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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྲི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དང་། བཀའ་

༡༌༌༌༥༢

ཤག་གྲི་གསལ་བཤད་ལན་འདླེབས་མུ་མཐུད། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།( ༡ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་

༢༡ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་གཉྲིས་པ།) ( ༢༢ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་གསུམ་པ།) ( ༢༣ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་བཞྲི་པ།) ( ༤༤ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་ལྔ་པ།)

༢

སྲི་འཐུས་སླེར་གྲི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ།( ༥༣ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢

༥༣༌༌༌༥༦

༣

ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པའྲི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་།( ༨༠ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་གཉྲིས་པ།)

༥༧༌༌༌༩༢

༤

གཞུང་འབླེལ་སྲིག་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། ལས་བླེད་འདླེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྲི་སྲིག་

༩༢༌༌༌༡༡༤

ཉྲིན་གྲི་ཐུན་དང་པོ།)

གཞྲི། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ།( ༡༡༡ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་གསུམ་
པ།)

༥

གཞུང་འབླེལ་སྲིག་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ལས་ཤག་དང་

༡༡༤༌༌༌༡༢༢

༦

གཞུང་འབླེལ་སྲིག་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བོད་མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྲི་ལས་བླེད་ལས་

༡༢༣༌༌༌༡༢༥

བགྲླེས་ཤག་བགོ་འགྲླེམས་ཀྲི་སྲིག་གཞྲི། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ།

དོན་གཟླེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟླེངས་རྟགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྲི་སྲིག་གཞྲི། བརོད་པ་དང་པོ། ཡྲིག་ཆ་
ཨང་ ༢༧ པ།

༧

གཞུང་འབླེལ་ཁྲིམས་ཡྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བོད་ཀྲི་གསོ་བ་རྲིག་པའྲི་ལྷན་ཚོགས་ཀྲི་

༡༢༥༌༌༌༡༢༧

ཁྲིམས་ཡྲིག བརོད་པ་དང་པོ། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ།
༨

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྲི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་དང་། བཀའ་
ཤག་གྲི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད་བཅས། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།( ༡༤༢ ཕྲི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྲིན་གྲི་ཐུན་བཞྲི་པ།)

༡༢༧༌༌༌༡༦༧

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་མུ་མཐུད་ད་ལྟ་བགོ་གེང་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་ལྔ་པའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། གནད་དོན་ལྔ་པ་དེ་སེལ་ཀོབ་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་སེལ་ཀོབ་རྒན་གསོ་ཁང་དེ་རྒན་གསོ་ཁང་གཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་དཔེ་སོ་པོ ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་རེད།
ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒན་གསོ་ཁང་དེ་སོན་མ་བྱ་གསོ་ཁང་རེད། ད་ལྟ་རྒན་གསོ་ཁང་བཟོ་ཡོང་དུས་རྒན་

གསོ་ཁང་བྱ་གསོ་ཁང་ནང་བཞྱིན་ཆགས་འདུག་ཞེས་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་མྱི་མང་གྱིས་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་རེད་
ལབ་ན། ས་ཆ་དེ་ཆུང་ཆུང་དང་གུ་དོག་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒས་འཁོགས་དེ་ཚོ་ཕར་ཚུར་འགོ་རྒྱུར་ས་ཆ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་། དེ་
ལ་མ་ཎྱི་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་རྒན་འཁོགས་ཚང་མས་དགའ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག
དེའྱི་སོར་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁ་ཤས་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་དེ་སོ་པོ་ཆགས་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་

ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེའྱི་སོན་ལ་ང་ལོ་དྲུག་ཙམ་དྷ་རམ་ས་ལར་སོད་པའྱི་སབས་སུ་ངས་དེ་ཙམ་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད། དེའྱི་རེས་ལ་

ངས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁ་ཤས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། རྒན་གསོ་ཁང་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།
ཡྱིན་ནའང་རོགས་དངུལ་དེ་ས་གནས་རང་ནས་ཐབས་ཤེས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ནང་སྱིད་ལ་ཡར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། དེ་
ནས་བཀའ་འཁོལ ་མར་གནང་དགོས ་པ་ཞྱིག་སོན་མར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སོན་མ་ནས་དེ་ལྟར་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ནས་ས་ཆ་ཆུང་དག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཁ་སང་ཉེ་ཆར་རང་རྒན་

གསོ་ཁང་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ནང་སྱིད་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། རྒན་གསོ་ཁང་དེ་གཙང་མ་དེ་ཙམ་མེད་ཁར་གུ་དོག་པོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒས་འཁོགས་དེ་

ཚོ་རེད་མོ་རེད་རྒྱུ་རྱིགས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྡུམ་ར་དང་ཡང་ན་ལྟད་མོ་ལྟ་ས་དང་སྒྲུང་བཤད་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏོག་
ཙམ་སྱིད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དང་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་བྱེད་སབས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་

༢༠༡༧ ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལ་ ༥,༣༠༠,༠༠༠ ཙམ་འགོ་སོང་ཕྱིན་འདུག འོན་ཀང་ད་ལོ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་
༣,༠༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག འགོ་སོང་དེ་ ༢,༠༠༠,༠༠༠ ཙམ་མར་བཅག་འདུག དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་བཅག་ཡྱིན་མྱིན་དེ་
ངས་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ལོ་རེས་མར་རྒན་གསོ་ཁང་དེ་བཟོས་ཚར་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་དང་སོལ་རྒྱུན་གྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་བཤད་དགོས་བསམ་སོང་། སེལ་ཀོབ་ལ་ཞྱིང་འབོག་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་

གྱིན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཞྱིང་འབོག་སེ་ཚན་ནང་ལ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་
གནང་སོང་། དེའྱི་སབས་ལ་སོ་སོར་ཚོར་བ་ག་རེ་སེབས་སོང་ཟེར་ན། སོ་སོ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ཞྱིང་པ་ཞྱིག་གྱི་བུ་མོ་ རེད།
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སོལ་རྒྱུན་བཏབ་ས་སེལ་ཀོབ་ནང་ནས་ས་ཨེ་ཀ་ acre དྲུག་ཅུ་ཙམ་ང་ཚོའྱི་གོང་སེའྱི་ནང་ལ་བཏབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་
བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༢།༡༣ སབས་ལ་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ངོས་ནས་གོང་ཆེན་པོ་རག་ཡོད་པ་རེད།
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོལ་རྒྱུན་དང་པོ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་རྫས་ལུད་འདེབས་རྒྱུ་མེད་དུས་གོང་གུད་ཆེན་པོ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དཔེར་ན། ངང་ལག་ལྟ་བུར་སོར་མོ་ ༡༠༠ ཡྱི་འཚོང་རྒྱུའྱི་ཡོང་འབབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། བཙོང་པའྱི་སབས་ལ་སོལ་རྒྱུན་

བཏབ་པའྱི་སོར་མོ་ ༦༠ ཙམ་མ་གཏོགས་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་བྱས་ཏེ་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།

ང་ཚོ་ཚོང་བཙོང་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤
སབས་ལ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་གྱིས་དེ་ལ་དོ་སྣང་གཅྱིག་ཀང་གནང་མ་སོང་། ཁ་སང་ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་

མང་པོས ་གསུང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༣ ནས་གསོ་སོང་ལ་དོ་སྣང་སོད་མཁན་མྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱིས་ལོ་བཅུ་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེ་ད་རེས་ལུས་ལ་འགོ་ཚར་བ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཚོང་བཙོང་ས་ཚོང་ར་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་

ནས་འགོ་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་དང་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་མྱིག་བལྟ་དུས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་

འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། དེ་དངོས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་མཁན་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
རེད། སོ་སོའ ་ི གོང་སེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཞྱིང་འདེབས་མཁན་གྱིས་བཏབ་པ་མ་ཟད་གོང་སེ་གཞན་ནས་བོགས་མ་བངས་ནས་བཏབ་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདེབས་མཁན་དེ་ཚོར་དོ་སྣང་གནང་རྒྱུ། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ། དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་

ངས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་གཞོན་སེསཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཞྱིང་ཁ་ Acre་༡༥་
༢༠ འདེབས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་བསགས་བརོད་ཞུས། བྱ་དགའ་སད། དོ་སྣང་གནང་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཞྱིང་ཁ་
འདེབས་མཁན་མང་དུ་འགོ་བའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སེལ་ཀོབ་གོང་སེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་གོང་སེ་དེ་མཐོང་ནས་ཞྱིང་ཁ་

ལ་དོ་སྣང་སོད་མཁན་མང་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕར་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་
ཞྱིང་ཁའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དེ་ལྟར་ཆགས་བསད་ཡོད། མ་འོངས་པར་གཞོན་སེས་དེ་ཚོ་ཞྱིང་ཁར་དོ་སྣང་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།

ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བྱ་དགའ་འབུལ་རྒྱུ་དང་བསགས་བརོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། དེ་བཞྱིན་ལན་
འདེབས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་དང་འབོད་སྐུལ་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། ཐོག་མ་དེར་གཙོ་བོ་ང་ཚོ་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སོད་ཁང་

གསར་རྒྱག་སོར་ལ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་མེད་པའྱི་
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དཀའ་ངལ་ཛ་དག་དངོས་གནས་ཆགས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཁག་མང་པོ་འདུག སེ་ར་ལྡུན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རེད། དེ་བཞྱིན་
དྷ་རམ་ས་ལ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཁག ལྡྱི་ལྱི་ཁག་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཁོང་རྣམ་པར་ས་གནས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་

མེད་པ་དང་སོད་ཁང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དངོས་གནས་ཛ་དག་དང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག ཁོང་ཚོ་རྣམས་ལ་མགོ་བཅུག་ས་ལྟ་བུའྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་སྦྱར་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
དེ་ས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ་ཡར་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་བའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རེ་བ་དང་སབས་བཅོལ་

ནས་སེབས་པ་རེད། དེང་སང་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་བ་རྣམ་པ་ཚོ་ནྱི་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་དང་སྣེ་ལེན་བྱེད་མཁན་དང་། དེ་བཞྱིན་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ཡོད་
བསམས་ནས་སོ་སོའ ་ི ཕ་མ་དང་བོད་ལོངས་ཁ་བ་ཅན་བཞག་ནས་དེར་ཕེབས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོར་ང་རང་ཚོས་བདག་འཛིན་
གནང་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ཁག་ཅྱིག་ནང་ལ་སར་ནས་འབྱོར་བའྱི་ཁ་འཐོར་ཅན་གྱི་མྱི་མང་
མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ས་གནས་ཁག་མང་ཆེ་བ་ལ་སོ་སོའ ་ི ཁུངས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ ་ི འཚོ་བའྱི་དོན་དུ་ས་ཆ་གཞན་པ་ལ་
ཁ་འཐོར་བྱས་ནས་ལྷག་སོད་མཁན་དེ་ཚོར་ཆ་ཚང་གང་ལྟར་སན་ཞུ་སེལ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་འབྱོར་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཉམས་ཞྱིབ་དང་རོག་ཞྱིབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་སྟེ་དངོས་གནས་དགོས་མཁན་རྣམས་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱར་
ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཛ་དག་ནང་གྱི་ཛ་དག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་སྱིག་རྒྱུ་རེད།

དེ་ས་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ལས་འཆར་སྱིག་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ག་པར་ཞྱིག་ལ་བརྒྱབ་དགོས་འདུག གང་འད་ཞྱིག་

བྱེད་དགོས། འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་སྟངས་སོར་ལ་དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏྱི་ཛུ་ཕོགས་ལ་ཡང་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་ཕེབས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་བསམ་བོ་བཏང་
དུས་ཕ་གྱིར་ས་གནས་ཁག་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ་སོ་སོ འ ་ི འཚོ་བ་སོང་མ་ཐུབ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་

ཆགས་དུས། ང་ཚོས་གསར་འབྱོར་དེ་ཚོར་ཕར་ས་གནས་ཁག་ཐག་རྱིང་པོ་ལ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་མ་འོངས་པ་ལའང་
འདྱི་བསར་ཟློས་ནང་བཞྱིན་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་འགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་ནས་སྱིག་དགོས་
རྒྱུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་དུས་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བསམ་བོ་

བཏང་སྟེ། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་གོང་སེ་ཉེ་འགམ་ལ་ས་ཆ་གོང་ཆུང་ཆུང་ཡོད་ན། དངོས་གནས་ཁྱད་ལས་པ་
ཚང་མ་ལ་གོ་བསྡུར་ཡག་པོ་གནང་ནས་ཁང་པ་བརྒྱབ་དགོས་ནའང་རེད། གཞྱིས་ཆགས་གང་འད་ཞྱིག་ས་བརན་བྱེད་དགོས་

ནའང་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་མ་འོངས་པར་འགོ་ནས་ཡང་བསར་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མ་
ཆགས་ནས་ཐེངས་གཅྱིག་བྱས་བཞག་དུས་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་ཆགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེང་སང་ས་གནས་ཁག་མང་ཆེ་བ་

ལ་མྱི་འབོར་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་སོ་སོའ ་ི འཚོ་བ་སོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་བསད་དུས། སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྒྱ་གར་ཡོངས་གགས་ནང་ལ་རེད། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་

ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ལ་དགོངས་པ་སོན་ནས་བཞེས་ཏེ། འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་
དུས་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ། གོང་ཁྱེར་ཉེ་འགམ་ཞྱིག་ལ་བྱུང་ན་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་
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ཐོགས་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལའང་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། གོང་དུ་གསུངས་སོང་། སྟག་མཆོང་ས་ལ་ཝ་མཆོང་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རེད་ཟེར་ནས་ངས་སྟག་དེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་མཆོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བྱས་ནས་ཡྱིད་

ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་སེ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་ལ་སན་ཞུ་སེལ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག སན་ཞུ་སེལ་མཁན་
ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བང་བསྱིགས་ནས་གོ་རྱིམ་དེ་སོན་ལ་སུ་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ་དང་ཛ་དག་སུ་རེད་འདུག སྱིག་གཞྱི་དེ་
ཏག་ཏག་ང་རང་ཚོའྱི་སན་ཞུའྱི་ཐོ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཉར་མ་ཐུབ་ན། མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དཀའ་ངལ་

དང་རོག་ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་སོན་ལ་སུས་སན་ཞུ་བསལ་སོང་། ཛ་དག་སུ་རེད་འདུག འགའ་ཤས་ལ་ཡྱིན་ན་དཔལ་

འབྱོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་མཁན་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱར་སྟངས་གང་འད་བྱས་ནས་སྦྱར་དགོས་འདུག ཉམ་ཐག་རྱིགས་ཡོད་ན་
ཁོང་རྣམ་པ་ལ་མཐུན་རེན་གང་འད་བྱས་ནས་སྦྱར་དགོས་འདུག གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོ་ ༢༠༠༠་་་༢༠༠༨ བར་ལ་འབྱོར་ཡོད་པའྱི་ཁོང་
རྣམ་པ་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་འདུག དེ་ས་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭར་འགོ་བ་དང་། ད་ལྟ་ལོ་སུམ་ཅུ་ཡར་བརྒལ། ནང་ཁྱྱིམ་
འཛིན་དགོས་དུས། ད་ལྟ་མགོ་བཅུག་ས་ཞྱིག་དགོས་དུས། གནས་སབས་དེ་འགའ་ཤས་ལ་དངོས་གནས་ཛ་དག་ཆགས་འདུག
དེ་ཚོར་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གསོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་
བུད་མེད་ཀྱི་སོར་ལ་རེད། སྱིར་བཏང་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི ས་གསུང་གནང་སོང་། ངས་དེ་ལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་

མེད་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྨན་ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན།
སྨན་དེ་དུག་ལ་འགྱུར་འགོ་རྒྱུ་གསུངས་སོང་། དངོས ་གནས་ཕ་གྱིའྱི་གང་ཟག་ཐང་ཐང་ཞྱིག ་ལ་སྨན་སད་པ་ཡྱིན ་ན་དངོས ་

གནས་རེས་ལ་ན་གྱི་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། མྱི་ཐང་ཐང་ཞྱིག་ལ་སྨན་སོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱིས་ངོས་
འཛིན་བྱས་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་ འདུག་སམ། དེ་ཡང་སྱིར་བཏང་ས་གནས་ཁག་རེད། དབུས་ས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་།

མྱི་མང་རྣམ་པའྱི་བསམ་འཆར་གནང་བསད་དུས། འདྱི་ངས་ང་རང་གྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཙང་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དེ་
དང་འཕྲོས་ནས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་སོར ་ལ་གེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཏན་ཏན་རེད།
མཐུན་རེན་གང་སྦྱར་ཐུབ་པ་དེ་སྦྱར་ན་ཡག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་མཐུན་རེན་དེ་མང་དགས་པ་ཡྱིན་ན་དེང་
སང་གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་འདྱི། དཔེར་ན། ཨ་རྱི་དང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཕ་མ་དེ་ལོ་ཡར་བརྒལ་ཚར་དུས་རྒན་

གསོ་ཁང་ལ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བྱས་ནས་འཆར་ཅན་ནང་བཞྱིན་ཡར་བཏང་བཞག་རྒྱུ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་དེ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ག་ལེར་ག་ལེར་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས་པ་གང་

ལ་གང་འཚམ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ ་ི ཕ་མ་རྣམས་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་སེལ་ཐུབ་ཐུབ་བྱས་ནས་ལམ་ལུགས་སོལ་
ཆགས་མྱི་འགོ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་མཐུན་རེན་མང་པོ་ཞྱིག ་སྦྱར་དུས། སོ་སོ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོའྱི་པ་ལགས་དང་ཨ་མ་

ལགས་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་འདུག་པ་ལྟ་མཁན་ཡག་པོ་འདུག་བ་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་གོ་སབས་
འཛིན་སོད་མཁན་ལ་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་སོར་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་མྱི་ཞེས་པ་དེའྱི་འདོད་པ་ཟེར་བ་དེ་ཁེངས་རྒྱུ་མེད་པ་སོང་ཙང་། མཐུན་
རེན་ག་ཚད་འཛོམས་ཀང་ད་དུང་འགྱིགས་མ་སོང་ཟེར་བ་དེ་འཇྱིག་རེན་མྱི་ཡྱི ་ཆོས་ཉྱིད་ཆགས་པས། དེ་ལ་ང་ཚོས་ཆོས་ཀྱི་
བཤད་སྟངས་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་བསམ་བོ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ཚེ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་མ་

གཏོགས། མ་འགྱིགས་པ་དང་མ་མཐུན་པ་ལས་གང་སོང་དང་རྒྱགས་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིག་མྱི་ཡྱི་གཤྱིས་ཀ་དེར་མེད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་སྱིར་བཏང་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཉེ་བའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ལ་ང་རང་གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོར་བསོད་ཀྱི་གོ་སབས་བྱུང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་

ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་སྟངས་གང་འཚམས་ཧ་གོ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་
མཁན་གྱི་བོད་པ་ཟེར་ན་ཆོག ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
མང་ཆེ་བ་དེ་དངོས ་གནས་ཉམ་ཐག་རེད་འདུག་ཟེར་ན་ལྟོས་ས་ལྟོས ་འཇོག་གྱི་དབང་གྱིས་ཞུས་ན་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་

འདུག ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དང་པོ་རྒྱ་གར་ལུང་པར་སེབས་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱུས་མངའ་གཏན་ནས་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་གར་དུ་
སོད་མཁན་ཚང་མ་དཔལ་འབྱོར་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བོད་ནང་སོད་སབས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོ་དེ་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་མཁན་རྣམས་གང་ཅྱིའྱི་
ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་ང་ཚོས་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་ རེད་སམ་པའྱི་བསམ་བོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཏེ། ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དུ་བསད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་བྱེད་པའྱི་རྱིང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དེ་དག་གྱི་གནས་
ཚུལ་མཐོང་ཡོང་སབས་སེམས་པ་སོ་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན།

ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་སེབས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་

སྟངས་ཐོག་སོ་སོའ ་ི རྐང་པའྱི་སང་གང་འཚམས་ལངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ར་བའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་

རང་དབང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བརྒྱ ་ཆ་
ཞྱིག་སོར་བ་ཡྱིན་ན་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ལས་ཡག་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་

ཐོག་ནས་བལྟས་དུས་གཞྱིས་ཆགས་གནས་བབ་དེར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་གནས་བབ་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་
ཁང་དེ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་མ་སོང་ཟེར་ནས་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། གང་ལྟར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བཞེས་ནས་བཙན་
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བྱོལ་ནང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་བརན་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གཞྱིས་ཆགས་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་

ཅྱིག ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག ་སྱི་ཡོངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས ་དགོས ་པ་ཞྱིག ་ཆགས་འདུག་ཟེར ་ནས་གསལ་
འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཉམ་ཐག་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོང་དུས་ཉམ་ཐག་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་དཔེ་མང་པོ་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་

ན་ནྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ཞུས་ཡོད་བསམས་སོང་། ང་རང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གྱིང་ས་ཆ་དེར་
འགོ་སབས་སྱིར ་བཏང་ཚང་མ་ཉམ་ཐག་ལྟ་བུར་ཆགས་བསད་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་

མཁན་གྱི་ཉམ་ཐག་དེ་ཐོ་གཞུང་ནང་གོང་པ་དེ་ཡྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཁོས་ཀ་བཟང་ཤོས་དེ་ཚུད་འདུག དེ་ལ་དངོས་གནས་ཉམ་

ཐག་ཡྱིན་མཁན་དེ་ཚོས་མྱིག་ཆུ་བཏང་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱི་འོག་ཏུ་ག་རེ་ཡྱིན་ཡང་དཀའ་
ངལ་སེལ་གྱི་རེད་བསམས་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁྱེད་རང་ཚོས་གཡས་དགའ་གཡོན་འཁྱོག་གྱི་

ལས་ཀ་ལས་ནས་ང་ཚོའྱི་གོང་ཚོ་ཡྱི་ནང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ཡག་ཤོས་དེ་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཕོགས་རག་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཉམ་ཐག་

དངོས་གནས་ཡྱིན་ཡང་ཕོགས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་མྱིག་ཆུ་བཏང་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག སབས་དེར་ང་དང་མཉམ་དུ་ཕག་
སེལ་སྱི་འཐུས་ཡོད་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་དེ་ག་རང་གྱི་ཤ་བ་ར་གསུམ་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁོ་རང་ཡང་ཡོད།

སབས་དེར་ཁོ་ལ་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་འདའྱི་བྱས་ན་ཡག་པོ་མ་རེད་
ལ་དང་པོ་ཡང་མ་རེད། ངས་དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད་ལབ་དུས་སོན་མ་ནས་དེ་ལྟར་ཆགས་འདུག་པས། དེ་ལ་འགྱུར་

བ་གང་ཡང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་། སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཤ་བ་
ར་གསུམ་ཁུལ་གྱི་ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གྱིང་གྱི་གོང་པ་དེའྱི་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡག་ཤོས་དེ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ནང་ཚུད་

པ་དེ་ད་དུང་བསད་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་གལ་ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བ་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་སོགས་ལ་མྱི་མང་གྱིས་ཡྱིད་ཆས་བརླགས་ཏེ་ད་ནྱི་ཆོ་མྱི་འདུག ཁོང་ཚོར་དང་པོ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཕར་གནང་
རྒྱུ་ཆུང་ཆུང་ལས་མེད་ཀང་མྱི་མང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བརླགས་ཚེ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ཁྱོན་ནས་འགྱིགས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་པའྱི་
ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་དེ་མར་མཇལ་བའྱི་གོ་སབས་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་གྱི་

ཤོག་གངས་དེ་ཏག་ཏག་དན་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་སེམས་ནང་ཤར་བསད་པ་ག་རེ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

དངུལ་ཚུར་བསྡུ་དགོས་པ་དེ་འདར་བསྡུ་མ་ཐུབ་ནས་གང་ཟག་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་སོགས་གང་ལ་ཡོད་པ་རད་མ་ཆོད་པ་དང་། དེ་ཡྱི་
ནང་མྱི་རྒས་འཁོགས་ཡོད་མཁན། ཉམ་ཐག་དངུལ་རག་པ་དེ་དག་ནས་ཡར་འཐེན་པ་དེ་འད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མཐོང་སོང་། དེ་ཡང་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མྱི་འདུག་སམ་ནས་གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གང་ཟག་དེ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། འདྱི་ལ་
ཡོད་མཁན་གྱི་རྒས་འཁོགས་ཨ་མ་དང་སྤུན་མཆེད་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་འཚོ་སྣོན་ཏོག་ཙམ་རག་པ་དེ་ཡྱི་ནང་ནས་ཡར་བསྡུ་ཡྱི་འདུག
དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོང་དུས་གང་ཟག་དེ་རད་ཆོད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། མྱི་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕྱིན་ཚར་བ་
རེད། དེས་གཉེན་ཚན་ཉམ་ཐག་རྒས་འཁོགས་ཤྱིག་འདུག དེ་ལ་ཟླ་བ་རེར་ལྟོ་དོད་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ནས་ཡར་འཐེན་བསད་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ལ་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་འཕྲད་པ་སོང་ཙང་དེ་ལྟར་མ་གནང་ན་བསམ་གྱི་འདུག དོ་བདག་ལག་
ནས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཉམ་ཐག་ལག་ནས་ཡར་བངས་པ་དེ་ཡག་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།

དེ་ནས་ནང་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོང ས་ཀྱི་ཤྱིང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་རུལ་ཚར་བ།

རྱིལ་ལ་ཉེ་བའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་བ་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ད་ནངས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་
གནང་བར་བརེན། སྱིར་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་ལུང་པར་ཤྱིང་སོང་གཅོད་ཆོག་པ་དང་མྱི་ཆོག་པ། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལྟར་ཆ་ཚང་མྱི་ཤེས་ཀང་གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། སྱི་འཐུས་ལས་
ཤག་འགམ་གྱི་ཤྱིང་སོང་དེའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་རུལ་ཚར་བ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། མྱི་མང་
པོ་ཡར་མར་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཁེལ་ཡོད་རེད། ཧ་གོ་མཁན་དེ་ཚོར་སད་ཆ་དྱིས་དུས་དང་པོ་ནས་ཤྱིང་སོང་བཏུབ་ཀྱི་ཡོད་

ཟེར་ནས་དེ་འདའྱི་སན་ཞུ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱིའི་མྱི་ལ་ཉེན་ཁ་འདྱི་འད་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ར་བར་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱད་ཅུ་རུལ་ཚར་འདུག འདྱིའྱི་འཁྱིས་ལ་གོག་སོང་ཡོད་པ། མྱི་མང་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོ་མང་པོ་

བགང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་མྱི་མང་གྱི་ཚེ་སོག་དང་འབེལ་བ་ཡོང་ཙང་། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་
ཐོག་ལ་ཡང་བསར་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ན་ཕན་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་ས་གནས་དེ་འད་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད་མོད། སྱིར་

བཏང་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོའ ་ི ནང་རྒན་གསོ་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོའྱི་ནང་རྒས་འཁོགས་མང་པོ་
ཧ་ལས་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྟ་རོག་རབས་དང་རྱིམ་པ་དང་འགོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་
ཞེ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ལ་གནང་ལོས་དགོས། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་ལས་རྒྱུ་འབས་ཁས་ལེན་མཁན་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་

ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་གྱིབ་སོའ ་ི འོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་འཚོ་བཞྱིན་ཡོད་ཙང་། ང་རང་
ཚོའྱི་མྱི་རབས་རྒན་པ་དང་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་སོགས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་ཁོང་རྣམ་པར་ལྟ་རོག་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་བསམ་བོའ ་ི ཐོག་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་མ་ཐུབ་ཚེ་དཀའ་ངལ་དེ་ཆེ་རུ་ལས་

ཆུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན་རྒས་འཁོགས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པར་སོ་སོར་བུ་རྒྱུད་མེད་མཁན་
ཧ་ལམ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་སམ་གྱི་འདུག བུ་རྒྱུད་དེ་དག་ཀང་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད དེ་ཚོའྱི་བསམ་བོའ ་ི ཐོག་
སོ་སོའ ་ི ཕ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཕ་མ་ནྱི་ར་ཆེན་པོ་ཅྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ཚེ། ཕ་མ་དེ་མ་གོངས་

བར་དུ་སོ་སོའ ་ི འཁྱིས་ལ་བཞག་ནས་བདག་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་སམ་པའྱི་བསམ་བོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་རྣམས་རྒན་གསོ་ཁང་དུ་

ཅྱི་ཙམ་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཀང་སོ་སོའ ་ི བུ་རྒྱུད་ཀྱི་རར་བསད་ཚེ་སེམས་པ་སྱིད་པ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་
བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྱི་གཞོ ན་སེས་ཚོ་སོསོའ ་ི ཕ་མར་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་རྒྱུ་དེ་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་མའྱི་དབང་བོ་དེ་ཚོ་ཉམས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བུ་

རྒྱུད་ཀྱི་དོན་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཏེ་ཤྱི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་གནས་སབས་སུ་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་བང་བསྱིགས་
ནས་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ནྱི་འཇོན་ཐང་ཡྱིན་པའྱི་ཟོ་ལྟར་བྱས་ཏེ་འཚང་ཁ་བརྒྱབས་པ་དེ་སོ་སོའ ་ི བུ་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་མ་
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འདང་བ་འཐུས་ཤ ོར་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གོ་དགོས ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒན་གསོ་ཁང་དེ་དག་ཏུ་འགོ་
སབས་དངོས་གནས་སེམས་པ་སོ་བོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ལོ་རེ་རེ་བཞྱིན་རྒས་འཁོགས་མང་ནས་མང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས་བོད་གཞུང་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་སྦྱར་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། དེ་འད་ཞྱིག་གྱིས་འདོད་པ་ཁེངས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་

རད་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སོང་ཙང་། སོ་སོའ ་ི བུ་ཕྲུག་གྱི་བསམ་བོར་ཕ་མ་དེ་ར་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད་རེད། དེང་སང་གནས་སྟངས་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་ཧ་ལས་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ཕ་མ་
གཉྱིས་གསོ་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་སམ་པ་དེ་འདའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་དང་གནས་བབ་ཅྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་
རྒན་གསོ་ཁང་དུ་མྱི་མྱི་ཤོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ས་གནས་གང་སར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལས་ས་གནས་གཅྱིག་
ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མར་སོབ་གསོ་བཏང་བའམ་ཐབས་ལམ་གཞན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་
བྱས་ཚེ་རང་གཞན་གཉྱིས་ཕན་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ས་ཁང་

དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ཡོད་རེད་ལ། ས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོ་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་
དུ་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་བརན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་གསུངས་ནས་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཞྱིག་ཕེབས་

ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། དྱི་བ་དེ་གཏོང་རྒྱུར་ལྷག་པར་དུ་འདོད་པ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སོང་། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དེ་གཏན་འབེབས་བཟོས་ནས་
གཙང་མ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུར་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡང་སྱིམ་ལ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཕག་ལས་

དེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད་བས་ཧ་ལས་པའྱི་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་
དང་འཕྲོས་ནས་དྱི་བ་ག་རེ་དྱི་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན་ས་ཁང་དང་འབེལ་ནས་སྱིམ་ལ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཚེ་ད་ལྟ་མཚམས་དེ་ག་
བར་སེབས་ཡོད་རེད། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་ང་ཚོའྱི་ས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་བབ་

ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སེབས་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་རོག་གེང་ཆེ་བའྱི་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་
གཞྱིའྱི་སོར་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་རེད། མཐོང་ཕོགས་ག་རེ་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་
ས་ཁང་སྱིག ་གཞྱི་གཏན་འབེབ ས་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དྱི་བ་དེར་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད། སྱིར་བཏང་
ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་དེ་འདས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་མང་པོའ ་ི ནང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་མྱི་མང་གྱི་མཐོང་ཕོགས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ང་ཚོར་ཕན་པ་
ལས་ཀང་གོང་ཆེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མང་ཆེ་བས་ཕོགས་ལྷུང་དང་དཔུང་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་

ནས་སད་ཆ་མང་པོ་བཤད་བསད་པ་མ་གཏོགས་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་སད་ཆ་འཆད་མཁན་དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་
ཙམ་མཐོང་མ་སོང་། སྱིར་བཏང་གྱི་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གང་ཟག་དེ་དང་ང་རང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཇ་ཕོར་
པ་གང་གྱི་འབེལ་བ་མེད། རྒྱུ་ཕར་འདེས་མེད། ཟས་ཚུར་འདེས་མེད། སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་བསམ་བོ་མ་བཏང་པར་

སྟབས་གང་བདེ་དང་ཉྱི་མ་གང་འཁྱོལ་གྱི་བསམ་བོ་བཏང་ཚེ་སད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་ཚིག་ཅྱིག་མེད། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་
མཁན་ཁོ་རང་གྱིས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཚང་མ་སྱི་རྒྱུ་སེར་
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བདག་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ན་ཁོ་རང་གྱི་ཁེ་བཟང་རེད། ང་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། ངའྱི་འགམ་ནས་སར་གཅྱིག་ཁྱེར་འགོ་ཡྱི་མྱི་

འདུག ང་ཚོའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་གལ་ཆེན་འདྱི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའྱི་རྱིང་གཡས་
སོར་གཡོན་སོར་བྱས་ནས་བཙུགས་བཞག་པ་འདྱི་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་། མྱི་མང་གྱིས་གུས་བརྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་མྱི་

ས་ཡ་དྲུག་གྱི་བོ་གཏད་བཅོལ་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་སམ་ནས་བསམ་བོ་དེ་ཁྱེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ཡང་། ད་ནས་བཟུང་འདྱིའྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་མང་པོ་ བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་ཞུས་ན། ད་ལོ་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་དེར་སོང་བཙན་གྱི་གཟེངས་རགས་དེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
དེ་འད་སོང་ཙང་། ངས་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་མཚོ་བསམས་ནུས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཉ་མོ་ཤྱི་མྱི་ནུས་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་ཟེར་ནས་དཔེ་དེ་དངས་ནས་ངས་བཤད་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་བོད་གཞུང་གྱི་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་
རྣམ་པར་ཁྱད་པར་མེད་ན་ང་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ཆྱིག་སྱིལ་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡྱི་ཆོལ་

ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ས་ཡྱིག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འབྱོརབ་དང་སན་ཞུ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་བརྒྱབས་
ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཐད་ཀར་གོ་བསོན་སོབ་གསོ་མ་ཤེས་ན་མ་གཏོགས་བྱས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་

སུ་མྱི་མང་པོས་བཤད་ཀྱི་འདུག ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་རེད། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱས་ཡོད་ན་ཡོད་པའྱི་
གསལ་བསགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། མེད་ན་མེད་པའྱི་གསལ་བསགས་བྱེད་དགོས། ག་རེ་དྱིས་ཀང་ལན་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་ཀྱི་ལན་མྱི་འདུག འདྱི་འདའྱི་ངང་མྱི་མང་ལ་དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་

ཟེར་ནས་དེ་འད་གསུང་གྱི་འདུག སོང་ཙང། ང་རང་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལན་ག་རེ་སད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་
ན་དོགས་པ་གང་ཡང་མེད། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཆེས ་
མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཅད་ཁ་བཏང་ནས་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་བོ་གཏད་བྱེད་མཁན་གྱི་

གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང། དེ་ཚོ་ལབ་མཁན་རྣམས་བསམ་ཚུལ་མ་འད་བ་ཏོག་ཙམ་འདུག སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་རང་
རེད་ཟེར་གྱི་མྱི་འདུག དེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀྲུག་ཤྱིང་ཧ་ལས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་གྱི་འདུག

ཡྱིན་ན་ཡྱིན་པ་དང་མྱིན་ན་མྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད ་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་བཤད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང།
ང་ནྱི་དེ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ཀང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་དེའྱི་འགེལ་བཤད་དེ་

ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལོའ ་ི ལོ་འདྱི་ལ་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་དེ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་སོང་བཙན་སྱིང་སྟོབས་ཀྱི་
གཟེངས་རགས་དེ་གནང་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུར་ཁྱོད་རང་ཚོས་རེ་བ་མང་པོ་བརྒྱབས་བསད་
པ་དེར་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཞེས་པ་དེ་ཡར་ཐུག་སར་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེ་མ་

གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་འགྱིགས་བསད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོར་སད་བརྒྱབས་ཀང་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རེས་སུ་ཁྱེད་རང་ཚོས་འདྱིའྱི་སོར་ཡྱི་གེ་གཏོང་བ་སོགས་
འད་མྱིན་བྱས་ཚེ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཞུ་སྱིང་འདོད་སོང་།

ང་རང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་ལ་བཞག་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མང་གཙོ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ལ་འགོ་

དགོས་རེད་ཟེར་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཡྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཡྱི་ལམ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཤག་བྱས་ཏེ་གང་ཟག་

རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སྱི་འཐུས་ལ་འཛུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་ལོ་རྱིམ་པས་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་འགོ་ལ་བཞུགས་མཁན་
རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་། གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་བསྟར་སྟངས་དེ་དག་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་

གང་ཆེན་གྱི་སོ་ནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ནང་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་ཡོད་ཀང་ཆད་པ་མེད་
པ་དང་། གཤམ་འོག་གྱི་ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སོར་མོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚང་མྱི་ཚང་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་

འདུག་ཟེར་ནས་འཕུད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ང་ཚོར་ཆེ་ནས་ཆེ་རུ་དང་གསལ་ནས་གསལ་དུ་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་
ཡང་ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་ལས་རྒྱ་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ལྟར་འད་
ཆགས་པོ་ཞྱིག་བཤད་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད་བ། རོག་རོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་

རྣམས་མྱི་མང་གཉོམ་ཆུང་དེ་ཚོར་སྡུག་པོ་གཏོང་བྱེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་
བྱེད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གང་ཟག་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་གཟེངས་རགས་སད་པ་དེར་ཧ་ལས་པའྱི་བོ་ཕམ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
མ་འོངས་པར་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་གསལ་བཤད་དགོས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཡོད་ཚེ་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དུ་རྒྱུགས་ཤྱིག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་གནང་སྱིད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་སོང་བཙན་གཟེངས་
རགས་དེ་འད་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལས་སོས་པས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ཞུས་ཚར་བ་དེ་ཞུས་ཚར་བ་རེད། ཡང་བསར་ལྡབ་སོར་མེད་པར་གནང་རོགས། ར་
བའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་འཕྲོས་ནས་གནང་བ་རེད། ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་དེ་བསྡུས་པ་དང་ལྡབ་
སོར་མེད་པར་གསུངས་རོགས།
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ས་ཁང་རང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ལས་ཀག་ཀོག་མེད་པར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ཕག་ནས་གནང་གྱི་འདུག དེ་འཛམ་གྱིང་དུ་མཐོང་བསད་པ་ཞྱིག་

རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱེད་མཁན་འདྱི་ལ་ཡོད་ཚེ་དེ་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་རེད། དེ་ག་ཙམ་ཕྱི་ལོགས་སུ་བཏང་བ་
ལས་ནང་དུ་གནང་མེད་གསུངས་ཡོད་ཚེ། འཛམ་གྱིང་གྱིས ་མཐོང་བ་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ཕག་ནས་གནང་གྱི་
འདུག་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གང་ལྟར་ཡང་སྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། ཡོངས་གྱིང་སོབ་

གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལག་འཆང་ཕོད་སོང་ངམ་མ་སོང་། དེའྱི་སོར་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ལན་གསལ་
པོ་གསལ་རང་དགོས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན ་མཆོག
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་ཟག་དང་དེ་འད་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་དགའ་ལྡན་ཕོ་
བང་གྱིས ་ཕུལ་བ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལབ་དུས་ཞུ་ས་དེ་གང་ཡྱིན་ཤ ེས ་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་། ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་སོན་འཛུགས་བྱས་པའྱི་ཚིག་སྦྱོར་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས་
དགོངས་སེལ་མ་ཞུས་བར་དུ་ཚོགས་འདུར་བཅར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོན་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ད་གོས ་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལས་རྱིམ ་རྣམ་གཞག་ཟེར་བ་དེ་མཁྱེན་

དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོགས་གཙོའྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་སྱི་འཐུས་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གསུང་རྒྱུ་
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བསད་ཡོད་མ་རེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོགས་གཙོས་ངོས་ལེན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་གནད་དོན་གང་ཡྱིན་མྱིན་དེ་འདྱི་དང་འདྱི་ཞེས་ཏན་ཏན་བཤད་པ་མེད་ཙང་། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་དེར་ངོས་ལེན་ཡོད་མེད་གང་ཡང་ཞུས་མེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་གནང་སོང་། དང་པོ་དེར་ (Nelamangalam) གྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་སོར་ལ་རེད་འདུག འཛིན་སོང་དང་མཐུན་རེན་

གནང་སྟངས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ཕ་གིའི་མཐུན་རེན་དང་ཚུར་ཕྲོགས་ཀི་ཆ་རེན་འགྱིག་
གྱི་འདུག་སྟེ་འཛིན་སོང་དང་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་སེམས་ལ་
བཞག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་ Yoga དང་སོམ་རྒྱག་སྟངས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྐུ་

གཟུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་སོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བསམ་བོ་ཞྱིག་
གཏོང་གྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་བཟང་ཞན་དང་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་མྱིན་གྱི་སོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ར་

བའྱི་མཉམ་འབེལ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། བཟོ་གཞྱིས་ཁག་ཚང་མ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་བསྣམས་ཕེབས། དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་རང་གྱི་
ཐོག་ནས་བཀའ་ཁོལ་གནང་བཞག་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ལས་དོན་དེ་ལྟ་བུ་ཐག་
ཆོད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞེ་དགས་བྱེད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་

སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་དགོངས་འཆར་འབུལ་སོད་མཁན་དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་དགོངས་པ་ལ་འཇོག་གྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཕ་གྱིའྱི་ལུགས་བསམ་ལ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བའྱི་ལན་འདེབས་དེ་ཅུང་ཙམ་འབྱི་སྟངས་

མ་འགྱིགས་པ་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་གཞྱིས་གོང་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་སྱི་མྱི་དང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་

ནང་ལ་འཐུས་མྱི་སེབ་མཁན་དེ་རྣམས་སབས་རེ་ཚོགས་འདུར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སབས་རེ་ཚོགས་འདུར་ཡོང་རོགས་
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བྱེད་ཀྱི་མེད་པ། ཡོང་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་ཕ་གྱི་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་བཞག་པ་དེ་མྱི་མང་གྱི་རྣ་བའྱི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་བླུག་

ཐུབ་མ་ཐུབ། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག སོང་ཙང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་མ་འོངས་འཐུས་མྱི་འདེམས་
ཕོགས་དང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འགའ་ཁུར་བྱེད་ཕོགས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས ་མར་ལམ་སྟོན་ལྟ་བུ་
ཕུལ་ནས་མ་འོངས་པར་འདྱི་ཚོ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཤར་བསོད་ཕེབས་ཐུབ་པར་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་
རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་ར་བའྱི་ཉམ་ཐག་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ད་ལོ་ཉམ་ཐག་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་

གང་ལ་གང་ཙམ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་རང་བྱས་ཏེ་ང་ལས་ཛ་དག་པ་གཞན་པ་ཡོད་ཀྱི་རེད།
སོང་ཙང་ང་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོ་ཁྱྱིམ་ཚང་ངམ་མྱི་གངས་བཅུ་ཙམ་

ཞྱིག་བྱུང་སོང། འདྱི་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁྱེན་རོགས་ཆེད་དུ་ངས་སན་གསན་ཞུ་ཐུབ་ན་དན་སོང། བསོད་ནམས་ཆོས་
སྱིད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱི་ས་ཆ་དེ་མན་ཇུ་ཊྱི་ལར་རེད་འདུག དེ་ནས་བསོད་ནམས་རོ་རེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་རེད་འདུག

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ཞྱིག་ལ་བཞུགས་གནང་གྱི་འདུག ཚེ་དབང་སོལ་མ་ཨོ་རྱི་ས་ནས་རེད་འདུག གཞྱིས་གོང་
གསུམ་པའྱི་ཁང་ལན་ ༩༡ རེད་འདུག བོ་བཟང་ནོར་བུ་ཨོ་རྱི་ས་ནས་རེད་འདུག གཞྱིས་གོང་གསུམ་པའྱི་ཁང་ལན་ ༩༠ ཐམ་
པ། པདྨ་མཁའ་འགོ་ཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས་གོང་གསུམ་པའྱི་ཁང་ལན་ ༡༤༢ ཀུན་དགའ་ལྷ་མོ་ཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས་གོང་གསུམ་པའྱི་ཁང་
ལན་ ༡༤༡ དབང་མོ། སེ་ར་ལྡུན་བརྒྱ་ཤོག་གཉྱིས་པའྱི་ཁང་ལན་ C༢༥ རེད་འདུག འཆྱི་མེད་དབང་ཕྱུག་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་

འཁྱྱིལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་རེད་འདུག བརྒྱ་ཤོག་གསུམ་པའྱི་ཁང་ལན་ ༡༡༨ རེད་འདུག ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་
དེ་རང་འཇགས་རེད་འདུག བདེ་ཆེན་ཆོས་སོན་ཤྱིས་ལོངས་ནས་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་བཅུས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སོང། སོང་ཙང་
ཁོར་རྣམ་པར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མཁྱེན་རོགས་ཡོང་ཕྱིར་སན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་གནང་བཞག་པའྱི་གྲུབ་འབས་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་

ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ངར་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐོའ ་ི ལོ་རྒྱུས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བལྟ་རྒྱུ་རག་མ་བྱུང། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསར་
དུ་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ་རེས་ལ་སན་གསང་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ས་

ཁུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་ནས་ལ་དྭགས་དེ་མཚམས་གཟྱིགས་གནང་སའྱི་ས་ཁུལ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་
བཟུང་ཡར་ལ་ཕེབས་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོའ ་ི ནང་ནས་སོ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་སོང། ར་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་

གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཁྱད་མཚར་བོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དཔེ་བཞག་ན་སེ་ར་ལྡུན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་སྡུག་ཤོས་ཤྱིག་གཞྱིས་ཆགས་
གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཉམ་ཐག་དང་དཔེ་བང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁྱད་པར་ཤོར་བསད་པ་དང་།

བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡྱིན་གསུང་སོད་མཁན་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་
དང་གནས་སྟངས་བསྡུར་ཡོང་དུས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཚད་སོམ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་འད་མྱི་འད་མང་པོ་ཞྱིག་རེད། ས་གནས་སོ་སོའ ་ི
གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཉམ་ཐག་དབྱེ་བ་ཕེ་རྒྱུ་ལས་དེའྱི་ཉམ་ཐག་དེ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ཞྱིག་དང་བསྡུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་
གནས་སྟངས་ཚད་མ་སོམ་པ་དེ་འད་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག
13

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་ལས་བསོམ ས་ཤ ོག་གངས་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་དེ་གནང་བའྱི་མཚམས་དེར་དེའྱི་ནང་

གསལ་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་གང་དང་གང་ཡོད་ནའང་ངེས་པར་དུ་བསྟར་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། བར་ལམ་ཡར་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཕེབས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀང་ཡ་གྱིར་ཕེབས། དེ་ནས་
བཀའ་གནང་རྒྱུར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ས་གནས་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད། མོ་ཊ་བཞག་དགོས་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་འགོ་ཆོག་གྱི་

མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་རེད་ཅེས་དེ་རྱིང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡ་
གྱིར་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་ཕེབས་རོགས་གྱིས། ཡ་གྱིར་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་
ཡོད་རེད་དེ་བཀའ་བོན་དང་མཉམ་དུ་བྱུང་ན་མ་འགྱིགས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་རེད་ཞུས་ན་ཡ་གྱིའྱི་བྱང་ཐང་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དེ་ཆ་ཚང་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཕེབས་ཚར་བ་ཡྱིན་

དུས་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱུས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ངའྱི་མཉམ་དུ་ཡོད་ན་མ་འགྱིགས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་
ས་གནས་མགོ་འཛིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་རྒྱས་དང་མཉམ་དུ་ཕེབས་རོགས་གྱིས། དེ་ཡང་མོ་ཊ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་
མ་རེད། དེ་ང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་དུས་སྦྱྱིན་བདག་དེ་ནང་སྱིད་
ཆགས་བསད་ཡོད་དུས་སྦྱྱིན་བདག་རང་ལ་བཞག་རོགས་གྱིས་ཞེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕ་གྱིར་ཕེབས་རྒྱུར་མོ་ཊ་གཏོང་

མཁན་བོད་པ་ཡྱིན་པ་དང་མོ་ཊ་ཡག་ག་ཞྱིག་ག་སྱིག་གྱིས་ཞེས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བཀའ་གནང་འདུག གནང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ཡ་གྱིར་དེ་ལྟར་གནང་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ཀང་། ཕལ་ཆེར་སྐུ་ངོར་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་དེ་ད་
ལྟ་གསལ་བོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྱི་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ APL དང་ BPL གྱི་ཟ་འབྲུ་ཡྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདྱི་ལྟར་ཆགས་བསད་ཡོད། APL དེ་

ཡྱི་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་ཆེ་བ་ཡོད་བསད་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་ངས་གོ་སྟངས་ནོར་མེད་ན་ APL ནང་ལ་ཟ་འབྲུ་ཡྱི་ལག་

འཁྱེར་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོར་ཐོབ་ཐང་ཆེ་བ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ལ་ཆུང་བ་རག་གྱི་ཡོད་རེད། BPL ཡོད་མཁན་ཟ་འབྲུའྱི་ཐོག་ཐང་ཡོད་
མཁན་དེ་ཚོར་ཐོབ་ཐང་ཆེ་བ་རག་གྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་ལ་དྭགས་ལ་ཕལ་ཆེར་ APL རགས་བསད་ཡོད་ན། དེ་ BPL རག་
རྒྱུར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་རང་ཁུངས་དང་། ས་གནས་གཞུང་བསོས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལྟོ་དོད་སར་གཅོག་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ར་

བའྱི་ནང་སྱིད་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ནས་རམ་ཁུག་ནང་ལ་རམ་པ་མང་ཉུང་གང་ཙམ་འདུག་ཅྱིག་བལྟས། དེ་ནས་བཀའ་
ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། བར་ལམ་ང་ཚོ་ཡ་གྱིར་འགོ་རྒྱུ་དེ་སབས་མཉམ་དུ་ཁེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་གང་

རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལ་དྭགས་ཀྱི་བྱང་ཐང་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དགུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བྱེ་བ་དྲུག་དང་
འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས ་

༢༠༡༤ གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བཟོས་བཞག་པ་དེ་ Jammu and kashmir ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཕག་ལེན་ཁུར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་གནས་སོར་ལ་ཡ་གའྱི་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་དང་ང་ཚོ་གཅྱིག ་

ཚོགས་ཐུབ་ན་ཞེས། ཡ་གྱིར་ར་བའྱི་ས་ཆ་སོད་རྒྱུ་དང་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགན་དེ་ར་བའྱི་ Jammu
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and Kashmir མངའ་སེ་ལ་འགན་ཡོད་རེད་ཀང་། དེའྱི་ནང་གསེས་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ Hill council ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་

དབང་ཆ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡ་གྱིར་ Hill councillor དེ་གཙོ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

ས་གནས་རྫོང་དཔོན་དང་ Tehsil Dhar དེ་དང་དེ་བཞྱིན་བོད་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆུ་དང་གོག དངུལ་ཁང་ནང་ནས་དངུལ་བུ་
ལོན་ལེན་རྒྱུ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཚང་མ་ཡར་བསངས་ནས་ཁྱོན་མྱི་ ༡༧ ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་བསོང་གནང་
རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཚོད་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཁེལ་བ་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སྟབས་

བསྟུན་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སྟབས་བསྟུན་ནས་ཁོང་ཚོ་ཚུར་ཕེབས་ཐུབ་ཟེར་བ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་
པོ་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་དེ་འད་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་བསྟུན་པ་རེད།

གཉྱིས ་པ་དེ་ལ་དྭགས་ལ་དུས་ཚོད ་འདྱི་འད་ཞྱིག ་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱད་པའྱི་ ཚེས ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ང་ལྷོ་

ཕོགས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱི་སོ་འབྱེད་མཛད་སོ་དང་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ Work shop དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་

ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ལ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བཅར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རེས་ཟྱིན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་
རེས་མ་ཟྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡར་སེབས་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཚེས་ ༦ ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལ་ཧྱི་མ་

ཅལ་ནང་ཡོད་བསད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཅུ་བཞྱི་ཡྱི་དེ་ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༨ ཙམ་ལ་ང་ཚོ་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་
ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་

༡༤ ཡྱི་དཀའ་ངལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ཁུལ་དུ་དོན་དག་གྲུབ་པ་གང་
ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་རེད། མ་གྲུབ་པ་ཡང་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། མ་གྲུབ་པ་དེའྱི་སང་ལ་བསར་དུ་ཁ་སྣོན་

དཀའ་ངལ་གསར་པ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ད་ཉེ་ཆར་ཚེས་ ༦ ལ་དུས་ཚོད་བཟོས་ནས། དེ་ལྟ་བུའྱི་དུས་ཚོད་མང་པོ་
ཞྱིག་གང་ལྟར་བསྟུན་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱུ་རེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ལ་བཅར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་ལྟར་

བྱུང་བ་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུར་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཡ་གྱིར་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འདྱི་ལྟར་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་རྒྱ་
གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ལ་འགོ་ཆོག་པའྱི་ངོས་སྦྱོ ར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་དུས་ཐོག་ལ་རག་མ་རག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་སེབ་གཅྱིག་ལ་མཉམ་དུ་གནང་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་འཁོད་པའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་མཇུག་སྱིལ་དགོས་པའྱི་ཆ་ནས་དེ་

རྱིང་སབས་འདྱི་ལྟར་ཁེལ་བ་རེད་མ་གཏོགས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དེ་ལྟར་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། རེས་མ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་སེམས་འཇགས་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།

དེ་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་དང་དེ་དག་ནང་གཙང་ས་མེད་པ་དང་ཆ་རེན་མ་འཛོམས་པའྱི་བཀའ་མང་པོ་ ཞྱིག་གནང་སོང་།

ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རེད། རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་གཞྱིས་ཆགས་རེ་རེ་ལ་རྒན་གསོ་
ཁང་རེ་རེ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འདྱི་ལྟར་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་
ཡྱིན། སོང་ཙང་དེའྱི་ཐད་ལ་རེས་མ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་རེས་མ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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དེ་ནས་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ གྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་ལྔ་རེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ཀྱི་

ནང་ལ་ས་ཡ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དེའྱི་དངུལ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེར་ད་ལྟ་གཅྱིག་དང་

གཉྱིས་ཞེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ལས་བསོམས་ལ་གཅྱིག་བལྟས་ནས་ཆ་ཚང་སན་གསན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། གཅྱིག་བྱས་
ན་དངུལ་ཡོང་སའྱི་ཁུངས་དེ་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ནས་ཞྱིང་འབོག་སེ་ཚན་དེའྱི་
ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་སོལ་རྒྱུན་ལ་དེ་ས་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ སབས་ལ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལས་གཞྱི་
དེ་ཧ་ཅང་དར་སེལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཏང་བ་རེད་ཀང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བརླག་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དཔེར ་ན་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་དང་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་

ནའང་བྱ་དགའ་གསོལ་རས་སོད་རྒྱུས་མཚོན་དེ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འད་བརམས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་སེམས་བཅང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

ར་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཞྱིང་པའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དོ་སྣང་བྱས་ནས་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་བྱེ་བག་པ་

ཡྱིན་ནའང་འད། མཉམ་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་པ་འད་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དེ་ཚོ་བྱེད་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ལོ་རེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་འབུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་རྱིགས་

གཅྱིག་ལ་སེད་ཀ་སད་མྱི་དགོས་པ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་གསུམ་སྣེ་སེལ་གྱི་སེད་ཀ་སད་རྒྱུ་བྱས་ནས་བུ་ལོན་
གཏོང་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོ་གཙོ་བོ་ཞྱིང་པ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཏན་

ཏན་ནན་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བསར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་ཉེ་འབེལ་མཚུངས་ཐོག་ལ་ས་ཁེ་པོ་ཁང་པ་སྤུས་དག་

པོ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག་ཀང་། ས་སྤུས་དག་ས་ལ་ས་ཁེ་པོ་ཞྱིག་རག་རྒྱུ་ཕལ་
ཆེར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། གང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་གྱི་རེད། དོན་འབས་
སོན་མ་སོན་ཟེར་བ་དེ་སོད་མཁན་དང་ལེན་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་དང་བསོད་ནམས། ཚེ་སོན་གྱི་བག་ཆགས་སོགས་མང་པོ་

ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་དུས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རག་གྱི་རེད་ཅེ ས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཀང་། གང་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་ཞབས་ཕྱི་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཐོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་གང་འབྱོར་བཞག་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པོ་བྱས་ནས་གོ་རྱིམ་ཚད་

དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་འཐོབ་འོས་མཁན་ཚོ་ལ་འཐོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཐོབ་མ་འོས་པ་ཚོ་ལ་འཐོབ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་
བར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་སེམས་བཅང་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་རང་ཚོ་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞེ་དགས་ཡོད་རེད། ཚོགས་པ་སོ་སོའ ་ི ནང་ལ་ལས་བྱེད་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལོ་གཞོན་པའྱི་སབས་སུ་ཚོགས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས། ལོ་རྒས་
ནས་འགོ་ས་སོད་ས་མེད་པའྱི་སབས་ལ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སོང་ཅྱི་ཡང་མེད་པར་དེ་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
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ཀྱིས་གཟྱིགས་དགོས་རེད་ཅེས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་གཡུག་རང་བྱས་པ་དེ་འོས་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་
དུས་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཡོད་སོད་མཁན་ཚོ་ཡྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཕག་ལས་གནང་བ་ནས་

བཟུང་དེ་མཐའ་མ་རྒས་ཡོལ་མ་ཐོན་པའྱི་བར་དུ་གཟྱིགས་སོང་གནང་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོར་ཁེ་ཕན་སད་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཡོད་
མཁན་ཚོས་སོ་སོའ ་ི དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་པ་བཙུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ།

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་
པ་དེབ་སེལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་དུ། ར་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་ཉམ་ཐག་ཅེས་པ་ཡན་ཙམ་མན་

ཙམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་བབ་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་
དུ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག
དཔེར་ན་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་ངའྱི་བཟོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མ་འོངས་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞེ་དགས་

འཆར་གཞྱི་འགོད་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་ཅྱི་ ཡང་མྱི་འདུག འོན་ཀང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་
ནས་འབེལ ་ཡོད་དེ་འདའྱི་མྱི་སྣ་མཁས་དབང་ཟུར་དུ་གདན་དངས་ནས་དང་པོ་ང་ཚོས་གཞྱིས ་ཆགས་འཛུགས་དགོས ་པའྱི་
དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ། བར་དུ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཡོད་མེད། ད་ལྟ་གཞོན་སེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་

ཐོན། ས་ཆ་སྟོང་པ་ལྷག་འགོ་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་དེ་
ཚོ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་ཆུང་སར་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡྱི་སྱིད་བྱུས་ཟེར་བ་འདྱི་གཏན་འབེབས་

བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ཕུགས་ལ། སྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་དེ་ལོ་ལྔ་རེད་ཀང་དེའྱི་རྱིང་ལ་འཕྲལ་སེ ལ་གྱི་
བོད་གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་གོ་སབས་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རེད་ཀང་། གལ་སྱིད་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་
སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་སར་ཡང་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སོད་དགོས ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་

འདས་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བསད་བཞག་པའྱི་གནས་བབ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོ ག་ལ་སོད་ཀྱི་
རེད་དམ། དུས་དང་འགྱུར་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུ་གནས་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་ འདྱིང་དགོས ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས ་

ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ USAID ཞེས་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་སོ་སོའ ་ི ནང་སོར ་སོད་བྱས་ནས་ལས་གཞྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་སོད་རྒྱུའྱི་ལས་ཚན་ཞྱིག ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག ་འགོ་

བཞྱིན་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལོ་ལྔ་བཅུ། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གདེང་ཚོད་ལྡན་པའྱི་
སོ་ནས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན་ཞུ་ཚོད་མྱི་ཐྱིག་ཀང་། གང་ལྟར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ས་བོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདེབས་ཐུབ་
རྒྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དེ་ནས་ཤར་ཁུམ་བུར་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡག་ཤོས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་གྱི་ ཁོངས་སུ་ཚུད་བསད་འདུག་

ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ངའྱི་དན་ཤེས་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཉེ་ཆར་ངེ ད་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཤ ར་ཁུམ་བུར་བསར་དུ་སོར་
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སོད་དུ་ཕེབས་ནས་སན་ཐོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་དེའྱི་ནང་དུ་འདོན་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་དེའྱི་ནང་
ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོའ ་ི ནང་དུ་ཚུད་བསད་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེ་ས་བཏོན་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རེས་ལ་གདོན་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གངས་སྱིད་ཀྱི་

ཤྱིང་སོང་དང་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སར་ཡང་འགེལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

དེ་ནས་རྒས་འཁོག ས་ཚོར་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ལས་

འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཕ་མ་བུ་རྒྱུད་གཉྱིས་བར་གྱི་འབེལ་བ་དང་

བྱམས་བརེ། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས། ཕྲུ་གུས་ཕ་མ་ལ་གསོ་སོང་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་མ་བྱུང་
ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ལ་སེབ ས་ཡོང་དུས་མྱི་མང་ཚོགས་ཆེན་སོགས་ཀྱི་སབས་སུ་ང་ཚོས་དེ་ཚོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་
ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའང་ས་གནས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་
བསོན་སོབ་གསོ་བསོན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཕར་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིམ ་ལ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག ་མགོ་བཙུགས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་

མཚམས་གང་ཞྱིག་ཏུ་སེབས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ལ་ལས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་སེ་ར་ལྡུན་གྱི་བར་དུ་སེབ ས་བསད་
ཡོད་རེད། སེ་ར་ལྡུན་གྱི་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་སོགས་གྱིང་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་

པ་དེ་མར་ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་དུ་མགོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་འོག་གབས་རང་ཡྱིན། དྷ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་
ས་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཞེ་དགས་ཡོད་རེད། སེར་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཡོད་རེད། སེར་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་དེ་ཚོ་ང་
ཚོ་འཛིན་སོང་ནས་དེར་བཟོ་ལྟ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ང་ཚོའྱི་ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་བའྱི་
ལས་ཀ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་དུས། ད་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ས་ཆ་དཔེར་ན་གནས་ཆུང་། དགའ་
གདོང་གྲྭ་ཚང་། སྨན་རྱིས་ཁང་། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་། དེ་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་དེ་བར་ལམ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་ས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་རོག་ག་མང་པོ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ལྷག་གྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ལྟ་བུའྱི་རོག་ག་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕལ་ཆེར་ཁྱིམས་ཁང་རང་ལ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་

གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ར་བ་རང་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིར་གཞུང་གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ས་ཆ་གང་ཡོད་
བསད་པ་དེ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་དེབ་སེལ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཞེས་ན་ནྱིང་སབས་

༡༢་་༡༣ པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་བཟུང་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་བ་རེད། འོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་བར་དོན་དག་གང་ཡང་སྒྲུབ་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་གང་རེད་འདུག་ཞུས་ན། གངས་སྱིད་དང་འདྱིའྱི་ཁུལ་གྱི་ཁང་པ་ཆ་ཚང་།

གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་། དགའ་གདོང་། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་། སྨན་རྱིས་ཁང་། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གང་འཛུགས་སྐྲུན་
བྱས་བཞག་པའྱི་ཁང་པ་འདྱི་དག་ལ་མ་གནས་ག་ཚོད་སེབ ས་ཀྱི་འདུག དེ་རྱིས་བསོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་སོར་ཡོང་དུས་

རྦད་དེ་དུང་ཕྱུར་མང་པོའ ་ི དངུལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དེ་ Stand duty ཞེས་
18

མྱིང་བསྒྱུར་གྱི་དོད་ཀྱི་ག་ཆར་སོད་དགོས་དུས་ཕལ་ཆེར་བྱེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག དངུལ་འབོར་དེ་
ཙམ་ཞྱིག་བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ལའང་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། སོང་ཙང་དེ་ལྟ་བུའྱི་དངུལ་གྱི་ཆ་རེན་མ་འཛོམས་པའྱི་དབང་

གྱིས་ལྷག་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་གང་
སངས་བཏང་ནས་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་བྱེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་
གཅྱིག་རེད།

དེ་ནས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་ཡག་དེ་རེད། འདྱིར་དྷ་སའྱི་ས་གནས་སུ་

ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཡོད་རེད། སེར་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཡོད་རེད། གཞུང་གྱི་མྱིང་
ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའང་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་མྱིང་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའྱི་ས་ཁང་ཟེར་བ་དེ་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་

རང་གྱི་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་འོ་ན་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མ་
རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་སེབས་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད་རེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱི་རྒྱལ་གང་ཞྱིག་གྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱི་གེ་མང་པོ་

བཀའ་ཤག་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་འབྱོར་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ཁྱིམས་དེ་ཁྱིམས་ཁང་རང་ལ་ཡྱིན་དུས་ཁྱི མས་ཁང་ལ་
གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། སོང་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་ཕལ་ཆེར་ཕག་བྱིས་ས་ཕྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་ངས་ཀང་དན་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་ཕལ་ཆེར་
གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་ཁང་ལ་ཕག་བྱིས་གནང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་རྒྱུ་འདུག ཕུལ་ཡོད་མེད་གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་དེ་

མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཁ་མཆུ་བོགས་མར་བངས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་བསོམས་དང་སགས་ནས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་

རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མཚན་ཞྱིག ་སེབ ས་ཡོད་རེད། དེ་དང་སེལ ་ནས་ལས་རྱིམ ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །
ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་ཟེར་རྒྱུ་གཅྱིག་ཕུལ་བ་དེ་དང་སེལ་ནས་རེད་བཞག

ང་རང་གྱི་ཤ ེས ་ཚོད ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ ་ཁ་གསུམ་དུ་གཏོག ས་པའྱི་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག ་གྱི ས ་ཁོ་རང་ཚོ་སད་ཆ་བཤད།
དངུལ་བསྡུས་ཏེ་གཟེངས་རགས་ཤྱིག་ག་སྱིག་བྱས། དེ་དོ་བདག་ལ་སད་པ་ཞྱིག་དང་དེ་སོད་མཁན་དེ་དེ་དུས་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་ཟུར་སོལ་མ་གྱིང་གྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་པ། ཁོང་གདན་འདེན་ཞུས། ཁོང་གྱི་ཕག་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་དེ་ཡོངས་
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གགས་ཡྱིན་པ་དེ་རེད་བཞག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་གནང་པ་རེད་གསུང་དུས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་

ཕག་ལས་ཆེ་ཕྲ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི ་
ཡོད། ཡར་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་སན་གསེང་ཞུས་ནས་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་གཤམ་འོག་ལས་

བྱེད་པས་ཐད་ཀར་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་གནང་པ་རེད་ཟེར་གསུངས་པ་རེད། ལྷག་
པར་དུ་མྱི་མང་ནང་དེའྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་འདྱི་མཁན་ཡོད་ན། ཡར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་དྱིས་ཤོག་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ཐད་
ཀར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་གོ་དགོས ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ ཡོད། དུས་རྒྱུན་དགོངས་འཆར་
ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་སོ་སོའ ་ི དོགས་པ་རང་རེད། གསུང་སྟངས་དེ་འད་རེད་མ་གཏོགས་གོ་རྒྱུ་ཡར་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་

བསམ་པའྱི་དོགས་པ་དེ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི དོགས་པ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་སོ་སོས་སེམས་ནང་ཉར་བསད་པ་མ་
གཏོགས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་གང་ཡང་ཞུས་མེད། དེ་རྱིང་དངོས་སུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མཚན་གསུངས་ཏེ་མང་
ཚོགས་ནང་ལ་དེ་མཐུན་གྱི་འགེལ་བཤད་བསོན། དེ་གནང་བའྱི་ཆ་ནས་ཐད་ཀར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་དུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་གནས་སྲུང་སོབ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འགན་ཡོད ་རེད་ལ་གོས་
ཚོག ས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོར་ཡང་ཐུགས་འགན་ཡོད་རེད ་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་། དེའྱི་ཚིག ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་

མཆོག ་གྱི་ཐག་གཅོད ་ཐོག ་ནས་དགོང ས་སེལ ་དང་སགས་ནས་ཕྱིར ་འཐེན ་གནང་པ་ཡྱིན ་ན་དེ་ རེད ་མ་གཏོག ས། དེ་མྱིན ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་སྨད་ཟེར་ནའང་འད། གང་ལྟར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གནང་ཕོགས་ཤྱིག ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་མ་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ ས་གནང་པ་ཞྱིག་ལ་ཐད་ཀར་གོ་ཐུབ་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་གོས་

ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དགོངས་སེལ་དང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན།
གོས་ཚོགས་ནང་བསད་ནས་ཆ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ར་བའྱི་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོ ས་སོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚང་མའྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་རེས་ལ་བསོམས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ལ་གེང་སོང་བྱུང་པ་ཡྱིན་ཙང་ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ནས་མར་བཀའ་མོལ་ཕེབས། ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཕག་

སེལ ་ཁ་ཤས་ཀྱིས ་འདྱི་ཕྱིར་འཐེན་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་གོས ་ཚོག ས་ནས་མར་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཅེས ་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ལོ་ ༡༡ དཀྱིལ་འཁོར་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བསད་ནས་ལོ་ ༡༡ ནང་ནས་ལོ་
༡༠ ལྷག་སད་ཆ་འཆད་སོད་མཁན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡོངས་རྫོགས་ཧ་ལམ་ཆ་ཤས་ལེན་སོད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་

རྱིང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ལས་ན་
ནྱིང་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། འདྱི་བ་ག་རེ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་འཚམས་པའྱི་བཀའ་ལན་གནང་ན། བཀའ་ལན་
ལས་འཕྲོས་པའྱི་འདྱི་བ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་དེ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
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གཏམ་དཔེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་དངས་རྒྱུ་དེ་ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་རྒྱག་གཏམ་ནང་ལ་རྱི་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དམའ་འབེབ་དང་རྒྱག་གཏམ་བྱེད་ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་

དུས། ང་ཚོའྱི་གཏམ་དཔེ་ཧ་ལམ་ཉམས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། འདྱི་རྒྱག་གཏམ་རེད། འདྱི་ངས་རྒྱག་གཏམ་ལ་ངོས་

འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམས་པ་ཚོས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་རེད། གནད་དོན་
དེའྱི་སང་ལ་གནད་དོན་དེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོང་ཙང་། ད་ལྟའྱི་གོང་གྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆ་

ནས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་ཕེབས་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་དཀྱིལ་འཁོར་དེའྱི་ནང་ལ་ཚང་མས་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་
མ་རེད། དེ་ལས་སོས་པའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར་ནས་

ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་ཀང་འབུལ་མཁན་གྱི་སྐུ་
མགོན་དེ་སྱིངས་ཆ་ག་བར་ཡྱིན་གདན་འདེན་ཞུས་ཡོད་རེད་ལ། གདན་འདེན་ཞུས་པ་དེ་དག་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཇལ་ཡོད་རེད།

ཡྱིན་ཙང་། འབུལ་མཁན་གྱིས་འབུལ་པ་པོ་དང་སྱིག་འཛུགས་དེ་གཉྱིས་རྱིག ས་བསེས་ཚེ་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཡོད་ཀྱི་མ་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡོང་བའྱི་ཐད་ནས་རེད། གཟེངས་རགས་ཕུལ་བའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་དག་ཚང་
མ་མཇལ་བའྱི་ཐོགས་ནས་ཡྱིན་ན། གཟེངས་རགས་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་རང་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་མྱིན་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོ་སོས་བརྒྱུད་ལམ་དང་ཚང་མ་མཇལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཟེངས་
རགས་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར་བའྱི་རྱིས་གཞྱི་དེ་དངོས་ཡོད་མ་ཡྱིན་ཚེ། ཕྱིར་འཐེན་

ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མཉེས་པོ་ཡོད་རེད། ར་བའྱི་འབུལ་མཁན་དང་མྱི་འབུལ་མཁན་ལ་གནད་དོན་ལོགས་ཀར་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ད་ལྟ་
ཚོགས་གཙོས་སོན་ནས་འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ལ་ངེས་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུང་ཚར་བ་ཞྱིག་དང་། རྒྱ་
ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་དག་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་དངོས་
ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་རང་ནས་མྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། ཕྱིར་འཐེན་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་

ཚོགས་གཙོས་དེ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནས་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སོལ་
ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་། ད་ལྟ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེའྱི་སང་ལ་ཡང་བསར་ང་ཚོས་ར་བའྱི་ཚང་མའྱི་དགོངས་པར་མངའ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལྡབ་སོར་གནང་བསད་
པ་དེ་མེད་པ་གནང་རྒྱུ་དེ་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་བཞེས་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་འདྱི་ཡྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་
དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། ར་བའྱི་སར་མ་གཉྱིས་
ལས་མྱི་འདུག

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཆ་བཞག་ན། མན་ཌྱིའྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་དང་བཀྲ་ཤྱིས་ལོངས་ས་གནས་ལ་ཕོགས་བསོད་འགོ་བའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚོ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེབརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོར་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ལ་

གསུང་དགོས་པ་རེད་དེ། གང་ཟག་གོང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་གྱིན་གནད་དོན་དེའྱི་སང་ལ་གསུངས་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ཡང་
འགན་ཞྱིག་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གོང་དུ་ནང་སྱིད་གནད་དོན་དེའྱི་སང་ལ་ལག་པ་བཀག་ཡོད། སོ་སོས་གོ་སབས་དེ་
བཟུང་ནས་དེའྱི་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་འཐུས་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུང་པ་ཡྱིན་ནའང། དེ་སྱི་འཐུས་ཆ་ཚང་གྱིས་

གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དགོས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སོང་ཙང་སོ་སོ་
འདྱི་ལ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་གོ་སབས་གནང་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་པའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐོག་
ནས་འགྱིགས་མ་སོང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། སར་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད། ཕག་ཚོད་ ༢།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་
གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞྱི་རའྱི་གྲུབ་ཆ་ལོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་། ད་ནང་ཞོགས་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བསད་ཅྱིག་བཏག་ནས་བཀའ་མོལ་རྫབ་ཆེན་ཞྱིག་གནང་བ་
ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟ་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གཟེངས་རགས་འད་མྱིན་སད་པ་དེ་ཚོ་ལ་སོ་

སོ་ལ་ཡང་འདོད་མོས་མེད་ལ་མོས་མཐུན་ཡང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་གཞྱི་མེད་ཀྱི་སོན་
འཛུགས་བྱས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། ཏོག་
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ཙམ་ཞྱིག་བཞག་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དེ་ཕྱིར་འཐེན་མ་བྱས་པའྱི་བར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་སོད་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག མར་ཕྱིར་ཐོན་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གྲུབ་ཆ་མ་ལོན་ན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཟད་མྱི་ལ་གོ་སབས་ཀང་སད་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་གྲུབ་ཆ་མ་ལོངས་དུས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་རེད། གྲུབ་ཆ་མ་ལོངས་ན་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཁྱིམ ས་སྱིག ་དགོངས་དོན་ལྟར་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས ་

ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་གྲུབ་ཆ་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག གྲུབ་ཆ་མ་ལོངས་དུས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥
བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བགོ་གེང་གྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་ནན་ཏན་འགོ་བསད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱིན་གུང་གྱི་གོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་སོན་ལ་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་གེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཐོག ་ནས་ཀང་གེང་སོང་བྱུང་ཡོད་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས ་
བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དུས་སབས་ལ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་མ་སོང་། ༼ས་མྱི་འདུག༽

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ནས་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་

བར་གསེང་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་གཞྱི་རའྱི་སྱི་འཐུས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་བཞག་པ་ཞྱིག་

ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་དུས། དེ་དུས་སྐུ་པར་མཇལ་ཡོང་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཕེབས་བྱས་ནས་
གཟེངས་རགས་ཟེར་ནའང་འད། གསོལ ་རས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་བཞྱིན་ཤེས ་རྱིག ་བཀའ་ཟུར་ནས་
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གཅྱིག་གནང་བསད་བཞག དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ནས་ཐང་ག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་འདུག དེ་ནས་དེ་དག་གནས་ཚུལ་

ཆ་ཚང་རོགས་ནས་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་སབས་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ ་བང་ལ་ཐད་ཀར་ཞལ་པར་ཕུལ་ཏེ་རད་གཅོད་བྱས་པ་
ཡྱིན། དེ་དུས་སབས་ལ་མཛད་སོ་འདྱི་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི ་དྲུང་ཆེ་ཕེབས་འདུག འདྱི་སྐུ་སེར་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད་དམ་
ཡང་ན་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཞུས་པའྱི་སབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་སར་

མ་ལྔ་རེས་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། སར་མ་ལྔ་རེས་ལ་ཞལ་པར་ཕེབས་པའྱི་ནང་ལ་མཛད་སོ་དེའྱི་ནང་ལ་

གཞྱི་རའྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། མགོན་ཤོག་འབྱོར་འདུག་ཀང་ཕེབས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་དྲུང་ཆེ་ཕེབས་
མཁན་དེ་སྐུ་སེར་ཐོག་ནས་ཕེབ ས་པ་མ་གཏོག ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས ་ཚབ་བྱས་ནས་ཕེབ ས་པ་མ་རེད ་ཅེས ་གསལ་པོ་

གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་སེར་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་དུས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་མཛད་སོ་འདྱི་གཉྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
འབེལ་བ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབེལ་བ་

ཡོད་པའྱི་སོར་གསུངས་ཡོད་དུས། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་སེལ་དང་སགས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན་ཡག་ཤོས་

རེད་འདུག དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡང་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་དེ ར་བཀའ་
ཤག་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གནངས་ས་དོའ ་ི ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་
འབེལ་ནས་སད་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་རེད། སད་ཆ་དེའྱི་ནང་དུ་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གང་ཟག་དེ་ལ་

སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་སོད་མཁན་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་དེ་ལྟར་གནང་བ་དེ་ལ་མ་རངས་པ་དང་བསམ་ཚུལ་ཡོད་བསད་
པ་དེ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ཉྱིན་གུང་གྱི་ཞལ་ལག་གྱི་བར་གསེང་དེའྱི་སབས་ལ་ཚོགས་གཙོ་
རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཤོག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེར་ཡར་བཅར་བའྱི་ཁ་ཐུག་དེ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་

གཟེངས་རགས་སད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱོད་རང་གྱིས་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་གསུངས་ཡྱིན། དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དེ་བཀའ་གནང་སོང་།

དེ་གནང་ཡོང་བའྱི་ཁ་ཐུག་དེར་ངས་གང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན་སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་ཀྱི་མཛད་སོའ ་ི ཐོག་ལ་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེ་བོ་བཟང་སྦྱྱིན་པ་ཕེབས་འདུག སན་རས་གཟྱིགས་འགོ་འདུལ་ཕག་བཞྱི་པའྱི་ཞལ་ཐང་གལ་ཆེན་པོ་རྦད་

དེ་ཁ་བཏགས་དང་མཉམ་དུ་གནང་བསད་འདུག ངས་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་དང་། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་སད་ཡོད་མ་རེད་གཅྱིག་གཅྱིག་མ་མ་ཀོ་ཀོ་ཞེས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ འཆད་མཁན་དེ་ཚོས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
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གྱི་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གལ་སྱིད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་གནང་མེད་ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་ང་ཚོས་གནང་མེད་ཅེས་
གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དགོས་རེད། དེ་གནང་ཡོང་ན་ངས་འཕྲལ་དུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་ཅེས་ཞུས་
པ་ཡྱིན།

དེ་ཞུས་དུས་ཚོགས་གཙོས་སེར་གྱིས་བཅར་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་ཚིག་དེ་གསུངས་སོང། སྱིད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ན་

ག་བར་ཡོང་གྱི་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱིས་ཀང་བཅར་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་གང་ལྟར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས ་

གསལ་བཤད་བསེབ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་སད་ཆ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུར་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཞུས་རེས་
ཉྱིན་གུང་གྱི་ཞལ་ལག་བཞེས་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་སྱིད་སོང་དང་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་འཛོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་མར་
ཤོག་གསུང་གྱི་འདུག མར་ཕྱིན་དུས་སྱིད་སོང་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་སད་ཆ་དེ་ག་རང་རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཡར་
འབེལ་བ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ལ་སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་

ནས་སད་མེད་པ་ཙམ་མ་ཟད། སབས་དེ་དུས་ཀྱི་མཛད་སོར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེ་བཅར་ནས་ཕག་རགས་དང་གཟེངས་

རགས་དེ་ཚོ་གནང་བསད་པ་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབེལ་བ་མེད་ཅེས་གསལ་པོ་གསུང་ཡོང་དུས། ངས་སད་ཆ་དེ་ཆ་ཚང་
ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་ལར་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་རེ་འདུན་དང་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ས་དེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་རེད། དེའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་བ་བང་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དེ་རེད། དེའྱི་མྱིང་འཛིན་པ་དང་མྱིང་འཁུར་པ་དང་དྲུང་ཆེའྱི་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་གང་ས་གང་ལ་འགོ་ས་ཡོད་ཚད་ཚང་མར་ཕེབས་ནས་འད་མྱི་འད་བྱེད་སོད་པ་དེས་སྱི་ཚོགས་

ནང་ལ་བརབ་གསྱིག་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ། དེ་རྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡང་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་བརེན་ནས་བྱུང་སོང་།
དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

གསུམ་པ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་ཅེ་ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་དེ་ཧ་ལམ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་

མཚན་སྨད་དང་ཧ་ཅང་རྫབ་ཆེན་རེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གེང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེར་སྱིར་བཏང་གྱི་གསལ་
བཤད་དགོས་པ་ཅྱི་མྱི་འདུག སོ་སོ་རང་བོ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་བ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཀང། སྱིངས་ཆ་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
ཐོག་ལ་རྒྱང་སྱིང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དེ་ས་ནས་མཚན་སྨད་ཞུ་མོང་མེད་ལ་ད་ལྟ་

ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད། དེ་ཡང་གསན་ནོར་དང་གོ་ནོར་མ་ཐེབས་པར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན ་པོ་ཞེ་དགས་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས ་ཞུ་བཞྱིན ་པ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན ་པོ་དང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་བོད ་མྱིའ ྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ལ་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཆེ་དགས་ནས་ཤ་ཚའྱི་ཁ་ལ་གཏམ་སན་མེད་ཟེར་བ་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་
འད་མྱི་འད་ཡོང་བསད་པ་དེ་ཚོ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། སོན་གནད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞུ་བཞྱིན་

པ་འདྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང་རེ་བ་ཆེ་དགས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ ་གསལ་རང་
ཆགས་པ་རེད། དེ་རྱིང་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་ལ་སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་དེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་

དེ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཆགས་པ་དེ་ང་ཚོ་སལ་པ་བཟང་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སོར་ལ་གསལ་བཤད་དེ་
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ལྟར་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་སོན་འཛུགས་ཆེན་པོ་བྱས་རེད་ཟེར་མཁན་དེ་འད་ཡང་བྱུང་སོང་། གཞུང་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ད་ལྟ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་བརོད་གང་ཡང་མེད། མ་ཤེས། མ་རོག མ་གོ་ཟེར་བ་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་སུ་ལའང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་ལ་དེ་རྱིང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་སྱིད་སོང་བརྒྱུད་ནས་བསེབས་
པ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་སད་ཆ་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དེ་དང་འཕྲོས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ད་ལྟ་བཞེངས་མ་ཐག་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མཚན་འབོད་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་

མཚན་སྨོས་པ་དེ་འད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་གཙོ་སོང་བྱེད་མཁན་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་ན་དེ་དུས་བརན་འཕྲྱིན་བལྟས་བསད་པ་ཡྱིན། ད་
ག་རེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འད་ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་དེ་འད་བཏོན་པའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་འཚབ་བྱུང་། ཡྱིན་ན་
ཡང་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་དབུལ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སོའ ་ི གཏམ་བཤད་སབས་ཞུས་ཡྱིན། ར་བས་ད་ལྟ་གསོ་སོང་བྱེད་མཁན་དེ་
ནུས་པ་དང་ཤེས་འཇོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་མེད་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆ་འཇོག་དང་ཡྱིད་ཆེས་ག་ཚོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་ཞུ་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གེང་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གེང་སོང་
ག་རེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུ་མཚན་དང་ཁུངས་ལུང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འགན་འཁུར་དགོས་གལ། དེ་འདའྱི་

འགན་ཁུར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཀའ་རོག་དེ་དེ་རྱིང་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། མ་འོངས་པ་ཡང་

སེབས་སྱིད་པ་རེད། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
བོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད་དན་སོང་། ར་བས་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་

སབས་ཞུས་ཡོད། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་རེད་གདའ་ལབ་ཡོད། དེ་ངོས་འཛིན་ཆ་ཚང་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང་ཐད་ཀ་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་གང་ཟག་སེར་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་གཅྱིག་
གྱིས་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་དང་ལག་པ་རོང་ཡའྱི་གནས་ཚུལ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་ཡྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་

སོང་བས། ཚོགས་གཙོས་མཐའ་མ་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་སོན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་
འབེལ་བའྱི་སོང་བཙན་གཟེངས་རགས་ཕུལ་པ་དེ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ངོས་ནས་གནང་རེད་ཟེར་བ་དང་ལྷག་པ་དུ་སབས་དེ་དུས།
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་འབོད་པའྱི་གནད་དོན་དེ་དག ཚོགས་གཙོས་དེ་རྱིང་དེབ་ཐེར་ནས་ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེས་ན་མ་འོངས་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི ་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་

དང་གེང་སོང་ག་རེ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ལ་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། དོན་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
དང་མྱི་སྨོན་རང་སྱིད་ཟེར་བའྱི་བཟོ་འད། དེ་འད་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀུར་འོས་
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སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནུས་པ་ཚང་མ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སད་ཡོད་རེད། ནུས་པ་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་
བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་
གཅྱིག་གྱི་སོན་ནས་ས་གནས་བཀྲ་ཤྱིས་ལོངས་དང་མཎ་ཌྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁུལ་གྱི་སུན་རར་ན་གྷར་དང་མཚོ་པདྨ་ལ་

སོགས་པར་ཕོགས་སོད་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བཟང་པོ་བྱུང་། དེ་ཚོར་བཅར་སབས་དེའྱི་ནང་ལོག ས་ལ་ཡོད་པའྱི་བཀྲྱིས ་
ལོངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཀྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མན་ཌྱི་ལ་ཆག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་སྣེ་ལེན་དང་ཕག་རོགས་ཧ་ལས་པ་ཡག་པོ་གནང་སོང་བས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་
ཚོ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་མན་ཌྱི་ལ་འབྱོར་མ་ཐག་ཏུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།

ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ལན་ཆ་ཚང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་དུས། མྱུར་མགོགས་ཞོགས་པ་

དེར་ཕུལ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་དམངས་ཚོར་ལྟ་གར་འགོ་དུས་ཐུག་ཕན་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཞུས་པར་སགས་
ནས་དྱི་བ་དང་པོ་དེ་འདྱི་ཡྱིན། མན་ཌྱི་དང་སུན་རར་ན་གྷར་མཚོ་པདྨ་སོགས་ལ་མྱི་དམངས་ཚོ་སོད་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་

རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་སོན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་འདུག ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཞུ་
སབས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མར་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབ ས་འདུག ས་གནས་སོ་སོ་ལ་དེབ་སེལ་ཚོག ས་པ་ (Housing
cooperative society) དེ་འད་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས་རེད། ཡང་ན་དེབ་སེལ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་

ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་བྱེད་སབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཐབས་ཤེས་

ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུག་བྱས་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཕར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལམ་སྟོན་པ་དེ་འདའྱི་མཉམ་དུ་
གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་བཏང་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་།

དེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོམ་པ་མདུན་སོད་དེ་ག་འད་བྱས་ནས་ས ོ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་འཚོ་བ་རང་སོང་དང་། ཕལ་མོ་ཆེ་ཚོང་ཁང་
ཆུང་ཆུང་རེ་ནང་གནས་འདུག ཚོང་ཁང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཅ་ལག་ཧ་ལས་པའྱི་ག་རྒྱས་པོ་དེ་འད་མྱི་འདུག

ཚོང་ཁང་དང་སོད་ཁང་དེ་ཚོའྱི་ཁང་ག་ཞྱིག་སད་དགོས་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་འབེལ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་
དེ་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་ལ་ཞུས་ཡྱིན། གསུམ་པའྱི་སབས་སུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་

ཞུས་སོང་། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་གྱི་རོག་ཆུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་རོག་ག་ཞྱིག་འདུག དེ་ད་ཆར་ག་ཚོད་ཅྱིག་སེལ་ཡོད་ན། དཀའ་
ངལ་དེ་མ་བསལ་སད་པ་འད་ཡྱིན་ན་རོག་ག་དེ་ཆེ་རུ་འགོའ ་ི ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ནས། གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་ག་རེ་གནང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གསུམ་པ་འདྱི་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་

གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆུ་གསོག་ཡའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སོན་མ་བཀའ་ཤག་ནས་དེ་འད་གནང་འདུག ཆར་ཆུ་མར་བབས་
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ནས། ཕར་གྱི་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་ཆར་ཞོད་ཆེན་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས་ཆར་ཆུ་བསགས། དེ་ནས་མར་ཞྱིང་ཁར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་

གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་སོང་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་བར་ལོ་ག་ཚོད་
འགོའ ་ི ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་གནས་སྟངས་དེ་ག་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གོང་ནས་བཀུར་འོས་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་རང་མེའོ་ཆོས་
འཕེལ་གྱིང་ལ་ལོ་གཅྱིག་སོན་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་སོང་། རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་
ཅང་གྱི་སོ་བོ་རེད་འདུག རྒན་གསོ་ཁང་དེ་ཚོ་གསར་བཟོ་བྱེད་སབས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་གསང་སོད་དེ་དེང་དུས་ཀྱི་གསང་སོད་ནང་བཞྱིན་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཞབས་བདེ་བོ་མེད་དུས་ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་གར་གྱི་གསང་སོད་ནང་བཞྱིན་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དཔེ་
ཡོད་ས་རེད། དེ་བས་དེང་དུས་ཀྱི་གསང་སོད་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཞུས་པར་
སགས་ཁ་སང་གེང་སོང་གཅྱིག བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་
རང་གྱིས་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཟེར་ནས་དམྱིགས་བསལ་གལ་དགོས་ཡ་མྱི་འདུག བུད་མེད་སེར་
ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ཉྱིན་མོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་སོད་དགོས་དུས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོ་ཟེར་ནས་

རང་འཇགས་བཞག་སྟེ། སྱིར་བཏང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བལྟས་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སོར་དགོངས་ཚུལ་སེབས་རྒྱུ་དེ་ང་
ཚོ་ཕྱི་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་སེབས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་
ཡོང་རྒྱུ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། རྣམ་པར་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ་དང་མཉམ་དུ་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གཅྱིག་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་དུས། དེ་ཁྱད་པར་འད་མཚུངས་
བསྡུར་ཞྱིག་ཆགས་ཏེ་སྱི་ཚོགས་དང་སེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་བརབ་གསྱིག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་

ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡར་གསུང་མཁན་འདུག་པས། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་ཡར་ཞུ་འདོད་ཡང་ཡོད། ང་ཚོས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཟེར་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་

ཐོག་ནས་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཕོ་མོ་འད་མཉམ་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེ་འདུག བུད་མེད་ཀྱིས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བུ་ཡྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བུས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བུ་མོས་
ག་རེ་བྱས་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་དེ་ལ་རོག་གེང་ཞྱིག་འདུག ཞྱིབ་ཕྲ་དེ་རེས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་
བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཉྱིན་མོ་གང་དགོས་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན།

ང་ཚོ་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ང་རང་གྱིས་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དང་སགས་ཏེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ང་ཚོ་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོ་ ༡༩༥༩ ལོའ ་ི རེས་ལ་
བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཚུར་བོས་ནས་ཐོག་མ་ཕག་ལས་གང་གནང་འདུག ལམ་བཟོ་དང་། ཞྱིང་ལས་ཆུང་ཆུང་དེ་འད་བྱས་ནས་

དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ན་སོ་སོ་གཞོན་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཆང་ས་རྒྱག་རྒྱུ་བརེད་ནས་ལས་ཀ་དེ་འད་བྱས་ཏེ། དེ་ཚོར་བུ་
ཕྲུག་མེད་པས་དེང་སང་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་ཀང་
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ཕྲུ་གུ་ཚོས་ལྟ་རོག་མ་བྱས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྒན་གསོ་ཁང་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དངོས ་
འབེལ་ཡྱིན་པས། དགུང་ལོ་བགེས ་པ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་དང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་གནང་ཐུབ་ཡ་འདུག

དཔེར་ན། འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་སྲུང་

བརྱི་ཞྱིག ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད ་རེད ། (International day of old persons) ཟླ ༡༠ ཚེས ༡ ལ་ལོ་ལྟར་མཉམ་འབེལ ་རྒྱལ་
ཚོག ས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་འདུག དཔེར ་ན། ད་ལོ་ཁོང་ཚོས ་བརོད་གཞྱི་ག་རེའ ྱི་ཐོག ་ལ་

ཤུགས་རྒྱག་གྱི་འདུག་ལབ་ན། (Stepping into the future. Tapping the talents, contributions and
participation of older persons in society) འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོ་

ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་གཅྱིག་གཟྱིགས་གདའ། དགུང་ལོ་བགེས་པ་ལབ་དུས་འགུལ་སོད་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འད་རྱི་
ཡྱི་མྱི་འདུག རྒན་པ་ཚོ་ནས་ག་རེ་ལེན་རྒྱུ་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་སྒྱུ་རལ་དང་ལག་ཤེས་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་ད་བར་དུ་

ཞབས་ཞུ་གནང་བའྱི་ཉམས་མོང་། ཁོང་རྣམ་པར་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་གནང་བའྱི་ཉམས་མོ ང་དེ་དག་ང་
ཚོས་ཉར་ཚགས་གང་འད་བྱེད་དགོས་སམ། ད་ལོ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་ཁོང་

ཚོས་བརོད་གཞྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ཁུར་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་མའྱི་དུས་ཆེན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན།
ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་མེད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་

ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཐུགས་ཕན་སོས་ས་རེད། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་

བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་གཞོན་ནུ་ཚོར་ནུས་སྟོབས་སེལ་དགོས་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་
མཉམ་དུ་གཞོན་སེས་ཚོས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་ནས་རྒན་འཁོགས་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ཁོང་ཚོ་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཆགས་

དུས་ཁོང་ཚོའྱི་ཐུགས་ལ་སོ་ལྷང་ལྷང་མྱི་སེབས་པ། ང་ཚོ་གཞོན་སེས་སབས་སུ་ཧུར་ཐག་བྱས་ཡྱིན་ད་ཆར་ན་གཞོན་དེ་ཚོ་ཡར་

གོས་ཚོགས་ནང་བསེབས་བསད་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་གཞོན་སེས་མང་པོ་སེབས་བསད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་
ཁོང་རྣམ་པར་ཚོས་ང་ཚོར་ལྟ་རོག་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་ནས་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་
གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་སོས ་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ་མཐའ་དོན་དེ་ལ། ངས་གོས ་
ཚོགས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་རེ་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སོན་ང་མན་ཌྱི་དང་མཚོ་པདྨར་བཅར་དུས། དཀའ་ངལ་དངོས་འབེལ་

རེད་འདུག རོ་རོ་ལགས་ཤྱིག་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་། ང་ཁོང་ཐུག་གར་འགོའ ་ི
ཞུས་ཡྱིན། ཁོང་ཐུག་གར་ཕྱིན་སབས་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་དང་ནག་ཁུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོ་བོ་ཞེ་བོ་བསད་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་འད་
ཡོད་བས་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་མོས་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད། དེ་ཉེ་ཆར་འདས་གོང་ཕྱིན་སོང་
གསུངས་སོང་། དེ་འད་གསུང་དུས་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ལ་ཉྱིན་མོ་གང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན།

དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས ༡ གོས་ཚོགས་ཚར་རེས་ཤར་རྒྱུ་ཞྱིག་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག ་ལ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་ས་
གནས་སོ་སོར་ཕག་ལས་གནང་མཁན། རྒན་གསོ་འཛིན་སོང་བྱེད་མཁན། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས ་དམྱིགས་
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བསལ་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཅྱིག་བཏོན་ནས་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོའྱི་དོད་དུ་ཁོང་ཅག་འདས་གོངས་སུ་མ་ཕྱིན་པའྱི་སོན་ནས་ཐུགས་

ལྷོད་ལྷོད་དང་སྱིད་པོ་ཡོང་ཆེད་གཅྱིག་གནང་དགོས་འདུག མཐའ་དོན་དེ་ལ་ང་རང་གྱི་རེ་སྐུལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་མཐུན་འབེལ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་མཚན་ཐོ་གཞྱིར་བཞག་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༤ ལྷག་བསད་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་མཚན་ཐོ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་
ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་བསམ་
ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྱི་བ་དང་པོ། ན་ནྱིང་དང་གཞེས་ནྱིང་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་
ཚོར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་ལྟ་ས་གནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་མངའ་སེ་

སོ་སོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་དམ། དེའྱི་ནང་བོད་པ་ག་ཚད་འཛུལ་ཞུགས་དང་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་ཡོད་དམ། དེ་ནྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་

དྱི་བ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་ལས་བསོམས་ནང་གྱི་ཤོག་ཡྱིག་ ༡ པོའ ་ི ངོས་ལ་ས་ལོའ ་ི ལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཆར་
དོན་ཚན་ ༤་༡༽ ཀ །༡ ནང་གསལ་བཞྱིན་བདེ་སྱིད་གྱིང་དུ་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༡༦ ཙམ་ལ་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའྱི་
སོན་འགོའ ་ི ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག བདེ་སྱིད་གྱིང་དུ་མྱི་ཚང་ ༡༡༦ དེའྱི་ནང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་
བ་དེ་དག་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། དེ་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན།

དྱི་བ་གསུམ་པ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དེ་དང་འབེལ་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོ་རང་

ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་གངས་ཐོ་སན་ཞུ་རབས་དང་རྱིམ་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ནང་སྱིད་ལ་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད།
ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ས་གནས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་འབྱོར་སོང་། གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་སེབས་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་ཡྱིན། དེ་དང་
འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་རང་གྱི་སང་ལ་ཡྱིན།གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། སབས་སོན་མའྱི་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། དཀའ་ངལ་
གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཡྱིག་ཆ། འགྲུལ་བསོད། འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས། ལས་ཀ་སོགས་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད། མྱི་ཞྱིག་གྱི་མ་མཐའྱི་
དཀའ་ངལ་མགོ་རྒྱག་སའྱི་ཁང་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སེབས་ཡོད་རེད། སོན་མ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་

གྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་དུས་དམྱིག ས་བསལ་ཚོག ས་ཆེན་ཚོག ས་པ་རེད ། དེ་བཞྱིན་ ༢༠༡༠ ལོར ་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོག ས་ཆེན་ཚོག ས་ཡོད་རེད། ༢༠༡༡ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཚོག ས་ཡོད་རེད། གོས ་གཞྱི་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་གཞྱིས ་

ཆགས་ས་བརན་ཞེས་པ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་བྱས་ཡོད་རེད་ལ། སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་

བྱས་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། གསར་འབྱོར་གྱི་འཚོ་རེན་ཞེས་པ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སེབས་ཡོད་པ་མ་
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རེད། བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། བགོ་གེང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཡོད་མ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་

ཡྱིན་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ནས་འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་དེ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏེ་དེ་ལ་
སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་དང་། དེ་བཞྱིན་རྱིས་ནང་དུའང་གསར་འབྱོར་གྱི་འཚོ་རེན་ཞེས་པའྱི་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྱིད་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་

མེད། སྱིར་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབས་པ་རེད་ལ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་སང་རེད། གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་
པ། སྱིད་བྱུས་དང་ལྡན་པ། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ལབ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་སྟེ་

གོས་ཚོགས་ནང་སོན་མ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་བརན་པོ་ཞྱིག་མེད་ཚེ་དེ་ཆེ་རུ་ལས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་མ་རེ ད། སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གེང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གང་འད་བྱས་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་རེད། ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དགོངས་པ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་གསར་འབྱོར་དཀའ་ངལ་འདྱི་གང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་རེད་ལབ་ན། ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་ར་དོན་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ན་ནྱིང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བོད་ནས་ར་དོན་དང་
བོད་དོན། ལ་རྒྱ། སེམ ས་ཤུགས་ཡོད་མཁན་དང་། དེ་བཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན ་པོ་ཆེ་མཇལ་རྒྱུ་བཅས་བཙན་བྱོལ ་སྱི་

ཚོགས་ལ་རེ་བ་བརྒྱབས་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕེབས་ཏེ། འདྱི་བར་ཁ་ཤས་གདན་ས་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སོབ་སྦྱོང་གྱི་
གོ་སབས་རག་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་ལོ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལོགས་སུ་སོད་སབས་རྒྱ་
གར་ནང་གྱི་འཚོ་བ་བོད་དང་བསྡུར་ན་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་གོ་ནས་འདྱིར་བསད་མ་ཐུབ་པའྱི་སབས་ཕྱིར་བོད་དུ་

ལོག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱིས་བེད་སོད་ལོག་པར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སང་ནས་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་
བཞྱིན་བོད་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐུན་སྱིལ་དང་མཛའ་བརེའྱི་སང་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ང་ཚོ་བར་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡྱིན་པས། གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ད་ལྟ་རང་འཛམ་གྱིང་ཐོག་ཁྱབ་འགོ་ཡྱི་རེད། བཙན་བྱོལ་
ནང་དུ་གནས་སྟངས་གང་འད་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

བཅས་ཤེས་ཚེ་བོ་ཕམ་དང་། ཕྱི་ཕོགས་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འད་ཡོང་གྱི་རེད། དེར་བརེན་འདྱི་ནྱི་ཆབ་སྱིད་དང་བོད་གཞྱིས་

བྱེས་མཐུན་སྱིལ་བཅས་དེ་འདའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གཉྱིས་ལ་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་དག་ལ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་རོག་རོག་ཁ་གསལ་ཞུས་ན་ད་བར་དུ་གཉྱིས་

འབྱུང་གྱི་ཡོད་རེད། གཅྱིག་ཁང་པ་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་དང་། གཉྱིས་ནྱི་ཁང་པ་རྒྱག་བྱེད་དངུལ་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དང་དྷ་རམ་སའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བལྟས་ནས་ས་ཆའྱི་སང་བསམ་བོ་

བཏང་ན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་གསར་འབྱོར་གྱི་སྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་
རུག་རུག་བཟོས་ཏེ་གངས་ཐོ་སེབས་པ་དེ་ལྡྱི་ལྱི་དང་སེ་ར་ལྡུན། ལྷོ་ཕོགས། དྷ་རམ་ས་ལ་བཅས་དང་། དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་

སོགས་ས་གནས་གཞན་ནས་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད་སམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཚོ་ཐབས་ཤེས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན་ལྡྱི་ལྱི་
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བསམ་ཡས་གྱིང་གྱི་ཁང་པ་རྒྱག་སྟངས་ལ་རྣམ་པ་ཚོ ས ་གཟྱིག ས་དང་། རྣམ་པ་ཚོས ་མགོན་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་རྒྱག་སྟངས་

མཁྱེན་གྱི་རེད། ཕྱི་ལོགས་ནས་ཆར་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་ནང་དུ་ཆར་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རེད། ཆར་བ་སར་འབབ་
ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སེར་དོན་དང་ཚོང་གྱི་དོན་དུ་ཁང་པ་དེ་འད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ་རྒྱག་ས་རག་གྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོར་ས་ཆ་མྱི་འདུག་ལབ་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་དང་འདྱི་འདའྱི་ས་ཆ་ཆེན་པོ་གང་ས་གར་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་

གྱིང་དང་བསྡུར་ཚེ་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཐོག་ཞུས་ན་ apart འད་བོའ ་ི ཁང་པ་དེ་འད་བོ་
རྒྱག་ས་ཐབས་ཤེས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཟེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སང་ནས་དངུལ་

རག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་དངུལ་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། འོན་ཀང་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་གོས་
ཚོགས་ནང་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོང་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བང་མཛོད་ནང་ལ་དངུལ་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་ལྷག་

བསད་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེར་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཡོད་ཀྱི་རེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
ཡྱིན་པ་དེ་འད་ཡོད་ཀྱི་རེད། འོན་ཀང་མྱི་མང་ལ་འགེལ་བཤད་དེ་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། སད་ཆ་རོག་རོག་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་

ལ་དངུལ་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་གསལ་བཤད་དང་གསལ་པོ་ཞྱིག ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་སམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་
དངུལ་ཐབས་ཤེས་གཏོང་ཕོགས་སང་ནས་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཁྱོན་ནས་མྱི་རག་པ་དེ་འད་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་
ན། ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་པ་ལྟར་ཨ་རྱིའྱི་ USAID དངུལ་དེ་ཚོ་སྱིར་བཏང་བོད་ནང་དུ་ ༢༠༠༨ ལ་ཛ་དག་གྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེར་དམྱིགས་ནས་ཕྱི་ཕོགས་ལ་གཏོང་བ་དེ་བོད་ནང་གྱི་གནད་དོན་དང་བོད་ནས་གསར་
དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སྱིད་བྱུས་འདོན་པ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པ།

ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་པ། རྱིས་འགོ་འདོན་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ངང་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།
དངུལ་དེ་གཞུང་ཚོགས་སེར་གསུམ་ག་བར་ཡྱིན་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་སམ་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་གཞུང་ཁག་
ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོར་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལམ་ཁ་དང་དགོངས་པ་བཞེས་
ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་འདྱི་འདའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ཧ་ལས་པའྱི་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོན་མ་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ པའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་མགོ་སེལ་བྱེད་ཡའྱི་སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཀ་

ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གསར་གཏོད་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་གསར་གཏོད་དང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོད། བོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོར་དེ་འདའྱི་སྱིད་བྱུས་བཏོན་ནས་སྤུན་སྱིང་དང་ཕ་མ་ཡྱིན་ནའང། དེ་འདའྱི་འཆར་གཞྱི་བཙུགས་ནས་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གསར་གཏོད་དངོས་གནས་དེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་སོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ང་རང་འགོ་ས་དེ་བལ་ཡུལ་ཡྱིན་

པས་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་སོར་ཁྱུག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་

སྟངས་བརན་པོ་མེད་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་ཁུལ་གྱི་བཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་
དང་ཤུགས་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་སེབ ་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ཡང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ནས་བལ་
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ཡུལ་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཕོག ས་དང་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཕོགས་དེ་ཚོར་གཏྱིང་ཟབ་མོས ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས ་འདུག་

བསམ་གྱི་འདུག མྱི་མང་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས། ས་གནས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་
རྣམ་པ་སོགས་སུ་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོར་དེ་ཙམ་སོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་

པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོར་སོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ་སེབས་ཀྱི་ཡང་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོར་བསམ་ཚུལ་དེ་འདུག ང་
ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་བེད་སོད་གཏོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་དེ་ལ་
ཉྱིན་གངས་ ༢༠ ཙམ་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་སོགས་བྱས་པ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་
ཁྱོན་ནས་བྱུང་མ་སོང་། དོན་གཅོད་རྱིམ་པ་གསུམ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་བྱུང་མ་མོང་བཞྱིན་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་མྱི་མང་ཚོས་ཟེར་གྱི་

འདུག སྱིར་བཏང་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་པར་ཡོང་བ་དེ་རྒྱུན་གཏན་རེད། ཧང་སང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དྷ་རམ་ས་
ལར་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིར་བགོ་གེང་ཞྱིག་ཚོགས་ཚེ་རྒྱ་གར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

མྱི་སུ་ཡྱིན་གངས་ཐོ་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ལ་ཉམས་མོང་དེ་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། མྱི་མང་ལ་བསམ་ཚུལ་འདུག ས་གནས་
ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་རྣམ་པ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་སང་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པར་བྱེ་བག་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཡོད་ཀང་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་ཐད་ཀར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ག་
རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་སྱི་འཐུས་ལྔ་རེ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་བ་རྱིགས་ཤྱིག་བསར་ལྡབ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་དུས་
སེབ་ཅྱིག་ལ་བཀའ་ལན་དང་གསལ་བཤད་འབུལ་རྒྱུ་ལེགས་པ་མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སད་ཆ་ཁ་ཤས་མ་ཞུས་གོང་ལ་དང་པོ་དེ།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་འདེན ་༸་
སབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་གསུངས་ནས་ཐེངས་ཁ་ཤས་དགོན་སེ འྱི་ནང་ལ་གནང་ཡོད་དུས། ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་
དགེས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱི་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་

བསད་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། ཁ་
སང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལས་བསོམས་དང་གསལ་བཤད་གནང་སྟངས་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་
པའྱི་སབས་ལ་མང་ཚོགས་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་སྟངས་དེ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་དང་
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གནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཡག་པོ་གནང་འདུག་ལ་འདྱི་མང་ཚོག ས་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཆེན ་པོ་འད་བོ་ཞྱིག ་དང་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་པོ་བྱེད་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན་ཉེ་ཆར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ཚོགས་
གཙོ་དང་ཚོག ས་མྱི་སེ་ཚན་གྱི་ workshop ཞྱིག ་དང་བོད་མྱི་མཉམ་འབེལ ་ཐེངས་བཅོ་ལྔའྱི་འཛིན་སོང་ཚོག ས་ཆེན་གྱི་

ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་གནང་ནས་ཕེབས་སབས། དེའྱི་ཞོར་དུ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དཔེར་ན་ང་བསད་ས་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་རེད། ལུགས་ཟུང་བསམ་
གྲུབ་གྱིང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ད་རེས་བཀའ་བོན་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་བཀའ་སོབ་དེའྱི་ནང་ལ་
དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་པའྱི་ནང་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཡོད་སོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་པོ་བཟོ་

ཐུབ་རྒྱུ་དང་དེ་འད་མང་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས ་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག ་གྱིས ་གསུང་བསད་ཀྱི་འདུག སབས་འདྱིར་བཀའ་བོན་ཡར་
ཞབས་སོར་འཁོད་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཡར་སེབས་ཚར་རེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་

འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་ཕེབས་བསད་ཡོད་

རེད། ཚང་མས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་འད་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སབས་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་གཞུང་གྱི་ག་
རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། མྱི་མང་གྱིས་ཤེས་རོགས་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོང་བསད་རྒྱུ་དེ་ཚོར་སྱིང་ཐག་པ་

ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་ངས་ཞུས་
པ་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ན་བསམས་ནས་གོ་སབས་དེ་བངས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་བཅུ་ཙམ་དེའྱི་ནང་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་ནང་

ནས་མར་འཐེན་བཞག དང་བངས་བྱས་ནས་མར་བསད་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་མྱིན་པའྱི་ང་ཚོ་ལོ་རེར་ཉམ་ཐག་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་མ་
གཏོགས་ཉུང་དུ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན། ༸རྒྱལ་དབང་དོན་གྱི་བདག་པོའ ་ི ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་ལ་

བརེན་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་མཚོན་ན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་མེད་པ་ཆགས་དགོས་ཡོད་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་དེ་ག་
རང་གྱི་ས་གནས་ཐོག་ལ་ཉམ་ཐག་དབུས་ཚབ་གཉྱིས ་ཀྱི ས ་ཞྱིབ ་འཇུག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡང་སྱི་འཐུས་ཕག་
རོགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། འདེམས་བསོ་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོར་ཏག་ཏག་རང་མེད་པ་འད་བོ་ཞྱིག་དང་ས་གནས་ནང་

ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་མོ་ཊ་ཡོད་སོད་མཁན་དང་སོ་སོ་ལ་ཆ་རེན་ཚང་མ་འཛོམས་ཡོད་མཁན་དེ་འད་ཁ་ཤས་ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ལ་
སེབས་ཡོད་པ་འད། དེ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ནམ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཉམ་ཐག་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་གནས་སྟངས་ཆགས་འགོ་ས་

རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱས། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འདྱིར་ཉམ་ཐག་
གཅྱིག་ཀང་མེད་ཅེས་བཤད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ཉམ་ཐག་ལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་རང་རང་

གསུང་བསད་པ་ཡྱིན ་ན། ཉམ་ཐག་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཟོ་འད་བོ་ཞྱིག ་ཆགས་པ་ཡྱིན ་ན། གོམ ས་
གཤྱིས་ངན་པ་ཆགས་འགོ་ས་རེད། ར་བས་ཉམ་ཐག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སོད་མཁན་ཚོར་རོགས་པ་དགོས་ངེས་
ཤེས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་སྱི་འཐུས་སོ་སོའ ་ི ཐོབ་ཐང་དང་འགན་
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ལས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་སྱི་པའྱི་དོན་དག་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོག ས་རྒྱུ།
བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་མེད་ན་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གསུང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་མ་གཏོགས་

དེ་འད་བྱས་ནས་བལྟས་བསད་དུས། ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཚོགས་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་འད་པོ་ཞྱིག་བརྱིས་པ་ཡྱིན་
ན་མང་ཆེ་ཤོས་དེ། ང་ཚོ་ད་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདོན་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་དེ་ཤུགས་ཆེ་བ་མ་གཏོགས་དོན་

དག་གྱི་ཐོག་ལ་རད་གཅོད་འབབ་ཀྱི་ཡོད་ན་སམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་སེབས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་། མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོས་དངོས་གནས་
དང་གནས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མང་ཤོས་དེ་ཚང་མས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་

བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ང་ཚོ་སད་ཆ་ཕར་བརྒྱབ་ཚུར་བརྒྱབ་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་ཡོད་པ་
དེ་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་དང་སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་མེད་པ་དེ་ཚོས་ག་རེ་བྱས་པ་ཚང་མ་མ་འགྱིག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་རང་རང་བཤད་བསད་ན།

བཤད་རྒྱུ་ཕ་བསད་བུ་ལ་ཡོད། ཕ་བསད་པའྱི་བུ་ལ་ཡང་བསད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་ལྟར་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་

ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་མ་ཡྱིན་པར་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་སེལ་

ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སོད་མཁན་ཡྱིན་དུས་ས་ཁུལ་ཐོག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཡོང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་བཀའ་སོབ་
གནང་སྟངས་དེ་ལ་བལྟས་དུས་ང་ས་གནས་ས་ཐོག་འདྱི་ལ་དངོས་སུ་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་ཡོད་སོད་མཁན་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་
བཤད་ཏོག་ཙམ་བྱེད་ན་མ་གཏོགས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོའྱི་བོ་ཕམ་དང་སེམས་ཤུགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུའྱི་
གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་དང་པོ་དེ་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་སོར ། རྒན་གསོ་ཁང་འདྱི་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒན་གསོ་ཁང་ནང་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་ནང་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་བཙུགས་ནས་ལོ་རྒྱུས་འདྱི་ང་ཚོས་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད། དེ་འད་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལོ་སོན་མ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཚོ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་མཁྱེན་ཡོད་རེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་བསོམས་དང་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་བགོ་གེང་བྱུང་འདུག་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོར་བལྟས་ན་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་དེ་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུ་རེད་ལབ་ན་མ་

འགྱིགས་པ་ཡོད་མ་རེད། སབས་དེ་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ད་ལྟ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེ་འདས་པའྱི་ལོ་ རྒྱུས་
དང་གནས་སྟངས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བཤད་ན་མ་གཏོགས་གང་མཐོང་བ་དང་ལམ་སང་
ཚོར་བ་སེས་ནས་དེ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་རྒྱུ་ལ་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙང་མ་དང་། མཐུན་རེན་ཚད་

དང་ལྡན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཆ་རེན་དེ་དག་ང་ཚོས་མྱི་གཞན་པ་ལ་ལག་པ་བཟེད་དགོས་རྒྱུ་དང་གཞན་ལ་
བསྟུན་དགོས་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོས་ག་ཚོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་གཞྱི་ར་གཙོ་བོ་ལ་བཟུང་ནས་
དགོངས་ཚུལ་གསུང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དཔེར་ན་ལོ་གོང་མ་ལ་གོས་ཚོགས་སབས་ཤྱིག་ལ་ཉལ་ས་ནང་ལ་

འདེ་ཤྱིག་དང་དེ་འད་བརྒྱུད་ནས་གང་ཚང་མ་དམར་པོ་བྱུང་བསད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མ་འགྱིགས་པའྱི་སོན་དེ་ཚོ་བཤད། ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡང་བཤད་ན་ལས་བྱེད་ཀྱི་སེམས་པ་ལ་དོ་

ཕོག་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་དགོས་པ་གཞན་ཁ་སང་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ལབ་ཀྱི་འདུག ལས་བསོམས་
ནང་ལ་དེ་བྱིས་བཞག་ཅེས་ཟེར་ནས་བོ་ཕམ་མང་པོ་བྱས་ནས་འགེལ་བཤད་མང་པོ་རྒྱག་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་
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གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ཐུག་ན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་རེད་ཅེས་ངས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། ང་ལུང་པ་
འདྱིར་སོད་མཁན་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒན་གསོ་བཙུགས་ནས་ལྟ་མཁན་མ་རག་བར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོས་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་རྒན་གསོ་གསར་རྒྱག་དེ་ཁ་སང་ང་རྦད་དེ་ཕ་གྱིར་དངུལ་ཡོད་ཐོག་ལ་བསོར་དུས་

བྱེད་བསད་ཀྱི་འདུག ད་དུང་འབུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་བཅུ་བདུན་བཅུས་རྒན་གསོ་རྒྱ་བསེད་བྱས་ནས་ཁང་པ་དེ ་ཚོ་ཡག་ཏུ་གཏོང་
རྒྱུ་དེ་ཚོ་གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་རེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རེད། དེ་
བཞྱིན་ས་གནས་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་བསད་དུས། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་མ་

བརྒྱབ་ན། མ་བྱུང་བ་དང་མ་བདེ་པ་རང་རང་བཤད་བསད་ན་འགྱིག ས་ས་མ་རེད། ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་འདྱི་ཡག་པོ་རེད་

དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་འཐུས་མྱི འྱི་ནང་ནས་ཚོར་བ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ང་ཡྱིན་གྱི་རེད། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་སོད་མཁན་ལ་ཤ་ཐོག་ལ་མེ་བཙའ་དང་གོས་ཐོག་ལ་མེ་བཙའ་ཟེར་དུས། ང་ཚོ་སོ་སོའ ་ིཤ་ལ་ཐུག་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་

ཡྱིན་དུས། དེའྱི་འགན་འཐོལ་པ་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས་འགེལ་བཤད་ཞུས་ན་སོང་། Nilamangalam ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

དཔེ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་གནང་སོང་། སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ར་བཟྱི། ཕ་མས་གགས་མ་ཁེལ་བ་དང་ཆང་
རག་འཐུང་ནས་གཞུང་ལམ་ལ་རྱིལ་སོད་མཁན། ངས་དབང་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིད་ནས་མར་སེལ་དགོས་མཁན་དེ་ཚོ་ད་ཆ་ཁ་

ཤས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཡག་པོ་ཆགས་ནས་སོ་སོའ ་ི སྐྲ་བཟོ་སའྱི་ཚོང་ཁང་བཟོས་ནས་སོ་སོའ ་ི ལྟོ་མ་ཟད་སོ་སོའ ་ི ལྟོ་
གོས་མ་ཟད་ཕ་མ་དང་། བཟའ་ཚང་དང་ནང་མྱི་ཡོད་པ་དེ་འད་ཆགས་དུས། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་

ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་གཙང་མ་མྱི་འདུག་གསུངས་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ན་དེ་བཙོག་པ་
བརྱི་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ལུང་པ་ལ་སོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས ་རྒྱ་གར་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གཙང་མ་འད་བོ་ཞྱིག ་གྱི་

བསམ་བོ་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་བཞུགས་ས་དང་ཁོར་ཡུག་དང་གནས་སྟངས་མ་འད་བ་དང་
གཙང་མ་དང་སྤུས་དག་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་སྱི་ཡོངས་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་

རྱིགས་རྣལ་དུ་མེད་མཁན་དང་མྱིའྱི་སེམས་པ་ལ་སོན་ཡོད་མཁན་བཟོ་འད་བོ་དེ་འད་ཆང་རག་གྱིས་སོས་བསད་པ་དེ་ཚོའྱི་གས་
འདྱི། ཁོ་ཚོའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ལ་བལྟས་ན་སོད་སྟངས་འདྱི་ཨོ་ཙམ་རེད་ཅེས་དན་གྱི་ཞེས་ཞུས་ན་མ་འགྱིག ས་པ་ཡོད་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་མཉམ་འབེལ་གྱི་སོར་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ས་གནས་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་

གནད་དོན་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་དུས་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་སད་ཆ་འདྱི་གསར་པ་ཞེ་དགས་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག སེམས་པ་ཤོར་ས་ཞྱིག་འདུག འདྱི་མ་འོངས་པ་ལ་གཟབ་
གཟབ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་སེར་བདག་ཆགས་ན་ཟེར་དུས། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་གྱི་

རེད་ཅེས་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་མ་འགྱིག་མ་འཐུས། ཁ་ཆག་སྣ་རལ། དེ་ནས་རྦད་དེ་སོ་བོ་ཆགས། འབ་སུག་མ་འདུས་ནས་
དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་ལྡོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་ན་མ་
གཏོགས། རེས་མ་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་ཆགས་མྱིན་འགོ་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། མཉམ་འབེལ་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མངའ་སེ།

36

རྒྱ་གར་མངའ་སེ་གཞུང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག society ཡྱི་ཁྱིམ ས་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་དེབ་སེལ ་

ཚོག ས་པ་ཞྱིག དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ་དང་བཙན་བྱོལ ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་ས་

གནས་ས་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་། རོགས་སོར། དབུ་འཛུགས། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱའྱི་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་པ་མྱི་མང་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་

རྫོགས་ཤེས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ཡང་མཉམ་འབེལ་ཁོ་རང་ལ་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མངའ་
སེའྱི་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་ལུགས་དེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་གན་ཆོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དུས་རག་ཏུ་རྱིས་བཤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

རེད། མཉམ་འབེལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་གཞུང་གྱི་རྱིས་བཤེར་གཅྱིག་དང་བོད་གཞུང་གྱིས་ཞྱིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་
བཤེར་གཉྱིས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་མཉམ་འབེལ་ཡྱིན་གྱི་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཁྱིམས་དེ་མངའ་སེའྱི་ཁྱིམས་ལས་མ་
འགལ་བ། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་མ་འགལ་བ། society ཀྱི་ཁྱིམས་དང་མ་འགལ་བར་ལས་ཀ་

བྱེད་དགོས་པ་དེ་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་འཛུགས་སྲུང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་བཀའ་ཤག་སབས་
༡༢ པའྱི་སབས་ལ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་༸སབས་རེ་མཁས་དབང་ཟབ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་མཉམ་འབེལ་དེ་ཚོ་

རང་སོང་སེ་ཚན་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གོས་འཆར་ཁྱེར་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཐག་ཆོད་བྱས་པ་
འདྱི་ཚོ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། རྒྱབ་ལོངས་དང་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་བརེན་
ནས་མཉམ་འབེལ་དེ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་རྱིང་ལ་སོ་པོ་ཆགས་པ་སོན་མ་ལས་སྡུག་ནས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་དང་འདྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་

ཡོད་ན། ཡང་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་རེད་དེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་ས་ཁུལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་

ཆ་རེན་དང་མྱི་འབོར་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ཡར་རྒྱས་འགོ་གང་འཚམས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མང་ཚོགས་ནང་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༠༦ ལོར་མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་མཉམ་འབེལ་བརྒྱུད་ནས་གཞན་པ་ཚོར་ ༣༠,༠༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཆ་
རེན་ཞུས་ནས་མྱི་མང་ལ་སོ་འགེམ་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལ་ ༣༨,༤༠༠,༠༠༠ དེ་འད་རག་ནས་མྱི་མང་

རང་ལ་སོ་འགེམ ་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་འད་བྱུང་བསད་ཡོད་རེད། ན་ནྱིང་ལོར་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ loan viewer འདྱི་རྒྱ་གར་ client
བྱས་དང་བྱེད་པའྱི་སང་རེད། ཕལ་ཆེར་ ༥༠,༠༠༠,༠༠༠ ཡན་མན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ལོ་འདྱི་ལ་ ༡༠༠,༠༠༠,༠༠༠
བརྒལ་བ་ཞྱིག་ཉེ་ཆར་བཀའ་འཁོལ་རག་པ་རེད། དེ་ཚོ་གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་རེད།

ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཁ་ལ་ཁྱེར་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་དང་གནང་སོ་
ཡོངས་རྫོགས་གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད་ལ། དོ་བདག་སོ་སོ་ཡྱིན་ཙང་ས་གནས་ཀྱི་འགན་འཐོལ་པ་ཞྱིག་ཁུར་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་

ཡོང་དུས། ༡༠༠.༠༠༠.༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་བྱེད་རྒྱུར་སེད་ཀ་མྱི་དགོས་ཟེར་ནས་གནད་དོན་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཙང་། སེར་ལ་བདག་འགོ་ཡྱིས་ཟེར་བ་དེ་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་གསུངས་རོགས། གསུང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་རྒྱུ་དང་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་སོབ་གནང་མོང་ཡོད་དམ།
གལ་སྱིད་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་དང་གནད་དོན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་གནང་མ་མོང་ཚེ། མ་འོངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་
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མོལ་གནང་བ་དེ་ང་རང་སེར་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོའྱི་མཉམ་འབེལ་
བདག་པོ་མྱི་མང་གྱི་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དགུ་དེ་མྱི་མང་གྱིས་ལོ་ལྔའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་སེབས་པ་ལྟར་

འོས་འདེམས་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་དགུ་དེ་ས་གནས་སོསོའ ་ི མཉམ་འབེལ་གྱིས་ཡར་བསོས་ནས་དེས ་ཚོགས་
གཙོ་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལས་བགོས་བརྒྱབས་ཏེ་འོས་བསྡུས་རེས་དེ་ནས་ལས་བྱེད་བཀོད་སྱིག་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཙང་བདག་དོན་གྱི་བདག་པོ་ངོ་མ་དེ་ཚོས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ཐོག་བསོ་གཞག་བྱས་ནས་འོས་མྱི་རང་
རང་ཆགས་ཡོད་ཙང་། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་མྱི་སེར་སེར་བདག་བྱས་པ་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ངས་སོབས་པའྱི་ཐོག་

ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རོ་མ་མཐོང་གོང་ནས་ངུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད།
སབས་དུས་སོ་སོའ ་ི གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་མ་གཏོགས་པར་དེའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་གསུང་ཚེ་ལས་བྱེད་

མང་པོ་ཧ་ལས་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་བཅོ་ལྔའྱི་ལས་བྱེད་དེ་དག་གྱི་སེམས་པའྱི་ནང་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀར་
འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རེད། ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་སོང་ཚེ་བོད་སྱི་པའྱི་ལས་ཀར་འཐུས་ཤོར་དང་ར་དོན་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད། ཕན་གྱི་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་ནང་སྱིད་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཚགས་ཚུད་པོ། ཞྱིབ་
ཚགས་པོ་གནང་བ་དེར་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་བསགས་བརོད་ཡོད། རེས་ལ་བུད་མེད་སེར་ལངས་སོར་ལས་འགེལ་བཤད་

གསལ་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་གནང་སོང་། དེ་ལ་ང་རང་བོ་ཁེངས་པོ་བྱུང་། ཡྱིན་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་

མོལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སོ་སོ་བུད་མེད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་སོ་སོར་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་
དང་། བུད་མེད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འགན་དང་མགྱིན་ཚབ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ཡང་ངས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་

ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བ་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་ལེན་བྱེད་པ་སོགས་ར་བ་ནས་མྱིན། སོང་ཙང་བཀའ་བཀོན་མྱི་ཕེབས་
པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ང་རང་སྱིར་བཏང་བུད་མེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དམྱིགས་
བསལ་བུད་མེད་ཀྱི་སེར ་ལངས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་ཡྱིན་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་དཔའ་མོ་དེ་དག་ལ་སོ་སོས ་རྒྱབ་སོར ་དང་རེས ་སུ་ཡྱི་

རངས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱིང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་བོས་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
སོན་མ་སེར་ལངས་ཀྱི་སབས་སུ་གནང་བ་རེད་ལ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་པོ་ཆགས་
ཡོད་རེད། ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་དེ་ཡང་བུད་མེད་ཁོ་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཡྱིནའང་

གནད་འགག་དང་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དེ་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོམ་པ་དང་པོ་
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དེ་བརྒྱབས་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཉེ་ཆར་ New York New Jersey བུད་མེད་ཚོགས་པ་དང་། དབུས་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབེལ་བ་གནང་ནས་ད་རེས་ངེས་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་སོར་ལ་སན་གསན་ཞུ་

རོགས་གནང་ཟེར་ནས་རེ་སྐུལ་གནང་བྱུང་། དེ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སོ་སོས་འགན་བངས་ནས་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོ་དངོས་གནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟེར་ན་བ་ན་མེད་པའྱི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དང་།

བུད་མེད་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་མཐོང་དང་ངོས་ལེན་གནང་མཁན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ངའྱི་གོ་
ཐོས་ལ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་བུད་མེད་འགོ་ཁྱིད་ལ་བཀའ་འདྱི་

གནང་བ་གོ་རྒྱུ་འདུག སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་དམ། གང་འད་
ཡྱིན་ནམ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ངས་བཀའ་ཤག་ག་རེ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ང་རང་གྱིས་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།

ད་ལོར་ཟླ་བ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་པོ་གོ་སྱིག་གནང་བ་རེད། དེས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཙན་བྱོལ་ནང་ལོ་ ༣༣ ལྷག་ཙམ་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་དེ་ལྟར་སྲུང་བརྱི་

གནང་བ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བུད་མེད་དཔའ་མོ་ཚོར་ཆེ་མཐོང་དང་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་བ་རེད། བུད་མེད་སེར་
ལངས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་བསད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ག་རེ་རེ་སྐུལ་ཞུ་འདོད་
བྱང་སོང་ཞེ་ན། བུད་མེད་སེར་ལངས་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་བཟོས་ཚེ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལ་ངོས་ལེན་

དངོས་གནས་གནང་བ་དེ་ལ་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བུད་མེད་སེར་ལངས་དེ་ངས་ག་རེ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན། དེ་ནྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པ་དང་། སེམས་པ་སོ་བོ་ཞྱིག ཛ་དག་པོའ ་ི དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཅས་ཆགས་བསད་

ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་དུས་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་དང་། བུད་མེད་སེར་ལངས་
ཉྱིན ་མོ་གཉྱིས ་རྦད་དེ་ལོག ས་ཀར་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཉེ་ཆར་གོ་བ་ཞྱིག་ནྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བའྱི་ཉྱིན་དེར ་ས་

གནས་ཁ་ཤས་ལ་གཞས་དང་ཞབས་བོ་འཁབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། སོང་ཙང་། དེ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་
སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཉྱིན་མོ་དེར་སེར་ལངས་རང་འཇགས་བཞག་རོགས་གནང་། བྱུང་ན་གཞུང་འབེལ ་

གྱིས་མཛད་སོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཉྱིན་མོ་དེར་དན་གསོ་དང་། བུད་མེད་དཔའ་མོ་དེ་དག་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་བོད་པའྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ་སྱིང་སྟོབས་དང་། སོ་སོ་བོས་བཏང་ནས་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་བ་དེར་དན་སོས་ཡོད་རེད་ལ། ང་རང་
ཚོས་ཉྱིན་མོ་དེར་མུ་མཐུད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དང་། ལས་འགུལ་དེ་མྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཐོག་མར་འགོ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་སེལ་ནས་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་དེ་མ་ཡལ་བ་ཞྱིག་དང་སེར་ལངས་སང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བསར་མ་འབྱི་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསར་ལྡབ་མ་གནང་རོགས། བསར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་མ་གནང་རོགས་གནང་། དགོངས་
དག་ངས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཉྱིན་མོ་དེར་མཛད་སོ་གཉྱིས་ལྷན་དུ་གནང་དུས་བུད་
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མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གནང་། Washout ནུས་པ་
མེད་པ་འད་བོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་མ་རེད་ཀང་ཚང་མས་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་

གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད། སོང་ཙང་དམྱིགས་བསལ་སེར་ལངས་འདྱི་སྟབས་བདེ་པོའ ་ི ངང་ནས་མེད་པ་མ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞུ་

འདོད་བྱུང་། བུད་མེད་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་དང་སྱིག་འཛུགས་བཅས་ཚང་མས་ཆེ་མཐོང་གནང་རྒྱུ་དང་སྲུང་
བརྱི་གནང་རྒྱུར་འགན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། མཐའ་མ་དེར་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་སེམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེསརོགས་གནང་།

བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལངས་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ དེ་
རང་འཇགས་འཇོག་པའྱི་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཉྱིས་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དགའ་ལྡན་
ཕོ་བང་གྱི་ཐོག་ལ། ལབ་སྟེ་ང་རང་མར་ཐོན་པ་རེད། ང་ལ་ཡྱིན་ཡང་ད་གྱིན་ཉྱིན་གུང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དྱི་བ་

བསྐུལ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་གྱིས་ video མཐོང་བྱུང་ངམ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་རང་གྱིས་བྱ་དགའ་གནང་བ་དེ་གསལ་ཐག་ཆོད་ཡོད་

རེད་ཟེར། ངས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ video ལས་ལྷག་པ་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཐད་ལ་སེམས་འཚབ་བྱུང་
སོང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དེ་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེར་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེ་མར་དེའྱི་ནང་དུ་དྲུད་

གནང་བའྱི་གོ་བ་དང་ཚོར་བ་དེ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ང་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཞེན་ཁོངས་ཐོག་ནས་མར་ཕྱིན་པ་ར་བ་ནས་མྱིན་ཟེར་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ནྱི་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་དང་མཐུན་

པོ་ཡོད། ང་སྱི་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་རེད། ད་རེས་ཕྱི་ལོགས་འགོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེར་རྱིས་མེད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་མར་ཐོན་པའྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་དེས་མར་ཐོན་པ་ཡྱིན། སན་གསན་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གོ་སབས་ལེན་འདོད་བྱུང་སོང། གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར་ད་ལྟ་
ལས་བསོམས་སན་སོན་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་གཞུང་ཞབས་བགེས་ཡོལ་གྱི་བགེས་ཤག་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་

ལས་གཞྱི། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གཏམ་བཟང་ཐོས་བྱུང། ལས་ཀ་དེ་དག་བསྒྲུབས་

ཡོད་གསུངས་པའྱི་སབས་སུ་དགའ་སྣང་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། སོང་ཙང་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་ལ་སྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞེས་འདྱི་ཐོག་མ་དེར་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཕལ་ཆེར་མུ་མཐུད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་གསན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི། དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བལྟས་
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པ་ཡྱིན་ན་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་སོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་དང་འདྱིར་
རྒྱབ་ངོས་དེ་ལ་སོ་ནམ་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཞྱི ས་སོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ལས་གཞྱི་གྲུབ་ཀྱི་མྱི་

འདུག་ཅེས་འཁོད་གནང་འདུག ད་ལྟ་ཕྱི་མྱི་གཞྱིས་སོས་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ (Swistzerland) སབས་
བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་གོ་སབས་གཅྱིག་འདྱིར་བཟུང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པ་དན་སོང། ང་འདྱིར་འབྱོར་བའྱི་སབས་
སུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་འདུག སུད་སྱི་ནས་བོད་པ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིར་སོས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད་ཅེས། བཀའ་མོལ་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་བྱུང། སོང་ཙང་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང། ཕྲན་སུད་སྱི་ནང་ ༩༨ ལོར་སེབས་པ་རེད། སབས་དེ་དུས་བོད་པ་ ༣༠༠༠
ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ ༧༥༠༠ བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་འད་བྱས་

དུས་འདས་པའྱི་ལོ་ ༡༦ ནང་ལ་བོད ་མྱི་ ༤༥༠༠ སུད་སྱི་ནང་མང་དུ་སོང་ཡོད་རེད། བོད ་མྱི་ ༤༥༠༠ དེ་འདའྱི་ཕྱིས ་སུ་
གཞྱིས ་སོས ་གནང་མཁན་གྱི་ནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱི་ ༢༥༠ ནས་ ༣༠༠ ཡྱིག ་ཆ་མ་ཐོབ་ཅྱིང། དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་

བཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་སོང་ཙང་བརྒྱ་ཆ་བསོས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པ་ ༤༥༠༠ ནས་ ༢༥༠ ནས་ ༣༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས་སྱི་ཡོངས་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་སུད་སྱི་གཞུང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་འགྱིག་ཐག་གཅོད་
ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོའ ་ི ངང་ནས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནས་ད་ལྟ་བོད་པ་ ༢༥༠ ནས་ ༣༠༠
གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཕྱི་མྱི་གཞྱིས་སོས ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་གཅྱིག་དང་། དྲུང་ཡྱིག་

གཅྱིག་ཟླ་བ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༢༦ ལ་ (Switzerland) གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གྱི་ནང་ལ་མྱི་གངས་ ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་མཉམ་
དུ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་བཀག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་ཚོགས་འདུ་དེས་རེས་སུ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༡༠
ཏག་ཏག་རེས་སུ་ཚར་སོང། སབས་དེ་དུས་ཕྱི་མྱི་གཞྱིས་སོས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོ་ལ་གནས་ཚུལ་གནང་དགོས་པ་

ཡོངས་རྫོགས་ཤྱིག་གསལ་བཤད་གནང་། འདྱིའྱི་རེས་སུ་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་འགོ་ལས་པའྱི་ངོས་ནས་ཆ་ཚང་ཡར་ཞུ་གཏུགས་
རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། སབས་དེ་དུས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་འབེལ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་བཀའ་མོལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མགོ་ལས་པ་སྐུ་སེ་མ་

ཁ་ཤས་ཤྱིག་ངུ་ཤོར་དགོས་པ་བྱུང་སོང། དེ་དེ་བཞྱིན་འཐུས་མྱི་ཁྱོ་ག་འགའ་ཤས་ཀང་ངུ་ཤོར་བ་རེད། འདྱི་སབས་བཅོལ་རང་

གྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད། བོད་སྱི་པའྱི་སད་དུ་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི འྱི་ཐོག་ནས་
གང་ལྟར་བོ་ཕམ་གཅྱིག་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀང་མཐའ་མའྱི་གཏམ་དེར་ཞུ་དགོས་པ་

གཅྱིག་ལ་ཕྱི་མྱི་གཞྱིས་སོས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ངོས་ནས་ད་ལྟ་སབས་བཅོལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མ་འགྱིག ས་པའྱི་བོད་པ་ ༢༥༠
ནས་ ༣༠༠ ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་བསར་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་

ང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་མཇུག་སྱིལ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འད་ཡྱིན་དུས་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི འྱི་
ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕ་གྱིར་དོན་གཅོད་ཁང་སྐུ་ངོ འ ་ི
ཡོད་རེད། སྐུ་ངོའ ་ི ལས་ཚབ་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ངོས་ནས་ས་རེས་རྱིམ་པའྱི་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་སྐུ་
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ངོ་ངོས་ནས་ཀང་སབས་བཅོལ་ལས་ཁུངས་མཉམ་པོར་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

ཚོགས་གཞོན་དབུས་པའྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པའྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཀང་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་རོག་ཡོང་བ་ཞུ་
ཞེས་ཕག་བྱིས་ས་རེས་ཕུལ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ང་ཡང་འདྱིར་ལས་ཐོག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕག་བྱིས་ས་རེས་

རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཕུལ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཁ་སང་ཚོགས་འདུ་ལའང་ཚོགས་བཅར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་
སྟབས་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འགོ་ལས་པའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་

ཐབས་ཤེས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོ་ཁ་སང་མང་གཙོ འྱི་
དུས་ཆེན་གྱི་སྐུ་མགོན་དུ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ། བཞུགས་བཅར་ཉྱིན་ ༦ (Switzerland) ལ་བཞུགས་པ་རེད། སབས་དེ་
དུས་ཀང་ང་ཚོས་ཡར་ (Switzerland) གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་མཇལ་ནས་སབས་བཅོལ་

གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལའང་བཀའ་མོལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་གོང་ཁྱེར་(Zurich) འཛིན་སོང་
ལས་མྱི་འཛིན་སོང་གྱི་མྱི་སྣ་ ༨ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་བཀའ་བོན་གྱི་མཉམ་པོར་ང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་

བཀའ་མོལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུ་པ་ཡྱིན། ཞུ་གཏུགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་ཏེ་བཀྲ་ཤྱིས་པ་དོན་གྲུབ་པའྱི་གྲུབ་འབས་གང་མྱུར་ཐོན་
པའྱི་རེ་བ་གཅྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ཡྱིན། དོན་རོག་རོག་འདྱི་གཞྱིས་སོས་ལ་ད་ལྟ་སུད་སྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་

རེད་གསུངས་པ་དེ་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་ ༢༥༠ ནས་ ༣༠༠ དེ་དག་
ཕུད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་བཅོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་རེད ་པ་ལ་འདྱི་རད་གཅྱིག་གནང་

གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་རད་དེ་རྒྱུགས་འཕྲོད་མ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་སབས་བཅོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་སོད་ཐུབ་མ་སོང་། སོང་ཙང་
འདྱི་རད་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་ཐོབ་ཐང་མ་རག་པ་དང་ཕུལ་མ་ཐུབ་པར་སུད་
སྱི་ནང་སོད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོར་མཁྱེན་རོགས་ཀྱི་
སད་དུ་ངས་འདྱིར་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་གཞྱིས་སོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་སགས་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་གཅྱིག་

ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སད་སྦུག་གཞན་དེ་སྣོན་དང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་གའྱི་
ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་སབས་སུ་ཨོ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཕལ་ཆེར་སད་ཀྱི་ས་མ་ཐོས་པའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་གཞན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི འྱི་ཐོག་ལ་ཕར་
ནས་ཚུར་འདྱིར་བཀའ་མོལ་འདྱི་ངེས་པར་དུ་འཕྲོད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་
ནང་ལ་ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གཅྱིག་ (Barcelona) ལ་ཚོགས་པ་རེད། སབས་དེར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་

ཡ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཅྱིག་ཚོགས་ཆེན་ནང་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་སོང། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་
བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་དེ་ (Switzerland) ནང་ལ་ད་ལྟ་གཅྱིག་རང་ཆགས་རེད་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོ་ཚུར་མ་ཐོན་པའྱི་
སབས་སུ་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་མྱི་ཁོ་རང་ཚོ་ཕན་ཚུན་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་གནང་སྟེ་དོན་རོག་རོག་

གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག དོན་སྱིང་དང་པོ་དེ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་རེ་འདུན་འདྱི་གཞུང་འབེལ་བུད་མེད་སེར་ལང་གྱི་
ཉྱིན་མོ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཐུགས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འདྱི་གསུངས་སོང། སོང་ཙང་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་རྣམ་
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པས་འདྱི་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་ངེས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་དང་
ཆབས་གཅྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ང་ཚོ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ན་འགྱིག་གྱི་

འདུག་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། དེ་མེད་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་གཅྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དབུས་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་པ་དབུ་

བརེས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེར་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་གཅྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་དོན་སྱིང་རོག་རོག་གསུམ་འདྱི་ཕར་
ནས་གསུངས་པ་རེད། སོང་ཙང་ངས་མདོར ་བསྡུས་རང་བྱས་ཏེ་བསར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང།

དེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སེར་ལང་གྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཅོས་

བསྒྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་
གཞྱིའྱི་ཚུལ་དུ་སན་སོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དན་བྱུང། སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་དེ། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ། འཛིན་སོང་
འདྱི་མྱི་མང་གྱི་རེད། མྱི་མང་ནས་རེད། མྱི་མང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད། སོང་ཙང་འཛིན་སོང་འདྱི་མྱི་

མང་གྱི་ཆེད་དུ་ལ་དགོངས་ནས་བུད་མེད་རྣམ་པའྱི་མངོན་འདོད་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ དང་།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་དེ་གཞུང་འབེལ་བུད་མེད་ཀྱི་སེར་ལང་གྱི་ཉྱིན་མོ་གཅྱིག་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས ་

འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་དེ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་འདྱི་
སེས་པ་ཁོ་ན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བུད་མེད་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ ༣ པའྱི་
རེས་སུ་ (Switzerland) ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སྐུ་སེ་མ་ ༥ དང་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་སྐུ་སེ་མ་ ༡ འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་
རེད། སབས་དེར་ཁོ་རང་ཚོས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་དེ་གང་

ཡྱིན་ནམ། བུད་མེད་ལ་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་
སྟབས། སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་སེ་པ་རང་ཡྱིན་དུས་སྐུ་སེ་མའྱི་ཐོབ་ཐང་རེ་འདུན་མངོན་འདོད་ཡར་ཞུས་པ་དེར་བདག་གཅེས་མ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། ཕོ་མོའ ་ི དབྱེ་འབྱེད་ཅྱིག་འདུག་གསུང་རྒྱུའྱི་ཉེས་བ་ཕོག་པའྱི་ཉེན་ཁ་གཅྱིག་འདུག་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་གཉྱིས་པ་འདྱི་
ཡྱིན།

ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་རབ་དང་རྱིམ ་པ་གནང་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཐག་གཅོད ་

གནང་སྟངས་ཀྱི་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་ས་མ་གནང་བ་དང་ཐག་གཅོད་ཕྱི་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བལྟས་པའྱི་སབས་སུ་

ཐག་གཅོད་ས་མ་དེ་ལས་ཕྱི་མ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ནང་སྱིད་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་

བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་ཐུགས་ཐག་བཅད་སྟངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཤེས་རོགས་
ལེགས་པོ་བྱུང་སོང། སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་ལའང་ཁག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མངོན་འདོད་གསར་པ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

སོང་ཙང་ཐག་གཅོད་སོན་མ་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་མངོན་འདོད་ས་མར་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་
མངོན་འདོད་གསར་པ་གཅྱིག་ཡར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ཐག་གཅོད་ཡང་བསར་གཅྱིག་གནང་སྟེ་ཐག་གཅོད་ས་མ་ས་
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མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་དེ་ཡག་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་རང་འཇགས་
རང་བཞག་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ།

རྒྱུ་མཚན་མཐའ་མ་དེ་ང་རང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བུད་མེད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་རེད། དེ་འད་

ཡྱིན་དུས་འདྱི་ང་རང་ཚོ་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག བོད་རྒྱལ་ཁབ་རེད། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་རེད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མེས་
པོ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལ། འཁྱིག་པ་སངས་ན་མྱི་ཡྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས། །སད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་ངེས་པར་སྟོང་འགྱུར་ཏེ། །ས་
སྟེང་འདྱི་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང་། །དེ་ཡྱི་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀང་འབྱུང་མྱི་འགྱུར། །ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཡོང་གྱི་མ་རེད།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡང་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སོང་ཙང་སྐུ་སེ་མ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད་གསུངས་འདུག
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་བཞྱི་འདྱི་བཀོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་མ་འོངས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུའྱི་ཚོགས་

འདུ་གཅྱིག་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པའྱི་ དཔྱད་གཞྱི་ལ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རོགས་
གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་མཐའ་མ་གཅྱིག་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཤོག་བུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་ ༡༡ དེ་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་

༢༠༡༧ ལོར་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་སེས་པ་འདྱི་ ༤༨༤ རེད་ཅེས་བཀོད་གནང་འདུག འདས་གོངས་སོང་བ་འདྱི་ ༦༡༦ རེད་ཅེས་

གསུངས་གནང་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་མར་འཐེན་ཡོང་པའྱི་སབས་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ ༡༣༢ ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་བརེན་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། ཕ་
མས་གཅེས་སོང་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་མྱི་འབོར་དེ་མར་ཆག་པ་རེད་དམ་ཞེས་

འདྱི་གཅྱིག་བྱས་ན་སྐུ་ངོ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི འྱི་ཐོག་ལ་ལགས་ལན་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དགའ་པོ་
ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་དྱིན་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ས་བརན་སེ་ཚན་གྱིས་ཕ་གྱིར་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་
(Record) མྱི་འདུག་གམ། ༼ས་མྱི་འདུག༽

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ བགོ་
གེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ད་ལྟ་གོག་སྐུད་
དེར་དཀའ་ལས་ཤྱིག་འཕྲད་བསད་འདུག འཕྲལ་དུ་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ་ནས་འཕྲོས་ཀྱི་ལན་དེ་གནང། དེ་ནས་དུས་ཚོད ་ཅྱིག ་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་དེའྱི་ནང་ལ་མན་ཌྱི་དང་མཚོ་པདྨ། སུན་རར་ན་གྷར། དེ་
ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོད་སའྱི་དཀའ་ངལ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སོང་ཙང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་
དེ་ས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ Housing cooperative society དེ་འད་ཞྱིག་ལ་དེབ་སེལ་བྱས་པ་

ཡྱིན་ན་ཞེས་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག་ཀང་དེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བྱེད་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རེད་འདུག དེ་ནས་ཉེ་
ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་དེར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ནས། སྐུ་ངོ་གསུང་སད་དེ་ཏོག་ཙམ་ཆེ་རུ་བསོན་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ལགས་སོ། ང་ཚོ་
ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༡༤ ཡྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་
གནང་བ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་སུན་རར་ན་གྷར་དང་མཚོ་པདྨ་སོགས་ཀྱི་ཁུལ་གྱི་མྱི་མང་ཚོར་སོད་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

བཞྱིན་པ་དང་དེའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་ངོས ་ནས་ས་ཆ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན ་ན་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་སན་གསན་ཞུ་དུས། མར་བཀའ་གང་གནང་སོང་ཞུས་ན། སོན་མ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་བྱུང་བ་
རེད། Housing cooperative ནང་ལ་དེབ ་སེལ ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པ་ཡྱིན ་ན་སབས་དེའྱི་

སབས་ལ་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་རག་རྒྱུ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཀང། དེའྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཧ་ལམ་མེད་པ་ཆགས་འདུག སོང་

ཙང་ད་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། མངའ་སེ་གཞུང་རང་གྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ས་ལྷག་དེ་འདར་ང་ཚོས་དམྱིགས་འཛུགས་
བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་གྱིས་ཤོག་དང་ཁོ་རང་ཚོས་རག་གྱི་འདུག་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་བཔབཞྱིན་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་ད་
ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར་དྷྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་བཙོག་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ག་རེ་གནང་ཡོད་རེད་ཅེས་

དྱིས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ར་བས་དྷྱི་ལྱི་ཡྱི་བཙོག་ཆུ་དེ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དེའྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་མངའ་སེ་གསུམ་བཞྱི་
ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་

ཁང་རང་ནས་བཀའ་གནང་སྟེ་ NGT ཞེས་ National Green tribunal commission ཁོ་རང་ཚོས་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་
རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་ NGT ཡྱི་འཆར་གཞྱི་ཐོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་

ཤས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ NGT རང་གྱི་འགན་འཁུར་འོག་ལས་གཞྱི་འདྱི་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་

ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་སབས་དང་དུས་ལ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཆ་ཤས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་བངས་ནས་ལས་ཀ་འདྱི་ཙམ་ལས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་
མྱིས་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མར་ལ་ཆར་ཆུ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆུ་མཛོད་གསར་བ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེའྱི་ཆེད་དུ་

ཐོག་མའྱི་འཆར་རྱིས་ག་རེ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ར་བའྱི་ཆུ་མཛོད་
དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨༌༌༌༢༠༠༩ དེ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ནང་ལ་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རེད་བསད་
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ཡོད་རེད། ཐོག་མའྱི་འཆར་རྱིས་ལ་འབུམ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་དེ་བཟུང་བ་རེད། ཕྱིས་སུ་དེ་བཙུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཆུ་མཛོད་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆུ་ཡུར་བྲུས་
ཏེ་ཞྱིང་པ་ཚོ་ལ་དབྱར་ཀ་ཆར་ཆུ་མེད་པའྱི་སབས་ལ་ཆུ་མཛོད་དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་

ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད། འོན་ཀང་ལས་ཀ་དེ་འགོ་བཙུགས་ཙམ་ལ་མེའོ་དང་ཏྱི་ཛུ་ཡྱི་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་གང་
ཡོད་རེད་ཅེ་ན། འཇྱིགས་སྐུལ་བས་ས་འོག་ནས་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ལ་ཉེན་བར་སོད་པ། དངུལ་འཕྲོག་བཅོམ་བྱེད་པའྱི་ཚོགས་

པ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད། སེར་ཞྱིག་གྱིས་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ནའང་དེའྱི་སར་རྒྱུག་ཡོང་ནས་དངུལ་
ཅྱི་ཐུབ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འཕྲོག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་སོད་མཁན་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནད་དོན་ཐོག་

ལ་ཐུག་ཡོང་དུས་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་ས་མྱི་འདུག ཉེན་རོག་པར་ཞུ་ས་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག དེ་འད་བའྱི་ཇག་ཚོགས་དེ་དག་སེབ ས་
ཡོང་དུས་ Police ལས་ཁུངས་སོ་བརྒྱབ་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལུང་པ་
ལ་ཁྱིམ ས་དང་དེ་ཚོའ ྱི་ཐོག ་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྱེད ་ས་མེད ་པ་ཡྱིན ་དུས། ད་ལྟའྱི་ལས་ཀ་མ་ལེན ་མཁན་དེས ་ལས་ཀ་འགོ་
བཙུགས་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པས་དེ ར་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཀྱི་ལས་ཀ་

ལས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོག ས་བྱུང་ནས་ཁོའ ་ི ས་ནས་དངུལ་འཕྲོག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ འཕྲད་ནས་ཁོ་ཟླ་བ་

གཅྱིག་ཙམ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདའང་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་མ་རེད་
ཟླ་བ་ཕལ་ཆེར་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་འགོ་དགོས་པ་དང་གབ་ནས་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་སོང་། མཐའ་མ་ང་ཚོས་

རད་ཆོད་ནས་ཁོ་གབ་པའྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་གན་རྒྱ་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཡང་ལས་ཀ་ལས་འགན་གསར་པ་
ཞྱིག་ལ་རྱིས ་སོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་དབང་གྱིས་ལོ་རེ་བཞྱིན་

དཀའ་ངལ་དེ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་དེ་དུས་ཐོག་ལ་མ་ཚར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ལོར་སོན་རྱིས་
འཆར་གཞྱི་བསོས་གཞག་པ་དེ་ ༢༠༠༩ ནང་ལ་ཅ་ལག་གྱི་རྱིན་གོང་ལ་འཕར་ཆ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འཕར་བའྱི་དབང་
གྱིས་དངུལ་འབོར་གྱི་ག་མ་འགྱིག དངུལ་འབོར་ག་འགྱིག་སྟེ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཕར་འགོ་བཙུགས་དུས་ཡང་ཕ་གྱིའྱི་ས་འོག་གྱི་

ལས་ཀ་ལས་མཁན་དེ་ཚོས་ས་རེས ་སུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ནས། གང་ལྟར་གང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས ་པར་ ༢༠༠༨ ཀྱི་
འཆར་གཞྱི་དེ་ ༢༠༡༧ གྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐོག་

མའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་རེད་ཀང་ལོ་འདྱི་དག་གྱི་རྱིང་ཆ་ཚང་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་
དབང་གྱིས་འབུམ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུའྱི་ལས་འཆར་དེ་འབུམ་ཕལ་ཆེར་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་བརྒལ་བའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཆགས་སོང་། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་རོགས་ཚོགས་རང་ལ་མངོན་མངོན་རེན་རེན་དུ་ཕར་གསལ་བཤད་ཞུ་ཐུབ་
པས་ཁོ་རང་ཚོ་ཡང་བོ་ཡྱིད་ཚིམས་ནས་དེར་ཁག་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ནས་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཚོ་འགོ་

བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ཕལ་ཆེར་ ༢༠༡༨ ཀྱི་ནང་ལ། སྡུག་པ་གཅྱིག་ལ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ཏྱི་ཛུ་མྱིའོ་གཉྱིས་ཀྱི་
ཆར་ཆུའྱི་དུས་ཚོད་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་རྱིང་པོ་རེད་བསད་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་མ་འོངས་པར་བེད་སོད་བྱ་རྒྱུར་ཆུ་
མཛོད་གཅྱིག་ ༢༠༡༨ ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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དེ་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་གསང་སོད་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེར་དེང་དུས་ཀྱི་ཆ་རེན་མེད་པའྱི་སོར་བཀའ་གནང་སོང་ཡང་།

ད་གྱིན་གོང་དུ་སན་གསན་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་རྒས་གསོ་ཁང་དེ་དག་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་ཡང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་
བུ་དག་འདེམས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ བསྱིགས་པ་ཡྱིན། དེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་སྐུ་བགེས་པོ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བྱེད་རྒྱུ་ཟེར་བ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་

བར་ལམ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ས ེལ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བར་ལམ་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ལ་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་

ནས་ལས་དོན་ཞྱིག་འགན་འཁུར་ཞུས་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོའ ་ི མ་འོངས་

པའྱི་བྱེད་ཕོགས་དང་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འབེལ་ཡོད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ནས་བགེས་
པོའ ་ི ཐོག་ལ་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བྱེད་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་དེ་རྱིང་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་སྐུ་བགེས་པ་ཚོའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་སྐུ་གཞོན་པའྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག དེ་ནས་གྲྭ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་པ། ཨ་ནེའྱི་ཉྱིན་
མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་དེ་འད་མང་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་གཅྱིག་ཉྱི་མ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་ཐམ་པ་དེ་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་

གུང་གསེང་དེ་ཕར་ཕུད་པའྱི་ལོ་འཁོར་མར་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ངེས་པ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དེ་རྱིང་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་འདྱིར་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་
གྱི་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་དགའ་ས་རེད་རྱིམ་པས་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་ཞུ་
ཆོག་པར་གྱིས།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ ༢༠༡༤ རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གཏན་འབེབས་བཟོས་བཞག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་

ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་ལག་བསྟར་བྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་རོབ་ཙམ་

ཞྱིག་སན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་མྱི་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་རེད། དེ་ནས་ཧྱི་
མ་ཅལ་གཉྱིས་པ་རེད། དེ་ནས་ UttarKhand གསུམ་པ་རེད། དེ་གསུམ་གའྱི་ནང་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་སན་
གསན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དེ་ནས་འབས་ལོངས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ནའང་བགོ་བཤའ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའང་

འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ནས་ West Bengal ལ་ཆ་བཞགས་པ་ཡྱིན་ན་ Chief Minister མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུར་ས་ཕྱི་མང་པོ་
ཡྱི་གེ་ཕུལ་ནས་དུས་ཚོད་ཞུས་ཀང་མོ་རང་ལ་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ T.V གཟྱིགས་མཁན་ཡྱིན་
དུས་མཁྱེན་བསད་ཡོད་རེད། Ghorkha land སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་ཡོད་དུས་དུས་ཚོད་ཁོམ་གྱི་མེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་བྱུང་མ་སོང་ཡང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་དུས་ཚོད་རག་རྒྱུ་
དང་། དེའྱི་ཐོག ་ལ་ West Bengal ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སངས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས ་མུ་
མཐུད་ནས་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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བདེ་སྱིད་གྱིང་ལ་བོད་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ གཞྱིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་

ལ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་སོད་མཁན་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། སོང་ཙང་བདེ་སྱིད་གྱིང་ལ་
ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ལོ་ནས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ དྲུག་ཅུའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཕེབས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གཞྱིས་

ཁང་ར་བ་རང་ནས་མ་ཐོབ་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བཞག་པ་དེ། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་གཅྱིག མངའ་སེའྱི་
གཞུང་དང་གཉྱིས། བོད་མའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ཐུན་མོང ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་

བྱས་བཞག་པའྱི་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཐོ་དེའྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་བསད་པ་དེར་ཐོག་མའྱི་ཆར་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༤༥ ཡོད་རེད། དེ་
ནས་ ༢༠༠༨ དང་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༤༥ དེ་ལས་ངོ་ཡོད་དེ་ ༡༡༦ ཆགས་པ་
རེད། སོང་ཙང་ ༡༡༦ དེ་དག་ལ་གཞྱིས་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འགོར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཅྱིག་ནས་དངུལ་གྱི་

མཐུན་རེན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་གཉྱིས་པ་དེར་ཕར་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ དངུལ་འབོར་དེ་འབུམ་བརྒྱ་དང་
དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ཁལ་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་བསྡུས་ན་ཁོང་ཚོས་བཀའ་ཁོལ་སད་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་བར་ལམ་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་

ཙམ་ཞྱིག་འགོར་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས ་ Chief Minister དང་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མངའ་སེའྱི་ Chief Sacretary རེད། དེ་
ཚོར་ས་ཕྱིར་ཞུ་གཏུག་བྱས་པའྱི་འབས་བུར་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་འབུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུའྱི་ཁལ་དེ་ཆ་ཚང་ཆག་
ཡང་ཐོབ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས ་ཁང་པའྱི་ས་ཁ་དང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་རེ་བ་བཞྱིན་བྱས་ན་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་བཅུ་
གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དེ་ལྟར་ཡྱིན།

བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ས་ཁག་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་བོད་མྱི་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ས་གནས་གང་དང་གང་ཡྱིན།

མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག ར་བས་འདྱིའྱི་སོར་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་ལའང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་སན་གསན་ཞུས་

པ་ཡྱིན། དྷ་ས་མེག་ལོར་གྷན་ཇྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་བོད་ནས་སེབ ས་པ་ཡྱིན་ཁང་པ་མེད་ཟེར་མཁན་ ༡༣༠ ཙམ་འདུག ནོར་
གྱིང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༦༠ ཙམ་འདུག དྷྱི་ལྱི་ནས་ཡྱི་གེ་འབྱོར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ནང་མྱི་ ༣༠༠ འདུག མཚོ་པདྨ་

ནས་མར་ཡྱི་གེ་འབྱོར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ཞྱིག་འདུག རེ་ར་སྡུན་ཁུལ་ནས་འབྱོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༠༠
ཙམ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་བསོམས་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༠༠༠ ཡས་མས་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་

དཔེར་ན་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕ་གྱིའྱི་གཞྱིས ་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ལེན། དེའྱི་ས་ཁང་དེ་
གཞན་ཞྱིག་ལ་བཙོང་། མྱི་དེ་ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ངར་གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་མེད་ཅེས་ཐོ་སད་བཞག་པ་དེ་འད་

མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ Computer ནང་ལ་ System གཅྱིག་བཟོས་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཐོ་འགོད་
བྱས་ནས་ས་གནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ཇྱི་ལྟར་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་

རྱིམ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། སོང་ཙང་དེ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ངོ་མ་དེ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་སན་ཞུ་འབྱོར་ས་
ཕྱིའྱི་བང་རྱིམ་ཇྱི་ལྟར་སྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ར་བས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ནང་སྱིད་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་མ་
འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག
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དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཞེས་གསུངས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། གསར་འབྱོར་

ཚོའྱི་འཚོ་རེན་ཞེས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོགས་ནས་

འཆར་གཞྱི་དང་སྱིད་བྱུས་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེ ས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། ར་
བས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ༢༠༡༢།༡༣ ཙམ་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་རང་ནས་ཚོགས་ཆུང་

གཅྱིག་བཙུགས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་སད་ཆ་འཆད་སོད་མཁན་འདྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་

ཕན་བོད་ནས་འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་
ཞུས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོ་ཤོག་ལེབ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལའང་སན་འབུལ་

ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་སན་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ Khanyara ལ་གསོག་སར་སོབ་
གྲྭ་ཟེར་བ་དེ་དེ་དུས་ལོ་གཉྱིས་རེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ལོ་གསུམ་བཟོས་པ་རེད། ལོ་གསུམ་ནས་ལོ་ལྔར་སར་བ་རེད། ལོ་ལྔ་
ནས་འགོ་ས་མེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོང་དུས་དེ་ཚོའྱི་ལོ་ཡུན་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལོ་བརྒྱད་ལ་བཟོས་པ་རེད། དེ་དང་

དེ་འད་བ་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་གྲྭ་བཙུན་གང་འད་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་སྦྱར་རྒྱུ། སོན་མ་དང་
པོ་ང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གྲྭ་ཚང་ལ་འཛུལ་ཚར་བའྱི་གྲྭ་བཙུན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་

ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་ཐོག་མའྱི་ཁྱིམས་དེ་ཡོད་རེད། འོན་ཀང་དེ་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ན་ལམ་ཁ་ཆ་ཚང་འགག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་མ་བཞུགས་ནས་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་བྱེད་སའྱི་གོ་སབས་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སོབ་

གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕར་འཛུལ་ས་དང་། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཆ་རེན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་རེད།
དེ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བར་ལམ་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན། ༢༠༠༨ ལོ་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་མ་གཏོགས་
ང་སྣེ་ལན་འགན་འཛིན་བྱས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ལྷག་བསད་པ་རེད། ལོ་རེར་ཕལ་ཆེར་མྱི་ཉྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ནས་མང་བའྱི་སབས་ལ་

སུམ་སྟོང་རེ་འབྱོར་བསད་ཡོད་རེད། T.C.V ལ་སོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལོ་རེར་ཕྲུ་གུ་ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་དུས་
ཚོད་ཅྱི་ཡང་གཏན་འབེབས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་དུས་སེབས་ཀང་ཡར་བཅུག་ཆོག་ཆོག་ཆགས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བྱུང་བ་
རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའ ་ི ཆོས་རྒྱུད་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་

ནང་ལ་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ཁོ་ཐད་ཀར་ལམ་སྟོན་དང་སགས་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་སའྱི་གནས་ལ་སེལ་མཁན་ཡང་བཏང་

ནས་ཞབས་ཞུ་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ཞུས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་བར་ལམ་གདན་ས་ཁག་གྱི་མཁན་པོ་དང་
སོབ་དཔོན་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་འཐོན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་བ་དེ་དག་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་སོང་
གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ། དགུ་བཅུའྱི་ནང་ལ་སོབ་སྦྱོང་འཐོན་མཁན་དེ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་འཚར་

ལོངས་བྱུང་བའྱི་ཕྲུ་གུ་རེད་ཀང་དེང་སང་ཉྱིས་སྟོང་གྱི་ནང་ལ་སོབ་སྦྱོང་འཐོན་ཡོང་མཁན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་མང་བ་དེ་
བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་ནས་གོ་སབས་ཆ་ཚང་རག་ནས་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལོ་རེ་བཞྱིན་སོབ་སྦྱོང་

ཐོན་མཁན་མང་པོ་ཆགས་ཡོང་བ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གཞུང་གྱིས་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་བསྐྲུན་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་
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ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིར་ང་རང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སོ་རའྱི་ནང་དུ་ཆ་མཚོན་ནའང་བོད་ནས་ཕེབས་བསད་པ་ག་ཚོད་

ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལས་བྱེད་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་གོ་སབས་ཕུལ་བཞག་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་གཙོ་ཆེ་
ཤོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། ཡང་སོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ངས་དེ་རྱིང་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསལ་ཁ་དོད་པོས་གང་བཀོད་ཡོད་ཞུས་ན། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་

ལ་ནང་སྱིད་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་དེ་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་དངུལ་འབོར་འབྱོར་བཞག་པ་དེ་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་

སོ་བཞྱི་དང་ཉྱིས་འབུམ་དགུ་ཁྱི་བདུན་སྟོང་ཙམ་ཞྱིག་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་དང་གངས་ཆུང་བདུན་ཅུ་དོན་
དྲུག་དེ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་བཞག་པའྱི་གསར་འབྱོར་རང་གྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསལ་པོ་
བཟོ་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་ཆ་ཐོབ་པར་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་མེད་ཚུལ་དང་དངུལ་ལྷག་བསད་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་

ཡང་གང་ཞྱིག་ཏུ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཀང་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ལས་
གཞྱི་དག་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་བཞག་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་

གང་བཀོད་བཞག་པ་དེར་མ་གཏོགས་གང་བྱུང་གཏང་ས་མེད་པས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་ཆ་
དང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཉོ་ས་དང་གོང་ཁེ་པོ། སྤུས་དག་པོ་རག་ས་དེ་འད་ང་ཚོ་ལ་རྒྱུས་སྟོན་དང་ལམ་སྟོན་གནང་སྟེ། ས་ཆ་འདྱི་

འད་ཞྱིག་ལ་མྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་དེར་འབེལ་བ་གྱིས་དང་ཁང་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ཁེ་པོ་རག་གྱི་རེད་གསུངས་ནས་
ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ཞེས་པ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏེ་བོད་ནས་ཚུར་

འབྱོར་བའྱི་ཐོག་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་བསད་པ་ཚོ་ལ་ཨ་རྱི་ PRM ཡྱི་ལས་འཆར་ནང་
ལ་དངུལ་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཚོ་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འབོར་དེ་ལས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་

ར་གསུམ་དེ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་དམ་ཟེར་ན་དེ་ར་བ་རང་ནས་མ་རེད། དེ་
གསལ་བོ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བར་ལམ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སབས་རེ་འཁྲུག་ཞེ་དགས་ཐེབས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་བཙན་
བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་བསད་པ་ཚོ་ལག་ཆ་ལྟ་བུར་སད་དེ་དེའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་དངུལ་སོང་། བེད་སོད་དེ་

རྒྱ་གར་ལ་འཚར་ལོངས་བྱས་པའྱི་མྱི་ཚོའྱི་ ཐོག་ལ་བེད་སོད་གཏང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཏོག་ཙམ་ཕྱི་ལོག ས་ལ་འགོ་བཞྱིན་
འདུག སོང་ཙང་དེ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ངས་དེ་རྱིང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་གང་འབྱོར་བཞག་པ་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་
བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་བོ་འདོན་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དེ་ཡྱིན།

བོད་དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ USAID ནས་བོད་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད།

སོང་ཙང་དེ་ཚོ་དངུལ་འབོར་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བར་ལམ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བརྒྱ་
ཆ་གཅྱིག་གཅོག་གྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་སད་ཆ་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི ས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དངུལ་དེ་
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ནས་ལས་འཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་རྒྱ་ནག་དེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་སྟོབས་འབྱོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡྱིན་

དུས་དངུལ་དེ་ཙམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་དྱི་བ་དེ་སེབ་གྱི་ཡོད་རེད། གཅོག་ཆ་འགོ་བའྱི་གནད་འགག་དེ་ཚོ་མཁྱེན་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཡག་པོ་འདུག་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མ་སོ མས་པ་དེ་འད་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག་

ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་དང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་གནང་

ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ལས་ལྷག་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མ་དགོས་པ་གྱིས། མ་གྱིའྱི་ས་གནས་སོ་
སོའ ་ི ས་གནས་འགོ་འཛིན ་གཙོས ་པའྱི་ལས་བྱེད ་ཚོས ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་ལས་ཀ་དེ་ཚོར ་འགན་བཞེས ་ནས་བསྟོད་
བསགས་གནང་བ་ལ་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ སོར ་ལ་བཀའ་མོལ ་མང་པོ་ཞྱིག ་ཡོང ་གྱི་ཡོད ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ ་བོད ་མྱིའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཉམ་ཐག་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་གཞྱི་དང་བསྡུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ཉམ་ཐག་ཧ་
ལས་པའྱི་ཚད་མཐོ་བོ་རེད་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་ཉམ་ཐག་དེ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཌོ་ལར་གཅྱིག་གྱི་ཡོང་འབབ་མེད་པའྱི་མྱི་དེ་ཉམ་ཐག་

ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་ཉམ་ཐག་ཉྱིན་རེར་སོར་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་རེ་མྱི་ཟ་མཁན་ཧ་ལམ་ཡོད་ས་མ་རེད། སོང་ཙང་དེ་
ཚོ་ཚད་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་གྱི་ གནས་བབ་འདྱི་དང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་

བསྡུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་ང་ཚོའྱི་དེ་བཟང་བ་མེད་ནའང་སྡུག་ག་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་
ངས་སོབས་པ་མཐོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས ་ ༢༠ ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས ་ཆེས ་མཐོའ ་ི

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཟུར་ཡོད་རེད། ལས་ཟུར་
ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་བཙུགས་བཞག་པའྱི་མཐའ་བསོམས་ཀྱི་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་གང་ཡོད་བསད་པ་དེ་ལས་ལྷག་ཅྱི ག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་

བཅོས་གང་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་ལྷག་མྱི་འདུག ཐོབ་ཐང་སད་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་མཐོ་བོ་རེད་འདུག ཉུང་བའྱི་སོན་
གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ཕལ་ཆེར་
འགྱིག་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་དེ་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་དེ་ངས་གང་ཤེས་པ་དེ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་
བ་ཡྱིན། དེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་ངར་འགྱིག་གྱི་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་དེ་ད་ལྟ་ངའྱི་སང་ལ་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མེད། འོན་ཀང་ད་ནང་ས་དོ་སབས་འཇུག་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བར་བསར་དུ་སབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཚོགས་ཁང་། ལས་ཤག དེ་ནས་དེ་

དང་དེ་འབེལ་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་བསགས་བརོད་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཞྱིས་སོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སུད་སྱི་ནང་ལ་མྱི་ཡོད་བསད་པ་ ༧༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ ༢༠༠ ཙམ་ཞྱིག་

ལ་ཡྱིག་ཆ་ཚད་ལྡན་རག་མ་རག་པའྱི་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་གཙོས་པའྱི་ས་

འཐུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་མཉམ་བཞེས་གནང་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཞུ་གཏུགས་
བྱེད་དགོས་སར་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་འབད་བརོན་གང་གནང་དགོས་འདུག་ཀང་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་སོར་དེ་ད་ལྟ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་གྱིན་དགོངས་འཆར་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འཆྱི་འདས་སོང་བ་དེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་དྲུག་བརྒྱ་

ཙམ་ཞྱིག་དང་གསར་སེས་དེ་བཞྱི་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་ལས་མྱི་འདུག ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ཕྲུ་གུ་འཆྱི་འདས་འགོ་མཁན་གྱི་ནང་
ལ་བྱྱིས་པ་མདང་དགོང་སེས་པ་དང་། ལོ་དགུ་བཅུ་དང་བརྒྱ་བརྒལ་བསད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསད་ཡོད་

རེད། གསར་སེས་ཀྱི་ནང་ལ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་བ་རེད། ངའྱི་གཞོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ངའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བྱེད་གཞོན་
པ་འཁྲུངས་ས་མ་བསོན་བ་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདྱི་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་སང་ལ་འགན་ཡོད་རེད། ཆང་ས་ས་ཙམ་རྒྱོབ་དང་འགན་ཡོད་
རེད་ཅེས་ད་གྱིན་རང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སོང་ཙང་གསར་སེས་ཡོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་དེ་ནང་སྱི ད་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པོར་
བཀའ་བཀོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དེར་གང་ཡང་
བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་དགོངས་པ་དེ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་ནས་ག་

ཚོད་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་རྱིས་བསོན་ནས་བཟོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་དེར་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་གྱིན་ལས་རྱིམ་དང་འཕྲོས ་པའྱི་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་ནང་ལ་མ ་གྱིའྱི་ལུགས་

བསམ་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་ན་ནྱིང་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ད་ལོ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ལས་
མྱི་འདུག་དེའྱི་ཁྱད་པར་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཤོར་བ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ར་བའྱི་དངུལ་འབོར་ལ་ས་ཡ་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཁྱད་

པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག བྱུང་དང་སོང་གཉྱིས་དེ་དེ་ལྟར་རེད་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལོའ ་ི ལོ་ལ་ཚུར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ནང་
ལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་འཐོལ་བ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་གནང་ཡོད་རེད། དེའྱི་དངུལ་འབོར་དེ་ཡར་འཕར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
འབུམ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་དེ་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལྷག་བསད་པའྱི་ནང་ལ་ལུགས་བསམ་གྱི་རྱིས་ལོའ ་ི ནང་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་རེད། དེའྱི་སན་

ཐོ་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ལ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད ་པ་རེད ་ཅེས ་བཀའ་ཕེབ ས་སོང་། མར་ནས་ཡར་ང་ཚོར ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་འབྱོར་བཞག་པའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་དེར་མྱི་ ༤༧ འདུག དེའྱི་ནང་ནས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་
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འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་རེས་ལ་མྱི་ ༡༥ མ་གཏོགས་ངོས་བཞེས་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག ཆ་རེན་དེ་ཚང་
གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་ངོས་བཞེས་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་མྱི་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་ཡར་བཙུད་

འདུག དའྱི་འཕྲོས་ཀྱི་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་དེ་མ་འོས་པའྱི་ཁུངས་སུ་བརྱིས་ནས་ཕྱིར་སོག་བྱས་འདུག ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་འད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་ལ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། འདྱིའྱི་འཕྲོས་ལས་རྱིམ་དེ། སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་འཁུར་ཡོང་རྒྱུ་
ཡྱིན། སང་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ། དེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ལས་
ཉྱིན་བཞྱི་པའྱི་ཚོགས་དུས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་རྱིང་ས་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རྱིང་རེས་གཟའ་པ་སངས་

ཡྱིན་དུས་ས་དོའ ་ི ཚོགས་དུས་སྱི་འཐུས་བྱེ་བག་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བྱེད་ཆོག་པ་ཡྱིན་དུས། ཟུར་
བཅད་ཞུས་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས ་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག ་ཆ་ཨང་ ༢༤ པར་གཟྱིག ས་
རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ།
སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སོན་གེང་།

༄༅། །འཛམ་གྱིང་སུམ་གཉྱིས་ས་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་མོང་བའྱི་བོད་གདོང་དམར་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་
ཚང་ནྱི། ཤར་ཕོགས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ནས་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་ཞྱིང་། ཆོས་སྱིད་ཟུང་དུ་
འབེལ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ལྡན་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད། དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་འགན་ཟླ་དང་བལ་

བའྱི་བོད་རྒྱལ་བཙན་པོ་དག་གྱིས་རྱིག་གཞུང་སྱིགས་འདོར་བཅུད་ལེན་གྱིས་རང་རྱིགས་ཡར་ཐོན་ཅན་ཏུ་བྱས་པའང་བགང་དུ་
མེད། དེ་ལས་བཙན་པོ་སོང་བཙན་གྱིས་ཁོས་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག ལྷ་ཆོས་དགེ་བཅུ་དང་། མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་སོགས་སོལ་
བཏོད་ནས་ཆོས་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ལ་བྱས་རེས་འབུར་དུ་མངོན། ཁྱད་པར་བཀས་མངགས་བཞྱིན་ཐོན་མྱི་སམ་བོ་ཊ་སོགས་

བོད་ཕྲུག་བོ་གསལ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རྱིན་ཆེན་སོག་དང་བསོང་ནས་བོ ད་ལ་བར་སོད་རྱིག་གཞུང་ཆ་ཚང་བར་བྱས། རྱིམ་པས་
ལྷག་བསམ་དང་སྱིང་སྟོབས་གཡུར་ཏུ་ཟ་བའྱི་མཁས་ཆེན་དུ་མས། བོད་འདྱི་དཀའ་སྡུག་གྱི་འགའ་འཕྲང་མང་པོ་ལས་བསབས་
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ཏེ། གཞན་ལ་མེད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་ད་ལྟའྱི་མྱི་རབས་བར་བརྒྱུད་སེལ་གནང་ཡོད་པ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ནས་མྱི་

རབས་རེས་མའྱི་ཕྲག་ཏུ་ག་མ་ཉམས། དྱི་མ་ཡལ་བར་བརྒྱུད་སོད་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་འུ་ཚོའྱི་མྱི་རབས་འདྱི་ནྱི། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་
རྱིགས་གཞུང་དམར་གསོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེས་ཅན་པ་ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་ངེས་སུ་སོང་།
གོས་ཆོད།

ད་ཕན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྱིན་དང་། དེ་བཞྱིན་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པས་
རྒྱུན་འབེལ་གཙོ་བོ་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སོད་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་དུ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འབེལ་ཡོད་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་

གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་སོ་སོས་སེམས་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་
ཡྱིན། གོས་ཆོད་འདྱི་ཡང་ཕྱི་མེད་ན་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་
སྱིར་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་མཁས་པ་ཚོས་སོམ་བརྒྱབ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ།

མྱིའྱི་སོག་ནྱི་ཟས་དང་སོམ་ལ་བརེན། །རྱིགས་ཀྱི་སོག་ནྱི་སད་དང་ཡྱི་གེར་བརེན། །ཞེས་མྱི་ཞྱིག་ཤྱི་གསོན་གྱི་འགག་མཚམས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་གང་ལ་གཞག་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཟས་དང་སོམ་ཡོད་པ་དེ་སྱིད་དུ་མྱི་དེ་ཉྱིད་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱིར་གནས་པ་

རེད། ཟས་དང་སོམ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱིར་འཚོ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཕན་ཆད་དུ་མྱི་དེ་ཤྱི་བརེད། ལོག་པ་
རེད། རྫོག ས་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན ་གྱི་མྱི་རྱིག ས་ཤ ྱིག ་ལ་མཚོན ་པ་ཡྱིན ་ན། མྱི་རྱིག ས་དེ་ཉྱིད ་ཤ ྱི་དང་གསོན ་གྱི་འགག་

མཚམས་དེ་གང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོག་ར་ནྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་ཡྱིན། སད་ཡྱིག་འདྱི་ཉྱིད་ཉམས་ཚར་བའྱི་
རེས་སུ་མྱི་རྱིགས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་ས་ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། སད་ཡྱིག་མེད་པའྱི་ཉྱི་མ་ནས་མྱི་རྱིགས་བརླགས་
པ་རེད། མྱི་རྱིགས་ཚར་བ་རེད། མྱི་རྱིགས་རྫོགས་པ་རེད། མྱི་རྱིགས་ཤྱི་བ་རེད་ཅེས་མཁས་པ་རྣམ་གྱིས་དེང་སང་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། སྱིར་བཏང་ནས་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དེ།

མཁས་པ་རྣམ་གྱིས་གསུང་ཡོང་དུས། དཔལ་འབྱོར་གྱིས་དེ་རྱིང་ཐག་གཅོད། ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་སང་ཉྱིད་ཐག་གཅོད། རྱིག་གནས་
ཀྱིས་མ་འོངས་པར་ཐག་གཅོད། དཔེར་ན། མྱི་ཞྱིག་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་ཚང་མ་རྱིག་གནས་ཀྱིས་ཐག་

གཅོད་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ཁ་སང་དེ་རྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་
ཐད་ནས་ང་ཚོས ་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་བྱུང་ན་ཡག་ཤོས ་རེད ་དེ་མ་བྱུང་ཡང་གལ་མྱི་འདུག ཡྱིན ་ནའང་། ང་ཚོས ་རྱིག ་གཞུང་འདྱི་
བརླགས་པའྱི་ཉྱིན་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཟེར་ཡང་དོན་གྱིས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་

རེད། དེ་ཕན་ཆོད་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་དམག་དོན་སོགས་ག་རེ་ཡོད་ནའང་། དཔེར་ན། དབུགས་ཆད་ཟྱིན་པའྱི་རོ་ཞྱིག་ལ་
རྒྱན་ཆ་མང་པོ་སས་པ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ནས་སད་དང་ཡྱི་གེའྱི་སང་ལ་གཟུགས་

ཅན་གྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པར་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། jew ་མྱི་རྱིགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། jew མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ལ་ཕམ་ཉེས་མང་པོ་བྱུང་སྟེ་མྱི་ལོ་

གཅྱིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱའྱི་རྱིང་ལ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སང་ལ་རྐང་རེད་སོ་ལོ་བརྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕར་ཕུད་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་ཏེ་ཕྱིན་
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པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ Jew མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་རབས་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་གཅྱིག་

ཏུ་སྱིལ་ཐུབ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མྱི་ལོ་ ༡༨༠༠ རེས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་སར་གསོ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གཉྱིས་གལ་ཆེན་པོ་མ་ཡྱིན་པར། དེ་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་

བ་ཡྱིན་ནའང་སར་གསོ་ཐུབ་པ་དེ་ jew མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སང་ནས་མཚོན་འདུག་སམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་སད་
ཡྱིག་དེ་ཉམས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོར་གང་ཡང་ལྷག་མེད་པ་དེ་འདྱིར་བཞུགས་ཚང་མས་མཁྱེན་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་ང་ཚོས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱིའྱི་སང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་ཤྱི་ཉེན་གྱི་

རགས་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་བསེབས་ཚར་བ་རེད། སད་ཡྱིག་ཉམས་རྒུད་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རགས་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་བསེབས་
ཚར་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་རགས་མཚན་མང་པོ་ཐོན་ཚར་བ་

རེད། སྱིར་བཏང་ནས་སད་ཡྱིག་ཉམས་རྒུད་དུ་འགོ་བ་ལ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་འགལ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོར་ནང་
གྱི་བར་ཆད་དེ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ལ་ཡང་དཔེ་མཚོན་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད།
ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་རྱིང་འདྱི་ལ་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དེ་རྱིང་ཁ་སང་བར་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་

རབས་ཡྱིན་སྟབས་མྱི་ཚང་མའྱི་ཀླད་པའྱི་ངོས་ལ་ཏག་ཏག་འཆར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བཙན་
བྱོལ་བ་ཆགས་ནས་མྱི་རབས་གསུམ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མྱི་རབས་གསུམ་པའྱི་གནས་སབས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།
བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག ་ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག ་འདུག དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་གཞལ་བ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་མ་

གཏོགས་མེད་པ་དེ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ངོ་དེབ་དང་འཕྲྱིན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་གསལ་གསལ་རེན་རེན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་མྱི་རབས་གསུམ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་མ་གཏོགས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་ནས། མདོ་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། ད་དུང་རེས་སུ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། མྱི་རབས་བཞྱི་པའྱི་སད་ཡྱིག་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་གནས་
སྟངས་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ངས་གོང་དུ་སད་ཡྱིག་གྱི་སང་ལ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། དེ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་སང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་ཀྱི་འདུག ང་

ཚོའྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་དེ་གཏྱིང་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་དང་། སད་དང་ཡྱི་གེའྱི་ཞག་རྱི་མཐུག་པོ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་ལ་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་ཤུགས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་དེ་རང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་རང་ལུས་མེ་བསེགས་གནང་མཁན་བརྒྱ་ཕྲག་གཅྱིག་དང་

ཕེད་ཀ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེས་ནང་ནས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་མང་ཤོས་དེ་བོད་ནང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ནས་ཡོང་
དོན་ཡང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཞག་རྱི་མཐུག་པོ་ཡོད་པའྱི་རགས་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་

ཡོང་བ་རེད། དེ་ལ་ཡང་ཞག་རྱི་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པའྱི་རགས་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ལུང་པ་ཡྱིན་ནའང་འད།
བྱང་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། ཨོ་སྱི་ཌོ་ལྱི་ཡ་ལ་སོགས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་
ཀྱི་སང་ལ་རང་ལུས་མེ་བསེག་ལ་སོགས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཡང་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་འདུག
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དེ་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་མེད་ན་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་སོགས་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད། སད་དང་ཡྱི་གེ་ཉམས་སོང་རེས་

མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་སད་ཡྱིག་དེ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མྱི་རྱིགས་གཞན་པའྱི་ཤན་ཤུགས་ངེས་
ཅན་ཞྱིག་ཐེབས་ནས་འཐབ་རོད་དེ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་བོད་གཞུང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་

ནས་་བོད་སད་ཡྱིག་ཁོ་ན་བེད་སོད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སད་ཡྱིག་ཁོ་ན་བེད་སོད་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འད་དྱི་
བ་གཏོང་སྱིད་པ་རེད། ཨ་རྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་སན་ཞུ་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ག་འད་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་གར་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱི་གེ་གཏོང་དགོས་ན་ག་འད་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་འདྱི་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལྷན་ཁང་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བོད་ཡྱིག་སང་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་ཚུར་ལན་འདེབས་གནང་གྱི་རེད། ལན་བརྒྱབ་པ་མ་
ཟད། ཁོ་ཚོ་བོད་སད་ཡྱིག་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀའྱི་ས་མྱིག་རག་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ངས་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་འཇོག བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་ལ་བདག་སོང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྱིགས་གཞན་པས་དེ་ལ་ཡ་
མཚན་པ་དང་དགའ་སོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག ཉེ་སོན་བལ་ཡུལ་ནས་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཨ་རྱི་ལ་

VISA ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན ་རྒྱུ་དེ་བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས ་ལ་ཆོག ་མཆན་ཞུ་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཉམ་དུ་ཕ་མ་

གཉྱིས་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོ་ཚོར་མགོན་ཤོག་སོགས་རྒྱབ་བརེན་མཐུག་པོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་གྱི་སྟོད་ལོ་ཡག་པོ་གོན་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་བའྱི་གནས་སབས་སུ། ཁྱེད་རང་ཚོ་རྱིག་གཞུང་
བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་རེད་ཅེས། རྱིག་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་དགའ་དགའ་སོ་སོའ ་ི ངང་ནས་ཆོག་མཆན་སད་བཞག་

པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་ཁོ་ན་བེད་སོད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག ས་པ་དང་མ་འཇོན་པ།
བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་མ་ལག་མྱི་གཙང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་མ་རེད།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་སོན་ནས་ད་བར་ཁ་ནས་མང་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་པ་རེད་དེ། ཁྱིམས་

ཀྱི་སང་ནས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཙམ་ཡང་མངོན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་

ཚོས་སད་ཡྱིག་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སང་ནས་སྲུང་སོབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡུ་རོབ་སོགས་
ནུབ་ཕོགས་ལུང་པ་ཚོས་སོ་སོའ ་ི སད་ཡྱིག་གྱི་ཁེ་དབང་དེ་ཁྱིམས་ཀྱི་སང་ནས་སྲུང་སོང་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག དེ་མཚུངས་སུ་ཉེ་

ཆར་ཨ་རྱིས་ཁྱིམས་ཀྱི་སང་ནས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཁེ་དབང་སྲུང་སོབ་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཆགས་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་
རང་ཚོའྱི་ཉེ་འཁོར་རྒྱ་གར་ལུང་པར་མཚོན་ནའང་། Karnataka རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསལ་བསགས་

ཤྱིག་བཏང་པ་རེད། ཁ་ལག་བཟའ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ ་ི སད་ཡྱིག་སྦྱོངས་ཞེས་སེལ་བ་རེད། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ Karnataka
དངུལ་ཁང་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ན། མངའ་སེ་རང་གྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་མྱི་ཤེས་མཁན་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་སད་རྒྱུ་མྱིན་

ཞེས་གསལ་བསགས་བཏང་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག དཔེར་ན་གཉན་ནད་རེག་དུག་ལྟ་བུས་
ཟྱིན་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་སོགས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཐུགས་རྒྱ་ཆེན་པོའ ་ི སོ་ནས་དེར་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པས་ཚུད་པ་ཡྱིན། དགག་བྱ་
ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་འད་ཕེབས་
གནང་བར་དགའ་བསུ་དང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་ལ་ལྟ་བའྱི་སབས་སུ་

ང་རང་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་དམའ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ཐུགས་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསལ་པོ་གོ་མ་

ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། བསམ་འཆར་གྱི་ཚུལ་དུ་སད་ཆ་ཁ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ནང་
དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གོ་སྟངས་ལ། གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་དབུས་

དང་ས་ཆ་ཁག་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སོད་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་གོ་བ་ཞྱིག་བསེབ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག གང་ལྟར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
སད་ཡྱིག་བེད་སོད་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་སད་ཡྱིག་འཕར་མ་བེད་སོད་བཏང་སྟེ། གཞན་གྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སོད་
བཏང་སྟེ་མཛད་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་

པུའྱི་ཐོག་ནས་མར་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ནས་གོང་དུ་གོས ་
འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁྱིམས་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་

བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དེ་ཚོ་བདེན་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད་དང་གོས་ཆོད་དེ་ཁྱི མས་མྱིན་
སྟབས་དེའྱི་ནུས་པ་དེའྱི་སང་ལ་ཡང་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སར་ལོ་
རྒྱུས་ནང་ལ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ནང་ལ་རེད། གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་ཁྱིམས་ཆགས་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གོས་ཆོད་བཞག་ནའང་ལག་ལེན་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་འགོ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཆོད་དེ་ལ་ཁྱིམས་མྱིན་པས་དེའྱི་

ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་གནས་ཐུབ་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ནས་དགོངས་
བཞེས་རྒྱ་ཆེན་པོས་འདྱི་འད་གནང་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ངས་གོས་ཆོད་འདྱི་ལ་བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ངས་འདྱི་འད་

ཞྱིག་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ཕན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་

འབེལ་མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྱིན་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག ཅུང་ཙམ་བཞུགས་
གནང་རོགས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལ་དགག་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚུད་དང་མ་ཚུད་རང་ལ་དགག་བྱ་བྱེད་

དགོས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚུད་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚུད་ཚར་ནས་བགོ་གེང་གྱི་ལས་རྱིམ་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཚུད་ཚར་ཡོད་ན་གནས་སྟངས་ཁ་ཁ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོག་ནས།

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཚུད་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བགོ་གེང་གྱི་སང་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སྱིད་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

ད་ཕན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པས་རྒྱུན་
འབེལ་གཙོ་བོ་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་(ཟེར་བའྱི་འོག་ལ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཙམ་ལས་གཞན་བེད་སོད་མྱི་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་

དུ)བེད་སོད་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་དུ། ཞེས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཅུང་ཙམ་ཁ་གསལ་བོ་འད་ཞྱིག་དང་། ཐུགས་ལ་ཡོད་པ་དེ་འད་ཞྱིག་
མྱིན་འགོ་བསམ་སོང་། ཡྱིན་ཡང་གལ་སྱིད་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མྱིན་པ་རང་གྱི་སང་ལ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། ངས་བཟོ་བཅོས་
དང་བསམ་འཆར་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སང་ལ་རྱིང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ ནས་ཡྱིན་
ནའང་འད། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་གཞུང་དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་དང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་

རྱིམ་པའྱི་སབས་སུ་དབུས་དང་ས་གནས་ཁག་གྱི་བོད་ཡྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སོར་ལ་མྱི་མང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་རབ་
དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀོད་ཁྱབ་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཡྱིན་ནའང་སྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས ་ཀྱི་ངོས ་ནས་གོས ་ཆོད་འདྱི་འད་ཞྱིག ་ཕེབ ས་པ་དེ་ལ་བརྱི་བཀུར་ཡོད་ལ་རྒྱབ་སོར ་ཡོད ། འདྱི་འདའྱི་
རྱིགས་དེ་ག་ཚོད་མང་ན་ཡང་སོན་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་

འད་བོ་ཡྱིན་ན་སོན་མ་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་དང་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་སོ་སོའ ་ི སད་ཡྱིག་ལ་རང་

ར་འཕེར་བ་ཞེས་འོས་ཆོས་ཤྱིག་ནང་ལ་གསར་འཇུག་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་འདུག་བསམས་ནས་གོས་ཚོགས་སབས་
༡༦ ཚོགས་དུས་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་སོ་སོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གང་ལྟར་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།

བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཤེས་ཟེར་བ་དེ་ཁ་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཀློག་ཤེས་པ་ཙམ་དང་། བོད་སད་རྒྱག་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།
སོན་གྱི་མཁས་པ་ཚོས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ནང་གྱི་རྣམ་རོག་གྱི་འགྱུར་འགོས་དེ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོར་བ་རྒྱག་

ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དང་། ནམ་རྒྱུན་བཀའ་མོལ་གསུང་སབས་སུ་ནང་གྱི་རྣམ་རོག་གྱི་འགྱུར་འགོས་དེ་བོད་སད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སོར་

བ་བརྒྱབ་པ་དེའྱི་ཤུགས་དེ་ངག་ནས་ཐོན་པ་ཞྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཤེས་པའྱི་ཚད་གཞྱི་འཇོག་གྱི་ཡོད་དུས། ནང་གྱི་རྣམ་རོག་
གྱི་འགྱུར་འགོས་དེ་ཚོ་སད་ཡྱིག་གཞན་པ་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སོར་བ་བརྒྱབ། ཁ་ནས་ས་གགས་པ་དེ་བོད་སད་ཡྱིན་པ་དེ་

འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་བོད་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དེ་ཏག་ཏག་ཚང་གྱི་མེད་དུས། གང་ལྟར་ང་ཚོས་
བོད་སད་ཚད་ལྡན་བཤད་དགོས་པ་དང་། བོད་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་ རེད། བཙན་
བྱོལ་ནང་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་བཙན་གནོན་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ལྟོས་ཏེ་ང་ཚོས་སྒྲུབ་དགོས་

པ་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པ་དང་ཆད་པ། ཕྱི་དག་པ། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞེས་བཤད་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་བསམ་གྱི་འདུག མ་གཞྱི་ནས་འདྱིའྱི་སོར་གྱི་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སབས་སུ་ཡོང་
གྱི་རེད་བསམས་ནས་སོ་སོའ ་ི སང་ནས་ག་སྱིག་ཡོད། སབས་སུ་བབ་པ་འདྱིའྱི་གེང་བརོད་ནང་ལ་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཞེས་

གསལ་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར། རྱིག་གནས་གསུམ་རེད་དེ། ཚིག་འདྱིའྱི་སང་ལ་མཁས་པ་མང་པོས་
བགོ་གེང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། མཁས་དབང་དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕྲྱིན་ལས་ལ་སོགས་པའྱི་མཁས་པ་མང་པོས་བགོ་གེང་བྱས་

ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་གྱི་ཡོངས་གགས་ཚན་ལྡན་གྱི་མཁས་པ་ཚོས་ཆབ་དང་སྱིད་གཉྱིས་ལས་སྱིད་དེ་ཆབ་

སྱིད་ཀྱི་དོན་དེ་མཚོན་བྱེད་གཙོ་བོ་དེ་སྱིད་ཡྱིན་པ་དང་། དཔལ་དང་འབྱོར་གཉྱིས་ལས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དོན་མཚོན་བྱེད་གཙོ་
བོ་དེ་འབྱོར་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་གྱི་ཚབ་ཏུ་སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་བེད་སོད་གཏོང་བ་དེ་ཕལ་

ཆེར་གཏན་འབེབས་ཆགས་ནས་ལོ་ཡང་མང་པོ་ཕྱིན་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་རྒྱས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་དེ་ཚུར་སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་ལ་
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བརེ་བོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་དེའྱི་འོག་ལ་ཆོས་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག

དེ་ཕལ་ཆེར་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་མྱིན་འགོ དེ་ནས་ཡང་དེའྱི་འོག་ལ་རྱིན་ཆེན་སོག་དང་བསོང་ནས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེ་
ཕལ་ཆེར་བསོས་ནས་ཟེར་དགོས་པ་མྱིན་འགོ དེ་ལ་ཡང་དག་ཆའྱི་སང་ནས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཙམ་མེད་འགོ དེ་ནས་ཡང་བོད་འདྱི་
དཀའ་སྡུག་གྱི་འགའ་འཕྲང་ཞེས ་གསུངས་འདུག དེ་ཡང་འགག་འཕྲང་མྱིན་འགོ་ ལྟ་བུ་ཞྱིག ་འདུག ད་དུང་དེའྱི་འོག ་ལ་ག་མ་
ཉམས། དྱི་མ་ཡལ་ཟེར་བ་དེར་སྱིར་བཏང་ནས་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚོ་ཕ་མེས་ནས་མར་བརྒྱུད་པའྱི་བོད་སད་

དང་། གང་ལ་འཇགས་བསད་པ་དེ་ག་མ་ཉམས། དྱི་མ་ཞྱིག་ཅེས་པ་དེ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ག་མ་ཉམས། དྱི་མ་ཡལ་ཞེས་པ་དེ་ཡྱིག་
ཐོག་ནས་དོན་དག་དེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འད་མ་རེད་དེ། དེ་རང་འཇགས་བཞག་ན་ག་འད་ཡོད་ན་བསམས་སོང་།
དེ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་མ་ཟད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་
ཀྱིས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་སོ་སོའ ་ི སད་དང་ཡྱི་གེའྱི་ཐོག ་ལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕེབས་གནང་བ་དེ་ལ་བསགས་

བརོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སོན་གེང་ནང་གྱི་ཚིག་དེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འད་
གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཚིག་དེ་ཚོར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་བར་སོད་དང་

མཐུན་པ་ཆགས་ཡོད་དུས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཉྱིས་པ་
གོས་ཆོད་ཀོ་ངོ་གདོང་གྱི་ཐད་ནས་རེད། གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་ནས་གསལ་ཁ་ཅུང་ཙམ་འབྱེད་དགོས་པ་འད་བ་ཞྱིག་མཐོང་

སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིས་མ་འཐུས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཏེ་ཅུང་ཙམ་གསལ་ཁ་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་
ནང་ནས་བོད་སད་ཡྱིག་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས་གསལ་ཁ་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་བསམས་སོང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་རང་ར་འཕེར་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་

པ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་ཆོས་ནང་ལ་བྱིས་མ་བྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་ཆོས་ནང་ལ་
བྱིས་པ་ཐམས་ཅད་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱེད་མཁན་ཚོ་བསེབས་

ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་བྱིས་མ་བྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། གཙོ་བོ་ང་རང་ཚོས་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་ཉམས་ཆག་ག་འད་ཞྱིག ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོར་ལ་

༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་སྱིང་ལ་ཟུག་པ། སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཚར་བ་
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རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱི་ནུར་བ་ཐག་པས་མྱི་སོམ་ཞེས་པ་ནང་བཞྱིན་མྱི་རེ་གཉྱིས་རེ་ལ་ཁག་དཀྲྱི་བ་དང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དང་
ཤེས་རྱིག ་བཀའ་བོན་སོགས་ལ་ཁག་དཀྲྱི་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འཐུས་ཤོར་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མས་འཐུས་ཤོར་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་འབས་ཐོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་

ཚང་མ་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དང་འབེལ་ཏེ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་སབས་སུ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་བོད་སད་ཡྱིག་གྱི་སང་ལ་བྱས་རེས་བོད་ནང་ན་ཆེ་བ་

ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་སད་ཆ་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་སད་ཡྱིག་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ི བཙན་འོག་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས ་
བདག་པོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ལས་ང་ཚོས་འཇོན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་སབས། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཐུགས་ཕམ་གནང་བ་རེད།
ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་མགོ་ལས་ཚང་མ་ནས་དཀའ་ལས་ཞེ་དག་བརྒྱབ་པ་ལས་ཀུན་སོང་ངན་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས ་ཞུས་པ་རེད།

ཀུན་སོང་ངན་པ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་སབས་དེ་དུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་

བོ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལས་སུས་བདག་པོ་བརྒྱབ་འདུག དངོས་ཡོད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་

ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཐམ་པ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་བདག་པོ་བརྒྱབས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་རེད། འད་ཆགས་པོའ ་ི སད་ཆ་བཤད་པས་ཕན་ཐོག ས་གང་ཡོད་པ་མ་རེད། མགོ་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་
རེད། འོག་ནས་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་རེད། སུས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ནའང་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་གོས་འཆར་
འདོན་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་སད་ཡྱིག་དེ་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱིས་ཟྱིན་པ་ལྟར་
ཞེད་སྣང་ཚ་བོའ ་ི འགོ་ནད་ཅྱིག་འགོས་ཟྱིན་དུས། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཛ་དག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་

ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བོད་པ་ར་མེད་འགོ་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། ཉྱིན་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
གྱིས་བོད་པ་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་མགོ་བོ་གཏུབ་ནས་ར་མེད་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།

ང་རང་ཚོ་བོད་སད་ཡྱིག་དེར་བདག་སོང་མ་བྱས་ནས་ར་མེད་སོང་བའྱི་ཉྱིན་དེ་ནས་ག་རེ་བཤད་ཀང་ཆོག ག་ཚོད་འཇོན་ཐང་
ཡོད་ནའང་རུང་། འཛམ་གྱིང་གྱི་སད་ཡྱིག་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ག་ཚོད་ཀྱི་མཁས་དབང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ར་

མེད་དུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། གཞྱི་འཛིན་ས་དང་ཚད་འཛིན་ས་དེ་སད་ཡྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འད་ཆགས་པོ་
བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བསེབས་པ་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་སད་ཡྱིག་ལ་བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་མྱི་

འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཛ་དག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སོ་སོའ ་ི སད་
ཡྱིག་ཟུར་ན་བཞག་ནས་གཞན་གྱི་སད་ཡྱིག་བཀོལ་སོད་བྱེད་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་བསམ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དཀྱིལ་ཕུག་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྒྱ་ཆེ་དགས་ནས་
དཀྱིལ་ལ་ཨུ་ཁུང་དོད་ནས་མར་ཚང་མ་ཟག་སོང་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
ངེས་པར་དུ་འགན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་འདྱིའྱི་སོར་གྱི་སོབ་གསོ་ཡག་པོ་

སད་རྒྱུ་དང་། དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་སད། དགེ་རྒན་དེ་ཚོར་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་སྦྱར་དགོས་ཀྱི་འདུག དེང་སང་བོད་ཡྱིག་གྱི་དགེ་
རྒན་དེ་ཚོར་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་མེད་པར་བརེན་ནས་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་
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གྱི་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ཚོ་ལས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་གད་རྒྱག་མཁན་ཚོའྱི་ག་ཕོགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཀང་

འདུག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཐུས་ཤོར་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་འཐུས་ཤོར་བཏང་པ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་

ལ། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ཚོར་མཐོང་ཆེན་ངེས་པར་དུ་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་བསྟན་པ་
ཆབ་སྱིད་ཟེར་ན་མྱི་འདུག བོད་མྱི་རྱིགས་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་དང་འཇྱིག ཤྱི་དང་གསོན་གྱི་གལ་འགེངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་

འདུག་མ་གཏོགས། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་གྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་ཆེ་ཆུང་ཙམ་གྱི་གནད་འགག་ལ་ཐུག་མྱི་འདུག མྱི་ཚད་
ལྡན་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་དེར་མཐུན་རེན་དགོས་པ་རེད། མཐུན་རེན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་དེ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་སོད་
མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་སོབ་ཚན་རེ་རེར་འཐུས་ཤོར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དེ་

ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། ཕྱིར་སོག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་འད་ཆགས་པོ་བཤད་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་

དམར་ལ་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་དམར་གུང་ཁན་དམར་པོའ ་ི དབང་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་
དེ་ཚོས་སད་དང་ཡྱི་གེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བདག་པོ་རྒྱག་བཞྱིན་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསར་ལྡབ་མ་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། གལ་བོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་
གཏོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ར་བའྱི་གོས་ཆོད་རང་གྱི་ངོ་གདོང་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་གྱི་ ཆ་ཤས་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་སན་སོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེ་བརྒྱུད་ནས་བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཚང་མ་རག་གྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་གོས་ཆོད་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་
སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་དགོས་ན་མང་ཆེ་བ་ལ་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་གསུམ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གལ་ཆེན་པོ་

ཡྱིན་པ་དང་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཐུག་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་

བསད་ཡོད་དུས་ངོ་གདོང་རང་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་
ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱི ག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་
བསལ་འདྱིར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསྣམས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་
ངས་བོད་ཀྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་། སད་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བོས་བཏང་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་
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ཆེ་བསྟོད་དང་གུས་འདུད་མཚོན་པར་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་བསྣམས་ཕེབས་མཁན་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་

ཡོད་ཀང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་ཕྱིན་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས་ཕྱིན་དུ་འཇུག་མཁན་ང་རང་ཚོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།
ཡྱིན་ནའང་འབྱུང་འགྱུར་དེའྱི་ཐད་ག་རེ་བྱས་ན་དགའ་བ་འདུག་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ས་དེ་ཆགས་ཡོད་རེད།

བར་སབས་ཤྱིག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་ཧ་ལས་པའྱི་
གཏྱིང་ཟབ་པོ་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ཅེས་བསགས་བརོད་ཀྱི་བཀའ་
རྱིམ་པར་ཕེབས་པ་ལ་བརེན་ནས་དེང་སང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་དང། ལྷག་པར་དུ་ཡྱི་གེ་ལ་

དོ་སྣང་ཏོག་ཙམ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་ང་རང་གྱིས་མཐོང་སོང། དེ་མཐོང་སྟངས་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན་དཔེར་ན་དེང་སང་
དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ། ང་ཚོ་འགའ་ཤས་རེས་ལུས་ཐེབ ས་ཡོད་རེད་ཀང་སོན་ཐོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ད་རྒྱའྱི་
ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སབས་སུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དེ་དེ་ས་དང་མ་འད་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་

འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་གྱི་སྱིང ས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་སྣོན་བསོན་གནང་མཁན་དང་བེད་སོད་

གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང།

ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོས་མཚོན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་

དེ་ཚོ་བོད་ཡྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ས་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ སབས་ལ་བཀོད་ཁྱབ་

ནན་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ངས་དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་ནས་བསར་དུ་དེར་མཇུག་གནོན་མཚོན་བྱེད་དུ་

ཡོངས་གགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་གནང་འདུག དེ་དམྱིགས་བསལ་གསར་པ་ཅྱི་ཡང་མ་རེད་ཀང་ང་ཚོས་མཇུག་སོང་གནང་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་གོས ་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་
བསྣམས་ཕེབས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་དོན་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་གསུངས་འདུག་ཅེས་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་

ཆེ་ཆུང་ཁག་གང་ཡྱིན་དང་། དེ་བཞྱིན་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པས་རྒྱུན་ལྡན་གཙོ་བོ་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་རང་བེད་སོད་

དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་ལྟར་ཡོད་དུས། ད་ཡང་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་གསུང་དུས་དེར་ཁྱད་པར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་
འཇོག་དགོས་མེད་འགོ། དེ་ངས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཅྱི་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་ལགས་ཞུས་ན་ཕྱི་ཁག་གྱི་སྐུ་མགོན་གལ་ཆེའྱི་རྱིགས་
ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་སད་ཡྱིག་གཞན་དག་བེད་སོད་བྱེད་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་

ཡྱིན་ནའང་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་མ་རེད་དམ་ཟེར་ན་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་དམ་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཀང། ཡྱིན་ནའང་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་གྱི་གནས་
བབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་དགོས་དུས་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། གཞྱི་རའྱི་ང་རང་ཚོས་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་དུ་
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འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་བོད་མྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དེ་དག་དང་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོག ས་པ་ཁག་ལ་ལོས ་ཡྱིན། དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ས་ཡྱིན་ན་ཡྱི་གེ་དེ་ཕར་སོག་བཞག་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་དེ་ག་རང་མུ་

མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གནང་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་

པར་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཇྱི་ལྟར་དགའ་བ་ཡོད་མེད་ངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་བརོད་གསར་པ་ཁྱེར་ཡོང་ནས་བསར་
བཅོས ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད་ཀང་ང་ཚོའྱི་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིའ ྱི་ནང་ལ་འཇོག ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མེད ་འགོ ་བསམ་གྱི་འདུག
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འདྱིར་སྱི་འཐུས་བཅུ་ཡྱི་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་
གྱིས་བགོ་གེང་གནང་མཁན་གྱི་འགོས་ལ་བལྟས་ནས་ཡང་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་དེ་འད་ཡོད་ན་མཆན་རྒྱག་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེས་ལ་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལ་ཐོག་མ་ནས་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་
དགོས་བསམས་ནས་གོ་སབས་བངས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བར་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་
ལས་བསོམས་ཀྱི་སོར་ལ་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་དེར་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཞུས་ཀ་མེད་བྱུང་སོང་།

ངས་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དོན་གཅྱིག་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་སང་དེ་ག་རང་ལ་གསུངས་སོང།

བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྦྱོང་སོད་དེར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་བསད་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོར་གསལ་བོ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེར་ངོས་ལེན་མྱི་བྱེད་ཐབས་མེད་རེད། དེར་ལས་ཐོག་གཅྱིག་དང་གཉྱིས། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞེས་གསུང་
རྒྱུ་བསད་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་རེད།

ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ལོ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་ས་ཕོགས་གང་སར་སད་ཡྱིག་འདྱི་

གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིན་སྟངས་དང་སད་ཡྱིག་འདྱིའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་བདག་དབང་ལྟ་བུ་དེ་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པའྱི་དབང་
གྱིས་སོབས་པ་སེ་དགོས་པའྱི་སོར་དེ་དག་ཆ་ཚང་མར་གསུང་ཡོང་དུས། དེ ས་ཁ་ལོ་ཚུར་བསྒྱུར་ཡོང་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
བོད་ཡྱིག་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ངས་གོས་ཚོགས་ས་
མ་ས་མའྱི་ནང་ལའང་སན་གསང་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཞུས་ཡྱིན། ཁོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་ཡྱིན། དེ་གཙོ་བོ་༸སྐུ་མདུན་

གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་དབང་གྱིས་རེ ད། དེའྱི་འོག་ལ་ཚང་མས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག སོས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནྱི་དོན་དེ་ལ་མངགས་པའྱི་མངགས་པ་རེད། གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་བྱས་དང་
བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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དེ་བཞྱིན་སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྱི་སེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་

པའམ་མྱི་མང་རང་ནས་དམྱིགས་བསལ་འགན་ཁུར་ནས་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་

ཚོས་ཀང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་ལག་ལེན་དངོས་སུ་བསྟར་ནས་ས་གནས་འད་མྱིན་ལ་ས་གང་
དུ་ཕེབས་ནས་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་

པོ་ཡྱིན་པར་བརྱི་དུས་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་རང་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་དགེ་རྒན།
སྱི་ཚོགས་སོགས་ནས་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་འདུག ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་སྱིར་བཏང་

USAID དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རོགས་རམ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་གནས་སྟངས་

དེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་དེར་རད་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་གནང་བཞག་པ་གཉྱིས་ལྷོ་
ཕོགས་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་གང་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཆ་ཚང་

རེ་རེ་བཞྱིན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་དང་བརྒྱད་པ། བཅུ་གཅྱིག་བཅས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་
ཚད་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཞྱིག་བྱེད་ཡོང་དུས། དང་པོ་བརྒྱད་པ་ལ་ལྟ་དེ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། བཅུ་གཅྱིག་སབས་སུ་འདྱི་

ལས་ཡག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་ནས་ལྔ་པར་ལྟ་ཡོང་དུས་བརྒྱད་པའྱི་གནས་ཚད་དེ་འདྱི་ལས་
ཡག་ཙམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁོང་ཚོས་བྱས་པ་རེད་ཀང་
དེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་ཡོང་དུས་བར་ལམ་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་དེས་འབས་བུ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

འདྱི་སོར་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་དུས། ལོ་ལྔའྱི་ནང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱད་པ་དེ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དེ་ལས་ཡག་

ཙམ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་རེད་འདུག་ག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཟེར་དུས། ཁོ་ཤུགས་སྣོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་

ཐུག་ནས་བརྒྱད་པ་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་བཅུ་གཅྱིག་འདྱི་ལས་ཡག་ཙམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བསེབས་སོང་
ཞེས་ཁོང་ཚོས་དེ་ལྟར་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ལེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ས་རེད། དེ་སོ བ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།

གལ་ཆེ་བ་དེ་མྱི་མང་ནང་ལ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་གསུང་བ་ནང་བཞྱིན་སད་ཡྱིག ་དེ་གསོན་པོར ་གནས་མ་

གནས་ཟེར་བ་དེ་བེད་སོད་བཏང་མ་བཏང་རེད་འདུག སད་ཆ་བཤད་རེས་ཡྱིན་ནའང་རེད་ཡྱི་གེ་འབྱི་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
རེད་གང་ལྟར་དེ་བེད་སོད་མ་བཏང་བའྱི་ ཉྱི་མ་དེ་ནས་སད་ཡྱིག ་དེ་གསོན་པོར་གནས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བེད་སོད་གང་ཐུབ་ཐུབ་འགོ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ར་བས་ད་ལྟ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
རེས་མ་ཤེས་རྱིག་གྱི་སབས་སུ་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་རེད། འོན་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི ་འཐུས་ཀྱིས་ན་ནྱིང་ང་
ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོ་བོ་ཕམ་བྱུང་ཟེར་བ་དེ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་དེ་དག་ལ་ཉམས་ཆག་དང་འཐུས་ཤོར་
ཕྱིན་འདུག་གསུངས་པ་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། དེའྱི་སབས་ལ་ངས་དན་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དང་
ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པ་ཚོ་ལ་ཀློག་དེབ་བཟོས་པའྱི་ནང་ནས་ཤོག་བུ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཤོག་བུ་དྲུག་ཅྱིག་
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སོན་ཅན་ཐོན་པ་རེད། དེ་ཡང་རོད་གཞྱི་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་བར་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཚོན་ན་ཏག་ཏག་མ་ཡྱིན་པ་

ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་ག་བཟོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་དེ་རྱིང་ཡང་གསུངས་སོང། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་བབ་དང་བཙན་བྱོལ་ནང་ཟེར་བ་དེ་དེ་རྱིང་ཡང་གསུངས་སོང་ལ་ཁ་སང་ཡང་
གསུངས་སོང། དེ་འད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དགེ་སོང་རྣམ་

དག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དང་པོ་དང་རང་འད་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཀང་། འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། ལོ་ཤས་ཀྱི་གོང་ལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་ནང་
ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་མྱི་མང་གྱི་ཁོམ་གཞུང་ནང་དུ་ཐོན་ནས་སད་ཡྱིག་ལ་རང་དབང་དགོས་ཡོད་ཅེས་སད་རྒྱག་དགོས་ཐུག་པ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་གང་དུ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཚེ་རྱིང་ཟེར་བ་དེ་སད་ཡྱིག་ལ་སྲུང་སོབ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ནས་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་བཅུག་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་ཁོང་ལ་བཀའ་དྱིན་རེས་

དན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀྲ་ཤྱིས་དབང་ཕྱུག་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས།
ལགས་སོ། དེའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་གསུང་ཕོགས་ལ་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
ངས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཁ་ཐུག་ཅྱིག་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གོས་ཆོད་འདྱི་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་གོང་གྱི་སོན་གེང་གྱི་ཚིག་སྒྲུབ་

བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཅེས་གསུངས་འདུག ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་རོད་པ་གང་

ཡང་མེད། མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དེ་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་རེ་རེ་བཞྱིན་མར་གཟྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རེ་
ཟུང་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དང་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྱིན་ཐང་རྒྱག་བཞྱིན་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྱིན་
ཐང་དང་འགོ་སྟངས་དེ་ཚོ་དང་ཏག་ཏག་བསད་མ་བསད་ཡོད་པ་དེ་འད་འགའ་ཤས་མེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་སྱིར་

བཏང་གོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སེབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་སོན་གེང་དང་དེའྱི་མཉམ་དུ་གོས་ཆོད་དེ་ཁུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་དེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་
འདུག

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར། གོས་ཆོད་ཀྱི་ཚིག་བརོད་འདྱི་ཡག་པོ་འདུག དཔེར་ན་རྒྱུན་འབེལ་གཙོ་བོ་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་

བེད་སོད་དགོས་པ་ཟེར་བ་དེར་ཡང་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། མ་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱེད་དགོས་པ་
དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་སན་ཞུ་བཏང་ནས་ཀློག་མཁན་ཞྱིག་ཟུར་དུ་རང་ཁོང་ཚོས་ག་སྱིག་བྱེད་

ཡོང་མྱི་ཡོང་ལྟ་བུ་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་མྱིན་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཚིག་བརོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།
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སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལའང་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཚང་མས་
འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་སབས་ནན་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་དུས་བསར་ཟློས་མེད་པར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི བསམ་བོ་ལ་གང་དན་གྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་

ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བཅས་པ་ར་བརླག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དེ་ཉར་ཚགས་ཐུབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་

རླབས་ཆེན་གྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རེད། ལེགས་པའྱི་ཆ་དེ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རེས་འབྱོར་གྱི་སབས་བཅོལ་བའྱི་ནང་

ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ལ་ལེགས་སོ་བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། མ་འགྱིགས་མ་འཐུས་པ་བྱུང་ཡོད་ན་མགོ་ང་
རང་ཚོ་ནས་ཁྱིད་དེ་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་དེ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན་སྣེ་འཁྱིད་མཁན་དེས་འཇོན་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཡྱིན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛོམས་མཁན་དག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་ཡང་དེའྱི་ནང་ཚུད་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་ཁག་ལ་བོད་ཡྱིག་དེ་གཙོ་བོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་

དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ར་བའྱི་ཆ་ནས་མྱི་མང་ཆེ་བས་སད་ཡྱིག་འད་མྱི ་འད་ཤེས་ན་དེ་གཡང་རེའྱི་སང་ལ་ཡར་
སོན་རེད་ཀང། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི སད་ཡྱིག་དེ་གཙོ་བོར་མ་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་པའྱི་སད་ཡྱིག་དེ་ལས་ཡག་ག་ཡོད་

མདོག་མདོག་བྱས་ན་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ར་བས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་
ཡྱིན་ནའང། དམྱིགས་བསལ་ཟེར་བ་དེ་བསྟན་ཆོས་ཀུན་ལ་ཚང་ཟེར་གྱི་ཡོད་དུས་དམྱིགས་བསལ་ཕྲན་བུ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་
རེད་ཀང། གཙོ་བོ་ད་ལྟ་གྲུབ་མ་ཐག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་དེར་ཆ་བཞག་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་

འཕྲྱིན་དེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་རེད། སྐུ་མགོན་དུ་ཕེབས་མཁན་ཁོང་གྱིས་དེའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དེ་ཁྱེར་ནས་དེའྱི་གནད་དོན་
དག་ཆ་ཚང་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་མར་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་ཡོང་གྱི་འདུག་ག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པའྱི་ངོས་ནས་སོ་སོའ ་ི སད་དེ་གཙིགས་ཆེན་དུ་བཟུང་ནས་སྲུང་དགོས་པ་དང་། སད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དང་གང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
དེ་བརྒྱུད་ལམ་གང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གང་ལ་གང་འོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་

གསོལ་ཅོག་སང་ལ་བཞག་ན་གོ་བར་དེ་འཕྲོད་ཀྱི་ཡོད་པར་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མཛད་སོའ ་ི ནང་ལ་སད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
བསྒྱུར་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞེ་དགས་གནང། དེ་མྱི་མང་གྱིས་མགོ་མ་འཚོས་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མཛད་སོར་
སུན་སྣང་དང་འཚེར་སྣང་གྱི་དབང་གྱིས་ཡོང་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་མྱི་མང་པོ་

ཞྱིག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་སྱིང་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱ་

གར་གྱི་བརན་འཕྲྱིན་དང་ཚགས་པར་དེ་ཚོར་གཟྱིགས་དང་། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་
ནས་འབྱི་ཀློག ་ལ་རེས ་ལུས་ཐེབ ས་ཀྱི་འདུག ན་གཞོན ་དང་རྒས་འཁོག ས་ཚང་མས་ཡྱི་གེ་འབྱི་རྒྱུ་དང་ཀློག ་རྒྱུ། ག་ཚོད་
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བཀླགས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་ཤེས་བྱ་ཕྱུག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་བཀླགས་ཏེ་ད་རྒྱའྱི་ནང་གྱི་ཚིག་ཡ་མ་

ཟུང་འབེལ་དེ་འད་བཀླག་བསད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་དེ་གང་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། དེར་ང་རང་ཚོས་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ངེས་
པར་དུ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད། ཚང་མ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཁྱབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུང་དེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ན་གཞོན་དེ་ཚོ་གསོ་སོང་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་དུས། ན་གཞོན་གསོ་སོང་བྱས། དེ་ནས་མཐོ་སོབ་ལ་ཕྱིན་
ནས་གང་འཚམ་ཞྱིག་བོད་ཡྱིག་དང་ཐག་རྱིང་པོ་ཆགས། དེ་ནས་དབྱྱིངས་དེ་ མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུགས་ནས་དེའྱི་
ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག

ང་རང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་འབྱི་ཀློག་གྱི་མཐུན་ཚོགས་དེ་འད་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ངས་

དེ་ཧ་ཅང་སྱིང་རེ་མོ་མཐོང་སོང། ཁ་སོན་ Radio free Asia ནང་ལ་སན་ངག་ཇ་ཁང་ཞེས་པ་ཞྱིག ཇ་ཁང་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་
ལ་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་སོ་སོས་སན་ངག་བྱིས་ཏེ་ཕར་སྦྱར་ས་ཡོད་པ། གཞན་ལ་ཀློག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སེལ་ས་ཡོད་པ། དེ་ང་

རང་གྱི་སེམས་ནང་ལ་ཡག་ག་ལ། དེ་དངོས་གནས་སད་ཡྱིག་ལ་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་ཁ་ནས་ཙམ་མྱི ན་པར་དངོས་སུ་
ལག་ལེན་ཞྱིག་འདྱི་ནས་བསྟར་གྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་ཇ་ཁང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། མྱི་

བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་གྱིས་མཐུན་ཚོགས་བཟོས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་འབྱི་ཀློག་གྱི་ཐོག་ནས། བོད་ཡྱི ག་གྱི་གོམས་
གཤྱིས་དེ་འབྱར་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི སད་ཡྱིག་གྱི་སང་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་དེར་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་དང་ང་རང་
ཚོ་ཚང་མས་སོ་སོ་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོས ་པ་དེ། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་དུས་ང་རང་ཨ་ཅང་ཅང་། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས།

མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཀང་ཡར་རྒྱས་བཏང། དེ་མྱིག་དཔེ་བསྟན་པའྱི་ཐོག་ནས་ན་གཞོན་ཚོ་ཡར་འཁྱིད་ཐུབ་པ་དང་མང་ཚོགས་
འཁྱིད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ར་
བའྱི་གོས ་ཆོད ་འདྱི་ལྟ་བུ་དེ་ཚོ་གཅྱིག ་ཙམ་མ་ཡྱིན ་པར་དུས་རག་ཏུ་ཁུར་ཡོང ་དགོས ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་མཚམས་

མཚམས་སུ་མཐོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་གོས་ཆོད་འདྱིས་ནུས་པ་ག་འད་ཐོན་མྱིན་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནུས་པ་ལྡན་
མྱིན་ལ་མ་ལྟོས ་པའྱི་སོ་ནས་གོས ་ཆོད་གོས ་འཆར་འདྱི་འད་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་སོང་། དེ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ཞྱིག་ཀང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། དེ་མ་བཤད་པའྱི་སོན་དུ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དང་གཅྱི ག་པ་
འད་བོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གོས་ཆོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོན་གེང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་དུ་ཡྱིག་ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ནོར་རང་རེད་མ་
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གཏོགས་དེ་འཇོག་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་ཐ་སད་

གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་
ལ་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཡང་ཟེར་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་སྱིད་དོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་ཆབ་ཤོག་ཅེས་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་

གཏོགས། སྱིད་དང་ཆབ་གཉྱིས་ཀྱི་གོ་དོན་ཁ་ཁ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བོད་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་གྱིས་འདྱི་ལ་སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་
ཞེས་ངེས་པར་དུ་འབྱི་དགོས་པ་མ་གཏོགས། ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱོར་རྱིག་གནས་སོགས་ཀྱི་བསྡུས་ཚིག་ལ་ཆབ་དཔལ་

རྱིག་གསུམ་ཡོང་ཐབས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཆབ་དཔལ་གཉྱིས་ཀྱི ས་ཆབ་སྱིད་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དོན་སྱིང་གཙོ་བོ་
དེ་བསྟན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ཟེར་བ་དེ་བ་མ་དང་ཡྱི་དམ། རང་གྱི་གོགས་པོ་ལ་ཆེ་བསྟོད་དང་གཡང་སོགས་ལ་གོ་བ་མ་
གཏོགས། འབྱོར་བ་རང་ལ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་
དེ་སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་ལ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ནས་ཚིག་དེ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་། སྱིད་དང་འབྱོར་བ་རྱིག་
གསུམ་གྱི་བསྟན་དོན་ཡང་ཏག་ཏག་ཚུར་བསྡུ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་བཤད་རྒྱུན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡོངས་གགས་སུ་གྱུར་

ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཟེར་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ངའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞེས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་བཤད་
ས་མེད་དུས་ཐ་སད་དེ་ཚོ་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་ནས་འགའ་འཕྲང་ཞེས་པའྱི་འགའ་དེ་ཡྱིག་ནོར་ཡྱིན་པས་འགག་ལ་བསྒྱུར་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ར་བའྱི་

གོས་གཞྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ར་
དོན་གཙོ་བོ་དེ་སད་དང་རྱིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་རྱིགས་གསོན་པོ་གནས་ཐུབ་མྱིན་གྱི་སོག་ར་ལྟ་བུ་ཡང་སད་དང་
ཡྱི་གེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་ཕྱི་དང་ནང་ཞེས་དབྱེ་བ་ཞྱིག་བཀར་ནས།
བོད་ཕྱི་ནང་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཤེས་ཡོན་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་བསྡུར། ཡང་ན་དེ་ལ་སྲུང་སོབ་དང་བདག་ཐབས་སོགས་བྱེད་སྟངས་
སོར་གྱི་ཧེ་བག་དང་། དེ་གཉྱིས ་བར་གྱི་འགལ་ཟླ་སོག ས་བཟོས ་པ་དེ་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེ་ཞྱིག ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།

གཞྱིས་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཚེ་སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་བཏང་ནས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་བདག་སོང་བྱས་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད་ཅེ་ན། བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཚེ་སོག་གཏའ་མ་བཞག་ནས་སྲུང་སོབ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། སྲུང་སོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་བཞྱིན་རང་དབང་གྱི་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་པའྱི་གོ་སབས་དང་མཐུན་རེན་དེ་ར་བ་

ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ནང་ནས་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རེད། ས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་
བྱེད་པ་དང་དེ་དར་སེལ་བཏང་སྟེ་ཕྱི་ལོགས་ལ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཁ་

ཤས་ཤྱིག་ནས་མྱི་ཁྱི་ཕྲག་འབུམ་ཕྲག་བྱས་ཏེ་རྒྱ་རང་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་གེ་ཙམ་མ་ཟད་སད་ཁོ་རང་འགྱུར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེ་བྱས་ཏེ་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་དེ་འད་མ་རེད། སེབ་གཅྱིག་ལ་མྱི་སྟོང་ཕྲག་
ཁྱི་ཕྲག་འབུམ་ཕྲག་དེ་འད་བྱས་ནས་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གྱུར་ཟྱིན་པ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལོ་ ༤༠་་༥༠
གོང ་ལ་འགྱུར་ཚར་ནས་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་ཚུར་བོད་སད་ཡྱིག ་སྦྱོང་མཁན་གྱི་ས་ཁུལ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག ་ཆགས་ཡོད ་པ་རེད །
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མཚམས་མཚམས་སུ་བོད་སད་ཀྱིས་གོ་བར་མྱི་འཕྲོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་ནས་སོ་སོ་འད་བོ་ཡྱིན་ན་བཙན་བྱོལ ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་སོ བ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ཆ་ཚང་ནང་ལ་སེར་དང་གཞུང་འབེལ ་

གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་འགོ་མོང་ཡོད། སྱིར་བཏང་ནས་དེ་འདའྱི་སབས་རག་དུས་ཕར་ཚུར་བལྟས་ཏེ་དགེ་སོན་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་
ཉམས་འཇོག་བྱེད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ཀང་ང་ལ་ཡོད། དེ་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་མ་རེད་དེ། བོད་ཀྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་། སོབ་
གྲྭ་ཁག་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་

དཀྲོག་གཏམ་ཟེར་ན་མ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱིས་ཤེས་ཡོན་དེ་མེད་པ་བཟོས་པས་རྒྱ་ནག་དང་བསྡུར་ཐབས་མྱི་འདུག་

ཅེས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་གག་གྱིན་འདུག དེ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དང་པོ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མཐའ་
ན་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་འཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་གཅྱིག་པུར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་
བསྡུར་ཐབས་མྱི་འདུག ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་འདུག བོད་ནང་དང་བསྡུར་ན་འདྱིར་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ། བོད་སད་ཡྱིག་སྦྱོང་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་མེད་པར་བརེན་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་རེས། བོད་སད་ཡྱིག་

འཇོག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། བོད་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་བ་ཆེན་མོ་དང་འདྱི་ན་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བ་

གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཁ་སང་བོད་ནང་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེ ན་མོ་འགྱིམས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་འདྱི་ག་དང་གཅྱིག་པ་རེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་ནས་སོ་བོ་རེད། བོད་ནང་བོད ་ཡྱིག་རང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་

འགྱིམ་མཁན་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་འདུག དེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་ཝར་ཎཱ་མཐར་ཕྱིན་མཁན་
གྱི་སོན་མའྱི་མྱི་རྱིང་པ་དང་ད་ལྟ་མཐར་ཕྱིན་མཁན་ཚང་མའྱི་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
བསྡུར་ཐབས་མེད་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

སྱི་ཚོགས་སང་ལ་བཤད་པ་དེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཉན་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་དན་གྱི་ཡོད། རེ་ས་པན་གྱིས། བོ་

གོས་དམན་པའྱི་འདོད་གཏམ་དང་། །ཅང་ཤེས་མྱིན་པའྱི་ར་མཆོག་དང་། །གཡུལ་ངོར་ལྷུང་བའྱི་རལ་གྱི་གསུམ། །སུ་ཡྱི་གོགས་

འགྱུར་ངེས་པ་མེད། །ཅེས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་སད་ཆ་དེ་ཚོ་སུའྱི་གོགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། སུས་བེད་སོད་
གཏོང་མྱིན་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་ཐེ་ཚོམས་ཤྱིག་ཀང་ཟ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
དེ་འད་ཡྱིན་དུས། བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་སྲུང་སོབ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
ཡང་མུ་མཐུད་ནས་སྲུང་སོབ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ང་རང་ཚོར་འཐུས་ཤོར་
མེད་པ་དེ་འད་མ་རེད། ད་དུང་ཁ་སོང ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཆོད་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་

རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་འདྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལག་བསྟར་སང་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཁ་ནས་
བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ལག་བསྟར་སང་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ནང་གྱི་སད་ཡྱིག་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཟེར་བ་དེ་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་དང་དགུ་བཅུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་
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ཆར་ཧ་ཅང་ཛ་དག་དང་ཉེན་ཁ་རེད། ཉྱི་མ་རེ་རེར་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་མར་ཕྲྱི་ནས་འགོ་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཡར་འཕར་ནས་

ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོན་མའྱི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུའྱི་གནས་སྟངས་འད་བོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་
ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྱིའྱི་སོན་གེང་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ཁོང་ཚོའྱི་ཀུན་སོན་ལ་བལྟས་ནས་ཡྱིན། ཀུན་སོང་ཧ་ཅང་གཙང་མ་
འདུག དངོས་གནས་ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་དེ་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་
པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་བ་སོག་རེད་

ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ག་རང་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་སབས་འདྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ལ་སེབ་བསད་

ཡོད་རེད་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟའྱི་སབས་བབ་

ཀྱི་ཉེན་ཁ་འདྱི་ག་རེ་བྱས་ནས་སེབ་བསད་ཡོད་རེད། སུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་སེབ་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ངའྱི་བསམ་པར་ང་རང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་ར་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཅྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ལྟ་དུས་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གཅྱིག་རེད་ཅེས་ལབ་དུས་དང་བོད་རང་

བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སེལ་གཅྱིག་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ངས་ར་ཆེན་དུ་འཛིན་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ཡྱིན།

ངས་སོན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སར་དང་མྱི་འད་བར་དེང་

སང་སབས་སུ་བབ་པའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་དང་དགའ་ཞེན། དེའྱི་ཆེད་དུ་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལས་འགུལ་

འད་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚོ་ཧང་སང་དགོས་པའྱི་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ལ་
མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་སབས་རེ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སོབ་གསོ་རྒྱག་དུས་སོབ་གསོ་རྒྱག་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཕོགས་གང་ཞྱིག་ཏུ་

ཕེབས་ཀང་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་རེད། སར་གསོ་བྱེད་དགོས་རེད། ཉྱིན་ལྟར་

བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རེད་བཅས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོས་སོབ་གསོ་རྒྱག་དུས་ཀང་རྒྱག་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད།
དེ་མ་གཏོགས་སབས་རེ་སོ་སོས་བོད་ཡྱིག་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཤེས། དེས་ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་པ་སེས་ནས་ཕར་ཕོགས་གང་ཟག་
ཅྱིག་ལ་ཁྱེད་རང་བོད་པ་ཚད་ལྡན་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཚད་ལྡན་གྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་བསད་པ་སོགས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་
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དམ་མ་རེད། སད་ཡྱིག་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཞེ་དགས་རེད། སེམས་ཤུགས་སར་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག

ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། དེང་སང་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སྦྱང་བར་སེམས་ཤུགས་སར་ཕྱིར་ལས་

འགུལ་འད་མྱིན་སེལ་ཡོང་གྱི་འདུག ཇ་ཁང་ཕེས་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་སན་ངག་འབྱི་རྒྱུ་སོགས་དེ་དང་དེ་འབེལ་གྱི་ལས་འགུལ་དག་
ངས་ཧང་སང་དགོས་པའྱི་ལས་འགུལ་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས་ངས་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མཐོང་ཆུང་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་བཤད་པ་ཡྱིན ་ན་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་མྱི་
རབས་གསར་བའྱི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བོད་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་སོབས་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན། ལས་འགན་གཙང་
མ་གཙང་རང་འཁུར་མཁན། རྒྱ་ཡྱི་དྱི་མ་མེད་མཁན་གྱི་གཞོན་སེས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་རེད། འོན་ཀང་ཁོང་ཚོས་སད་ཡྱིག་དེ་

ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སར་བ་ཡྱིན་ན་སར་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། སད་ཡྱིག་སྦྱང་དགོས་རེད། སྦྱང་
སྟངས་འདྱི་འད་རེད། ལམ་འདྱི་དང་འདྱི་འད་ཡོད་རེད་ཅེས ་ལབ་དགོས ་རེད་མ་གཏོག ས་མཐོང་ཆུང་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་
སེམས་ཤུགས་སར་བ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག

དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་སེམས་ཤུགས་སར་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་

མཛད་སོ་ཁག་ལ་བོད་སད་གཙང་རང་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཀུན་སོང་དེ་སད་ཡྱིག་བདག་སོང་བྱེད་ཕྱིར་རེད་འདུག་ཅེས་

ཀུན་སོང་དེ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་འགུལ་ཐེབས་རྒྱུ་དང་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་

ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སབས་སུ་བབ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ལ་
སབས་རེ་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ནས་ཕར་ཕོགས་

དེར་ཁྱེད་རང་ག་རེ་རེད། བོད་སད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མཐོང་ཆུང་བྱེད་སོལ་ཞྱིག་འདུག ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ན་ཤེས ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་སེམས་ཤུགས་སར་ན་སར་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། ར་བ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ན་དེར་དན་གསོ་གཏོང་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།
དེ་མ་གཏོག ས་མཐོང་ཆུང་གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་རྒྱུ། ང་རང་ཚོའྱི་སང་ལམ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་གོས ་ཚོག ས་ར་བའྱི་ནང་དུ་

སེབས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཞེས་པའྱི་མཚན་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ང་
རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་ནང་བཞྱིན་སད་ཡྱིག་དེ་ར་ཆེན་པོ་བརྱི་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུ ག
དེའྱི་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་ན་ངས་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་མཐོང་ཆུང་དང་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུའྱི་
བཀའ་མོལ་དེ་འད་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་མ་གནང་ན་ལེགས་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་ལ། རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་མཉམ་དུ་
བསྣམས་ཕེབས་མཁན་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་གཞྱི་རའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་
སྲུང་སོབ་དར་སེལ ་གྱི་སེད་དུ་ཁྱེར་བཞག་པའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོས ་ཆོད་གསུང་
མཁན་ནས་ཀང་སད་ཡྱིག་དེ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་གསུངས་སོང།

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་སགས་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ད་དུང་ཁ་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གནས་

དང་མ་གནས་དེ་སད་དང་ཡྱི་གེ་གནས་དང་མ་གནས་ལ་ཐུག་ཡོད་རེད་ཅེས་བསོམས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་རེད། བསོམས་
དེའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱི་གནས་པའྱི་ཆེད་དུ་བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་འདྱི་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་དེ་ལྱིད་པོ་དང་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་དེ་བཞྱིན་རེད།

དེའྱི་སང་ལ་ངས་ཁ་སྣོན་ཞུ་རྒྱུར་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་འདྱིར་སད་ཡྱིག་གཞན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དག་

ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའྱི་གནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡང་གནས་དང་མ་གནས་

ལའང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པས་གསུངས་
པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་གྱི་སྱིང་པོ་མདོ་སགས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་

ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་མེད་བསད་པའྱི་ གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་ཙམ་མྱིན་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོའྱི་
སད་དང་ཡྱི་གེ་ལ་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་དེའྱི་སང་ལ་ཁ་སྣོན་གྱི་
ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞྱི་རའྱི་ང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་མཁས་པ་དེ་འད་ཅྱི་མ་རེད་ཀང་། ང་རང་གྱིས ་བསམ་བོ་འད་ཞྱིག་གཏོང་ཡོང་དུས།

སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ངས་རྱིམ་པ་ལྟ་བུ་གསུམ་དགར་གྱི་ཡོད། སད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་བསད་པའྱི་སད་ཡྱིག་དེ་
འཇྱིག་རེན་གྱི་སང་ལ་ས་ཐག་ཐག་གནས་བསད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཅྱིག་ཡྱི ན་པ་དང། སད་ཡྱིག་དེ་ལ་དོ་སྣང་ཞེ་དགས་མེད་བསད་

པའྱི་སད་ཡྱིག་དེ་འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་སང་ལ་གནས་རྒྱུའྱི་དུས་དེ་རྫོགས་མགོ་བརམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་དང། དེ་ནས་
སད་ཡྱིག་དེ་དང་དེར་དོ་དབྱྱིངས་མེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེ་བེད་སོད་གཏོང་བར་འཚེར་སྣང་དང་ངོ་ཚ། འཛེམ་ཟོན་བྱ་དགོས་པའྱི་
གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་སད་ཡྱིག་དེ་ཉེན་ཁར་བསེབ་བསད་ཡོད་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་དན་གྱི་ཡོད།
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བྱེད་རྒྱུར་འགན་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིག ས་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོར ་
མཛུབ་མོ་བཙུག་ནས་སོ་སོའ ་ི ས་མཚམས་དེ་གང་ཞྱིག་ཏུ་སེབ་འདུག་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་ནས་ང་ཚོར་དོ་དབྱྱིངས་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་བོད་ཡྱིག་དེ་ས་བརན་དུ་གནས་ཐུབ་པ་ངས་ད་གྱིན་རྒྱུ་མཚན་དང་པོར་

བགངས་པ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་འདྱི་ས་བརན་དུ་གནས་རྒྱུའྱི་ཐབས་སུ་དོ་དབྱྱིངས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ང་

ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཆེ ན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་བཟོ་ཕྱིར་གཞྱི་རའྱི། ད་ལྟ་ལྟ་བུར་ཆ་
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མཚོན་ན་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་སད་

ཡྱིག་འདྱི་དུས་རབས་ཀྱི་རེས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་དཔེ་ མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་དུས་
རབས་ཀྱི་རེས་སུ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དུས་རབས་འདྱིའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་ལ་དོ་དབྱྱིངས་བྱེད་མཁན་དེ་ཡོང་གྱི་མ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་དུས་རབས་ཀྱི་རེས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་

སོད་མཁན་གྱི་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་ལགས་ལ་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་གཞོན་སེས་བོད་སད་ཡྱིག་ལ་དོ་དབྱྱིངས་ཡོད་པ། བོད་ཡྱིག་
འདྱི་དུས་རབས་ཀྱི་རེས་སུ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་མ་བསྐུལ་དང་བང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་སོད་མཁན་མང་པོ་
ཞྱིག་འདུག དཔེར་ན་ཕ་སད་གཙང་མ་སྲུང་སོབ་བྱོས་སོགས་ཁོ་རང་ཚོ་དང་བང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་

བཞྱིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་ཡྱིག་གྱི་སང་ལ་ཚང་མ་དོ་སྣང་སེབ་པའྱི་ཆེད་དུ་འཛམ་གྱིང་གྱི་སན་གགས་
ལྡན་པའྱི་ལྟད་མོ་དང་སྒྲུང་སོགས་དང་ཡྱིག་ཆ་དག་བོད་ཡྱིག་གྱི་སང་ལ་ཚུར་བསྒྱུར་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པ་ནས་མཚོན་

དེ་ལྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་རང་གཞྱི་ཡོད་བསད་མཁན་གྱི་འཚོ་ཐབས་དེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོད་དུ་འཚོ་ཐབས་དེ་ཚོ་དང་པོ་
ཞུས་ན་སོ་བ་ཡོད་བསད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ངོས་བཟུང་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་ཇྱི་ཙམ་སྦྱར་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ལ་རྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་གལ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ཡྱིག་སྦྱངས་ན་ཁ་ལག་རག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པོ་མ་རེད་

ཀང་ཟེར་མཁན་རེ་ཟུང་ཡོད་རེད། དེ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅྱིག་མ་རེད་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
ཙང་ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་ནས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཆུང་ས་ནས་ཁ་
ལག་དང་ཆེ་ས་ནས་ཁོ་རང་ལ་གནས་བབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ན་ཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་འོས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་ཡྱིག་སྦྱང་བརོན་བྱེད་

མཁན་དང་། བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བོད་ཡྱིག་གྱི་དགེ་རྒན། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བྱས་རེས་
འཇོག་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་དེ་དག་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ང་རང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མྱི་གཞན་དང་དཔུང་པ་མཉམ་དུ་
གཤྱིབ་ཐུབ་པའྱི་འཚོ་གནས་ཤྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་ལ་དོ་དབྱྱིངས་ཡོང་བ་དང་བོད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བྱེད་
རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བའྱི་ནང་ལ་ལྡྱི་ལྱི ་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་བྱས་ཏེ་རྒྱ་

གར་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་ཅྱིག་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་

གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཟུར་བ་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་པའྱི་གཙོ་བོ་འགན་འཁུར་མཁན། སྐུ་ཞབས་
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རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགོ་ཁེར་མེ་མཆོག་དང་། Rinchen Khandro Khermey དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་རོགས་རྒྱ་གར་གོང་གསེབ་ཡར་རྒྱས་དང་བང་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ སུ་རྱིན་
ཌ་ར། ཀུ་མར། Surendra Kumar མཆོག ་དང་། དེ་བཞྱིན ་དུ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོག ས་ཁུལ་གྱི་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སོར ་འབེལ ་
མཐུད་པའྱི་ལས་རོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན། སྐུ་ཞབས་ ཨར་ཝྱིན་ ནྱི་ཀོས། Arvind Nikose དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་ཤར་

ཕོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་པའྱི་འབེལ་མཐུད་པའྱི་འགན་འཁུར་མཁན། སྐུ་ཞབས་ བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། Sonam

Lhondup ལགས། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་འབེལ་མཐུད་པའྱི་འགན་འཁུར་མཁན། སྐུ་ཞབས་ ཇྱི་

པྱི་ ཨུརས། J.P.Urs ལགས་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ UP ནུས་ཕོགས་དང་ Uttarakhand མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་འབེད་མཐུད་པ། སྐུ་ཞབས་ འབོག་ཊར འབྱི་ ཀེ་པའམ། Dr.D.K.pal ལགས་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་མངའ་

ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་འབེལ་མཐུད་པ། སྐུ་ཞབས་ སུ་ཏེ་ཤེ་ ཀུ་མར། Sudesh Kumar དེ་ནས་རྒྱ་གར་ UP དཀྱིལ་

དང་ཤར་ཕོགས་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་འབེལ་མཐུད་པ། སྐུ་ཞབས་ སུན་ཏར་ ལའམ་ སུམའན། Sunder Lal
Suman དེ་ནས་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོག ས་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར ་འབེལ་མཐུད་པ། སྐུ་ཞབས་ སན་ཌྱི་ཤྱི་ མྱི་ཤྱི་རམ།

Sandesh Meshram དེ་ནས་རྒྱ་གར་ནུབ་བྱང་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་འབེལ་མཐུད་པ། སྐུ་ཞབས་ ན་རྱིན་ཏ་

ར་ ཅོ་ཏོ་རྱི། Narendra Chowdhary ཁོང ་རྣམ་པ་དེ་རྱིང ་འདྱིར ་སེར ་གྱི་དུས་ཚོད ་ལ་མ་ལྟོས ་པའྱི་ཐོག ་ནས་ཆེད ་

མངགས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོར་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣར་ཐུག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་

ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། རྒྱ་གར་དང་བོད་ཟེར་
བ་དེ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རྱིང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ས་ཤོར་རེས་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་པ་

ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་སེལ་བར་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རེད། མངའ་སེ་གཞུང་རེད། མྱི་མང་རེད། ཚང་མས་ང་ཚོར་བོ་
ཉེ་བོ་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ངོས་ནས་དྱིན་གྱིས་བསངས་ཡོད་པ་དེ་བརེད་དཀའ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་དེ་རྱིང་ཁོང་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཆེད་ཕེབས་གནང་

བར་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྐུ་བཞེངས་ཀྱིས་ཚང་མ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་དེ་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ངོ་གདོང་གྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་རང་འགོ་བཞྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་
དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ལྷག་པ་ལྟ་བུ་ཅྱི་ ཡང་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག ད་ཕན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་གང་

ཡྱིན་ཡང་ཞེས་དེའྱི་གཙོ་བོ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་རེད་འདུག དེ་བཞྱིན་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པས་རྒྱུན་འབེལ་
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གཙོ་བོ་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་ཅེས་དེ་གཉྱིས་ཀར་གཙོ་བོ་ཞེས་སྦྱར་ནས་ཡོང་དུས་གཙོ་བོ་དེ་ད་ལྟ་བྱེད་བཞྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཚོན་
གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཀུན་སོང་དང་དེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་

ཅེས་ལབ་སོད་པའྱི་སབས་ལ་ལབ་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ན་ང་དང་ང་འད་བའྱི་བོད་ཡྱིག་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་
མྱི་ཤེས་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཚོ་རེད་བསད་ཡོད་རེད། དེ་སྱིར་བཏང་ང་རང་གྱིས་དྷ་རམ་ས་ལར་མྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཧྱིལ་བོ་བོད་ཀྱི ་
སད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་འད་བྱས་ནས་བསད་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་
བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་དུས་རབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་དང་ང་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་ལ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག

དེ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་རེད་ཞུས་ན། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་ཤེས་མཁན་གྱིས་སད་ཡྱིག་གང་ཤེས་པ་དེའྱི་

ནང་ཡོད་པའྱི་རྱིག་གནས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ད་ལྟ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ནང་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་ཤྱི་རུ་མྱི་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྱི་
ནུས་པ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་འགོ་མ་གཏོགས། དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་འགོས་དང་མཐུན་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་

དེ་སད་ཡྱིག་མང་པོ་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོས་བྱས་ན་མ་གཏོགས་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་ཤེས་མཁན་འདྱི་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་

རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་རེད་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་རང་ཚོ་བོད་
ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱིར་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སོང་ཡོད་རེད། སབས་དེ་དུས་ཕྱི་ཡྱི་རྱིག་གནས་ནང་འདེན་བྱེད་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་དང་
བསམ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་གྱིས་ཚད་མཐོ་བོ་ཞྱིག་གྱི་བར་དུ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་རེད།

ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སད་ཡྱིག་མང་པོ་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོས་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་ཡར་རྒྱས་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་

པའྱི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོ་ལ་མེད་པའྱི་རྱིག་གནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་འདེན་བྱེད་ཐུབ་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་

གནས་དེ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གནས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། སོན་མ་བཤད་པ་དག་གཅྱིག་པུར་སྦྱངས་ནས་
འགོ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་མྱིའྱི་བསམ་བོའ ་ི འདུན་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
སོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་འདུག་བསམ་སོང། དེ་ང་རང་གྱི་མྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཧྱིལ་པོ་དེར་ལས་ཀ་བྱེད་མོང་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་མོང་ཚོར་དེ་ཡྱིན།

ཡང་དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་

བཟང་ཆའམ་ཕན་ཐོགས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་ཆ་ཡང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱི་གེ་འབྱི་མཁན་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་བོ་གཏོང་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངས་བྱིས་བཞག་པ་དེར་ཚིག་མ་འད་བ་རང་རང་བེད་སད་ནས་རྫྱིག་པོ་ཞེ་དག་བཟོ་དགོས་རེད་བསམ་པ་མ་
གཏོགས། ངས་ཀློག་མཁན་དེ་ཚོར་གོ་བར་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འཕྲོད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་ནས་བསམས་བོ་གཏོང་མཁན་དེ་དཀོན་པོ་

རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སད་ཡྱིག་དང་ཀློག་པ་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་སེམས་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་བའྱི་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་ཞྱི ག་
བསྐྲུན་མཁན་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་ལས་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཙམ་གྱིས་བསམ་བོ་གཏོང་མ་ཐུབ་
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པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་དཔེར་མཚོན་བཞག་ན་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་སོན་གེང་གྱི་
ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱི་གེ་འབྱི་སྟངས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་བོད་ཡྱིག་ཀློག་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་

རོག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱིས་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་
བོད་པའྱི་ནང་གྱི་མཁས་པའྱི་ཡང་རེ་ལྟ་བུ། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་བ་དང་དེའྱི་ནང་ལ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དགེ་མདུན་ཆོས་འཕེལ་

རེད། ཁོང་གྱིས་བྱིས་པའྱི་ཚིག་དེ་ཚོར་བལྟས་ན་མ་འད་བ་ཞྱིག་དང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་

རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སབས་སབས་སུ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་ཀློག་པར་སོ་བ་སེབ ས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་སུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
གྱིས་བལྟས་ཀང་དེའྱི་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འབྱི་ཐུབ་པའྱི་འགན་དེ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་འབྱི་

མཁན་དེ་ཚོར་འགན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཀང། དེའྱི་སྟོང་ཆ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་སོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་ནང་
ལ་ལྷག་བསད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་ང་རང་སེམས་ལ་ཡོད།

དེ་ནས་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་རང་གྱིས་མྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལ་བསད་ནས་ཤེས་ཚོད་བྱས་ན། བཙན་

བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་ཤོས་སེབས་པའྱི་ཚད་ཅྱིག་ལ་སེབ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག དེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཤུགས་དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཟེར་བ་དེ་ཆོས་སོགས་བརོད་གཞྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་བེད་སོད་བཏང་བ་ཙམ་མྱིན་པར། མྱི་དང་མྱིའྱི་བར་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ད་

ལྟའྱི་ཆར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་བསད་ཡོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་རེད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོར་ཡུག་དང་རེ་བ་
ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་ཡང་།

བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོ་སབས་དམ་འཛིན་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལ་བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཞེས་པའྱི་

གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་བྱས་པས་ཕན་ཐོགས་
མྱི་འདུག གང་ལྟར་སད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོས་ཀང་སྟོན་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་

བསྡུ་པའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི་ལྟ་བུའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སེམས་འདུན་དང་བསམ་བོ། རྱིག་གཞུང་ལ་ཤ་ཚ་དང་དུང་ཞེན་ཞྱིག་བསེབས་ནས་
སྦྱོང་བརོན་བྱེད་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། དུས་ཚོད་དེའྱི་དབང་དུ་ཁྱིད་ཐུབ་པ་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས།

དང་པོ་ཉྱིད་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འབུར་འཇོམས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་དག་ཁ་འཐོར་དགུ་འཐོར་
ལ་སོང་ནས་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ལུང་པ་རེ་རེའྱི་ནང་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་རེ་འཚོ་བའྱི་ནང་ལ་བོད་སད་
ཡྱིག་བེད་སོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སབས་རེ་དེ་འདའྱི་སང་ནས་སེམས་

འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཚད་དེ་གཞལ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སབས་རེ་དེ་འད་འཆད་
མཁན་ཚོ་ཡང་དེ་འདའྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག་སམ་པའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་
དུས། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སད་ཡྱིག་ཅྱིག་ཤེས་ན་སམ་ནས་སད་ཡྱིག་སྦྱང་བ་དང་བོད་སད་རྒྱག་པར་འབད་བརོན་གནང་སབས་སུ་དེ་

ལ་ལམ་སྟོན་དང་བསབ་བྱ་གནང་སྟེ་དེ་ཡར་རྒྱས་སུ་འགོ་ཐབས་ལ་རོགས་ཕན་བྱ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཅུང་ཙམ་ནོར་
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ཡོད་པ་དེ་གཞྱི་ར་བཞག་སྟེ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སད་ཆ་འད་མྱིན་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཐམས་ཅད་སད་

ཡྱིག་ལ་དུང་ཞེན་མེད་པ་ཆགས་པ་མ་ཟད། བོད་སད་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བཤད་མྱི་ཕོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་ལ་ཕར་འདེད་པའྱི་ཉེན་
ཁ་དེ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་གྱི་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་སོར་ལ་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསུང་མཁན་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་དང་ཀུན་སོང་དེ་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
སབས་རེ་ནོར་གྱི་ཡོད་པ་དེ་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ནས་མང་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་བོ་ཁ་འཁྱིད་དགོས་
པར་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དང་པོ་ཉྱིད་ནས་ཟུར་ཕུད་དང་དབྱེ་འབྱེད་སོགས་ཀྱི་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་
འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག དེ་ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་

ནང་ལ་རང་དབང་ཡོད་དུས། སད་ཡྱིག་དེ་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ལས་ས་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་
ལས་ས་བོ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡྱིན་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཅྱིག་པོའ ་ི གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོར་ས་ཆ་

ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་བཀྲམ་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག ་ལ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སོབ་དགོས་

པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་རང་ལ་སེས་ཤྱིང་དེ་ནས་འཚར་ལོང ས་བྱུང་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རང་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་བཅའ་ལག་གྱི་ཆ་ནས་

གཡག་དང་འབྱི། ར་དང་ལུག་སོགས་དམྱིགས་བསལ་སོབ་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་རྱི་མོའ ་ི ལམ་ནས་སོབ་དགོས་པ་
ཡྱིན་དུས་ལས་ས་བོ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་རང་དབང་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་

ཆགས་པའྱི་ངེས་པ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ལས་དང་པོ་བའྱི་སད་ཡྱིག་སོབ་མཁན་དག་གྱི་བོ་ཁ་ཡར་ཁྱིད་
ཐབས་སུ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཡྱི་གེ་འབྱི་མཁན་ཚང་མས་ཚིག་མཁེགས་པོ་དང་རྫྱིག་པོ་འད་རང་

རང་བསྱིགས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་རྫྱིག་པོ་བསྱིག་རྒྱུ་རག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རྒྱུ་མ་
རེད་སམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེས་མཚོན་པའྱི་ང་རང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ནྱི།

སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཀུན་སོང་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་སྦྱང་འབས་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་

དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། མྱི་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་འགོ་བའྱི་འགལ་རེན་དུ་གྱུར་ན། དོན་
གྱིས་མྱི་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་བདག་སྲུང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་ནས་ཚད་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་ཞེས་བཤད་ཁག་པོ་རེད་དེ། སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གོ་སབས་ཚང་མ་ང་ཚོར་

རག་ཡོད་པ་དང་མྱིག་མདུན་ལ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་རེ་རེར་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་ལ་དོ་སྣང་གྱི་གོ་སབས་ཚང་མ་རག་
ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། དེའྱི་གོ་སབས་དམ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་དང་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་གསུང་

མཁན་ཚོས་ངོ་རེ་མྱི་རེ་བྱས་ཏེ་ཆ་ཚང་བསབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཅུང་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་

འད་ཁུར་ནས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་ཚོ་འགན་ཡོད་པ་རེད་དེ། མྱི་
རེ་ངོ་རེ་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷ་སྐུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་ གཟུངས་གཞུག་རེ་རེ་བཞག་ནས་ང་

ཚོས་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཟེར་བ་དེ་མྱི་རེ་རེ་ལ་གཟུངས་གཞུག་བཞྱིན་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
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འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་མྱི་རེ་ངོ་རེ་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ངས་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དེང་སང་ད་ལམ་

ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། སད་ཡྱིག་སོར་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་
བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་མཉམ་དུ། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་ཉེན་ཁ་ཞྱིག ་གྱི་སང་ལ་བསེབས་ཡོད་པ་དེར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གོ་སབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་དེ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་དེ་ཆགས་ཡོད། སྱི་འཐུས་མཁན་
པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་སང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སོབས་པ་

ཆེན་པོའ ་ི སོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་གཙོ་བོ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་
ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི སོ་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབས་པ་ཞྱིག་སེས་སོང་།

སོ་སོ་ཡྱིན་ན་འཐུས་མྱི་གསར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་སབས་ ༡༦ མ་གཏོགས་སྱི་ཚོགས་སང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའྱི་གོ་
སབས་ཡང་མ་བྱུང་ལ། དོ་སྣང་བྱས་ཀང་མེད ། ཡྱིན་ནའང་དོ་སྣང་བྱས་པའྱི་སབས་སུ་གཙོ་བོ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་རྣམ་པ་ཚོས་
གནས་སྟངངས་གཞན་དང་གཞན་གྱི་སང་ཕར་ཚུར་བཤད་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སད་དང་ཡྱི་གེ་འདྱིའྱི་སང་ལ་དོ་སྣང་སད་དེ་

གོས་གཞྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་སོ་སོས་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོའ ་ི སོ་ནས་དེ་རྱིང་
གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཞེས་དང་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་གོང་དུ་སོན་གེང་སོར་དང་ཡྱི་གེ་ཤེས་མཁན་
དང་མྱི་ཤེས་མཁན་གྱི་སོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། སོན་གེང་ཟེར་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་འབྱི་

དགོས་དུས། ཡྱི་གེ་ཤེས་མཁན་གྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་དང་། ཡྱི་གེ་མྱི་ཤེས་མཁན་གྱི་སང་ལ་ལོགས་སུ་འབྱི་དགོས་པ་དེ་

འད་མཐོང ་མ་སོང ་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། དེ་ནས་ཆབ་དཔལ་རྱིག ་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་ཀྱི་སང་ནས་མང་པོ་ ཕག་རོག ས་པོ་ཚོས ་
གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འདྱིར་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་བསྡུས་ཚིག་ཅྱིག་རེད། བསྡུས་ཚིག ་ཟེར་བ་དེ་ང་
ཚོས་མྱིང་གྱི་ཐོག་མ་འཇོག་དོན་ནྱི། སོན་བྱོན་བཙན་པོ་རྱིམ་བྱོན་སབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།
ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ལ་སྱིད་འབྱོར་གནས་གསུམ་ཞེས་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད་དེ། དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་

བརོད་མ་བདེའྱི་གནས་སྟངས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་དེ་འད་གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་ཡང་མང་

པོ་བྱུང་བ་རེད། སོན་མ་རྱིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོའ ་ི སབས་སུ་འབེལ་ས་ལ་སོགས་པ་དགོས་མྱི་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་
བྱུང་བ་རེད། གང་ལྟར་ཀང་འདྱི་ཚོ་བསྡུས་ཚིག་ཅྱིག་དང་སོན་མ་ལོ་རྒྱུས་སང་ནས་བྱུང་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
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དེ་བཞྱིན་འོག་ནས་མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་ཅེས་

གསུངས་སོང་སྟེ། འདྱི་ཚོ་སོན་གེང་ཡྱིན་དུས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ ་ཅུང་ཙམ་འགོ་དགོས་པ་དེ་མཁྱེན་པའྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་
དུས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་སད་ཡྱིག་གཞན་པའྱི་སོར་ལ་མང་པོ་གསུངས་སོང་། སད་ཡྱིག་གཞན་པ་

ཤེས ་ན་དེ་ལ་དགའ་བསུ་བྱེད་པ་ལས་མཐོང ་ཆུང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད ་པ་མ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་སོན ་མ་པན་ཆེན ་རྱིན ་པོ་ཆེས ་ག་རེ་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་གཞན་པ་ཤེས་པ་དེ་ང་རང་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་
དུས། མྱི་རྱིགས་དེའྱི་སོག་ར་དེ་མ་ནོར་བར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་སོབ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སོབ་

འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ད་དུང་དེའྱི་འོག་གྱི་ག་མ་ཉམས་དྱི་མ་ཡལ་ཟེར་བ་དེའྱི་སང་ལ་བསམ་
འཆར་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ཁ་དཔེ་འད་ཞྱིག་རེད། དེ་ལུང་པ་སོ་སོར་རེ་རེ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལུང་པ་

གཅྱིག་གྱི་ཐ་སད་དེ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་འཇོག་དགོས་པ་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། གང་ལྟར་དེ་རྱིང་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་རྒྱབ་
སོར་བྱས་པ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སང་ལ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་གང་ཡོང་ཡོང་གྱིས་རེས་འདེད་བྱ་རྒྱུའྱི་
སོབས་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བར་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་གཏོང་ཆོག་པར་བརེན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་སྱི་འཐུས་
སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་
ཞུས་པ་དང་སགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་བོད་ཡྱིག་འདྱི་བོད་སད་ཡྱིག་དང་ང་ཚོ་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོག་ར་ཡྱིན་པ་གསུངས་པ་དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དུས་རག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་འདྱི་བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་

བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡྱིན། གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང། གསུང་འཕྲྱིན་ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་ཆ་ཚང་བོད་ཡྱིག་གཙོ་
བོ་བྱས་ཏེ་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་བོད་ཡྱིག་

རང་རེད། ལས་ཁུངས་དང་གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་ཡན་ལག་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་རང་རེད། མ་ཟད།

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ནས་འཆར་འབུལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་སྱི་
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ཡོངས་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོ་བྱས་ཏེ་ང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རེད་ཅེས་བཀོད་ཁྱབ་ཡྱིན་ནའང་བཏང་གྲུབ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང་ལག་བསྟར་བྱེད་དང་བྱེད་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་

བཀའ་བོན་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཞྱིག་ནས་གསུངས་གནང་སོང། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕོགས་བསོད་
དུ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ལའང་། བོད་ཡྱིག་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། ཉེ་ཆར་རང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་འགའ་ཤས་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་གང་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན ་ནའང་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་གཞས་སྣ་ཁག་སོབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོས ་དང་དུ་བངས་ཤྱིང་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་སོབ་ཀྱི་ཡོད་དུས་སབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ངེས་པར་དུ་སེམས་

ཤུགས་མ་ཆག་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསོན་རོགས་གནང་ཞེས་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་
དངོས་སུ་བཅར་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལའང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕག་ལས་

དེ་འད་གནང་མཁན་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་དང་དུ་བངས་ཏེ་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་དག་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་མུ་མཐུད་དེ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་

ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་ཁག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་མགོན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དྷ་རམ་ས་
ལར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ནང་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་རྒྱ་གར་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི ་ཡོད་རེད།

ཕེབས་ཡོངས་སབས་གཙོ་བོ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསུང་འཕྲྱིན་དང་མཛད་སོ་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། མཉམ་པོ་ལ་འགེལ་
བཤད་སྱིང་བསྡུས་འདྱི་ཡང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་དང་ཧྱིན་དྷུའྱི་སད་ནང་མ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། མཚམས་རེར་དེ་འད་མཇལ་རྒྱུ་འདུག
ཁོ་རང་ཚོ་གནས་སབས་རྱིང་བཞུགས། དེ་ནས་ལངས་ནས་ལོག་འགོ་ཡྱི་འདུག སོང་ཙང་སབས་རེར་དགོས་མཁོ་ཐུག་ཡོང་

སབས་ང་ཚོ་གསུང་འཕྲྱིན་འདྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཡོད་ནའང་འད། ཧྱིན་དྷུའྱི་ནང་ཡོད་ནའང་འད། སྱིང་བསྡུས་དེ་དག་གསུང་དགོས་

པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཆོས། རྱིག་གཞུང། སད་
ཡྱིག་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་ར་དོན་དེ་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་གྱིང་ནང་ཁྱབ་སེལ་

བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་ཐོག ་ནས་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་དགོས་པའྱི་སབས་སུ། མཛད་སོ་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐུ་
མགོན་ལྟ་ཅྱི་སྨོས། མྱི་མང་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།

ཡྱིག་འབེལ་བྱེད་པའྱི་སབས་སུའང་བོད་ཡྱིག་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལ་བོད་

ཡྱིག་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་སྒྱུར་མཁན་དང་ཧྱིན་རྱིའྱི་ནང་བསྒྱུར་མཁན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་མ་གཏོགས་གཅྱིག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་རང་

ཚོ་རང་གྱི་སད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་བྱིས་དེ་ཕུལ་ན་མ་གཏོགས། དབྱྱིན་ཇྱི་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལན་མྱི་རྒྱག་མཁན་དེ་འད་
ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན་ས་སོ་སོའ ་ི སད་ཟེར་མཁན་དེ་ར་ཆེན་པོ་རྱི་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་

81

ལག་བསྟར་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་གཞུང་འབེལ ་ཐོག ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་སད་བེད་སོད་གཏོང་དགོས ་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད ་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།

སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སོར་ནས་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོའང་བྱུང་

སོང་། གསལ་པོའང་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་དེ་མཚམས་རེར་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བཙན་བྱོལ་

ནང་གྱི་བསྡུར་ཡོང་དུས་གོ་མྱི་བདེ་བ་དང་གོ་ནོར་ཐེབས་པའྱི་ཉེན་ཁ་གཅྱིག་འདུག ང་ཚོས་ངོས་ཅྱི་ཞྱིག་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི། འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཐབས་ཇུས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན།
བོད་རྒྱ་སེ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་རེད། བོད་རྱིགས་རྒྱ་རྱིགས་བཟོ་རྒྱུ་རེད། དེ་བཟོ་བ་ལ་གང་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ང་ཚོའྱི་ཆོས། རྱིག་
གཞུང། སད་ཡྱིག་ར་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་རེད། དེ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲལ་
ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ཆོས། རྱིག་གཞུང། སད་ཡྱིག་འདྱི་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་
གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད། རྒྱ་ནང་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་ལ་ཆོས་རྱིག་གཞུང་སད་ཡྱིག་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་སད་དུ་ལག་བསྟར་ཡང་
སོན་མ་དགོན་སེ་ཁག་བརྒྱ་ཆ་ ༩༨ གཏོར་བཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱི་ན་ནའང་བ་རུང་སར་དང་ཡ་ཆེན་སར་གཙོས་

པའྱི་དམ་བསགས་དང་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་གང་རེད་ཟེར་ན། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སད་ཡྱིག་

གཏོར་བཤྱིག་བཏང། བོད་རྱིགས་འདྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ། ལག་བསྟར་ཡང་དེ་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ལོངས་སོབ་གྲྭ་
ཆེན་མོ་གཙོས་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང། སོབ་ཚན་འཁྱིད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོང་ལས་དང་། ཚན་རྱིག་
དང་། ཨང་རྱིས་ལྟ་ཅྱི་སྨོས། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ན་

ནང་ཆོས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་སད་ནང་འཁྱིད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐབས་ཇུས་ངན་པ་ཡོད་པ་འདྱི་ལག་བསྟར་བྱས་
ཏེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རེད་དེ་

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་དེ་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཆོས་རྱིག་གཞུང་སད་ཡྱིག་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བྱེ ད་ཅྱིང།
སེམས་ཤུགས་སར་ནས་དར་སེལ་བྱེད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཁྱེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་
ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརེན། བཙན་བྱོལ་ནང་ནང་ཆོས་དར་སེལ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས། དགོན་ཆེན་ཁག་བོད་ནང་གཏོར་བཞག་པ་དེ་དག་
བསར་གསོ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ནང་ལའང་ནང་ཆོས་དང་བོད་ཡྱིག་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་དར་སེལ་ཡོང་རྒྱུ།
བསར་བཟོ་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་དང་ང་ཚོ་དགོན་སེ་ཁག་གྱིས་འབད་བརོན་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་

གྱི་ཡོད་རེད། ནུབ་ཕོགས་ཁག་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཁག་དར་ནས་དབྱྱིན་ཇྱི་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་བོད་
ཡྱིག་སྦྱོང་རྒྱུ་འདྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་དགེ་བཤེས། བ་མ་ཁོ་རང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་

སྐུ་ལས་བསོན་ཏེ་འབད་བརོན་གནང་ནས་འགོ་དང་འགོ་མུས་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ལའང་བོད་ཡྱིག་སྦྱོང་མཁན་དེ་འད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་གང་རེད་ཅེ་ན། བོད་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་བོད་མྱི་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་
རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གང་རེད་ཟེར་ན་བོད་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་བསར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ངོ་བོ་བསར་གསོ་དང་སྲུང་སོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ལག་བསྟར་ཡྱིན་ནའང་དེ་རང་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་འགོ་མུས་རེད། དེ་ནས་
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བོད་ནང་ལ་གོང་དུ་གསུངས་ཟྱིན་སོང། དང་དུ་བངས་ནས་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་དགོན་སེ་ཁག་ཀང་ཡོད་རེད། སེར་ཐོག་ནས་བོད་
ཡྱིག་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བྱེད་ཅྱིང་། བསར་གསོ་བྱས་ནས་རེ་ཕུད་ཐོན་པ། སོབ་དཔོན་འགའ་ཤ ས། ལོ་ཙཱ་བ་འགའ་ཤས་
བཙན་བྱོལ་ལས་ཡག་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད ། རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་

གཏོགས། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས་སོབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱས་ནས་བོད་ཡྱིག་རང་པས་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ་བསར་གསོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་

འདུག གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྐུ་ལས་སོན་མཁན་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེ་དག་ལའང་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱས་ཏེ་འགོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དང་པོ་ངས་གཞུང་དང་གཞུང་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གང་ཡྱིན་མྱིན།

ཐབས་བྱུས་གང་ཡྱིན ་མྱིན། འཕྲལ་ཕུག་རྒྱང་གསུམ་གྱི་དམྱིག ས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་མྱིན། ལག་བསྟར་གང་བྱེད ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་རོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཡང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། དེ་དག་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་

ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་སེལ་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་བཀའ་ཤག་དང་ལྷན་ཁང་རེད། ལྷན་ཁང་དང་ས་གནས་ཁག་ཡྱིག་སེལ་ཁག་

བོད་ཡྱིག་རང་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། ལག་བསྟར་བྱེད་ཅྱིང་འགོ་དང་འགོ་མུས་
ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏན་ཏན་རང་རེད། བོད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཏན་ཏན་འགོ་ཡྱི་འདུག གཞོན་སེས་ནང་ལའང་ཤུགས་

ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་བོད་སད་ནས་
གཅྱིག་དང་དབྱྱིན་ཇྱི་ནས་གཅྱིག་བཤད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིད་སོང་འདྱིར་སེབས་ཡོད་བོད་སད་ནས་བཤད་ཡྱིན་ཟེར་

དུས་ཟུར་ལ་དབྱྱིན་ཇྱི་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་གཞོན་སེས་ཚོ་ཤོག་ཨ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས་ཡོང་མཁན་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠་་
་༧༠ མྱི་འད་བ་རེད་འདུག བོད་སད་ནས་བཤད་མཁན་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་ལ་མ་ཡོང་མཁན་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠་་་༧༠ མྱི་འད་བ་
ཡོང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་ནས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་གོ་དོན་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བོད་ར་དོན་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་བོད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་རེད། རྱིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་གོས་རེད། སད་སྦྱང་དགོས་རེད་ཅེས་

དབྱྱིན་ཇྱི་ནས་བསབ་བྱ་བརྒྱབས་ཏེ་ཁོ་རང་ཚོ་ཚུར་བོད་ཡྱིག་སྦྱོང་མཁན། བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། དོན་དག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིར་ཡོང་
ང་ཚོའྱི་བོད་སད་དང་བོད་ཡྱིག་ལ་མ་བརྱིས་པ་མ་རེད། བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་

ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་འགོ་མུས་རེད་ལ། མ་འོངས་པ་ལའང་དེ་བཞྱིན་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད། གནས་དགོས་པ་
དེའང་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཞོན་སེས་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད། ས་རཱ་
མཐོ་སོབ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་མཁན་ཇྱི་ཙམ་འདུག རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་མཁན་ཇྱི་ཙམ་འདུག རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་རེད། སེ་ར་རེད།
ཁོ་རང་ཚོ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་མཉམ་པོར་བོད་ཡྱིག་སོབ་པའྱི་སབས་སུ་གཞོན་སེས་ནང་ལ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་

ལ་ཡྱིན་ནའང་ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བོད་ཡྱིག་སོབ་པར་ཕྱིན་ནས་གཞོན་སེས་ནང་ལ་དོ་སྣང་
བྱེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད། གཞོན་སེས་

ཚོས་ཀང་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དོ་སྣང་གནང་བའྱི་སབས་སུ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་
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གསུངས་སོང། འགའ་ཤས་བོད་སད་བསོན་པའྱི་སབས་ལ་དབྱྱིན་ཇྱི་བསེས་ནས་མཚམས་རེར་བཤད་མ་ཐུབ་དེ་འད་བྱེད་པའྱི་
སབས་དེར་སེམས་ཤུགས་སར་ཏེ། ཡ་རབས་བཟང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སེམས་ཤུགས་སར་དགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

མཚམས་རེར་མཐོང་ཆུང་དང་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་སེམས་ཤུགས་ཆག་

ཕྱིན་ནས་ཁ་སང་ངས་དེ་འད་ཞྱིག་བཤད་ཡྱིན་པས་ང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་འཕ་སྨོད་བྱས་བྱུང་། ང་ནྱི་ངོ་ཚ་བོ་བྱུང་བས་དེ་རྱིང་ནས་
བཟུང་སྟེ་བོད་སད་བཤད་རྒྱུའྱི་སེམས་ཤུགས་ཆག་སོང་ཟེར་མཁན་གྱི་གཞོན་སེས་དེ་འད་ཐུག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡོང་བའྱི་
སབས་དེར་ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་བྱམས་སྱིང་རེ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་གསུང་གྱི་ཡོད་སྟབས། འདྱི་གཙོ་བོ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་

ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སོབ་དེ་དག་གནང་དགོས་པ་དེའང་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་
ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་ཏན་ཏན་རང་འགོ་ཡྱི་འདུག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ང་ཡང་བུ་མོ་གཅྱིག་གྱི་

པ་ལགས་ཡྱིན་སྟབས་ང་རའྱི་བུ་མོ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། བུ་མོའ ་ི བོད་ཡྱིག་དང་ང་རང་འཛིན་གྲྭ་
ལྔ་པའྱི་བོད་ཡྱིག་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། བསྡུར་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག བུ་མོའ ་ི བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཧ་ལས་པའྱི་མཐོ་བ་འདུག

ད་ལྟ་གནས་ཚད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་སོན་མ་འཛིན་གྲྭ་ལྔའྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་སྟེ་ཕལ་ཆེར་ (Fail) མཐུད་མ་མཐུད་ལྷག་ས་རེད།
སོང་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་དང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། གནས་ཚད་ཡྱིན་ནའང་མཐོ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འདྱི་
རེད་འདུག གནས་ཚད་ཁོ་གོང་འཕེལ་ལ་ཚད་མེད་སྟབས་གོང་ནས་གོང་དུ་གོང་འཕེ ལ་གཏོང་དགོས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། སད་ཡྱིག་བརླགས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བརླག་འགོ་ཡྱི་རེད། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བརླགས་པ་ཡྱིན་ན་ར་
དོན་བརླག་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད། འདྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་མྱི་ཐོག་རྒན་པ་ཡོངས་

ཀྱིས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་འདུག་ལ་མུ་མཐུད་དེ་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ནས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཞྱིབ་ཅྱི ང་ཕྲ་བ་ཧ་ཅྱིང་གྱི་ལེགས་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་

དག་ཚང་མར་མོས་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་བསར་དུ་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་གཅྱིག་ལུས་འདུག འདྱི་གོ་སབས་གཅྱིག་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། འདྱི་རེས་སུ་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་ལ་གོ་སབས་གཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ ལ་ཆ་ཤས་བངས་དང་ལེན་བཞྱིན་
པ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་སོན་གེང་དང་གོས ་ཆོད་གཉྱིས ་ནང་ནས་ཐོག་མ་གོས་ཆོད་མ་སོང་སོན་ནས་སོན་གེང་ནང་ལ་སོ་སོའ ་ི
བསམ་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གཅྱིག་བཤད་ན་དན་སོང། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐ་སད་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་གཅྱིག་དང།
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ཆོས་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་གཉྱིས་འདུག དེར་བརེན་འོག་མ་ཆོས་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་ནོར་

རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང། ཐོག་མ་དེར་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་དང་སྱིད་དཔལ་
རྱིག་གསུམ་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་གཉྱིས་འཇུག་གྱི་རེད་གསུངས་སོང་སྟེ། སྱིད་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་སོ་སོའ ་ི ཡུལ་ལུང་དང་
ལུང་པ་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐ་སད་གསར་དུ་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་སོན་བྱུང་མཁས་པ་དེ་ཚོས་ཐ་

སད་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་སྟབས་ཡོངས་གགས་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རག་ཏུ་ཐ་སད་

གསར་བཟོ་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་ཚིག་སྒྲུབ་དེ་དག་གྱི་མགོ་དེ་སོན་དུ་བཞག་སྟེ་བསྡུས་ཚིག་བྱེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔེར་ན། ང་ཚོ་དབྱྱིན་སད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང། Tashi Dolma ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན།
T དང་ D གཉྱིས་བསྡུས་ཚིག་བྱེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། D དང་ T ཟེར་ནས་ཡར་བསྡུས་ཚིག་བྱེད་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་

མ་རེད་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ལུགས་སོལ་ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། ཆབ་སྱིད་ཅེས་པའྱི་ཆབ། དཔལ་འབྱོར་ཞེས་པའྱི་དཔལ།

རྱིག་གཞུང་ཞེས་པའྱི་རྱིག་ཟེར་ནས་ཚིག་གྱི་མགོ་ཐོག་མ་ལེན་ཞྱིང་བསྡུས་ཚིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དབྱྱིན་སད་ཐོག་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན། Short cut བྱེད་སབས་མགོ་དེ་ཐོག་མར་སེབས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། རྐུབ་དེ་ཡར་སེབས་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་དུང་ཡང་དེ་འདའྱི་བར་དང་ཐ་སད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་མ་ཤེས་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སམ། དེར་བརེན་སྱིད་
དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། ངས་འདྱི་ནོར་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཙམ་
གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་རུང་མེད་རུང། གང་ལྟར་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་ལོ་རྒྱུས་དང་ཐ་སད་སྦྱོར་གྲུབ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིག་ཕྲེང་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། རེས་སུ་ཆོས་རྱིག་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སེབས་སྱིད། སབས་དེར་ཆ་ཤས་བངས་ཀྱི་ཡྱིན། དགོངས་དག་ཤེས་རྱིག་སབས་སུ་ཆ་ཤས་བངས་ཀྱི་ ་
ཡྱིན། དེ་ནས་མར་ཡྱིག་ཕྲེང་བདུན་པའྱི་ནང་ལ་བོ་གོས་བོ་གསལ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རྱིན་ཆེན་སོག་དང་བསོངས་ནས་བོད་ལ་བར་
སོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཆ་ཚང་བར་བྱས་ཞེས་པའྱི་བསོངས་དེ་ནོར་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ཞྱིག་བཤད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནོར་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་བསོངས་ཟེར་བ་དེ་གོགས་བྱེད་པའྱི་དོན་རེད། ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་དང་བོ་གོས་དེ་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱིས་སོང ་གོགས་

བྱེད་པའྱི་དོན་རེད་མ་གཏོགས་འདྱི་ནོར་ཡོད་པ་མ་རེད། བར་དང་ཐ་སད་ནོར་མ་རེད་ལ་ཚིག་ཀང་ནོར་ཡོད་པ་མ་རེད། བསོང་
ཟེར་བ་དེ་གོགས་སམ་རམ་འདེགས་བྱེད་པའྱི་དོན་རེད། གོགས། ང་ཚོ་བོད་ལ་སད་དང་ཡུལ་སད་ཡག་པོ་ཤེས་ན་ཁོ་བོད་པའྱི་

གཟྱི་བརྱིད་རེད་འདུག ཁོ་གོགས་རེད་འདུག དེའྱི་ལྷན་དུ་སད་རྱིགས་གཞན་པ་ཤེས་ན་ཁོ་གོགས་རེད་འདུག ༸པན་ཆེན་རྱིན་
པོ་ཆེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར། ངས་རྒྱ་སད་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་པ་དེ་ངའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད། རང་གྱི་ཕ་སད་མ་ཤེས་ན་ངོ་ཚ་རེད།

གསུངས་འདུག དེར་བརེན། བོད་སད་ཡྱིག་གེ་སྟེང་ཏུ་སད་ཡྱིག་ཇྱི་ཙམ་ཤེས་ན་གཟྱི་བརྱིད་རེད། གོགས་རེད། དེ་མཚུངས་
བསོང་ཟེར་བ་དེ་གོགས་ཞེས་པའྱི་དོན་རེད། ཁོ་རོགས་པ་བྱེད་པའྱི་དོན་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ནོར་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཡྱིག་ཕྲེང་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ལ་བོད་འདྱི་དཀའ་སྡུག་གྱི་འགའ་འཕྲང་མང་པོ་ལས་བསབས་ཏེ། ཞེས་པ་དེ་ནོར་རེད། ཡྱིན་

ནའང་དོ་བདག་རང་གྱིས་ནོར་མྱི་འདུག དོ་བདག་རང་གྱིས་བཏང་བའྱི་ཡྱི་གེའྱི་ནང་ལ་ངས་བཀླགས་པ་ཡྱིན་པས་ནོར་མྱི་འདུག
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ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནོར་བ་ཡྱིན་སྟབས། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་རེད། འདྱི་རེས་
འཇུག་ག་རེད། དངོས ་གནས་ཡྱིན་དོ་བདག་རང་གྱི་དེར་ངས་ད་ལྟ་རང་བལྟས་ཡྱིན། དེ་ནོར་མྱི་འདུག ཏག་ཏག་བྱིས ་འདུག
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རྒྱུན་ལས་དང་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གཉྱིས་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་
འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འོ་ན་འདྱི་གོག་ཀླད་ཀྱི་མཛུབ་གནོན་རྒྱག་མཁན་གྱིས་ནོར་བ་འད། གོག་ཀླད་ཀྱི་མཛུབ་གནོན་

རྒྱག་མཁན་གྱིས་ནོར་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཚན་རགས་སྦྱར་མ་

འཁོད་ཡོད་རེད། དེ་དུས་གཟྱིགས་དགོས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གང་ལྟར་དོ་བདག་གྱིས་ནོར་མྱི་འདུག་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རེས་སུ་འདྱི་མྱི་རབས་རེས་མའྱི་ཕྲག་ཏུ་ག་མ་ཉམས། དྱི་བ་ཡལ་བ་མ་ཉམས་ཟེར་བ་དེ་སོ་སོ་ལུང་པའྱི་ཐ་སད་

རེད། ངའྱི་ལུང་པ་ལ་ཡང་འདྱི་འད་བའྱི་གཏམ་དཔེ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་ལུང་པ་གཞན་པས་ཏོག་ཙམ་
ཏོག་ཙམ་ཚིག་མྱི་འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སོ་ནས་ནོར་འདུག་ཅེས་མགོ་མ་རྱིག་གོང་ནས་དགའ་བ་ཟེར་ནས་དགའ་སོ་བྱས་པ་

ཡྱིན ་ན། རྱི་བོང ་གནམ་རྱིབ ་ནང་བཞྱིན ་ཆགས་ཀྱི་རེད ་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། དེ་ནས་སོན ་འཛུགས་བྱེད ་དགོས ་སར་བྱོས ་མ་
གཏོགས། བོད་ཀྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་དམར་གསོད་བྱེད་དགོས་པའྱི ་རྱིགས་དེར་ཡང་འཇུག་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནོར་རེད།
གཤམ་ནས་ཉེས་པ་ཅན་དང་ཆགས་ངེས་སོང་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་བདེ་པོ་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་ཞྱིང་འབོག་གཉྱིས་
ལས་འབོག ་སད་མྱིན་འགོ དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་དེ་ལ་ངེས ་པར་དུ་ཆགས་པར་སོང་ཟེར་ན། ཚིགས་གཉྱིས་སྱིང་རེ་བ་འདུག

ཆགས་པར་སོང་ཟེར་ནས་པར་བྱིས་ནས་ངེས་དང་སུ་ཕར་བསུབས་ནས་ཆགས་པར་བརེན། རྒྱུ་མཚན་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་དགོས་
རེད་མ་གཏོགས་ཆགས་ངེས་སོང་ཟེར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་འབོག་སད་འད་མཐོང་གྱི་འདུག

གོས ་ཆོད་ནང་ལ། ད་ཕན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ ་མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྱིན་དང། དེ་བཞྱིན་དུ་

དབུས་ས་དང་བཅས་པ་ཟེར་བ་དེ་དོ་བདག་ཁོ་རང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དགོངས་པ་དང་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ངས་ད་ལྟ་འདྱི་བྱིས་པ་ནང་

བཞྱིན་ཨེ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག མཛད་སོ་སབས་ལ་བོད་ཡྱིག་དེ་བེད་སོད་བྱེད་དགོས་རེད། སད་ཡྱིག་གཞན་པ་བྱེད་དགོས་མ་
རེད་ཟེར་ནས་ཚིག་འདྱིའྱི་ངོ་གདོང་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག མཛད་སོའ ་ི སབས་ལ་བོད་སད་བཤད་ཆོག་གྱི་རེད།

སད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་བཤད་དགོས་ངེས་རེད། ད་ལྟ་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དབྱྱིན་སད་ཐོག་ནས་
བཤད་དགོས་ནའང་། ཧྱིན་སད་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་ནའང་། སད་རྱིགས་གང་རུང་བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་
སད་མ་གཏོགས་བཤད་མྱི་ཆོག་པ་རེད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དེ་འད་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ནམ་མ་ལང་གོང་ནས་དགག་པའྱི་
ཉྱི་མ་ཤར་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་བེད་སོད་བྱོས་གསུངས་འདུག བོད་ཡྱིག་འདྱི་ངེས་པར་དུ་དགོས་ངེས་གསུངས་ཡོད་རེད།

ངས་ཚིག་དེ་ལ་བོད་ཡྱིག་ངེས་པར་དུ་བཤད་དགོས་ཞེས་ངེས་ཚིག་གཅྱིག་བཞག་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་བེད་སོད་ཟེར་བ་དེ་
ལ་བྱེད་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་རྱིགས་གཉྱིས་སེབས་ཡོང་སབས། ངེས་པར་དུ་བཤད་དགོས་མཛད་སོ་དང་གང་ཡྱིན་རུང། འདྱི་ནང་

ལ་ངེས་པར་དུ་ཡྱིག་ཕྲེང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱུན་འབེལ་ལབ་འདུག རྒྱུན་འབེལ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚིག་དོན་ཟབ་པོ་རེད། རྒྱུན་འབེལ་
ཟེར་ན་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། བར་རྒྱུན་དུ། དེར་བརེན་མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་གང་འད་ཡྱིན་རུང་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་

ཡྱིག་ཤེས་དགོས་པ་མ་ཟད། ནམ་རྒྱུན་དུ་བྱེད་དགོས་རེད་རྒྱུན་འབེལ་ཟེར་བ་དེ། བོད་ཡྱིག་རག་ཏུ་ཤེས་དགོས་རེད་ཟེར་མཁན་
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དེ་ཚོ་ཉོན་རོགས་གནང། རྒྱུན་འབེལ་ལ་བོད་ཡྱིག་དེ་ཚོ་བེད་སོད་གཏོང་རོགས་གནང་། གང་ལ་ཞེ་ན། རྒྱུན་འབེལ་ལ་བེད་

སོད་མྱི་གཏོང་བའྱི་རྒྱུན་མཚན་སོ་ནས་འདྱི་ལ་རྒྱུན་འབེལ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད་རེད། རྒྱུན་འབེལ་ལ་
བེད་སོད་མྱི་གཏོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ་ཉེ་ཆར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མྱི་འབོར་བསྡུ་རུབ་བྱས་པའྱི་སབས་སུ་ལྟོས་དང་རྒྱུན་
འབེལ་རེད་དམ། ཉེ་བའྱི་ཆར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་གོན་གྱི་ཐོ་བྱི་ས་དེ་ལ་བོད་ཡྱིག་འདུག་གམ། དེ་ཚོ་ལ་རྒྱུན་འབེལ་ཟེར་གྱི་
ཡོད་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་བེད་སོད་གཏོང་རོགས་གནང་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། མཛད་སོ་ཆེ་ཆུང་ཁག་གཅྱིག་པུར་བེད་

སོད་གཏོང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཞུ་བས་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་མང་པོ་བསོན་སོང་། བཤད་དགོས་པ་ཐུག་གྱི་འདུག དེ་ནས་
ཧྱིན་རྱི་བཤད་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་མ་བཤད་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། བཤད་དགོས་ངེས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་ལྷན་དུ་བོད་
ཡྱིག་ངེས་པར་དུ་བེད་སོད་གཏོང་རོགས་གནང་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་རོགས་གནང་
ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ངེས་པར་དུ་མ་རེད་གཙོ་བོ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས།
གཙོ་བོ་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་ཟུང་དང་རྒྱུན་འབེལ་གཙོ་བོ་རང་གྱི་སད་ཡྱིག་བེད་སོད་བྱེད་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་
གཙོ་བོ་རང་གྱི་སད་ངེས་པར་དུ་བེད་སོད་བྱེད་དགོས། ངེས་པར་དུ་བཞག་ན་ལབ་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་སྱིར་བཏང་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ང་ཡང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནང་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལོ་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ང་རང་གྱི་མོང་ཚོར་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་དང་མྱི་འད་བ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་དང་སྐུ་ལས་
བསོན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་འད། དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། སོན་མ་དང་མྱི་འད་བ་བོད་སད། བོད་ཡྱིག་
བོད་གོས། བོད་ཟས་ལ་དོ་སྣང་དེ་ལྷག་པ་གཅྱིག་སེབས་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་སེབས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་

བདག་པོ་སྐུའྱི་བ་གཟའ་ཉྱིན་མོ་ལ་བོད་སད་བསོན་རྒྱུ། བོད་སད་མ་བསོན་ཚེ་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ། བོད་ཆས་གོན་པ། བོད་ཟས་ཟ་

བ་དེ་འདའྱི་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརེན་ནམ་རྒྱུན་དགེ་རྒན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཨྱིན་སད་དང་ཧྱིན་རྱི་
བར་ཐ་སད་བཤད་བཞོན་པ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་པོ་བྱུང་སོང། དེ་འད་ཟེར་མཁན་མང་པོ་འདུག དེར་བརེན་སོན་མ་དང་བསྡུར་
བ་ཡྱིན་ན། བོད་སད་བོད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་རེད་འདུག་ཅེས་དགའ་ཚོར་ཡོང་གྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། བོད་སད་བོད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་སོད་མཁན་དང་ཤུགས་རྒྱག་མཁན་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དེ། བོད་སད་ཀ་མད་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་མ་གཏོགས། གཞན་སད་ཡྱིག་མྱི་ཤེས་མཁན་རང་པ་ཡྱིན་པ་ང་
རང་ལོ་ངོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་རང་རང་གྱི་རང་བོ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་བར་བརེན། རང་ལ་དཔེ་
བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད། རྱི་བོང་རྭའྱི་སྤུན་ཟླ་ཆགས་ཡྱིན་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སད་དང་དོ་སྣང་སོད་མཁན་ཡོངས་རྫོགས་བོད་

ཡྱིག་ཤེས་མཁན་རང་པ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེང་སང་སྣེ་འཁྱིད་མཁན་ཝ་ར་ཎ་སྱི་གཙོས་པའྱི་བོད་སད་བོད་ཡྱིག་
ཤེས་མཁན་སྣེ་འཁྱིད་མཁན་དེ་བོད་སད་བོད་ཡྱིག་སད་རྱིགས་གསུམ་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་རང་རང་ཡོད་མཁན་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང།

དེ་ནང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་སད་བོད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག སན་ངག་ཟ་ཁང་

འདུག དེ་ནང་སན་ངག་ཧ་ཅང་བྱིས་འདུག་གསུངས་འདུག བདེན་པ་རེད། ང་ཡང་སན་ངག་གྱི་ཟ་ཁང་དེའྱི་ནང་འགོ་མོང་། ངས་
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ཀང་སན་ངག་བྱིས་ནས་གང་ལ་སྦྱར་མོང། སན་ངག་ཇ་ཁང་ནང་ཕེབས་མཁན་གྱིས ་བཀའ་མོལ་གང་ཞྱིག ་གནང་གྱི་འདུག

བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་བོད་སད་རང་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་འདུག་གམ། དེ་ནང་གང་ཞྱིག་བགོ་གེང་གནང་གྱི་
འདུག་གམ། དེ་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སན་ངག་ཇ་ཁང་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་

ཤེས་པའྱི་ངོས་འཛིན་མེད་ལ། རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་གནང་བར་ཡང་ངོས་འཛིན་མེད། རྒས་པོ་རྒས་མོ་དེ་ཚོ་ཡང་སོར་བ་ལ་
འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ཕྲེང་བ་འཁུར་ཡོད་རེད། ཕར་བལྟས་སབས་ཆོས་པའྱི་རྣམ་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་དུ་ཡར་བཤད་
བརྒྱ་བཤད་པ་དང་མར་བཤད་སྟོང་གྱིས་བཤད་པའྱི་རེས་སུ་འབང་སྟེ་འགོ་བཞྱིན་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སན་ངག་གྱི་ཇ་ཁང་

ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པས་མ་ཁྱབ་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག་ནས། མདོར་
བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འདྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་འད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་དག་ཆའྱི་སོར་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་བགོ་གེང་ནང་ཕེབས་གནང་སོང་། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་མཉམ་པོར་གསལ་བཤད་
བྱེད་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པའྱི་དོན་སྱིང་གཙོ་བོ་དེ། ང་
རང་ཚོ་ལུང་པ་དེ་ཤོར་མྱིའྱི་ལུང་པར་སེབས། ང་རང་ཚོའྱི་ད་དུང་ལུང་པ་ཤོར་ནའང་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་འདྱིའྱི་བཀའ་དྱིན་
ཐུགས་རེ་ལ་བརེན་ནས་རང་གྱི་ལུང་པར་ལོག་ཐུབ་རྒྱུ་དང་རང་གྱི་ཆོས ་དང་རྱིག ་གཞུང་དེ་བསར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་།

ཉམས་པ་སར་གསོ་དང་། མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་དེ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཁར། དེ་ཡོང་སའྱི་གཞྱི་ར་གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཀྱི་སད་
ཡྱིག་དེ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་པའྱི་གཙོ་བོ་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཐོག་མའྱི་བསམ་བོ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་དོན་དུ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་

རང་སོག་བོས་གཏོང་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་རབ་དང་རྱིམ་པ་དེ་འད་བྱུང་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གུས་འདུད་ཅྱིག་གྱི་

མཚོན་དོན་གྱི་སད་དུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་དང་། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་
གང་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ལག་པ་སྟོང་པ་སྟོང་རང་རེད། ང་ཚོ་སྟོང་པ་སྟོང་རང་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་
གང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ས་སང་ཧྱིལ་པོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་བསད་ནས་ང་ཚོ་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་མེད་ན་དེ་ང་ཚོར་ཆོས་

ཡོད། ང་ཚོར་རྱིག་གཞུང་ཡོད། ང་ཚོར་སད་ཡྱིག་ཡོད། ང་ཚོ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་
ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོ་སོབས་པ་མཐོན་པོས ་བཤད་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ཆོས ་རྱིག ་

གཞུང་དེ་ཚོ་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་རེད། ཆོས་རྱིག་གཞུང་དེ་ཚོ་བདག་གཉེར་ལེགས་པོ་བྱེད། སྤུས་དག་ཅྱིག་ཉར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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དང་། དེ་ཚོ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སད་ཡྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པར་བརེན། ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།

ང་ཚོ་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་དོན་དུ་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདས་

པའྱི་མྱི་ལོ་ ༦༠ ཙམ་ཞྱིག་རྱིང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་དྱིན་ཐུགས་རེའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས། སད་ཡྱིག་རྱིག་
གཞུང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྲུབ་འབས་ལྟ་བུ་འཐོན་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་དགོན་སེ་གྲྭ་
ཚང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལ་གང་འཚམ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་བྱུང་མེད་ནའང་། ང་རང་ཚོ་ངོ་ཚ་མྱི་དགོས་པ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་འགོ་མུས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་དང་ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་དབུས་

པས། སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བྱས་རེས་དང་། ཉག་ཕྲ་བའྱི་དུས་སབས། ཛ་དག་གྱི་གནས་
སབས། མྱི་ཡུལ་ས་མཐར་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་གནས་སབས་ཡྱིན་ནའང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བྱས་རེས་དང་སྱི་ཞུ་ཆེན་པོ་

བསྒྲུབས་ཡོད་རེད། དེར་བརེན། གོས་ཆོད་འདྱི་འཁྱེར་ཡོང་སབས། དེ་ས་སུས་ཀང་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་མྱི་འདུག སུས་ཀང་
ཇུས་གཏོགས་བྱས་མྱི་འདུག སུས་ཀང་འགན་འཁུར་བྱས་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་དོན་སྱིང་གང་ཡང་མེད། འདྱི་འཁྱེར་ཡོང་བ་འདྱི་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ང་ཚོ་ཉྱི་མ་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ལག་ལེན་ཞྱིག་བསྟར་ནས་ཉྱི་མ་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་། ཉྱིན་མ་རེ་
རེ་བཞྱིན་དུ་དན་བསྐུལ་གཅྱིག་བྱས་ཏེ། ང་ཚོ་འདྱི་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཕོག ས་གཞན་ཞྱིག ་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན་དེ་རྱིང་ཁ་སང་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག ་ཐོག ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་དགའ་མོས ་བྱེད ་

མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡང་ཕོགས་གཞན་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་སབས། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་དགའ་མོས་མེད་མཁན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་རེ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་རེད། ངས་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷམ་ལྟ་
བུ་དང་གོས་ཐུང་དེ་འད་མ་བདེ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་རྒན་ལགས་ཀྱི་གོས་ཐུང་འད་བོ་འདུག བོད་ཡྱིག་རྒན་
ལགས་ཀྱི་ལྷམ་འད་བོ་འདུག་ཅེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དེ་འད་འཆད་མཁན་ཡོད་རེད། དེར་བརེན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་བསམ་བོ་དང་སོབ་གསོ་དེ་ཚོ་མ་འདངས་བའྱི་རྣམ་པ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ང་

རང་ཚོ་རང་གྱི་ཡྱིན་སྟབས། དེ་ལ་ཆེ་མཐོང་དགོས་པ་དང་གུས་ཞབས་བྱེད་དགོས་པ། དེ་ནང་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཡྱིག་རྒན་ལགས་དང་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་དེ་ཚོ་ལ་ཆེ་མཐོང་བཞག་དགོས་པ། གུས་ཞབས་

བྱེད་དགོས་པ་འདྱི་ངས་བཞག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་མེད་དེ། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ། ཆེ་
མཐོང་དང་གུས་ཞབས་འད་ཆེ་རུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།

ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆའྱི་དག་ཆ་དེ་ཚོ་ཁ་ཤས་ནོར་འདུག འདྱི་ར་བའྱི་ང་ཚོ་ཐོག་མ་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་

ནོར་བ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། (Computer) ནང་ཡར་བཅུག་མ་བཅུག་ཁ་ཤས་བྱས་སབས། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་
རྱིག་གཞུང་ལས་རྱིག་ལ་ས་མཐའ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་སོགས་ནོར་བ་འད། འགའ་འཕྲང་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་

ཙམ་ནོར་གྱི་ཡོད་པ་འད། དེ་ཡང་བསར་བསར་དུ་ནོར་བཅོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ངས་
གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་དེར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་དགོས་པ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་
89

རྒྱབ་སོར་རང་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཡང་ཁ་ཕོགས་འདྱི་གཞན་པར་བསྒྱུར་ཏེ། ང་ཚོ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་དང་སྱི་

འཐུས་དེ་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཕོགས་སུ་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་ནས་འགོ་རྒྱུ་
མྱིན། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཐོག་མ་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། འགེལ་བཤད་དེ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་

གཏོགས། ཡང་འདྱི་ཡར་འཐེན་མར་འཐེན། ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན་བྱེད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་མེད་ལ། དེ་འད་ཕར་འཐེན་ཚུར་
འཐེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡང་ཞུ་འདོད་མེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་བགོ་གེང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཚང་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་དག་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་སོང་། འགའ་
འཕྲང་དེར ་ག་ཡྱིན ་རྒྱུ་རེད ་བསམ་གྱི་འདུག ཆོས ་དཔལ་རྱིག ་གསུམ་དང་ཆབ་དཔལ་རྱིག ་གསུམ་དང་། སྱིད་འབྱོར ་རྱིག ་

གསུམ། ཐ་སད་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེར་བརེན་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་དེ་འད་བཞག་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དེ་ལྟ་
ན། དེ་སོན་གེང་ཡྱིན་ཁར། དེ་ག་རང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་དམ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ནོར་

ནྱི་ཡྱིག་ནོར་རང་རེད། ཡྱིག་ནོར་དེ་ཚོ་བཅོས་དགོས་རེད། དེ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིག་ནོར་དེ་ཚོ་
ངས་ཕྱི་ལ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། འགའ་འཕྲང་ལ་འགག་འཕྲང་ཟེར་བ་དེ་གཅྱིག་རེད། དྱི་མ་ཡལ་ཟེར་བ་དེ་ག་མ་ཉམས། དྱི་མ་ཞྱིག་
ཟེར་བ་དེ་ཡོངས་ཁྱབ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལུང་ཚན་གྱི་སད་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུག དྱི་མ་ཡལ་ཟེར་ན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་ན།

དྱི་མའྱི་དྱི་རེད། ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་མ་མ་ཡལ་ནས་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་རེད། དེར་
ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚིག་དེ་བཞག་ན་བསམས་སོང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ངེས་པ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་ངེས་སུ་སོང་ཞེས་པ་དེ་ཡང་། བརོད་
བདེའྱི་དབང་གྱིས་ལ་དོན་རྣམ་པ་བདུན་པོའ ་ི ཚབ་ལ་ཕལ་ཆེར་ལ་ཡྱིག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལ་

ཡྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྱིག་གཞུང་གྱི་རྱིག་ལ་ས་མཐའ་ཡོད་མ་རེད། བཀོག་ངེས་ཅན་

བཀོག་དགོས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཆགས་ངེས་ལ་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཆགས་
ངེས་ལ་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཆགས་ངེས་ལ་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སའྱི་ཚབ་ཏུ་ལ་

བཞག་ན། བདེ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ལྡན་ཅྱིག སྟོབས་ལྡན་གྱི་ལྡན་དེ་ད་དག་ཡོད་རེད་དམ། དེ་ད་དག་ཡོད་པ་མ་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་གང་དུ་འདུག་གམ། སྟོབས་ལྡན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དེ་གོང་དུ་
རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ལྡན་ཅྱིག་ཅེས་བྱིས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཡྱིག་ཕྲེང་གསུང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཡྱིག་ཕྲེང་གསུམ་པའྱི་ནང་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལེགས་སོ། སང་ནས་མར་རྱིས་

པའྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་གསུམ་པ། རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ལྡན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འོ་དེ་རེད། དེ་ནས་སོག་དང་བསོང་ནས་
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ཟེར་བ་དེ། དེ་གོགས་ཟེར་བའྱི་དོན་མ་རེད། གོགས་དང་བསོངས་ནས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོད་རེད། གོགས་དང་བསོངས་ནས་ཟེར་

བའྱི་སབས་སུ་གོགས་དང་འགོགས་ནས་ཟེར་བའྱི་དོན་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། བསོངས་ཟེར་བ་དེ་འགོགས་པའྱི་དོན་རེད། ཚེ་
སོག་དང་འགོགས་ནས་ཟེར་བ་དེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། དེ་འགོགས་ནས་ཞེས་གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་གོགས་པོ་
ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་འགྱིག་འདུག་གམ། འདྱི་འདའྱི་འབྱི་སོལ་ཞྱིག་འདུག

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དེ་ནས་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ A.B.C.D གྱི་ཚིག་སྡུད་རྒྱག་

སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ཡྱིག་འདྱི་ A.B.C.D ལ་ལྟོས་ནས་བཟོས་པ་མ་ཡྱིན་དུས་འགྱིག་
གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱིང་དང་ཚིག ཚིག་གོགས་ཟེར་བ་སོགས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་ན།

སྱིར་བཏང་ནས་ཆབ་ཟེར་བ་དེ་སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་ཅེས་པ་དེ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཅེ་ན། ཆབ་ནྱི་ཆབ་
འབངས། འབངས་ཀྱི་སྱིད། ང་ཚོར་དགོས་པ་དེ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སྱིད་དེ་གཙོ་བོ་དམྱིགས་སུ་བཟུང་ནས་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་དཔལ་དང་འབྱོར་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་འདོན་དགོས་རྒྱུ་དེ་འབྱོར་བ་ཞེས་པ་དེ་རེད། དཔལ་
ནྱི་དཔལ་དང་ལྡན་པ། ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ། གུས་བརྱི་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབྱོར་ནྱི་འབྱོར་ཕྱུག་གྱི་

འབྱོར། དཔལ་འབྱོར་གཉྱིས་ལས་འབྱོར་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་རྱིག་ཞེས་པ་དེ་རྱིག་གཞུང་དང་རྱིག་གནས། དེ་
གཉྱིས་ཀྱི་ཚིག་གོགས་ཀྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་རྱིག་པ་རྱིག་དེ་ཚུར་བཏོན་ཡོད་དུས་ཚིག་ཕྱི་མ་དེ་ཚུར་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་

རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་ལུང་ཚན་བྱེ་བག་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་བེད་སོད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་

རེད། བོད་སྱི་ཡོངས་ལ་བེད་སོད་ཆེན་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་
སོང་བ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་མཐའ་མའྱི་རྒྱབ་སོར་ལ་ལག་པ་བརང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཐ་སད་གཅྱིག་རེད། ཆོས་དཔལ་རྱིག་གསུམ། ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་ཟེར་བ་ཞྱིག ཆབ་སྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སད་དེ་རེད།

དེར་བརེན། འདྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་ན། ཆ་བ་ཆབ་བཟོ་ནའང་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། ལགས་་་་་། སྱིད་འབྱོར་རྱིག་གསུམ་དང་ད་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་བ།
ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིད་འབྱོར་རྱིག་
གསུམ་ཟེར་བ་དང་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་གྱི་ས་ཕྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་མྱི་
གཅྱིག་གྱི་ལུང་པ་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་གསར་གཏོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡོངས་རྫོགས་འདྱི་ནང་འཛུགས་དགོས་ན་ང་ཚོར་འཛུགས་རྒྱུའྱི་

ས་ཁྱོན་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེར་བརེན་དེ་རང་འཇགས་བཞག་རོགས་གྱིས་ཟེར་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས་བསོངས་ཟེར་བ་དེ་
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འགོགས་པའྱི་དོན་རེད་མ་གཏོགས་གོགས་པོའ ་ི དོན་མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་འགའ་འཕྲང་གྱི་རེས་འཇུག་འ་

དང་ག་ནོར་བ་དེ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་རེད་མ་རེད་ཟེར་བ་རེད་དེ། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་སུ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚོགས་དྲུང་
ཡྱིན་ནའང་འད། ངས་དང་པོ་ཕར་བཏང་བའྱི་གནས་སབས་ན་གང་ཡང་ནོར་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་འོག་ན་ས་རགས་བརྒྱབས་
ཡོད་རེད། ས་རགས་རྒྱག་པའྱི་གནས་སབས་ན། ངས་ཕར་བསྐུར་བ་དེ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བྱས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ངས་ཡྱི་གེ་

ཕར་བཏང་བའྱི་གནས་སབས་སུ་ཐད་ཀར་པར་སོག་བརྒྱབས་ན་བརྒྱབ་ཆོག་ཆོག་གྱི་ཡྱི་གེ་དེ་བཏང་བ་རེད། བཏང་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་དེ་ནང་ཕར་གཅྱིག་བཅུག ཚུར་གཅྱིག་བཅུག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་ས་
རགས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཅོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་དེ་ག་རང་བཞག་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བྱེད་པར་དགག་བྱ། སོང་ཙང་གོས་ཆོད་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལགས། ཆབ་དཔལ་རྱིག་
གསུམ་འདྱི་གོང་དུ་བཀུར་འོས་གོས་ཆོད་འདོན་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འད་བ་བྱུང་བ་རེད་མ་
གཏོགས། དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་གསུངས་རེད། ལགས་སོ། དེ་གོས་ཆོད་འགོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་དགག་བྱ་བྱུང་རེད་དམ།

དགག་བྱའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་གསུང་དགོས་པ་མེད་དམ། ལགས་སོ། དགག་བྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། དང་པོ། གཏན་འབེབས་
བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རོངས་རོགས་

གནང། ༡་་་༢་་་༣་་་༤་་་༣༥ ད་ལྟ་གོས་ཆོད་འདྱི་མཚན་ཐོ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་

རྱིམ ་གཉྱིས ་པ་ཁྱིམ ས་བཟོའ ་ི ལས་དོན ་གྱི་ཐོག ་ལ་ཕེབ ས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད ་པ་དང་པོ། ནང་གསེས ་ ༼ཀ༽ པ། ལས་བྱེད ་
འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག ་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་གཟྱིག ས་རོག ས་གནང། ཁྱིམ ས་
འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༢༥ སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།
༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

ལས་བྱེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བ ཅུ ་ག ཅ ྱིག ་ ལས་བྱེད་ས་མྱིག

ལས་བྱེད་ས་མྱིག
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ཟུར་བརོད།

པ།
ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་

ནང་ག ས ེས ། འབོར ་ཉམས་ཞྱིབ ་ཚོག ས་ཆུང་རེ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་བཀའ་
༢

ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བྱེད་ ཤག་གྱིས ་ལས་འབོར ་ཉམས་

ས་མྱིག ་གསར་གཏོད ་དང་། ཕྱིར ་བསྡུ། བརེ་ ཞྱིབ ་ཚོག ས་ཆུང་རེ་བཙུགས་
སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཆེས་མཐོའ ་ི ཏེ་བོད ་མྱིའ ྱི་སྱི་ འཛུགས་ཀྱི་

ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ ལ ས ་ཁུ ང ས ་མ ་ལ ག ་ད ང ་
ཀྱི་ལས་བྱེད ་པའྱི་ས་མྱིག ་གསར་གཏོད ་དང་། བཅས་པའྱི་ལས་བྱེད་ས་མྱིག ་

ཕྱིར་བསྡུ། བརེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་ཁུངས་ གསར་གཏོད་དང་། ཕྱིར་བསྡུ།
སོ་སོ་ནས་གོ་བསྡུར་གཏན་འབེབ ས་ཀྱིས ་ བརེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས ་

བཀའ་ཤ ག་བརྒྱུད་ལས་བྱེད ་འདེམ ས་ལྷན་དུ་ བྱ་རྒྱུ། འོན ་ཀང་ཆེས ་མཐོའ ་ི
འབུལ་རྒྱུ།

ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་དང་ཚོག ས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས ་ཀྱི་ས་
མ ྱིག ་ཐད་བ ཀ འ་ཤ ག ་ནས ་

ཁུ ང ས ་ས ོ་ ས ོར ་ག ོ་ བ སྡུ ར ་
གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་
འདེམས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ།
བཅུ་བདུན་པ།

ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསོ་གཞག

ཞབས་གཡར་དང་ཆོད ་དོན ་
བསོ་གཞག

ནང་གསེས། ༣ སྱིག ་འཛུགས་གཞན་གྱི་གཏན་འཇགས་ལས་ སྱིག་འཛུགས་གཞན་གྱི་གཏན་

བྱེད་མྱིན་ཡང་ལོ་དུས་རྒྱས་བཀག་གཉྱིས་མོས་ འཇགས་ལས་བྱེད ་མྱིན ་ཡང་
ཆོད ་དོན ་འོག ་བསོ་གཞག་བྱ་དགོས ་རྱིག ས་ ལོ་དུས་རྒྱས་བཀག་གཉྱིས ་
གཏན་འབེབས་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤ ོག ་ནང་ལོ་ མ ོས ་ཆ ོད ་ད ོན ་འ ོག ་བ ས ོ་

རྒྱུས་བསངས་ཏེ་ས་མྱིག་གང་གྱི་ཆེད་ཆོད་དོན་ གཞག་བྱ་དགོས་རྱིགས་གཏན་
བསོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སེ་ཚན་དང་ས་ འབེབ ས ་ལ ོ་རྒྱུ ས ་འག ེང ས ་

མྱིག ་མེད ་པར་དམྱིག ས་བསལ་ལས་གཞྱིའ ྱི་ ཤོག་ནང་ལོ་རྒྱུས་བསངས་ཏེ་
འོག ་ལས་གཞྱིའ ྱི་དགོས ་དངུལ་ནས་ཕོག ས་ ས་མྱིག་གང་གྱི་ཆེད་ཆོད་དོན་

འབབ་སད་དེ་ཆོད་དོན་བསོ་གཞག་བྱ་དགོས་ཇྱི་ བསོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་
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ལྟར་ཡང་འོས ་མྱིན ་ཞྱིབ ་འཇུག་ཐོག ་འོས ་ཚེ་ སེ་ཚན་དང་ས་མྱིག ་མེད་པར་
མང་མཐའ་ལོ་བཞྱི་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་དུས་ དམྱིག ས་བསལ་ལས་གཞྱིའ ྱི་

ཡུན་བར་ལས་འགན་དང་། ཕོག ས་རྱིམ ། ཁེ་ འོག་ལས་གཞྱིའྱི་དགོས་དངུལ་
ཕན་གཞན་བཅས་ཁ་གསལ་བཀོད་པའྱི་གཉྱིས་ ནས་ཕོགས་འབབ་སད་དེ་ཆོད་
མོས ་ཆོད ་དོན་ཐོག ་མྱིང་རགས་བཀོད་དེ་ཆོད ་ དོན ་བསོ་གཞག་བྱ་དགོས ་ཇྱི་
གན་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བསོ་གཞག་བྱ་འཐུས།

ལྟར་ཡང་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་
ཐོག ་འོས ་ཚེ་མང་མཐའ་ལ ོ་

བཞྱི་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་དུས་
ཡུ ན་བར་ལ ས ་འག ན་དང་།

ཕོག ས་རྱིམ ། ཁེ་ཕན་གཞན་
བཅས་ཁ་གསལ་བཀོད ་པའྱི་

གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་ཐོག་མྱིང་
རགས་བཀོད་དེ་ཆོད་གན་སྱིག་
ག ཞ ྱི་ ལྟ ར ་བ ས ོ་ ག ཞ ག ་བྱ ་
འཐུས། འོན་ཀང་གཉྱིས ་མོས ་

ཆོད ་ག ན་ཐོག ་བསོ་ ག ཞ ག ་
ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཞྱིག་གོང་གསལ་དུས་ཡུན་ལོ་
བཞྱིའ ྱི་ཐོག ་མུ་མཐུད་དགོས ་
གལ་གཟྱིགས་ཚེ་སར་ཡང་ལོ་

རེ་བྱས་ཏེ་ མང་མཐའ་ལོ་ ༢
བར་ཕར་འགངས་ཀྱིས ་ཁྱོན ་

བསོམ ས་ཆོད་གན་དུས་ཡུན་

ལོ་ ༦ ལས་མ་མང་བའྱི་རྱིང་
བསོ་གཞག་བྱ་འཐུས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་སན་གསེང་ཞུས་པ་དང་སགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དེ་སན་འབུལ་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དེ། ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་བསོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུའྱི་དེ་ས་ཐད་བསོས་ལམ་ལུགས་དེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ཏེ་དེ་རྱིང་ང་
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ཚོས་འདྱིར་ཁྱིམས་འཆར་བསར་བཅོས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པ། སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་
བྱེད་དགོས་མཁན་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་འཆར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལོ་གཉྱིས་

གཉྱིས་རྱིང་དང་མཐའ་མ་དེ་མ་མཐའ་ལོ་བཞྱི་རྱིང་ཆོད་གན་བསོ་གཞག་བྱེད་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལའང་ལམ་
ལུགས་ཁག་གཉྱིས ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སབས་སུ་བབ་པའྱི་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལ་
དམྱིགས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ལ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་
གྱི་ལས་འགན་བཞེས་མཁན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་རེད་དེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གཙོས་པའྱི་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་དོན་དག་ལས་ཀ་མངག་

ས་དང་ས་གནས་ལ་ལས་འགན་བསོ་ས་ཡྱིན་ན་མྱིན་ན་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སབས་
སབས་ལ་ཆོད་གན་དུས་ཡུན་ལོ་གཉྱིས་དེ་ནས་ཕར་འགང་འོས་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ལོ་བཞྱི་ཕར་འགངས་
གནང་གྱི་རེད། དེ་ནས་ད་དུང་དགོས་མཁོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་དང་

པོ་བྱེད་ཉམས་མོང་མེད། ལོ་གཉྱིས་པ་བྱས་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ལ་བརེན་ནས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་
འབུལ་ཞུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དེ་སོར་ལ་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱས། གང་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་རྒན་པ་དང་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ས་གནས་ས་ཐོག་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས། དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྐུ་མདུན་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
ཀྱི་འཆར་འབུལ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་རྒྱབ་སོར་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོན་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ། དེ་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་དོན་ཚན་རེ་རེ་

ནས་མར་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོ། དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ཚན་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མྱིག་ཟེར་བ་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་
བྱ་མེད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་ཚན་གསུམ་པ་ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསོ་གཞག་ཟེར་བ་དེ་ཚུད་པ་
ལ་དགག་བྱ་ཡོད་ཙང་། དགག་བྱ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།
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སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ཉེར ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དོན་ཚན་བཅུ་
བདུན་པའྱི་ནང་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། དགག་བྱ་དེ་དེ་རྱིང་གསར་དུ་ཞུས་པ་གང་ཡང་མྱིན། སོན་མ་ནས་

ཞུས་བསད་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དོན་དེ་ལ་མངག་
པའྱི་མངག་ས་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཇྱི་ཙམ་དོན་དེ་ལ་མངག་པའྱི་མངག་ས་དེ་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་
ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ང་རང་ཚོ་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་དྷ་རམ་ས་ལ་ཡོད་པ་ཡོངས་
རྫོགས་ Jindal ས་གནས་ལ་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཚང་མ་རེ་མོས ་གནང་ནས་གང་ལྟར་ཕལ་མོ་ཆེ་གྲུབ་པའྱི་

མཚམས་ཤྱིག ་སེབས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་སེམས་ནང་དུ་ག་དུས་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཞབས་སྱི་ཞུ་བ་དྲུང་འཕར་མ་

གཏོགས་ཡོངས་རྫོགས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མར་ཕེབས་ནས་ཉམས་གསོག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ས་ཕྱི་མང་པོ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དམར་འཁྱིད་སྦྱོང་བརར་དེ་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་ཚོར་གནང་། ང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་བསོ་གཞག་བྱས་
རུང་དེ་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། སྦྱོང་བརར་མ་སད་པའྱི་ཉམས་མོང་དང་ཟབ་སྦྱོང་དེ་དག་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་ཚོ་ལ་དགོས་

ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཡྱིན་པ་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་ཚོ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕོགས་རང་གནས་པ་བྱས། དཔེར་ན་
༢༠༡༤ བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སྦྱོར་འཕྲོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ནང་སྱིད་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཁྱོད་རང་ཚོས་སྱིད་

བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་མྱིན་ན་གནས་སོས་མྱི་ཡོང་བའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཆ་ཡག་སྡུག་
གང་ཡྱིན་ཡང་ཚང་མ་རེ་མོས་བྱས་ནས་འགོ་ས་ཡོད་པ། ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་དབུས་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དབུས་ལ་ཡོད་པ་དེ་

ཚོ་ཕོགས་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ། མཐའ་མའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་རེད་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་ནང་དུ་མར་མྱི་དམངས་ལ་གསུང་ཐུབ་
མཁན་གསན་བཞེས་ཀང་གནང་ཐུབ་མཁན། ངང་རྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་དམངས་ལ་དགོས་པ་སོབ་གསོ་སད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་

བཟོ་རྒྱུའྱི་ལམ་འགག་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཆོད་གན་ལོ་བཞྱི་རེས་ནས་ཡང་བསར་ཆོད་གན་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེ ས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟར་བཀུར་འོས་མཆོག་གྱིས་དགག་པ་ཡྱིན་ནམ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡོད་ནའང་རེད། རྒྱབ་སོར་གནང་

མཁན་ཡོད་ནའང་རེད། འགེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་ན་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ག་
ཚོད་འདུག རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ག་ཚོད་འདུག་གཟྱིགས་ནས། ཚུད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་
ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། མ་ཚུད་པའྱི་སོན་ནས་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལགས་འོང་། ད་གྱིན་གོང་དེར་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལྟར་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགག་བྱ་བྱེད་

མཁན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུང་རྒྱུ་དང་དེར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་ནང་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་དགག་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་དང་པོ་ཡྱིག་ཆ་

འདྱི་ཚུད་པ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོངས་རོགས། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་འཆར་དང་ཁྱིམས་འཆར་ལ་དགག་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དགག་པ་རྒྱག་མཁན་དང་ཁྱིམས་
འཆར་འདོན་མཁན་གཉྱིས ་ཀ་ལ་གཏམ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་དེ་འདྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གནང་མྱི་
གནང་དེ་ཚོགས་གཙོའྱི་དབང་ཚད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོན་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལགས་འོང་། ཡྱིག་ཆ་འདེམས་སྒྲུག་སོར་གོང་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་སོང་། དེ་ནང་ཕལ་ཆེར་མ་འདང་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་
བསམས་སོང་། མ་འདང་བ་ཡོད་ན་གསུང་གནང་རོགས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེ ས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས ་ཐག་གཅོད་གང་གནང་བར་གུས་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གོས ་
ཚོགས་འདྱི་ནང་ཡོད་མཁན་དང་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཚང་མའྱི་འགན་ཡྱིན་པས། དང་པོ་ངས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ།

གཉྱིས་པ་ང་མར་བསད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་གལ་ཆེན་པོ་

ཡྱིན་པ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགན་བཞེས་པ་གསུངས་བ་དེ་དག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ནང་
བཞྱིན་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་འགན་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འགན་མ་ཕུལ་བ་གང་ཡང་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ཡུལ་གཏོང་བའྱི་
སབས་སུ་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་དེ་ཚང་སན་འབུལ་མཁན་ཡོད་ན་ས་གནས་ལ་འགོ་རྒྱུར་དམྱིགས་བསལ་ཨང་གངས་སད་རྒྱུ་དེ་འད།

བཀའ་ཤག་གོང་མ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་འདུག་དེ་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་སོར་ར་རྒྱག་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བཀའ་

ཤག་གྱིས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ད་ལྟ་དེ་ལ་ཁྱིམས་འཆར་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཆོད་གན་ལོ་གཉྱིས་དེ་ནས་ལོ་བཞྱི། དེ་ཡང་
དེའྱི་རེས་ལ་འོས་མ་འོས་དེ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད ་རེད། དེ་འཆར་འབུལ་མ་བསེབས་སོན་
ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསོ་རྒྱུ་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འཆར་འབུལ་བསེབས་པའྱི་རེས་སུ་རྒྱབ་གཉེར་འོས་དང་མྱི་འོས་

གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། དེར་གཟྱིགས་ནས་ཡང་བསར་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་མར་གཏོང་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་འགོ་སྟངས་
འགོ་ལུགས་དཔེ་དམ་པོ་ཡོད་དུས། དེ་རྱིང་འཆར་འབུལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དེ་ཚོའང་ར་ཆེན་
པོ་བརྱིས་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ལ་ང་ཚོ་མྱི་མ་འདང་ནས་ད་མྱི་འདང་ནས་ཟེར་དུས་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་

མ་རེད། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལས་བྱེད་གཅྱིག་གནས་སོས་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་ང་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད།

ཟེར་བ་སོགས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཆགས་ཏེ་ང་ཚོས་ཤོག་བུ་སེར་པོ་གཅྱིག་བཏོན་ཚར་ན་ཡར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྡུས་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། དེ་འད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མང་པོ་ཡོང་དུས་ཙ་ན། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དེ་རྱིང་ཆེད་མངགས་ཀྱི་
ཕག་འབུལ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཡར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་པའྱི་
ཐོག་ནས་དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་རྒྱབ་སོར་

གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོངས་རོགས་གནང་། དེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི
ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་ཚོས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དག་སྱི་ཞུ་བ་ཡོང་གྱི་མེད་པ་དང་ཆོད་གན་བརྒྱུད་ནས་བསོ་གཞག་གནང་དགོས་པ་
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ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཞུ་བ་དེ་ཚོས ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་ཚན་

གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་དོན་ཚན་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མར་སན་གསང་ཞུས། སབས་དེར་དགག་པ་གང་ཡང་
ཞུས་མེད། རེས་སུ་ཞུ་ས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་བྱུང་། ངོ་གདོང་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དེར་རྒྱབ་སོར་མ་འོས་པ་གང་ཡང་

མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་བགོ་གེང་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ཕེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཚིག་དང་
ཆབ་སྱིད་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོན་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དེར་མོས་མཐུན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
མེད་དེ་ཧ་གོ་མ་སོང་། ཆོད་གན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་པུའྱི་སང་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གཞུང་གྱི་
ལས་བྱེད་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དོན་ཚན་དེའྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེའྱི་གོ་བ་དེ་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་
པ་དེར། ང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་སྱིད་དེ་རྱིང་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་
འགོ་འཛིན་ཚང་མ་ཆོད་གན་ཐོག་ལ་བསོ་རྒྱུ་རེད་དམ། དེ་ནང་བཞྱིན་ད་འདྱི་ཚུད་སོང་ཟེར་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆོད་གན་

གྱི་ཐོག་ལ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད་དམ། དེ་འད་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཡང་ན་འདྱི་ཚུད་སོང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་
མ་བསོས་ཐབས་མེད་དེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསོ་ཡྱི་ཡྱིན། གཞན་པ་དེ་ཚོ་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་གང་ཐུབ་ཐུབ་བསོས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་

གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་ན་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འགོའཛིན་
བསོས་ནས་དུས་ཡུན་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཡོད་བཞྱིན་
དུ་བསོས་ནས་བརླགས་ཚར་འདུག དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་བརླགས་སོང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཁག་བཞྱི་ཡྱིས ་དོག ས་འདྱི་གནང་བ་དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ།
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེས་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་སྟངས་འགྱིག ་ཡོད་མེད་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས ་
གསན་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་
མཇོན་གྱི་མྱི་འདུག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། གནས་རྱིམ་དང་གནས་ཚད་དེ་འདའྱི་རེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་

སོད་ཡོད་རེད། སབས་སབས་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་ཞེ་བོ་གལ་

ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་རེད། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་རེད་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དེ་ལོ་
བཞྱི་མ་གཏོགས་བཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ལོ་བཞྱིའྱི་རེས་ཕར་འགངས་བྱེད་པའྱི་ལམ་ཁ་མེད་པས་དེ་ཕར་འགང་བྱེད་

ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། མཐའ་མ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་
རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མ་ཆོད་གན་བསོས་དགོས་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་བསོས་རྒྱུ་ལ་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འབད་བརོན་མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོད་གན་ཡོད་པ་དེ་དག་སབས་སབས་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ དང་འཇོན་པོ།
ཡག་པོ། མྱི་མང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་གོང་མའྱི་བཀའ་ཏག་ཏག་ཞུ་མཁན་འདུག་ན། ང་ཚོས་ལོ་གཉྱིས་དང་ལོ་བཞྱི་དེ་ནས་
མ་མཐའ་ལོ་གཉྱིས་བསད་པའྱི་རྱིང་དེ་ལོ་གཅྱིག་གཅྱིག་བྱས་ནས་འགང་གྱི་ཡྱིན། འོས་དང་མ་འོས་དེ་བཀའ་ཤག་དང་འདེམས་
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བསོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་སྱི་ཞུ་
ལས་བྱེད་དེ་དག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འོས ་ཀྱི་མ་རེད ་ཟེར ་ནས་ར་བ་ཉྱི ད་ནས་ཞུས་མེད ། ངས་ཞུ་སྟངས་ནོར ་བ་ཡྱིན ་ན་

དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་མཆོག་ནས་གསུང་རྒྱུ་ལ། སྱིར་བཏང་ཆོད་གན་བསོ་
རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་སོ་སོར་ཆོད་གན་བསོ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྱིར་ཡོད་པ་ལོ་གཉྱིས་གཉྱིས་བྱས་ནས་ལོ་བཞྱི་

ཡོད་པ་དེའྱི་སང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཆོད་གན་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་གཅྱིག་པུ་ལ་ཆོད་གན་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སུ་
གང་ཟག་སུ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་ཚོ་གཅྱིག་པུ་ལོ་གཉྱིས་ནས་ལོ་བཞྱི་དེ་ནས་ལོ་དྲུག་གཅྱིག་གཅྱིག་བྱས་ནས་ལོ་དྲུག་མ་གཏོགས།
དེ་ལས་འཕྲོས་པ་གང་ཡང་ཞུ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ལྷན་ཁང་སོ་སོར་ཆོད་གན་ཡོད་དགོས་པ་ཡྱིན་དེ་བསོས་སའྱི་ལམ་ཁག་དེ་ཡོད་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ལོ་བཞྱི་ལས་མང་བ་ཡོད་མ་རེད། སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་འོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོར་དེ་རེད། དེ་ང་ཚོ་སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱི་

ངོས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེ་བ་ཆེ ན་པོ་བརྒྱབ་ནས་བསོས་པ་རེད། ས་གནས་ས་
ཐོག་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེའང་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དང་སད་ཡྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ས་གནས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་

ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། སབས་སབས་གཤོག་པ་སེས་ནས་འཕུར་ཚར་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་བྱེད་རྒྱུ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ཆོད་གན་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ནང་ལོགས་ནས་

ཀང་ཕྱི་ཡུལ་ཕེབས་ཚར་ནས་ཕར་ཕོགས་ནས་དགོངས་ཤོག་གཏོང་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ལ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་མྱི་འདུག དེ་འད་དཀའ་ངལ་
མ་འོངས་པ་འཕྲད་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། དེ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ནས་དེ་ལ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཁོ་རང་མུ་

མཐུད་གནས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་མང་པོ་གནང་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
མཐའ་མ་དེ་འགོ་ས་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ཚར་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་བཀའ་

ཤག་དེའྱི་སོར་ལ་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོས་ཆོད་གན་བསོས་པ་རེད་བསམ་པ་ཡང་བསར་ང་ཚོ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། མ་
འོངས་པ་ཆོད་གན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད། གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་སོང་། གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་

ཆོད་གན་བསོས་པའྱི་སབས་སུ་ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཡུན་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཆ་རེན ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འད་གོ་
བསྡུར་བྱུང་སོང་། འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདས་པ་རེད། མ་འོངས་བཀག་རྒྱུ་ལ་ཆ་རེན་འཕར་མ་བྱུང་ཡང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དྱི་བ་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གོ་མ་སོང་། བསར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགག་པ་དང་རྒྱབ་སོར་གཉྱིས་ཀ་བགོ་གེང་རེས་སབས་མཚམས་དེ་
ལ་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་པ་དེ། སེ་ཚན་བྱེ་བག་ཅྱིག་ལ་གནང་གྱི་

ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད། བྱས་ཙང་སེ་ཚན་གཞན་དག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ལས་
ཁུངས་ཚང་མ་ལ་ཆོད་གན་བཞག་ཡོད་རེད། གནང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཁྱབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་

བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་གོ་གཅྱིག་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་
གྱི་ལས་རོགས་མྱི་མང་ཚོས་འདེམས་དགོས་ཀྱི་རེད། ཆོད་གན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཕེབས་དགོས ་པའྱི་གནས་

སྟངས་གང་ཆགས་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་འབད་བརོན་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་

ཆགས་པ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། མཇུག་ལ་ཚུད་ཚར་པ་དེ་ཚུད་ཚར་བ་རེད། བགོ་གེང་སེབས་པའྱི་སབས་སུ་མུ་མཐུད་
ནས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོན་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སོར་གྱི་དྱི་བ་དེ་ཚིག་ཟྱིན་སྤུ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་དྱི་བ་དེ་མྱིན། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་མེད་ན། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གོས་བསྡུར་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་

ཡོད། སོ་སོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དེ། སྱིར་བཏང་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་བསོ་རྒྱུ་
དེར་ངས་ག་རེ་དན་གྱི་འདུག་ལབ་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བོད་མྱི་དང་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ལས་དོན་བྱེད་

ཕོགས་ཐོགས་ལ་གནང་བའྱི་ཐུགས་རེ། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ཚོས་འཇྱིག་རེན་ཡོངས་ཁྱབ་ལ་གནད་དོན་གང་
གྱི་ཐད་འགན་འཁུར་དགོས ་རྒྱུ་ནྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་པ་དེ། ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་རྱིང ་

ལུགས་དང་། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་གཉྱིས་རེད། དེ་གཉྱིས ་ཀྱི་ནང་ནས་ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོ འྱི་རྱིང་ལུགས་དེ་ང་ཚོས ་
དངོས་གནས་དང་གནས་ནང་ཁུལ་ནས་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཐད་ཀར་བརོད་གཞྱི་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་རོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དྱི་བ་ཡྱིན། ངས་དགོངས་གཞྱི་འདྱི་དང་འགལ་ཡོད་

མེད་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་མེད་དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཇྱི་ཙམ་ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་
རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་གྱིས་སྱིག་འཛུགས་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའྱི་

འོས་བསྡུ་རེས་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་སྟངས་དེ་འདང་གྱི་མེད་པ་གནས་སྟངས་མང་པོའ ་ི ཆ་ནས་གསུང་སོད་ཡོད་པ་
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རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དེ་མྱི་མང་རང་གྱི་ངོས་ནས་བདམས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། དེ་མ་བྱུང་
ན་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ནང་ནས་བསོ་གཞག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དེ་མ་ཡྱིན་པ་འཕྲལ་སེལ་དང་

དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་གྱི་ནང་དུ་ཆོད་གན་གྱི་ལམ་ནས་བསོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོ་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་གལ་གནད་ཆེན་
པོའ ་ི སབས་སུ་ཆབ་སྱིད། གང་ལྟར་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོང་

བའྱི་ཉེན་ཁ་མང་པོ་ང་ཚོ་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་འཕྲད་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་
ལྷན་རྒྱས་ཚོས་རྒྱབ་ལོངས་ནང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ད་ལྟ་ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོ་དེ་ང་ཚོ་ལ་གནང་ཐུགས་རེ་དེའྱི་

སོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ་མེད། ངས་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དེའྱི་
ཐོག་ནས་དོགས་པ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དགོངས་གཞྱི་དེ་མར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་ནང་དུ་མཐུན་གྱི་ཡོད་ན་

མེད་ན་མ་འོངས་པར་འོས་བསྡུ་སབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཆབ་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་

མེད་པ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་ནས་བསབ་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཚར་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་བསོ་རྒྱུ་མེད་པ་ལམ་ཁ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། བཤད་ན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་

ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕར་འགངས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དེ་ལས་ཀང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་འད་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་ཀྱིས་དེའྱི་ཐད་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོན་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེར་གསུང་རྒྱུར། དེ་ལྟ་བུ་ཆོད་གན་ལོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བཞྱི།

དེ་ནས་ཡང་བསར་ལོ་བཞྱིར་འཕར་འགང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་པུ་རེད་བས་ཡང་ལྷན་ཁང་གཞན་པར་དགོ ས་
ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དགོས་མཁོ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་མ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་

ཡང་བསར་དགོས་མཁོར་གཞྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་སབས་སུ་བབ་པ་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། དེ་
ལ་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་གཅྱིག་པུ་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་རེ ད། དེ་མ་གཏོགས་དེ་མྱིན་དེ་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་

པ་ཡྱིན་ན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བཏོན་ན་ངས་དགའ་བསུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་གྱི་

ལས་རོགས་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས་ཡོད་པ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ང་ཚོས་དགའ་
བསུ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དེ་ལ་མཁེགས་འཛིན་སེབ་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་

རེད། བསོས་ཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགན་སད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེ ད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་མྱི་མང་ཚོས་
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འོས་འདེམས་བྱས་བཞག་པ་དེ་འད་ཡོད་རེད། འགན་ཡག་པོ་འཁུར་མཁན་བྱུང་ཡོད་རེད། འགན་ཚད་དང་ལྡན་པ་མ་འཁུར་
མཁན་དེ་འདའང་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡག་ངན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་རེད། དེ་དཔེ་མཚོན་དེ་དེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཞུ་དགོས་ཡ་གལ་མྱི་འདུག དེ་
གནད་འགག་གཅྱིག་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་བཀའ་ཤག་གྱིས་གུས་བརྱི་དང་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཐེ་ཚོམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མེད། དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆོད་གན་བསོ་རྒྱུའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ལམ་ལུགས་སོན་ནས་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག འབེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་དྲུང་འཕར་གནས་རྱིམ་ངེས་ཅན་དེ་དག་ལམ་ཁ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་གནའ་ས་མོ་ནས་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་
ཆག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བསྟན་འཛིན་སང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རེད། དཔེ་མྱི་སྱིད་འཇོན་པོ་ཡག་པོ་མྱི་མང་ཚོས་འདོད་པ་བྱེད་
སོད་ཀྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཨོ་རྱི་སའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དམག་དཔོན་ཟུར་པ་རེད། དཔེ་མྱི་སྱིད་
འཇོན་པོ་ཡག་པོ་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་དུས་ཚོད་ཚང་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བདེ་
སྱིད་གྱིང་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མདའ་དཔོན་ཟུར་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་རེན་ལ་བརེན་

ནས་རེད་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཁྱིད་ཡོང་བ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་འད་བར་ལ་ཏན་ཏན་གང་ཟག་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
སད་ཡྱིག་དང་ལྡན་པའྱི་ནུས་པ་དང་། འཇོན་ཐང་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཆོད་གན་བསོ་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་བཙལ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཆོད་གན་བསོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་བོ་མ་

རེད། ད་དུང་ཆོད་གན་དེ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་བཙལ་དང་འཚོལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དེས་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་བསོས་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་འདས་པའྱི་

གནས་ཚུལ་རང་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་བཅའ་ཁྱིམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགན་ཁུར་
ཞུ་དགོས་རྒྱུ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་པ་གཞྱི་བཟུང་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཐེ་ཚོམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་
པར་དུའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་གཞྱིགས་ནས་ལས་ཀ་ལས་དགོས་རྒྱུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའྱི་ལས་

འགན་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་མྱི་མང་གྱིས་ཐད་
དཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ཙང་། མྱི་མང་ལའང་འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཞུ་གྱི་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལ་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་སེབ་རྒྱུ་དང་སེབ་

མྱི་དགོས་པ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བོ་འཁོར་གྱི ་ཡོད་མ་རེད་ལ་གཏོང་གྱི་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་
ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱེད་རོགས་གནང་ཞུ། དེ་འད་མ་འོངས་ཆོད་གན་བསོས་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱབ་ལོངས་དང་

ལོ་རྒྱུས་གནས་སྟངས་ཤེས་ཡོན་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལྟ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དེ་འད་ཡོང་ཤག་ཤག་དང་ཁྱིད་ཆོག་ཆོག་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་གནས་སྟངས་ཆ་རེན་ཚང་མ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་ནས་

བཀའ་ཤག་ལ་བསེབས་རེས་གཞྱི་ནས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་མར་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཐོག་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཆད་འདུག དེ་ཡང་ན་

ཀློག་མཁན་གྱིས་གཟྱིགས་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམས་སོང་། ཡང་ན་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ལྷག་སོང་། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ནག་པོ་བཟོས་བཞག་པ་དེར་རེས་འཇུགས་གཅྱིག་ཆད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་
དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་མར་གནང་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཆེད་དུ་དམྱི གས་ནས་
གསུང་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། དོན་དག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སུ་ཡྱིན་རུང་ལོ་དྲུག་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་ཆོད་གན་

ལ་བསོས་གཞག་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལོ་དྲུག་འཇོག་དགོས་པའྱི་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་
གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ཤས་མྱིང་འབོད་གནང་སོང་དེ་རན་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཨུ་ཚུགས་
བརྒྱབ་ནས་མ་འབོད་རང་འབོད་འད་བཟོ་སོད་ཀྱི་འདུག་བ། དེ་བཟོ་བསད་དུས་ངས་ཀང་མྱིང་ཞྱིག་འབོད། སྱིམ་ལ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དེ་སྱིམ་ལ་རུ་མ་བཞག་པ་དེ་མ་ལོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད་ཟེར་བ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ལོ་ནས་
མ་བཞག་བ་རེད་དམ། ག་རེ་བྱས་ནས་མ་བཞག་པ་རེད། ད་ལྟ་ག་པར་འད་ཞྱིག ་ལ་ཡོད ་པ་རེད། མཇུག་ནས་ལོ་དྲུག་ལ་
བཞུགས་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀར་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོར་དེ་རེད། ས་གནས་འགོ་

འཛིན་སོར་དེ་ས་རེས་མང་པོ་སད་ཆ་བྱུང་ཡོད། ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག ཉམས་མོང་ལྡན་པ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་སབས་སོན་མའྱི་སབས་ནས་
དེ་འད་ཡར་ཞུས་དུས་སབས་སུ་ང་ཚོ་ལ་མྱི་མེད། གང་ཡོད་པ་དེ་བཏང་ཡོད། འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བཀའ་

དེ་འད་ཡང་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱིས་

འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་གཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་
༥ པའྱི་ནང་ལ་དབུས་ནས་བསོས་པའྱི་འགོ་འཛིན་བརེ་ལེན་ཟེར་བ་དེ། དབུས་ནས་བསོས་པ་ཟེར་བའྱི་སབས་སུ་དེ་ངེས་པར་དུ་
གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཁྱབ་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དབུས་ནས་བསོས་པ་ཟེར་སབས་དབུས་ནས་བསོས་ཆོག་གྱི་
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ཡོད་པ། ངེས་པར་དུ་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་འདྱི་གཞུང་ཞབས་རང་

ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༩༡ ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་
རོགས་འཕོ་འགྱུར་ཟེར་བ་གཅྱིག་ཡོད་རེད། དེར་བརེན་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་སམ། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༩༡
ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་འཕོ་འགྱུར་ཟེར་བ་འདྱི། ས་གནས་མྱི་མང་རང་གྱི་འོས་བསྡུ་བྱས་པ་གཅྱིག་ལ་
གོ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་དབུས་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

འདྱི་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཕལ་ཆེར་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། དོན་ཚན་ ༩༡ འདྱི་ས་གནས་མྱི་མང་རང་གྱིས་འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ལ་ས་

གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འགོ་འཛིན་འཕོ་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་རེད། གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གང་འད་བྱས་ནས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་གྱི་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་འདྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འཕོ་འགྱུར་གཏོང་
བ་འད་བྱུང་ན་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་སམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག ་ནས།
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དྱིས་ཟྱིན་སོང། ངའྱི་འདྱི་གསལ་བཤད་
ཐོག་འཇོག་རོགས་གནང་། དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་གྱི་མྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། དེ་དུས་ལེན་གྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་ནང་ལ་ཆོད་གན་བསོས་པའྱི་ལས་བྱེད་འདྱི ་ཐོག་མ་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོད་གན་

བསོས་རོགས་གནང་ཞེས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས། དེ་ནས་ཆོད་གན་ཕར་འགངས་ལོ་གཉྱིས། དེ་ནས་
ཕར་འགང་འོས་མ་འོས་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཀྱི་གནང་སབས། ཆོད་གན་བསོས་པ་དེ་དང་པོ་བསོས་པ་ནས་ལོ་དྲུག་ཡྱིན་

པའྱི་ཁྱབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་ལོ་བཞྱི་ཆགས་པ་ཡོན་ན། དེ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་འཇོན་པོ་ཡག་པོ་མེད་ན་མེད་ཐབས་
གཟྱིགས་པས་ན། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་ཡར་འཆར་འབུལ་ཞུས་ནས་དོ་བདག་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་འདྱི་ནང་
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སྱིད་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་འཆར་འབུལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི ས་འོས་མྱིན་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཆོད་གན་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལོ་དྲུག་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་མེད། འདྱི་ཡང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་འཆར་འབུལ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་དེ་ལ་རེས་འཇུག་ག་ཆད་པ་
དེར་དགོངས་གསོལ་དང་སགས། ག་ཡར་བཅུག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གོང་དུ་ངས་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དེ་དག་གྱི་མཚན་གང་ཡང་འབོད་མེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་བྱས་

པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ནས་མྱི་འབོད་ཀ་མེད་ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་

པའྱི་སྱིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ས་འདྱི་གང་དུ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ཀ་སྦུག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཡང་སྱིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འདྱི་ང་ཚོས་རེ་བ་བརྒྱབ་ནས་བཏང་བ་རེད། བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་སྱིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་འདྱི་སྱིམ་ལ་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་བདེ་དོན་ཙམ་མ་ཟད། དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ལས་དོན་མང་པོ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆེས་མཐོའ ་ི ལས་བྱེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་

ཚུལ་དང་བསམ་འཆར་དེ་འདར་བརེན་ནས་ཁོ་རང་མར་གནས་རྱིམ་ཕབ་སྟེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀ་སྦུག་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། སོན་མའྱི་དུས་ཡུན་དེའྱི་རེན་བྱས་ནས་ཀ་སྦུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་གནས་
སོས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡ་གྱིར་སྱི་ཞུ་བ་གཅྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ས་གནས་འགོ་འཛིན་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་

ར་བའྱི་དེ་རྱིང་གྱི་བརོད་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། འདྱིར་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པར་བརེན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་

བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལོ་གསུམ། དགོས་ན་ལོ་བཞྱི། དེ་ནས་ལོ་ལྔ། དེ་འད་ལྟ་གྱིན་ལྟ་གྱིན་བྱས་ཏེ་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འད་
སྱི་ཞུའྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གནས་སོས ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་།

གང་ཟག་རང་ཉྱིད་གནས་རྱིམ་འཕར་བའྱི་རེན་པས་གནས་སོས་འགོ་དགོས ་པ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁག་ཅྱིག་གང་ཟག་
རང་ཉྱིད་སེར་གྱི་སྐུ་ངལ་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་

འོག་ནས་གནས་རྱིམ་འཕར་བ་དང་དགོངས་པ་ཞུས་པ་འདྱི་དགོངས་པ་མ་སད་ཐབས་མེད་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཀང་བྱེད་ཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དགོངས་པ་འདྱི་ཡང་སད་དེ་ར་དགོངས་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདའྱི་རེན་བྱས་

ནས་ཏན་ཏན་ས་གནས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་སྐུ་ངལ་དེ་འད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་མྱི་འཕྲད་པའྱི་སད་དུ་
དེ་རྱིང་ཆེད་མངགས་འདྱི་བྱས་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པ་གང་ཞྱིག འཕོ་འགྱུར་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་ན། འཕོ་འགྱུར་དགོས་པའྱི་མཚམས་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འད། འབེལ་ཡོད་ཀྱིས་ཡར་དབུས་ལ་སན་
གསན་ཞུས། འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད། བསར་ཏུ་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་འདུག་གམ་ལྟ་རྒྱུ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལ་
རེད། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་ནས་གང་ལེགས་འགོ་མུས་རེད། ས་གནས་ས་གནས་ལ་ལྟ་སྟངས་
གཅྱིག་རེད། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཕལ་ཆེར་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་མཚམས་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་འད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ དོན་ཚན་ ༡༡ པ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག འོན་ཀང་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཐད་

བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་འདེ མས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཟེར་དུས། ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གཉྱིས་ལ་གང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་བཀའ་ཤག་ནས་མར་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་འདྱི་

གཉྱིས་ཀྱིས་ཡར་སན་གསན་ཞུས་ནས་གོ་བསྡུར་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། འདྱི་གཉྱིས་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་ངོ་
གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་བཀའ་རད་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གོ་སྣང་ཞྱིག་འདུག དེར་བརེན་
དགོས ་མཁོ་འདྱི་ལས་ཁུངས་གཉྱིས ་དེ་ནས་ཤ ེས ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་བྱས། ཡར་གོ་བསྡུར་གནང་ས་འདྱི་བཀའ་ཤ ག་ལ་

གནང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག གོས ་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་མཁན་གྱི་བཀའ་ལན་ལ་འཕྲོས ་པའྱི་ཐོག ་ནས་དོགས་འདྱི་ཞུ་

དགོས་པ་ཆགས་སོང། བཀའ་ལན་ནང་ལ་སྱིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཀ་སྦུག་ལ་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་གནས་རྱིམ་ཕབ་ཅྱིང།
སོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་བཏང་བ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཉེས་པ་བཏང་རུང། ཀ་སྦུག་གཞྱིས་
ཆགས་ལ་ཅྱི་ཕྱིར་ཉེས ་པ་ཕོག་གམ། ས་གནས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་མྱི་དག་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། སོ་བ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་འདྱི་ཀ་སྦུག་ལ་ཉེས་པ་ཕོག་སྟངས་ཕོག་ལུགས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དེ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་
རོགས་གནང་ཞེས་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱེད་སབས། གོང་དུ་མྱིང་དང་ས་གནས་ཀྱི་མྱིང་བགངས་བར་བརེན། གང་ཟག་

ལ་བལྟས་ཤྱིང་གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་བྱུང། འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་རེད། དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོ ག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་

བཞྱི་འདྱི་ལོ་གཉྱིས་ལ་ཕར་འགངས་བྱས་ཏེ་ལོ་དྲུག་ལ་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འགེལ་བརོད་གནང་བ་ལྟར། ཆོད་
གན་ལ་བཞག་པའྱི་མྱི་རྣམས་འཇོན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འད་གསུངས་ཤྱིང། དེར་གཟྱིགས་ཏེ་ལོ་གཉྱིས་ཕར་འགངས་གནང་གྱི་ཡོད་

གསུང་སོང་། འཇོན་པོ་དེ་འཇོན་པོ་རང་ཡྱིན་པར་གནས་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། ལོ་དྲུག་རེས་ལ་བསར་དུ་ཕར་འགངས་
གནང་རྒྱུའྱི་སད་དུ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བསྣམས་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་གང་
འད་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དང་པོ་གནང་མཁན་དེའྱི་བཀའ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཀ་སྦུག་ལ་ཉེས་པ་གང་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཚིག་གྱི་རེད་མོ་རེད་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀ་སྦུག་ས་གནས་ཁོ་རང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་འདྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་རེད། སྱིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་མཐོ་བ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག ་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོག ས་གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རེད་མོ་རེད་སའྱི་སྱིངས་ཆ་མྱིན་པ་འདྱི་གསལ་
པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཚིགས་འདྱི་ཕྱིར་འཐེན་མ་གནང་ན། འདྱི་རྫབ་ཆེན་པོ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་འཁོད་རྒྱུ་མ་རེད།

དོན་སྱིང་བཀའ་གནང་བ་དེ་ལ་དྱི་བ་བསྐུལ་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་ལན་བསོན་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་མོལ་
གནང་བ་དེར་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་རེད་མོ་རེད་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེ ལ་མཆོག་ནས།
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀ་སྦུག་གྱི་ས་གནས་འདྱིའྱི་གནས་རྱིམ་ས་གནས་ཁོ་རང་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མ་

རེད། ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མ་རེད། འདྱི་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་ས་གནས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་རེད། གནས་རྱིམ་དེ་དམའ་བ་རེད། སྱིམ་ལའྱི་ས་གནས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་འདྱི་མཐོ་བ་རེད། དེར་བརེན་དེ་
ནས་མར་བཏང་བ་རེད ་མ་གཏོག ས། འདྱི་ལྷག་གང་ཡང་མ་རེད། འདྱི་ཀ་སྦུག་མྱི་མང་ལ་ཉེས ་པ་གཏོང་ཤ ེས ་ཀྱི་མ་རེད་ལ།

གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། མྱི་གཅྱིག་བཏང་བའྱི་རེས་སུ་ས་གནས་དེ་ལ་ཉེས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཁོ་ཁོ་རང་དེ་འད་
ཆགས་པ་རེད ། དེ་འད་ཆགས་པས་ན་ས་ཆ་གཞན་དུ་ཕྱིན ་པ་ཡོང ས་རྫོག ས་ལ་ཉེས ་པ་ཆགས་པའྱི་ངེས ་པ་ཡོད ་སྟབས།
དགོངས་པ་དེ་འད་ར་བ་ནས་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ང་ཚོས་ཁྱིམས་བཟོ་བའྱི་སབས་སུ། ཁྱིམས་འདྱི་བཟོ་བའྱི་གནས་སབས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མའྱི་

ཆོད་གན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བཞྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཆོད་གན་ལོ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོས་ཀང་ཆོད་གན་ལོ་
བཞྱི་བསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བསོས་ཚེ་མྱི་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོར་དཔེ་བསག་གྱི་འདུག མྱི་རེད་ཀྱི་མྱི་འདུག

འདྱི་འཇོག་དགོས་བསམས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོད་སྟབས། གང་ཟག་ལ་བལྟས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མྱི་
འདྱིའྱི་ནུས་པ་དང་འཇོན་ཐང་ལ་བརེན་ནས་སབས་རེར་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་
ཆགས་པའྱི་རེན་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་དག་ནྱི་གོང་དུ་ངས་འབོད་བཞག་པའྱི་ས་གནས་དེའྱི་འགན་འཁུར་
མཁན་དེ་དག་གྱི་འཇོན་ཐང་དང་ཡོན་ཏན་ལ་བལྟས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁོང་རྣམས་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རེན་བྱས་ནས་ཆགས་

པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། དགོངས་པ་དེ་འད་ར་བ་ནས་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་བ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། འདྱི་གཅྱིག་
ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མས་བཀའ་གནང་བ་ལ་ད་ལྟ་ཆོད་གན་ལོ་གཉྱིས་ལོ་བཞྱི། དེ་ནས་ལོ་དྲུག འདྱི་རེས་སུ་ལོ་

བཟོ་ཡྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན། འདྱི་བཟོ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ར་བ་ནས་མེད། དེར་བརེན། ད་ལྟ་ཁ་གསལ་རང་བྱས་ནས་ལོ་གཉྱིས་གཉྱིས་

བཞྱི། འདྱི་རེས་སུ་ལོ་གཉྱིས་ཕར་འགངས་ལྷག དེ་ནས་མྱི་འཇོན་པོ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་རུང་ཁོ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་
དེ་འདའྱི་ཉམས་མོང་བྱས་ནས་ཆེད་མངགས་ལོ་དྲུག་རེས་སུ་ཕར་འགངས་བྱེད་པའྱི་བསམ་བོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འབེལ་བ་མེད་པའྱི་ཚིག་དེ་ཚོ་བཅུག་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཐད་ཀར་གྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ལོ་དྲུག་བསོ་གཞག་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་རེས ་སུ་བར་མཚམས་
བཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། བར་མཚམས་བཞག་ནས་ཡང་བསར་བསོ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད།

ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ས་གནས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་དབྱེ་བ་ཡོད་རེད། དེ་གང་འད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ས་གནས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་དེ། གནས་རྱིམ་མཐོ་དམན་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་འད་རེད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འདྱི་མཐའ་མ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས། སྱི་འཐུས་གོ་སབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་ཡྱིན།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་གང་ཞྱིག་གནང་རུང་དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་དང་

ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་གནས་ཚུལ་སེབས་སབས། ང་རང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ལབ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཞྱིག་འདུག གནས་
ཚུལ་དེ་དག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། གང་དང་གང་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།
དེར་བརེན་ཁག་པོ་འདུག་སྟེ། འོན་ཀང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་

དོན་ཚན་གཉྱིས་ཤྱིག་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་

ཁང་ལ་གོས་བསྡུར་དང་བཀའ་བསྡུར་དང་ཁོང་ཚོའྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་ལ་མ་གཟྱིགས་པར་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད ་མེད།
འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འདྱིའྱི་འཕྲོས་ཉྱིན་རྒྱབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ དང་
འབེལ་བའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་ལ་རེད་མོ་རེ་བ་ཟེར་བ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་མེད་ཚེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

འདྱིར་ལང་མཁན་གྱིས་སྱི་འཐུས་འདྱིས་ནམ་རྒྱུན་རེད་མོ་རེད་ཀྱི་མེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག སོང་ཙང། སྱི་འཐུས་ལོ་
མང་པོར་བྱས་པ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ལ། བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དེ་ཡང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པས་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་ཡོད་
པ་རེད། དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་གཙང་མ་བཟོ་རོགས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་རེས་ཕག་བརངས་གནང་སོང་བས་དེ་ཕལ་ཆེར་གནང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག
འཕྲོས་དེ་གསུངས་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དེར་གོས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
མྱི་འབོར་ལ་གཞྱིག་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཕལ་ཆེ་བར་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་འབོར་དང་གནས་སྟངས།
ཁྱྱིམ་ཚང་ལ་དཔག་ནས་དྲུང་ལས་ཀྱི་ས་མྱིག་དང་། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་དྲུང་གཞོན་གྱི་ས་མྱིག ས་གནས་འགའ་ལ་ཟུང་དྲུང་ས་

མྱིག་དེ་སོན་མ་ནས་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། སོང་ཙང་། དེ་ནྱི་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་རེད། དེ་འདའྱི་རེན་བྱས་ཏེ་ད་གྱིན་
ངའྱི་ཚིག་མར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྱིམ་ལའྱི་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཀ་སྦུག་ལ་བཏང་བ་རེད། དེ་བཏང་དུས་སྱིམ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་

རྱིམ་དེ་ཟུང་དྲུང་དང་ཕར་ཕོགས་དེ་དྲུང་གཞོན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དེ་འདའྱི་མར་ཆགས་པ་རེད། མྱི་མང་ལ་ཉེས་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མ་རེད་གང་ཟག་ཁོ་རང་ལ་ཆགས་པ་རེད། མྱི་མང་གྱི་ཉེས་པ་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་ནས་འཕྲོས་པ་རེད། ང་ལ་ཕྱིར་
འཐེན་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པས་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཆོག ་པར་ཞུ། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མྱི་མང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་མྱི་
འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་གཏན་འབེབས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༡ ནང་གསེས་ ༢ ནང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རེད།

དེའྱི་ནང་ས་མྱིག་ཐད་བཀའ་ཤག་ནས་གོ་བསྡུར་ཞེས་པ་དེ་ག་བར་བཟོས་ཀང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལར་ནས་དེ་ས་
ཡྱིན་ན་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་རེད།

དེ་འབེལ་ཡོད་སོ་སོའ ་ི དགོངས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད། འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཙང་ད་རེས་འདྱིར་སེབས་པ་རེད། སྱིར་
བཏང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་བལྟས་ཚེ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ས་མྱིག་སྟོང་པ་བཞག་ཡོད་རེད།

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་མྱི་གཅྱིག་ལ་ལས་འགན་གཉྱིས་གསུམ་བསོས་བའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང། ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ལས་བྱེད་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡོད། དགོས་མཁོ་ཚང་མ་འབུལ་གྱི་ཡོད། ཏག་
ཏག་ཡོད་མེད་ཟེར་བ་ལོགས་སུ་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་མ་

གནང་རོགས། ཚིགས་དེ་ཡར་མར་གང་ཞྱིག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཀང་མཐའ་མར་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་འདེམས་བསོ ་ལྷན་ཁང་

དུ་འགོ་དགོས་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་སྐུ་དབང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྐུ་དབང་དེ་
འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཉམ་མཐུན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་སོང་ཙང་། སོན་མ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ལས་བྱེད་དེ་མེད་པ་ཆགས་ནས་ད་ལྟ་ལམ་ཁ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། སོན་མ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་

བྱེད་དེ་མེད་པ་ཆགས་ནས་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ནས་ལས་བྱེད་ཆགས་ཙང་། བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ལས་ཁུངས་
འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས ་ཐད་ཀར་བཀའ་ཤ ག་བརྒྱུད་ནས་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གོ་བ་

གཞན་གང་ཡང་མེད། ད་དུང་ལས་ཁུངས་དེ་གཉྱིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་རེད། ལས་འགན་དེ་
ཚུལ་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་དུ་སྟོང་པ་བཞག་པ་དེ་རྱིང་མཉམ་དུ་གསལ་
བཤད་ཞུས་ན་སམ་བྱུང་།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་མཐའ་མ་དེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་ཚན་

ནང་གསེས་ ༧ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ དེ་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་མེད་རེད་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད།

ལས་བྱེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་ང་ཚོས ་དེ་དང་འབེལ ་བའྱི་གནད་དོན ་གྱི་ཐོག ་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡྱིན ་ཡང་།
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཡང་གོ་བསྡུར་བྱུང་རེད་དམ་ཞེས་ན་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གང་
འད་བྱས་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན།ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ཆོད་གན་ལོ་གཉྱིས་དང་འཕར་

འགངས་ལོ་གཉྱིས་རེད། ལོ་བཞྱི་རྫོགས་ཚར་བའྱི་རེས་གང་ཟག་དེ་ཆོད་གན་ལོ་བཞྱི་ཚང་བས་བསོ་སའྱི་ལམ་གཞན་པ་མྱི་
འདུག གང་ཟག་དེ་གཉྱིས་ས་ཆ་གཞན་པར་གཏོང་དགོས་ཚེ་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་རེན་བྱས་ནས་བཀག་
པ་རེད། སོང་ཙང་། ང་ཚོས་དེ་རྱིང་གྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ཕུལ་བ་རེད། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ད་རེས་

ལོ་དྲུག་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ད། ཁྱིམ ས་འཆར་འདྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀོ ད་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་བཀོད་ཡོད་མ་རེད།ཡྱིན་ཡང་། དེའྱི་རྒྱབ་
ལོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྐུ་ངལ་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆོད་གན་གང་ཟག་
ལྔ་དྲུག་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་མ་གཏོགས་མ་རེད་ལ། དེ་དག་སུ་བསོས་ཀང་དེ་ལོ་དྲུག་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གང་ཡང་བསོ་རྒྱུ་མ་རེད།
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ད་གྱིན་གྱི་བཀའ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སོང་ཙང་། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་དེའྱི་

དཀའ་ངལ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལས་
གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ཆ་རེན་གྱི་འོག་ནས་བསར་བཅོས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་
ཡོད་ཙང་། དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་སན་གསན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་ཞུས་པའྱི་

ཐོག་ནས་ད་རེས་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ཐབས་ལམ་བེད་སོད་དང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཆེན་པོ་དེ་ཞུས་པ་རེད། འདེམས་བསོ་
ལྷན་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དེ་ཡན་ཆད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ལས་དོན་བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ གྱི་ཐོག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་
ཆོས་འབྱོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོ ར་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཉྱིན་གུང་ཞལ་ལག་འགོ་ཁར་ནང་གསེས་༣ དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་བཏང་བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། དྱི་བ་བསར་དུ་འབུལ་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས། གསན་མེད་ན་
བསར་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། བསར་དུ་གསུངས་རོགས། དྱི་བ་བསར་དུ་གསུངས་རོགས་

གནང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གྱིས་གསན་མེད་ན་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དང་པོ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རོགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། དྱི་བ་བསར་དུ་གསུངས་རོགས་གནང་ཟེར་
ནས་གོ་སབས་འབུལ་གྱི་ཡོད། དེ་མྱིན་ན་དེ་ཡན་ཆད་ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ གྱི་ཐོག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་
བཟོའ ་ི ནང་དོན་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་དགོངས་འཁོལ་

གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༢༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བཅུ་གཉྱིས་པ།

བགེས་ཡོལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་སོད་ཁང་།

བགེས ་ཡོལ ་ལས་བྱེད ་ཀྱི་སོད ་

ནང་གསེས། ༣

ཁང་།

ལས་བྱེད་འདེམ ས་བསོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་ ཀ ལས་བྱེད ་འདེམ ས་བསོ་ལྷན་
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ཟུར་བརོད།

རེའ ྱི་ནང་བགེས ་ཡོལ ་ཐོན ་མཁན་གྱི ་མཚན་ཐོ་ ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རེའྱི་ནང་བགེས ་
ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བགེས་ཡོལ་སོད་ཁང་ཞུ་ ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་
མཁན་སོ་སོའ ་ི སན་ཞུ་གཏན་འབེབས་འགེངས་ པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ་བགེས ་ཡོལ ་

ཤོག་ཐོག་བསངས་ཏེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་ སོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ ་ི སན་ཞུ་
འཛིན ་ལ་འབུལ་དགོས ། ས་ཁང་བདག་གཉེར ་ གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག་ཐོག་
འགན་འཛིན ་གྱིས ་སན་ཞུ་དེ་དག་འབྱོར ་རྱིམ ་ བསངས་ཏེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར ་

ལྟར་སྒུ ག ་ཐོའ ་ི ནང་དེབ ་འགོད ་བྱེད ་དགོས ། འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་
བགེས ་ཡོལ ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ ཁང་བདག་གཉེར ་འགན་འཛིན ་
ལྟར་གནས་རྱིམ ་ལ་གཞྱིག ས་པའྱི་བགེས ་ཤ ག་ གྱིས ་སན་ཞུ་དེ་དག་འབྱོར ་རྱིམ ་

ཨང་རྱིམ ་བཞྱིན ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཅྱི་སྟེ་བགེས ་ ལྟར་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་དེབ་འགོད་བྱེད་
ཁང་མེད་པ་དང་། ཡང་སབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་ དགོས ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཞྱིས ་སོས ་
སོད ་མ་ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་ ཟྱིན ་པ འྱི་ བ ག ེས ་ཡ ོལ ་བ ་ཕུ ད་

གྱིས ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་རེ་བཞྱིན་ བགེས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ ག ས ར ་
བགེས ་ཤ ག་གོ་སྱིག ་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད ་ ནང་གསལ་ལྟར་གནས་རྱིམ ་ལ་ འཇུག
རྒྱུ། གཞྱིས ་ཁང་ཐོབ ་ཐང་ཡོད ་མེད་ལ་མ་ལྟོ ས ་ གཞྱིག ས་པའྱི་བགེས ་ཤག་ཨང་

པར་རང་གྱི་བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་ རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཅྱི་སྟེ་

བའྱི་དངུལ་འབོར་སེབ་གཅྱིག་ལ་བགེས་ཤག་གྱི་ བགེས ་ཁང་མེད ་པ་དང་། ཡང་
དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཀང་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ སབས་དུས་སོ་སོར ་བགོ་སོད་མ་

ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་
བཅུ་དྲུག་དང་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་དང་ལས་བྱའྱི་སེ་ཚན་ ཤག་གྱིས ་གཏན་འབེབ ས་གནང་

གྱི་ལས་བྱེད ་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧྱིན ་སོར ་ བ་ལྟར་ཟླ་རེ་བཞྱིན་བགེས་ཤག་གོ་
འབུམ་བཅུ་བཞྱི་ལས་མ་བརྒལ་བ་བྱ་དགོས ། སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ།
འདྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས་བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་ གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་ལ་

མེད ། ལས་ཤག་སྱིག ་དོན ་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས ་ནང་ མ་ལྟོས་པར་རང་གྱི་བགེས་ཕོགས་
ཚུན་ཕྱིར ་འབུལ་ཞུ་དགོས ། འོན ་ཀང་དེ་ས་ ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་
བགེས ་ཤ ག་གྱི་དོད ་ས་འདོན ་ཞུས་ཟྱིན ་རྱིག ས་ འབོར་སེབ་གཅྱིག་ལ་བགེས་ཤག་

ནས་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས ་བགེས ་ཤ ག་ཞུ་ གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཀང་འགན་
དགོས ་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་གཉེར ་ཁང་ལ་རྒྱུ་ འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་
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མཚན་དང་བཅས་སན་ཞུ་འབུལ་དགོས། བགེས་ ལ་མང་མཐར་ཧྱིན ་སོར ་འབུམ་
ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སྟོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སོད་ བཅུ་དྲུག་དང་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སྟོང ་དང་
ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་ནས་དེ་ས་བགེས་ཤག་དོད་ ལས་བྱའྱི་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད ་
ཞུ་ལེན ་ཇྱི་བྱས་ཐོག ་སེད ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧྱིན ་སོར ་
བསྣན་ཏེ་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

འབུམ་བཅུ་བཞྱི་ལས་མ་བརྒལ་བ་
བྱ་དགོས ། འདྱི་རྱིག ས་ལ་དེའ ྱི་

རེས་བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད།

ལས་ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་
ནང་ཚུན་ཕྱིར ་འབུལ་ཞུ་དགོས །

འོན་ཀང་དེ་ས་བགེས་ཤག་གྱི་དོད་

ས་འདོན ་ཞུས་ཟྱིན ་རྱིག ས་ནས་
གནས་སྟངས་དབང་གྱིས ་བགེས ་
ཤ ག་ཞུ ་དགོས ་བྱུ ང་ན་ས ་ཁང་

བདག་གཉེར ་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་
དང་བཅས་སན་ཞུ་འབུལ་དགོས །

བགེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སྟོང་

པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་
བདག་ནས་དེ་ས་བགེས་ཤག་དོད་
ཞུ་ལེན ་ཇྱི་བྱས་ཐོག ་སེད ་འབབ་

བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏེ་ཕྱིར་འབུལ་
དགོས་པ་ཡྱིན།
ཁ ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུར་གཞྱིས་སོས་
ཟྱིན་པའྱི་བགེས་ཡོལ་བ་གང་ཞྱིག་

ཁང་དོད ་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞྱིན ་པ་

རྣམས་ལ་ཡུལ་དུས་གནས་བབ་
དང་། ཁྱིམ ས་དོན ་གང་ཅྱིའ ྱི་ཆ་

ན ས ་བ ག ེས ་ཤ ག ་ག ོ་ ས ྱིག ་ཞུ ་
116

ཐབས་མེད ་པར་བརེན ་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས ་སོས ་བྱ་
གཏན་འཁེལ་བ་དང་བྱེད་ལ་ཉེ་བ་

མེད།

རྣམས་ལ་བགེས ་ཡོལ ་ཐོན ་ཉྱིན ་
ནས་སྱིག ་གསལ་བགེས ་ཤག་གྱི་

དོད་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་ལས་ཁང་དོད་
དང་བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད།

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས ་
སོས་ཟྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ཁང་དོད་ཞུ་

མུས་ཡྱིན་ན། དེ་རྣམས་ལ་ད་ལྟའྱི་
བགེས ་ཕོག ས ་ཐོག ་རྱིས ་སོར ་
གྱིས ་བགེས ་ཤག་གྱི་དོད་གཅྱིག ་

མཚུངས་འཐོབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་ལོ་ ༡
ནས་ ༢ ཧྱིལ ་པོར ་ཁང་དོད་ཞུས་
ཟྱིན་རྱིགས་ལ་བགེས་ཤག་གྱི་དོད་

བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་། ལོ་ ༣ ནས་

༥ ཧྱིལ་པོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠། ལོ་ ༦
ཧྱིལ་པོར་ཡན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ རེ་
ག ན ང ་སྟ ེ་ ཁ ང ་ད ོད ་ག ན ང ་རྒྱུ ་

མཚམས་འཇོག་དང་བགེས ་ཤག་
སྒུག་ཐོ་ནས་ཀང་ཕྱིར ་འཐེན ་བྱ་
དགོས།

ཁྱིམས་འཆར་རྱིང་ཡར་བསལ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་དེ་ཚོགས་གཙོ་རྱིན་པོ་ཆེར་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་ལས་བྱེད་

བགེས་ཡོལ་ཐོན་པའྱི་རེས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་མཁན་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་མཁན་བཅས་རྱིགས་གཉྱིས་ཡོད་རེད། ཐོག་མར་
ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་སབས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་དགོངས་པ་གཏན་ནས་འཁོར་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་ཁོ་ནའྱི་ནང་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་
གནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་སབས་ས་གནས་མ་འད་བའྱི་དབང་གྱིས་ལས་ཁུངས་ནང་བྱེད་མ་བདེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་

མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་། བར་ལམ་ར་བའྱི་དངུལ་དེ་ཚོ་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་རང་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་ཀང་།
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ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ལས་བྱེད་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་མཐའ་མའྱི་
ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའྱི་གསོག་དངུལ་དང་ཁང་དོད་དེ་དག་བརྱིས་རྒྱག་སབས་སོན་རྱིས་དེ་ནང་སྱིད་ཀྱི་རྱིས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་

ཆ་ནས་རང་བཞྱིན་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཙང་། འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བལྟས་ཡོང་
དུས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སེར་དང་བཞུགས་ས་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་དུ་ཁང་དོད་ཞུས་བསད་པ་དེ་ཁྱིམས་

དང་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་ཆར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁྱོན་ནས་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་མ་བསད་ཙང་ཁོ་རང་ཚོར་ཐོབ་ཐང་གཏན་ནས་སད་ཀྱི་
མྱིན་ཟེར་ནས་བཅད་པ་དེ་ཡྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རེད། ལོ་དེ་ཙམ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་པ་དང་མཐའ་མའྱི་ཕྲན་བུ་
ཡོད་བསད་པ་བཅད་ཚེ་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་མེད་ཙང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཡར་བཏོན་ནས་

བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསན་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། སན་གསན་ཞུས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཟེར་
ན། དཔེར་ན།བགེས་ཡོལ་ཕེབས་ནས་ལོ་བཅུ་ཕྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་བགེས་ཡོལ་བ་ཞྱིག་ལ་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་བྱས་ན་ལོ་བཅུ་

ཁང་དོད་ཞུས་ཚར་བ་དང་། སང་ཉྱིན་བགེས་ཁང་དགོས་ཡོད་ལབ་ཚེ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བྱས་ཚེ་བགེས་ཁང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད།
ལོ་གཅྱིག་གྱི་བགེས་ཁང་དོད་ཕལ་ཆེར་ཁང་པའྱི་རྱིན་པ་གང་འཚམས་ཞུས་ཚར་བ་ཡོད་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བགེས་ཡོལ་
ཐོན་ཁའྱི་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་སོན་དུ་ས་ཁང་ལ་སན་ཞུ་འབུལ་དགོས་རེད། ས་ཁང་ནས་སན་ཞུ་འབྱོར་རྱིམ་བཞྱིན་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་ལ་

བཞག་སྟེ་བགེས་ཁང་ཐོན་པའྱི་མཚམས་ལ་བགེས་ཁང་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། བགེས་ཁང་མ་ཐོན་ཚེ་ཁང་དོད་འབུལ་རྒྱུ་ཆགས་
བསད་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་བགེས་ཡོལ་ཕྱིན་ནས་ལོ་བཅུ་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སང་ལ་ཁང་པ་དགོས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་བཅུ་

ཁང་དོད་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལ། བསར་དུ་བགེས་ཁང་གསར་པ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་པ་དེ་གཞུང་ལ་ཕག་དངུལ་རོག་ཁེས་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཁང་དོད་ཞུས་ནས་ལོ་ ༡ དང་ ༢ ཧྱིལ་པོ་འཁོར་བའྱི་རྱིགས་ལ་སོ་སོའ ་ི འབུམ་

བཅུ་དྲུག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་གང་ཐོབ་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ གསོལ་རས་གནང་རྒྱུ་དང་། ལོ་ ༣ ནས་ ༥ ཧྱིལ་པོ་འཁོར་བ་དེ་དག་ལ་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠། ལོ་ལྔ་ཡན་ལ་ཆ་ཚང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥། དེ་འད་ཞྱིག་གནང་སྟེ་དེ་ནས་བཟུང་ནས་བགེས་ཤག་གྱི་སྒུག་ཐོ་དང་ཁང་དོད་
གནང་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་ཆ་ཚང་མེད་པར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་གནང་དགོས་ས་མང་པོ་ཞེ་དགས་ཆགས་པ་

ཡྱིན་ན། ཡང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་ཀང་ད་རེས་མྱི་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལས་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འདའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཚེ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ས་རེད།
ད་རེས་གོས་འཆར་འཁྱེར་དགོས་པ་གཙོ་བོར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱི ག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༢༦ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱེད་པ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་འབུལ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཅོ་མཆོག བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག ་ལ་ད་ལྟ་ལས་བྱེད་མྱི་ཚེ་གང་ཚང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་བགེས ་ཡོལ ་
ཕེབསཟྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཙང་། ཁོང་ཚོ་དེ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་

ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་བ་རེད་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་སོར་མ་རེད། ང་ཚོས་དེ་འད་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་རེས་ལ་སན་ཞུ་མང་
པོ་བརྒྱབས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། སོན་མ་དེ་འད་བཤད་སོལ་ཡོད་རེད། ངས་
མྱི་ཚེ་འཁོར་མར་ལས་ཀ་བྱས་ནས་མཛོ་མོ་བསད་པའྱི་སྱིག་ག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དོ་ཕོག་འགོ་

མཁན་དེ་དག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཁོང་ཚོར་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་བཤད་འདོད་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་དེ་བགེས ་ཤ ག་གྱི་དོད་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་རེས ་ལ་དོད་དེ་ཕར་བསོག ས་ནས་

བགེས་ཤག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པོ་གང་འད་བྱས་ནས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་ཚར་བ་རྣམས་ཀྱི་བགེས་ཕོགས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་དེའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་ལས་བྱེད་སོ་སོར་དོ་ཕོག་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པོའ ་ི ངང་

སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོ་ཕོག་མྱི་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བགེས་ཡོལ་ཕེབས་ཟྱིན་པའྱི་
ལས་བྱེད་མང་ཆེ་བ་ལོ་ལྔ་དང་བཅུ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཤ་སྟག་རེད་འདུག སོང་ཙང་། ལོ་བཅུའྱི་རྱིས་དེ་བརྒྱབས་ཚེ་ད་ལྟ་རག་པའྱི་

ཕག་དངུལ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠་་༧༠ ཧ་ལམ་ཞུས་ཚར་མཁན་རེད་འདུག དེའྱི་འཕྲོས་འཛར་དེ་ད་རེས་གཏན་

འབེབས་བཟོ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་ ༥༠ དེ་བཞྱིན་ ༣༥ འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསབ་ཅྱིག་བྱེད་ཡོང་གྱི་ཡོང་ཙང་། དོ་ཕོག་འགོ་
བའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་བགེས་ཤག་དོད་ཞུས་ཚར་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བསར་དུ་བགེས་ཤག་ཞུ་བའྱི་གནས་བབ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་

རེད་གསུང་བ་དེ་ཁྱིམས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བཟོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཙང་།
ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ཡྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཞྱིས་སོས་ཟྱིན་པའྱི་

བགེས་ཡོལ་བའྱི་ནང་ལ་ཁྱད་པར་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ། དཔེར་ན་ངའྱི་བསམ་པར་གཞྱིས་སོས་ལ་ཁག་ཅྱིག་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་

བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དང་ཁ་ཅྱིག་ཕྲུ་གུ་དང་བུ་ཚ་ཡོད་པའྱི་རེན་པས་ཕར་ཕྱིན། ཕར་ཕོགས་ལ་གཏན་སོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ལས་མྱི་
སེར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རག་མེད་པ་དེ་འད་ཡོད་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཕར་ཕྱིན་ནས་རྒས་འཁོགས་

ཆགས་རེས་མཐའ་མཇུག་གྱི་མྱི་ཚེ་དེ་རྒྱ་གར་རང་ལ་སེལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་འད་ཡོད ་པ་རེད། དེ་འད་ཡོད་ཚེ་དེ་དག་གྱི་
གནས་བབ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཁང་དོད་ཞུས་ནས་ལོ་རྱིམ་ལྟར་གསུང་བ་དེ་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པ་བགེས་ཡོལ་ག་ཚོད་རྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཚེ་དེའྱི་ཐོག་ལ་

དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པའྱི་གངས་ཀ་དེ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གོང་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སོང་། ཁོ་རང་ཚོ་མྱི་ཚེ་ཆ་
ཚང་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པར་བརེན་ཁོང་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
ཙང་། འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཚེ་ཁོང་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརེན་ཁོང་

ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་བས་ཡང་བསར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཞྱིས་སོས་ཟྱིན་པའྱི་ནང་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། གཞུང་འབེལ་
གྱི་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ལས་འཆར་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ། རྱིགས་གཅྱིག་སོ་སོའ ་ི ཐབས་ལམ་གཞན་བརྒྱུད་དེ་ལམ་ལུགས་དང་མ་

མཐུན་པར་ཕྱིན་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་དེ་གཞུང་ཞབས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
བཞུགས་ཏེ་ཁང་དོད་ཕུལ་བ་གངས་འབོར་མང་པོ་རེད་མྱི་འདུག དྲུག་བདུན་ཞྱིག་རེད་འདུག དེར་བརེན་དེ་ས་ཁང་དོད་ཞུས་

ཚར་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སྣོན་བརྒྱ་ཆ་གོས་འཆར་ནང་བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་གཏན་འབེབས་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་
སེར་ལ་གོང་རག་པ་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་དུ་བཞུགས་སོད་མཁན་གྱི་བགེས་ཡོལ་
ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཁང་དོད་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དང་བཞུགས་རྱིང་ལ་
ཁང་པ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་དུ་ཁང་ག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་གཏན་འབེབས་

ཤྱིག་བཟོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐུག་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐོབ་ཐང་དེ་ཆ་ཚང་འབུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། ངས་ད་རེས་གོ་སབས་དེ་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་ཞབས་རང་གྱི་བགེས་

ཡོལ་ཕར་ཕེབས་རེས་ཁང་དོད་དང་བགེས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་མཁན་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་
མཚན་དེ་དག་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཟུར་སྐུ་ངོ་ཞེ་བོ་བོ་ཐར་ལགས་ཀྱིས་བགེས་ཕོགས་དང་
ཁང་དོད་གཉྱིས་ཀ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཞེས་གསུངས་གནང་སོང་། ཁོང་རྣམས་ནྱི་འབྱོར་བ་ཆེ་དགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་

པར། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་རྒྱ་མཚོའྱི་ ཆུ་ཐྱིགས་ཀྱི་དཔེ་ལྟར་རེད། ཁོ་རང་
ཚོས་ཕུལ་བ་དེར་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡལ་ཡོལ་འགོ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཕག་
ལས་དེ་ཙམ་གནང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བཞུགས་ས་དེ་

ཡང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད། གནསསྟངས་འགྱིག་ཙམ་ཡོད་པར་བརེན་ནས་དེ་གཏན་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་

ནས་སྐུ་ངོ་ཞེ་བོ་རེད་འདུག དེ་ནས་གཞུང་ཞབས་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་དོན་གྲུབ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ཡོད་པ་རེད།
ཁོང་རང་གཉྱིས་རེད་འདུག གསུམ་པ། སྐུ་ངོ་བོ་བཟང་ཐར་འདོད་ལགས་རེད། ཁོ་རང་གྱི་མཚན་གཞུང་དེ་ལས་བྱེད་ཀྱི་མཚན་
གཞུང་ནས་མྱི་ཡལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཟླ་རེར་སོར་ ༣༣ རེ་གསོལ་རས་གནང་རེས་དེའྱི་བྱྱིངས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་

དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་སྣེ་ལེན་གྱི་འགན་འཛིན་གནང་མོང་མཁན་ཐུབ་
བསྟན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནྱི་ Seattle ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་འདུག དེ་ནས་སྣེ་ལེན་ནང་དྲུང་ལས་

གནང་མཁན་རྱི་མངོན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནྱི་ད་ལྟ་ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་གྱིས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་
ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་དེ་སའྱི་སྣེ་ལེན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་ཚབ་གང་འཚམས་གནང་མོང་བ།
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དྲུང་འཕར་བྱམས་པ་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཟུར་པ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ལགས་ཀང་དེ་ག་རང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་

ལགས་ཀྱིས་ཁང་དོད་དང་བགེས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་ད་ལྟ་བར་དུ་ར་བ་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེ ད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ངས་ད་རེས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཁོང་རྣམ་པར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་ཁང་དོད་ཞུ་མཁན་ལས་བྱེད་དྲུག་ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག མང་བ་ནྱི་ལོ་ལྔ་དང་དྲུག་ཚང་

བ་རང་རང་རེད་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་དེ་བཞུགས་ས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁང་དོད་འདྱི་ནས་ལེན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་བཞུགས་ས་དེའྱི་ཁང་པའྱི་ཁང་དོད་འབུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་

རེད་མོད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། གནས་སྟངས་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད། འདྱི་
ནས་ཕར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་བོད་རྱིགས་ཤྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སེར་ཆགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ནང་ཡོང་ནས་

གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་རོད་ལེན་བྱས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན། ར་བ་ནས་བསད་ཀྱི་མ་
རེད། དེ་གང་འད་བྱས་ཏེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བར་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བཟོ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་

ལ་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དོན་ཚན་ ༤ ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བཟོ་མཁན་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཁང་
གྱི་བཀའ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༨༨ བར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟོས་ན་བཟོ་
ཆོག་གྱི་རེད། ཁྱིམས་ཁང་གྱི་བཀའ་དེ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་

ལུགས་བཟོ་སྟངས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ལག་ཁྱེར་

བཟོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་བོས་གཏང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་
བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སེར་ཞྱིག་གྱིས་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་

གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཡྱིན་ཤག་བྱས་ཏེ་ཡོང་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། PAP ཟེར་བ་བཅས་ཆ་ཚང་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་པ་རེད། མཐའ་མ་རྒན་ཡོལ་ཐོན་སབས་ཚུར་ཡོང་ནས་རྒན་གསོ་
ཁང་ནང་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་གབས་ཡོད་དམ་མེད། ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ལ་བསམ་བོ་

ཞྱིག་བཏང་སྟེ། བཀའ་ཤག་ལ་སན་འབུལ་ཞུས་ཏེ་དེ་རྱིང་གྱི་གོས་གཞྱི་དེ་འཁྱེར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟར་ཆགས་ཡོད་
ཟེར་ནས་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་འཛིན་ལས་དོན་གྱི་
ནང་གསེས་ག་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་སྱིག་
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གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀར་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

གཟེངས་རགས་ཀྱི་གངས་དང་དངོས་པོ།

གཟེང ས་རགས་ཀྱི་གངས ་དང་

ལོ་ལྟར་འགན་འཛིན ་སེ་ཚན་དང་ལས་བྱའྱི་སེ་ ལེགས་སེས།
བཞྱི་པ།

ཚན་གཉྱིས་སོ་སོ་ནས་བྱས་རེས་རེ་ཕུད་ཅན་གྱི་

ལས་བྱེད་རེར་གཟེངས་རགས་སུ་གཟེངས་བསྟོད་
ལ ག ་འ ཁྱ ེར ་དང་། མ ཇ ལ ་དར ་ནང་མ ཛ ོད ། རང་འཇགས།
ལེགས་སེས་ཧྱིན་སོར་ཆྱིག་ཁྱི་རེ་གནང་རྒྱུ་དང་།
ཞབས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་སར་རྒྱུ།

ལྔ་པ།
ནང་གསེས་
༡

གཟེངས་རགས་སོད་ཡུལ་འདེམས་སྒྲུག

ག ཟ ེང ས ་ར ག ས ་ས ོད ་ཡུ ལ ་
འདེམས་སྒྲུག

བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི འགན་འཛིན་དྲུང་ བཀའ་བོན ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི

ཆེ་དང་། ཁྱབ་ཁོང ས་དང་དམྱིག ས་བསལ་སེ་ འགན་འཛིན ་དྲུང་ཆེ་དང་། ཁྱབ་
ཚན་སོ་སོའ ་ི དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ཅན་གྱི་འགན་ ཁོང ས་དང་དམྱིག ས་བསལ་སེ་

འཛིན་རྣམས་ཀྱིས ་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་འོག ་ལས་བྱེད ་ ཚན་སོ་སོའ ་ི དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་
ཁག་གྱི་ཁོངས་ནས་གཟེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་ ཅན་གྱི་འགན་འཛིན ་རྣམས་ཀྱིས ་
འོས་མྱི་ཡོད་ཚེ། ལོ་རེའྱི་ནང་མྱི་གསུམ་ལས་མ་ སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་འོག ་ལས་བྱེད ་ཁག་

མང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་གཏན་འབེབས་ གྱི་ཁོང ས་ནས་གཟེང ས་རགས་

ལྟར་བསང་སྟེ་ལོ་དེའྱི་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་ ༣༠ སོད་ཡུལ་གྱི་འོས་མྱི་ཡོད་ཚེ། ལོ་
ནས་མ་འགངས་པར་གཟེང ས་རགས་འདེམ ས་ རེའྱི་ནང་སེ་ཚན་རེ་ནས་ལས་བྱེད་

སྒྲུག་ཚོག ས་ཆུང་ལ་ངེས ་པར་འབུལ་ལམ་ཞུ་ གཉྱིས ་ལས་མ་མང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་
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ཟུར་བརོད།

དགོས།

འགེངས་ཤོག་གཏན་འབེབས་ལྟར་
བསང་སྟེ་ལོ་དེའ ྱི་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་

ཚེས ་ ༣༠ ནས་མ་འགངས་པར་
གཟེང ས ་རགས ་འདེམ ས ་སྒྲུ ག ་

ཚོག ས་ཆུང་ལ་ངེས ་པར་འབུལ་
ལམ་ཞུ་དགོས།
དྲུག་པ།

ནང་གསེས
༡

གཟེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་ གཟེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་
འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ།

ཐོར ་ཚུད་རྒྱུའྱི་འོས ་ཆོས ་གཤམ་
གསལ།

ལས་བྱེད ་འདེམ ས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་བསོ་ ལས་བྱེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་
གཞག་གནང་བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་དང་། ག ྱིས ་བ ས ོ་ ག ཞ ག ་ག ན ང་བ འ ྱི་

ཆེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་དང་ཚོག ས་དྲུང་ གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་དང་། ཕྱི་
ནང་གསེས།
༡༡

ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་བསོ་གཞག་གནང་བའྱི་ ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས ་ ༢༩
ཐད་བསོས ་ལས་བྱེད ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ གོང་བསོ་གཞག་བྱས་པའྱི་དབུས་
ཚེས་ ༢༩ གོང་བསོ་གཞག་བྱས་པའྱི་དབུས་རང་ རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་བཅས་གང་
ཁོངས་ལས་བྱེད་བཅས་གང་རུང་ཡྱིན་པ།

རུང་ཡྱིན་པ།

རྱིས་པའམ། གཉེར་པ། ཡང་ན་གཏོང་ལེན་འགན་ རྱིས་པའམ། དངུལ་གཉེར ། ཡང་
འཛིན་ལྟ་བུའྱི་རྱིས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་ ན་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་ལྟ་བུའྱི་

དོན་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡྱིན་ན། འདས་ རྱིས ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་
མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ དོན་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་

དུ་ཕུལ་བའྱི་རྱིས ་ཞྱིབ ་སན་ཐོའ ་ི ནང་གཞུ ང་ ཡྱིན ་ན། འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་
དངུལ་གོང་གུན་སོང་བའྱི་སོན་བརོད་ཡོད་པ་མ་ གསུམ་གྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་
ཡྱིན་པ།

དུ་ཕུལ་བའྱི་རྱིས ་ཞྱིབ ་སན་ཐོའ ་ི

ནང་གཞུང་དངུལ་གོང་གུན་སོང ་
བའྱི་སོན་བརོད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གང་འཚམ་ཐུགས་སྟབས་བདེ་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མཁྱེན་གསལ་ལྟར་
གཟེངས་རགས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཆེས་མཐོའ ་ི ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་དེ་བརྒྱུད་ལམ་ཙམ་མ་
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གཏོགས་འགན་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ཁོ་རང་ཚོར་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་སོན་མ་ཕག་ལས་གནང་ནས་བསར་བཅོས་དེ་དག་གནང་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསན་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ། དེ་རྱིང་
གོས་འཆར་ལ་ཁྱེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་
མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཁྱིམས་འཆར་ཚུད་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པར་སོང་ཙང་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི ཐོག་གོ་
སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡན་ཆད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པའྱི་ཐོག་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་ཁྱིམས་འཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་འཛིན་ལས་དོན་ལས་རྱིམ་ནང་གསེས་ང་པ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་

བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་
བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

༄༅། གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག
དོན་ཚན།
དྲུག་པ།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག ་པའྱི་སོབ ་སྦྱོང་དང་། སྨན་སྦྱོར ། རང་འཇགས།

ནང་གསེས ། ནད་གཞྱི་བརག་ཐབས། སྨན་དཔྱད་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་
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ཟུར་

བརོད།

༡

དང་། ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བཅས་ཚད་
ལྡན་ཡོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་དང་ལྟ་སོང་བྱེ ད་པོའ ་ི བོད་
ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གཤམ་གསལ།

ཀ ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ི བོད་ཀྱི་གསོ་བ་ ཀ རང་འཇགས།
རྱིག་པའྱི་༸སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་བགེས་པའམ་བ་སྨན་ཞབས་
ཞུ་བ་བགེས་པ།

ཁ བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྱིག་ཁོངས་ཚོགས་མྱི། ༤ ཁ རང་འཇགས།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་།

སྨན་རྱིས ་མཐོ་སོབ ་ཀྱི་སོབ ་སྱི་སྨན་པ་ཡྱིན ་ཚེ་སྨོས ་
མེད ་ཐོག ་གཞན་སྨན་རྱིས ་ཁང་ཁྱབ་ཁོང ས་སྨན་པ་
རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས།

ག གཞན་ཡོང་ཁུངས་ནས་ཚོགས་མྱི། ༤

ག གཞན་ཡོང་ཁུངས་ནས་ཚོགས་

༡ ལྕགས་པོ་རྱི་དན་རེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི། མྱི། ༦
༡

༢ ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས ་མཐོའ ་ི གཙུག་ལག་སོབ ་གཉེར ་ ༡ རང་འཇགས།
ཁང་གྱི་སྨན་རྱིས་སེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ༡

༢ རང་འཇགས།

༣ གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་རྣམས་ ༣ རང་འཇགས།
ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་སྨན་པ། ༡

༤ སྱིག ་ཁོངས་གང་དུ་ཡང་མེད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ ༤ ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་

ཀྱིས ་འོས ་འདེམ ས་བྱས་པའྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ། ༡ པའྱིམཐོ་རྱིམ་སོབ ་གཉེར ་ཁང་གྱི་ ག ས ར ་
གསོ་རྱིག་སེ་ཚན་འགན་འཛིན། ༡ འཇུག
༥ གོང ་གསལ་དོན ་ཚན་གང་དུ་
ཡང་མ་ཚུད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་སྨན་
པའྱི་སྐུ་ཚབ། ༢

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་སོང་ཙང་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་
པ་དང་པོའ ་ི གོང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་བོད་ཀྱི་གསོ་
བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ལས་བསོམས་སན་སོན་དང་ཞྱིབ་གཤེར་ལས་དོན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༦༌༌་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ ཅ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་

ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་
གགས་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་སོ་སོས་དྱི་བ་ལྔ་དང་
འབོད་སྐུལ་བཞྱི་ཡོད། དྱི་བ་མ་བཀོད་པའྱི་སོན་ལ་དང་པོ་དེར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་

བཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་མཐོང་གྱི་འདུག་ལ། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཞུས་བསད་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་
འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ས་

བགོས་སེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་སུ་ཆགས་ཡོད། སབས་དེ་དུས་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་ཁག

ཚོགས་སེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། དགོན་པ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚང་མས་
དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ཕར་ལ་ལས་དོན་དེ་ཚོ་གོ་སྱིག་ལ་སོགས་པ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་གནང་
ཡོང་དུས་དེ་རྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ངས་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ངས་དྱི་བ་ལ་རྒྱས་བཤད་མེད་པར་འདྱི་ལྟར་ཀློག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། དྱི་བ་དང་

པོ་དེ་བདེ་སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་སའྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་ཁང་ཁག་ཅྱིག་བརྒྱབ་ནས་ས་ཆ་ཧམ་བཟུང་
བྱས་འདུག་པ་དེ་དག་གྱི་སང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞེ་དགས་འཕྲད་ཡོད་པས། དེ་སེལ་ཐབས་ལ་ག་རེ་གནང་ཡོད།

གཉྱིས་པ་དེར། སེ་ར་ལྡུན་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྱི་ས་སེར་བདག་བྱས་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ཚོ་ད་བར་དུ་ཐག་

གཅོད་གང་གནང་ཡོད།

127

གསུམ་པ་དེར། རཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱི་ཚོའྱི་སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་དང་བཟོ་མྱི་

ཚོའྱི་འདོད་བོ་བཞྱིན་བཟོ་གཞྱིས་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་མྱིན་ཐད་ད་བར་དུ་ཕག་ལས་དང་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ཡོད།

བཞྱི་པ་དེར། མོན་གྷོ་འདོད་དགུ་གྱིང་ནང་གནས་བཞུགས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་ས་ཆ་སད་

ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོད་ཁང་ད་བར་དུ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོད་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་རོགས་

དངུལ་རག་ཡོད་དམ། རོགས་དངུལ་རག་ཚར་ན་སོད་ཁང་ག་དུས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོ ད་བྱས་ཡོད། རོགས་དངུལ་རག་ཚར་
མེད་ན། དེའྱི་ཐད་ལ་ཐབ་ཤེས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད།

ལྔ་པ་དེར། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གནས་བཞུགས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་པ་ཚོར་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་

མེད་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་གུན་གསབ་དང་རོགས་དངུལ་སོགས་རག་ཐབས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་
པོ་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་པ་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་ཐུབ་བམ་མྱི་ཐུབ། དེའྱི་དགེ་སོན་ག་རེ་ཡོད་མེད།

ས་ཐོ་ལག་འཛིན་མ་ཐོབ་པ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད། ཐོབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེས་ག་རེ་གནང་འཆར་ཡོད། དེའྱི་སོར་ལ་
འགེལ་བཤད་གསལ་བོ་ཞྱིག་དགོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དེའྱི་གནད་དོན་དེ་ས་གནས་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་དྱི་བ་ཞེ་
དག་སྐུལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཞྱིག་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་གསུངས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འབོད་སྐུལ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དང་པོ་དེར་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གནས་དགོས་ན། གོས་ཚོགས་ར་

བ་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚོས་དགོས་པའྱི་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བསད་ཡོད་རེད་ཀང། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ངས་
སྱི་ཞུའྱི་ཞབས་ཞུ་བ་དེ་ཚོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་བྱེད་རྣམ་པ། དངོས་གནས་དང་གནས་དགའ་སྡུག་ལ་མ་འཛེམ་པར་ཕག་

ལས་མང་པོ་ཞེ་དགས་གནང་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་གནས་སོ་གཏོང་དགོས་
པ་དེ་འད་ཡོད་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡར་མར་ཕེབས་དགོས་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་སོད་ཤག་ལ་

སོགས་པའྱི་མཐུན་རེན་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རེད་འདུག སོ་སོས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་བྱུང་
འྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོ ར་བ་དག་པོའ ་ི ངང་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
དེའྱི་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཁ་སོན་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་དྲུང་དེ་

ངའྱི་ངོ་ཤེས་པ་ཡྱིན། རོགས་པ་ཡང་ཡྱིན། ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སབས་དེ་དུས་ཆར་དུས་རེད། ཕྱི་ལོགས་ལ་ཆར་པ་བབ་བསད་
ཡོད་རེད་ལ་ང་ཁོ་རང་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་འགོ་དུས་ཁོ་རང་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལའང་ཆར་བ་བབ་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག

ཆར་ཆུ་ཐྱིགས་ནས་དེ་ག་ཙམ་རེད་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཐུགས་ཡྱིད་མ་ཆེས་ན་ངས་བརན་འཕྲྱིན་པར་བཞག་ཡོད། གཟྱིགས་

འདོད་ཡོད་ན་ངས་ཕུལ་ཆོག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སབས་དེ་དུས་ངར་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསེབས་སོང། ང་ཚོས་གནས་སོ་གཏོང་
ཡོང་དུས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་གྱི་འདུག རྣ་བས་ཐོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ཁག་ལ་གནས་སོས་གཏོང་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞེ་

དག་ཡོད་ས་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལའང་སྐུ་ལས་ཞེ་དག་འཕྲད་བསད་ཡོད་ས་རེད། ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཁག་ཅྱི་ཡོད་
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ས་མ་རེད། དེའྱི་བར་དེ་ལ་འགའ་ཤས་ཕྱིན་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་
ནའང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དངོས་གནས་དང་གནས་སེམས་ཤུགས་མཐོན་པོའ ་ི སང་ནས། ཅྱི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་སོད་

ཀྱིན་ཡོད་དུས། དེ་ཚོར་ཉུང་མཐར་སོད་ཤག་གྱི་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་ཉུང་མཐར་རེད། ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནའང་ཚེ་སོག་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཞྱིག་དགོས་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སང་ལ་མ་འོངས་པར་རྣམ་པ་

ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་མཐོང ་བའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ ་ཚར་འདུག ཡྱིན ་ནའང་
འབྱུང་འགྱུར་དེའྱི་རྱིགས་དེར་ངེས་པར་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་། དེའྱི་སང་ལ་ངེས་པར་དུ་དོ་ཁུར་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འབོད ་སྐུལ་གཉྱིས ་པ་དེ་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ་ཞེ་ན། ཁ་སང་ནང་སྱིད ་ཀྱི་ལས་བསོམ ས་ཀྱི་ནང་ལ་ Nelamangla,

Banglore དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེར་ཡོད་པའྱི་ལག་ཤེས་པ་དེ་ཚོ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་

ནང་ལའང་རེད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤེས་ཀྱི་གསུངས་སྟངས་ཀང་རེད། ངས་འདྱི་ལྟར་ལྟ་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་

ཚང་མ་ཁྱད་མཚར་ཞེ་དགས་ཤྱིག་བཟོས་བཞག་སོང་། གལ་སྱིད་ངའྱི་རྣ་བས་གོ་ནོར་ཐེབ་མེད་ན་ཧ་ལམ་མ་འཇོན། མ་རབས་
དང་ཐ་ཤལ་ད་རྦད་དེ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་དུས། ང་ལ་བོ་འཚབ་ག་རེ་བསེབ ས་སོང་ཟེར་ན་མ་
འོངས་པར་ Nelamangla ལ་འཛུལ་ཕོད་ཨེ་ཡོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག ་ཡྱིན་

ནའང་རེད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཀུན་སོང་ལ་དེ་ལྟར་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་ད་རྒྱའྱི་དུས་ཚོད་
རེད་ཅེས་ཚང་མས་གསུང་གྱི་འདུག སད་ཆ་ཆ་ཚང་མ་ཉན་ནས་བཅད་བསྱིགས་བྱས་ནས་གཏོང་སྱིད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་

Nelamangla ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་ཚང་མ་གཅྱིག་ཡོད་མ་རེད། གཉྱིས་ཡོད་མ་རེད། གསུམ་ཡོད་མ་རེད་ལབ་བསད་ན་དེའྱི་

ནང་ལ་འཛུལ་ཕོད་ས་རེད་དམ། དེའྱི་ནང་འཛུལ་མཁན་ཚང་མ་ལ་མཐོང་སྣང་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། མྱི་འདྱི་ཚོ་འདྱི་འད་
ཞྱིག་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཤད་ཡོད་རེད་ཅེས་ལབ་ཡོང་དུས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་སེམས་ཤུགས་སར་ནས་ང་ཚོ་མྱི་

ཚང་མ་ལས་ཁུངས་ནང་བསད་ན་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
ལག་ཤེས་ཀང་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལག་ཤེས་སེ་ཚན་ Nelamangla གཙོས་པའྱི་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་

བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་སྐུལ་མ་འདེབས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་གྱིན་གོང་དུ་

ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གོང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འོག་ང་ཚོ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་བཀའ་མོལ་གསུང་དུས་
བསམ་བོ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་ས་ལ་བསམ་བོ་བཏང། དེ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་པ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཆགས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འབོད་སྐུལ་གསུམ་པ་ཡྱིན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་
འཕར་འགང་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སང་ལ་ཧ་ཅང་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་

པ་ཚོས་གནང་ཕོགས་མ་འགྱིགས་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཁེ་བཟང་བཟའ་ཟེར་ན་མྱི་འདུག སོར་མོ་ལེན་པའྱི་ལམ་སོལ་གསར་བ་ཟེར་ན་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འདྱི་འདའྱི་དཀའ་ངལ་
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ཞྱིག་ཕྲད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོང་མའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་

ངལ་དེ་སེལ་བ་ལ། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། བོད་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་མྱི་
འཕྲད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་སར་ལས་ཀང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངས་སར་ཕག་
ལས་གནང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་མེད། སར་ལས་ཀང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རོགས་གནང་མ་གཏོགས། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་ཕྲད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འབོད་སྐུལ་བཞྱི་པ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་སོལ་ཟེར་ན་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་

ཁྱིམས་ཟེར་ན་མྱི་འདུག ཡང་ན་རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཟེར་ན་མྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

ཁག་གྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཟེར་ན་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཀང་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་
ཡྱིག་ཆ་ལེན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་རེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གལ་སྱིད་དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་པའྱི་གནས་དོན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་
ཁུངས་ལྡན་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་ན། ཀ་རེ་ཀོ་རེ་མང་པོ་མ་བཤད་ནས་དེར་ཕུལ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་གྱི་དོན་དུ་དོ་བདག་མྱི་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དེའྱི་སང་ལ་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་དོན་ཚན་བཞྱི་པ།
ཆེས་མཐོ་བའྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཉམ་ཐག་འཆར་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས། དེའྱི་སོར་ལ་བསམ་
ཚུལ་ལབ་ན་རེད་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཚིག་དེའྱི་ངོ་གདོང་ལ་ཆེས་མཐོ་བའྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཉམ་ཐག་འཆར་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་དང་། དེའྱི་མཇུག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ ་
སོགས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་རང་སོད་སའྱི་ས་གནས་དེ་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་གཞྱིས་

ཆགས་ཆེ་ཤོས་རེད་ཅེས་ལབ་ན་མ་འགྱིགས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ལོ་མང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་
ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེ་དང་བདེན་གྱི ་དབང་དུ་འགོ་གྱི་མེད་པ་དེ་ཕལ་

ཆེར་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཚོའྱི་ངོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆགས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ནས་ ཆེས་མཐོའ ་ི
ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཉམ་ཐག་འཆར་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཞེས་པ་དེ་བཙུགས་འདུག མོན་གྷོ་
འདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་སོར་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགོ ་རྒྱུ་མེད་པ་འད་
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བོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཉམ་ཐག་དངོས་གནས་ཡྱིན་མཁན་ཚོར་ལྟ་རོགས་བྱེད་མཁན་མེད་ནས་ལྷག་འདུག ཉམ་ཐག་མ་ཡྱིན་པ་

ཚོར་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་རག་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་འདོད་བོ་
མ་ཁེངས་བའྱི་རྣམ་པའྱི་ནང་ལ་དབུས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁོ་རང་ཚོ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་མཉམ་དུ་ཐོ་འགོད་དང་ཞྱིང་ཐོ་བྱིས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་གོང་སེ་ཁག་གྱི་ བརྒྱ་
དཔོན་ཚོ་མཉམ་དུ་མཐུན་ལམ་མཐུད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ངོ་བསག་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འད་བྱས་ནས་གནད་ལ་འཁེལ་བ་
ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར ་བ་དེ་ཁ་གཅྱིག ་གགས་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་དབུས་ཀྱི་ཆེས ་མཐོའ ་ི ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི མཐོང་ཐོས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉམ་ཐག་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གནད་ལ་འཁེལ་བ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཉམ་
ཐག་ཚོ་ལ་གནད་ལ་སྨྱིན་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་མྱིག་སྨན་མྱིག་ལ་ཕན་པ་

ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ འདོད་པ་
བྱུང་སོང། དེ་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཅྱིག་དེ་རེད། ༢༠༡༥ ལོ་ལ་མོན་གྷོ་མྱི་ཚང་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱིས་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་སད། ཨ་མ་དེ་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་
ཡོད་རེད། གཅྱིག་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དང་གཅྱིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་རེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་སོང་དུ་གཏོང་གྱི་འདུག
སབས་དེ་དུས་ཀང་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་འདྱི་ག་འད་རེད་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་

ཚེའྱི་མདུན་ལམ་དེའྱི་ནང་ལ་བག་ཆགས་ངན་པ་ཞྱིག་འཇོག་གྱི་འདུག སོང་རྒྱུའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ར་བ་ཉྱིད་ནས་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བུ་དེར་ང་རང་གྱིས་འབེལ་ཡོད་ཚོ་ལས་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ང་རང་ཡང་མྱི་ལ་ལག་པ་རོང་སོད་
མཁན་ཞྱིག་རེད་ཀང། ཕྲུ་གུ་དེའྱི་སོར་ལ་ངས་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུ་མོ་དེ་ཡྱིན་ན་འཛིན་གྲྭ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་

སེབ་ཚར་འདུག ལོ་ཚད་ཡང་སེབས་ཚར་འདུག ང་གྲྭ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཁོང་གྱི་ཁྱྱིམ་བདག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་
ལྟ་དགོས་ཡོད་ཟེར་ན་ངས་ཕྱི་ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཏག་ཏག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་བུ་མོ་དེ་ལ་ངས་ལག་པ་འཆང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག

དེར་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དབུས་ལ་ཞུ་དགོས་ཀང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དཀའ་ངལ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།
དེ་ངེད་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་གཉྱིས་སོབ་གྲྭ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཨ་མ་དེའྱི་བཟའ་ཟླ་ནྱི་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་རེད། ནད་ན་ནས་མྱིག་

ལོང་ཚར་བ་རེད། གནས་སྟངས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རང་འཇག་བསད་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ལོར་ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མོན་གྷོ་ལ་ཕེབས་པའྱི ་སབས་ལ་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་སད་ནས་དགོན་པ་ཁག་ལ་སོང་བཅུག་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ག་རང་བཀག་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མར་ལ་
ཕེབས་དུས་བཀའ་བོན་རང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ི
དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས། སྐུ་དག་གསར་བའྱི་གནས་སྟངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ག་རང་ཉམ་ཐག་དེའྱི་སར་

ཕར་བཅར་ནས་གཟྱིགས་རོག་ཆ་ཚང་གནང་ནས་དེར་མོན་གྷོ་མྱི་མང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ད་རེས་ཉམ་ཐག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རོག་འདྱི་འད་ཞྱིག་འགོ་བ་དེར་བསགས་བརོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏོར་
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གྱིན་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་སོ་སོ་ཡང་ས་གནས་དེའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང། མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད ་བཀའ་བོན ་གྱི་ཐོག ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག ་ཏུ་ཕེབ ས་པའྱི་སབས་སུ་དཔོན ་ཉམས་མེད་པའྱི་ཐོག ་ནས་དེ་ལྟ་བུའྱི་

གཟྱིགས་རོག་གནང་བ་དེར་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། དེའྱི་ཐོག་ལ་དོན་དམ་པར་
མྱི་ཚང་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེས་མཚོན་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མར་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་ངུ་རྡུང་བྱེད་མཁན་མང་

པོ་ཐུག་གྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོར་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ་བཅར་མཁན་མང་
པོ་འདུག དེ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནོར་འདུག་བསམ་པའྱི་འཆར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་

གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ནང་མྱི་ཁ་ཤས་ལ་ཕ་མ་གཉྱིས ་ཀ་ཡོད་པ། ཕ་མ་གཉྱིས ་དེ་སོ་བོ་རོ་མོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྲུ་གུ་

གསུམ་བཞྱི་ཡོད་པ། བཟའ་ཟླ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་མཁན་གྱི་བུད་མེད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་མྱི་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་
འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་སབས་རེ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་
ལ་གཞུང་གྱིས ་རོགས་རམ་ཡོད་ཟེར་བ་ཙམ་ཞྱིག ་རེད། ནང་མྱི་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ལྔ་ཡྱི་འཚོ་སོང་དེ་བུད་མེད་གཅྱིག ་གྱིས ་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ས་གནས་ལ་བསད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་ནང་ལ་སད་འཕྲྱིན་ད་
ལམ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་མ་ཡྱིན་པ། སོ་སོ་མྱི་ལོ་ ༢༥ ཙམ་དེར་བསད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འདོད་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡར་ཆེས་མཐོའ ་ི ཉམ་
ཐག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདོད་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཐུབ་མྱི་འདུག དེ་མ་འཇོན་པ་དེ་བཀའ་ཤག་
ལྷན་རྒྱས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའྱི་ལས་གནས་དང་འབེལ་བའྱི་སྣ་འཁྱིད་མཁན་ཚོས་འགན་ཡག་པོ་ཞྱིག་འཁུར་རོགས་

གནང་། ར་བའྱི་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་རེད་ཀང་རྣམ་པ་ཚོས་འོག་མས་འོག་མར་མངགས། འོག་མས་འོག་མར་མངགས་པ་དེས་
ལས་བསོམས་སྱིང་རེ་བོ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དོན་ལ་སྨྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་རྱིང་འདྱིར་མཐོང་ཐོས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་

ནས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཁུངས་སེལ་དགོས་ཀང་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་དཔང་རགས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། བདེ་སྡུག་ཅྱིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
གཉྱིས་པ་དེར་ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་

པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངའྱི་ཉམས་མོང་དང་འབེལ་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། དཔེར་ན་མོན་གྷོ་རྒས་

གསོ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་ ༡༥༠ ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ལ་བསད་ཡོད་རེད། དབུས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྟ་སོང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཀང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ས་གནས་ནང་གྱི་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་

དང་ས་གནས་བུད་མེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་གཙང་ས་བྱེད་དུ་འགོ་བ་དང་། གནས་སྟངས་
གང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུ་བྱེད་བཞྱིན་པ། ལྷག་པར་དུ་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པའྱི་

ཐོག་ནས་དེའྱི་ནང་གྱི་འཛིན་སོང་དང་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་ལག་པ་འཆང་ས་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་བྱེད་དུས་ཁ་སང་ས་གནས་ཁག་

ཅྱིག་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་གཙང་སའྱི་སོ ར་ཡྱིན་ན་ཨ་ཁ། འདྱིའྱི་ནང་ཚང་
མ་ང་ཡྱིན་ཁོ་ཡྱིན་ཞེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ཞེས་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཁུར་

གྱི་ཡོད་ན། འཛིན་སོང་ཁོ་ནའྱི་སང་ལ་གཡུག་བཞག་མེད་འགོ་བསམས་ནས་ངར་སེམས་འཚབ་འད་ཞྱིག་བྱུང། མོན་གྷོ་གཞོན་
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ནུ་དང་བུད་མེད། དགེ་འདུན་དག་གྱིས་ས་གནས་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་གཞན་ཁག་གྱི་མྱི་མང་

འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དཔེ་མཚོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེར་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པར་ལས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དེ། གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་སེར་ལ་མཚོན་ན་མཐོང་ཐོས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐོས་པ་

མ་གཏོགས་མཐོང་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཞེ་དགས་ཆགས་ཡོད་རེད། ཐོས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ནང་ལ་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་སབས་བཅོལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཡོ་རུབ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ད་ལྟ་ཉེན་
ཁ་ཆེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་སུད་སྱི་དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་སད་སྒྱུར་བ་དེ་ཚོའྱི་གས་དེས་བོད་ཀྱི་གསར་འབྱོར་

བའྱི་བུ་མོ་དང་གཞྱིས་འབྱོར་བའྱི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་རོགས་པ་བྱས་ནས་སད་བསྒྱུར་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན ་པ་དང། བར་དུ་
ལས་གཞྱི་དེའྱི་སབས་ལ་བུད་མེད་ཚོ་ལ་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་གྱིན་ཡོད་ས་རེད། ཆ་རེན་དེ་མ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་

གནས་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། བུད་མེད་ལོ་ན་ཆུང་བ་ཚོས་ཆ་རེན་དེ་སྒྲུབ་འདོད་མེད་པ་དང་མ་བསྒྲུབས་ན་
རང་གྱི་མདུན་ལམ་དེར་དོ་ཕོག་གཏོང་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་བསད་པ་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག
དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ས་གནས་དེ་ལ་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཐོས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕ་གྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དོན་གཅོད་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་ལྷག་པར་དུ་ཕོགས་དེའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་མྱི་མང་
གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་མྱིན་དང་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ལམ་སྟོན། ང་ཚོ་གཞྱིས་
ཆགས་ལ་འགོ་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ཀྱི་གསར་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་ཆ་དེར་སེབས་དུས་རེན་པ་ཆགས་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། གསར་འབྱོར་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ཐོ ག་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་གང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སང་ལ་བུད་མེད་ལོ་ན་ཆུང་བ་ཚོ་ལ་ཆ་རེན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་མཁན་རེ་ཟུང་རེ་
གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་བགོ་གེང་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་དེ་
ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ལོ་ལྟར་སྟོན་ཐོག་འདེབས་ལས་ཆེད་དུས་ཐུང་སེད་མེད་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་གྱི་སོར་

ལ་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་བྱུང་། ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ས་གནས་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་མཐུན་རེན་སྒྲུབ་ཐུབ་མྱི་
འདུག སོ་སོ་རྒྱུན་དུས་ནས་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་གནས་ནས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། མྱི་མང་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་
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ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བུ་ལོན་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་དོ་བདག་སོ་སོ་ཁག་འཁུར་གཉྱིས། དེ་ལ་ཡང་དཔང་རགས་མྱི་གཉྱིས།

མདོར་ན་ཁྱོན་བསོམས་མྱི་བཞྱི་འཁྱིད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་མཁན་
མྱི་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ཁག་འཁུར་མྱི་བཞྱི་འཁྱིད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་རེད་བཞག དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མཁན་
ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ན་གཡར་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། དཔལ་འབྱོར་མེད་མཁན་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་
ཞྱིག་ལ་ཁག་འཁུར་མྱི་དེ་འད་མང་པོ་འཁྱིད་དགོས་ན་དཀའ་ངལ་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་རེད་བཞག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དེ་འད་ཞུ་

མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབེལ་རེད།
རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ནས་གཡར་པ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་ཞྱིག་ལ་སོ་སོར་ཁག་འཁུར་གཅྱིག་དགོས་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན། བུན་ལོན་
འབུམ་གཉྱིས་གཡར་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་གཉྱིས་ནས་ཁྱི་གཅྱིག་མྱི་ཁོ་རང་གྱི་མྱིང་ལ་དངུལ་བཅོལ་ནང་བཞྱིན་བཞག་ནས་མ་ར་

འད་བོ་ཞྱིག་བཞག་རྒྱུ་ཆེད་དུ་གནང་གྱི་འདུག དེ་འད་བོ་གནང་ཐུབ་ན་འད། གང་ལྟར་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་

ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ལེན་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།
བྱས་ཙང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ལ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག འདྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་སོར་ལ་རེད། འདྱི་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་བསད་ཀྱི་ཡོད།

ད་ལྟ་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བསད་དུས། ཞྱིབ་འཇུག་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་ངས་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྱི་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ལབ་ན། ལོ་བཅུ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་གནང་
སོང་། དེའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་དམ། དེ་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་

བརན་གནང་ཐུབ་དོན་སན་ཐོ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་གྱི་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་

སོང་། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཞྱིང་ཁ་འདེབས་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་སྟོང་པ་ལྷག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ལོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཞྱིང་ཁ་ལ་དོ་སྣང་སེབས་ནས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་ཡོད་རེད་
གདའ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕག་

རོགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག་བསམ་གྱི་འདུག ཉེ་ཆར་བཀའ་བོན་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་
ལ་ངས་སེར་ལ་དེ་འད་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གལ་ཏེ་བྱུང་ན། གཞོན་སེས་ཞྱིང་ལས་འདེབས་མཁན་ཚོ་དང་ཟུར་དུ་ཐུག་ནས་

དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་གསན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ཁོང་ཚོས་རྒྱུན་དུས་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་ས་མྱི་འདུག
ང་ཚོར་དོ་སྣང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་གསུང་དུས། ད་རེས་བཀའ་བོན་ཟུར་དུ་མཇལ་གནང་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ང་ཚོས་འདོད་
པ་ཚིམས་པ་འད་བོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་རག་སོང་ལབ་ནས་འདོད་པ་ཚིམས་པ་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དངོས་གནས་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག དོ་སྣང་གནང་སོད་མཁན་ཚོ་ལ་ག་ཚོད་རོགས་པ་གནང་ན་ཡག་པོ་རེད་བཞག་བསམ་གྱི་འདུག ཞྱིང་
ཁ་སྟོང་པ་ལྷག་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་འདེབས་ལས་ག་ཚོད་མང་བ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གཞོན་སེས་ནང་ལ་འདེབས་མཁན་མེད་པའྱི་

དཀའ་ངལ་མང་བ་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་འདེབས་མཁན་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་མྱིག་དཔེ་བྱས་ནས་རོགས་སོར་གནང་ཐུབ་ན། ཁོ་རང་
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ཚོ་བརྒྱུད་ནས་གཞོན་སེས་མང་བ་ཞྱིང་ལས་ལ་དབྱྱིངས་སེབ་རྒྱུ་འདྱི་ཆགས་རྒྱུ་འདུག དེ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་
བཞེས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ལོ་མང་པོ་ཞུས་བསད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ང་རང་ཚོའྱི་སོད་ས་ས་གནས་ལ་ཁང་

སྟོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ངས་སོན་མ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁང་པ་དེ་ཚོ་མར་ལུག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུས་ཡྱིན་ཏེ། ཉེ་བའྱི་ཆར་བཀའ་བོན་ཕེབས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་སོང་། ངའྱི་རེ་བ་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་

སྟོང་པ་ལྷག་པ་དེ་ཚོ་མེད་པ་བྱས། ཁང་པ་འགའ་ཤས་མྱི་སོད་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
གང་འད་བྱས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གནང་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་དགས་ཡོད་ནའང་ཕྱི་མ་དགས་ནས་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་

ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་བཞྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་འདྱི་གནད་འགག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་
ལྟའྱི་ཆ་ལ་བཙན་བྱོལ་གྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཚོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ online བྱེད་རྒྱུ་རེད་འདུག དེབ་སེལ་

དང་ཕར་འགངས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དེ་ཡྱིན་དུས། དེ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བྱེད་སྟངས་
མ་ཤེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེད་བཞག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་

སོར་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་བྱས་ན། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། མ་རེད་མ་
རེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལགས་སོ་གསུང་དང་།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མ་གྱི་ས་གནས་ལ་ལམ་སྟོན་དང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་དུས། ངས་ག་རེ་ཞུས་འདོད་བྱུང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་ཞྱིག་ང་རང་མ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་མ་
གྱིར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག་ལབ་ན། ཁྱེད་རང་བོད་པ་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་ན་ཛ་དག་རེད་བཞག སང་
ཉྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། གནམ་གྲུའྱི་འཛིན་ཉོས་ཚར་ཡྱིན། གནངས་ཉྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ལབ་ནས་དེ་ལ་ཚང་མ་ཡོང་བྱས་ནས་དེ་འད་

བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་དངོས་ཡོད་རེད་འདུག ང་རང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་མྱི་ཁ་ཤས་སེབས་སོང་། དེ་འད་རང་ལབ་བསད་ཀྱི་
འདུག ཉོས ་ཚར་ཡྱིན། ཛ་དག་ཡྱིན། བྱས་ཙང་དེ་རྱིང་ངས་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་ཞྱིག ་ཁྱབ་

ཁོངས་སུ་ཡོད་དུས། མྱི་མང་ལ་མར་ག་རེ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏེ་ང་ཚོ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་

སོན་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དང་སྱིག་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཕ་གྱིར་ས་ས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་ལ་ས་ས་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་པ་ལ་ས་ས་ནས་ཞུས་ན་ཤོག་བུ་རག་པ་དང་འཐོན་
དགོས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ས་རེད། སོ་སོ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཚེས་དེ་སན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་སབས་ལ་ཞུ་དགོས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོ་

ཚེས་འདྱི་ལ་བལྟས་ནས་ཉྱིན་མ་བཅོ་ལྔའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་བྱས་ནས་མར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་ན་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་རེད། ཡར་ཞུ་མཁན་མྱི་མང་ལ་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོ་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མྱི་མང་ལ་ལམ་

སྟོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་བཀའ་བོན་ལ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་ང་རང་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་ལ་ངས་བསར་ཟློས་མེད་པ་བྱེད། དེ་ག་རང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ས་ཁག་གཉྱིས་ལ་འཚང་ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག་ཡོད་རེད ། ས་ཆ་རག་གྱི་མྱི་འདུག གཞུང་གྱིས་ག་རེ་གནང་གྱི་

ཡོད་ནའང་རེད། བགེས་ཤག་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་རེད། ཕ་གྱིར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་
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མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འདྱིར་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཡོད་རེད་ལབ་ནའང་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། ཀོ་ལྱི་གལ་རེད། ཧུན་སུར་རེད། དེ་ཚོར་ས་ཆ་
ཡོད་རེད་བ། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཚང་མ་ཕ་གྱིར ་འཚང་ག་བསོབ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་

འདུག དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཉེ་འགམ་རེད་བ། དེ་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡང་གཞུང་གྱིས་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་ཐུབ་ན། མྱི་གནས་ཐུབ་
རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན། མ་འོངས་པ་འཛུགས་

བསྐྲུན་གནང་དགོས་ན་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སེལ་ཀོབ་ལ་འཚང་ཁ་རྒྱག་དགོས་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཉེ་ཆར་
གྱི་ས་གནས་གཞན་པ་དེ་ཚོ་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་ཐུབ་ན། ས་གནས་གཞན་པ་ལ་མྱི་འབོར་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཐུགས་ཕན་

གསོ་མྱི་ཡོང་ངམ་སམ་པ་སོ་སོའ ་ི རེ་བ་ཡྱིན། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དེའྱི་སོར་ལ་རེད། ངས་མ་འད་
བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོར་སྐུ་ངལ་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོས་འདྱི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་རེད། ད་འདྱི་མེད་པ་བཟོས་རྒྱུ་དང་དེ་
འད་ཟེར་ནས། བྱས་ཙང་། ངས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་པ་དེ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་
ཉྱིན་མོར་ལབ་ནས་མཚན་དེ་ལ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཉྱིན་མོར་ཞེས་ནས་བསྒྱུར་བ་བཏང་ན། ཕལ་ཆེར་གཉྱིས་ཀའྱི་དཀའ་ངལ་

དེ་སེལ་ཐུབ་ས་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ངའྱི་རེ་བ་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་
གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ལ་སྱིར་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་
སོབ་གནང་ཡོད་རེད། མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དང་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་འདྱི་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་གོ་བསྡུར་གནང་

ནས་བྱེད་དགོས་རེད་ལབ་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་སྐུ་ངལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་གཏན་འབེབས་

གནང་ཟྱིན་པར་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། དེ་ཚོར་གལ་གནང་དགོས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག བུད་མེད་ཉྱིན་
མོ་དེ་ལ་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་བཟོ་ཐུབ་ན། གཉྱིས་ཀའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ག་རང་གནང་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་ན། སྐུ་ངལ་སོས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སོ་སོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་
ཤས་མ་བངས་སོན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བྱེད་

ཡོངས་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་སྤུས་དག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་སོང་ཙང་། གོ་སབས་འདྱི་དང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་

རྣམ་པ་ཚོ་དང་སྱི་ཞུ་བ་ཚང་མ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འདྱི་བ་
དེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་ཕག་རོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་ཚར་བ་རེད། གནང་མཁན་ཡང་ལྷག་བསད་
ཡོད་རེད། སོ་སོའ ་ི དྱི་བ་འདྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་ལ་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་ཞེས་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་
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སྱིར་བཏང་ནས་ཉམ་ཐག་ཚོ་ལ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དྭང་ཟུར་ཞེས་ལབ་པའྱི་སབས་ལ། དམག་ཟུར་ཚོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་
ཚོ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་དང་ཁོང་རྣམ་པོ་ཚོ་རྒན་ཡོལ་ཟེར་དགོས་རེད། རྒན་ཡོལ་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་དབྱེ་བ་ཕེ་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས་གཞན་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀར་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ དེ་དང་འབེལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་གངས་ ༥ པ་ནང་ལ་དེའྱི་ནང་གསེས་དྲུག་པ་ལ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་སེ་ནས་ད་ལྟ་གཞྱིས་མྱི་ ༡༠༠༠ ཞྱིག་
གནས་སོས་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གསུང་རྒྱུ་ལ་ ༩༡༤ ཞྱིག་གཞྱིས་སོས་ཟྱིན་ཡོད་གསུངས་འདུག དེའྱི་ལྷག་མ་
རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་སུད་ཀྲ་འཚོང་མཁན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ལྡྱི་ལྱི་ལལ་ཀྱི་ལ་ཁོམ་ས་ ༡༣༠ ཡོངས་རྫོགས་མེ་ཤོར་ནས་ཐལ་ལ་འགྱུར་བའྱི་

གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆེད་དུ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་
འབུམ་ ༡༥ ཞྱིག་གནང་ཡོད་རེད། ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་བསོམས་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་
བཞྱིན་བྱས་ནས་འབུམ་ ༨༦ བྱུང་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱིའྱི་མངའ་སེ་ AAP ནས་ཁོམ་ས་རེ་ལ་
འབུམ་རེ་བྱས་ནས་ཁྱོན་བསོམས་འབུམ་ ༡༣༠ གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སུད་ཀྲ་ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ས་གནས་ ༡༨༣ ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཞལ་

འདེབས་བསྡུ་རུབ་བྱུང་བ་ནས་འབུམ་ ༤༣ ལྷག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ད་ལོ་ང་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ ludhiana
ལ་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕེབས་ཡོད་

རེད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཡང་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་ལྡྱི་ལྱི་ Lal Quila ཁོ་རང་ཚོའྱི་བུ་
ལོན་མང་པོ་ཞྱིག་ Ludhiana la ལ་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུས་བཞུགས་ཐོག་ལ་ lala མཉམ་དུ་

གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བུ་ལོན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཞྱིག་ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་རེད། ངའྱི་དྱི་བ་
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁོ་རང་ཚོ་གོང་གུད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ལྡྱི་ལྱི་ Lal Quila སུད་ཀྲར་འཚོང་མཁན་གྱི་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ། མཉམ་འབེལ་སོར་ལ་རེད།
མཉམ་འབེལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མཉམ་འབེལ་འདྱི་ས་གནས་མངའ་སེ་སོ་སོའ ་ི ཁྱིམས་ལ་

དེབ་སེལ་བྱས་ཡོད་ཙང་། འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ༡༩༦༦ དང་ ༡༩༧༦ ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་བཙུགས་
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པའྱི་སབས་ལ་མཉམ་འབེལ་འདྱི་རང་བཞྱིན་མཉམ་དུ་བྱུང་བསད་ཡོད་རེད། མ་གཏོགས་མཉམ་འབེལ་བཙུགས་དགོས་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག་དང་མཉམ་འབེལ་བཙུགས་ན་ཁེ་ཕན་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོར་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ལ་གནས་ཚུལ་གོ་

རོག ས་ཡང་ཡོད་མ་རེད། མྱི་མང་ངོས ་ནས་མཉམ་འབེལ ་ཞེས ་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་ཡོད་རེད།

བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ་༡༥ ཚང་མས་མཉམ་འབེལ་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ ར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། དམྱིགས་
བསལ་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ ཀྱིས་མཉམ་འབེལ་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་རེད། དམྱིགས་བསལ་དེ་

ས་ཡྱིན་ན་མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་འདྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། རང་བཞྱིན་
མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་འགོ་གྱི་ཡོད་རེད། སབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ སབས་ལ་འདྱི་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར། མཉམ་འབེལ་གྱི་ by law བརྒལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་དེ་མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས་རེད། དེ་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་གྱི་དྲུང་ཆེ་
དེ་ཡང་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཁྱེད་རང་དྲུང་ཆེ་བྱེད་ཤོག་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རྱིས་ཐོག་ལ་

མཁས་པ་དང་ཚོང་གྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་དང་ BA དང་ MA མཐོན་མཁན་དགོས་རེད་ཅེས་གསུང་བསད་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་
ཚང་མ་གནང་བ་རེད། མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་འདྱི་ འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་
གནང་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་དྲུང་ཆེ་དེ་ཡང་ BA དང་ MA མཐོན་མཁན་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་སད་ནས་གནང་བ་

རེད། ཡྱིན་ནའང་། མཐའ་མ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་དེ་ཙམ་འགོ་ཡོད་མ་རེད། ད་ག་རེ་
བྱས་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡོད་མ་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་

གནང་བ་རེད། མཉམ་འབེལ་དྲུང་ཆེ་ནྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ MA དང་ BA འཐོན་མཁན། རྱིས་ལ་མཁས་པ་དང་ཚོང་ལ་མཁས་པ་

མ་ཟད་ཟླ་བ་མང་པོ་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་ནས་གནང་པ་རེད། ཆ་ཚང་ཕུལ་བའྱི་རེས་སུ་མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེ་
ལྟར་འགོ་ཡྱི་མེད་ན་ག་རེ་བྱས་ནས་འགོ་གྱི་མེད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་

རེད་དམ། མཉམ་འབེལ་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། མྱི་མང་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་ཐོག་ལ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་

དམ། གང་ལྟར་ལན་དེ་སྣ་ཚོག ས་བསོན་གྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཞྱིག ་བཟོས ་གནང་པ་རེད། སྱི་
མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་རེ་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ཡྱིན། རེ་བ་བརྒྱབ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དཔལ་འབྱོར ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་གྱི་སེ་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་སོ་བརྒྱབ་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁེ་འབབ་ཆེ་ཤོས་དང་ཡོང་འབབ་ཆེ་ཤོས་

གཉྱིས་སང་ཏོག་གསོལ་མགོན་ཁང་དང་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་དེ་གཉྱིས་མཉམ་འབེལ་ལ་བཞག་པ་རེད། དེ་གཉྱིས་མྱི་
སེར་ལ་མ་བཙོང་ནས་མཉམ་འབེལ་ལ་བཞག་གནང་བ་རེད། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ ་ནས་ག་རེ་གནང་གྱི་

ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་ཆེན་ནང་

ལ་ཕེབས་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་སན་ད་

ར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འབས་འཐག་ machine ལས་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལས་བསོམས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འབུམ་ ༡༥༧ ཡྱི་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ཚར་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
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གསུངས་པ་ལྟར་ན། འབས་ཐག་ machine འདྱིས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འབས་སོག་ཊོན་གཉྱིས་ནས་གསུམ་བར་འཐག་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ལྟར་གསུང་དུས། འཆར་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་། སེམས་འཚབ་གཅྱིག་ག་རེ་ཡོང་གྱི་

འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་འབས་འཐག་རྒྱུའྱི་སོག་དེ་གང་ནས་ཡོང་གྱི་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ས་

ཆ་ Acre ༤༠༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གལ་སོག་ཆ་ཚང་ལ་འཐག་པ་ནའང་ཉྱིན་མོ་ག་ཚོད་ཀྱི་རྱིང་ལ་འདང་གྱི་རེད་དམ། དེ་
བཞྱིན་མངའ་སེ་སོ་སོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Control Ration རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། སོན་
མ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འབས་ཚུར་ཉོས་ནས་ཕར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ཕྱིས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་སོག་ཚུར་ཉོས་ནས་འབས་

འཐག་རྒྱུ་ཕར་སད་ནས་འབས་འཐག་ནས་མྱི་མང་ལ་ Control Ration གནང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འདའྱི་འཆར་
གཞྱི་བསྱིགས་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ནང་འབས་སོག་མང་པོ་འཐག་འགོ་དུས་ཁོ་ལ་ལས་ཀ་ཞྱིག་དགོས་རེད་བ།

མ་འོངས་པ་ལ་ར་བའྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་འབས་སོག་ཉོས་ནས་ཕར་སོག་བཙོང་བ་མ་གཏོགས་འབས་འཐག་ནས་ཕར་བཙོང་གྱི་
ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚོ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་

གྱིས་གསུངས་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་བརན་ལྷྱིང་ཟེར་ནས་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བཅོ་ལྔ་དང་ཉྱི་ཤུའྱི་སོན་ནས་སད་
ཆ་དེ་དག་གོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ BJP གཞུང་གྱི་ smart city བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པས་ smart city མྱི་དགོས། smart village བཟོ་རོགས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་

ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོར་ smart གཞྱིས་ཆགས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལོ་རེར་འགོ་སོང་
གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཏོང་ས་དེ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་དུས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཟེར་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་གོང་ནས་གོ་བསད་ཡོད་རེད། ད་རེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་
ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཙམ་བརན་ལྷྱིང་ཚར་སོང་ཞེས་ནས་བཀའ་ཕེབས་པའྱི་རེ་བ་
ཞུ་གྱི་ཡོད། ད་ནས་ཉམ་ཐག་སོར་ལ་རེད། དེའྱི་སོར་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱེད། ཉམ་ཐག་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དེ་བཀའ་

ཤག་སབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ ཡྱིས་གནང་སྟངས་དེ་རེད་བས། དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་རེད་བས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་ནང་ལ་རླུང་འཁོར་ཡོད་ན་ཉམ་ཐག་མ་རེད་ཅེས་དེ་འད་གསུངས་ཡོད་རེད། ཉམ་ཐག་སྱིད་བྱུས་དེང་རང་ཅག་རེད་པས།

ཡང་ན། འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་སོར་ལ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད་ཉམ་ཐག་ཚོགས་

ཆུང་དེ་ཡར་འགྱུར་བ་བཏང་མར་སྒྱུར་བཏང་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་སུ་
སུ་ཡོད་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་རོགས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དྭང་ཟུར་ཉམ་
ཐག་སོར་ལ་རེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་དྭང་ཟུར་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་གྱི་དངུལ་དེ་དུས་ཐོག་ལ་རག་གྱི་མྱི་འདུག་

གསུང་གྱི་འདུག དུས་ཐོག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་པས། ཡང་ན་ཟླ་བ་བཅད་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་ཟླ་བ་རེ་རེ་གནང་གྱི་
ཡོད་རེད་པས། འདྱི་གང་འད་བྱས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་བས། བྱུང་ན་ཟླ་རེར་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དམྱིགས་བསལ་
གྱི་ལོ་གསར་སབས་ལ་ལོ་གསར་སོན་ལ་གནང་ཐུབ་ན་གང་ལེགས་འདུག དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་གྱི་དངུལ་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
139

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ། བདེ་སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོར་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་

སོང་། དེའྱི་སོར་གྱི་སྒྲུང་འད་བོ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྒྲུང་ཧ་ཅང་རྱིང་པོ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཡར་ལངས་ཡོད་
པའྱི་གང་ཟག་བཀའ་བོན་ལ་བསེབས་ནས་ས་ཆ་དེ་དག་ཤོར་སོང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། ས་ཆ་ཤོར་སྟངས་དེ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་
བཅུའྱི་ནང་ཞྱིག་ནས་ཤོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་དེ་འད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པའྱི་རེས་སུ་བསར་བསངས་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་ཁྱིམ ས་ཀྱི་སང་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད ་མེད ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད ་པ་རེད ། དེ་ཡོད ་མེད ་ལ་མ་ལྟོས ་པར་
Sansthara Dhara དེ་གནས་རྱི་ཞྱིག ་ལ་བརྱིས་ཏེ་ཆུ་རེད་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤ ྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་

དེའྱི་ཆུ་མཛོད་དེའྱི་ལ་ཉག་སང་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཕལ་ཆེར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་གསུམ་སོ་རྒྱུའྱི་ཁང་པ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ཞྱིག་
འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཕེབས་མོང་མཁན་རེ་ཡོད་ན་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེ་འདའྱི་མྱི་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་བར་

དུ་ཡར་སོ་ཡོང་དུས། ལམ་ཁ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡར་རྒྱས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལམ་ཁ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་

ཆེད་དུ་ས་ཁའྱི་སང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཐྱིག་ལས་གཡས་གཡོན་གཉྱིས་ལ་མྱི་ཊར་ ༢༠ སོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚོང་ཁང་གྱི་གནས་
བབ་དེ་ཚོ་མྱི་ཊར་ ༢༠ ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚོ་སར་མྱི་དགོས་པར་བྱས་ཏེ། རྒྱ་གར་གོང་སེ་རང་ལ་སོར་རྒྱུའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་སྱི་རྒྱུ་སེར་སོད་སོར་ལ་རེད། དེ་ཡང་ཁ་
སང་དེ་རྱིང་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་རྱིང་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་གོང་དུ་སན་
གསན་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། སྱིམ་ལ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་སེ་ར་ལྡུན་གྱི་ཁུལ་ལ་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་

སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་གནས་བབ་དེ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཕལ་ཆེར་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ནས་སྱི་བའྱི་ས་
ཆ་ཡར་མར་མྱི་འགོ་སའྱི་ལམ་ཡོད་བསད་པ། གོང་པ་སྟོད་ནས་མར་བརངས་སྨད་ནས་ཡར་བརངས་ནས་འགོ་ས་ཁྱོན་ནས་

མེད་པ་བཟོས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེར་དཔག་པའྱི་ས་གནས་སོ་སོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཁྱིམས་ཀྱིས་
ཉེས་པ་བཏང་ནས་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་རེད། དེང་སང་རྒྱ་བསེད་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོ་དུས་མྱི་འདས་གོང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕུང་

པོ་བཏོན་སའྱི་ལམ་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་རོག་ག་བཤད་རྒྱུ་གཅྱིག་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་གོང་པ་སོ་སོས་དགོངས་པ་མ་
བཞེས་ནས་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཐོག་མར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་སབས་ལ་འགོ་
སའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་རཇ་པུར་མཉམ་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེར ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག ་ཡོད་རེད། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་ལ་

ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་བོ་མ་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དག་པོ་ཞེ་དག་གཟྱིགས་པ་དེ་
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འད་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་རོག་ག་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་སོད་མཁན་ཡྱིན་དུས་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ། དེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཁྱུག་ཙམ་ཕར་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་གཟྱིགས་པ་དང་གསན་པའྱི་གནས་
ཚུལ་དེར་དངོས་སུ་ལག་པ་འཆང་ཡོང་དུས། ལག་པ་འཆང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བསད་མ་བསད་ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ཁོ་རང་ཚོས་རཱཇ་པུར་མཉམ་ལས་དེ་བཟོ་གྲྭའྱི་ངོ་བོ་ལས་བཟོ་གཞྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཕར་བསྒྱུར་རོགས་གྱིས། འདྱི་བཟོ་

གྲྭའྱི་སང་ལ་གནས་མྱི་དགོས་པ་བཟོ་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། བཟོ་གཞྱིས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཀང་ཆ་

རེན་དོན་ཚན་གསུམ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས་དེ་ཁོང་ཚོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཆ་རེན་དོན་ཚན་གསུམ་དེ་ཚོགས་པ་དེ་དེབ་སེལ་བྱེད་པར་བུད་མེད་ཀྱི་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭ་

ཞེས་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ནས་དེབ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ནས་དེབ་སེལ་བྱས་བཞག་པའྱི་བཟོ་གྲྭ་དེ་ཡང་ན་ནྱིང་

ཁུངས་འཁྱོལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལ་སན་གསན་ཞུས་ནས་སོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དེ་སོ་
མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་ལས་དོན་གྱི་སན་སེང ་ཞུ་དགོས་ས་དེ་དེབ་

སེལ་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་ཁ་འབུལ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ལོ་བསྟུད་མར་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་མཐའ་
མ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉེས་པ་ཕོག་རྒྱུ་དང་། བཟོ་གྲྭ་སོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་དགོས་པ་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་རེད།

ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཟོ་གཞྱིས་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བར་ཆ་རེན་དོན་ཚན་གསུམ་ཞྱིག་ཡོ ད་རེད། དེ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཁས་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་བཟོ་གྲྭའྱི་མྱིང་དེ་སོ་ཡང་རྒྱག་མྱི་དགོས་པར་གནས་ཐུབ་པ་དང་། དེའྱི་དབང་གྱིས ་བཟོ་གྲྭ་དེ་ཡང་བཟོ་གཞྱིས་ཀྱི་ངོ་བོར་

གནས་ཐུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས། གོ་རྒྱུ་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རེ་ཟུང་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་འད་ཞྱིག་བསྟན་ནས་
བཟོས་བསད་པ་རེད་མ་གཏོགས་མྱི་མང་ཆེ་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འདོད་པ་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་གསལ་བོ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག སོང་ཙང་
དེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སང་ལ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་རེས་ལ་
ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།

མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ས་ཆ་གཅྱིག་ག་སྱིག་བྱས་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་

པ་དེར་ད་ལྟ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་རག་རྒྱུ་ཏན་ཏན་མེད་དུས་ PRM ཡྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་ས་ཆ་དེ་
ཧམ་བཟུང་སོགས་བྱས་ཏེ་ཤོར་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ལྕགས་རྱི་ཞྱིག་བསོར་ནས་བཞག་ཡོད་
རེད། དེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུར་དངུལ་འདང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་ཚོ་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། མ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། ཐོབ་པ་ཡྱིན་

ན་འཐོབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། ཅེས་དེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ས་ཕྱི་མང་པོ་
ཞུས་ཡོད། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་མ་ཐོབ་པའྱི་གོང་ལ་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་དེ་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་
ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ས་གནང་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ཚང་མ་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་སུ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བར་ལམ་བདུན་
ཅུ་དོན་དགུ་བརྒྱད་ཅུ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དེ་ཧ་ཅང་དམ་པོ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་
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དེ་དག་ཐོག་མའྱི་ཆར་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དེ་ཚོ་ཤྱིང་ནགས་མྱིན་པར་བསྒྲུབས་ནས་མྱིང་བསྒྱུར་མ་

ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་ལྷག་བསད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་མོན་གྷོ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ན་ནྱིང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཛད་སོར་དབུ་བཞུགས་

ཀྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ཀྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱིས ་ས་ཆ་དེའྱི་བདག་པོ་དེ་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་མྱི་ཚོ་དེར་
སབས་བཅོལ ་ལ་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ས་ཆ་དེ་དཔྱ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ Revenue Department ལ་ཚུར་གནང་།

Revenue Department ཡྱིས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ CTRC ལ་ཚུར་གནང་། དེ་ནས་CTRC ཡྱིས་ད་ལྟ་

ཞྱིང་ཁ་སུས་བདག་ཏུ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕར་ Sub list བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཐག་ཆོད་པ་
རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ ་ི ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལན་
འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཕེབས་བསད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག འཕྲོས་དེ་གསུང་གནང་
རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཞྱིང་པ་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཀྱི་སོར་དེ་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མོན་གྷོར་
ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རེད། ཧུན་སུར་ལ་ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་ ༦ ལ་ས་གནས་རྫོང་དཔོན་དང་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཆ་

ཚང་འཛོམས་ནས་ཧུང་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་ཆ་ཚང་གཙང་མ་བཟོས་ཚར་བ་

ཡྱིན། ད་ལྟ་ལྷག་བསད་པ་དེ་ལུགས་བསམ་དང་བདེ་སྱིད་སར་གསོ། ཀོ་ལྱི་གྷལ་བཅས་གསུམ་དེ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་
ལས་ཛ་དག་པ་ས་གནས་རྫོང་དཔོན་གྱིས་འགན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལས་ཁོང་ཐུགས་ཁལ་ཆེ་བར་

ཆགས་ནས་ཉྱིན་རེར་ཧ་ལམ་ཁ་པར་ཐེངས་རེ་འབྱོར་གྱི་འདུག་ཟེར་ན་ཧམ་པ་ཡྱིན་འགོ་མ་གཏོགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མགོགས་ཙམ་
བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ནས་ས་གནས་ནས་ཀང་ཐོ་བསྡུ་དགོས་པ་མྱི་འདྱི་ག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་

ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་རྱིང་ཐོ་ཡར་གང་ཕུལ་བཞག་པ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་སད་རྒྱུའྱི་

ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དེ་རྱིང་དེ་ཁུངས་ལྡན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་དབང་གྱིས་རེས་མ་ས་ཐོ་
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ལག་འཛིན་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཐོབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དུས་

ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགང་ཕྱིན་ཡོད་ཀང། གང་ལྟར་རྱིང་པོ་མ་འགོར་བའྱི་ནང་ལ་ཐོ་དེ་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ཧུན་སུར་ཆ་
བཞག་ན་ཧུང་སུར་ལ་ས་ཆ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དེ་རྒྱ་གར་གོང་གསེབ་ཀྱི་ Block གང་
དང་གང་གྱི་ནང་དུ་འཁེལ་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་མཚམས་ར་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། གོང་སེ་ N དང་ O ཡྱིན་ན་ནྱི་གོང་སེ་མཐའ་

ལ་ཕར་ཆགས་ཡོད་རེད། A དང་ B སོགས་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོས་བོད་པའྱི་ས་ཆ་
དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁོངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་དེ་ Digital བཟོས། དེ་ནས་རེས་མ་ས་ཆ་ཧམ་ཟོས་བྱས་པ་

སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ GPS ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་དེའྱི་ས་མཚམས་གང་དུ་རེད་འདུག སུའྱི་ཁོངས་
སུ་རེད་འདུག དེ་ཚོ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ནས་ཆ་ཚང་ཁ་གགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། Block སོ་སོའ ་ི ས་
ཆའྱི་ཨང་གངས་དེ་ཆ་ཚང་ DC ཁོ་རང་ཚོས་མཚན་ཐོ་དེ་ཆ་ཚང་འབྱོར་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་དེ་ས་

གནས་ལ་མར་ཡོང་། ས་ཆ་དེ་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་པའྱི་ Number དེ་ཆ་ཚང་སད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མྱི་རེ་རེ་ལ་ས་ཐོ་ལག་
འཛིན་རག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དེ་རག་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེའྱི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་

རེད། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིང་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ས་བོན་དང་ལུད། ཡོ་བྱད་གང་ཞྱིག་ཉོ་དགོས་ཡོད་ཀང་གོང་ཚད་
ཆག་ཡང་གྱི་ཐོག་ནས་ཉོ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ནས་སྟོན་ཉེས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སབས་སུ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་

གྱི་ཨང་གངས་དེ་སད་ནས་ས་ཆ་འདྱི་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་སྟོན་ཉེས་འདྱི་ཙམ་ཤོར་འདུག་ཅེས་ལབ་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྟོན་ཉེས་
ཀྱི་གྱི་གུན་གསབ་ཚད་གཞྱིར་གཏན་འབེབས་གང་ཡོད་བསད་པ་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་

འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་གང་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཁང་ནས་བུ་ལོན་ལན་
ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། ང་ཚོས་ནང་དོན་ཡར་སན་གསན་ཞུས་པ་ལྟར་བྱས་ན་ས་ཐོ་ལག་
འཛིན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་ལན་ནས་ལས་གཞྱི་གཞན་སྒྲུབ་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་སྐྲུན་ཡོད་རེད་ཀང་། དེར་ད་ཆ་གསལ་ཁ་
ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དོད་མ་སོང་། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

འབོད་སྐུལ་གྱི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཤག་ས་གནས་ཁག་ལ་ཐབས་སོ་པོ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚོར་ཡར་རྒྱས་དགོས་

པའྱི་སོར་གསུང་སོང་ཡང་། དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དབུས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་བསྡུར་ན་ས་གནས་ལས་བྱེད་གངས་འབོར་ཉུང་ཉུང་
རེད། གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ཁང་གོང་དང་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ནས་ཏོག་

ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་འཕྲད་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་ཀང་། ས་གནས་ལས་ལྷག་པ་དབུས་རང་གྱི་
ལས་བྱེད་ལའང་ལས་ཤག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྱེད་བརྒྱ་

ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གོང་གསེབ་ཁག་ལ་བཞུགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་སེས་པ་ཕོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སོན་ཅྱི་ཡོད་མ་རེད། བུད་མེད་ལོ་
ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་གོང་གསེབ་ནང་ལ་སོད་དགོས་དུས་དེང་སང་རྒྱ་གར་གྱི་བ་ཆེན་མང་པོ་ཁྱིམས་ལ་སྦྱར་བ་དང་། དེ་འདའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་གོང་གསེབ་ནང་ལ་བུད་མེད་ཁེར་རང་སོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ངལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་
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ཡྱིན་དུས། དེར་བཀའ་ཤག་དང་གཙོ་བོ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་

ལས་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གངས་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཤག་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཆ་ཚང་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཚར་གཅྱིག་ཞུས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་ Nelamanglam གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། དེར་མ་འགྱིགས་མ་འཐུས་པ་དང་། དེའྱི་

ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱིས་མ་འཇོན་པ་སོགས་གསུངས་བ་དེ་ངས་ཁ་སང་གང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ན། ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་པའྱི་
སབས་སུ་མྱི་ཡྱི་སོད་པ་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོར་འཛིན་སོང་གནང་རྒྱུར་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ཡང་
ཕ་གྱིའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ས་གནས་ཀྱི་འགན་འཛིན་སོགས་ནས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་སོབ་སྟོན་བྱས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བརེན་ནས་

དེང་སང་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཆགས་བསད་ཡོད། སོང་ཙང་ཕ་གྱིའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་བར་དུ་སོབ་ཐོན་པ་
གངས་ཆྱིག་སྟོང་ཙམ་བྱུང་ནས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་ཡོད་ཅེས་ཁ་སང་དེ་ཞུས་ནས། འདས་པའྱི་རྱིང་ལ་ཡག་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་
དེང་སང་ཡར་རྒྱས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ངས་བསྟན་པའྱི་ཁུལ་རེད།

དེ་ནས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་བོ་དང་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་

འདུག་གསུང་བ་དེ་ Online ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་རང་རེད་བསད་ཡོད་རེད། དེ་གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ལ་ནྱི་ལས་ས་པོ་

རེད། Computer ནང་ལ་ཕྱིན་ Click འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱས་ནས་ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བསངས་ནས་བཏང་གཞག་རྒྱུ་
དེ་རེད། འོན་ཀང་མྱི་ཤེས་མཁན་ལ་ནྱི་དེ་ཧ་ཅང་མགོ་རོག་པོ་ཆགས་ནས་གུ་དོག་པོ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག་ཀང་གང་

ལྟར་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་དེང་སང་མྱི་ཚང་མའྱི་ཕག་ལ་ Iphone དང་ Internet མེད་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་
ནང་གཟྱིགས་ཙམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ནང་འགོ་སྟངས་གང་ཆགས་ཡོད་མེད་ཚང་མ་མ་མཁྱེན་པ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་

མཁྱེན་མཁན་ཚོས་མ་མཁྱེན་པ་ཚོར་སོབ་གསོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མ་ཤེས་པ་ཚོ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ལའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྱད་
པར་འགོ་ཡྱི་རེད།

ས་གནས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་པར་དཀའ་ངལ་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་མ་ཐོབ་པའྱི་དབང་

གྱིས་མྱི་ཚེ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ས་གནས་དེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མྱི་
ཞྱིག ་ཡྱིན་ཕྱིན་དེར་རྒྱབ་གཉེར ་སད་དགོས ་པར་བཀའ་ཤ ག་གྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས ་ནས་ས་
གནས་ཁག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ས་རེས་མང་པོ་བཏང་ཡོད་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་རྒྱབ་གཉེར་དེ་སད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོ་རག་མ་རག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ས་གནས་ཁག་ལ་བསར་དུ་ལམ་སྟོན་
ཕུལ་ཆོག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་ཆེས་མཐོའ ་ི ཉམ་ཐག་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་དེའྱི་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་

སན་ཐོ་འབྱོར་བསད་ཡོད་རེད་ཀང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་དང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་

ལས་དོན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དང་བདེན་ཞྱིག་ར་བ་རང་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དང་། དཔེ་མཚོན་དུ་ཨ་མ་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་
ཡོད་བསད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་བགངས་གནང་སོང་། སབས་དེ་དུས་ང་ས་གནས་དེར་ཡོད་པའྱི་སབས་ལའང་དེར་གཅྱིག་ལྟ་ཐུབ་ན་
144

ཞེས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། དེར་བཅར་བའྱི་སབས་ལ་བུ་མོ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་

ཐོན་ཚར་ཙམ་རེད་འདུག བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་ལོན་ཡོད་དམྱིགས་གསལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ལོན་
ཡོད་མེད་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སོན་ལ་ཡར་སན་གསན་ཞྱིག་ཞུས་ཤོག ཡར་མཐོ་སོབ་ཏུ་འགོ་རྒྱུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལོན་ཡོད་ན་
ནྱི། སོབ་ཡོན་རག་གྱི་རེད། དེར་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ལོངས་མ་ལོངས་བྱས་ནས་ཆ་རེན་མ་འདང་ན་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་

དམྱིགས་གསལ་གཏོང་རྒྱུ་འདུག་པས། མཐའ་ན་དེ་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ Diploma course སོབ་ཡོན་སད་ནས་གཏོང་རྒྱུ་
ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། བུ་ཆུང་བ་དེ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་

གཞྱིར་བཟུང་ལོ་བརྒྱད་ལ་སེབས་འདུག གཟུགས་པོ་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ལོ་བརྒྱད་དགུ་ཚད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་
ཧ་ལས་པའྱི་གཟུགས་སྟོབས་ཆེན་པོ་འདུག ཁོ་རང་གྱི་འདོད་པར་གང་འདུག་ཅེ་ན་དམག་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་དཔེ་མྱི་
སྱིད་པའྱི་ཆེན་པོ་འདུག འོན་ཀང་ཁོ་རང་ལ་ཆ་རེན་གང་འདང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེ་ན་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཐོན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་

རེད་ཀང། ཁོ་ལ་ R.C དེ་མྱི་འདུག ལོ་མ་ལོན་པ་ཡྱིན་དུས་ R.C བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་ཁྱོད་རང་

སོབ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརོན་གྱིས་ཤོག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་ནས་བུ་དེར་ཟླ་རེར་སོར་ཆྱིག་སྟོང་ཙམ་གྱི་གསོལ་རས་
ཀང་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་ནས་སབས་དེ་དུས་ང་ཚོས་བསགས་བརོད་གནང་དགོས་པ་ཡང་ཆགས་སོང།

དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་དེ་ལྷོ་སྱི་བརྒྱུད་ནས། ལྷོ་སྱི་དེ་དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་རེད། ལྷོ་སྱི་ལ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཟྱིན་པ་དང་ལམ་སེང་ R.C བཟོ་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གྱིས་ཤོག ཁོ་རང་ཡང་དེ་དུས་ཤྱིག་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་སེབ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ཐོན་པ་
དང་ R.C དེ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དམག་སར་ལ་གཏོང་བར་ལུས་ཀྱི་ན་ཚའྱི་དབང་གྱིས་ཆ་རེན་མ་འདང་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་
རེད་མ་གཏོགས་དེར་ཚུད་པར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད།

དེ་ནས་ཨ་མའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་ཀྱིས་གསུངས་བ་བཞྱིན་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཀྱི་དབང་གྱིས་མྱིག་གྱིས་

ཀང་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་སབས་དེར་སེབས་པའྱི་སབས་ལ་མོ་རང་བྱང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་བསལ་འདུག མོ་
རང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཆ་ཚང་འཕྲལ་དུ་ཡར་ཐོངས་ཤོག ང་ཡར་སེབས་པའྱི་སབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོ་ཚོགས་ནས་གནས་
སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ར་བའྱི་ས་གནས་ནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཡར་སན་ཐོ་ཞྱིག་འདྱིར་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། དེ་སེབས་པ་དང་འདྱི་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁུངས་སུ་བླུག་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་ན་ཞེས་ང་ཚོས་བླུག་རྒྱུར་ག་སྱིག་ཆ་ཚང་

བྱས་ནས་བསད་དེ་སྒུག་བསད་ཡོད་དུས་ད་ལྟ་རད་གཅོད་བྱེད་ཡོང་དུས་མར་ནས་ལོ་རྒྱུས་དེ་ད་ལྟ་ཡང་འབྱོར་ཐུབ་མྱི་འདུག
དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གཅྱིག་ནས་མ་གའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་འཕོ་འགྱུར་ཞྱིག་ཕྱིན། དེ་ནས་དུས་ཚོད་གང་ཡང་མ་ཕྱིན་གོང་
ནས་ཁོ་རང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་དང་གསར་བ་སེབ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་ས་རེད།
ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་རད་གཅོད་བྱས་ནས་འགོ་ལོ་སོད་ལོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ནང་མྱི་བཟའ་ཟླ་ཁ་བལ་ཕྱིན་པ་དང་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གཟྱིགས་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ང་ཚོ་མོན་གྷོ་ཡྱི་ས་གནས་ཀྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བསར་ཞྱིབ་ཕྱིན་ཚར་ཡོད་མེད་གསལ་
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པོ་དན་གྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཕྱིན་ཚར་མེད་ན་ང་ཚོས་ཉྱི་མ་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་བར་ཏན་ཏན་
གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེ་སོན་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དེ་རྱིང་ང་ཚོས་ཉམ་ཐག་

བསར་ཞྱིབ་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཟུར་དུ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མར་གཏང་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ས་གནས་གང་ལ་གཟྱིགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་རང་གཉྱིས་ཀང་ས་གནས་ཀྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་

དངོས་སུ་འཛུལ་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་དང་མ་ཚུད་ལྷག་བསད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་
ཁྱད་པར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཤོར་ནས་བསད་ཡོད་ན་དེ་ང་ཚོས་ལས་དོན་མ་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་

ཡྱིན། སོང་ཙང་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་མྱི་འདུག་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་ཆོག་པར་གྱིས་
ཞེས་སན་གསན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།

དེ་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་ར་བའྱི་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་བསད་པའྱི་སང་ལ་གཙང་ས་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་

ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་བུད་མེད་དང་གཞོན་ནུ་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་གནང་

སོང་། དེ་རྱིང་ཚོགས་ཐོག་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ས་གནས་བུད་མེད་གཉྱིས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་
ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བུ་མོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་རེས་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་

གནང་སོང། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་དེ་རྱིང་འདྱིར་སན་གསན་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིགས་པ་ཅྱི་མྱི་འདུག བར་ལམ་ཉེ་ཆར་
ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ལ་ང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཡོད། དེ་དུས་ང་ལ་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་གང་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན།

ཁྱེད་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་ཚོས་བུད་མེད་ལོ་ཆུང་དེ་འད་ལ་འདམ་ཀ་མང་པོ་སད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་
དགོས། འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་ལ་ Southern Star ཟ་ཁང་ངམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཤོག་ཅེས་

ལབ་ནས་མར་བསེབས་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག རེ་ཟུང་བཏང་ཐུབ་པའྱི་དབང་
དུ་བྱས་ཀང་ཁ་སང་སོན་མ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདྱི་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གནམ་གྲུའྱི་ནང་བླུགས་ནས་གནམ་གྲུ་ལ་
དྭགས་ལ་བབ་འདུག་ཅེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སན་གསན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མགོ་བདེ་
རེ་ཟུང་གྱིས་སོ་སོ་སེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་བུད་མེད་ལོ་གཞོན་མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་
རྒྱ་མེད་མཁན་དེ་འདའྱི་རྱིག ས་ལ་མགོ་སོར ་བཏང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང ་གྱི་ཡྱིན ་མདོག ་མདོག ་བྱས་ནས་ཁྱིད ་བཞག་པ།

གནས་ཚུལ་བདེན་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཀང་ཉེ་ཆར་རང་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་ནས་ Iran ལ་བཏང་དེ་ནས་མཚན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་གོམ་པ་
སོས་ནས་ཆུ་ཡྱི་ཁ་ནས་བྱེ་མའྱི་ནང་ནས་མཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕྱིན། ཉྱིན་གུང་ཤྱིང་ནགས་ནང་ལ་གབ་དགོས་པའྱི་གནས་

ཚུལ་འོག་མཐར་ཁ་ཆེའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་སེབས་ནས་ད་ལྟ་ཉེན་ཁའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་བདེན་གྱི་
ཡོད་མེད་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ལྟར་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོང་གྱི་

ཡོད་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ནང་སྱིད་གཅྱིག་
པུས་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུ་བསྟན་ནས་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྟོན་ཐོག་འདེབས་ལས་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བུ་ལོན་ལེན་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་

ལམ་དེ་ཁག་པོ་རེད་འདུག ཉམ་ཐག་གཅྱིག་གྱིས་ཁག་ཐེག་མྱི་བཞྱི་འཁྱིད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཀང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་བུ་ལོན་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་སྟབས་བདེ་རུ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ཁག་ཐེག་
པ་གཅྱིག་གཉྱིས་བཞག་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་བུ་ལོན་ཕར་གཡར་བཞག་པ་དེ་ཚུར་ཏག་ཏག་རག་པར་བྱེད་རྒྱུར་ཡང་

འགན་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ལེན་མཁན་ཁོ་རང་རང་ཡོང་ནས་ས་ཡྱིག་ཅྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཐོན་ཕྱིན། རེས་མ་ཁོས་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན་

ཁུངས་འདེད་ས་ཁྱོན་ནས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་བཟོས་པའྱི་ཁུལ་རེད། དེས་ཀང་དཀའ་
ངལ་ཞེ་དགས་སད་ཀྱི་ཡོད་ན་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བར་ཁྱད་པར་ཞེ་དག་ཡོད་མ་རེད་ཀང་། ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཀང། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་གྱི་ངོས་ནས་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་སྟབས་བདེ་ པོ་བཟོ་རྒྱུ་འདུག་མྱི་འདུག་ང་ཚོས་ལྟ་ཡྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལོ་བཅུ་ཡྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་བྱས་པ་རེད། ད་ཆ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་འད་ཆགས་ཡོད་

རེད་གསུང་གྱི་འདུག ལོ་བཅུ་ཟེར་དུས་ང་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་བྱས་ནས་ལོ་བཞྱི་དང་ད་ལོ་ལོ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ལས་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག
འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། དེ་རང་གྱི་ང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེ་

ན། USAID ཡྱི་ལས་འཆར་འདྱིའ ྱི་འོག ་ནས་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག ་འདེམ ས་སྒྲུག་བྱས་ཡོད ་རེད །
བདམས་བཞག་པའྱི་ས་གནས་དེ་ཡྱི་ནང་ལ་ཆེད་ལས་པ་ས་གནས་རང་ལ་མར་ཕྱིན། ས་གནས་དེའྱི་གནས་སྟངས་ག་འད་འདུག
གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་རྒྱུན་རྱིང་པོར་འཚོ་གནས་ཐུབ་པར་མྱི་མང་ལ་བསམ་བོ་ག་རེ་འདུག དེ་ས་ཡྱིན་ན་སོན་མ་ང་ཚོ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འགའ་ཤས་གོས ་བསྡུར་བྱས་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་དངུལ་སོང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་ལམ་

ལུགས་གཅྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ལམ་འགོ་རྒྱུག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་ལམ་འགོ་མྱི་རྒྱུག་པའྱི་ར་བ་གང་ལ་ཐུག་འདུག་ཅེས་བལྟས་
ཡོང་དུས་མྱི་མང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་དེ་ལ་མཉམ་ཞུགས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད་འདུག དེ་མྱི་མང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་དུས་མྱི་
མང་གྱི་བསམ་བོ་དེ་དེར་སེབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་རྱིང་གྱི་འཆར་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
སོགས་ཆ་ཤས་ལེན་ཆོག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་འཆར་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་འདོན་པ་སོགས་མྱི་མང་རང་ནས་

འགན་ཁུར་ནས་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལས་ཁུངས་རང་ནས་འགན་བཞེས་ས་ཡོད ་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་འགོ་

བཞྱིན་ཡོད་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་གཉྱིས་པ་དེ་ང་ཉེ་ཆར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་སེབས་པའྱི་ཞོར་དེར་དྲུང་ཆེ་དང་ལྷོ་སྱི་མཉམ་དུ་ཡོད། ང་ཚོ་
མཉམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཧུང་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་དེ་སའྱི་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ས་ཁང་སྟོང་པ་ཡོད་དམ་མེད། ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་བསྡུས་ཡོང་
དུས། ཧུན་སུར་ལ་ས་ཁང་གཞྱིས་ཁང་ལྔ་ཁང་དང་བཅུ་ཁང་ཆ་ཚང་བསོམས་པའྱི་ ༣༧ ཙམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད།

ང་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་མེད་ཟེར་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁ་སང་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས་དོ་བདག་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བཟོ་བཅོས་བཏང་
ནས་བཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། ཡང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོད་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་

པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་རོགས་སོར་བྱས་ནས་ཁང་པ་སོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག་བལྟས་ནས་མར་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་
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ཁང་ར་སེས་ནས་ལྷག་བསད་པ་དེ་ཚོ་མྱི་སོད་ལོ་ས་ཞྱིག་བཟོས་ནས་མར་བགོ་འགེམ་བྱེད་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་

ང་ཚོར་སོན་ནས་ཡོད་རེད། ཧུན་སུར་ལ་གཞྱིས་ཁང་ཁག་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དེར་ཡང་ང་ཚོས་སོར་ཞྱིབ་
བྱེད་ཡོང་དུས་མར་བཏང་ན་ལམ་སང་སོད་ལོ་སའྱི་ཁང་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལས་མྱི་འདུག མང་ཆེ་བ་ནྱི་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་
ཆག་བསད་པ་རྫ་མ་རྱིབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ཡོད་དུས་བཟོ་བཅོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མ་བཏང་ན་སོད་ལོ་

བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཧ་ལམ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་རེད། དེའྱི་ལས་དོན་དེ་ད་
ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་དང་དབྱྱིངས་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་བུ་ལོན་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་

ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོར་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་སན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལོ་རེ་
བཞྱིན་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་དབྱྱིངས་བརླག་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་དེ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སར་བའྱི་ཆེད་དུ་

ལོ་རེར་འབུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཞྱིག་གྱི་བུ་ལོན་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེས་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ལྟའྱི་བར་

དུ་བྱུང་མ་སོང་ཡང་། མ་འོངས་པར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཟེར་བ་
དེའྱི་ལས་འཆར་དེའྱི་འོག་ལ་རྱིམ་པས་ཞྱིང་པའྱི་ཐོག་ལ་བུ་ལོན་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ཙམ་མྱིན་པར་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་གཞུང་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་ཏོག་

ཙམ་སེལ་ཐུབ་ན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་ཚགས་ཚུད་བོ་ཡོང་བར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་

སོང། དེ་ས་ང་ཚོས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་ལྷོ་ཕོགས་སེལ་ཀོབ་ལ་
ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཞྱིང་འབོག་སེ་ཚན་གྱི་ས་ཞྱིང་ཡོད་བསད་པ་དེའྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་བསད་པ་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་མོན་གྷོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཞྱིང་པ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ང་ཚོས་འདེབས་ལས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག གཞུང་གྱིས་བེད་སོད་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཀང་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་བཀའ་སྒུག་ཞྱིག་ང་ཚོར་ཡྱིག་ཐོག་རང་ནས་

ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་ས་གནས་གཞན་པ་ནས་ང་ཚོར་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཡོད། གཞུང་གྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་ཡོད་

ན་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མར་ལས་འཆར་རོམ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཧུན་སུར་ལྟ་བུ་ས་ཆ་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ནྱི་ང་ཚོས་ལས་འཆར་ག་རེ་སྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོའ ་ི སོར་དེར་དཔལ་ལྡན་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་མཐའ་མ་དེར་མཇུག་བསོམས་བཀའ་

སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་ངས་དམྱིགས་གསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་གྱིས།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བོན་གཙོས་

པའྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་བསགས་བརོད་གནང་སོང། དེར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་
སྟངས་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ཁོང་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ Penssion རྒས་ཕོགས་ཟེར་དགོས་རེད་དམ་དེ་རག་བསད་པ་ག་

ཚོད་ཡོད་རེད། མ་རག་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཞྱིག་དྱིས་སོང། ད་ངའྱི་ཤེས་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ༡༩༨༥
སོན་ལ་དམག་ཁང་ནས་དོན་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། Lumpsum ལྟ་བུ་རོག་རོག་ཅྱིག་མ་
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སེབས་པའྱི་སབས་སུ་བསྐུ རྐུུ ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་ཅྱི་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་དང་སོབ་
ནས་མར་གུང་གསེང་དུ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོར་སབས་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་སུ་དངུལ་ཕོགས་གང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ནའང་

མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས ་པར་འད་མྱི་འད་ཞྱིག ་ཡོད་བསད་འདུག དེ་ནས་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཤ ྱིག ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ Pay
commission བདུན་པའྱི་ report གཞྱིར ་བཟུང་བྱས་ནས་ག་ཆ་སར་རྒྱུ་དང་། Penssion སད་རྒྱུ་སོག ས་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བཟོས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་འདུག་ཀང་། ཡང་ང་ཚོའྱི་ ༢༢ དམག་སར་གྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་རག་
གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གང་ལྟར་མཐའ་མ་དེ་དང་དེ་འབེལ་བའྱི་དམག་སར་ནས་དགོངས་པ་ཡོང་བཞག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་

ཁྱིམས་ཁང་ལ་དེ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ནས་ཁྱིམས་ཁང་ནས་མར་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་ཐུགས་

ཐག་ཆོད་ཚར་བ་རེད་འདུག དེ་དངོས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་དམག་སར་དང་དེ་ཚོར་དངུལ་དེ་ད་ལྟ་ལག་པར་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་
ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགག་བསད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་

དམྱིགས་བསལ་ཕར་འགང་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་གནང་རྒྱུ་མགོ་བཙུགས་ཚར་སོང་ན་ང་རང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་བབ་ལའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ཁེ་ན་ཌ་ལ་ Arunachal ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོའྱི་

གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ར་བའྱི་ས་མྱིག་དེ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་རེད། སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་
གྱི་ནང་ནས་དེ་ས་ང་ཚོས་བཏང་ཚར་བ་དེ་ ༩༣༨ བཏང་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ངོ་ཐུག་དྱི་རད་དང་། གཟུགས་བབ་བརག་དཔྱད་བྱེད་
རྒྱུ་ཚར་བའྱི་མྱི་ ༣༧ ཡོད ་རེད ། ད་ལྟ་ས་མྱིག ་ལྷག་བསད་པ་ ༢༥ ཙམ་ཞྱིག ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་རེད ། དེ་ནས་སྱི་ཡོང ས་ཀྱི་

བསོམས་དེ་ང་ཚོས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་ཚབ་ནས་ཁས་མ་བང་བ་དེ་མྱི་ ༤༥ ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཁས་མ་བང་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢
ཕན་ལ་མངའ་སེ་དེར་སོད་མཁན་ཡྱིན་པ། R.C ཡྱི་དུས་འགང་དེ་ལོ་བསྟུད་མར་མངའ་སེ་དེ་རང་གྱི་ནང་དུ་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་
པ། བོད་རྱིགས་གཙང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དེ་དག་མྱི་ཚང་མཁན་འདྱི་ཙམ་བྱུང་འདུག

འགའ་ཤས་ཀྱིས་ Voter Id དེ་འད་བཟོས། ཁོ་རང་ཚོས་མགོ་བདེ་པོ་བྱས་པའྱི་ཁུལ་བྱས། དེ་བཟོས་ཚར་བ་དེ་གཞུང་འབེལ་
གྱི་Computer ལ་ཆ་ཚང་ཡོད་བསད་ཡོད་དུས། གཞུང་ཚབ་རང་ནས་ Voter Id དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་ནས་ཁྱེད་རང་རྒྱ་

གར་གྱི་མྱི་སེར་རེད་ཅེས་ཆ་རེན་མ་གྲུབ་པར་མར་བཏོན་བཞག་པ་དེ་ ༤༥ རེད་འདུག དེ་ནས་ PDS ཡྱི་ང་ཚོའྱི་ Project
འདྱི་རང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་འགན་ཁུར་བཞེས་མཁན་གྱིས་ཆ་རེན་མྱི་ཚང་བའྱི་མྱི་ ༣༤ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་
མང་ཆེ་བ་དེ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ནས་རེད་བསད་ཡོད་རེད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ནས་དེ་འདོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བར་
ལམ་ཁོ་རང་ཚོ་འདྱི་ནས་ཕར་ཐོན ་ཚར་བའྱི་རེས ་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ནས་ Dollar བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བསྡུ་མགོ་
བཙུགས་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་ཀྱིས་གཅྱིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ་ལྷག་པར་དུ་བཀའ་

ཤག་ནས་བཀའ་ཁོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་མང་ས་ནས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཟག་སེར་ཞྱིག་གྱིས་བྱེད་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་
ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འད་ཁོ་རང་ཚོས་སད་རྒྱུ་མེད་ཅེས་མ་སད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡ་གྱིའྱི་ས་ཁུལ་ ༣༤ དེ་
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བེད་མེད་བྱས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་
པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ ༩༧༥ བཏང་ཚར་བའྱི་ནང་ལ་ ༤༥ དང་ ༣༢ ཕྱིར་འཐེན་བྱས་བཞག་པ་དེ་ཡར་བསོམས་ན་ ༡༠༥༤ ཞེས་
ཐོག་མའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལས་ཕྲན་བུ་མང་བ་རག་བསད་ཡོད་ཅེས་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ Lal Quila ཐོག ་ལ་རོག ས་རམ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་གང་བྱུང་བའྱི་རྱིག ས་དེ་ལས་

བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་བོ་ཞེ་དགས་ཡོད། དེའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགེལ་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཅྱི་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག
མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉེ་ཆར་ང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་མར་ཕྱིན་པའྱི་སབས་ལ་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཡར་རྒྱས་

ཀྱི་རྣམ་པ་ཅྱི་འད་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང།

ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉེ་ཆར་ང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་མར་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་

ཀྱི་རྣམ་པ་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕུལ་སོང་། སོང་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ད་ལྟ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་
ནས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་དེ་ཙམ་འགན་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ནང་སྱིད་ལ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་སོན་གོང་དུ་
འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་རང་གྱིས་ཁ་སང་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་གསལ་བཤད་ཤུགས་ཆེན་པོ་

གནང་སོང་། མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་མགོན་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཙམ་མྱིན་པ། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
མང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་བྱྱིས་པ་བཅུ་ལྷག་ཅྱིག་གྱི་དངུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཤེས་རོགས་བྱུང་ནས་ཐད་

ཀར་མྱི་མང་ལ་མར་ཕན་བཏག་བཞག་ཡོད་པ་ཟེར་དེ་ཚོ་ར་བའྱི་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག ལས་དོན་བྱེད་

ཕོགས་རེད། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་འགན་ཁུར་སྟངས་དང་། མཉམ་འབེལ་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དང་།
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མཉམ་འབེལ་ལ་རོགས་འདེགས་དང་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་གནད་དོན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་སབས་

གོང་མ་གོང་མའྱི་སབས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་ཁ་ཁ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཁ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་གནང་བ་རེད། བཟོས་གནང་བ་རེད་
དེ། གང་ལྟར་སབས་དེར་བཟོ་ཐུབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དེ ་བཟོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། མཉམ་འབེལ་གྱིས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ལ་འགན་གང་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མཉམ་འབེལ་དང་བསྟུན་ནས་ལས་ཀ་གང་འད་

བྱས་ནས་བྱེད་དགོས་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་གང་ཡང་རེད་མ་སོང་། དེ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་ཞྱིག་མེད་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅྱིག་གྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ།
བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་བརྒྱད་པ་བཅོ་བརྒྱད་དེ་གསུམ་དེ་

བཀའ་བགོས། སབས་དེར་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་ལྔ་པ་མོན་གྷོ་ལ་སྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་པ་རེད།
སབས་དེ་དུས་ང་མར་ལ་མགོན་འབོད་གནང་པ་གཞྱི ར་བཟུང་མར་བཅར་བ་ཡྱིན། དེ་འད་བྱས་ནས་ང་མར་ཚོགས་འདུ་ལ་

བཅར་གྱི་ཡོད་དུས། དོན་ཚན་གསུམ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ན་ས་འཕྲོས་རྱིང་ལ་ཕྱིར་འཐེན་བྱོས་ཟེར།
དོན་ཚན་གསུམ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས། བཅོ་བརྒྱད་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་སོར་ལ་དེ་རྱིང་མར་ལ་མཉམ་འབེལ་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་འདུ་འཚོག་གྱི་ཡོད་དུས། མ་གྱིར་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་མང་མོས་སྱི་མོས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན་ཐག་གཅོད་

གནང་ཤོག་ཟེར། དེ་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོ་ཕར་མོན་གྷོ་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སང་ལ་ ༢༠༡༤།༨ པའྱི་
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ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་རེད་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་འདྱིར་བཞུགས་མྱི་འདུག དེ་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་ཆ་ཚང་གཏན་

འབེབས་བཟོས་བཞག་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་དེ་ཁོང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལོ་ང་ཚོ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་དང་ཕན་ཚུན་བར་
ལ་འགལ་ཟླ་དང་དཀའ་ངལ་ཧ་ལམ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་སན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་ཆུང་

ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དཔོན་པོ་མང་དགས་དུས་དཔོན་པོ་དཔོན་པོའ ་ི ལྟ་བ་མ་མཐུན་ནས་ང་དང་ཁོང་དང་ཁྱོད་དང་ང་། ང་གདན་
ཐོབ་མཐོ་བ་ཡྱིན། ཁྱོད་གདན་ཐོབ་དམའ་བ་རེད་ཟེར་ནས་གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་

ཡོང་གྱི་འདུག ས་གནས་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ལས་དོན་ག་ཚོད་དངོས་གནས་དང་གནས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་
ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རོད་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་རེན་གྱིས་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་རང་

བཞྱིན་གྱི་ཉམས་ཆག་འགོ་བ་དང་། དེ་འད་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་
མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དེ། ཉམས་ཆག་རང་ཕྱིན་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་

ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་བསད་ཡོད། ར་བའྱི་དེ་ཚོ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་རེད། ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་
པའྱི་གསལ་བོ་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་དེ་མྱི་མང་གྱིས་མཉམ་འབེལ་ལ་བཅོལ་

བཞག་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། མཉམ་འབེལ་རང་ལ་དངུལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟེར། མྱི་མང་གྱིས་མཉམ་འབེལ་ལ་བཅོལ་

བཞག་པའྱི་དངུལ་དེ་མྱི་མང་གྱིས་མཉམ་འབེལ་དེ་ང་ཚོའྱི་མཉམ་འབེལ་ཡྱིན། དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་
རེད་དན་ནས་བོ་གཏད་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱིས་སོ་སོའ ་ི དངུལ་དེ་མཉམ་འབེལ་ལ་བཅོལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡྱིད་ཆེས་མ་
བརླགས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབེལ་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་རེད།

དེ་ཚོ་ཡན་ཆད་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལྟ་དགོས་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། ངས་དེའྱི་ཐོག་

ལ་ཞེ་བོ་ཞྱིབ་ཚགས་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཉམ་ཐག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་སོན་ནས་

ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསར་སྣོན་དང་ཁ་སྣོན་དེ་འད་གང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དམ། ཉམ་ཐག་སྱིད་བྱུས་དེ་སོན་ནས་གཏན་
འབེབས་བྱས་ཡོད་རེད། གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྲན་བུ་དུས་ཚོ ད་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕྲ་ལ་

ཕྲན་བུ་བཏང་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དེ་སོན་གང་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་སབས་གོ ང་མ་གོང་མས་གཏན་
འབེབས་བྱས་བཞག་པའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་འཛིན་ས་དེ་ཚོ་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་

གནང་གྱི་འདུག་སྟེ། སབས་དེ་དུས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་དེ་དེ་སོན་གསུངས་པ་རེད། ཁ་པར་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཁོང་ཕྱུག་པོ་རེད་
ཟེར་བའྱི་བཟོ་ལྟ་འད། T.V གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕྲྱིན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཁོ་ལམ་སང་ཕྱུག་པོའ ་ི གས་ལ་ཚུད་འགོ་ཡ། དེ་ཚོ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། དཔེར་ན་ཁ་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་པར་དེ་རྱིགས་གང་རེད་རོ་ཁ་པར་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ལས་
ཀྱི་ཡོད་རེད། སོར་མོ་ཁྱི་ཁྱི་སད་རྒྱུའྱི་ཁ་པར་དེ་འད་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེ་འད་ཁྱད་པར་དང་དཔེར་ན་ནང་གྱི་ཅ་དངོས་ཁ་པར་

ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱུག་པོ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཡ་གལ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་
གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་འགོ་བསམ་བསམ་དན་བཞྱིན་འདུག དེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་དེ་ག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་ག་འགྱིག་པ་དེ་དེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་
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པས་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། ངས་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་ཁུར་ནས་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་ཅྱིག་འགོའ ་ི ཡོད་རེད། གཞྱིས་ཆགས་འགོ་
ཚུགས་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་འགོའ ་ི ཡོད་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་དེ་ག་ཙམ་ཞྱིག་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་གང་བསྟན་

མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ལོ་གཅྱིག་སེབས་ནས་མྱི་འད་བ་དེ་འད་གང་ཡང་བཟོ་ཐུབ་མ་སོང་། ཐུབ་མ་སོང་སྟེ་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གཏན་འབེབས་

བཟོའ ་ི ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་བཞྱི་དང་ལྔའྱི་ནང་དུ་གྲུབ་འབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་ཞྱིག་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་དན་བསད་ཀྱི་འདུག ད་རེས་འཚོ་སྣོན་དེ་དཔེར་ན་དྭང་ཟུར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་འཚོ་སྣོན་དེ་རག་མྱི་རག་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་ལོ་གསར་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ཕུལ་དགོ ས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་ཞུ་ཚོད་ཟྱིན་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་འདུག་སྟེ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་རོགས་ཚོགས་ལ་ཕར་ཡྱི་གེ་དང་རྱིས་ཁ་གཏོང་དགོས་

རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་
དྲུག་པའྱི་ནང་དུ་དངུལ་གཏོང་ཐེངས་ཤྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ལོ་གཅྱིག་ལ་དུས་གཉྱིས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཟླ་བ་ ༡༢ ནང་དུ་

ཐེངས་གཅྱིག་དང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་དུས་གཅྱིག དགུ་པའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་བཅས་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་གྱི་མཚམས་སུ་མཚམས་རེ་
དེ་འད་བྱས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད། རོགས་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་རོགས་ཚོགས་ལ་ཕར་ལན་འདེབས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་མ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གསར་སབས་མཚམས་དངོས་སུ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་
དང་མྱི་འདུག་དེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་འཛོམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་གཞྱི འྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་

སོང། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བསར་བཅོས་ཤྱིག་གནང་བ་རེད། འདྱི་ངས་ཡར་

རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། འཛིན་སོང་གྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་སྱིད་བྱུས་ཡག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་
གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་གང་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་བྱུས་འདྱི་མར་
ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་

ཆུང་ཁག་བདུན་ལ་བགོས་ཏེ། ཚོགས་འདུ་ཚར་བའྱི་དུས་ཚོད་དེར་ཚོག ས་བཅར་བ་ཚང་མས་སོ་སོའ ་ི དགོངས་འཆར་ཕུལ་
ཐུབ་པ་རེད། ངའྱི་ཤེས་རོགས་ལ་གཞྱིགས་ཚོགས་ཆུང་བདུན་ནས་དགོངས་འཆར་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་གནང་འདུག དེ་ཚོ་
ཚང་མ་གོས་ཆོད་བཟོས། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་སྟངས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་
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སེབས་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་གྲུབ་འབས་ལྟ་བུ་དེ་གནས་རྱིམ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་རེད་དམ། འདྱི་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་
ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ལ་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ནང་སྱིད་གཅྱིག་
པུའྱི་འགན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སེ་ཚན་མང་དག་ཅྱིག་ལས་གཙོ་བོ་བདུན་ཡོད་
རེད། དེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ཚང་མར་འགན་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེར་བརེན་ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཡང་ནང་སྱིད་གཅྱིག་པུ་ལ་

གཏོང་སབས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག འོན་ཏེ་ལས་བསོམས་འདྱི་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཡོད་སྟབས།

བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཡྱིན། ངའྱི་ཤེས་ཚོད་ལ་གཞྱིགས་ན་གོས་ཆོད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གོས་
ཆོད་དེ་ཚོ་ཐག་གཅོད་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡང་། ཤོག་བུའྱི་སྟེང་གང་འཁོད་པ་དེ་རང་གནས་ཡོད་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས། ལག་ལེན་

ལ་མང་པོ་ཞྱིག་མ་སོང་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་གཅྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུང་དེ་ལ་ང་རང་གྱི་མཐོང་
ཚུལ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་གང་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འདུན་པ་དེ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ངའྱི་སེམས་
ནང་ཚོར་བ་གཅྱིག་སེབ་གྱི་འདུག དངོས་གནས་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་བཀའ་བོན་ཚང་མས་བཀའ་ཤག་ཡོངས་ཀྱི་དངོས་གནས་

བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཟེར་བ་དེ། བཟང་སོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དང་བདེན་གྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ། དངོས ་
གནས་བུད་མེད་སེར་གཅྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་དང་ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཡོངས་རྫོགས་
ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོའ ་ི ངང་ནས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་ན་གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་

རེད་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དང་པོ་ཐོད་ལ་འགོ་འཁྱིད་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཆེས་བརན་པོ་མེད་པ་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འདུན་པ་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་མེད་ན། འདྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་ལ་སྱི་

འཐུས་མང་པོས་གསུངས་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་མོའ ་ི སོར་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་རང་འཐབ་རོད་བྱེད་

མཁན་གྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས། སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདྱི་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་པ། སྲུང་བརྱི་བྱེད་དགོས་པ། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བོས་གཏོང་གནང་བ་

ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཆེ་བསྟོད་བྱེད་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ ༡༢ ལོ་རྒྱུས་
ཉྱིན་མོ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་དཔའ་མོ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཉྱིན་མོ་འདྱི་གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་འགྱུར་བ་འདྱི་མྱིང་དང་།

ཚིག་དང་དོན་གཉྱིས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེ་ངས་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ང་རང་ལྟ་བུར་ཚ་མཚོན་ན་བུད་མེད་ཡྱིན་པ། ལྷག་པར་དུ་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་ལ་ངོས་ལེན་
ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་བརེན། སར་ཡང་བཀའ་ཤག་ཚོ་ལ་ཐུགས་སེམས་ཆེ་བཞེས ་ཀྱི་ཐོག ་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སེར ་

ལངས་ཉྱིན་མོ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། འདྱི་ལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་བའྱི་ངང་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སེར་ལངས་ཞེས་
རང་འཇགས་འཇོགས་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། གོང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་སྟབས། གང་ལྟར་
དངོས་གནས་མྱི་མང་ནང་ལ་མངོན་འདོད་ཀྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་འདྱི ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་

འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་འདྱི་ལ་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། གནས་སྟངས་འདྱི་གང་
འད་ཆགས་རེད་ཟེར་ན། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཤྱིང་ངས་བསམ་བོ་གཏོང་སབས། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣
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པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དངོས་གནས་ཀུན་སོང་བཟང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་རེད་དན་གྱི་འདུག བོད་ཀྱི་བུད་མེད་

ཉྱིན་མོ་ཞེས་མཛད་སོ་ཚོགས། གསལ་བསགས་གནང་། གཞས་ཀང་བརམས་གནང་བ་དེ་འད་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བུད་
མེད་ཚོ་དངོས་གནས་ཀྱི་དགའ་སོབས་བྱུང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་འདོད་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་
འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བཞྱིན་པ་རེད། དེར་བརེན་འདྱི་གང་འད་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ངས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན།

ངའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཟེར་ན། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གང་

ལྟར་སང་ནས་ཕེབས་པ་ལྟ་བུ། སྱིད་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དང་ཐོག་མྱི་མང་ནང་ཕྱིན་ནས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྷག་
པར་དུ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་དང་འབེལ་ཡོད་པ་འདྱི་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཆགས་ཡོད་རེད། བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་ལས་བྱེད་དང་
ལྷན་དུ་གོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་གནང་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཆགས་ཡོད་རེད་དན་གྱི་མྱི་
འདུག འདྱི་ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱི ང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག ་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤ ས་ཤ ྱིག ་ཞུ་ཆོག ་པར་གྱིས ། འདྱི་འགོ་བཙུགས་དུས་གཞྱིས ་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་

འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་སོར་དེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་གངས་ ༡༨ དང་དེ་བཞྱིན་བདེ་སྱིད་གྱིང་
གཞྱིས ་ཆགས་ཀྱི་ཁ་སོད་དེར ་གཞྱིས ་ཆགས་གསར་བ་ཞྱིག ་གསར་སྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་བགེས ་ཤ ག་སོག ས་
འཛུགས་སྐྲུན་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག དེ་དང་འབེལ་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་སོན་ལ་སྱིར་ས་ཁག་གསུམ་དང་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ཡྱི་ཕོགས་ལ་ཕོགས་སོད་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང། དེ་
དུས་སྱིར་སན་གགས་ཅན་གྱི་ལེ་ལྱི་གོང་སེ་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཀང་བྱུང། དེ་དུས་གོང་སེ་ཡྱི་མྱི་དེ་ཚོས་ཁང་པ་རག་པར་

དགའ་པོ་བྱུང་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག རེ་ཟུང་གྱིས་སར་འཛིན་སོང་གྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་འདྱི་ལས་ཆེ་བ་
ཡོད་རེད། འོན་ཀང་ད་ཆ་ཆེ་ཆུང་འགྱུར་བ་ཐེབ ས་འདུག་སོགས་མང་པོ་གསུང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་བཙོན་ཟུར་གྱི་གཟྱིམ་ཁང་

ཁག་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་དེར་གཅྱིག་འཛུགས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་འཛུགས་ཕྱིར་ཐོག་མར་ཞལ་
འདེབས་སོང་བའྱི་སབས་སུ་བཙོན་ཟུར་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་གནང་བ་རེད་ཀང། དེའྱི་རེས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་གཞྱིས་འགོས་
ལས་བྱེད་ཁག་དྲུག་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་སའྱི་ཕོགས་དེར་ལས་ཤག་གནང། དེ་ནས་དེའྱི་རྒྱབ་ལ་བཙོན་ཟུར་ཚོ་བཞུགས་སུ་བཅུག་པ་
རེད། དེ་ལ་ངས་འགྱིག་མ་འགྱིག ས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། མ་འོངས་པར་འཛུགས་སྐྲུན་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་

འཆར་གཞྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཁང་པ་འདྱི་ཚོའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱག་སྟངས་མ་འགྱིག་པ་དང་སྤུས་ཚད་མ་འདང་
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བ། འཛེར་མ་ཞྱིག་རྡུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཐལ་བ་གོག་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་སོགས་གང་ལྟར་ས་གནས་གཉྱིས་ཀ་ལ་བསམ་

ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག རེས་མ་ང་རང་ཚོས་ཨར་པོ་བསོན་དུས་ཐུགས་གཟབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་འདུག ད་ལྟ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་བཏང་ནས་སེ་ར་ལྡུན་ལ་ཨར་ལས་མགོགས་པོ་འགོ་འཛུགས་གབས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་

དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག ་འདེམ ས་དགོས ་རྒྱུ་ལས་ཨར་པོ་རྒྱག་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག Contracter ཁོ་རང་
གཅྱིག་པོར་ཡྱིད་ཆེས་བོ་འགེལ་བྱས་ནས་བཞག་མ་གནང་བར་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཡང་ངེས་པར་ཕར་ལ་སོད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པོ་ཞེ་དག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུང་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་རྱིགས་དེ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མ་འོངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་
གཏོགས། སར་བྱུང་བ་དག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་ཚོགས་འདུག དེར་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས་

དེའྱི་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག སེ་ར་བྱེས་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་དང་། JSS སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་དང་

དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་སོབ་མ་བཅས་གང་ལྟར་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ ༩༩ ཞྱིག་ཕེབས་འདུག ངས་ག་རེ་ཧ་གོ་མ་སོང་ཞུས་
ན་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ལ་སོ་ནམ་པ་མྱིན་པར་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ཡྱིན་དེ་ངས་
གསལ་བོ་ཞྱིག་ཤེས་མ་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལགས་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་རྒས་གསོའ ་ི སོར་དེ་བསར་ཟློས་མ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་

བ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བས་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་གྱི་སོར་དེ་རྣམ་
པ་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས། དེའྱི་ཁོང་ནས་རང་ངོས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་མཁན་ཕོ་མོ་

གངས་བཅུ་ཞྱིག་འདུག ཁོ་རང་ཚོར་ང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཞུ་དགོས་དོན་དེ་གང་ཡྱིན་
ཞུས་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དགོས་ས་ལ་ཆད། མྱི་དགོས་ས་ལ་ལྷག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་

བསད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ ་ི ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་འཚོ་བ་འགྱིག་བསད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་ཐོག་བརེགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ། མོ་ཊ་ཡོད་མཁན། དེ་འད་ད་དུང་ཡང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་བའྱི་

ཐོག་ནས་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་བཅུ་ཡྱིས་མྱིག་དཔེ་ བསྟན་པ་ལྟར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་གང་ཟག་དེ་ཚོར་ཕག་དངུལ་འགོ་བར་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་བཞྱིན་དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལམ་བརྒྱུད་དེ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གང་འབྱུང་གྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། ཕྱི་རྒྱལ་

ནས་ཚུར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕེབས་མཁན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སོར་བ་བརྒྱབ།
ཁུལ་དེ་དག་ལ་ཉམ་ཐག་མང་པོ་འདུག་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོས་གོག་བརན་བཟོས། ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བཀྲམ། གནས་སྟངས་ཐབས་སོ་བོ་
འདྱི་འད་འདུག ཁོང་ཚོར་རོགས་པ་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོས་ཀུན་སོང་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག

དེར་བསགས་བརོད་འོས ་པ་ཞྱིག་རེད་ཀང་། ངར་དོག ས་པ་གང་བྱུང་སོང་ཞུས་ན་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་
གཞྱིས་འགོས་ཀང་མ་མཁྱེན་ནས་ཁུག་ཀོག་དེ་འད་ལ་ཉམ་ཐག་ལྷག་བསད་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཉམ་
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ཐག་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ ར་ཕག་རོགས་གནང་མ་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་ཐོ་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་

ཚུད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་གང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་བྱུང། དེའྱི་མཉམ་དུ་ཉེ་ཆར་ཟླ་ཤས་ཀྱི་
སོན་དུ་རེད། སད་འཕྲྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Wechat བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་ལ་ཚགས་པར་

ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སེལ་འདུག ནོར་བུ་གྱིང་གར་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་གང་ཟག་ཁེར་རང་ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་མེད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལོ་
མང་རྱིང་ལ་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱས་ནས་གང་ལྟར་མ་ཚུད་པའྱི་དབང་གྱིས་མཐའ་མཇུག་སྨན་ཁང་
དུ་ལྷག་ནས་ལྟ་སོང་བྱེད་མཁན་མེད་པར་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་མ་ཚུད་ནས་གོངས་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག

དངོས་གནས་བོ་ཕམ་པོ་རེད་ལ་སེམས་སོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད། བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པའྱི་

ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པར་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང།
སབས་རེ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བསམ་
བཞེས་དེ་འད་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ད་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གཉྱིས་པ་དེར་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བྱྱིས་པ་ཚོར་བཙན་

གཡེམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ལས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གནང་འདུག དེ་ཧང་སང་བའྱི་གལ་གནད་ཅྱིག་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་གོས་བསྡུར་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་མཐོང་གྱི་འདུག་

ཀང་། ཟབ་སྦྱོང་འདྱིའྱི་རྱིགས་དེ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་དེ་ཟབ་སྦྱོང་འདྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རེད་རྱིགས་
དགེ་རྒན་ཚོར་གནང་འདུག དེ་ལྟར་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཤེས་མ་སོང། གནང་ནས་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཙམ་ཐོབ་

ཡོད་རེད། དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭར་ཕར་ཕེབས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད་ན། ཡང་ན་ཁོ་རང་གྱི་དགེ་རྒན་ལས་

རོགས་ཚོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་ལ་ངས་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་མ་སོང། དེའྱི་སོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་གྱིན་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་བཞྱིན་པ། འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་དགོས་ཡོད་ཙང་བུད་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཆ་རེན་བཏོན་
པ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྤྲུལ་པ་སྟོན་རྒྱུ་ཅྱི་མེད་
ཙང་ཞེས ་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག ་གསུངས་སོང་ཞེས ་དཔེར ་

བརོད་དུ་བགངས་སོང། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་བསར་ཞྱི བ་སྱིད་བྱུས་དེ་ལ་མྱིག་ཅྱིག་ལྟ་
ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་དང་སུན་བཙེར་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

བཟོད་སོམ་ར་བ་ནས་མེད། Zero tolerance ཞེས་བཀའ་མོལ་གནང་མོང་ཡོད་པ་ཡང་ཡང་དུ་གོ་མོང་ཡོད་ཀང་། ད་ལན་
བཀའ་མོལ་དང་ལགས་ལན་གནང་སྟངས་དང་དེའྱི་ཐོག་ལག་བསྟར་ཅྱི་གནང་མ་སོང། སྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ་དེ་ང་རང་ཚོ་སྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཀང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་བྱུང་དུས། གང་ཟག་དེ་ཉེན་རོག་པར་རྱིས་སོད་པ་འམ་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་གནས་
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སྟངས་ཤྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ Zero tolerance ཡྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་གཅྱིག་གནང་དགོས་རེད་གཅྱིག་པོ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྱིག་གྱི་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་པ་
ཞྱིག་བྱུང།

དེ་ནས་གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སྱིར་ས་ཁག་གསུམ་དང་དེ་བཞྱིན་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི།

སྦུན་ཏར་བཅས་ཀྱི་ས་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་ས་གནས་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང། དེའྱི་སབས་སུ་ས་
གནས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཞན་ཆ་ཚང་གྱིས་ངར་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་བྱུང། དེ་ངས་མང་བ་ཤེས་ཀྱི་

རེད་བསམས་ནས་རེ་བ་བྱས་ཏེ་ང་ལ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཡང་མྱིན་ན་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་སོར་བ་རྒྱག་ཏུ་སེབས་ཙང་གནས་ཚུལ་
འདྱི་གོས ་ཚོག ས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་མདུན་དུ་སོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་དྱིས ་པ་ཡྱིན་མྱི་ཤ ེས ་ཀང། གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག ་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཆ་རེན་ག་རེ་བཞག་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གསར་བ་ཞུ་མཁན་ཚོ་ལ་ཆ་རེན་བཞྱི་ཞྱིག་གནང་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་རྒྱ་འདྱི་ངས་རྒྱ་

གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་དང་གཏུག་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། འོན་
ཀང་གནས་ཚུལ་དེ་འདྱིར་སོང་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་མྱི་འདུག འོན་ཀང་བཀའ་རྒྱ་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་

ནས་གསལ་བསགས་གནང་བ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱི་ནང་ལ་དེའྱི་སོར་འདྱི་རད་གནང་བ་དེ་ཉན་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་
སོང། ངས་གང་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཞུས་ན། ས་གནས་གཞྱིས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་བུ་མོ་ན་གཞོན་མ་ཞྱིག་ངའྱི་སར་ཡོང་ནས་མོས་གང་
གསུངས་སོང་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོ་བཀའ་ཤ ག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་ཆེད་ལས་ཀྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་

གཞྱིར་བཟུང་བུ་མོ་དེས་འཇོན་ནས་མོ་རང་སོབ་གྲྭ་མཐར་སོན་ནས་ད་ཆ་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནམ་ཐང་ཞབས་ལས་ཀྱི་ཕག་

ལས་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མོ་རང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི ་གོ་སབས་བྱུང་འདུག་ཀང། མོ་
རང་ལ་དེབ་སེར་པོ་ཞྱིག་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Identity certificate ཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་དུས།

ཁྱེད་རང་ལ་གོ་སབས་ཡོད་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ལ་ Passport ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གོ་སབས་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ཙང་མོར་
Passport ཞུ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་འདུག་ཀང། ཆ་རེན་འདྱི་འད་གསར་བ་བཞྱི་སེབ ་ཡོང་དུས་མོས ་གཞྱིས ་ཆགས་

ཁག་ལ་མ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ང་གང་དུ་འཐོན་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁ་བྱང་གསར་བ་གང་དུ་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གང་ལྟར་དེ་དང་
དེ་འད་བའྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག

དེ་བཞྱིན་ངས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མདུན་དུ་དན་གསོ་ཞུ་རྒྱུར། ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ནང་

གསེས་གཉྱིས་པ་དེ་ལགས་ཀློག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་སུ་ཞྱིག་འཕྲལ་རེན་དབང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་
ཡུལ་མྱི་མྱི་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་རྱིགས་ཀང་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ནང་གསལ་གྱི་འཁུར་འགན་ཁག་

འགལ་མེད་བསྒྲུབས་ཕྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་འདོར་མྱི་དགོས། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་དོན་ཚན་
བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་ལྔ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཁག་ལྔ་དེ་ཤེས་མ་སོང་ཡང། ཁག་བཞྱི་པ་དེ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་
ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁུངས་སེལ་ཡོད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག གཞན་པ་དེ་དུས་དང་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་འགན་འགྲུབ་མྱི་
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འགྲུབ་ལྟ་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་འབངས་ཡྱིན་པ་དེ་དོན་ཚན་གཉྱིས་

པའྱི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོས་དོན་ཚན་དགུ་པ་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཀྱི་
མདུན་ལ་འད་མཉམ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་འད་མཉམ་ཡྱིན། ཕོ་མོ་དང་རྱིགས་རུས། སད་
ཡྱིག ཆོས་ལུགས། སེར་ས། དབུལ་ཕྱུག སེས་ཡུལ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། གོ་གནས། གནས་སྟངས་གཞན་དག་བཅས་
ཀྱི་ཐོག ་ནས་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་ལེའུ ་འདྱིར ་འཁོད ་ཀྱི་ཐོབ ་ཐང། ཐོབ ་ཐང་མང་པོ་ཞྱིག ་ཡོད ་པ་འདྱི་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས ་

གསལ་ཡོད་རེད་ཀང། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་རྣམ་
པ་གསལ་བོ་རེད་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་མཁན་ནང་ཞུས་ཚར་བ་དེ་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་ནང་
ལ་གང་ཟག་ང་ཡང་ཐེ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཆ་རེན་བཞག་ས་དེ་གསར་བ་ཚོ་ལ་བཞག་ཡོང་གྱི་འདུག ཞུ་མཁན་གསར་

བ་དེ་ཚོ་ནྱི་ཧ་ལམ་གཞོན་སེས་རེད། དགོངས་ལོ་བགེས་པ་ཚོས་ང་ལ་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡོད་རེད་ཀང་ཞུ་དགོས་མེད་ལ་ཞུ་འདོད་ཀང་
མེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཀང། བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་འདུག་མཁན་ཞྱིག་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཕྱི་ལོགས་སུ་

སོད་དུ་སོང་ན་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབ་བྱས་ཏེ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཤོག་བུ་ཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཀང་། ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་གསལ་བསགས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས་དེ་གང་འད་

ཞྱིག་བྱས་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང། མྱི་མང་རང་ནས་ཀང་དེ་ག་རང་ལབ་ཡོང་གྱི་འདུག སང་ལ་བཞུགས་མཁན་
མང་པོས་ཤོག་བུ་འད་མྱིན་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཤོག་བུ་འཁྱེར་མཁན་ཡོད་རེད་རྒྱ་གར་ཤོག་བུ་འཁྱེར་མཁན་ཡོད་རེད།
འོན་ཀང་ང་རང་ཚོར་ཐུག་དུས་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ག་རེ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཁྱིམས་འདྱི་འད་མཉམ་རེད་
མྱི་འདུག ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་དོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཡང་འདུག

ངའྱི་ངོས་ནས་གང་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། ཁ་སང་ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱི་ནང་ལ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ནས་གལ་

ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་རྫབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
གནང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཆགས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ངས་གསལ་བོ་

ཞྱིག་ཧ་གོ་མ་སོང། ཨ་རྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སེར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ ་ནང་ནས་བཀྲ་ཤྱི ས ་བདེ་ལེགས་དང་
བཀྲྱིས་བདེ་ལེགས་ཞེས་ལབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་ཀང། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཆགས་དུས་འཐབ་རོད་ལ་གནོད་ཡོང་གྱི་འདུག་ལབ་

སོང། དེ་བཞྱིན་ངས་ག་རེ་ཤེས་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་འདུག

ང་རང་ཚོའྱི་ཆ་རེན་ནང་ལ་གང་གསུང་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གསར་པ་ཞུ་མཁན་ཚོ་ལ་བོད་པ་ཡྱིན་

ནའང་འད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་འོག ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་ཁེ་ཕན་མང་པོ་ཞྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག

(Benefit) མང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཁ་གསལ་ངང་བྱིས་གནང་ཡོད་རེད། ངའྱི་ངོས་ནས་ཁེ་ཕན་གང་དང་གང་ཚུད་ཀྱི་

ཡོད་རེད་དམ། དེ་ཤེས་འདོད་བྱུང། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཚུད་ཆེད་ཀྱི་ (Benefit) དེ་རེད་དམ། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་
ནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་བཙུད་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གལ་ཏེ་ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཆགས་མཁན་
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ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ལ་མ་བཅུག་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡྱིན་ནམ། དེ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ཁ་བྱང་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་གྱི་མེད་གསུངས་པ་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁང་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གང་འཕྲད་ཀྱི་

འདུག་ཟེར་ན། དཀྲོག་གཏམ་བྱས་ཏེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནང་ལ་དཔོན་པོ་ཆུང་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་དང། ཁ་ཤུགས་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེ་

ཞྱིང་། ཁོང་ཚོས་མྱི་མང་ལ། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་འད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནས་མར་ཕྱིར་འཕུད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་གཞྱིས་ཁག་ནང་ལ་སད་ཆ་རྫབ་ཆེན་པོ་དེ་འད་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་མཁན་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞོན་

སེས་དེ་ཚོ་མར་འདོན་པ་ཡྱིན་ན། གང་དུ་འདོན་ནམ། སང་ལམ་ཐོག་ལ་འདོན་དགོས་སམ། དེར་བརེན། འདྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
ཨེ་བཞེས་སམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནང་བཞྱིན་ཁེ་ཕན་གཞན་གང་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་
ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་འདྱི་མ་འོངས་པ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་འདོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཁོ་རང་ཚོ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་མང་ནང་ལ་ཁོ་རང་
ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་དེའང་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ཡང་ཤེས་འདོད་བྱུང། ཡང་ན་
བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོའམ་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག འོས་བླུག་རྒྱུ། འོས་ནང་ལང་རྒྱུ་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་

གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་འདོད་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་དེ་ཚོ་འོས་ནང་ལང་འདོད་ཡོད་ཀང་།
ཁོ་རང་ཚོ་ལང་ཆོག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ནང་ལ་གསལ་གསལ་ཡོད་རེད་དེ།

ཡྱིན་ནའང་གནས་བབས་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་ལྟ་སབས་དངོས་གནས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ཡྱིན་ནམ། ཁྱིམས་ཀྱི་མདུན་ལ་འད་
མཉམ་ཨེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་མྱི་མང་ནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་འདུག དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ང་ལའང་

བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་དེ་འད་བྱུང་སོང། དེར་བརེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ཨེ་
ཡོད་ན་ཞེས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང། ང་ཚོའྱི་བཤད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ བར་དུ་ང་རང་
ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སེབས་ཀྱི་རེད།

གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སེར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་

དམ། མ་འོངས་པ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སེར་ཆགས་མཁན་ཁོང་ཚོ་ལའང་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཞྱིན་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟར། ཁོང་ཚོ་ལའང་

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེར་བརེན་རྣམ་པ་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་སབས། དགོངས་བཞེས་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་
བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ནང་གནས་སོད་
བྱེད་མཁན་མྱི་འདུག གཞོན་སེས་མྱི་འདུག ཕ་མའྱི་འཁྱིས་སུ་སོད་མཁན་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འདྱི་དང་འདྱི་འད་བའྱི་བཀའ་མོལ་

མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཉེ་འཁོར་ན་སོད་འདོད་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་ལ་སོད་འདོད་ཡོད་པ། སོ་སོའ ་ི ཕ་མ་
མཉམ་པོར་སོད་འདོད་ཡོད་པ། ཕ་མར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཤོག་བུ་གཅྱིག་གྱི་རེན་པས་སྐུ་ངལ་དེ་འད་

བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་བསམ་པའྱི་ང་རང་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཆེན་པོ་བྱུང། དེར་བརེན་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ། སྱིར་བཏང་ང་རང་གྱི་གོམས་འདྱིས་ལྟར་སད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། སོང་ཙང་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་ཚོད་
དཔག་ཐྱིག་མ་སོང་སྟེ། འོན་ཏེ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་དེ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་
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དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། ངས་བརོད་གཞྱི་བངས་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་མཐོ་དམན་འད་བྱུང་ཡོད་ན་
དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ངས་མཐའ་མཇུག་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། ཧ་ལམ་ང་ཚོའྱི་ཕག་སེལ་ཆ་ཚང་ངོས་ནས་བུད་མེད་སེར་ལངས་

གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང། འདྱི་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སོར་གྱི་སད་ཆ་དེ་གེང་དགོས་
སམ་མྱི་དགོས་སམ་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཁ་སང་ནས་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་གཉྱིས་ངའྱི་
སར་བཅར་ཞྱིང་འདྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་མང་པོ་བཤད་བྱུང། བུད་མེད་ཉྱིན་མོའ ་ི ཐོག་ལ་ས་ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ངོས་

ནས་གསལ་བསགས་གནང་བ་རེད ། གསལ་བསགས་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ ་ཐོག ་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཅར་ཞྱིང་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཧ་ཅང་གྱི་དགེ ས་པོ་བྱུང་བ་ངས་ཚོར་
བྱུང་། དེ་ནང་བཞྱིན་ང་ལ་ཚོར་སྣང་གང་བྱུང་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཐེངས་དང་པོ་བུད་མེད་སེར་
ལངས་ཉྱིན་མོའ ་ི སོར་ལ་བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་བསངས་སོང། དེ་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་སེར་ལངས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའྱི་གསུམ་པའྱི་

བཅུ་གཉྱིས། དཔའ་མོ་ཚོའྱི་མཚན་དེ་ད་རེས་བོས་སོང་བསམ་པའྱི་ང་རང་དགའ་ཚོར་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་དེ་གསུང་དངོས་པོ་ནྱི། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་། བུ་མོ་

ལོ་ན་ཆུང་བ་གཞོན་པ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་པར་དེ་འད་བརྒྱབ་ཅྱིང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡང་བསར་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་
དགོས་ཐུག་སོང། (Happy Women's Day) པར་དེ་འད་བརྒྱབ་ཡོང་བའྱི་སབས། ཏོག་ཙམ་མྱི་འོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཁོང་

ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་བསམ་ཚུལ་འདོན་གྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་སབས། མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག
དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། ངའྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་བསྐུལ་གང་ཡྱི ན་ཞུས་ན། བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་ནའང་འད། བུད་མེད་
སེར་ལངས་གྱི་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་ལྟར་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་སབས། ང་རང་ཚོའྱི་དཔའ་མོ་ཚོའྱི་
བོས་བཏང་དེ་ཚོ། ཁོ་རང་ཚོ་བཞུགས་རྱིང་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་བོད་ནང་ལ་འཛུལ་ཞྱིང། བཙན་འཛུལ་བྱེད་པར་དགག་པ་བྱས་

པའྱི་དཔའ་མོ་ཚོའྱི་བོས་བཏང་དེར་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག དེ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རེ་བ། སྨོན་ལམ། ཆོད་སེམས་དང་
ལྷག་བསམ་དེར་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ཚོགས་
པ་ལའང་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཀྱི་རྱིང་ལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་

ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་བུ་མོ་ཚོས་དགའ་དགའ་སོ་སོ། དཔའ་མོ་ཚོའྱི་ན་ཟུག་དེ་སེམས་ནང་མ་སོང་
བའྱི་ཐོག་དེ་འད་ཞྱིག་བསང་ཡོང་སབས། ཕལ་ཆེར་ང་རང་ཚོ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངོས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་

རེད། ས་གནས་ཕོགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་སོར་མོ་གཅྱིག་མ་ཐོབ་ཀང། ད་དུང་སེམས་པ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཞབས་
ཞུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཕུལ་འདོད་བྱུང་

སོང་། ཁོང་ཚོས་ཀང་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད། ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གཞྱིས་

ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་བུད་མེད་སེར་ལངས་འདྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་གང་ཡྱིན་མྱིན། དཔལ་
མོ་ཚོའྱི་བོས་བཏང། སབས་དེར་ཁོང་ཚོའྱི་འབོད་ས། རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོ་ལ་
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གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཁོང་ཚོ་བོད་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དགའ་དགའ་སོ་སོ་བྱེད་རྒྱུ་ངོ་ཚ་ཡྱི་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག དེར་བརེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འད། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། དགོངས་
བཞེས་ཏོག་ཙམ་གནང་ཐུབ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས ་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ལགས་སོ། དགེ་མཚན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ཕག་སེལ་གཅྱིག་གྱི་

ངོས་ནས་དགོས་འཆར་ཞྱིག་བྱུང་སོང། འདྱི་དགོངས་བཞེས་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེ་མཐོང་གྱི་འདུག གང་གསུངས་
སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་རྱིང་ལ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ཞྱིང་བསད་པ་

རེད། ཡང་ན། ཚོགས་པ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་པོར་འཛོམས་ཤྱིང་། བུད་མེད་གཅྱིག་པུ་མྱིན་
པར་ཚང་མ་མཉམ་པོར་འཛོམས་ཏེ། བུད་མེད་སེར་ལངས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་པོར་འཛོམས་

པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྱི་ཚོགས་ནང་འདྱི་འགེམས་སེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན། འདྱི་ཤུགས་རེན་
ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་དགོངས་བཞེས་འདྱི་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་བའྱི་ཉྱིན་མོ་གཅྱིག་ལ་མ་བཙུག་

ཅྱིང། ང་རང་ཚོས་དགོངས་བཞེས ་ཆེན་པོ་བཞེས ་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ཡང་བསར་
བཀའ་ཤག་ལ་དན་གསོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏེ་མྱིང་གང་ཞྱིག་བཞག་རུང་། ཉྱིན་མོ་འདྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུ་སབས་དཔའ་མོ་ཚོའྱི་
བོས་བཏང་དེ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྲུང་བརྱི་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བགོ་གེང་འགོ་སྟངས་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལས་
ཉྱིན་ལྔ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷན་ཁང་མང་ཆེ་བ་ད་དུང་ལུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་ཅྱིག་

ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གནད་དོན་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་ན། ལྷང་ཙམ་ལྷང་ཙམ་བྱས་ཏེ་གསུང་ཐུབ་
ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་ཚེ། ཡང་ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཕྱི་པོ་དེ་འད་བཞུགས་དགོས་པ་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེར་བརེན་
དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས ་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར ་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོའ ་ི སོར་ལ་ཚང་མ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་

ཀང་བཀའ་ཕེབས་སོང། ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཞྱིར་བཟུང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། དང་པོ་ནས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་ཚོད་
བསྱི་ཚགས་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་འདུག་ལ། མྱི་རེ་རེ་ནས་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཉན་པར་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་
ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད་བསམས་སོང་། དེར་བརེན་ཕག་
བརངས་ཏེ་ཚོགས་གཙོས་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཚང་མས་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན།

བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བོད་མྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རང་བཙན་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང་མྱི་འད་
བ། དངོས་གནས་གཅྱིག་འགའ་ཤས་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡར་ཐོན་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ལྷག་དོན་དུ་བོད་
ནང་ལ་བཞུགས་པའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་བཙན་འོག་ལ་གནས་པ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་བྱས་ན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོ་གང་ལ་གང་
འཚམ་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་བཞྱིན ་པ་འདྱི་ཚང་མས་དུས་རྒྱུན་དུ་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ་ག་

རང་ཆགས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་ཡོད་མ་རེད། ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ཏན་ཏན་མང་པོ་ཡོད་གྱི་རེད།
ཁ་སང་དེ་རྱིང་རེད། ཚང་མས་བཀའ་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་མང་པོ་འདུག་གསུང་གྱི་

ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གང་ལྟར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། དེར་བརེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་གང་ནས་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དང་མ་གནང་བ་དེ་འད་ཡོད་ཀྱི་མ་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཡང་ལོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཁྱེར་ནས་བསད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་མང་
པོ་ཞྱིག ་ལ་འགོ་ཡོད་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་ནང་ཡོད་བཞྱིན ་པའྱི་འགོ་འཛིན་རེད། འབེལ ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར ་

བཞུགས་མཁན་མཉམ་པོར་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལའང་བཤད་རྒྱུ་བྱུང། དེར་བརེན་དེ་ཚོ་གང་ཞྱིག་གནང་དགོས་
འདུག་ཟེར་ན། བོད་གཞུང་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས་རྱིག་དང་། ཉམ་ཐག་དང་དེ་འད་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཚོ་ཏན་

ཏན་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་གཅྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ལྷག་དོན་དུ་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་འགོ་སོ་སོས་ཤེས ་པ་ནང་
བཞྱིན། ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་སོད་མཁན་ས་གནས་གོས་ཚོགས་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་རེད། ལ་སོགས་པ་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་

འཁོར་ནས་སོད་མཁན་ཚོས་དང་པོ་སོ་སོའ ་ིཤེས་པ་བྱས་ནས་མར་མང་ཚོགས་ནང་མ་ཤེས་པ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་པ། བོད་གཞུང་

གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་མ་ཤེས་པ་མེད་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ནྱི་ཏན་ཏན་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམས་སོང། དེ་འདའྱི་ཐོག་
ནས་འགན་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་མཚམས་རེར་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མེད་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཡོད་བཞྱིན་པ་
དང་། མཐོང་རྒྱུ་དེ་འད་བྱུང། འདྱི་འད་མང་ཆེ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་དེ་འད་ཡོད་པ་འདྱི་གསལ་པོ་

རེད་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་ཤག་ནས་མར་སྟངས་འཛིན་དང་། ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང་འདྱི་ལ་
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ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ཁ་སང་ཡང་གསུངས་སོང། དེ་སང་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་འགོ་བདེ་དོན་ཚོས་གཟབ་གཟབ་མ་

གནང་ན། གང་འདུག་ཟེར་ན་བོད་གཞུང་གྱི་ཉམ་ཐག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་བརྒྱུད་ནས་རེད། ཤེས་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་རེད། ནང་སྱིད་

བརྒྱུད་ནས་ཉམ་ཐག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ལྟ་རོག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་
སད་འཕྲྱིན་དང་ད་རྒྱ་དེ་འད་བརྒྱུད་ནས་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་དང་གཅྱིག་གཅྱིག་བྱེད་འདུག་ཟེར་མཁན། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་
ཡོད་བཞྱིན་པ་དང་ལྷག་དོན་དུ་གནས་ཚུལ་ཐོས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་གཞུང་གྱི་ལྟ་ཡྱི་མེད་པའྱི་
རྣམ་པ་འད་ཞྱིག སད་འཕྲྱིན་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བོད་གཞུང་གྱིས་འདྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་མེད་པའྱི་བཟོ་
འད་བའྱི་རྣམ་པ་མཐོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་རེད་ཟེར་ན། ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དེ། འདྱི་ཁུལ་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་རྐང་རེ་

གཉྱིས་དེ་འད་ཡོང་བཞྱིན་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གང་འད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་
ས་ཐོག་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་རེད། ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་བཞུགས་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ས་
གནས་དེ་ཚོའྱི་ནང་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཉམ་ཐག་ད་ལྟ་སད་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ཕར་ཕོགས་ནས་ཚུར་སོང་རོགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད།
ཡང་དོ་བདག་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ནས་སོང་སོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད། ཉེ་ཆར་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་

གཅྱིག་མན་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་འབུམ་བརྒྱད་དགུ་བཅུ་ཞྱིག་བསོངས་སོང། འདྱི་དངོས་སུ་འགོ་གོན་དེ་ཚོ་བསོངས་བ་ནང་བཞྱིན་
བཏང་ཡོད་དང་མེད། ལ་སོགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱས་ན། མྱི་གཞན་པའྱི་ཁང་པ་ཚིག ངའྱི་ཁང་པ་ཚིག་
སོང་ཟེར་ནས་སོང་མོ་རྒྱག་མཁན་དེ་འད་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་འད་འདུག གང་ལྟར་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཏན་ཏན་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་རེད། ས་གནས་སོ་སོའ ་ི ནང་བཞུགས་མཁན་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལྷག་དོན་དུ་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་དེ་ཚོ་ལ་

དོ་སྣང་མ་གནང་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་བསད། མྱི་རེ་གཉྱིས་དང་བྱེད་སྟངས་འད་

མྱིན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་རང་ལ་མཚན་ཤས་ཡོང་རྒྱུ་དེ་འད་ཆགས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཚམས་གཟྱིག ས་དང་འབེལ ་བ་རེད། ལྷག་དོན་ནང་སྱིད་དང་འབེལ ་བའྱི་སོ་ནས་ད་ལྟ་བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་མྱི་ཚང་

༡༡༦ གྱི་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་ལོ་སོན་མ་ང་ཚོ་ཕ་གྱི་ལ་འགོ་དུས། ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་འགོ་དུས་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་།

སབས་དེར་ཁང་པ་འདྱི་སོན་མ་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་བོན་སར་བཅར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདྱི་མགོགས་པོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་རྒས་
འཁོག ས་གཅྱིག་གྱིས ་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ ་བཤད་གནང་སོང། འཚམས་གཟྱིག ས་ཀྱི་སན་ཐོའ ་ི ལན་
འདེབས་ནང་ཡྱིན་ནའང་གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་རག་ན་གང་མགོགས་པོ་ཡྱིན་གསུངས་ཙང་རེད། ད་ལྟའང་བཀའ་འཁོལ་
འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག བཀའ་འཁོལ་འདྱི་བརྒྱའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་ཞྱིག སྱིར་བཏང་མྱི་ལ་
རེ་བ་བསོན་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས། བརྒྱ་ཆ་མང་བ་འདྱི་བཀའ་འཁོལ་འཐོབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་དམ་མེད། ཡང་ན། བརྒྱ་ཆ་ཉུང་བ་འདྱི་

བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་པ་དེ་འད་ཡྱིན་ན། འདྱི་མྱི་མང་ལ་དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གསལ་བཤད་བྱས་ན་མ་གཏོགས། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་རེ་
བའྱི་ཐོག་ལ་བསད། སོན་མ་ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་འགོ་དུས། ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་དཀའ་མོལ ་གནང་མཁན་དེ་འད་བྱུང་
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སོང། དེར་བརེན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་གསལ་པོ་འད་ཞྱིག་གསུང་ཐུབ་ན་མང་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོ་འད་
འབབ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ཁ་སང་འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཡོད་པའྱི་བདེ་སྱིད་གྱི ང་གྱི་སྱིར་བཏང་གོག་ཡང་

ཡང་མེད་པ་ཆགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་ནང་ལའང་གོག་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་
འདའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པའྱི་གོ་ཐོས་བྱུང་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལས་ཤག་མཚོན་ན། སྱིར་
བཏང་ལས་ཤག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་སོ་བོ་འདུག་སྟེ། འདྱི་ཐོག་ལ་གོག་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། གཞྱིས་ཆགས་ནང་མྱི་མང་གྱི་

ཁང་པ་དེ་ཚོ་གོག་མེད་པའྱི་སབས་སུ་ཁ་ལྷམ་མེར་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཤག་དེ་ཚོ་ནག་ཐུམ་མེར་གོག་མེད་པར་བསད་དགོས་པ་

དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཁ་སོན་སན་ཐོའ ་ི ནང་ལའང་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་གནང་ཡོད་མེད་
གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ།

Haridwar ལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བུ་མོ་སྨོན་སྱིད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག མོ་རང་ལོ་ ༢༥ དང་མོ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་བོ་རེད་

འདུག མོ་རང་མྱི་མང་ཁོད་ནས་ཁ་གགས་མ་ཐུབ་པ་དང་། བདེ་སྡུག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་
གང་དུ་བྱུང་ནའང་མོ་རང་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་བྱུང། འདྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཡོད་མེད།

གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ལ། དྷ་རམ་ས་ལ་གཙོ་བོ་བྱས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ནས་

སྱི་སེར། དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་མྱིང་ཐོག་ལ་ས་ཆ་ཉོས་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་ ༩༦ མཚམས་ནས་
རོག་ག་འདྱི་བྱུང་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་རེད། ཀྱིརྱི་དགོན་པ་རེད། སོལ་མ་གྱིང་རེད། ལ་སོགས་པའྱི་ཡོངས་གྱིང་

སོབ་གྲྭ་རེད་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ཆགས་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་ཆགས་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ནས་ད་བར་གང་གནང་ཡོད་རེད་དམ། མ་འོངས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་བའྱི་སད་དུ་གནང་འཆར་གང་ཡོད་
རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སབས་སུ་རྒས་འཁོགས་ ༢༠༠ ཙམ་ཕྱིན་འདུག དེ་དག་གྱི་འགོ་

གོན་འདྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་ཡོང་འབབ་ནས་བཏང་རེད་དམ། ཡང་ན་ནང་སྱིད་ནས་བཏང་རེད་ཅེས། འདྱི་གཅྱིག་ཤེས་
འདོད་བྱུང།

བུད་མེད་ཚོགས་པ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱོས། སྱིར་བཏང་གྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཁ་སང་བཀའ་

ལན་གནང་བ་དེ། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོ་སྱིད་སོང་སར་བཅར། སྱིད་སོང་ནས་བཀའ་གང་གནང་བ་དེ་ཁོ་རང་ཚོ་
འདོད་བོ་ཚིམས་ནས་མར་ལོག་རེད་ཅེས། གསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། ངས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཤད་པའྱི་སབས་སུ་དེ་འད་མྱིན་

པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་བཤད་བྱུང་། གང་ལྟར་འདྱི་བདེན་པ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཇུས་གཏོགས་བྱེད་ཀྱི་མེད། གལ་ལྟར་སྱིང་བསྡུས་དེར་
བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་དམངས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཚོས་

དཀའ་སྡུག་ཅྱིག་བདེ་སྡུག་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་བདེ་སྡུག་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་འདུག དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་བསར་ཟློས་མེད་པའྱི་སོན་

ནས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དང་པོ་དེ་ལ་ལོ་རེ་བཞྱིན་དུ་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་མྱི་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་བསད་དུས་ཙ་ན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིང་ལས་འདེབས་མཁན་ཚོ་

ལྷག་པར་དུ་སོ་སོའ ་ི ཞྱིང་ཁ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་ཞྱིང་ལས་འདེབས་རྒྱུར་བོད་མྱིའྱི་ཞྱིང་ཁ་བོགས་མ་བངས་ནས། འདེབས་
མཁན་དེ་དག་ལ་བོ་སྟོབས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱིས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐད་

ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པ་དང་། མྱི་མང་ནང་གང་དུ་
ཕྱིན་ཡང་བསམ་ཚུལ་ཡོད་བསད་པ་དེ། ཆ་འཇོག་བྱས་ནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང།

ར་བས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འདོད་པ་ཁེངས་པ་
ཞྱིག་ནམ་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སངས་རྒྱས་མྱི་ཡུལ་ལ་བྱོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལབ་གེང་མེད་པ་ཆགས་ས་མ་རེད།

ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་དངོས་གནས་དགོས་མཁོ་ཅན་དེ་དག་ལ་འཐོབ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཡོད་པ་
ཚོས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས་ཙ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཉམ་ཐག་གྱིས་ག་

འད་བྱས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་
པ་ཚང་མས་དེའྱི་ནང་དུ་ནུས་པ་ཞྱིག་སྤུངས་ནས། བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་སྟེ་དེའྱི་ནང་དངོས་གནས་དེང་དུས་སྱི་ཚོགས་ལ་གང་

དགོས་པ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བྱས། དེ་ལས་སོས་པའྱི་རྒྱས་སོས་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཏོག་ཙམ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་མེད་འགོ་
བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ག་དུས་ཕྱིན་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ལ་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་དངོས་འབེལ་རང་རེད།

ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་འདོད་པ་ཁེངས་རྒྱུ་འད་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་
རེན་དེ་དག་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་གཅོད་མཚམས་
དབྱེ་བ་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་ཁྱོད་རང་དེ་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་དེ་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་
ཐ་ཚིག་འགོ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་ཞྱིབ་ཕྲ་ལྷོ་སྱི་ཁག་ལྔ་ལ་ཆར་ཞོད་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་བྱུང་བའྱི་རེན་གྱིས་སྟོན་ཉེས་བྱུང་བ་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༤༧༢ ཟེར་དུས། དེའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལྔ་དེ་གང་དང་གང་ནས་དང་དུད་ཚང་ག་ཚོད་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་

ཉུང་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པྲོ་དེའྱི་ནང་དུ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁྱྱིམ་ཚང་ ༤༧༢ ཟེར་དུས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པས། དེ་
འཕྲལ་སེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ག་རེའྱི་ནང་དུ་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་
མོའ ་ི ལས་བསོམས་དེ་དག་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་གནས་སྟངས་སོ་བ་རྱིགས་ཡོད་པ་དང་།
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དེ་ནས་ནུབ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་དུད་སོད་དེ་དག་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་

རེད། དེ་དག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་རེད་དང་མ་རེད། གནས་བབ་དེའྱི་ཐོག་ནས་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་

བོན་མཆོག་གྱིས་དེ་བཀའ་གནང་སོང་། ད་དུས་ཚོད་རྒྱ་བསེད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཉོས་ཏེ། ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་
བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་རང་ནང་ནས་ཕྱི་ཡུལ་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ང་
ཚོ་བོད་མྱི་དངོས་གནས་ས་ཁང་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་དེ་ནང་སོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་།

བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྤུན་ཟླ་
ཁག་གཅྱིག་སོ་སོའ ་ི བསོད་ནམས་དང་དབང་ཐང་། ཐབས་ཤེས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ར་བཟང་སར་བསེབས་བསད་ཡོད་རེད།
ཁག་ཅྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་བཞུགས་གནས་དེ་དག་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ངེས་པར་དགོངས་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག

དེ་ན་ས་ཁང་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱིས་ཐུགས་དགོངས་ཡངས་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་བསམ་པའྱི་

ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་དན་གྱི་འདུག དེ་དག་གནང་
པའྱི་སབས་སུ་ད་སོན་གསུངས་སོང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་ཟུག་ས་དེ་དག་ལ་མར་ནོན། མ་ཟུག་པ་ཚོ་འདེད་བརབ་
ཤོར་བའྱི་བཟོ་འད་མ་ཡྱིན་པ། ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་

བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོའྱི་བཞུགས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོ ངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག དེ་ཡྱིན་ཙ་ན་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་ཞྱིང་ཁའྱི་དཀའ་ངལ་

ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན། ཞྱིང་ཁ་དེ་སོ་སོས་མ་བཏབ་དུས་བོགས་མ་བོད་པ་ཡྱིན་ན་རེད། ཕྱིའྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། སུ་ཡྱིན་ན་དེ་
ལ་བོགས་མ་ཞྱིག་གཏོང་ཞུ་གྱི་རེད། བོགས་མ་གཏོང་གནང་བའྱི་སབས་སུ་སྟོན་ཐོག་གང་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྟོན་ཐོག་དེའྱི་

ནང་དུ་རྫས་སྦྱོར་བེད་སོད་བྱེད་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་ཆ་རེན་ཞྱིག་བཞག་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག
ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དཔེར་ན། Kerala ལ་ཆག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་སྨུག་ཕོན་ཆེན་པོ་བཏབ་ནས་དེའྱི་

ནང་དུ་རྫས་སྦྱོར་རྱིགས་ཤྱིག་བེད་སོད་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ས་འོག་གྱི་ཆུ་ཡོངས་རྫོགས་འབག་བཙོག་ཆགས་ཏེ། དེ་བེད་
སོད་བྱས་པའྱི་གོང་གསེབ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སེད་བསྱིངས་ཀྱི་འཚར་སྟོབས་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ། ཚིག་གྱི་ན་ཚ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོགས་

མྱི་རབས་དེ་གཟུགས་གཞྱི་འཕྲོ་བརླག་འགོ་གཞྱི་ཡོད་པས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོས་འདེབས་མཁན་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་དུས། Kerala སོགས་ནས་ཞྱིང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ས་

ཞྱིང་བོགས་མ་ལེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་བོགས་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་ན་རྫས་སྦྱོར་དེ་
དག་རྱིགས་བེད་སོད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྫས་སྦྱོར་དེ་བེད་སོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལྔ་ལ་ཆར་ཆུ་དེ་དཔེ་དཀོན་པོ་རེད། མང་ཆེ་བ་ས་འོག་གྱི་ཆུ་ཡྱིན་པས། དེ་འད་ཐོག་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ི ང་ཚོ་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་སེ་སྟོབས་ལ་གནོད་བསད་ཡ་དེ་དག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཉེན་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་
བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
166

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་དེ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་
ཐོག་ནས། འདྱི་འཕྲོས ་ལས་རྱིམ ་དེ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་འཁུར་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོག ས་
གསེང་ཡྱིན།
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