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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ དཔལ་ལྡན་ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིལས་བསམོས་བསྡུས་པ་དང་། ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀསི་ལས་

བསམོས་རྒྱས་པར་ཞབི་འཇུག་གནང་བའ་ིསྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བགྲ་ོགེང་མུ་མཐུད་བཅས། 
༡༌༌༌༡༣༧ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་སོན་ལ་གསུང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་སྱི་
འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། སྐར་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱིས་མཚནོ་པའྱི་བཅུ་ཕྲག་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་
ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་སོགས་གཙོས་པའྱི་བོད་ཀྱི་བཙན་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་མྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་འག་ོགོན་
མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་། དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་རྱིག་གཞུང་འདྱི་དར་སལེ་དང་གོང་འཕེལ་གང་ཐུབ་གནང་སྟ་ེད་ལྟ་བར་
དུ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚསོ་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་གས་ོབེད་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་མ་གཏགོས། ང་ཚའོྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཉམས་ཆག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོ
ཡྱི་མ་རེད་ལ། ང་ཚོའྱི་འགན་འཁུར་འདྱི་ཡང་མ་ཁུར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཞན་ཞྱིག་
ལ། གོང་ནས་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་བདག་པ་ོཟེར་ནའང་འདྲ་མ་འོངས་པའྱི་ཡོད་ཚད་ད་ེསློབ་ཕྲུག་རྣམ་
པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པར་ཡང་སློབ་གསོའ་ིཁ་ཕོགས་དེ་ཏོག་ཙམ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ནས། སློབ་གསོའ་ིཁ་ཕོགས་དེ་གོང་
འཕེལ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེམ་གཏགོས་ང་རང་ཚའོྱི་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གྱི་
སློབ་ཕྲུག་གྱི་ནང་ལ་སློབ་གས་ོསོན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཁེད་རང་ཚོས་སློབ་སོང་ཡག་པ་ོབེད་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། དོན་
གྱི་ཁ་ལག་རག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་བ་དང་ཁེད་རང་གྱི་མྱི་ཚརེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་ཅསེ་ལབ་པ་མ་གཏགོས། ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་སབས་བཅོལ་བ་རདེ། བཙན་བལོ་བ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དུ་ང་ཚའོྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཤོར་ཚར་བ་རདེ། མ་འོངས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
སླར་གས་ོབདེ་མཁན་ད་ེསློབ་ཕྲུག་ཁེད་རྣམ་པ་རེད་ཅསེ་ད་ེའདྲ་བའྱི་སློབ་གས་ོརྒྱག་མཁན་ད་ེཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། སློབ་གསོའ་ིཁ་ཕོགས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ནས་དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་
གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབས་འདུག དཔེར་ན། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཧོང་ཀོང་ནས་འཛམ་གྱིང་ལ་འགུལ་བསོད་ཐེབས་པའྱི་ལས་འགུལ་
མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཚོའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཁ་ཕོགས་དང་། ལས་རྱིམ་
གྱི་ས་ེའཁྱིད་མཁན་ཚང་མ་གཞོན་སེས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཞནོ་སསེ་ད་ེཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་དང་། སྱིང་སྟོབས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ལར་ཞེན་སོགས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་ཡྱིད་སནོ་པ་ཞྱིག་དང་། སབོས་པ་སེས་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱིག་དཔ་ེབལྟ་
འསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ེཚརོ་དཔ་ེམཚནོ་བས་ནས་ང་ཚའོྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚརོ་ཇྱི་ལྟར་ཞྱིག་འཆད་དགོས་ཀྱི་འདུག སློབ་ཕྲུག་
ཚ་ོགང་འདྲ་བས་ནས་སདེ་སྱིང་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཟས་གསོ་ཙམ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོའག་ོབ་མྱི་ཙམ་མ་ཟད་ཐ་ན་སེམས་ཅན་
བ་ཕྱུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཟས་གོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
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ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་སྐར་མ་གཉྱིས་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མཚོན་པའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཤུགས་སོན་རྒྱག་རོགས་གནང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་དང་པ་ོད་ེདགེ་རྒན་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
གནང་སོང། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དགེ་རྒན་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གཟྱིགས་ཚུལ་ལ་ད་ལྟ་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་དངེ་དུས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཚན་རྱིག་དང་སོགས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ད་ེསློབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་སོགས་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཤུགས་སོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ད་ེག་རང་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ཁ་སནོ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་ཟབ་སངོ་གང་ཞྱིག་ཕུལ་ཀང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སློབ་ཚན་ད་ེ
མྱི་འདྲ་བ་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་རེད་མ་གཏོགས། སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ལ་དགེ་རྒན་སྱི་ཡོངས་ལ་གོ་སྐབས་
འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བོད་ཡྱིག་གྱི་རྒན་ལགས་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་སློབ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་སྐད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་སློབ་
ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སགོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དཔ་ེབང་རྒྱུ་ལྟ་བུའྱི་ང་ཚསོ་ག་ོསྐབས་གང་ཐུབ་འབུལ་གྱི་ཡདོ། 
ད་ེབཞྱིན་ཟབ་སོང་ཡང་གང་མང་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྱིའྱི་ཆ་ནས་ལྟ་དུས་ན་ནྱིང་གྱི་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཟབ་སོང་སློབ་ཚན་གཞན་དང་
བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་གངས་ཀ་ཉུང་བ་ཏན་ཏན་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སེམས་བཅང་ཞུས་ནས་ཏན་ཏན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་དབར་ཁའྱི་གུང་གསངེ་སྐབས། ང་ཚསོ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ནས་སླབོ་ཚན་རྣམས་བདོ་སྐད་ནང་
སློབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། རྒན་ལགས་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགོས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
དུས། སྐབས་དརེ་གུང་གསེང་ཡྱིན་པས་དག་ེརྒན་ཚང་མ་ཕབེས་ཤོག་ཅེས་ཞུས་ན་ཏགོ་ཙམ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་། དག་ེརྒན་
ཚོ་སོ་སོས་དང་བང་གྱི་སྒོ་ནས་བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ཕལ་ཆེར་གངས་ ༢༠ ཙམ་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་སོ་སོའ་ིབོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཉྱིས་པ་ད་ེད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་གྱི་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག་སློབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བསླབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སློབ་དེབ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་
ཞྱིག་དགསོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ཞགོས་པ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་སློབ་མ་ཚསོ་
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བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་ད་ེཐད་ཀར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་མེད་པ་སོང་ཅང་ང་
རང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སདོ་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ངས་ཞོགས་པ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོའྱི་བསླབ་
གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་
གཅྱིག་གྱིས་རྐང་བཙུགས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་སྟ་ེབསླབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ལ། 
ང་ཚའོྱི་ར་ེབ་ལ་བསླབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཡོད་ད་ོཅོག་
ནང་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་རེ་བ་དང་འབོད་བསྐུལ་བཅས་ཞུས་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སློབ་དེབ་འདྲ་མྱིན་བེད་སོད་གཏོང་
གནང་མཁན་ཡོད་ས་རེད། དཔེར་ན། ཕལ་ཆེར་སུད་སྱི་ཡྱིན་ས་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱིནང་བོད་ཡྱིག་སློབ་དེབ་ད་ེ
ཚ་ོཁ་ོཚསོ་ཀང་བེད་སོད་གཏངོ་གནང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་སློབ་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་རམོ་སྱིག་གནང་ཡོད་སྟབས། ཡུལ་གྲུ་གཞན་གྱི་
ནང་ལ་སློབ་དབེ་ད་ེག་རང་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་གང་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅ་ེན། ང་ཚསོ་ད་
ལྟ་བསླབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་སྟབས། དེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སློབ་དེབ་
འགེམས་སེལ་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ཡང་བསར་འག་ོནས་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་
བང་སྱིག་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ད་ེསློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་དག་ེརྒན་ཚ་ོཚུར་བསྡུ་བསྐོང་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། བང་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བང་ཤར་ཕོགས་སོ་སོར་བསྡུ་བསྐོང་བས་པའྱི་
སྐབས་སུ་དག་ེརྒན་ཁ་ཤས་ས་ཐག་རྱིང་པ་ོདང་དུས་ཚོད་མང་པ་ོགཏོང་དགོས་པ། སློབ་དེབ་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
སོང་ཅང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་གྲྭ་ས་ོས་ོད་ེག་རང་ནང་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཚོར་དམྱིགས་པའྱི་ཁོང་
རང་ཚརོ་དངསོ་གནས་ཕན་ཐགོས་པ་དང་། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱིས་ཕན་ཐགོས་པའྱི་ཟབ་སངོ་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་འདྱི་རེད། ང་ཚོས་ཀང་ད་ག་རང་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ངས་ཀང་དེར་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་
བསོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེལྟ་བུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་
གྲྭའྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོ། དཔེར་ན། སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེཆ་ེཡྱིན་ནའང་རེད་ད་ེཚོར་སནོ་མ་ཟབ་སོང་འབུལ་
བའྱི་སྐབས་སུ། གཅྱིག་འདྱི་ཞུས་བཞག་ཡོད། སོ་སོའ་ིསློབ་གྲྭར་དགོས་མཁ་ོགང་འདུག གང་ཞྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
འདུག མཐུན་འགྱུར་གང་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་པ་སོགས་ཡག་ཤོས་སུས་མཁེན་གྱི་རེད་ཅ་ེན། སློབ་གྲྭ་ད་ེག་རང་གྱི་དགེ་ཆེ་
དང་སློབ་སྱི་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་སྟབས། དགེ་ལས་ཚོར་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཟབ་སོང་གང་འདུག་དེར་ང་ཚོས་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་སེལ་ནས་མཐུན་རེན་སོར་གྱི་ཡོད་ལ། དུས་ཚོད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་ནང་སློབ་ཁྱིད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་
འཕྲལ་དུ་སོང་བརྡར་གནང་ན་སླབོ་ཕྲུག་ཚརོ་ཐད་ཀར་ཕན་ཐགོས་པ་ོཡོང་བའྱི་ལས་འཆར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ནྱི་ནམ་རྒྱུན་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བཀའ་འདྲྱི་འདྱི་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་
རདེ། གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རདེ་འདུག དག་ེརྒན་ལ་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་དགོས་པ་དང། དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོད་ེཚ་ོ
ཉར་དགོས་པ། གས་ོསངོ་གནང་ཐུབ་པ། ད་ེདག་ལ་ཆསེ་མཐངོ་སོད་ཐུབ་པ་སགོས་ལ་ཏན་ཏན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཅསེ་
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ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་སོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེར་མ་ཟད་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལུགས་འབུལ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ཆ་རེན་གང་ཚང་དགོས་པ་ལྟ་བུ། 
སྱིར་བཏང་གཟེངས་རྟགས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཕུལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀང་། དགེ་རྒན་གཅྱིག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དགེ་རྒན་བཅུ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ན་དགེ་རྒན་ཉྱི་ཤུ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྟབས་བདེ་པོ་དང་། འདུམ་བད་ེཔ་ོབས་ནས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། འནོ་ཀང་ང་ཚསོ་གཟངེས་རྟགས་འདྱི་ལ་དངསོ་གནས་ཆསེ་མཐངོ་ཡོང་བ་སགོས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཚུད་པར་ཆ་རེན་འདྱི་དང་འདྱི་ཚང་དགོས་འདུག་ཅེས་དང་། ཆ་རེན་གང་དང་གང་བཞག་ན་ཡག་ས་རེད། ཆ་རེན་དེའང་ད་ེཙམ་
མ་ཡྱིན་པར་སློབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་དག་ེརྒན་ལེགས་ཤོས་ད་ེཡྱིན་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་ཡོད་
སྟངས་དང་། དཔང་རྟགས། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་དརེ་གང་ལབ་ཀྱི་འདུག ཁངོ་ཚསོ་དརེ་མསོ་མཐུན་ཡོད་མེད་དང་། སློབ་ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་
ཚསོ་དེར་མསོ་མཐུན་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེལྟ་བུའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་དཔང་རྟགས་སོགས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དག་ེརྒན་ས་ོསོའ་ིངསོ་
ནས་ཀང་། ང་འདྱི་ཡག་པ་ོཡོད་ཅེས་སོབས་པ་ཆནེ་པའོ་ིངང་ནས་གསུང་ཐུབ་པའྱི་དཔང་རྟགས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས། བརྙན་
ཐུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བར་ཆ་རེན་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་སྐྲུན་དགོས་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བ་དེར་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མྱིན་སོགས་ཀྱིས་གཟེངས་
རྟགས་གང་འདྲ་བས་ནས་འབུལ་གྱི་འདུག་པ་སོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོཞྱིག་བས་ནས་ང་ཚསོ་ད་ལྟ་རག་ཟྱིན་དང་པ་ོའདྱི་གྲུབ་
པ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ད་ལྟ་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བའྱི་ལམ་ཏུ་བསདོ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་གཅྱིག་ནྱི་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོས་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁང་སྟོང་དུ་ལྷག་
པའྱི་དུས་ལྟ་བུ་བསླེབས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་ལ་དངོས་གནས་འད་ེབེད་སོད་ཡག་པ་ོབས་ནས་གཏངོ་ཐུབ་པ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་དག་ེརྒན་ཚ་ོརྒས་ཡོལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བགེས་ཤག་འབུལ་ཐུབ་པ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོངས་པ་
ལའང་ད་ེག་རང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་རེད། དགོངས་ཚུལ་དེ་མྱི་སྒེར་སོ་
སོར་གང་ཡང་ཡོང་ཆོག་པ་རེད། དེར་ངས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ། རོགས་དངུལ་ཡོང་སའྱི་ལུང་པ་གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རོགས་དངུལ་གྱི་ཆ་རེན་གྱི་འོག་ལ་འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་འདུག ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད། ལས་འཆར་གནད་
འགག་ག་ར་ེཡོད། གང་བདེ་ཀྱི་ཡོད། གང་འདྲ་བས་ནས་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདོན་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ད་ེའདྲའྱི་དགོས་
མཁ་ོམང་པ་ོཞྱིག་འདུག དརེ་བརྟནེ་འདྱི་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དགསོ་མཁ་ོད་ེདག་
འགྲུབ་པ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། དཔེར་ན། ཟབ་སོང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་
ཟབ་སོང་དེའྱི་ནང་ལ། ཕ་ོམོའ་ིགངས་གཅྱིག་པ་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་
ཤེས་ཁབ་སལེ་རྱིགས་ད་ེཚ་ོབཅུག་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ཐགོ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐ་ོསློབ་ཀྱི་སློབ་ཡོན་
བཞེས་མཁན་ནང་ལ་ཡང་སློབ་ཡོན་ཐོབ་དང་མྱི་ཐོབ། དཔེར་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་སློབ་མ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྐབས་ར་ེཕྲུ་གུ་ར་ེ
ཟུང་ཧ་མ་ག་ོབ་ཡོང་གྱི་འདུག་པས། སློབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་
གཉེན་འབྲེལ་གང་ཡང་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེས་ན་ད་ེལྟ་བུའྱི་རྱིགས་ཡོད་ན་ང་
ཚོར་སན་སེང་ཞུས་ན་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་གཅྱིག་ནྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སློབ་ཡོན་གྱི་ཆེད་དུ་སློབ་ཕྲུག་
འདམེས་སྒྲུག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདམེས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེཕལ་
ཆརེ་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསློབ་སློབ་ཡོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེགསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། གཞན་སློབ་ཡོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་
ནང་ལ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསལ་བསགས་གཏང་རྒྱུ་དང་། སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེཡར་འབུལ་བ་མ་
གཏོགས་དའེྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིས་ེཁག་ནས་བཅར་འདྲྱི་གནང་བ་སགོས་ལས་དནོ་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱི་ལ་ལ་ོལྟར་སློབ་མ་ ༧ ནས་ ༨ བར་སློབ་སོང་ལ་བསོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་
ཆེར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་གང་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞེ་ན། སློབ་ཕྲུག་འདེམས་སྒྲུག་
གནང་བ་མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོས་བཅར་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་
ན་ནྱིང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ ༣ ཡོད་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱིར་ཨ་རྱིའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ (American 

Centre) ནས་མྱི་ ༢ དང་། ཨ་རྱི་ནས་ ༡ དེའྱི་ནང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ ཤེས་རྱིག་གྱི་ངང་ཆེ་ཕེབས་གནང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་
བཞྱིས་བཅར་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། ད་ལོའ་ིའདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཁོངས་སུ་ཨ་རྱི་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་གང་ཡང་མེད་པས། 
(American Centre) ནས་མྱི་ ༢ དང་། བོད་རྱིགས་མྱི་ ༢ ཡོད་པ་ད་ེལས་གཅྱིག་ཤེས་རྱིག་ངང་ཆེ་དང་། གཅྱིག་ད་ེདཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ (Tibet fund) ནས་ལམ་སྟོན་གང་ཕེབས་པ་ལྟར་མྱི་གཅྱིག་ད་ེསནོ་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསློབ་སློབ་ཡནོ་
བཞེས་མོང་མཁན་གྱི་སློབ་ཟུར་གཅྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་གསུང་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་སུ་གདན་
འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཏགོ་ཙམ་བགེས་པ་དང་ཉམས་མོང་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། 
 ལམ་སྟོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སུ་བཞག་དགོས་མྱིན་ཐོག་ལ་འགའ་ཤས་ནས་ང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བསད་ན་གསུང་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལུགས་སོལ་ད་ེའདྲ་མྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངང་ཆེ་ད་བར་
ལམ་ལུགས་སོལ་འདྱི་ཆགས་བསད་འདུག་པས། ད་ེམཚུངས་ལག་བལྟར། ང་རང་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་ང་ཚོས་ཕྱི་
ནས་སློབ་ཟུར་བགེས་པ། ཉམས་མོང་དང་ལྡན་པ། ཤེས་རྱིག་ངང་ཟུར་སང་ས་ལགས་བཞྱི་པར་བཞག ད་ལོའ་ིའདེམས་སྒྲུག་གྱི་
ཚངོ་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཁངོ་ཚ་ོཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འདམེས་སྒྲུག་གནང་ཕགོས་དརེ་དྲང་པ་ོ
མ་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་སློབ་ཡོན་ད་ེདངོས་གནས་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོདང་
རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུད་དང་མྱི་ཚུད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་
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འདམེས་སྒྲུག་གནང་མཁན་ཚ་ོདམྱིགས་བསལ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་བདོ་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་དང་ཨ་རྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོལ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ཡག་པ་དང་། སུ་ཞྱིག་འདེམ་
དགསོ་ཡོད་ན་སམ་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་འདུག འནོ་ཀང་དརེ་ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་གངས་ཀར་ཚད་ཞྱིག་ཡོད་དུས། 
དརེ་དཔག་པའྱི་འདེམ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཚུད་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་ནམ་
ཡང་མེད་དུས་དྲག་ཤོས་བརྒྱད་དང་། སྒུག་ཐོའ་ིནང་བཞག་པ་སོགས་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བདམས་པ་དེ་
དག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདམས་བཞག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་གཅྱིག་ནྱི་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་གྱི་ཐགོ་ལ་རདེ་འདུག ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཉམ་ཐག་དང་མཐ་ོསློབ་སློབ་ཡོན་སྐབས་སུ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་རྣམས་ལ་རོགས་སོར་སློབ་ཡོན་
འབུལ་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། ད་ལྟ་ (Computer) ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་རེད་འདུག ཚིག་འདྱི་ལ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གོག་ཀླད་ཅེས་
བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ (Computer) ཞསེ་བདེ་སདོ་གཏངོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་སྒྱུར་གྱིས་ཀམ་པུ་ཊར་ཞསེ་བདེ་སདོ་བཏང་བཞག་ཡོད་པ་རདེ་ལ། སྐད་ཡྱིག་གཞན་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལའང་འདྱིའྱི་ས་སྒྱུར་ཀྱིས་ཀམ་པུ་ཊར་ཞེས་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་ཐ་
སད་བེད་སོད་བཏང་བ་ནྱི་རྱིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་ཞེས་བེད་སོད་གཏོང་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གོག་ཀླད་དང་ཀམ་པུ་ཊར་ཟེར་བ་
བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐ་སད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་འདྱི་ངས་གོས་ཚོགས་སྐབས་གོང་མ་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམས་སོང་། བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་གནང་བ་འདྱི། གཞྱི་
བཞག་ས་གཙ་ོབ་ོནྱི་བོད་ནང་གྱི་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པར་གཞྱི་བཞག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་ང་ཚསོ་བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་དང་། སན་རྱིས་ཁང་སོགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་
པའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཐ་སད་ཁག་བསྡུ་རུབ་དང་འགེལ་བཤད་གནང་
ནས་ག་སྱིག་གནང་བ་ད་ེདག་ཆེས་མཐོའ་ིཐ་སད་གཏན་འབེབས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་ལྟར་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེནས་ལས་ཤག་སོགས་གསར་བཟ་ོདང་ཉམས་གསོའ་ིཐད་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་
ལས་ཤག་རྱིགས་ད་ེཚ་ོཡར་རྒྱས་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཡྱིག་ཚང་ད་ེཚ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་
གནང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་བཞུགས་ཤག་ད་ེཚ་ོཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སན་ཁང་ཡོད་པ་
རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་གནང་སོང། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལས་ཤག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའྱི་ལས་
འཆར་གཅྱིག་ད་ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་
སློབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཡར་རྒྱས་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་
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ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་སློབ་གྲྭའྱི་ལས་ཤག་དང་ཚགོས་ཁང་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགསོ་སྐོར་ཕབེས་
སོང་། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། དེ་ཡང་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་ ༡༧ ཙམ་ལ་
མཐུན་འགྱུར་གནང་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསོམས་པའྱི་ད་ལ་ོརང་ལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་ངག་དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཞབས་བཀག་གསར་བཟ་ོདང་། གོག་གྱི་མཐུན་རེན་བཟང་དུ་བཏང་བ། གསང་སོད་ཡར་
རྒྱས་བཏང་བ། འཛིན་ཆས་ལ་སོགས་པ་ད་གྱིན་དང་འབྲེལ་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་མ་གྱིར་ཛ་
དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ཡར་བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་སན་སེང་བྱུང་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞསེ་ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་ལན་དརེ་ཁ་སནོ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སན་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། སན་ཁང་ད་ེཐད་ཀར་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཀང་། ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཏན་ཏན་རེད་སན་ཁང་
ཡྱིན་ནའང་སན་ཁང་གྱི་ཕྱིའྱི་ཁང་པ་གཅྱིག་པ་ོམ་ཡྱིན་པར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་སན་ཞབས་པ་ཚོའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་
གྱི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་སོད་པ་དང་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་འཇམ་པོའ་ི
ངང་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ན་དང་པ་ོཨེམ་ཆྱིའྱི་སར་མ་ཕྱིན་གོང་
ལ་སན་ཞབས་པ་ཞྱིག་གྱི་འགམ་ལ་བསད་དགོས་པ་རེད། སན་ཞབས་པ་ད་ེཚོས་གོགས་པ་ོགོགས་མ་ོཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་སྐད་ཆ་
བཤད་ཀྱི་འདུག་པ་སོན་མ་ང་ཨ་རྱིར་སློབ་སོང་ཆད་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐེངས་གཅྱིག་སན་ཁང་དུ་འགོ་དགོས་འཁེལ་སོང་། 
བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་འཇམ་པ་ོགནང་གྱི་འདུག་པས། དསེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སམེས་པ་སྱིད་པ་ོཡངོ་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེར་ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོ་སན་ཞབས་པ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་
བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ར་ེཟུང་ར་ེཟུང་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་
སུ་ངག་འཇམ་པ་ོདང་། བམས་དང་བར་ེབའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་དགསོ་པ་འདྱི་གནད་འགག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་པས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་
ལ་ང་ཚསོ་སྐུལ་ལྕག་གང་ཞུ་དགོས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཡང་སན་ཞབས་པ་ཚོར་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། དེང་སང་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་ད་ེཡྱིན་
ནའང་སོན་མ་ང་རང་སློབ་གྲྭའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་འཛིན་གྲྭར་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་
སན་ཞབས་པའྱི་སར་ཕྱིན་ནས་དགོངས་ཤོག་སོད་རོགས་བགྱིས་ཞེས་ཧ་ཅང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ཀྱི་རེད། སན་ཞབས་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་ནང་སམེས་ལ་བམས་བར་ེཡོད་ནའང་། ཕྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་དྲག་པ་ོཞྱིག་མ་བསྟན་ན། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོན་ཡྱི་མེད་
ཀང་ནད་དགོངས་བངས་ནས་དགོངས་ཤོག་མ་སད་རང་སད་བཟ་ོབ་སོགས་ཀྱིས་སན་ཞབས་པ་ཚོར་ད་ེལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལོ་བཅུ་ཉྱི་ཤུའྱི་གོང་གྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན་པས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་
མེད། མདོར་ན། སན་ཞབས་པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ཕར་ཕོགས་དེས་
སྐད་ཆ་ཉན་ཐུབ་པ་དང་། བཟོད་སྒོམ་དང་བཟང་བའྱི་ཕོགས་ནས་གསན་ཐུབ་པ་སོགས་གནང་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
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 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ང་ཚོས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་
ཞསེ་སོན་མ་ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒན་ལགས་ཚོས་ད་ེག་རང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོམྱི་རྒན་ཆགས་
ནས་ང་ཚོའྱི་འགན་ང་ཚོར་ཡོད་པས། ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ཚོར་གསོ་སོང་གནང་སྟངས་དང་། སློབ་གསོ་
སོན་སྟངས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་དང་། མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་
བ། ད་ེབཞྱིན་དུ་ང་ཚའོྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཞེས་བཀའ་ཤག་གྱི་འཆར་སང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ནས། ཤེས་རྱིག་ནས་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་དགསོ་པ་ང་ཚརོ་གདངོ་ལེན་གསར་པ་གང་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དརེ་ཐབས་ཤེས་གང་འདྲ་གནང་གྱི་
ཡྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བང་སྱིག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོས་ད་ེག་
རང་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་མཁ་ོབསྡུ་གནང་དགོས་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་གྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་འཆར་གཞྱིའྱི་
ནང་བང་བསྱིགས་ནས་འབད་བརནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་འདྱི་བཀའ་གནང་སངོ་། ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆས་གསོ་ད་ེག་ཚདོ་
ཀྱིས་རྱིན་ཐང་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོ་མཚོན་པ། སོ་སོའ་ིཆོས་དང་སྐད་ཡྱིག་ཆས་གོས་སོགས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ཆས་གོན་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་
སོང། དརེ་ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མས་སྱིག་ཆས་ཤྱིག་གོན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ཆས་ད་ེགོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་
རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ལག་བསྟར་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དྲང་པོར་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ཐོག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ལྷག་དཀར་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ན་བཟའ་གོན་པ་དང་། བོད་ཟས་
མཆོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་དེ་ཉྱིན་ངག་གྱི་ནང་ནས་ཉྱིན་གཅྱིག་ཚགས་ཚུད་པོའ་ིངང་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚང་མས་སྱིག་ཆས་གོན་བསད་ཡོད་སྟབས། སྱིར་བཏང་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སྱིག་ཆས་གོན་
དགོས་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཡོད་པ་དང་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག སྱིར་ང་རང་གྱི་བསམ་
བོའ་ིཐོག་ནས་ང་རང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུས་ན། སྱིག་ཆས་ད་ེཏོག་ཙམ་བསུན་པ་ོདང་གོན་པ་སྟབས་བད་ེབ་ཞྱིག་གོན་ན་ག་རེ་
ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་མདེ་པས་དཀའ་ངལ་འདྱི་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་། སྐད་ཆ་འདྱི་ངས་མར་འཆད་
དུས་ཕར་ཕོགས་བུ་ཕྲུག་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་ཞྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་གནང་སོང་ཞུས་ན། ད་ལྟ་སྱིག་ཆས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ཞགོས་པ་ལངས་ནས་ཕྲུ་གུ་སླབོ་གྲྭར་གཏངོ་དུས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། སྱིག་ཆས་གནོ་
དགསོ་པས་གཅྱིག་འཛོར་པ་ོཆགས་ན་གཞན་ཞྱིག་གོན་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ། བསམ་བ་ོའདྲ་མྱིན་མང་པ་ོགཏོང་དགསོ་མྱི་འདུག རང་
མོས་ཀྱིས་དུག་སློག་གོན་ན་གང་ཞྱིག་གོན་དགོས་ཡདོ་དམ། ཕ་གྱི་གོན་དགོས་སམ་སོགས་ཀྱིས་ག་སྱིག་བ་རྒྱུ་རང་ལ་དུས་ཚོད་
མང་པ་ོའགོར་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕ་མ་ཞྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་སླབོ་གྲྭའྱི་སྱིག་ཆས་འདྱི་ཧ་ཅང་སྟབས་བད་ེཔ་ོའདུག་ཅསེ་ཕ་མའྱི་
ངསོ་ནས་གསུང་གྱི་འདུག དརེ་བརྟནེ་འདྱི་བདནེ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རདེ་བསམས་སོང། 



9 
 

 ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་སྱིག་ཆས་གོན་པར་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། འཛམ་གྱིང་
ནང་ལའང་སློབ་གྲྭ་མང་པོའ་ིནང་ལ་སྱིག་ཆས་ཡོད་པ་རདེ། སྱིག་ཆས་དའེྱི་ཁ་ེཕན་གཅྱིག་ག་ར་ེཡོད་དམ་ཞ་ེན། སློབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་སློབ་
ཕྲུག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བསླབེས་པ་ཞྱིག་དང། ད་ེབཞྱིན་དུ་སྱིག་ཆས་ད་ེགོན་དུས་ཕྲུ་གུ་དརེ་ཕྱི་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་
ཡྱིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རེད་འདུག་བསམ་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་སློབ་ཕྲུག་རེད་འདུག་ཅེས་འཕྲལ་དུ་བརྡ་ལན་སོད་
ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་ས་རེད། མ་ཟད་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་
བསླབེས་པ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོན་མ་ང་
རང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སའེྱི་སློབ་གྲྭར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚསོ་རསེ་གཟའ་སནེ་པར་སྱིག་ཆས་གོན་མྱི་དགསོ། རེས་གཟའ་སནེ་པ་
སླེབ་དུས་ང་ལ་ཉོབ་སང་ཞྱིག་སླེབ་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ལ་ནམ་རྒྱུན་རང་མོས་དུག་སློག་གོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིག་
ཆས་ད་ེསྟབས་བད་ེཔོ་རེད། གཟའ་སེན་པར་རང་མོས་དུག་སློག་ཞྱིག་གོན་དགོས་དུས། དེར་གོས་ཐུང་ག་ར་ེགོན་དགོས་མྱིན་
གདམ་ངག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་མདེ་དུས་གང་ཞྱིག་གོན་དགོས་ཡདོ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། ཕྱིས་སུ་ང་ཚ་ོཚང་མ་སྱིག་
ཆས་གོན་དགོས་པ་བཟོས་སོང་བས་ང་ནྱི་ཧ་ཅང་སྱིད་པོ་བྱུང་། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དེར་རྒྱུ་
མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། སློབ་ཕྲུག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕ་མ་ཚ་ོལའང་ད་ེལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོགསུང་རྒྱུ་
ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བུ་དང་བུ་མོའ་ིབར་དང་། བུ་དང་བུའྱི་བར་ལ་སོགས་མང་པ་ོཡོད་དུས་
ད་ེཚ་ོཚང་མ་འདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་། ཚང་མ་སློབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་བསླབེས་པ་དང་། ཕན་
ཚུན་ང་རྱིག་པ་དང་། ཁ་ོས་ོབ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་བོ་ངན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དརེ་བརྟནེ། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སྱིག་ཆས་གནོ་པ་དའེང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་གནང་བ་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག 
བོད་པའྱི་ན་བཟའ་གོན་རྒྱུ་ལྟ་བུ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གོན་དགསོ་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན་ཁ་ཁ་བཟ་ོདགོས་པ་རདེ་ཅེས་
པའྱི་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བསླེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་དོན་དག་ང་ོམ་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་
གོམས་གཤྱིས་གང་ཡོད་པ་འདྱི་གཟའ་ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་ན་བཟའ་གོན་པ་ད་ེཚགས་ཚུད་དུ་བཏང་བ་དང་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་
གང་འདྲ་གཏོང་དགསོ་མྱིན་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
 ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་གསོ་ཡག་པ་ོསོན་དགོས་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང། བདེན་པ་རེད། སློབ་
གས་ོམ་ནརོ་བ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་རདེ། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁདེ་རང་སློབ་སོང་བས་ནས་ས་ོསོའ་ིརྐང་པར་ལང་ཐུབ་
པ་ཟེར་བ་འདྱི་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་པའྱི་སྐབས་སུ། དམྱིགས་རྒྱང་རྱིང་པོ། སློབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
མར་རྱིས་པའྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་དང་། གསུམ་ཅུ། བཞྱི་བཅུའྱི་རེས་ལ་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ད་ེའདྲའྱི་དམྱིགས་ཚད་དང་དམྱིགས་ཡུལ་
བཟུང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་ང་རང་ཚ་ོབོད་ལུང་པར་རང་དབང་
ངང་ལོག་ཐུབ་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕབེས་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཆགས་ཀྱི་རེད། སློབ་མ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་སློབ་སོང་ཡག་པོ་གནང་
དགོས་པ་དང་། ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་ཡག་པ་ོསླེབ་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ། གཞན་ཕན་གནང་ཐུབ་པ་སོགས་གལ་
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འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགསོ་དམྱིགས་ནང་ལ་རྣམ་གངས་བཞྱི་བགང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རང་དབང་། གཞན་
ཕན། རྒྱུན་འཛིན། གསར་གཏོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། ད་ེཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཉྱིན་རེའྱི་སློབ་
ཚན་ནང་འབེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། ང་རང་ཕོགས་བསོད་
སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སློབ་མ་བྱིངས་དང་ཐུག་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། དག་ེརྒན་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དུས་ཚོད་བཟོས་
ནས་རྒན་ལགས་ཚ་ོདང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང། ག་ོབསྡུར་དང་ཉམས་མོང་བར་ེརསེ་བས་པ་སོགས་ཀྱི་ག་ོསྐབས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ལེན་གྱི་ཡོད་ལ། དེའྱི་སྐབས་སུའང་ངས་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐེངས་ཤྱིག་ངས་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སློབ་
ཞྱིག་མཇལ་སོང་བ་དེའྱི་ནང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། སོ་སོ་གོད་པ་རྒྱགས་པར་བེད་པར་ངེས་པར་དུ་སློབ་སོང་བེད་
དགསོ་པ་མ་རདེ། དུད་འག་ོབ་ཕྱུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིགདོ་པ་རྒྱགས་པ་ཞྱིག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པས་དརེ་སློབ་སངོ་དགསོ་
པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། བསླབ་བ་འདྱི་དངོས་གནས་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོརེད་འདུག་ལ། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ངས་
རྒན་ལགས་ཚོར་ང་རང་གྱིས་འཇོན་ཚོད་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ངས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་
དམྱིགས་ཐགོ་ནས་ལམ་སྟནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 སློབ་མ་ཚ་ོལའང་སློབ་གས་ོརྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཐག་རྱིང་པོར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པ་དང་། སོ་
སོའ་ིསྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་དགོས་པ། མ་འོངས་བོད་ལ་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་བའྱི་དུས་ཤྱིག་ལའང་ཁེད་རང་གྱིས་ཞབས་
འདེགས་གང་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ས་རེད། འདྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་པའྱི་ཐོག་ནས་སློབ་སོང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེར་
མ་ཟད་གཞོན་སེས་ཚ་ོལའང་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་འཆར་འོག་མཐ་ོསློབ་ལ་བསོད་བཞྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཟབ་སོང་རྱིམ་པ་
གཉྱིས་སེལ་བ་རེད་ལ། དབུ་འབེད་ཀྱི་སྐབས་ལ་ད་ེགཉྱིས་ཀར་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཡྱིན་
ནའང་ངས་གཞོན་སེས་ཚོར་དེང་སང་ང་ཚོའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་འཚ་ེབ་མེད་པའྱི་ལས་ཀ་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བ་ནྱི་གཞོན་
སེས་ཀྱི་ཁོད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་གཞོན་སེས་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཚ་ེབ་མེད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ེསེལ་
ཐུབ་རྒྱུ། གང་ལྟར་སློབ་སོང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འ་ོ
ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་བཅུ། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་དང་གསེལ་འདེབས་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་དནོ་ཚན་དང་པའོ་ིནང་། ང་
ཚ་ོརྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེདང་དའེྱི་ནང་བོད་ཕྲུག་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད། ཧྱི་
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མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་བཀོད་གནང་འདུག འདྱི་ང་རང་ངོས་ནས་ལས་བསོམས་དེའྱི་དང་པོར་
བཞག་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་། ང་ཚའོྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེམང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
དག་ེདང་སོན་གྱི་བསམ་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་རབ་དང་རྱིམ་པར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འདྱི་འབུལ་བསད་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་དགོངས་
ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བཀོད་ནས། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་
ཡྱིན་པ་དང་། བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་གཉྱིས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་སྐོར་ནས་བཀདོ་ཡོད་པ་འདྱིར་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད། ང་རང་གྱིས་བསམ་འཆར་ཕུལ་བསད་པ་དེས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཁོང་རྣམ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ལ་ཕན་
ཐགོས་བྱུང་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚརོ་བ་བསླབེས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག དེའྱི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ཚང་མ་
བསོམས་པས་ཧ་ལམ་སློབ་གྲྭའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་འདྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ངེས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུར་དཀའ་ངལ་འདུག་དང་མྱི་འདུག ལས་ཀ་ཟརེ་
རྒྱུ་ད་ེཚང་མ་འགྲུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་བཤད་སོད་པ་ལྟ་བུའྱི་ལས་སླ་མ་ོད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པར། ཕག་ལས་དངསོ་སུ་གནང་མཁན་ཚརོ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པ་
གཙང་མ་གཙང་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཟུར་གཅྱིག་ལ་འཇོག་པ་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ད་ེཚོར་སློབ་གྲྭ་ཟུར་གཅྱིག་ལ་འཛུགས་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་སྦྲགས་སྐད་ཀྱི་ཤན་མྱི་ཞུགས་པར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་
བསད་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་དགོངས་པར་
འཁརོ་སངོ་ངམ་མ་སངོ་ཞསེ། ད་ེཚ་ོཞུ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག 
 ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ད་ེཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་སོགས་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། 
དརེ་མ་ཟད། ང་ཚོར་ལུང་པ་མེད་པ་སོགས་ཁོར་ཡུག་མྱི་ལེགས་པ། སོད་ས་མྱིའྱི་ལུང་པ་ཡྱིན་སྟབས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚོང་ཁང་
གཅྱིག་གྱི་ནང་སོང་ནའང་འདྲ། ཟ་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ནང་སོང་ནའང་འདྲ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསླེབས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐད་ཡྱིག་གཞན་པ་བེད་
སོད་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྦྲགས་སྐད་འདྱིས། བོད་པ་
གཙང་མ་གཙང་རང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕར་ཞོག གོས་ཚོགས་ནང་
སྦྲགས་སྐད་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་ད་ེམང་པ་ོགང་ཙམ་སླེབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཚང་མ་བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡྱིན་
ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་བས་ན་འདྱིའྱི་ནང་ན་སྦྲག་སྐད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། 
དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ། དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གཅྱིག་པུར་མཚོན་ན་སྦྲགས་སྐད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགསུངས་གནང་སོང། ངས་འདྱིར་ཐ་ོབརྒྱབས་བཞག་པ་ཡྱིན། གནད་འགག་
ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག མག་ོའཚསོ་མ་སོང་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་མོད། ད་ེཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་པུར་མ་རདེ། 
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 སྱིར་བཏང་ང་རང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ནའང་བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་རྱིག་གནས་ལ་ཅུང་ཟད་སངས་པ་ཐོབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐ་སད་ད་ེཚོར་སྦྲགས་སྐད་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཡོང་བ་ཞྱིག་སེམས་ལ་ཚོར་ཡོང་དུས། ར་བ་ཉྱིད་
ནས་སེམས་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ར་མེད་འག་ོཟེར་དུས། བོད་པ་ཚང་མ་
ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་སེབ་གསདོ་གཏངོ་བར་སུ་གཅྱིག་བསླེབ་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ད་ེའདྲ་བས་ནས་ང་ཚའོྱི་ཐ་སད་འདྱི་ཚ་ོཉྱིན་མ་ར་ེ
ར་ེབཞྱིན་ཚརོ་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཐགོ་ནས་གསོ་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ངས་མག་ོའཚསོ་མ་སོང། ངས་མག་ོའཚསོ་སངོ་ལབ་ན་
སུ་གཅྱིག་ལ་ཚརོ་བ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དསེ་ང་ཚའོྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐ་སད་ད་ེཚ་ོཉམ་ཆག་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་ང་
ཚ་ོཚང་མ་སེབ་གསོད་གཏངོ་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད། བོད་པ་ར་མེད་འག་ོཟརེ་བ་ད་ེང་ཚོའྱི་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་། ཡྱི་ག་ེ
ད་ེཚོ་ར་མེད་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་ཉྱིན་མོ་ད་ེནས་ང་ཚོ་སེབ་གསོད་བཏང་བ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མགོ་
འཚོས་སོང་། འཚོས་མ་སོང་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་འདྱི་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེབོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་པའྱི་ཐ་སད་ནང་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མག་ོའཚསོ་ཟརེ་བ་ད་ེག་ར་ེལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཚསོ་ཟརེ་རྒྱུ་འདྱི་བཙསོ་ནས་འཚསོ་
ཟེར་གྱི་རེད། སོ་བཙོས་ནས་འཚོས། འབྲས་བཙོས་ནས་འཚོས། མགོ་འདྱི་བཙོས་ཚར་ན་ཚར་རེད་གདའ། མགོ་བཙོས་ནས་
འཚོས་ཡོད་ན། འདྱི་ནྱི་ད་ལྟ་དཔ་ེམཚོན་ཞུ་ས་ད་ེཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཆགས་ཡོད་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་གཙོས་
པའྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ཐ་སད་བརྒྱ་ཕྲག་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོཉྱིན་མ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ནུབ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། མག་ོའཚསོ་སངོ་། 
འཚོས་མ་སོང་ཟེར་ན་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མག་ོབཙོས་ནས་འཚོས་ཡོད་ན་ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་སྒྲུང་ཚང་མ་རགོས་ཚར་བ་རེད། 
ད་ེདང་དེར་སོགས་པའྱི་སྦྲགས་སྐད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཤན་ཞུགས་ནས་ང་ཚསོ་སོན་མ་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་སློབ་གྲྭ་འདྱི་ཚོ་
གལ་འགངས་ཆནེ་པོར་བརྱིས་ཏེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། དགོན་ས་ེཁག་ཅྱིག་གང་ཡང་གསར་འཛུགས་
མ་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་གྲྭ་གལ་ཆ་ེདོན་ཆེན་བས་ནས་བཙུགས་པ་རེད་ཅེས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ག་ཚོད་གསུང་གྱི་
འདུག སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་འཐུས་ཤོར་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ནམ་ཡང་གས་ོཐུབ་ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་འདྱི་ཚོའྱི་ཀླད་པ་ད་ེམར་ནང་བཞྱིན་ག་ར་ེབླུགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སོན་ར་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ས་བནོ་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་མེད་ན། ར་བ། ལ་ོམ། མ་ེཏགོ འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ནརོ་འཁྲུལ་ཅན་ཤ་སྟག་དང་། སནོ་ཆ་
ཅན་ཤ་སྟག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ། དསེ་ན་མ་འངོས་པར་ང་ཚ་ོབོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡོད་བསད་པ་
འདྱི་ངསེ་པར་དུ་སློབ་གྲྭ་གཅྱིག་ལ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པ་རྣམས་ངསེ་པར་དུ་སློབ་གྲྭ་གཅྱིག་ལ་ཟླ་སྱིལ་
བས་ནས་ཁ་ཁ་ས་ོས་ོབས་ཏ་ེམཐུན་འགྱུར་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྣམས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཅྱིག་གནང། ད་ལྟ་བར་གནང་སོད་
པ་རེད། ད་དུང་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 ད་ེཡང་ང་ཚོར་སར་གྱི་ལམ་སོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སོལ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཕོགས་གཅྱིག་ནས་ར་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཡར་རྒྱས་ཀྱི་གཞྱི་རར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོམ་ཐུབ་པར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་བཀག་རྡ་ོ
ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དུས་རབས་ ༢༡ ནང་བསླེབས་
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ཚར་ཡོད་པས་ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་བ་ོཁོག་དང་གདེངས་སོབས་ཞྱིག་བསླེབས་དགོས་པ་ཁ་
ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་དང་པའོ་ིནང་། ཤེས་ཡོན་ལས་དནོ་ཁག་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དརེ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འཛིན་རྱིམ་ངག་པའྱི་བོད་ཡྱིག་སློབ་དེབ་བསར་ཞྱིབ་ཟྱིན་ཏ་ེལག་བསྟར་གནང་མུས་དང་། འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོདང་
གཉྱིས་པའྱི་བོད་ཡྱིག་སོང་དེབ་བསོམས་གངས་ ༦༠༠༠ ཐམ་པ་པར་སྐྲུན་བས་པ་དང། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བང་ཨ་རྱི་དང་། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་ཡྱིག་སློབ་དེབ་དང་། བསླབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་རག་ཟྱིན་བཟ་ོབཀོད་བས་ནས་འདྱི་ཚོ་ཕར་འགེམས་
སེལ་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དེར་བསགས་བརོད་ཚད་མཐོན་པ་ོད་ེའདྲ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དང་། དབེ་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དེབ་གངས་ ༣༠༠༠ འདྲ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་འདུག འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཉུང་
ཉུང་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་དུ་བོད་པ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པས། ང་ཚསོ་དེབ་ད་ེ
ཚ་ོའབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཀྱིས། དེབ་མྱི་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ར་བ་ནས་མེད་པ་བཟ་ོདགོས་པ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འགོ་ལས་ཚང་མའྱི་འགན་རེད་ལ། འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་
ཅེས། མ་འོངས་པར་ད་དུང་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པར། གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་
འདུག དྱིའྱི་ནང་ད་ལོའ་ིཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲལེ་ནས་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་མང་པ།ོ དཔེར་ན། ༦༦༠ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་འཛོམས་ཤྱིང་། ད་དུང་ཕ་མ་སོགས་བསོམས་པའྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་འཚགོས་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་གཞན་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དའེང་བསླབ་གཞྱི་ར་འཛིན་གཙ་ོབོར་བས་ནས་དའེྱི་ཐོག་ལ་ར་ེབ་ཆེན་
པ་ོརྒྱག་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ཉམས་
མོང་མང་པ་ོཞྱིག་བསགས་ཡོད་དུས། དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག དརེ་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་པ། དག་ེརྒན་ངོས་ནས་ག་ར་ེ
འདུག སློབ་ཕྲུག་ངོས་ནས་ག་རེ་འདུག ང་ཚོ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་
དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ག་ནས་འཕྲད་སོང། མ་འོངས་པར་དམྱིགས་ཚད་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་སོས་ཏ་ེའགོ་ཐུབ་རྒྱུར་གདེང་ཚོད་འདྲ་བོ་ག་ཚོད་བསླེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེགལ་
འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་སྟབས། དེར་འདྲ་ཆགས་པོ་མ་ཡྱིན་པར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་འགོ་དརེ་མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་དང་། མོན་གྷ་ོས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སློབ་
གཉྱིས་ལ་དག་ེརྒན་མཐུན་འགྱུར་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་ནང་མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་ལ་རས་སོར་རྱིག་པའྱི་དག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་མདེ་
པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད། རས་སོར་རྱིག་པའྱི་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ལ་ཟུར་དུ་སློབ་དོད་ཕུལ་ཏ་ེསློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དགོང་དྲོའ་ི
ཆུ་ཚོད་རེར་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་ཁྱིད་ཀྱི་མཐུན་རེན་སར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་དགེ་རྒན་
མེད་པ་ཟུར་དུ་སློབ་ཁྱིད་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ན་ཧ་ལས་པའྱི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོརེད། དེའྱི་གནས་
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སྟངས་འདྱི་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་འཐུས་ཤོར་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་ཡོང་བ་བདེ་དགོས་པ་ད་ེགནད་
འགག་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ེརང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་དནོ་ཚན་ ༡༡ ནང་ཕ་མར་བྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དེབ་བག་ོའགེམས་ཟེར་
རྒྱུ་ད་ེཡང་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཆགས་དང་མ་ཆགས་ཟེར་
བ་འདྱི་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་དག་ེརྒན་རྣམ་པར་འགན་ཡོད་པ་རདེ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཕ་མ་ད་ེཚརོ་འགན་ཆནེ་པ་ོཡོད་དུས། ཕ་མ་
ཚོས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ལས་
བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ནང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་འདུག ད་ེཚ་ོ
དངོས་གནས་ཡག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོར་བསམ་
བོའ་ིསློབ་གསོའ་ིཐོག་ནས་མ་འདང་བར་ཤན་ཞུགས་ནས་ཉམ་ཐག་ནང་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱིས་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། ཉམ་ཐག་གྱི་གངས་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཉམ་ཐག་གྱི་རོགས་
པ་ལེན་མཁན་འདྱི། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ག་ོབསྐནོ་སླབོ་གས་ོཡག་པ་ོཞྱིག གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད་ེཕ་མའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བོའ་ིསློབ་གས་ོད་ེ
མ་འདང་བའྱི་རྒྱུ་རེན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༧ ནང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་
ལས་བསོམས་ཟེར་རྒྱུ་དའེྱི་ནང་། དབུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་མདུན་ལམ་
སློབ་སྟནོ་དང་། ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐད་འགན་འཁུར་བཞསེ་སྟངས་ཞེས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཤྱིག་གནང་འདུག འདྱི་
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་ཅྱིག་ནས་ལབ་འདུག ས་གནས་འག་ོའཛནི་ག་ནས་ཡྱིན་པ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། ཕ་མ་ད་ེཚོར་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་འགན་འཁུར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཡོད་དུས། ཕ་མ་ད་ེཚོར་འགན་འཁུར་སྟངས་སློབ་
དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེམྱིག་དཔ་ེསྟོན་ས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་འགན་འཁུར་བཞེས་མཁན་གྱི་ཕ་མ་ད་ེཚ་ོས་གནས་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་
སོགས་གསུང་ཐུབ་ན་ཚང་མས་མྱིག་དཔ་ེབལྟ་ས་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་སྟབས། ད་ེཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེར་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེའྱི་མག་ོནས་
མཇུག་བར་གཅྱིག་མཇལ་ཡོང་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཟེར་ནའང་མྱི་
འདུག ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་སྐོར་ལ་སློབ་གསོ་སད་པའྱི་ལེ་ཚན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཇལ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག་པས། དརེ་ཏགོ་ཙམ་བ་ོཕམ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བྱུང་འདུག སློབ་གྲྭའྱི་ནང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་
དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་པར་རྱིས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སློབ་གསོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་མྱིས་གང་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ཚོ་
བཤད་རྒྱུར་ཚོགས་པ་འགའ་ཡོང་དུས། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྟྱི་གནས་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་རེད། ཆབ་སྱིད་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལབ་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོར་ཆབ་
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སྱིད་ཀྱི་མ་འདང་ནས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཏ་ེསབས་བཅོལ་ལ་བསླེབས་པ་རེད། ལུང་པ་མེད་པ་ད་ེཤེས་ཡོན་གྱིས་མ་
འདང་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཚརོ་སློབ་གས་ོ
ཡག་པ་ོཞྱིག་སད་ནས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་ཕྱིན་པ་བ་རྒྱུའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་
ཆར་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དརེ་བརྟནེ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་དང་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གང་
མགོགས་མགོགས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དང་པ་ོའདྱི་ད་ེཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ (GLI) ཞེས་སློབ་ཡོན་ཞྱིག་གནང་
བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ད་ེས་སློབ་ཕྲུག་ ༡ མ་གཏོགས་རག་མེད་པ་ཞྱིག་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་སོན་ལ་
ད་ལྟ་ངས་དྲན་རྒྱུར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སློབ་ཅྱིག་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ད་
ལྟ་ (SAT) ཟེར་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་མ་ལོན་པ་དང་། དེ་མ་ལོན་དུས་ད་ལྟ་ (TOEFL) གྱི་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་ ༡༠༠ ལོན་པའྱི་ཆ་རེན་
བཟོས་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཐངེས་དང་པོར་ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཐར་ཡོད་ས་རེད། ཐེངས་གཉྱིས་པ་དརེ། ཕལ་ཆེར་ངས་ནོར་
མེད་ན་སློབ་ཕྲུག་ ༡ མ་གཏོགས་འག་ོམེད་དུས། དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་ ༡ འདྱི་ད་ལྟ་ 
(TOEFL) བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ལོན་ནས་ཚུད་པ་ད་ེའདྲ་རེད་དམ། ཡང་ན་སློབ་ཡོན་ཁ་ོརང་ཞབས་སྟེགས་འདྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས་
མེད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སློབ་ཡནོ་དརེ་སློབ་ཕྲུག་གངས་ག་ཚདོ་ཙམ་གཏངོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེ། ཀམ་པུ་ཊར་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་འདུག འདྱི་དངོས་
གནས་དུས་དང་འཚམས་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་། 
སྟབས་བདའེྱི་གོག་ཀླད་ཞུ་ཡྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ (Laptop) བེད་སདོ་གནང་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོད་
ལྟའྱི་ཆར་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་རེས་ལུས་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ད་ལྟའང་རེད་
འདུག སྱིར་བཏང་བས་པ་ཡྱིན་ན་འཛནི་གྲྭ་དགུ་པ་དང་། དགུ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་
ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྟབས་བདེའྱི་གོག་ཀླད་རྱིགས་འཁེར་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འཁེར་ཡོང་འཇུག་
དགསོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ཆ་ཚང་མ་སད་ནས། སྱིག་གཞྱི་ད་ེའདྲ་བཟསོ། ད་ེམྱིན་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་
ཐནོ་ཡོང་དུས། དཔེར་ན། བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་སློབ་སོང་བེད་བར་འག་ོདུས། སློབ་
སོང་བ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐད་ཀར་གགོ་ཀླད་ནང་བལྟས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཏ་ེམར་བྲྱི་རྒྱུ་དང་། ཚང་མ་སྨྱུ་གུས་བྲྱི་མ་བསད་པར། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Type) བརྒྱབ་ནས་འབྲྱི་བཞྱིན་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ད་དུང་ཤོག་བུའྱི་སྒང་ལ་སྨྱུ་
གུས་འབྲྱི་བསད་ཡོད་པ་རདེ། 
 དེ་ཡང་གང་ལྟར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ད་ལྟའྱི་ (C.B.S.E) ལ་བསྟུན་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། 
(C.B.S.E) ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་དགོངས་བཞསེ་གནང་སྟ་ེརྱིམ་པས་འགྱུར་བ་གནང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཁངོ་
ཚོར་དགོངས་བཞེས་ཆེན་པ་ོའདུག སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ (Digitize) གནང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ད་ལྟ་ (Tablet) དང་། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ས་ས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་
སྱིག་ཅྱིག་གནང་སྟ་ེསྟབས་བདའེྱི་གོག་ཀླད་དང་ད་ེའདྲ་བེད་སདོ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་སླབོ་ཕྲུག་ཚརོ་རང་དབང་ཞྱིག་སོད་དགསོ་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ཆ་ཚང་མ་སད་པར་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའདྲ་བཟསོ་ཏ་ེགནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་གསུམ་པ་དེར་ཨ་རྱིའྱི་བོད་མྱིའྱི་སློབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ད་ལོ་སློབ་ཕྲུག་ཚུར་ལོག་པ་ག་
ཚོད་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་ལོག་མཁན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་ལོག་མཁན་ཡོད་ན། ངས་ད་ེས་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཞུས་ཚར་བ་རེད། ང་རང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཁོང་གྱི་མྱིང་ད་ེངེས་པར་དུ་འདོན་རོགས་གནང། འདྱི་
གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེནས་ཕར་འག་ོདུས་ང་རང་སློབ་ཟུར་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་དུས། ང་ཚའོྱི་སློབ་ཕྲུག་
ཚོགས་པའྱི་ནང་ལས་ཀ་ཡང་བེད་མོང་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པ་དང་ཁོང་ཚ་ོམཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བེད་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོས་
གསུང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་སློབ་ཡོན་ད་ེདང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོའདམེས་སྒྲུག་གནང་སྐབས། གལ་སྱིད་སློབ་ཕྲུག་ཞྱིག་
སློབ་སོང་བས་ནས་ཚུར་མ་བསླེབས་པའྱི་ཁོང་ཚོར་དོགས་གཞྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་སློབ་ཡོན་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རདེ་ཟེར། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སྐབས་ར་ེའགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་ཕར་ཕབེས་ཚར་དུས་ཁ་ོ
རང་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཁ་ོརང་གྱི་ནང་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་
ཚུར་ཡོང་མ་སྱིད་པའང་རེད། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ག་ལེར་ག་ལེར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད། 
ད་ེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལོར་ད་ལྟ་མ་ཚུད་པ་འདྱི་མཐོང་མཆན་མ་རག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སློབ་གྲྭ་རེད། 
ལས་བེད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གྱིས་འབད་བརོན་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས། 
ཁངོ་ཚོས་ད་ལྟ་ཧུར་ཐག་ངང་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོམ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་ར་བ་ནས་བསླེབ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག སྱིར་བཏང་དའེྱི་ཐགོ་ང་རང་ལ་ཤེས་རྟགོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། 
 དེ་ནས་དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོ་རྱིགས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཐུགས་ཁུར་བཞེས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭ་ཁག དམྱིགས་བསལ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐུགས་ཁུར་
བཞེས་གནང་ནས་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཟེར་ནས་ལོ་ལྟར་འཚོགས་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་དངོས་གནས་བསགས་བརོད་ཞུ་
འསོ་པ་ཞྱིག་རེད། ཐསོ་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཟརེ་ནས་བདོ་པའྱི་སློབ་ཁྱིད་བདེ་སྟངས་ནང་འཁདོ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ལྟ་གྲུབ་མཁན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ (Blooms) ཁོང་གྱི་ (Taxonomy) ཟེར་རྒྱུ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། དེར་བརྟེན། ང་ཚ་ོདངོས་
གནས་སོབས་པ་ས་ེདགོས་པ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོཆ་ེཤོས་ནང་པའྱི་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་འབྲེལ་ནས་རྱིགས་ལམ་ད་ེ
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དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ང་ཚའོྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་གང་མང་ཞྱིག་སལེ་རགོས་གནང། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཀང་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་བསླབེས་
ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་འདུ་འཛོམས་དེའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་དེ་ཏོག་ཙམ་མང་དུ་
གཏོང་རོགས་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ར་ེའདུན་འགའ་གནང་གྱི་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་དག་ེརྒན་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་ལམ་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་ཟབ་སོང་གནང་དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཟབ་
སོང་གང་སད་མ་སད་ཐགོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་གནང་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང། ངས་དུས་ཚོད་ཡག་ཤོས་
གཅྱིག་ད་ེདངསོ་གནས་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་མཐངོ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ནང་མྱི་ཡོད་མཁན་ལས་བདེ། དག་ེརྒན། ནང་མྱི་ཡོད་
མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཐུགས་སང་བཞེས་གནང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོར་གུང་གསེང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་རྱིགས་
ལམ་སློབ་སངོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེའྱི་སོན་ལ་གསུངས་གནང་སོང། ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་རས་སོར་རྱིག་
པའྱི་ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས། ད་ལྟ་དགེ་རྒན་ཞྱིག་བཞག་ནས་ཟུར་ཕོགས་ཤྱིག་གནང་གྱི་
ཡོད་ས་རེད། དརེ་ད་ལན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཚརོ་བ་ཆེན་པའོ་ིངང་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། ང་ཚ་ོའཛིན་གྲྭ་ ༡༡ 
དང་ ༡༢ ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚན་རྱིག་ས་ེཚན་ལ་ད་ེས་ནས་དག་ེརྒན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ང་འདྱིར་ལངས་མཁན་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ད་ེས་ཚན་རྱིག་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ཡྱིན། དངསོ་གནས་དག་ེརྒན་མ་རག་ནས་རྒྱ་གར་རྒན་
ལགས་ཤྱིག་ཕབེས་སོང་། རྒྱ་གར་རྒན་ལགས་འདྱིས་སློབ་ཚན་གཉྱིས་ཙམ་བསླབ་ནས་ཁ་ོརང་ཡང་འདདོ་ལ་མ་འདདོ་ལ་འདྲ་བ་ོ
ཞྱིག་གནང་། གནས་སྟངས་དེས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོརག་རྒྱུ་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཅཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
དའེྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་སྟོན་གནང་དགོས་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ག་ར་ེདྲན་སོང་ཞསེ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འདྱི་ལྟར་མྱི་སོད་པར་མ་འོངས་པར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚན་རྱིག་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། དངསོ་ཁམས་རྱིག་པ་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Physics) བེད། རས་སོར་རྱིག་པ། (Chemistry) ད་ེནས་ཨང་རྱིས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ 
དང་ ༡༢ ལ་སློབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་འདྱི་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོལྟར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་
གྲྭ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་དང་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚ་ོདགོངས་པ་ཞུ་ཡོང་དུས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སློབ་ཡོན་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་གནང་
དགོས་འདུག འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ རེས་ནས་ཚན་རྱིག་སློབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོམར་ཐོན་ཡོང་དུས་ཁེད་རང་ཚ་ོགལ་སྱིད་མ་འོངས་པར་དངོས་
ཁམས་རྱིག་པ། རས་སོར་རྱིག་པ། ཨང་རྱིས་ཐོག་ལ་ཁེད་རང་ཚོས་དག་ེརྒན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་མོས་མཐུན་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོས་སློབ་ཡོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལ་ོལྔ་ངག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས། ང་ཚསོ་ད་ེའདྲའྱི་དག་ེརྒན་སློབ་ཕྲུག་
གས་ོསངོ་བས་ནས་མ་འོངས་པར་དག་ེརྒན་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་ཐུགས་ཕན་ཡངོ་གྱི་རདེ། 
 དཔེར་ན། འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་ ༡༢ ཚན་རྱིག་སློབ་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཚབ་ལ་
བསར་དུ་གཞན་པ་ཞྱིག་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ན་མང་པ་ོཆགས་པ་འདྲ་བ་ོཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཁ་ོ
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རང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་ ༡༢ སློབ་མཁན་ཡྱིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་འོག་ལ་ཁ་ོརང་གྱིས་སློབ་ཁྱིད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་སློབ་ཡོན་
གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་དངོས་གནས་དགེ་ཚན་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། ད་ེམྱིན་ང་ཚ་ོདེར་རྟག་པར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
འཕྲད་པ་རདེ་འདུག འདྱི་ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་ཙམ་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་གནང་དང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལའང་
དཀའ་ངལ་ད་ེམཚུངས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་དགེ་རྒན་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་
ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཏ་ེད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སལེ་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་མར་ལྟ་ཡོང་
དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག སུས་འགན་འཁེར་གྱི་རདེ། སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེཆ་ེདང་སློབ་སྱི་ཁངོ་རྣམ་པར་ཡང་ཕག་ལས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དེར་བརྟེན་ཁ་སང་ང་ཚོས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ད་ེབཞྱིན་ཁད་ལས་པ་
ད་ེའདྲ་ཕེབས་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས་ད་ེའདྲ་གསུང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དག་ེརྒན་ཁད་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་སློབ་གྲྭ་ར་ེར་ེནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ར་ེར་ེའདམེ་རྒྱུ་དང་། སློབ་གྲྭ་ར་ེར་ེནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་
ར་ེར་ེབདམས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགའ་དཀའ་ངལ་འདྱི་རང་འཇགས་གནས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། འབྲེལ་མཐུད་པ་ད་ེ
བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཁ་ོརང་གྱིས་མ་འོངས་པར་ཚན་རྱིག་དག་ེརྒན་ཚ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དག་ེརྒན་ཁོང་
ཚརོ་འབྲལེ་བ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སླབོ་གྲྭ་ར་ེར་ེནས་ང་ཚ་ོསློབ་ཚན་ཆ་ེཁག་ལྔ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ར་ེར་ེནས་དགེ་རྒན་ར་ེར་ེའདེམས་སྒྲུག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
མྱིན་ང་ཚོས་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཟེར་ན་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གྱིས་ར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་ང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་བདེ་པར་འག་ོདུས་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོག་ཚདོ་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་བསླབེས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་དའེྱི་སནོ་ལ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་དག་ེརྒན་གཟངེས་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་བཏོན་གནང་སོང། དེའྱི་ཐོག་ང་རང་ལའང་བསམ་ཚུལ་ཏགོ་ཙམ་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་རག་ཟྱིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟསོ་གནང་
ཡོད་ས་རདེ། རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་གཟངེས་རྟགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་དགོངས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེདངོས་གནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་
ལྡན་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་འདྱི་མཚུངས་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ོ
ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དགེ་
རྒན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་
ནས། བརྒྱ་ཆ་མང་བ་གཅྱིག་ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ལས་སོན་གནང་མཁན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེས་ལ་དུས་ཚོད་རག་ན་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སློབ་
ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་ཇ་ེཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ཁར། གངས་འབོར་ཉུང་བ་དེའྱི་ནང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སློབ་ཕྲུག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདངོས་འབྲེལ་རེད། གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སློབ་
ཕྲུག་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཀུན་སདོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ད་ོཕགོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་དང་། གནས་
སྟངས་འདྱི་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གདོང་ལེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་སྐོར་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང། སྱིར་བཏང་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གྱི་འབྲྱིང་རྱིམ་དང་། མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་མ་
ཡྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ འཇུག་ཆགོ་པའྱི་ཆ་རནེ་ཞྱིག་སནོ་མ་ནས་ཡོད་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་སློབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་
དང་སློབ་སོང་གནང་ཐུབ་པའྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར་། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སློབ་འཇུག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གངས་ཀ་
མང་དུ་མྱི་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཁོན་ནས་
འཇུག་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ཚོར་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སློབ་
ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་མང་བ་འཇོག་རྒྱུར་ངེས་པར་དུ་འབད་བརོན་ཞུ་ཞེས་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔ་དང་བཅུའྱི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་སློབ་གྲྭ་
ཟུར་དུ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ལྟ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གནང་ན་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་འདྲ་བོ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོགོས་བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་སོང། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སློབ་སེ་ཁག་ནས་དེའྱི་ཐོག་
དགངོས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་སྐད་གཙང་མ་སོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེག་རང་རེད། འདྱི་ཁ་
གོམས་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཤོར་འག་ོཡྱི་འདུག ཧ་ག་ོམ་སོང་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། མགོ་འཚོས་མ་འཚོས་ལབ་རྒྱུ་
འདྱི་ཁ་ལ་འཇགས་བསད་འདུག འདྱི་དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་ནམ་ཡང་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བོད་སྐད་གཙང་མ་སོན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་ར་ེསྐབས་དང་དུས་ལ་ཚིག་ད་ེའདྲ་བེད་སོད་མ་གཏོང་རང་གཏོང་དང་། སོ་སོའ་ིཞན་ཆའྱི་ཐོག་ནས་
ཚགི་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ལ། མྱི་གཞན་པ་ལའང་སློབ་གས་ོད་ེ
ག་རང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་ང་ཚའོྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོང་དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་པར་བསྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ་གནང་བ་ལ་
བསགས་བརོད་གནང་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སློབ་དེབ་མར་འགེམས་སེལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གངས་ཀ་འབེལ་
འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཅྱིག་ཡོད་པ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དཔལ་འབོར་གྱི་
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རོགས་དངུལ་སླེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚན་པ་ནང་ཁུལ་ནས་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོར་ད་ེཙམ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་འཚང་ཁ་ཤྱིགཤྱིག་གྱིས། ཚན་པ་སོ་སོའ་ིལས་འཆར་ལ་དགོས་ཡོད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་
འདུག ཆ་ཚང་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་འབུལ་གྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རེད། ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་བར་དཔེ་དེབ་དང་སོང་དེབ་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་འབུལ་དགོས་པས། ང་ཚོས་དཔལ་
འབོར་གྱི་རོགས་རམ་འཚོལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མང་པ་ོཔར་བསྐྲུན་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་སྟབས། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་གནང་རྒྱུར་ད་ལྟ་
དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། ད་ནང་ཞོགས་པ་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལ་ངས་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་སན་སོན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ལ་གང་བེད་དགོས་
འདུག དེའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱི་ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཉམས་མོང་ཞུས་ན། ལྟ་གྲུབ་འདྱི་
སོན་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་དང་། ངེས་ཤེས་རྙེད་པ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རེད་འདུག སོ་སོ་ལྟ་གྲུབ་དེར་
ཡྱིད་ཆསེ་མེད་ན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། གང་ཡྱིན་ནའང་རེད་ཡྱིད་ཆེས་བསླབེས་དགསོ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོ
རདེ་འདུག་སམ། ཡྱིད་ཆསེ་བསླེབས་པར་ ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤེས་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རདེ་འདུག ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ག་ོརྟགོས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་
པུ་མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཕ་མ་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཟྱིགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན། 
ག་ོརྟགོས་ག་ཚདོ་མང་པ་ོསལེ་ཐུབ་རྒྱུར་གོམ་པ་དང་པ་ོད་ེབརྒྱབ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཕ་མ་ཚང་མ་ལ་
སོབ་ཐུབ་རྒྱུ། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡོད་ཀང་ད་དུང་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་
དང་། དརེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་སླབེ་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ག་ོརྟགོས་ག་ཚདོ་མང་མང་ཞྱིག་སལེ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་ཆ་ཚང་དང་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཧ་མ་གོ་བར། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཟེར་ན་བོད་
སྐད་ནང་ལ་སང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་རེད། དགོངས་པ་འདྲ་བ་ོདང། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱིར་འདོད་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་ནས་སངོ་བའྱི་ག་ོསྐབས་མྱི་འདུག ཆུང་དུས་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་མ་སངས་ན། ང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོམ་འོངས་
པར་སྱི་ཚོགས་ནང་སླེབ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག མཐ་ོསློབ་འགོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་
འདུག ད་ེདག་ཆ་ཚང་མ་ཤེས་པ་དང་མ་རྟོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། ག་ོརྟོགས་གང་མང་མང་སེལ་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོསྱིག་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཟབ་སོང་
གྱི་མག་ོམཇུག་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་འག་ོཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཉ་ེཆར་ང་ཚསོ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཉྱིན་
གཉྱིས་རྱིང་ས་རཱ་མཐ་ོསློབ་ཏུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བཅར་བའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་ཚགས་
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ཚུད་པ་ོགནང་དགོས་པའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་སྐོར་གྱི་དེབ་འདྱི་ཡར་བསྡུ་མྱི་འཇོག་པར། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ཅོག་ཙེ་
སྟེང་ལ་མར་འབབ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་རྒན་ལགས་ཚོས་གནང་དགོས་པ་རེད། རྒྱུས་སྟོན་པ་ཚོས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དཔེར་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་བཞྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་རྒན་ལགས་གཅྱིག་གྱིས་སློབ་
ཁྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དགོས་དམྱིགས་བཞྱི་དེ་གྲུབ་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་གྱི་
ངསོ་ནས་ལམ་སྟོན་གང་ཐུབ་ཐུབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར། ང་ཚསོ་ད་དུང་མུ་མཐུད་
ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མ་སུ་རྱི་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་
ལ་རས་སོར་རྱིག་པའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་གསུངས་པ་ད་ེདངོས་འབྲེལ་རེད། དག་ེརྒན་མེད་པ་མ་རེད། ངས་ཤེས་རྟོགས་ལ་
དགེ་རྒན་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བོད་རྱིགས་གཅྱིག་མྱིན་པས་མཚམས་རེ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེ
འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རདེ། དག་ེརྒན་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། དག་ེརྒན་ངསོ་ནས་ཤེས་
ཡོན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ཀང་། སློབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉམས་མོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། སེམས་ཤུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེ
འདྲ་མ་འདང་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་རས་སོར་རྱིག་པའྱི་དག་ེརྒན་གྱི་
དཀའ་ངལ་འདྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚརོ་འདདོ་བ་ོཁེངས་པའྱི་སློབ་ཁྱིད་ཅྱིག་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་མཐུན་
རེན་སར་ནས་ཟུར་ཁྱིད་ཀྱིས་ཁོང་ཚོར་སློབ་ཚན་འདྱི་སློབ་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། འཛིན་གྲྭ་ ༡༡་་་༡༢ སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་
སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་ཚར་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་
རྒན་ཚང་མ་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་མཐུན་རནེ་སརོ་དགསོ་པ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
 ཡྱིན་ནའང་བོད་སློབ་འཛནི་ཚོགས་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དག་ེརྒན་བཀོད་སྱིག་གནང་རྒྱུར་ང་ཚོས་ས་ཾབ་ོཊ་
ཞུས་ནའང་རདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེཙམ་གྱི་ཐ་ེབྱུས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ད་ལྟ་དབུས་བོད་སླབོ་
འཛནི་ཚོགས་འགོ་ལ་ཡདོ་པས་ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རདེ། དཔེར་ན། དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཡག་པ་ོམེད་ཀང་ད་ེམར་བཏོན་ནའང་
འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཟུར་ཁྱིད་གནང་མཁན་རྒན་ལགས་ཤྱིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་ཚོར་བྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དབེ་འགེམས་སེལ་ཞུས་པར་བསགས་བརོད་གནང་སོང། བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོསུ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འདྱི་སློབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཕ་མ་ལའང་འགན་
གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་དངེ་སང་ང་ཚོའྱི་ཕ་མ་མང་ཆ་ེབ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ག་ོསྐབས་ཐབོ་ཡོད་སྟབས། ད་ེབས་ཀང་
འགན་མང་བ་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ། བཞེས་དགོས་པའང་རེད། ཕྲུ་གུས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་སློབ་སོང་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་འདུག དེབ་གང་
ཀློག་གྱི་འདུག་པ་སོགས་ཕ་མས་ཤེས་པ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕ་མས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། ཧ་གོ་ཐུབ་པ། ཕྲུ་གུའྱི་
གནས་ཚད་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་པ་སོགས་ཕན་ཐོགས་མང་པ་ོཡོད། དཔེར་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་
གུའྱི་མདུན་ལམ་འདེམ་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཕ་མ་ཚོར་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད། དེར་བརྟེན། ད་ེའདྲའྱི་མཐུན་རེན་ཡང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་
ནས་སར་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་འཕར་མ་ཞྱིག་བཞེས་ནས་དངོས་
འབྲེལ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་དང་། རོགས་པ་བེད་དགོས་ས་ཞྱིག་ལ་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་
གསུངས་གནང་སོང། ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཟུང་འབྲལེ་གྱིས་གང་གནང་ཡོད་པ་རདེ་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེདག་ནྱི། ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་། ཧནོ་སུར་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཉྱིས་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་མཐའ་མ་དེར་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སློབ་གས་ོ
གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ས་ེཚན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེར་
ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེག་རང་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་ད་ལྟ་བདོ་ཡྱིག་གྱི་སློབ་དབེ། 
འཛིན་གྲྭ་ ༩ པ་དང་ ༡༡ ལ་ཆབ་སྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་སློབ་ཚན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སློབ་ཚན་གང་ཡྱིན་མྱིན་
ངས་འཕྲལ་དུ་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རདེ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུར། ཕྱི་རྒྱལ་ས་གནས་ད་ེཚརོ་སློབ་ཡོན་འབུལ་བསད་པ་
དེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Global leader incubator) ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ དེའྱི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཕེབས་རྒྱུར་གཏན་ཁལེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
ད་ལྟ་གཅྱིག་ནྱི་ཀམ་པུ་ཊར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དུས་རབས་ཡྱིན་སྟབས། སློབ་གྲྭ་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དངེ་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡནོ་སོད་
དགོས་རྒྱུ་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཕུལ་སྟངས་དང་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ད་ེདང་མཐུན་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། འདྱི་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཞན་པོ་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གང་ཞུས་ཡོད་ཅེ་ན། 
གོག་ཀླད་དང་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག ན་ནྱིང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་སེལ་ཡོད། ཚདོ་ལྟའྱི་ལས་
གཞྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་སལེ་ཡོད། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་དང་། རྒན་ལགས་ཚོར་ལག་འཁེར་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་
སར་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Tablet) ད་ེཔར་བསྐྲུན་འཕྲུལ་འཁརོ་གཅྱིག་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་
བརྙན་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས་རདེ། ས་འཇུག་ཡ་ོཆས། གངས་འཛིན་པར་ཆས། སརེ་ལམ་བརྙན་འཕྲྱིན་དང་འབྲལེ་བའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་
དགསོ་མཁ་ོཡོད་པའྱི་མ་ེགསདོ་ཡ་ོཆས་དང་། དྲ་རྒྱའྱི་མཐུན་རནེ་སོགས་སར་ནས་སློབ་གྲྭ་བཞྱིའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ད་ེའདྲ་སལེ་
བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གསུམ་པ་ད་ེཨ་རྱིས་ང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཚོར་སློབ་ཡོན་གནང་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་གནང་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ནང་ལ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་ནས་ཕྱིར་ལོགས་ཡོང་བ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། མ་ཡོང་པ་སུ་རདེ་
དམ་གསུང་གྱི་འདུག གཅྱིག་མ་གཏགོས་ང་ཚའོྱི་སློབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་ཚུར་ཕབེས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཚུར་ཕབེས་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གན་རྒྱ་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་མཇུག་འདེད་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སློབ་
ཕྲུག་དའེྱི་མྱིང་ད་ལྟ་ཕྲན་བུ་དྲན་གྱི་འདུག་སྟ་ེངས་དུས་ཚོད་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་འཆར་
གཅྱིག་སྟ་ེད་ལ་ོཡྱིན་ན་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛམོས་ག་ོསྱིག་གནང་བ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་སློབ་ཕྲུག་དང་། 
ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བསགས་བརོད་གནང་བ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྱིགས་
ལམ་འདུ་འཛོམས་འདྱི་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་འབྲེལ་བའྱི་སན་ཐ་ོཞྱིག་འབོར་སོང། དེའྱི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་



23 
 

མང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པར་འདྱི་གསུངས་འདུག ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་ལྟ་གྲུབ་རྒན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སློབ་ཚན་གཞན་འཁྱིད་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་ཚརོ་ཡང་རྱིགས་ལམ་
བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་དང། སྱིར་བཏང་རྱིགས་ལམ་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་མང་ཙམ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་ད་ེག་རང་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་འཛནི་
གྲྭ་ཚར་རསེ། ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་རྱིང་རྒན་ལགས་ཚོར་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སླབོ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་སོང་བརྡར་ད་ེརྱིགས་སློབ་གྲྭ་ས་ོ
སོའ་ིནང་ལ་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ད་ེསློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ། ཚན་རྱིག་གྱི་དགེ་རྒན་ཏ་ེརས་སོར་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དངོས་
ཁམས་དང་། ཨང་རྱིས་སོགས་ཀྱི་དག་ེརྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་རདེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བདོ་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཚན་
རྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་སོན་མ་ནས་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་དང་ད་ལྟ་བསྡུར་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་
ཆར་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཁོན་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོ
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ཕྲུ་གུ་ལ་ཆུང་དུས་ནས་སློབ་གསོ་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ། སློབ་གསོ་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་སོན་རྒྱུ་གལ་འགངས་
ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕ་མ་ཚོས་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་སོན་རྒྱུ་དང་། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་རྒན་ལགས་ཚོས་སློབ་གསོ་སོན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་སློབ་གསོ་སོན་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་ང་ཚོའྱི་
བཤད་རྒྱུན་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཨང་རྱིས་ས་ོབ་ོདང་ཚན་རྱིག་ས་ོབ་ོཡདོ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཁབ་བསད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ས་ོབ་ོ
ཡྱིན་ས་རདེ་བསམ་པ་དང་། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་ཡོད། ང་ཨང་རྱིས་ཡག་པ་ོམེད་བསམ་པ་ད་ེད་དུང་ངའྱི་སེམས་པའྱི་ནང་
ཡོད། སེམས་ཁམས་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ཀྱིས་ཁད་པར་ཏན་ཏན་བཟ་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དརེ་བརྟནེ། ཚང་མས་ཕྲུ་གུ་
ལ་སླབོ་གས་ོསནོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ནན་ཏན་བས་ནས་སནོ་དགསོ་པ་འདྱི་གནད་འགག་རདེ་འདུག ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་
གུ་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ལ་ཁད་པར་ཏན་ཏན་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོར་དགོས་མཁ་ོགང་ཡོད་པ་ད་ེགསོ་
སོང་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡་་་༡༢ སྐབས་སུ་ཚན་
རྱིག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཨང་རྱིས་ལ་དབྱིངས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཨང་རྱིས་སུ་ལ་དབྱིངས་འདུག རས་
སོར་རྱིག་པར་སུ་དབྱིངས་འདུག དངོས་ཁམས་རྱིག་པར་སུ་དབྱིངས་འདུག ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་འདྱི་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་
གཟྱིགས་སོང་གནང་ནས་གསོ་སོང་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། དངོས་གནས་དགོངས་
འཆར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་དརེ་གང་གནང་རྒྱུ་འདུག་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡྱིན། དེས་མ་ཟད། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ང་རང་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་གྲྭ་མཐ་ོབའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་ཐུག་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་
བྱུང་དུས་ངས་ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་འདམེ་པའྱི་སྐབས་སུ། དངསོ་གནས་ས་ོསོས་སློབ་སོང་
བེད་པའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ས་ོས་ོར་ོར་ོད་ེཚ་ོསློབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁེད་རང་
གྱིས་མ་འདྲ་བ་གང་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། སློབ་སངོ་ཐོབ་པའྱི་རེས་ལ་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་
ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཞབས་འདེགས་གང་འདྲ་ཡག་པ་ོསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་
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ཡོད། ཐེངས་ཤྱིག་ང་རྱིས་དང་ཚོང་རྱིགས་ས་ེཚན་ནང་ཡདོ་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་ཐུག་སོང། དའེྱི་ནང་ཨང་རྱིས་ལ་ཞེད་མཁན་
མང་པ་ོའདུག ང་ཚའོྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཨང་རྱིས་དག་ེརྒན་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་པས། ཁེད་རང་ཚསོ་ཨང་རྱིས་
དཀའ་ངལ་འདྱི་མེད་པར་བཟ་ོདགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློབ་གས་ོམུ་
མཐུད་ནས་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དག་ེརྒན་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལ་ོཤས་སོན་ནས་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། 
སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚགས་ཚུད་པ་ོའག་ོབསད་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་སློབ་གྲྭ་ར་ེ
རེའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དུས་ཚོད་བཏོན། མཉམ་དུ་འཛོམས། གོས་བསྡུར་གནང་། ག་ོབསྡུར་སང་བཤད་གནང་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་སྟབས། ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏངོ་ཆདེ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག སློབ་ཚན་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཡོད་པས་
སློབ་ཚན་ར་ེར་ེནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ར་ེར་ེདགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། གང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚགས་ཚུད་དུ་གཏངོ་བར་ང་ཚསོ་བསམ་
བ་ོཏན་ཏན་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ད་ེད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དག་ེརྒན་ལ་གཟེངས་
རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་མཚུངས་བསྡུར་དང་འགན་བསྡུར་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་རྱིགས་སློབ་
གྲྭའྱི་ནང་མེད་པར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོམཉམ་དུ་བེད་སྒ་ོགང་འདྲ་
ཞྱིག་སལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཡག་ཤོས་འདྱི་ད་ེརེད་ཟརེ་ནས་མྱིང་འདོན་བ་རྒྱུ་མེད་པར། ཚང་མ་གང་སྒང་ལ་སོར་ཐུབ་རྒྱུར་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཡང་བསམ་བ་ོ
མང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེདགེ་
རྒན་གྱི་ཕག་ལས་རླབས་ཆནེ་པ་ོདརེ་ཆ་ེམཐངོ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དང། འཛམ་གྱིང་ནང་ཡྱིན་ནའང་
ས་ོསོའ་ིལས་རྱིགས་གང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དརེ་བརྟནེ་ང་ཚའོྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་འདྱི་ཆེས་མཐོང་རང་དམྱིགས་ཏ་ེདེར་དཔག་པའྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་ཉམས་
ཞྱིབ་བས་ཏེ་གང་འདྲ་ཕུལ་ན་ལེགས་པ་འདུག་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སློབ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདརེ་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་བསམོས་འདྱི་མཇལ་ཡངོ་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གཙསོ་པའྱི་ངང་ཆ་ེདང་། འག་ོལས་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་གང་ལྟར་འཇནོ་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀྱིས་དཀའ་ལས་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ད་ེམཚནོ་གྱི་འདུག ཚང་མ་ལ་ལེགས་གསལོ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཟརེ་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ་ད།ེ ང་རང་
ཚ་ོབོད་པ་རང་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་བདོ་ཆགས་འཇྱིགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལས་ལྷག་
པའྱི་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་མེད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་འདྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དང་མ་གནས་ད་ེ
ཡང་ཤེས་རྱིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དུས། ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་འག་ོལས་ཡོངས་རོགས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་རག་
པ་འདྱི་ག་ོསྐབས་དང་བསྐལ་པ་བཟང་པ་ོཞྱིག་རེད་དེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འགན་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་འདྱི་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་ས་ཤོར་ནས་མྱིའྱི་ལུང་པར་བསླེབས་ནས་ཧ་ཅང་ཐབས་སོ་པོའ་ིགནས་སྟངས་བྱུང་བ་རེད་དེ། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སེ་མང་པ་ོཞྱིག་བསར་གསོ་བ་རྒྱུ་
དང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོབོད་རང་གྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆསོ་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སབོ་གནང་རྒྱུར་སོགས་
པའྱི་ཆེད་དུ་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་མཛད་པ་སོགས་མྱི་རབས་གོང་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ། དཀའ་བ་དཔྱད་
ནས་ངལ་བ་དང་དུ་ལེན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་པ་དའེྱི་གྲུབ་འབྲས་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག དཀའ་ལས་ད་ེའདྲ་བརྒྱབ་པར་བརྟནེ་
ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་དུང་
ཡང་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱག་དགོས་པའྱི་བར་སྟོང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཁ་བསྐོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་
ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཐོག་འདྱིའྱི་ལས་འགན་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག འོས་འགན་རེད་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྐབས་དེར་ཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ལྷག་པར་དུ་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེཚ་ོནང་ལ་གཞོན་སེས་ཡར་འཛུལ་མཁན་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་
རྱིམ་པས་ཐོན་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་སློབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེཡང་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཚོགས་
ཆེན་འཚོགས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ད་ེཚ་ོགེང་སློང་དང་། ཐག་
གཅོད། མ་འངོས་པར་གང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཕལ་ཆེར་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་དེའྱི་ནང་ལ་
ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་ཕར་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་དང་། ཛ་དྲག་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ལས་ཀ་
བདེ་དགོས་པ་ད་ེརདེ། ད་ེནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེཚ་ོནང་ལ་ང་རང་ཚ་ོམྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་ཕྱིན། མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་གངས་
ཀ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཉམས་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་
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བསླེབས་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོཚ་ཚ་འུར་འུར་གཅྱིག་གནང་དགོས་
རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། སྱིར་བཏང་གནང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ། ང་ཚོས་ཡར་འགྱིག་གྱི་
འདུག་མར་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལྷག་བསད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་དངོས་གནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ནས་གནང་དགོས་
རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་གཅྱིག་བས་ན་ང་ཚསོ་སྐད་ཆ་ད་ེའདྲ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། 
དབ་ེའབེད་དང་། ཕགོས་རྱིས་འདྲ་བོའ་ིསྐད་ཆ་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རེད་དེ། དནོ་ང་ོམར་ང་རང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཤོར་ནས་འདྱིར་བསླེབས་ཏ་ེ
ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་འདྱི་བསར་གས་ོབ་རྒྱུ། ང་རང་ཚ་ོརྐང་པ་སྒང་ལ་ལང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕོག་
འག་ོརྒྱུ་དང་། ཧ་ཅང་གྱིས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བདག་དབང་རདོ་ཡངོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོ
རང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཁ་གཙང་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག སློབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོཕར་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས། ང་རང་ཚ་ོརང་གྱི་བོད་ཕྲུག་གང་ཡོད་པ་
རྣམས་ཕགོས་གཅྱིག་ཏུ་བླུགས་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟ་ལས་བསམོས་ཀྱི་
ཤོག་ལྷ་ེདང་པའོ་ིནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་བརྒྱ་
ཆ་ད་ེཚ་ོབསོམས་ཡོང་དུས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་བརྒྱ་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་མཐནོ་པོ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་
ང་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་ད་ེལྟར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོར་ེལ་ོརེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེཚ་ོཡར་འཕར་སོང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་གངས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་
ཆ་འདྱི་མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན། གཞན་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་ཡར་འཕར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱིས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ། ད་ེནས་ལྷག་པར་དུ་
ད་ནང་ང་ཚོས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་སུ་རྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ལས་ཀྱི་སེ་མོ་བ་དེ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་སོང། བསགས་བརོད་ཡདོ། དགངོས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརདེ། ད་ེབཞྱིན་སློབ་གྲྭ་གཞན་
པ་ཁག་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་དང་ལས་ཀྱི་སེ་མོ་བ་ཚོས་ཀང་ད་ེད་ེབཞྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་
འབད་བརནོ་ཧུར་ཐག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་དེར་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལས་བསོམས་ཤོག་ལྷེ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐ་ོསློབ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་སློབ་
ཕྲུག་གངས་ ༢༩ ཙམ་ཡོད་ས་རེད། དེ་དག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་རེས་ལས་གཞྱི་འདྱི་མཇུག་སྱིལ་གྱི་ཡོད་
གསུངས་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱི་མཇུག་སྱིལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་བྷུན་ཏར་རང་ལ་ད་དུང་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་གཞྱི་གཞན་པ་འག་ོའཛུགས་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ལས་འཆར་འདྲ་བོ་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དམྱིགས་
བསལ་ཟུར་བཅད་ཀྱི་ས་དམྱིགས་ཁ་ཤས་རག་འདུག དཔེར་ན། སྟོང་པ་གཅྱིག་རེད་འདུག འདྱི་ ༢༣ དེར་གཅྱིག་རག་འདུག ད་
ལྟའྱི་ཟུར་བཅད་ཀྱི་ས་དམྱིགས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཕྱིན་ཏ་ེས་དམྱིགས་ཆ་ཚང་བསྐོང་ནས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་དེ་ཚོའྱི་ས་དམྱིགས་ཏག་ཏག་སྐོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚོ་བསྐོང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་ང་
ཚོས་སྐོང་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དང་། ཡར་མར་གསལ་བསགས་གནང་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་གནང་དགོས་འདུག ང་ཚོས་ངེས་
པར་དུ་ས་དམྱིགས་ད་ེཚ་ོསྐོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པས་ད་ེཚརོ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་ཡང་བེད་ཀྱི་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་དེ། སློབ་དེབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དང་སློབ་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་དཔར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་
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གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་ཐག་ཉེ་ས་དེ་ཚོ་དང་ཡར་མར་བེད་དུས་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་
འགྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག་སྟེ། ཕར་ས་ཆ་མཐའ་འཁབོ་དང་། མཐུན་རནེ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་ས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་སློབ་དེབ་འདྱི་ངེས་
པར་དུ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མགོགས་པརོ་གཏོང་དགསོ་པ་དང་། སློབ་དབེ་འདྱི་འབེལ་འབལེ་ལྷུག་ལྷུག་བདེ་སདོ་གཏང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་སློབ་དབེ་ད་ེཚ་ོཏགོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅེས་ང་ཚོ་ཡར་མར་འག་ོ
སོད་དུས་ད་ེའདྲ་ཤོད་མཁན་བྱུང་སོང། དེར་བརྟེན་ངེས་པར་དུ་སློབ་དེབ་འདྱི་ས་ཆ་མཐའ་འཁོབ་ད་ེཚོའྱི་ནང་གྱི་སློབ་གྲྭ་དེ་ཚོར་
འབེལ་འབལེ་ལྷུག་ལྷུག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་ད་ེགནང་རགོས་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་བགོ་གེང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བནོ་དབུས་པའྱི་གཤམ་འོག་ལས་བེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ལས་དནོ་ཚང་
མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག་ཟེར་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བག་ོགེང་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱས་པ་ོ
ད་ེའདྲ་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ལ་མང་པ་ོད་ེའདྲ་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
བྱུང་སོང། དང་པོ་དེར་ང་ཚོ་སྱིར་བཏང་ས་བགོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས། ས་གནས་མྱི་མང་གྱིས་ང་ཚ་ོའདྱིར་
གོས་ཚོགས་སུ་བསླབེས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལའང་སན་ཞུ་ཞྱིག་འབརོ་སངོ། ད་ེངསེ་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་དགསོ་ཟརེ་ནས་
སན་ཞུ་ཞྱིག་འབོར་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཀུ་ལུ་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་བསད་པ་
རདེ། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་མ་ན་ལྱི་རང་ལ་ཡདོ་པའྱི་སློབ་གྲྭ་འདྱི་མ་གཏོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལ་ོ
ཁ་ཤས་སོན་ལ་སློབ་གྲྭ་འདྱི་སྒོ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཁབ་ཅྱིག་ཕེབས་འདུག རེས་ནས་ཡར་ཞུ་བ་འཐེན་པ་དང་དེ་འདྲ་མང་པ་ོབས་
ནས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་སྒ་ོམྱི་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེའདྲ་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས། ས་གནས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་ལབ་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཀུ་ལུ་རོང་གྱི་ས་ཁོངས་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་



28 
 

གནས་སྟངས་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སློབ་གྲྭ་དེར་མཚོན་ན། དག་ེརྒན་རེད། ད་ེབཞྱིན་
ཕ་མ་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཚོར་སོང། ཁ་ོརང་ཚོས་འགན་མང་པ་ོཞྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་ར་ེབ་ལ་ཀུ་ལུ་ཁུལ་ལ་ངེས་པར་དུ་ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་གཅྱིག་མཐའ་མ་ཆགས་
ཡོད་པས། མ་ན་ལྱི་སློབ་གྲྭ་ད་ེསྒོ་རྒྱབ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས། ཕོགས་བསོད་ལ་
འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེལྟར་གསུངས་གནང་སོང་། རེས་སུའང་འབོད་བསྐུལ་ད་ེའདྲ་འབོར་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ངསེ་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེང་ཚ་ོབྷུན་ཏར་དག་ེའོས་སློབ་གྲྭ་ཟེར་
བ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་འཆད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟེ། དོན་དམ་
པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་ས་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་ནས་སློབ་གྲྭ་ད་ེཉོས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
དེའང་ཐ་དད་རེད་ལ། མདོར་ན་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་རྱིང་ལ་འགོ་སོང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་བཟ་ོ
བཅོས་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་། འཛིན་ཆས་སྱིག་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ས་གནས་སུ་འགོ་
བའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཕོགས་བསོད་བེད་སའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་གང་ཡང་སྱིག་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ང་འགོ་
དགསོ་ཡདོ་ཟེར་ནས་ཨུ་ཚུགས་གང་ཡང་ཞུས་མདེ། ཡྱིན་ནའང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བདེ་སདོ་མ་བྱུང་ནས་ཧ་ཅང་ཡུན་རྱིང་
པ་ོའགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་འདྱི་ང་ཚོས་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་མེད་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་
ཅྱིག་དང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་ས་ཁུལ་
རང་ལ་ཡོད་པའྱི་པ་ཏྱི་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ད་ེསནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཁོན་ཆནེ་པ་ོརེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ས་གནས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་བེད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༣ འདུག དེའྱི་ནང་ནས་བོད་པ་ཉུང་ཤས་
ལས་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ནས་གཞུང་
ལམ་རྒྱ་བསེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ། ས་གནས་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་མའྱི་གུན་ཚབ་དང་འགོ་
ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གོ་སོང་། འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་མ་བཤད་ནའང་། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་འགན་
ཡོད་མཁན་ཚང་མས་མཁེན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལའང་མ་འོངས་པར་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་
ཐུགས་བསམ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ཐབས་ལམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་འཚོལ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་
བརནོ་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རདེ། འབྲལེ་ཡདོ་ཀྱི་ས་ེཚན་རདེ། ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་ང་རང་གཏན་འཇགས་སོད་སའྱི་ས་གནས་ཅོན་ཏཱ་རའྱི་སཾ་བ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭ་འདྱི་ཉེ་
ཆར་སྒ་ོབརྒྱག་རྒྱུ་རེད་ལབ་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་ཚོགས་རདེ། ས་གནས་ལ་དའེྱི་སྐོར་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོབས་ནས་གསུངས་
ཀྱི་འདུག་ལ། སན་ཞུ་ད་ེའདྲ་ཡང་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་
ན་སློབ་གྲྭ་འདྱི་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་ཡན་ཆད་སྒོ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་ཆ་འདྱི་ས་བབས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་ལ། ས་ཁོན་ཡང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོའཛིན་གྲྭ་ལྔ་
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པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཚ་ོསེ་ཚན་ག་པར་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་
སྟངས་ཅྱིག་ལ། ས་གནས་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་ནའང་སྱིར་དང་ཅོན་ཏཱ་ར། ས་ེདག་ེབཅས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་ཡོད་
པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེཚརོ་མཚནོ་ན། ཅོན་ཏཱ་རར་ཡདོ་པའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁོངས་ལ་སློབ་ཡོན་ཟེར་དགོས་ནའང་། ཟས་གསོ་མནལ་མའྱི་
མཐུན་རེན་ལབ་དགོས་པ་རདེ། འདྱི་སདོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་ཟླ་སྱིལ་
བཏང་གྱི་ཡོད་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཟེར་ནས་སེམས་འཚབ་བེད་སོད་མཁན་ད་ེའདྲ། ཁ་སང་སོན་མ་སཾ་བ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་
བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཟླ་སྱིལ་གཏང་གྱི་རེད་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡང་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་ན། དགོངས་
བཞེས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་སྒོ་བརྒྱག་རྒྱུ་མྱིན་དུས་དེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ས་གནས་ལ་ཕོགས་བསོད་ཕྱིན་པའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་
དགསོ་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་བཤག་བཅོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བསླབེས་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་
ཐགོ་གྱི་མྱི་མང་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚབ་ཀྱི་ངསོ་ནས་ས་ཡྱིག་མང་པ་ོབརྒྱབ་ནས་སན་ཞུ་གཏོང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། འདྱིའྱི་ཚརོ་
བ་དེའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་རྒྱུར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་བཞེས་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་དང་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཚང་མར་
བསགས་བརདོ་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་དང་དགངོས་འཆར་ནང་འདྱི་རདེ་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ
ཚང་མས་ཡོངས་གགས་སུ་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐབས་ལ་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་ལོ་
གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་མ་སྒུག་པར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་
བཞྱིན་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་འཆར་སལེ་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆནེ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ད་ེརང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོསློབ་གྲྭ་ཁག་ས་ོསོའ་ིནང་ནས་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་
གཉྱིས་པ་དེར་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཁུལ་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་བང་བསྱིགས་ནས་འཆར་གཞྱི་འག་ོ
བཙུགས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཉྱིས་པ་ནྱི་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་སོང་བརྡར་ཁང་ད་ེདང་འབྲེལ་
བའྱི་སྐོར་ལ་རདེ་འདུག མྱིང་ད་ེལ་བྷུན་ཏར་འཁདོ་བསད་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས་སློབ་ཕྲུག་ཚསོ་སློབ་སོང་གནང་ཡུལ་ཚང་མས་
མཁནེ་གསལ་ལྟར། ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་མཐ་ོསློབ་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དག་ེའསོ་སོང་བརྡར་ཁང་འདྱི་མཇུག་བསྱིལ་
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བ་ཡྱིན། ད་ེམཇུག་བསྱིལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོནྱི་དག་ེའོས་སོང་བརྡར་ཁང་ནས་ཐནོ་པ་དང་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོསློབ་གྲྭ་ཁག་
ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་ཀ་སོད་དགོས་པའྱི་འགན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལམ་
ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟའྱི་ཆར་སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་ད་དུང་ད་ལྟ་ཆོད་གན་ཐོག་ལ་
ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་རེས། ང་ཚོར་དགེ་རྒན་འདང་ངེས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང། ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟ་དག་ེརྒས་གས་ོསངོ་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
མེད་པས། ང་ཚསོ་དག་ེའསོ་མཐ་ོསློབ་ད་ེབཞྱིན་མཇུག་བསྱིལ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དག་ེའསོ་སོང་བརྡར་ཁང་
འདྱི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་མཐ་ོསློབ་ནས་འཛནི་སངོ་གནང་སྟ་ེཁངོ་ཚོའྱི་སོང་བརྡར་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྷུན་ཏར་དང་འབྲེལ་བའྱི་དགེ་འོས་འདྱི་མཇུག་བསྱིལ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ 
༥ པའྱི་ནང་ང་ཚའོྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེནས་དག་ེའསོ་ཐནོ་པ་དང་། ཉ་ེབའྱི་རྱིག་གནས་རམས་འབམས་པ་དང་དག་ེརྒན་འསོ་སོང་གཅྱིག་
ལྕགོས་ཐནོ་ཏ་ེཁག་མ་འདྲ་བ་གཉྱིས་བཅས་སློབ་ཐནོ་པ་གངས་ ༢༩ ཞྱིག་བྱུང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༩ ད་ལྟ་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཕག་ལས་གནང་མུས་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་འདྲྱི་གསུམ་པ་ནྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ཞྱིག་ནས་ལོ་
ལྟར་ས་མྱིག་གཅྱིག་ང་ཚོར་ཐོབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་འཕར་མ་
གཅྱིག་ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོར་སན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་འདྱི་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་ས་མྱིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཞུ་ཅེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Civil Engineering དང་རས་སོར་རྱིག་པའྱི་ Engineering འཕྲུལ་ལས་ Engineering ད་ེ
འདྲའྱི་ས་མྱིག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མེད་པས། ས་
མྱིག་འགེང་ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སློབ་དབེ་དང་འབྲལེ་བའྱི་སྒ་ོནས་གསུང་གྱི་
འདུག ང་ཚསོ་ས་གནས་ད་ེའདྲ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་ཁ་ཤས་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག སློབ་དེབ་ཏག་ཏག་
འབརོ་གྱི་མེད་པ། དཔརེ་ན། ང་ཚསོ་བྱིས་སྒྲུང་མང་པ་ོཞྱིག་འགེམ་སེལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་
གནང་། ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་ནས་འགེམས་སེལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་དུང་ཚགས་ཚུད་ཏུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་དོན་
ཐོག་ལ་ཁ་སང་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་བྱུང་སོང། འདྱི་ནྱི་སློབ་དེབ་ཏག་ཏག་འབོར་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་སློབ་དེབ་ཀྱི་
གངས་འབོར་ག་ཚོད་མང་མང་འགྱིམ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འཆར་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་ན་ལྱིའྱི་སློབ་གྲྭ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། མ་ན་ལྱི་སློབ་གྲྭ་འདྱི་གནས་དང་མ་གནས་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ལ་ཐུག་
བསད་ཀྱི་འདུག སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་ཉུང་དྲགས་ན་སློབ་གྲྭ་འདྱི་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་
པའྱི་རེས་ལ་དེར་དགེ་རྒན་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད། འདྱི་ལ་ལྟ་རྟོག་བེད་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་མཐུན་
རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་འདྱི་མང་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བདེ་
ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང། མ་ན་ལྱིའྱི་སློབ་གྲྭར་ངས་ཤེས་རྟགོས་ལྟར་ན། སནོ་འག་ོནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་
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བར་དུ་ཡོད་བསམས་སོང་། ད་ེད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འཕར་རྒྱུ་
དང་། དངསོ་གནས་ཚད་རན་པ་ོགཅྱིག་ལ་གནས་ཐུབ་ན། ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་གཞག་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སློབ་ཕྲུག་
གྱི་གངས་ཀ་ལྔ་ངག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད། དགོངས་པ་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཐག་
གཅོད་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་སོང་བརྡར་ཁང་འདྱི་གསར་དུ་
བཙུགས་གནང་ནས་མཐུན་རནེ་ཐགོ་འག་ོསོང་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ད་ལྟ་བདེ་སདོ་གཏངོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་གསོ་བསྡུར་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ཡར་བཀའ་ཤག་
ལའང་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ལ་ཕན་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྒྱུར་བཅསོ་ག་ར་ེགཏངོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་པ་ཏྱི་ཀུལ་ལ་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་
ལས་མེད་པ་དང་། ད་ེདཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་དང་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུར། ཐབས་ལམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་འཚོལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཏན་
ཏན་གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཾབ་ོཊ་ཅོན་ཏཱ་རའྱི་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་སྐོར་ལ་ཞུས་ན། ས་ཾབ་ོཊ་ཅོན་ཏཱ་རའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་མར་སྱི་ལ་ེ kilometre ཁ་ཤས་སར་ཅོན་ཏཱ་ར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་ལ་ང་ཚོའྱི་ས་ཾབ་ོ
ཊ་སློབ་གྲྭ་ཡོད་པ་དེར་སོན་འགོ་ནས་འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་བར་ཡོད། དེ་ནས་མར་སྐར་མ་བཅུ་ཙམ་ཕྱིན་རེས་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་
བཅས་སློབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་ཚོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མྱིན་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གོམ་པ་ཞྱིག་ས་ོསྐབས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱིས་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས་འདྱི་ཡང་ཉན་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གནང་དགོས་འདུག གོས་བསྡུར་གནང་དགོས་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
ཐད་ལས་ཀ་བེད་དུས་འཕྲལ་དུ་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འཇོག་རོགས་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚརོ་མང་པ་ོའབརོ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང། འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་ང་
ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཀྱི་རེད། སཾ་བོ་ཊ་ཅོན་ཏཱ་ར་སྐོར་ང་ཚོའྱི་
འཛནི་སོང་ནས་ག་ར་ེཐག་གཅདོ་ཞུས་ཡོད་ཟརེ་ན། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་བྱུང་བ་རདེ། འཛནི་
གྲྭ་ངག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཐ་ོགཞུང་ད་ེད་ལྟ་རྙདེ་མ་སོང། དའེྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་ཆ་ེབ་ས་གནས་
ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་མ་རེད། ཚང་མ་ས་གནས་གཞན་ནས་ཕབེས་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཤ་སྟག་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང། ད་ལྟ་འཛནི་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་
དུ་འཇོག་རྒྱུའྱི་ཐག་བཅད་པ་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། སློབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོས་གནས་གང་ནས་རེད་འདུག་བལྟ་
སྐབས། ཅོན་ཏཱ་ར་ས་ཾབ་ོཊ་ནང་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ས་གནས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སློབ་ཕྲུག་
ཉུང་ཉུང་ད་ེདག་ནང་གྱི་འཛནི་གྲྭ་ལྔ་པ་མན་ལ་ས་གནས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་བ་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ། ཕགོས་ཡོངས་ལ་གཟྱིགས་
ནས་ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་གྲུབ་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་གྲྭ་ངག་པ་དང་བཅུ་པ་བར་གྱི་སློབ་
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ཕྲུག་ད་ེཚ་ོགང་དུ་གཏངོ་གྱི་རདེ་གསུངས་པ་རདེ། འདྱི་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཁྱིམ་མཉམ་དུ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་
ན་ཡག་ས་རེད། སཾ་བ་ོཊ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བཏང་ན་ཡག་ས་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་ང་ཚོས་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་གྱི་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤེས་རྱིག་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཡོད། དེའྱི་སོན་དུ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་བསོམས་ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་བྱུང་། ད་ེཚ་ོཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་ངང་ཆེ། ད་ེབཞྱིན་གཤམ་འོག་གྱི་ལས་
བེད་དང་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་བཞུགས་པའྱི་དག་ེརྒན་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་བོད་པའྱི་མ་འོངས་སོན་ར་ཚོར་དམྱིགས་ནས་ལས་
འགན་ཧུར་ཐག་གནང་འདུག་པས། ད་ེདག་ཚང་མར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་པར་ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་ལས་དོན་ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སར་རྒྱུན་བཞྱིན་འགན་འཁུར་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ནྱི་ལོ་
སནོ་མར་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་
ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལའང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དབར་དུས་གུང་གསེང་ཚར་
ནས། ཡར་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་ལ་བདོ་ཡྱིག་སླབོ་ཁྱིད་བདེ་ཆགོ་གྱི་མེད་ཟེར་བའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དམ་དྲག་འག་ོབཞྱིན་པ་
རདེ། དགོས་དབང་ཞྱིག་གྱི་རནེ་པས་སླབོ་གྲྭའྱི་མྱིང་འདོན་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། དརེ་རྟནེ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་
སང་ད་ེརྱིང་གེང་བསད་བཞྱིན་པ། བོད་ཟེར་བ་འདྱི་གནས་དགོས་ན་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་
རྣམ་པ་ཚོས་མང་པ་ོགསུངས་ཚར་སངོ་བས་བསར་ཟླསོ་མྱི་དགོས་པ་དང་། ལ་ོསོན་མར་ར་ེབསྐུལ་ཞུས་པ་ད་ེཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་
གཙོས་པའྱི་ར་ཝང་ལའྱི་ཕོགས་ལ། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ Nepali སྐད་བཤད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་
བཤད་པ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་བཅས་སྐད་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་མ་འངོས་ར་ེབ་བརྒྱབ་ས་ད་ེ
ཁརོ་ཡུག་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ར་ཝང་ལའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁརོ་ཡུག་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་དང་། སློབ་གྲྭ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཇ་ེཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་གཙོས་པའྱི་ར་
ཝང་ལའྱི་ཁུལ་ལ་ཐད་ཀར་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དམྱིགས་ནས། ར་ཝང་ལའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འདྱིའྱི་ཕོགས་ཀྱི་དཔ་ེསྟོན་སློབ་གྲྭ་ནང་བཞྱིན་
བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁ་ེགཙང་འཇོག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད་ལ། ཡ་གྱིའྱི་མྱི་མང་ཚསོ་ཀང་ར་ེབ་ད་ེབེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ར་ེབསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་དེའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་གནང་སོང། ལ་ོགཅྱིག་ཕྱིན་དུས་དའེྱི་སྐོར་ལ་འཆར་
གཞྱི་དང་ལས་རྱིམ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོལྟ་བུར་བརྱིས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་ང་ཚོའྱི་
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བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མྱི་ལ་ོངག་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ། ཚད་
མ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་སོང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྱིགས་ལམ་སོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་
མངོན་པར་མྱི་གསལ་བའྱི་ཚུལ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ད་ོསང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལོ་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་
ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༠ ནང་ཁུལ་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་གནང་སོང་ལ། སོ་སོས་ཀང་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་དེར་བཅར་ནས་སློབ་
གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྱིགས་ལམ་རོད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་དང་། དགེ་བཤེས་དང་མཁན་པ་ོགཙོས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་
སློབ་དཔོན་ཚོའྱི་ལྷན་དུ་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་བགོ་གེང་བས་ནས་འགག་ར་ད་ེགང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད་དམ། སློབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་རྒྱ་གར་ལུང་པར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བོད་ནང་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་མཐ་ོསློབ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་རྱིགས་ལམ་གྱི་རདོ་པ་བདེ་པ་སོགས་དུས་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་མཐངོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བལོ་གྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་དུ་ད་ེམཐངོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་འགག་
ར་དང་སྟོང་ཆ་ད་ེགང་ལ་ལྷག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ངས་ཁོང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ ༡༨ མཉམ་དུ་བག་ོགེང་ཆ་ཚང་
གནང་དུས། འགག་ར་རྒྱུ་རེན་གཉྱིས་ལ་ཐུག་བསད་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་རེན་དང་པ་ོའདྱི་སློབ་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་འགན་འཛིན་དང་འཛནི་
སོང་གྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་རྱིགས་ལམ་དེར་དོ་དབྱིངས་མེད་པ་དང་། རྒྱབ་སོར་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག 
གཉྱིས་པ་ད་ེལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རྣམ་པ་ཚོས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཞོགས་པ་དང་དགོང་མོའ་ིཞལ་འདོན་བལྟ་རྒྱུ་དང་། བསང་གསོལ་
དང་མཛད་སྒོ་སོགས་ལ་དབུ་མཛད་ཀྱི་ལས་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་དང། ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་སྐོར་ལ་སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིའཛིན་སོང་དང་སློབ་སྱི། ངང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་
རྒྱབ་སོར་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་པས། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྟོང་ཆ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག སྟོང་ཆ་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཁོང་ཚ་ོམཉམ་དུ་བག་ོ
གེང་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངསོ་ནས་ལས་བསོམས་ལ་འགོད་རྒྱུ་བཟོས་པ་ཙམ་མ་གཏགོས། དོན་དམ་
པར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་སྱིང་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་སོན་དང་། རྱིམ་པ་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ནས་དེར་ད་ོ
སང་གང་ཡང་སད་མེད་པ་ད་ེམངོན་གསལ་དོད་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་བེད་པ་ད་ེནྱི་ལས་
བསོམས་ལ་འགོད་དུས་མཛེས་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཀང་ཕྱི་ལ་མཐུན་རེན་མ་རག་ན། རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་འདྱི་ལོ་ག་ཚོད་ལྷག་
ནའང་ལྷག་བཅུག་པ། ཕྱི་ནས་མཐུན་རནེ་སོར་མཁན་ཞྱིག་བསླབེས་སངོ་ན། རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛམོས་ཤྱིག་བདེ་བསད་པ་མཐངོ་
རྒྱུ་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གང་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་
བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚོས་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྐྲུན་ཡོད། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆེད་དུ་བཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ངར་
ངར་ཤུགས་ཤུགས་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིའྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ལག་པ་བཟེད་
མྱི་དགསོ་པར་ཤེས་རྱིག་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་འགན་ཞྱིག་འཁུར་ནས་ལ་ོལྟར་འཆར་ཅན་ཚགོས་ཐུབ་རྒྱུ་དང། ཚགོས་པའྱི་སྐབས་ལ་
ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་ཁརོ་ཡུག་དང་སློབ་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཙམ་འཁྱིད་ནས་ཡོང་བ་དསེ་རྱིགས་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་གང་
ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཚོ་ལས་བསོམས་རང་གྱི་ཆེད་དུ་དང་ཡར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་རང་རེད་
འདུག་མ་གཏོགས། སློབ་ཕྲུག་གྱི་བརྒྱུད་ལ་འཇགས་པ་ཞྱིག་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་ལ་མ་
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གཟྱིགས་པར་སློབ་གྲྭ་ཡག་པའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ལགེས་པ་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་བཅུ་ཙམ་འཁྱིད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རྱིག་པ་
འཕེལ་གྱི་རེད། ཁ་ོཚོས་དེར་མྱིག་དཔ་ེཡང་བལྟ་ཡྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་ར་ེར་ེནས་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཙམ་འཁྱིད་ནས་ཡོང་
བ་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ར་བའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོས་ལས་བསོམས་བཀོད་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། གང་
ལྟར་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ཀྱིས་མཐངོ་ཚུལ་ད་ེལྟར་མཐངོ་སོང་ལ། དརེ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་ཚ་ོལའང་མཐངོ་ཚུལ་ད་ེལྟར་འདུག ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཁུར་མཉམ་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་
སློབ་འདྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་འཕ་ོའགྱུར་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྐབས་དགོས་མཁ་ོལ་བལྟས་ནས། ག་ར་ེཞུས་ན་ཐུགས་མཉེས་པ་ོ
བདེ་ཀྱི་འདུག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དངསོ་གནས་ཀྱིས་ལག་ལནེ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྱིགས་ལམ་དའེྱི་སྐརོ་ལ་མྱི་ལ་ོ
ངག་བཅུ་ལྷག་གསུངས་ཚར་བ་རདེ། ད་ལྟ་ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ་ཚོའྱི་སནོ་མ་རདེ། སནོ་མ་ནས་འཐུས་ཤོར་བཏང་ཚར་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེརྱིང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ངང་ཆ་ེདང་། ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ་ཆ་ཚང་གྱི་ཐགོ་ནས་སླབོ་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིནང་གྱི་
འཛནི་སོང་འགན་འཁུར་བ་ཚོར་བསྐུལ་མ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚསོ་ར་ེབསྐུལ་དང་། ས་ོསོའ་ིམཐངོ་ཚུལ་ཆ་ཚང་
ཐགོ་ནས་བསམོས་ཚགི་ཡྱིན། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་བག་ོགེང་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚརོ་ག་
ཕགོས་ས་ོབ་ོའདུག བསད་ས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔནོ་ནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག 
གཞན་གང་དུ་སོང་ཡང་ཏོག་ཙམ་སླེབ་བསད་ཀྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོཆ་ཚང་གྱིས་རྱིགས་ལམ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཐབས་ལམ་ད་ེའདྲ་
བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག དབུས་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་སློབ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཆ་ཚང་གྱི་ཐགོ་ནས་དའེྱི་མཐུན་རེན་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སེམས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་གཅྱིག་བས་ན་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་ངང་ཆ་ེརྣམ་པ་ཚསོ་མཁནེ་
གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་མང་དྲགས་ནས་ལྷོད་ཡངས་འག་ོསྱིད། སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་འགན་ད་ེ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་སྒོ་ནས་འཁུར་རོགས་གནང་ཞེས་ར་ེབསྐུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་ེབསྐུལ་གཉྱིས་པ་ད་ེནྱི་ཁ་སང་
སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསམོས་བལྟས་བའྱི་སྐབས་དང་འབྲལེ་ནས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཆསོ་ལུགས་དང་
མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་ཅེས་པ་དའེྱི་སྐོར་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་འབྲལེ་བའྱི་བཟང་སདོ། ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་
ལྟོས་པའྱི་བཟང་སོད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ར་བའྱི་ད་ལྟ་ Secular 

Ethic ཟརེ་བ་འདྱི་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་པ་དེའྱི་སྐརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གཙ་ོབ་ོནྱི་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་གསུང་བསྒྱུར་དག་ེབཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྱིན་པ་ལགས་དང་། དག་ེབཤེས་བ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་གཉྱིས་
ཀྱིས་ཨ་རྱིར་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ེགནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བཀག་བཀག་བས་ནས་འགོ་
བསད་ཀྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་འབྲེལ་བ་
ཟརེ་བ་འདྱིས་ནུབ་ཕགོས་པའྱི་མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་ད་ེརན་པ་ོམྱི་འདུག་ཅསེ་ཁ་ོརང་ཚོར་ཁག་ཡོད་པ་
མ་རེད། འཇྱིག་རྟནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ། ཚང་མ་དཀནོ་མཆོག་གྱིས་གནང་བ་རེད་ཟེར་དུས། དཀོན་མཆགོ་དང་
མ་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་ཞུས་པའྱི་དབེ་དའེྱི་ཁ་བང་གྱི་
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ནང་ནས་གཉྱིས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་བཟང་སདོ་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་ཞསེ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ། ཡང་ན་བམས་བར་ེགཞྱིར་
བཞག་པའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཟེར་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་ཡར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་འདྱི་གསལ་པ་ོམཁེན་གྱི་མྱི་འདུག སློབ་གྲྭ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད། ཁ་
ཤས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་ཐ་སད་ཆ་
ཚང་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་མཉམ་དུ་གལ་ཆེ་བའྱི་བགོ་གེང་འགོ་དུས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོར་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཁ་སང་
ལས་བསམོས་སྐབས་སུ་མཐངོ་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་ལྟསོ་པ་ཟརེ་ནའང་རདེ། 
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཟེར་དུས་རོངས་དད་ལ་མ་ལྟོས་པ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དད་པར་མ་ལྟོས་པ་སོགས་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་འདུག ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པ་ཟརེ་བ་འདྱི་ར་བ་ལྟ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མ་འབྲེལ་བ། མ་བརྟནེ་པ། མ་ལྟོས་པ་ད་ེཚོར་
ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟར་རེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྱིན་པ་ལགས་དང་དགེ་
བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་
སྐབས། ཁོང་ཚོར་དོགས་གནད་ཅྱིག་གཏན་འབེབས་བེད་མ་ཐུབ་པར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིད་
ཚིམས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་རེད་ཅེས། འདྱི་མྱི་ཆོག་ཟེར་ན་ཁེད་རང་ཉེན་ཁ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། མཛེས་མཛེས་བས་
ནས་བསད་པ་མ་གཏོགས་བཀའ་དེའྱི་སྱིང་དོན་དང་ནང་དོན་འདྱི་ལ་ཐབས་གང་དུ་འབད་དགོས་པའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་མྱི་
འདུག ཤེས་རྱིག་གྱི་ཕལ་ཆེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ཤེས་རྱིག་གྱི་གཏན་འབེབས་ཁ་ཤས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་མ་གཏོགས། མཁས་པ་གཅྱིག་དང་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་བརྡར་ཤ་
བཅད་བཞག་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་རུབ་རུབ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་སར་རྒྱུན་ནས་སྐད་གཏོང་དགོས་ད་ེསུ་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེམཁས་དབང་རང་གྱི་མྱིང་བཏགས་ནས། གང་དུ་སྐད་གཏོང་དགསོ་ཡོད་ནའང་ད་ེག་རང་སྐད་གཏང་བསད་པ་ད།ེ ང་
ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་ན་འདདོ་པ་གང་ཡང་ཚམིས་ཀྱི་མྱི་འདུག གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཁས་པ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཤྱིག་སད་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚསོ་འདདོ་པ་ཁངེས་ནས་མཁས་པ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཐག་ཆདོ་ཡྱིན་ཞསེ་
གསུངས་ཀྱི་འདུག ངས་སྱིར་བཏང་གནས་ལུགས་གཞན་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཏ།ེ ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ལ་མཁས་པ་རེད་ཅེས་མྱིང་བཏགས་བཞག་མཁན་ད་ེད་ེཚོའྱི་གས་ཀྱིས་ནང་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཡྱིད་ཚིམས་པ་རང་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་རྣམ་པ་ཚོས་རྟག་པར་མྱི་གཅྱིག་ལ་བོས་འགེལ་ནས་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་
ཁབ་ཞྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ཐག་ཆོད་དེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཐག་ཆོད་ཆགས་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་ནང་དོན་རྱིག་པར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་རྱིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་མཁས་པའྱི་མྱིང་ཡོད་མཁན་དང་། མྱི་ཚ་ེཧྱིལ་པ་ོནང་ཆོས་ལ་དཔྱད་པ་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོ
སྐད་གཏངོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། སྐད་རྱིགས་གཞན་ཤེས། ནང་ཆསོ་ལ་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་ཙམ་སོང་མཁན་ད་ེཚ་ོ
མཁས་དབང་ཡྱིན་ཞེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ལྐུགས་པས་ལྷ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག སོང་
ཙང་ད་ེའདྲ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ད་ེརྱིང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་བསར་དུ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་
ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་
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བཏང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཆོད་གན་ད་ེཚོའྱི་གལ་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག་གསུངས་གནང་སོང་། ན་ནྱིང་ངས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཐེངས་གཅྱིག་སྐུལ་
བའྱི་སྐབས་ལ། སློབ་གྲྭ་ཁག་ངག་ཙམ་རྱིས་བང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་བངས་ཚར་དུས་ཁ་ོཚ་ོཆོད་གན་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་བསམ་བ་ོབཏང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་གཏོང་
བའྱི་སྐབས་ལ་ར་བའྱི་ང་དགེ་རྒན་བེད་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དགེ་རྒན་བེད་མོང་ཡོད་མཁན་
ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ལ་ཆེས་མཐོང་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་བ་ོའཚབ་ཞྱིག་བྱུང་། ཆོད་གན་གནང་
མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་ཚོས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཁུར་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འཛུལ་མཁན་ཚ་ོས་ོས་ོདང་པ་ོཉྱིད་ནས་ཆ་རནེ་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོམ་འཛུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཆ་རེན་ད་ེདང་པ་ོཉྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཤུགས་ལ་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གོ་འགོ་ཡྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབྲ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྲ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསོམས་དང་སྦྲགས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་དང་དགོས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཐགོ་མ་དརེ་ང་ཚའོྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་སྦྲགས་ནས་ང་ཚའོྱི་ནང་པའྱི་ཆསོ་ཚད་
མ་རྱིག་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ། དཔེར་ན། བདག་མེད་ལབ་པ་ལྟ་བུ་དང། ད་ེབཞྱིན་དངོས་པ་ོཟེར་བ་ལྟ་བུའྱི་ཚིག་མཐོན་པ་ོགང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚོས་བལྟས་བ་ཡྱིན་ན། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ཨརྱ་ད་ེཝས་བར་སང་གྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དང་། ད་ེབཞྱིན་དུ་དུས་ཀྱི་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས། དུས་
ཚོད་ཟེར་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Space and Time ད་ེཚོའྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་བཞག་པ་འདྱི། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་ཁོལ་ཐོག Einstein གྱི་ Relativity theory ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚོ་དང་ཆ་ཚང་ཏག་ཏག་
ཞྱིག་མཐུན་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་བདག་མེད་དང་། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་
སོགས་པ་ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་དེང་སང་གྱི་ Quantum Physics ཁོང་ཚོའྱི་ theory མཉམ་དུ་ཏག་ཏག་ཞྱིག་མཐུན་བསད་ཀྱི་ཡོད་
དུས། དེ་ང་ཚ་ོནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཆོས་སོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁད་ཆོས་ཤྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སློབ་ཚན་ནང་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕགོས་ཚན་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ང་ཚའོྱི་ནང་པའྱི་འགེལ་བཤད་
གཉྱིས་ཞྱིབ་བསྡུར་གནང་ནས་ཕྲུ་གུར་སློབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིན་ཐང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕར་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དརེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསང་ཞྱིག་སླབེ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་སྱིར་བཏང་འདྱི་ཆསོ་ཕོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་
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ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ངས་དནོ་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སློབ་ཡོན་རག་པ་དང་དའེྱི་འདེམ་སྒྲུག་སྐརོ་ལ་
ཡྱིན། ང་རང་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ན་དེ་སོན་ཐེངས་ཤྱིག་ Shiva Institute of Technology གྱི་ Panel ནང་ལ་བཞུགས་པའྱི་གོ་
སྐབས་ཐོབ་བྱུང་། ང་རང་གྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ཉམས་མོང་དང་སོ་སོས་སངས་པ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། སློབ་ཕྲུག་ཁག་
མང་པ་ོདང་རྱིགས་འདྲ་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོའདུག འགའ་ཤས་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག ད་ེངས་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་
རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོཚང་མར་ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཚར་དུས། ས་མྱིག་གསུམ་བཞྱི་ལས་མེད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
སྒུག་ཐ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ ༢༥་་་༣༠ ཙམ་ཡོད་དུས། གལ་སྱིད་ཁ་ོརང་ཚ་ོམ་ཚུད་ན་ག་ར་ེབདེ་ཀྱི་རདེ། ང་ཚསོ་
ག་ར་ེའགྱིག་མ་སོང་ཞེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བསྐུལ་གྱི་འདུག ད་ེསའང་ཞུས་མོང་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་ 
Feedback ཟེར་དགོས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སློབ་
ཕྲུག་ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་སློབ་ཡནོ་ད་ེག་རང་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བསར་དུ་
བཞུགས་པར་ཁ་ོརང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག འཆར་ཅན་འདྲ་བ་ོའཇོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རེད། དཔེར་ན། ཁེད་རང་གྱི་ལན་འདྱི་འདྲ་བརྒྱབ་ན། ཡར་ཚུད་འག་ོཡྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ར་བ་རང་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་སྟངས་ཐབས་ལ་ལམ་སྟོན་གང་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དེ་ཚོ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་དང་འབྲེལ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྲང་པ་ོབྱུང་གྱི་འདུག་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེམང་དུ་འགོ་
དུས། མ་འོངས་པའང་དེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Panel ནང་ལ་
བཞུགས་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་ཨང་ཀྱི་ཞྱིག་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་མྱི་ས་གསུམ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རདེ། བཞྱི་ཡང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རདེ། 
ད་ེཚ་ོཕན་ཚུན་བསྡུར་ན་འག་ོསྟངས་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་ཁོལ་དང་སྦྲགས་ Pattern འདྱི་ཏག་ཏག་ཞྱིག་
བསད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཆ་མཉམ་པ་ོཞྱིག་བསྱིགས་ན། ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག འདྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་དང་སྦྲགས་
ནས་ང་རང་གྱིས་རེ་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕོགས་བསོད་བཅར་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་ Mangalore ལ་བོད་ནས་
ཕེབས་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་འགའ་ཤས་ཞྱིག་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་བོད་ནས་ཕ་མ་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་དུ་གཉེན་
མཚན་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། ཉམ་ཐག་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་
རདེ་འདུག སློབ་ཕྲུག་ད་ེཚོས་ང་ཚརོ་ལབ་ཀྱིན་ལབ་ཀྱིན་ངུ་ཡྱི་འདུག  དངོས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ད་ེའདྲ་རདེ་འདུག 
ད་ེཚརོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སློབ་ཡོན་ཞསེ་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ལྷག་པ་གནང་ནས། ད་ེ
ཚ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་པ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ Nelamangala དང་ Selakui སེ་
ལ་ཀའྱི་འདྱི་གཉྱིས་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་མཉམ་དུ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག ངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོན་མ་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་
བསམ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། ད་ལྟ་ Selakui ལ་ Massage བེད་སའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་
གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་བུ་མ་ོརེད་འདུག མ་འོངས་པར་
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ཁངོ་ཚ་ོད་ེནས་སློབ་གྲྭ་ཐནོ་ཚར་དུས་གང་དུ་ལས་ཀ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ལས་ཀ་སད་
རྒྱུ་དང་མཐུན་རེན་སར་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཁོང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་ཕག་ལས་གནང་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་མ་མེད་སོགས་ཀྱི་འགན་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཁེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་གྱི་དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་
འདྱི་ཛ་དྲག་ཏུ་དང་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོར་བཙན་གཡེམ་རྱིགས་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི་ཡོང་བ་དང་། གཙ་ོབ་ོད་ལྟ་ 
Massage གཏོང་མཁན་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་དཔལ་འབོར་ཡག་ ཤོས་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ། ནུས་པ་ལྡན་པ་ད་ེའདྲ་མང་པོ་
ཞྱིག་བསླབེས་བསད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོཉམས་ཆུང་ཆུང་དང་ལབ་མ་ཐུབ་མཁན་ཡྱིན་དུས། བཙན་གཡེམ་
གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་དནོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངས་བསམ་ཚུལ་ལ་
སྐུ་མཉ་ེ Massage བསླབ་ས་ད་ེཚ་ོསྒ་ོརྒྱག་ནས། ཁོང་ཚ་མ་འོངས་པར་སྐྲ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་ཀ་དང་ཆད་ལས་
གཞན་ཞྱིག་བསླབ་ནས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཕར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ེམ་གཏོགས་ཕ་གྱི་ལ་ས་ེཚན་གཅྱིག་ད་ེལྟར་བཞག་ན། ད་ེ
ནང་གྱི་དགེ་རྒན་དེར་དག་ེཕྲུག་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་ས་མྱིག་ཞྱིག་འགེང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕྲུ་གུ་ས་ོསོའ་ི
འདོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཛུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ར་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམ་
རདེ། དརེ་བརྟནེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་དརེ་དགངོས་བཞེས་གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ད་ེམ་འོངས་པར་སྒ་ོརྒྱག་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་འདུག ང་རང་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན་ཉ་ེ
ཆར་ལྷ་ོཕོགས་སུ་ཕོགས་བསོད་བཅར་བ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་ས་ཾབ་ོཌ་ཨ་ལྱི་ཀུ་མ་རྱི་ཞེས་པའྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་
ཆ་ཤས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཚར་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བསད་ནས། ད་ལྟ་མྱིང་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག མཚན་ལ་
རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཟེར་བའྱི་བུ་མ་ོཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་སྱི་ཡ་ཀྲལ་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེས་རྒྱབ་སོར་ཧ་ཅང་གྱི་གནང་གྱི་
ཡོད་ས་རདེ། ངས་འདྱིར་མྱིང་འབོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞྱིག་རདེ་
འདུག མ་ོརང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཆུང་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་ལ་འཚར་ནས་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཆགས་
ཡོད་དུས། དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་པ་ཧ་ལས་པ་གནང་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་ལ་ཡག་པ་ོཆགས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མར་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚརོ་བསགས་བརོད་ངསེ་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་
རེད། དེར་བརྟེན་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་ Mangalore ལའང་བུ་མ་ོཉྱི་མ་
ལྷ་མོ་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཁོང་གྱིས་ཀང་ཕག་ལས་ཧང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་
བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ལ། སེམས་ཤུགས་སར་དགོས་པ་དེའང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེདང་འདྲ་བའྱི་རོགས་པ་བེད་མཁན་ཚང་མར་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁ་སང་ཉ་ེཆར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསད་པ་རེད། 
སྐབས་ད་ེདུས་བསར་ཟློས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོདུས་སུན་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམས་ནས་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ད་ེརྱིང་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་བཏགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཉལ་ཁང་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་ལྔ་པའྱི་བར་དུ། ཕྲུ་གུ་
ཆུང་བ་རང་རང་ལ་བལྟ་མཁན་དང་འགན་འཁེར་མཁན་པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་སོགས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་
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ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཨ་མ་ལགས་རང་རང་མ་གཏོགས་པྭ་ལགས་བཞག་གྱི་མྱི་འདུག དེས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་ན་ཉམས་མོང་མང་པ་ོཡོད། ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭ་ནས་ཡར་བསླེབས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། 
ད་ེཚོ་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་རང་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་བསོད་
སོགས་ལ་བཅར་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་འདྱི་ད་ག་རང་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ཞེས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོར་ཨ་མ་ལགས་
མ་གཏགོས་པཱ་ལགས་སམ་ཕ་ོ Staff ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཞག་རྒྱུ་མྱི་འདུག འདྱི་ཉེན་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་ངསེ་
པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དརེ་ཞུ་རྒྱུར་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་
སོང་བས། དརེ་ལྗགས་ལན་དང་སྦྲགས་ནས་དེར་འདྱིར་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་འབརོ་མ་སོང་། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཁག་
མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཁ་ོརང་ཚོར་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་
འདུག་པས། དེར་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རེན་གང་ཞྱིག་སར་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་
ཐབས་ལམ་འདྲ་མྱིན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱིས་སྱིར་བཏང་མར་ལྟ་ཡོང་དུས་ཐབས་ལམ་མང་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་གསུངས་མ་བད་ེབ་སགོས་ཡོད་ན་མ་གསུངས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་འཆར་སྱི་ཡོངས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དང་ར་ཝང་ལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་སོན་མར་བཀའ་
འདྲྱི་གནང་ཟྱིན་པའྱི་ད་ེམཇུག་སངོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་མདེ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཀ་རྡརོ་སྒང་གསུམ་ཁོངས་ལ་
ར་ཝང་ལ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན་ཁོར་ཡུག་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་མཐོང་ཚུལ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་། ད་ེགྱིར་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཆེད་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དམ་ཞེས་གསུངས་གནང་སོང། ངས་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ལ་སོན་མ་ང་ཚོས་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་
འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་ནས། མྱིག་དཔ་ེབསྟན་རྒྱུའྱི་སློབ་གྲྭ་ཞེས་དབུ་
བཙུགས་པ་ཞྱིག་རེད། ཕྱིས་སུ་སླབོ་གྲྭ་ལ་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཞུས་ནས་ལ་ོབཅུ་གསུམ་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་
ཆ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད། སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་སློབ་ཚན་ཁྱིད་ཕོགས་ཡྱིན་
ནའང་ ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་དགོས་དམྱིགས་དེ་ཆ་ཚང་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དང་། ལམ་སྟོན་ད་ེཚང་མས་གཅྱིག་པ་
འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ནྱི་སློབ་གྲྭ་དའེྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་ཆ་ནས་ས་གནས་རང་ནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་
གངས་ཀ་མང་བ་ཆགས་ནས། ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ར་ཝང་ལའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་མར་བཅག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སེལ་
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བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉ་ེའཁོར་སུ་ཡོད་པའྱི་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེདག་ཡར་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་བསྐྲུན་པ་
ཡྱིན་ན། ཉལ་ཁང་གྱི་དགོས་མཁ་ོལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གཡས་གཡོན་སློབ་གྲྭ་གང་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ག་ཚོད་ལ་མཐུན་སོར་སོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སློབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་བསླེབ་ཀྱི་
རེད་ཅེས་པ་ད་ེདྲྱི་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་རྒྱ་བསེད་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ང་ལ་གང་ཡང་
མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྱིགས་ལམ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཁ་སང་རྱིགས་
ལམ་འདུ་འཛོམས་སྐབས་ལ་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཏང་ནས། ལྟ་གྲུབ་རྒན་ལགས་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་དང་བགོ་གེང་
གནང་བའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་འདུག་པས། ག་ོསྐབས་ད་ེཕུལ་བ་དང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དེར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སལེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚན་པ་ཁག་ས་ོས་ོནས་ལས་གཞྱི་གལ་
ཆ་ེཆུང་བང་བསྱིགས་ནས་ལས་གཞྱི་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་སེལ་བ་ད་ེཚ་ོཡང་ཀུན་སློང་ལ་ལས་གཞྱི་གངས་ཀ་བརྒྱག་
རྒྱུ་དང་། རོགས་དངུལ་ཆ་ཚང་བེད་སོད་བ་རྒྱུ། ལས་བསོམས་ནང་ལ་འགོད་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་པུར་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་གང་ལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སློབ་ཕྲུག་ཚོར་མར་འབབ་ཐུབ་པ། སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཤེས་ཡོན་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ། སློབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་པ་
བཅས་ལ་དམྱིགས་ནས། ལས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་ཐད་ང་ཚོའྱི་
ལས་འཆར་ལ་ལས་བསོམས་ཕུལ་བ་གཅྱིག་པུར་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་ཚུལ་སླེབ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀུན་སློང་བཟང་པ་ོཞྱིག་བཅངས་ནས་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོ
སེལ་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ར་ེབསྐུལ་གཉྱིས་གནང་སོང། ར་ེསྐུལ་དང་པོ་ནྱི་རྱིགས་ལམ་འདུ་
འཛོམས་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་གངས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་སློབ་ཕྲུག་མང་པོར་སོབ་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་དུ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དག་ེརྒན་ཚ་ོ
ལའང་ད་ེདང་མཚུངས་པའྱི་གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ར་ེབསྐུལ་གནང་བ་བཞྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་འབད་
བརནོ་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་ེསྐུལ་གཉྱིས་པ་ནྱི་ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་ཅསེ་པ་ད་ེརདེ། ཐ་སད་འདྲ་མྱིན་བེད་སདོ་
བཏང་བ་དང་། ང་ཚའོྱི་སློབ་དབེ་ཁག་གྱི་ནང་ལའང་བེད་སདོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གཏངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཁ་ཤས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་
ལྟོས་པ་སགོས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་ཅསེ་པ་འདྱི་གཞུང་འབྲལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོན་མ་༸སབས་ར་ེཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ཐ་སད་དམ་
མྱིང་འདྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་བེད་སོད་གཏོང་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སློབ་
ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ིསྐབས་སུ་དགེ་རྒན་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ལྟ་གྲུབ་
དག་ེརྒན་ཆདོ་གན་ང་ོབོའ་ིསྒ་ོནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ཆདོ་གན་ད་ེཚའོང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ། དུས་ཡུན་ཇྱི་
ཙམ་ཡྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་གན་རྒྱ་ད་ེརྒན་ལགས་ཁངོ་ཚསོ་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕག་ལས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ག་ོསྱིག་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོད་གན་



41 
 

ཐོག་བསྐོ་གཞག་བས་ན་ཆོད་གན་རང་ལ་གནས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་འཕྲལ་དུ་གཏན་འཇགས་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ངས་སོན་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཆོད་གན་རྣམས་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་འཕྲལ་དུ་བཟ་ོརྒྱུ་དཀའ་ངལ་འདྱི་དང་། གནས་སྟངས་
ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་དགེ་རྒན་གྱི་ཕག་ལས་ལ་ཆེས་མཐོང་མེད་པ་ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞེས་གསལ་
པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སོང་ཙང་ལས་ཀ་གང་ཞྱིག་བས་ནའང་། ལས་ཀའྱི་དགོས་མཁ་ོལ་དཔགས་པའྱི་ག་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་དག་ེརྒན་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་སེབ་གཅྱིག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གཏན་འཇགས་བཟསོ་པ་ཡྱིན་
ན། ཉྱིན་གཅྱིག་དགོས་མཁ་ོམེད་པའྱི་དུས་ཤྱིག་བསླེབས་ཚ་ེགང་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེཚོར་ཡང་ལན་འདེབས་བེད་དགོས་ཀྱི་
རེད། སོང་ཙང་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་རྣམས་གཏན་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་
གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་རེད། དག་ེརྒན་ཚ་ོགཏན་འཇགས་མགོགས་པ་ོཆགས་ས་རེད་དམ་མ་
རདེ། སྐབས་དང་དུས་ལ་གཟྱིགས་ནས་ང་ཚསོ་གཏན་འཇགས་བཟ་ོབའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་དུ་གསོལ་ཕོགས་ཀང་སར་ཆ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སེམས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ངས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་སྟངས་ནྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་བ་སོང་ཙང་དེར་ལན་ཞྱིག་
འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་ལ་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་ཆེས་མཐོང་མེད་པའྱི་
རྣམ་འགྱུར་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་པས། ད་ེའདྲ་ཁོན་ནས་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ལྟ་བུ་མཚོན་ན་དག་ེརྒན་ལ་
ཆསེ་མཐངོ་ཆ་ེཤོས་འབུལ་མཁན་གས་ཀྱི་བུད་མདེ་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ཤེས་ཡནོ་
གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་དེང་དུས་དང་སོལ་རྒྱུན་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་བསེས་ཐོག་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་སྟོན་ད་ེགནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པར་སོང་ཙང་། དའེྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་གྲུབ་གང་ཞྱིག་ཡོད་མདེ་
དང་། ནང་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་གྲུབ་གང་ཞྱིག་ཡོད་མེད་སགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེའྱི་སློབ་ཚན་ནང་ལ་སླེབ་ཐུབ་པ་དང་། 
གོ་རྟོགས་སེལ་ཐུབ་པ། སློབ་ཚན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་སླེབ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་སློབ་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། 
ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་འདུག་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་
སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་ཉམས་མོང་ཐགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སློབ་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་
གོ་སྐབས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་འདེམས་སྒྲུག་བས་པའྱི་དུས་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་རང་ངོས་ནས་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། རེས་མ་བསར་རྒྱུགས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་ག་རེ་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེལྟ་བུའྱི་འཐུན་འགྱུར་དང་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་
གསུངས་གནང་སོང་། དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་པས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་ཐད་གང་ཞྱིག་གནང་དགོས་མེད་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདེམས་སྒྲུག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བག་ོསྟངས་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་
བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཆ་ཚང་ཁ་གསལ་པོར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་དགསོ་པ་གང་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་ང་ཚསོ་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དུ་ཕྲུ་གུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་
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ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་སོང་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། མཚམས་ར་ེང་ཚོས་
ཧ་མ་ག་ོབ་སགོས་ད་ེལྟར་ཡོང་གྱི་འདུག གལ་ཏ་ེཧ་ག་ོན་ང་ཚསོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དརེ་རགོས་པ་གང་ཞྱིག་བདེ་དགོས་མྱིན་ཐད་
ལ་ང་ཚོས་རྟག་ཏུ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ Nelamangala 
ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་མཇུག་བསྱིལ་བ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ེགའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོསོང་བརྡར་ཐནོ་པའྱི་རེས་ལ་ལས་
ཀ་གང་དུ་འཚོལ་དགོས་པ་དང་། ལས་ཀ་རག་ཐབས་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་
གནང་སོང། ངས་ཧ་གོ་པར་གཞྱིར་ན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་སཾ་བོ་ཊ་ཨར་ལྱི་ཀུ་མ་རྱི་ལྱི་དང་། Mangalore ལ་བཞུགས་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཉྱི་མ་ལྷ་མོ་
ལགས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའྱི་ཕྱིའྱི་མཐུན་རེན་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་རམ་གནང་ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་
བསྐྲུན་བཞག་འདུག་གསུངས་གནང་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཀང་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དངེ་སང་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་སྒེར་དང་ཚོགས་པ་ནས་ཕག་
རགོས་གནང་མཁན་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་ལྔ་པ་བར་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་དང་། དམྱིགས་བསལ་
གྱི་ཉལ་ཁང་ནང་ལྟ་སོང་གནང་མཁན་ད་ེབུད་མེད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་གནད་འགག་ད་ེང་ཚོས་ཀང་མཐོང་གྱི་ཡོད། སྱིར་
བཏང་འདྱིའྱི་རྱིགས་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན་ད་ེག་རང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་སྱིར་བཏང་འདྱི་རྱིགས་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་ལ་སློབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ལན་ད་ེམ་གཏགོས་དམྱིགས་བསལ་འཕར་མ་ཞུ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ལ། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ལ་
ཚུར་ཕབེས་འདདོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཚུར་ལེན་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིར་ཕགོས་སློབ་གྲྭར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཞྱི་
རྱིམ་གོང་མ་སོགས་འགྱིམས་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སློབ་སོང་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་དང་། ད་ེམ་ཟད་ཤེས་རྱིག་གྱི་
སླབོ་ཡནོ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རནེ་ང་ཚསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཟུར་ཉན་གྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དགུ་དང་། ལས་བེད་
གཉྱིས་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཁང་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་སྱི་པའྱི་ར་དོན་
ཐགོ་ལ་ལས་འཆར་རབ་དང་རྱིམ་པ། ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སལེ་སོད་མཁན་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡང་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ནས་
དེ་འདྲ་གནང་སོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ Claus Radlberger ཚོགས་མྱི་རེད། Nahant, 
Massachusetts དེ་ནས་ Ellynne Skove ཚོགས་མྱི་རེད། Brooklyn, New York དེ་ནས་ Carol Currier 
ཚོགས་མྱི་ Sterling, Virginia དེ་ནས་ Eva Hynes ཚོགས་མྱི་ Idaho Falls, Idaho དེ་ནས་ Karla Steele 
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ཚོགས་མྱི་ Wakefield, Rhode Island ད་ེནས་ Tania Makshinoff ཚོགས་མྱི་ Sierra Madre, California 
དེ ་ནས ་ Bruce Flenniken ཚོག ས ་མྱི ་ Newton, Massachusetts དེ ་ནས ་ Lia Flenniken ཚོག ས ་མྱི ་ 
Newton, Massachusetts དེ་ནས ་ Ashton Douglass ཚོགས་མྱི ་ Washington D.C. དེ་ནས ་ Lesley 
Rich ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་རདེ། Director of Special programs ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་ Tencho Gyatso 
ལགས་ལས་བདེ་བས་ནས་ Director of Outreach ཁོང་རྣམ་པ་འདྱིར་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོཚང་
མས་སྐུ་བཞེངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་མོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པ་འདྱིའྱི་གཤམ་དེར་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡུལ་དུ་མཐོང་གསུངས་པ་བཞྱིན། ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ནང་ལའང་
གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ོའདུག འབྲལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཚང་མ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་ལས་གཞྱི་དང་གླུ་གཞས་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་དང་། ད་ེནས་ད་ལྟ་
ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་དོན་ཚན་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གྱི་འབྲྱི་རལ་གོང་མཐོར་གཏངོ་ཐབས་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་བཀདོ་གནང་འདུག ད་ེནས་ཤོག་གངས་གཞན་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་དནོ་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་
ལ་བདོ་ཡྱིག་ར་ེཕུད་བ་དགའ་ཞསེ་བཀདོ་གནང་འདུག ད་ེབཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གཟངེས་རྟགས་ཅསེ་བདོ་ཀྱི་སྐད་
ཡྱིག་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ད་གྱིན་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལ་གསུངས་པ་
རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དོན་ཚན་བརོད་གཞྱི་གསུམ་དེ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་ལ་ཕྱི་ཟླ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་མ་བཅུའྱི་སོན་ལ་གླུ་པའམ་
གཞས་པ་གཅྱིག་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནརོ་བུ་ཡྱིན་ཞེས་གཞས་ཅྱིག་སྟོན་གནང་འདུག སོང་ཙང་གཞས་པའམ་གླུ་པ་འདྱི་
ལ་ོ ༢༥ མ་གཏོགས་བསླེབས་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ནུབ་ཕོགས་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་གཞུང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་རྟོགས་ཡོད་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོམཐ་ོཤོས་འདྱི་ལ་ོ ༢༥ ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འགོ་ལ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ནས་རམ་འདགེས་རྒྱབ་སརོ་ཐབོ་
རྒྱུ་ཅྱིག་རདེ། ལ་ོཉེར་ལྔའྱི་སྒང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གཞུང་གྱི་ངསོ་ལེན་དང་རྒྱབ་སརོ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་གང་ཡང་གནང་སོལ་མྱི་
འདུག སོང་ཙང་ད་ལྟ་ལྟ་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་པའྱི་སྐབས་ལ། གཞས་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ལ་ོ ༢༥ མ་གཏོགས་བསླབེས་
མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཁ་ོརང་གྱི་གཞས་ནང་བྲྱིས་བཞག་པ་ནྱི་ངའྱི་སེམས་ནང་གྱི་ནརོ་བུ་ད་ེཁདེ་ཡྱིན། སེམས་པའྱི་ནང་གྱི་
བྱིན་རླབས་ཀང་ཁེད་རང་ཡྱིན། ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཡྱིན། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ར་ེབ་ད་ེཁེད་ཡྱིན། གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་
སོག་ར་ཡང་ཁེད་རང་ཡྱིན། ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ཡྱིན། ཁེད་ནད་མེད་ཚ་ེརྱིང་བཞུགས་པའྱི། སོན་ལམ་ང་ཚོས་འདེབས་ཡོད། 
སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག མཚམས་རེར་ངའྱི་རྱི་ལམ་ནང་ལ་བ་མ་ཁེད་རང་མཇལ་བའྱི་རྱི་ལམ་བཟང་པ་ོཞྱིག་བཏང་སོང། 
ཡྱིན་ནའངང་ཞོགས་པ་ལང་དུས་ངའྱི་མྱིག་ནས་མྱིག་ཆུ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་ནས་སེམས་པ་སོ་ཡང་སོ། འཇྱིག་རྟེན་ནང་
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བསླེབས་ནས་ལོ་ཉེར་ལྔ་སོང་ཡང་། བ་མ་ཁེད་རང་མཇལ་བའྱི་བསོད་ནམས་མེད་པ་འདྲ། ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཡྱི་གསུངས་པའྱི་
བཀའ་སློབ་རྣམས། མཉན་ནས་སམེས་ནང་བད་ེསྱིད་སྐྲུན། སེམས་ནང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བ་མ་ཁེད་རང་བཞུགས། ཁེད་ཀྱི་སྟོན་
པའྱི་ལམ་སྟོན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ནང་བཞག གཞན་དང་ང་ཚ་ོཚང་མར་ཕན་པའྱི་བ་བའྱི་ཆེད་དུ། བ་མ་ཁེད་ཀྱི་སྟོན་པའྱི་
ལམ་ནས་བཞུགས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་མཇལ་བའྱི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་ཡང། ཁེད་ཀྱི་གསུང་པའྱི་བཀའ་སློབ་ནམ་ཡང་ངའྱི་སེམས་
པའྱི་ནང་དུ་ཡོད། སོན་ལམ་གཅྱིག་ལས་མེད། ར་ེབ་གཅྱིག་ལས་མེད། སངས་རྒྱས་ཁེད་དང་མཇལ་བའྱི་སོན་ལམ་འགྲུབ་པར་
ཤོག བོད་ཁ་བའྱི་ལྗོངས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ད་ེཁེད་ཡྱིན། ཁ་བའྱི་ལྗོངས་ཀྱི་སྐར་མ་ཡང་ཁེད་རང་ཡྱིན། ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབོད་
མྱི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཁེད་ཡྱིན། བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀང་ཁེད་རང་ཡྱིན། ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་
འདུག སོང་ཙང་ཚིག་འདྱི་ལ་བལྟས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་རེས་ལ་ཚོགས་ཆེན་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེ
དུས་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་དང་པ་ོའདྱི་༸གོང་ས་སབས་མགོན་དང་སྐུ་ཕྲེང་རྱིམ་བོན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་ལ་བརོད་གཞྱི་ཆགས་དུས། 
ཁ་ོརང་གྱི་གཞས་གཞས་ཚིག་ལ་ལྟ་དུས། ཨ་ོགཞོན་སེས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཁ་ོ
རང་ཚ་ོབ་ོཐག་ག་ཚོད་ཉ་ེབ་ོཡོད་པ་འདྱི་ཚོར་ནས། ད་ེརང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གཞྱི་ར་འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིར་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཞུས་
ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང། ད་ེནས་བརོད་གཞྱི་གཉྱིས་པ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཐོག་ལ་རདེ། ཁ་ོརང་གྱིས་གཞས་མ་གཏམ་
གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་དའེྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་གསུངས་འདུག བོད་མྱི་ང་ཚོས་བ་མ་ཁངོ་གྱི་གསུངས་པའྱི་བཀའ་སློབ་ལྟར་བསྒྲུབ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་འཆམ་མཐུན་བ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན། བོད་མྱི་ང་ཚ་ོབ་མ་ཁོང་གྱི་སྟོན་པའྱི་ལམ་སྟོན་
ལྟར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན། ད་ེསེམས་ནང་བཞག་ཅེས་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞེས་འཁོད་གནང་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་ང་ཚོས་བ་མ་ཁོང་གྱི་གསུངས་པའྱི་བཀའ་སློབ་ལྟར་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཡྱིན། རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་བས་ནས་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་ནུས་སྟོབས་རྒྱས། བོད་མྱི་ང་ཚོས་བ་མ་ཁོང་གྱི་སྟོན་པའྱི་ལམ་སྟོན་
ལྟར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྱིན་གཅྱིག་ཁ་བའྱི་ལྗོངས་སུ་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་བར་ཤོག ང་ཡྱི་སོན་ལམ་ཡྱིན་ཞེས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་བརོད་
གཞྱི་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༢༥ ཡྱིན་པ་ཁ་ོརང་རང་གྱིས་བརམས་བརྒྱབ་པའྱི་ཐགོ་ནས། གཞས་མ་གཏམ་
གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་མ་བཅུ་སོན་ནས་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དེར་བརྟེན་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། 
སྐད་ཡྱིག་གཅེས་འཛིན་བེད་མཁན་ལ་ལེགས་གསོལ་གྱི་བ་དགའ་གནང་སོལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཉུང་མཐར་ལ་ངའྱི་བསམ་པར་
ད་ེརྱིང་ངས་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཞུས་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་
ཚང་མས་ངོས་ནས་ད་ལྟ་གཞས་པ་འདྱིའྱི་མཚན་ལ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལྡན་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཁ་ོརང་གྱི་གཞས་འདྱི་ངེས་པར་དུ་
གཟྱིགས་གནང་ནས་དེ་ནས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བརོད་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་ཐོག་ལ་མཁེན་རྟོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། 
མཁེན་རྟོགས་མེད་པའྱི་བོད་རྱིགས་རྣམས་ནས་གཞས་འདྱིའྱི་དོན་དག་ངེས་པར་དུ་མཁེན་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་བང་ཨ་རྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་
ཡྱིག་སླབོ་དབེ་དང་སློབ་གཞྱི་ར་འཛནི་རག་ཟྱིན་ཟུར་བཀདོ་ད་ེའདྲ་འཁོད་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་འདུག སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པསོ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་འདྱི་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
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ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ དང་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡ ལ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་སེ་འཁྱིད་
པའྱི་འོག་ནས། ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་འདྱི་འཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་ཤེས་རྱིག་དང་འབྲེལ་
བའྱི་གནད་དོན་གོས་གཞྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ར་བ་སྐད་
ཡྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་བརྟནེ། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་ཡུ་རབོ་རྒྱལ་ཁབ་ཕོགས་མཐའ་གནས་པའྱི་བོད་མྱི་གཞྱིས་གཞནོ་རྣམས་
ལ་ཡུལ་དུས་ལ་བསྟུན་ནས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཁབ་སལེ་སྐརོ་ག་ོབསྡུར་བརོད་གཞྱི་སྐད་ཡྱིག་ར་ཆནེ་པ་ོ
ཡྱིན་པའྱི་ཕོགས་ནས་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བེད་སྟངས་ཐགོ་ལ། ང་ཚོས་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་གོས་བསྡུར་གནང་བ་རེད། 
འག་ོལས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་འཛམོས་པ་རེད། དའེྱི་གོས་ཆདོ་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་རྱིག་
གཞུང་གྱི་ར་བ་སྐད་ཡྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་བརྟནེ། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་
ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ། བོད་ནང་དུ་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཡྱིག་རང་དབང་དང་དའེྱི་སྲུང་སབོ་ཀྱི་འཐབ་རདོ་
ཐགོ་རང་གྱི་སྐུ་སོག་ལོངས་སོད་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་ནས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་འོག་ནས་འཐབ་རོད་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ནྱི་
ཕུགས་རྒྱང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་ཞྱིང་ཞལ་བཞུགས་མྱི་མང་རྣམས་ལ་བརྡ་ཐ་ོགསལ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། རང་རྱིགས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
དུ་གནས་པའྱི་བོད་མྱི་སབས་བཅལོ་རྣམས་ཤསེ་རྱིག་དང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་སགོས་རང་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་གནས་
སྟངས་ས་བརྟན་ཡོད་སྟབས་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ཕུད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཁ་འཐོར་གནས་པའྱི་རང་རྱིགས་བོད་མྱི་རྣམས་
ཀྱི་རང་གྱི་ཕ་མའྱི་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ལས་འགུལ་ལམ་ལས་འཆར་སེལ་རྒྱུ་ལས་འཆར་གཤམ་གསལ། 
དང་པ་ོདེར་དོན་ཚན་གཅྱིག་འདྱི་ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་ཚོས་ས་ོསོའ་ིཁྱིམ་ཚང་ནང་བུ་ཕྲུག་འཚར་ལོངས་སྐབས། ཐོག་མ་སྐད་ཆ་
བཤད་དུས་བོད་སྐད་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་གོམས་གཤྱིས་བསྐྲུན་ཏ་ེབུ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཀང་ཕ་སྐད་རྒྱག་མ་ཐུབ་མཁན་མེད་པ་ཞྱིག་
བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ཞེས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་འག་ོལས་པ་ཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་ཕ་མ་རྣམ་པར་དྲན་སྐུལ་ཞུས་ནས། 
ནང་ལ་བོད་སྐད་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞསེ་ད་ེའདྲ་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་
པ་དརེ་འབྲྱི་སློབ་སང་རམོ་གྱི་སྐརོ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭའྱི་སློབ་གཞྱི་ར་འཛནི་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་
པའྱི་སློབ་དབེ་སླབོ་གྲྭ་ཚང་མས་ར་འཛནི་གནང་རྒྱུ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་གཞྱི་ར་འཛནི་གྱི་སློབ་དབེ་ད་ེདག་ལ་སློབ་གྲྭ་
ས་ོསོར་གང་མགོགས་འགེམས་སལེ་ཡོང་བར་ཞུ་རྒྱུ། དའེྱི་ཁ་སྐོང་དུ་ད་ལྟ་ས་གནས་ས་ོས་ོསློབ་དེབ་ཁག་བེད་སོད་གནང་བཞྱིན་
པ་འདྱི་མ་འགྱིག་པ་མེད་པ་མངོན་ཞེས། ད་ེདོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གལ་ཆེ་ཤོས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་
འདྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ངེས་པར་དུ་
དགོངས་པའྱི་བཞསེ་གནང་རོགས་གནང། འདྱི་གང་མགོགས་ལག་ལེན་འཁེར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྲུ་
གུའྱི་ཕ་མ་དང་གཟའ་མཇུག་སློབ་དག་ེརྣམས་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་རེད། སློབ་ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་བུ་ཕྲུག་གཅེས་སོང་
བེད་སྟངས་རེད། བུ་ཕྲུག་ལ་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡྱིག་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སློབ་ཁྱིད་དང་། ནང་ལ་བོད་སྐད་རྒྱག་ནས་ཕྲུ་
གུ་ཡར་འཚར་ལོངས་བདེ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཉར་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་ཟབ་སོང་ངེས་པར་དུ་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་པ་འདྱི་དགོངས་དོན་གཅྱིག་རདེ། དགོངས་དོན་གཉྱིས་པ་ད་ེཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་



46 
 

ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་སློབ་གྲྭ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ལུང་པ་མང་པོའ་ིནང་ལ་བོད་ཡྱིག་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་སློབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོར་སློབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་མྱུར་དུ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས། འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་གཞྱི་དོན་ཚན་ནང་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། 
འདྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་འཇགས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་དང་འབྲེལ་བ་ཞྱིག་ལ། གོས་ཆོད་
ནང་ལ་འཁོད་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཁ་འཐརོ་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། འཚར་ལོངས་བེད་
བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚའོྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཉམས་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་
རྱིགས་གང་འདྲ་འབོར་གྱི་ཡོད་ནའང། ག་དུས་འབོར་གྱི་ཡོད་ནའང་ས་གནས་བོད་རྱིགས་ཉེ་སའྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ལ་ངེས་པར་དུ་
མཉམ་ཞུགས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་བས་པར་བརྟེན་ནས་བོད་ཡྱིག་སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ལ་ཆ་ེམཐོང་ཆ་ེལ་འག་ོརྒྱུ་རེད། བོད་
ཡྱིག་སློབ་གྲྭ་གཞས་ཀྱི་དག་ེརྒན་ལ་ཆ་ེམཐོང་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་རྱིགས་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ག་ཚོད་ཀྱི་ཐག་ཉ་ེཉ་ེ
བས་ནས་མཉམ་དུ་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞསེ། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་
ཚུལ་འདྱི་མཁནེ་རྟགོས་ཆདེ་དུ་ཞུས་ན་བསམས་སོང། ལགས་ས།ོ ག་ོསྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་
ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དག་ེརྒན་འསོ་སོང་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་དབུས་བདོ་མྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བྷུན་ཏར་ནང་ལ་དག་ེརྒན་འོས་སོང་གནང་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་འདུག དའེྱི་སྐརོ་ལ་ཡྱིན། ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་ལབ་ན་
ཡང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འོས་སོང་གནང་རྒྱུ་འདྱི་འཛནི་གྲྭ་མཐ་ོབ་ད་ེཚའོྱི་ཆེད་དུ་འསོ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། 
འཛིན་གྲྭ་དམའ་བ་སོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་དང་འཛིན་གྲྭ་དམའ་བར་བསླབ་རྒྱུ་ད་ེ Montessori ལྟ་གྲུབ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འོས་
སོང་གནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ས་རདེ། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་མཐ་ོབར་སློབ་མཁན་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ཡྱིན་པ་
འདྲ་བོ། གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན་པ་འདྲ་བོ། སོན་འགོ་ད་ེཙམ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམྱིན་པ་འདྲ་བོའ་ིཚོར་བ་ཞྱིག་དང་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག 
སོང་ཙང་དེའྱི་རེན་གྱི་མྱིན་འགོ། ཡང་ན་སོན་འག་ོདག་ེརྒན་ཚོར་མཐུན་རེན་ཡག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ་གང་ར་ེཡྱིན་ན། འོས་སོང་
གནང་མཁན་ཚསོ་སོན་འག་ོདག་ེརྒན་ཚ་ོཚུད་ཐབས་བ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་ཡདོ་ས་རདེ། སོང་ཙང་དའེྱི་རྱིགས་དརེ་
ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དང་། སོན་འགོའ་ིདག་ེརྒན་ག་ཚོད་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་
ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོན་འགོ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག foundation base ར་བ་འདྱི་ཡག་པ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། སོང་ཙང་དེའྱི་རྱིགས་ལ་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་
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འདུག རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཡྱིན་ན་སནོ་འགོའ་ིདག་ེརྒན་ལ་ག་ཕོགས་མཐ་ོབ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ས་རདེ། སོང་ཙང་སནོ་འགོའ་ིདག་ེརྒན་ཚ་ོ
ལའང་མཐུན་འགྱུར་གང་འདྲ་ཡག་པ་ོསོར་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བྱུང་ན་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གནང་
མཁན་ཚོས་རང་བཞྱིན་གྱི་སོན་འག་ོདག་ེརྒན་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོང་བ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆརེ་བྷུན་ཏར་དག་ེརྒན་འསོ་སོང་གནང་ས་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེད་ལྟ་བདེ་སདོ་མདེ་པ་འདྲ་
བ་ོཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་སྒ་ོརྒྱག་དགསོ་བྱུང་ན་དངསོ་གནས་བ་ོཕམ་པ་ོརདེ། མ་འོངས་པར་དག་ེརྒན་འསོ་
སོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ། གང་འདྲ་ཞྱིག གང་དུ་ལ། གང་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་འགོ་དགེ་རྒན་
ཚོར་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་སོར་བརྡར་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སློབ་
ཚན་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་རང་ལ་ཁྱིད་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོ་ངོས་ནས་འོས་སོང་འདྱི་གནང་དགོས་དུས། འདྱི་སྒོ་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ནང་ལ་ R.S. Yadav མཆོག་གྱི་བཟའ་ཟླ་ Usha Yadav ཞབས་ཐང་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་
ཙང་། ད་ལྟ་འོག་ལ་བཞུགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། མོ་རང་ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་ Samajwadhi Party ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པ་དང། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་ང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱི་རྒོལ་ཆནེ་མ་ོད་ེདག་གྱི་སྐབས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་། ད་ེཙམ་མ་
ཟད་ང་ཚོས་ག་དུས་མ་ོརང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་དགོས་བྱུང་ནའང་འཕྲལ་དུ་དུས་ཚོད་གནང་རྒྱུ་དང་། མ་ོརང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མོ་
རང་གྱི་རོགས་པ་མྱི་མང་པོ་འཁྱིད་ཡོང་རྒྱུ་སོགས་པ་དེ་འདྲ་གནང་སོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། མོ་རང་རྡ་རམ་ས་ལ་དེ་རྱིང་ཐེངས་
གཉྱིས་པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མོ་རང་གྱི་སྐུ་ཟླ་ R.S. Yadav ཁོང་ད་ལྟ་ Samajwadhi Party ངང་ཆེ་དང་འབྲེལ་
ཚབ་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་གྱི་མཉམ་དུ་ཕེབས་མཁན་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ 
Samajwadhi Party འདྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་སོད་མཁན་ཞྱིག་རདེ། ད་ེརྱིང་
འདྱིར་ཕབེས་པར་ཚང་མ་ཡར་བཞེངས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དོན་སྱི་དང་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་བསགས་
བརོད་གནང་བར་ངས་དགེ་ལས་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། དཔེ་མཚོན་དང་བྲགས་ནས་གཞོན་སེས་གཞས་པ་གགས་ཅན་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལྡན་གྱིས་
བཏང་གནང་བའྱི་གཞས་ཤྱིག་བཀླགས་གནང་སོང། སྱིངས་ཆ་དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ངས་གཞས་ཚིག་ད་ེལྟ་བུ་བརམས་གནང་བར་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཁ་ོརང་གྱི་གཞས་ཚིག་གྱི་ནང་དོན་ད་ེང་ཚོའྱི་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆནེ་གྱི་བརོད་གཞྱི་གཉྱིས་ཐགོ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་ལ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
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རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཉ་ེཆར་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཚོགས་ཆེན་
གཅྱིག་འཚོགས་གནང་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་གཙ་ོབ་ོབོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འཆར་སལེ་རྒྱུའྱི་ནང་
ལ་གཅྱིག་དེ། ཕ་མ་ཚ་ོངོས་ནས་ས་ོསོའ་ིཁྱིམ་ཚང་ནང་ལ་ཕ་སྐད་གཙང་མ་སོན་དགོས་རྒྱུ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའྱི་ཆེད་དུ་སློབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ད་ེའདྲ་གཏན་འབེབས་གནང་
ཡོད་པ། ད་ེལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་གསུམ་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མའྱི་བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དགེ་རྒན་
རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ད་ེགཉྱིས་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་གནང་སོང། ང་
ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་སོན་ལ་ོདེར་ང་ཚོས་བང་ཨ་རྱི་ནང་ལ་ཟབ་སོང་ཁག་གཉྱིས་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལ་ོའཚོགས་པ་ད་ེཟབ་སོང་མ་རེད། ཚགོས་ཆེན་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལ་ཟབ་
སོང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡའྱི་ཁུལ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་འཆར་སལེ་སྐབས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ལ་ཡདོ་པའྱི་དནོ་ཁང་དང་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་མཉམ་འབྲལེ་ཐོག་ནས་སལེ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཉ་ེཆར་བང་ཨ་རྱི་ནང་ལ་སེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ད་ེཚོ། ང་ཚ་ོདང་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་དོན་ཁང་གཉྱིས་མཉམ་
འབྲེལ་གྱིས་ལས་འཆར་སེལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཡུ་རོབ་དང་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དང་། 
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་སར་ན། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སོང་གྱི་ག་ོསྱིག་
གནང་རྒྱུ་དང་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གནང་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་གནང་སོང། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་བདོ་རྱིགས་མང་པ་ོབསླབེས་ཡོད་པ་ད་ེདག་མཉམ་དུ་རུབ་རུབ་བས་
ནས་བསད་ན། བོད་རྱིགས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་དང་། བོད་རྱིགས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་སོབས་པ་ད་ེའདྲ་བསླེབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
མཉམ་དུ་བསད་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་བཟུང་ནས། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས། བོད་
རྱིགས་ཚོགས་པ་ཡོད་ས་མང་ཆ་ེབའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་ཡོད་འདུག ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ཚོགས་ཁང་ད་ེའདྲའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཛོམས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དང་། ལས་འཆར་གཞན་སེལ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་
སྐད་དང་རྱིག་གཞུང། སློབ་གྲྭ་ཚོའྱི་འཛིན་ཁང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར། ཚང་མ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་
འསོ་སྱིས་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བྷུན་ཏར་དག་ེའསོ་སོང་བརྡར་ཁང་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། འདྱི་ད་གྱིན་སོན་ལ་
ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚ་ོབྷུན་ཏར་དག་ེའོས་སོང་བརྡར་ཁང་ནང་ལ་ལ་ོགཅྱིག་ཅན་དག་ེ
རྒན་འསོ་སངོ་ད་ལྟ་ B.ED གནང་མཁན་སླབོ་མ་གངས་ ༡༣ ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཉ་ེབའྱི་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པ་དང་དག་ེ
རྒན་འསོ་སངོ་གཅྱིག་ལྕགོས་ཅན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ BA, B.ED གནང་མཁན་སླབོ་མ་གངས་ ༡༦ བཅས་བསླབ་
པ་མཐར་སོན་ནས་ད་ལྟ་བསོམས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སློབ་ཕྲུག་བསོམས་གངས་ ༢༩ ཞྱིག་བྱུང་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་ེདག་ནང་
ནས་སློབ་ཕྲག ༡༩ ཞྱིག་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སློབ་སོང་གནང་བ་འདྱི་ཉ་ེབའྱི་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་དག་ེརྒན་འོས་སོང་གཅྱིག་ལྕོགས་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལག་འཁེར་དང་ཤེས་ཚད་
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ལ་རན་པའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སོན་
འགོའ་ིདགེ་རྒན་ཚོར་ཆ་རེན་གང་ཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་ཚང་མ་ཉེ་བའྱི་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐོན་པ་དང་། དག་ེརྒན་འོས་སོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
ཁ་ོརང་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སོན་འགོའ་ིདག་ེརྒན་འདྲ་བོའ་ིཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་ོཚོས་སློབ་ཚན་འདེམས་རྒྱུ་འདྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བོད་ཡྱིག་ནང་མེད་པར་སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ས་རཱ་མཐ་ོསློབ་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་བོད་དག་ེའསོ་སོང་ཞྱིག་
འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། ང་ཚོའྱི་བོད་སྐད་སྲུང་སོབ་གནང་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ལོ་གཅྱིག་
དང་ཕདེ་ཀའྱི་དུས་ཡུན་ཅན་དག་ེའོས་སློབ་ཕྲུག་གངས་ཉ་ེཤུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཚ་ོམགོགས་པ་ོཟླ་བ་ཤས་ནང་ཐནོ་འག་ོམཁན་
རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། བྷུན་ཏར་འདྱི་སྒ་ོབརྒྱག་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི། ང་ཚའོྱི་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་དག་ེརྒན་འོས་སོང་ཐནོ་པའྱི་དག་ེརྒན་གྱི་དགོས་མཁ་ོའདྱི་ཛ་དྲག་ད་ེ
འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་མར་འདྱིང་སྐབས། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་མང་ཆ་ེབ་སོན་འག་ོརདེ། སོན་འག་ོསློབ་གྲྭ་
མང་ཤོས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརྟེན་ང་ཚོས་སོན་འག་ོདག་ེརྒས་གས་ོསོང་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བསླེབས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་སོན་འགོའ་ིདག་ེརྒན་འསོ་སོང་དེ། Montessori ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་
ནས་དག་ེརྒན་འསོ་སངོ་ཞྱིག་ག་དུས་འག་ོའཛུགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག ག་ཚོད་འགརོ་ས་རདེ་དམ། གངས་ཀ་ག་ཚདོ་དགོས་ས་རདེ་
དམ། ད་ེའདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་ནས་གོམ་པ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བུད་མདེ་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་དངོས་གནས་ཡ་རབས་སོད་བཟང་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་གནང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་དངོས་གནས་
ཡ་རབས་སོད་བཟང་གྱི་མྱིག་དཔེ་བལྟ་ས་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་སོབས་པ་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་
མཐུད་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཡ་རབས་སོད་བཟང་ཐགོ་ནས་གནང་རགོས་གནང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་རེད། ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ 
༨ པའྱི་ནང་ལ་ New York ལ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། 
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དའེྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ར་འཛིན་གནང་བ་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
ལ་ཐུགས་སང་ཧ་ཅང་གནང་འདུག ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་དངོས་གནས་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་དང་སྱིན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་འབྲས་བུ་ལྟ་བུ་སློབ་གཞྱི་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགྲུབ་འབྲས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚོར་ངས་ལེགས་གསོལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་
འཆར་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ལ་ཐུགས་ཕན་ཧ་ཅང་
གསོས་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ Standard Curriculum འདྱི་གཅྱིག་གྱུར་
ཞྱིག་ཆགས་པ་དང་། མ་ཟད་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་སློབ་སོང་བོད་ཡྱིག་བསླབ་རྒྱུ་ཚད་གཅྱིག་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ོབྱུང་འདུག དརེ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་གང་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་
བཙན་བོལ་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་དེར་ལ་གནས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནས་སོས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་ལ་གང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལ་ོལྟར་བོད་མྱི་སྟོང་
ཕྲག་གསུམ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གནས་སོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཉྱིན་ལྟར་བཀའ་མོལ་
གང་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གནས་སོས་བས་ནས། གཞྱིས་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་དེའྱི་ནང་ལ་བལྟས་ན་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ད་ེཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་མང་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
གར་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ད་ེས་ཡྱིན་ན་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་ ༣༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྟོང་
ཕྲག་ ༡༣ ཙམ་ལས་མདེ་པ་ཞྱིག་ག་ོབྱུང་། ལ་ོར་ེབཞྱིན་བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་འག་ོཡྱི་ཡོད་
ཙང་། ཛ་དྲག་ཅྱིག་དང་དངོས་གནས་ང་རང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་སང་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཨ་རྱི་ Portland ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
West Coast འཁྲུངས་སྐར་གྱི་དགའ་སྟོན་སྐབས་ལ། ཤེས་ཡོན་གྱི་བགོ་གེང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་གནང་སོང། དེའྱི་སྐབས་ལ་གོས་
གཞྱི་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་བོད་སྐད་འདྱི་ཧ་ཅང་ཉམས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གོས་
ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོར་ད་ེསན་སེང་ཞུ་རོགས་གནང་གསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་མ་གཞྱི་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བག་ོགེང་ད་ེའདྲ་གནང་སོང། ད་དུང་ཐུགས་སང་དང་བག་ོགེང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཚགོས་ཆུང་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཤེས་ཡནོ་གྱི་སམོ་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་ཁ་ོརང་ཚསོ་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་གྱི་འདུག ད་ེའགྲུབ་མྱིན་གང་ལྟར། 
བསམ་ཚུལ་ད་ེད་ག་རང་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Charter School ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་སོགས་ལ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ། གཅེས་འཛནི་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རདེ། དཀའ་ངལ་འདྱི་ཏན་ཏན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པར། ཨ་ོསྱི་
ཀྲོ་ལྱི་ཡ་དང་ཡུ་རོབ་ལའང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཁ་སང་ཚོགས་ཆེན་ New York ལ་ཁོ་ཚོས་
བསམས་ཕེབས་ཡདོ་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་དརེ་ཐུགས་སང་གནང་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོཚང་
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མ་བོད་པའྱི་མྱི་ཐོག་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་སྐད་འདྱི་ག་ཚད་ཉམས་ཡོད་པ་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ང་རང་ཚསོ་བདོ་སྐད་སནོ་སྟངས་ཉམས་པ་འདྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གསལ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
ད་ལྟ་བར་དུ། ང་ཚའོྱི་མྱི་ཐགོ་བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་གྱིས་འདྱིར་སླབོ་གྲྭ་བསྐྲུན་ནས། བདོ་སྐད་བརྒྱབ་
ས་དང་འབྲྱི་ས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་སྐད་འདྱི་ཉམས་ཆག་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པར། ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་
ལ་བསླེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སགོ་ཤྱིང་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། སླར་གསོ་དང་གོང་འཕེལ་དང་། ཐུགས་སང་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་རེད་ཅེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང། བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སང་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། འཆར་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་
འདྱི། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ཞྱིག་གནས་དགོས་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེའང་དེའདྲའྱི་ཐོག་
ལ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཆར་སང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་སང་དའེྱི་ཐགོ་ནས། 
བོད་སྐད་འདྱི་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཐུགས་སང་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། དཔ་ེ
མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ ༣༡ ཡོད་པ་རདེ། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་ཁ་ེན་ཌ་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ཁབ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་བདོ་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ཐད་ལ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུར་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ་བསླབ་རྒྱུ་ད་ེཙམ་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མཐུན་འགྱུར་དང་། དུས་ཚོད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚོའྱི་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་འབོད་བསྐུལ་
གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། དམྱིགས་བསལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ། ད་ལྟ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
Tibetan Language Program ཞྱིག་དབར་ཁའྱི་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བསྐྲུན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕ་
མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་ནས་བོད་སྐད་ཐོག་ལ་སློབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་རང་ལ་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོར་སྟབས་བདེ་པ་ོཞྱིག་དང་། མཐུན་འགྱུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
གཉྱིས་པ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གང་རེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག SEE-
Learning སྱི་ཚོགས་སེམས་རྙོག་དང་སོད་བཟང་གྱི་ལས་འཆར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Secular Ethics ཆོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་ང་ོསོད་དེ་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ལ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མ་དེར་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཡག་ཐག་
ཆདོ་ཅྱིག་བསྒྲུབས་པ་དརེ་ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཙོས་པའྱི་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
གྱི་ས་ཾབ་ོཊ་སློབ་གྲྭ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འགན་འཛནི་དང་དག་ེརྒན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ང་ཚཤོེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་
ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ངོས་ནས་ཆ་མཚོན་ན་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་འབུལ་
རྒྱུར་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཉེས་ཆར་ཨ་རྱི་ནྱིའུ་ཡོག་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་གྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་བསགས་བརོད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་བལྟས་ན་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་གྲུབ་འབྲས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཙོ་བོ་དེར་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལམ་སྟོན་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག གཞན་ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དག་ེརྒན་ཡང་སེ་བར་ེབོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སློབ་དེབ་འདྲ་མྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་ཙམ། སློབ་ཁྱིད་ད་ེཕན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་སམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང། 
ང་ཚ་ོཚང་མས་ཆ་བཞག་ས་དང་བལྟ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་གཞྱི་བཅལོ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས་ཆུ་ཚདོ་ ༨༦ འཛནི་
གྲྭ་འཚགོས་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་ག་ར་ེཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ཆུ་ཚོད་ད་ེཙམ་སློབ་སངོ་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཨང་ཀྱིའྱི་ཐགོ་ནས་
ག་རེ་ཤེས་ཀྱི་རེད་དམ། སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཤེས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཚད་འཇལ་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་
བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཐོག་ནས། བསློབ་གཞྱི་ར་འཛིན་བཟ་ོརྒྱུ་ཐད་ལ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཙ་ོ
བ་ོའགན་བཞསེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྐུ་ལས་སོན་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་འདྱི་
གསུངས་གནང་སོང། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཁ་སོན་ནུབ་ཕོགས་ལ་དབར་སྱིད་དམ་གྱིང་ཁ་གཅྱིག་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་ས་
རདེ། སྐབས་དརེ་ཤེས་ཡནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་དངསོ་གནས་བསགས་བརདོ་འསོ་
པ་ཞྱིག་རེད། ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་སོན་མ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་གསུངས་ཀྱི་
འདུག ང་ཚའོྱི་བཀའ་ཟུར་ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྐུ་ངསོ་ཀྱིས་དའེྱི་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་འདུག 
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དཔརེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག Charter School ད་ེའདྲ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
དའེྱི་སྱིག་ཁྱིམས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ཆ་རེན་ག་ར་ེཚང་དགོས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཉམས་ཞྱིབ་ཏོག་ཙམ་གནང་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་མཇུག་དེད་བ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་
དགོངས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོསྱིང་བཅངས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་འདུག་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་མྱི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་དང་། གོང་སེལ་གཏང་རྒྱུ་ད་ེལས་འཆར་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེམ་ཚད་ད་ལྟ་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ཕྱི་ལོ ༢༠༢༠ དང་ད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འཆར་མང་
པོ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ Denmark གྱི་རོགས་བསོར་ U.S.A འོག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོས་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་འདྱི་ཚོ་ངས་
གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་མར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རདེ། ད་ེནས་ཏན་ཏན་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའྱི་
ནང་འཛནི་གྲྭ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གཟའ་མཇུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དུས་ཚདོ་འདྱི་ཡང་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་མ་གཏགོས་མེད་པ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚརོ་མཚནོ་ན་ཉྱིན་མ་ལྔ་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཁ་ོརང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིསོད་གནས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་བསདོ་དགོས་པས། ད་ེདང་འབྲལེ་
བའྱི་རང་སོང་དང་བེད་སྒ་ོད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ད་ལྟ་གཟའ་མཇུག་སྐབས་ལ་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་
ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་ར་ག་པར་ཐུག་བསད་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་མཁེན་
རྟགོས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག འཛནི་གྲྭའྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ལས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། འཛནི་གྲྭ་
འཚོགས་རྒྱུ་དེའང་རེས་གཟའ་སེན་པ་དང་ཉྱི་མ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། སེན་པ་དང་ཉྱི་མའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་བསད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པར་སངོ་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་
ནས་ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་དབར་ཁའྱི་གུང་གསེང་སྐབས་ལ་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ལས་
འཆར་ད་ེའདྲ་སལེ་ཐུབ་རྒྱུ། སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་མཉམ་དུ། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་འཆར་སལེ་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་
ཚུལ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་འདུག བསམ་བ་ོག་རེད་
གཏོང་དགོས་འདུག ད་ེའདྲ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ཚོགས་
ཆེན་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བསླབ་གཞྱི་ར་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའྱི་བག་ོགེང་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཞུ་རྒྱུ། ཉྱིན་མ་
གཉྱིས་པར་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་བཟང་སོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གསུངས་བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུ་
རྒྱུ། ང་ཚ་ོད་ལྟ་ Emory ནས་དག་ེབཤེས་སློབ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ན་ེགྱི་ལགས་དང་དག་ེབཤེས་དག་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
ཡྱིན་པ་ཡོད་དགོངས་དག ཁངོ་གཉྱིས་ཕེབས་ནས་སློབ་སལེ་གནང་ཐུབ་པ་དང་། ཚགོས་བཞུགས་པ་ཚསོ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་
ལན་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཀང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེདང་མཐུན་པ་ཞྱིག་འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོས། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ SEE-Learning དང་ Secular Ethics ཐགོ་ལ་ཟབ་སངོ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་
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ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་བེད་ཚང་མ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དགེ་ལས་ཚང་མར་
བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚའོྱི་ས་གནས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ས་ཾབ་ོཊ་ད་ེཚུར་རྱིས་བངས། རྱིས་བངས་པའྱི་རསེ་ལ་སྱིག་འཛུགས་
ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཕ་མ་དང་ས་གནས་མང་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག  དེར་བརྟེན་དེ་དངོས་
གནས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་ོས་ོས་བགོས་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་དྲྱི་བ་གནང་སོང་། ལན་འདེབས་ཀང་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་དང་ལན་འདེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ག་ར་ེའབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོས་དཀའ་ངལ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་ཀྱི་འདུག ས་ཾབ་ོཊ་རྱིས་བངས་བའྱི་རེས་ལ་དགེ་
རྒན་གྱི་གནས་བབས་མ་འདྲ་བ་མ་འདྲ་བ་འདུག འགའ་ཤས་ཉྱིན་ག་དང་འགའ་ཤས་ཆོད་གན། འགའ་ཤས་གཏན་འཇགས་ཡྱིན་
དུས། འགའ་ཤས་ལ་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་ག་ཕོགས་རག་གྱི་མེད་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་དེའང་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་རེད། དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་གཏན་འཇགས་ཉར་ན། མ་
འངོས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་ད་ེཚ་ོལའང་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་
དགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། སློབ་གྲྭ་གཅྱིག་ལ་སླབོ་ཁྱིད་གནང་ས་དརེ་དག་ེརྒན་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་མ་འདྲ་
བ་ཆགས་དུས། འགའ་ཤས་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་ག་ཕོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གུང་གསེང་ཚར་ནས་ཚུར་ཕག་
ལས་གནང་བར་ཕེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ད་ེགུང་གསེང་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་དུ་ཁ་ོརང་
ཕག་ལས་ད་ེདག་ེརྒན་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚརོ་ཏགོ་ཙམ་དགངོས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ནས། གུང་གསངེ་
སྐབས་སུ་ག་ཕོགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཡྱིན། གནས་
སྟངས་ཚང་མར་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དེ་ཚོར་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ང་རང་ས་
བགོས་འག་ོས་སྱིམ་ལ་གཏན་སློབ་རེད། ད་ེརྱིས་ལེན་གནང་རྒྱུ་ད་ེགང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཁོང་ཚསོ་ཧ་
ཅངཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་རྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་པས། ལོ་ར་ེབཞྱིན་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་མཐུད་ཤོར་དང་ཉམས་ཆག་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ས་གནས་སློབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་དང་ཏག་ཏག་མཐུན་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག སློབ་གྲྭ་དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
སློབ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་ཁྱིད་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་མེད་དུས། དཔརེ་ན། ཚན་རྱིག་དང་ད་ེའདྲ་ཁྱིད་མཁན་མེད་པའྱི་སྐབས་ལ། དག་ེརྒན་
ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚབ་བས་ནས་སློབ་ཚན་ཁྱིད་བཅུག་གྱི་འདུག་ཟེར། སློབ་ཚན་དེའྱི་ཐོག་ལ་སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཉམས་མོང་མེད་པ་ཡྱིན་
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ནའང་དེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་
དགངོས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ནས། ཐབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་ནའང་གཟྱིགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་ང་རང་ས་གནས་འག་ོས་
སནོ་ཊའྱི་སློབ་གྲྭ་དརེ་ངས་དམྱིགས་བསལ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་། ཁ་ོཚོས་སློབ་མའྱི་བཀའ་ཤག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོསླེབ་དུས་
འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་འཁེལ་འདུག ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང། ཁོང་རང་ཚོས་སློབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་
གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོགས་འདུག གནང་སྟངས་ད་ེགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་ཚོས་ད་ེགསར་
གཏོད་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། འགན་འཁུར་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འདྲ་བའྱི་སློབ་གྲྭ་
གཞན་པ་ལའང་ཕན་ཐགོས་ན་གསར་གཏོད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྟ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཞུས་རེད། སྱིར་
བཏང་ལ་ོཤས་ནང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་དང་། བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་ལ་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གང་འདྲས་བྱུང་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལའང་
གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་གོ་བསད་ཀྱི་འདུག ཉེ་ཆར་རང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སློབ་གྲྭ་ཁག་
ནང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་གོ་རྒྱུ་འདུག ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་ཡྱིན་ནམ། ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་སན་སེང་བྱུང་སོང་ངམ། གལ་
སྱིད་བྱུང་ཡོད་ན་ཐག་གཅོད་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཞོར་ལ་ངས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་
སང་ང་ཚསོ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་སྐརོ་ལ་ཞུས་རདེ། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚསོ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་བུད་
མེད་ཀྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཚོར་ལྟ་རྟོགས་བ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚོར་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ས་གནས་དའེྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གནས་སྟངས་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོར་ཁྱིམས་དང་ག་ར་ེཡོད་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སློབ་གྲྭའྱི་
ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དགེ་རྒན་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་མེད་པ། སྱིག་གཞྱི་དང་ཁྱིམས་
ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མེད་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་ཡོང་
བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་སམ། སོན་མ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཁྱིམས་ཐག་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་རནེ་པས། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེའདྲ་འབྱུང་བཞྱིན་འདུག་ལབ་ན་ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་བསད་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་པ་ལབ་ན་མྱི་ཚང་མས་ལྟ་
སྟངས་དེར་ཆསོ་མཁས་ལེན་མཁན་དང་། ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་
ལབ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གལ་གནད་ཆེན་པར་གཟྱིགས་ནས་
ཐག་གཅདོ་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ད་ལྟ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མདེ་ཧ་ག་ོ
མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ག་བར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེནས་ངས་ད་ལྟ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
གཅྱིག་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ས་གནས་ལ་སྐོར་བསོད་འགོ་བའྱི་སྐབས། མྱི་མང་



56 
 

ཚོགས་ཆེན་ནང་དུ་བུད་མེད་གཅྱིག་ཡར་ལངས་ནས་དཀའ་ངལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་སོང་། མ་ོརང་ཚོར་བ་སེས་ནས་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ནས་ཞུ་མ་ཐུབ་ནས་མར་བསད་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་གང་བཤད་པ་ད་ེཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་དེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ངས་ཚོགས་འདུ་གོལ་མ་ཐག་ཏུ་བུ་མ་ོད་ེཚུར་སྐད་བཏང་ནས་ཁེད་རང་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའདུག ག་ར་ེབས་སོང་ཞེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་ོརང་ད་ེསོན་ང་ཚོའྱི་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ཞྱིག་ནས་སློབ་པ་མཐར་སོན། ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་ལ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཉམས་གས་ོལབ་ཀྱི་རེད། Internship ད་ེའདྲ་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག མ་ོརང་གྱིས་ག་རདེ་ཞུ་
ཡྱི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ནྱི་དཀའ་ངལ་དེར་གདོང་ལེན་བེད་མ་ཐུབ་ནས་དོན་ཡོང་བ་ཡྱིན། ལས་ཀ་མ་བས་གཡུགས་ནས་ཡོང་བ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བུ་མ་ོཁ་ཤས་འུ་ཐུག་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ནའང་ད་དུང་ལས་ཀ་བས་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར། ང་
བུད་མེད་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་བཤད་བད་ེཔ་ོཡོད་དུས་མ་ོརང་གྱིས་ད་ེལྟར་བཤད་སོང། ད་ེདངོས་གནས་ཛ་དྲག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང། 
ད་ལྟ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་གནང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཐད་ཀར་ད་ེདང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོ་བསྐོར་
བསོད་ལ་འཁེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ད་ེནས་ཐོན་ཚར་ནས་ཕག་ལས་
གནང་བར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ། ཁེད་རང་ཚོས་ཉམས་གསོ་སེ་ཚན་ག་པར་གཏང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་མ་
གཏང་བའྱི་སོན་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་ག་སྱིག་གནང་ནས། ཁེད་རང་ཚ་ོཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་ང་ཚོར་ཚུར་ལབ་ཤོག 
ང་ཚོས་རོགས་རམ་བེད་ཆོག་ལབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཁ་ཤས་ལ་ཕ་མ་མེད་པ། སྤུན་མཆེད་མེད་པ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་
ངལ་བཤད་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནའང་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེད་ནས་ལྷག་བསད་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དང་། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་
སོང་བརྡར་ཁང་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོདགསོ་ལབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་རྒྱུ་འདྱི་ཡག་པ་ོམ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདཀའ་ངལ་ཞྱིག་
རདེ་འདུག་ལ། དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ལྟ་བུ་མ་ོདསེ་འཆད་སྟངས་ལྟར་ན། ཕྱིར་ཐནོ་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚའོྱི་བུད་མདེ་མཛསེ་བཟའོ་ི
ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ Spa ད་ེཚོའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚོར་ཧ་ཅང་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ། ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོར་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འཚབ་
ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོར་མ་བཏང་སོན་ནས་ཟབ་སོང་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་
འབྲེལ་གཏུགས་གནང་ས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་དང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སང་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་ཚགོས་འདུ་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་
དང་། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགྱིང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་ཕག་བརང་ཟྱིན་པ་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ་བསད་པ་ད་དུང་ཡང་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཁག་བཞྱི་ཙམ་
ཞྱིག་ཡོད། བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ལན་མེད་ཀང་འགྱིག་ས་རེད། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེའདྱི་ཡྱིན། ཤོག་གགས་ ༡༥ ཉམ་ཐག་
ཨང་ག་པ་ཅན་དང་། གཞན་དབུལ་ཕོངས་ཕྲུ་གུའྱི་སློབ་ཡོན་རོགས་སོར་ཟེར་རྒྱུའྱི་ནང་གསེས། ༢་༡ ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཁངོས་སུ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༧༧ དང་། རྡ་ས་བདོ་ཁྱིམ་ཁངོས་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༢༧ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཁངོས་ ༦༠ བཅས་ཁནོ་
བསམོས་ ༢༦༥ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཉམ་ཐག་ལྟ་སངོ་ར་འཛནི་ལམ་སྟནོ་ལྟར་གཟྱིགས་རྟགོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོ
སྱིག་འཛུགས་ཐགོ་ནས་ཟརེ་ན་འདྲ་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ ༢༦༤ ལ་ལྟ་སོང་གནང་བ་འདྱི་ད་ག་རང་བས། ང་
ལ་ཁ་གསལ་པ་ོམེད་པ་ད་ེའདྱི་ནང་ནས་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཚ་ོཚང་མའྱི་འག་ོསོང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་ཡྱིན་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཁ་གངས་དབེ་བ་ཕེ་པ་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
གསལ་པ་ོགཅྱིག་བཀའ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལས་བསམོས་བསྡུས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་
གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསོམས་རྒྱས་ཐག་ཆོད་འདུག་བསགས་བརོད་ཡོད། དུས་ཚོད་མེད་པ་སོང་ཙང་མགོགས་པོ་ཞུ་
དགོས་དུས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེནས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་ཧ་
ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགཅྱིག་གནང་བའྱི་ཚརོ་བ་གཅྱིག་སསེ་བྱུང་། འདྱི་ལ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་དནོ་ལ་མངགས་པ་
ཐགོ་ནས་སྐུ་ལས་སནོ་པ་འདྱི་ཡག་པ་ོརདེ་དྲན་བྱུང་། ཚརོ་བ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེནས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ། ད་ེསནོ་
ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་བར་གྱི་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་འབྲེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། 
གཅྱིག་འོག་གཅྱིག་ལ་མ་བསྟུན་པ་ཟརེ་དགསོ་པ་རདེ། གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་བཀའ་རྱིས་དང་ལེན་མ་ཞུས་པ་ཟརེ་དགསོ་པ་རདེ། ད་ེ
འདྲ་བསམ་བ་ོཏགོ་ཙམ་ཡོད། གསལ་པ་ོཞྱིབ་ཕྲ་ད་ེའདྲ་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་གཞུང་གྱི་མཉམ་དུ་ས་ེཚན་བ་ེབྲག་པ་
ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་རུབ་ས་རུབ་གནང་གྱི་འདུག གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་མར་གཟྱིགས་རྟོག་འདྱི་ཚ་ོསྱི་ཆ་མཉམ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་
ཚརོ་བ་ད་ེའདྲ་སསེ་བྱུང་ད་ེཡང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཐགོ་ནས་བསསག་བརོད་གནང་འདུག འདྱི་ནང་ནས་ད་ལ་ོང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསང་གཅྱིག་ག་ར་ེབྱུང་ཟརེ་ན་མ་སུ་
རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལས་མྱི་འདྲ་བ་གཅྱིག་བྱུང་འདུག 
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ད་ེཡང་ངས་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ཡག་པ་ོགཅྱིག་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག བས་ཙང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་
ལས་སོན་མཁན་འབྲེལ་ཡོད་ངང་ཆེ་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྡ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྡ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་དང་ལས་བེད་ཐོག་ནས་གཞུང་དང་། སེ་ཚན་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གུ་ཡངས་པ་ོདང་། 
སྱི་པར་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་གཅྱིག་གནང་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་སེས་བྱུང་། བས་ཙང་ལས་
ཁུངས་གཅྱིག་ཙམ་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་མ་གཏོགས་ས་ེཚན་ཚང་མ་ལ་འབྲེལ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སམ། འདྱི་ཚ་ོ
གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཟེར་བ་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་གངས་འདྱི་ཚ་ོགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་
དྲན་གྱི་འདུག འདྱི་ཐགོ་ལ་རྡ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེཐགོ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གཅྱིག་གནང་བ་དྲན་གྱི་འདུག དཔརེ་མཚནོ་ཙམ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སེལ་ལ་ཀོབ་པའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་ཕྱུགས་བཟ་ོཁང་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒས་ཡོལ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་བགེས་ཤག་སོན་སའྱི་ས་ཆ། ད་ེབཞྱིན་མགོན་ཁང་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ། 
ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་སའྱི་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་གཞུང་གཅྱིག་དང་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ཕུལ་བ་སོང་
ཙང་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་གསོས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཚོ་དངུལ་ལ་མར་བསྒྱུར་ན་དེང་སང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་
མཁནེ་གསལ་རདེ། ད་ེའདྲ་གནང་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པའྱི་ཆདེ་དུ་ཁང་པ་རྒྱག་ས་
ས་ཆ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་བེད་སོད་སའྱི་ས་ཆ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་གཞུང་ལ་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་གནང་བ་སོང་ཙང་
ཁབ་ཁངོས་ས་ེཚན་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱི་ས་ེཚན་ས་ོས་ོལ་ཕ་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞུས་ཡྱིན་ན་གུ་ཡངས་
པ་ོགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་བསམས་པ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་བད་ེལེགས་སན་ཁང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ 
(Chandigarh) ལ་ནད་པ་སོད་སའྱི་ཁང་པ་བརྒྱག་རྒྱུ་ས་ཆ་ད་ེའདྲ་གནང་རྒྱུ་གང་མེད་ཚད་གྱི་སྱི་བ་རང་ལ་དགོངས་ནས་ང་
དང་ཁོད་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་རོད་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་གུ་ཡངས་གནང་རྒྱུ་ཡག་པ་ོཞེ་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་
བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་ཡདོ་ཚང་མར་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་མདེ་པ་སོང་ཙང་ངས་མང་པ་ོ
ཞུ་ཡྱི་མྱིན། འགའ་ཤས་གཅྱིག་ཡོད་འདྱི་ཚ་ོཕྱིར་འཐནེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང། གོང་གྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་འདྱི་ཚོར་ལན་
སནོ་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པངྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཁ་སང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ད་ེདག་ལ་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ནྱི་ཧོན་སུར་གྱི་སཾ་བ་ོཊ་སློབ་གྲྭ་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བངས་པའྱི་རེས། སློབ་གྲྭ་སྱི་ཡོངས་
ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དང་། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་ཆ་ེལས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་སོན་ནས་ད་ཆ་སློབ་
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ཕྲུག་ཚ་ོཡྱིནའང་སྱིག་འཛུགས་ཡག་པ་ོཡོད་སྐརོ་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེཡོད་པ་ད་ེའབྲལེ་ཡདོ་ཚང་མས་སློབ་གྲྭ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་
ཡག་པ་ོཕྱིན་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོསློབ་གྲྭ་ལ་དགའ་དགའ་ས་ོས་ོངང་བསོད་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དེར་ངས་ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་འདྱི་སནོ་ལ་ཐངེས་ཁ་ཤས་ཕྱིན་ཚར་སོང་། ད་ལྟ་ས་ཾབ་ོཊ་འཛནི་ཚོགས་འོག་ལ་ཆདོ་གན་ཐགོ་
ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆདོ་གན་མང་པ་ོའཇོག་དགོས་རྒྱུ་དང་ཆདོ་གན་འདྱི་ཚ་ོའཕྲལ་དུ་གཏན་འཇགས་བཟ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཐུག་ས་གཅྱིག་ནྱི་སློབ་གྲྭ་ངག་རྱིས་བང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་དེར་ཐུག་ཡོད། ང་ཚོས་རྱིས་སོད་རྱིས་
ལེན་ཆ་ཚང་གཅྱིག་བསྒྲུབས་སོང་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་གསོལ་ཕོགས་སོམ་གཞྱི་བརྟན་པ་ོདང་ཡག་པ་ོབཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་གསོལ་ཕགོས་སར་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོར་ག་དུས་ཡྱིན་ན་དགོངས་གཞྱི་འདྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཅྱིག་སྱིམ་ལ་གཏན་སློབ་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་
དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚགོས་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་བསྐ་ོགཞག་ཐད་ང་ཚོས་ཐ་ེབྱུས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
དག་ེརྒན་དང་སློབ་མ་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚརོ་སན་སེང་བྱུང་ན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་རད་གཅདོ་བཏང་ནས་འདྱི་
ནས་མཐུན་རནེ་ག་ར་ེསོར་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ། དཔརེ་ན། མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་ལ་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་བས་པ་ནང་
བཞྱིན། ཐབས་ལམ་བཙལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 དཀའ་ངལ་ད་ེལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡ་གྱི་གོང་རྱིམ་ལ་ཞུ་ས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཐགོ་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་སྟོན་ཐུབ་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་
སོན་ཊ་སཾ་བ་ོཊ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སློབ་མའྱི་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་ཚགས་ཚུད་པ་ོའགོ་བསད་ཡོད་པ་དེར། སོན་མ་ང་རང་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུའང་ད་ོསང་བྱུང་སོང་། འདྱི་ལ་བསྟདོ་བསགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྱིགས་སློབ་གྲྭ་གཞན་ལ་ལག་
བསྟར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ཉ་ེཆར་བཙན་གཡེམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེ
འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱིར་བལྟ་མཁན་མང་པ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བཙན་གཡེམ་དང་བརྙས་བཅོས་
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐ་སད་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཡོད་པར་བརྟེན། བརྙས་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ང་ཚ་ོདབུས་ནས་གོ་
ཐསོ་བྱུང་བ་དང་། སློབ་ས་ེསུ་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་དརེ་འཕྲལ་དུ་བཀདོ་ཁབ་ནན་ཏན་གནང་རྒྱུའྱི་བཀདོ་མངགས་ཞུས་
ཡོད། ང་ཚསོ་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚརོ་ལམ་སྟནོ་བཀདོ་ཁབ་ནན་པ་ོབཏང་བཞག་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་ང་ཚ་ོདབུས་སུ་
སན་སེང་བྱུང་བ་དང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀོད་ཁབ་གཏང་རྒྱུ་དང་། ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ། བརྡ་
གཏོང་དགསོ་པ་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ནན་ཏན་བས་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཏང་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བུད་མདེ་ཀྱི་སྲུང་སབོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་སྐརོ་གསུངས་གནང་སངོ་། ང་ཚའོྱི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གྱི་དབུས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་འོག་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་སྐད་ནང་ལ་བསྒྱུར་བའྱི་འཁྱིག་པའྱི་
བརྙས་བཅོས་སྲུང་སོབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (POCSO ACT 2012) བྱིས་པ་
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རྣམས་འཁྱིག་སོད་ཀྱི་ཕོག་ཐུག་ལས་སྲུང་སོབ་ཞེས་པ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ལག་བསྟར་གནང་མུས་རེད་ལ། གོ་
རྟོགས་སེལ་མུས་རེད། དེ་བུད་མེད་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་བྱིས་པ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མན་སྲུང་སོབ་ཆེད་དུ་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་
ཚགོས་ཆུང་ར་ེཡོད་པར་མ་ཟད། དསེ་སླབོ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུ་དང་ལས་བདེ་ནང་ཁུལ་ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་
ལས་བེད་གསར་པ་བསླེབས་རྱིམ་བཞྱིན་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་བཅས་འདྱི་ཚོ་ཆ་ཚང་ལག་བསྟར་འགོ་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དརེ་བརྟནེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འབོད་བསྐུལ་དང་དྲན་གས་ོབདེ་དགསོ་རྒྱུ་འདྱིའྱི་
རྱིགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བཀདོ་ཁབ་ནན་ཏན་གཏོང་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཁྱིམ་བཟ་ོརྱིགས་ལས་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ནས་ཐོན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོད་པ་
རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མྱིང་བཏོན་གནང་བའྱི་ལས་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོཉམས་གསོག་ལ་གཏོང་བའྱི་
སྐབས། ཁོང་ཚསོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་རྒྱུ་དང་། སྟངས་འཛནི་གནང་རྒྱུ་ཆ་ཚང་བདེ་ཀྱི་འདུག ད་དུང་ཉམས་
གསོག་ཆེད་དུ་ས་ཆ་ག་བར་ག་བར་གཏོང་དགོས་པ་རེད། སོང་བརྡར་གཏང་ས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཟ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། མགོན་
ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སྐར་མ་ལྔ་ཅན་ཚད་ལྡན་པ་ད་ེའདྲ་ལ་བཏང་རེས། ཁོང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་སོང་ཆ་ཚང་
གནང་གྱི་འདུག མ་ཟད་ཁོང་རང་ཚརོ་ལམ་སྟོན་ག་ར་ེགནང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། འདྱི་ནས་མར་ཐནོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བར་འག་ོ
དུས། གལ་སྱིད་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡར་ཞུ་དགསོ་པ་རདེ་ཅེས་ལམ་སྟནོ་ད་ེའདྲ་གནང་མུས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་མ་བྱུང་གོང་ང་ཚ་ོདབུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་ལམ་སྟོན་དང་། བཀོད་ཁབ་
ཁ་སོན་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་འདུག་པའྱི་ཐད་ང་ཚོས་ཆ་ཚང་གཏོང་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ་བད་ེསྡུག་ཞུ་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིཁྱིམ་ཚང་རདེ། ཚགོས་པ་ད་ེའདྲ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་
བརྒྱུད་ནས་འཕྲལ་དུ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ག་ར་ེགནང་དགོས་འདུག་ད་ེའདྲ་གནང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་
རདེ། ད་ེམྱིན་གོས་ཚོགས་བར་དུ་སྒུག་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རདེ། ད་ེལས་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་རྱིགས་དུས་ཐགོ་ཏུ་
སན་སེང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་མགོགས་པ་ོསེལ་བར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ལས་གཞན་འདྱི་ཚ་ོདགོངས་འཆར་དང་བསགས་བརོད་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག 
བསགས་བརོད་གནང་བ་ལ་འབྲེལ་ཡོད་སློབསེ་ཁག་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་
གཅྱིག་ད་ེཉམ་ཐག་གཟྱིགས་སངོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་ཕབེས་སོང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེཡྱིན་ན་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་མང་ཤོས་ཀྱི་གས་རདེ། 
ད་ལྟ་ངས་ག་ོཐོས་ལྟར་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛནི་ནང་། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཕྱིན་ད་ེཚརོ་སློབ་ཡོན་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆག་ཡང་བཏང་
བའྱི་ཐགོ་ནས་སློབ་འཇུག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་ཆ་རེན་གཞན་པ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ག་ོབུར་དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
དྲན་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རད་གཅོད་བཏང་ནས་ཞུས་འཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཡང་བསར་སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་བསམ་ཚུལ་གནང་སོང། བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིན་འཛིན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགྱིང་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་པ་དང་པ་ོ
ཡྱིན་དུས། ག་ོསྐབས་དང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་ཞུ་བ་ཡོངས་ནས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་
དང་གནང་མུས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉ་ེཆར་བང་ཨ་
རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ནང་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་ཁག་གཉྱིས་སན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དང་པོ། 
འགུལ་བརྙན་ནྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སློབ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་འགུལ་བརྙན་ཕྲུ་གུའྱི་ལ་ོན་དང་འཚམ་ཞྱིང་རྒྱུན་སོད་ག་ོབདེའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་འགུལ་བརྙན་གང་མང་བཟ་ོགནང་ཡོང་
བ་ཞྱིག གོས་ཆོད་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་འདུག ད་ེནས་གོས་ཆོད་གཉྱིས་པ་ནྱི། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་སྒེར་ལས་འཆར་ཐོག་
ཨ་རྱིའྱི་རོགས་སོར་ཐབོ་བཞྱིན་ཡོད་ཁངོས་ནས། བང་ཨ་རྱི་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཡར་
རྒྱས་ཆདེ་འག་ོགོན་མཐུན་འགྱུར་ཐབོ་ཐབས་དགསོ་ཟརེ་བའྱི་གོས་ཆདོ་གཉྱིས་ད་ེའདྱི་ལ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་ལྷང་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེནས་འགུལ་བརྙན་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་གསོ་ཆདོ་སན་སེང་ཞུས་པ་འདྱི་ལ་
ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ེསའྱི་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད། ད་ེནས་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་གཉྱིས་ལ་རྒྱབ་སརོ་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་དང་པ་ོནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་བསླབ་རྒྱུར་ཛ་དྲག་གྱིས་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱི་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་བདོ་ཕྲུག་ཚརོ་དངསོ་གནས་ཛ་དྲག་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་འདུག གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་དགོས་པ་ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆགས་འདུག འདྱི་ངེས་པར་དུ་
ཐུགས་གནང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ས་ོས་ོངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 

ད་ེནས་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་གཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སེ་ཚན་བརྒྱུད་ནས་
ཆབ་སྱིད་ག་ོརྟོགས་ལས་འགུལ་ལས་འཆར་སལེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱི་ལ་ས་ོས་ོངོས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ། འདྱི་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་པ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབྱུང་འགྱུར་གསོ་ཚོགས་
འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་གཅྱིག་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལབ་པའྱི་སྐབས་སུ་བང་ཨ་རྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་
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རེད། ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་རྣམ་ལ་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚ་ོབང་ཨ་རྱི་ལ་གནས་སདོ་སླབོ་དཔནོ་ནུབ་པ་བསྟན་འཛནི་འཆྱི་མེད་ལ་
བསར་དུ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁོང་རང་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་བང་ཨ་རྱི་ལ་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་རེད། ཕ་མ་ཚོར་ཡྱི་གེ་
བསླབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་དང་། ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཁ་ོརང་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ཁོང་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ སྱིར་བཏང་ཁ་སང་སནོ་མ་ཕྱི་ཟླ་ 
༣ པའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མཐོ་རྱིམ་སློབ་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སློབ་ཡནོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་བདོ་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་གནང་མཁན་ལ་ཉ་ེ
བ་གཉནེ་ཚན་སུ་ཡང་མདེ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའཕྲད་བསད་ཡདོ་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ་འདུག ཉ་ེ
ཆར་ (Mangalore) ལ་འག་ོབའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚའོྱི་འགམ་ལ་ངུས་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེའདྲ་འདུག 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོའདྱི་བསར་ཞྱིབ་གནང་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ (Bangalore) ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 
(Mangalore,Delhi,Chandigarh) ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིན་ནས་མཐ་ོསློབ་ཡོད་སའྱི་སློབ་མ་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བས་ནས་
ག་ོབསྡུར་དང་། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་འདུག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལྟ་ཐུབ་ན་ཡག་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གྱི་འཕྲོས་ནས་ད་ལྟ་ (Mangalore) ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཉྱི་མ་དབངས་
ཅན་ལགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཉྱི་མ་ལྷ་མོ་དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་མ་ལྷ་མོ་
གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་ཉྱི་མ་ལྷ་མ་ོམ་རེད། ཉྱི་མ་དབངས་ཅན་རདེ། མ་ོརང་གྱིས་ལས་ཀ་གང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་
གྲྭའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་དགེ་བཤེས་ད་ེརྡ་ོར་ེདག་འདུལ་མ་རེད། དག་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེ
ནས་མྱིང་གཞན་ཞྱིག་འབོད་པ་ཡྱིན་ན་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་ཕྱིར་ལོག་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གསལ་
འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དོན་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེམཐ་ོསློབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉ་ེཆར་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཛ་དྲག་ཆེན་པོའ་ིཐོག ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་ 
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(Jawaharlal Nehru University (JNU) མཐ་ོསློབ་ནང་ལ་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་མཐ་ོསློབ་ད་ེཚརོ་སློབ་ཡོན་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོསདོ་
དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཕག་ལས་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེའདྱིའྱི་རསེ་ལ་གནས་ཚུལ་ཐསོ་གསལ་ལྟར་ན། ཕ་
གྱི་ནས་ཁ་ོརང་ཚསོ་རྒྱབ་ལྗངོས་མང་པ་ོཞྱིག་རད་གཅོད་བཏང། སནོ་མ་མཐ་ོསློབ་དའེྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
བྱུང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ང་ོརྒོལ་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ནང་ལ། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སློབ་མ་ད་ེཚ་ོབཞུགས་གནང་
བར་བརྟནེ་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་ག་ོརྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་དང་མྱིན་གང་ཡང་གསུང་དགོས་ཀྱི་མེད། རེས་ལ་
རད་གཅོད་བཏང་ནས་རེད་འདུག་དང་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོབཞུགས་དུས་སྐབས་སུ་བཞུགས་སྟངས་ད་ེག་རེའྱི་ཆ་རེན་གྱི་འོག་ནས་
བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སློབ་ཡོན་ད་ེཆ་རནེ་གང་གྱི་འོག་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་མཁེན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་བཞུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྣམ་འགྱུར་གཞན་པ་ཞྱིག་དང་། སློབ་ཡོན་ད་ེཆ་རེན་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དང་། 
ཕ་གྱིའྱི་མཐ་ོསློབ་ནང་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་དུས། མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ལྷག་རྒྱུའྱི་
ཉནེ་ཁའྱི་རྱིགས་ཡོང་ས་རེད། འདྱིའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མཐ་ོསློབ་
ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་ལ་འཛུལ་ལུགས་འཛུལ་སྟངས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་གྱི་
ལམ་སྟོན་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཡདོ་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེར་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བངས་པའྱི་སཾ་བ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་
གཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང། དེར་གཅར་རྒྱུ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་འདྱིར་གེང་སློང་མང་པོ་བེད་བཞྱིན་པའྱི་དགེ་རྒན་གཏན་
འཇགས་རེད་དང་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ང་ཚ་ོའགོ་སའྱི་ཕོགས་ལ་གང་ཡང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག མང་ཆེ་བ་ཚང་མས་
ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཀྱིས་དངོས་གནས་རང་མྱིས་རང་ལས་བས་ནས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བརྒྱབ་བསད་ཀྱི་
འདུག འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ང་རང་ཚོས་དེར་གེང་སློང་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་རྱིས་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། 
སྐབས་ད་ེདུས་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་དང་དག་ེརྒན་གང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་
གྲུབ་འབྲས་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་མ་བསད་པ་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་དེར་སླར་གསོ་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་
ཡོད་བསད་པ་ད་ེཚསོ་ཧ་ལས་པའྱི་སེམས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོདང་སབོས་པ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསད་འདུག ད་དུང་
མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུས་པ་དེར་ལན་མང་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་མེད། 
གཙ་ོབ་ོད་ེཐུགས་ལ་གཞག་རྒྱུ་དང་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་དུ་ཚགོས་ཆནེ་ཚགོས་པའྱི་གསོ་ཆདོ་གཉྱིས་སན་
སནོ་གནང་བ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འགུལ་བརྙན་གང་མང་མང་བཟ་ོདགསོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་སུ་འགུལ་བརྙན་རྱིགས་ག་ཚོད་མང་མང་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་
ཐད། ད་ེག་རང་འབད་བརནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཡདོ་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་
འདྱི་ཛ་དྲག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་མང་ཙམ་བཞེས་དགོས་
སྐོར་དགོངས་ཚུལ་ཕབེས་སོང་། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་འགན་འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཐུན་འགྱུར་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་
ཤེས་ད་ེམ་འོངས་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ལོ་ ༡༠།༢༠ བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུས་ནས་ད་ེཚ་ོགང་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་སྒྲུབ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཆབ་སྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་དེབ་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ང་ོ
སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ། དཔེར་ན། འཛིན་རྱིམ་ ༣ ནས་ ༨ བར་གྱི་སྱི་ཚན་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
སྐོར་ལ་སློབ་ཚན་ཟུར་དུ་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འཛིན་རྱིམ་ ༩ དང་ ༡༡ བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་སློབ་དེབ་ནང་
ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཨ་རྱིའྱི་ནུབ་ཕོགས་ལ་
བཞུགས་མཁན་བསྟན་འཛིན་འཆྱི་མེད་ནོར་བུ་ལགས་སུ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སབས་འཇུག་མང་པ་ོཞུས་པ་བཞྱིན། 
ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆནེ་སྐབས་སུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཁ་སང་ཟླ་བ་ ༨ པའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པ་ོདེའྱི་ཐོག་ལའང་ཕེབས་ནས་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་
སོང་ཕུལ་བ་ད་ེའདྲ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་ནས་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་སློབ་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསན་པ་འདྱི་བདེན་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཐ་ོསློབ་ལ་ཤེས་རྱིག་སློབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་
གནང་ནས་འགོ་སོད་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་ཡོང་བ། རྒྱ་གར་ནང་གཉེན་ཚན་གང་ཡང་མེད་པ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
མཁན་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚོས་མཐ་ོསློབ་སློབ་ཡོན་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཁ་ོཚོར་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་གནང་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ། བོད་ནས་ཕེབས་ཤྱིང་དངོས་འབྲེལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ཁ་སང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ཟག་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཚན་སོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེ
ཚརོ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (JNU) མཐ་ོསློབ་ཀྱི་སློབ་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ནྱི། ད་ལྟ་མཐ་ོསློབ་
ནང་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ནང་ཞུགས་ལུགས་ཞུགས་སྟངས་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས ་
གསུངས་གནང་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ང་ཚསོ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་མྱིན་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སློབ་ཡོན་དའེྱི་སྐརོ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་དྲྱི་བ་མདེ་ཙང་ད་ལྟ་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བདེ། ད་ེནས་ཏན་ཏན་རདེ། ཆདོ་གན་ལས་བདེ་པའྱི་གསལོ་ཕོགས་
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ཟླ་བ་ ༡༢ རྱིང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱི་ཡང་དངསོ་འབྲེལ་ཞྱིག་རདེ། ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོ་སོས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ད་ེདངོས་གནས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་རྟགོས་ཡོད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་གང་སར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དག་ེརྒན་ཚརོ་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ཕག་
ལས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་
རྒྱུར། ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་ལྷན་ཁང་ནང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་མྱི་
རྱིགས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་དགསོ་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་དརེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་འངོས་པའྱི་སོན་རའྱི་མདུན་ལམ་
གྱི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལྷན་ཁང་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་བེད་པར་གལ་
ཆ་ེཤོས་འདྱི་ང་རང་ཚང་མས་གསུང་བཞྱིན་པའྱི་བོད་པའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་ག་ེད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་
པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡ་རབས་སདོ་བཟང་འདྱི་བོད་པའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་ག་ེལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། འདྱི་བེད་པར་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མས་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ད་ེཕག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ཉ་ེབའྱི་
ཆར་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་ཞྱིག་ཐུག་པ་དང་བཀའ་གནང་རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་
གསུངས་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས་འདྱི་ཚུལ་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་གནང་པར་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེརྱིང་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཚོས་༸རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་ཆོས་སྱིན་གྱི་ཚུལ་དུ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མས་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པའྱི་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ད་ེངསེ་པར་དུ་ཕག་བསྟར་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེང་བསོད་ས་མང་ཆ་ེབ་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་བལ་ཡུལ་ཁེལ་བསད་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་ལ་འདྱི་
ཚུལ་བཞྱིན་འག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། སནོ་གྱི་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ངས་ཐངེས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྟག་པར་
ད་ེརང་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་
ཡུག་སྐྲུན་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོབསྐྲུན་བསད་ཀྱི་འདུག་སྟ་ེཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཁག་སློབ་ཁྱིད་གནང་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ད་ེ



66 
 

ཚུལ་བཞྱིན་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་གལ་འགངས་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་
ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ད་ེབཞྱིན་གནད་དོན་གཉྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུར་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ད་ེལས་བསོམས་
ནང་ལའང་གསལ་བསད་འདུག་ལ། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡང་སློབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཟླ་སྱིལ་གནང་གྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གོ་བསད་ཀྱི་
འདུག སྱིར་བཏང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙསོ་པའྱི་འབྲལེ་ཡོད་ཚསོ་དའེྱི་སྒང་ལ་ཐུགས་སང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ད།ེ ངས་དརེ་ཞུ་རྒྱུར་ཁ་སང་ནང་སྱིད་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཁྱིམས་མཐུན་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ཡོད་ན་ཡང་ལས་ཀ་བེད་པར་འག་ོདུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ངས་གོང་དུ་ནང་སྱིད་སྐབས་ལ་དཔརེ་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མང་འདུ་ཁང་མར་གཏརོ་ནས་ཡར་རྒྱག་
དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་གང་ལྟར་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་གྱི་འདུ་ཁང་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་རྱིགས་དེ་ཚོར་བ་མ་འཕུར་སྒོ་ང་ལེན་ཐབས་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 གནད་དནོ་གསུམ་པ་ཞྱིག་ལ་མཆོད་འཇརོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ (kindergarten) ཟརེ་ནའང་
རདེ། བུ་བཅོལ་ཁང་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ད་ལྟ་འག་ོསདོ་པའྱི་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ བར་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབརོ་འདྱི་སབས་འཇུག་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེསནོ་འག་ོའགོ་མ་ནས་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ བར་དུ་སློབ་
ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་འདྱི་སབས་འཇུག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཁ་སང་ནང་སྱིད་སྐབས་ལ་
རབོ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། མདང་སསེ་ནས་ལ་ོ ༡༨ བར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཡྱི་གངས་འབོར་ ༧༥ མ་གཏགོས་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་གངས་ 
༣༥༥༠ ཡོད་སའྱི་ས་ཆར་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་ད་ེ ༧༥ ལས་གསལ་གྱི་མེད་ན་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་
པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་ཚའོྱི་ཕག་སྦྲེལ་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མ་ཤེས་ཤེས་མདགོ་གནང་ནས་འསོ་བསྡུའྱི་མྱི་
འབོར་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་གཙོས་པའྱི་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་ཡར་བཏོན་གནང་ནས་
མཆདོ་འཇརོ་ཞསེ་མྱིང་བཏོན་གནང་སོང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འདོན་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ད་ལྟ་ངོས་ལེན་གནང་སྟངས་ཀྱིས་ངས་ཀང་ད་ེ
འདྲའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞྱིག་འདོན་དགོས་ཐུག་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་མ་ཤེས་ཤེས་
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མདོག་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེམྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་གངས་ཐ་ོད་ེམྱི་ཚ་ེགཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་དེབ་སེལ་དེ། ད་ེནས་འགོ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ནའང་ཐ་ོགཞུང་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལེན་སྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཞུས་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ད་ེཚོར་ཐུགས་གཟབ་གནང་
རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ག་རང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
ད་ལྟ་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ལ་ཆ་མཚནོ་ན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལ་ལས་ཀ་བདེ་མངོ། སྐབས་ད་ེདུས་དབུས་གཙང་
དང་དབུས་གཙང་གྱི་མྱི་འབོར་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ ༧༠༠༠།༨༠༠༠ ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
ནས། ཤེས་རྱིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་གསུངས་ཤོག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གང་ལྟར་མཆོད་འཇརོ་གྱི་མྱི་འབོར་སྐབས་ད་ེདུས་ཁྱི་ཚ་ོད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་གཙང་སེལ་བས་ནས་
ད་ལྟའྱི་ ༣༤༧༥ ཟེར་བ་འདྱི་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ནས་ཡར་བསར་དུ་འསོ་བསྡུ་དབེ་སལེ་གནང་ནས་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་
རདེ། བས་ཙང་ངས་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། གནད་དནོ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ 
༡༦ གྱི་ ༥་༢ ནང་ལ་རྒྱན་ཐོན་བྱུང་ཡང་གཏན་སློབ་ཁག་ཏུ་མ་བཏང་བར་ཕ་མའྱི་སར་བདག་ཉར་གྱིས་ས་གནས་ཉྱིན་སློབ་ཁག་
ཏུ་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༣ བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སློབ་དོད་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༤༠༠ ཞྱིག་བྲྱིས་
གནང་འདུག སྒོར་ ༤༠༠ ཟརེ་བ་འདྱི་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ ༤༨༠༠ ཙམ་རདེ་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རདེ་འདུག སྱིར་བཏང་
རྒྱན་ཐོན་ནས་སློབ་གྲྭར་མྱི་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་
ཟླ་རརེ་སྒརོ་ ༤༠༠ ཟརེ་བ་ད་ེཆསེ་ཉུང་ཉུང་འདྲ་བ་ོརདེ་འདུག་པས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་
ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསམོས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐགོ་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། 
ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསམོས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་བལྟས་ཡོང་ན། ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་པ་ོ
ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེབཞྱིན་ལས་བསམོས་ཀྱི་འག་ོནས་མར་ཡོང་ས་དེར་ ༢་༢ ནང་ལ་སླབོ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཟརེ་ནས་ཚིག་
བཀོད་བཞག་འདུག དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ཤེས་རྱིག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེསློབ་ཕྲུག་རེད། སློབ་ཕྲུག་གྱི་མྱིང་འདྱི་ཐད་འབོད་འདྲ་
བས་ནས་ཕྲུག་ཕྲུག་གངས་ལབ་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབད་ེཔ་ོརང་མྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུས་མོང་། ད་ེརྱིང་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་
ཞེས་བཀོད་ཡོང་དུས་གུས་བརྱི་དང་ལྡན་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག་པས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལྷན་ཁང་གཞན་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པར་ཆབ་བཙོན་ཆབ་བཙོན་ཞེས་ལབ་བསད་རྒྱུ་དེར་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུས་མོང་། ཕལ་ཆརེ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དནོ་
ཚན་ལྔ་པ་ཤོག་གངས་ ༧༤ དང་། གང་ལྟར་ཧང་ལྱི་ལ་རྱིགས་ལམ་དག་ེརྒན་གཅྱིག་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ལ་དྭགས་རུ་ཐགོ་
དགོན་ལ་སེ་ར་བེས་མཁན་སན་གྲྭ་ཚང་གྱི་དགེ་བཤེས་བཅུ་ཆེད་དུ་བཏང། དེའྱི་མཁན་པ་ོལའང་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཞྱིག་
བཏང་སྟ་ེཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ། ཉ་ེཆར་ལ་དྭགས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚགོས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགོན་པ་དང་རྒས་གས་ོཁང་འགམ་ལ་ཡྱིན་དུས། རྒས་འཁགོས་ད་ེའདྲ་གོངས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚའོྱི་ཕ་
ཡུལ་གྱི་ཁ་སྐད་ལྟར་ན། རགོས་རམ་མཐའ་མཁ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པས། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་གནང་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་བསགས་བརོད་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་ཞུ་དོན་སྱིང་པ་ོའདྲ་བ་ོའདྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་ཤེས་ཡོན་རེད། 
ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་དག་ེརྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉྱིས་འདྱི་རེད། དེར་བརྟེན། ཤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚོར་ཆ་ེམཐོང་དང་གུས་བརྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེད་ེབཞྱིན་
བས་ནས་དག་ེརྒན་རྣམས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོབརྱི་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱིས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་སློབ་
གྲྭའྱི་ཆ་རེན་བཟང་པ་ོཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་དག་ེརྒན་བཟང་པ་ོཞྱིག་མེད་ན་སློབ་ཕྲུག་ཀང་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་
རྒྱུ་མེད་པ་ཆོས་ཉྱིད་རེད། སློབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་རེན་ས་ོབོ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་དགེ་རྒན་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཁོར་
ཡུག་ས་ོབོའ་ིནང་ནས་སློབ་མ་བཟང་པ་ོཐནོ་སོད་པ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་མང་པའོ་ིནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། དག་ེརྒན་
འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དང་ག་རེའྱི་སྒང་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡང་། དགེ་རྒན་གྱི་ཐོག་ལ་ནམ་ཡང་འཐུས་ཤོར་མྱི་
གཏོང་བའྱི་ཆདོ་སམེས་ཤྱིག་ཤེས་རྱིག་དང་ཤེས་རྱིག་གྱི་འག་ོལས་ཚང་མར་ཡདོ་དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
 ད་ེབཞྱིན་དག་ེརྒན་གྱིས་སློབ་མ་སོང་སྟངས་ཐགོ་ནས་དག་ེསློབ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་དམ་ཚིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ནའང་ངས་བསམ་པར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་དག་ེསློབ་ཀྱི་འབྲལེ་བ་འདྱི་ནུབ་ཕོགས་པ་དང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གམ་ཆུ་ལྡང་ནས་
ཚུལ་བསླབ་བ་ལེན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་
ཆེན་མ་ོཟེར་ནའང་འདྲ། དག་ེརྒན་ཟེར་ནའང་འདྲ། ད་ེདག་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་སོང་སྟངས་ཀྱི་རྱིགས་ལམ་དང་རྣམ་གཞག་འདྲ་བ་ོའདྱི་
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ནུབ་ཕགོས་པས་ང་ཚ་ོནས་ཕར་དཔ་ེལེན་དགོས་པ་མ་གཏགོས། ང་ཚོས་ནུབ་ཕོགས་པ་ནས་ཚུར་དཔ་ེལེན་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ར་ེང་ཚོའྱི་དག་ེའོས་ཀྱི་ཟབ་སོང་དང་ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ་གསེར་དང་རགས་བར་ེ
བ་ོབརྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེའདྲ་བའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་
རྱིག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡོད་བསད་པའྱི་དག་ེརྒན་གྱིས་སློབ་མ་སོང་སྟངས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད་བསད་པ་ད་ེདག་
ཟབ་སོང་སོད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པ་ོདང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་བོ་དེའྱི་རྣམ་གཞག་
འདྲ་བོ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཆར་གདན་ས་ཁག་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ནང་ལ་དེའྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་
ཐུགས་སང་གནང་ན་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 དག་ེརྒན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིདག་ེཕྲུག་གྱི་ཆེད་དུ་རང་དནོ་བོས་གཏོང་ཐུབ་མཁན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་
མ་གཏོགས། རང་གྱི་དོན་དག་ཆུང་ཚགས་གཅྱིག་བོས་གཏོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེདགེ་རྒན་འདྱི་དགེ་རྒན་
བཟང་པ་ོཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་ས་ོས་ོབོས་བཏང་ནས་དག་ེཕྲུག་གྱི་དནོ་དུ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་
གྱིས་ཕག་ལས་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་དགེ་རྒན་འདྱི་དགེ་ཕྲུག་ད་ེདག་གྱི་སེམས་ནང་ལ་དད་པ་སེས་ཡུལ་
ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་དསེ་ག་ར་ེལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དག་ེཕྲུག་གྱིས་ཁ་ལ་ཉན་གྱི་རདེ། 
བས་ཙང་། དག་ེཕྲུག་གྱིས་ཁ་ལ་ཉན་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེཕྲུག་ལམ་ཁར་འཇགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏགོས་དག་ེཕྲུག་གྱིས་ཚུར་སོད་པ་
ལོགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལམ་ཁར་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་། དག་ེརྒན་གཅྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་
དགེ་ཕྲུག་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་ཚུན་ཆད་ཡྱིན་ནའང་བོས་བཏང་ན་གཏོང་ཐུབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་བཟང་པ་ོ
གསོ་སོང་བེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་བའྱི་དག་ེརྒན་ཁ་ོརང་གྱི་བོས་བཏང་དང་ལུས་ངག་ཡྱིད་
གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་སློབ་ཁྱིད་གནང་ཡོང་དུས་ང་ཚ་ོགདན་ས་ལ་ཡྱིན་ན། དག་ེཕྲུག་དེར་ལྟ་དུས་དག་ེཕྲུག་དའེྱི་རྣམ་དཔྱོད་སོགས་
གང་ཐད་ནས་བལྟས་ནའང་། དག་ེརྒན་སུའྱི་དག་ེཕྲུག་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེ
འདྲའྱི་དགེ་རྒན་བཟང་པ་ོཞྱིག་གཅེས་སོང་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲ་བའྱི་དགེ་རྒན་བཟང་པོ་དེར་ཡར་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དག་ེརྒན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ད་ེའདྲ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
པས་དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་ད་ེནས་གལ་ཆ་ེཤོས་གཞན་པ་ད་ེསློབ་ཕྲུག་རེད། སློབ་ཕྲུག་གྱི་ངོས་ནས་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སློབ་ཕྲུག་དེར་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་སའྱི་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ནས་རེད་ཟེར་དུས་གཞྱི་རྱིམ་ནས་རེད། འཛིན་གྲྭ་དམའ་ས་ནས་ཕྲུ་གུ་དེར་
སློབ་སོང་གྱི་ད་ོདབྱིངས་དང་ནུས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་འཛིན་གྲྭ་གོང་མ་དེ་ཚོར་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡག་པོ་
ཆགས་འག་ོབ་ཞྱིག་དང་། ད་ེང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོཏོག་ཙམ་བཏང་ནའང་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད། འཛིན་གྲྭ་དང་པོའ་ིནང་ནས་སློབ་སོང་ཡག་པ་ོ
བེད་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་འདྱི་འཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ནས་སློབ་སོང་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད། མྱི་ར་ེབཟུང་མ་གཏོགས་གཞན་
ཕལ་ཆེ་བ་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་ཡག་པ་ོམ་ཆགས་ན། འཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ནས་འཕྲ་ོབརླག་འགོ་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
པས། གཞྱི་རྱིམ་ནས་དང་པ་ོཡྱི་ག་ེསློབ་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེར་སྱི་འཐུས་
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འགའ་ཤས་གད་མ་ོའདྲ་ཤོར་སོང་། ངས་ནྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་རྱིན་ཐང་ཆེན་པ་ོགསུངས་གནང་སོང་དྲན་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཡྱི་ག་ེསློབ་
པའྱི་སྐབས་སུ། དང་པ་ོཡྱི་གེའྱི་སོར་ཀློག་ཡག་པ་ོསོང་དགོས་རྒྱུ། ཡྱི་ག་ེའབྲྱི་སྟངས་ཡག་པ་ོསློབ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་སོར་ཀློག་
བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་ངག་ཐགོ་ནས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའདོན་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱིས་གནད་འགག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་ཡྱི་གེ་མང་པ་ོངག་ཐོག་ལ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བ་ོའཛིན་མང་པ་ོའཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་
ཆར་དག་ེརྒན་གྱིས་སློབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕག་ནས་གཏོར་བ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་གཏོར། དག་ེཕྲུག་གྱི་ཁམས་དང་མོས་པ་ཁོད་ནས་
མྱི་བལྟ། སློབ་ཕྲུག་ད་ེཚའོྱི་ངོས་ནས་ཡྱི་གེའྱི་ནང་ལ་ལྟ་ཙམ་ལྟ་ཙམ་བེད། བྱིན་རླབས་ཡྱིན་ན་ཡྱི་ག་ེམང་པ་ོབཀླགས་ནས་ཕན་གྱི་
རདེ་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལྟ་ཙམ་ལྟ་ཙམ་བདེ་པ་མ་གཏོགས་མེད་ཚདོ་རདེ། 
 ཡྱི་ག་ེངག་ཐོག་ལ་གཟུང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ངས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚརོ་
སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པ་ོཁྱི་ཕྲག་ཙམ་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ངག་ཐོག་ལ་ཡྱི་གེ་མང་ཤོས་འཛིན་མཁན་འདྱི་ཤ་ོལོ་ཀ་ག་ཚོད་ཙམ་
འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེངས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟ་ཆར་ད་ེའདྲ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེམ་འོངས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་
ངག་ཐོག་ལ་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེསློབ་སོང་གྱི་ཨ་མ་དང་མ་ར་འདྲ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་དེར་ཉེན་ཁ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་སློབ་ཕྲུག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་སོས་རས་རྱིགས་སོད་མཁན་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཧ་ཅང་ཉནེ་
ཁ་རེད། ཕ་མ་རེད། ནང་མྱི་རེད། སོ་སོའ་ིསློབ་གྲྭ་དང་ད་ེནས་ཕ་གྱིར་ཡྱིད་ཆེས་ཆེན་པོ་བས་ནས་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེབཞག་ཡོང་
དུས། སང་ཉྱིན་སློབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་མར་ཡོང་དུས་སོས་རས་རྱིགས་སོད་སོད་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་
ཅང་ཉནེ་ཁ་རེད། དའེྱི་སྒང་ལ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་དེའྱི་གངས་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་བུ་ ༤༧ བུ་མ་ོམེད་ལབ་འདུག 
བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་སྐརོ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། འདྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་སོས་རས་ངན་གོམས་སོད་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་བུ་མ་ོམེད་པ་དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་
གངས་འབརོ་ད་ེ ༤༧ ལབ་འདུག་སྟ་ེག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དའེྱི་སྒང་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ད་ེཧ་ཅང་གྱིས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚ་ོད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཤུགས་
ཆནེ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཐུགས་བར་ེཆནེ་
པའོ་ིགསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ན་གཞོན་ ༥།༥༠ ཡྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་བོད་སྐད་ཡག་པ་ོའཆད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེལ་ོ ༡༥།༢༠ གོང་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་སོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། དརེ་བརྟནེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རསེ་
མ་ན་གཞོན་ ༥།༥༠ ཚོགས་འདུ་ད་ེའདྲ་འགའ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་བོད་སྐད་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་ད་ེའདྲ་གསུངས་སོང་། 
འདྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་འཐུས་ཤོར་ལ་བཏང་ཚར་བའྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོམྱུར་སོབ་བས་ནས། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོ་
འདྱི་ལ་སླེབ་ཡོང་དུས་བོད་ཡྱིག་བོད་སྐད་ཏོག་ཙམ་འཆད་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོའདུག བོད་ཡྱིག་བོད་སྐད་
མ་ཤེས་པ་ད་ེའགྱིག་མྱི་འདུག་སམ་པའྱི་བསམ་བ་ོསླེབ་ཐུབ་པ་ད་ག་རང་གྱིས་ང་ཚོས་མྱུར་སོབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལོགས་བཀར་བཞག་ནས་བདོ་ཡྱིག་བདོ་སྐད་བཤད་ཤེས་མཁན་ད་ེཚ་ོསྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་བཞག་བསད་ན། ང་
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ཚོའྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ལ་རྐུན་མ་གེན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁ་ོརང་གྱིས་མྱིག་བཙུམས་ནས་རྐུ་བར་འག་ོདུས་མྱི་སུ་གང་གྱིས་ཀང་མཐོང་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དྲན་ཡོད་ས་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་རྐུན་མ་གེན་པ་ཞྱིག་བྱུང་མོང་བ་རེད་ཟེར། དེའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་བོད་སྐད་
རྒྱག་མྱི་ཤེས་མཁན་ད་ེཚོ་ཕར་གཡུགས་ནས་རྒྱག་ཤེས་མཁན་ཚང་མ་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་སྤུངས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
ཐབས་ལམ་འདྱི་ཡག་པ་ོམ་རདེ། 
 ད་ེཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་བོད་སྐད་རྒྱག་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ ༡༥།༢༠ སོན་ལ་འཐུས་ཤོར་གྱིས་རེན་པའྱི་ད་ེ
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ད་ལྟ་འདྱི་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། རྒྱག་མྱི་ཤེས་པ་
ད་ེང་ོཚ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཤེས་ནས་ཚུར་ཁ་ཕོགས་ཡོང་གྱི་འདུག  ད་ེདྲའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་རེད། སྱིངས་ཆ་
ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་ཏགོ་ཙམ་ཚུར་ད་ོསང་ཞྱིག་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ། ཕྲན་བུ་མ་འགྱིག་པ་ད་ེའཕྲལ་དུ་ཁ་རྡུང་བཏང་ནས་
འབུར་འཇོམས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་ཚུར་འཁྱིད་ཐབས་བས་ནས་སྐབས་ར་ེསྱིང་རེ་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་
ལོགས་ལ་ཕྱིན་ནས་ཁོར་ཡུག་གྱིས་རནེ་པས། དཀའ་ངལ་གྱི་དབང་གྱིས་སྐད་ཆ་འཆད་མ་ཐུབ། ད་ལྟ་ད་ོདབྱིངས་ཤྱིག་བསླེབས། 
བཤད་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་ཏོག་ཙམ་ནོར་དུས་རྡུང་ཞྱིག་བཏང་བཞག་མ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཡྱིན་ད་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་ད་ེཚོས་བོད་སྐད་ཏགོ་
ཙམ་བརྒྱག་རྒྱུ་ད་ེཡང་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ས་མ་རདེ་མ་གཏགོས་ཁ་རྡུང་རག་ས་རདེ་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
མ་ཡྱིན་པར་མ་ཤེས་པ་དེ་ཚོ་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་པ་དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་སྟེ་མྱུར་སོབ་བེད་
དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ་ཚན་རྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་འདྱི་ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་། 
ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་
ནས། གདན་ས་ཁག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཚན་རྱིག་སློབ་སོང་འག་ོབཙུགས་ནས་ལ་ོ ༦ ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལོ་ཚན་རྱིག་གྱི་སློབ་
མ་དང་པ་ོད་ེཚ་ོའཛནི་གྲྭ་ཐནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཐནོ་མཁན་གྱི་ནང་ལོགས་ནས། ང་སོད་སའྱི་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་སྒ་ོམང་
དང་བོ་གསལ་གྱིང་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་ལ་གྲྭ་པ་གངས་ ༢༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཨ་རྱི་ (Emory) མཐ་ོསློབ་ཀྱི་
ལག་འཁེར་དང་ཚད་མཉམ་པ་གཅྱིག་རག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་ན་གཞོན་ཞྱིག་གདན་ས་དང་དགོན་པ་གྲྭ་
ཚང་གཞན་ཁག་ལ་ཡང་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་དུས་ཚོད་རོགས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དེ་ཚོར་ཡར་དཔེ་ཞྱིག་བསྟས། དེ་འདྲ་ལ་
དགངོས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་མེད་དམ་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེར་བཀའ་
ལན་མདོར་བསྡུས་ནས་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་གར་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་
ཁངོས་འགོ་ཡོད་པའྱི་སློབ་ས་ེཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་
ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུང་ལག་བསྟར་འདྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ལས་འཆར་སེལ་མུས་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་ཕྲུག་སྱི་ལ་ཁབ་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟེན། བལ་ཡུལ་
ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སློབ་གྲྭ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་
མེད་སྐོར་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཕ་གྱིར་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Affiliation) འདྱི་བལ་ཡུལ་གྱི་ (Board) འོག་ལ་བརྟེན། དེའྱི་ནང་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སློབ་ཚན་
ལེན་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་དག་ོམཁོའ་ིཆ་ནས། ང་རང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་བསྟར་
ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཚང་མའྱི་མཁེན་གསལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སློབ་ཚན་སློབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་དག་ེརྒན་དངོས་
གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརེད། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་དག་ེརྒན་གྱི་ཕག་ལས་དང་། 
ཡར་རྒྱས་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཟབ་སོང་ག་དུས་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་ཡོད་པ་རདེ་ལ། འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ནས་དག་ེརྒན་དང་ལས་བདེ་ཕ་གྱིར་བསྐོས་གཏོང་ཞུ་རྒྱུར་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟནེ། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་དག་ེརྒན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འཕྲལ་དུ་
ཕར་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཕ་གྱིར་ལ་ད་ེའདྲའྱི་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཚང་
མས་མཁནེ་གསལ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 ཕ་གྱིར་བོད་ཡྱིག་སློབ་ཁྱིད་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་འགྱུར་
དང་རོགས་རམ་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་ནང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཁབ་
ཁངོས་སློབ་ས་ེཁག་ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་ག་ཚོད་གཅྱིག་དགསོ་ཀྱི་འདུག སློབ་གྲྭ་ག་ར་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་ན་ཡག་ས་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་ནས་རྒྱུས་ལེན་རྟོགས་ཞྱིབ་ཆེད། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ལས་བེད་གཅྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བར་བཅར་ཡོད་
པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐད་ང་ཚ་ོཚང་མས་དགངོས་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབཞེས་དགོས་འདུག ད་ེང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་དང་སློབ་ས་ེཁག་ཅྱིག་པུས་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སློབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་དང་། 
ལས་བེད། ཕ་མ། མྱི་མང་བཅས་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོ་མར་ལག་བསྟར་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ངེས་རེད། ད་ེམྱིན་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་མར་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་འཆར་གཞྱི་ད་ེ
མར་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་དང་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་སན་ཞུ་མང་པ་ོའབོར་ཡོང་
དུས། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགོག་རེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེར་བརྟེན། ང་ཚོ་ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐད་
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དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་
མཁནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བལ་ཡུལ་ཆོས་འབོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་བ་ཞྱིག་གནང་སོང་། 
དགངོས་དག ངས་བཀའ་འདྲྱི་འདྱི་ཡག་པ་ོརྟགོ་ཐུབ་མ་སོང་། དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱིར་བཏང་སློབ་ཕྲུག་གྱི་
གངས་ཚད་སྐོར་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ག་བ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་ངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་རྟོག་ཐུབ་མ་སོང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ཆོས་འབོར་ལ་ད་ལྟ་ཕྲུག་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས། དེར་ཕྲུ་གུ་ ༧༥ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེག་རང་རེད་པས་གསུངས་སོང་། ངས་ཐ་ོའདྱི་ཡང་བསར་ཞྱིབ་བལྟ་བས་
ན་མ་གཏོགས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་གནང་རྒྱུ་འདྱི་རེད་འདུག ད་ལྟ་སྱིད་
ཞུ་ལས་བདེ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སླབོ་འཇུག་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ཕྲུ་གུ་གཏན་སླབོ་ཁག་ལ་མ་བཏང་བར་ཕ་མས་
ཉར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོར་ཟླ་རེར་སློབ་དོད་སྒོར་ ༤༠༠ ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་
སར་ཆ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐད་ངས་ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་ཐག་ཆོད་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་
ས་མ་རེད། དེ་ཕུགས་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་གཅྱིག་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོས་བསྡུར་གནང་ན་མ་
གཏོགས་ངས་འདྱིར་འཕྲལ་དུ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསམོས་ལ་བསགས་བརདོ་གནང་བར་ངས་འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མར་བཀའ་
དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག ལ་དྭགས་ཧྱིན་ལྱི་ལ་སེར་བེས་མཁན་པོས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་
གསུང་གནང་སོང་། དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་དག་ེརྒན་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། སློབ་
གྲྭའྱི་ཁ་ཕོགས་གང་ལ་འགོ་མྱིན་ད་ེདགེ་རྒན་ལ་ཐུག་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་རང་སྒེར་ལའང་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཡོད། 
དག་ེརྒན་བཟང་པ་ོདགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཕྱིའྱི་ཀུན་སསོ་དང་ནང་ཤེས་ཡནོ་ཡདོ་ན་ཡག་ཤོས་རདེ། ད་ེགཉྱིས་ལས་
དག་ེརྒན་བཟང་པ་ོཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དག་ེརྒན་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་སློབ་ཁྱིད་
ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སློབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་མར་བམས་བརེའྱི་ངང་སློབ་སྟོན་གནང་གྱི་རེད། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་ཧ་
ཅང་མགོ་འཁོར་དྲགས་ནས་ང་རང་ཚོར་གཅྱིག་ཚང་མེད་པ་འདྲ་བོ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་མར་ཡག་པ་ོབས་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ནང་ལ་དངསོ་གནས་དག་ེརྒན་གྱིས་སླབོ་མ་སངོ་སྟངས་
དང་། སློབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས། སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོརྒྱ་ཆནེ་པ་ོད་ེའདྲ་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། 
དཔརེ་ན། སློབ་མ་གཅྱིག་གྱིས་སློབ་སངོ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཐསོ་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་སླབོ་སངོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
འདྲའྱི་དངསོ་གནས་སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་པ་ོདང་སློབ་མ་སངོ་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་
ཡོད་པ་རདེ། དེར་བརྟནེ། ང་རང་ཚསོ་དངསོ་གནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སང་མང་ཙམ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེབཞྱིན་དགེ་རྒན་བཟང་པོ་ཟེར་བ་དེ་སློབ་ཕྲུག་གྱི་ཆེད་དུ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་བོས་གཏོང་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ཤེས་འཇོན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་དེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆནེ་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་དག་ེརྒན་དའེྱི་སྒ་ོགསུམ་གྱི་སདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྱིས་མྱིག་དཔ་ེབང་
རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟནོ་ཐགོ་
ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོན་འག་ོདང་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་
མའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚོར་ད་ོསང་དམྱིགས་བསལ་གནང་དགོས་རྒྱུ། སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་གསོ་འདྱི་འཐུས་ཚང་ཞྱིག་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་ཡྱིན་པ་འདྱི་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རེད་ང་ཚོའྱི་སོན་འགོའ་ིདག་ེརྒན་གྱི་ཆ་རེན་ད་ལྟ་ང་
ཚའོྱི་གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་དང་གོང་མའྱི་ཤེས་ཚད་དང་གཅྱིག་པ་ཡོད་པ་རེད། སོན་འགོའ་ིདག་ེརྒན་གཅྱིག་གནང་རྒྱུར་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་
ལག་རམ་འབམས་པ་དའེྱི་སྒང་ལ་དམའ་རྱིམ་དག་ེརྒན་གྱི་འོས་སོང་ཐོན་པ་དགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚད་ད་ེའདྲ་བས་ནས་བཟསོ་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ང་ཚོས་སོན་འགོ་དང་། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སློབ་ཁྱིད་ཐད་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ད་ོསང་དང་མཐུན་རནེ་སར་རྒྱུའྱི་ཐད་འབད་བརནོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་འབྲྱི་ཀློག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། སོར་ཀློག་གནང་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། བ་ོའཛནི་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་སྐརོ་གསུངས་གནང་སོང་། སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཐ་དད་ཡདོ་པར་སངོ་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལུགས་གཅྱིག་ཁ་ོན་མ་ཡྱིན་པར་དུ་བསྟུན་གྱིས་ལག་བསྟར་གནང་དགསོ་པ་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག སྐད་ཡྱིག་ཚང་མ་ལ་སོར་ཀློག་གནང་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ག་
དུས་གནང་དགོས་པ་རེད། འདྱི་ག་དུས་གནང་ན་ཡག་ཤོས་རེད། བ་ོའཛིན་ག་ར་ེགནང་ན་ཡག་པ་ཡོད་མེད་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་
སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ང་ཚསོ་དག་ེརྒན་ཚརོ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། སློབ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་འདྱི་ཡག་ཤསོ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་མཛུབ་
མ་ོའཛུགས་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དང་དུས་ས་ོསོར་སློབ་མར་ས་ོསོར་སློབ་ཚན་ག་ར་ེཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ེདང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་
སློབ་ཁྱིད་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་རདེ་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ས་ོརས་སདོ་མཁན་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་བསམོས་ནང་འཁདོ་ཡདོ་
འདུག དེར་ང་ཚའོྱི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་མདུན་ལམ་སློབ་སྟནོ་པ་ར་ེཡོད་པ་རདེ། སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དག་ེལགས་དག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སློབ་གས་ོགནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགཅྱིག་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ནས་བཀོད་ཁབ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཐད་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ང་ཚོའྱི་ ༥།༥༠ ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
མཁན་དང་། བཀའ་སློབ་གནང་མཁན་ཚསོ་བདོ་སྐད་གཙང་མ་བརྒྱག་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་
རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིར་ཕེབས་ནས་བོད་སྐད་བརྒྱག་རྒྱུར་སེམས་ཤུགས་བསླེབས་པ་དང་། ང་རང་ཚ་ོབོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྐོར་ལ་མང་ཙམ་ཤེས་རྟོག་ཡོང་རྒྱུ། འཛུལ་ཞུགས་གནང་དུས་ད་ོསང་མང་བ་བསླེབས་ཏེ་སེམས་ཤུགས་
འཕར་རྒྱུ་བཅས་འདྱི་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚོས་བོད་སྐད་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་དང་། དག་པ་ོམེད་པ་ད་ེའདྲ་
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དང་། བོད་སྐད་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དེར་ཕར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་
འདྱི་གནད་འགག་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་དརེ། ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་བདེ་མཁན་གྱི་མྱི་
དརེ་ཕར་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཐབས་ཤེས་བེད་མཁན་ཚོར་རྒྱབ་སོར་མ་བེད་པར་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་བསད་པ་
ཡྱིན་ན། སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རདེ། དརེ་བརྟེན། ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་སློབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གསུང་གནང་སོང་། དགོངས་ཚུལ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མར་གྱིར་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་འབྲལེ་བ་བས་ནས་ཚན་རྱིག་ཐནོ་པའྱི་རསེ་ལ་དག་ེརྒན་
གྱི་འོས་སོང་ཐོན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ལ་བསྐོ་གཞག་མ་གནང་གོང་ལ་དགེ་རྒན་འོས་
སོང་གྱིའྱི་ཆ་རནེ་ཚང་དགསོ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་རྒྱས་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང། 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཞུས་མེད། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེད་ལྟའྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་སློབ་མ། ངག་
ཐགོ་ནས་ཤོག་གངས་ག་ཚདོ་ཙམ་འཛིན་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན། དརེ་ལན་ད་ེ
རག་མ་སངོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ དྲྱི་བ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚརོ་ལན་གནང་ཡོད་ས་རདེ། དྲྱི་བ་དརེ་ལན་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་གངས་ཀ་འདྱི་ཞུ་དགོས་ཡོད་ས་རེད། ངས་
གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱི་ཏན་ཏན་རད་གཅོད་བཏང་ནས་ཞུས་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་བྱིས་
པའྱི་ཀློག་རལ་ལས་གཞྱི་དང་གླུ་གཞས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བྱིས་
སྒྲུང་གསར་རམོ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གླུ་གཞས་གསར་བཟ་ོརེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལེགས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ངས་
མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ལ་ཕོགས་ཚད་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བྱིས་པའྱི་གླུ་གཞས་ལབ་འདུག འདྱི་ཕགོས་ཚད་གཉྱིས་དང་ལྡན་པ་ད་ེག་ོདནོ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབྲྱི་པ་དང་ཀློག་
པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལོགས་ལ་བོད་སྐད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་མེད་པའྱི་རེན་གྱི་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་
ལ་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་དང་འབྲྱི་ཀློག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
དངེ་སང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འབྲྱི་ཀློག་ཀྱི་བརྙན་ཆས་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག (Reading apps, kindle) འདྲ་པ།ོ ད་ེའདྲའྱི་
ནང་ལོགས་ལ་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་བེད་སྒོ་རྣམ་གཞག་གྱི་གཏམ་གེང་ཐུང་ཐུང་ད་ེའདྲ་མཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་སྒྲུང་དེ་འདྲ་ཨ་
མཆོག་གྱིས་མཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ། (mp3) ཡྱིས་ཕབ་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་དུ་ཨ་མཆོག་ནང་ལ་བརྒྱུད་ནས་འག་ོམཁན་མང་དུ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བླུག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱིས་པའྱི་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ལ་ཡྱིག་སྐད་ད་ེདར་སལེ་མདེ་དུས། མ་འོངས་
པར་གླུ་གཞས་འགེམས་སལེ་བདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ལ་ངསེ་པར་དུ་འགེམས་སལེ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཤོག་གངས་ ༣ དོན་ཚན་ ༧ པ་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ད་ེསོ་སོ་འདྲ་བོ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཡར་ལངས་ཚད་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དེར་རང་
སོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསླབ་གཞྱི་ར་འཛིན་
གཅྱིག་པ་ོམ་ཡྱིན་པར་གཞན་དག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་སློབ་སྟོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་རྱིས་ལེན་དང་བད་ེསྱིད་གྱིང་ས་ཾབ་ོཊ་ཟླ་སྱིལ་དང་འབྲེལ་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་
སློབ་གྲྭ་ ༨ རྱིས་ལེན་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ ༨ རྱིས་ལེན་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ད་ེཚོའྱི་དགོས་ངེས་ཀྱི་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ས་གདངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སློབ་སྟངས་འདྱི་ད་ལྟ་ཡང་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་
ལས་ཁུངས་ལ་གཅར་རྒྱུ་བྱུང། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལྟ་སྐོར་འག་ོརྒྱུ་བྱུང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཡང་བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་དང་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་བངས་པ་དེ་ཚོར་ས་གདངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་བསླབ་པ་དེས། རང་གཞྱི་མེད་པའྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་ད་དུང་མུ་
མཐུད་ནས་བརྒྱབ་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དུས་ལས་འཆར་གྱི་འགན་འཛིན་ཐོག་ནས་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་སློབ་གྲྭ་ ༦ ད་ེརྱིས་ལོན་སོང་ན། གཞྱི་ནས་སོང་བརྡར་ད་ེཐུན་མོང་ལ་སོད་རྒྱུ་རདེ་ཅེས་བཀའ་
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གནང་དུས། ངས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོར་སྱིར་བཏང་གསུངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་མ་བརྒྱབ་རྱིས་བརྒྱབ་ཟེར་ནས་
སློབ་གྲྭ་ ༦ ད་ེརྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་ནས་ལ་ོ ༤།༥ ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་འག་ོམཁན་གྱི་ན་གཞནོ་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་
པར་ཨྱིན་ཇྱི་ད་ེའག་ོབཙུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོལ་ོར་ེར་ེནང་ལོགས་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༢༠༠ ཡོད་པ་འདྲ་བ་ོཆ་བཞག་ན། ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་
ཀྱི་མདུན་ལམ་ལ་གོང་གུན་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངསེ་པར་དུ་རྱིས་པར་བརྒྱབ་ནས་ཕག་གོན་ལ་མ་འཛེམས་པར་དུས་སང་
གྱི་ལས་འཆར་ནང་ངསེ་པར་དུ་བང་བསྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ནན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་དང་ས་ཁག་དཀའ་ཚེགས་ཅན་དེ་ཚོར་གུང་གསེང་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་ཁུལ་ལ་ལ་ོགཉྱིས་བསྟུད་མར་ཕ་མ་ཐུག་འཕྲད་
བེད་མ་ཐུབ་མཁན་ ༤༠ ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ད་ེའདྲ་སར་གནང་འདུག སོན་མ་ལས་བསོམས་
ནང་གང་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་ ཤེས་རྱིག་གྱི་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ཕ་མའྱི་འཁྱིས་ལ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོ
རྒྱལ་ས་དང་གོང་ཁེར་ནང་ལ་འཁམ་བསད་ནས་ཕ་མའྱི་འཁྱིས་ལ་མ་བསླེབས། ཕ་མ་རྒས་འཁགོས་ད་ེཚ་ོཕྲུ་གུ་མ་ཐུག་ནས་ཕྲུ་གུ་
ནང་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་དྲན་ནས་ངུ་སོད་མཁན་ད་ེའདྲའྱི་ས་གནས་ལ་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་
འོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་མཐུན་རེན་སར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་
མཁེན་རྟོགས་དགོས་པ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ད་ེས་གནས་ལ་བསླེབས་དང་མ་བསླེབས་ཀྱི་ལྟ་རྟོགས་སྟངས་
འཛནི་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡདོ་པས་འདྱི་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་དང་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མ་སུ་རྱིའྱི་བུའྱི་སོད་ཁང་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད། སྟོང་པ་རེད། འདྱི་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བེད་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་དང་ཆ་ེབ་མཉམ་བསེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སོད་ཁང་ནང་བཞག་ཡོད་
པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒན་པ་རྒན་པ་
ལོགས་བཀར་དང་ཆུང་བ་ཆུང་བ་ལོགས་བཀར་དགོས་པ། ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཉལ་ཁང་ད་ེཚའོྱི་
ནང་ལོགས་ལ་ལྟ་རྟགོ་སྟངས་འཛིན་གྱི་མ་ཚབ་ཚོས་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གསུངས་གནང་བ་དེར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་
ཤོག་གངས་ ༡༤ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སློབ་ཕྲུག་འདེམས་གཏོང་བ་རྒྱའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། འདྱི་འདེམས་
པའྱི་སྐབས་ལ་དེའྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ངང་ཆེ་འདྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་མ་གཏོགས། 
དའེྱི་ནང་ལ་བདོ་མྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། བོད་པ་ག་དུས་ཡདོ་པ་
ཡྱིན་ནའང་དེར་དྲང་པ་ོབས་མ་བས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མེད་ནའང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་གྱི་རུ་འཛིང་ནས་བསད་པ་ད་ེགནའ་སོན་མ་
ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་ཕྱིའྱི་མྱི་སུས་ཀང་ང་ོམ་ཤེས་པ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་བཟ་ོ
སྐྲུན་རྱིག་གནས་རྣམ་གངས་གསུམ་མར་དྲངས་གནང་ནས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཕྲུ་གུ་འཛུལ་ཞུགས་ད་ོདབྱིངས་ཡོད་པ་ད་ེཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། དེར་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་སློབ་ཚན་ད་ེཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱུས་
ལོན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་འདྱི་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡང་ན་བཟ་ོསྐྲུན་རྱིག་གནས་ད་ེ
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དག་རྒྱུས་ལོན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ོདབྱིངས་མེད་པས་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་གྱི་མདེ་པ་རདེ་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རྒྱུས་
ལོན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུས་ལོན་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་གང་གནང་ཡོད་ཅེས་དྲྱི་བ་
འདྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དགེ་རྒན་ཚོར་གཟེངས་རྟགས་གནང་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་པར་རྟགས་མ་
སདོ་དགོས་རྒྱུ་དང་གཟེངས་བསྟོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་འདྱི་གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་མཚུངས་བསྡུར་དང་འགན་
བསྡུར་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོདགོས་པ་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་སྐོར་དའེྱི་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་གཅྱིག་ལ་ཡར་གཟེངས་
སུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཞན་དག་དརེ་མ་རག་པས་སམེས་ཤུགས་ཆག་པའྱི་རནེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིས་མག་ོལས་ར་ཆ་ེབ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེརྒན་གཟངེས་རྟགས་ཟརེ་བ་འདྱི་མེད་པ་བདེ། 
འདྱི་མེད་པ་བས་ནས་ཞབས་ལོ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། རྔན་པ་ཞྱིག་མ་རག་པ་ཡྱིན་
ནའང་རང་གྱི་ན་གཞོན་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་བམས་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སོང་དང་སློབ་སོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཡྱིན་
པའྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་ལོ་དེ་ག་རང་ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ར་བའྱི་གཟེངས་རྟགས་འདྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་ཉྱིན་མ་ོཟླ་བ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༥ ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་བསྟྱི་གནས་
ཁག་ལས་ང་ཚའོྱི་བོད་དག་ེམང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་སདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མེད་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༡ བྱིས་པའྱི་འཁྱིག་པའྱི་བརྙས་བཅོས་འགོག་ཐབས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ 
(POCSO) ཟེར་བ་འདྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གནས་
ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བསད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་འདྱི་བརྱི་སྲུང་བདེ་དགསོ་པ་འདྱི་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་ཆགས་སདོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ (POCSO) འདྱི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་
ལ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་འདྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཡོད་པ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་ངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་གོ་མ་སོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ (POCSO) ཟེར་བ་འདྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་པུས་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། 
(POCSO) ཟེར་བ་འདྱི་རྒན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། (POCSO) ནང་ལོགས་ལ་བྱིས་པ་ན་ཆུང་ཚོས་
ཤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ (POCSO) ནང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང། རསེ་ལ་སྐར་མ་གཉྱིས་ལྷག་བསད་ཡདོ། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གུང་
ཚགིས་བར་གསངེ་དང་ཕབེས་བསུའྱི་ཆདེ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
སྐར་མ་གཉྱིས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མུ་མཐུད་རྒྱུར་ད་ལྟ་ POCSO ཡྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་སུ་བཅད་ནས་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འདྱི་གོང་ལ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་སེར་དབརེ་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ཆ་ེསར་ག་ོརྟགོས་སལེ་དགསོ་རྒྱུ། ས་སེར་དབརེ་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ནང་གཞུང་གྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་མཁེན་རྟོགས་དགོས་པ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་འདྱི། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུའྱི་
ཐགོ་ནས་འགན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་དང་མེད། གང་ལྟར་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གོང་འཕལེ་དང་འབྲལེ་བ་ཏན་ཏན་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངེས་པར་དུ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་
གོགས་མ་ོཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་སན་ཐ་ོཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་ཕགོས་དང་ལག་བསྟར་
གང་གནང་ཡོད་དམ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དརེ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་ལ་མྱི་འབོར་འགྱུར་འགོས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགསོ་རྒྱུ་འདྱི་གསུང་ཡོད་པ་རདེ། ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་དགོས་འདུག་བཅས་གསུང་། བསར་དུ་མྱི་མང་གྱི་མངནོ་
འདོད་རེད་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ར་ེར་ེའཁེར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འགབ་ཅྱིག་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་སོན་འགོ་གོང་འོག་གཉྱིས་འདྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་ཟླ་སྱིལ ་
གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤར་བསོད་གནང་རོགས་གནང་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་མྱི་འབོར་ 
༥༠།༥༠ ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ལབ་དགོས་པ་རེད། ར་ེབ་ལབ་དགོས་པ་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ད་ེདག་ཏན་ཏན་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། བསླབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའྱི་
སློབ་གྲྭ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལོག་ལ་ན་གཞནོ་ད་ེདག་བདོ་ཡྱིག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་
མ་གཉྱིས་རོགས་སོང་། བོད་ཡྱིག་སོང་བརྡར་དགོས་རྒྱུར་དག་ེརྒན་འོས་སོང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཟརེ་ནའང་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། ཐགོ་མར་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཚང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ནྱི་བུད་མདེ་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཤེས་ཡནོ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སདོ་
ལྡན་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ངས་དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེགཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ༥།༥༠ 
ལབ་ནའང་རེད། ཕུགས་དང་འཕྲལ་ཟརེ་ནའང་རེད། ད་ེདང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བདོ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚར་
ལོངས་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ཞེས་པ་དའེྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་གསར་པ་ཟེར་ནའང་རེད། ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་
གྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བསླེབས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བཤད་བསད་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་ལས་
སླ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཟེར་དུས་འཕྲལ་དུ་བེད་ཆོག་ཆོག་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིར་ཞུ་
རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། བསམ་བོའ་ིག་སྱིག་ཡོང་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་འཕྲལ་དུ་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག 
སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྱིམ་པས་ལོ་ ༥།༡༠།༢༠ ཡྱིན་
ནའང་བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཞེས་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུ། གལ་ཏེ་ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ནའང་། བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་བསད་ཀྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཔེར་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་བསླབ་རྒྱུར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྷན་ཁང་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། 
Chinese language council ལྷན་ཁང་འདྱིའྱི་འོག་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སྐད་ཡྱིག་བསླབ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ལས་གཞྱི་ཐགོ་རང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏ།ེ 
གང་ལྟར་ས་ོསོའ་ིས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་ནང་ལ་ལས་བེད་ཅྱིག་སྐ་ོཐུབ་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་འདྱི་ཚང་མ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིབོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་འགན་
འཁུར་ནས་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་འདྱི་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ད་ེདང་བང་གྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེགཏན་འཇགས་མྱིན་པས་ལོ་གཉྱིས་རེས་མཚམས་སུ་འགྱུར་བ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཞོར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཞོར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་ནང་དུ་སྒྲུབ་
ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། གཞུང་རང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ནས་བོད་
ཡྱིག་བསླབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསང་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་ཧ་ཅང་གྱི་གསོས་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད་
བསླབ་རྒྱུར་ད་ོསང་ཧ་ཅང་གྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སོང་ཧ་ཅང་གྱི་ཕོན་ཆེན་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་མཁེན་གྱི་
རེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གུང་གསེང་སློབ་གྲྭ་ཟེར་ནའང་རེད།  Confucius 
Institute ད་ེཚོའྱི་མཐ་ོསློབ་ནང་ལ་རེད། སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་ Confucius class room འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་སྟེ། སྐད་
ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་བསླབ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ Propaganda དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཁོག་བཤད་ཀྱི་
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ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་འདྱི་དག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་རྱིན་ཐང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བདོ་པའྱི་ Soft power དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
འཇམ་པའོ་ིནུས་པ་འདྱི་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བདོ་པའྱི་ནང་པའྱི་
ཆསོ་འདྱི་དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་བམ་ཆསོ་ཤྱིག་རདེ་ཟརེ་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་དངསོ་
གནས་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་བསམ་འཆར་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ད་ེཡྱིན། གཉྱིས་
པ་དེ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་བོད་ཡྱིག་སློབ་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་འདྱིར་
ལངས་དུས་སོབས་པ་བས་ནས། ངས་ག་ར་ེཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་གྱི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ས་ཆེ་ཤོས་ Sydney ནང་ལ་དངོས་གནས་སོབས་བ་བེད་
དགསོ་རྒྱུ་སླབོ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཟརེ་ནའང་། སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༠ མན་ཙམ་དང་། དག་ེརྒན་དང་བང་ ༢༠ ལྷག་ཞྱིག དང་བང་དག་ེ
རྒན་དང་ལས་བདེ་ཚང་མས་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་། མྱི་རྱིགས་ས་མང་གྱི་སྱི་ཚགོས་དའེྱི་ནང་ལ་བདོ་པའྱི་སྐད་ལ་རྱིན་ཐང་ཧ་
ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་། གཞུང་རང་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པ། གཞུང་རང་གྱི་ངསོ་ལེན་ཡོད་དུས་དག་ེརྒན་ཚ་ོལའང་ཟབ་སོང་
གནང་རྒྱུ་དང་། དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དགེ་རྒན་དང་དང་བང་ཚོར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ཉེ་ཆར་བུ་བསྟན་རྣམ་དང་བུ་མ་ོབསྟན་འཛིན་ལྷ་མ་ོལགས་གཉྱིས་ལ། ས་གནས་བོན་ཆེན་གྱིས་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་
ནས་སོང་བརྡར་ཡག་པ་ོབས་པར་བརྟནེ་ནས། གཞུང་རང་གྱི་བནོ་ཆནེ་ལ་མཇལ་ཁ་ཐབོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་དག་ེརྒན་དང་སློབ་གྲྭ ཕ་མ་ཚོས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་
དང་བང་ཨ་རྱིའྱི་སློབ་ཕྲུག་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོང་ཆདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Summer camp དབར་ཁའྱི་གུང་གསེང་
སྐབས་ལ་འདྱིར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོང་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་ནས་སུ་ཡང་སླེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་
རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་དང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་བ་འདྲ་ཡྱི་མེད་དུས། ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོ
ལྱི་ཡ་དགུན་ཁ་ཡྱིན་དུས་ལུང་པ་གཞན་པར་དབར་ཀ་ཆགས་ཡོད་དུས། དརེ་བརྟནེ་ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་དབར་ཀ་གུང་གསེང་སྐབས་
ལ་འདྱིར་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཕེབས་ཐུབ་པའྱི་ག་སྱིག་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ར་ེབ་བརྒྱབ་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་
ནས་དགེ་རྒན་དང་བང་ཚོའྱི་ར་ེབ་གཉྱིས་འདུག  གཅྱིག་ཕ་གྱིར་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སློབ་སོང་བེད་
དུས་མང་པ་ཞྱིག་ Computer ཕོགས་ནས་ཡྱི་ག་ེད་ེཚ་ོསོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཚང་མས་དབུ་ཅན་གྱི་ཐོག་ནས་སོང་རྒྱུའྱི་ལུགས་
སལོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་དེབ་ཚང་མ་དབུ་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ཚང་མ་ལས་སླ་པ་ོཡོང་བའྱི་སླད་དུ་དབུ་མེད་ཐོག་ནས་ཡོང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དང་བང་དགེ་རྒན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་སོ་སོའ་ིཟབ་སོང་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ས་ོསོའ་ིསློབ་དབེ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྟབས་བད་ེཔའོ་ིཐགོ་ནས་ཀློག་ཐུབ་པ་དང་། ཕབ་ལེན་བེད་ཐུབ་པའྱི་
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དྲ་རྒྱ་གསར་པ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར་བཀའ་ལན་འདྱི་ལྟར་འབུལ་འཐུས་ཆགོ་
པ་ཞུ། ང་ཚའོྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་ནང་བྱིས་པའྱི་གླུ་གཞས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཕགོས་ཚད་གཉྱིས་ལྡན་ཞསེ་པ་འདྱི་ནྱི། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ། Cartoon ཕོགས་ཚད་གཉྱིས་ལྡན་འདྱི་ཨྱིན་སྐད་ཐོག Two 
Dimensional,2D དང་། 3D ཞེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་དེང་
དུས་གོག་ཀླད་དང་། འཕྲུལ་ཆས་དང་མཐུན་པའྱི་བྱིས་པའྱི་ཁམས་དང་མོས་པར་ལྟོས་ཏེ། ཀློག་རལ་གྱི་རྒྱུ་ཆ་དེང་དུས་དང་
མཐུན་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ས་དེབ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Audio 
books བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་བསྱིགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ནྱི་སྐད་ཡྱིག་སོང་ཐབས་ཀྱི་བཀོལ་སོད་གཉེན་ཆས་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་ Memory བརདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་པའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་བོད་ཡྱིག་
སློབ་སོང་དྲ་ཚིགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ས་མཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། བརྙན་ད་ེའདྲ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་དང་། སློབ་དེབ། རྒན་
ལགས་རྣམ་པས་སློབ་ཁྱིད་གནང་ཟྱིན་པའྱི་གསན་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་བྱིས་སྒྲུང་བརྙན་དེབ་དགོས་མཁན་ཡོད་
པ་ཆ་ཚང་བོད་ཡྱིག་སློབ་སོང་དྲ་ཚིགས་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་
འདྱི་ཡང་དེང་དུས་དང་མཐུན་པར་འག་ོཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་
འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལམ་སྟོན་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་
གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ལམ་སྟོན་གཙ་ོབོ་ནྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་། ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རེར་
ཐངེས་ར་ེཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚགོས་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་སྟནོ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་པ། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་མར་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་
མེད་ཤེས་རྟོག་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཁངོ་རྣམ་པས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་འཆར་ཁོངས་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚོ་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་
རྒྱུས་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ། རྒྱུས་སྟོན་པ་རྣམས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་། ལག་བསྟར་
གནང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དངུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་དང་ཟབ་སངོ་གནང་རྒྱུ། བསླབ་གཞྱི་ར་འཛིན་གྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་དང་རམོ་
སྱིག་གནང་རྒྱུ། སློབ་དབེ་ཆ་ཚང་རོམ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བྱིས་སྒྲུང་དང་བརྙན་ཐུང་། 
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གླུ་གཞས་ཆ་ཚང་གཅྱིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོམ་སྱིག་དང་བཟ་ོསྐྲུན་གནང་རྒྱུ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ན་ཡོད་པའྱི་
བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའྱི་ཆེད་དུ་སློབ་དེབ་རོམ་སྱིག་དང་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ། བསླབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ཚང་མ་
རམོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་འགེམས་སེལ་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ནྱི་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་
སློབ་ཁྱིད་ཐགོ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སངོ་། སློབ་གྲྭ་རྱིས་བཞསེ་གྲུབ་པའྱི་སླབོ་གྲྭ་ངག་གྱི་ནང་ལ་ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཾབ་ོཊ་ལ་
ལམ་སྟོན་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་ན། ཨྱིན་སྐད་སླབོ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་འདྱི་འཁལ་མར་མཚམས་འཇགོ་མ་བས་པར་ལ་ོ
རརེ་བང་བསྱིགས་ནས་ག་ལརེ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རདེ། སོང་ཙང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེསནོ་འག་ོནས་ཨྱིན་
ཇྱི་སློབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་འཛིན་གྲྭ་ ༡།༢ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་སླེབ་དུས་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་བཞེས་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་
འཛནི་གྲྭ་ ༢།༣ པར་ཨྱིན་ཇྱི་སློབ་ཚན་སློབ་ཁྱིད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོག་ལརེ་ག་ལེར་བས་ནས་མཚམས་གཞག་
རྒྱུ་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུས་ཨྱིན་སྐད་དང་པ་ོསོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ས་གདངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རེད། ས་
གདངས་འདྱི་ཡག་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། ཚགི་ཧ་མྱི་ག་ོཔའྱི་གནད་འགག་འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཚང་མ་ས་གདངས་ལ་ཐུག་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་
བསྱིགས་པའྱི་ནང་ལ་ཟབ་སོང་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཙམ་འབུལ་འཆར་ཡོད། གཅྱིག་ནྱི་འཛིན་གྲྭ་ ༤།༥ པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་འབུལ་རྒྱུ་
དང་། ད་ེརེས་ ༦།༧།༨ པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་ཏ་ེབཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་
ཐག་རྱིང་བའྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཕ་མའྱི་སར་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་ཡར་མར་གཏོང་བའྱི་དུས་སུ་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟངས་འདྱི་
ཚགས་ཚུད་དགོས་རྒྱུར་བཀའ་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐད་དུ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོསློབ་གྲྭ་ལ་ཏག་ཏག་སླེབ་ཐུབ་པ་དང་། ནང་ནས་སློབ་གྲྭ་ལ་བསླེབ་རྒྱུའྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་ཐ་དག་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཐད་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སོད་ཁང་དང་
འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལ་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ
མྱིན་སླབོ་ཕྲུག་ཚང་མ་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་རྒན་པ། འབྲྱིང་བ། ཆུང་བ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བཞུགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་ཆེ་བ་ཡྱིན་ན་ཕ་ཚབ་དང་མ་ཚབ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་ཆུང་བ་ད་ེཚ་ོམ་ཚབ་གཅྱིག་པུར་
རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུའྱི་སོད་ཁང་སསོ་པ་རདེ་གསུང་རྒྱུ་དེ། ཁྱིམ་ཚང་བཅུ་པ་བུའྱི་སོད་ཁང་ལ་སསོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས་
ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ང་ོབོ་རང་འཇགས་རེད། བུའྱི་ཉལ་ཁང་དང་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ་འདྲ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སློབ་ཡོན་འབུལ་སྟངས་དང་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་ཐོག་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ནང་ལ་
སློབ་ཚན་ Diploma རྱིགས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་བ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་འདུག རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་
ཕབེས་སའྱི་མཐ་ོསློབ་མང་ཆ་ེབ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐ་ོསློབ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ཕྲུ་གུ་ཚོས་འདདོ་པ་ཡོད་
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མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེང་ཚོའྱི་ཚོད་དཔག་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚ་ོདངོས་སུ་ཕྱིན་ནས་ནས་
རྒྱུས་ལོན་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུས་ལོན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་རང་རེད་འདུག ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ད་ེཆ་
ཚང་ཞྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་པ་ལ། ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་དགེ་རྒན་
གཟེངས་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་གནང་སོང་། འདྱི་དགོངས་ཚུལ་རང་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ཞུ། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བེས་པ་རྣམས་ལ་འཁྱིག་སོད་ཕོག་ཐུག་ལ་སྲུང་
སབོས་བཅའ་ཁྱིམས་བོད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པ་འདྱི་ལག་ལེན་ཚགས་ཚུད་པ་ོགཏོང་དགསོ་རྒྱུ་དང་། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་གཅྱིག་
པུར་མྱིན་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་དང། ས་སེར་དབ་ེམེད་ཚང་མས་མཁེན་
དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རདེ། ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་འབད་བརནོ་
ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གོགས་མ་ོཚོགས་པས་སློབ་སེ་ཁག་ལ་བཅར་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་འདུག 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། སན་ཐ་ོད་ེང་ཚ་ོལའང་འབོར་འདུག སན་ཐ་ོདེར་ང་ཚོས་རྟགོ་ཞྱིབ་
ཞུས་ཏེ། བསླབ་བ་ལེན་དགོས་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག བཟང་སོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ག་ར་ེགཏངོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་ང་ཚསོ་ཏན་
ཏན་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་ཕོགས་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། འདྱི་ད་ེག་རང་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ང་ཚོས་ཀང་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོན་འགོའ་ིསློབ་གྲྭ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་གནས་
ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་འདྱི་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སློབ་ཕྲུག་ཁོན་ནས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
སྐབས་དང་དུས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བས་ནས་ཟླ་སྱིལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ཐུག་འདུག སྱིར་བཏང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོན་འགོ་དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་པ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཁག་ཅྱིག་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་ག་ཚོད་ཙམ་བསྟར་ཐུབ་ནའང་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་དཔེར་ན་ Sydney ལྟ་བུ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་འདྱི་
དངོས་གནས་ཚགས་ཚུད་པ་ོའག་ོབསད་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སྱི་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་བཅར་བ་གཞན་ཞྱིག་ཨ་
རྱི་ཚགོས་ཆནེ་སྐབས་སུ་བཅར་སོང་། མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ལ། བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའང་བྱུང་སོང་། མ་ཟད་ཁ་ོརང་ཚསོ་བསླབ་གཞྱི་
ར་འཛནི་དཔ་ེདང་བཅས་པ་ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་བར་ེལེན་ད་ེའདྲ་ཡང་བྱུང་སོང་། ང་ཚསོ་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལའང་བལྟ་རྒྱུ་དང་། དཔ་ེབངས་
དགོས་པ་དང་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སྱི་དང་
དག་ེརྒན། ཕ་མ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་དགེ་ལས་ཚང་མར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སློབ་མ་བསྟན་
རྣམ་ལགས་དང་། བསྟན་འཛིན་ལྷ་མོ་ལགས་གཉྱིས་ལ་གཟེངས་རྟགས་དེ་འདྲ་ཐོབ་པ་དེར་ངས་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་དང་
འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་གནང་བ་དའེང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབར་ཀའྱི་སྐབས་སུ་
བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་དང་ས་རཱ་མཐ་ོསློབ་ནས་འཛིན་གྲྭ་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་དང་ན་གཞོན་ཚོར་
དབར་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སལེ་འདུག གང་ལ་གང་
འཚམ་ཚགས་ཚུད་པ་ོའག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་ཡོད་པ་གུང་གསེང་དང་སྟབས་འགྱིག་གྱི་མེད་ཙང་། ཁ་ོཚ་ོགུང་
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གསེང་དང་སྟབས་བསྟུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག སློབ་དེབ་དབུ་མེད་དང་དབུ་ཅན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་
བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། སློབ་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་དབུ་མེད་ཀང་ཡོད་པ་རེད། སློབ་དེབ་དབུ་ཅན་ཡང་ཡོད་པ་ད་ེང་རང་གྱི་དྲན་
ཐོག་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག དབུ་མེད་ཤེས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག འབྲྱི་སྟངས་ཤེས་རྒྱུ་དང་ཡྱི་གེ་བྲྱི་
རྒྱུའྱི་རལ་ད་ེཚ་ོཕན་ཐོགས་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེའདྲ་གསུང་རྒྱུ་འདུག དབུ་ཅན་འདྱི་ཡང་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཡྱིན་ནའང་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ལྕགས་པར་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་དབུ་ཅན་མ་གཏོགས་བེད་སོད་མེད་པར་སོང་ཙང་། དབུ་
ཅན་བཀླག་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ཆེད་དེབ་རྱིགས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡདོ་པའྱི་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུར་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་གནང་སོང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐགོ་ནས་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་པས་ངས་སོན་ལ་ཐངེས་གཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
རོམ་སྱིག་དང་པར་སྐྲུན་གནང་བ་ཆ་ཚང་བོད་ཡྱིག་སློབ་སོང་དྲ་ཚིགས་སུ་བཞག་ཡོད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བེད་སོད་གཏོང་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཞྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེལས་བསམོས་ཤོག་ངསོ་ ༢ པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ ༣ གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལོགས་ན་སློབ་དེབ་ས་ོསོའ་ིཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རྒྱུས་སྟོན་པ་
རྒྱུད་ནས་ཁབ་ཁངོས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་དག་ེརྒན་གངས་ ༦༦༡ དང་ཕ་མ་གངས་ ༥༦༠ ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ཀྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་བ་དང་། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རྒྱུས་སྟོན་པ་ ༨ དེ་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་མྱིང་ད་ེདགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་
འབྲེལ་ནས་སྱིར་བཏང་བཙན་བོལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ག་ཚོད་གཅྱིག་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
སློབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ནང་གྱི་འཛིན་རྱིམ་ག་ཚོད་གཅྱིག་ལ་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། སོན་འག་ོནས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ནས་ག་ཚོད་
གཅྱིག་བར་དུ་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ན་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་གཅྱིག་པུ་ལ་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེ
འདྲ་ག་ོརྒྱུ་འདུག དང་། འདྱི་གཅྱིག་དགསོ་ཀྱི་འདུག སློབ་གྲྭ་ག་ཚདོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭ་ད་ེདག་གྱི་ནང་
གྱི་འཛིན་རྱིམ་ག་ཚོད་བར་དུ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མས་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། དྲྱི་བ་གཏོང་ཡོང་དུས། ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་དྲྱི་བ་གཏོང་དུས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་
ནས་ས་གནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྲ་བ་ོདང་། སློབ་གྲྭ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་
བ་འདྲ་བ་ོད་ེཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ག་ཚོད་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་ ཤེས་ཡོན་སྱིད་
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བྱུས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་རེད་དམ། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་སློབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་མང་པ་ོཞྱིག་
གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། སོན་འག་ོནས་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་གཞྱི་རྱིམ་བར་མ། ཧ་
ལམ་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་བར་དུ་བས་ཡདོ་བསམས་སོང་། ངས་ཤེས་ཚདོ་བས་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས། འདྱི་ནང་བཞྱིན་
འག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སློབ་གཞྱི་ར་འཛིན་མང་པ་ོཞྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་དག་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ས་ཁག་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་
བཀྲམས་ཡོད་པ་རེད་པས། བཀྲམས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ཏ་ེདབེ་ཧ་ལམ་པར་སྐྲུན་བས་ཚར་
ཡྱིན་བསམས་སོང་། ད་ེཚ་ོག་ར་ེབདེ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། དྲྱི་བ་ལབ་ན་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དེའྱི་འོག་གྱི་ཤོག་ངོས་ ༢ དེ་རང་ལ་དེའྱི་འོག་ན་ཨང་
གངས་ ༤ བོད་ཡྱིག་གཞོགས་འདེགས་རྒྱུ་ཆ་འདོན་སེལ་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་དེབ་དང་ཚགས་པར་དང་
སློབ་གྲྭ་ད་ེའདྲ་དཔེ་བཞག་ན་གངས་ལྗོངས་འདོན་ཐེངས་ ༢༤ ཟེར་བ་འདྲ་བ་ོདང་སྨྱུག་གསར་ཟེར་བ་འདྲ་བོ་དང་བྱིས་པའྱི་དཔེ་
ཚགོས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱིས་པའྱི་ཤེས་བའྱི་བང་མཛདོ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ེསནོ་མ་ནས་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཕན་ག་ཚདོ་
ཅྱིག་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཀློག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འཆར་ཅན་ལྟར་ས་གནས་ཁག་ནས་ཡར་ལ་ Article རོམ་
ཡྱིག་དང་རྱི་མ་ོའདྲ་བ་ོཡར་བསྡུས་བསད་པ་དང་། ཡར་ནས་པར་སྐྲུན་བས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཀྲམས་རང་བདེ་བསད་པ་ད་ེམ་
གཏོགས། དེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དརེ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཡོད་པ་རདེ་པས། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ག་ཚོད་གཅྱིག་ཀློག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་
ད་ེཚསོ་ཀློག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེདེར་ད་ོསང་འདྲ་བ་ོག་ཚོད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརྒྱུད་ལམ་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བཏང་ཡོད་དམ། 
བརྒྱུད་ལམ་ཉམས་ཞྱིབ་བམ་ཚགས་པར་འདྲ་བོ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་
ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་དངུལ་མང་པ་ོབཏང་ནས་ད་ེལྟར་པར་སྐྲུན་བེད་བསད་པ་ལས་སྤུས་དག་པ་ོགཅྱིག་བཟོས་བཞག་ན། 
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག དཔརེ་ན། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མར་འཚམ་པའྱི་ལ་ེཚན་གཅྱིག་དང་། གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་ལ་འཚམ་
པའྱི་ལ་ེཚན་གཅྱིག གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་ལ་འཚམ་པའྱི་ལེ་ཚན་གཅྱིག ད་ེཚོའྱི་ནང་ལའང་རྱི་མ་ོརེད། རོམ་ཡྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དེར་ཡྱི་ག་ེགངས་ལ་འབབ་པའྱི་དངུལ་སད་པ་འདྲ་བ་ོད་ེའདྲའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་བདེ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཚགས་པར་དང་ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་
གུ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མྱིང་ཐོན་པ་དང་། དེས་ཁ་ོརང་ཚ་ོདགའ་བ་ོབེད་ཀྱི་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་རོམ་ཡྱིག་ཐོན་པ་དང་མྱིང་ཐོན་ཁ་ོརང་ཚོས་
དགའ་བ་ོབེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེར་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བབས་པ་ཡྱིན་ན་དེར་ཁ་ོཚོས་དགའ་བ་བེད་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་བས་ན་
ཚགས་པར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དུས་དབེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཞྱིག་བཟསོ་ཏ་ེ་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ད་ོསང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། འདྱི་ད་
ལྟའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་འཆད་སྟངས་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཚ་བ་ོའདྲ་བ་ོབཟོས་ཏེ། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཐབས་ཤེས་བཏང་ན་ཕན་གྱི་མ་རདེ་དམ། ད་ལྟ་
མང་པ་ོཞྱིག་འགེམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་པར་འདྲ་བོ་དང་དེབ་ཆུང་འདྲ་བ་ོའགེམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འདྱི་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་རེད་པས། 
འག་ོསོང་ག་ཚོད་ཞྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་ལས་ཀ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མེད་ན་འདྱི་བེད་དགོས་ཀྱི་
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འདུག ད་ེལྟར་གནང་ནས་མཐའ་མ་དེར་ངས་བསམ་པར་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ལ་འབབ་ཐུབ་ན། ད་ེཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་དང་ཡག་
གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་ནང་ལ་རོམ་ཡྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། དེར་དངུལ་སད་
ནས་དངུལ་དེའང་ད་ེག་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཏོག་ཙམ་འབབ་རྒྱུ་ཡོད་པ། ད་ལྟ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྲ་བ་ོ
ཞྱིག་སད། དའེྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡནོ་གྱི་བ་འགུལ་འདྲ་བ་ོསེལ་ནས་འགན་བསྡུར་བས་ཏ།ེ དཔརེ་ན། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ཡྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེ
ཚོའྱི་རོམ་ཡྱིག་འགན་བསྡུར་བས་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་ཨང་ ༡།༢།༣ དེར་ཡང་གཟེངས་རྟགས་སད། དངུལ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་
གཟེངས་རྟགས་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཆགས་རྒྱུ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཞྱིག གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་ཡྱིན་ན་ད་ེ
འདྲ་ཡདོ་པ་ཞྱིག དའེྱི་ནང་ལ་ལ་ེཚན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་རེད། རྱི་མ་ོཡོང་སྱིད་ཀྱི་རདེ། རམོ་ཡྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རདེ། སྒྲུང་འདྲ་བ་ོད་ེའདྲ་
ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཚང་མ་ལ་འདྲ་བ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་བཟསོ་ན་ཡག་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་
སོང་། 
གསུམ་པ། དརེ་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལ་སློབ་གྲྭ་ ༤ ཡོད་པ་རདེ། ༤ ཡོད་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་རྣམ་
རྒྱལ་གཉྱིས་དང་སོང་བཙན་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་བོད་པ་ག་ཚོད་
ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་མྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ཁོན་ཡོངས་ན་ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༨ ཡོད་བསམས་སོང། 
སགོ་ར་ཁུལ་ལ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་སློབ་
གྲྭ་ར་ེརའེྱི་ནང་ལ་བདོ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་དང་། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། 
བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་གསུང་དགསོ་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ཁ་སང་འདྱི་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངས་གོ་སྟངས་བས་ན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་ངསོ་ནས་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ལན་སྦུག་སྦུག་ཅྱིག་བརྒྱབ་སངོ་། གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སངོ་། གང་ཡྱིན་
ཟེར་ན། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་ག་ར་ེབཏང་སོང་ཟེར་ན། ཉེ་བའྱི་ལོ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་
ཚོར་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཚུལ་མྱིན་གྱི་བ་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་པས། ཞུས་ཡོད་ན་དེར་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་ ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་ངོས་ནས། མར་ལན་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད་ཟེར་བ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང། ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་སྱིམ་ལའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཡྱིན་ན། ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ང་ཚའོྱི་ནང་ནས་གངེ་སློང་བྱུང་སོང་། ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱིས་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཀང་བས་སོང་། དེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེགསལ་པོ་
བས་ནས་འཆད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚང་མས་མ་ག་ོབ་རེད་བས། ངས་དརེ་ད་ོསང་བྱུང་སོང། ད་ེམྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགསལ་པ་ོབས་
ནས་འཆད་དགསོ་ཀྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། ཡོད་ན་ས་གནས་གང་ནས་བྱུང་བ་རདེ། སུ་རདེ། ད་ལྟ་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་འཆད་དགོས་ཀྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱན་ལས་ཀྱིས་རྟགོ་ཞྱིབ་བེད་པའྱི་གནད་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདུས་
གནད་དནོ་མང་བ་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཚར་བ་ཞྱིག་དང་། འཛནི་སོང་ནས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
ད་ེའདྲ་གནང་ཟྱིན་སོང། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་དོགས་དྲྱི་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། 
ར་བའྱི་ང་ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་ད་ེལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མ་ནང་ལ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་འདྲ་བོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལོ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སོང་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལྷོ་
ཕོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་ཚུར་རྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
འདུག ང་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆེར་རྱིས་ལེན་ཟྱིན་མ་ཐག་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ད་ེཤེས་མ་སོང། ཡྱིན་
ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་འགོ་ཡོང་དུས་དེང་སང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་རེན་པའྱི་ཡྱིན་ན་གང་ལྟར་སློབ་གྲྭ་ནང་འགོ་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་སེམས་སོ་བའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེབསླེབས་སོང། ངས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་སློབ་སྱི་ཚང་མ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོས་ོབོ་
འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཤུགས་རྒྱག་མ་ཐུབ་ན་འདྱི་ཉམས་ཆག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕ་གྱི་སློབ་ཁྱིད་བེད་སྟངས་དང་ར་བའྱི་སློབ་ཁྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེང་ཚོས་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཛནི་སོང་བེད་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྟོགས་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་སློབ་སྱི་མྱི་འདུག སློབ་སྱི་མེད་དུས་ཕར་སེ་ལེན་ཞུ་
སྐབས་ས་ེལེན་ཞུ་སྟངས་ཡག་པ་ོམ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སློབ་གྲྭ་ལ་སློབ་ཁྱིད་བདེ་སྟངས་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརེད་ད།ེ འཛནི་སོང་བདེ་སྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་སློབ་སྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་འགོ་ལ་སུས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་འགོ་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་ད་ེམེད་ན་དའེྱི་འགོ་
སུས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་ནའང་རེད།འཛིན་སོང་གྱི་ར་འཛིན་གྱི་ལམ་
སྟོན་གནང་དགོས་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་ན་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན ་
བསམས་བྱུང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་དཔེ་ལས་ལག་པ་ཡ་གཅྱིག་གྱིས་ཟློག་པ་མྱི་ཡོང་ཟེར་བ་བཞྱིན། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་ཁོར་ཡུག་རེད། ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་ཕ་མ་རེད། སློབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་རེད། སློབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་བེད་སྟངས་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་དག་ེརྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ལ་རག་ལས་པ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེ
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ཚ་ོཚང་མ་ནུས་ཤུགས་མཉམ་དུ་སྤུངས་ནས་གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཟེར་ནའང་རེད། བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་ད་ེཚོ་
འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སོལ་རྒྱུན་གྱི་གོམས་
གཤྱིས་དང་རྱིག་གནས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་སངས་པ་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་དེང་དུས་ཀྱི་
སློབ་སངོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་གཞན་མཉམ་དུ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གོམ་པ་མདུན་ས་ོབདེ་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚསོ་
དམྱིགས་ཚད་ང་ོམ་ད་ེའདྱི་འཛིན་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་མ་འཛིན་ནས་གཞན་པ་ཙག་ཙིག་ལ་དབུ་འཁོར་བསད་པ་དང་། ད་ེ
འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བསད་པ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཁ་དཀྲྱི་བ་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་བསད་པ་ཡྱིན་
ན། གལ་ཆེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཁ་གསབ་ཐུབ་རྒྱུར་ལོ་མང་པ་ོའགོར་བ་དང་རྱིགས་ཅྱིག་ཁ་
གསབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་དུས་ལ་ོརྒྱུས་རང་ནང་གནས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་ཚང་མས་ཐུགས་སང་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་འདྱི་ངས་སེམས་འཚབ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་གསུངས་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་རསེ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚསོ་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཀ་ོལྱི་གྷལ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སློབ་
ཕྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། དག་ེརྒན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ། ང་ཚོས་སློབ་ཁྱིད་བེད་སྟངས་ད་ེཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ངང་ནས་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ གང་ལྟར་སློབ་ཁྱིད་བེད་མཁན་གྱི་མཐུན་རེན་ད་ེཚ་ོདངསོ་གནས་ས་ོབ་ོརེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ལྷ་ོཕགོས་
ཀྱི་ཕོགས་ལ་གོག་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། ཆུ་ཚོད་ ༢༤ གོག་མྱི་འདུག སློབ་ཁྱིད་བེད་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་གང་ལ་གང་
འཚམ་རང་སོང་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། མཚན་མ་ོཆགས་དུས་གོག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་ལཱ་སར་ནས་སློབ་ཚན་གཟྱིགས་ནས་ད་ེ
འདྲ་བེད་མཁན་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོཀུན་སློང་དང་ལྷག་བསམ་ཆ་ེབའྱི་རྟགས་སྟོན་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཡོད་མེད་མྱི་
ཤེས་ཏེ། གོག་གྱི་མཐུན་རེན་ད་ེཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་བོ་རེད་འདུག ད་ེབཞྱིན་ངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་སློབ་ཁྱིད་བེད་
མཁན་དག་ེརྒན་ ༢༢ འདུག དག་ེརྒན་ ༢༢ ནང་ནས་དག་ེརྒན་ ༣ མ་གཏོགས་གཏན་འཇགས་བསྐ་ོགཞག་བས་མྱི་འདུག དག་ེ
རྒན་ ༣ དེ་ཟློས་དགེ་དང་བོད་དགེ། སློབ་སྱི་གསུམ་རེད་འདུག གཞན་པ་ ༡༩ ཚང་མ་ཆོད་གན་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་
འདུག འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཡ་མཚན་པ་ོམཐོང་བྱུང། གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གྱི་སློབ་གྲྭ་ལ་ཆོད་གན་ ༡༩ དང་གཏན་འཇགས་ ༣ མ་
གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དགེ་རྒན་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་སློབ་ཁྱིད་བེད་པར་གདེང་ཚད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་གྱི་
ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡངོ་བབས་ཤྱིག་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ག་ཕགོས་ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་ ༡༠ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ཟླ་བ་ ༢ ད་ེགུང་གསེང་རེད་ཟེར་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གྱི་གསུངས་གནང་སོང། གཏན་འཇགས་བསྐ་ོགཞག་བས་ན་ང་ཚ་ོལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེས་སུ་དཀའ་ངལ་
མྱི་ཡོང་བར་དགངོས་པ་བཞེས་སངོ་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་དགངོས་པ་བཞེས་ནས་རསེ་མའྱི་གནས་སྟངས་གང་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཟེར་བ་ད་ེགཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་རནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་བསམ་ཤེས་བ་
རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རེད་ཟརེ་ནས་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་
ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོད་ེབཀབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པ་སླབོ་ཕྲུག་ལ་སླབོ་ཁྱིད་བདེ་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོ
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ཚང་མ་ལ་གོང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང། གནས་སྟངས་དེའྱི་རྱིགས་དགེ་རྒན་ད་ེཚོས་
ཕལ་ཆེར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་བསད་པ་འདྲ་བ་ོབསམ་ན། ཁ་སང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་བས་ན་ད་ེ
འདྲའྱི་ག་ོབ་ལེན་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ་བསམས་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། འཛནི་
སངོ་ལ་ཐད་ཀར་མ་ཞུས་ནས་སྱི་འཐུས་ལ་གང་བས་ནས་ལབ་ཡྱིན་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭའྱི་
ཁོར་ཡུག་ནང་ཕྱིན་པ་རེད། གཏམ་བཤད་བས་པ་རེད། དྲྱི་བ་དྲྱི་ལན་གྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་རེད། བསམ་ཚུལ་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་ཕུལ་བ་རདེ། སློབ་ཕྲུག་ནས་བསམ་ཚུལ་སྟོན་མཁན་དང་དྲྱི་བ་འདྲྱི་མཁན་མྱི་འདུག དག་ེརྒན་ཡང་བསམ་ཚུལ་དང་དྲྱི་བ་
གནང་གྱི་མྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ད་ེཚོ་ག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་བཞུགས་མོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་དང་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་
ཆེན་ནང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག ད་ེཚ་ོངོས་ནས་གཟྱིགས་རྟགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་
བའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་རདེ། འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་ཏགོ་ཙམ་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
ད་ལྟའྱི་དུས་ལ། ང་ཚོས་དེ་ཚོར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཁ་གསབ་བས་ནའང་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་དང་རྱིམ་པས་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ོའག་ོཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རང་ཕེབས་ནས་ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ངང་ཆ་ེཕབེས་པ་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། འབྲལེ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བེད་སུ་ཕབེས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཕེབས་ནས་སློབ་གྲྭ་ར་ེར་ེལ་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་
རྟགོ་ཞྱིབ་བས་ནས་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་གྱིས་སློབ་ཁྱིད་གང་འདྲ་གནང་གྱི་འདུག སློབ་ཁྱིད་བེད་མཁན་ལ་མཐུན་རེན་
གྱི་དཀའ་ངལ་གང་འདུག འབྲེལ་ཡོད་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་འདུག མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་
ཚུལ་གང་འདུག ད་ེཚོ་ཞྱིབ་ཕྲ་བས་ནས་མཉན་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་གང་འདུག བསྟར་མྱི་ཐུབ་པ་གང་འདུག་བལྟས་
ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱག་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཞན་ཆ་རྱིགས་ད་ེཚ་ོཏགོ་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་མེད་ན་བསམ་ནས། ང་རང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ཟེར་ནའང་
རདེ། ཡྱིག་ཚང་ད་ེད་ལྟའྱི་དུས་ལ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ་མང་
ཆེ་བ་སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་ཚུར་རྱིས་བཞེས་ཡོང་དུས། སཾ་བ་ོཊའྱི་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དབང་ཚད་ད་ེད་ལྟ་ཞྱིག་བསླེབས་ཡོད་པ་
རེད། དཔེར་ན། དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་གནས་ས་ོགཏང་རྒྱུ་དང་། གཏན་འཇགས་བསྐ་ོགཞག་བེད་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་
ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་དབང་ཆ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ོབསྡུར་བེད་དགོས་པ་ག་ར་ེག་ར་ེ
ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཏགོ་ཙམ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་རྱིགས་གཅྱིག་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་རྱིགས་ལམ་སློབ་གཉརེ་ཟེར་བའྱི་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་
ལྟའྱི་དུས་ལ་ད་ོསང་གནང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ལ་སླེབ་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་བཅུ་
ཕྲག་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་དང་། རྱིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་རྱིག་པའྱི་གནས་ཆེ་བ་ད་ེཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སློབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ནང་ལ་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་དང་
ལོག་གྱུར། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་བསྟན་པ་ཚད་མའྱི་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་ཤུགས་ཀྱི་སེ་བ་ས་ཕྱི་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་
དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་སློབ་སོང་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ད་ེགང་རེད། འདྱི་ང་
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ཚོས་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཐུབ་པ་དགོས་པ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་
བཞེས་ད་ེག་རང་འགེལ་བཤད་གནང་བ་གོ་མོང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་རས་གྱུར་རྱིག་པ། ཚན་
རྱིག ཨང་རྱིས་དེ་ཚོར་ཚུར་ཁ་སོས་ནས་རྱིགས་ལམ་བསླབ་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེཙམ་གྱི་
ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མེད་ན། རྱིགས་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེརྱིག་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་ཕན་རྒྱུ་ད་ེརེད་མ་གཏོགས། འདྱིས་སློབ་ཚན་གཞན་པར་
ཕན་མ་ཐགོས་ན་ད་ེཙམ་གྱི་ཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནང་བཞྱིན་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དཔརེ་ན་ང་ཚའོྱི་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་
ལྟ་ཡོང་དུས། ཚད་མ་རྱིག་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཕྱིན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དབུ་མ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མཛོད། མངོན་པར་མཚོན་པའྱི་ད་ེ
ཚོ་མགོགས་པོ་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མགོགས་པོ་ཙམ་མ་ཟད་དེའྱི་གནད་དོན་གཏྱིང་ཟབ་པོའ་ིཐོག་ནས་རྣམ་དཔྱོད་དང་གོ་བ་
གསར་པ་སླེབ་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་བསླབ་གཞྱི་གཞན་པར་ཁ་སསོ་ནས་རྱིགས་ལམ་
སློབ་སོང་བེད་ཕོགས་དེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གསུང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
བཞྱིན་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཅར་ཡོང་དུས་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ས་ོ
བ་ོརེད་འདུག གནའ་ས་མ་ོལྕགས་ཀྱི་སྒམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Almari ཟེར་བ། དང་པ་ོདཔ་ེཆ་
བལྟ་དགོས་ཡོད་ན་ལྕགས་ཀྱི་སྒམ་ད་ེཁ་ཕེ། ད་ེནས་དཔ་ེཆ་གཞྱི་ནས་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་རདེ། དེང་སང་ཡྱིན་ན་འཕྲལ་དུ་ཕར་བལྟ་
བ་དང་དཔ་ེཆ་མཐོང་ནས་དེབ་ལེན་ཐུབ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་
ཟྱིན་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དགོངས་དག གནས་ཚུལ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་སོང་སྟ།ེ དརེ་
མཚམས་བཞག་ནས་རསེ་མའྱི་ག་ོསྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་གཅྱིག་ནྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་རྒྱུས་སྟོན་པ་
གས་ོསོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུས་སྟོན་པའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། གངས་ཀ་ ༨ ཞུས་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚ་ོསུ་སུ་
རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཁྱིམ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཨང་རྱིས། བཅས་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་རྒྱུས་སྟོན་པ་རེད། རྒྱུས་སྟོན་པ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒན་མྱིང་ཆུང་ལགས། རྒན་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་པ་ོལགས། རྒན་འཕྲྱིན་ལས་དཔལ་མ་ོལགས་བཅས་རེད། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནས་རྒན་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ལགས་
དང་། རྒན་བཟང་པ་ོལགས་རེད་འདུག སཾ་བ་ོཊ་སློབ་གྲྭ་ནས་འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕེལ་ལགས་དང་། རྒན་བསམ་གྲུབ་
ལགས་རེད། གངས་ཅན་ས་ེར་ནས་རྒན་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལགས། ད་ེནས་དེའྱི་ནང་ལ་གསར་པ་ཞྱིག་ཉ་ེཆར་ལས་འཆར་
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ཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་སརོ་ཐུབ་སོང། ས་ཾབ་ོཊ་ཡྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་རྒྱུས་སྟནོ་པ་གསུམ་གསར་དུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་ནྱི་རྒན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན་ལགས་དང་། རྒན་པ་སངས་ལགས། རྒན་མཚམས་གཅོད་ལགས་བཅས་རེད། བཀའ་འདྲྱི་
གཉྱིས་པ་ནྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སློབ་དབེ་དང་གཞོགས་འདེགས་རྒྱུ་
ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚོས་རོམ་སྱིག་དང། པར་སྐྲུན་གནང་ནས་འགེམས་སེལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ་དམ། ང་ཚསོ་བསླབ་གཞྱི་ར་འཛནི་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་སློབ་དབེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ཚོད་བསྒྱུར་ཡདོ་པ་རདེ། ང་
ཚོས་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་དང་། ཨང་རྱིས་བཅས་གང་ལ་གང་འཚམ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསྒྱུར་ཟྱིན་རེས་
སློབ་ས་ེཁག་ནང་ལ་བེད་སོད་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཡྱིག་སོང་བརྡར་གྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚོས་གངས་ལྗངོས་དང་། 
སྨྱུག་གསར། ཕ་ཡུལ་བཅས་དུས་དེབ་རོམ་སྱིག་ཞུས་ཏེ། པར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ག་ཚོད་ཀྱི་
ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། ཏན་ཏན་རེད། དྲྱི་བ་ད་ེཚ་ོགནད་འགག་རེད། ང་
ཚོས་ལས་ཀ་གང་བས་པ་ད་ེཕན་ཐོགས་ཤྱིག་མེད་ན་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་བས་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་
ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་ཐོག་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་མེད་ད་ེཕ་ཡུལ་ཤེས་བའྱི་བང་མཛོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་སློབ་གྲྭ་
ནང་ལ་འགམེས་སལེ་གནང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཐངེས་གཅྱིག་གནང་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གང་དགངོས་པ་རདེ་ཟརེ་ན། 
ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཤོག་བུའྱི་ནང་ཕབ་ནས་འགེམས་སེལ་མྱི་དགོས་པར། ས་བརྙན་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་དགོངས་པ་
རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མུ་མཐུད་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། འག་ོགོན་ཆེན་པ་ོདང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཏང་ན་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་མདེ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་འདུག འདྱི་གནང་པའྱི་སྐབས་ཀློག་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་། ད་དུང་ཤོག་བུའྱི་ནང་ཕབ་
ནས་ལག་པར་འཁེར་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ད་ེསྱིང་ལ་བཅངས་ནས། དུས་དབེ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕྲུ་གུའྱི་ལ་ོཚད་ལ་དཔག་པ་དང་། སློབ་
ཚན་དང་། བརོད་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐགོ་ལ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་སླབོ་
ཕྲུག་གྱི་རོམ་ལགེས་འདེམས་ཞུས་ཏ་ེཕ་ཡུལ་ཤེས་བའྱི་བང་མཛོད་དུ་བཅུག་གྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་རྱིགས་མང་བ་སལེ་རྒྱུ་དང་། ཕྲུ་གུའྱི་
འབྲྱི་རོམ་འདྱི་དེའྱི་ནང་འཇུག་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་དུ་ལས་འཆར་མང་བ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་ཐད། གོས་བསྡུར་གང་གནང་དགོས་འདུག་
ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱིར་
བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ཐད་བོད་རྱིགས་དང་། ཧྱི་མ་ལའྱི་མྱི་རྱིགས་བཅས་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཏོག་
ཙམ་མང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་གངས་ད་རྱིས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གངས་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རེས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་འབུལ་ཆགོ བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ནྱི་ཉ་ེཆར་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་
བ་ད་ེངས་གསལ་པ་ོཞུས་མ་སོང་ཞསེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག བཀའ་འདྲྱི་དརེ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་དུས་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གང་བས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྲྱིས་པ་བཞྱིན་ངས་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་འདྱི་དབུས་
ནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བ་དང་ང་ཚོའྱི་ཐགོ་ནས་གང་གནང་དགོས་འདུག བཀདོ་ཁབ་གང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག མཇུག་བསམོས་
གང་འདྲ་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ཆ་ཚང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརྡ་ལན་འབུལ་དགོས་པ་དང་
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ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ནས་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
གཉྱིས་པས་དགངོས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་གནང་སོང། དགངོས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོགང་ཐུབ་ཀྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་
ཏན་ཏན་སྱིང་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ནྱི། ཆདོ་གན་ཐགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒན་ལགས་རྣམས་རདེ་འདུག འདྱི་ཁ་
སང་སནོ་མ་སློབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དག་ེརྒན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གསར་དུ་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་དགོས་དུས། དགེ་རྒན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་
གཏོགས་ཚང་མ་གསར་དུ་བསྐོས་པ་རེད། དག་ེརྒན་གསར་པ་སྐ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དེར་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དགེ་རྒན་གསར་པ་བསྐོས་པ་དང་ཁེད་རང་གཏན་འཇགས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སྐོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དང་པོ་སྐོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀ་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཆོད་གན་ལ་
ཞུགས་འདོད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐབས་སུ་གདམ་ཀ་འདྱི་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་སོན་ཚུད་
ལས་ཀ་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་རེད། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཆ་ཚང་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཚར་པ་
ཡྱིན། གསལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཟླ་བ་ ༢ ཀྱི་གསལོ་ཕོགས་ད་ེཐབོ་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། གང་འདྲ་བས་ནས་ཁོ་ཚོ་གཏན་འཇགས་མགོགས་མགོགས་དུ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག གསོལ་
ཕོགས་ཟླ་བ་ ༡༡ འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ཏན་ཏན་འཚོལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགེ་རྒན་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆོད་གན་
ཐོག་ཡོད་པའྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ། ང་ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་སླེབ་ཐུབ་མ་སོང། གཞན་སློབ་གྲྭ་ག་བར་བསླེབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་ཚང་མས་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་ཡང་དཀའ་ངལ་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་ང་ཚོས་དེར་མ་མཉན་ནས་གཡུགས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཁོན་ནས་མྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་
སྟངས་ལའང་བལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད། སཾ་བ་ོཊ་སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་གསོལ་ཕོགས་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་བདེ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏོགས། རྡགོ་རྡོག་སབེ་གཅྱིག་ལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐད་ང་
ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན། གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་གང་འདྲ་བས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ཏན་ཏན་
བསམ་བ་ོགཏངོ་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལྟ་ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སློབ་ཚགོས་པར་དབང་ཚད་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་
ཞསེ་གསུངས་གནང་སོང། དྲྱི་བ་དརེ་བཀའ་ལན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་ན་མཉསེ་པ་ོཡོད་ན། ས་ཾབ་ོཊའྱི་བོད་སླབོ་ཚོགས་པ་བཙུགས་
དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནང་བཞྱིན་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་སྟངས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་ཤག་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་རམ་ཞུས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྟངས་འཛིན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
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བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཉྱིན་གཅྱིག་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་སུ་རྱི་
བོད་ཁྱིམ་དང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེལ་གཟྱིགས་རྟགོ་གང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་སམ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེལྟར་ར་ེབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་རྱིགས་ལམ་སློབ་ཁྱིད་གནང་བར་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་གནང་སོང། རྱིགས་ལམ་སློབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་དམྱིགས་ཡུལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཟུང་ནས་
སློབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་དངསོ་གནས་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག མ་ཟད་སླབོ་ཚན་གཞན་ཨང་རྱིས་
དང་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱིའྱི་ཐད་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དང་། ཟབ་སོང་སོད་དགོས་པ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་མུ་
མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིས་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ནས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་
གསུངས་གནང་སོང། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཟྱིགས་སངོ་གནང་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་
མའྱི་ནང་དུ་འཛིན་གྲྭའྱི་དཔ་ེམཛོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དང་། དཔ་ེསོམ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་ཕག་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འབུལ་
ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགྱིམ་དུས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་དཔེ་
སོམ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཟྱིགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ད་ེལ་ོནས་ལོ་མུ་མཐུད་
ནས་སར་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོགཅྱིག་ལ་དེབ་ ༡༠༠༠ ཉ་ོནས་ག་ལེར་ག་ལེར་ཡར་རྒྱས་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་
ལྟ་ང་ཚོས་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་དཔེ་མཛོད་དུ་དེབ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཟ་ོབའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མ་འདང་བ་ད་ེ
འདྲ་རདེ་མ་གཏགོས་གཟྱིགས་སངོ་མ་གནང་བ་དང་སློབ་གྲྭ་འདྱི་ཕར་སྐྱུར་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཁོན་ནས་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔ་ེ
མཛདོ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དང་དཔ་ེདབེ་མང་པ་ོགཞག་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོའབྲྱི་ཀླགོ་དང་འབྲྱི་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐད་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ོནས་ལ་ོབརྒྱུད་སེལ་པ་ཡྱིན་ན་ག་ལེར་ག་ལེར་ཡར་
རྒྱས་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མར་ངས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་
ཡོན་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་སོན་མཁན་གྱི་དག་ེལས་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དནོ་དང་པ་ོ
ནྱི་ JNU གཙུག་ལག་སློབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ད་ལྟའྱི་སེམས་འཚབ་ཆ་ེབའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སོན་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་སྟེ། ངས་སླར་ཡང་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང། JNU ཡྱི་དཀའ་ངལ་
འདྱི་ད་ལ་ོསློབ་ཡོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སར་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སྐུ་ལས་ཤྱིག་འཕྲད་འདུག མཐ་ོསློབ་ལ་ཡར་ཚུད་པར་རྒྱུགས་འཕྲོད་
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དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ོཕྲུ་གུ་ ༤༢ རྒྱུགས་འཕྲོད་ནས་ཚུད་འདུག ཡྱིན་ནའང་སློབ་ཡོན་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡར་འཕར་
གྱི་ཡོད་དུས་ཕྲུ་གུ་ ༣༥ ཞྱིག་ཕྱིར་འཐེན་བེད་དགོས་པ་བྱུང་འདུག ཁོང་ཚ་ོལྡྱི་ལྱི་མཐ་ོསློབ་དང་། Baroda ད་ེབཞྱིན་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་བར་འགངས་བཞག་ནས། སློབ་ཕྲུག ༧ མ་གཏོགས་ JNU མཐོ་སློབ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མྱི་
འདུག སློབ་ཡོན་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ཡར་འཕར་དུས་ནམ་རྒྱུན་ dollar ༢༠༠ ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་བྱུང་རྱིག་ལ་ལ་ོགཅྱིག་
ལ་ dollar ༢༤༠༠ དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག་ལ་ dollar ༣༤༠༠ རདེ་འདུག འདྱི་སློབ་ཡོན་གཅྱིག་པུར་རདེ། ཟས་གོན་དང་
སོད་ཁང་གཅྱིག་རང་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག སློབ་
ཕྲུག་ཚོར་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དུས་སློབ་ཡོན་འཕར་ཡག་འདྱི་བོད་པ་གཅྱིག་པུར་ལ་རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་ཉ་ེའཁོར་
ལ་ཡོད་པའྱི་ལྷ་ོཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ SAARC Countries ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་འཕར་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ང་
ཚ་ོབོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གང་འདུག་ཟེར་ན། 
དེ་བཞྱིན་ BHU དང་ DU ཚང་མའྱི་ནང་དེ་འདྲའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ལག་བསྟར་གནང་ན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ལ་དངོས་
གནས་ཁག་པ་ོཀྱི་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་དེའྱི་ཐད་ལ་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་
ས་རདེ། ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཐད་ཀར་གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་
གྱི་ཡོད་འག།ོ དའེྱི་ཐགོ་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་བཤད་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་གཟའ་མཇུག་འཛིན་གྲྭའྱི་བསླབ་གཞྱི་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དགའ་
བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་ཕྲུ་གུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ནང་བཞྱིན། རྒྱ་གར་ནང་
ཡོད་པའྱི་ཁ་འཐོར་གནས་བསད་པའྱི་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དང་། བལ་ཡུལ་སོགས་ཚང་མའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་འདྱི་གཅྱིག་པ་ངོས་
འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ན་སྒང་
ཏོག་ཁུལ་ལ་གཟའ་མཇུག་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ལྟ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་མཐུན་འགྱུར་ངེས་པར་དུ་སོར་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚུར་རྱིས་བངས་པ་དང་ཟླ་
སྱིལ་བཏང་བ་ད་ེའདྲ་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་མཐུན་པར་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་བསམས་
ནས་མཐུན་རེན་དང་། སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་ཁྱིད་ཆ་ཚང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་དགོངས་པར་
འཇགས་ནས་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཀ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ཀློག་མོང་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ན་གཞནོ་ཚ་ོདུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་བོད་པ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ེཟརེ་དུས་
སོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་གཉྱིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོ་སོའ་ིར་བ་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་
བཟང་པ་ོད་ེམ་བརེད་པའྱི་ཐོག་ནས། དེང་རབས་ཀྱི་སློབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་གཙ་ོབ་ོ child 
centric ཐོག་ནས་སློབ་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་དཔེ་མཛོད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལ་ལག་བསྟར་གནང་
འདུག ངས་སཾ་བོ་ཊར་སློབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་མཇལ་བྱུང། དཔེ་མཛོད་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་རང་གྱི་ནང་དུ་དཔེ་མཛོད་ཆུང་ཆུང་དེབ་
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བཀླག་རྒྱུ་ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་དེང་རབས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ལ་དག་ེརྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་གྱི་བསྡུར་ཚད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཁོལ་
ཐགོ་ནས་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུས་ན་ ratio དག་ེརྒན་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉྱི་ཤུ་ལས་མང་བ་མེད་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོར་དག་ེ
རྒན་གྱིས་ཐུགས་སང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚང་མས་ཆ་ཤས་གཅྱིག་མཚུངས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་
མའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་ཡག་པོ་གསོས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སོན་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཙན་གཡེམ་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་བ་ོདང་། ད་ེབཞྱིན་བྱིས་པ་སྲུང་སབོ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་
ད་ེའདྲ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ནན་པ་ོབས་ནས་གདོང་ལེན་དང་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་ནས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ ༥ པ་བྱིས་པའྱི་
ཀློག་རལ་ལས་གཞྱི་དང་གླུ་གཞས་དང་འབྲེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དེའྱི་ནང་ལ་བྱིས་སྒྲུང་ ༥ གསར་
རོམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་ ༡༤ བོད་སྒྱུར་བས་པ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག སྱིར་བཏང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་བོད་སྒྱུར་བེད་པ་ད་ེ
དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབོད་ལ་མཚོན་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་
སོའ་ིཡུལ་ཕོགས་ཀུན་སདོ་དང་མཐུན་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་པ་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་ད་ེཚོ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཏེ། སོ་སོ་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་ད་ེཚོ་ཕོགས་སྱིག་བས་ནས་དེབ་ལ་
འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། བོད་ནང་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་ད་ེཚ་ོང་རང་ཆུང་ཆུང་
སྐབས་ལ་ཕ་མ་ཚསོ་བྱིས་སྒྲུང་ལབ་པ་ད་ེཚ་ོཉན་དུས་ས་ོསོའ་ིཕ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ཕ་ཡུལ་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕ་ཡུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕ་ཡུལ་གྱི་རྱི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་ེཏགོ་གང་འདྲ་ཡོད་
པ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་གསལ་པ་ོབས་ནས་བྱིས་སྒྲུང་ནང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་ད་ེཚོ་ང་ཚོས་ཕོགས་སྱིག་
བས་ནས། འདྱི་ཚ་ོདབེ་ནང་སྟནོ་པ་ཡྱིན་ན་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་སྒྲུང་དེབ་བསྟན་རྒྱུ་རེད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐོར་
ངོ་སོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེ་ང་ཚོས་གང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁོ་རང་ཚོས་རྱིག་གཞུང་
གོམས་གཤྱིས་དང་ད་ེའདྲའྱི་བྱིས་སྒྲུང་ཚང་མ་བོད་སྒྱུར་བས་ནས་བོད་ནང་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགེམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས། 
དེར་ང་ཚོས་ཕར་ལ་ང་ོརྒོལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་ད་ེཚ་ོབོད་ཡྱིག་ནང་སྒྱུར་ན་དེ་
འདྲ་བོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ང་རང་ཚོར་སྒྲུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རེད། ངེས་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུང་སྒྱུར་དགོས་པ་མ་
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རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་སྒྱུར་བཞག་པ་རྣམས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིབྱིས་སྒྲུང་ད་ེཚ་ོ
དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་བེད་སོད་ཡག་པ་ོབཏང་ནས། གལ་སྱིད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་རོམ་བེད་རྒྱུར་དཀའ་
ལས་ཡོད་ན། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་ཁབ་བསགས་བཏང་ནས་བྱིས་སྒྲུང་ད་ེའདྲ་སུས་རོམ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཚོ་ཕོགས་བསྡུ་
བས་ནས་བེད་སོད་གཏང། ཕར་ཕོགས་ལ་ག་ཕོགས་ཤྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་བྱིས་སྒྲུང་གང་མང་མང་ཞྱིག་རག་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་རྟག་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་བྱིས་སྒྲུང་ད་ེཚ་ོཉན་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོས་བྱིས་སྒྲུང་ནང་ནས་
རྱིག་གཞུང་གོམས་གཤྱིས་དང་གཤྱིས་ཀ་དང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འག་ོསྟངས་ད་ེཚ་ོསེམས་པ་ནང་འཁོར་བསད་ཀྱི་
རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་ལ་མཚོན་ན། ངས་འདྱི་བསར་ཟློས་འདྲ་བ་ོཆགས་སོང་སྟ།ེ འནོ་ཀང་བོད་པའྱི་
སྒྲུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཔེར་ན། ས་ཆ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་འདྱིའྱི་མྱིང་དང་བོད་ལ་ཆུ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཆུ། རྱི། བོད་ནང་ལ་རྱི་
ཤྱིང། ནགས་ཚལ། སེམས་ཅན་རྱི་དྭགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བྱིས་སྒྲུང་ནང་མཉམ་དུ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚརོ་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ཡུལ་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་ད་ེ
ཚ་ོཉན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁ་ོཚ་ོབོད་ལ་ལོག་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ལས་བོད་ཟེར་བ་ད་ེཁ་ོརང་ཚོའྱི་བྱིས་སྒྲུང་ནང་གོ་བསད་པའྱི་
བོད་ད་ེལས་གཞན་པ་ང་ོསོད་བེད་མྱི་དགོས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གཡག་ཡྱིན་ན་གཡག ལུག་ཡྱིན་ན་ལུག རྱི་
དྭགས་ག་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཤྭ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་ཕར་མཐོང་བ་དང་ཁ་ོརང་ཚོས་ང་ོའཛིན་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་སྒྲུང་དབེ་བལྟ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་ཕྲུ་གུ་ལ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་མ་ཉམས་པར་བས་ནས་ཁབ་སེལ་གཏོང་
ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགང་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པར་སྒྲུང་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚ་ོཕ་ཡུལ་ལ་ཁེད་ཡང་ལབ་ཀྱི་
རེད། གབ་ཚིག་ཀང་ལབ་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན་གཙ་ོབ་ོད་ེཕྲུ་གུ་བ་ོརྱིག་འགུལ་བསོད་བརྒྱག་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེཚ་ོང་རང་ཚོས་ཕོགས་
བསྡུ་བས་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོའྱི་སློབ་ཚན་ནང་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོལ། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཕྲུ་གུ་ད་ེ
ཚ་ོརདེ་མ་ོར་ེདུས་ཁདེ་བཞག་པ་དང་གབ་ཚིག་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་བས་ནས། ཕྲུ་གུའྱི་རྱིག་པ་འགུལ་བསདོ་བེད་པར་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་
ཐོགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ད་ེཚ་ོརྱིགས་སོན་མ་ནས་ཡོད་བསད་པའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེཚ་ོ
ཚང་མ་ད་ལྟ་བེད་སོད་བཏང་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་འགེམས་སེལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིརྱིག་གཞུང་ད་ེཉར་
ཐུབ་པ་དང་ཕྲུ་གུ་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་པ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོབསྒྱུར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་
སླ་པོའ་ིངང་ནས་ལས་ཀ་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེར་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ནས་ལན་དང་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་མྱི་དགསོ། ང་རང་གྱི་ར་ེབ་ལ་ལས་གཞྱི་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་ཞྱིག་གནང་རགོས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ད་ེ JNU མཐ་ོསློབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་རེད་
འདུག གནས་ཚུལ་འདྱི་ད་ལོ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་འཇུག་སྐབས་ལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་བ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལོའ་ིསློབ་འཇུག་ནང་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིར་འཐེན་བས་ནས་མཐ་ོསློབ་གཞན་པར་བསོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེད་ལོར་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་ཚོད་དང་གནས་
སྟངས་གང་གྱི་ཆ་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ལ་འབྲེལ་བ་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་རང་མཐོ་སློབ་ཏུ་
བཅར་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་སློབ་དཔོན་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་གནང་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་གནས་
སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་སྟངས། ད་ེབཞྱིན་མཐོ་སློབ་གཞན་གྱི་གནས་
སྟངས། དཔརེ་ན། Delhi University ད་ེབཞྱིན་ BHU ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་བོད་ཕྲུག་རྣམས་སློབ་ཡོན་འབུལ་སྟངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་
ཆ་ཚང་ཡར་ཕུལ་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་སན་ཞུ་དང་བཅས་པ་ཡར་ཕུལ་ནས། ད་ལའོ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་ཡང་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ད་ེགཉྱིས་
ནང་ཁོང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུ་རེད་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་། མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཤེས་ལྷན་སློབ་
འཇུག་ཚན་པ། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་དའེྱི་ཐགོ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་གོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེནས་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་དེར་བཞུགས་མཁན་གྱི་
བོད་མྱི་ཚང་མ་ཁ་འཐོར་ནས་གནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེང་རང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ནང་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེགར་
མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་ང་ཚོས་ད་ེག་རང་བེད་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དརེ་སླབོ་ཕྲུག་ག་ཚདོ་སླབེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རསེ་གཟའ་སནེ་པ་དང་ཉྱི་མར་འཛནི་གྲྭ་ཚགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་མཚནོ་
པ་ཡྱིན་ན། འཚོགས་ཡུལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་རང་གྱི་ག་བར་ཚོགས་ན་ཡག་ས་རེད། མཐུན་
འགྱུར་ད་ེཚ་ོས་གནས་རང་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བསླབ་གཞྱི་ར་འཛནི་དང་སློབ་དབེ་དང་དག་ེརྒན་གྱི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེཏན་ཏན་ང་ཚསོ་འབད་བརོན་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་གནང་སོང། ཏན་ཏན་རདེ། ང་ཚསོ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་ཚགས་
ཚུད་ཡོང་ཆདེ་དག་ེརྒན་ཚ་ོདང་ཕ་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཐགོ་ལ་ཟབ་སངོ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སླབོ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ད་ེང་ཚསོ་
འདྱི་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་མ་དབུས་བཞག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ། 
དཔེར་ན། སོན་འགོ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་ཁང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཅོག་རེ་
དམའ་བོའ་ིསྒང་ལ་བཞུགས་ཐུབ་པ་དང་། སྒོར་སྒརོ་ཐགོ་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་གནང་ནས་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ། ཕྱིའྱི་མཐུན་རནེ་གྱི་
ཆ་ནས་འཛནི་ཁང་བཀོད་སྱིག་གནང་སྟངས་རདེ། དཔ་ེམཛདོ་ནང་དཔ་ེདབེ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་འཛནི་གྲྭའྱི་དཔ་ེམཛདོ་དང་། རྒན་
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ལགས་ཚ་ོལའང་དཔ་ེམཛོད་ཀྱི་ཆ་རེན། དཔ་ེསོམ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཕུལ་ནས་རྒན་ལགས་རྣམས་ཀྱི་ཁད་ལས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དེབ་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེའདྲ་སར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་བསྟར་
ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུར་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ད་ེཚགས་ཚུད་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སློབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གྱི་ལྷྱིང་ད་ེམར་འཇགས་པ་
ཡྱིན་ན། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་དང་དག་ེརྒན་གྱི་གངས་ཀ་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་ཡོད་པ་རདེ། དག་ེརྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་སློབ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་
ཉུང་ཉུང་དང་། དགེ་རྒན་མང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚསོ་ཀང་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཙན་གཡེམ་དང་བརྙས་བཅསོ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ནས་བྱིས་པ་སྲུང་སབོ་
ཡོང་རྒྱུར་བཅས་ Pocso Act 2021 ཁྱིམས་ད་ེང་ཚོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་བས་ནས་བཀྲམ་ཡདོ་པ་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་ག་ོརྟགོས་སེལ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀོད་ཁབ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། མངགས་དགོས་
པ་ཚང་མ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་མངགས་ནས་ཆ་ཚང་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སློབ་སེ་སོ་སོའ་ི
འགན་འཛིན་ཚོས་མཇུག་དདེ་གནང་རྒྱུ་དང་། ལག་ལེན་ཚགས་ཚུད་པ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་ཐད་སློབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་དང་སླབོ་སྱི་ད་ེཚ་ོ
ཚང་མར་མཐུན་འགྱུར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ལྟར། 
བྱིས་སྒྲུང་འདྱི་དངོས་གནས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བྱིས་སྒྲུང་ནང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་བྱིས་སྒྲུང་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ། བོད་ནང་ལ་བྱིས་སྒྲུང་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཚུར་ཕགོས་སྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་
དགོངས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགསུངས་གནང་སོང། བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གང་
ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
དང་བཅར་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཐོག་མར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་བ་དང་ཚགས་
ཚུད་པ་ོབྱུང་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ད་ེསོན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་མངོ་ཡོད། ད་ེདུས་ངའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ང་རང་ཚསོ་སློབ་དབེ་ནང་ལོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་རྒྱལ་
རབས་འདྱི་ཚ་ོགསལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་གསལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ལོ་
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རྒྱུས་སློབ་དེབ་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱི་
རྱིམ་སློབ་དེབ་ནས་བཟུང་ཏ་ེཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ངའྱི་རོབ་ཙམ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཕལ་ཆེར་ངས་ལྷག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ནང་ལ་ལྟ་
ཡོང་དུས། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྐོར་ལ་ཤོག་གངས་གཉྱིས་ཙམ་གསལ་འདུག འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་ནང་
ལོགས་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཚོའྱི་དྲན་རྟེན་གྱི་རྡ་ོརྱིང་ཐོག་ལ་ཤོག་གངས་གསུམ་གཅྱིག་དང་། བོད་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྐོར་ལ་ཤོག་གངས་གཉྱིས་ཙམ་གསལ་འདུག འདྱི་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་རྒྱལ་
རབས་སྐརོ་ལ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ངས་ལྷག་བསད་པ་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ངོས་ནས་ང་ལ་
ཁ་གསལ་པ་ོཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར་ང་རང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ངསོ་ནས་དཔ་ེདབེ་ཉམས་ཞྱིབ་མང་པ་ོགཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉམས་ཞྱིབ་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསར་ཞྱིབ་
གནང་སྟ་ེཔར་སྐྲུན་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནང་ལོགས་ལ་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་གསལ་མ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་བསལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་
སྱིད་བྱུས་དང་མཐུན་པ་གཅྱིག་རེད་དམ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གལ་ཏ་ེའདྱི་མྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འཚམ་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བརོད་མ་དགོས་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོསོབས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་
སེམས་འགུལ་ཐབེས་རྒྱུ་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོལ་ོརྒྱུས་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བོད་
ནང་ལོགས་གནས་སྟངས་ཅྱི་འདྲ་རེད་འདུག བོད་ལབ་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག བོད་ལབ་ན་བསམ་བ་ོབཏང་བ་དང་
སེམས་སྡུག་འཁོར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ང་ཚ་ོལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱི་ལ་གཞྱི་བཞག་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོམ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་ཇྱི་ལྟར་གདྱིང་རྒྱུ་དའེང་འག་ོསྟངས་གཅྱིག་སྱི་ཡོངས་ནས་ཆགས་ཡོད་དུས། ང་
ཚ་ོལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་བ་མེད་དུས་རྒྱུ་མཚན་དང་གནད་འགག་འདྲ་བ་ོམེད་དམ་བསམ་པའྱི་རང་ཉྱིད་ཤེས་འདདོ་ཆེན་པ་ོབྱུང་། བས་
ཙང་འདྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། སར་ངའྱི་ངོས་ནས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་དགེ་རྒན་ལས་བེད་ཚོའྱི་གསོག་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་གཞྱི་ཞྱིག་གེང་མོང་ཡོད། 
རྱིམ་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ཟླ་བ་མང་པ་ོནང་ལ་ངས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་ལས་བེད་ཁག་ལ་གསོག་དངུལ་འདྱི་ཚོ་
རྱིམ་པས་རག་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་འཛིན་སོང་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚ་ོངོས་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་སར་ནརོ་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱིས་རེན་པའྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རེས་
མ་དརེ་ཐུགས་ཚབ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ང་ཚ་ོཕག་སྦྲལེ་ནང་ལོགས་ལ་དབར་ཁའྱི་
སློབ་གྲྭ་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་བ་ོཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ོརདེ་ཅེས་གསུང་མཁན་ད་ེ
འདྲ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ང་རང་སྒེར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ོསང་བྱུང་སོང་། འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཐད་
ཀར་ཐུགས་འགན་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་འདུག འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བ་དང་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
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ཡྱིན་པ་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚའོྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་གསལ་བ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག རྒྱུན་ལས་
ངོས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ལྗགས་ལན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལ་སོས་རས་རྱིག་
པའྱི་བོད་ཕྲུག་འདྱི་སྐོར་ལ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་གསལ་བསད་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཚིག་བརྐུ་མ་བརྒྱབ་པ་ཟེར་བ་ད་ེདང་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་གསལ་བསད་འདུག སོན་མ་ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭར་ཡོད་དུས་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་ག་ོམོང་ཡོད། ང་སློབ་གྲྭར་
ཡོད་དུས་ནས་ག་ོམོང་བ་ཞྱིག་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཆགས་བསད་འདུག དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཐོག་ནས་གོ་བ་ཡྱིན། བས་ཙང་འདྱི་
དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཁྱིམ་གཅྱིག་པུ་ཚད་ཀྱི་མ་རེད། སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོནང་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཚ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག བས་ཙང་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ཞྱི་འཇམ་པོའ་ིཐོག་ནས་སློབ་སྟོན་གནང་དགོས་
རྒྱུ་ངས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག སློབ་ཕྲུག་འདྱི་ཚོར་ག་ར་ེཞུ་དགོས་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་འཕྲ་ོབརླག་འགོ་བཞག་པ་
གཅྱིག་རེད་ལབ་རྒྱུ་དང་། སོད་པ་ངན་པ་ོརེད་ལབ་རྒྱུ་རྱིགས་རབ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར། ཁོང་རང་ཚ་ོའཇམ་
པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དག་ེརྒན་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཟག་
འདྱི་ད་ེའདྲ་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ། སློབ་མ་འདྱི་ད་ེའདྲ་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག བརྐུ་མ་བརྒྱབ་པ་ཞེས་མྱིང་སྡུག་ཅག་གཅྱིག་རྒྱབ་ལོག་ལ་སར་བ་རེད་ད་ེརྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་མེད་འགོ་བསམ་
པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་དེ་དང་འདྱི་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཚོར་དགེ་རྒན་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པ་
ཆགས་འདུག བས་ཙང་འདྱི་འབོད་བསྐུལ་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་མྱི་
རབས་གསར་པའྱི་ངོས་ནས་བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུར་བོད་སྐད་ཐོག་ལ་ད་ོསང་བ་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚ་ོཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐད་
ཀར་གྲུབ་འབྲས་གཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་སེམས་ཁལ་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཡྱིག་རང་ནང་ལོགས་ལ་སླབོ་ཚན་ཆ་ཚང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོག་བུར་
དུ་འཛིན་རྱིམ་ངག་པ་ཙམ་སླེབ་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག CBSE དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་རང་ཁོང་རང་
ཚརོ་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ལ་སློབ་སངོ་བདེ་དགོས་དུས། སློབ་མ་འདྱི་ཚརོ་ཐད་ཀར་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གལ་ཏ་ེད་ེའདྲ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་
ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱི་དང་ཕག་ལས་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཨྱིན་ཇྱི་དགེ་རྒན་ཁོང་རང་
ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁོང་རང་ཚོར་སྐུ་ངལ་སོད་རྒྱུ་
ལྷག་པར་དུ་གལ་ཏ་ེསློབ་མ་འདྱི་ཚ་ོཕ་མ་མཉམ་དུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན། ངའྱི་བསམ་བོར་ཨ་ོཙམ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ག་ར་ེབས་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རང་ཚ་ོསློབ་སོང་བ་རྒྱུ་དང་ Tuition གཏོང་རྒྱུ་གཉྱིས་བར་ཁད་པར་བཟ་ོཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་
གལ་ཏ་ེབོད་ཕྲུག་ཕ་མ་མེད་པ་དང་སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་གཏན་དུ་སདོ་མཁན་ཚརོ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ངའྱི་ངསོ་ནས་ངསོ་འཛིན་གཅྱིག་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཐགོ་ལ་བར་ཁད་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་དང་ལས་གཞྱི་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཅེས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུས་འདོད་བྱུང་། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཕག་སྦྲེལ་གཉྱིས་ངོས་ནས་ JNU སློབ་མའྱི་སྐོར་ལ་
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བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གནང་བ་རེད། འདྱི་གསུངས་པའྱི་སྐོར་ལ་ལྡབ་སོར་འཐོལ་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་ JNU 
གནས་བབ་གཅྱིག་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Delhi University དང་མྱི་འདྲ་བ་གཅྱིག་ JNU ནང་
ལོགས་ལ་སློབ་མ་འདྱི་ཚ་ོཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཡར་སླེབ་དུས། རྒྱ་གར་སློབ་ཕྲུག་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་བས་ནས་ཡྱིག་
རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཁངོ་རང་ཚ་ོཡར་ཚུད་པ་ཁ་ོན་རདེ། ད་གྱིན་གངས་འབོར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སླབོ་ཡནོ་སདོ་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་
སློབ་མ་ནང་བཞྱིན་སདོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་གནས་བབ་འདྱི་ Delhi University དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག བས་ཙང་འདྱི་ཐོག་ལ་སློབ་ཕྲུག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ནང་ལོགས་ལ་ལས་ཀ་བེད་མ་བེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གང་ཡང་མ་རེད། 
དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་གཞུང་ནང་ལོགས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་
ན། JNU ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚའོྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་སློབ་མ་མང་པ་ོགཅྱིག་ཐོན་བསད་ཡོད་པ་རདེ། 
འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། JNU ནས་སློབ་མ་ཐོན་སོད་མཁན་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་པོ་གཅྱིག་བཏོན་གྱི་ཡོད་ཙང་མུ་མཐུད་ནས་ང་རང་ཚོར་སློབ་མ་འདྱི་ཚོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཏན་ཏན་སེལ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ག་ར་ེབས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལ་ོ
སོན་མ་བར་དུ་སྒོར་མ་ོ ༧༠༠༠ སོད་བསད་ས་གཅྱིག་གྱི་རེས་མ་ལ་ོཌ་ོལར་ ༡༢༠༠ སོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོརེད། 
བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
གཅྱིག་ངའྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། འདྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་ཕག་ལས་གནང་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ལ། གལ་ཏ་ེགནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་
ལས་ངོས་ནས་བསགས་བརོད་ཞུས་སོང་། འདྱི་ལ་ད་ེདེ་བཞྱིན་ངའྱི་ངོས་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་
བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་འཛིན་སོང་འོག་ལ་ཡོད་སོད་མཁན་གྱི་ར་ཇ་སྤུར་རྒྱ་ལམ་ལ་ཆགས་བསད་པའྱི་ང་
རང་ཚོའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒས་གསོ་ཁང་འདྱི་སར་༸ས་ས་གོང་མ་རྱིན་པ་ོཆེས་ཕག་རོགས་གནང་པའྱི་ཐོག་
ནས་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཁང་པ་གཅྱིག་བརྒྱག་རྒྱུར་ཐགོ་མའྱི་ཕག་ལས་ད་ེསྱིན་བདག་ད་ེཆགས་བསད་ཀྱི་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རསེ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཁངོས་བ་རྒྱུ་ང་རང་ཚའོྱི་འཛནི་སངོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་
སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་གནས་བབས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒས་གས་ོཁང་གྱི་གནས་བབས་འདྱི་ས་ོབ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག གཙང་སྦྲ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་བཞུགས་མཁན་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཁོང་ཚོའྱི་
གསོལ་ཚིགས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རང་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབས་འདྱི་ཞན་པ་ོགཅྱིག་ངའྱི་ངོས་ནས་ད་ོསང་བྱུང་
སོང་། བས་ཙང་འདྱི་ཐོག་ལ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པ་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཁོང་རང་ཚའོྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཁ་སང་
ཟབ་སོང་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོང་རང་ཚ་ོའདྱི་ནང་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ཁོང་རང་ཚོར་ད་ེའདྲའྱི་ཟབ་སོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ོགཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། རསེ་མ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་འབོད་བསྐུལ་དང་བསམ་འཆར་རང་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོསློབ་གྲྭ་མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་དག་ེརྒན་མ་འདང་བའྱི་
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སྐུ་ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རྱིག་ཐགོ་ལ་རསེ་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་མ་བྱུང་བའྱི་ཆདེ་དུ་བསམ་འཆར་རང་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོར་གལ་ཏ་ེགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་བཟོས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Data 
འདྲ་བ་ོང་རང་ཚ་ོཡར་བསྡུ་རུབ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ལོགས་ལ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སློབ་མ་མཐ་ོསློབ་འག་ོམཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་
བསད་འདུག ཁོང་རང་ཚོར་མཐ་ོསློབ་ག་བར་ག་བར་འགོ་ཡྱི་འདུག སློབ་སོང་ག་ར་ེགནང་བསད་འདུག འདྱི་ཚ་ོཆ་ཚང་གཅྱིག་
བསྡུ་རུབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་ང་ཚོར་དགེ་རྒན་མ་འདང་བ་ཡང་ན་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ནང་ལོགས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁད་ལས་པ་མ་འདང་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་རང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་གནང་རྒྱུར་རསེ་མ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་
རདེ་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་གཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་ངོས་ནས་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་བཀུར་འོས་ཕག་
སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་སླེབ་ཆོག་གྱི་རེད། འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལྗགས་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ། ང་རང་ཚོ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སློབ་སོང་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོགཅྱིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག རགོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོསྒྲུབ་དགོས་པ་
ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་གཅྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ནང་ལ་
གསལ་བསད་པའྱི་ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་དགུ་པ་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་བསད་འདུག འདྱི་
ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་རང་གཞྱི་བཏྱིང་ས་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིན་པ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཁེན་དགོས་པ་གལ་འགངས་
ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ཕག་བསྟར་གནང་མཁན་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཏ་ེང་ཚོའྱི་རོགས་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཆ་རེན་འདྱི་གཉྱིས་པ་
དང་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང་པ་ོལ་ངསོ་འཛིན་གནང་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་ངའྱི་ངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པངྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པངྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་དྲྱི་བ་
ཟརེ་ནའང་འདྲ། བསམ་ཚུལ་ཞུས་བསད་དུས་འདྱི་རྟནེ་འབྲལེ་མཚོན་ཆདེ་བཟ་ོའདྲ་བ་ོརདེ་མ་གཏགོས། གཞྱི་རའྱི་ལག་བསྟར་དང་
ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐ་ེཚོམ་རེད་སམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིམདུན་ལ་མཐོང་བསད་པའྱི་
གནད་དོན་འདྱི་མ་ཞུས་ན། བོ་མ་བདེ་བ་འདྲ་བོ་ཡོད་དུས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དྲྱི་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཕྱིན་ཚར་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དོན་དག་གཅྱིག་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། སོན་འག་ོསློབ་གྲྭ་ལ་དག་ེ
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རྒན་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་མཐུན་རེན་དང་ཟབ་སོང་གང་ཡག་ཡག་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་བསླབ་པའྱི་ཡྱི་གེ་ནོར་བ་ད་ེའདྲ་འབྲྱི་བསད་པ་ད་ེའདྲ། ཕ་མས་འདྱི་
ནོར་འདུག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་དུས། ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཕ་མའྱི་ཁ་ལ་ཉན་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ད་ེའདྲ་འབྲྱི་དགོས་
ཀྱི་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཕ་མ་ལས་ཀང་རྒན་ལགས་འདྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཀླད་པ་ནང་ལ་གལ་འགངས་ཆེན་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། 
དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་དང་འབོད་བསྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ངས་སློབ་གྲྭའྱི་མྱིང་ལབ་བསད་ན་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འག་ོ
དུས། འཛནི་གྲྭ་ངག་པའྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བའྱི་འདྲྱི་ཤོག་གཅྱིག་འདུག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འབྲྱི་ཤོག་ད་ེམྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ལག་ཏུ་འདུག འདྲྱི་
ཤོག་ད་ེག་རང་གྱི་ནང་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་མང་པ་ོནོར་འདུག ང་རང་ཨྱིན་ཇྱི་མཁས་པ་ད་ེའདྲ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཨྱིན་ཇྱི་ཤེས་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་ནོར་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ངས་ཡར་ཐོངས་ཤོག་ལབ་པ་ཡྱིན། ང་ལ་ Email ནང་ལ་བཏང་འདུག རསེ་ལ་
འབུལ་དགོས་ན་འབུལ་ཆོག ད་ེའདྲ་ནོར་བསད་པ་དང་དགེ་རྒན་ཡག་པ་ོམེད་ན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་རདེ་འདུག འདྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ངས་སློབ་གྲྭ་དང་དག་ེརྒན་གྱི་མྱིང་འདྱིར་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ད་
ལྟ་བལ་ཡུལ་ལ་སོང་བཙན་དང་རྣམ་རྒྱལ་སླབོ་གྲྭ་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྱིས་པ་
ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་ནས་དགུ་བཅུ་ཡུལ་མྱི་རང་རེད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་སློབ་གྲྭ་འདྱི་ཚོ་ཟླ་སྱིལ་གཏང་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སོན་ཚོད་ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ག་ོབྱུང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད། གཏོང་ཐུབ་མེད་ན་
གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
ལ་སླབོ་ཕྲུག་འདམེས་སྟནོ་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་འདྱི་སནོ་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གངོ་མ་ལའང་ཞུས་ཡོད། ས་གནས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ལྡྱི་ལྱི་གཡས་
གཡོན་རང་རང་ལ་བཏང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིས་རནེ་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་ན། མྱི་མང་གྱི་ནང་ནས་དཔརེ་ན། རྡ་
རམ་ས་ལ་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་དང་ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་ཡོན་དང་སློབ་སོང་བ་
རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཚད་གཏང་སར་འག་ོདགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་འཛནི་
གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཕ་མ་སློབ་སོང་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་ཚརོ་ལབ་པའྱི་སྐབས་སུ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཉན་གྱི་
མྱི་འདུག ག་ར་ེལབ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ག་བར་ཚུད་ཀྱི་རདེ། ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་དང་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད། འག་ོསོང་འཕྲ་ོབརླག་རེད་ཟརེ་ནས་ད་ེའདྲ་བཤད་སོད་མཁན་གྱི་ཕ་མ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ངས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་རོབ་ཚོད་བས་ནས་ཞུས་བཞག་པ་མྱིན། མྱི་ཚོས་ད་ེལྟར་བསམ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཚད་འདྱི་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་ཚོས་ད་ོསང་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ལ་ག་ོསྐབས་བང་
རྒྱུར་ཡོད་པ། དྲང་པ་ོདྲང་བཞག་དང་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཡོངས་ཁབ་ཆགས་ཀྱི་རེད། སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་
ག་ོསྐབས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་རང་རང་ག་ོ
སྐབས་འབུལ་བསད་ན། དཔརེ་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཡོང་དགསོ་པ་རེད། འག་ོསོང་གཏངོ་དགསོ་པ་རེད། དུས་ཚོད་གཏངོ་
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དགོས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་སོད་མཁན་ཚོར་གོ་སྐབས་མང་བ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོརེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རྱིགས་ཡོངས་རོངས་ལ་ཁབ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་
སོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
སློབ་ཕྲུག་ ༧༠༠༠ ཐོག་ལ་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཏན་
ཏན་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདྲ་མང་ཚགོས་ནང་ལ་འདུག འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། ད་ེནས་སློབ་ཕྲུག་
མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་དཔེར་ན། ལྷ་ོཕོགས་ངོས་ལ་ཡྱིན་ན། Mangalore ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ས་ཕྱི་ལོག་ནས་ཡོང་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་འདྱི་
ཚའོྱི་ RC Renew བདེ་པའྱི་སྐབས་ལ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་
ང་ཚའོྱི་ཁབ་ཁངོས་མ་རདེ། འདྱི་ཁེད་རང་ཚའོྱི་ས་གནས་ཁབ་ཁངོས་མ་རདེ་ཟེར་ཡོང་དུས། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སླབོ་གྲྭ་ནས་དགངོས་
པ་ཞུས་ཏེ། Renew བེད་བར་ཡོང་དུས། རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མ་རག་ནས། སློབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཉེ་ཆར་མ་རེད། འདས་པའྱི་
དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱི་སོན་ལ་ངའྱི་མདུན་ལ་ངུ་སོད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་དང་། འདྱི་ཚརོ་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་གནང་ནས་སློབ་ཕྲུག་འདྱི་ཚ་ོསློབ་
ཕྲུག་ཡྱིན་པ་ཁུངས་ལྡན་ར་སོད་གསལ་པོ་ཡོད་དུས། འདྱི་ལ་ས་གནས་འདྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བས་པ་ཡྱིན་ན། RC དུས་འགངས་
བདེ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། འདྱི་དམ་པ་ོབས་ནས་བསད་པ་
ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚ་ོདངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱིར་བཏང་ད་གྱིན་
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་པ་དང་། ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ད་ེ
ཚའོྱི་ཐོག་ལ་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱི་ལ་ང་རང་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཏན་ཏན་གལ་འགངས་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྲན་གྱི་འདུག ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འཐུས་ཤོར་འག་ོབསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གནས་སྐབས་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་ས་མ་རེད། མ་
འོངས་པར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་ནས་ད་ལྟ་བཤད་བསད་རྒྱུ་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་
གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་པུར་རེད། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་བཀའ་བོན་དང་ངང་ཆེ་རྣམས་ཕེབས་ནས་ཉྱིན་མ་
གཅྱིག་ཙམ་སྐོར་ར་བརྒྱབ་ནས་ཕབེས་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པར། ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་བཞུགས་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། ད་ེནས་སློབ་ཡོན་ད་ེཚོགས་ས་ེཁག་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱིས་སློབ་ཡོན་
སོད་ནས་རོགས་སོར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པ་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནང་ང་ས་
གནས་སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ ་སོད་མཁན་ཞྱིག ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ Karuna home Lama Khube 
Rinpoche ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་དབང་པ་ོལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་བདག་ཉར་དང་། འདྱི་ཚོར་སློབ་སོང་
སདོ་སྟངས་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁང་པའྱི་མཐུན་རེན་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་རེད། ཞལ་ལག་ཚང་མ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
ཨ་རྱི་འདྱི་ཚ་ོནས་ཕྲུ་གུ་ཡག་པ་ོའགའ་བསླེབས་བསད་པ་ངས་མཐོང་བྱུང་། ཁོང་ཚོས་ཟེར་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ད་ེའདྲ་ཡག་པ་ོ
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ཡོད་པ་མ་རདེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དག་ེརྒན་དང་ལས་བདེ་ཚསོ་ཕྲུ་གུ་ལ་བདག་སོང་བདེ་སྟངས་
བསམ་གྱི་མྱི་ཁབ་པ་རེད་ཟེར་ནས་དགའ་བསུ་ཆེན་པ་ོབེད་ཀྱི་འདུག ད་ེཙམ་མ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་གོང་སེ་ཁག་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བད་ེསྱིད་སླར་གས་ོདང་ལུགས་ཟུང་སེལ་ཀབོ་སརེ་ས་མྱི་མང་གྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབྲང་བཞེང་པའྱི་སྐབས་
སུ་ཡྱིན་ནའང་Lama Khube Rinpoche ཡྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཕ་ོབྲང་ནང་གྱི་འཛིན་ཆས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་
ཐམ་པ་ཚང་མ་སྱིན་བདག་གནང་ནས། ད་ེཡང་ཐུགས་དགེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་གཙ་ོབ་ོངས་ག་ར་ེབ་ེནས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཟེར་ན། དབང་པ་ོསོན་ཅན་ཕ་མ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སོད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀ་ཕྲུ་གུ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཉར་ནས་མ་
བསད་ན། དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་བསད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེའདྲ་བལ་ཡུལ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་རྱིན་པ་ོ
ཆེས་བདག་སོང་བས་ནས། འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བསམ་གྱི་མ་ཁབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། 
ང་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབེད་མཁན་ལ་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དང་ཁོང་གྱི་ལས་བེད་
ཚང་མ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སྱིང་ཐག་པ་ནས་
བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་དེ་འདྲ་བའྱི་དཔེ་སྟོན་མཁན་དང་ཕན་ཐོགས་མཁན་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་རེ་བ་རྒྱག་གྱི་
ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིགས་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་སལེ་བའྱི་
ནང་ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་ད་ེཡག་པ་ོབསྒྲུབས་མུས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དརེ་བསགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
ལས་བསོམས་སུ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་ས་ོརས་ལང་ཤོར་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་འབོར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕྲུ་
གུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པ་འདྱི་ཚ་ོསོང་སྟངས་དང་། ཁོང་ཚ་ོམཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་དགོངས་ཚུལ་དང་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་འཇམ་
པའྱི་སྒ་ོནས་སལེ་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ངལ་དངསོ་ནས་འདྱི་ག་ར་ེརདེ་འདུག ཕྲུ་གུ་དང་མྱི་རྒན་པ་བར་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་
ཡག་པོ་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་དང་
བཀོད་ཁབ་ག་ར་ེགཏོང་དགོས་ཡོད་ནའང་མཐུན་འགྱུར་སར་གྱི་ཡྱིན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ལ་དཔརེ་ན། དཔ་ེསྟོན་སླབོ་གྲྭ་ནས་འཛནི་



107 
 

གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཐོན་ཏ།ེ དགུ་པ་བཅུ་པ་སོན་ཊ་ས་ཾབ་ོཊ་སློབ་གྲྭ་དང་། སློབ་གྲྭ་གཞན་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་བས་
ན་ཁོང་ཚ་ོསློབ་ཕྲུག་གཞན་པ་ལས་ཡག་པ་མ་གཏོགས་ཞན་པ་མྱི་འདུག ཁོང་ཚ་ོའཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་སློབ་
འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སླེབ་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ང་ཚོས་
མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་སློབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་
གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ཏན་ཏན་རེད། JNU ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་བྱིངས་དང་མཉམ་དུ་
འདྲ་འདྲ་བས་ནས་ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁོར་རང་ཚོའྱི་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་སློབ་ཡོན་འདྱི་སར་
མ་སར་ལབ་རྒྱུ་འདྱི། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་བསམ་པར་ད་ེག་རང་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
སནོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ལྟར། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་མཇུག་གནནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུས་ནས་
རླུང་འཕྲྱིན་དང་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་ེནས་ Rajpur རྒས་གསོ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། རྒས་གསོ་ཁང་ལ་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་སོང་
ཙང་། ངས་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སློབ་གྲྭ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཐོ་
གཞུང་བདག་ཉར་དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གནང་སོང་བས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད། ལ་ོ
ལྔ་ལོ་བཅུ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་གངས་ཐོར་བཅུག་དང་འཇུག་བཞྱིན་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་སོན་འགོའ་ི
དགེ་རྒན་གྱི་གནས་ཚད་དང་། དེ་མ་ཡྱིན་པ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་ཚད་ཚད་དང་ལྡན་པ་མེད་པའྱི་དཔེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག ་
གསུངས་གནང་སོང་། སློབ་གྲྭ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་རད་གཅོད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་
གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨང་རྱིས་དང་བོད་
ཡྱིག་སློབ་ཚན་བཅས་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་དགེ་རྒན་གཞན་ལ་ཕུལ་བ་བཞྱིན་འདྲ་འདྲ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགེ་
རྒན་ཚ་ོགནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ང་ཚོར་སན་སེང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཐད་ཐུགས་
ཕན་ཏན་ཏན་གསོས་ས་རདེ། གོང་དུ་ངས་བལ་ཡུལ་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གནང་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་པས། དམྱིགས་བསལ་
ཞུ་མ་དགོས་པ་བགྱིས། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སློབ་ཡོན་འདེམས་སྒྲུག་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་འདམེས་སྒྲུག་གནང་པའྱི་
ས་ཆ་ག་བར་གནང་མ་གནང་དང་། འདྱི་ལ་སློབ་ཕྲུག་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མ་བེད་ཁད་པར་འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ང་རང་
གྱིས་བསམ་པར་ས་ཆ་ག་བར་བཏང་མ་བཏང་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཚུད་རྒྱུགས་འདྱི་ག་བར་བཏང་བ་ཡྱིན་
ནའང་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའ་ིདབྱིངས་ཡོད་མེད་དང་། གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མེད། དེང་སང་སློབ་ཡོན་དེ་འདྲ་གསལ་བསགས་
བཏང་བ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་གངས་འབོར་དཔེ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ཞབས་
སྟགེས་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སློབ་ཕྲུག་ལྔ་ ༥༠། ༩༠ ད་ེའདྲ་འཚང་སན་འབུལ་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་ཡངོ་
གྱི་འདུག དྲ་རྒྱར་ཁབ་བསགས་ཡག་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རེད། ཕ་མ་ཚོས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་
གུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུར་སེམས་ཤུགས་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕ་མ་ཚོས་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ལ་སེམས་ཤུགས་སར་ནས་ཡར་
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གཞུག་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་སློབ་ཕྲུག་འདྱི་ཚའོྱི་ཚུད་རྒྱུགས་འདམེས་
སྒྲུག་ལས་གཞྱི་མཐའ་མ་བཅར་འདྲྱི་མ་གནང་གོང་། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ས་གནས་གང་དུ་མང་བ་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞྱིབ་ཞུས་ཏ་ེམང་བ་
ཡོད་ས་དེར་བཅར་འདྲྱི་གོ་སྱིག་གནང་ན་ཞེས་པ་སོགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། RC དང་འབྲལེ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་མཐུན་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་སུ་ཞྱིག་ས་གནས་
གཞན་པ་འག་ོབའྱི་སྐབས། ས་ོསོའ་ི RC རྒྱ་གར་ནང་སོད་ཆགོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ RC ལག་དེབ་འདྱི་གནས་སོས་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ཕྱིན་ན། འདྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕག་རོགས་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་སལེ་བར་རགོས་
ཚོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་དང་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟན་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སེལ་ཀོབ་ལ་དབང་པོ་ཞན་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ 
Karuna དང་ད་ེམྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབྲང་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་སླད་རྱིན་པ་ོཆསེ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག་པར། ངའྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སང་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་འདུ་བར་གསངེ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་
པའྱི་ལས་ཉྱིན་བདུན་པ་ད་ེཡྱིན། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་
དང་། ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞག་པའྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ 
ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་སན་ཐོ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བགོ་གེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ཐོག་མ་དེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་བས་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་། དྲྱི་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་མག་ོའཚོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
གནང་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ཐགོ་མ་དེར་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་སུ་ཡྱིན་ན་དེར་བསྟོད་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
ད་ལྟ་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ནང་གྱི་ཤོག་གངས་ ༩ པ་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་
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བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔའྱི་དགུང་ཀེག་དངོས་གཞྱིར་ཕེབས་པ་དང་བསྟུན། བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཅེས་ད་ེའདྲའྱི་ལས་རྱིམ་
གཅྱིག་འདུག དརེ་རསེ་སུ་ཡྱི་རང་དང་བཅས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསྟདོ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
དང་བཅས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་དརེ་བསྟདོ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་དྲྱི་བ་ནྱི། ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ཟབ་སོང་དང་འོས་
སོང། ཚོགས་འདུ་ཁག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་དོན་ཚན་༼ག༽པ་དེའྱི་ནང་ལ་གཏན་ཉྱིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་སྒེར་གྱི་འཛིན་སོང་འོག་
ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པར་དག་ེརྒན་
གྱི་འོས་ཆོས་ཚང་ཞྱིང་། ཤེས་ཚད་ལྡན་པའྱི་དགེ་རྒན་བསྐ་ོགཏོང་ཐུབ་ཐབས་སུ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་དང་། གང་ལྟར་ལས་རྱིམ་
མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དོན་ཚན་༼ག༽པ་དེའྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་དང་པ་ོནས་བཟུང་སྟེ་དོན་ཚན་བཅུ་
གསུམ་འདུག ད་ེཆ་ཚང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ད་ེག་རང་སོན་གེང་གྱི་ནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་
བས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་དག་ེརྒན་གྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བའྱི་དགེ་རྒན་ཚད་དང་ལྡན་པ་བསྐ་ོ
གཏོང་ཐུབ་རྒྱུར་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་མདེ། ད་ེསྒེར་གྱི་འཛནི་སོང་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་གང་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འགོ་
གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཆ་ནས་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་གང་དང་གང་
རདེ། ད་ལྟ་གེང་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་དག་ེརྒན་བསྐ་ོགཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་འདྱི་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ་ད་ེཚ་ོ
བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པར་ཞུ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དེར་རྒྱས་བཤད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཚུལ་མྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚ་ོབཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་སྐུ་ས་ེམ་རྣམ་པས་ཚོར་བ་
དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེཚོའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་ནན་པ་ོད་ེའདྲ་རབ་དང་རྱིམ་པ་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲའྱི་གནས་
ཚུལ་གཅྱིག་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ས་བགོས་ཀྱིས་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་ཟྱིན་པའྱི་སྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ད་ེཚོར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ད་ེས་ོལན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕབེས་
པའྱི་སྱི་འཐུས་སྐུ་སེ་མ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་དེར་ཡང་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་གནད་ཡོད་མྱི་ས་
དང་མྱི་དཀྱུས་མ་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེདྲྱི་བ་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཏང་སོང་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཁབ་དང་
ལམ་སྟོན་ད་ེའདྲ་བས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེབེད་དུས་ང་ཏོག་ཙམ་གང་འདྲ་ཚོར་སོང་ལབ་ན། གོས་ཚོགས་སོན་
མའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད། གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དག་ེརྒན་ཉམ་ཆུང་གཅྱིག་གྱི་
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ཐགོ་ལ་གཅྱིག་མཆངོས། གཉྱིས་མཆངོས། གསུམ་མཆངོས། ཧ་ཅང་མང་པ་ོགསུངས་པ་ད་ེའདྲ་ཁ་སང་སནོ་མ་ཚགོས་འདུའྱི་སྒང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་གནང་སོང་། 
 གནད་ཡོད་མྱི་སས་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་གསུངས་དགོས་པ་རེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་སྱི་བའྱི་དོན་དག་
བསམ་གྱི་ཡོད་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བཟང་སདོ་བསམ་གྱི་ཡདོ་ན། ད་ེམྱིན་ཟློས་གར་འདྲ་བ་ོའཁབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་རང་དནོ་ཁགོ་
བཅུག་ཡྱིན་པ་ད་ེཤེས་ཀྱི་རདེ། དའེྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ས་ོལན་ས་གནས་ད་ོལན་ཁུལ་གྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་ས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པ་གཅྱིག་ལ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད་ཟརེ་བ་ག་ོཡྱི་འདུག ད་ེདངོས་
གནས་སུ་རདེ། ག་དུས་བྱུང་བ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཁབ་བཏང་བཞག་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་བྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུས་ཡོད་དམ་ཞསེ། ང་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོབས་ནས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བས་ནས་ད་ེཚའོྱི་
སྐོར་ལ་གེང་སློང་གནང་མཁན་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ ཤ་ཚ་ཡྱི་ཡོད་
ན་ས་ོས་ོཕར་བཞག་ནས་གངེ་སློང་བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེམྱིན་ཉམ་ཆུང་གཅྱིག་ལ་འཁལེ་བ་ཡྱིན་ན་ཨ་མ་མ་ཁ་ོམཆངོ་གྱི་རདེ། ང་
མཆངོ་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་རདེ། གནད་ཡདོ་མྱི་ས་གཅྱིག་དང་དག་གསག་ས་རདེ་བསམ་བསམ་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་དང་། ས་ོསོའ་ིརང་དནོ་
ལ་ཐུག་ཡོང་ན་རབ་རྱིབ་ད་ེའདྲའྱི་བས་ནས་བཞག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་དོན་འདྱི་འཐུས་ཤོར་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོབས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དེའྱི་སྐོར་གེང་མཁན་
ཡོད་ན་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་གེང་རོགས། ད་ེམྱིན་ཟློས་གར་འདྲ་བ་ོཞྱིག་འཁབ་མ་འཁབ་ཡོད་པ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཆུ་ཚདོ་འཕྲ་ོབརླག་འག་ོཡྱི་རདེ་ཅསེ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་བག་ོ
གེང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དྲྱི་བ་ཁག་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་སོན་དུ་བསུ་རྒྱུའྱི་བཟ་ོ
འདྲ་བ་ོཆགས་སོང། ངས་སྱི་བཤད་འདྲ་བ་ོཞྱིག་མ་གཏགོས་པའྱི་དྲྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་མེད་པ་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེསྱིར་
བཏང་ང་རང་ཚ་ོད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་མང་པ་ོ
རྱིང་ལ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ལ་ོབཅུ་ཕྲག་མང་པ་ོནང་ལ་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་སནོ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཁྱི་ཚ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དངེ་དུས་
ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ད་ེསའྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལ་སློབ་སོང་སད་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཕེབས་བསད་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསགས་
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བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ང་རང་ཚོས་ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཤེས་ཡོན་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཐོག་ཕ་མ་དང་དག་ེརྒན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་
འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་གསུང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོ
ཡོངས་གགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔེར་ན་ངས་ད་ལྟ་དཔེ་འདྲ་བོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་བཟ་ོའདྲ་བོ་ཡྱིན་ན་སེལ་ཀོབ་བོད་
ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེགཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་པ་ོའག་ོའཛུགས་དུས། ང་དེའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དཔང་པོའ་ིབཟ་ོའདྲ་བ་ོགཅྱིག་རེད། ལུགས་
ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་གྱི་གཞྱིས་མྱིར་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོ་རང་ཚོར་ཁ་རྒྱུན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཕལ་ཆེར་མྱི་གངས་ ༣༠༠༠ 
ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དོན་དག་ཡང་སྱིང་ཁ་ོཚོ་ད་ེགའྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་མྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་ད་ེབཞྱིན་འབྱུང་གྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཐུགས་ར་ེཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལྷ་ོཕོགས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེཡང་སེལ་ཀོབ་ལྟ་བུར་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གོམ་པ་
ཞྱིག་སོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་སན་སེང་ཞུ། སན་སེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་ཆ་འདྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ས་ཆ་རེད། འདྱི་བོད་ཁྱིམ་
འཛུགས་བསྐྲུན་དང་བོད་ཁྱིམ་རྒྱ་སེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནང་ནས་ད་ེབྱུང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་སྐབས་ངས་དཔེ་མཚོན་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་གཞན་དག་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད། གང་ལྟར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་
གནང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་དེའྱི་ཐོག་ནས་བཞག་ནས་ད་ེརྱིང་དེར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་རེད། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་བས་ནས་ག་པར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྟྱི་གནས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
མཐུན་འགྱུར་སར་མཁན་སྱིར་བཏང་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བསགས་སུ་
འསོ་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མེད། སོན་མ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
བཀའ་ལན་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགཅྱིག་གནང་མ་སོང། ངས་གང་དྲན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚ་ོསཾ་བ་ོཊ་སློབ་གྲྭ་འདྱི་སཾ་བ་ོ
ཊའྱི་རྱིས་བཞེས་ན་ར་ེབ་དེར་གང་འདུག་ཟེར་ན། ར་ེབ་ཙམ་མ་ཟད་པའྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ང་རང་ཚ་ོཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་འཚམས་
གཟྱིགས་ལ་འག་ོདུས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ད་ེས་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་མྱི་གཞན་པར་ཁ་གཡོགས་ས་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགན་དབང་ཡོངས་རོགས་བོད་མྱི་ཚོས་ལེན་གྱི་ཡོད་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚོད་ལ་ཤུགས་བརྒྱག་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང། ང་ཚ་ོལོ་ ༦་་་༧ གཅྱིག་གྱི་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོཕོག་བསད་པ་འདྱི་གུན་གསབ་བེད་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སཾ་བ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭ་ད་ེཚོ་ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ལ་ལྟ་དུས་མཐུན་
རེན་བཟང་ངན་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་འགོ་བཙུགས་ཙམ་ཞྱིག་རེད། རྱིམ་པས་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་བ་རྒྱུ་ལས། ད་ལྟའྱི་དེར་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གངེ་སློང་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། 
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 ཡྱིན་ནའང་དང་ཐོག་མ་ནས་འགོ་འཛུགས་དུས་རྣམ་པ་འདྱི་གང་མཐོང་སོང་ཟེར་ན། ཟང་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་
སོང་ཞེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔ་ེམཚོན་འདྲ་བོ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སཾ་བ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་བས་ནས་ཡྱིག་ཚད་
དང་པ་ོགཏོང་དུས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ (Fail) ལྷག་འདུག་ཅེས་གོ་སོང། ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་མྱི་འདུག་ཅེས་གོ་སོང་། ཕ་མ་ཁ་
ཤས་ནས་ལབ་མཁན་བྱུང་ལ། ང་རང་གྱི་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང། ད་ལྟ་མདོག་ཉེས་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། དོན་དག་ཡང་སྱིང་ཡྱིག་
ཚད་བཏང་བ་ད་ེདག་ཚགས་ཚུད་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཨམ་ཕྲག་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་མཛུག་
གུར་རྒྱུས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡོད་མེད་འདྱི་ང་ཚོས་རོབ་ཙམ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་
ནས་ད་ལྟ་འདྱི་ལྟར་ཆགས་དུས། ཏན་ཏན་བཟང་ཕོགས་ཐགོ་ལ་འག་ོའག་ོདགོས་པ་རེད་ཅེས་སྐབས་དརེ་ང་རང་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། 
ད་ེའདྲ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ནང་ལ་གལ་ཆ་ེཤོས་དག་ེརྒན་དང་ཕ་མ། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོགསུམ་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
ལ་ར་བའྱི་འཛནི་སོང་ད་ེཚོས་གཟྱིགས་སོང་གནང་གྱི་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་ནང་ལ་དག་ེརྒན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཟའ་ཚང་ཐག་
རྱིང་པ་ོལ་སདོ་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་གནས་ས་ོབེད་པའྱི་ག་ོསྐབས་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ན་ནྱིང་བཀའ་འདྲྱི་འདྱི་ཞུ་
དུས་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ང་ལ་རག་མ་སོང། དེར་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ས་གནས་
གཅྱིག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ལྷག་བསད་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་མཚམས་རེར་རྙྱིང་དྲྱི་ལྟ་བུ་ཁ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེདང་
ཕགོས་མཚུངས་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་དང་བཟའ་ཚང་ད་ེཚ་ོཐག་རྱིང་པ་ོལ་ཡདོ་
དུས་ཁངོ་ཚ་ོཐག་ཉ་ེས་ད་ེཚརོ་འག་ོཐུབ་པ་བྱུང་ན་དག་ེམཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་ང་རང་གྱིས་མཐོང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེནས་ངས་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་རེད་མ་ོའདྱི་ནམ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སློབ་གྲྭ་ཁག་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་རདེ་འགན་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེདུས་སྟོན་གྱི་ཉྱིན་མ་ོལྟ་བུ་ཆགས་ནས། ཧ་ཅང་
གྱིས་དགའ་དགའ་ས་ོསོ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ཚང་མ་དགའ་དགའ་ས་ོས་ོབེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་
ལ་ངས་ག་ོབ་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། སཾ་བ་ོཊ་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོས་དངུལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་
འདུག རེད་འགན་ད་ེའདྲའྱི་དགོས་དངུལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ངེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང། དེ་ནས་གསུམ་པ་དེར་ད་ལྟ་དེའྱི་འོག་དེར་ ཤོག་གངས་ ༡༢་༣ ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེ་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་མངའ་སེ་ཚང་མ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོརེད། དེའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་དཔེར་ན་ (Karnataka) དང་། ཧྱི་མ་ཅཱལ་ཟེར་རྒྱུ་
འདྲ་བོ། ང་རང་ཚོའྱི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཞུགས་སྒར་འདྱིར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་
དབུས་འཛིན་སོང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མངའ་སེ་གཞུང་ནས་ང་ཚོར་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་ད་ེབཞྱིན་མཐུན་འགྱུར་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་སན་གྱི་སློབ་སོང་བེད་མཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞབས་
སྟེག་ཅྱིག་གནང་སོད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པོ་རེད། ངས་དེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མངའ་སེ་གཞུང་དང་མྱི་མང་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་ང་རང་ཚོའྱི་ཕག་སྦྲེལ། ངས་དང་པ་ོཞུ་མ་དགོས་ན་བསམས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚོས་
གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱས་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ་ (Jawaharlal Nehru 
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University) ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་ཡོན་སོད་ཕོགས་
སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ ཤྱིག་གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མྱི་དགོས་ཀང་ཁ་སང་དཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་བྱུང་
མང་པ་ོབྱུང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་དུ་ལྷགས་ཀྱི་ཡདོ་ནའང་། ང་རང་ཚསོ་ཐུགས་བཞསེ་
གནང་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་མཚམས་རེར་སན་གཅྱིག་བཙུམས། མཚམས་རེར་སན་གཅྱིག་གདངས་ནས་བཞུགས་ཀྱི་རེད། ད་ེང་རང་ཚོས་
གཟབ་གཟབ་བདེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས་པས། གཞན་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཞལ་རས་ལ་
བལྟས་ནས། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་
གཟྱིགས་ཕོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་འཕྲ་ོབརླག་མ་ཕྱིན་པ་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས། གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་ཞུ་ས་ཡོད་བསད་པ་གཅྱིག་ད་ེསོན་ལས་ཀ་བས་པའྱི་ཉམས་
མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆརེ་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་ཞུ་ས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་
ཆ་ེཙམ་བཞསེ་ཐུབ་ན་ཞེས་ད་ེགཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ཚ་ོདང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཞོན་
སེས་ཙམ་མ་རེད། འདྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཡོད་ད་ོཅོག་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ེགང་ལགས་ཤ་ེན། ད་ེ
རྱིང་ཁ་སང་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞནོ་སེས་ཚ་ོམཐ་ོརྱིམ་སློབ་གྲྭ་འག་ོམཁན་ད་ེཚ་ོརེད། ར་བའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་ད་ེཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ད་ོདབྱིངས་བེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་གྱི་མྱི་གཅྱིག་དང་ཆབ་སྱིད་
པའྱི་སབས་བཅོལ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོདབྱིངས་བས་ནས་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་གཅྱིག་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ན་ (Social Media) རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་
རང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ེརྱིང་ངས་སྱིངས་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་པའྱི་འདྱི་གསན་མཁན་ཚང་
མས་ཐུགས་ལ་ངསེ་པར་དུ་འཇགོ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་ཚའོྱི་ལག་པར་གང་ཁེར་བསད་
ཡོད་པ་རེད། སབས་བཅོལ་གྱི་ལག་དེབ་ཟེར་བ་ཁེར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་བབས་དེ་གང་རེད། 
སབས་བཅོལ་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབས་དང་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་འཁེར་སོད་མཁན་འདྱི་ལུང་པ་
དའེྱི་མྱི་སེར་གྱི་གནང་སྟངས་ནང་བཞྱིན་གནང་རྒྱུ་འདྱི། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་དུས་
ཚདོ་རོགས་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་ད་ེགནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་ཇུས་གཏོགས་བ་རྒྱུ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རོགས་
གནང། འདྱི་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་མག་ོལས་ར་ཆ་ེབ་བཟ་ོཡྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་
སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་འཇགས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོནས་ད་ལ་ོང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ོསྱིག་འོག སློབ་
གྲྭ་ཁག་ཐུན་མོང་ནས་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་
པ་དེར་བསགས་བརོད་གནང་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་
འཆར་གང་ཞྱིག་སལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་དའེྱི་རྱིགས། ད་ེཡང་དག་ེརྒན་གྱི་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་
གཏང་རྒྱུ། དག་ེརྒན་གྱི་སློབ་ཁྱིད་སྤུས་དག་ཏུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་ལས་འཆར་སལེ་དགོས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
བཞྱིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས། ཟབ་སོང་
འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ཚང་མར་སལེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསལེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ཁབ་ཁངོས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་པུ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོར་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་ད་ེའབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གང་དང་གང་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། ད་ེངས་
ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་ལན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རདེ། རསེ་སུ་ཞུ་འཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གསུམ་པ་འདྱི། ཁ་སང་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་ཀྱི་སནོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་འདྱི་གནང་བ་
རདེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ལན་འདབེས་གསལ་པ་ོབས་ནས་འཆད་དགོས་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
ཁངོས་འོག་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མར། ང་ཚོས་བཀདོ་ཁབ་ནན་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དབུས་
འབྲྱིང་རྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་སྱིག་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བྱིས་པ་རྣམས་མཁྱིག་སདོ་ཀྱི་ཕགོ་ཐུག་ལས་སྲུང་སབོས་ཀྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ ༢༠༡༢ ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་འདྱི། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མར་བཀོད་ཁབ་
ནན་པ་ོབཏང་ནས་ད་ེལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་གཏངོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སླབོ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དའེྱི་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་
རྒྱུ། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་མང་བ་བུད་མེད་དགོས་རྒྱུ། ད་ེལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ད་ེའདྲའྱི་
ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ད་ེནས་མར་བཀདོ་ཁབ་གཏང་རྒྱུ་དང་། ལམ་སྟོན་ཞུ་དགསོ་ཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
 ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བྱིས་པ་རྣམས་མཁྱིག་སོད་ཀྱི་ཕོག་ཐུག་ལས་སྲུང་སོབས་ཀྱི་སྐོར་གོ་
རྟགོས་སེལ་བའྱི་འབྲས་བུ་ལྟ་བུ་ཞུ་དགོས་པ་རདེ་དམ། ག་ོརྟོགས་སེལ་དུས་མྱིའྱི་སོད་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། བཀའ་མོལ་
གནང་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཚུལ་མཐུན་རེད་དམ་མ་རེད་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཚགས་ཚུད་པོ་
སལེ་ཡོད། ཕྲུ་གུ་ཚོས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་རེས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། 
ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གནས་པའྱི་ང་ཚ་ོས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སློབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ནས་སློབ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་
ང་ཚརོ་མྱི་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལམ་ཁར་ཡར་མར་འག་ོདུས་ད་ེའདྲའྱི་བརྙས་འཚལོ་གྱི་འདུག བརྙས་བཙལ་བ་བྱུང་སོང་ཞསེ་ད་ེའདྲ་



115 
 

ཡར་སན་སེང་བྱུང་འདུག ད་ེའདྲ་གསུངས་འདུག དེའྱི་སྐོར་སློབ་སྱིར་འབྲེལ་བ་བྱུང་རེས་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སྱི་ནས་ད་ོབདག་
ད་ེག་རང་ལ་ངོས་བཅར་གནང་ནས། ང་ཚོར་ཕྲུ་གུའྱི་ངོས་ནས་ད་ེའདྲ་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེརྱིགས་འདྱི་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེའདྲ་མར་ཞུ་གར་ཕབེས་པ་ད་ེབརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་རདེ། ད་ེནས་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་འབྱུང་རྒྱུ་གཅྱིག་སློབ་གྲྭ་
འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའདྲ་གང་རེད་མྱི་འདུག ད་ེའཛིན་གྲྭ་གོལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཕྱི་ལོགས་
ལ་བྱུང་འདུག བུ་མོ་དེ་ཚོ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཉལ་ཁང་དང་། ནང་ལ་ཡར་མར་འགོ་བའྱི་ལམ་བར་ལ་དེ་འདྲའྱི་བརྙས་འཚོལ་མཁན་
འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གནས་ཚུལ་ང་ཚོའྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བ་དང་། ང་ཚོས་འཕྲལ་དུ་མར་ས་ཾབ་ོཊ་ཁབ་ཁོངས་སློབ་
གྲྭ། ས་ཾབ་ོཊ་ལ་འབྲལེ་བ་ཞུས་ནས་འདྱི་ལ་བ་སོད་དེའྱི་རྱིགས་གོང་གསལ་ལྟར་བཅའ་ཁྱིམས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་
སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ད་ོབདག་ད་ེག་རང་ལ་ཉེན་བརྡ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་
འདུག་ཅེས་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་ང་ཚོས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་བོད་སློབ་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་དེ་སློབ་གྲྭ་དེར་བཏང་བ་རེད། ད་ེནས་སློབ་གྲྭས་ད་ེག་
རང་བས་ནས་ད་ོབདག་ད་ེག་རང་ལ་ང་ཚསོ་བརྡ་ལན་ཐངེས་གཅྱིག་དང་། འདྱི་ང་ཚོས་ཉནེ་བརྡ་ནན་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད། དེའྱི་ནང་
སླད་ཕྱིན་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་ད་ོབདག་ནས་ཁས་ལེན་བེད་དགོས་ཡོད། གལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་དེའྱི་རྱིགས་
བསར་དུ་བྱུང་བ་དང་། འདྱི་ཧ་གོ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡར་ཞུ་གཏུགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྐབས་དེ་དུས་འཕྲལ་དུ་ས་
གནས་ཀྱི་ཉནེ་རྟགོ་པར་རྱིས་སོད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད་ཅེས། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཉནེ་བརྡ་ཚ་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་
མར་བཏང་བཞག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ལ་བཀའ་ལན་མ་བྱུང་བ་ད་ེཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་དུས་བྱུང་བ་རེད་
ཅེས་པ་དརེ་བཀའ་ལན་བྱུང་མ་སངོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་གསུང་རགོས་གནང། 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོས་ད་ོབདག་ད་ེག་རང་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་རེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ (POCSO) ག་ོརྟོགས་སེལ་བའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེསོན་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ཆགས་བསད་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་ 
(POSCO) ག་ོརྟགོས་ལས་རྱིམ་འདྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སལེ་བའྱི་རསེ་ལ། སློབ་མ་གཉྱིས་པ་ོནས་ང་ཚརོ་སནོ་མ་ད་ེའདྲ་ད་ེའདྲ་བྱུང་
སོང་ཞསེ་ཡར་སན་སེང་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གནས་ཚུལ་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་དེའྱི་རེས་ལ་
སན་སེང་ཞུས་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་
ནས། འདྱི་དྲྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན། ད་གྱིན་དྲྱི་བ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དརེ་ལན་བྱུང་མ་སངོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ལན་སོན་བཞྱིན་པའྱི་དུས་ཚདོ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འཁྱི་བའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་ད་ེང་
ཚརོ་ཡོད་པ་རདེ། མར་སློབ་གྲྭ་ཁག་བཏང་འཛནི་གནང་དགསོ་པ་ད་ེང་ཚསོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ང་ཚ་ོ
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་བཅད་ད་ེགནང་དགོས་པ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཉྱིས་པ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁ་སོན་དུ་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་སམ་བ་ོཊས་
རྱིས་ལེན་གྲུབ་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ད་ེདག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆནེ་མོའ་ིསྐབས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཏོག་ཙམ་ཡག་པ་ཐོན་ཡོད་པ་དང། ལ་ོགཅྱིག་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་ད་ལོའ་ིཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་
གྲུབ་འབྲས་ད་ེསནོ་མ་ལས་དྲག་པ་ཐནོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་གནད་དོན་གཞན་གྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་ཚུལ་གནང་བ་ད་ེཚང་
མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདག་སྱིང་བཅང་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ལག་ལེན་ག་ཚོད་བསྟར་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བསྟར་
གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཉྱིན་ཤས་སོན་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལྷན་ཁང་ས་ོསོར་དངུལ་བགོས་འགེམས་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་དྲྱི་བ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེདུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་
ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངོས་ཀྱིས་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མ་རེད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རེད་ཅེས་
གསུངས་གནང་སོང། སོང་ཙང་ངས་དཔལ་འབརོ་ལ་དྲྱི་བ་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནད་དནོ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བསམས་སོང། 
 ལས་བསོམས་དེའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་དུ། འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་དུ་ཞསེ་གསུངས་ནས་དངུལ་འབོར་
ད་ེདག་བགོས་གནང་འདུག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ད་ེཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་མྱི་འདུག ད་ེནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་བལྟས་པས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐོར་གཅྱིག་ཀང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་དུས་རྒྱུན་
མཇལ་སོད་དུས་ལས་གཞྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཟུང་འབྲལེ་གྱི་ངང་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་མཇལ་སོང། སོང་ཙང་དྲྱི་
བ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེདུས་ལན་འདདོ་པ་ཚིམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་ཡང་ཁད་པར་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ལས་
གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་ས་ཡ་བཅོ་ལྔ་དང་དགུ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ཞྱིག་གནང་འདུག འདྱི་ཤེས་རྱིག་རང་ལ་རྱིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་
དུས་ཕག་དངུལ་འདྱི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་ཅན་གྱི་ལས་གཞྱི་པར་སྐྲུན་གནང་བ་དང་ཟབ་སོང་གནང་བ། 
ད་ེའདྲ་མྱིན་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་རང་གྱི་དོན་དག་ལ་ལས་གཞྱི་གསར་པ་གང་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དུས་རྒྱུན་སྐད་ཡྱིག་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུའང་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བོད་པ་ཕེབས་པ་དང། རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པ་རྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ལ་བསླེབས་པར་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེབ་ོ
ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ལ་ོབཅུ། བཅ་ོལྔ། ཉྱི་ཤུའྱི་རསེ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ག་ཚདོ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ག་
ཚདོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སྐད་ཡྱིག་ཉམས་ཆག་འག་ོབའྱི་མྱུར་ཚད་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ག་ར་ེཆགས་
ཀྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་སེམས་འཚབ་འདྱི་དུས་རྒྱུན་ནས་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་རསེ་མའྱི་ཚོགས་
འདུ་ད་ེའདྲ་ག་ོསྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། ཕ་སྐད་རང་ས་འཕརེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ཕབེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་
ལས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་བྱུང་ངམ་ཞེས་ཁ་སང་ངས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཕུལ་བ་རེད། ངས་དྲྱི་བ་ཕུལ་བ་འདྱི་
གང་ཟག་ལ་ལྟོས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ངས་དངོས་གནས་དོན་དག་རང་གྱི་སྒང་ལ་སོ་སོ་དུས་རྒྱུན་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་
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བསམ་བ་ོའཁོར་བསད་པ་ད་ེརང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་དགོངས་འཛོལ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་
ངས་དྲྱི་བ་འདྱི་བཏང་བ་རེད་དགོངས་མཁན་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞེས་གསལ་པོར་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། 
སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ལྔ་པའྱི་ ༣ པ་དེའྱི་ནང་ལ་སློབ་ཡོན་ཞེས་གཅྱིག་དོན་གྱི་འདུག སློབ་དདོ་ཟེར་བ་
ཞྱིག་དོན་གྱི་འདུག ཟས་སོད་གནས་མལ་ག་དོད་ཅེས་དོན་ཡོང་གྱི་འདུག་པས་ད་ེཚོ་ག་ར་ེག་ར་ེརེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་
བྱུང། ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་དམྱིགས་བསལ་བལྟ་སངོ་གསུངས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཟླ་རའེྱི་སློབ་དུས་ཡང་ན་བྱིས་དདོ་འབུལ་
བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཞྱིག་འདུག་པས་དེའྱི་བྱིས་དོད་གསུང་རྒྱུ་ད་ེགང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྲྱི་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། འདྱི་
ངས་མགོ་འཚོས་མ་སོང། སྱིར་བཏང་དོད་ཟེར་ན་ཚབ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་གསོལ་དོད་ཟེར་དུས་གསོལ་ཚིགས་
འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་། གསལོ་དདོ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བ་དང་། མཎྜལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་རྟནེ་གསུམ་དརེ་མནྜལ་རྟནེ་དོད་ཅསེ་པ་ལྟ་བུ་
མནྜལ་ཕུལ་བའྱི་དདོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སོང་ཙང་། བྱིས་དདོ་ཟེར་དུས་ཕྲུ་གུའྱི་ཚབ་ཟརེ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག བྱིས་པའྱི་ཚབ་ཟརེ་དུས་
ཤེས་རྱིག་ནས་བྱིས་པའྱི་ཚབ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་སམ་ནས་ཤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྲུ་
གུ་གསུམ་ཡན་ཆད་རདེ་འདུག ཕྲུ་གུ་གསུམ་མེད་མཁན་ད་ེཚརོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཚབ་ལྟ་བུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་དམ་
ཡང་ན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། བྱིས་དདོ་ཟེར་བ་ད་ེགང་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་འདྱི་གཅྱིག་དྲྱི་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང། 
 ད་ེདང་སྦྲགས་ནས་ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ད་ེདག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཧ་ཅང་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་རྱིན་མེད་ཀྱི་སློབ་
བཞེས་གནང་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་སློབ་གྲྭའྱི་སེ་ཚན་ཚང་མས་ད་ེག་རང་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་
ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སློབ་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་གང་འདྲ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་ཕ་མ་ཕྲུ་གུ་
གསུམ་ཡན་ཆད་ད་ེདག་ལ་སློབ་ཡོན་འབུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདག སློབ་གྲྭའྱི་སེ་ཚན་ཚང་མས་དགོངས་བཞེས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་
འཛནི་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང། ད་ེནས་བདུན་པ་དའེྱི་ནང་
ལ་ཕྲུ་གུ་ ༡༥༧ ཐད་ཀར་སློབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་སློབ་གངས་ ༥༥ ལ་ཟས་གོ གནས་མལ། ག་དོད་བཅས་འདྱི་ཆ་ཚང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་ ༣༣ ལ་ཕེད་བཅག་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ཕེད་
བཅག་ཡྱིན་གསུངས་པ་འདྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་ག་དོད་ད་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་སློབ་དོད་གསུངས་པ་དེར་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་ ༥༥ འདྱི་ལ་སླབོ་དདོ་རདེ་དམ་ཡང་ན་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཞསེ་པ་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་ ༥༥ ལ་
ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་དོད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་གསུངས་འདུག དསེ་ན་ཁངོ་ཚོའྱི་སློབ་དདོ་
ད་ེག་ར་ེའབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ང་ད་ལྟ་འདྱིར་དོགས་པ་བཟའ་དགོས་པ་གཅྱིག་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཟས་གོས་གནས་མལ་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་བྱུང་
སྟངས་ལྟ་བུ་ད་ེཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་སློབ་ཡོན་འབུལ་དགོས་མེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། སློབ་ཡོན་
འབུལ་དགོས་ཀྱི་མེད་གསུངས་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སློབ་ཡོན་ཡར་བཞེས་བསད་ཡོད་དུས། འདྱི་སློབ་ཡོན་མ་རེད། 
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འདྱི་ཟས་གསོ་གནས་མལ་གྱི་དདོ་རདེ་ཅསེ་ད་ལྟ་དཔ་ེཁྱིད་ཀྱི་ག་ཡོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འབུལ་དགསོ་ཀྱི་མེད་ཟེར། དག་ེརྒན་
གྱིས་སློབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་ག་ཡོན། བས་ཙང་དེར་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་སོང་ཙང་། ཡར་བཞེས་པ་དེ་ཚོ་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་གོས་
གནས་མལ་གྱི་དོད་མ་གཏོགས་སློབ་ཡོན་བཞེས་ཀྱི་མེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་
དོད་ད་ེཚོ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་འབུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་སློབ་དོད་ཕེད་བཅག་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག 
སོང་ཙང་འདྱིའྱི་རྱིགས་ད་ེདག་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་། 
 ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་ ༡༥༧ ད་ེདག་ལ་ ༥༥ ཟས་གསོ་གནས་མལ་སློབ་དདོ་ད་ེཤེས་རྱིག་ནས་ཆ་ཚང་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཅསེ་དང་ 
༣༣ དརེ་ཕེད་བཅག་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ཕདེ་བཅག་ད་ེཟས་གོས་གནས་མལ་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན་སློབ་དདོ་
གསུངས་པ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ ༦༩ ལ་སློབ་དདོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་གསུངས་འདུག་པས་འདྱིའྱི་ཟས་གོས་
གནས་མལ་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ ༥༥་་་༣༣་་་༦༩ ཟེར་བ་ད་ེདག་ལས་ ༥༥ དང་ ༣༣ ད་ེགཉྱིས་ 
༦༩ འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གང་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གསུམ་པ་ོབསོམས་པ་ཡྱིན་ན་གོང་གྱི་ ༡༥༧ 
ཟརེ་བའྱི་གངས་ཀ་ད་ེབསླབེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱི་གང་འདྲ་རདེ་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསུང་རགོས་གནང་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཟུར་ལྟའྱི་ཕག་དབེ་དང་དག་ེརྒན་ཚརོ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བསད་འདུག ད་ེདག་གྱི་ནང་
ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་སྟོན་པའྱི་གཞུང་དང། ཆོས་མཐུན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། 
ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། གནའ་དེང་གྱི་སེས་བུ་དམ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་དེ་ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེདག་བཟང་སོད་སྟོན་པའྱི་
གཞུང་སོགས་ཚང་མ་བརྒྱུད་ལ་མ་འཇགས་དུས་དཀའ་ངལ་ད་ེའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རལ་དུ་སྟོན་
ནས་དཔ་ེདབེ་པར་སྐྲུན་གནང་བཞག་པ་ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཟབ་སངོ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལའང་
ད་ེདག་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་དང་ཆོས་ལུགས་ཁག་ནས་སྟོན་པའྱི་བསླབ་བ་ད་ེདག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་འདྱི་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་བག་ོགེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཞུས་ཏ་ེབསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། དང་པ་ོད།ེ ད་ལན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་། དམྱིགས་བསལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་
དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐད་ནས། ང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིསྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་བ་
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དང་། བག་ོགེང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་སོང། འདྱི་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕག་
སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་འཕོ་འགྱུར་ཧ་ཅང་གྱིས་ཤུགས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་ནུབ་ཕོགས་ལ་འཕ་ོའགྱུར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་མྱི་ཐགོ་
གཞོན་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པ་ོགཅྱིག་ནང་འཚར་ལོངས་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ་དུས། གཞོན་སེས་ཚོས་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དག་ནང་
ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་བས་ནས་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་བ་ོའཚབ་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་
སོང། འདྱི་དངསོ་འབྲལེ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོགཏངོ་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་གཏོང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་
ཆའྱི་གནས་སྟངས་དང་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚའོྱི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཤ་ཚའྱི་ཁ་ལ་གཏམ་སན་
མེད་ཟེར་ནས་ལབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྐབས་རེར་ཚོར་བ་བསླེབ་རྒྱུ་ད་ེདངོས་གནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤ་ཚའྱི་ཐོག་
ནས་བསླེབས་ཀྱི་ཡོད་འགོ ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རེ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་གནོད་སེལ་རྒྱུའྱི་
གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཕྲུ་གུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་
འཚར་ལོངས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་གས་ོགནང་སྟངས་རེད། སེམས་ཤུགས་སར་སྟངས་རེད། ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་གྱིས་མ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཁརོ་ཡུག་དཀྱིལ་ནས་འཚར་ལོངས་བདེ་མཁན་གྱི་གཞོན་སསེ་ཚོར་ང་ཚསོ་སེམས་ཤུགས་སར་སྟངས་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆ་རནེ་སྐྲུན་སྟངས་སགོས་ལ་དངསོ་གནས་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
 ད་ེནས་ང་ཚོས་དརེ་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་གང་མང་མང་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སསེ་ཁངོ་
ཚ་ོམཉམ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བོད་སྐད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཁེན་གྱི་མེད་ནའང་གོ་སྐབས་གཅྱིག་སད་ནས། སྱི་
ཚགོས་ནང་སླེབ་ཐུབ་པར་བས་ཏ།ེ གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེས་ོས་ོབོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་གྱི་ཚརོ་བ་སླེབ་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
ད་ེའདྲ་བརམ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ཆ་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་བོད་ཁྱིམ་གཙསོ་པའྱི་ས་རཱ་
མཐ་ོསློབ་རདེ། ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་གཞནོ་སསེ་དབར་ཁའྱི་གུང་གསངེ་སྐབས་སུ་བང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་
རམོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་དང་ཐུགས་འཕྲད་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ། དེར་ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལ་རེད། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་རེད། བཙན་བོལ་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་སླེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་
བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་འདྲ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། ད་ེའདྲའྱི་ག་ོསྐབས་གང་མང་མང་བསྐྲུན་
དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་
ཤུགས་ཆ་ེརུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱིས་འདང་གྱི་འདུག་གམ། དེར་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅེས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ད་དུང་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་མང་ཙམ་བེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཡོང་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དྲྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་སོ་སོའ་ིཤེས་རྟོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ཆ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
བཞུགས་མཁན་གྱི་ཕ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་ནས། ས་ོས་ོདརེ་རྒན་རབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་
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སློབ་གྲྭར་བཏང་ནས་འདྱི་འདྲའྱི་ད་ོསང་བདེ་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ད་
ཆ་རྒྱ་གར་ནང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ད་ེའདྲའྱི་གཞོན་སེས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕ་མ་
ཚའོྱི་ངོས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བསླེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་
གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད་དེ། ས་ོསོའ་ིཉམས་མོང་དང་། ད་ེབཞྱིན་ག་ོརྟོགས་སོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གཞོན་སསེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་ཐོན་
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་སླབོ་གྲྭར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ནས་འབུར་དུ་ཐནོ་པའྱི་བ་དགའ་རག་མཁན་ད་ེའདྲ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོའདྱིར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་གསོ་སོད་སྟངས་དང་། སློབ་སོང་སོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨང་རྱིས་དང་ཚན་རྱིག་སགོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་རསེ་
ལུས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལྷག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ང་ཚོས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན། ཏན་ཏན་ང་ཚོ་དེར་ཆ་རེན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པར་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེཚོར་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་
རདེ། དངསོ་གནས་ཁ་སང་སོན་མ་གོས་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ང་ཚ་ོདརེ་སླབོ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་སྒ་ོརྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེ
འདྲའྱི་ཆ་རནེ་གང་མང་མང་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གང་མང་མང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རདེ། 
ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ (JNU) གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའྱི་སྐོར་གྱི་གནས་དོན་དེའྱི་སྒང་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་གནང་སོང། དརེ་མང་པ་ོགང་ཡང་མ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བ་ོགྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། 
ད་ལྟ་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སོ་སོས་དེར་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས། ད་ཆ་ 
(JNU) ནང་བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ ༤༠ ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེས་ ༦༠ དང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་སློབ་
ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་འཛུལ་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་རེད། (JNU) གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་འདྱི་རྒྱ་གར་ནང་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་
རེད་ཕུད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ཕལ་ཆེར་བདུན་བརྒྱད་ད་ེའདྲ་ནས་བཟུང་སྟ་ེབོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་དུ་བསླེབས་ནས། 
ཕ་གྱིར་བདོ་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་མཐུན་ཚགོས་སླབོ་ཕྲུག་ཚགོས་པ་བཟསོ་ཏ།ེ བོད་དནོ་ཐགོ་ལ་ཁངོ་ཚསོ་ཕ་གྱིར་སླབོ་སོང་སང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེམཉམ་དུ་བདོ་དནོ་ཐགོ་དྲྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེནས་མར་ང་ཚའོྱི་གཞུང་གྱི་མྱི་ས་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་
ཐགོ་ལ་དངོས་གནས་རླབས་ཆེན་གྱི་ལས་ཀ་གཞོན་སེས་ཚོས་བེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ང་
ཚོས་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུའྱི་
ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེསོང་ཙང། ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སརོ་གནང་དགོས་འདུག ཁངོ་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་
ཕགོས་ལ་ངས་ངསོ་ནས་ལེགས་གསལོ་བསགས་བརདོ་ཡདོ། 
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གནས་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གེང་སློང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང། 
ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། སློབ་ཕྲུག་དང་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་སྲུང་སོབ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་འདྲའྱི་གནས་དོན་
དེའྱི་ཐོག་གེང་སློང་བེད་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང། ངའྱི་ངོས་ནས་བརྱི་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་
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རྣམས་པས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིངོས་ནས་ཡར་གསུང་རྒྱུ་དེར་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་གུས་བརྱི་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། སྐབས་རེར་ང་ཚོས་གནས་དོན་ད་ེའདྲའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ནང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བོ་འཚབ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། འདྱི་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་དོན་འདྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་
བསླེབས་ཀྱི་འདུག དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གནས་དོན་འདྱི་ཡོད་པ་ད་ེཡང་བདནེ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་
བ་ད་ེསྱི་ཚགོས་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚསོ་ཡར་བཤད་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་བ་རྒྱུ་ད་ེའཛནི་སོང་ངསོ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀའ་བསྡུར་གནང་
ནས་གཟྱིགས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་
བྱིངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་འདྱིས་སློབ་གསོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
འདྱི་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ང་ཚསོ་དངོས་གནས་ཕྲུ་གུ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་བུད་མེད་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་
འདུག འདྱི་ངས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ལྟའྱི་མཐངོ་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། 
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ངས་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོཉ་ེཆར་ས་བགོས་གཞྱིར་བཟུང་
སླ་ོགྲྭ་ཁག་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཁྱིམ་ནང་ཁངོ་ཚོའྱི་དག་ེརྒན་སྐོར་ང་ཚོས་
བགོ་གེང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོག་རེད། དགེ་རྒན་ལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ནམ་རྒྱུན་ནས་གསུངས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་དང་མཉམ་དུ་འགོ་
བའྱི་སྐབས་སུ་གསུང་མཁན་ད་ེའདྲ་འདུག འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་དང་ཕྲུ་གུའྱི་གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ད་ེངས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ངས་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྒྱུར། ཉེས་ཆར་ཟེར་ནའང་ཤེས་རྱིག་གྱིས་སཾམ་བ་ོཊར་ཁབ་བསགས་བས་ནས་ས་མྱིག་བཏོན་པའྱི་སྐབས་སུ། 
དག་ེརྒན་ཉྱི་ཤུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གོ་བུར་དུ་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཚུར་སཾམ་བ་ོཊའྱི་འོག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་འདུག འདྱི་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁོང་ཚསོ་གནང་བ་རེད། དརེ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་གྲྭ་ད་ེག་
རང་གྱི་ནང་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དགེ་རྒན་ད་ེའདྲ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། སློབ་གྲྭ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད་འདུག 
སློབ་གྲྭ་གཅྱིག་ནས་དག་ེརྒན་གཉྱིས་གསུམ་ད་ེའདྲ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་བོད་ཁྱིམ་
ནང་ནས་འཛནི་སོང་ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཤེས་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག དག་ེརྒན་ལ་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་མ་གནང་བ་ད་ེའདྲ་ཡང་རེད་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེར་བརྟེན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ངོས་ནས། ངས་ག་ོཐོས་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན་སློབ་གྲྭར་སློབ་ཕྲུག་
ཉུང་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་འདྱི་ཉུང་རུ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དོན་དམ་པར་ང་ཚོའྱི་བོད་ཕྲུག་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེའདྲའྱི་སློབ་གྲྭ་དང་དག་ེརྒན་ལ་མཐུན་རེན་སོར་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཧ་
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ཅང་མང་པ་ོཡོད་དུས། ད་ེས་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོས་མཉམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས། ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་ནས་གོས་མོལ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་དངོས་གནས་འགན་འཁུར་མཁན་ཚང་མས་བསམ་ཤེས་བས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག འདྱི་ངས་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེའྱི་འོག་ནས། ང་
ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གོང་སེལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ཆེད། དངུལ་འབོར་ཡོད་པ་ད་ེདང་འབྲེལ་
ནས་དའེྱི་ནང་ལས་འཆར་གཙ་ོབ་ོའདྲ་བ་ོག་ར་ེག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ཚགས་ཚུད་པ་ོལབ་རྒྱུ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུར་ཐུག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
 དེར་བརྟེན། སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དཔེར་ན། སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ང་ཚོའྱི་བྱིས་པའྱི་ཆེད། 
བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་བྱིས་སྒྲུང་རྱིགས་གང་མང་མང་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ། གང་མང་མང་བསྒྱུར་རྒྱུ་
བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང། གཞན་ཡང་སྐད་ཡྱིག་སོང་བརྡར་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། (Resources) བཟ་ོརྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་འགུལ་བརྙན་གྱི་རྱིགས་དང་། བརྙན་ཐུང་གྱི་རྱིགས། ས་དེབ་ཀྱི་རྱིགས། 
བཀོལ་སོད་མཉེན་ཆས་བརྒྱུད་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་སང་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་དག་ེརྒན་ཚོའྱི་ཁྱིད་ཆས་ཡར་རྒྱས་གཏང་
རྒྱུ། ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་སོང་སའྱི་བསྟྱི་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ས་རཱ་ཡོད་པ་རེད། ཕ་
གྱིར་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉརེ་ཁང་ཡོད་པ་རེད། ནོར་གྱིང་མཐ་ོསློབ་བཅས་དང་མཉམ་འབྲལེ་
གྱི་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་འདུག ད་ེམྱིན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེཚོར་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕགོས་ཁ་ོནའྱི་
ཆེད་དུ་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་རྒྱུ་འདུག ད་ེའདྲ་ལ་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དང་ལོ་རེར་ཉྱིན་ར་ེསློབ་གྲྭའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཉྱིན་མ་ོ
ཞྱིག་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ། དགེ་རྒན་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ། སྐད་
ཡྱིག་དགེ་རྒན་གསར་པ་གས་ོསོང་གནང་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་བ་ེསྒོ་སེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སློབ་དོད་དང་བྱིས་དདོ་གསུངས་པ་འདྱི་ག་ར་ེརདེ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ང་ཚསོ་བྱིས་དདོ་ལབ་
རྒྱུ་ད་ེཁྱིམ་ཚང་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་བྱིས་པ་ཚརོ་འཚ་ོསོན་དདོ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་དེར་ག་ོབ་དང་། ད་ེནས་སློབ་དོད་ཟརེ་བ་འདྱི་
སློབ་ཡོན་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་དང་ར་འཛིན་
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གཞྱིར་བཟུང་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་སློབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ད་བར་དུ་ལག་བསྟར་གནང་མུས་ཐོག 
ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན་ས་རདེ། སློབ་ཁག་ནང་ཆསོ་ལུགས་ཁག་གྱི་སསེ་ཆནེ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ང་ོ
སདོ་སྐོར་སློབ་དབེ་ནང་ལ་ཡདོ་མེད་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། འདྱི་ནས་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སོགས་ཀྱི་དབེ་ཕྲེང་བཅུ་ཞྱིག་པར་
སྐྲུན་གནང་འདུག སྱིར་བཏང་སློབ་དབེ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པར་སོང་། འཛནི་གྲྭ་ངག་པ་དང་བརྒྱད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་སླབོ་དེབ་ནང་ང་
ཚ་ོབོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། འཛནི་གྲྭ་ངག་པ་དང་བརྒྱད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཚན་རྱིག་ནང་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་བང་
བསྱིགས་ནས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་གཞན་རྣམས་དགོངས་ཚུལ་
དང་ད་ེའདྲ་རདེ་འདུག ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེཚརོ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕ་མ་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་དབར་ཁའྱི་སྐབས་སུ་ཡོང་
ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེམྱིན་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གཞྱི་རྱིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་བཞྱིན་འགྱིམས་བཞྱིན་པ་ད་ེངས་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ད་ེའདྲ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་ཡོད། 
 དརེ་བརྟནེ་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་། ང་ཚའོྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདརེ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡདོ་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་སྐོར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་ཁ་སང་
སནོ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་གཟའ་མཇུག་སྐབས་སླབོ་ཕྲུག་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་རང་ལ་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་མེད། 
འདྱི་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་རད་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདང་མཚུངས་པའྱི་རྒྱ་གར་ནང་ཡྱིན་
ནའང་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཟླ་སྱིལ་དང་ཁུ་བསྡུ་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། དའེྱི་ནང་མཐུན་འགྱུར་དང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་
ནང་ཚུར་ཡོང་ནས་ཚོགས་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ཕྲུ་གུ་ལོ་ག་ཚོད་ནས་ག་ཚོད་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་གོས་བསྡུར་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་
བ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ད་ེཚོར་ངས་དམྱིགས་བསལ་ལྗགས་ལན་གང་ཡང་ཞུ་
མྱི་དགསོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བསར་ཟློས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དགེ་རྒན་ཚ་ོཆོད་གན་
འཇོག་སྟངས་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཆོད་གན་འཇོག་སྟངས་ད་ེའགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡོད་དམ་
ཞསེ་དང་པ་ོབཀའ་འདྲྱི་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་དཔལ་འབརོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཀང་གསུངས་ཀྱི་འདུག སློབ་གྲྭ་
ཁག་སོགས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོགསུང་དུས་དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་རྱིམ་པས་ག་ལ་ེག་ལེར་ཡར་
རྒྱས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རེད། ངང་ཆེ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
ཕེབས་དུས། དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མཁེན་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་གྱི་འཐབ་རོད་
གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ། གལ་སྱིད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་མཁ་ོསྒྲུབ་གནང་ཐུབ་སོང་ངམ་
ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕོགས་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལྷན་
ཁང་སོ་སོའ་ིབཀའ་བོན་གྱིས་འགན་འཁེར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་གྱི་འགན་ད་ེལས་སླ་པོ་གང་
ཡང་མ་རེད། འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རདེ། ག་ལ་ེག་
ལེར་འགྱུར་བ་གཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དུ་གཙ་ོབ་ོསློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
མཐུན་རེན་སོར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གོང་ད་ེསུ་ལ་རག་གྱི་རེད་ཟརེ་ན། ང་རང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་གོང་རག་གྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་
ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེབཞྱིན་དུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་མར་ལན་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལན་ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་མ་
ཡྱིན་པ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག མཐའ་མ་དརེ་ཆདོ་གན་འཇོག་སྟངས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་གྱི་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས་གནང་སངོ་། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བསམ་བ་ོགཏོང་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ལག་ལེན་དུ་འཁེར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆོད་གན་དེ་བར་ེཔོ་
བཏང་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡོད་དམ། ད་ེབཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེ
ཚརོ་ཧ་ལས་པའྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོགཏངོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དག་ེརྒན་ཚརོ་མཐུན་རེན་སོར་ཐུབ་དགོས་པ་
གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་དུས། ད་ེངསེ་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏངོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་ལ་སློབ་སྱི་མེད་པར་ལ་ོགཅྱིག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་ས་རདེ། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དེའང་
འཕྲལ་སེལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་དང་ཞལ་ལག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འཐུས་ཤོར་འག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་ག་ོབསད་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་དུ་ ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལ་སློབ་སྱི་སྐ་ོཐུབ་མྱིན་གྱི་སན་ཞུ་གཅྱིག་ཀང་
བརྒྱབ་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ད་བར་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྐ་ོཐུབ་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གསུམ་པ་དེར་ལས་བེད་ཚོའྱི་ཕྲུ་
གུ་ཚ་ོརྒྱན་བརྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས་སློབ་གྲྭར་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སྒོར་ ༤༠༠ སདོ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཇུག་བསམོས་ནང་འཁདོ་འདུག 
སྒོར་མ་ོ ༤༠༠ ད་ེདམྱིགས་བསལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭར་
མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་རང་གྱིས་འདོད་མོས་ཐོག་ནས་གཏོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། སྒོར་ ༤༠༠ ད་ེག་ར་ེབས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭར་གཏོང་འདོད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱན་གྱི་ནང་ལ་འཛུལ་གཞུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་དུས་བཏང་ཡང་སྐབས་ད་ེ
དུས་རྒྱན་བརྒྱབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་གཏང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད་དུས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་སྒོར་ ༤༠༠ ད་ེག་ར་ེ
བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སློབ་ཡོན་ནྱི་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སློབ་གྲྭར་མྱི་གཏོང་མཁན་གྱི་ལས་བེད་ཕྲུ་གུ་
དརེ་སྒརོ་ ༤༠༠ མར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེ
ཚརོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ལས་བེད་ཚོའྱི་འདོད་པ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭར་མ་བཏང་བ་དེར་སྒོར་མ་ོ ༤༠༠ 
གནང་དགོས་པ་འདྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་པས་འདྱི་མེད་པ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ། གང་ལགས་ཤ་ེ
ན། ཕྲུ་གུ་ག་དུས་བཅུག་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདུས་རྒྱན་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་ཚ་ོད་ེདུས་གཏང་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་བསད་ཡོད་པ་རདེ། 
བཏང་ནའང་འདྲ་མ་བཏང་ནའང་འདྲ་རྒྱན་ནང་ལ་འཛུལ་བའྱི་རེས་ལ་མ་བཏང་ན་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠༠ སོད་དགོས་པ་འདྱི་ ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་པས། འདྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་
ཡྱིན། དང་པ་ོདརེ་ལས་བསམོས་བསྡུས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༩ པ་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དབུས་བོད་སླབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་
སློབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ངག་རྱིས་བང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྱིས་
རག་གྱི་རེད་བསམས་པའྱི་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་འདྱི་རྱིས་མ་བངས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ལན་འདབེས་གནང་བ་བཞྱིན། སློབ་གྲྭ་འདྱི་རྱིས་བངས་པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་ཟླ་སྱིལ་གནང་བའྱི་རསེ་ལ་
དག་ེརྒན་ཚ་ོཆདོ་གན་ནས་གཏན་འཇགས་བསྐ་ོརྒྱུར་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་སླབོ་གྲྭ་རྱིས་མ་བངས་
པ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་མང་དག་ཅྱིག་ཆོད་གན་ལ་བཞུགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོགཏན་འཇགས་བསྐ་ོརྒྱུ་མ་རེད་དམ་འདྱིའྱི་
སྐོར་ལ་ལན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་། 
 ད་ེམྱིན་ཟླ་སྱིལ་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཏན་འཇགས་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ན། དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་གྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཚང་མ་ཟླ་
སྱིལ་གནང་ཐུབ་པའྱི་དུས་ཚོད་ཚད་འཛིན་འདྲ་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ས་ཾབ་ོཌའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་རྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་
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ཤེས་ཡོན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་
བཞྱིན་འདུག་པས། སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེ
ནས་འབྲལེ་ཡོད་སྱིན་བདག་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རེད། ས་ཾབ་ོཊ་བཅས་ནས་དགོས་མཁོའ་ིམཐུན་རེན་གསང་སདོ། གོག 
ཆུ་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་རེན་སློབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་འདུག་པས་དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་
པ་བྱུང་སངོ་བས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟའྱི་བཀའ་ལན་ནས་འཕྲོས་པའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ལ་དགེ་རྒན་ཚོར་ཟླ་བ་བཅུའྱི་ཕོགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དུས། མ་
འངོས་པར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཟླ་བ་ ༡༡ དང་། ༡༢ གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ། དགོངས་པ་བཞསེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས་འདྱི་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོའདུག སོན་མ་སློབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་པའྱི་སྐབས་དགེ་རྒན་མྱི་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དགོངས་ནས། བྷུན་ཏར་གྱི་སློབ་མ་གཙོས་པའྱི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ཞྱིག་གནང་བ་དང་། ལས་
འདྱི་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེཁོང་ཚ་ོབསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་དུས། ཁངོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཁད་ལས་པ་ཡྱིན་སྟབས། མ་འངོས་
པར་ཁོང་རྣམ་པ་སློབ་གྲྭ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏ་ེམྱི་འགོ་བའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་བཞེས་ནས། དུས་ཚོད་ཡུན་རྱིང་པ་ོམ་
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་གཏན་འཇགས་དགོས་པ་དང། གཏན་འཇགས་སྐ་ོམ་ཐུབ་ནའང་གང་མགོགས་ཟླ་བ་ ༡༢ གྱི་
གསོལ་ཕོགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་སནོ་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་རྒྱུན་ལས་ནང་ནས་དྲྱི་བ་བསྐུལ་བ་བཞྱིན་ཞུ་འདོད་པ་ནྱི། CST (Gothangaon) ཞེས་པ་འདྱི་མངའ་སེའམ་
བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་དམ། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བོད་པའྱི་མྱིང་ར་ེར་ེཡོད་པ་རདེ། གྷ་ོཏྲན་གའུ་
ཞསེ་པ་འདྱི་སན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆགས་ཡོད་ས་རདེ། མ་འོངས་པར་ལས་བསོམས་དང་སླབོ་གྲྭའྱི་
མཚན་བང་ལ་ནརོ་རྒྱས་གྱིང་ས་ཾབ་ོཊ་ཞེས་འཁདོ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དེབ་སལེ་ཞུས་པ་ལྟར་
གཞུང་གྱི་ར་འཛནི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་འགོད་དགོས་ཀྱི་རདེ་དམ། ད་ེམྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་གཞན། དཔརེ་ན་ཧནོ་
སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གཱུ་རུ་པུ་ར་ས་ཾབ་ོཊ་ཞསེ་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཧནོ་སུར་ས་གནས་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་མ་གཏོགས་གཱུ་རུ་པུ་ར་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ག་ོཡྱི་མེད་དུས། དེར་བོད་པའྱི་མྱིང་ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་རབ་
རྒྱས་གྱིང་ས་ཾབ་ོཊ་ཞསེ་བཀདོ་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ངསོ་ནས་ཡག་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བཀདོ་པར་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་དཀའ་
ངལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ར་ེར་ེལ་མྱིང་ར་ེར་ེཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འགོད་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
སྱིར་བཏང་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་བཀོད་ན་གང་ཡང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འགོད་ཐུབ་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མཚན་
བང་སྒང་ལ་བདོ་ཡྱིག་ནང་འབྲྱི་ཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའགོད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་ཅསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་དོགས་འདྲྱིའྱི་འཕྲོས་ནས་དེང་སང་བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོས་རས་ལོངས་སུ་སོད་མཁན་
ད་ེབརྒྱ་ཆ་ཆ་ནས་ཉུང་དུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེང་སང་སློབ་གྲྭ་མང་དག་ཅྱིག་དང་སྱིར་བཏང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Game Addict) ཁ་པར་སགོས་ཀྱི་ (Game Addict) ད་ེཧ་ཅང་གྱི་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ལ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལའང་ད་ེལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོ
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ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་སློབ་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་སེལ་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་
འདྱི་འདྲ་སེལ་མོང་མེད་ན་ད་ེལྟ་བུའྱི་སློབ་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ཕྲུ་གུ་ཙམ་མ་ཟད་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ལའང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཕ་མ་
ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་ནས་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སློབ་གསོ་སེལ་སྟངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
དརེ་བརྟནེ། ལས་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སལེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
 དངེ་སང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་རེད་མ་ོརེབ་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན་ (PUBG) ཞེས་པ་
ལྟ་བུ་དག་ེརྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་རེད་པ་ལྟ་བུ་ངས་མཐངོ་སོང་། དངསོ་གནས་བ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ་འདུག རྒན་
ལགས་མེ་མདའ་གཡར་དང་རྒན་ལགས་ཁག་སད་དང་སོགས་ད་ེའདྲ་ལབ་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན། དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཡྱིད་སོ་
དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པས་དའེྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་བཞསེ་ནས་
བཀའ་རྒྱ་གནང་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང་། ད་ེནས་ཕོགས་བསདོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་
ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། སོན་མ་ (Srinagar) ལ་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེམེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དེར་བརྟནེ། (Srinagar) ལ་བདོ་ཡྱིག་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཁངོ་རྣམ་པར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ད་བར་ཡོད་
བསད་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་ཕོགས་བསོད་
དང་འབྲལེ་ནས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་གནས་དེར་སྱིར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེའདྱི་ས་གནས་ཁག་
ལ་འག་ོའཛིན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཚང་མས་བཀའ་དྲྱིན་ཆནེ་པ་ོགནང་བསད་ཀྱི་འདུག་པས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་གནས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བང་ཐང་གྱི་ཁུལ་ལ་མྱིའྱི་འཚ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་
ནས་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། དག་ེརྒན་ཚོས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཧུར་
ཐག་འབད་ཐག་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག་པས་བསགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལ་དྭགས་ཀྱི་སུམ་མད་ོཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ད་ེསྒོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཀང་། མྱི་མང་ནས་ར་ེ
བསྐུལ་ཞུས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་ཕར་འགངས་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པ་ཁག་པ་ོཆགས་འདུག གལ་
སྱིད་སློབ་གྲྭ་ད་ེམ་གནས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གྱི་འཚ་ོབའྱི་བསྟྱི་གནས་དང་མྱི་མང་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེདངོས་གནས་དཀའ་ལས་ཁག་
པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་པས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནྱི་སློབ་གྲྭ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པར་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་རྣམས་ཀྱིས་ད་ོཁུར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག་པས། ངས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་འབྲེལ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་ར་ེབསྐུལ་གནང་བ་བཞྱིན། སློབ་གྲྭ་ད་ེགནས་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་གནང་ན་སྱིར་བཏང་ནས་ཕ་གྱིར་མྱི་མང་གནས་ཐུབ་པ་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང། 
 ད་ེནས་ལ་དྭགས་དང་འབྲེལ་ནས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་དྭགས་སུ་དབང་པོ་ཞན་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ་ (Differentely able) ད་ེཚའོྱི་ཆདེ་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་འདུག་པས་ད་ེབསགས་
བརོད་འསོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོམཐངོ་སངོ་ཡང་ཕ་གྱིར་དངསོ་གནས་ཀྱི་དངེ་དུས་ཀྱི་དཔལ་
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ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ (Physio-therap) ཡོད་པ་དང་ཁད་ལས་པ་ཡང་ཡོད་པ་སོགས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོསོན་མ་ནང་ལ་བསད་
དུས་དྲག་སེད་མ་བྱུང་ནས་ཕ་གྱིར་བཏང་ནས་དྲག་སེད་བྱུང་སྟེ་གོམ་པ་རྒྱག་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག་པས། 
དགའ་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེར་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་འགོ་ལས་ཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེནས་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱི་གནང་རྒྱུ་དང། དཔལ་འབོར་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་འགན་ཡོད་པས་འགན་འཁེར་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས་གནང་སོང། ཏན་ཏན་རེད་ལས་ཀ་གང་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཀྱི་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྒེར་དང་ཚགོས་པ་མྱི་འདྲ་བ་ ༤༨ ཙམ་ལ་སློབ་ཕྲུག་གྱི་སློབ་ཡནོ་
དང་། སློབ་དོད་ཐད་དཔལ་འབོར་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུའང་དཔལ་
འབརོ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརགོས་རམ་གནང་དང་མྱི་གནང་འདྱི་གཞན་བརྟནེ་ཡྱིན་སྐརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡདོ། ང་ཚསོ་ལས་ཀ་གང་ཞྱིག་བདེ་
ཐུབ་མྱི་ཐུབ་དང་། བེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཐུག་ས་ད་ེགང་ཡྱིན་མྱིན་ས་ོས་ོས་གནས་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་ད་ེལྟ་བུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་ས་ཚང་
མར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གང་བདེ་ཐུབ་པ་དང་སོབ་ཐུབ་པ་ཚང་མར་འཐུས་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ཆོད་གན་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་སང་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་ཚར་སོང་། འདྱི་ངས་ཏོག་
ཙམ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེར་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་གཟྱིགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
གནས་ཚུལ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་གསལ་པ་ོབཤད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་བསམས་བྱུང། གཅྱིག་འདྱི་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཆོད་གན་ལ་སྐ་ོཔའྱི་སྐབས་སུ་གསོལ་ཕོགས་ཟླ་བ་བཅུ་མ་གཏོགས་མེད་པ་མཁེན་གསལ་རེད། གསོལ་ཕོགས་ཟླ་བ་བཅུ་ལས་
མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་གསོལ་ཕགོས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་གཞྱིགས་ན། ད་ལྟ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་རྒན་ལགས་རྣམས་ཀྱི་
གསོལ་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ཆོད་གན་ནང་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་བསྡུར་ན་ཆེན་པོ་ཡོད་
པ་རེད། དཔེར་ན་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་གཏན་འཇགས་དགེ་རྒན་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་འདྱིའྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ནྱི་ 
༢༣.༠༠༠ རེད་འདུག ད་ེནས་ཆོད་གན་ཐོག་ལ་བསྐོས་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ ༣༢.༠༠༠ རེད་འདུག 
ཆོད་གན་གསོལ་ཕོགས་ཟླ་བ་ ༡༠ དང་། སཾ་བ་ོཊའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་མའྱི་གསོལ་ཕོགས་བསོམས་ནས་
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བསྡུར་ན། སྒོར་ ༣༩.༠༠༠ ད་དུང་ཆོད་གན་ལ་མང་བ་འདུག གསོལ་ཕོགས་མང་ཉུང་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་
གཅྱིག་འདྱི་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་ཆོད་གན་ད་ེགཏན་འཇགས་བཟོ་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་འདྱི་བདེན་པ་རེད། ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཆོད་
གན་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་ན་ང་གཏན་འཇགས་ག་དུས་བཞག་ཡོང་བསམ་པའྱི་སེམས་ཁལ་ལངས་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ང་
ཚོས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ད་ེའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་རེད། དེར་མོས་མཐུན་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒན་ལགས་ཚ་ོཕག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་གྱིས་གསལ་བསགས་གཏོང་བའྱི་སྐབས་
སུའང་སླབོ་གྲྭ་གཞན་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བདེ་མང་པ་ོའཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོས་ོསོས་མཁེན་
རྟགོས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་གསལ་པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཆོད་གན་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒན་ལགས་ཚ་ོ
གཏན་འཇགས་བཟོ་ཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པ་འདྱི་གཏན་འཇགས་བཟོ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ན་ཡང་
གཏན་འཇགས་ག་དུས་བཟོ་ཡྱི་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་དྲང་པོ་ཞུས་ན་འཆད་ཐུབ་ས་མ་རེད། གཏན་འཇགས་བཟོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་རང་འཇགས་བསད་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་སཾ་བོ་ཊའྱི་དགེ་རྒན་གཞན་དང་གཅྱིག་
མཚུགས་ཆགས་ཀྱི་རེད་དང་མ་རདེ་ཟེར་བ་ཚང་མ་ང་ཚ་ོགོས་བསྡུར་དང་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་རེད་འདུག 
ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཏན་འཇགས་བཟ་ོཡྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན་ཆོད་གན་ད་ེདང་པ་ོཡར་སླེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོད་གན་རང་ལ་བཞག ད་ེ
ནས་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནས་གཏན་འཇགས་བཟ་ོབ་ལ་རྱིམ་པས་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་དང་འབྲེལ་ནས་རྱིས་བང་རྒྱུ་ལྷག་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ངག་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་
ནས་ ༢༠༢༡ བར་དུ་དུས་ཚོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭ་ངག་ཆ་ཚང་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་འདྱི་ཡང་གཅྱིག་
གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད། རེས་ལ་ད་ེདག་ཚང་མ་ལྷྱིང་འཇགས་བའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་རྒས་ཡོལ་ག་ཚོད་ཆགས་ས་རེད། 
སློབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་ས་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཾབ་ོཊ་སྱིའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་བརྟན་
པ་ོདང་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚའོྱི་འབད་བརནོ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་པརོ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ཆདོ་གན་དག་ེ
རྒན་རྣམས་གཏན་འཇགས་མྱི་ཆགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེབདནེ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གསལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཕུལ་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེནས་དབུས་བོད་སློབ་ཚོགས་པའྱི་སློབ་གྲྭ་མ་སུ་རྱིར་ཡོད་པ་དེར་སློབ་སྱི་བསྐ་ོགཞག་གནང་
སྟངས་སྐོར་ད་ེརདེ། ང་རང་ཐངེས་གཅྱིག་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་
སུ། མ་སུ་རྱིར་སློབ་སྱི་གང་མགོགས་བསྐ་ོརོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སློབ་སྱི་བསྐ་ོརྒྱུ་ད་ེཡང་དབུས་བོད་
སློབ་འཛནི་ཚོགས་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། ཁོང་རང་ཚོས་དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་མཚམས་སུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་། 
ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཕག་ཡྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཙམ་ལས། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཚང་མ་
གནང་གྱི་ཡོད་པས། སྟངས་འཛནི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚརོ་མདེ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་ལས་བདེ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱན་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ། སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོགལ་སྱིད་སློབ་གྲྭར་མ་བཏང་ནའང་ཕྲུ་
གུར་སློབ་དདོ་འབུལ་གྱི་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེཕུལ་བ་འདྱི་ལ་ོམང་པ་ོཕྱིན་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག 
དེར་བརྟེན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕུལ་བ་རེད་ལ། ཁ་སང་ཡང་དགོངས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་འབུལ་
མཁན་བྱུང་སོང། དེས་ན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཏན་ཏན་གོས་བསྡུར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དྲྱི་
བ་ཁ་ཤས་ ཤྱིག་གྱི་ལན་སོན་དང་མཐུད་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་སློབ་གྲྭའྱི་མཚན་བང་གྱི་སྐོར་ནྱི་སོན་མ་ཐོག་མར་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་
འཁདོ་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བེད་སདོ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐགོ་མར་དབེ་འགདོ་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཡང་ད་ེསྒྱུར་
སདོ་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོདགསོ་པས། འཕྲལ་དུ་སྒྱུར་ཆགོ་ཆགོ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ས་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེརང་གྱི་མྱིང་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ལ་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་གསོའ་ིལས་གཞྱི་དང་། དག་ེརྒན་དང་ཕྲུ་གུ་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སློབ་གས་ོནན་པ་ོ
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེཚ་ོའབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་སློབ་ས་ེསུ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དེར་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་གནས་
དགསོ་པ་སགོས་ཀྱི་སྐརོ་ད་ེའབྲལེ་ཡདོ་སླབོ་ས་ེཁག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འཐུས་ཆགོ་པ་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ེནས་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་། ལྷག་དོན་དུ་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཚརོ་བ་དང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་འདྲྱི་གཅྱིག་མ་ཞུ་རང་ཞུས་ཆགས་སོང། དང་པ་ོ
དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་གཅྱིག་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་
མངོན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གཅྱིག་འདྱི། ད་
ལྟའྱི་ཤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་དང་བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡོད་བསད་པ་ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
སློབ་གྲྭ་ཐནོ་པའྱི་རསེ་ལ་བོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ད་ེཚོར་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་འདྱི་ང་དང་ང་འདྲ་བའྱི་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐནོ་བསད་པ་དང་
ད་ེའདྲའྱི་ཕ་མ་དང་། ད་ལྟའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡོད་བསད་པའྱི་ཕ་མ་ད་ེཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་འདྲ་པ།ོ ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ལ་མ་
ཆད་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དངསོ་གནས་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་འདུག འདྱི་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་ར་དནོ་རདེ། 
ལྷག་དནོ་དུ་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགངོས་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ། དརེ་བརྟནེ་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པ་ོཆསེ་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་
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ཤུགས་རྒྱབ་ཤོག་ཨ་ཟེར་ནས་ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང། ད་ེའདྲས་
ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གཅྱིག་རདེ་འདུག 
 ད་ེནས་འདྱི་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཟརེ་དགོས་པ་རདེ། འདྱི་ལ་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་ཆདེ། ང་དང་
ང་འདྲ་བའྱི་ཕ་མ་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་འཁ་ར་ེའཁོར་ར་ེཡོད་བསད་པ་ད་ེཚོའྱི་གས་ལ། དངོས་གནས་སོང་མཁན་ཡོད་དང་
མེད། སོང་མཁན་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་གྱི་གནས་ཚུལ་མ་རདེ། བཅུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ལྔ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། གཉྱིས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཡོང་མཁན་ལ་གཙོ་བོ་བོད་ཡྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་སློབ་སོང་བེད་སའྱི་གོ་
སྐབས་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོ་ཤེས་ཡོན་
ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་རདེ། ཤསེ་ཡནོ་སྱིའྱི་གནས་ཚད་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐ་ེཚམོ་
ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ལས་
འཆར་སེལ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་ནས་ཀང་དགོངས་
པ་བཞསེ་ཐུབ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚརོ་ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་
ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཁ་སང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་སོས་རས་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་སློབ་གྲྭ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག འདྱི་ངས་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་
མཐོང་ཚུལ་དང་མོང་བ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་སློབ་གྲྭ་རང་ནས་ཡོང་བསད་པ་ཆགས་འདུག བས་ཙང་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཁ་སང་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དང་ས་ེཚན་ས་ོསོའ་ིནང་ད་ེའདྲའྱི་ས་ོརས་རྱིགས་བེད་སོད་གཏངོ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་འདྱི་ཚ་ོདགབ་རྒྱུ་
དང་། སློབ་གྲྭའྱི་མཚན་གནས་དང་སློབ་གྲྭའྱི་མྱིང་མ་ཉམས་པའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་
རདེ། མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ག་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཟརེ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
 བས་ཙང། ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཆནེ་པ་ོད་ེའདྲ་བྱུང་དུས་དགབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བདེ་སདོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གལ་
འདྱི་མྱི་ཡོང་བར་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་ད་ོདམ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འདྱི་
དང་འབྲེལ་བའྱི་ད་གྱིན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོ་བཅུ། ལ་ོབཅོ་ལྔ། 
མང་ན་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་རེས་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ཆང་རག་དང་སོས་རས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ནྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ངན་གོམས་ཆགས་རྒྱུ་
འདྱི་གསལ་པ་ོགསལ་རང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་
ནས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐོག་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཟརེ་དགསོ་པ་རདེ། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་དེར་བཙན་གཡེམ་རེད། ཚིག་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་བཙན་གཡེམ་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག འགའ་
ཤས་ལ་ནྱི་འཁྱིག་སོད་ཟེར་གྱི་འདུག འགའ་ཤས་ལ་ནྱི་ཉེས་སདོ་ཟརེ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཀང་འདྱི་མྱི་མྱི་ལ་བལྟས་ནས་བེད་སདོ་
གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། འདྱི་ (POCSO) ཡྱིན་ནའང་རེད། (MOCSO) ཡྱིན་ནའང་རེད། 
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ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་ཁྱིམས་རོད་ཐོག་ནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ། བཙོན་ཁང་ལ་ཡོད་ནའང་ཕལ་ཆེར་
བཙོན་ཁང་ནས་མར་བཏོན་ཤོག་མདོག་མདོག་བཟ་ོའདྲ་ད་ེའདྲའྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོབསྟན་ནས་མང་པ་ོགསུངས་གནང་སོང། དེར་
གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལྷག་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོབཤད་ནའང་ག་ོམ་བྱུང་མདགོ་མདགོ་དང་། ནམ་རྒྱུན་ཚོར་བ་ཆནེ་པ་ོ
ཡོད་སོད་མཁན་ད་ེཚོས་ཀང་ཚརོ་བ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཆགས། ལན་གནང་མཁན་ད་ེཚོས་ཀང་སོག་སོག་འདྲ་བ་ོཞྱིག ག་ར་ེཟེར་
དགོས་པ་རེད། ཆུ་རྙོག་རྙོག་འདྱི་སོག་སོག་འདྲ་བ་ོགཞག་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚོའྱི་གས་འདྱི་དངོས་གནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Zero Tolerance) ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བཟོད་བསན་ཀླད་ཀོར་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྱི་དང་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཨ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཨ་ཡོད། བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང། 
 བས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་
གནས་ཚུལ་ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་གེང་བསད་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དེ། སོ་ལན་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་པར་ལ་ཡྱིན་ནའང། འདྱི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་བསད་པ་ད་ེབུད་མེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བསད་པ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱུང་བསད་པ་འདྱི་
གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་ཉསེ་སོད་རེད། འཁྱིག་སོད་རེད། བཙན་གཡེམ་མྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲའྱི་གདངས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་
པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གསལ་པ་ོགསལ་རང་དང་ (Zero Tolerance) ཟེར་མཁན་དེའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཚུད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟ་ལངས་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ེའདྲ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་མྱིང་འདོན་མ་ནུས་པ་གང་རེད། མྱི་འདྱི་སུ་རེད། འདྱི་ད་ེརྱིང་འདེར་གསལ་པ་ོགསུང་རོགས་གནང། 
འདྱི་སོག་སགོ་བས་ནས་བཞག་མ་གནང་རགོས། 
 འགའ་ཤས་ལ་དད་ཤལ་བཏང་ནས་ཐེར་སྤུད་དེ་འདྲ་བེད། བཙོན་ཁང་ནང་བཅུག ཉེས་པ་བཏང་ཚར་ནའང་ད་དུང་
འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བས། སློབ་གྲྭ་ནས་ཕུད་ཚར་ནའང་ད་དུང་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བཤད་ནས་འདྱིར་སོག་སོག་
བས་ནས་གཞག་རྒྱུ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུ་དང་། སྱི་ཚོགས་ལ་དངོས་གནས་གནོད་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་རེད། ལྷག་དནོ་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་མྱིང་ཤས་རེད། སྱིག་འཛུགས་ལ་མྱིང་ཤས་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་གསལ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་འདྱི་སུ་རེད་དམ། ད་ེགཅྱིག་རེད། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱི་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་
འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པ་ོའདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། འདྱི་ང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་གནང་སོང། བས་ཙང་ཐག་བཅད་པ་འདྱི་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཆེན་པ་ོའདྱི་བཀའ་ཤག་འགན་འཁུར་མཉམ་རུབ་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ (Zero Tolerance) སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཡར་སན་སེང་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ད་ེ
འདྲ་ག་ར་ེརདེ། ད་ལྟ་དའེྱི་ཐགོ་འཕྲོད་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་མ་གཏགོས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཆ་ཚང་འདྱིར་འཛམོས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་མཁེན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གནས་ཚུལ་འདྱི་ཆ་ཚང་མཁེན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། 
བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་དེའང་མཁེན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སོན་བརྡ་བཏང་བ་ད་ེཡང་མཁེན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་ཐོག་ནས་བཀོད་རྒྱ་བཏང་བ་མཁེན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང། བཀའ་ཤག་གྱི་ (Zero Tolerance) 



134 
 

བཟོད་བསན་ཀླད་ཀོར་ཡྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་དང་ལངས་ཕོགས་ག་རེ་
ཡྱིན་པ་དའེང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པ་ོགསུངས་དགོས་ཡདོ། 
 མཐའ་མ་དརེ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་མྱི་ད་ེསུ་རེད། གནད་ཡོད་མྱི་འདྱི་སུ་རདེ། དག་ེརྒན་རདེ་དམ། སློབ་སྱི་རདེ་དམ། ད་གྱིན་ཕག་
སྦྲལེ་ཞྱིག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པ་རེད་ལབ་སོང། འདྱི་སུ་རེད། དངོས་གནས་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ད་ེ
མ་གསུངས་པར་འདྱི་སོག་སོག་བས་ནས་བཞག་ན་ཁ་སང་རེད། ས་ལ་ོཡང་རེད། ཁ་སང་ཉྱིན་རྒྱབ་སོན་ལ་ཚོར་བ་ཧ་ལས་པའྱི་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབས་ནས་བཙནོ་ཁང་ནང་ལ་ཡདོ་བསད་པ་ད་ེཚ་ོམར་ཐནོ་ ཤོག་མདགོ་མདོག་འདྲ་པ།ོ ཕལ་ཆརེ་ད་ེགསད་རྒྱུ་ཡྱིན་
མདགོ་མདགོ འདྱི་འགའ་ཤས་ལ་སགོ་སགོ་བས་ནས་གཞག་རྒྱུ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་གསལ་པ་ོབས་ནས་མར་གསུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སླར་ཡང་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མཚན་ཐ་ོགནང་ཟྱིན་པ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ད་ེརྱིང་དགོངས་ཞུ་རེད་འདུག ད་ེདག་ལ་
སྐར་མ་གསུམ་གསུམ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་རང་གྱིས་དྲྱི་བ་མ་དྲྱིས་སོན་ལ་ཚགི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་གོང་ལ་བཀུར་འསོ་
ཕག་སྦྲེལ་གཅྱིག་གྱིས་བྱིས་དོད་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གསར་པ་ཡྱིན་ལུགས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་ཡྱིན་པ། དག་ེརྒན་ཟུར་
པ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་གྱིས་བྱིས་དོད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེཡང་ཤེས་མྱི་འདུག འདྱི་བྱིས་པའྱི་འཚོ་དོད་ཀྱི་བསྡུས་ཚིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་གཅྱིག་གྱིས་སོས་རས་རྱིགས་ཆ་ཚང་སློབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་སག་རྫུན་སག་
ནག་རདེ། སློབ་གྲྭའྱི་ཁུལ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གུང་གསེང་སྐབས་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ཆོད་གན་དང་དག་ེརྒན་གྱི་ག་ཕོགས་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱི་ར་བ་ནས་དྲང་པ་ོགསུངས་མ་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ང་ཚ་ོད་ེནས་གང་ག་ོབ་དང་། གང་མཐངོ་བ། སོས་རས་བེད་སོད་བེད་
མཁན་ཚོས་ཤེས་པ་འདྱི་ང་ཚོས་དེར་བཤད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་རོབ་ཚོད་དང་ཚོད་དཔག་བས་ནས་བཤད་ཡོད་པ་མ་
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རདེ། དེའྱི་སྒང་ལ་སག་རྫུན་རེད་ཅེས་ད་ེའདྲ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཏགོ་ཙམ་ཐུགས་སང་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ལགས་སོ། མར་བཞུགས་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེའདྲའྱི་
སྐད་ཆ་སྡུག་ཅག་རྱིགས་བཤད་མ་ཤེས་མཁན་ད་ེའདྲ་དའེྱི་ནང་ལ་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཁ་ཐུག་གསུངས་
བཞག་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲལེ་བ་ཡདོ་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། སག་རྫུན་བཤད་པར་སག་རྫུན་རདེ་
ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་ད་ལྟ་ཆདོ་གན་དང་དག་ེརྒན་གཏན་འཇགས་སྐརོ་གྱི་ག་ཕོགས་སྐརོ་ད་ེཡང་
རྫུན་མ་བཤད་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཆདོ་གན་ང་ོབོར་བསད་མངོ་ཡོད། དག་ེརྒན་གཏན་འཇགས་ང་ོབོར་བསད་མངོ་ཡོད། ཆདོ་གན་
ང་ོབོ་ལ་ག་ཕོགས་ཚང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་གཏན་འཇགས་བས་ན་ཛ་ར་ེཛ་ོར་ེམང་པ་ོགཅོག་འཕྲྱི་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། 
དརེ་བརྟནེ། ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་བཤད་རྒྱུ་མེད། ང་ལ་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོམེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བདོ་
ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་ལས་བསམོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་རྐུ་མ་བུ་བདུན་དང་བུ་མ་ོགཉྱིས་ཞསེ་བྲྱིས་འདུག འདྱི་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོཚོར་མ་སོང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལན་འདེབས་བད་ེའཇགས་ནང་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ཁ་ཆག་ས་རལ་ཚང་མ་
སྤུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སློབ་གྲྭའྱི་མཚན་སན་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད་ལ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོའྱི་མྱི་ཚེར་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་སྱིག་འཛུགས་དེས་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་གནང་མ་གཏགོས་རྐུ་
མ། ཇག་པ། ཁམ་པ། བཙན་གཡེམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིར་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན་སློབ་གྲྭ་དེའྱི་མཚན་
སན་ལ་གནདོ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། ཁ་སང་ཐ་སད་སྐོར་བཤད་སོང་། གོག་ཀླད་ཟེར་བ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚང་མ་འབྲས་རྡལ་ཟ་མཁན་རང་
རང་རེད། མཐོང་མ་མོང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་བར་བོད་ནང་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་ཟེར་རྒྱུ་དང་གོག་ཀླད་ཡོངས་གགས་རེད་མ་གཏོགས། 
རྱིས་འཁརོ་ཟེར་བ་ད་ེགསར་དུ་བྱུང་བ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 སློབ་ཕྲུག་གྱི་སློབ་ཡོན་དང་བད་ེསྡུག་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་དྲང་པ་ོབས་ཡྱིན་གསུངས་
གནང་སོང། དྲང་པ་ོར་བ་ནས་གནང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་བནོ་ཁ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་སདོ་མཁན་གྱི་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་
བོན་ཞྱིག་ལ་སན་ཞུ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་བོན་ད་ེདང་མཉམ་དུ་མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོའང་ཁ་ཤས་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་
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ལྟོས་པར་ངས་ག་ོཐོས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་ལས་བེད་གཅྱིག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་བཏང་འདུག ད་ེབདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་
ཏ།ེ དརེ་ངསེ་པར་དུ་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
 ཁ་སང་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་ལས་ཤག་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཞུ་ཡོང་དུས། ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་གྱི་གང་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ང་ཚ་ོམར་ནས་ཡར་ཡོང་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། བང་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས། ཧ་ལམ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ནོར་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོབཤད་སོང། ད་ེཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ད་ེཚ་ོཕགོས་བསོད་དུ་འག་ོབའྱི་དགོས་པ་གང་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་འགེལ་འཆད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་ཚོས་གནས་སོ་
སོའ་ིབད་ེསྡུག་ཞུ་ཡོང་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་སྤུངས་ཡོང་དུས་མ་འགྱིག་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོབཤད་ནས་མར་ནས་ཡར་འག་ོསྟངས་བང་
རྱིམ་ཡོད་པ་རེད་ད་ོཞེས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོར་མཐོང་ཆུང་བས་པ་ལྟ་བུ་ངས་མཐོང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཅྱིག་ད་ེརདེ། གཉྱིས་ནས་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྱིགས་ལམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཆུ་ཚོད་ ༢་་་༣་་་༤ རྱིང་ལ་རྱིགས་ལམ་ཐད་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་ཡོད་མདོག་མདོག་བས་པ་འདྱི་ཆུ་ཚོད་ ༢་་་༣ གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ད་ེཚ་ོསློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ད་ོསང་གང་འདྲ་ཞུ་
དགསོ་པ་རེད། ང་མྱི་ལ་ོངག་གྱི་རྱིང་བསད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དག་ེརྒན་ནང་ལ་ད་ོསང་མེད་པ་རདེ་ཟརེ་ན་དངསོ་གནས་ཡྱིན་སྱིད། 
ད་ེཚརོ་རྒྱབ་སརོ་མདེ་ཅསེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་
མ་གསུམ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྐར་མ་ཁ་ཤས་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གསུམ་ཟྱིན་སོང། བཞུགས་རོགས་གནང། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཡང་བསར་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ཡོད་པ་མ་རེད། 
བཞུགས་རགོས་གནང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བལ་ཡུལ་ཁག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ཁག་བཞྱི་
ཡོད། ད་ེརྣམས་རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསློབ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་འབྲྱིང་སློབ། ད་ེབཞྱིན་སངོ་བཙན་སློབ་གྲྭ ཨ་ཏྱི་ཤ་སློབ་གྲྭ་བཅས་སློབ་གྲྭ་ཆནེ་
པ་ོབཞྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཕར་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཀྱི་སློབ་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ རེད། ས་
གནས་ཡུལ་མྱིའྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ནང་ཆགས་ཚར་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་རང་གྱི་སློབ་མ་དའེྱི་ཧ་ཅང་
གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཆགས་ནས་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཁ་ོརང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཕ་མ་ཚོས་
གང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ན་ང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གངས་ཉུང་ཆགས་ནས་ཐ་ན་ཟ་མ་ཟ་ལུགས་ཡན་ཆད་
ད་ེམྱི་རྱིགས་གཞན་པའྱི་ཤུགས་རནེ་ཐེབས་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲ་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་དཔེར་
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ན། ཨ་ཏྱི་ཤ་སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་ཁ་རང་གསོའ་ིསྒང་ལ་ཡག་པ་ོཡོད་འདུག ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་
ཕལ་ཆེར་སྒ་ོརྒྱག་གབས་རྒྱག་གབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག ཕྱིའྱི་མཐུན་རེན་ཡྱིན་ནའང་ས་ོབ་ོདང་། ནང་སློབ་ཕྲུག་གྱི་
གངས་ཀ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སློབ་ཕྲུག་ ༣༠ ཡན་མན་ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་ཕར་བལྟས་ན། 
དབུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རེད། གང་སར་འབོད་བསྐུལ་སབས་འཇུག་ཞུས་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་བལྟ་སྟངས་ཤྱིག་གྱིས་རང་སངོ་གྱི་ས་ེཚན་འདྲ་བ་ོཞྱིག་གྱི་ངང་ནས་ཕར་བཞག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་ཀྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ང་རང་ཚ་ོབལ་ཡུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ཐགོ་མར་སུད་སྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་
གཙ་ོབ་ོབས་པའྱི་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི་དགོས་པ། དམྱིགས་ཡུལ། ར་ེབ་འདྲ་གང་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ་རང་ལ་ཡོད་
པའྱི་སབས་བཅོལ་བ་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་བཞག་པ་གཅྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་
རྱིགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ད་ེདང་། བོད་སློབ་ཚ་ོཨང་དང་པ་ོབཞག་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་རང་
ཚ་ོཡུལ་མྱི་གཞན་པར་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སོར་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོརེད། བམས་སྱིང་ར་ེབང་ཆུབ་སེམས་གང་གྱི་ཐད་
ནས་ཡག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་སློབ་མ་ཚོར་འཐུས་ཤོར་བཏང་ནས་གཞན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཅྱིག་བེད་
བསད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་གང་འདྲ་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན་གཅྱིག་བེད་རོགས་གནང། ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་སློབ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཐེངས་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གསུངས་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེཚ་ོཕར་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལམ་དང་ལུགས་སལོ་ད་ེཏགོ་ཙམ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་ཞྱིག་བྱུང་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གང་རདེ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་
ང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་སླབོ་མ་ལ་ོན་ ༢༠ ནས་ ༣༠ བར་གྱི་སློབ་མ་ཚརོ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིཕ་སྐད་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རདེ། གང་ཡང་ཀློག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད། རེས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་
ཚདོ་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
 
 


