས་ཚོད། འགོ་གོན་ཤུགས་
ཆྤེ་ཙམ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་ཐོབ་མཁན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
མོ་རང་གྱི་ཕ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། འདས་གོངས་སུ་མ་ཕྱིན་པའྱི་སོན་ལ་མོ་རང་ལ་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དང། ཨ་མ་ལགས་
ཀྱིས་ཀང་ཧ་ཅང་གྱིས་ཤུགས་བསྐྱོན་འདུག དྤེའྱི་སྐབས་ལ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ནས་སོབ་ཡོན་སྒྲུབ་ཐུབ་མྤེད་པ་རྤེད་དྤེ། 
ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལྤེན་མཁན་གཉྱིས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཕ་མ་དང་ཐུག་སོང་། ཕྲུ་གུ་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་དོ་སྣང་བྱྤེད་སྡོད་
མཁན། སོབ་སོང་གྱི་ཐོག་དུས་ཚོད་གཏོང་སྡོད་མཁན། ལས་ཀ་ཡན་ཆད་ནས་བཞག་ནས་ཕྲུ་གུ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་བསྡད་སྡོད་
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མཁན་དྤེ་འདྲ་སྤེང་ལོར་དང་རྒྱལ་ས་མང་པོ་ལ་འདུག དྤེས་ན་ཕ་མས་འགན་འཁྤེར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་སྱིད་སྐྱོང་སོབ་
ཡོན་དྤེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དང། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་ཆགས་ས་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་བཟང་སོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེས་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཕ་མའྱི་
ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་བཞྱིན། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་ཚོའྱི་འགན་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པས་
ཤུགས་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། 
 དྤེའྱི་སོན་ལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ལོ་
གཉྱིས་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་འགན་འཁྤེར་བསྡད་པའྱི་སྐབས་ལའང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྲྱི་བ་མང་པོ་
ཞྱིག་དྲྱིས་གནང་བ་རྤེད་དྤེ་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལན་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་ནས་གང་ལྟར་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ཚུར་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་ལ་འཐུས་ཤོར་ཏན་ཏན་འགོ་ཡྱི་རྤེད། ཆོས་ཉྱིད་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་འདུག དཀའ་ངལ་འཕད་ས་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་དགྤེ་རྒན་ཁག་ཅྱིག་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་
སུ། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེའྱི་ཚབ་ལ་འཕལ་མར་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་སོང་། དྤེ་ལབ་
དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དགྤེ་རྒན་གཉྱིས་གསུམ་མ་འདང་བ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག སོབ་སྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་འགན་འཁྤེར་ནས་
འཕལ་སྤེལ་དགྤེ་རྒན་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་ནས་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དབུས་ལས་ཁུངས་རང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་
ཚོ་ལ་གོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་དང་འབྤེལ་བ་དང་གོས་བསྡུར་
བྱས་ཏྤེ། དགྤེ་རྒན་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱྤེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་དགོས་པ་འདུག་གམ། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་མཉམ་དུ་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་
རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་། 
ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ཐོག་མ་དྤེ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་ 
༢༥༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་སོན་རྱིས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལྷན་ཁང་བདུན་ནང་ནས་མང་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་སྐབས། དྤེའྱི་ངོ་
གདོང་རང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་རྱིག་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱུ་
མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དགའ་པོ་བྱུང་། ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་
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གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་ར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང། ད་བར་དུ་ས་ཐག་ཐག་གནས་བསྡད་པ་དྤེ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མ་འདྲ་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གནས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ཚང་
མས་བཤད་པ་ཙམ་ཞྱིག་མྱིན་པར་ལག་ལྤེན་ཡང་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལའང་ཏོག་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ི
ངོས་ནས་དྲན་བསྡད་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་ཁབ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་དྤེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱ་གར་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཁག་ནང་ལ་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་དགོན་སྡྤེ་ཁག་
དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནས་བསྡད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཁག་ལ་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ལབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་
པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཙམ་ཞྱིག་མྱིན་པར། དགོན་སྡྤེ་ཁག་དང་། 
དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནས་བསྡད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཀུན་ལ་ཁབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་
པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་
ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་སྐུལ་ལྕག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལོ་ས་མ་ས་བགོས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་
དགོན་པ་ཁག་བློ་གསལ་གྱིང་། འབས་སྤུངས། དགའ་ལྡན། དྤེ་ཚོ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་
སྟྤེ། ཁོང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ཡང་གང་འཚམ་གྱིས་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོས་
ཀང་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་གནས་བསྡད་པའྱི་སོབ་ཚན་ཁག་ལ་དོ་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་
ཟབ་སོང་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་གནང་རོགས་བྱོས་ཞྤེས་ཚོགས་ཐྤེངས་ ༨ པའྱི་སྟྤེང་ལའང་ཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་ང་གཉྱིས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་ལ་ཡང་ད་བར་དུ་དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་མཛད་རྱིམ་གྱི་
ནང་ལ་དྤེ་དང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་གསལ་མྱི་འདུག་པས། དྤེའྱི་ཐད་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་འབྱིང་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དམའ་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མཐོ་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ལོ་གཞོན་དྤེ་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་
མཁན་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྟྤེང་ལ་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 
དམྱིགས་བསལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུས་འཛུལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དང་སོབ་གསོ་ལྟ་བུ་གང་
དང་གང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་མྱི་
འབོར་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆྤེ་བ་དང། མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རྤེད། ན་ནྱིང་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གནས་བསྡད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་
ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག་ཅྤེས་དང་། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་དང་། བོད་སྐད་ཙམ་
ཞྱིག་བསྐྱོན་མ་ཐུབ་པས་ཕ་མ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས། ཕྱི་སྐད་མ་རྒྱག་ན་བོད་སྐད་ཀྱི་ནུས་པ་མྱི་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རབས་དང་རྱིམ་པས་གོས་ཚོགས་ནང་བསམ་འཆར་བཏོན་མཁན་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལོ་ས་མ་ས་བགོས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གནས་བསྡད་པའྱི་བོད་མྱི་
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ཚོས་ཟུར་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་གོ་རྱིམ་ལྟ་བུ་གཟའ་སྤེན་པ་དང་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སྟབས་བསྟུན་ནས་
སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་པ་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གང་ཐུབ་ཐུབ་སོབ་རྒྱུ་དང་། ལས་དོན་དྤེ་
དག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགའ་འོས་པ་དང་སོས་འོས་པ་ཞྱིག་དང་ལས་དོན་སྒྲུབ་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་མཐུན་རྤེན་གང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། 
མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕག་ལས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་
དམ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སོན་རྱིས་ཀྱི་སྟྤེང་ལ་ཞུས་ན། ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལོ་ལ་འབུམ་ ༢༥༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་
ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་སོན་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༢༥༠༠།༣༠ ཟྤེར་དུས། འབུམ་ ༣༨ ད་ལོ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག གཅོག་འཕྱི་གཏོང་
དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ལོ་དང་ལོ་བཞྱིན་འགོ་སོང་དང་ཟས་སོང་གོང་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་
འདུག འདྱི་ལོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ ༡༥ དང་ ༡༦ ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འབུམ་ ༣༨ ཙམ་ཞྱིག་མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་དགོས་
པའྱི་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞྱིག་ལ་དྤེབ་འདྱིའྱི་འགོ་ལ། ཡྱིག་ཆ་ཅ་པ་རྤེད་འདུག ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་
འགོ་གོན་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གོན་ནང་ལ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་
དམྱིགས་བསལ་དང་སྱི་ཡོངས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་གྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རོགས།) མ་རྤེད། མ་
རྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་འགོ་གོན་ནང་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དྤེས་ན་འབུམ་ ༡༨༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལས་གསལ་མྱི་འདུག ཟུར་བཀོལ་
དང་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་འབུམ་ ༢༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཟྱིན་གྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་
དྤེ། ཐོག་ལ་འབུམ་ ༡༨༠༠ ཙམ་ཞྱིག་དང་། འོག་ལ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༢༥༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་གསལ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དོགས་འདྲྱི་
གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་དོགས་དྲྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དམྱིགས་བསལ་
ནང་ལ་ཨང་གངས་གཉྱིས་པ་སྦུན་ཐར་གྱི་དགྤེ་འོས་སོབ་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཁང་བཞྤེངས་ཕོགས་ཀྱི་སྟྤེང་ལ་འབུམ་ ༥ དང་ཛར་ཛར་
གཅྱིག་རྤེད་གསུངས་འདུག དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བཞྱིན་པ་རྤེད། ལོ་ས་མའྱི་ཚོགས་ཐྤེངས་ ༨ པར་
སྦུན་ཐར་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོང་དུས། གནད་དོན་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་གནས་སོས་གནང་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་གནད་འགག་ཛ་དྲག་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པ་མ་རྤེད། འོས་སོང་དང་ཟླ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་མར་སོས་དགོས་
ཐུག་པ་ལས་དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་གནད་དོན་གང་ཡང་མྱིན་ཞྤེས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་བར་དུ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་
ལ་མུ་མཐུད་གནས་བསྡད་པ་གཅྱིག་དང། དྤེ་བཞྱིན་ཟུར་གྱི་གོ་ཐོས་གཅྱིག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་གནས་ས་རྤེད་ཟྤེར་
བ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་མ་གནས་པ་ཡྱིན་ན། སྦུན་ཐར་གྱི་འབུམ་ ༥ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འགོ་སོང་ག་པར་གཏོང་
རྱིས་ཡྱིན་ནམ། གལ་སྱིད་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་གནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་ ༥ པོ་དྤེ་སྦུན་ཐར་ལ་སོབ་ཕྲུག་དང་དགྤེ་
རྒན་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་འགོ་སོང་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དོགས་དྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་།ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ར་
བའྱི་ལས་རྱིམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྒང་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཕ་མའྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཐོག་
ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕོགས་བསྐྱོད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ལམ་སྟོན་སོགས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ། གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འགན་འཁྤེར་མཁན་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་མཉམ་རུབ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་གནང་བ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དྤེར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། དགོན་སྡྤེ་ཁག་དང་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྟ་སྐྱོང་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྤེད། གཅྱིག་ནས་དགོས་གལ་དྤེ་ཙམ་མྤེད་མཁན་འདྲ་ཞྱིག དཔྤེར་ན་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ལ་
དགྤེ་རྒན་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་བ་སོགས་ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དགོངས་
འཆར་བྱུང་བ་རྤེད། ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགའ་པོའ ་ིངང་ནས་དྤེ་དག་གྱི་ནང་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཕག་རོགས་དང་
མཐུན་རྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་འགོ་ཅྱིག་བཙུགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ཚོ་ལ་ཕག་
རོགས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། གཅྱིག་ནས་སོབ་དྤེབ་པར་བསྐྲུན་དང་གཏན་འབྤེབས། ངོས་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་རྤེད། གཉྱིས་ནས་དགྤེ་
རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་སོང་བརར་ཕུལ་བ་དྤེ་འདྲ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་ཞུ་ཐུབ་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག 
དཔྤེར་ན་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་སོབ་གྲྭ་ནྱིའུ་ཡོག་དང་མྱི་ནཱྱི་སོ་ཊ་གཉྱིས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལོ་ཁ་སང་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་ས་ཁུལ་ཁག་ ༨ ཙམ་ཞྱིག་ནང་ལ་བསྐྱོད་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ན་ནྱིང་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གཅྱིག་ལྕོགས་
བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་དང་དགྤེ་རྒན་ཚོའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཁོང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ཀོག་དྤེབ་གཏན་འབྤེབས་སྡྤེ་ཚན་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་ཟྱིན་
བྱིས་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ། ཤྤེས་རྱིག་ནས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་པ་བྱས་རྤེས། གཏན་
འབྤེབས་གནང་ནས་ཕར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་དྤེ་ལྟར་ཡྱིན། སྡྤེ་ཚན་ level གསུམ་བཟོས་པ་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་གསུམ་
པའྱི་བར་དུ་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་དང་། གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་གཅྱིག དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་གཅྱིག་ཅྤེས་སྡྤེ་ཚན་
གསུམ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གསུམ་བཟོས་པའྱི་ནང་ནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་པའྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཀོག་དྤེབ་ཀྱི་ཟྱིན་
བྱིས་དྤེ་འབྱོར་སོང་། དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཟྱིགས་རོགས་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་
གཉྱིས་ད་ལྟ་འབྱོར་མྤེད་ལ་འབྱོར་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་དྤེ་དག་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་གནང་ནས་རྱིམ་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཀམས། དྤེ་
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ལ་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རང་ཚོས་འདོད་མོས་དྤེ་བཞྱིན་འདུག་ལ། དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག 
དྤེ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ཨོ་སྤེ་ཀྤེ་ལྤེ་ཡའྱི་ནང་སྒྤེར་གྱི་གུང་སྤེང་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ། སྱིཊ་ནཱྱི་ལ་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འདུག དྤེས་ཟུར་དུ་མཇལ་དགོས་ཡོད་གསུངས་ནས་རྤེས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁོ་རང་ཚོ་གང་ལྟར་
བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་དང་ཀོག་དྤེབ་དྤེ་རྱིགས་ཤྤེས་རྱིག་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག 
དྤེས་ན་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དྤེ་གཏན་འཁྤེལ་བ་རང་མྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚུར་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་ཐུབ་
ནས། སོབ་ཚན་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཚང་མས་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། སོབ་
ཚན་དང་སོབ་དྤེབ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་བསྡད་ཡོད། ར་བའྱི་སུད་སྱིའྱི་ཁུལ་ལ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ ༡༨ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན། རོག་རོག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཤྤེས་རྒྱུ་དང་། ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ཙམ་མྱི་ཤྤེས་
ཀང་སྐད་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྐྱོན་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་ཛ་དྲག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེས་ན་སོ་སོ་ག་པ་
སྤེབས་ས་ལ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཤྤེས་ཤྤེས་ཅྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བོད་
ལ་མཁན་ཆྤེན་ཚུལ་ཁྱིམས་བློ་གོས་ཀྱི་དྤེབ་བརམས་པ་ནང་ནས་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་བྱྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
ལ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཡྱིན་ནའང་འཁུར་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་ཆྤེད་མངགས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་སོབ་
ཚན་དྤེ་ཚོ་བཟོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་དང་དོ་སྣང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིམ་པས་ཕག་དངུལ་དྤེ་ཚོ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོས་སོབ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱུར་དགྤེ་རྒན་ཚད་དང་ལྡན་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཕ་གྱིར་དགྤེ་
རྒན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སྟངས་ལ་སོབ་སོང་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། གང་ལགས་ཞྤེ་ན། ཕ་གྱི་ལ་མང་ཆྤེ་
བས་དང་བླངས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཏོག་ཙམ་ཕུལ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་
ཚང་མ་སྤེམས་ཤུགས་ཀྱིས་སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། ཕ་གྱིའྱི་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བྤེད་སོད་གཏོང་
མ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་དབྱུག་པ་འཁྤེར་བསྡད་པའང་མཇལ་སོང་། སྐབས་དྤེར་ངས་ཆོབ་དང་
སགས་ནས་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དབྱུག་པ་འཁྤེར་ནས་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་ས་ས་ནས་དྤེར་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་
ལ་ཞྤེད་སྣང་སྐུལ་རྒྱུར་དབྱུག་པ་འཁྤེར་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་བས་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁོང་རང་ཚོ་
ལ་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ས་མའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པས། ཕྲུ་གུ་དབྱུག་པས་ཞྤེད་སྣང་བསངས་ནས་སོབ་
སོང་སོད་དུས། ཕར་ཕོགས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་ག་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འགོ་
དགོས་སམ་སྙམ་པའྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཡོད་དུས། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་
ཁ་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རྤེད། བྱས་ཙང་དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་ཏན་ཏན་ཞུས་
ཐུབ་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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ཕ་གྱི་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། ཕ་མས་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུར་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡག་པོ་གཅྱིག་སོབ་སོང་སོད་
དགོས་པ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་པ་ཞྱིག་འདུག དཔྤེར་ན་ང་ཀྤེ་ལྱི་ཕོར་ནྱི་ཡའྱི་ནང་ཡོད་
སྐབས། ས་མ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་ལས་མྤེད། ཡོང་རྒྱུ་ལའང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་དང་ཨུ་ཚུགས་
ཧ་ཅང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ང་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༡༤༠ ཙམ་སྤེབས་བསྡད་འདུག ཕ་མ་ཚོས་བོད་ཆས་གོན། 
ཕྲུ་གུ་ཚོར་བོད་ཆས་གཡོགས་ནས་ཁོང་རང་ཚོ་རང་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་མང་པོ་སྒྱུ༷ྤེལ་ནས་འདུག ད་ལྟ་རོག་རོག་
སྙན་སྤེང་ཞ་རྒྱུ་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་དང་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་
འདྲའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཏག་ཏག་ཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་ག་རྤེ་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་ན་ཡག་པོ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་
ཞྱིག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་དྤེ་ཚོ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད། གང་དྲན་དྲན་དང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་འབད་བརོན་ཞུ་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་ན་ནྱིང་ལས་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་ལས་འཆར་གང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་མར་བབས་པ་ཡྱིན་ནམ། རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ལས་
འཆར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་
ནས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འཆར་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ད་ལོ་ཁྤེ་ཎ་ཌའྱི་རོགས་དངུལ་དྤེ་ནས་གནང་བ་དང། ལས་འཆར་
གཞན་དག་ཀང་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ཐོག་ལ་ US Aid ནང་
ལ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་དྤེ་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་མྱིན་ནམ། ངས་ད་ལྟ་ལམ་སྤེང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་
སྟྤེ། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་དྤེ་ཚོར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཧ་ཅང་གྱི་བྤེལ་བ་ཚ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་གཅྱིག་ལ་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོ་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་བཞྱི་དུས་གཅྱིག་ལ་ས་ཁུལ་
མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན། ལས་བྱྤེད་མྱི་ཁོམ་པས་ཕར་རྒྱུགས་ཚུར་རྒྱུགས་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདྤེ་སྐྱྱིད་
གྱིང་ལ་ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་ཚར་གབས་རྤེད། སོན་ཊ་ལ་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ཚུགས་ཀྱི་ཡོད། ཚེས་ ༨ ནས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཟབ་སོང་
ཁག་གཉྱིས་ཚུགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེས་ན་ལས་འཆར་མང་པོ་དྤེ་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། གང་ནས་ཆད་པ་ཡྱིན་
མྱིན་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 སྦུན་ཐར་སྐོར་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ས་མ་བསམ་
བློ་རྤེད། དགོས་མཁོ་ཞྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ Semester གཅྱིག་མ་གྱི་ལ་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུ་བྱས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱི་སྦུན་ཐར་
གྱི་བཀའ་འཁོལ་དྤེའྱི་རྤེན་གྱིས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ཕལ་ཆྤེར་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་ཕྱིན་པ་
ཡོད། བཀའ་འཁོལ་ནང་ནས་ Himachal གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོར་བལྟས་ནས། དཔྤེར་ན་སོབ་གྲྭ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ས་
མ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉོས་པའྱི་སྐབས་མྱིང་བསྒྱུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱས་ཐུབ་མྤེད་པ་ཆགས་བསྡད་འདུག  དྤེས་ན་
ཕར་བོགས་མར་གཏོང་རྒྱུར་མྱིང་བསྒྱུར་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བྱ་དགོས་པས། ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དྤེ་
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རོག་དྲ་གང་འདྲ་ཡ ོད་མྤེད་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ད་བར་འགོར་ས ོང་། ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་ 
Essentiality Certificate ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ Himachal གཞུང་ནས་ཐོབ་སོང་། ཐོབ་ནས་ཝར་ཎ་ཆྤེས་མཐོའ ་ི
སོབ་གྲྭ་རང་ལ་ཕུལ་ཡོད། མ་གྱི་ནས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་སྦུན་ཐར་རང་ལ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་མྤེད། 
 དྤེ་ནས་འབུམ་ ༥ དང་སྟོང་ཕག་ ༦༦ ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྦུན་ཐར་གྱི་ཚོགས་ཁང་གྱི་ཡོད་ཆས་དང་རྐུབ་
སྟྤེགས་དང་ཡོལ་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏྤེ་རྤེས་སུ་སྦུན་ཐར་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་མཐའ་
མའྱི་མཐའ་མ་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཕ་གྱིར་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཡག་ཐག་ཆོད་
ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་མྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང་། དྤེ་མྱིན་གྱི་སོན་རྱིས་སྐོར་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་
མ་སོང། སོན་རྱིས་སྐབས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ན་གང་འདྲ་བྱས་ཡོང་ངམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྤེས་ལ་དྲྱི་བ་ཡང་བསྐྱར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རོགས་གནང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོན་ཡོངས་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གོ་སྐབས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
དྤེ་མཐའ་མ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། དྤེ་རྤེས་མཚམས་བཞག་ནས་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་དྤེ་
བཞྱིན་དྲུང་ཆྤེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡོངས་རོགས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ར་སྟྤེང་བོད་ཁྱིམ་དང་ར་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་གོལ་ནས་མར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་
ཡྱིན་ཞྤེས་སྐད་འབོད་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེན་ར་དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་དྤེ་ག་རང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ངྤེས་པར་དུ་གསུངས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེ་ངས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། དྤེ་དང་
འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་ཡྱིན་པ་མང་པོ་གཅྱིག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་
ཕོགས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་སྡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་རྤེད། དྤེས་ན་ངས་ཀང་གནད་འགག་ཧ་ཅང་མཐོང་སོང། སྐབས་དྤེ་དུས་ངས་
ངོས་ལྤེན་གང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུས་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་གསོ་ཉུང་དྲགས་པ་མྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེས་ན་ད་ལྟ་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་དྤེ་རྱིགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་
གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། གཞྱི་རའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་སྐོར་སོབ་
ཁྱིད་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ལངས་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པས་གནས་
ཚུལ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་སོབ་སྟོན་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ། ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༧༦༣༨༥༥ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༩,༢༨༥,༥༤༣ དྤེ་ལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ལ་གཅོག་ཆ་གཅྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཅོག་ཆ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠༠༠ འདྱི་གཅོག་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་གཅོག་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠༠༠ འདྱི་བཅག་པར་ངོས་
འཛིན་བྱས། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༩༢༨༥༥༤༣ ནས་ཧྱིན་
སྒོར་ ༣༠༠༠༠ འདྱི་བཅག་ནས་བསྡོམས་འབོར་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སམ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སམ་བོ་ཊ་ལ་ཟུར་བཀོལ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག 
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སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༧༡,༡༩༥,༩༤༩ འདྱི་ལ་གཅོག་ཆ་དང་སར་ཆ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སམ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༧༡༡༩༥༩༤༩ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དགག་བྱ། མྤེད་
པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་
སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༢,༥༠༢,༠༡༦། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༢༥༠༢༠༡༦ སྱི་མོས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་
ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་།ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཧྱིན་སྒོར་ ༢༩,༠༣༢,༦༠༠ རྤེད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་དོགས་གནད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ལ་ལས་དོན་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་མཐུན་རྤེན་
གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྱིད་བྱུས་དྤེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གཏན་ལ་འབྤེབས་ཡོད་མྤེད་དང་། ཕབ་ཚར་
ནས་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གསུང་དགོས་ཀྱི་མྤེད། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཐད་ཀར་གཞྱིས་ཆགས་
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ཁག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་གྲུབ་འབས་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་དང་།  དམྱིགས་
བསལ་ཉྤེ་ཆར་ལྷོ་ཕོགས་ཅྱིག་ལ་སན་ཞབས་མ་ཞྱིག་ལ་ལག་འཁྤེར་ཞྱིག་རག་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་རག་ཡོད་པའྱི་སྐད་གགས་དྤེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་མ་
འོངས་པ་ལ་བོད་པ་ཚོ་མཐོ་སོབ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སན་པའྱི་ལག་
འཁྤེར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དོན་དག་ལག་འཁྤེར་མང་པོ་ཞྱིག་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དྤེའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ས་ཞྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རྤེན་
རག་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་རག་པ་བཞྱིན་ལག་ལྤེན་བསྟར་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ར་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བདུན་ཕག་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་མྱི་གཉྱིས་རྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལའང་གནས་སྟངས་གང་ཙམ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་དུས། སོན་
མའྱི་ཞྱིང་ཁ་ལས་མཁན་དང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཚོ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་མཐུན་རྤེན་རག་པ་དྤེ་
ལོ་ ༥༥ རྤེས་སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བྱུང་བ་དྤེ་དག་ལག་ལྤེན་བསྟར་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་
རྤེ་གནང་བ་བཞྱིན་འདོད་བློ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག་གམ། ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག་གམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ངོས་
ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་དྤེ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མཚན་ཐོ་ཞྱིག་དྤེའྱི་འོག་ཏུ་བྱིས་
གཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་མ་བྱིས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གང་འདྲ་བྱས་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་རྤེད་
དམ། དཔྤེ་ཞྱིག་བཞག་རྒྱུ་ཡོད། ཧར་པ་སྤུར་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། སྱི་ཟུར་ཞྱིག་དང་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ང་མ་གཏོགས་
མྤེད་ཟྤེར་མཁན་ཞྱིག་འདུག ཁོང་གྱིས་ཡར་མར་མང་པོ་ཞུས་ནས་མདོར་བསྡུས་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡྱི་གྤེ་མང་པོ་
སད་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཉྤེན་བརའྱི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ི
ནང་ལ། བོད་མྱི་མང་སྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ས་གནས་ཁག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
དང་ཚང་མ་ནུས་མྤེད་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཁྤེད་རང་སྱིག་གཞྱི་ལ་དོ་སྣང་བྱས་མྱི་འདུག རྐང་འགོ་དང་དྤེ་ཚོ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག གནས་སྟངས་དྤེ་སོན་མ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ལ་ཕ་གྱིར་བདྤེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་བགྤེས་ཤག་ཡོད་ས་རྤེད། གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲའྱི་
ཐོག་ནས་མདོར་བསྡུས་ན་ཧར་པ་སྤུར་ལ་སྱི་ཟུར་དང་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐ་
སྙད་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་ཐོབ་ཐང་དྤེ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན། སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་གསལ་
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བའྱི་མང་མཐར་ཟླ་བ་དགུའྱི་ཕོགས་བསྐྱོད་དུ་སོང་ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕྱིར་མ་འཁོར་ཚེ་ཞུ་སྙན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་
ནང་ལ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྱི་སྲུང་བྱ་དགོས་པ་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་དྤེ་དག་ལ་ཆ་རྤེན་དྤེ་བཞག་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། བཞག་
གྱི་མྤེད་ན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོ་ནང་ལ་མྤེད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 
 དྤེ་ནས་མར་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་
གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་རྤེད། དང་ཟུར་ཉམ་ཐག་གྱི་འཚོ་སྣོན་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནང་ལ་གང་
འདྲ་བྱས་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དངོས་གནས་བྱས་ན། སོན་མ་དྤེ་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མཐུན་རྤེན་
སོར་མཁན་དྤེས་མ་གནང་ནས་ན་ནྱིང་བཞག་པ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་མུ་མཐུད་ནས་སར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་དུས། སོན་མ་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ལ་ཞུ་མ་ཕོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་དམ། མ་གནང་བ་རྤེད་དམ། གང་འདྲ་བྱས་
ནས་ད་དུང་ང་ཚོ་གཞུང་གྱིས་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་མར་གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ལ་སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་མ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞལ་བཞྤེས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ སོན་རྱིས་ནང་ལ་འཆར་འབུལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་
གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་འཆར་འབུལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་
སོན་མ་ཞལ་བཞྤེས་གནང་། ད་ལྟ་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་བྱུང་བ་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་བརྒྱད་པ་དྤེ་རྤེད། སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བགྤེས་ཡོལ་བར་བགྤེས་།ཤག་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི། དྤེ་རྱིང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་སྐད་གགས་ཆྤེན་པའྱི་ངང་གསུངས་སོང་། དྤེར་བརྤེན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་བགྤེས་ཤག་
ཅྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་བགྤེས་ཁང་གཞྱིས་ཁང་
གྱི་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་མྱི་འགོ་བའྱི་གདྤེང་ཚོད་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡོད་དམ། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བགྤེས་ཤག་དྤེ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་མ་འོངས་པར་ལག་ལྤེན་བསྟར་སྟངས་དྤེ་ལྟར་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། 
ཉྱིན་མ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་འཕད་ན་བགྤེས་ཁང་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་མྱི་འགོ་བའྱི་གདྤེང་ཚོད་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བོད་མྱིར་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་
དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེ་ཕན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ས་རྤེད། སྱིར་དྤེའྱི་ནང་དོན་གང་ཡྱིན་མྱིན་
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ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དྤེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབས་དྤེ་འཕལ་དུ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཟླ་
བ་དྲུག་ནང་ཚུད་ཁྤེ་ཕན་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཁྤེ་ཕན་
ལྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུས་པ་དང་སགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་
སྱིད་བྱུས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཐུབ་པ་དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
སར་ཡང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་འདྱིས་ཁྤེ་ཕན་སྒྲུབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་འདྱི་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ང་
ཚོ་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པར་བརྤེན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ པ་ནས་བཟུང་བྱས་ཏྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་
དོན་འབས་སོན་པ་ཁག་སྙྱིང་བསྡུས་དང་དྤེ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཆྤེ་ཁག་ཡོད་ས་ Karnataka མངའ་སྡྤེའྱི་ནང་ལ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལྔའྱི་ཆ་ཚང་ནང་ལ་གཞྱིས་མྱི་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་
གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། བཅོ་ལྔ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ངའྱི་དྲན་པར་བྱས་ན་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་ནས་བྱས་ཏྤེ། གོས་ཚོགས་
ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཞྱིང་པའྱི་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་ཐུབ་དགོས་པ། དཔྤེར་ན་ཞྱིང་པ་
ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Karnataka ལ་ RTC ཞྤེས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། RTC 
ཡོད་ན་རྤེན་ངན་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱི་གུན་སྐྱོབ་ཞུ་རྒྱུར་ཞྱིང་པའྱི་ངོས་འཛིན་ལག་འཁྤེར་ RTC ངྤེས་པར་དུ་
དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཞྱིང་ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བུ་ལོན་གཡར་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚད་འཛིན་
ཞུ་ས་དྤེ་ RTC ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དྤེ་དག་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཁག་ལྔ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དྤེ་དག་ལ་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིང་པར་ངོས་འཛིན་
བྱ་རྒྱུར་ལག་པར་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ RTC ངྤེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་དགའ་སོབས་ཆྤེན་པོའ་ིངང་སྙན་
སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་ Karnataka 
མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཉྤེ་ཆར་བྱུང་ཐུབ་པ་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། ཀོ་ལྤེ་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ན། ཤྱིང་
ནགས་ས་ཆའྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིང་ནགས་ས་ཆའྱི་ཁོད་དུ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། ཧོན་
སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་འབོག་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་གཙང་བཟོ་བྱས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་ Karnataka མངའ་གཞུང་གྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་
ཞྱིག་གནང་ནས། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་འདྱིར་འཁྤེར་བསྡད་ཡོད་བསམ་བྱུང་སྟྤེ་མྱི་འདུག རྤེས་སུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་
ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་བོགས་གཡར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་
དྤེ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབས་མ་བྱས་གོང་ནས་
བཙུགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཁང་ Supreme 
Court ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བཅས་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་
བྱུས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ CTRC ལ་བོགས་གཡར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་། 
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དྤེ་བཞྱིན་བོགས་གཡར་གནང་བཞག་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་རྤེ་རྤེ་ལ་ RTC ཟྤེར་བ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
ཐག་གཅོད་ཅྱིག་དང་། RTC ཐོག་ནས་བོད་མྱི་སོ་ནམ་པ་དྤེ་དག་ལ་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱི་སོན་གྱི་བུ་ལོན་དང་དྤེ་མྱིན་གྱི་ལས་
འཆར་ཁག་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཐག་གཅོད་གསལ་
པོ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་བོགས་གཡར་དང་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་བཟོས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་
ཞྱིག་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་
ཞུས་ན། སྱིར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ངས་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བྱུང་རྱིམ་དམྱིགས་བསལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཡང་ཧྱི་མ་
ཅཱལ་མངའ་སྡྤེ་དང་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང་། ཐོབ་ཐང་། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་
ཆྤེས་མཐོའ ་ིམྱི་སྣ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱིས་དབུས་པའྱི་ Sood Commission ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པས། 
ཚོགས་ཆུང་དྤེའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བོད་མྱི་དྤེ་དག་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་དྤེར་གནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་
ཐག་གཅོད་ཡྱིན་ཞྤེས་ཐག་གཅོད་རྤེ་རྤེ་བྱས་བསྡད་པ་དྤེ། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ངོས་བཞྤེས་བྱས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་
པ་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་སྱིད་བྱུས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་
ན། དྤེ་སོན་གྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལ་ Benami སྐོར་ལ་ངས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཙམ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་
རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟྤེ་ Sood Commission ཡྱི་དྤེ་ལག་བསྟར་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འཛིན་
སྐྱོང་གྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་བོད་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་ཆོག་རྒྱུའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་བྱུས་
གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོས་ཀྱི་འདུག དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་མྤེད་ན་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་
ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ TIPA Road དང་བག་སུ་ལམ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དུད་ཚང་ ༢༡༠ ཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་རྒྱ་གར་ Himachal མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཆྤེ་བ་དང་། High court དང་ National Green Tribunal 
ཁོར་ཡུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་མངའ་སྡྤེའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཆྤེ་བའྱི་གནས་བབ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཀང་བོད་
མྱི་ལ་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབས་དྤེ་ཐོབ་ནས། ཧྱི་མ་
ཅཱལ་མངའ་སྡྤེས་ཉྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༡༣ ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟྤེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་
སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་ཆྤེད་ H.P Tibetan Rehabilitation Policy ཞྤེས་གཏན་འབྤེབས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཡང་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ 
Notification དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༣ ལ་གསལ་བསགས་གནང་བ་ནྱི་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོས་
མཇུག་གནོན་བྱས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ལ་ Uttar Khand ལྡྤེ་ར་ལྡུན་
ཁུལ་ལ་བོད་མྱི་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་མངའ་སྡྤེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མངའ་སྡྤེ་བློན་ཆྤེན་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་ལ་
བཅར་ནས་ཞུ་གཏུགས་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ནས་ཀང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་གནོན་བྱས་ནས་ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ Uttar 
Khand ནང་ལའང་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་ཡོད་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བཏོན་ནས། སྡྤེ་
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ཚན་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་གང་འདྲ་བྱས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཟོས་ཡོད་པའྱི་ངོ་
བཤུས་ཁག་ཅྱིག་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རགས་སོང་། དྤེར་བརྤེན་རྒྱུན་ལས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་འདྲ་བཤུས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཚར་བ་དང་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། དྤེ་
ཚོ་ངས་སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་འདྱི་དག་སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་གྱི་ཆུང་བ་
མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་ཚོད་བར་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞུ་
ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་རང་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་སྡྤེ་ཚན་
གྱི་འགན་འཛིན་ཟུང་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ལ། འདྱི་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་
སྱི་ཁབ་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་རང་གྱིས་གཙོ་སྐྱོང་བྱས་ནས་གནད་དོན་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཐུབ་པ་དང་། ཐག་གཅོད་
གནང་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲའང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཁོངས་ལ་ད་ལྟ་བྱང་ཐང་ཁུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་
མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད་ལ། Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana བྱས་ནས་རྒྱ་གར་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་དྤེའྱི་ཐོག་
ནས་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་སོ་སོའ་ི Account གསར་པ་འབྱྤེད་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཚོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་བྱས་ནས། བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་དངུལ་ཁང་ཡང་མྤེད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཟུང་
འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་གནང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་
དགོངས་དོན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana ལས་གཞྱི་འདྱི་ཁབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གནང་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བྱང་ཐང་ཁུལ་ནས་ Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana ནང་ལ་ཆ་
ཤས་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ལམ་སྤེང་ཚང་མ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། རྒྱ་ཆྤེ་སར་དཔྤེ་
བཞག་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ལས་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་དཔྤེ་མཚོན་གཉྱིས་གསུམ་ཞུས་ན།  Indira 
Gandhi Awas Yojana ཞྤེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་
ཞུ་ཡྱི་མྱིན། Indira Gandhi Awas Yojana ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ནས་ལས་
གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་སུ་དང་སུ་འཛུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་མྱིང་བཏོན་ནས་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་
བཅོས་རང་གནང་ནས་ Tibetan ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་སྤེབས་ཐུབ་པ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་གནོན་བྱུང་སོང་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ Rajiv Gandhi Awas Yojana ཞྤེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་
བྱུས་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་གཞུང་གྱིས་ Shimla ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་བའྱི་ནང་། 
ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་སོན་མ་ནས་འབད་བརོན་བྱས་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་པོ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་
དུང་དྤེ་མྱིན་གྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དཔྤེར་ན་འབས་ལོངས་ཀྱི་ཁུལ་ལ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་མྱི་
འདྲ་བ་མང་པོ་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་ཚོང་ལས་བྱྤེད་ཆོག་དང་མ་ཆོག་ཟྤེར་བའྱི་དབྱྱིན་སྐད་ནང་ License ཞྤེས་ཚོང་ལས་བྱྤེད་
ཆོག་པའྱི་གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ Sikkim མངའ་གཞུང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། Sikkim མྱི་སྤེར་ཡྱིན་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་
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དང་། Sikkim ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཚིག་དྤེ་ Sikkim Subject བརོད་ནས་ Sikkim ཡྱི་འབངས་
ཡྱིན་མཁན་ཞྱིག་དང་། Domicile Sikkim ཞྤེས་ Sikkim ནང་ལ་གཏན་སྡོད་བྱྤེད་མཁན་ཞྤེས་པ་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་
གར་མྱི་ཞྱིག་འབས་ལོངས་ལ་བསྡད་ཡོད་ན། ཐོབ་ཐང་མ་ཐོབ་པ་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ཚོང་ལས་ཆུང་ཆུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དྤེབ་སྐྱྤེལ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཆོག་དང་མ་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་རང་ནས་
ཕན་བུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མངའ་སྡྤེའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆྤེ་མཇལ་བ་རྤེད། Chamling གྱིས་ཧ་
ཅང་གྱི་བཀའ་བཟང་པོ་གནང་ནས་ཁྤེད་རང་ཚོས་ཡར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དང་། སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་ང་ཚོས་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཟྤེར་ནས་ཞལ་བཞྤེས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་སོང་། ས་གནས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ངྤེས་པར་དུ་མཇུག་གནོན་དགོས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་མཇུག་གནོན་བྱྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱིད་
བྱུས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་དྤེ་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པ་ལ་བོགས་གཡར་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་དྤེ་བོད་མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་གུས་བརྱི་
དང་། སོ་སོའ་ིའགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ལ་གུས་བརྱི་ཞུས་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བོགས་གཡར་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གང་དུའང་གསལ་མྤེད། ད་ལན་
སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་ཁ་གསལ་ཐོན་པ་འདྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་བཀའ་
གནང་མཁན་གྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་ན་ཟྤེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ཁ་ཤས་འདྱི་ཚོས་འཐུས་པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཆྤེ་
བ་གས་ལྷག་ཡོད་ན་རྤེས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་རྱིགས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ། བཀའ་ཤག་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་གོས་ཚོགས་སུ་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་རྤེད། གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སང་ཉྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ) 
ལགས་སོ། སང་ཉྱིན་ཡོང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ཧ་ས་པུར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་མྤེད་མཁན་རྱིགས་དྤེ་ཚོར་གང་འདྲ་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྤེ་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་དྤེར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་མ་སོང་། དགོངས་
སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ས་གནས་ལ་ཡྱི་གྤེ་ག་རྤེ་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་བལྟས་ནས། ང་ཚོས་ནོར་བཅོས་
བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོད་ན་ནོར་བཅོས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཞྱི་འཛིན་ས་དྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་ས་ཁང་སྱིག་
གཞྱི་དྤེར་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་ལག་བསྟར་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་
བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་འདུག་ཀང་། ང་ཚོའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལས་བྱྤེད་ནས་ཁལ་
རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་དང་སྱི་ཟུར་
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ལ་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་ཁག་ཅྱིག་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ཏུ་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་
ས་ས་གནས་ལ་ཡྱི་གྤེ་གཏོང་ཕོགས་དང་གང་བྱས་ཡོད་མྤེད་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། 
 དྤེ་ནས་དང་ཟུར་ཉམ་ཐག་དང་འབྤེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་སོན་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རང་
བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་ང་རང་
ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ཞྤེས་ཏྤེ། ད་ལྟ་སོན་རྱིས་དྤེ་ཡར་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་བར་དྤེར་དྭང་ཟུར་མྱི་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་
རོགས་ཚོགས་ཐོབ་པ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཁ་སང་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་ལབ་མཁན་བྱུང་། དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་
རང་གྱིས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། བཀའ་ཤག་ལ་གང་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན། ད་ལན་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྤེན་བྱས་ནས། དྤེ་སོན་ང་ཚོས་རོགས་ཚོགས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་པ་བཞྱིན་འགོ་ཐུབ་མ་སོང་། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡང་བསྐྱར་
གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་། གཅྱིག་བྱས་ན་རྤེས་ལོར་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་མྱིན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད་པ་ཡོང་
ཐབས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་བྱས་ཏྤེ་འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་འགོ་སྟངས་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་གནང་ན་
ཞྤེས་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་གསར་
རྒྱག་ལས་གཞྱི་ད་ལོ་སོན་རྱིས་ལོའ་ིནང་ལ་ཏན་ཏན་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་སྐོར་འཁྤེར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་དྤེ་གང་དུ་ཡོད་
མྤེད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་གནང་ཐུབ་ན་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དྤེ་ཡོད་དགོས་ངྤེས་
ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་བགྤེས་ཤག་རྒྱག་འཆར་ཡོད་པ་དྤེ་གཞྱིས་ཁང་ངོ་བོར་མ་འགྱུར་བ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ད་ལྟ་བགྤེས་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དང་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་
སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་སོ་སོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཚང་ལྟ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྤེད། ན་ནྱིང་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྱིན་ནས་ས་ཁུལ་ཁག་བཞྱིའྱི་ཆུ་རགས་དྤེ་
བཞྱིན་རྒྱ་ལམ་སོགས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། སྙན་ཐོའ་ིནང་ཕུལ་བ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ཀྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལའང་འབྤེལ་ཡོད་
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ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ལ་བཀོད་ཁབ་གནང་ནས། ཚད་གཞྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀོད་མངགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྱིར་
བོད་ཚོགས་རྤེད། མཆོག་གྱིང་དགོན་པའྱི་ཆུ་རགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཀུ་ལུ་ཆུའྱི་མཐའ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་རགས་རྤེད། 
ཅོན་ཏཱ་ར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྒྱ་ལམ་དང་གཞུང་ལམ་དྤེ་དག་ཕུལ་བ་རྤེད། ཕུལ་བ་དྤེ་དག་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་
པ་ཁག་ཕལ་ཆྤེར་ས་གནས་ལ་དོ་ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་ལས་འཆར་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མངགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། 
བཀའ་མངགས་གནང་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། དྤེ་རྱིང་དྤེར་ལས་འཆར་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་རྣམས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཇལ་མ་
སོང་། དྤེ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་རྤེད། ལས་འཆར་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་མཇལ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཡང་བསྐྱར་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྤེབས་པའྱི་མཚན་གྱི་
ཐོག་ནས་ལས་འཆར་མྱི་མང་གྱིས་ཞུས་སོང་། དྤེ་རྱིང་ལས་འཆར་དྤེ་བཏོན་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་
ལ་ཕྤེབས་འདུག ལས་འཆར་ཞུས་གནང་འདུག དྤེ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ལས་འཆར་ཚོའྱི་ནང་
ནས་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་ནས་གསུངས་གནང་སྟྤེ། ང་ཚོས་ཕོགས་ཕྤེབས་ཕྱིན་པའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་དག་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེ་མྱི་
དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་གཏུགས་མ་བྱས་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་
འཆར་དྤེ་དག་མ་ཚུད་པ་རྤེད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་གསོལ་འདྤེབས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ར་སའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ར་རམ་
ས་ལའྱི་བོད་ཀྱི་མགོན་ཁང་གྱི་རྒྱབ་ལ་ལོ་མང་ནས་ལྕགས་ཤོག་འོག་བོད་མྱི་ཚོ་ད་དུང་བཞུགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ལྕགས་
ཤོག་རང་གྱི་འོག་ལ་གོང་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་བདག་ཡོང་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་མྱི་བསྡད་མཁན་མྱི་འདུག་བྱས་ནས་
ཁང་པའྱི་ཐོག་བཤུས་ནས། ད་ལྟ་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་མྱི་མང་ལ་
སོན་མ་ང་ཚོར་ས་ཆ་གནས་སྐབས་ཐོབ་བསྡད་པའྱི་སྐོར་ལ་རྤེད། ས་བདག་རང་ཡོང་ནས་དྤེ་ལ་མྱི་བསྡད་མཁན་མྱི་འདུག་ཟྤེར་
ནས་ཁང་པའྱི་ཐོག་གཏོར་བའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ར་བའྱི་ནང་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེར་སོ་སོ་ས་ཆ་དྤེའྱི་ནང་སྤེབས་ནས་དངོས་སུ་མཐོང་
མྤེད་ཀང་། གོ་ཐོས་ལ་བར་ལམ་ནས་གངས་ཅན་སྐྱྱིང་གཤོང་གྱི་གཡས་གཡོན་ནས་གཙོས་པའྱི་མྤེག་ལོར་གྷན་ཇྱིའྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱི་པའྱི་ཁང་པ་དང་སྒྤེར་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་མོ་དང་མཚན་མོ་ཟྤེར་རྒྱུ་མྤེད་པར་སྒོ་ལྕགས་གཏོར་ནས་བོར་བརག་ཤོར་བའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བོར་བརག་མྱི་ཤོར་བའྱི་ཆྤེད་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འཁུར་ག་རྤེ་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ལ་འབྤེལ་བ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་དྤེ་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྤེབས་པ་དང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་
བསྡོམས་ཁག་ཕྤེབས་པ། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་སྡུག་ཞུས་པ་དྤེ་དག་ལ་ཁ་ཞྤེ་གཉྱིས་མྤེད་ཀྱིས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱི་བཞྱིན་
ཡོད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རྤེར་ཆ་ཚང་གཅྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་བསམས་ནའང་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཆུ་རགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ལུང་དྲངས་གནང་
སོང་། སོ་སོས་དྲན་པར་བྱས་ན་གཅྱིག་དྤེ་ལ་དྭགས་སོ་ནམ་གྱིང་གྱི་ཆུ་རགས་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་ད་ལྟ་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་རང་གྱི་ཆུ་རགས་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་
གནང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྡྤེ་དགྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཀང་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་དྤེ་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་ད་
ལོའ་ིསོན་རྱིས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། གསར་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་
དོན་བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཏོག་ཙམ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་ནང་ཆྤེན་དང་ BTS གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ནས་
བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ང་ཚོས་ས་གནས་ལ་མར་མཇུག་གནོན་བྱས་ནས་འཆར་གཞྱི་བསྐུར་ཤོག་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ཡར་
བསྐུར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཆར་རྱིས་དངུལ་འབབ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བསྐུར་གནང་འདུག ང་ཚོས་ས་གནས་ལ་དགོས་ངྤེས་ཅན་
གྱི་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གཟྱིགས་ཏྤེ་འབྤེལ་ཡོད་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་ཞུས་པར་བརྤེན། ད་
ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ལ་མ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དྤེ་སུས་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་
མྱི་མང་ལ་དགོས་ངྤེས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་དང་འཆང་། མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྱིན་ཐང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་། གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ལ་
སྙན་སྤེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ར་རམ་ས་ལར་ད་དུང་ལྕགས་ཤོག་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
གནང་སོང་། གོང་དུ་ངས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྤེ་ཕན་གང་བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེར། སྱིད་བྱུས་
དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་པ་དྤེ་ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ཙང་ངས་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ར་རམ་ས་ལར་ལྕགས་ཤོག་
ནང་ཡོད་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ས་བདག་གྱིས་དཀའ་ངལ་སད་བསྡད་པ་དྤེ་ལ་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། 
དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གལ་ཏྤེ་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་
ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་ TIPA དང་བག་སུའྱི་ལམ་དུ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིས་བདག་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སོ་
སོས་མྤེད་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཁྱིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བརོད་པ་དང་། དྤེ་ས་
བདག་རང་གྱི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གཞུང་གྱིས་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བརོད་ན། མ་ཆོག་པ་མྱི་འདུག 
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ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཆ་ཚང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཁོ་ཚོའྱི་
འཐུས་མྱི་དྤེ་དག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྲུང་ཆྤེས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་འཚོགས་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་ལྷན་དུ་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དྲུང་ཆྤེ་དང་བཀའ་བློན་དྤེ་མྱིན་ལས་བྱྤེད་རྒན་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
མཉམ་དུ་འཚོགས་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བྱས་ནས། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་
དྤེ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱས་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ངྤེས་པར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཁོང་ཚོ་དང་པོ་ཕ་གྱིར་བཞག་མཁན་གྱི་སྱིན་བདག་དྤེ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན། བུ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་
འདུག དྤེ་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལའང་གནད་དོན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་ཕ་གྱིར་སྡོད་མཁན་གྱི་ནང་ཁུལ་ལའང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་
ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་གཞན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་། ཁོ་རང་ཚོ་
དོ་བདག་ཚོས་མཁྤེན་དགོས་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་དང་ཁོང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་ཚོ་
ཐད་ཀར་གཅྱིག་ཐུག་ཐུབ་ན་ཞྤེས་བརོད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ཐུག་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བརོད་ཡོད། གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ཚང་མ་
གཞན་ལ་བསྟུན་དགོས་པ་དང་གཞན་གྱི་ཕོགས་སུ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ང་ཚོས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དོ་སྣང་ཡང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། འབད་བརོན་ངྤེས་པར་དུ་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ར་རམ་ས་ལའྱི་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོང་དང་མྤེག་ལོར་གྷན་ཇྱིའྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་རྐུན་མ་ཤོར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས། ལྷག་པར་དུ་
འབྤེལ་ཡོད་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་རང་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པས་ཞུ་རྒྱུ་
ལ། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ལས་ཤག་ནང་ལ་རྐུན་མ་ཤོར་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་སྐབས་སུ་ལམ་སྟོན་
གནང་འདུག་ལ། ལམ་སྤེང་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མཚན་སྲུང་དྤེ་དག་ལ་ཡར་རྒྱས་ག་རྤེ་གཏང་རྒྱུ་འདུག རྐུ་
ཤོར་མ་ཡོང་བའྱི་བྱྤེད་ཐབས་གང་འདྲ་འདུག་ཟྤེར་ནས་མ་འོངས་བྱྤེད་ཕོགས་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཐོ་
ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་དང་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་ལས་ཤག་རྱིང་པ་གསར་རྒྱག་ཆྤེད་ད་
ལྟ་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༩༠༤༦༡༠༠ ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བརན་དགོས་གལ་དྤེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གལ་ཆྤེན་པོ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ནང་
སྱིད་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་འཕོས་པའྱི་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ས་ཞྱིང་དྤེ་མྱི་
མང་རང་གྱི་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་།ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ས་གནས་
གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལ་ལག་བསྟར་དགོས་པ་རྤེད། མྱི་མང་གྱིས་
དྤེར་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ནས་ཞུ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
གཅྱིག་བཟོས་པ་རྤེད། ལག་བསྟར་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཙམ་མྱིན་པར། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་
གཟྱིགས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་སྙམ། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གདྤེང་སོབས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པར་ང་རང་ཚོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་ནས་རྤེད། ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་འདྤེབས་ལས་བྱས་ནས་མྱི་མང་པོ་དཀའ་ངལ་འཕད་དྤེ་རང་སོག་སྐྱྤེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེ་ན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ཞྱིང་
འདྤེབས་ལས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་མར་སྐུལ་མ་གནང་བ་བཞྱིན། མྱི་མང་གྱིས་མ་བྱས་པ་དྤེ་གནད་དོན་ག་རྤེ་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་ཡོད་དམ། དྤེ་ཡང་བསྐྱར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་དམ། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཐོན་པ་དྤེ་ཚོ་
ས་ཞྱིང་ཐོག་ལ་ངལ་རོལ་བྱ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དྤེ་བརག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག རྒན་རབས་པ་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་གནང་སྡོད་མཁན་
གྱི་མྱི་རབས་དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་རོགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་ཚོས་ཕལ་ཆྤེར་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་
དྤེའང་མྤེད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོང་དུས། འགའ་
ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་སྡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། 
དྤེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་གཅྱིག་ཀང་འདྤེབས་ལས་མ་གནང་བར་སྟོང་པ་བཞག་བསྡད་དུས། འདྤེབས་ལས་གནང་སྡོད་མཁན་དྤེ་
ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའང་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་དམ། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ངས་སོན་རྱིས་ནང་ལ་མར་གཅྱིག་བལྟས་ཡོང་དུས། སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རོགས་སྐྱོར་རྤེད། ད་ལྟ་
ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེ་མྱིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་
གངས་ལྔ་བཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་འདུག ངས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་
དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་དྤེ་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་མང་
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པོ་ཞྱིག་ནང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ངས་མང་པོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ལ་ང་ཚོ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་འགོ་སོང་
མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས། དྤེ་ཡང་མཐའ་མ་མཇུག་སྐྱོང་མ་བྱུང་བ་དང་འཕོ་བརག་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ཚང་མ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་བློ་འཚབ་ཅྱིག་རྤེད་
འདུག དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གཞོན་སྐྱྤེས་ནང་ལ་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་བྱྤེད་མཁན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། སོ་སོའ་ིས་
གནས་ལ་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་དམ་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་དྤེའང་ཐྤེ་ཚོམ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། སོལ་རྒྱུན་
སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་བྱས་ནས་འཚོ་བ་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་དང་། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་འཚོ་བ་འཁོལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཁོ་རང་ལ་བརྤེན་ནས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་འཚོ་བ་འཁོལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། 
བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་ཡག་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་དག་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ འཁོལ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག དྤེ་ཚང་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞྤེ་ན། ན་ནྱིང་སྤེ་ར་ལ་ལམ་རྱིམ་ཆྤེན་པོ་
གསུང་ཆོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ངས་ནོར་མྤེད་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་སོང་ཞྤེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོང་དུས། དྤེ་མྱིན་པའྱི་
མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་སྤེལ་རྒྱུ་འདུག དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཚོ་ལ་གལ་སྱིད་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་མ་གནང་ནས་ས་སྟོང་མང་པོ་
ལུས་ཡོད་ན། འཚོ་བ་སྐྱྤེལ་རྒྱུ་དང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ལས་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་
དམ། 
 དྤེ་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་བར་འགོ་དུས། མྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་གཞུང་
གྱིས་སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུས་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྤེ་ཟུང་གྱིས་
མཁྤེགས་འཛིན་བྱས་ནས་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཕག་བསྟར་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཁྤེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དོགས་གཞྱི་གཅྱིག་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་སོ་ནམ་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོགས་འདྲྱི་
ཁག་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསལ་པོ་དང་སྙྱིང་བསྡུས་བཀའ་གནང་
བ་གཅྱིག་དྤེ། ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་གཅྱིག་པུ་ལ་བརྤེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ལམ་ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་བཀའ་གསལ་པོ་
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གནང་སོང་། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ག་རང་མཐོང་
བསྡད་ཀྱི་འདུག སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ལ་ལོ་གཞོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དབྱྱིངས་མ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་
དམ་བསམ་སྟྤེ། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཅྱིག་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རྤེད། གཉྱིས་དཀའ་ལས་རྒྱག་པ་
བཞྱིན་ཚུར་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཏྤེ་འཚོ་བ་སྐྱྤེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དངོས་གནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དཀའ་ངལ་དྤེ་གསར་པ་
གང་ཡང་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་གཅྱིག་པུ་ལ་འཕད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཀང་མ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རང་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་འདོད་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོར་བཀའ་ཤག་འདྱིས་མཐུན་འགྱུར་འཕར་མ་ཞྱིག་
སར་ཐུབ་ན་ཞྤེས་པ་གོང་དུ་འདྱིར་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མཐུན་རྤེན་གསར་པ་སར་ཐུབ་པ་དྤེ་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་
ལས་གཞྱི་དྤེ་རྤེད། འདྱིར་དབྱྱིངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། ཕལ་ཆྤེར་འབུམ་ ༡༣༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་
ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་དྤེ་རང་ནང་ལ་བུ་ལོན་ལྤེན་པ་ཡང་བྱུང་། དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་ང་རང་ཚོས་བྱུང་སོང་། དྤེ་འདྲ་བྱས་དུས་ཏོག་
ཙམ་དབྱྱིངས་ཡོད་པའྱི་རགས་ཤྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡང་
དྤེ་ག་རང་འཁྤེར་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདས་པའྱི་སོན་རྱིས་དང་ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་ནམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡོད་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སྙམ་པ་དྤེ། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་གྱི་འབྤེལ་
ཡོད་དྤེ་ལའང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ དང ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ སོ་སོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་ ༡༢༠ 
ཁ་གངས་ཤྱིག་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ དང་ 
༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་ལ་འབུམ་ ༢༠༠ ནང་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ། ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ཤུགས་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དྤེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་འཚོ་རྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་
མཆོག་གྱིས། དྤེ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་དག་ལ་ཡང་བཀའ་
གནང་འདུག དྤེ་རྤེས་སུ་ང་ཚོ་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་
སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྤེན་ནས་འཚོ་བ་རྤེན་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་དུས་ལ་དཔག་པའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱ་རྒྱུ་འདུག་བྱས་ནས། རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས། གལ་ཆྤེ་ཤོས་
ཤྱིག་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཐོག་མར་གནང་བའྱི་ཁོངས་ནས་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་སོ་ནམ་
གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་བོགས་གཡར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ Karnataka ལ་ཡྱིན་ན། ས་ཞྱིང་དྤེ་ཁང་པ་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་ས་
ཆ་རྣམས་སོ་ནམ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པ་དང། སོ་ནམ་མྱིན་པའྱི་ལས་དོན་གཞན་ཐོག་ལ་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་མྤེད་པ་དྤེ་གན་
རྒྱའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་
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བཞྱིན་ད་ལྟ་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། ད་ལྟ་ས་ཆ་བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་དྤེ་སོ་ནམ། སྡོད་གནས། ཤྤེས་ཡོན། ཆོས་ཕོགས། དྤེ་མྱིན་
འཚོ་བ་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་གཞྱི་གང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད། ས་ཆ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་གང་འདྲ་དགོས་མྤེད་
དྤེ་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པས་ཐག་གཅོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་དྤེས་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་
ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་ས་དྤེ་ karnataka ཆགས་བསྡད་ཡོད། 
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་འདྱིར་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ Mundgod ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་པའྱི་སྐབས་དྤེར། མངའ་སྡྤེའྱི་སོ་
འཆམ་བློན་ཆྤེན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ Yatri Niwas ཞྤེས་པ་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་གསལ་བསགས་དང་། དྤེ་
ཡང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཕག་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་ལྟ་རྒྱུ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོར་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིཆོས། རྱིག་
གཞུང་། སྐད་ཡྱིག སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་ཡན་ཆད་སྲུང་སྐྱོབ་ཚད་ལྡན་བྱྤེད་ཐུབ་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་སྡོད་རྒྱུ་ཡོད་པ། གཞྱིས་
ཆགས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ཁ་ཐོར་ནང་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དག་གྱི་ནང་ལ་ཕྱིའྱི་རྣམ་
པས་འགྱུར་བ་།ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་བཀའ་ཤག་
ལའང་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་ tourism གཅྱིག་ང་ཚོས་གསར་སྤེལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་
དག་ཆ་སྙོམས་པོ་བྱས་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་མ་ལྷུང་བ་ང་ཚོས་མ་བྱས་ན། འཕལ་སྤེལ་གྱིས་ང་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ལ་ཁད་
པར་ཏན་ཏན་ཡོང་ངྤེས་རྤེད་དྤེ། ཕུགས་རྒྱངས་རྱིང་པོར་བསམ་ཞྱིབ་ཀྱིས་དྤེ་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཆྤེད་ཕན་ཐོགས་དགོས་
ཀྱི་རྤེད་ལ། ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་ཡང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་སོ་ནམ་རང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྤེ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དུས་ཚོད་
བཏང་བ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་ལ་དཔག་པའྱི་སོ་སོའ་ིརྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དོན་མ་སོན་པ་
ཡོང་གྱི་འདུག སོ་ནམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོས་ Israel གྱི་ཁད་ལས་མཉམ་དུ་གན་རྒྱ་བཞག་ནས། ལོ་གཅྱིག་ནང་ཚུད་ལ་ཞྱིང་
ཁ་རྨོས། སྐྱྤེས། དྤེ་ནས་ཁོམ་ར་ཡྱིན་ན་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་
བྱས་པ་རྤེད། རྤེ་བ་བྱས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ South Tyrol ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཐབས་ཤྤེས་གཞན་དག་ང་ཚོས་བྱྤེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ Italy ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ལས་པ་
དྤེ་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཕག་ལས་ཏོག་ཙམ་གནང་། ཡང་བསྐྱར་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕར་གཅྱིག་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་
ཁོ་རང་རྒྱ་གར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕྤེབས་ཆོག་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བསྡད་དྤེ་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ང་
ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཚུར་ཆོག་མཆན་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ karnataka མངའ་སྡྤེ་
གཞུང་ལ་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ང་ཚོས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ལ། རྒྱབ་གཉྤེར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་གནང་བསྡད་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་
མགོགས་པོ་ཐོན་པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཁད་ལས་པ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོ་ནམ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་
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ཚོས་མྱི་མང་ལ་བཏོན་ཐུབ་པ། དཔྤེར་ན་ད་ལྟ་ཨྤེ་ཀར་གཅྱིག་ལ་མང་མཐར་ལོ་གཅྱིག་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཏྤེ། མཐའ་མར་སོང་
དྤེ་དག་ཕར་བཏོན་རྤེས་ལག་པར་སྤེབས་པ་དྤེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ དྤེ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངྤེས་པར་དུ་སོ་ནམ་བྱྤེད་དགོས་པ་
རྤེད། སོ་ནམ་མ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་ལས་ཐབས་ཤྤེས་གཞན་གང་བྱྤེད་རྒྱུ་འདུག དྤེ་ལས་མང་དུ་གཏོང་
རྒྱུ་འདུག་གམ། ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྤེ་བ་
བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་དུས་ཚོད་མ་ཚང་སོན་ནས། ང་ཚོས་གཅྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཞྤེས་དྲན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། རྤེ་བ་
ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་དྤེ་དག་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ཚོར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། དྤེ་ནས་ལོ་གཞོན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མཐའ་མར་མ་འོངས་འཚོ་རྤེན་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་གཅྱིག་འགྱུར་
འགོལ་ཤྱིག་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་ས་གནས་ནང་ལ་ལོ་
གཞོན་པ་སོ་ནམ་ཐོག་ལ་འགོ་འདོད་ཡོད་ན། ས་གནས་རང་གྱི་ནང་ནས་སོབ་སྟོན་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཐོག་
བཀའ་གཅྱིག་གནང་སོང་། མཚམས་རྤེ་ང་ཚོས་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་ལམ་སྤེང་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་ཐུབ་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་ཡང་ཡོང་གྱི་
འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འགྱིག་པ་མ་གཏོགས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་
གཏོང་དགོས་མྤེད་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ནས་སོལ་རྒྱུན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་
ཙམ་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ངོས་བཞྤེས་བྱྤེད་སྟངས་ཤྱིག་ལ་རག་ལུས་
ཀྱི་མྤེད་དམ། བཀའ་ཤག་འདྱིས་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྤེད། སོལ་རྒྱུན་སྐྱྤེ་
ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་
བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་བབ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་བཅས་ག་པར་བལྟས་ནའང་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་
འདྱི་སྒང་ལ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་འགྱུར་བ་མྤེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྐྱབས་བཅོལ་མྱི་མང་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ། ཁོམ་ར་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ། མྱི་མང་རང་
གྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་འདྱི་ཞན་པ་གཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་སོ་ནམ་རང་ལ་བསྟྤེན་དགོས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྐྱྤེ་ལྡན་
ཐོག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོམ་ར་མ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ལས་མང་བ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྤེ་ཕན་དྤེ་མ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརྤེན་ནས་འགོ་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་གནས་རྤེད། གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་དུས་གཞུང་ནས་
གལ་ཏྤེ་ཕྤེབས་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་ཁག་འཛུགས་རྒྱུ་ཐོག་ང་ཚོས་མུ་
མཐུད་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཁྱིམས་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་
ནས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་མ་འགོ་ན་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྤེད། དྤེ་སྱིད་བྱུས་རྤེད། གཞུང་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ། གཞུང་གྱི་
འདྱི་ལ་ར་སོད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། གལ་ཏྤེ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་མ་ཕྱིན་ན། བོད་གཞུང་གྱི་
བཀའ་ལ་མ་རྱིས་པ་ཞྱིག་དང་། ཧ་ལམ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་བསྡད་པ་དྤེ་
འདྲ་མྱིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་། བསགས་བརོད། དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་བྱུང་། དང་པོ་དྤེ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དང་འབྤེལ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཁག་ལྔ་ཡྱི་ནང་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་གསལ་བའྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེད་ཟྤེར་
ན། ཀོ་ལྱི་གྷལ་ས་གནས་ལ་ས་ཁུལ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ། ཀོ་ལྱི་གྷལ་གྱི་གཞུང་ལམ་ཁྤེལ་སའྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡུལ་མྱིས་སྱིམ་འཛུལ་བྱས་ནས། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་དྤེ་དག་ལ་བཀག་འགོག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོད་དུས། དྤེ་དག་བཀག་འགོག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གལ་
ཆྤེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ། ཐོག་མར་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ཐོན་གྱི་རྤེད་བསམས་
བྱུང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་སྐོར་དྤེའྱི་ནང་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་སྟངས་ཐོག་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ཟུར་བཏོན་ཡོད་པའྱི་ནང་
ལ་ཡང་མཇལ་མ་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གལ་ཆྤེ་གལ་ཆུང་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
འཕད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གཅྱིག་གསལ་པོ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་བཙན་བྱོལ་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ངོ་གདོང་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་མ་གྱིར་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་འཛིན་སྐྱོང་ནས་
བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོས་ཀང་དྤེ་ལྟར་རྤེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དྤེས་ན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྟོན་ཉྤེས་ཤོར་
བའྱི་སྐབས་ལ་སྟོན་ཉྤེས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་དཔག་པའྱི་གུན་གསབ་ཅྱིག་ཐོབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་གང་ཡང་
མྤེད་པ་ཞྱིག་སོ་སོས་དྤེ་བཞྱིན་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་གཞོན་སྐྱྤེས་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོར་
འཚོ་བའྱི་འཇོན་ཐང་དང་སྒྱུ་རལ་གཞན་གང་ཡང་མྤེད་དུས། ཞྱིང་ཁ་བཏབ་མ་ཐུབ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྱིང་ཁ་ལྤེན་ནས་
དཀའ་ལས་རྒྱག་ཀང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པའྱི་རྤེན་པས་ལོ་གཉྱིས་བསྟུད་མར་ཁྤེ་བཟང་མྤེད་པར་སོང་རྒྱུའྱི་མཚམས་ལ་
སྤེབས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་སོན་མ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོང་ཡང་མ་ཤྤེས་ནས་ནག་ཁུང་ཆགས་ན་གཞྱི་ནས་ཕོར་བ་
བརྡུངས་བྱས། གོང་པ་ཚོས་ཁ་ལག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་མཚམས་དྤེ་འདྲ་ལ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུ་སོ་སོས་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་
ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་ད་དུང་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་ལ་ལྷུང་མཁན་དྤེ་དག་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་
དུ་སྐྲུན་དགོས་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོའ་ིངང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྤེམས་ཤུགས་སར་དགོས་ཡོད་ན། སར་བ་ལས་རྤེན་པས་རྤེན་



128 
 

ངན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་རྒྱུའྱི་བང་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་གལ་པོ་ཆྤེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་
ཚུལ་དུ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། ས་ཁུལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། Punjab དང་ Hariyana ལ་
ཡོད་པའྱི་སུད་ཚོང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སུད་ཚོང་ཁག་དྤེ་དག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཚོང་ཁལ་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག ས་མོ་ཡྱིན་ན་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་ཚོང་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལྔ་ལས་སར་ཆ་མྤེད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་
ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ལྡབ་ཀྱིས་སར་ནས་ཁྤེ་བཟང་ཡོད་པ་ཡོངས་རོགས་ཁལ་ལ་སོད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་
ཡང་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པ་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་འདུག དྤེས་ན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་མཉྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། 
བསྐྱར་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་སྱིག་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་ནས་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་
བཞྤེས་རོགས་གནང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ཚོ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཚོ་
བ་རང་འཚོ་ནང་ལ་དཔྤེར་ན། Sunder Nagar ནས་ཁོང་ཚོ་ཕ་མ་ཚོས་འཚོ་བ་རང་འཚོ་བྱས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། ད་ཆར་ཁོ་
རང་ཚོས་ནང་མྱི་མང་པོ་ཆགས། ཕ་མས་ཁང་ཁྱིམ་དྤེ་ཡང་ཆུང་དྲགས། ཁང་ག་ག་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཁང་ག་སོད་ཁག་
པོའ་ིགནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་གནས་འདུག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་
ཁོང་ཚོར་ས་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་བྱས། དྤེ་ལ་ Apartment ཁང་ཁྱིམ་དྤེ་འདྲ་རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་
ནས་ཁང་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཁང་ག་དྤེ་ནང་སྱིད་རང་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་དང་མ་འཚམས་པའྱི་
ལྡབ་སར་དང་གསུམ་ལྡབ་དང་བཞྱི་ལྡབ་སར་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཆུང་བ་ཡོད་དུས། དྤེ་འདྲ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚོས་དགོངས་བཞྤེས་
གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡང་བྱིས་ཡོད། མ་འོངས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་གས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་
ཡྱིན་གསུངས་འདུག གནས་ཚུལ་དྤེ་འཚོ་བ་རང་འཚོ་དྤེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ Sunder 
Nagar གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཚོ་བ་རང་འཚོའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་ཕོན་ཆྤེན་ཡོད་ས་དྤེ་དག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ས་ཆ་འབོགས་
གཡར་གྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་བསྐྱོན་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་སྱིག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་མཚན་ཡོང་ས་རྤེད། 
 དྤེ་ནས་ Mundgod ལ་ལམ་རྱིམ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་འཕོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་མཉམ་
འབྤེལ་དང་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ཐུན་མོང་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྤེལ་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚང་མ་ཁོང་ཚོས་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཏྤེ། 
དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ཁོང་ཚོས་བརན་པར་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་ལ་ངོམ་རྒྱུ་དྤེ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དྤེ་རྤེད། དྤེས་ན་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་དར་སྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་གང་མང་མང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་གྱི་
ཆོག་མཆན་ Pap ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་བཟོ་ཐབས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཆོས་སྒར་ཁག་རྤེད། དྤེ་དག་
ལ་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཡང་ཁད་པར་འགོ་
རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དྤེ་དར་སྤེལ་འགོ་རྒྱུའྱི་དགྤེ་མཚན་ཞྱིག་འདུག དྤེས་ན་དྤེ་དག་གྱི་
ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང། དྤེ་སྐབས་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཐག་རྱིང་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་སྟྤེ། འདྱི་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་
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དྲན་བསྡད་དུས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་བཀའ་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ལས་དོན་ཁག་ཅྱིག་ང་ཚོས་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་རྒྱངས་རྱིང་
པོའ་ིཐོག་ནས་དཀའ་རོག་ཅྱིག་འཕད་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མྤེད་དྤེ་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། ཁོང་ཚོས་དྤེ་ལྟར་ཞྱིག་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཐད་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། རྱིང་པོ་ཡོད་ན་སང་ཉྱིན་གོ་
སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྡུས་བསྡུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། གསུང་
རོགས་གནང་། སྐར་མ་ ༡༥ འགོར་བ་ཡྱིན་ནའང་བསྒུག་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཚར་བ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སྤེལ་དང་སགས་གོང་དུ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བརྤེད་འདུག གོང་དུ་ལན་འདྤེབས་
ནང་ལ་ RTC ཞྱིག་འཐབ་རོད་གནང་གྱི་ཡོད། དྤེ་རག་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་སྤེལ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་། དྤེ་ནས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སོན་མ་ང་ཚོས་ RTC འཐབ་རོད་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ས་གནས་ཤྱིག་
ལ་ RTC བགོ་འགྤེམས་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ RTC དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ RTC དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ས་མ་
རྤེད། ཁོང་ཚོས་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་བདག་དབང་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེས་བུ་ལོན་ལྤེན་པར་འགོ་དུས། བྤེད་སོད་
གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་སོན་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ནས་མཉམ་འབྤེལ་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་པའྱི་
སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ལ་བཅར་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་ཞལ་བཞྤེས་བྱས་ནས་ RTC མར་གནང་རྒྱུ་བྱས་པ་རྤེད་དྤེ། 
ཡྱིན་ནའང་གནང་བ་དྤེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ལ་མཐུན་རྤེན་རག་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་རག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེས་ན་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་
འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན། RTC ཡང་བསྐྱར་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ལ། ང་ཚོས་གཞྱི་རའྱི་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། 
RTC གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བུ་ལོན་ལྤེན་པར་འགོ་
རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ཞྱིང་ཁའྱི་ Subsidy ཆག་ཡང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསུང་མཁན་བྱུང་། དྤེས་ན་
ཡང་བསྐྱར་དྤེ་གནང་དུས། ཆ་རྤེན་དྤེ་ཚོ་ཚང་ཐུབ་པ་ཞྱིག སོན་མ་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ RTC ཞུ་བའྱི་ཕན་རབས་
ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ Mundgod གྱི་ཚོགས་འདུ་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལ་རང་བཅར་བ་ཡྱིན། དྤེར་ཞུ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་
མ་ལ་དྤེ་དུས་འགན་ཞྱིག་སད་བྱུང་། PAP དྤེ་དཀའ་ངལ་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཡར་ཕྤེབས་
དུས། ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ང་ཚོ་ལ་འགན་ཞྱིག་བསྐུར་སོང་། དྤེས་ན་ང་ཚོས་གནང་བདྤེ་པོ་ཡོད་ན་སྟབས་བདྤེ་བ་ཞྱིག་གནང་
རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
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 དྤེ་ནས་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞྱིག་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། སོན་མ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཉམ་འབྤེལ་ཁག་ནས་སོན་ལུད་དང་དྤེ་ཚོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ལ་སྐྱྤེད་ཀ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ ཞྱིག་རྒྱག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་མཐུན་འགྱུར་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་
མཐུན་འགྱུར་གང་འདྲ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་མྤེད་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་མཁྤེན་དགོས་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ སྐྱྤེད་ཀ་སོད་དགོས་དུས། 
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སོན་ལུད་ཚང་མ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ཡར་བསྡུས་པའྱི་སྐབས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ 
ཞྱིག་སྐྱྤེད་ཀ་རྒྱག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་
དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་དང་། ལས་འཆར་དྤེ་ལ་ཏག་ཏག་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅྤེས་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརན་ཆྤེད་དུ་འདྱི་ལས་ཕན་ཐོགས་ཆྤེ་བའྱི་ལས་འཆར་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་
དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་དྤེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་ཕག་ཚོད་ ༩ པ་ལ་༸སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོ་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་འགངས་མྤེད་ཕྤེབས་རོགས་
གནང་།  དྤེའྱི་བཀོད་ཁབ་གང་ཡོད་པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གང་ལྟར་སྐུ་མདུན་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ཙམ་ལ་ Airport ལ་
༸ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་རྣམ་པ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་སོན་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡར་གཙུག་
ལག་ཁང་ལ་ཕྤེབས་མ་དགོས་པས། དྤེ་རྱིང་གངས་སྐྱྱིད་རང་ལ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག བཀའ་ལན་ལྷག་
མ་དྤེ་སང་ཉྱིན་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༡༠།༡༥ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༦ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ 
༩ པའྱི་ལན་ཉྱིན་བཅུ་པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཨང་ ༡༦ 
པ། དྲྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 
དྲྱི་ཤོག 

དྲྱི་བ་ཨང་ ༡༦  
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་།༩།པ། ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༦།ནས་།༢༨།བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༢༠༡༦ ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ཕོགས་འབབ་རྒྱག་སོད་ཞུ་དགོས་ཁོངས་གོས་འདྲྱི་འམ་
གོས་སྟོན་ཟྤེར་བའྱི་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་གཤམ་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ཞྱིབ་བཀང་གྱིས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་
རྱིགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་གང་གྱི་འོག་ནས་བསྐོ་གཞག་
དང། དྤེ་དག་ལ་ལས་བྱྤེད་ཡོད་བཞྱིན་པ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་གོས་སྟོན་དང་གོས་འདྲྱི་བྱ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁད་ལས་ཁད་ཆོས་
གང་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
ཨང། མྱིང། ལོ། གནས་

རྱིམ། 
ལས་
འགན། 

གོས་འདྲྱི་
འམ་གོས་
སྟོན་ཇྱི་
ཡྱིན། 

ཟླ་ཕོགས། ལས་
ཁུངས། 

བསྐོ་
གཞག་
གནང་
ཚེས། 

དུས་
ཡུན། 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་

ཨང་ ༡༦ པའྱི་ལན། 
གོས་འདྲྱི་བྱ་ཡུལ་དང་གོས་སྟོན་པ་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ཞྱིང། གོས་འདྲྱི་བྱ་ཡུལ་ལ་ཚིག་སྡུད་བྱས་ཁུལ་
གྱིས་གོས་འདྲྱི་བ་ཞྤེས་བརོད་སོལ་ཞྱིག་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞྱིན་པའྱི་ཚབ་ཏུ་གོས་སྟོན་པ་ཞྤེས་བརོད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལས་བྱྤེད་དྤེ་རྱིགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༣༠ པ་དང། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧ པ་གཉྱིས་ཀྱི་འོག་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༢༠༠༤།༡༢།༢ ཉྱིན་
བསྩལ་བའྱི་ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་དང། (ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཅོས་དང། ས་མྱིག་གཏན་
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འབྤེབས།) བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༢༠༡༤།༧།༢༩ ཉྱིན་བསྩལ་བའྱི་ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་(ལས་ཁུངས་མ་ལག་རྣམས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་
ས་མྱིག་བསྐྱར་ཞྱིབ་གཏན་འབྤེབས་)གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ལས་བྱྤེད་དྤེ་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁད་ལས་ཁད་ཆོས་གང་ཡོད་ཐད། ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་ནང་གསལ་འཁོད་
ཡོད་པ་ལྟར། དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་དང་དགོས་གལ་གྱི་འོག་ནས་བསྐོ་ཉར་མྱི་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
དགོས། ད་ལྟ་ལས་བྱྤེད་དྤེ་རྱིགས་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་རྤེའུ་མྱིག་དགོས་གལ་ཡོད་ཚེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཟུར་འབུལ་ཞུ་
ཆོག་པ་བཅས་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེངྤེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་དང་པོའ་ིལན་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༠ པ་དང་། དྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལུང་འདྲྤེན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ལུང་འདྲྤེན་གནང་བ་དྤེ་དག་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་
ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ན། འདས་མ་ཐག་པའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཐོག་ལ་ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་མྤེད་
པ་དྤེ། ལམ་སོལ་གསར་བཀོད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། དྤེ་གང་བྱས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད་དམ། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་
བསྐོས་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་གོས་འདྲྱི་དང་གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་མྤེད་པ་འདྲ། གཅྱིག་པུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་ལ་བབས་པ་སན་ལ་འཇུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་
བྱས་པ་རྤེད་དམ། 
 གཉྱིས་པ་དྤེར་འདྱི་བཀོད་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་ཉར་མྱི་བྱ་ཐབས་མྤེད་བྱུང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་བསྐོ་གཞག་མྱི་བྱ་ཐབས་མྤེད་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ ༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་འཚལ་ནས་མ་རྤེད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 གཉྱིས་པ་དྤེ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོ་གཞུང་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཟུར་དུ་འབུལ་ཆོག་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་
དམ། དྤེ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཚོ་གསང་བའྱི་ལས་བྱྤེད་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོའྱི་
ལོ་རྒྱུས་དྤེ་ཚོ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། མྱིང་ལ་གོས་འདྲྱི་བཏགས་ནས་ལས་ཀ་དྤེ་དངོས་གནས་གོས་འདྲྱི་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ། གོས་སྟོན་
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བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ། ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། འཚོལ་ན་རྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་རང་རང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། བཀའ་ཤག་གྱི་མཚན་མཐོང་ལའང་ཕན་གྱི་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཟུར་དུ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་རྤེད། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་ངས་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གང་བཏང་བ་དྤེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་འདོད་
ཡོད་ན་ཕུལ་རྒྱུ། ཐུགས་འདོད་མྤེད་ན་མ་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༠ པ་དང་། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བདུན་པ་གཉྱིས་འོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་བརྒྱུད་ནས་བསྐོས་གཞག་པ་ཞྱིག་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གོས་སྟོན་པ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དྤེ་རྒྱ་གར་གཙོས་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ག་པ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལུགས་ཡོད་
བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ ༢༠༠༤ ནས་གོས་སྟོན་པ་བསྐོས་གནང་བའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིས་
མཇུག་བསྐྱངས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་ནས་སོན་མ་བྱུང་བཞག་པ་དྤེ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དྤེ་བཞྱིན་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་ལ་མྱི་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་
རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། Brussel དོན་ཁང་ནང་ལ་ French སྐད་ཤྤེས་མཁན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕ་གྱི་དོན་ཁང་རང་ནས་ Brussel ལ་ EU European union གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་རྤེད། དམྱིགས་
བསལ་རོགས་དངུལ་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་ French སྐད་ཤྤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་སྟོན་པ་
གཞྱིར་བཟུང། དྤེ་སོན་ལ་ French སྐད་མཁྤེན་མཁན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོ་རང་གྱིs་ཆོད་གན་གྱི་
ལོ་བཞྱི་ཚང་བ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚབ་ལ་གཞན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བྱས་ནས་ཕ་གྱི་ Brussel དོན་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་
བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་རྤེན་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག Belgium དང་ག་པར་ཡོད་ནའང་ French སྐད་ཤྤེས་
མཁན་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བར་ཡོང་རོགས་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོ་དགོས་ངྤེས་ཆ་རྤེན་ཚང་བ་ཞྱིག་མ་རག་པ་རྤེད། མ་རག་དུས་དྤེ་སོན་
ཆོད་གན་ནས་བསྐོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཁོ་རང་ལ་གཞྱི་རའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་
མོང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག French སྐད་ཀང་ཡག་པོ་ཤྤེས་མཁན་ཡྱིན་དུས། དོ་བདག་དྤེ་ལའང་ལས་ཀ་གཞན་པ་གནང་ཚར་འདུག 
ཕོགས་ཀང་མཐོ་བ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཁོ་རང་གྱིས་ཀང་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་བཞྤེས་ནས། ད་
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ལྟའྱི་ཆ་ལ་གོས་སྟོན་པ་བསྐོ་གཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྤེད་པར་གང་ཟག་
ཅྱིག་གྱི་ཞལ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་བསྐོས་གཞག་པ་ར་བ་ནས་མྱིན། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དྲངས་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་གྱི་མྱིང་ཐོ་མ་གནང་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་བ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སས་གསང་བྱ་རྒྱུ་ར་བ་ནས་མ་རྤེད། གོས་སྟོན་པ་སུ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསྐོས་པའྱི་
སྐབས་སུ་གངས་སྐྱྱིད་ལ་སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ནས་ལྷན་ཁང་
ཁག་ལ་སར་དགོས་བྱུང་ན་སར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འདྲ་བཤུས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིར་ང་ཚོས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཏྤེ། ཚང་མས་མཁྤེན་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་། ཚང་མས་གཟྱིགས་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ག་པར་གཟྱིགས་ནའང་མྱིང་
དྤེ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ཚོད་ ༡༢ དྤེ་བར་ཞྱིག་ལ་སུས་ཀང་མ་མཐོང་ས་ལ་
བསྐོས་གཞག་པ་ཅྱི་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེས་ན་བཀའ་ཤག་ནས་གང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་
གྱི་ཡོད་དུས་དམངས་དང་སྱིག་འཛུགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་གཏོང་སྐབས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྲྱི་བ་གང་བཏང་བ་དང་དྲྱི་བ་
གཏོང་སྟངས་དྤེ་ཡང་རྤེའུ་མྱིག་བཟོས་ནས་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་གོས་འདྲྱི་གོས་སྟོན་གང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་
ཚོའྱི་ཐོ་གཞུང་རྱིང་པོ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཟུར་འཛར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ཡང་བསྐྱར་
སྤེབས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐོ་གཞུང་དྤེ་དགོས་གསུངས་པ་དྤེ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་པུ་ལ་མ་ཡྱིན་པ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟྤེང་ལ་བཞག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། ད་ལྟ་གོས་འདྲྱི་བ་དང་གོས་སྟོན་པ་དྤེ་དག་བསྐོས་གནང་བ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་དང་དགོས་གལ་
གྱི་འོག་ནས་བསྐོ་ཉར་མྱི་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་དག་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་གན་གྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ས་མྱིག་དྤེ་དག་ཐོག་ནས་བསྐོས་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཡང་ཟུར་དུ་གོས་འདྲྱི་བ་དང་གོས་སྟོན་པ་ཞྤེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེད་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དམ། དྤེ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་སོ་སོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱྤེད་ཞུས་མཁན་དྤེ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་སྱིག་འཛུགས་དྤེར་གནས་
དགོས་པ་ཞྱིག་དང།  གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ནུས་པ་འཕྤེལ་རྒྱས་ནྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ལ་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་
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ཆྤེད་འཕལ་སྤེལ་བསྐོ་བ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ལས་བྱྤེད་སྐྱྤེད་སྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་བྱྤེད་རང་གྱི་དམྱིགས་སྒོའ་ིཐོག་ནས་བསྐོས་ཏྤེ། རྒྱུན་རྱིང་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ལ་
ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་མ་བསྐོས་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ནས་མ་འོངས་པ་
ལ་དྤེ་དག་ Out sourcing གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་འདྤེམས་ལྷན་བརྒྱུད་ཆོད་གན་བསྐོ་རྒྱུ་དང་ཞབས་གཡར་དྤེ་དག་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ Brussel དོན་ཁང་གྱི་དཔྤེ་དྲངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཆོད་གན་ལ་བསྐོས་
བཞག་པ་ཞྱིག ཆོད་གན་ཚར་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ལམ་ལུགས་བྱས་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་དྤེའྱི་སྐོར་གོས་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བ་
རྤེད། ཁོ་རང་ཡང་བློ་ཕམ་གནང་གྱི་འདུག Brussel དོན་གཅོད་ནས་ཀང་ French ཤྤེས་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་
ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་ཁག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ང་ཚོ་ཕྱིན་པ་རྤེད་དྤེ། མཐའ་མ་དྤེ་
ལ་གསལ་བསགས་བྱས་ནས་ལས་བྱྤེད་མ་རག་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ Swiss དོན་གཅོད་ནས་ཀང་ Swiss ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རྒྱུས་
ཡོད་ཡོད་མཁན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ Swiss དོན་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་བྱས་པ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་
ལས་བྱྤེད་མ་རག་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་ར་རམ་ས་ལ་ནས་ཕར་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེས་ན་ང་ཚོས་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དངོས་གནས་རང་གནས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། གཞྱི་
རའྱི་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་རྒྱུ་དྤེ་ཕུགས་རྒྱངས་རྱིང་པོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་ལས་བྱྤེད་ཡོད་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥།༩༦ རྤེད། ང་
ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་ཕུགས་རྒྱངས་རྱིང་པོ་རང་བྱས་ཏྤེ་བཀོད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོད་གན་དང་ཞབས་གཡར་སུ་ཡྱིན་
ནའང་དམྱིགས་བསལ་རང་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ ༡་༢་༣་༤ ཞྱིག་གཞུང་མང་ཆྤེ་བས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཕུགས་རྒྱངས་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་
བསྐོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་གན། དྤེ་བཞྱིན་གོས་སྟོན་པ་དྤེ་དག་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༣་༤་ དྤེ་ལུང་པ་ཚང་མས་
དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་རང་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེས་ན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་།
དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས། གོས་སྟོན་པ་བསྐོས་བཞག་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོས་སྟོན་པའམ་གོས་འདྲྱི་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྐོ་དུས་ཡུན་ཚད་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོད་གན་ལོ་
གཉྱིས་བསྐོས། ཡང་བསྐྱར་ལོ་གཉྱིས་བསྐོས་ནས་ལོ་བཞྱི། དྤེ་བཞྱིན་བགྤེས་ཡོལ་ལ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆོད་གན་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་བསྐྱར་བསྐོའ་ིགནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྐོས་སྟངས་དང་རྣམ་གཞག་དྤེ་ལ། བཀའ་ཤག་འདྱིས་
བསྐོས་པ་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་འདྱི་ཕྱིན་པ་དང་རོགས་འགོ་བའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཁོང་ཚོར་གོས་སྟོན་པ་བསྐོས་ནས་
ལོ་ ༡༠།༡༥ ཚད་ཅྱིག་ཡོད་དམ། མདོར་བསྡུས་ན་གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ལ་ཚད་གཞྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་སྟོན་པ་མ་བསྐོས་གོང་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ང་ཚོས་གོས་སྟོན་པ་བསྐོ་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐྤེ་ཚོམ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་རང་བསྐོ་དགོས་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ད་ལན་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ MBA ལག་འཁྤེར་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་སྤེབས་དུས་འཕལ་དུ་བསྐོ་ཐུབ་ན་མ་གཏོགས། 
MBA ལག་འཁྤེར་ཡོད་པའྱི་རྤེས་ལ་རྒྱ་གར་སྱི་ཡོངས་ནང་ནས་ཚོང་དང་དངུལ་ཁང་ཁག་ལ་ཕག་ལས་རག་རྒྱུ་ལས་ས་བ་
ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་མཐོ་པོ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་
ཞྤེས་སྤེབས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་གང་འདྲ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁོ་རང་ལའང་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྤེད་རང་ཡུན་
རྱིང་བཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་འཕལ་སྤེལ་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། ཁོ་རང་གྱིས་ཡུན་རྱིང་པོ་བཞུགས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ལག་
འཁྤེར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འཁྤེར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་ཀང་ཁོང་ཡུན་རྱིང་ཙམ་གཞག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་གསུང་གྱི་འདུག ཆོད་གན་བསྐོ་བ་ཡྱིན་ན་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ལོ་གཉྱིས་དང་
བཞྱི་རྤེས་ལ་མཚམས་བཞག་དགོས་པ་རྤེད། ང་འདྱིར་སྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཡུན་རྱིང་བྱྤེད་འདོད་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་



137 
 

འདུག། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་རྤེ་རྤེ་གཞྱིར་བཞག་ནས་བསྐོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེར་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཟྤེར་ན། ཁྤེད་རང་ཚོ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་བྱྤེད་འཁོད་ན་ཡག་ཤོས་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་སྤེམས་ཤུགས་
སར་བ་དང་། སོང་བརར་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཐུགས་
ཕན་གསོས་པ་ག་ཚོད་གནས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་གཞག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། དང་པོ་དྤེར་ལུང་དྲངས་ས་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་
ཚན་ ༣༠ པ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཤྱིག་རྤེད། ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་
བྱྤེད་ཕོགས་ཤྱིག་མ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་
གྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་བདྤེ་དང་། ལས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་ཕོགས། སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་དང་རང་
འཁྱིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་བྱྤེད་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིབ་གསལ་བཀོད་དྤེ། སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་སྱིག་
གཞྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་
བཞག་པ་དྤེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལུང་དྲངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་ ༧ པ་འདྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་
ཚན་ ༧ པ་དྤེ་ཡང་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་ཕོགས་མ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ལས་འགན་བསྐོ་སྱིག་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། ས་མྱིག་གཏན་
འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་ཆོད་གན་ནང་གཞག་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་
ནང་ལ་གང་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་ཡྱིག་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་། བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་
གཞྱི་ལ་བཟུང་ནས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཐད་ཀར་རམ་ཐབས་ལམ་གཞན་གྱིས་བཀོད་སྱིག་
གནང་དགོས་རྱིགས་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་དྤེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་འདྱི་ཁྱིམས་
རྤེད་དམ་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་སྟོན་པ་བསྐོ་ལུགས་བསྐོ་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་གསལ་བསྡད་ཡོད་དམ། གསལ་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ན་གསལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མ་གསལ་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་རོག་དྲ་གང་ལྷག་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་སྣང་བྱུང་ངམ་མ་བྱུང་། དྤེ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༠ དང་དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་གཞྱི་རའྱི་ཚིག་
གྱི་དོན་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་
འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་འགན་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་ས་མྱིག་གཏན་
འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་པར་བརྤེན། ལས་བྱྤེད་བསྐོ་རྒྱུའྱི་འགན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པར་བརྤེན། ད་
ལན་གོས་སྟོན་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་བསྐོ་རྒྱུར། ང་ཚོས་འབད་
བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གོས་སྟོན་པ་བསྐོས་ཆོག་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་
གསལ་པོ་མྤེད་པ་དང། འགན་འདྱི་ཡོད་སྟབས་མ་བྱས་དཀའ་མྤེད་བྱུང་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་འདྱིའང་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་གོང་
དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྱིས་སྐྱོན་གནད་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་
དག་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགོངས་པའང་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷན་ཁང་ཁག་དང་དོན་
གཅོད་ཁག་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ལ་མ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་ལམ་སྟོན་གནང་དང་གནང་
མུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་ཡོད་
པའྱི་ཆ་ནས་གཙོ་བོ་ཕག་ལས་འདྱི་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཕག་ལས་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་ལས་བྱྤེད་དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་སྟབས། བསྐོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དྤེར་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོ་གོས་
འདྲྱི་བ་དང་གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་བ་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་འགོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་
སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་འདུག དཔྤེར་ན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆྤེའམ་གོས་འདྲྱི་བར་བསྐོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་།ཤོད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་མཁན་འདྱི་དཀོན་པོ་ཡྱིན་ས་ཡོད། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་
རྤེས་སུ། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་རོག་དྲ་ཚ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད་
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བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ངའྱི་དྲྱི་བ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔྤེ་མཚོན་གཅྱིག་ལག་ཁྤེར་མཐོ་པོ་
ཡྱིན་པ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཉར་དགོས་པ་དང་། འདྱིའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང། འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ལག་ཁྤེར་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་དྤེས་ཤྤེས་ཡོན་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
སྱི་འགྤེ་སྱི་མཚུངས་ཀྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཤྱིག་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིས་གཉའ་ཞུམ་འགོ་བ་དང་། སོབས་པ་དང་ཆྤེས་
མཐོང་ཉམས་འགོ་བ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་བྱྤེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། སོན་མ་ཞྱིག་
ལ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་རོག་དྲ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན། དྤེང་སང་གོས་འདྲྱི་གོས་སྟོན་ཟྤེར་བ་འདྱི་དངོས་གནས་རོག་དྲ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག ཤྤེས་ཡོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་འཚོལ་མ་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་
ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ལག་ཁྤེར་མཐོ་པོ་
ཡྱིན་པ་དྤེ་འདྲ་འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས། བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཧ་ཅང་
མང་པོ་བྱུང་སོང། འདྱི་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས་ཏྤེ། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་འབུམ་རམས་པ་དང། འབུམ་རམས་པ་ཉྤེ་བའྱི་
ལག་ཁྤེར་ཡོད་མཁན། ང་ཚོས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་ཟྤེར་བའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་ཚུད་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། མ་ཚུད་
པ་དྤེ་ཁོ་རང་རང་གྱི་ལག་ཁྤེར་གཞྱི་བཟུང་ཤྤེས་ཚད་མྤེད་པ་དང་གནས་ཚད་མྤེད་པ་ར་བ་ནས་མ་རྤེད། ལས་ཁྤེར་གཞྱིར་བཟུང་
ཤྤེས་ཚད་མཐོ་པོ་རྤེད། འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁྤེར་ཡོད་དུས། དངོས་གནས་རང་མཁས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་དང་
དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་དང་སྱིག་གཞྱི་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་ཡོང་སྐབས། ཁོ་རང་ཚོ་ལམ་སྤེང་འདྱིར་སྤེབས་ནས་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུར་སྟབས་བདྤེ་པོ་མྤེད་ཙང་མཚམས་རྤེས་མ་ཚུད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཐོག་ནས་མྱི་དམངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཤྤེས་དགོས་
ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བཅུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ལྔ་དམྱིགས་
བསལ་སོང་བརར་གནང་དགོས་དོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་འདྱིར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བར་
ཡོང་སྐབས་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག དབྱྤེ་འབྱྤེད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་ཡོང་དགོས་དོན་དྤེའང་འདྱིར་འགོ་སྟངས་འགོ་
ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྤེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་གྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཁོ་རང་ MBA ཡྱིན་ན་ཚོང་གྱི་
ཐོག་ལ་མཁས་པ་རྤེད། འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཡྱིག་ཚད་ཅྱིག་བཏང་
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ཡོང་དུས། གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་ཁོ་རང་སྐུ་ངལ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཁོ་རང་གྱི་ལག་ཁྤེར་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོའྱི་
དགོས་མཁོ་ལ་མཚམས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བསྐོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་དང་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་རྤེད། ང་
ཚོར་ད་ལྟ་ལས་བྱྤེད་གོས་འདྲྱི་པ་བསྐོས་པ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་
ཀའང་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བསྐོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་རྤེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་གོས་
ཚོགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྐབས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཚགས་ཚུད་པོ་དགོས་པ་རྤེད། དོན་དག་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་དགོས་པ་རྤེད་
ཅྤེས་བཀའ་ཡང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དོན་དག་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁད་ལས་པ་རྤེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་
ཚོས་བསྐོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་ནས་བསྐོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྱིམ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་ང་ཚོས་
ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ལས་བྱྤེད་སྱི་མཚུངས་བྱས་ནས་ཚུད་ན་ཕུགས་གཏན་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཁོ་ཚོར་སྤེམས་ཤུགས་དང་
སོབ་གསོ་བརྒྱབས་དང་རྒྱབ་མུས་ཡྱིན། རྱིམ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་མཚུངས་བྱས་ནས་རྤེ་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་གཏོང་
གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འགན་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ལས་བྱྤེད་
བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དྤེའང་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ལས་བྱྤེད་བསྐོ་གཞག་གྱི་འགན་འདྱི་ཡོད་ཙང། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་
གསུམ་ཡོད་པའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སོགས་པ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་འཁྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གོས་སྟོན་པ་བསྐོས་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། 
བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གསལ་བ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཆོག་པ་ཞྱིག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
 དྤེ་ནས་གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་གོས་འདྲྱི་བ་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་དོན་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་
རྣམ་གངས་ཡྱིན་པ། ཡང་ནོར་བ། མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་གནང་མཁན་ཚང་མ་བཀའ་
ཤག་ནས་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་ནས་བཟོས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། གོས་འདྲྱི་དང་གོས་སྟོན་པ་གང་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
དག་གྱི་ལས་འགན་ངོ་མ་གང་རྤེད་དམ། ཁོང་ཚོ་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་རྤེད་དམ། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྤེད་
དམ། དཔྤེར་ན་ང་ཚོ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕག་བྱིས་འབྱོར་བསྡད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གོས་སྟོན་པའྱི་མཚན་རགས་བསྐྱོན་
ནས་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག མཚན་རགས་འདྱི་གོས་སྟོན་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བརྒྱབས་པ་འདྱི་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། འདྱི་གོས་གང་
འདྲ་བྱས་ནས་སྟོན་པ་རྤེད་དམ། ལམ་སྟོན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་བ་རྤེད་དམ། དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁད་ཆོས་ག་རྤེ་
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ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་གོས་སྟོན་པ་ ༡༡ ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་དག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁད་ལས་པ་ག་རྤེ་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། རྤེ་ཟུང་ཐོན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་དག་ཡོངས་རོགས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་སང་སོན་རྱིས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་འགན་
འཛིན་གྱི་དགོས་དོན་ལྟར། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་མཐུན་རྤེན་སར་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་གནང་ནས་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་གཏོགས། དྤེ་མྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་བསམ་བློ་གཞན་གང་ཡང་མྤེད། ལས་བྱྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཕག་ལས་འདྱི་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཙང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་གོས་སྟོན་པ་བསྐོས་གཞག་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་
ལ་བསྐོས་མྱི་འདུག མྤེད་པར་བརྤེན་ག་རྤེ་གནང་གནང་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་འདྲ་རང་མ་རྤེད། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་རྱིས་དགོས་པ་འདྱི་
ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་ནའང་རྱིས་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས། ད་རྤེས་གོས་སྟོན་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ ༢༠༠༤ ནས་ལོ་ ༡༡ ལྷག་འགོ་
བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ༢༠༠༤ ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོང་སྐབས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་ནས་འགོ་ནས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་ནས་
གནང་བཞག་པ་མྤེད་ནའང་ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ 
༡༡ གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་སྟབས། སོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་འདུག འདྱི་དངོས་
གནས་རང་ད་ལན་བཀའ་ཤག་ལའང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་གོས་སྟོན་པ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁད་ཆོས་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྲྱིས་ཡོང་དུས། འདྱི་ཏན་ཏན་རང་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་གཞྱིར་བཞག་ནས་ང་ཚོས་བསྐོས་ཀྱི་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། སྤེལ་ཇམ་ལ་ཡྱིན་
ན་ཕ་རན་སྱི་སྐད་མ་ཤྤེས་ན། དོན་ཁང་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་འདུག་གསུངས་ཡོང་སྐབས། French 
སྐད་ཤྤེས་མཁན་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོས་
དཔལ་འབྱོར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ MBA དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཕན་ཐོགས་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་བཞག་
པ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་ཁོ་རང་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་ཆོས་ཤྱིག་ཡོད་པ། འདྱི་དངོས་གནས་རང་ང་ཚོ་བཀའ་
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ཤག་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ལ་དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་རྤེད་འདུག འདྱི་འདྲ་སོང་ཙང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཉར་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་ཕག་རོང་མཁན་གསུམ་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་བདུན་པ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་
བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་འདྱི་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་
གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་བོད་སྐད་ནང་དུ་ང་ཚོས་གང་གོ་བ་འདྱི་བློ་འདྲྱི་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག གྱིང་གྤེ་སར་གྱི་སྒྲུང་དང་མ་སོང་
ནའང་ཨ་ཁུ་དཔོན་གྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྲན་དུས། དྤེ་རྤེད་མྱི་འདུག སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་གོང་དུ་གསུང་སྟངས་ལྟར་ན། སྐད་
ཡྱིག་ཞྱིག་ཤྤེས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག MBA ལག་ཁྤེར་ཡོད་ན། འདྱི་གོས་སྟོན་མཁན་གང་ཡང་རྤེད་མྱི་འདུག ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་
རང་རྤེད་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚིག་འདྱིར་ཐ་སྙད་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཏགས་པ་རྤེད་དམ། བཀའ་ཤག་
སོན་མ་མཁས་དབང་རྤེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟའང་མཁས་དབང་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་སྐད་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་བཀའ་
བློན་ཁྱི་པ་བོད་ཀྱི་བཅུ་ཕག་རྱིག་པའྱི་གནས་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་རྱིག་པར་མཁས་དབང་ཡྱིན་སྟབས། 
སོན་མ་གོས་འདྲྱི་བ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལས་ལྷག་ཙམ་གོས་སྟོན་པ་ཡྱིན་དུས་ཐ་སྙད་འདྱིར་འགྤེལ་བཤད་གང་འདྲ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་
ནམ། ཡང་མྱིན་ན་ཚིག་འདྱི་དབྱྱིན་ཇྱི་ཞྱིག་ནས་འཁྤེར་ཡོང་བ་རྤེད་དམ། འདྱི་དང་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་འདྱི་གོང་དུ་སྤེལ་ཇམ་ལ་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་སོང། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་གོས་སྟོན་པ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་འདྱི་ལྟ་བུ་སུ་ཞྱིག་མ་རག་པར་བསྐོས་པ་རྤེད་དམ། འདྱི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་
བསྐོས་པ་རྤེད་དམ། ཁོང་ནང་བཞྱིན་ཁད་ཆོས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་བསགས་བཏང་སྟྤེ་མ་རག་ནས་
བསྐོས་པ་རྤེད་དམ། 
 གཅྱིག་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་འདྲ་མྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་བཀའ་བློན་ཁྱི་པའྱི་འོས་ཐོབ་ཚར་དུས། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ ༥༠༠ 
ཡས་མས་ལ་ཕག་བཏང་ནས་ལས་བྱྤེད་སོ་སོས་ཆྤེད་སོང་ག་རྤེ་བྱས་འདུག སོབ་སོང་ག་རྤེ་བྱས་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀོད་
སྱིག་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་དུས། དྤེ་ཚོར་ཕར་ཚུར་བསྣུན་ནས་བཀོད་སྱིག་བྱྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་དུས་ད་ལྟ་
གོས་སྟོན་པ་བསྐོས་བསྡད་པའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ལག་འཁྤེར་མཐོན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག མྱི་དྤེར་མ་གཏོགས་
གཞན་ཡོད་མཁན་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྤེད་སོང་བ་རྤེད་དམ།  ད ྤེ་ནས ་གངས ་ཀའ ྱི་ཐ ོག ་ལ ་ཡ ྱིན ། 
སྟབས་བདྤེ་པོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག དགུ་བཅུ་ཙམ་རྤེད། ཉུང་ཉུང་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སོན་མར་དཔྤེ་བཞག་པ་
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རྤེད། ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ལུང་འདྲྤེན་བྱས་པ་དྤེ་འདྱི་རྤེད་འདུག ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བཀོད་ཁབ་མར་
བཏང་བ་འདྱི་རྤེད་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་གོས་སྟོན་པ་ཁྤེད་ལ་ཚུར་རྱིས་སོད་པའྱི་གནས་སྐབས་
སུ་གོས་སྟོན་པ་ཇྱི་ཙམ་འདུག ད་ལྟ་བཅུ་དང་དགུ་ཡོད་པ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་རྤེད། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ། སོན་མ་
ཡོད་པ་དྤེ་ལས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དྤེ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད། འདྱི་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ས་མྱིག་དྤེ་དག་ལ་ལས་བྱྤེད་འདྱི་ནང་བཞྱིན་མ་རག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱིས་ཡོང་བ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་འཕར་ཟྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་ནང་
བཞྱིན་ད་དུང་ཡང་འཕར་སྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། འདྱི་མར་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡར་མང་དུ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་བསམ་བློ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་དག་ལ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གོས་སྟོན་པ་དང་གོས་འདྲྱི་བའྱི་ཐ་སྙད་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་
དང་ཆབས་གཅྱིག དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་མཁས་དབང་ཡྱིན་པ་དང། ཐྤེ་ཚོམ་སྐྱྤེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལན་སྱིད་སྐྱོང་ལའང་ཡྱིན་
ལ་མྱིན་ལ་བྱས་ནས་གཅྱིག་ངོས་ལྤེན་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་དང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་
དྤེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་མཁས་པར་ངོས་འཛིན་ནས་ཐ་སྙད་གོས་སྟོན་པ་གཞག་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་ནས་
བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོས་སྟོན་པ་དང་གོས་འདྲྱི་བའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་
གྤེང་གནང་འདོད་ཡོད་ན། དགྤེ་བཤྤེས་པ་བོད་ཡྱིག་མཁས་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་ད་ལན་འདྱིར་བགོ་གྤེང་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་སོན་གྱི་བཀའ་
བློན་ཁྱི་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚབ་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚབ་བྱྤེད་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། བགོ་གྤེང་ཐད་ཀར་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་འདྱི་རྤེད། གོས་འདྲྱི་བ་ཟྤེར་ཡོང་སྐབས་གོ་རྒྱུ་ལ་གོས་འདྲྱི་མཁན་འདྱི་དགོས་ས་རྤེད། འདྱི་ལ་
གོས་སྟོན་པ་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གོས་སྟོན་མཁན་འདྱི་ལ་དགོས་ས་རྤེད། གོས་འདྲྱི་པ་ཞྤེས་ལབ་དུས་ལས་བྱྤེད་ཡོད་པ་བྱས། 
དྲྱི་བ་ཡར་སྐུལ་མཁན་འདྱི་གོ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་གོས་འདྲྱི་པའྱི་ཚབ་ལ་གོས་སྟོན་པ་ཞྤེས་ཐ་སྙད་འདྱིར་གསལ་བཤད་འདྱི་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་མཁས་པ་མང་པོ་ཡོད་སྟབས་དུས་རྒྱུན་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཐ་སྙད་དང་ཚིག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། གོས་སྟོན་པ་མ་རྤེད། གོས་འདྲྱི་བ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཏན་ཏན་རང་རྤེད། སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་སྟོན་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། French སྐད་།ཤྤེས་
མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། French སྐད་ཤྤེས་མཁན་འདྱིས་གོས་སྟོན་པ་གཞྱི་བཟུང་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྐད་མ་།ཤྤེས་



144 
 

པར་ཁོ་རང་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཕར་ཕོགས་ཀྱིས་གོས་འདྱི་ཕར་ནས་སྟོན་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་
ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། French འགོ་སྟངས་དང་གོམས་གཤྱིས་དྤེ་འདྲ་རྤེད། སྐད་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གོས་སྟོན་ཐུབ་
མཁན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ MBA ཡྱིན་ན་ཚོང་གྱི་ལག་ཁྤེར་ཡོད་མཁན་དྤེས་ཚོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་
རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་བཏོན་ཐུབ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཙམ་མ་གནང་ན་ཡག་ས་རྤེད། འདྱིའྱི་གོ་བ་དྤེ་ཁད་མཚར་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ས་རྤེད།) ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་དྲུང་
ཡྱིག་ཚང་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད། ང་ཚོ་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེ་འདུན་ཞུས་པ་རྤེད། རྤེ་འདུན་ཞུས་པ་ཇྱི་
བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་ཡྱིག་སྡྤེ་ཚན་ནང་དུ་རྒྱ་སྐད་ཤྤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་སོབ་སོང་བྱས་
ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཚོར་ལག་ཁྤེར་མྤེད་པར་བརྤེན་ནས། ཁོ་རང་ཚོ་ལས་བྱྤེད་ནང་དུ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་འདུག འདྱི་འདྲ་སོང་ཙང་ལག་ཁྤེར་འདྱི་ཕན་བུའྱི་གུ་ཡངས་པོ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་གཅྱིག་པུ་།ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང། ལས་བྱྤེད་ནང་དུ་འཛུལ་ཆོག་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ས་མྱིག་བསྐྲུན་ཏྤེ་ས་མྱིག་གངས་
ཀ་ ༤།༥ ལས་མ་མང་བ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེར་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ཡྱིག་སྡྤེ་ཚན་ནས་ཡྱིག་ཚད་
བཏང་བ་རྤེད་དྤེ། མཐའ་མ་དྤེར་ལས་བྱྤེད་བདམས་བཞག་པ་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་གཏོགས། ས་མྱིག་བསྐྲུན་པ་གནང་
བཞྱིན་རག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། 
རྒྱ་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་ཀ་གཞན་དག་རག་རྒྱུ་དང་ཕོགས་མཐོ་པོའ་ིལས་ཀ་རག་
ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་དྤེ་དག་ལས་ཀ་གཞན་དག་གནང་བར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་ནང་དུ་ཡོད་བཞག་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་མཁས་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་མཁས་པ། བོད་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་
མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། བཀའ་ཤག་ལའང་དུས་ནས་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་བོད་ནང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ལ་
གོས་སྟོན་པ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྤེན། གོས་སྟོན་པར་བསྐོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ད་
ལྟའྱི་ཆར་གངས་ཀ་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། གངས་ཀ་གང་ཉུང་ཉུང་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
འདྱི་གོ་ནོར་མ་ཐྤེབས་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལན་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཆོད་གན་
བསྐོས་བཞག་པ་ལོ་བཞྱི་ཚང་བར་བརྤེན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། སྤེལ་ཇམ་གྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ལོ་བཞྱི་
ཚང་བར་བརྤེན་ནས་ French སྐད་ཤྤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཆོད་གན་འདྱི་གོས་འདྲྱི་བ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་མང་དུ་
ཕྱིན་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གང་ཉུང་ཉུང་ཉར་རྒྱུ་མ་གཏོགས། གང་མང་མང་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྱིས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་
ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྤེད། གོས་འདྲྱི་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ནའང་ཕན་ཐོགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ཉར་བཞག་པ་ཞྱིག་
དང་། དྤེ་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་ཡྱིན་དུས། གངས་ཀའང་གང་ཉུང་ཉུང་དང་དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་རང་
ཉར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། འདྱིའྱི་ནང་གོས་སྟོན་པའྱི་མྱིང་ཐོ་བཅས་པ་དྤེ་དག་ཕུལ་རོགས་གནང་
ཞྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། གངས་ཀ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལྕོག་ལ་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་བརྒྱད་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་
བ་ཨང་ ༡༦ པའྱི་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་གོང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
ལ་ French སྐད་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་བཀའ་མངགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། མར་གོས་འདྲྱི་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་
བསྐྱོན་གནང་སོང། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡུལ་ལུང་གྱི་སྐད་དང་། 
ཡང་ན་ས་གནས་བྱྤེ་བག་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་འདྲྱི་བ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཆ་
ཚང་ལ་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གོས་འདྲྱི་བ་བཞག་པ་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་བཞག་
པའྱི་ཡུལ་ལུང་འདྱི་གཅྱིག་པུས་ཚད་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སུད་སྱིའྱི་ནང་དུ་རྤེས་དྲན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་གོས་
འདྲྱི་བ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་གོ་སོང། དྤེ་བཞྱིན་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་སོན་མའྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་གོས་འདྲྱི་བའྱི་ནང་དུ་
བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གསལ་བསགས་གནང་སྟྤེ་མ་རག་ནས་འུ་ཐུག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནམ་མྱིན་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོས་འདྲྱི་བ་དང་གོས་སྟོན་པ་གཉྱིས་
འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱོན་ཡོང་སྐབས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་དུ་ཕྤེབས་བསྡད་པའྱི་གོས་འདྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཀའ་བློན་
རྣམ་པ་ལས་སྐུ་དབང་ཆྤེ་བ་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་ཤར་སོང། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དོན་དངོས་ཀྱི་ད་ལྟ་ཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་སྟྤེ། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གོ་བ་ལྟ་བུ་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད་མ་སོང། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་
དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་འདྲྱི་བ་དང་གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེར་གོ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། སར་
ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སར་ཡང་དགོས་ས་མ་རྤེད། གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལྕོག་ལ་ཕུལ་
བཞག་པ་འདྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་དུ་དྲུང་འཕར་གནས་རྱིམ་གྱི་གོས་སྟོན་པ་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ལགས། དགུང་ལོ་ ༦༦ 
རྤེད་འདུག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་གོས་སྟོན་པ་ཨཅཱརྱ་བློ་བཟང། དགུང་ལོ་ ༦༦ རྤེད་
འདུག རུ་སོག་དོན་ཁང་ནང་དུ་དྲུང་གཞོན་གནས་རྱིམ་གྱི་དགུང་ལོ་ ༤༧ ཕྤེབས་པའྱི་ངག་དབང་རྱིགས་ལམ་ལགས་རྤེད་
འདུག འདྱི་ལ་མྱིང་ཕན་བུའྱི་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་ངག་དབང་རྱིགས་ལམ་ལགས་གོས་འདྲྱི་བྱ་ཡུལ་རྤེད་འདུག བཞྱི་པ་
འདྱིར་སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་གོས་སྟོན་པ་བློ་བཟང་ཉྱི་མ། དགུང་ལོ་ ༤༡ རྤེད་འདུག ལྔ་པ་འདྱི་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་དོན་ཁང་གྱི་གོས་
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འདྲྱི་བྱ་ཡུལ་རྤེད་འདུག དགུང་ལོ་ ༣༥ སོན་པའྱི་ཟླ་སོན་ལགས། དྤེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་དྲུང་ལས་རྤེད་འདུག 
གོས་འདྲྱི་བྱ་ཡུལ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་། དགུང་ལོ་ ༢༩ སར་སྱིལ་དོན་ཁང་ནང་དུ་གོས་འདྲྱི་བྱ་ཡུལ་དྲུང་གཞོན་གནས་རྱིམ་
གྱི་རྱིག་འཛིན་ཆོས་སོན། ལོ་ ༣༥ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་གོས་འདྲྱི་བྱ་ཡུལ། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་
བསྟན་འཛིན་སྟོབས་ཆྤེན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་གོས་འདྲྱི་བྱ་ཡུལ་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཨཅཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ། མྱི་
གངས་དགུ་དྤེ་ལྟར་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་གཅོད་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་སྐད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞག་པ། སྐད་དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་རྱིས་
ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། འདྱི་དོན་གཅོད་ཁག་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་རྤེད། ཁ་ཤས་ལ་སྐད་དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐད་མ་ཤྤེས་པ་ན་ལས་བྱྤེད་སུ་འདྲ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀང་འཇོན་ཐང་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ནའང་ཁང་སྲུང་རང་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། 
སྐད་དྤེ་མྤེད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དོན་གཅོད་རང་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་ཡོང་སྐབས། སྐད་རང་གྱིས་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཡོང་སྐབས། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་འདྱིར་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་དོན་གཅོད་ནང་དུ་ལས་བྱྤེད་སྐོར་གསལ་བསགས་བྱས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་
བཏང་བཞག་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་འདྱི་དོན་གཅོད་ལས་བྱྤེད་ནང་དུ་ལུང་པ་དྤེ་ག་རང་ནས་མྱི་གཅྱིག་ངྤེས་པར་
དུ་དགོས་འདུག ལུང་པ་འདྱིའྱི་སྐད་།ཤྤེས་པ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱུས་ཡོད་བྱྤེད་མཁན་དང་སྐད་ཀང་ཤྤེས་མཁན་ཆ་
ཚང་དགོས་འདུག བྱས་ཙང་ལུང་པ་དྤེ་ག་རང་ནས་ལས་བྱྤེད་གཉྱིས་ཡོད་ནའང་གསུམ་མམ་བཞྱི་དགོས་འདུག་ཅྤེས་གོས་
བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད། འདྱིར་མ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ལ་བརྤེན་ནས་སུད་སྱི་ནས་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་རག་ན་བསམས་ནས་
གསལ་བསགས་བྱས་པ་རྤེད། མ་རག་པ་རྤེད། སྤེལ་ཇམ་ནས་གསལ་བསགས་བྱས་པ་རྤེད། མ་རག་པ་རྤེད། མ་རག་པའྱི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དྤེ་སོན་ཆོད་གན་ཡོད་པ་ཚོ་བསྐྱར་དུ་བསྐོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་གནས་སྟངས་ལའང་ང་
ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ག་རྤེ་བསྐོས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། ཕ་གྱིར་གསལ་བསགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་
ཅང་གྱི་རག་ཁག་པོ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་ཤོར་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་དུ་སྤེལ་ཇམ་བཞྱིན་ཚུར་ཡོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་
ཚོའང་འཚེར་པོ་འདུག སོན་མའྱི་ལས་བྱྤེད་འདྱིས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་ལབ་ནས་ཁོ་རང་བཏང། ཁོ་རང་ལས་ཀ་གཞན་ཞྱིག་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱྤེད་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་རྤེ་གཟྱིགས། ཡོང་
ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་ལས་བྱྤེད་གཞན་དག་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ཧ་ཅང་གྱི་འཚེར་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག འདྱི་
སོང་ཙང་དོན་གཅོད་ནས་གསལ་བསགས་བྱྤེད་བསྡད་སྐབས། ལས་བྱྤེད་མ་རག། ལས་བྱྤེད་ཤོར་ཚར་ན་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་
འཕད་ཀྱི་རྤེད། གསལ་བསགས་བྱས་ནའང་རག་ཁག་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དོན་གཅོད་རང་ནས་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཕྤེབས་
ཡོང་སྐབས། ང་ཚོས་ཀང་ཡོད་བཞག་པ་འདྱི་གོས་འདྲྱིར་བསྐོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་
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ནས་བསྐོས་བཞག་པ་ཡྱིན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྱྤེད་འདྱི་བཀའ་བློན་ལས་དབང་ཆྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་
བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་གྱི་ཉམས་མོང་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ཐོག་ལ་མཁྤེན་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དང་དུས་སུ་ཟླ་བ་རྤེར་བྱུང་ན། ཐྤེངས་གཉྱིས་མ་བྱུང་ན་ཐྤེངས་གཅྱིག་རྒྱ་
ནག་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཕོགས་བསྱིགས་བྱས་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་
འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་གོས་སྟོན་པས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་བཞག་པ་དང། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་འདྱི་ཕན་ཐོགས་པོ་གཅྱིག་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་
པར་བརྤེན་ནས། གོས་སྟོན་པ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དུས་ཚོད་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ལ་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་
ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གོས་འདྲྱི་པ་གོས་སྟོན་པ་ག་
རྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་གོས་
འདྲྱི་པ་ཚོས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྲྱི་བ་གསུམ་པ་འདྱི་གོས་འདྲྱི་པ་དང་གོས་སྟོན་པ་
མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཉུང་ཉུང་བཞག་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་
གསུངས་དུས། འདྱི་བསྐོས་ནས་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་དང་སྤེམས་གཏྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ཡང་
བསྐོས་དགོས་པ་དྤེའང་དཀའ་ངལ་གསུངས་ཡོང་དུས། གོས་འདྲྱི་པ་དང་གོས་སྟོན་པ་ངྤེས་པར་དུ་བསྐོས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ན། ག་རྤེ་བྱས་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བསྐྱར་བཅོས་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་སྱིག་གཞྱི་འགལ་ཡོད་མྤེད་
དྤེ་བལྟ་སྟངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད་དྤེ། འདྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་
བའྱི་དོན་དུ་གོས་འདྲྱི་པ་དང་གོས་སྟོན་པ་བསྐོས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྱི་
གནང་ནས་མ་འོངས་པར་བཀའ་བསྡུར་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཐོག་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་
གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་གོས་འདྲྱི་བ་གོས་སྟོན་པ་སུ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཕག་ལས་མ་གནང་
རྒྱུའྱི་ང་ཚོར་བསམ་བློ་འདྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཁད་ཆོས་ག་རྤེ་ཡོད་
ནའང་། དྤེ་ག་རང་གཞྱི་བཞག་ནས་འགན་ཁྤེར་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་དུ་
ལས་བྱྤེད་ཉུང་ཐག་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་ན། ཁྤེད་རང་གོས་སྟོན་པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་
མ་བྱྤེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་ཁོ་རང་ལ་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་མྤེད་སྟབས་གནས་སྐབས་
རྱིང་ལ་ཁྤེད་རང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་ཁྤེར་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཀང་མ་ཞུས་དཀའ་མྤེད་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་གོས་སྟོན་པར་བསྐོས་པ་རྤེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་ལ་སྟབས་བདྤེ་བ་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དང་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་ཁུངས་སུ་འཐུས་ཤོར་མྱི་
འགོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་འགན་ཁྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཕག་ཚོད་ ༡༡།༢༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 


