གསར་ཨང། ༣

འདྲོན་ཨང། ༥
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དཀར་ཆག
ཨང།
༡

གནད་དོན།
ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ།

བརོད་པ་དང་པོ། (༡ ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཐུན་དང་པོ།) ( ཆིབས་མཇལ་དང་འབྱེལ་བའི་ཞོགས་པ་ཕག་ཚོད་ ༡༠།༣༠

ཤོག་གྲངས།
༡༌༌༌༨

ནས་འགོ་འཛུགས་འདུག)

༢

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་

༣

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟྱེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྱེངས་རྟགས་འབུལ་ཕོགས་

༡༣༌༌༌༡༤

༤

ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་

༡༤༌༌༌༣༥

༥

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲྱེས་ཤག་བགོ་འགྲྱེམས་ཀི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་

༣༥༌༌༌༤༡

༦

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཆྱེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྱེ་བ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་

༤༡༌༌༌༥༤

འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ།

ཀི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ།
འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ།

ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ། (༤༨ ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཐུན་གཉིས་པ།)

གཉིས་བཅས་ཀི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་

༩༌༌༌༡༢

སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ།
༧

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་

༥༥༌༌༌༥༧

ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༢༦ པ།
༨

འདྱེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་

༥༧༌༌༌༥༩

༩

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་པའི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས།

༦༠༌༌༌༦༣

གཞན་དག་བཅས་ཀི་སིག་གཞི། བརོད་པ་དང་པོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ།

ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སིག་གཞི། བརོད་པ་དང་པོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨
པ།

༡༠

གཞུང་འབྱེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་དང་པོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ།

༦༣༌༌༌༦༦

༡༡

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་ཀི་བགྲོ་གྱེང་

༦༧༌༌༌༡༦༣

དང་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདྱེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད་བཅས། (༨༤ ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཐུན་གསུམ་པ།)

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཐུན་དང་པོ།

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

ལས་རྱིམ་དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་

པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། སྔ་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་
ཚོད་མེད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཀ་པ།
ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

དགུ་པ།

ལས་བེད ་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་

༡

ཆེས ་མ ཐོ འ ི་ ཁྱི མ ས ་ཞྱི བ ་ཁ ང་ད ང། བོད ་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན ་

ནང་གསེས། འགན་དབང།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།
དབང།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས ་ དང་། ལ ས ་བ འྱི ་ སྡེ་ཚ ན་གྱི་ལ ས ་བེད་

ཟུར་བརོད།
(ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ ་ ༩
ཚེ ས ་ ༡ གོ ང ་བ སྐོ ་
གཞག ་བས་པའྱི ་ཆེ ས ་
མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་

ལས་བེད ་མ་གཏོག ས་བོད ་མྱིའྱི་སྱིག ་ ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འདེམས་སྒྲུག་དང༌། བསྐོ་ དང་། ཚོག ས་དྲུང་ལས་
འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན ་དང་། ལས་ གཞག གནས་སྤར། ལས་དོན་སོང་བརྡར། ཁུ ངས ་ཀྱི ་ཐད་བ སྐོས ་
བའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་ཡོངས་རོགས་ གཞན་ཡང་འབེལ་ཆགས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་ ལས ་བེ ད ་རྣམ ས ་སྱི ག ་

ཀྱི ་འདེ མ ས ་སྒྲུ ག ་དང༌། བསྐོ་ག ཞ ག འབེབས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་རང་དབང་དང་ གལ་སྡེ་ཚན་སྱིའྱི་ཁོངས་
གནས ་སྤར། ལ ས ་དོ ན ་སོང་བརྡར། བདེན་གྱིས་བ་རྒྱུ་དང༌། ལས་བེད་རྣམས་
གཞན་ཡང་འབེལ ་ཆགས་སྱི ག ་གཞྱི ་ ཀྱི་བླང་དོར ་དང་། ཐོབ ་ཐང་གྱི་སྱིག ་གཞྱི་

སུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། ཐད་
བསྐོས་ལས་བེད་དེ་དག་
གྱི ་ཞབས་ལོ ་སྔོ ན ་མའྱི ་

གཏན་འབེབས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་རང་ བཀའ་ཤག་གྱིས ་བཟོ་འགོད ་ཀྱིས ་འཆར་ བ སྐོ ་ཚེ ས ་ན ས ་དུ ས ་
དབ ང་དང་བ དེ ན ་གྱིས ་བ ་རྒྱུ ་དང༌། འབུལ་དང་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་ མཚམས་འཛིན་རྒྱུ།)
ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་དང་། ཐོབ་ བྱུང་ལ་ལས་བེད་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

ཐང་གྱི་སྱིག ་གཞྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས ་བཟོ་ ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།
འགོད ་ཀྱིས ་འཆར་འབུལ་དང་བསྐྱར་

1

བཅོས ་དགོས ་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ལས་
བེད ་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ ་ འགན་འཛིན་དང་ལས་བའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་
འཇུག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

བེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྤར་བཀག་བསྐྱྱིལ ་

ནང་གསེས། འགན་འཛིན ་དང་ལས་བའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ དང་། གནས་རྱིམ་ཕབ་པ། རྩ་དགོངས་སོད་
༢

ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཕབ་པ། པ། གནས་དབྱུང༌། རྩ་དགོངས་ཞུ་འཁོལ །
གནས་དབྱུང༌། རྩ་དགོ ང ས་ཞུ་འཁོལ ། བགེས ་ཡོལ ་སྔ་བསྣུར་དང་དུས་འགངས།

བགེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་དང་དུས་འགངས། བསྐྱར་བསྐོ་བཅས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་

བསྐྱར་བསྐོ ་བཅས་སྱི ག ་གཞྱི ་གཞྱི ར ་ བཀའ་ཤ ག་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་རྱིགས་
བཟུང་བཀའ་ཤག་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་ ལ་འོས་མྱིན་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་ལ་
རྱིགས་ལ་འོས་མྱིན་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་ མོས་མཐུན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།
འཚམས་ལ་མོས་མཐུན་ལག་བསྟར་བ་
རྒྱུ།
བཅུ་པ།

ལས་བེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན།

ལས་བེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན།

ནང་གསེས། ཆེས ་མ ཐོ འ ི་ ཁྱི མ ས ་ཞྱི བ ་ཁ ང་དང༌། ཕྱིར་བསྡུ།
༣

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས ་
དྲུང་ཆེ ་དང་ལས་བེད ་ཡོ ང ས་རོག ས་

སྱི ར ་བཏང་གོ ང ་གསལ་སྡེ་ཚན་གང་

རུང་དུ་གཏོག ས་རྒྱུ་ཡང༌། རྒན་རྱིམ ་
དང༌། གནས་སྤར། འོས་ཆོས་བཅས་ཀྱི་

ཐད་སྡེ་ཚན་ཟུར་བཅད་ཡྱིན། འོན་ཀང་
ཆེས ་མ ཐོ འ ི་ ཁྱི མ ས ་ཞྱི བ ་ཁ ང་དང༌།
ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད ་པའྱི་

འཛིན་སྐྱོང ་ལས་བེད་སུའང་སྱིག ་གལ་
སྡེ་ཚན་སྱིའྱི་ནང་བསྡད་རྒྱུར་འདེམས་པ་

ཡྱིན ་ན་དེ་དོན ་ཆོག ་རྒྱུ་དང་། བགེས ་
ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྱི་འགེ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།
ཁྱིམ ས་ཡྱིག ་དང་སྱིག ་གཞྱི་ཁག་ཏུ་ཁ་

2

གསལ་བ་རྣམས་ཕུད། དེ་བྱིངས་བོད ་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་

པ་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་སྱི་མཚུངས་ཡྱིན།
བཅུ་གཅྱིག་ ལས་བེད་ས་མྱིག

ལས་བེད་ས་མྱིག

པ།

བོད ་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན ་སྐྱོང ་ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་གནས་

༡

རོག ས་ཀྱི ་ས་མྱི ག ་ཇྱི་ཡོ ད ་ཐོག ་ལས་ དེབ་དང་། ལས་བེད་མྱིང་གཞུང་མ་དེབ་ཁ་

ནང་གསེས། འོ ག ་ལ ས ་བེད་ག ནས ་རྱི མ ་ཡོངས ་ རྱིམ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་

བེད་མྱིང་གཞུང་མ་དེབ་ཁ་གསལ་ལས་ གསལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
བེད ་འདེམ ས་བསྐོ ་ལྷན་ཁང་གྱི ་ལས་ ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱུན་ཉར་བེད་དགོས།
ཁུངས་སུ་རྒྱུན་ཉར་བེད་དགོས།

ལོ་གཉྱིས ་རེའྱི་མཚམས་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་

ལོ་གཉྱིས ་རེའྱི་མཚམས་བཀའ་ཤག་ ལས་འབོ ར ་ཉམས་ཞྱི བ ་ཚོ ག ས་ཆུང་རེ ་

ནང་གསེས། གྱིས ་ལས་འབོར ་ཉམས་ཞྱིབ ་ཚོག ས་ བཙུགས་ཏེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
༢

ཆུང་རེ་བཙུགས་ཏེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ པའྱི་ལས་བེད་ས་མྱིག ་གསར་གཏོད་དང༌།

དང་བ ཅ ས ་པ འྱི ་ལ ས ་བེད་ས ་མྱི ག ་ ཕྱིར་བསྡུ། བརེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་བ་
གསར་གཏོད ་དང༌། ཕྱི ར ་བསྡུ། བརེ་ རྒྱུ་དང་། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌།

སྒྱུར་བཅས ་གང་དགོ ས ་བ་རྒྱུ ་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་
ཆེས ་མ ཐོ འ ི་ ཁྱི མ ས ་ཞྱི བ ་ཁ ང་དང༌། ས་མྱི ག ་གསར་གཏོད ་དང༌། ཕྱི ར ་བསྡུ།
ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད ་ བརེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས ་ཁུངས་སོ་སོ་
པའྱི་ས་མྱིག ་གསར་གཏོད ་དང༌། ཕྱིར ་ ནས་གོ་བསྡུར་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་བཀའ་
བསྡུ། བརེ ་སྒྱུར་བཅས ་གང་དགོས ་ ཤག་བརྒྱུད་ལས་བེད ་འདེམ ས་ལྷན་དུ་
ཁུངས་སོ་སོ་ནས་སྱིག ་གཞྱི་ལྟར་ལག་ འབུལ་རྒྱུ།
བསྟར་བ་རྒྱུ།

བཅུ་བཞྱི་པ། འག ན་འཛིན་སྡེ་ཚ ན་གྱི ་ ལ ས ་བེད་ འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་གསར་
ནང་གསེས།
༢

གསར་འདེམས།

འདེམས།

ལོ ་ལྟ ར ་ར མ ་ལོ ་ངོ་ག ཉྱི ས ་ག སུ མ ་ ལོ་ལྟར་རམ་ལོ་ངོ་གཉྱིས་གསུམ་མཚམས་
མཚམས་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་
བེད ་གསར་བསྐོ་དགོས ་པའྱི་ ས་མྱིག ་ ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་པར་ལས་བེད་གསར་
3

འོས ་འཚམས་ཐོན ་ཏེ་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་ བསྐོའ་ི ཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་ནས་འབོར་བ་
གསར་བསྐོ་དགོས་པའྱི་ཞུ་བསྐུལ་བྱུང་ དང་། ཆེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་དང་།
འཕྲལ ་ལ ས ་བེད་འདེ མ ས ་སྒྲུ ག ་གྱི་ ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བེད ་

རྒྱུགས་ལེན ་སྱིག ་གཞྱི་གཞྱིར ་བཟུང་ གསར་བསྐོའ ི་ཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་
གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཁོད་པའྱི་ཡོངས་ བྱུང་འཕྲལ་ལས་བེ ད ་འདེམ ས་སྒྲུག་གྱི ་
ཁྱབ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ།

རྒྱུགས་ལེན་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གནས་
ཚུལ་ཆ་ཚང་འཁོད་པའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསགས་བ་རྒྱུ།

བཅོ་ལྔ་པ།

ལས་བའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་གསར་ ལས་བའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལས་བེད ་གསར་

༡

ལས་བའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁོངས་ས་མྱིག་སྟོང་ འཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་ལས་བའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ས་

ནང་གསེས།

འདེམས།

འདེམས།

པ་ཐོན་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་གསར་བསྐོའ་ི མྱིག ་སྟོང ་པ་ཐོན ་པར་ལས་བེད ་གསར་

ཞུ་བསྐུལ ་བྱུ ང་མཚ མས ་ལ ས ་བེ ད ་ བསྐོའ་ི ཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་ནས་འབོར་བ་
འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་སྱིག་གཞྱི་ དང་། ཆེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་དང་།

ནང་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པའྱི་ ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བེད ་
ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང༌། གསར་བསྐོའ་ི ཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་

གསལ་བསགས་སུ་གསལ་བའྱི་འོས ་ བྱུང་མཚམས་ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་
ཆོས་ཚང་བ་ཁོ་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་ རྒྱུ གས ་ལེན་སྱི ག ་གཞྱི ་ནང་གས ལ ་གྱི ་
ཆོག

གནས་ཚུལ་འཁོད་པའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསགས་བ་རྒྱུ་དང༌། གསལ་བསགས་སུ་

གསལ་བའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཁོ་ནས་འཚང་
སྙན་འབུལ་ཆོག

ནང་གསེས། སྡེ་ཚན་གཉྱིས ་ཀའྱི་ལས་བེ ད ་སུའང་ སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་བེད་སུའང་གནས་
༤

གནས་རྱིམ ་གོ ང ་མར་རྒྱུགས་འཕྲོད ་ རྱིམ ་གོང ་མར་རྒྱུགས་འཕྲོད ་བཀོད ་སྱིག ་
བཀོད ་སྱིག ་བྱུང་བ་དང༌། ཆེས ་མཐོའ ་ི བྱུང་བསྟུན་སྔོ ན ་གྱི ་ཞབས་ཡུན་ཇྱི་ཡོ ད ་

ཁྱིམ ས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོག ས་དྲུང་ལས་ ཞབས་ལོའ་ིཁོངས་སུ་བརྩྱི་རྒྱུ་ཡང༌། ཞབས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བེད་སུ་ཞྱིག་ ཡུན་སྔ་མའྱི་སྡེབ ་གསོག ་གུང་སེང ་རྩྱིས ་

འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་བེད་དུ་བཀོད་སྱིག ་ ཁུར་མྱི ་ཆོ ག ཟླ་དྲུག་ཚོ ད ་ལྟ་ངེ ས ་པར་
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བྱུང་བ། དེ་བཞྱིན ་འཛིན ་སྐྱོང ་གྱི་ལས་ བརྒྱུད་དགོས།
བེད ་སུ་རུང་གོང་གསལ་ལས་ཁུངས་

ག ཉྱི ས ་ཀྱི ་ ཐད་བ སྐོས ་ལ ས ་བེད་དུ ་

རྒྱུགས་འཕྲོད ་བཀོད ་སྱིག ་བྱུང་བསྟུན་
སྔོན་གྱི་ཞབས་ཡུན་ཇྱི་ཡོད་ཞབས་ལོའ་ི

ཁོངས་སུ་བརྩྱི་རྒྱུ་ཡང༌། ཟླ་དྲུག་ཚོད་ལྟ་
ངེས་པར་བརྒྱུད་དགོས།
བཅུ་དྲུག་པ། ལས་བེད་གནས་སྤར།
ནང་གསེས། མེད།
༧

ལས་བེད ་གནས་སྤར་དང་། བཀོད ་སྱིག
འཕོ་ལེན།

ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས། རང་དབང་ལྡན་པའྱི་སྡེ་

ཚན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་ཀྱི་ས་མྱིག་
གཏན་འབེབས་ལྟར་གྱི་དགོས་མཁོའ་ི ལས་

བེད་བཀོད་སྱིག་དང་། འཕོ་ལེན་མ་གནང་
གོང ་ཁུངས་སོ་སོར ་གོ་བསྡུར་དགོས ་རྒྱུ།

ཆེས་མཐོའ ི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབུས་སའྱི་

ལ ས ་བེད་ནང་ཁུ ལ ་ག ནས ་སྤོ་དགོས ་
རྱིགས་ཆེས་མཐོའ ི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བ་
རྒྱུ།
ཉྱི་ཤུ་པ།

ལས་བེད་གནས་དབྱུང༌།

ལས་བེད་པར་ཉེས་ཆད།

འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང༌། ལས་བའྱི་སྡེ་ འགན་འཛིན ་སྡེ་ཚན་དང༌། ལས་བའྱི་སྡེ་
ཚན་གཉྱིས ་ཀའྱི་ལས་བེད ་སུ་ཞྱིག ་ལ་ ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་བེད་སུ་ཞྱིག་ལ་ཉེས་
ཉེས ་སྐྱོན ་ར་འཕྲོད་བྱུང་སྟེ་གནས་རྱིམ ་ སྐྱོན ་ར་འཕྲོད ་བྱུང་སྟེ་གནས་སྤར་བཀག་

ཕབ་པའམ། བགེ ས ་ཡོ ལ ་སྔ་བསྣུར། བསྐྱྱིལ ་ལམ། གནས་རྱིམ་ཕབ་པ། བགེས་
གནས་དབྱུང་བེད་དགོས་ཀྱི་སྱིག་མཐུན་ ཡོལ ་སྔ ་བ སྣུ ར ། རྩ ་ད གོང ས ་སོད ་པ །

ཞྱིབ་འཇུག་ལས་དོན་ཟྱིན་ཏེ་མཐའ་མའྱི་ གནས་དབྱུང་གཏོང་བ་བཅས་གང་རུང་གྱི་
ཐག་གཅོད་ཆེད་འཆར་གཞྱི་བཀའ་ཤག་ འཆར་གཞྱི་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་ཕུལ་རྱིག ས་

གྱིས་ཕུལ་རྱིགས་ལ་ལས་བེད་འདེམས་ ལ་ལས་བེད་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་
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གསར་འཇུག

བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས ་འོས ་ རོག ་ཞྱིབ ་ཀྱིས ་འོས ་འཚམས་ལ་ཉེས ་ཆད་
འཚམས་ལ་གནས་ཕབ་བམ་གནས་ གཏོང་རྒྱུ་དང་། འོས་འཚམས་མྱིན་རྱིགས་

དབྱུ ང་བ ཀོད་ཁྱ བ ་ག ཏོ ང ་རྒྱུ ། འོ ས ་ འཆར་གཞྱི་ཕྱིར ་སོག ་དང༌། འདྱི་བརྩད་བ་
འཚམས་མྱིན ་རྱིག ས་འཆར་གཞྱི་ཕྱིར ་ དགོས་རྱིགས་མཐྱིལ་ཕྱིན་བེད་དགོས།
སོག་དང༌། འདྱི་བརྩད་བ་དགོས་རྱིགས་
མཐྱིལ་ཕྱིན་བེད་དགོས།

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

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།

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

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེར་ངས་དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་

འགྱིག་གྱི་མ་རེད། དྱི་བ་ཞུ་ས་མེད། )ལགས་སོ། དེས་ན་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་མང་གཙོ་ཀ་བ་
གསུམ་ལྡན་ཞེས་ཞུས་ཡོང་དུས། ཀ་བ་གསུམ་དེར་རང་དབང་ཡོད་བསྡད་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་དག་
པའྱི་མང་གཙོ་ཞེས་ཞུས་ཡོང་དུས། གཙོ་ཆེ་བ་ཀ་བ་གསུམ་དེ་རང་དབང་ཡོད་པ་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོ་

ཞེས་གསུང་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་རྩ་བའྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་དེ་བཞྱིན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
ད་ལྟ་འདྱི་ལྟར་ལྟ་ཡོང་དུས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་གྱི་འོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་གསལ་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མྱི་འདུག་བསམ་སོང།

རྩ་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་སྒང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཙོ་བོ་དེ་དང་བདེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད། དང་བདེན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་

ལུགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་སོང། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གང་ས་
གང་ལ་ཕེབས་བསྡད་པའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་སུ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་དེ་ཡང་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འོག་ལ་བསྐུལ་དགོས་པའྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ངས་དམར་
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ཤོག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ལ་མ་གཏོགས་མཐོང་མོང་མེད། ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལོངས་སུ་སོད་མཁན་གྱི་ང་

ཚོའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསྐོ་སྟངས་དེ་ཁོ་རང་རང་དབང་ཅན་
གྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ། ཡང་ན་སྱིད་འཛིན། ཡང་ན་མངའ་སྡེའྱི་སྱིད་འཛིན་ Governor ལ་སོགས་པ་དང་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་
བསྐོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལྟ་བུའྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག ཡོང་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་སྱིར་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཙོ་བོ་དང་བདེན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད་
དན་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གལ་སྱིད་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༢༡༤ དང་དེ་ནས་
༢༣༡ བར་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསྐོ་སྟངས་ལ་སོགས་པའྱི་སྒང་ལ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་དཔེ་ལྟ་ས་

གཅྱིག་ཨ་རྱི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་། དེའྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ལ་དཔེ་ལྟ་རྒྱུ་དགའ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་རྩ་
ཁྱིམས་ནང་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པ། ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་སྱིད་འཛིན་གྱི་དབང་ཚད་གསུང་ཡོང་དུས། དེའྱི་སྒང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་བསྐོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་སྱིད་འཛིན་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག Senator དང་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དང་པོ་ཞུས་ན་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་འདྱི་གཟབ་

གཟབ་བས་ཏེ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་གཅྱིག་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེས ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་
ཁྱིམས་རྩོད་པ་བསྐོ་དུས། ཇྱི་ལྟར་བསྐོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུང་

རོགས་གནང་། བགོ་གེང་གྱི་རྣམ་པར་མ་ཕེབས་རོགས།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བས་ཙང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
འདྱི་ཚོ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འོག་ལ་ཡོང་དགོས་ན། ཁྱིམས་ལུགས་ལ་དང་བདེན་ཡོང་རྒྱུར་དོ་ཕོག་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་
པར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐད་ནས་གོད་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དེ་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འོག་ལ་རྒྱུགས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དངོས་ལོག་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་དང་བདེན་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་

གྱི་རེད། དེ་ཡོང་བ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཡང་ད་ལྟ་ངས་གོང ་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན ་དཔེ་མཚོན ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་པ་
འདེམས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དེ་ཚོ་ཇྱི་ལྟར་འདེམས་ཀྱི་འདུག
རྒྱ་ནག་ལ་དང་བདེན་མྱི་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དེ་ག་རང་རེད། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དེ་ཚོ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་

ཁང་བརྒྱུད་ནས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་ཚོགས། དབུས་མྱི་མང་འཐུས་ཚོགས། དེས་ཐག་བཅད་
ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་དོ་ཕོག་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རྩ་བ་ནས་

བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ག་རང་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་ན་
ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྣམ་པ་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཐུགས་

བསམ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་། འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་ཁྱིམས་ལུགས་ལ་དོ་ཕོག་ཕྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་
རོག་ད་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཉྱིད་ནས་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། མ་འོངས་
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པའྱི་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པར་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚང་
མས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

རྩ་བའྱི་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་སྐོར་མང་ཆེ་བས་མཁྱེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་
གོས་ཆོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆེས་མཐོའ་ི ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་སྙན་ཐོ་དང་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་འཆར་ཟྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕེབས་
པ་རེད། ཡྱིན ་ནའང་བསྐྱར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་གཅྱིག ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རང་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་

གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་དང་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་མྱི་སོགས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
འདྱིར་སེབ ས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དགག་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དང་པོ་འཆར་ཟྱིན་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་

དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གཅྱིག རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརྐྱང་
རོགས་གནང་། འདྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ཏུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ལ་
གསུང་མཁན་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྩ་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚོ་ང་ཚོ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྐབས་ནས་

ཡོང་བཞག་པ་ཞྱིག ་རེད། ད་ལྟ་དགག་པ་བསྐྱོན་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཞྱིག་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དངོས ་
གནས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག ་རེད། འདྱིའྱི་དོན་ཚན་

དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དང་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་རྩ་དགོངས་སོད་པ་ཟེར་བའྱི་གསར་འཇུག་ཅྱིག་འདུག རྩ་དགོངས་
སོད་པ་དང་གནས་དབྱུངས་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་རྩ་དགོངས་ཞུ་འཁོལ་ཞེས་ཞུས་ནས། འཁོལ་བ་
ཞེས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་རྩ་དགོངས་སོད་པ་ཟེར་བ་དེ་གསར་འཇུག་རེད། གནས་དབྱུངས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད།
འདྱི་གཉྱིས་ལ་ནུས་པའམ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་དམ། འདྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

འདྱིར་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་པ་འད། འདྱིའྱི་ཚིག་འདྱི་ཉེ་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་

ཆེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་གྱིས ་བསྣམས་ཕེབ ས་སོང་། དེ་ཡྱིན ་དུས་གནས་དབྱུངས་བཏང་བ་ཡྱིན ་ན། གང་ལྟར་གནས་
དབྱུངས་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བེད་དེ་བསྐྱར་དུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མེད་པ་དང་། ཁོ་རང་གྱི་གནས་སྟངས་
ལ་དཔག་པས་རྩ་དགོངས་སད་པ་ཡྱིན་ན། སྡེ་ཚན་གང་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འདེམས་ལྷན་གྱི་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འཛུལ་

ན་འཛུལ་ཆོག་པའྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་ན་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
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ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པར་གཟྱིགས་རོག ས་གནང། ཁྱིམས་
འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་

ཟུར་བརོད།

བརོད།
དོན་ཚན་བཞྱི་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའྱི་འོས་ཆོས།

ཕྱིར་བསྡུ།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེར་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའྱི་སྐྱེ་བོ་གང་ ཕྱིར་བསྡུ།
དེར་གཤམ་གསལ་འོས་ཆོས་རྣམས་ཚང་དགོས།
༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལོ་སུམ་ཅུ་ཡན་ལོན་པ།

ཕྱིར་བསྡུ།

༢ ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ།

ཕྱིར་བསྡུ།

༣ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁོངས་གཏོགས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བེད་ནས་ ཕྱིར་བསྡུ།
གནས་དབྱུང་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པ།

༤ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མྱི་ཐུབ་པ་དང༌། གཞུང་དངུལ་རྩྱིས ་ཆད་འབུལ་ ཕྱིར་བསྡུ།
བསྡད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ།

༥ སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་རུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ།

ཕྱིར་བསྡུ།

༦ མང་གཙོ་དང་གོས ་ཚོག ས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་སངས་པ་ཆེ་ཞྱིང ༌། ཕྱིར་བསྡུ།
ལས་དོན་ལ་མོང་གོམས་ཡོད་པ་བཅས།

དོན་ཚན་དྲུག་པ། སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའ་ྱི དམྱིགས་
བསལ་ཐོབ་ཐང༌།

དོན ་ཚན་ལྔ་པ། སྱི ་ ཁྱ བ་དྲུང་ཆེ འྱི ་ དམྱི ག ས ་
བསལ་ཐོབ་ཐང༌།

༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའྱི་ ཕྱིར་བསྡུ།
ལས་གནས་རྒྱུན་སོ ལ ་ལྟར་རང་ལོ ་ ༦༠
ཧྱི ལ ་པོ ་ལོ ན ་མཚམས་བགེ ས ་ཡོ ལ ་འགོ ་

དགོས ་པ་དང༌། འོན ་ཀང་ཚོག ས་གཙོ་ཐུན་
མོང་ངམ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དགོས ་
གལ་གཟྱིག ས་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བགེས ་
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གཤམ་གྱི་དོན་ཚན་
ལྔ་པ་བཞྱི་པར་བསྒྱུར་
རྒྱུ།

ཡོལ་ཕར་འགངས་ཆོག་རྒྱུ།
༢ ཚོག ས་གཙོ་ཐུན་མོང ་ངམ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ ༡ ཚོག ས་གཙོ་ཐུན་མོང ་ངམ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་སུ་རུང་ནས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་

ལས་སུ་རུང་ནས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་

མ ཐུ ན་བྱུ ང་ན་མ ་ག ཏོ ག ས ་ཚོག ས ་དྲུང་

མ ཐུ ན་བྱུ ང་ན་མ ་ག ཏོ ག ས ་ཚོག ས ་དྲུང་

གྱིས ་རྒྱུན་ལས་གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་ཀྱི་མོས ་
གནས་སྤོས་མྱི་ཆོག

གྱིས ་རྒྱུན་ལས་གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་ཀྱི་མོས ་
གནས་སྤོས་མྱི་ཆོག

༣ ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་ངམ་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ ཕྱིར་བསྡུ།
ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་སུ་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེ་གནས་དབྱུང་དགོས ་པའྱི་གོས ་འཆར་ལ་

སྱི་འཐུས་རྩ་འབོར ་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས ་ཀྱི་
མོས ་མཐུན་བྱུང་ན་ལས་གནས་དབྱུང་མྱི་
ཆོག

༤ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའྱི་ ༢ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའྱི་
གནས་རྱིམ་བཀའ་དྲུང་དང་འད་མཉམ་ཡྱིན་

གནས་རྱིམ་བཀའ་དྲུང་དང་འད་མཉམ་ཡྱིན་

ཚོག ས་དྲུང་སོ་སོའ ་ི ཞབས་ལོ་རྒན་གཞོན ་

ཚོག ས་དྲུང་སོ་སོའ ་ི ཞབས་ལོ་རྒན་གཞོན ་

པ་དང༌། བཞུག ས ་གལ་བཀའ་དྲུང་དང་
ལྟར་དགོས་རྒྱུ།

པ་དང༌། བཞུག ས ་གལ་བཀའ་དྲུང་དང་
ལྟར་དགོས་རྒྱུ།

༥ གནས་སྤོས་ཆོག་པའྱི་ཚོགས་དྲུང་དེས་རང་ ༣ གནས་སྤོས་ཆོག་པའྱི་ཚོགས་དྲུང་དེས་རང་
མོས ་གནས་སྤོས ་ཞུས་རྱིག ས་ཚོག ས་གཙོ་

མོས ་གནས་སྤོས ་ཞུས་རྱིག ས་ཚོག ས་གཙོ་

ཐུན་མོང ་གྱིས ་སྱི ་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌།

ཐུན་མོང ་གྱིས ་སྱི ་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌།

བསྐོ་ག ཞག ་བྱུ ང་འཕྲལ ་ག ནས ་སྤོ ས ་བ་

བསྐོ་ག ཞག ་བྱུ ང་འཕྲལ ་ག ནས ་སྤོ ས ་བ་

བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག ་ཚབ་གསར་
འཐུས།

བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག ་ཚབ་གསར་
འཐུས།

དོན་ཚན་བདུན་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་བསྐོ་གཞག ཕྱིར་བསྡུ།
༡ བཅའ་ཁྱིམ ས་དོན ་ཚན་ ༦༡ དགོངས་དོན ་ལྟར། ཚོག ས་གཙོ་དང་ ཕྱིར་བསྡུ།
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ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་སྱིད་སྐྱོང་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལས་བེད་སྱིག་
སོལ་ལྟར་ཐད་བསྐོའམ། གནས་སྤོས། ཞབས་གཡར། གནས་སྤར་གང་
རུང་གྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

༢ ཐད་བསྐོ་བ་རྒྱུར་ངེས་ཚེ། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ ཕྱིར་བསྡུ།
གྱི་འོས ་ཆོས ་བཀོད ་པའྱི་དྱིལ ་བསགས་ཁྱབ་ཆེ་བས་ཐོག ་ལས་བེད ་

དང༌། ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པ་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ཇྱི་བྱུང་རོག་ཞྱིབ་
ཀྱིས ་འོས ་ཆོས་ཚང་རྱིགས་རྣམས་འབྱི་རྒྱུགས་དང་ངོ་འཕྲད་རྒྱུགས་

སོད་དུ་ངོ་འབོད་བ་དགོས། གནས་རྱིམ་དང་སྡེ་ཚན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས།

༣ གནས་སྤོས་བ་རྒྱུར་ངེས་ཚེ། དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གནས་སྤོས་ ཕྱིར་བསྡུ།
བ་རྒྱུ།

༤ གནས་སྤར་བ་རྒྱུར་ངེས་ཚེ། དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་གནས་སྤར་འོས་ཆོས་ ཕྱིར་བསྡུ།
ཚང་བ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་དུ་གནས་སྤར་རྒྱབ་
གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གནས་སྤར་བྱུང་འཕྲལ་ཚོགས་དྲུང་དུ་བཀོད་སྱིག་
བ་རྒྱུ།

༥ ཞབས་གཡར་བ་རྒྱུར་ངེས ་ཚེ། བཀའ་ཤ ག་དང་གོ་བསྡུར་ཐོག ་སྱི་

ཕྱིར་བསྡུ།

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཞབས་གཡར་བ་རྒྱུ།
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་གཞན་བསྐོ་

ཕྱིར་བསྡུ།

གཞག

ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་གཞན་དག་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའྱི་རྒྱབ་ ཕྱིར་བསྡུ།
གཉེར་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་བཀའ་ཤག་དང་གོ་

བསྡུར་གྱིས་སྱིག་སོལ་ལྟར་ཐད་བསྐོའམ་ཞབས་གཡར། གནས་སྤོས་ཞབས་
གཡར་དང༌། གནས་སྤར་གང་རུང་གྱི་ལམ་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། ཐབས་ལམ་
གང་དུ་ངེས་རུང་དོན་ཚན ༧ པའྱི་ནང་གསེས་ཁག་ལྟར་བ་རྒྱུ།
དོན་ཚན་དགུ་པ། ལས་བེད་ཐད་བསྐོའ ི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང༌།

ཕྱིར་བསྡུ།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དང༌། ལས་བེད་གཞན་ཐད་བསྐོ་ ཕྱིར་བསྡུ།
བེད་སྐབས་ཀྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཤམ་གསལ།
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༡ སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ།

ཚོགས་གཙོ།

ཕྱིར་བསྡུ།

༢ སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཞོན།

ཚོགས་མྱི།

ཕྱིར་བསྡུ།

༤ ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ།

ཚོགས་མྱི།

ཕྱིར་བསྡུ།

༥ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཅྱིག

ཚོགས་མྱི།

༣ བཀའ་བློན་གང་རུང་གཅྱིག

ཚོགས་མྱི།

ཕྱིར་བསྡུ།
ཕྱིར་བསྡུ།

༦འདེམ ས་སྒྲུག་ཚོག ས་ཆུང་ནས་འབྱི་རྒྱུགས་དང་ངོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་ ཕྱིར་བསྡུ།
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་པའྱི་སྡེ་ཚན་དང་

ཕྱིར་བསྡུ།

ཕོགས་རྱིམ།

༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་རྒན་རྱིམ་དང༌། གནས་ ཕྱིར་བསྡུ།
སྤར། འོས་ཆོས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སྡེ་ཚན་ཟུར་བཅད་ཡྱིན།

༢ ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་བསྐོས ་བས་པའྱི་ལས་བེད ་སུའང༌། ཕྱིར་བསྡུ།
ཟུར་བཅད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ལས་བེད་སྱིའྱི་རྒན་རྱིམ་
དུ་མྱི་ཚུད་ཅྱིང༌། ལས་ཁུངས་གཞན་དུ་གནས་སྤོས་མྱི་ཆོག

༣ སྱིར ་བཏང་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་བཀོད ་ ཕྱིར་བསྡུ།
བསྱིགས་ཡོད་པ་རྣམས་སྡེ་ཚན་གང་གྱི་ནང་བསྡད་རྒྱུ་གདམ་ཀ་བ་ཆོག
སྱིའྱི་སྡེ་ཚན་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྤར་དང་གནས་སྤོས་སྱིའྱི་སྱིག་
གཞྱིའྱི་འོག ་འགོ་དགོས ་ཤྱིང༌། ཚོག ས་གཙོ་གཉྱིས ་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག ་
གནས་སྤོས་སྱི་སྱིག་ལྟར་བ་འཐུས།

༤ བགེས ་ཡོལ ་གྱི་ཐོབ ་ཐང་སྱི་འགེ་ཡྱིན ་པར་མ་ཟད། ཁྱིམ ས་ཡྱིག ་དང་ ཕྱིར་བསྡུ།
སྱིག་གཞྱི་ཁག་ཏུ་ཁ་གསལ་བ་རྣམས་ཕུད། དེ་བྱིངས་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས་
ཀྱི་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་སྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད།

༥ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་རྱིམ་འཛིན་སྐྱོང་ ཕྱིར་བསྡུ།
ལས་བེད་སྱི་འགེ་ལྟར་ཡྱིན།

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

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།
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གཤམ་གྱི ་དོན ་ཚན་
བཅུ་ག ཅྱི ག ་པ་དྲུག ་
པར་བསྒྱུར་རྒྱུ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

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

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི སྒང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་
པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ།
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།
དྲུག་པ།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

ཚིག་བརོད་གསར་པ།

གཟེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་ གཟེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར ་ཚུད་

ནང་གསེས། འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ།
རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ།
༡
ལས་བེད་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་བསྐོ་ ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་

གཞག་གནང་བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད ་ གཞག་གནང་བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་
དང་། ཆེས ་མ ཐོ འ ་ི ཁྱི མ ས ་ཞྱི བ ་ཁ ང་དང་ བེད་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས ་ ༡

ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས ་ཀྱིས ་བསྐོ་ གོང ་གྱི་ཆེས ་མཐོའ ་ི ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་ཁང་དང་

གཞག་གནང་བའྱི་ཐད་བསྐོས ་ལས་བེད། ཕྱི་ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐོ་
ལོ ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས ་ ༢༩ གོ ང ་བསྐོ ་ གཞག་གནང་བའྱི་ཐད་བསྐོས ་ལས་བེད །

གཞག་བས་པའྱི་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ གོང་བསྐོ་
བཅས་གང་རུང་ཡྱིན་པ།

གཞག་བས་པའྱི་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་
བེད་བཅས་གང་རུང་ཡྱིན་པ།

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

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
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ཟུར་བརོད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་
པ་ཡྱིན།

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

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་ན་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་

ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པར་གཟྱིགས་རོགས། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག ་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ།

༄༅། གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར།

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།
བཅུ་དགུ་པ།
ནང་གསེས། ༤

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ཟུར་བརོད།

དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག རང་འཇགས།
མེད།

དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་ (གསར་
བེད ་ས་མྱིག ་རྩ་འབོར ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་བེད ་མྱི་ འཇུག)
གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཐོག་བཀའ་

ཤག་སྐབས་སོ་སོའ་ི ལས་ཡུན་རྱིང་ཐད་བསྐོ་ཆོག་རྒྱུ། ལས་
བེད་དེ་རྱིགས་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའ་ི ལས་ཡུན་འཁྱུར་

རེས ་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་འཇོག ་དགོས ། དེ་
དག་གྱི་ལས་འགན་དང་། གནས་རྱིམ། ཕོགས་ཐོབ། ཁེ་ཕན་
གཞན་བཅས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།
དེ་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས ། གཞྱི་རྐང་གོས ་
ཚོགས་ནང་དུ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་རེད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ལ་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་

རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་གོས་འདྱི་པ་དང་གོས་སྟོན་པ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་བྱུང་བ་དང་།
ལྷག་པར་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ལ་འདྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་གྱི་མེད་པ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་འདྱིར་གཞྱིར ་བཞག་པའྱི་ཐོག་

ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྔ་རེས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་དེ་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་
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མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ཏེ་ད་ནས་བཟུང་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་འདྱི་པ་དང་གོས་སྟོན་པ་
དེ་སྔ་ཚར་བ་དེ་ཚར་བ་རེད། མ་འོངས་པར་བསྐོ་རྒྱུ་མེད་པ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་ཡྱིན་ཞེས་དེ་གཅྱིག་རེད།

ལྷག་པར་དུ་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བེད་རྒྱུ་དེ་སྔ་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་ཡོངས་མ་ཕྱིན་པའྱི་གོང་ལ་

བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མེད་པར་ཆགས་པ་རེད། དེ་ནས་དེ་
ལས་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དཔལ་འབོར་ལས་

ཁུངས་གཅྱིག་པོར་དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་དངུལ་ཁང་
ཆུང་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དཔལ་འབོར་སྱིག་
འཛུགས་གཅྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དུས། དེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་ལྟར་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་རྒྱུ། དེ་འད་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཁ་དེ་གསར་དུ་གཏོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་བེད་ཁྱོན་འབོར་དེ་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་རེད། བརྒྱ་ཆར་བརྩྱིས་ན་བརྒྱ་ཆ་
གསུམ། སྐབས་གཅྱིག་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་དུ་གང་ལྟར་ལས་བེད་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་གསུམ།

ཡང་ན་བཅོ་བརྒྱད། འདྱི་ལས་མང་བ་རྩ་བ་ནས་བསྐོ་ཡྱི་མྱིན་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོས་ལས་བེད་

གཅྱིག་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་དེ་ལ་བགེས་ཕོགས་དང་བགེས་ཤག་སོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མང་པོ་ཤྱིག་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱི་འད་བའྱི་ལས་བེད་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གཅྱིག་གྱི་ལས་ཡུན་ལས། ལས་ཡུན་དེ་ཚར་ན་ཟླ་བ་

གསུམ་གྱི་ནང་ལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་ལ་བགེས་ཕོགས་དང་བགེས་ཤག་རྩ་བ་ནས་

འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་དུས། གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་ལ་ཡང་བསྱི་ཚགས་ཡོད་པ་དང་། དགོས་མཁོ་ཡང་རག་གྱི་ཡོད་པ། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ཆེད་མངགས་ཀྱིས ་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས ་ཏེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས ་དེ་
བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་དང་སགས་དེ་སྔ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་སྟོན་པ་དང་། གོས་འདྱི་བསྐོ་གཞག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་

ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་
ནས། རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད།

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

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཡྱིན་ན་གོས་འདྱི་དང་གོས་སྟོན་པ་དེ་དག་ལས་བེད་ཀྱི་ས་

མྱིག་ནང་ལ་མ་བཞག་པར་གོས་སྟོན་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་འདྱི་སའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོ་ཇྱི་ཙམ་མང་པོ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ནའང་དགག་བ་གང་ཡང་མེད། དེ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་ཟུར་དུ་བཟོས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དགག་བ་གང་ཡང་མེད།

ལས་བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་ནང་ལ་དེ་འཇོག་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ལས་བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་གྱི་ཐོག་ལའང་དོ་ཕོག་ཡོང་གྱི་
རེད།

དེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་གསལ་ལ། དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་

རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞེས་གཅྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་དེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གཅྱིག ་པོས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གསུང་

གྱི་འདུག དོན་དག་དེ་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་དེ་འཕོས ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ཚར་བའྱི་རེས ་ལ་འཕོས ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་དེ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་མེད་པར་བཟོ་
རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག འདྱིར་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དེ་ལ་དགག་བ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རྩའྱི་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་

བློན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་ནས་གོས་འདྱི་པ་དང་གོས་སྟོན་པའྱི་སྐོར་ལ་གེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བར་བརེན། དེ་
ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དེ་སྔ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་བཞག་པ་དང་། དེ་སྔ་བཀའ་
ཤག་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་བཞག་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ད་ལན་ང་ཚོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕུལ་
བཞག་པ་ཡྱིན། ད་ལན་བསམ་བློ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞེ་ན་གོས་འདྱི་པ་བསྐོ་ཡོང་དུས་མང་དགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་
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ཡོད་པ་རེད། ཡུན་རྱིང་པོ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང། གང་ནས་ཀང་འཐེན་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་

མ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་ནས་ད་ལན་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་མམ་ལས་བེད་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ།
བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་ལོ་ལྔ་ནང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གངས་ཀ་ཡང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༣% རེད། དེ་ཡང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ལས་མཚམས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་གཞག་པ་དེ་དག་ལས་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ནས་དཔེ་བགང་བ་ནང་བཞྱིན་དངུལ་ཁང་གཅྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་
ཡྱིན་ན། དངུལ་ཁང་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་

ཡུན་ལོ་ལྔ་ཡྱིན་དུས། ལོ་ལྔའྱི་ཆེད་དུ་བསྐོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་གསུམ་འཐོལ་པ་འཇོག་དགོས་དོན་དེ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་

ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་གཞག་པའྱི་ལས་བེད་འདྱི་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཟེར་བ་དེ་བཀའ་
ཤག་གསར་པ་དེས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་བཀའ་ཤག་དེས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་དངུལ་ཁང་དེ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་ལས་བེད་དེ་ཡང་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་དགོངས་ན། དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་གཞག་པའྱི་ལས་བེད་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་མུ་
མཐུད་ནས་ཉར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོག ས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཁང་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་བེད་བདམས་

བཞག་པ་དེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་མཚམས་བཞག་པ་དང་ལས་བེད་དེ་ཚོས་ལས་མཚམས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཁང་སྒོ་

རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྐོ་གཞག་དེ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་ཡོང་
མཁན་གྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་འགན་དབང་དང་སྐུ་དབང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་འཕོས ་ཚར་བའྱི་ཟླ་བ་

གསུམ་གྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་གསར་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཟླ་བ་གསུམ་དེའྱི་ནང་ལ་
དངུལ་ཁང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་ཐག་ཆོད། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་གཞག་པའྱི་ལས་བེད་
དེ་དག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་གཞག་པའྱི་ལས་བེད་འདྱི་ཚོ་བརེ་པོ་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་ན། བཀའ་
ཤག་གསར་པ་ཚོ་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། གལ་ཏེ་ལས་བེད་ཡོད་བཞག་པ་དང་བསྐོས་གཞག་པ་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་
གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག དགོངས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གསར་པ་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་
ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཡང་ལས་བེད་རྩ་འབོར་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་ལས་ལྷག་བསྐོ་ཆོག་གྱི་མེད་པ་རེད།

དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྒང་ནས་སྒོ་ཕེ་རྒྱུ་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཕེས་ན། བརྒྱ་ཆ་གསུམ་དང་ལས་བེད་གངས་ ༡༨ བས། འོག་

ནས་སྒོ་དེ་བརྒྱབ་བཞག་ན། དེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་མགོ་དང་མཇུག་གཉྱིས་ཀ་བསྡོམས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་

ཆར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གྱིས་དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་གསུངས་པ་རེད་དེ། རེས་སུ་དངུལ་ཁང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་
རེད། དངུལ་ཁང་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་བེད་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དངུལ་ཁང་ལ་ཕག་

ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་འདྱིར་ཕེབས་རོགས་གྱིས། ང་
ཚོར་ཕག་རོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྐོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་

བསམ་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་དང་འབེལ ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཁང་གསུང་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད ་
ཁག་ལའང་རྱིམ་བཞྱིན་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཁྱིམས་ཁོ་རང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
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རེད། ཁྱིམས་ནང་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨུ་རུ་སུའྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ཨུ་རུ་སུའྱི་ཡུལ་སྐད་ཤེས་མཁན་མ་གཏོགས་ལས་ཀ་

བེད་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་གྱི་སྒང་ལ་ཁྱིམས་ཁོ་རང་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་གོས་འདྱི་བ་གཅྱིག་ས་མྱིག་ཨུ་རུ་སུ་དོན་གཅོད་
ལ་ཡོད་དགོས་དོན་དེ་ཁྱིམས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་ཤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་
པའྱི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཨུ་རུ་སུ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དང་ཨུ་རུ་སུ་ལ་ལས་

ཀ་བེད་ཆོག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གསར་པ་བདམས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལས་པའྱི་ རེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དེར་བརེན་ནས་ང་

ཚོར་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག Belgium དོན་གཅོད་ལ་དཀའ་ངལ་དངོས་སུ་འཕྲད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཆོད་
གན་བསྐོས་པ་རེད། དོ་བདག་ལས་བེད་ཀྱི་ཆོད་གན་ལས་ཡུན་ཚར་བ་རེད། ཆོད་གན་ལས་ཡུན་ལོ་བཞྱི་ཚར་སོང་། ཁྱེད་རང་
བསྐོ་རྒྱུ་མྱིན ་ཞེས ་པའྱི་སྐབས་ལ་ལོ་གཅྱིག ་མན་ཙམ་ཞྱིག ་ལྷག་པ་རེད། ལོ་གཅྱིག ་མན་ཙམ་ལྷག་ནས་ Belgium རང་ལ་

གསལ་བསགས་བས་སྐབས་མྱི་མ་དོན་པ་རེད། ཆོད་གན་ཚར་མཁན་དེ་ལ་བསྐྱར་དུ་ཁྱེད ་རང་ཚུར་ཡོང་ནས་ལས་ཀ་གནང་
རོགས་ཞེས་བསྐྱར་དུ་གོས་འདྱི་བར་བསྐོས་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ Belgium དོན་གཅོད་ལ་ French སྐད་ཤེས་མཁན་

མེད་ན་ཁ་པར་བཀག་ནའང་ French སྐད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་གཅྱིག་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་ནའང་ French སྐད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
འདུག དེ་སོང་ཙང་འདྱི་ནས་ལས་བེད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡོད་ཀང་སྐད་མ་ཤེས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་ཀ་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་

འདུག་ཅེས་ཆོད་གན་ཚང་ནའང་གོས་འདྱི་བར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དེ་བསྐོས་པ་རེད། Belgium ལ་ཡང་ཁྱིམས་དེ་ཡོད་པ་རེད།
དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིར་བཏང་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་བསྐོ་ཡོང་དུས། དང་པོ་ Belgium ནང་
ལ་གསལ་བསགས་བས་ཏེ་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་བདམས་ག་ཕུལ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས།
རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཤར་རྒྱག་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་ཀང་ཡོད་པ་རེད།

འདྱི་ལྟར་ལྟ་ཡོང་དུས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་དེ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཆེ་རུ་འགོ་ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ངས་གཅྱིག་
ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ London དོན་གཅོད་ལ་དེ་སྔ་ Visa དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གནང་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་

ཅྱིག་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་བེད་དེ་འགག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ London གྱི་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་
རེད། ཨྱིན་ཇྱི་ལུང་པའྱི་ལས་བེད་བཏང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་དཀའ་

ལས་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་འཕྲད་མུས་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་
འཕྲད་སྱིད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་ང་ཚོར་ལས་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དཔལ་འབོར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་བསྐོ་དགོས་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

སྱིད་ས་རེད། དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ད་ལྟ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རེད། སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་བྱུང་སྟེ།
ང་ཚོས་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་གསུམ། ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་བསྐོས་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་ཚར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་

མཇུག་བསྱིལ་བཞག་རྒྱུའྱི་ལམ་དེ་གཏོད་བཞག་ན། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དང་དགོངས་པ་བཞེས་
རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མར་ཕན་པ་གཅྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམ་ནས་ད་ལན་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གོས་འཆར་འདྱི་ཁུར་ཡོང་བ་
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ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་སོང་ཙང་གཞྱི་རྩའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དེ་སྔ་ཡང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་བསམ་བློ་
ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཉེ་ཆར་ Brazil ལའང་ ཡུལ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཡུལ་མྱི་རང་ལས་བེད་བསྐོ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེ་དང་འད་བ་རྱིམ་པས་ཡོང་ས་རེད་བསམ་ནས་ད་ལན་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ཚོ་ཏན་ཏན་རང་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།

དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁུར་བཞག་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་རོག ས་གནང་ཞེས་རེ་
འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་སོ་སོའ་ི ལས་ཡུན་འཁྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ། ལས་བེད་དེ་ཚོ་མུ་

མཐུད་ནས་ཉར་ཆོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། འདྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བས་ན་ཉར་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག ཟླ་བ་གསུམ་

གྱི་ནང་ལ་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། སྱིར་བཏང་ལས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ལས་

གཞྱི་འདྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་ཡོང་དུས། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་རྐྱེན་བས་ཏེ་ལམ་ཁ་འདྱི་བཟོས་པ་རེད། དུས་ཡུན་གཅྱིག བཀའ་ཤག་འཁྱུར་ནས་
ཟླ་བ་གསུམ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་རེས་མ་དེས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངས་གོང་དུ་དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་

དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་ཕྱི་མྱི་ཞྱིག་གཡར་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་བའྱི་ཁྱད་ལས་པ་དེ་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་

པའྱི་བོད་མྱི་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོ་ཚུར་གདན་འདེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཉམས་མོང་དེ་གསག་པའྱི་ཐོག་
ནས་ལས་བེད་ལ་སོང་བརྡར་རག་གྱི་ཡོད་དུས། ལས་གཞྱི་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དེ་ཆོས་ཉྱིད་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གཅྱིག་གྱི་

རེད། བརྒྱ་ཆ་གསུམ་གསུང་པ་དེ་དང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་དང་ཡང་ན་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་དགོངས་པ་ཞུས་ཟེར་བ་དེ། ཟླ་བ་
གསུམ་དེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་དེའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། མྱི་དེ་བཞག་དང་མ་བཞག་ལ་བཀའ་ཤག་གསར་པར་

དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་ཟླ་བ་ ༣ བཞག་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་བཀའ་ཤག་འཁྱུར་
བ་དང་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་འཁྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ གསལ་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་གསུམ་བཞག་པ་དེ་གང་ཟག་དེ་ད་དུང་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་རེས་མ་དེས་ཉར་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཆེད་མངགས་བཟོས་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་
མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརྐྱང་

རོགས་གནང། དགག་བ་གནང་མཁན་ ༩ བྱུང་སོང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་ ༡༧ བྱུང་སོང་། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགེལ་བཤད་རྱིམ་པ་བསྐྱོན་སོང་། སྐུ་ལས་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་
ཚིག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་ཐོག་མར་བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་མ་གནང་བའྱི་གོང་དང་། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་སོ་སོ་རང་

གྱིས་གང་ལ་སོབ་སོང་བས་པ་དེ་ལ་ལས་དོན་དེ་རྩྱིས་སོད་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་དུས། དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བས་ཏེ་ལས་ཁུངས་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཁ་པར་

བཀག་མཁན་དང་། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཤེས་ཡོན་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་གནང་ནས་རྩྱིས་པ་བེད་སྡོད་མཁན་སྔོན་མ་ཡོད་པ་
རེད་ལ། ད་ལྟའང་བསྡད་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ཕར་ཚུར་བརེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་བ་རྒྱུ་དང་ལས་བེད་

གནས་སྤོས་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བར་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཙམ་བས་ཡོད་མེད་
ལ་བལྟས་ན་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལ་དཔེ་བཞག་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནང་ལའང་གནས་སྟངས་དེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་དེར་ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁག་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་འདྱིར་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་

དམ། ལས་བེད་ནྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་སོ་སོའ་ིཆེད་ལས་ལ་གཟྱིགས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས། དེ་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་གཅྱིག་དེ་རེད།

གཉྱིས ་པ་དེར། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་ས་མྱིག ་རྩ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་དེ་ག་ཚོད་རེད་དམ་ཞེས ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གཉྱིས་པ་དེར་མྱི་ ༡༨ དེ་འཇོག་དགོས་པའྱི་ད་ལྟ་རེ་བ་ཞྱིག་རྒྱག་ནས་ས་ཆ་འདྱི་ལ་གཅྱིག དེ་ལ་གཅྱིག་ཅེས་བཅོ་བརྒྱད་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་པ་ཞྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན་གནས་དོན་གང་འད་ཞྱིག་རེད་དམ།

གསུམ་པ་དེར། ཁ་སང་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་བས་ཏེ་སྐྱྱིད་པོ་བས་ནས་

བསྡད་བཞག་པའྱི་གནས་སྐབས་རེད་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ལ་མྱིང་ཆེ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་
དན་པའྱི་ཐུགས་དོག ས་མེད་དམ། ལས་བེད་དེ་འདའྱི་ཐོག ་ནས་བསྐོས ་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ི ངོ་ཤེས ་པ་དང་འདྱིས ་ཆེན་པོ་དང་
གནད་ཡོད་དེ་འད་བསྐོས་སོང་ཟེར་བ་དེ་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ད་དུང་ཡང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་

ཐུགས་དོགས་དེ་འཁྲུངས་སོང་དང་མ་སོང་། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མ་འོངས་པར་ལས་བེད་དེ་འད་ཞྱིག་བསྐོ་འདེམས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།

བཀའ་བློན་རྣམ་པས་ཕ་གྱིར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བསྐོས་ཤོག་ཟེར་བ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན་མྱི་སུས་ངོ་སོད་དང་། མྱི་སུ་
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ལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་དང་མ་ཚང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་རེད་དམ། ལས་བེད་དེ་ཚོ་འདེམས་རྒྱུའྱི་ཆ་

རྐྱེན་དེ་གང་ལ་ཡོད་དམ། ལས་བེད་གཞན་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
དེའྱི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་འདེམས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་གང་ཞྱིག་ལ་བཞག་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས། འཇོག་དགོས་པ་ལས་དེའྱི་འོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་

འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གཞན་པ་དེས་བལྟ་ཡྱི་རེད་ཅེས ་གསུངས་པ་
རེད། དེའྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག གལ་ཏེ་འདྱི་གྲུབ་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན། བཀའ་ཤག་

གཞན་པ་དེ་ལ་དགོས་གལ་ཡོད་ན་འཇོག་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་མེད་ན། མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའྱི་འོག་ནས་ད་དུང་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ག་

རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར ་ན་དོན ་གཅོད་ཁག་གཉྱིས ་ལ་དཔེ་མཚོན ་བཞག་ནས་གཙོ་བོར ་གསུངས་པ་རེད། དང་པོ་ཨུ་རུ་སུ་ལ་
གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཨུ་རུ་སུ་ལ་གོས་འདྱི་བ་གཅྱིག་དང་། གནས་སྟངས་གཞན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ནས་

གཞན་པ་གཅྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྔོན་ནས་བཀའ་ཤག་དང་དེ་ཚོའྱི་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་བས་ཏེ་བསྐོས་བཞག་པ་དེ་ཚོས་

ལས་ཀ་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། གྲྭ་པ་ཡྱིན་མཁན་དེ་ཚོ་ཆང་ས་བརྒྱབ་སྟེ་ད་ལྟ་བསྡད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་
སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ན། རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་རེད།

དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་དེ་དུས་ཚོད་ཚང་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ལ་བར་བརྒལ་ལས་བཀོད་ཚན་པ་ལ་བཞག་པ་

རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་

སྟངས་དེ་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་དེ་ཡང་བསྐྱར་ལོ་བཞྱི་དང་དེའྱི་མཇུག་ལ་ལོ་གཉྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཕར་འགངས་འགོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། གོང་དུ་ཧྥ་རན་སྱིའྱི་སྐད་ཤེས་མཁན་སྦར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་དེ་ཆོད་གན་ཚང་

ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་ཆོད་གན་འཇོག་མྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་གང་ལ་ཡོད་དམ། དེ་འདར་དགོངས་

བཞེས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ས་མཚམས་གང་ལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་
མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཤས་ལ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་འགའ་ཤས་ལ་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་
དེ་རྱིང་ལས་བེད་ ༡༨ བཞག་དགོས་པ་དང་། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་དེ་ཚོས་ཁོ་རང་གྱི་གོགས་
པོ་ཡར་ལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། མར་ལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ས་རེད་
ཟེར་བ་འདྱི་གནས་ཚུལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གོག་བརན་ལ་

ཧང་སང་གྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད་དེ། དོན་དག་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་ཡོད་པ་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་ཁྱིམས་བཟོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་། དེ་ཚོ་ལུང་འདེན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སྟེ་སྔོན་མའྱི་

གོས་འདྱི་བ་དེ་ཚོ་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་
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འདྱི་ཆགས་ན་གོས་འདྱི་བ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་གོས་འདྱི་བ་མྱི་དགོས་ན། འདྱིའྱི་ལས་བེད་འདྱི་

ཚོར་མྱིང་ག་རེ་བཏགས་ཀྱི་རེད་དམ། གོས་འདྱི་བ་དེ་ཚོ་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་དུས། ད་ལྟ་ཡོད་
བསྡད་པའྱི་གོས་འདྱི་བ་དེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ལ་ཚུར་འཇོག་རྒྱུ་རེད་དམ། བས་ཙང་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་འདྱིར་དྱི་བ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད། མང་པོ་མེད། གོང་དེར་དགག་ཆ་བས་པའྱི་སྐབས་
དེར་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དགག་བ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཏོག་ཙམ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་པ་ཞྱིག་

བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཡར་ལངས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་མང་ཆེ་བ་དེ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་

ལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་དེ་སྔ་ལས་བེད་པ་གཅྱིག་བས་ཏེ་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ལས་བེད་ཀྱི་བདེ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཤེས་སྡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་

ཆགས་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བེད་སོད་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དགོས་མཁོ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་

ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚིག་དེའྱི་འོག་ལ་བསྐོ་གཞག་བེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད།

གཞྱི་རྩའྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་མཚོན་པའྱི་ལས་བེད་བསྐོ་ཕོགས་ཐད་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་རྱིགས་ཤྱིག་ལ་བཞག་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེ་གཉྱིས་ཙམ་
ཡོང་གྱི་འདུག ང་བཀའ་བློན་བེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཡྱིན་མདོག་མདོག་ཅྱིག ཆོད་གན་ནང་ལ་བཞུགས་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་
ཙམ་ཏོག ་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད ་པ་རེད ། ངས་འདྱི་ནས་དེ་ལས་གསལ་བ་ཞུ་དགོས ་དོན ་མྱི་འདུག དེ་འད་བས་པ་ཡྱིན ་ན་སྱིག ་

འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་ཕར་ཙམ་ལ་བཞག གང་ཟག་བེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་གདོང་ལ་བལྟས་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་
ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ངས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྩ་འབོར་

གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ དང་མྱི་གངས་ ༡༨ ཟེར་བའྱི་མྱི་འབོར་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགག་པ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། འོན་ཀང་བེད་
སྟངས་བེད་ལུགས་དེ་ང་ཚོས་གང་འད་གནང་གྱི་རེད ་དམ། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་བེད་སྟངས་བེད་

ལུགས་ཤྱིག་མེད་པར་སྦུག་སྦུག་ཅྱིག་གྱི་ངང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། ལར་ནས་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ཚོ་ད་ལྟ་རྩ་
འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ དང་མྱི་གངས་ ༡༨ ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་བཀའ་ཤག་གམ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ལས་བེད་དམྱིགས་བསལ་
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ཅན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་མོས་མཐུན་བས་པའྱི་ཐོག་ལ། ཡྱིན་ནའང་ས་མྱིག་འདྱི་ཚོ་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད་འདྱི་དག་གྱི་
གནས་རྱིམ་འགོ་ཕོགས་དང་དེ་དག་ལ་དོ་ཕོག་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ས་མྱིག་དེ་དགག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་ས་མྱིག་
དགག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལས་ཚབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཞུགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ་དེ་ལྷག་པར་དུ་དོན་གཅོད་ཁག་དེ་ཚོར་སྐད་ཡྱིག་མ་འདང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ད་ལྟ་

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་རེད། དེ་ལ་ངས་མོས་མཐུན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་དེ་
འད་ཞྱིག་བཀོད་སྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེར་ས་མྱིག་བཀོད་སྱིག་བེད་དུས། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།
གང་ལགས་ཞེ་ན། ངས་ད་ལྟ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ལས་བེད་སྱི་བྱིངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་དོ་ཕོག་མ་འགོ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་

གཞག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་ངས་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག ལས་བེད་སྱི་བྱིངས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དང་འགོ་

སྟངས་ལ་འགག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེའྱི་ས་ཆ་འཛིན་སྡོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། འགའ་

ཤས་དྲུང་ཆེའྱི་ས་ཆ་འཛིན་སྡོད་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྱི་བྱིངས་དེ་ཚོ་ཡར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འགག་སྡོད་ཀྱི་
འདུག དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མར་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་
ལ་ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་པོ་དང་ནན་ཙམ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག རྩ་བའྱི་ Advisor ཟེར་བ་དང་
དེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་སོ་སོའ་ི ཐོག་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་བློན་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད།
ཡྱིན་ནའང་ས་མྱིག་དེའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་བེད་བྱིངས་ལ་དོ་ཕོག་འཕྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། དེ་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དྱི་བ་དེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་པ་དང་འད་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བེད་ས་མྱིག་རྩ་

འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་བེད་མྱི་གངས་ ༡༨ ཟེར་བ་དེ་སྱི་ཡོངས་ནས་ལས་བེད་ཀྱི་རྩ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་གངས་ཀ་གཅྱིག་པོ་
ཟྱིན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད་དམ། ཡང་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་བེད་གངས་འབོར་ཆ་ཚང་གྱི་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་ས་མྱིག་འགོག་རྒྱུར་ཤུགས་

རྐྱེན་སོད་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་གངས་ཀ་དེ་ཚད་འཛིན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དཔེར་ན་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་
བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་བསྐོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་གངས་གཅྱིག་པོ་ལ་ཚད་འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་དེའྱི་ནང་རང་ལ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་རེད་དམ། དྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ནས་ལས་བེད་ལ་དགོས ་འཁོའ་ི ཆ་རྐྱེན་འདང་དང་མ་འདང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་བདེན་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཤེས་རོག ས་བྱུང་པ་ལྟར་ན། ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་ནང་ལ་མྱི་
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རྱིགས་གཞན་པ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ང་རང་ཚོ་སྔོན་མ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ནང་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

སྱིར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་འདྱི་ཚོ་གསལ་པོར་ཐག་གཅོད་
བ་རྒྱུའྱི་གདེང་ཚོད་ག་རེ་ཡོད་དམ། སྔོན་མ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ལས་བེད་ཀྱི་
ས་མྱིག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་

རྩོད་གེང་མང་པོ་བྱུང་། སྱི་འཐུས་ནང་དུའང་ཕན་ཚུན་མང་པོ་བཤད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཞྱིག་ལ་བཀའ་བློན་ནས་ཁྱེད་རྣམ་པ་གུ་
ཡངས་ཙམ་གནང་རོགས། དེ་འདའྱི་མཁེགས་འཛིན་མ་གནང་རོགས་གསུངས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་ཚོས་ཕན་

ཐོགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཡང་འདྱི་འད་གནང་ན་ཕན་ཐོག ས་ཆེན་པོ་ཡོད་དམ་མེད་སྙམ་པའྱི་ཐེ་

ཚོམ་ཅྱིག་ཡོད། ཕན་ཐོག ས་ཡོད་པའྱི་གདེང་ཚོད་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ཐག་གཅོད་མ་གནང་སྔོན་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཉྱིས་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའྱི་ཚིག་བརོད་
གསར་པའྱི་ནང་ལ་དེ་དག་གྱི་ལས་འགན་དང་། གནས་རྱིམ། ཕོགས་ཐོབ། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་

བ་རྒྱུ། ཞེས་འཁོད་འདུག དེ་ཚོ་གནས་རྱིམ་རེད་དམ་ཕོགས་ཐོབ་རེད། འདྱི་ཚོ་གཏན་འབེབས་གང་འད་གནང་གྱི་རེད་དམ། འདྱིའྱི་
ནང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཞེས་གསུངས་འདུག ཁེ་ཕན་གཞན་ནང་ག་རེ་ག་རེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་འདྱི་དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞྱིག་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དེ་ལས་བེད་རང་མེད་པ་ཡྱིན་ཡང་གཞན་

པ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་། དེ་ནས་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བེད་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
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རེད། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ རེས་ནས་བཟུང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དེ་མེད་པ་
རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེ་དག་ལས་བེད་མྱིན་ཡང་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེ་ཟླ་
བ་ཁ་ཤས་འདྱི་ལ་བཞག་ནས་ཕར་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེ་ཡང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་དེ་ལ་བཞག་
ནས་ཕར་གཏོང་མ་ཆོག་པ་ག་རེ་རེད་དམ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆེ་བས་ཏེ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ག་རེ་བས་ཏེ་གཏོང་མ་

ཐུབ་པ་རེད་དམ། སེལ་འདོད་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དཀའ་ངལ་ལྷག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའྱི་དང་པོ་
འདྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་བེད་སྟངས་རེད། གཉྱིས་པ་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བེད་འདྱི་རེད། གསུམ་པ་བཀའ་ཤག་སྐབས་

༡༤ སྐབས་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དཀའ་ངལ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བཏང་ནས་སེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་བཞྱི་པ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཡོད་
པ་རེད། དེ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དོགས་པ་རྣམ་རོགས་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་སེབས་པ་དང་མྱི་ཁ་

ཤས་གདོང་ཡྱིད་ལ་ཤར་ཡོང་གྱི་འདུག བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དང་ཕ་གྱིར་བསྐོས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་གེང་སོང་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚང་མ་ལ་དགོངས་

པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད། ངའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཡོད་པ་རེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁོ་ཚོ་རང་ལ་ལས་ཀ་བེད་བཅུག་ན་ཡག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས།
རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཆ་ཤས་དེ་ནས་ཏོག་ཙམ་ལེན། འདྱི་ནས་ཏོག་ཙམ་བླངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་མང་དུ་བཏང་ནས་དཀའ་

ངལ་འདུག་ལབ་ན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་མེད་པར་བཟོས་ན་ཁྱད་པར་ག་རེ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་

གྱི་གནས་བབས་རང་འཇགས་བཞག་ན་ཡག་གྱི་རེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཅྱིག་གྱི་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་གོས་འདྱི་དང་

གོས་སྟོན་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། སྱིད་སྐྱོང་ལ་གོས་འདྱི་དང་གོས་སྟོན་པ་མང་པོ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་
འདྱི་ས་དགོས་ངེས་ཅན་རེད། འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་བློན་ཚོ་ལ་ཡང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་འདའྱི་ཆེད་དུ་ཟུར་དུ་
སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས། ཁོ་ཁོ་རང་ལ་གནས་བབས་ཅྱིག་བཟོས་ན། ཁོ་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་རེད་མ་གཏོགས། ལས་བེད་ཀྱི་ས་
མྱིག་ཐོག་ལ་འདྱི་ལྟར་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་། དེ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཡྱིས་དངོས་ཡོད་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་བཀའ་མོལ་ནང་ནམ་མཁའ་གཡང་དག་དང་ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་ལ་སར་ནས་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་

ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་གཞྱིགས་དང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་
ཟེར་དགོས་པ་རེད་དམ་ཡང་ན། བཟོ་བཅོས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཏང་ན་གོང་གྱི་དོགས་པ་རྣམ་རོག ས་ཡོད་པ་དེ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་

ལས་རྱིམ་འདྱི་འགོ་བར་དགེ་མཚན་ཞྱིག་མེད་དམ་སྙམ་ནས་ཚིག་འཐོལ་པ་ཁ་ཤས་ཞུས་ན། ངོས་ལེན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་
ཐད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔེར་ཆ་བཞག་ན་དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་

བྱུང་ཚེ་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བེད་ས་མྱིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་བེད་མྱི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལོ་དུས་རྒྱས་
བཅད་ཐོག་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའ་ི ལས་ཡུན་རྱིང་། ཟེར་བའྱི་འོག་ལ་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འཆར་འབུལ་ལྟར་ཟེར་

ན། གང་ལགས་ཞེ་ན་དགོས་རྒྱུ་དེ་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་
ཁག་གྱི་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ་བསེབ་ཀྱི་མ་རེད། ལས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིདགོས་གལ་ལ་དམྱིགས་ནས་ཞོར་དུ་ཞུས་པ་སོང་ཙང་། དེ་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་མོལ་དེའྱི་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་
ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག བས་ཙང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི འཆར་འབུལ་ལྟར་ཞེས་པ་འདྱི་ཡར་གཅུག་པ་ཡྱིན་ན།

(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་གནང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས།) ད་
ལྟ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཕུལ་གྱི་མེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྱིར་བཏང་ལབ་པ་ཡྱིན། ཚིག་དེ་ཡར་འཇུག་
དགོས་པ་རེད་ཅེས། བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་བ།) འད་བོ་ཐམས་ཅད་འད་བོ་མྱིན་ཞེས་ང་མར་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གནང་ཚར་སོང་། དེ་ལྟ་བུ་ཚིག་བཟོ་བཅོས་

རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ་ི སྐབས་ལ་དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུ་དང་ཚིག་གྱི་དག་ཆ་བཅོས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་དང་བཟོ་བཅོས་
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དགོས་ས་དེ་འད་ཡོད་ན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟོ་དགོས་པ་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་
གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་འཆར་ཡྱིན་ཡང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།

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

དེ་ག་རང་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་མེད། དྱི་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཅུག་ན་ཡོང་

གྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་ཡྱིན། བས་ཙང་འདྱི་དྱི་བ་མ་རེད་ཅེས་གང་འད་བས་ཏེ་ཟེར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ན།
ང་མར་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ངས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ལྟར་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད། བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་

མེད། བས་ཙང་ངས་ད་ལྟ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་འོག་ལ་གནད་འགག་ཆེ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ཀང་
ཞུ་གྱི་མྱིན།

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

སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་རྣམ་པས་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་སོང། དེ་ཡང་ཚང་མ་གནད་
འགག་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་ཚོར་སོང། སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཁྱིམས་འཆར་གསར་འཇུག་དེར་ཚུད་པ་དེ་མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དམ་སྙམ་པའྱི་བློ་འཚབ་ཅྱིག་ཐོག་མར་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་དེ་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་པ་ལ་ནང་གསེས་བཞྱི་པ་དེ་གསར་

འཇུག་དང་དེ་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཞབས་ནང་ལ་གཞུང་ཞབས་ཆབ་
སྱིད་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ཁྱད་མཚར་དེ་འདས་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བེད་སོད་ལོག་པར་གཏོང་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་བཀའ་

ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན།

ཁ་སང་ཉེ་བའྱི་ཆར་དང་རྒྱུན་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་གཞུང་ཞབས་རྣམས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་

ཀྱི་སྒལ་ཚིགས་རེད་གསུངས་པ་བཞྱིན་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་སྒལ་ཚིགས་རེད། ཡྱིན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྡེ་ཚན་ཅྱིག་ལོགས་

སུ་སེབས་ན། ད་བར་ཐེམ་པ་རྱིམ་འཛེགས་བས་ཏེ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་མཁན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ་དང་། ཁོང་
ཚོའྱི་བར་ལ་དབེ་སོང་གྱི་རྣམ་པ་བྱུང་མྱིན། ལྷག་པར་དུ་དེ་འདའྱི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག་ནས་བསྐོས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལས་འགན་གྱི་
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གནད་འགག་དེ་གང་འད་གོ་སྱིག་བེད་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་ཞབས་དངོས་གནས་ཐེམ་པ་རྱིམ་འཛེགས་ཀྱི་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཤ ར་ནུབ་ལྷོ་བང་ཁུག་ཀོག ་གང་སར་བཏང་ནའང་ལགས་སོ་ལགས་སོ་ཞེས ་ཞུ་

མཁན་དེ་ཚོ་ལའང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་གནད་འགག་དེ་འད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འདུན་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཚོ་ཚང་མ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ། དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ།

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 ངས་གོང་དུ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དེ་ལ་དགག་པ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། དགག་པ་ཞུ་དོན་ནྱི་ལས་བེད་སྱིག་བཞུགས་ལྟར་མ་ཡྱིན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྐོ་གཞག་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ལས་བེད་ངོ་མ་དང་དམྱིགས་བསལ་རྣམས་ཆ་སྙོམས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་མེད་དམ། སྱི་ཞུ་

ལས་བེད་ལབ་ནས་ཕར་ལ་བཞག དམྱིགས་བསལ་ཞེས་བཞག དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་འཛིན་གནང་སྟངས་དེ་གང་འད་གནང་གྱི་རེད ་
དམ། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགག་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

རྩ་བའྱི་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྔ་ཆད་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རང་དབང་ཅན་སྡེ་ཚན་གསུམ་གྱི་ནང་

ནས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་རང་དབང་བརླག་ཚར་འདུག རང་དབང་བརླག་རྒྱུ་དེ་གང་ནས་བརླག་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་ཧ་ཅང་གཏྱིང་ཟབ་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་ལ་བརེན། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་

བློན་དང་འགན་ཁུར་མཁན་ཚོས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ངོ་གདོང་ཐོག་ནས་ལས་ས་པོས་ངོས་བཞེས་གནང་ནས། གནས་སྟངས་དེ་འད་
ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་དབང་ཆ་བརླག་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དབང་ཆ་བརླག་དོན་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོའྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ཁྱིམས་

བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དབང་ཆ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བཞྱིན་པ་གོང་ལ་ཁྱིམས་

ཀྱི་སོང་བརྡར་གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་སོང། དེ་ཡང་རང་དབང་ཅན་དེ་རང་དབང་ཅན་རང་ལ་
གནས་དགོས་པ་རེད། གལ་སྱིད་དེ་འདའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་མཁས་ལས་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཡར་བཞུགས་སྟངས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ཀྱི་བསལ་བ་ཞེས་འགོ་བསྡད་ན་དམྱིགས་

བསལ་བ་དེ་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཆགས། ཁྱད་པར་བ་དེ་མཐའ་མལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མེད་པ་མྱི་འདུག ངའྱི་དྱི་བ་དེ་

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་གངས་འབོར་དེ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རང་དབང་དེ་རང་དབང་ཅན་རང་ལ་བཞག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྟེང་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་
འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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འཛིན་སྐྱོང་ལ་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་དགག་པ་དང་། དེའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ ཡོད་མེད་གསུངས་སོང་། ལས་བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་ག་ཚོད་ཡོད་པའྱི་སྐོར ་ལའང་བཀའ་འདྱི་

གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་ ༦༤༦ ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཡོད་བཞག་པ་ ༥༥༢ ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ལས་
བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་ ༦༤༦ གྱི་ས་མྱིག་ཡོད་པ་ནས་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ ༥༥༢ ཡོད་བཞག་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡྱིན།

དུས་རག་ཏུ་བཀའ་ཤག་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་མྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཏོན་བཞག་ཡོད་
ཀང་། ང་ཚོས་བསྐོ་བའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚད་འཛིན་ས་དེ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་བཞག་གྱི་ཡོད་

པ་རེད། ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་ལས་བེད་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ ཡང་ན་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་པ་བས་ཏེ། བསྱི་ཚགས་བས་
ཏེ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་སྟོང་པ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་འདྱི་རེད། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པས་ས་མྱིག་བརྒྱ་ཆ་
བཅུ། བཅོ་ལྔ། སྟོང་པ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ ༦༤༦ ནས་ ༥༥༢ རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ཕལ་ཆེར་བཅུ་

གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་བཞག་འདུག དེ་སོང་ཙང་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་འཐོལ་པ་བསེབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་སྔ་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་
ལས་བེད་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་བཅུའམ་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ་སྟོང་པ་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་དུང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་རང་འཇགས་འཇོག་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ཚོར་ལས་བེད་

གཅྱིག་ནས་ལས་བེད་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལངས་ཕོགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད། ཕོགས་

གཅྱིག་ནས་བསྱི་ཚགས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དངོས་སུ་དགོས་མཁོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་
སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ག་དུས་གནང་བ་ཡྱི ན ་ནའང་། བཀའ་བློན་ཚོས ་ཀང་ལས་བེད་ཚོར ་མཚམས་

མཚམས་ལས་བེད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་རང་རེད། ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་ཧ་ཅང་
བེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་ཏོག་ཙམ་བེལ་བ་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་གཟྱིགས་ནས་

ལས་བགོས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་ཀ་འཐོལ་པ་སྡེ་ཚན་གཞན་ནས་བསྐུལ་ཨ།

ང་ཚོར་ལས་བེད་བསྐོ་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་། ས་མྱིག་ཡོད་
བཞག་པར་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་

ལས་བེད་ས་མྱིག་ ༦༤༦ ཡོད་པའྱི་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་མམ་ ༡༨ བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་དགོངས་པ་དེ་འད་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན།
དེ་འད་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།

ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ས་མྱིག་ ༦༤༦ ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་ཇྱི་

ཙམ་བསྐོས་ཡོད་མེད་གངས་ཀ་འབུལ་དགོས་འབྱུང་ན་འབུལ་ཆོག ས་མྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསྱི་ཚགས་རང་བས་ཏེ་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ས་མྱིག་བཏོན་པ་ལ་བརེན་ནས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་བསྐོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་

མཐོང་གྱི་འདུག དེས་བཀའ་ཤག་དང་སྱིད་སྐྱོང་ལ་མྱིང་ཤས་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཡང་ཆབ་སྱིད་ལས་བེད་ཆགས་ཀྱི་རེད་

དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་ང་ཚོས་དམྱིགས་
བསལ་ལས་བེད་བསྐོ་རོགས་གྱིས། དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ཟེར་དགོས་དོན་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ལ་ལམ་ལུགས་མེད་པ་རྩ་བ་ནས་མ་

རེད། ཨ་རྱི་ལ་ཡང་གོས ་འདྱི་བ་དང་གོས ་སྟོན་པ། དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་བསྐོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་འཛིན་གསར་པ་
ཕེབས་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གྱི་ལས་བེད་བསྐོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་བསྐོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དགོས་ཀྱི་མེད་ན་
ཨ་རྱིས་ལམ་ལུགས་འདྱིའྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་མེད་པ་བཟོ་ཡྱི་རེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡང་སྱིད་བློན་གསར་པ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་

སུ། ང་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། མ་བན་ཡན་ཆད་གྷུ་ཇུ་རཏ་ནས་ཁྱིད་ཡོང་ནས་སྱིད་བློན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་
ཡོངས་གགས་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དེ་འད་རྩ་བ་ནས་བེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བློན་ལས་ཁུངས་
ལ་དམྱིག ས་བསལ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དེ་རྒྱ་གར་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ལའང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་དགོས་མཁོར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརེན་གོས་འདྱི་པ་

ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་རྒྱུ་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཐད་ཀར་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་
རྱི་ལ་ཡང་འདུག ང་ཚོར་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དེས་བཀའ་ཤག་ལ་མྱིང་ཤས་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རང་མྱིང་ཤས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་

རེད། ལས་ཀ་ཡག་པོ་བས་ནའང་མྱིང་ཤས་བཟོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལས་ཀ་མ་དང་བ་བས་ཏེ་མྱིང་ཤས་བཟོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་སོང་
ཙང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་ག་རེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀར་པོ་
དང་ནག་པོ་དབེ་བ་ཕེ་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཁ་སང་ང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་

ལ་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་ཡོད་ན་ལས་ས་པོ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་ཐལ་མདོག་རང་རེད་འདུག ག་རེ་བས་ཀང་། ཐག་ག་
རེ་བཅད་ཀང་འདྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་མཁན་རྐྱང་དང་འགེལ ་བཤད་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་རྒྱག་མཁན་རྐྱང་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག
གལ་ཏེ་མྱིང་ཤས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་མྱིང་ཤས་དེ་འཁུར་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཞྱིག་
བས་ཀང་མྱིང་ཤས་བཟོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འགྱིག་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། མྱིང་ཤས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ་བཟོ་རོགས་གནང་།

མྱིང་ཤས་དེ་འཁུར་གྱི་ཡང་ཡྱིན་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག ་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོས ་
དམྱིགས་བསལ་དགོས ་མཁོ་ལ་བལྟས་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་རང་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་དཔེ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་

བསྡད་ཡོད་པ་རེད། Russia དང་ Belgium དེ་ཚོ་ལ་དངོས ་ཡོད ་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད ་པ་རེད། དངུལ་ཁང་
འཛུག་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་གང་འད་ཞྱིག་འདེམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད།

ཕྱི་ལོགས་ནས་མྱི་ཡོང་རོགས་བེད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་སོང་ཙང་མྱིང་ཤས་ལ་ཐུགས་ཁལ་རྩ་
བ་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང། བསྐོ་ཡོང་དུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་གོས་ཚོགས་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། བགོ་གེང་ཆ་
ཚང་བ་ཆོག་གྱི་རེད། རྣམ་པ་ཚོར་གསུང་རྒྱུའྱི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། གསུང་དུས་ནོར་བ་འད་བྱུང་ན་འཁུར་རྒྱུ་རེད་མ་
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གཏོགས་མ་འཁུར་བར་འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཆ་རྐྱེན་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། བཀའ་བློན་

ལས་ཁུངས་ནས་དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཟུང་བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཆ་རྐྱེན་དེ་དེ་ག་རང་རེད། དངུལ་
ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་དངུལ་ཁང་གྱི་ཆ་རྐྱེན། འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཆ་རྐྱེན།

ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཆ་རྐྱེན། ཁོ་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་བལྟས་ནས་ Belgium
གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཁ་ཁ་རེད། Russia ཡྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡང་ཁ་ཁ་རེད། London གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡང་ཁ་ཁ་རེད། ཁ་ཁ་ཡྱིན་
དུས་དཀའ་ངལ་འད་མྱི་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་བརྒྱ་ཆ་
གསུམ་ཟེར་བ་དེ་དོ་ཕོག་དང་གནོད་སྐྱོན་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་བཟུང་ནས་བཀོད་བཞག་པ་གཅྱིག་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཟེར་དུས་དེ་ག་རང་རེད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་

ལས་བེད་ག་ཚོད་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟླ་གསུམ་ནང་ལ་ལས་བེད་དེས་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདེམས་ཀ་ཡོད་

པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་འཇོག་དགོས་དོན་དེ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་བསེབས་ཡོང་དུས། ང་རང་གྱི་ཉམས་
མོང་ཡྱིན། ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བཀའ་བློན་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་འཐོམ་མ་སང་ཟེར་ནའང་རེད། ལས་ཀ་ངོ་
སོད་བ་རྒྱུ་རང་ལ་འགོར་གྱི་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕེབས་ན་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེ་སོང་ཙང་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་དེ་

མཚམས་འཇོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་བེད་དེས་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་གང་འད་འདུག་གམ། ལས་གཞྱི་དེས་ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་རོགས་ཞྱིབ་བ་ཕྱིར་དུས་ཚོད་དེ་ཕུལ་བ་རེད། ཆེད་དུ་མངགས་ནས་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཟེར་དགོས་
དོན་ཡང་། གུ་ཡངས་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོས་མཚམས་མ་བཞག་པར་དེར་འགེལ་བཤད་ལུང་པ་གང་ཞྱིག་

རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན། ང་སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་མདོག་མདོག་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་

སྐབས་དེ་རྩ་བ་ནས་མྱི་སོད་པའྱི་ཆེད་དུ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་རེད། ལས་བེད་དེ་བསྐྱར་དུ་བསྐོ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ནས་ཆ་
རྐྱེན་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་བསྐོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་གཙང་མ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཡང་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀྱི་བསྐོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང། ད་ལན་འདྱིར་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་མ་འད་བ་ཞྱིག་འཕྲད་ཙང་ལས་བེད་ཡོད་མཁན་ཚོ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་ཀྱི་འགན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་དང་། ལས་བེད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཀའ་ཤག་གྱིས་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྩེ་བ་
ཆེན་པོའ་ི ངང་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སར་བཞག་ཡོད། ཕོགས་སྤར་བཞག་ཡོད། འདྱིར་བསེབས་ཏེ་ལོ་ལྔ་ཙམ་ནང་ལ་ལས་བེད་ཀྱི་

མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་བཟོས་ཡོད། སྔར་ལས་ལྷག་བཟོས་ཡོད་ཅེས་ཐག་ཆོད་པོའ་ི ངོས་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། Computer
དང་ལས་ཁུངས། Internet དང་ཕོགས། སྱི་ཐབ་ཀྱི་ཞལ་ལག་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དེ་
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བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་ལས་བེད་ཡོད་ཙང། སྱི་ཞུ་བ་གཙོ་བོ་རེད། འགན་ཁུར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརེན་ནས་ཁོ་རང་

ཚོ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་གང་སར་ཐུབ་ཐུབ་སར་བསྡད་ཡོད། ཁ་སང་འདྱིར་ནང་སྱིད་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བགེས་ཡོལ་དུ་
ཕེབས་མཁན་ཚོར་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་མན་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་བཞེས་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་གསུངས་མཁན་ཚོར་

ལས་བེད་ལོ་སུམ་བཅུ་དང་གནས་རྱིམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མ་ཚང་ཡོད་ན་ཁང་དོད་ ༧༥༠༠ སྤར་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ ༣༥༠༠
འམ་ཕལ་ཆེར་སྟོང་ཕྲག་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། ད་ལན་ ༧༥༠༠ བར་སྤར་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་གྱིས་རྩ་ཕོག ས་

བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་སྤར་ཡོད། ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱི་དང་དེ་སྔའྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀང་བས་བསྡད་ཡོད། དེ་
སོང་ཙང་ལས་བེད་ཀྱི་འགན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་ཀྱི་ནང་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རེད། གནས་རྱིམ་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྩ་དགོངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
བཞྱི་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ། བཅུ་གཉྱིས་པ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡྱིན་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་སྐབས་

ལ་མང་བ་ཆགས་མེད། ཡྱིན་ནའང་རྩ་དགོངས་དེ་མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན ་གྱི་རེད ། ཕལ་ཆེར ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཡྱི་

གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གོ་བུར་དུ་ལས་བེད་རྒན་པ་ཞྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་ནས་འགོ་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕང་
པོ་འདུག ཟུང་དྲུང་དེ་འད་འགོ་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཁག་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྩ་

དགོངས་ཞུ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལས་བེད་ཕྱི་ལོག་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཅན། ཕན་ཐོགས་
མཁན་ཞྱིག་བསྐོ་དགོས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བསྐོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད། ལས་བེད་རྒན་གཞོན་ནང་བཞྱིན་གྱི་

གནས་རྱིམ་དམའ་བ་གཅྱིག་པོས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འཛིན ་སྐྱོང་ལ་དོ་ཕོག་དེ་ཙམ་འགོ་གྱི་མྱི་
འདུག རྩ་དགོངས་ཞུ་མཁན་དེ་གནས་རྱིམ་གོང་འོག་ཚང་མ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་མང་པོ་མ་རེད། བརྒྱ་
ཆ་དེ་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་དང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད། དེ་དག་ལ་
བརེན་ནས་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད།

གོས་འདྱི་བ་བསྐོས་བཞག་པ་དེས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ག་རང་

རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་འདྱི་བ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་རེད། གོས་འདྱི་བ་དེ་ཚོ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ནང་ལ་ཚུར་འཇོག་རྒྱུ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་མ་ལབ་ནས་གོས་འདྱི་བ་

ཞེས་བསྐོས་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ཞེས་པའྱི་ཚབ་ལ་གོས་འདྱི་བ་དགོས་
གལ་བྱུང་ཚེ་ཞེས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡྱིན་མ་གཏོགས་གོས་འདྱི་བ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་གྱི་མེད། འདྱི་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་

དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ཅེས ་དེ་སྔ་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁྱིམས་ཀང་དེ་ག་རང་མཐུན་ནས་ཁུར་ན་ཞེས་ད་ལན་བཅའ་
ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གོ་བ་དེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

ཡང་གོང་དུ་འདྱི་འད་གསུངས་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང། ང་བཀའ་བློན་གཅྱིག་གྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བེད་མཁན་

དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་སུས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བེད་
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ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་བློན་གཅྱིག་གྱི་ལས་བེད་མྱིན་མདོག་མདོག་བེད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
སོང་ཙང་ང་ཚོས་ལས་བེད་ཚོར་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བླངས་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལས་བེད་

ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཐད་ཇུས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆབ་སྱིད་གནང་མཁན་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་གནང་གར་ཕེབས་དགོས་པ་
རེད་ཅེས ་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ལ་དུས་རག་ཏུ་བཀའ་བློན་དང་སྱིད་སྐྱོང་ནས་བསབ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར ་
བཟུང་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་གཉྱིས་ཤྱིག་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན་གསུངས་རོགས་གནང། དེ་ལ་ག་རེ་བ་དགོས་མེད་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་རེད།

ད་ལན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོར་ཁེ་ཕན་གཞན་ཞེས་བཀོད་འདུག དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལས་འགན་དང་

གནས་རྱིམ་ཕོགས་ཐོབ། ཡང་ཕོགས་ཐོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བེད་ལ་གུང་གསེང་དང་ཉྱིན་དོད་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ལས་བེད་འདྱི་དག་ལ་བགེས་ཕོག ས་རག་གྱི་མ་རེད། བགེས་ཤག་རག་གྱི་མ་རེད། ལས་བེད་འདྱི་ཚོ་

བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བསྱི་ཚགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་ལས་བེད་གཏན་འཇགས་བསྐོས་པ་
ཡྱིན་ན་བགེས་ཕོགས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བགེས་ཤག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་གཏན་འཇགས་གནང་གྱི་

ཡྱིན་ཞེས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བགེས་ཕོགས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བགེས་

ཤག་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆེ་ཤོས་གཉྱིས་
དེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྔོན་མ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བཀར་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་དམྱིགས་བསལ་

ཞེས་བཀོད་པ་རེད། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རང་དབང་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་རྩ་བ་ནས་མེད།

ལས་བེད་གཞན་བསྐོས་གཞག་པ་ཡོངས་རོགས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་
འཆར་འབུལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགྱིག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
དམྱིགས་བསལ་ཟེར་ནའང་རེད། གོས་འདྱི་བ་ཟེར་ནའང་རེད། འདྱི་གཅྱིག་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་ཆ་ཚང་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་
བརྒྱུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ལས་བེད་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྐོ་རོག ས་ཟེར་དུས། འདེམས་བསྐོ་ལྷ་ཁང་གྱི་བཀག་
བཞག་པ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བཀར་ནས་ཀང་ཡྱིག ས་རྒྱུག་འཕྲོད་དང་མ་འཕྲོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀག་བཞག་པའང་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

སྔོན་མ་དམྱིགས་བཀར་བས་ཏེ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པར་དམྱིགས་བསལ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།

དེས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་དགོངས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཕན་
ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་གསར་པ་བཟོ་ཚར་བ་དང་འཕྲུལ་དུ་མྱི་མང་ལ་གསལ་བསགས་བས་
པ་དང་གོ་རོགས་འཕེལ་རྒྱུ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་འགོར་གྱི་འདུག དཔེར་ན་རྣམ་པ་ཚོར་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གྱིས ་གསལ་བསགས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་ལ་ལྷན་ཁང་གཞན་གྱིས ་གསལ་

བསགས་བས་ཏེ་དམྱིགས་བཀར་དང་ཆོད་གན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསལ་བསགས་བེད་སྐབས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཉུང་
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བ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདེམས་

བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་གསལ་བསགས་གཟྱིགས་ཡོང་དུས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མང་བ་འདུག དམྱིགས་བཀར་དེ་རྱིམ་པ་རྱིམ་པས་
འགེལ་བཤད་ཞུས་ཏེ་དམྱིགས་བཀར་བརྒྱུད་ནས་ལས་བེད་རག་བསྡད་ཡོད། རག་དང་རག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ང་ཚོས་གསལ་
བཤད་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕན་ཐོགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཡང་ང་ཚོ་ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐད་མ་ཤེས་མཁན་མེད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཡང་ང་དམྱིགས་སུ་

བཀར་ནས་དོ་བདག་ཅྱིག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་བདེ་པོ་མྱི་འདུག་སྟེ། དོ་བདག་ཨུ་རུ་སུ་དོན་གཅོད་གནང་སྡོད་པའྱི་སྐབས་ལ། བཀའ་
ཤག་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་མཁན་ཡང་དེ་ག་རང་རེད། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་འདུག

བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་སྙན་ཐོ་འབོར་ཡོད་པ་རེད། དོ་བདག་དེ་ཡང་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་ཐེངས་
གསུམ་གནང་གྲུབ་པ་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཐེངས་གཉྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསྐོས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད།
ཐེངས་གསུམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བགེས་ཡོལ་དུ་ཡང་ཕེབས་རན་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཚུར་ཕེབས་ནས་ཤེས་

རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
གཟྱིགས་ནས་དོ་བདག་གྱི་སྙན་ཐོ་ལའང་གཟྱིགས། ཐེངས་གསུམ་གནང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལའང་གཟྱིགས། དེ་དག་ལ་བལྟས་ཏེ་ང་
ཚོས་གསར་པ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབད་བརྩོན་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལས་བེད་དམྱིགས་བསལ་སུ་བསྐོས་ཀང་ཁོ་རང་གྱི་ལས་དོན་གང་ཡྱིན་མྱིན་དེ་རང་འཇགས་གསལ་ཡོང་གྱི་རེད། ལས་

དོན་དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དབང་ཆ་ཡོད་བཞག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ཁོ་རང་བསྐོ་སྟངས་དེ་དམྱིགས་བསལ་བརྒྱུད་

ནས་བསྐོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བསྐོ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་བེད་སྱི་མཚུངས་བེད་ནས་ལས་ཀ་བ་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཁོ་རང་དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བསྐོ་སྟངས་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བསྐོ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལས་བེད་སྱི་མཚུངས་ལྟར་ལས་ཀ་བེད་ནས་འགོ་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཕར་ལ་
བསེབས་ནས་ང་དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ལ་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ཡྱིན་

ནའང་རེད། ལས་འཆར་གཅྱིག་དང་འགན་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལས་བེད་སྱི་མཚུངས་ལ་འགན་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་གཞྱིར་
བཟུང་འགོ་ཡྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་དམྱིགས་བསལ་རེད་ཅེས་ཞེ་དགས་ཤྱིག་འབུར་དུ་དོན་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རང་དབང་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

ནས་ཀང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བསྡུར་ཡང་ཡང་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བས་ན་ཡག་པོ་འདུག ཁྱིམས་

ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཀང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ལའང་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་བརྩྱི་རྒྱུ་དེ་གོས་འདྱི་

པ་དང་དམྱིགས་བསལ་གཉྱིས་གཅྱིག་པར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ཡང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་གོས་
འདྱི་པ་དགོས ་གལ་བྱུང་ཚེ་ཞེས ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐ་སྙད་དེ་བརེས ་ཟེར ་ནའང་བརེ་ཆོག་ཆོག ་ཡྱིན ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་
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ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཁུར་དགོས་ཡོད་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་དེ་སྔ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཁུར་ནས་ཕྱིན་ན། ཁྱིམས་ཡོང་སྟངས་དེའང་ཁྱིམས་མཐུན་པར་བས་ཏེ་ཡོང་ན་ཞེས་ང་ཚོས་ཁུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་དག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་དོགས་ཟོན་རེད། བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ཐུགས་ཁག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་
མ་རེད། གནང་བ་དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་རེས ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཀང་འདྱི་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས ་
གསལ་བཤད་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་བས་བསྡད་ཡོད། འདྱིས་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་ཤག་དང། བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༢༤ པ། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བཅུ་གཉྱིས་པ།

བགེས་ཡོལ་ལས་བེད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་།

བགེས་ཡོལ་ལས་བེད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་།

ནང་གསེས། ༣

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་

གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་

གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་

ཟླ་དྲུག་རེའྱི་ནང་བགེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་ ཟླ་དྲུག་རེའྱི་ནང་བགེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་
བགེས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ་ི བགེས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ་ི
སྙན་ཞུ་གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག་

སྙན་ཞུ་གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག་

ཐོག་བསྐངས་ཏེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་

ཐོག་བསྐངས་ཏེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་

འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་ཁང་ འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་ཁང་
བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་ བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་
དེ་དག་འབོར་རྱིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་

དེ་དག་འབོར་རྱིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་

ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་

ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་

དེབ་འགོད་བེད་དགོས།

བགེས་ཡོལ་ དེབ་འགོད་བེད་དགོས།
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བགེས་ཡོལ་

ཟུར་བརོད།

གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགེས་

གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགེས་

ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་།

ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་།

སྐབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་སོད་མ་ཐུབ་

སྐབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་སོད་མ་ཐུབ་

ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་

ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་

བཞྱིན་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་

བཞྱིན་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་

ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐེངས་གཅྱིག་

ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྱི་བགེས་

སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགེས་ཤག་གྱི་

དངུལ་འབོར་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་བགེས་

ཅྱི་སྟེ་བགེས་ཁང་མེད་པ་དང་།

ཡང་ ཅྱི་སྟེ་བགེས་ཁང་མེད་པ་དང་།

གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་རེ་

ཡང་

གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་རེ་

ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་
རང་གྱི་བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་

ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་

དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག འདྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་ ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཀང་འགན་
རེས་བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད། ལས་ འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་
ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་

མང་མཐར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་དྲུག་

བགེས་ཤག་གྱི་དོད་སྔ་འདོན་ཞུས་ཟྱིན་

གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧྱིན་

བགེས་ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་

བ་དགོས།

ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་དེ་སྔ་ དང་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་དང་ལས་བའྱི་སྡེ་ཚན་
རྱིགས་ནས་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་
བདག་གཉེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་
བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།

སྒོར་འབུམ་བཅུ་བཞྱི་ལས་མ་བརྒལ་བ་
འདྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས་

བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད།

ལས་

བགེས་ ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་

ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སྟོང་པ་བྱུང་ཚེ་

བགོ་སོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་ནས་དེ་

ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་དེ་སྔ་
བགེས་ཤག་གྱི་དོད་སྔ་འདོན་ཞུས་ཟྱིན་

སྔ་བགེས་ཤག་དོད་ཞུ་ལེན་ཇྱི་བས་ཐོག་ རྱིགས་ནས་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་
སྐྱེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏེ་ཕྱིར་ བགེས་ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་
འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

བདག་གཉེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་
བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།

བགེས་

ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སྟོང་པ་བྱུང་ཚེ་

བགོ་སོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་ནས་དེ་
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སྔ་བགེས་ཤག་དོད་ཞུ་ལེན་ཇྱི་བས་ཐོག་
སྐྱེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏེ་ཕྱིར་
འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

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

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༢༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི སྟེང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བར་སྐབས་ནས་དེའྱི་ཐོབ་ཐང་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་བཟོས་པ་རེད། དེ་བཟོ་དུས་དེ་འགྱུར་བ་
བཏང་དགོས་རྒྱུ་གནད་དོན་དེ་མྱི་གཅྱིག་ལ་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ནས་ཚད་དེ་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད།

དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བགེས་ཡོལ་འགོ་མཁན་དེ་ལྟ་བུ་ཁང་དོད་སོད་པ་མང་ཤོས་ལ་གངས་ཚད་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་དང་། གོང་དུ་
གསུངས་པའྱི་རྩ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཕར། དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ན་གཞུང་ལ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་བརེན་བྱུང་བ་
རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང།

ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དང་ཉྱིས་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་གྱི་ཚད་དེ་ཡང་ཁོང་གཉྱིས་ལ་ཚད་གཅྱིག་བཞག་འདུག་པས། བརྩྱི་བསྐོར་

གནང་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དེར་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་བསྣམ་ཕེབས་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེ་ནས་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་བཞག་རྒྱུ་དེ་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བཞག་གྱི་རེད། དེ་ཡང་རྩ་ཕོགས། སྒང་ཕོག ས། མ་
གཏོགས། དངུལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ལྟ་འབུམ་ ༡༦ དེ་མཐོ་པོ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཀང་ལོ་གང་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རེས་ལ་ཁོ་ཡང་ཆུང་

ཆུང་ཆགས་ཀྱི་རེད། དངུལ་དེ་ཡར་ཕར་འགོ་ཡྱི་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་བཞག་དགོས་དོན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ་
ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གྱི་དགོངས་འཆར་ད་ལྟ་དངུལ་མང་ཤོས་འབུམ་ག་ཚོད་ལས་བེད་ལ་ཐོབ་མྱིན། ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་
བསྐོར་བས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་མྱིན། དེ་ཡང་ ༡༦,༢༥,༠༠༠ ཟེར་རྒྱུ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་ལ་རྩྱིས་བསྐོར་གནང་མྱིན།

རྩ་བའྱི་ད་ལྟའྱི་བར་ལ་ལོ་སུམ་ཅུ་ཚང་ནས་བགེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་མཁན་དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཕལ་ཆེར་འབུམ་ ༡༢ ཙམ་
ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྦེལ་ཀོབ་ལ་བགེས་ཤག་བསྐྱོན་རྒྱུ་དེ་ཕལ་ཆེར་འབུམ་ ༢༠ ཡས་མས་

ཤྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་དེ་ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཐོན་ཚར་པའྱི་རྱིགས་དེ་ལ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་སྡོད་ཁང་ཕུལ་
དགོས་པ་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་བསྐོར་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེའྱི་འགོ་སོང་དེ་འབུམ་ ༡༦ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་དེ་འདང་ངེས་ཤྱིག་
ཡོད་དུས། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་རྩྱིས་སྐོར་ཞུས་པ་རེད།

དགོངས་འཆར་གཉྱིས ་པའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་མ་བས་པར་དངུལ་འབོར་རྡོག ་རྡོག་སྣོམ་པ་དགོས་པའྱི་

གནས་སྟངས་གང་ཆགས་མྱིན་དེ་གོང་གྱི་ཕལ་ཆེར་ངའྱི་གསལ་བཤད་དེ་མ་མཐུད་པ་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་མ་སོང་བསམ་པ་
བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡང་བསྐྱར་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་དེ་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་དུས། འབུམ་ ༢༠ གསུངས་
རྒྱུ་དེ་བགེས་ཤག་སྡོད་ས་མྱི་གཅྱིག་ལ་སྡོད་ཁང་ལ་འབུམ་ ༢༠ ཟེར་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལགས་རེད། ཁྱྱིམ་ཚང་རེ་རེའྱི་སྡོད་ཁང་དེ་ལ་ཐོག་མའྱི་ཁང་པའྱི་གནས་འབབ་དེ་འབུམ་ ༡༦
དང་ ༡༧ མ་གཏོགས་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁལ་དང་རྒྱུ་ཆ། དེ་ཡང་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ཆ་དེ་ཏོག་

ཙམ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་རེད། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོ་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་འབབ་དེ་འད་ཞྱིག་མ་རེད། Prefabrication ཟེར་བའྱི་
ཁང་པ་དེ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཐམ་པའྱི་རྒྱུ་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་
འབུམ་གཉྱིས་ཡར་བསྡོམས་པའྱི་འབུམ་ ༡༩ ཡས་མས་ཞྱིག་ཁང་པ་རེ་རེ་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིག ་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས ་བསྣམ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་སྦེལ ་ཀོབ་ལ་ད་ལྟ་བགེས ་ཤ ག་དེ་རང་ལ་
དམྱིགས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་དེ་བསྣམ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ི དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་
བསྣམ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་ཆེར་ངའྱི་འདྱི་བ་དེ་གོང་ལ་གནང་ཚར་བ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ད་ལྟ་དེ་དཔལ་ལྡན་ནང་

སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་མར་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་བགེས་ཤག་དེར་གཞྱིར་
བཞག་ནས་བཀའ་གནང་སོང། དེ་འད་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་ནང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་དན་གྱི་
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འདུག སྱིག ་གཞྱི་ནང་ཡྱིན་ན་རྩྱིས ་བསྐོར ་སའྱི་གཞྱི་རེན་ཞྱིག ་དགོས ་པ་རེད། སྔར་ཡྱིན་ན་བགེས ་ཕོག ས་ཇྱི་ཐོབ ་ལ་ལོ་བཅུའྱི་
བསྐོར་སྟངས་ཤྱིག་བཟུང་བསྡད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་གཞྱི་ལ་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་བཅུ་ཙམ་རེས་ལ་འགྱུར་བ་དང་

ཕན་གནོད་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག ་ཆགས་ས་རེད ། ངས་དེ་འད་ཚོར ་སྣང་ཅྱིག ་སེབ ས་ཀྱི་འདུག རྩ་བའྱི་སྤར་ཆ་གནང་བ་དེ་ཚོར ་

བསྔགས་བརོད་ཡོད་དེ་རྩྱིས་བསྐོར་སའྱི་གཞྱི་རེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་གཞྱིར་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དེ་ཚོ་མར་ཕྱིན་པའྱི་
ཚོད་དཔག་དེའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་
སོང། དེ་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་གནང་རོགས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་མ་གྱིར་བགེས་ཁང་བསྐྱོན་རྒྱུ་དེ། སྱིར་བཏང་སྱིག་གཞྱི་ནང་བས་པ་ཡྱིན་ན། བགེས་ཡོལ་
ཚོ་ས་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བགེས་ཤག་བསྐྱོན་རྒྱུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི་རྐྱེན་པས། དཔེར་ན་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ཕྱིས་སུ་ས་ཆ་རག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཕར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ས་ཆ་མ་རག་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརེན་བསྐྱོན་

ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ལས་བེད་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་ད་ལྟ་བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བགེས་ཁང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་མྱི་ཐུབ་པར་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་པའྱི་ཟླ་བ་མཐའ་མའྱི་ཕོགས་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥
ཁང་སྡོད་ལ་ཕུལ་དགོས་པ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཕལ་ཆེར་
ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་སྟེ་ལས་བེད་དེའྱི་རྱིགས་ལ་དེ་སྔ་སྒོར་ ༤༠༠༠ ཐོབ་པ་ཞྱིག་ལ་སྒོར་ ༧༥༠༠ ཁང་དོད་རང་ལ་ཕུལ་དགོས་

པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་ཚར་བ་དང་། ཁང་དོད་ཐོག་ལ་ཞུགས་དགོས་པ་དེས ་གཞུང་རང་གྱི་
དཔལ་འབོར་ཐད་ལ་གོང་གུད་གང་ཙམ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ཏེ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་
ཞུས་ཏེ་སྦེལ་ཀོབ་ལ་ས་ཆ་ acre ༩ ཙམ་གཞུང་ཞབས་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་ཕུལ་ན་གང་འད་འདུག་བཀའ་འདྱི་ཞུས་

པས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ལས་བེད་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སངས་འགོའ་ི རེད། ད་ལྟ་ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་མཁན་
ཕལ་ཆེར་རྩྱིས་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ༢༠༣༠ བར་ལ་ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་མཁན་མང་ན་ ༣༥ དང ༤༠ མ་གཏོགས་མྱི་
འདུག དེ་འད་ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་བརྒྱབ་ནས་གང་ཕེབས་པ་ཆ་ཚང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་བཞག་ན་ཞེས་དང་པོ་འབུམ་ ༡༨ དང ༡༩

རྩྱིས་བཞག་དགོས་ས་དེ་གནད་འགག་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་རྩྱིས་བསྐོར་བ་རེད་མ་གཏོགས། ས་གནས་གཅྱིག་རང་གྱི་གང་
ལ་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་ནས་རྩྱིས་བསྐོར་བ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ལས་བེད་ཕལ་ཆེར་ ༢༠༣༥ བར་ལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ལས་བེད་

བགེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་མཁན་ ༣༥ དང ༤༠ མ་གཏོགས་མེད་དུས། ཕེབས་མཁན་དེ་དག་མ་ཕེབས་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་
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རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དེའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ལ་ས་ཆ་ཉོས་མྱི་དགོས་པར་མཐུན་རྐྱེན་ཕུལ་ནས་མར་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས།
དེ་འད་ཞྱིག་སྒང་ལ་རྩྱིས་བསྐོར་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་གཟྱིགས་རོགས། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་

ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས།
ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་
ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའ་ྱི ཆེས་མཐོའ ི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་
ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བཅུ་དྲུག་ ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།
པ།

ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།
ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།

ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ན་བགེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའྱི་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་

བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་

དང་།

གནས་རྱིམ་གྱི་བགེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་།

ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བགེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་

བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞྱིག་

རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་
བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

དེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་ ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༡༥ ནང་གསལ་ཕོགས་འབབ་ དེ་མྱིན་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་
ཇྱི་ཐོབ་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་
འཐོབ་རྒྱུ།

༣༠

ཁང་གའྱི་དོད་དུ་ ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་

འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་ག་མེད་ ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་

གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་ ག་མེད་གཞུང་ཁང་།
བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད།

རང་བདག་ཁང་པ་

ཡོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་
དོད་ཐོབ་ཐང་མེད།
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ཟུར་བརོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཁྱིམས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་
ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་།

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་།

དེའྱི་ གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་

རེས་ལས་བེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་

དང་།

པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་གང་

ཤྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་

རྱིགས་ནས་ལས་བེད་པའྱི་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་

གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་

རུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་

དེའྱི་རེས་ལས་བེད་པ་ཡྱིན་མུས་

པ་གཞན་གཉྱིས་གང་རུང་དུ་བསྐོ་གཞག་

ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་

བེད་པའྱི་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་

ཁུར་ནས་བགེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་དེ་སྔ་སོ་སོའ་ི ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
གནས་རྱིམ་དེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་

ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་

གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་དང་།

༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ།

བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རེ་བཞྱིན་བགེས་ཤག་ སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་
གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་
ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་
གནས་རྱིམ་དེར་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་

སྐབས་བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་

བའྱི་དངུལ་འབོར་བགེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་
ཆོག་ཅྱིང་། འདྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས་བགེས་ཤག་
གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་།

ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་

ལས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས།

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

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་ལ་དོན་དག་གཉྱིས་བྱིས་འདུག དང་པོ་དེར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

གཉྱིས་པ་དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་

༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། གསུངས་པ་དེར་སྔོན་མ་ནང་ལ་ ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་
གང་རུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བེད་པའྱི་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་ད་
ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ནས་བགེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་དེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་

ཟེར་

བ་དེ་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཤག་བགེས་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་འགོ་སྟངས་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་ལ་དམྱིགས་

བསལ་གྱིས་བྱིས་བཞག་པའྱི་ཚིག་དེ་འད་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བརྩྱི་སྟངས་དེ་གང་འད་བས་ཏེ་འཇོག་གྱི་རེད་དམ། སྔོན་མ་དེ་ལ་
བརྩྱི་སྟངས་དེ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས། དཔེར་ན་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡོང་དགོས་ན། སྔོན་མ་ཁོ་རང་གྱི་གནས་རྱིམ་དེའྱི་

ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་ལ་གང་འད་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ནས་བརྩྱི་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་བརྩྱི་སྟངས་དེ་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཕྱིར་
འཐེན་བེད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བརྩྱི་སྟངས་དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། འདྱིའྱི་ནང་བགེས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་

གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགེས་ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཅྱི་སྟེ་བགེས་ཁང་མེད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་དུས་སོ་
སོར་བགོ་སོད་མ་ཐུབ་ཚེ་བགེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ ལབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་

ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དེ་བགེས་ཡོལ་སྔོན་མ་ནས་ཐོན་ཚར་བ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ལ་དཔེ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ལོ་བཅུ་
རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་གནང་ཚར་བ་རེད། ཁོ་རང་གྱི་བགེས་ཡོལ་དེ་སྔོན་མ་ནས་བས་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་ས་མཚམས་དེ་གསལ་
པོ་མྱི་འདུག གང་འད་བས་ཏེ་ས་མཚམས་འཛིན་གྱི་རེད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་བསྡད་པ་འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་བས་ཏེ་ལོ་བཞྱི་ཡང་
ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་སྔ་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས ་

འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་སྐབས་ག་རེ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལས་བེད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱི་མུ་
མཐུད་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ལ་བསྐོ་ན་མུ་མཐུད་དེ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བསྡད་ཡོད་
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ཙང་། དེ་ཞབས་ལོ་ལ་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ལྟར་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་འཁྱེར་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོགས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་སྱིར་བཏང་འདྱི་ནས་མར་སྱིག་གཞྱི་

ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ལྟར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ཕྱིན་ན་ཚང་མ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དོན་
དག་ཚང་མ་འད་བོ་འད་བོ་རེད། དེ་སྔ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ལྷངས་ཙམ་གསུང་པ་

ནང་བཞྱིན། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་གང་ཞྱིག་ལ་སྡོད་ཁང་གོ་སྱིག་བེད་མ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་ཚབ་
ལ་ཁང་དོད་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ ་ཅྱིག ་གཏན་འབེབ ས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁང་དོད་དེ་སྤར་ནས་དངུལ་འབབ་གཏན་

འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མ་འོངས་པར་དེ་སྔ་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རེས་སུ་རང་དབང་ཅན་དང་
ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་སྔའྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་

དང་གཅོད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད་ཅེས་དེ་གོ་ནོར་མ་ཐེབས་པ་གནང་རོགས། ལྷག་པར་དུ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་
དེ་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་རྱིམ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་དུ་སེབས་པ་སོང་ཙང་། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་བརེན་ནས་མ་འོངས་
པར་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ཁུར་ཡོང་བ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། དེ་མྱིན་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྱི་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་
ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བའྱི་རྱིག ས་བཟོ་ཆོག་གྱི་མ་རེད། སྔོན་མ་གང་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་དེ་ལས་འཕར་ན་འགྱིག ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཆགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུ་རེད་དམ་མ་རེད། འགོ་ཡྱི་
ཡོད་ན་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་དམ་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱི་སུས་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་གསལ་པོ་ཞྱིག ་གནང་རོགས། ངས་དོན་དག་དང་པོ་ལ་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་དོན ་དག་དང་པོ་དེ་འགེལ་བཤད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་

གནང་བ་རེད། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་ཟྱིན་མཚམས་གང་ནས་འཛིན་དགོས་པ་རེད་དམ། སྔོན་མ་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ནང་
བཞྱིན་ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་ལ་གོ་སྐབས་དེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུངས་སྟངས་བས་
པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་གོ་སྐབས་དེ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཅྱིག་གསུང་སོང་། དེའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རེ་རེད་དམ། ཡོད་དམ་མེད།

ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ས་མཚམས་དེ་གང་ནས་འཛིན་གྱི་རེད་དམ། གཙོ་བོ་དེ་རེད། ཁོ་ཚོ་ལ་ས་མཚམས་འཛིན་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་ནང་ལ་ རང་ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ནས་བགེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་དེ་སྔ་སོ་སོའ་ི གནས་རྱིམ་དེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་

ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ཟྱིན་མཚམས་དེ་རེད། དེ་མན་ཆད་དེ་ལས་ཤག་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་སྱིག་གཞྱི་

ནང་ལ་ཡོད་པ་དང། དེ་གཉྱིས་ཕལ་ཆེར་འད་པོ་ཡྱིན་པ་འད། བས་ཙང་དེའྱི་ཟྱིན་མཚམས་དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ཁ་སང་དགོས་
པ་དེ་ད་ལྟ་མྱི་དགོས་པ་བས་པ་རེད་དམ། སྔོན་མ་ང་ཚོར་ཚུར་དགོས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ།

ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་དེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཡར་སྣོན་པ་

རེད། དེ་རྱིང་སྱིག ་གཞྱིའྱི་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་དམ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཐོབ ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕོགས་ཅྱིག ་ཡྱིན་ནའང་གཏན་འབེབས་བེད་སྐབས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་

གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས ་གཏན་འབེབ ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་ཕ་གྱིའྱི་
བགེས་ཤག་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚུར་འབེལ་ན་འབེལ་ཆོག་པ་འད་པོ་ཞྱིག སྱིག་གཞྱི་འདྱི་མར་སོད་དུས་དམའ་རུ་ཕྱིན་པ་མ་རེད་དམ་
ཞེས་བཤད་ཀྱིན་བཤད་ཀྱིན་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ནང་
དུ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེ་འཐེན་ནས་བསྐྱར་བཅོས་བླུགས་དོན་ནྱི། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་

འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པ་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་པོར་བྱིས་ཡོད་པ་རེད།

སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་གསེས་ ༡༢ དོན་ཚན་ ༣ འདྱི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དེ་སྔོན་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡
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ཐོག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་ཚིག་འདྱི་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་

ཟླ་དྲུག་རེའྱི་ནང་བགེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བགེས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ་ི སྙན་ཞུ་

གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག་ཐོག་བསྐངས་ཏེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་

འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་དེ་དག་འབོར་རྱིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་དེབ་འགོད་བེད་དགོས། བགེས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་

ལྟར་གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགེས་ཤག་ཨང་རྱིམ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་དང། ཅྱི་སྟེ་བགེས་ཁང་མེད་པ་དང། ཡང་སྐབས་དུས་
སོ་སོར་བགོ་སོད་མ་ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་རེ་བཞྱིན་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་

ཐུབ་པར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་
སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགེས་ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག འདྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས་བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད། དཔེར་ན་ལས་
བེད་གང་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའམ་རང་དབང་ཅན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཞབས་ལོ་བརྩྱི་རྒྱུ་དེ་འདྱིའྱི་ནང་

གསལ་པོ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཞབས་ལོ་བརྩྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྐྱེན་བས་ཏེ་ཁེ་ཕན་མང་བ་དང་ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་ཁང་དོད་ག་ཚོད་བེད་དགོས་མྱིན་གཏན་འབེབ་བས་ཡོད་པ་སོང་

ཙང་། ད་ལྟའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དེ་མེད་པ་ཆགས་ནའང་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གོང་གུན་མ་རག་པ་གཏན་འབེབ་གནང་

རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད། གལ་སྱིད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་དེ་འདའྱི་གནས་བབས་ལ་ཁང་དོད་ཐོག་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རེད་
བསམ་ན། ཁྱིམས་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཏན་འབེབས་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་
པའྱི་གསལ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་གོང་གུན་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་སྐབས་དེ་དུས་དོ་

ཕོག་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་གཏན་འབེབས་གསར་པ་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་མེད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་
ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང། ཁྱིབས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་
ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང། དེའྱི་རེས་ལས་བེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་གང་

རུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གམ་བདམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བེད་པའྱི་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། ཟེར་རྒྱུ་དེ་དོད་
ཕོགས་སོང་མེད་པ་ངས་ཐོག་མ་ངོས་འཛིན་བས་པ་དེ་རེད།

ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལས་ཤ ག་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམ ས་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ངས་དེ་ལྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་

བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། ལབ་རྒྱུ་དེ་དང་། འདྱི་རྱིགས་ལ་

བགེས་ཤག་མེད་ལབ་རྒྱུའྱི་ས་མཚམས་དེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ནས་འཛིན་གྱི་རེད་དམ། སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་
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ལག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ལོ་བཅུ་སྔོན་ལ་བགེས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་རེད། བགེས་ཡོལ་གྱི་ས་མཚམས་དེ་ལོ་བཅུ་འཛིན་གྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་སྐབས་དེ་དུས་དྲུང་ཆེ་ནས་བགེས་ཡོལ་སོང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཁོང་
ལ་བགེས་ཕོགས་སད་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་ག་བར་ནས་འཇུག་གྱི་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རང་ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་ནས་བགེས་

ཡོལ་ཐོན་སྐབས་དེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྱིམ་དེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་

ཕ་གྱིར་ལས་བེད་ཡོད་པ་ཚང་མ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རེད། དེ་ནང་བསམ་བློ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་ག་དུས་ཐོན་པ་དེ་ལ་བརྩྱི་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་འདྱི་སང་ཉྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་

བགེས་ཡོལ་ཐོན་རེས་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་སོ་སོ་སྔོན་མའྱི་ལས་བེད་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ན། ལོ་བཅུའྱི་སྔོན་
གྱི་བགེས་ཡོལ་དེ་འཇུག་གྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟའྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ནས་འཇུག་གྱི་རེད། གལ་སྱིད་ད་ལྟའྱི་དེ་ནས་འཇུག་གྱི་
ཡོད་ན་དེ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་སྔ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་འད་ཞྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལས་བེད་ཅྱིག་ཡར་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་
དེ་འདྱི་འད་བའྱི་གནས་བབས་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བར་ལ་ལས་མཚམས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་བས་ཏེ། ཐད་ཀར་ཆགས་པ་

ཡྱིན་ན་དེ་ལ་ཞབས་ལོ་བརྩྱི་རྒྱུ་བཟོས་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཆགས་པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་འད་བའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་
དང་དེ་འདའྱི་ལོ་བཅུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབབ་དེ་བཞེས་ཚར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གཅྱིག་གྱུར་ལ་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་

གཏོགས། དེ་ལ་གནས་བབ་གཞན་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ལོ་བཅུ་བསྒྱུར་ནས་

གནས་བབས་བཞེས་རྒྱུ་དེ་བཞེས་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་དེ་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་བསྒྱུར་བ་གཏོང་
རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེ་ནང་ཆགས་དུས། དེ་འད་བའྱི་ལོ་བཅུ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་

བགེས་ཁང་གྱི་དོད་དེ་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་ཞུ་མ་ཐུབ་ན་བགེས་ཁང་གྱི་དོད་དེ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་སྱིག་

གཞྱི་འདྱིའ་ྱི དོན་ཚན་ ༡༢ ནང་ཚན་ ༣ ནང་བཞྱིན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་འབྱི་དོན་གཙོ་བོ་དེ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་མང་ཉུང་
ཆགས་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། གལ་སྱིད་དེ་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་གཏན་འབེབས་
བ་རྒྱུ་དེ་ཆེད་མངགས་དངུལ་འབོར་མ་བྱིས་ནས་འབྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡང་བསྐྱར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དོན་ཚན་དེ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་
སེབས་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ང་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་དཔེ་ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་རང་ལ་
བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དེའྱི་སྐབས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་དང། དེ་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ཆགས་པ་རེད།

རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་དེ་བསྣན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གལ་སྱིད་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བསྣན་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། མ་བསྣན་པ་ཡྱིན་ན་དོ་ཕོག་འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་བསྣན་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱོན་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བརོད་པ་དང་པོ་སྒོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡོད། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་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་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། རྩ་
བའྱི་གོང་དུ་བརོད་པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ལ་

ཐུག་པ་རེད་དམ། དེ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་གསུང་ཐུབ་ན། དེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་དན་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཁ་སང་གོགས་ཚོགས་སྐབས་ ༡༥ ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡
ཐོག ་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད། སྔོན་མ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབ ས་གནང་བའྱི་

སྐབས་སུ་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བཤུས་ཡོད ་པ་རེད། དེ་འདའྱི་
རྐྱེན་བས་ཏེ། མ་འོངས་པར་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་ཆེད་མངགས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལས་བེད་ལ་ཐོབ་ཐང་གང་

ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལ་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ལས་བེད་གང་ཞྱིག་རང་དབང་ཅན་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན།

འདྱིའྱི་སྐོར་དེ་རེད། འདྱི་དོན་དག་གཙོ་བོ་གང་རེད་ཅེས་ན། དེ་འདའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། རང་
དབང་ཅན་ཡྱིན་ནའང་འད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རང་ལ་ཐོབ་ཐང་དང་དེའྱི་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བའྱི་
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ཁེ་ཕན་དེ། གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད ་ཅེས ་པའྱི་ གདམ་ཀ་དེ་རེད ། གདམ་ཁ་དེ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས ་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོབ ་ཐང་
འདེམས་པ་ཡྱིན་ན།

ལས་བེད་ཐོབ་ཐང་ཞུས་ཏེ་བགེས་ཕོགས་དང་བགེས་ཤག་དང་ཁང་དོད་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་རག་གྱི་རེད། མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ་གཞན་དག་ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པ་ཐད་ཀར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། རང་དབང་
ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ནས་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་ལ་གོང་དུ་དོན་ཚན་ ༡༦ ནང་ཡོད་པ་ནང་

བཞྱིན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། ༡༦ ནང་གསེས་ ༢ ཡོད་པ་ལས་ ༡ དེ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཐོབ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་མྱིན་བགེས ་
ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཚར་བར་ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་གཏན་

འབེབས་གནང་མཁན་དེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ན། དེ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། མདོ་དོན་ཡང་སྙྱིང་གཙོ་
བོ་དེ་གང་རེད་ཅེས ་ན། དེ་འད་བའྱི་ལས་བེད་གང་ཞྱིག ་སང་ཉྱིན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་ཆགས་པ་ཡྱིན ་ན། དོ་བདག་སོ་སོས ་

འདེམས་ཁ་བ་རྒྱུ་རེད། ངས་བགེས་ཕོགས་དེ་ལས་བེད་ཀྱི་བགེས་ཕོགས་འདེམ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས། ལོ་ ༣༠ བསྡོམས་རྒྱུ་དེ་ཡོད་
པ་རེད། བར་མ་ཆད་ན་བསྡོམས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ངས་ཕོགས་དེ་འདྱི་འདེམ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར། ཁང་དོད་ཕར་གྱི་འདེམ་གྱིན་ཡྱིན་
ཟེར་ན་ཡོང་གྱི་མ་རེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་འདེམ་ཁ་གཅྱིག་བེད་དགོས་པ་རེད། འདེམ་ཁ་གཅྱིག་དེ་གང་རེད་ཅེས་ན། བགེས་ཕོགས་

གང་འདེམ་གྱི་ཡོད་ན་དེ་ནང་བཞྱིན་འདེམ་དགོས་པ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་དབང་ཅན་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་བཞྱིན་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་བགེས་ཕོགས་དང་ཁང་དོད་མ་གཏོགས་བགེས་ཤག་དོད་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་

དུས། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཆེད་མངགས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་དང་འབེལ་ནས་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་བསྐྱར་བཅོས་གཅྱིག་གྱུར་བྱུང་ན་བསམ་ནས་འཁུར་
ཏེ་སེབས་པ་རེད། མདོ་དོན་ཡང་སྙྱིང་དེ། དེ་འདའྱི་དོ་ཕོག་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། མ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེས་ན།

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གང་ཞྱིག་ཞབས་ལོ་ ༥ ཡྱིན་ན། བགེས་ཕོགས་དང་ཁང་དོད་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་
སྱིག་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བེད་ཞྱིག་བར་མ་ཆད་པར་ཡར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཞབས་ལོ་བསྣན་ཏེ་ ༣༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་

ལྟའྱི་བར་དུ་དེ་འད་ཆགས་མཁན་ཧ་ལམ་ཚང་མས་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་བླངས་འདུག བགེས་ཁང་དོད་ཀང་བླངས་འདུག དེ་
བཞྱིན་ཕོགས་དེ་བཞེས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཏང་ཡོང་དུས། དེའྱི་དངུལ་མར་ཆག་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐུགས་
རེ་ཆེ།

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

གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས། གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་
ན། འདྱི་བསྣམ་མ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག གང་ལགས་ཞེས་ན། ལས་བེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་

པར་དེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་
ལ་འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་བཟོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དེ་ཚོ་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད། དེའྱི་སྐོར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་དྱིས་མེད། དོན་དག་གཙོ་བོ་འདྱི་རྒྱུ་དེ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེའྱི་ནང་རང་ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་

ལས་གནས་ནས་བགེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་ཞེས་པ་འདྱི་རྩ་འཛིན་བེད་སྟངས་གང་འད་རེད། ཚིག་བརོད་གསར་པ་འདྱིའྱི་ནང་ཁ་
གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་བེད་ཀྱི་རེད་དམ། ཁ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ལ་དཔེ་བཞག་འདུག ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་འདྱི། དང་པོ་དྲུང་ཆེ་རེད། དེ་ནས་རྩྱིས་

ཞྱིབ་འགན་འཛིན། དེ་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ཆགས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། འདེམ་ཁ་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་དེ་བས་པ་ཡྱིན་ན།
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ཆགས་པའྱི་ཉྱིན་གྱི་སང་ཉྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་འཁྱུར་པའྱི་བར་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་གསལ་པོ་བེད་
ནས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག འདེམ་ཁ་ ༢ དེ་འདེམ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སྔོན་ནས་དྲུང་ཆེ་བས་པ་དང་། དེའྱི་གཞུག་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལོ་(༡༠)བས་པ་དེ་དག་ཡར་བསྡོམས་ནས་མར་འགོ་བའྱི་ལམ་ཁའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ན་ནྱིང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་
བསྐྱར་བཅོས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

སང་ཉྱིན་འདྱི་འཁྱུར་འགོ་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། རང་ཉྱིད་བགེས་ཡོལ་ཐོན་སྐབས་ཀྱི་རྩ་ཕོགས་ཞེས་པའྱི་རྩ་འཛིན་བེད་

ས་དེ་གང་ལ་བེད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་རྩ་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ། ཁོ་རང་གྱི་རྩ་ཕོགས་དེ་ལོག་བཀར་ཞྱིག་རེད། དྲུང་ཆེའྱི་རྩ་ཕོགས་

ལོ་ག་ཚོད་ཙམ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་གྱི་གནས་རྱིམ་དྲུང་ཆེ་ཞྱིག་ཡོང་ས་དེ་ལ་གཞྱི་རྩ་ཕར་བཞག་སྟེ། དེ་ནས་ཚུར་ཡོང་
དགོས་པ་དེ་ཚིག་འདྱིའྱི་བསྟན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་མར་བཀོག་བཞག་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ནས་གསལ་གྱི་

རེད། དེ་མ་གཏོགས་གཞན་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་དང་། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གནང་མེད་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ཚིག་ ༢ ལ་ཁྱད་པར་
གང་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་དུས་ཚང་མ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་རེད།

ད་ལྟ་ཁྱིམ ས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བར་དཔེ་བཞག་པ་དེ། ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་པ་ཆེ་བ་ལོ་ ༣༠ སེབ ས་པ་དང་། ལོ་ ༣༠ སེབས་པའྱི་

གཞུག་ལ་ཐོབ་ཐང་ལྷག་མ་ཞེས་པ་གང་ཡང་མེད་པ་གནང་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ཡང་མྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དྲུང་ཆེའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་
བླངས་ཚར་བ་རེད་དམ། གང་འད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལེན་ཚར་མེད་ན། སང་ཉྱིན་འཁྱུར་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དེར་རྩྱིས་རྒྱག་སྟངས་དེ་
གང་འད་བ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་འདྱི་རེད། དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཏུ་གསལ་དགོས་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་པ་འདྱི་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ནང་

ལ། སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་བསྐྱར་བཅོས་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེས་དོ་ཕོག་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་ན་
སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པ་དེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱོན་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དང་པོ་དེ། སྱིག་གཞྱི་ནང་འདེམ་ཁ་དེ་དཔེ་གསལ་པོ་
ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་སྒང་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། གདམ་ཀ་བ་རྒྱུ་དེ་གསལ་པོ་ཡོད་
དུས། འདེམ་ཁ་བ་རྒྱུ་དེ་ལས་བེད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འགན་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་རང་དབང་ཅན་བདམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་

པ་དང་རང་དབང་ཅན་ལ་བགེས ་ཕོགས་དང་ཁང་དོད་མ་གཏོག ས་བགེས ་ཤ ག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དོ་
བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐབས་དེར་ལས་བེད་སྐབས་ཀྱི་ཕོགས་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྩྱིས་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། བགེས་ཕོགས། བགེས་ཤག་མ་རག་ན། བགེས་ཁང་དོད་དེ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་པོ་

ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་བའྱི་དཔེ་མཚོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གང་ཟག་དེས་བགེས་ཁང་དོད་

ཞུས་ཚར་བ་རེད། གང་ཞྱིག་ལས་བེད་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ངས་བགེས་ཕོགས་དེ་

ལས་བེད་ནང་བཞྱིན་ལེན་གྱི་ཡྱིན། ཁང་དོད་དེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ནང་བཞྱིན་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། འགྱིག་གྱི་མ་རེད། མྱི་གཅྱིག་
གྱིས།

གང་ལྟར་ཐོབ་ཐང་ལེན་ས་མང་བ་དེ་ཕ་གྱི་ནས་ལེན། ཉུང་བ་དེ་འདྱི་ནས་ལེན་པ་མ་ཡྱིན་པ། གང་ཟག་སོ་སོས་བགེས་

ཕོགས་ལེན་གྱི་ཡོད་ན། བགེས་ཕོགས་ལེན་སའྱི་དེ་དང་། བགེས་ཁང་ལེན་ས་དང་། བགེས་ཁང་དོད་ལེན་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། སྱིག་

གཞྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་པ་དེ། གཙོ་བོ་དེ་ག་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། དེ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཁུར་ཡོང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ། ཡང་
བསྐྱར་ཁ་སང་སྔོན་མ་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། འགྱུར་བ་

ཕྱིན་པས། འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ནས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི། ཕོགས་
རྱིམ་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་
བསྡུར་གནང་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་འཆར་འབུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ན། ལས་བེད་དེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་

འཛིན་ཡྱིན་ནའང་འད། དེས་སོ་སོའ་ི འདེམ་ཁ་དེ་ལས་བེད་ཡྱིན་པའྱི་བགེས་ཕོགས་དང་ལས་བེད་ཡྱིན་པའྱི་བགེས་ཁང་ལེན་གྱི་

ཡོད་ན། དོ་ཕོག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ལགས་ཤེས་ན། ཁོང་རང་གྱིས་འདེམ་ཁ་དེ་ལས་བེད་ཀྱི་འདེམ་ཁ་རེད། གལ་སྱིད་ངས་
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ལས་བེད་འདེམ་གྱི་མྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འདེམ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁོང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འདེམ་མཁན་ཆགས་པ་རེད། དེ་སྐབས་དང་

དུས་སུ་གཏན་འབེབས་བགྱིས་ཟེར་རྒྱུ་དེ། དོན་ཚན་གོང་དེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གོང་དེ་སུས་གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་
ན། རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། འདྱི་དོ་ཕོག་རྩ་བ་ནས་མཐོང་གྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་ལན་རྩ་བ་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་ལན་ཚར་ཡོད་པ་ཆ་

བཞག འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་དཔེར་བཞག འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་གནས་སྟངས་འད་པོ་དེ།
དོན་དག་ལས་བེད་གཅྱིག་ལོ་ ༢༠ ཐམ་པར་ཕེབས་ཚར་ཏེ། དེ་ནས་ཡར་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་འོས་བསྡུའྱི་
སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅྱིག་ལོགས་གནང་ནས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས། ཁོ་རང་སང་ཉྱིན་བགེས་ཡོལ་དེ་ཐོན་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་
ལ། བདམས་ག་གང་བས་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཁོ་རང་ལ་ཡོད་པ་ངས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ། བགེས་ཡོལ་ཐོན་ཁའྱི་བརྩྱི་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྩྱིས་དེ། ཁོ་རང་དྲུང་ཆེའྱི་བགེས་ཡོལ་སྔ་མོ་

བས་ཏེ་འགོ་བའྱི་ཉྱིན་མོའ་ི དྲུང་ཆེའྱི་རྩ་ཕོགས་དེར་གཞྱི་རྩ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་སུ་ལ་གཞྱི་རྩ་བཞག་གྱི་རེད། དེ་
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལས་ཤག་བགེས་ཤག་གྱི་གོ་རྱིམ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ལ་མཉམ་དུ་བྱིས་
ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་གཅྱིག་བཀླགས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་ཀློག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།

ཡང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་སོད་མ་ཐོབ་ཚེ། དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར། ཟླ་རེ་

བཞྱིན། བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཐེངས་གཅྱིག་རང་གྱི་
བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་་འབོར་བགེས་ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག འདྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས་ཀྱི་བགེས་

ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་ཟེར་དུས། སོ་སོ་ལ་བགེས་ཕོགས་བརྩྱི་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བགེས་ཕོགས་བརྩྱི་སའྱི་ས་ཆ་དེ་
སུ་ལ་གཞྱི་བཞག་གྱི་རེད་ཅེས་པ་འདྱི་ཁ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག ཕར་ཕོགས་དེ་རང་ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་བགོས་ནས་ཤས
ེ ་པ་དེས་གསལ་
གྱི་འདུག དེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ། ལས་ཤག་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་དགོས་པ་རེད་གསུང་དུས། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལ་ལས་ཤག་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམ ས་ཀྱི་

སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་ལྷག་མ་གང་རག་པ་དེ་ ཡར་བསྙེས་བཞག་ན། མ་བཀོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོ་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་མ་འད་བའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་དེ་ཚོ་ལ་མ་
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འད་བ་མ་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་མ་འད་བ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ནང་དོན་མང་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་

སོ་སོ་སོ་ལ་བཞག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་འད་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ནས། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་དང་གཅྱིག་པ་རེད་ཅེས་ནས་རྱིགས་འགེས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཚིག་དེ་དག་བཞག་ནས་མར་འགོ་

བཞག་ན་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་འབོར་ན་འབོར། མ་འབོར་ན་གཞུག་ལ་བརོད་པ་ ༢ པའྱི་སྐབས་ལ་གོ་
སྐབས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བེད་གང་ཞྱིག་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལ་ཐོན་ཚར་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དེར། ལས་བེད་དེ་ལས་བེད་ནས་
དགོངས་པ་ཞུ་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་པ་ཞུ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དེར ་བགེས ་ཕོག ས་དེ། དགོངས་པ་ཞུས་པ་དང་ལས་བེད་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་དགོངས་ཞུ་བགེས་ཡོལ་གསལ་བསགས་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དཔལ་འབོར་ལྷན་ཁང་གྱིས་བགེས་
ཕོགས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཏན་འབེབ ས་གནང་བ་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ཉར་སྡོད་ཀྱི་རེད།

སྐབས་དེ་དུས་ཁོང་ལ་བགེས་ཕོགས་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན་གང་ཟག་དེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆགས་ཙང་།

གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་གཅྱིག་ནས་ཕོགས་གཉྱིས་ལེན་ཆོག་གྱི་མེད་དུས། ཕོགས་དེ་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་བཞག་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་
དེ་གཏན་འབེབས་རང་ཡོད་པ་རེད། རེས་མར་གང་ཟག་སུ་ཡྱིན་ནའང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བགེས་ཕོགས་
ཐོབ་མཁན་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་གཉྱིས་ཕོགས་གཏན་འབེབས་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་
སོ་སོའ་ིའདེམ་ཁ་རེད།

གལ་སྱིད་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་འདེམ་པ་ཡྱིན་ན། བགེས་ཁང་གྱི་ཁང་དོད་མ་གཏོགས་བགེས་ཁང་རག་གྱི་ཡོད་

པ་རེད། ལོ་བཅུར་སྒུག་རྒྱུ་དེ་ཡང་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕལ་ཆེ་བས་ལས་བེད་ཀྱི་ཕོགས་དེ་
བདམས་འདུག ཕོགས་དེ་གོང་དུ་དཔེར་མཚོན་ཞུས་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ལས་བེད་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་

ཆགས་ཡོད་ན། མཐའ་མ་མཐའ་མ་དེར་འདེམ་རྒྱུ་དེ་སྐབས་དེའྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ནས་ལོ་(༣༠)སྒྱུར་རྒྱུ་དེ་བཟོ་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བདམས་མཁན་མང་ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་དེ་ག་རང་བདམས་འདུག མ་འོངས་པར་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་གཙོ་

རྣམ་པ་བདམས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་འདེམ་སྟངས་ཤྱིག དཔལ་འབོར་ལས་ཁང་གྱིས་གང་ལྟར་བགེས་ཕོགས་གཏན་འབེབས་དེ་
བགེས་ཡོལ་ཐོན་པའྱི་ཉྱིན་དེར་གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཏན་འབེབས་ཆགས་རུང་མ་ཆགས་རུང། གཏན་འབེབས་
བས་པའྱི་རེས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བགེས་ཡོན་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག
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སང་ཉྱིན་རག་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་རག་གྱི་རེད། དེའྱི་ཉྱིན་དེར་ཚོགས་གཙོ་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན། ལས་བེད་

བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན། དེའྱི་འདེམ་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཡང་བསྐྱར་གསལ་པོ་ཆགས་མེད་པ་དང་། བསྐྱར་བཅོས་དང་
བཟོ་བཅོས་ཡོད་ན་བསྣམ་ཕེབས་རོགས་གནང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།
ལས་རྱིམ་ཇ་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་
ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།

ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བགེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བགེས་ཤག་

ཐོབ་རྒྱུ་དང་།

བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལ་ོ ༥

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

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ནས་མར་ཚང་མ་གཅྱིག་རེད་འདུག ཚིག་བརོད་གསར་པ་དེ་ཀློག་ན་ལེགས་པ་མེད་དམ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

འགྱིག་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག ཚིག་བརོད་གསར་པ་གཅྱིག་པུ་མར་ཀློག་ནས་ཕེབས་ནའང་འགྱིག་གྱི་
འདུག
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དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གསར་པ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བཅུ་དྲུག་ ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།
པ།
ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྲིག་
ཡྲིན་ན་བགེས་ཡོལ་སྲི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའྲི་
གནས་རྲིམ་གྲི་བགེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་།
བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་
ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་
ཞྲིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེ་མྲིན་
སྲི ག ་གཞྲི ་འདྲིའྲི་དོན ་ཚན་ ༡༥ ནང་
གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྲི་ཐོབ་དེའྲི་བརྒྱ་ཆ་
༣༠ ཁང་གླའྲི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་
གཞྲིས་ཁང་དང་གླ་མེད་གཞུང་ཁང་། རང་
བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགེས ་ཤག་
དང་ཁང་གླའྲི་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད།
ཕྲི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༢༤
ཉྲིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྲི་སྲི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་དུ་བསོ་གཞག་གམ་འདེམས་
ཐོན་བྱུང་རྲིགས་ནས་ལས་བེད་པའྲི་བགེས་
ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྲིན་ན་རང་ཉྲིད་
ད་ལྟའྲི་ལས་ཁུར་ནས་བགེས ་ཡོལ ་ཐོན ་
སབས་དེ་སྔ་སོ་སོའ་ིགནས་རྲིམ་དེར་ད་ལྟ་

ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།
ལས་བེད་བགེས ་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྲིག ་ཡྲིན་ན་
བགེས ་ཡོལ ་སྲི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའྲི་གནས་རྲིམ ་གྲི་
བགེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་
པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལ་ོ ༥ ཧྲིལ་པོ་ལནོ ་པ་
ཞྲིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐབོ ་ཐང་ཡདོ ། དེ་མྲིན་བགེས་ཤག་
གོ་སྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་
འབེབས་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་གཞྲིས་ཁང་དང་གླ་
མེད་གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་
བགེས་ཤག་དང་ཁང་གླའྲི་དདོ ་ཐབོ ་ཐང་མེད།
ཕྲི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༢༤ ཉྲིན༌དབུས་
འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྲི་སྲི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་བསོ་
གཞག་གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྲིགས་ནས་ལས་བེད་
པའྲི་བགེས ་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྲིན་ན། བོད་
མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྱྲི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་
འགེམས་ཀྱྲི་སྲིག་གཞྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྲི་ནང་གསེས་
༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ།
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ཟུར་བརོད།

སྒང་ཕོ ག ས་ཇྲི ་ཐོབ ་ཀྱྲི ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥
འབབ་ཟླ་རེ་བཞྲིན་བགེས་ཤག་གོ་སྲིག་མ་
ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་དང་། གཞྲིས ་
ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་
མྲིན ་ལ་མ་ལྟོས ་པར་ཐེང ས་གཅྲིག ་རྲིང ་
གནས་རྲིམ་དེར་ད་ལྟའྲི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་
སབས་བགེས ་ཕོག ས་ཇྲི་ཐོབ ་ལོ་བཅུས་
སྒྱུར་བའྲི་དངུལ་འབོར་བགེས་ཤག་དོད་དུ་
ཞུ་སོད་ཆོག་ཅྲིང་། འདྲི་རྲིགས་ལ་དེའྲི་རེས་
བགེས་ཤག་གྲི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། ཟླ་
གཉྲིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྲིར་འབུལ་ཞུ་
དགོས།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།

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

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་དེ་བཀག་མེད། རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ་བྱུང་

སྟེ། གང་ལྟར་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་ཆགས་མ་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་དེ་ཚར་བ་རེད་ཀང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ནས་ ༢༨
བར་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། བས་ཙང་ཨང་ ༢༦ ནས་ ༢༨ བར་དུ་ཚུད་པར་དགག་བ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཚུད་པར་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས། དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་བརྐྱངས་རོགས་གནང། གཅྱིག གཉྱིས།
གསུམ། བཞྱི། ལྔ། དགག་བ་གནང་མཁན་ལྔ་བྱུང་སོང། ཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་བརྐྱངས་རོགས་

གནང། གཅྱིག གཉྱིས། ་་་བཅུ། འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༢༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ང་པ། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཕོགས་དང། ཟུར་
ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། ཁྱིམས་འཆར་
འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུ་ཀློག་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་ཞུ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སགྲི ་གཞྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁམྲི ས་འཆར།
འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྲི་ཚོགས་གཙོའྲི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱྲི་
སྲིག་གཞྲི།

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྲིང་པ།
བཅུ་དྲུག་ ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།
པ།
ལས་བེད་བགེས ་ཡོལ ་ཐོབ ་ཐང་ཡོད་པ་
ཞྲིག་ཡྲིན་ན་བགེས་ཡོལ་སྲི་མཚུངས་དྲུང་
ཆེའྲི་གནས་རྲིམ་གྲི་བགེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་
དང་། བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞྲིག་
ཡྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྲིལ་པོ་
ལོན་པ་ཞྲིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད།
དེ་མྲིན ་སྲིག ་གཞྲི་འདྲིའྲི་དོན ་ཚན་ ༡༥
ནང་གསལ་ཕོགས་འབབ་ཇྲི་ཐོབ་དེའྲི་བརྒྱ་
ཆ་ ༣༠ ཁང་གླའྲི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ། འོན་

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།
ཟུར་བརོད།
ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།
ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་
བགེས ་ཡོལ ་སྲི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའྲི་གནས་རྲིམ་གྲི་
བགེས་ཤག་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་
མེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྲིལ་པོ་
ལོན་པ་ཞྲིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེ་མྲིན་
བགེས་ཤག་གོ་སྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་དུས་ནས་
དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་
གཞྲིས ་ཁང་དང་གླ་མེད་གཞུང་ཁང་། རང་བདག་
ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཁང་གླའྲི་དོད་
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ཀྱང་གཞྲིས་ཁང་དང་གླ་མེད་གཞུང་ཁང་།
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགེས་
ཤག་དང་ཁང་གླའྲི་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད།
ཕྲི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༢༤
ཉྲིན ་ལས་བེད ་འདེམ ས་ལྷན་གྲི་ཚོག ས་
གཙོར་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྲིན་པ་དང་། དེའྲི་
རེས ་ལས་བེད་པ་ཡྲིན ་མུས་ཤྲིག ་ལས་
བེད་འདེམས་ལྷན་གྲི་ཚོགས་གཙོར་བསོ་
གཞག་གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྲིགས་ནས་
ལས་བེད ་པའྲི་བགེས ་ཡོ ལ ་ཐོབ ་ཐང་
བདམས་པ་ཡྲིན་ན་རང་ཉྲིད་ད་ལྟའྲི་ལས་
ཁུར་ནས་བགེས་ཡོལ་ཐོན་སབས་དེ་སྔ་སོ་
སོའ་ིགནས་རྲིམ་དེར་ད་ལྟ་སྒང་ཕོགས་ཇྲི་
ཐོབ་ཀྱྲི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རེ་བཞྲིན་
བགེས་ཤག་གོ་སྲིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་
སོད་རྒྱུ་དང་། གཞྲིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་
རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྲིན་ལ་མ་ལྟོས ་
པར་ཐེངས་གཅྲིག་རྲིང་གནས་རྲིམ་དེར་ད་
ལྟའྲི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་སབས་བགེས ་
ཕོགས་ཇྲི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྲི་དངུལ་
འབོར ་བགེས ་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད ་ཆོག ་
ཅྲིང ་། འདྲི་རྲིག ས་ལ་དེའྲི་རེས ་བགེས ་
ཤག་གྲི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། ཟླ་གཉྲིས་
ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྲིར་འབུལ་ཞུ་དགོས།

ཐོབ་ཐང་མེད།
ཕྲི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༢༤ ཉྲིན༌ལས་
བེད་འདེམས་ལྷན་གྲི་ཚོགས་གཙོར ་ལས་ཁུར་ཞུ་
བཞྲིན་པ་དང་། དེའྲི་རེས ་ལས་བེད་པ་ཡྲིན་མུས་
ཤྲིག་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་གྲི་ཚོགས་གཙོར་བསོ་
གཞག་གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྲིགས་ནས་ལས་བེད་
པའྲི་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྲིན་ན། བོད་
མྲིའྲི་སྲིག་འཛུགས་ཀྱྲི་ལས་ཤག་དང་བགེས ་ཤག་
བགོ་འགེམས་ཀྱྲི་སྲིག་གཞྲི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྲི་ནང་
གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ།

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

ཁམས་འཆར་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།

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

ཁྱིམས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་བྱུང་པས། དང་པོ་འགོག་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརྐྱངས་རོགས་གནང། གཅྱིག་་་་་་་དྲུག

ཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱིས་ཕག་བརྐྱངས་རོགས་གནང། གཅྱིག་་་་་་་བཅུ་གཅྱིག མང་མོས་ཀྱིས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་
པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། དེ་རྱིང་གྱི་

ལས་རྱིམ་ཏ་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་
ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་
མཁན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ།
༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའ་ྱི སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་
ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།

དོན་
ཚན།
བ ཅུ ་
དྲུ ག ་
པ།

ཚིག་བརོད་རྲིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་

ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།

ཐང་།

ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་

ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ ་གྱི་བགེས ་ཤ ག་

མཚུངས་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་

མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་

ལ ས ་བེ ད ་བགེས ་ཡོལ ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བགེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་

ན ་བ གེ ས ་ཡོ ལ ་སྱི ་

འཐོབ ་རྒྱུ་དང་། བགེས ་ཡོལ་ཐོབ ་ཐང་
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ཟུར་
བརོད།

རྱིམ་གྱི་བགེས་ཤག་འཐོབ་

ལོ་ ༥ ཧྱིལ ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགེས ་

རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡོལ་ཐོབ་

ཤག་ཐོབ ་ཐང་ཡོ ད ། དེ་མྱིན ་བགེས ་

ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ ་ ༥

དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་

ཐང་མེད ་པ་ཞྱིག ་ཡྱིན ་ན་

ཤག་གོ་སྱིག ་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད ་

ཧྱི ལ ་པོ ་ལོན་པ་ཞྱི ག ་ལ ་

འཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་ག་

དེ་མྱི ན ་སྱི ག ་གཞྱི ་འདྱིའྱི ་

ཡོད ་མཁན་ལ་བགེས ་ཤག་དང་ཁང་

གསལ་ཕོག ས་འབབ་ཇྱི་

ཕྱི ་ ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ ་ ༣ ཚེས ་ ༢༤

ཁང་གའྱི་དོད་དུ་འཐོབ་རྒྱུ།

རྩྱིས ་ཞྱིབ ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་

བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

མེད་གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་

དོ ན ་ཚ ན ་ ༡ ༥ ན ང ་

གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད།

ཐོ བ ་དེའྱི ་ བ རྒྱ ་ཆ ་ ༣ ༠

ཉྱིན ༌སྱི ་ཁྱབ་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་ཁང་གྱི ་

འོན་ཀང་གཞྱིས ་ཁང་དང་

བཞྱིན་པ་དང་། དེའྱི་རེས་ལས་བེད་པ་

བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་

ཁང་གྱི་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་སྱི ་ཁྱབ་པར་བསྐོ་

གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད།

ནས་ལས་བེད་པའྱི་བགེས ་ཡོལ ་ཐོབ ་

ཚེས ་ ༢༤ ཉྱིན ་སྱི་ཁྱབ་

སྱི ག ་འ ཛུ ག ས ་ཀྱི ་ ལ ས ་ཤ ག ་དང ་

རྩྱི ས ་ཞྱི བ ་སྱི་ཁྱ བ ་པ འྱི ་

གཞྱི་དོན ་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས ་

ག་མེད་གཞུང་ཁང་། རང་

ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་

ལ་བགེས ་ཤག་དང་ཁང་

གཞག་གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་

ཕྱི ་ལོ ་ ༢ ༠ ༠ ༩ ཟླ ་ ༣

ཐང་བདམས་པ་ཡྱི ན ་ན། བོ ད ་མྱི འྱི་

རྩྱི ས ་ཞྱི བ ་ལ ས ་ཁང་གྱི ་

བགེས ་ཤག་བགོ་འགེམ ས་ཀྱི་སྱིག ་

ལ ས ་ཁུ ར་ཞུ ་བ ཞྱི ན ་པ ་

༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོད ་ཆོག ་

དང་། དེའྱི་རེས་ལས་བེད་

རྒྱུ།

པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་སྱི་ཁྱབ་
རྩྱི ས ་ཞྱི བ ་ལ ས ་ཁང་གྱི ་
རྩྱི ས ་ཞྱི བ ་སྱི ་ཁྱ བ་པར་

བསྐོ་གཞག་གམ་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་
བེད་པའྱི་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་
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ཐང་བདམས་པ་ཡྱི ན ་ན་
རང་ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་
ན ས ་བ གེས ་ཡོ ལ ་ཐོ ན ་
སྐ བ ས ་དེ ་སྔ ་སོ ་སོ འི་

གནས་རྱིམ་དེར་ད་ལྟ་སྒང་
ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་

༤༥ འབབ་ཟླ་རེ་བཞྱིན ་
བགེ ས ་ཤག་གོ ་སྱི ག ་མ་

ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ་
དང་། ག ཞྱི ས ་ཁང་ཐོ བ ་
ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་
པ་ཡོ ད ་མྱི ན ་ལ་མ་ལྟོ ས ་

པར་ཐེ ང ས ་གཅྱི ག ་རྱི ང ་
གནས་རྱིམ ་དེར ་ད་ལྟའྱི་
ལས་ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་
བགེས ་ཕོག ས་ཇྱི་ཐོབ ་ལོ་
བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་

འབོར་བགེས་ཤག་དོད་དུ་

ཞུ་སོ ད ་ཆོ ག ་ཅྱི ང ་། འདྱི ་
རྱི ག ས ་ལ ་དེ འྱི ་རེ ས ་
བགེས ་ཤག་གྱི་ཐོབ ་ཐང་

མེ ད ་པ་དང་། ཟླ་གཉྱིས ་
ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྱིར ་
འབུལ་ཞུ་དགོས།

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

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་བ་ཡྱིན་སྟབས། དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརྐྱངས་རོགས་གནང།

གཅྱིག གཉྱིས། དྲུག ཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོངས་རོགས་གནང། གཅྱིག གཉྱིས། བཅུ་གཉྱིས། མང་མོས་
ཀྱིས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་ལན་ཐེབས་མ་ཐེབས་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་
ནའང་གནད་འགག་གཅྱིག་དེར་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་བསམ་བཞེས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་
སྙམ། སང་ཉྱིན་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སེབས་དུས། བཟོ་བཅོས་འཁོད་འདུག་ཟེར་བ་དང། ཕར་གཏང་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་འད་མ་ཐུག་

གོང་ལ། ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང། ད་ལྟ་ལན་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་ནས་མར་ཡོང་བའྱི་
སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ཐོབ་ཐང་སེབས་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་འདྱི་སྐྱོར་གྱི་ཡྱིན། དེ་སྐྱོར་ཟྱིན་པའྱི་
རེས ་སུ། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར ་བཀའ་བློན ་གྱི་འགེལ ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དེ་དང། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་འདྱི་གཉྱིས ་མཚུངས་མྱི་
མཚུངས་ཤྱིག་གཟྱིགས་ཏེ། གཞུག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ། བགེས་ཕོགས་གདམས་ཀ

༡ ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཕོགས་ཐོབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་འོས་
ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་ཐོན་བགེས་ཕོགས་དང། ལས་བེད་པའྱི་བགེས་

ཕོགས་ཐོབ་ཐང་བཅས་གཉྱིས་ནས་གང་མང་བ་དེ་ཞུ་སོད་ཆོག འོན་ཀང་ལས་བེད་པ་གང་ཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨
ཉྱིན་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་རེས་བསྐོ་གཞག་དང་འདེམས་
ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལས་རྒྱུན་ཇྱི་སོང་ལས་བེད་པའྱི་ཞབས་ལོར་བསྣན་ཏེ་

བགེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་སོད་ཆོག དེ་ཡྱིན་སྟབས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བརོད་བེད་སྟངས་
དེར། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་ལས་འཁྱུར་ཉྱིན་མོ་དེ་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སྐབས། དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ་འདྱི་ནང། རྩྱིས་ཞྱིབ་

སྱི་ཁྱབ་པ་དེ། ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པར་ངོས་འཛིན་བས་ན་འགྱིག་གམ། ཁོ་རང་དྲུང་ཆེ་རེད་དེ། དེ་རེས་སུ་ད་ལྟ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁྱབ་པ་ཡྱིན་དུས། སང་ཉྱིན་བགེས་ཡོལ་འགོ་བའྱི་ཉྱིན་མོར་འདྱི་ལོ་ཆ་ཚང་བསྣན་ཆོག་གམ། འདྱི་བསྣན་ཆོག་དུས། དེ་ལ་འདྱི་ཡྱི་
གཞྱི་རྩ་འཛིན་ས་དེ་དགོས་ཀྱི་རེད་པ། དེ་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་མྱི་དགོས་སམ་ཟེར་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་
རྒྱབ་ནས་ཁུངས་འཁྱོལ་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱིན་པར། དགོངས་གཞེས་ཤྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་ཞེས་ད་ལྟ་སྔ་ཙམ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་
ལས་རྱིམ་ཐ་པ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། འགྱིམས་འགྲུལ། མཚན་དོད། ཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོད་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་སྱིག ་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས ་ཁྱིམ ས་འཆར། ཡྱིག ་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། ཁྱིམ ས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན ་
མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

དང་པོ། བཅའ་ཁྱིམ ས་དོན ་ཚན་ཉེར ་དྲུག་པའྱི་འོག ་སྱིད ་སྐྱོང ་དང༌། བཀའ་བློན ་རྣམ་པའྱི་ཟླ་རེའྱི་ཕོག ས་དང༌། ཟུར་ཕོག ས།
འགྱིམས་འགྲུལ་ཐོབ་ཐང་བཅས།
མཚན་གནས།

རྩ་ཕོགས།

ཡུ ལ ་ཐ ང ་ ཕོ ག ས ་ ག ན ས ་རྱིམ ་ ཕོག ས་བསྐྱོད ་ཉྱིན ་རེའྱི་ཟུར་ ཟུར་བརོད།
གུན་གསབ། བསྡོམས།

གོང ་འོག ་གྱི་ ཕོགས།
བར་ཁྱད།

རྒྱ ་ བ ལ ་ ཕྱི ་རྒྱ ལ ་
འབྲུག་གསུམ་ ན ང ་ ཨ ་
ནང་ཧྱིན་སྒོར། སྒོར།

སྱིད་སྐྱོང༌།

༣༠༤༧༥་

༣ ༠ ༤ ༧ ༥ ་ ༡༣༥

༠༠

༠༠

བ ཀ འ ་བློ ན ་ ༣ ༠ ༢ ༠ ༥ ་
རྣམ་པ།

༣ ༠ ༢ ༠ ༥ ་ ༡༣༥

༠༠

༧༢༠

༤༠

༧༡༠

༣༥

༠༠

གཉྱིས་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པའྱི་འོག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། ཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོད། ཉྱིན་དོད་བཅས།
མཚན་གནས།

མཚན་དོད།

ཉྱི ན ་ རེ འྱི ་ ཟླ ་རེ འྱི ་ མ ཚ ན ་ ག ན ས ་རྱི མ ་ ཕོག ས་བསྐྱོད་ཉྱིན་རེའྱི་ཟུར་ ཟུར་བརོད།
ལས་དོད།

དོད་དང༌། ལས་ གོང་འོ ག ་གྱི ་ ཕོགས།
དོད་བསྡོམས།

བར་ཁྱད།

རྒྱ ་ བ ལ ་ ཕྱི ་རྒྱ ལ ་
འ བྲུ ག ་ ན ང ་ ཨ ་
ག སུ མ ་ན ང་ སྒོར།
ཧྱིན་སྒོར།
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སྱི ་འ ཐུ ས ་
ཚོགས་གཙོ།
སྱི ་འ ཐུ ས ་
ཚོགས་གཞོན།
སྱི་འཐུས།

གསུམ་པ།

༣,༠༠༠.༠༠ ༩༢༠.༣༣

༣༠,༦༡༠.༠༠ ༡༣༦

༧༢༠

༤༠

༣,༠༠༠.༠༠ ༩༡༡.༣༣

༣༠,༣༤༠.༠༠ ༡༣༥

༧༡༠

༤༠

༣,༠༠༠.༠༠ ༨༩༧.༨༠

༢༩,༩༣༤.༠༠ ༡༣༥

༧༠༠

༣༥

བཅའ་ཁྱིམ ས་དོན་ཚན་རེ་ལྔ་པ་དང༌། དོན་ཚན་གོ་བརྒྱད་པ། དོན ་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞྱི། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ་
བཅས་ཀྱི་འོག ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས ། དབུས་འོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།

རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ། ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀྱི་ཟླ་རེའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། འགྱིམས་
འགྲུལ་ཐོབ་ཐང་བཅས།
མཚན་གནས།

རྩ་ཕོགས།

ཡུ ལ ་ཐ ང ་ ཕོ ག ས ་ ག ནས ་རྱི མ ་ ཕོགས་བསྐྱོད་ཉྱིན་རེའྱི་ཟུར་ ཟུར་བརོད།
གུན་གསབ།

བསྡོམས།

གོ ང ་འོ ག ་གྱི ་ ཕོགས།
བར་ཁྱད།

རྒྱ ་ བ ལ ་ ཕྱི ་རྒྱ ལ ་
འ བྲུ ག ་ ན ང ་ ཨ ་
ག སུ མ ་ནང་ སྒོར།
ཧྱིན་སྒོར།

སྱི ་འ ཐུ ས ་
ཚོགས་གཙོ།
ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་པ་
ཆེ་བ།
ཁྱིམ ས་ཞྱིབ ་པ་
གཞན།

༣,༠༠༠.༠༠

༩༢༠.༣༣

༣༠,༦༡༠.༠༠ ༡༣༦

༧༢༠

༤༠

༣༠,༧༤༦.༠༠

༣༠,༧༤༦.༠༠

༧༢༠

༤༠

༣༠,༢༠༥.༠༠

༣༠,༢༠༥.༠༠ ༡༣༥

༧༡༠

༣༥

༣༠,༠༧༠.༠༠

༣༠,༠༧༠.༠༠ "

༧༠༠

༣༠,༠༧༠.༠༠

༣༠,༠༧༠.༠༠ "

༧༠༠

ད བུ ས ་འོ ས ་
བ སྡུ འྱི ་ འག ན ་
འ ཛི ན ་ད ང ༌།
འ ག ན ་འ ཛིན ་
ལས་འཕར།
ལ ས ་བེ ད ་
འདེ མ ས ་བསྐོ ་
ལྷ ན ་ཁ ང ་གྱི ་
ཚོགས་གཙོ།
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རྩྱིས ་ཞྱིབ ་སྱི ་
ཁྱབ་པ།

༣༠,༠༧༠.༠༠

༣༠,༠༧༠.༠༠ "

༧༠༠

ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་རྩ་ཕོགས་གོང་གསལ་ལས་གནས་སོ་སོའ་ི རྩ་ཕོགས་ཐོབ་འབབ་གཞྱིར་བཟུང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཐོབ་
ཐང་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ཞབས་ལོ་རྩྱིས་བསྐོར་གྱིས་ཐོབ་རྒྱུ།

ལས་བེད་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོག ས་མྱིར་ལས་བཅར་སྐབས་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་འདེམ ས་ལྷན་ཚོག ས་གཙོའྱི་རྩ་
ཕོགས་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ལ་རྩྱིས་བསྐོར་གྱིས་ཉྱིན་རེར་ཐོབ་ཆ་ཇྱི་བེད་ལས་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དང་། ཟླ་རེར་མཚན་དོད་སྒོར་
༡,༣༠༠ ཐོབ་རྒྱུ།
བཞྱི་པ།

སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པར་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ནམ་འཕར་སྐབས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལའང་གཅྱིག ་གྱུར་རང་

བཞྱིན་གྱིས་འཕར་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་རྩ་ཕོགས་དང་། མཚན་དོད། ལས་དོད་བཅས་ལ་རྩྱིས་སྐོར་
གྱིས་ཐོབ་རྒྱུ། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་མཚན་དོད་དང་། ལས་དོད།
ཉྱིན་དོད། འགྱིམས་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས།

ལྔ་པ།

སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམ་པར་ཕོགས་རྱིམ་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་

ཀང་དུས་ནས་དུས་སུ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མུས་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནས་དང་། དེ་མྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་སྤར་ཆ་གནང་དགོས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱིས་སུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་སྐབས་གོས་ཚོགས་ནས་

དྲུག་པ།

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

ཚད་རྱིམ ་སྱིག ་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས ་ ༡ ནས་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས ། འོན་ཀང་
ཕོགས་བསྐྱོད་ཉྱིན་རེའྱི་ཟུར་ཕོགས་སམ་ཉྱིན་དོད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་རྩ་
འཛིན་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

བདུན་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་སྐབས་སྱི་འཐུས་མང་མོས་ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བར་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་
ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས་བཅས།

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

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་ བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བསྐྱར་དུ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན།

དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་མགོན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་སྐུ་ཞབས་ Shashank Shekhar མཆོག ་དང་ལམ་སྐུ་ Pankaj Mittal, སྐུ་ཞབས་
Rakesh kumar ཁོང་རྣམ་པ་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་པས། ཚང་མས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རོགས་གནང་།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང། ཞྱིབ་བཤེར་

ལས་དོན། ཅ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད། འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ།

རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཆགས་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དེ་ཤོག་གངས་གསུམ་པ་རེད་འདུག ཤོག་གངས་གསུམ་པ། ང། བཞྱི་པ། དེའྱི་ནང་དུ་
འཁོད་པ་འདྱིར། ཁེ་ན་ཌར་གཞྱིས་སྤོས་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་མྱི་འགོ་ ༨༩༠ དང། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཁྱོན་བསྡོམས་ནས་གང་ལྟར།

གཞྱིས་སྤོས་བེད་མཁན་ནང་དུ་ ༦༨༩ ཏག་ཏག་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་སྤོས་གནང་མཁན་ ༦༨༩ ཞེས་ཐོས་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པར་གཞྱིས་

སྤོས་བེད་མཁན་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡུ་རོབ་དང་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་སྤོས་གནང་
མཁན་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཕག་སེལ ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ག་ལ་གང་

འཚམ་ཞྱིག་མགོ་འཚོས་བསྡད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གཞྱིས་སྤོས་དང་ཁྱིམས་
མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་སྤོས་གནང་མཁན་ཐོག་ལ་བཞེས་ཚུལ་གང་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང།

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་

ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་གཞུང་འབེལ་གྱི་གཞྱིས་སྤོས་ཀྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་

ཐོག་བསམ་བློ་ཞྱིག་བཏང་དུས། དེ་གཉྱིས་མགོ་གཏྱིང་རྦད་དེ་ལོག་བསྡད་འདུག དཔེར་ན་ཨྱིན་སྐད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Paradox དང། ཇར་མན་སྐད་ལ་ལབ་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་མ་གཏོགས་དེ་དེ་བཞྱིན་
བརོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་གཞུང་འབེལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་གནས་སྤོས་ཀྱི་
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གནས་སྟངས་ཤྱིག དེ་གཉྱིས་མགོ་གཏྱིང་ལོག་བསྡད་པ། ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག ངོ་ལོག་ཏུ་སྡོད་མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་རྣམ་རོག་ནང་འཆར་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ། འདྱི་ཕལ་ཆེར་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་རོག་གྱི་ཆ་ནས་སོ་བཏགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད་

ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དང། ཀློག་པའྱི་སྐབས་སུའང་གོ་བ་ཇྱི་ལྟར་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔེ་མཚོན་

འགའ་ཤས་ཤྱིག ་གནང་རོག ས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ཤོགས་གངས་ ༩ པའྱི། ག་པ། དེའྱི་ནང་དུ་རྩོད་རོག ་འདུམ་
འགྱིག ་གྱི་ཟབ་སོང་ཞེས ་བྱིས ་གནང་འདུག ཚིག ་དེ་གོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨྱིན ་སྐད་ནང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང ་དུས། Conflict
Management ཟེར ་བ་དེ་རྣམ་རོག ་ལ་འཆར་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གོམ ས་འདྱིས ་ཐོག ་ནས་ཏན་ཏན་ཕར་

འཁྱིད་ཕྱིན་པ་མྱིན་ནམ་སྙམ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ནང་དོན་དེ་བཀླགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ ༩༠ ཙམ་ལ་རྩོད་རོག་འདུམ་འགྱིག་
གྱི་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དུས། སོབ་ཕྲུག་ལ་ conflict management ཟེར་བ་དེ་འདའྱི་རྩོད་རོག་གྱི་འདུམ་འགྱིག་བ་
རྒྱུའྱི་སོབ་འཁྱིད་བ་དགོས་པ་དེ་འད་ག་རེ་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་གནད་དོན་དེ་སོ་སོའ་ིསེམས་ཀྱི་ནང་ལ་རོགས་ཐུབ་མ་སོང། དེ་ཡྱིན་
དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ལ་གནད་དོན་དེ་

གསལ་པོ་ཆགས་ས་རེད་མ་གཏོགས་ conflict management ཟེར་བ་དེ་ཆབ་སྱིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་འཁྱིད་

བས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མྱིག་གྱི་གཡོ་འགུལ་བེད་སྟངས་རེད། རྣ་བས་འགུལ་བསྐྱོད་བེད་སྟངས་རེད། གདོང་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་
སྟངས་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆ་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་དེ་དང་མྱི་འད་བ་
ཞྱིག་སོད་སོལ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་སྙྱིང་བསྡུས་དེ་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་བགོ་གེང་

དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དང་པོ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྔོན་
མའྱི་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེད་དུ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་རེད། Tibetan rehabilitation policy 2014 དེས ་ཕན་ཐོག ས་ག་ཚོད་བྱུང་དང་གྲུབ་འབས་གང་དག་བྱུང་

ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཚང་མར་དེ་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་གང་
དང་གང་དུ་མེད་པ་དང། མ་བྱུང་བ་དེ་ཚོར་ལག་བསྟར་གང་མགོགས་བ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉེ་ཆར་ཕག་སེལ་ངེད་

གཉྱིས་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་དུ་བཅར་དུས། ཧོན་སུར་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུག སྟོན་ཉེས་ཤོར་
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ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་ཆར་པ་མ་བབས་པ་དང་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་འདུག དེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གུན་
གསབ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོ་སྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དང་འཕྲོས ་པའྱི་བཀའ་ལན་ལ་མོན་གོ་ལ་ crop insurance ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ནས་སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཕལ་ཆེར་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་དེ་ཡྱིན་ས་
རེད། ཧོན་སུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དངོས ་གནས་གུན་གསབ་དགོས ་ཀྱི་འདུག ཞྱིང་པ་ཚོ་སེམ ས་ཤུགས་འཕར་ཆེད་དང་གཞྱིས ་
ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ས་རེད། གང་ལྟར་སོ་སོའ་ིམྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་ཉམ་ཐག་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཙམ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་

གསལ་བཤད་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ། ས་གནས་ཁག་ལ་ཚོགས་ཆུང་དེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་འགོ་ཡྱི་
རེད་གསུངས་སོང། དངོས་གནས་རེ་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་
རེད། འགོ་འཛིན་གྱིས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད་ལ་དང་པོ་ཡོང་བའྱི་རེ་བའང་ཡོད། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་མཚམས་མཚམས་ཡར་ཙམ་མར་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་ཉེ་ཆར་ shillong ནང་དུ་ཉམ་ཐག་ངོས་ལེན་བེད་

དང་མ་བེད་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཚར་བ་ཡྱིན་ས་རེད། བས་ཙང་དེ་
དངོས་གནས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་དང་པོ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང།
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ཙང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱི་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་འཁོད་འདུག ཨེར་མ་ལ་
black pepper (Piper nigrum) ཞེ ས ་བཀོ ད ་འདུག ཨེར་མ་ཟེ ར ་དུས ་རྒྱ་གར་ཐོག ་ལ་ Timor ཨྱི ན ་སྐད་ཐོ ག ་

sichuan pepper རེད། ཡྱིན་ནའང་ black pepper ཟེར་དུས། ཧྱིན་རྡྱིའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ན། काली मिर्च་དང་བོད་སྐད་ཐོག་

འབེལ་ཡོད་ཞྱིག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས། ཕོ་བ་རྱི་ལུ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས། ད་ལྟའྱི་ཁེ་ན་ཊར་གཞྱིས་སྤོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཁྱིམས་མཐུན་
དང། ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པ། གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གསལ་འདུག དེ་གང་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྱི་བ་འདྱི་རེད་འདུག སོང་ཙང་
ཁེ་ན་ཊར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཆ་ཚང་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་མཐུན་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ལ། འདྱི་བསྟར་ཏེ་ཐོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། ཡྱི་གེའྱི་ནང་
འགོད་སྟངས་དང་། དག་ཆ་འགྱིག ་མྱིན ་བྱུང་ཡོད་ན། བཟོད་གསོལ ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོག ས། འདྱི་ཆ་ཚང་ཁྱིམ ས་མཐུན་རང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་གཞྱིས ་ཆགས་ས་བརན་དང་གཞྱིས ་སྤོ་གཉྱིས་མགོ་རྱིང་ལོག ་པའྱི་རྣམ་པ་འད་འདུག གཞྱིས ་ཆགས་ཕོགས་

གཅྱིག་ནས་ས་བརན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མང་པོ་ཐོན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརན་ཡོང ་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར ་བ་དེ། རྩ་བའྱི་འདྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན ་པ་རེད། སོང་ཙང་དཔེར ་ན། Arunachal
Pradesh ནས་ཁེ་ན་ཊར་གཞྱིས་སྤོས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་པ་

ཆེ་བཞེས་ཐོག་ནས། ཁེ་ན་ཊར་སྐབས་དེའྱི་ Imigration བློན་ཆེན་དང། ཁེ་ན་ཊར་སྱིད་བློན་རྣམ་གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་

བའྱི་ཐོག བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ལས་ཀའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། བར་ལམ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཙམ་ནས་གཏན་འཁེལ་
བ་རེད་དེ། དངོས་གཞྱིའྱི་འགོ་འཛུགས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཐོག་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་ངས་ཁ་གསལ་ཞྱིག་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སོང་
ཙང་ཟུར་དུ་མཁྱེན་འདོད་ན། འདྱི་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་སོབ་སྟོན་ཞུས་ཏེ། གནས་སྟངས་ཅྱི་ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་རེས་སུ་ཁ་གསལ་ཞུ་
ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྩོད་རོག་འདུམ་འགྱིག་ཟེར་བ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩོད་རོག་འདུམ་སྱིག་གྱི་ཟབ་སོང་གང་ཡང་སོད་རྒྱུ་མེད་

པ་རེད། རྩོད་རོག་འདུམ་སྱིག་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། ཁོ་
ཚོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དགོས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བཏང་སྟེ། སོབ་གྲྭ་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་ས་ཁུལ་གང་སར་ཡྱིན་ནའང་རྩོད་རོག་མེད་པ་

གང་ཡང་མེད། རྩོད་རོག ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་དག་སེལ་སྟངས་སྐོར་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང་། གཞྱི་

མཐུན་པ་གང་འད་བེད་དགོས་མྱིན། སོད་པ་བཟང་པོ་གང་འད་འཁྱེར་དགོས་མྱིན། བཟོད་སན་གང་འད་བེད་དགོས་པ། དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ཕལ་ཆེར་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལ་སོང་བརྡར་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་བཞག་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི སྱིད་བྱུས་གཏན་ཁེལ་ཏེ། གང་ལ་གང་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་བར་ལག་བསྟར་

གང་དང་གང་གནང་མྱིན་དང། ཕན་ཐོགས་པ་གང་བྱུང་བ། ལག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་ས་གནས་གང་དང་གང་ཡོད་པ། མ་འོངས་
པར་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཅས་རེད་འདུག འདྱི་ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཁ་གསལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དན་
བྱུང། Maharashtra མངའ་སྡེ་དེ་གཅྱིག ་དང། Arunachal དང་གཉྱིས ། འབས་ལོངས་མངའ་སྡེ་དང་གསུམ། West
Bengal དང་བཅས་བཞྱི་པོ་ལས། དེ་མྱིན་བོད་པ་འཚོ་གནས་བེད་སའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཚང་མར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་

གཏན་འབེབས་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས། མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་བོད་མྱི་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་སོར་
སོད་བ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབས་བས་ཟྱིན། འདྱི་ལག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་དང་། ཚགས་ཚུད་པོ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྱིན་

སྐོར་ཏན་ཏན་གོང་དུ་ལས་བསྡོམས་ནང་སྙན་སོན་ཞུས་པ་ལྟར། དོན་དག་སོན་པའང་བྱུང་འདུག་ལ་མ་སོན་པ་དེ་འདའང་བྱུང་
འདུག་སྟེ། སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་ཏེ། ཞུ་གཏུགས་བས་ཏེ། དོན་དག་མ་སོན་པའྱི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་ཚེ། ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་བ་དང་སྱིད་བྱུས་དེ་འད་ལུངས་འདེན་བས་པའྱི་ངང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དགོངས་བཞེས ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོར་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བས་ཏེ། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ཕག་བསྟར་མཇུག་སྣོན་བ་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་སྔ་དེ་འདའྱི་ལག་ལེན་ཁེལ་མ་སོང་ཞེས་ས་
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གནས་ནས་སྙན་གསང་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། West
Bengal འདྱི་ཉེ་ཆར་ང་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ཁུལ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། West Bengal Chief Minister མཇལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་

ན་ནྱིང་ལོ་ནས་བཟོས་པ་རེད། བར་ལམ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་སྐབས་དང་ཁེལ་དང་མ་ཁེལ་བས་ཏེ། དུས་ཚོད་རག་མ་བྱུང།
ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་སེབས་ཞོར་དུ་ཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་ཕར་བསྐྱོད་ཐུབ་ན་བསམ་ཡང། ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྒེར་དྲུང་བརྒྱུད་དེ་ཞལ་པར་ཕུལ་

བའྱི་སྐབས་དེར། མོ་རང་ Italy ཁུལ་དུ་ Mother Teresa མཛད་སྒོའ་ི ཐོག་ཕེབས་པར་བརེན། མ་བྱུང་བ་རེད། ཟླ་བ་བཅུ་

པའྱི་ཚེས་ཤར་གཅྱིག་ལ་དུས་ཚོད་བསྐྱར་དུ་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཟྱིན། དེ་འད་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ཡྱིན་ན། West Bengal
འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་འགོ་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ Arunachal འདྱི་རྩ་བའྱི་བར་ལམ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་སྱི་
ཁྱབ་བློན་ཆེན་བསྐོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། རེས་སུ་ཡང་མྱི་འཁོད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་བས་ཏེ། གང་ལྟར་ཆབ་སྱིད་ལྷྱིང་འཇགས་
མེད་པའྱི་རྐྱེན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་གང་ཡང་མ་བྱུང། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་སྐུ་ངོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་

མཆོག་ཡར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་མཛད་འཆར་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཐོག་ལྷན་རྒྱས་བཅར་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བཅར་ཏེ་
Arunachal རྩྱིས་གཞྱི་འདྱི་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་སེལ་འགོ་གྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད།

Maharashtra འདྱི་ཡང་དེ་དེ་བཞྱིན་སྐུ་ངོ་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ལ་ Maharashtra ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་

ཐོག་འདྱི་ཐད་འབེལ་ཡོད་ཚོ་དང་། མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། བཀའ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཁ་སང་སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་
སྙན་གསང་ཞུས་ཟྱིན། དེ་འད་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། འདྱི་ནང་ལག་ལེན་མ་ཁེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཧ་ལམ་མེད་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཧོན་སུར་ལ་སྟོན་ཉེས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཧུན་

སུར་ལ་སྟོན་ཉེས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ངས་དེ་རྱིང་མ་གཏོགས་ཐོས་མ་བྱུང། དངོས་ཡོད་ཤེས་དགོས་མཁན་དེ། ང་ཆགས་
ཡོད་ཀང། དེ་ངས་དེ་རྱིང་མ་གཏོགས་མ་ཐོས་སྟབས། རྩད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩད་གཅོད་ཞུས་ཏེ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་

མྱིན་ལྟ་རྒྱུ་རེད། མོན་གོ་ནང་བཞྱིན་སྟོན་ཐོག ་ཉེན་སྲུང་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ ་དེ་ས་གནས་སོ་སོས ་འགན་ཁུར་ཐུབ་མྱིན་གྱི་གནས་

སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ི རོང་ཁུངས་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། རོང་ཁུངས་འདྱི་ནང་འདེམས་བསྐོ་བས་ཏེ། ཆ་ཚང་དེབ་
འགོད་བས་ཏེ་ཁོ་རང་གྱི་ལོའ་ི ནང་ཉེན་སྲུང་དམ་འཇོག་གྱི་དོད་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཞྱིང་
ཡྱིད་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་བས་ན། སྟོན་ཉེས་ཕོག་པའྱི་སྒང་ལ་གུན་གསབ་དེའང་ཧམ་པ་ཆེན་པོས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ གནས་བབས་གཅྱིག་

ཆགས་ཀྱི་རེད། གལ་ཏེ་སྟོན་ཐོག་ཉེན་སྲུང་བས་མེད་ན། ཉེན་སྲུང་གུན་གསབ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མེད། དེ་ཡྱིན་
སྟབས་རྩ་བའྱི་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནམ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ། སྟོན་ཐོག་ཉེན་སྲུང་
འདྱི་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་སྔ་རེས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་དངོས་ཡོད་ས་གནས་གང་ལ་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་
ཆགས་ཡོད་ན། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་གཟྱིགས་རོག་གནང་དགོས་པ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ལ། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ཨེར་མ་ལ་ Black Pepper ཟེར་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་ད་བར་བེད་སོད་བཏང་རྒྱུ་དེར་ཨེར་མ་ལ་ Black Pepper

རང་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་མྱི་འདུག་ཅེས ་རེས ་སུ་ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་གཏོང་རོགས་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་
ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་དེ་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམ ས་ཐོག་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ངའྱི་དྱི་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་
གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་སོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་སྤུར་ཝ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་
ལས་ཤག་དེ་ལ་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གསལ་འདུག དེ་མཐོང་དུས་ང་

རང་ཡྱིན་ན་ཁྱད་མཚར་པོ་འད་ཆགས་སོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོ་སོས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མར་བཅར་ཏེ་ཉྱིན་འགའ་ཤས་མ་
གཏོགས་ཕྱིན་མེད་དུས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་དེ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། དེ་འད་སོང་ཙང་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་ཙམ་
དགོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མཐོང་མ་སོང། གལ་སྱིད་དེ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ན། རྩྱིས་ཁ་དེ་རགས་ཙམ་ཞྱིག་སྟོན་རོགས་
གནང་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཁ་སང་ཡྱིག་ནོར་ཤོར་འདུག་ཅེས་སྐུ་ངོ་ཡྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཟྱིན་པ་སོང་
ཙང་དེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

དེ་ནས་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་རྒྱུན་ལྡན་ནས་མྱི་མང་དང་མང་ཚོགས་ནང་དུ་བཅར་རྒྱུ་དང། དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་

ཆགས་གང་སར་འགོ་རྒྱུའྱི་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་རེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་བསྡད་བསྡད་པ་འད་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་སོ་སོ་

མཚན་གནས་རེས་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་བྱུང་ཙང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་བཅར་དུས།
མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དབུས་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་བདེ་སྡུག་
གང་ལ་གང་འཚམ་སེལ་ཐུབ་འདུག་ལ་ག་ལ། གང་འཚམ་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། དེར་འཛིན་སྐྱོང་

བཀའ་ཤག་དབུས་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚང་མར་དགའ་བསུ་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་

གཞྱི་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་རེད། འགོ་འཛུགས་བས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དངོས་སུ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགའ་ཤས་

ཡོད་བསྡད་པ་དེ་འད་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར། ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨
ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཅར་དུས། ཁྱྱིམ་ཚང་ཡྱིན་ནའང་སྟོང་པ་ཆགས་པའྱི་བཟོ་དང། དེ་བཞྱིན་ཉལ་ཁང་
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ཡྱིན་ནའང་སྟོང་པ་ཆགས་པའྱི་བཟོ་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོས། ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་
རེད་ཟེར་དུས། དཔེར་ན་ནོར་གྱིང་དང་ Mcleod ལྟ་བུ་དང་དེ་བཞྱིན་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དུད་ཚང་སུམ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་

བརྒྱ་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེ་མཐོང་དུས་ང་ཚོ་ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་དུས་སུ། ཁྱེད་ཚོས་སྙན་སེང་ཞུ་རོགས་
དང་ཁང་པ་བརྒྱབ་རོགས། དེ་བཞྱིན་གཞྱིས ་ཆགས་སོད་རོག ས་ཞེས ་བཤད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས ་དེ་འདའྱི་གཞུང་གྱིས ་ཁང་པ་

བརྒྱབ་ཆོག ་ཆོག་དང་གཞྱིས་ཆགས་བརྒྱབ་ཆོག ་ཆོག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། དེར་དཔལ་འབོར ་དང་

གནད་དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བསྟུན་དགོས་དུས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་རེད། དེ་དག་ལ་རེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་
སོའ་ོ མངོན་འདོད་དེ་དག་ལག་ལེན་དུ་མ་སོང་བའྱི་དུས་སུ་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། བས་ཙང་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ག་རེ་བརོད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཁྱེད་རང་ཚོས་ཡར་ཞུས་དང། གཞུང་
གྱིས ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར ་ན། སྦྱིར ་དེ་ཚོར ་བརྒྱབ་སོང་ཞེས ་དཔེ་མཚོན་དང་བཅས་པ་ཚུར་བཤད་ཡོང་གྱི་

འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཁང་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ་པ་དང་གལ་སྱིད་བརྒྱབ་མེད་ན།

ཆ་རྐྱེན་ལྟ་བུ་བཞག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ཚང་ན། ཁང་པ་དེ་བསྐྲུན་གྱི་རེད་ཅེས་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ལོ་དེ་འད་ཞྱིག་ཚང་
ན་ང་ཚོས ་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེ་འད་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མ་ཚང་ན་ང་ཚོས ་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཅེས ་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།
འབེལ་ཡོད་ཕན་ཚུན་ཚང་མར་སེམས་ནང་དུ་བློ་ཕམ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་ས་རེད་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང།

དེ་ནས་དེ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་འགོ་དུས། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། ཡར་ནང་སྱིད་ལ་ཞུས་

པ་ཡྱིན་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱི་གེ་མང་པོ་ཕུལ་བ་མ་ཟད་མྱི་བཅར་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆེ་
མཇལ་སོང་ལ་བཀའ་བློན་མཇལ་སོང། སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ལན་སེབས་མ་སོང་ཞེས་དེ་འདའང་བཤད་

མཁན་འདུག དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར་ཅ་མུ་ཌར་ chamutar མྱི་
མང་གྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཁོ་ཚོའྱི་ཁོམ་སར་གཏོར་རྐྱོན་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། སྱིར་བཏང་ཁོ་ཚོ་ཁང་པ་གང་ཡང་མེད་

མཁན་དེ་འད་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་དྱི་རྩད་ཀང་བ་རྒྱུ་བྱུང། ཁྱེད་ཚོ་རྦད་དེ་ཁང་པ་མེད་མཁན་དེ་འད་ཡྱིན་ནམ། ཁྱེད་

ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་དྱིས་དུས། ཁོ་ཚོར་ཁུངས་རྩ་བ་ནས་མེད་པའྱི་ཁ་ཐོར་གྱི་མྱི་མང་ཡང་གང་
འཚམ་ཤྱིག་ཡོད་ཟེར། དེ་འདའྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་གོང་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦་་༢༠༠༧ གྱི་སྐབས་ནས་
སྙན་ཞུ་དེ་འད་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོ་ཚོའྱི་ས་གནས་རང་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་གཞུང་ལམ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འཛུགས་

བསྐྲུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་ཁོམ་ས་གཏོར་རྐྱོན་བྱུང་བ་རེད་དེ། གཞུང་རང་གྱི་ཡྱིན་ཙང་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གང་ཡང་བེད་
ཐབས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་ chamutar རང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁོམ་སྟོན་སའྱི་ཁང་པ་གསར་པ་དེ་འད་བརྒྱབ་ཡོང་གྱི་

འདུག དེ་འད་ལ་དངུལ་སྔ་འདོན་བས་ཏེ་ཁང་པ་གས་ནས་དེར་ཁོམ་སྟོན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཞག་པ་ཡྱིན། སྟབས་མ་ལེགས་པ་
ཞྱིག་ལ་ཚོང་ཁང་དེའྱི་འགམ་ལ་གཞུང་ལམ་དེ་ཁེལ། གཞུང་ལམ་དེ་བཟོ་མ་ཐུབ་ནས་ཚོང་ཁང་རྩ་བ་ནས་བེད་སོད་མེད་པ་ཆགས་

པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོང་ཁང་དེར་སྔ་གཡར་བས་ཏེ་སྔོན་ལ་གཏའ་མ་ཞྱིག་སད་ཚར་བ་རེད། དེ་སྟོན་པར་
གཞུང་ལམ་དེ་ལམ་སང་བཟོ་རུ་མྱི་འཇུག་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་དགག་འགོ་འདུག དེ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱ་
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གར་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སྐུ་མཁྱེན་དེ་གང་མགོགས་བཟོ་རོགས་གནང་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་

དཀའ་ལས་འདུག ང་ཚོའྱི་དངུལ་ཚང་མ་ཁང་པར་ཐྱིམས་ཚར་བ་རེད་ཅེས་བརོད་དུས། མགོགས་པོ་བཟོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ད་བར་ལོ་
མང་པོ་ཕྱིན་སོང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་ད་བར་ཕྱིན་སོང་ཟེར། དེ་བཞྱིན་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་དེ་འདར་ཞུ་གཏུགས་བས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དམ། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་སྐུ་མཁྱེན་གཅྱིག ་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཟེར། ཡྱིན་ནའང་ད་བར་ལན་གང་ཡང་སེབས་མ་སོང། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུས་ཡོད་ལབ་མ་སོང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཡང་ལབ་མ་སོང་ཟེར། དེ་འད་བཤད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་དག་གཅྱིག་བས་ན། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མར་ས་

གནས་ས་ཐོག་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོར་ལན་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་མྱིན་ནམ་སྙམ་བྱུང། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་

ཐུབ་ན་ཐུབ་པ་དང་མྱི་ཐུབ་ན་མྱི་ཐུབ་པ་རེད། སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཚད་ཚང་མ་འདོད་པ་ཚིམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཁག་པོ་རེད་དེ། ག་རེ་ཡོང་བ་
དེ་ཐད་ཀར་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། དེ་མྱིན་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་བདག་པོ་
བརྒྱབ་མ་སོང་ལྟ་བུ་དང་ཡ་ལན་གང་ཡང་བས་མ་སོང་འད་པོ་བཤད་བསྡད་པ་དེ་འད་གོ་དུས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ Dalhousie ལ་འགོ་དུས་ཡང་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་འདུག སྱིར་བཏང་བས་ན་མྱི་ཟེར་བ་དེ་འདོད་པ་ཡོངས་་

རོགས་བསྐང་དགོས་ཟེར་ན། དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། དེ་ཆོས་ཉྱིད་ཅྱིག་རེད། ཁོང་ཚོ་བཟོ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་ཚོར་བཟོ་

གྲྭའྱི་ནང་དུ་ལས་མྱི་མེད་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག་ཟེར། ད་ཆ་ཁང་ག་སོད་དགོས་ཁེལ་གྱི་འདུག་ཟེར། སྔོན་མ་ཁོ་ཚོས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁོངས་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ནས། Pathankot བར་འགོ་དུས་མ་བཏང་ནས། ཁྱེད་ཚོ་བཟོ་གྲྭའྱི་ཁོངས་སུ་སྡོད་

དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོར་བདེ་སྡུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་སོད་ཆོག་
ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ཆ་རྒན་འཁོགས་ཆགས་དུས་བདེ་བ་སྡུག་སྔལ་བཤད་མཁན་སུ་ཞྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་པ་མ་ཟད། ཐོབ་ཐང་
ཡང་རག་གྱི་མྱི་འདུག ཁང་ག་སོད་དགོས་ཁེལ་གྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་སྐུ་ངོ་དེ་འད་ཕེབས་དུས་མང་པོ་ཞུས་

པ་ཡྱིན་ཟེར། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མེད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བཤད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས ་པ་དེར ་ནང་སྱི ད ་བརྒྱུད་ནས་ཁ་ཐོར ་དེ་འད་ལ་གཞྱི ས ་ཆགས་ཀྱི ་ཁང་པ་འགའ་ཤས་བརྒྱབ་

འདུག dalhousie ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་སྦྱིར་ལ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། Mcleod ganj ལའང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་
བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མྱི་སུ་ཡྱིན་ཡང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཁག་པོ་རེད། མྱི་མང་ཆེ་
བས་གཞུང་གྱིས་ཁང་པ་དེ་བརྒྱབ་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་དུ་སྡོད་ལོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཟེར། ཁང་པ་རྦད་དེ་ཆུང་དག་ནས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་

ལས་གཤོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ཁང་མྱིག་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁང་མྱིག་རེ་རེར་མྱི་རེ་རེ་མ་གཏོགས་གཤོང་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར་བ་སོགས་ཕན་ཐོགས་མེད་པའྱི་བཟོ་བཤད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཁང་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག ཁང་པ་དེ་བརྒྱབ་ནྱི་ཚར་བ་རེད་ལ་འགོ་སོང་ཞྱིག་བཏང་ཚར་བ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང། ཕར་ཕོགས་ནས་
ཀང་ཁ་ཡོད ་ལག་ཡོད ་ཀྱིས ་བསྐྲུན་སོང་ཨང་བསམ་པ་ཞྱིག ་བྱུང་བ་ཡྱིན ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག ་ལ་
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དགོངས་པ་ཏོག་ཙམ་བཞེས ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། ཚང་མའྱི་འདོད་པ་བསྐོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་བ་རེད་དེ། རྦད་དེ་
གཡུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འདྱིར ་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཚར་བ་ ༢༠ ལྷག་བསྡད་ཡོད ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཚམས་གཟྱིག ས་ལ་ཕེབ ས་ཚར་ཙམ་རེད། ལས་

བསྡོམས་ཚང་མ་གསུང་མ་དགོས་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཐུགས་སྣང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གེང་ཙམ་གེང་ཙམ་བས་ན། འཛིན་སྐྱོང་
གྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་སེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱིས་དྱི་བ་དང་
དོགས་འདྱིའང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཤྱིག་བསེབས་ཡོང་བ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དྱི་
བ་ ༡༠༨ ཙམ་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་འདྱིར་ཞུ་ཚོད་མྱི་འདུག དེའྱི་ཁ་ལ་མཚན་ཐོ་ཡང་ ༢༠ ཙམ་ཡྱིན་དུས། བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་དྱི་བ་བཀོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་གྱིས་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་མང་པོའ་ིནང་ནས་
གནད་དོན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་རྒྱུ་ལས་སྐུ་ངོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི།

ཐོག་མ་དེ། ང་ཁ་སང་མེད་དུས་ཅོག་ཙེ་སྒང་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་བཞག་འདུག རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གསར་འབོར་ཁ་ཤས་ལ་སྡོད་

ཤག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག ཁོང་ཚོས་ང་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་བཞག་པ་དེ་ང་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ས་

བགོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནང་དོན་དེ་དག་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རེད། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ཚང་མ་ལ་ཞུས་འདུག ནང་དོན་དེ་འད་ཡོད་པའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་ཀློག་དུས་དངོས་གནས་ཁོ་ཚོ་ལ་
ཁག་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་སེམས་ནང་ཚོར་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཞུ་དོན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པ་དེའང།
སྦྱིར་ལ་ཁ་སང་སྔོན་མ་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་ནང་དོན་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་

རྐྱང་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ལ་ཡྱི་གེ་དེ་འད་ཞྱིག་བསེབས་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་
དེ་སྔོན་མ་སྦྱིར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་དཀའ་ངལ་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་ཁོ་ཚོ་དེ་དང་འཚམ་པའྱི་རོགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བེད་པ་ལ་གནང་བདེ་བོ་དང་

སྟབས་བདེ་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར། ཁོ་ཚོའྱི་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ། གཞན་གང་ཡང་མ་བྱུང་ནའང་ས་ཆ་ཞྱིག་གནང་རོགས། དེའྱི་
སྒང་ལ་ལགས་ཤོག་ཅྱིག་ཕུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པ་གསུངས་པ་དེ། ཐུགས་ལ་ཧ་ཅང་བབ་པོ་བྱུང་ནས་ས་ཆ་ཞྱིག་དངུལ་རྩྱིས་གནང་
བའྱི་ལས་གཞྱི་བརྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གནང་དུས། དེ་སྟབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཡག་ཏུ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
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དེ་བཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོད་པའྱི་གསར་འབོར་ཚོ་ལའང་གཞན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་ནའང་ས་ཆ་གནང་བ་དེའྱི་སྒང་ལ་

ལགས་ཤོག་ཅྱིག་ཕུབ་པའྱི་དགོངས་བཞེས་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གྱིས། གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་འད་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཆོད་
སེམས་དེ་ཡོད་ན། ཕར་གྱི་ནང་བཞྱིན་གནང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་དེ་ངས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་ནྱི་དངོས་གནས་རེད་འདུག ཟླ་བ་
ཟླ་བ་ལ་ཁང་ག་སོད་པ་དེ་མྱིས་གདོང་པ་སྲུང་ནས་སྡོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་སེམས་པ་སྐྱོ་བོ་རེད་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ལ་ཚོར་བ་མེད་པ་མ་རེད་ཚོར་བ་ཡོད ་པ་རེད། ཚོར་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་
དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དེ། དེང་སང་ང་རང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་

ཞབས་མྱིན་པ། སྔོན་མ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་ཞྱིག་གཞུང་ཞབས་རང་བསྐོས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ས་གནས་ཆེ་ཁག་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན ་དེ་གཞུང་ཞབས་རང་བསྐོས ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྷོ་

ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དག་ལ་དོན་གཅོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚན་གནས་ཆེན་པོ། མཐོང་
ཆེན་པོ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་དམག་ཁང་ནང་ཡོད་པའྱི་དྭངས་ཟུར་ཚོ་ཡ་གྱི་ནས་མར་རྒན་ཡོལ་ཕེབས་ཡོང་དུས། བསྐོས་

པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་དྭངས་ཟུར་མྱིན ་པའྱི་གཞན་དག་མང་པོ་བས་ཏེ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག ་དེ་འད་བས་ཏེ་
ཆགས་འདུག ལམ་ལུགས་དེ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བསྣམ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ནས་བསྐོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ཚོ་གང་འད་བེད་ནས་བསྐོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྷག་པར་དུ། ད་ལྟ་མོན་གོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྩྱིས་སོད་རྩྱིས་ལེན་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ས་རེད། མོན་གོ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དེ་ཆ་རྐྱེན་གང་གྱི་འོག་ནས་བསྐོས་པ་རེད། གང་འད་བས་ནས་བསྐོས་པ་རེད་ཅེས་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། མོན་གོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ལྟ་བསྐོས་ཡོད་པ་དེའྱི་མོན་གོའ ི་ས་གནས་མཉམ་དྲུང་ཡྱིན་
ས་རེད། དེའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙྱིང་དོན་ནང་ལ་ལོག་རྔན་མང་པོ་སོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག དངུལ་སྔ་འདོན་ཁུར་ནས་མ་སོད་པའྱི་

རྩྱིས་སྙན་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནང་འདུག མཉམ་དྲུང་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་གནས་སྟངས་ཡོད་དུས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།
དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་འདའྱི་བློ་

འཚབ་ཞྱིག་གྱིས་ངང་ནས་བསྐོས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གང་ཆགས་པ་རེད། གང་བས་ཏེ་བསྐོས་པ་རེད། རྩྱིས་སྙན་དེ་དག་
ཚང་མ་གཙང་སེལ་ཚར་རེད་དམ་ཚར་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ང་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ལྷོ་སྱི་ལས་ཁང་ནང་ལ་ལས་བེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་མ་

དྲུང་གཞོན་རེད། ད་ལྟ་ཟུང་དྲུང་ཆགས་པ་རེད། ད་ལོ་གསར་པ་བསྐོ་ནས། གང་ཟག་དེ་འཇོན་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕོགས་གང་ས་
ནས་གོ་རྒྱུ་འདུག སྔོན་མ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ལྷོ་སྱིའྱི་ལས་ཚབ་འཁྱུག་ཙམ་བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷོ་སྱི་ངོ་མ་བསྐོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་

འདུག དེས་ན་ཁག་ཅྱིག་འཇོན་པོ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕོགས་གང་ས་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་དེ་འད་བསྐོ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ངལ་
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འཕྲད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན། ཁག་ཅྱིག་ལས་ས་པོའ་ི ངང་ནས་བསྐོ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་དེ་གང་ལ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ངས་དྱི་བ་
སྟབས་བདེ་གསུམ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་དེ། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་དེ་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་བོད་ནས་འབོར་བསྡད་པ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་སྡོད་ཁང་དང་དེ་འདའྱི་

མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་འདུག དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཟེར་མཁན་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཕལ་ཆེར་
ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེར་བསྐྱར་ཟློས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན།
གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་མ་འོངས་པར་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་དང། སྡོད་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཡུལ་དེ་

ཚོར་ཆ་རྐྱེན་ལྟ་བུ་གང་ལ་གང་འཚམ་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་དེ། དེ་སྔ་
སྦྱིར་ལ་གཅྱིག་བརྒྱབ་པ་རེད། ལྷོ་ཕོགས་སྦེལ་ཀོབ་ཏུ་ས་ཆ་ཕལ་ཆེར་ཨེ་ཀ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་ནང་དུ་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དང་

བདེ་སྐྱྱིད་སར་གསོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁྱྱིམ་ཚང་བརྒྱད་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ངོས་བཞེས་ཐུབ་པ་དེ། དེ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་

རེད། དེ་ཙམ་ལ་ལས་གཞྱི་སྔོན་འགོའ་ི ལས་ཀ་འགོ་བསྡད་ཡོད། མོན་གོ་ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་མྱི་མང་ཁོད་ནས་ཡར་རྩྱིས་
ཕུལ་བེད་མཁན་བྱུང་སོང། དེའྱི་ནང་དུ་ལགས་རྱི་ཞྱིག་བསྐོར་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྦེལ་ཀོབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན་ན།
མོན་གོ་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་དྲུག་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཙམ་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཡ་ལན་རྩ་བ་

ནས་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་ལས་བེད་ཚོའྱི་སྒང་ལ། མྱི་ཆེ་ཆུང་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་ཡོང་དུས། སོ་སོའ་ི ལས་ཁུངས་དང་སོ་སོའ་ི བདེ་སྡུག་ཞུ་ས་ཡྱིན་དན་ནས་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཕོགས་ལས་བེད་ཚོས་མཐོང་ཆུང་དང་ཁྱད་གསོད་བེད་པ་སོགས་རྩ་བ་རང་ནས་འགྱིག་གྱི་
མ་རེད་ཅེས་དུས་རྒྱུན་དུ་ལས་བེད་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ས་གནས་ཁག་ནས་བདེ་སྡུག་གང་འད་ཞྱིག་

འབོར་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལན་ཞྱིག་སོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་གོམས་གཤྱིས་ལ། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་བའྱི་ལན་རེ་བཟུང་ལྷག་བསྡད་པ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་མ་ཕུལ་བ་ཧ་ལམ་མེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་
ཆེར་ཧམ་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། དེ་གཅྱིག་རེད། ད་ཡར་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཙམ་གྱི་དོན་དག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག ་ལ་ངོས ་
འཛིན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག
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ཅ་མུ་ཌའྱི་ཁོམ་ས་དང་དེ་འདའྱི་སྒང་ལ་སྙན་ཞུ་ཏན་ཏན་འབོར་སོང། འབོར་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ང་ཚོས་ཁར་ཐུག་དེ་ག་

རང་ལ་ DC ལ་ཡྱི་གེ་བྱིས་ཏེ། གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་རམ་བེད་རོགས་

ཞེས་སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་ཕལ་ཆེར་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པའྱི་སྒང་རེད། དན་ཚོད་ལ་ང་རང་རང་གྱིས་ཕལ་ཆེར་མྱིང་རགས་

བརྒྱབ་ནས་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རྒྱབ་གཉེར་བས་བཞག་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་བདག་
སོ་སོས ་ཐབས་ཤེས ་བ་དགོས ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོག ས། ནད་པའྱི་མཉམ་དུ་ཨེམ ་ཆྱི་ཡང་རྒྱུག་ཕྱིན་ནས་གང་སར་འགོ་ཐུབ་པའྱི་

གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། དེ་བཞྱིན་ Dalhousie ཆ་བཞག་ན་དེ་རང་རེད། བཟོ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ལས་མྱི་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར ་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་ Afganistan ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཞྱིག ་དེར ་བླུག་ཐུབ་པའྱི་

གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་ཁོ་རང་ཁོ་རང་བཟོ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་རེད། དེ་བསྟར་ནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཤྱིང་གྱི་སྟ་རེས་ཤྱིང་གཅོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་དེ་ལྟར་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དབུས་ལ་སྙན་སེང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དེ་ནས་
ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དང་དེ་གནང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ།

དེ་ནས་ཁང་པ་ཆུང་དག་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ། ད་གང་འད་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང། མྱི་

སྡོད་མྱི་འོས་པ་ཞྱིག་ནྱི་དང་པོ་རང་ནས་ཁང་པའྱི་འཆར་གཞྱི་བཀོད་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། སྡོད་འོས་ཚོད་ཅྱིག་དང་ཆ་རྐྱེན་ལ་བསྟུན་

ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁང་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཟེར་བའྱི་རྱིགས་དེ་དག་ལོ་ག་ཚོད་སྔོན་ཞྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དམ། མཉམ་
ལས་དང་དེ་དག་སྐོར་ཁ་སང་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དང་པོ་སེབས་ཡོང་དུས་བཟོ་གྲྭ་ཁག་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། རཇ་པུར། རྡ་རམ་
ས་ལ་མཉམ་ལས། སྱིམ་ལ། ཌལ་ཧོར་བཅས་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱི་པོར་ཆ་བཞག་ན། ཐོག་མར་བཟོ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སེབས་ཡོང་

དུས། ལོ་ཆུང་བ་གང་ཡྱིན་བསྡད་པ་ཁོ་རང་ཚོ་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེའྱི་སྐལ་བ་དེ་རང་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་
རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཌལ་ཧོར་གཅྱིག་པོ་མ་ཡྱིན་པ། དཔེར་ན་རཇ་པུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་བཟོ་གྲྭ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ངོ་བོར་

ཚུར་བསྒྱུར་རོགས་གནང་ཞེས་བདེ་སྡུག་སྔ་ཕྱི་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཁྱད་པར་གང་
ཡང་མྱི་འདུག དེར་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་བཟོ་གྲྭ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལག་ལེན་འཁྱེར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་དུས། དེ་ངོས་ལེན་
བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་སྱིག་འཛུགས་དང་དེ་དག་ལ་གང་ཡང་མ་བརྩྱིས་པར་རང་སྣང་གང་དན་བེད་ནས་

བཞག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སོང་ཙང་ཁང་པ་ཆུང་དག་གྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ངས་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་སྟེ་གནས་སྟངས་དེ་དག་ཞྱིབ་འཇུག་བ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཁུལ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྦྱིར་གཞྱིར་བཟུང་བས་ཏེ། ས་ཆ་ཕྲན་བུ་

ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ལགས་ཤོག་ལས་མེད་ནའང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་རོགས་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། སྱིར་བཏང་རྡ་རམ་

ས་ལའྱི་ས་ཁུལ་ལ་ས་ཆ་རག་རྒྱུ་དེར་ཏོག་ཙམ་རོག་ག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ད་ལྟ་
Benami land transaction གྱི་གནད་དོན་དེ་ད་ལྟའང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཐག་ཆོད་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་འད་ཞྱིག་
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གང་ལ་གང་འཚམ་འགོ་སྡོད་པའྱི་སྐབས་དེར། མན་ཌྱི་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། ཚང་

མའྱི་སྒང་ལ་གོད་གཞྱི་གཅྱིག་བཙུགས་ནས་བོད་པས་རྱིའྱི་སྒང་ལ་དར་ལོགས་བཙུགས་ནས་ས་ཆ་ཟ་བཞྱིན་འདུག བག་ཕུག་ཚང་
མའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་འགོ་གྱི་འདུག་སོགས་ཀྱི་ཁ་མཆུ་མང་པོ་ཤྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེས་རྐྱེན་པས་ད་ལྟ་ས་ཆ་

ཉོ་འཚོང་བེད་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེར་རྩ་བའྱི་དངུལ་སོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ལ་ད་ལྟའྱི་ས་ཆའྱི་རོག་དའྱི་
ཁ་མཆུ་འདྱི་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་བར་དུ་ས་ཆ་ཉོ་ཚོང་བ་རྒྱུའྱི་ ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་སྙན་
གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་གཅྱིག་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བྱུང་སོང་ན། ཏན་ཏན་རྱིམ་
པས་གཅྱིག་མཚུངས་རང་བས་ཏེ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་དེ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་བར་དུ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ནས་མྱི་ཚང་གོ་བུར་ཐོག་རྒྱག་གསར་པ་དེ་འད་གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དེ་ངས་ཞུ་

ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ང་ཚོར་སྙན་ཞུ་འབོར་སོང་། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གྱི་ཁུལ་དུ་ད་ལྟ་ཁྱྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་རྒྱག་བཞྱིན་པ་དེ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུ་སོ་བཞྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཁང་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་སྙན་ཞུ་འབོར་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལ་རང་གྱི་ཁུལ་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁྱྱིམ་ཚང་དྲུག་བརྒྱ་དེ་གང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནམ། དེ་ཞུ་ཤེས་པ་མྱི་འདུག ཐོ་གཞུང་དེ་ཚོ་ནྱི་འདྱིར་ཆ་ཚང་བཏང་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཀུ་ལུ་ཁུལ་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་སུམ་བཅུ་སོ་
དགུ་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དེ་ཚོར་རོགས་པ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་དང་། དེ་ནས་མཚོ་པདྨའྱི་ཁུལ་ལའང་ཁྱྱིམ་ཚང་སུམ་

བཅུ་སོ་གངས་ཤྱིག་འདུག ནོར་བུ་གྱིང་གར་ཁྱྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གོ་གཉྱིས་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག རྡ་རམ་ས་ལར་ཁྱྱིམ་ཚང་

དྲུག་བརྒྱ་དང་ནོར་བུ་གྱིང་གར་ཁྱྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གོ་གཉྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱྱིམ་ཚང་བདུན་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉྱིས་
ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ལྟ་བུའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིག་གང་ནས་སེབས་མྱིན་དེ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་པར་མྱི་འདུག་ཀང་། གང་ལྟར་ཞུས་པ་

གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིག་ང་ཚོས་བ་ཐུབ་མྱིན་དེ་ལྟ་རྒྱུ་རེད། གལ་སྱིད་བ་ཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་མྱི་དེ་ཚོ་གང་ཞྱིག་ནས་སེབས་
འདུག དེ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད། བས་ཙང་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
དེ་ཡྱིན།

གལ་སྱིད་ས་ཆ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་རག་ནས་ལགས་ཤོག་ཞྱིག་དབུབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ཀྱི་རེད་དང་

མ་རེད། དེ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཀྱི་མེད་འགོ

དེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཚོ་དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་གཞུང་བསྐོས ་ཀྱི་ལས་བེད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་དེ་འད་

བཏང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཆགས་ཡོང་དུས། དྭང་ཟུར་དེ་འད་ཡང་འབེལ ་ཡོད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་

གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཏང་བའྱི་གནས་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེང་སང་མང་པོ་གཅྱིག་ཡང་དེ་ལྟར་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་
དུས། དེ་ཚོ་གནང་བསྡད་པ་དེ་ད་ལྟ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས །
ཕལ་ཆེར་དྱི་བ་བཏང་གནང་བ་འད། རྩ་བའྱི་དཔེར་ན་ང་རང་ནང་སྱིད་དུ་བསྡད་པའྱི་སྒང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་

བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསང་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དེ་ག་ཙམ་ཞྱིག་མྱིན་པར་མྱི་ཏོག་ཙམ་སྱི་པའྱི་འགན་
འཁུར་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་བར་ལམ་ནས་གལ་ཆེན་དང་དགོས་
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པ་གཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་དེར་དེ་སྔ་དྲུང་འཕར་དེ་འད་བཏང་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བྱུང་བ་

རེད་ཀང་། བར་ལམ་ནས་ཟུང་དྲུང་བར་དུ་མར་བཅག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་
ནས་བར་ལམ་ས་གནས་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གོ་སྐབས་རག་ན་འཚང་ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་འགོ་

དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། མྱི་ཚང་མས་རྡ་རམ་ས་ལར་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་ཕོགས་མཐར་འགོ་ ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཧ་
ལམ་དཀོན་པོ་རེད་འདུག དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་
ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། བཀའ་
ཤག་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་མུས་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་དེ་མ་རེད་ཅེས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་

ཀང་། ད་ལྟའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མར་མོན་གོ་ལ་འཆར་འབུལ་བས་བཞག་པ་དེ་ཆོད་གན་གྱི་ལམ་ནས་རེད། ཁོ་རང་ལ་དེ་གར་
བུ་ལོན་དང་དེ་འད་སོད་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་

སོང་། གནད་འགག་གཙོ་བོ་འད་དེ་ང་ཚོས་གང་ཤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་གའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་
རྱིང་ལགས་ཟུང་དྲུང་ནས་དྲུང་འཕར་གནས་རྱིམ་ལ་གནས་སྤར་བྱུང་བ་རེད། གནས་སྤར་ཆགས་ཡོང་དུས། དེ་གའྱི་བཞུགས་

སའྱི་ས་མྱིག་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་ང་ཚོས་འཕྲལ་དུ་བསྐོ་གཞག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢
པའྱི་ནང་ལ་༸སྐྱབས་མགོན ་རྱིན ་པོ་ཆེ་མོན ་གོ་ལ་ཆྱིབ ས་བསྒྱུར་ཐུགས་གཏན་ཁེལ ་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༤ ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཆ་ཚང་ལག་ལེན་ཁེལ་བར་དེ་གའྱི་ཡུལ་མྱི་རང་གྱི་ཡུལ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་
ཚོའྱི་དམའ་སའྱི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་དང་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་དང་། དོན་དག་གྲུབ་པར་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཁོ་རང་རྩ་བའྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་ཚོ་

ཡག་པོ་ཤེས་པའྱི་སྒང་ལ་ Karnataka མངའ་སྡེའྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་ཡང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ ༢༠༡༤ ཡྱི་
སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་རག་ཐུབ་རྒྱུར་འགོ་ལྟ་བུ་བརྩམས་རྒྱུའྱི་བཀོད་སྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལྷོ་སྱིའྱི་ནང་དུ་དཔེར་ན་བར་ལམ་ལས་ཚབ་བསྐོས་པ་རེད། ལས་ཚབ་བསྐོས་པ་དེ་ངོ་མར་ག་རེ་བས་ཏེ་བསྐོ་མ་

ཐུབ་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་ད་ལྟ་ངས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་པར་མྱི་འདུག བར་ལམ་ཁོ་རང་ལྷོ་སྱི་ལས་
ཁུངས་ནང་ལ་གཅྱིག་བསྐོས་པ་རེད། བསྐོས་པའྱི་གནས་བབ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཚོད་ལྟའྱི་ཕྱིར་ལས་ཚབ་ཅྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞག་པ་

རེད། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གྱིས ་ཕར་ལ་ལས་དོན་བེད་རྒྱུ་དེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆེ་ས་ནས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་། ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མཛད་འཕྲྱིན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་

ས་གནས་ལ་འབེལ་བ་བེད་རྒྱུ་དང་། སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་གཏོང་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་གང་ལྟར་ཕ་གྱིའྱི་ལས་དོན་རྣམས་དོན་དག་ཡག་པོ་
སྒྲུབ་བཞྱིན་འདུག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཀང་ཁོ་རང་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱིན་འདུག་ཅེས་བསྔགས་

བརོད་ཀྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཀང་ཕལ་ཆེར་གསོལ་རས་གནང་བ་བྱུང་སོང། སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་
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ནང་ལ་ང་ཚོས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཁོ་རང་གྱི་གནས་བབ་ད་ལྟ་འདྱི་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ག་རེ་གནང་
གྱིན་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་དུས། ཁོ་རང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྐུ་ལས་དེ་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ། དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་རེད། ས་ཁུལ་ཁག་ཚང་མའྱི་

ཚོགས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་དང་སྱི་སྒེར་ཚང་མས་ཁོ་རང་གྱིས་ལས་དོན་དེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕན་
ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གསུང་བཞྱིན་ཡོད་དུས། ད་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། དེ་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁོ་རང་ལ་
ཏོག་ཙམ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བསྟན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་ཞེས ། ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་ལ་འདྱི་
ལྟར་བསྐོ་གཞག་བས་ཏེ་སྔ་འཕྲོས་སྔོན་དུ་ང་ཚོས་གོས་དྱིས་ཐོག་ལ་བསྐོ་གཞག་བས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་པའྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ Congress ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་
གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་ Satyavrat Chatruvedi མཆོག་དང་དེ་བཞྱིན། གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་མྱི་

Tamradhwaj Sahu མཆོག་དང་བཅས། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ལས་བེད་དེ་འདའང་མཉམ་བཅར་བས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་

ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་ལས་བསྡོམ ས་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ཚིག ་ཁ་ཤ ས་ཞུ་ཆོག ་པ་ཞུ།

མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ལ་རྩ་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་བརན་བརླྱིང་ཞེས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
གཞྱིས་ཆགས་བརན་བརླྱིང་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ཞེས་པ་དེར་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁག་གསུམ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་བརན་བརླྱིང་ཡོང་བ་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་དེ་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་

དང་། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་མཉམ་འབེལ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེས་
ན་ང་རང་ཚོས་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན། ས་གནས་ཀྱི་ཀ་བ་གསུམ་དེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་དང་ཡག་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་བ་ལ་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་འབེལ་དེ་སྒོ་

བརྒྱབ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་མཉམ་འབེལ་དེ་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ི ཁྱིམས་ལ་དེབ་འགོད་བས་
ཡོད་དུས། དེས་ན་མཉམ་འབེལ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་འབེལ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་གང་ལྟར་མཉམ་འབེལ་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ངལ་བསྐྱོན་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། དེ་བཞྱིན།
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་དངོས་སུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་མྱི་མང་ལ་ཕན་

ཐོགས་ཐུབ་པའྱི་མ་འོངས་པ་ལ། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་
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མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱི་ངོས་ནས་རེད། འཆར་གཞྱི་འད་པོ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ། དངོས་ཡོད་མྱི་མང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་
ཕན་ཐོགས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག

རྩ་བའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རྐྱང་རྐྱང་བཤད་སྡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་

ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེང་སང་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གང་ལྟར་ཕན་ཐོག ས་ཐུབ་པ་ཞྱིག ་
དགོས་ཀྱི་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་དཔལ་འབོར་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གང་ཅྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པའྱི་ས་

གནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་ ༦ གསུངས་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་
ཡོད་པ་རེད་དམ། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་

ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༢་༣ དེའྱི་ནང་གསུངས་འདུག མཉམ་འབེལ་གྱི་བསྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ཆེད་དུ་སྒོར་འབུམ་ ༣༨༠ དང་ཚེག་ ༥
ཐམ་པ་སྐྱེད་འབྱུང་བསྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་མཐུན་སོར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་མཉམ་འབེལ་ས་གནས་ཁག་གང་དང་

གང་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། བསྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་སྐྱེད་ཆུང་མཐུན་སོར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཆ་རྐྱེན་ལྟ་བུ་གང་ཡང་བཞག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ།

དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༢ པའྱི་ཤོག་གངས་ ༤ དེ་རང་ལ་ར་ཝང་ལ་དང་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་མཉམ་འབེལ་བསྐོར་རྒྱག་མ་

དངུལ་ཆེད་དུ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༥༦ དང་ཚགས་ ༩༠ ཐམ་པ་ཞྱིག་མཐུན་སོར་གནང་འདུག སྐྱེད་ཆུང་བསྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་

ཞེས་གང་ཡང་གསུངས་མྱི་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་རེད། འདྱི་ལ་སྐྱེད་ཆུང་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། གཤམ་དུ་སྒོར་ ༣༨༠

ཐམ་པ་སྐྱེད་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་མཐུར་སོར་ཞུས་འདུག གོང་དུ་སྐྱེད་འབྱུང་ཡོད་པ་དང་། འོག་ཏུ་སྐྱེད་ཆུང་
མེད་པ་ཞྱིག དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལས་བསྡོམས་དེ་ག་རང་གྱི་ཤོག་

གངས་ ༡ ཐོག་ལ་ཀ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ནང་གསལ་ལྷོ་སྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༥ ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་རྣམ་པ་ལ་

སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་སྐོར་ཞྱིག་གསུངས་འདུག ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ ༥ ནང་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་བོད་མྱི་ག་ཚད་ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་གྱི་ཤོག་གངས་ ༨ ནང་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཚོ་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཞྱིག་གསུངས་

གནང་འདུག ལོ་ ༡ ལ་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་ལ་འཚོ་སྣོན་རོགས་དངུལ་ག་ཚད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་དུས་ཐོག་ལ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་བརྒྱུད་ནས་ནང་སྱིད ་བཀལ་བློན ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི།

འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིལན་གྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་། སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་དོན་ཚན་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེར། རང་ཉྱིད་བཅར་སའྱི་ས་གནས་མང་ཆེ་བ་ཁ་འཐོར་ས་གནས་རྐྱང་རྐྱང་
ཁེལ་གྱི་འདུག དེ་ནང་དངོས་གནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གྱི་ཕག་

ལས་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ། ཀ་སྦུག་ས་གནས་ནས་ Kalimpong ང་ཚོས་རྣམ་པ་ཚོར་

ཕུལ་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་གནང་བར། ཀ་སྦུག་ས་གནས་སུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་མྱི་མཐུན་
རྐྱེན་སོར་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འདྱིའྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་
རང་ཚོར་ West Bengal མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་ནས། ས་ཆ་ཌ་སྱི་མལ་ Decimal སུམ་ཅུ་ནས་བཞྱི་བཅུའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་གནང་
རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་འདུག དེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངག་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་འདའྱི་ཐོག་
ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་དགའ་ཚོར་གནང་གྱི་འདུག དེ་འདྱི་ནས་ཡར་ཕུལ་ནས། དེ་སྐོར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ངེས་

པར་དུ་མཐུན་སོར་གང་གཟབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ལགས་ལན་ནང་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་
འདུག དེའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་འོག་ West Bengal གཞུང་གྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་རེད་

ཅེས་གསུངས་འདུག འདྱི་གསུངས་པ་མ་ཟད། འདྱི་ Eco Tourism འོག་ལ་དགོངས་དག་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ཚིག་ Eco Tourism གསུངས་འདུག འདྱི་བོད་ཡྱིག་ནང་ཕལ་ཆེར་ཁོར་ཡུག་འབབ་མཐུན་གྱི་ཁོམ་རའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་གསུགས་འདུག

ང་རང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐུགས་ལ་མངའ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མང་དག་ཅྱིག་

གྱིས་དུས་རག་ཏུ། བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་བཀའ་བཀོན་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རྒྱུ་
དང་། གོང་སྤེལ ་གཏོང་རྒྱུ་མ་ཟད། དེ་མྱིན་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ང་རང་ཚོས ་ཅྱི་ཞྱིག ་

བསམ་དགོས་ཟེར་ན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དངོས་གནས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྱུན་རྒྱུའྱི་སྐོར། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་གང་འད་ཞྱིག་

ཡྱིན ་ནའང་གཏན་འབེབ ས་གནང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོར ་ལས་འགན་ཡོད ་པ་རེད ། དེ་ཡྱིན ་སྟབས་ཕར་ཕོག ས་སུ་ཡོད ་པའྱི་ Eco
Tourism དེ་ཡང་གནད་འགག་ཆེན ་པོ་ ཞྱིག ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། འདྱི་དང་སགས་ནས། སྐད་ཡྱིག ་སྲུང་སྐྱོབ ་ཐོག ་ལ་བསྟྱི་

གནས་ཁང་གཅྱིག་མཉམ་དུ་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་འདྱི་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ། ར་ཝང་ལ་ས་གནས་ལ་ངེད་ཚོས་འདྱི་ཞུས་ཡོད། ལགས་རྭ་སྐོར་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཆགས་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་ཆ་དེར་དེ་སྔོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ སྔོན་ལ་ཡྱི་ཤུ་ Christian ཚོགས་པས་ས་ཆ་ཟྱིན་ནས།

རོ་ཁང་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འད་གནང་འདུག ད་ལྟ་དེ་མཚམས་འཇོག་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད། ཡྱིན་ནའང་ལགས་རྭ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་མྱི་

འདུག དེ་མེད་སྟབས་ངེད་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དུས། དེར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག འདྱི་འབད་

བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་པས། དེར་ངེས་པར་དུ་ལགས་རྭ་བསྐྱོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་
ས་ཆ་ཟྱིན་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།
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དེ་ནས་ར་ཝང་ལའྱི་ལ་ཆེན་དང་ལ་ཆུང་། གོང་གུ་ནས་མྱི་ཚང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་ཤྱིག་ད་ལྟའང་སྤོ་མ་ཐུབ་པར་བཞུགས་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་གང་མགོགས་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་དུ་ལས་བསྡོམས་

སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཅྱིག་འདྱི་ནྱི་ལ་མང་ག་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་དེ་སྔོན་ནས་ཞུས་རྒྱུ་བྱུང། གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་ཡོད་པ་རེད།

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག གོང ་དུ་ངའྱི་ Eco-tourism དེ་ཁོར ་ཡུག་འབབ་མཐུན་གྱི་སོ་འཆམ་བསྟྱི་གནས་རེད ་
འདུག དགོངས་གསལ་དང་སགས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་གཅྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་མྱིན་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་ས་ཁུལ་

དེའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག ་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོག ས་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས། དེ་གནད་
འགག་ཅྱིག་མཐོང་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་དེ་མེད་པ་བས་ནས་

དེའྱི་ཚབ་ལ་ཞུའྱི་མེད། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་ ༨ པའྱི་ནང་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན་
ཞེས་བཀོད་པ་བཞྱིན་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་སྐོར་ལ་ཞུའྱི་ཡོད། སྔར་ནས་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་

འཐུས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་བཞྱིན། ད་ལྟ་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚད་དེ་མཐོ་རུ་གཏོང་ཐབས་ལ་འབད་
བརྩོན་གནང་རོགས་ཞུས་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་གསར་པ་ནང་དུ་མགོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ཞེས་པ་ཞྱིག་དེ་ཡང་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་
ཞུས་ན། Hotel Management དེ་འདའྱི་སོང་བརྡར་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་ནང་བཞྱིན་སོང་བརྡར་དེ་འད་ཕར་རང་ལ་མཐུན་

རྐྱེན་མེད་ནའང་ཟུང་སེལ་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་གཞན་པ་དེ་འད་ཡོད་ན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ལས་
རྱིག ས་གཞན་པ་སྐྲ་བཟོ། མཛེས ་བཟོ། མ་བན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་མ་ཡྱིན་པ་ཏོག་ཙམ་གནས་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་ནས་
མཐུན་རྐྱེན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གནང་ཐུབ་ན་གནང་རོགས་གནང།

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མཐའ་མ་དེ་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ འདྱི་ལོ་གཅྱིག་ནང་གནང་རྒྱུ་

འདྱི་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་དང་ཤེས ་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ ་གྱིང་གཉྱིས ་ལ་གནང་འདུག གཞན་ལ་གནང་མྱི་དགོས ་པ་དང་དེ་གཉྱིས ་
བསྡོམས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གསུངས་ན་ཡག་པོ་འདུག
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མཐའ་མ་དེར་དེ་སྔོན་ལོར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་སྱི་འཐུས་བུད་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དོན་

ཚན་བརྒྱད་ཅན་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་
ཕུལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་དེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐུགས་ཕན་སོས་ཡོད་མེད་དང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་
བསྟར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད ་ཀྱི་ལས་བསྡོམ ས་དེ་ནང་ལུགས་བསམ་མཉམ་སེལ ་གྱི ་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་

༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་མངའ་སྡེ་དང་རང་གཞུང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་བར་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་པར་འགོ་
འདུག སྱིར་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་མཉམ་འབེལ་གྱི་རྩྱིས་པ་བས་མོང། བོད་གཞུང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་བས་མོང། འདྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ག་

དུས་ཡྱིན་ཡང་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་བོད་གཞུང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་དེ་དུས་ཐོག་ལ་སེབས་མ་ཐུབ་པ་ལ་བརེན། ད་ལྟ་
ང་ཚོའྱི་མངའ་སྡེའྱི་ Co-operative རྩྱིས་ཞྱིབ་དེ་སྔོན་ལ་སེབས་ན་དཀའ་ངལ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན་
རྒྱ་གར་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆ་ཚང་ལ་མྱིག་ལྟའྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་དེ་རེ་རེ་བཞྱིན་

དུ་བལྟའྱི་ཡོད་དུས་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་འགོའ་ི འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་དེ་མ་འོངས་པར་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བོད་གཞུང་གྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་དེ་དུས་ཐོག་ལ་སེབས་མ་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་དེ་སྔོན་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་དེ་འད་མ་འོངས་
པར་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། བས་ཙང་ངའྱི་རེ་སྐུལ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བོད་གཞུང་རྩྱིས་ཞྱིབ་དེ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་སྔོན་ལ་

སེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་འདའྱི་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་ཡོད་ན། མྱིའྱི་མྱིག་ལྟ་དུས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ལས་ཁུངས་

ཤྱིག་ལ་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་མ་འོངས་པར་བོད་གཞུང་
རྩྱིས་ཞྱིབ་དེ་སྔོན་ལ་དང་དུས་ཐོག་ལ་ཕེབས་རོགས།

གཉྱིས་པ་དེ་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྟོན་ཉེས་ཕོགས་པ་རེད་གསུངས་དུས།

ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱི་དེ་མཁྱེན་མ་སོང་གསུངས་སོང། དེས་ང་རང་ལ་བློ་ཚབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སྐྱེས་སོང། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་

རང་གཞྱིས་ཆགས་སྦེལ་ཀོབ་ནས་ཡྱིན། སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་དེ་ལ་ཨ་ཤོམ་སྐམ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་སྔོན་
མཉམ་འབེལ་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་ཞུས་སོང། བདེ་སྡུག་ཞུས་པ་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་དང་ས་

གནས་ཀྱི་བདེ་དོན་གཉྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། ཞྱིང་ཁར་སེབས་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་པར་བརྒྱབ་པ་སོགས་བེད་སོང། སྦེལ་ཀོབ་
ས་གནས་ཀྱི་སྟོན་ཉེས་ཤོར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་ནང་སྱིད་ཀྱི་མཁྱེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག
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གསུམ་པ་དེ་ལ་ས་གནས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འདུག ང་རང་ Darjeeling

གཡས་གཡོན་དང་དེ་བཞྱིན་ས་གནས་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འདུག ཡྱིན་ཡང་ང་རང་

ངོས་ནས་ Darjeeling ལ་ཚོགས་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་རེད་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་ ༢༠༠༩ ནས་ཞུས་ཏེ་ད་བར་
གསལ་ཐབས་བྱུང་མྱི་འདུག དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཆོགས་ཁང་དེ་ཚོགས་ཁང་དང་ལས་ཁུངས། ལས་ཤག་

དང་རེན་ཁང་ཞེས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རེད་འདུག ཁང་པ་དེ་ལ་མྱིག་ཅྱིག་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་གསར་པ་ཞྱིག་དང། དངོས་ཡོད་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
དུས་སུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཁང་པ་བས། ཆར་དུས་སྐབས་སུ་ཆུ་ནང་ལ་ཐྱིག་པ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ཚོགས་
ཁང་དེ་ལ་ཞབས་བརན་དང་ཐུགས་སོ་བཏང་སའྱི་ཡུལ་རེད་འདུག་ལ། ཚོགས་ཁང་ཆུང་བའྱི་རྐྱེན་པའྱི་མྱི་ཡང་གཤོང་གྱི་མྱི་འདུག

དེ་ཡང་ཞབས་བརན་སྐབས་སུ་སྐུ་ཞབས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྱིར་བཞུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་། དཀའ་ངལ་
དེ་དག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལ་ Darjeeling ས་གནས་ཀྱི་ཡར་ཞུས་གནང་ནས་དེ་བར་ཞྱིག་ལ་ ༢༠༠༩ ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་
ལན་ཞྱིག་ནང་ལ་འཕྲལ་དུ་བཟོས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་འཆར་གཞྱི་བཏོན་འདུག དེ་རེས་ཕྱིས་སུ་ཁུ་སྱིམ་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་

སོང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པ་ལ་ཁ་པར་ཞྱིག་འབོར་འདུག ཁང་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་མགོགས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུད་
ལ་འཁྱེར་ཤོག་གསུངས་འདུག ཁོང་ཚོས་ཀང་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་འདུག དེ་རེས་ལ་སྐད་ཆ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག དེ་རེས ་གང་
གསུངས་འདུག་ལབ་ན། ཁྱེད་ཚོའྱི་ཚོག ས་ཁང་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ Lamahati ཟེར ་བའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག ་འདུག འདྱི་ས་ཆ་བཙོང་ནས་
དངུལ་དེ་ནས་ཁང་པ་རྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ས་ཆ་དེ་ཚོང་རྒྱུ་ལ་དེ་ཡང་ས་ཆ་གཉྱིས་འདུག དེ་དག་ནང་
ནས་གཅྱིག་ལ་ཉོ་མཁན་ཡོད་པ་དང་གཞན་ལ་ཉོ་མཁན་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང། དེ་ཡང་འགོ་ལམ་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས་རེད།

བཀའ་ཤག་ནས་གསུངས་དོན་ལ་གལ་སྱིད་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་བཙོང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་ས་ཆ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཉོས་
མཁན་མེད་དུས། ས་ཆ་དེ་བཙོང་ཐུབ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཆ་གཅྱིག་འགོ་ལམ་འགམ་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡུལ་མྱིས་ཟ་བའྱི་
གནས་སྟངས་འདུག བས་ཙང་ས་ཆ་གཉྱིས་ཀ་ཚོང་རྒྱུ་ལ་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་རྒྱུ་རེད། གཅྱིག་སྔོན་ལ་བཙོང་ནས་དངུལ་

རག་པ་དེས་ཁང་པ་མ་བརྒྱབ་ན་མ་འོངས་པར་ས་ཆ་དེ་བརླག་ས་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ས་ཆ་དེ་ལ་མྱི་ཚང་གཉྱིས་ལས་མྱི་
འདུག ས་ཆ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག ་ལ་མྱི་ཚང་གཉྱིས་ལས་མེད་དུས། ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཐུབ་ཚོད་བཤད་པའྱི་དཀའ་ངལ་

འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱི་རེ་སྐུལ་ལ་ཕ་གྱིའྱི་ས་ཆ་དེ་ཁ་ཐོར་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་ཁང་དགོས་
པ་དེ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁ་ཐོར་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ིསྐད་དེ་ཡང་འད་མྱིན་ཞྱིག་བདེ་སོད་བེད་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཚོགས་ཁང་

ཞྱིག་ཡོད་ན་ཚང་མ་མཉམ་འཛོམས་བེད་ནས་དེ་ཡང་འཁྲུངས་སྐར་སོགས་སྐབས་སུ་གཞས་སྣ་འཁབ་ན་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་
བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་དང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བསུ་ན་མདའ་ལ་རེན་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་འབུམ་ ༨ ཞྱིག་ཞུས་འདུག་སྟེ། སྟོང་ ༥༠ མ་

གཏོགས་གནང་མྱི་འདུག ང་ཕར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་སྟོང་ ༥༠ ཡྱི་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་

གཞྱི་དེ་གྲུབ་མྱི་འདུག འབུམ་ ༨ ཡྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཁྱི་ ༥ ཡྱི་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱི་ང་ཚོར་བདེ་
སྡུག་ཞུས་པ་དེ་ལས་ས་པོ་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཐོ་བལྟ་དུས་འབུམ་ ༨ ཡྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཁྱི་
85

༥ མ་གཏོགས་གནང་མེད་དུས། མྱི་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མ་བས་པ་ཡྱིན་ནམ། གང་ཡྱིན་ནམ་ངས་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང་། དེ་ད་ལྟ་
འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་སའྱི་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་གཉྱིས་དེ་རེད། གང་ལྟར་ཚོགས་ཁང་བཞེངས་རྒྱུ་དེ་སྔོན་མ་སྱི་འཐུས་ཕེབས་

དུས་ཞུས་ཡོད་པ་འད། ཕལ་ཆེར་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་ཉེ་ཆར་ཕེབས་པ་རེད། ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེ་བཞྱིན་ཕལ་ཆེར་ཞུས་
ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དོན་ཚན་ ༤༌༡༽ ཀ ༡། ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ཡྱིན། དྱི་
བ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཡོད་དེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ནང་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁ་ཐོར། བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་གསར་འབོར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་གཙོ་བོ་དེ་སྡོད་
ཁང་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་གསར་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚམས་གཟྱིགས་
ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ལས་བསྡོམས་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ས་རེད་དེ། ངའྱི་དྱི་བའམ་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་་བསྐྱར་ཟློས་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ནང་ཁུལ་ལ་བོད་མྱི་ཁ་ཐོར་དེ་ཡང་གསར་འབོར་བ་ནང་མྱི་ ༡༣༩ ལྷག་ཙམ་འདུག

ཁོང་ཚོ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་གྱི་ཁུངས་སུ་མེད་པ་དེ་འད་རེད། ཁོང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་ས་གནས་

གཞན་གྱི་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ང་ཚོ་ལ་ཤོག་བུ་ཞྱིག་གནང་སོང། དེའྱི་ཐོ་དེ་ཡར་ཕུལ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ངོས་ནས་
ཐེངས་ ༡༤ ཙམ་ཡར་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་བཀའ་ལན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང། ཐེངས་གཅྱིག་ནང་སྱིད་
བཀའ་བློན་ཕེབ ས་ཏེ་ཁྱེད་ཚོ་ས་གནས་མེའུ ་དང་ཏྱི་ཛུ་ཐག་རྱིང་པོ་ལ་འགོ་ན་ས་སྐྱྱིད་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ལ་གལ་སྱིད་གོ་

སྐབས་བྱུང་ན་ངེས་པར་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར། བཀའ་བློན་ཕེབས་པ་དེ་ཁོང་རང་ལ་ས་ཆ་ཡག་པོ་དེ་འད་ལ་
ཁང་པ་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་ས་ཆ་དེ་འད་ལ་རྒྱུགས་ལབ་ཀྱི་འདུག དེ་ལྟ་བུའྱི་སྐད་ཆ་ལ་སྣང་བ་འགོ་མ་

སོང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེ་འད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་བས་ཏེ་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ན་ནང་མྱི་ ༡༣༩ ནང་ནས་ཚང་མ་ལ་དགོས་པ་རེད་
ཅེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པ་དང་ཁང་ག་སད་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་འདུག

དེ་ཡང་དཔེར་ན་རཇ་པུར་ལ་ཆ་བཞག་ན་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འདུག ཁོང་ཚོས་ཀང་མང་པོ་

ཞྱིག་ང་ཚོ་ལ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དེ་བཀའ་བློན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད་འདུག དེ་སྐབས་
ངའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡག་པོ་གསུངས་སོང། དེ་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་ཡོད་བསམ་པའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་སོང་། ཁོང་ཚོ་དངོས་
86

ཡོད་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད་འདུག དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་འདུག གང་ལྟར་ཁོང་རང་ཚོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་གལ་སྱིད་ཁང་པ་

རྡོག་རྡོག་ཅྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང། ཐབས་ཤེས་གང་འད་ཡོད་ནའང་ཁོ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་
ཀྱི་འདུག ཞུ་མྱི་ཕོད་པ་དེ་འདའང་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གང་གནང་དགོས་ཡོད་ནའང་ངེས་པར་

དུ་ལན་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་མ་གནང་ན་བོད་ལ་ཕར་ལ་ལོག་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་བེད་སོད་
བཏང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོད་པ་འད། བས་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་བརན་ལྷྱིང་དགོས་ཀྱི་ རེད། གཞྱིས་ཆགས་བརན་
ལྷྱིང་དགོས་པ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབེལ་ཚགས་ཚུད་པོ་དགོས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྱིད་ལས་

ཁུངས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞྱིས ་ཆགས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོག ས་ག་རེ་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ།
འཆར་གཞྱི་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གནས་རྒྱུར་ས་གནས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
ཏེ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་དགོས་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བཞག་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགྱིག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་

སྐབས་གོང་མ་གོང་མའྱི་སྐབས་ལ་ལྟ་གྲུབ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་འཚེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་མེད། དེ་འདའྱི་འཛུགས་

བསྐྲུན་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་གང་ཡང་འགལ་གྱི་མེད་པ་དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ས་གནས་ལ་འཆར་གཞྱི་འདྱི་མེད་ན་མེད་ཐབས་

ཡྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོར་རྒྱུ་སོགས་བ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དབུས་ནས་མར་ས་གནས་ལ་
ཚགས་ཚུད་གཏོང་རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག ཚགས་ཚུད་ཡོང་དགོས་པ་ལ་འཆར་གཞྱི་
འདྱི་ས་གནས་ནས་འབུལ་དགོས་པ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པའྱི་ཁག་དྲུག་དེ་སུ་དང་སུ་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ར་ཝང་ལ་གཅྱིག་རེད། བསུ་ན་

མདའ་གཉྱིས་རེད། ཏྱི་ཛུ་དང་མེའོ་བཅས་ངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་དན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་གནང་འདུག ཁ་ཤས་ལ་སྐྱེད་ཀ་ཡོད་པ་དང་ཁ་ཤས་སྐྱེད་ཀ་མེད་པ་གནང་འདུག དེ་དངོས་ཡོད་རང་རེད། ཕུལ་མ་ཐུབ་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་འབེལ་ཁག་དེ་ཚོར་སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་སྐྱེད་མེད་དུ་ཕུལ་བ་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་གནས་

སྟངས་ཨོ་ཙམ་ཡོད་མཁན་རྱིགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཅྱིག་སྟོང་མྱིན་ཙམ་གྱི་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཨོ་རྱི་སུ་ལ་ཞྱིང་པ་
བཅུ་གསུམ་དང་ས་ཆ་ acre ༨༥༩། ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་ལ་ཞྱིང་པ་ ༣༡ ས་ཆ་ acre ༥༣༤། མོན་གོ་ལ་ཞྱིང་པ་གཉྱིས་

ས་ཆ་ acre ༤༥། མན་སྦར་ལ་ཞྱིང་པ་ ༡༥ ས་ཆ་ acre ༧༦༡། སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་ལ་ཞྱིང་པ་ ༡ ས་ཆ་ acre ༥༢།
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བསྡོམས་ཞྱིང་པ་ ༦༢ ས་ཆ་ ༢༢༥༡༌༦༨ དེ་ལ་འབུམ་ ༣༤ དང་སྟོང་ཕྲག་ ༩༠ ལས་ཀའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔག་པའྱི་དངུལ་

དེ་དག་སྐྱེད་ཀ་མེད་ནས་བུ་ལོན་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འོག་དེར་ཞྱིང་པ་ཁག་དགུ་ཡོད་པ་རེད། ཀོ་ལྱི་གལ་ལ་དུད་ཚང་གཉྱིས་འདུག ཧོན་
སུར་ལ་དུད་ཚང་གཅྱིག་འདུག མོན་གོ་ལ་དུད་ཚང་གཉྱིས་འདུག མེའོ་ལ་དུད་ཚང་གཉྱིས་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་གཅྱིག ཧོན་སུར་ལ་

གཅྱིག་བཅས་ཞྱིང་པ་ ༤༣ ལ་ས་ཆ་ acre ༣༠༨ ལ་འབུམ་ ༦༢ དང་སྟོང་ཕྲག་ ༤༧ དེ་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་གྱི་སྐྱེད་ཀའྱི་ཐོག་ལ་
ཕུལ་ཡོད།

ར་ཝང་ལ་དང་ལུགས་བསམ་གཉྱིས་ཀྱི་དེ་ཁ་སང་ཡྱི་གེ་བཀོད་པའྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་དེ་ར་ཝང་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་

རེད་མ་གཏོགས་ལུགས་བསམ་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་ཝང་ལར་སྐྱེད་མེད་ཀྱི་བུན་གཡར་ནང་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

ལུགས་བསམ་གྱི་དེ་བུ་ལོན་མ་རེད། དེ་སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་འདང་དང་མ་འདང་བས་དུས། དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་གྱི་སྐྱེད་
ཀའྱི་ཐོག་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། ལུགས་བསམ་གྱི་མཉམ་འབེལ་དེ་ཉམ་ཐག་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོར་ཞུས་
དགོས་བྱུང་སོང་།

ལྷོ་ཕོགས་ལ་སྡོད་ཁང་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷོ་ཕོགས་ལ་འབོར་བའྱི་གསར་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་

དམ་ཟེར་བ་དེར་ངས་གོང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྦེལ་ཀོབ་དང་ལུགས་བསམ་གཉྱིས་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་བརྒྱ་ཅུ་ཐམ་པ་ལ་

ཁང་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། མོན་གོ་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཐོ་ཕུལ་བཞག་པ་དེ་
ལ་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་ལ་ལས་བེད་བཏང་ནས་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་འཛོམས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཆ་ཚང་ལ་
བལྟས་ནས་ད་ལྟ་ངོས་བཞེས་ཐོབ་པ་ཁྱྱིམ་ཚང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ཡྱིན།

དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཚོ་ལ་རོགས་དངུལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། རྩ་བའྱི་དང་ཟུར་ཉམ་ཐག་

༣༢༥ ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ གོང་དུ་དམག་སྒར་ནང་

དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ཕེབས་པ་དེ་ཚོ་ལ་མ་རྩ་དང་དངུལ་སོགས་གང་ཡང་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེར་ཟླ་རེར་
སྒོར་ ༡༠༠༠ རེ་བས་ཏེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་ ༡༥༦༠༠ ཕུལ་གྱི་ཡོད། ༡༩༨༥ ཚུན་ཆད་ལ་ Lump sum འཁྱེར་རྒྱུ་རག་ནས་དམག་

སྒར་ནས་ཐོན་པ་དེ་ཚོ་ལ་མྱི་རེ་རེར་སྒོར་ ༡༠༠༠ བས་ཏེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་སྒོར་ ༡༢༠༠༠ གང་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་
ས་གནས་ལ་དངུལ་མ་འབོར་བ་ལྷག་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་རྒྱུར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་དགོས་
པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ངོས་བཞེས་ཐོབ་ནས་ཨང་གངས་མ་རག་པ་རེ་ཟུང་ལྷག་བསྡད་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་

གཏོགས། ཨང་གངས་ཐོབ་ནས་ཉམ་ཐག་ཐོའ་ི ནང་ཡོད་བསྡད་མཁན་ལ་དངུལ་མ་རག་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་ཅེས་གསལ་པོར་སྙན་
གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་ཀ་སྦུག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ཚུན་ལ་ས་ཆ་ decimal 30 ཙམ་

ཁོར་ཡུག་དང་དེ་འདའྱི་ཆེད་དུ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་བཀོད་འདུག་གསུངས་སོང། དེ་དངོས་ཡོད་དེ་ག་རང་རེད། ང་ཉེ་
ཆར་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕེབ ས་པའྱི་རེས ་སུ་ས་གནས་དེ་གར་སེབ ས་སོང་། དེ་རག་རྒྱུ་དེ་ Land Reform
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Development ཟེར ་བའྱི་ཡྱིག ་ཚང་ཅྱིག ་ནས་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ ་དེ་རག་དགོས ་ཀྱི་འདུག དེ་མ་རག་ནས་ད་ལྟ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་རྒྱུག་ནས་བསྡད་ཡོད། རྱིམ་པས་རག་རྒྱུའྱི་རེ་བ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ར་ཝང་ལ་ས་ཆ་ལགས་རས་སྐོར་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་རོ་ཁང་དང་དེ་འདའྱི་རྐྱེན་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་

རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག་ཅེས ། རོ་ཁང་རང་ལ་སེབས་མ་སོང་དེ། ས་ཆ་དེའྱི་ལགས་རྱི་སྐོར་སའྱི་ས་ཆ་བར་དུ་སྐོར་བ་ཆ་ཚང་ཞྱིག ་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེ་དུས་ཁ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་རོ་ཞྱིག་སྦས་ཏེ་དར་ལོག་བཙུག་ནས་ས་ཟ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནང་
ཁུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གོང་སྡེའྱི་དཔོན་པོ་དེ་ཚོ་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ། དར་ལོག་དེ་ཚོ་བཀོག་ཚར་འདུག ད་ལྟའྱི་

གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག ་ཡྱིན། དེའྱི་ཁ་ཐུག་དེར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་དེ་ནས་ལགས་རྱི་སྐོར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འཕྲལ་དུ་འགོ་
བཙུགས། དེ་ལ་འཛིན་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནས་ཀང་ཆ་ཚང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐོངས་ཤོག་ཅེས་དེ་ལྟརབཀའ་མངགས་ཞུས་
ཡོད། དེ་དག་འབོར་སོང་ན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལ་ཆེན ་ལ་ཆུང་ནས་གཞྱིས ་ཆགས་སྤོ་མཁན་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག ་ལ་དགོངས་

བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་རང་རེད། ང་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ནང་ནང་སྱིད་ལ་ཡོད་སྐབས།
ཡར་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་འགའ་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ནས་མར་སྤོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ར་ཝང་ལར་ཁང་པ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་ཤྱིག་གསར་རྒྱག་ཞུས་པ་

ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་གྱི་འོག་ནས་ཞུས་པ་རེད། མཐའ་མ་ཁོ་ཚོ་མར་སྤོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོར་གཡག་
དང་དེ་འད་མང་པོ་ཡོད། ར་ཝང་ལར་འཚོ་བ་གང་འད་བསྐྱལ་དགོས་པ་རེད། གཡག་འཚོ་སའྱི་ས་ཆ་མྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ནས་
ཁང་པ་དེ་ཚོར་ལྟ་ཡོང་དུས། ཁང་པ་གཉྱིས་ནྱི་གདོན་འདེ་འཚོགས་སའྱི་གནས་འད་པོ་ཅྱིག་ཆགས་འདུག གཞན་དེ་ཚོ་ནྱི་གང་ལྟར་

ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཏེ་ཁང་པ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་མར་སྤོ་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱིན་ན། གོང་སྡེ་གཉྱིས་པའྱི་ས་ཆ་ཁ་ཐུག་དེ་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོས་ལྟ་སྐོར་ཕྱིན་ནས་ས་ཆ་མྱིག་འཛུགས་བས་ཡོད། དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་སྤོ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་རྱིམ་པས་འཆར་གཞྱི་ནང་བླུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་ནྱི་ལ་མང་ག་ལར་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་སོད་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོའྱི་གནས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་།

དེའྱི་ནང་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་གསར་སྣོན་བ་དགོས་པ་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ག་རང་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མེད་
ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ ་འདྱི་ནྱི་ལ་མང་ག་ལམ་དང་ས་གནས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག ་ནས་མ་གཏོགས་ནུས་སྟོབས་མ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གང་འད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་འདྱིར་སེབས་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དེ་ནང་སྱིད་དང་ཟླ་སྱིལ་བཏང་
ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་བུད་མེད་ནུས་

སྟོབས་དེ་ཧ་ཅང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བློ་གང་ཡང་འཁོར་མ་སོང་། སོང་ཙང་དངུལ་འབོར་དེ་ཡང་མང་པོ་མེད་དུས། ནྱི་
ལ་མང་ག་ལམ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཁུང་འཁྱོལ་མ་འཁྱོལ་བ་མང་པོ་ཡོད་དུས། སྔོན་མ་ཡྱིན་
ན་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཉལ་ཐག་འཐེན་མཁན་གྱི་རྱིགས་རེ་ཟུང་བྱུང་བ་རེད། ཕྱིས་སུ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མེད་དེ། ཁོ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དེ་

ལྟ་བུའྱི་གོ་རོགས་ཤྱིག་སྤེལ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་སྒང་ནས་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཡོང་གྱི་ཡོད།
རྱིམ་པས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དངུལ་འབོར་ལ་ཆ་བཞག་ན། USAID ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ལ་
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དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་རག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་ལ་དེ་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གང་འད་ཞྱིག་
སྤེལ་དགོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད། དེ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བར་ལམ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། ལས་བེད་
ནང་ནས་བུད་མེད་སྐུ་བགེས་པ་ཚོ་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བས་ཏེ་བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ཀྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་དང་དུས་ལ་ལེགས་སྤེལ་ཉེན་འགོག་
ག་རེ་གནང་དགོས་པའྱི་སྐོར་དགོངས་ཚུལ་གནང་རོགས་ཅེས ་ཕུལ་བ་རེད། ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་དེའྱི་ཐོག ་ལ་བཀའ་བསྡུར་

གནང་བཞག་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད། ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད། དེ་ནས་ལམ་
སྟོན་ག་རེ་གནང་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བེད་ཆོག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབེལ་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ི ནང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བཞག་པ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་དངུལ་འབོར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་རེད། ས་གནས་མཉམ་འབེལ་རྩྱིས་
པས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་དུས་ཚོད་དེ་དང་། དབུས་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་དུས་ཚོད་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་བར་སྟོང་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རྩྱིས་སྒོ་རྒྱབ་ཡོང་དུས། རྩྱིས་ཁ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གྱི་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཡོང་གྱི་

འདུག ས་ཁུལ་དེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ས་ཁུལ་གཞན་ལའང་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་སོང་། ང་རང་རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་
འཛིན་དྲུང་དུ་བཅར་ནས་མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་མ་བས་སྔོན་ལ་དབུས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་

དེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་ལ་འགོ་ས་རེད། དེ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་
ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་དེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་དེ་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཏང་དུས་མྱི་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
གསུངས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་དགོངས་བཞེས་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུས་བསྡད་ཡོད།

དེ་ནས་ཧོན་སུར་གྱི་སྟོན་ཉེས་སྐོར་ལ་རེད། སྟོན་ཉེས་དེ་ཕལ་ཆེར་ཕག་བྱིས་འདྱིར་འབོར་ནས་ཉྱི་མ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་

ཕྱིན་ཡོད་པ་འད། ང་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡོད་པ་དང་དེ་སྔོན་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བར་སྐབས་དེར་འབོར་

ཡྱིན་པ་འད། སྟོན་ཉེས་ཕ་གྱི་ལ་ཕོག་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཅེས་ཕ་གྱིར་ལྟད་མོ་ལྟ་ནས་བསྡད་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་ལེན་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ཅྱིག་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་

འབེབས་བཟོས་ཏེ་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་བཏང་ཡོད། སྟོན་ཉེས་ཕོག་པ་ཡྱིན་ན་ཐོག་མར་ག་རེ་བེད་དགོས་མྱིན། ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་འདྱི་
ས་གནས་འདྱིའྱི་མངའ་སྡེའྱི་ནང་ལ་སྟོན་ཉེས་ཕོག་པའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཁྱབ་བསགས་བས་པ་ཞྱིག ་དགོས ་ཀྱི་རེད། མངའ་སྡེ་
གཞུང་རང་གྱི་ Drought declare དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྟོན་ཉེས་ཕོག་པར་ངོས་འཛིན་བེད་སའྱི་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཕོག་
པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་བཅས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་བཏང་ནས། སྟོན་ཐོག་ཆ་ཚང་བེད་མེད་མ་ཤོར་གོང་ལ། ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་

ཅྱིག་ས་གནས་ལ་བཏང་ནས་ས་གནས་དེ་ལ་སྟོན་ཉེས་ག་ཚོད་ཤོར་འདུག ས་གནས་སོ་སོའ་ིསོ་ནམ་སྡེ་ཚན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་

བེད་སྐད་བཏང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ཅྱིག་ཀང་གཏན་འབེབས་བཟོས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་སྟོན་ཉེས་
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ཕོག་འདུག་ཅེས་ཞུ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་ཀྱི་སྱིད་

བྱུས་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་གནང་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དེ་ཚང་མ་གནང་ནས། དེའྱི་མཚམས་ལ་ང་ཚོས་ག་རེ་བ་དགོས་པ་
ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྡོར་རེ་གྱིང་ལ་ཚོགས་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་རང་རེད་ལ། དུས་རྒྱུན་ཏུ་འདྱིའྱི་སྐོར་སྙན་གསེང་

ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ Lamahati ས་ཆའྱི་སྒང་ལ་རྩད་དཔོད་

བེད་དུ་བཏང་བ་རེད། ཉོ་མཁན་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་བཟོས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་
མེད། དེ་སྔོན་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལགས་རྱིས་ཆ་ཚང་བསྐོར་ནས་ཧམ་བཟོས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་
ང་ཚོའྱི་ཁ་འཐོར་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་ལ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་མྱི་མང་ཚོ་

རུབ་རུབ་བེད་ས་དང་། གུང་སེང་སྐབས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་བོད་སྐད་བསབ་ས་དང་དེ་འད་རུབ་རུབ་བེད་ས་ཞྱིག་ཏན་ཏན་དགོས་ཀྱི་
འདུག ཉེ་ཆར་ས་ལུ་སྒར་ལ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་གྱི་ས་ཆ་ཉོས་འདུག འབུམ་བཞྱི་ཙམ་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་ཅེས་

ཞུས་འདུག དེ་ལ་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འཇའ་ཡེ་སྒང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་
བརྒྱད་ཙམ་གྱི་སྱི་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་ཁ་འཐོར་ཡྱིན་པའྱི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ལ་མྱི་མང་རུབ་རུབ་བེད་
སའྱི་སྱི་ཁང་རེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ནང་སྱིད་ནས་འཆར་གཞྱི་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན།

བསུ་ན་མདའ་ཡྱི་རེན་ཁང་དེའྱི་སྐོར་ལ་དེ་ག་རང་རེད། ང་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་དུས་རེན་ཁང་དེ་མཇལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དངོས་

གནས་ཀྱི་བློ་ཕམ་པོ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་སྔོན་ལ་ས་གནས་རང་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་བ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ང་ཕ་གྱི་ལ་འབོར་དུས་འབུམ་

ལྔ་རག་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག་སྟེ། དངོས་སུ་མར་སེབས་ནས་ལྟ་དུས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཁྱི་ལྔ་མ་གཏོགས་རག་མྱི་འདུག འབུམ་
བརྒྱད་ཀྱི་ལས་ཀ་དེ་ཁྱི་ལྔ་ཡྱི་ལས་མ་ཐུབ་ཙང་ལྷག་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་བསྐྱར་དུ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཐོངས་ཤོག ང་ཚོས་ཆོས་
རྱིག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་དགོས་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་གསར་འབོར་ ༡༣༠ ལྷག་ཅྱིག་ལ་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པར་ལྷག་

འདུག ཐེངས་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་འབེལ་བ་བས་པ་ཡྱིན། གོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་ནས་བཀའ་བློན་ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་
སུ་བཀའ་བློན་གྱིས་ཏེ་ཛུ་སོགས་ལ་འགོ་ན་ཁང་པ་ཡོད་པ་དང་ས་ཆ་ཧ་ཅང་སྐྱྱིད་པོ་ཡོད། ང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་རག་

ན་འགོ་འདོད་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག ངའྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ལབ་པ་རྩ་བ་ནས་དན་གྱི་མྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ང་ཚོས་ཏེ་ཛུ་མེའོ་དང་ཨོ་རྱི་ས། སྦན་
རྡ་ར། མན་སྤར་དེ་ཚོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ས་ཁང་སྟོང་པ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ལེན་
མཁན་ཡོད་ན་ཕེབས་ཤོག ང་ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས། ཕལ་ཆེར་སྡེ་ར་སྡུན་ནས་དུད་ཚང་གཅྱིག་སྦན་ད་ར་ལ་གཏོང་རོགས་ཅེས་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་དུད་ཚང་གཅྱིག་སྔོན་མ་སྦན་ད་ར་ནས་ཡྱིན་པ་ཚུར་མནའ་མ་ལ་ཡོང་། དེ་
ནས་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་ནས་འགོ་ས་བསྡད་ས་མེད་པར་ཕར་རང་འཇགས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ལོག་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མའྱི་མོ་རང་གྱི་

གཞྱིས་ཁང་ཕར་སོད་ཅེས་དེ་འད་རེ་ཟུང་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་ནས་སྡོད་ས་མེད། བཀའ་ངལ་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག གཉྱིས་ནས་ཁང་པ་
དང་ས་ཆ་སོད་དགོས་ཟེར་དུས། དེར་འགོ་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་དུས། ཁོ་ཚོའྱི་འདོད་པ་བཞྱིན་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འདུག དེ་ནས་
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ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གཞུང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནང་བསྡུ་ཆ་ག་རེ་གནང་དགོས་ནའང་གནང་གྱི་ཡྱིན་
ཟེར་བ་དེ་རེད། དང་པོ་ཁོ་ཚོས་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་གསུང་གྱི་འདུག སྦྱིར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་ཅྱིག་སྟོན་རོགས་གྱིས། ལགས་
ཤོག་དང་ག་རེ་བརྒྱབ་དགོས་ནའང་ང་ཚོས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར། མཐའ་མར་མྱི་རེ་རེ་ལ་འབུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡྱི་འདང་གྱི་མྱི་

འདུག ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ཁང་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔག་པའྱི་བསྡུ་ཆ་རྒྱབ་ཤོག་ཟེར་དུས། ང་མེད། ཁོ་མེད་ཅེས་ཚང་མ་ངུ་ཡོང་གྱི་འདུག
གང་ལྟར་དང་པོ་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག དངོས་སུ་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དུས། ག་ཚོད་ཙམ་འཁེལ་གྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཐུས་མྱི་མང་ཆེ་བ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་

ཤུགས་ཆེ་བ་འདུག ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ནས་མྱི་ཚེ་འཚར་ལོངས་བས་པའྱི་ཡུལ་མྱི་དེ་ཉུང་བ་ཡྱིན་དུས། གཞྱིས་ཆགས་

ཁག་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གཞན་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་མ་རེད། དེ་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་
ང་རང་སོ་ནམ་ཞྱིང་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་དན་སོང་།

དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་གྱི་གསར་འབོར་བ་ཚོ་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་དང། མཐུན་རྐྱེན་ནང་

སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟ་བར་གང་ལེགས་གནང་འདུག དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཟེར་ན་

གསར་འབོར་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དགུ་དང་ཆུ་བཅུ་བརྒལ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་བློ་དད་ཡྱིད་ཆེས་བས་ཏེ་ཡོང་བའྱི་མྱི་རྐྱང་རྐྱང་རེད། ཁོང་ཚོ་དེ་ལ་སེབས་ནས་བསྡད་སའྱི་ས་ཆ་དང། དཀའ་ངལ་

མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་དེ་ཡང་འགོ་ལམ་ཁག་ལ་ཚོང་ཆུང་ཆུང་བརྒྱབ་མཁན་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག ་གསར་འབོར་བ་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་བསྡད་སའྱི་ཁང་ག་དང། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་གང་འད་ཞྱིག་སར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་

དང་དགོས་ངེས་ཆེ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན། ང་སྦེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གཏན་འཇགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་བོད་ནས་གསར་འབོར་བ་རྣམས་ལ་གོང་སྡེ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་གཡར་ནས། ཟླ་དྲུག་གྱི་མཚམས་ལ་

ཁོང་ཚོ་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཁང་པ་སྤོས་འཇོག་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡང་ཁང་
པ་གཏན་འཇགས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འདུག དེ་ཡང་ང་ཚོ་དངོས་སུ་མཐོང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག
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དེ་ནས་སོ་ནམ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་དང། སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་

དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་འཛུགས་རེད། གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ཏེ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ཡང་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡོང་སྒོ་ས་ཨེ་ཀར་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཨ་ཤམ
ོ ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདེབས་ལས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་འགོ་

སོང་དེ་སྒོར་ཁྱི་གཉྱིས་བརྒལ་བ་དེ་འད་འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། ཚུར་ཡོང་སྒོ་དེ་ཆ་བཞག་ན་ཁྱི་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོང་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཡང་སྟོན་ཐོག་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕར་འགོ་སོང་བཏང་པ་དེ་ཡོང་ལ་མ་ཡོང་ལ་བས་

པ་དང་། ད་ལོ་སྟོན་ཐོག་བཏབ་ཐུབ་ཡོད་དམ་ལབ་ན། ཏན་ཏན་སྟོན་ཐོག་མང་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་བཏབ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ཆར་པ་
དུས་ཐོག་ལ་མ་འབབ་པ་ཡྱིན་ན། སྟོན་ཐོག་སྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ས་ལུད་བརྒྱབ་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་

ན། འགོ་སོང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཏོང་ཚར་དུས། འབས་བུ་སྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆར་པ་ཡག་པོ་མ་འབབ་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་དུས་རྒྱུན་ངས་ལྟ་
བསྡད་དུས། དཔེར་ན། སྦེལ་ཀོབ་ཕོགས་ལ་སྔར་བཏབ་སྟོན་ཐོག་ཡག་པོ་འདུག དེ་ཚོ་ལ་གུན་གསབ་སད་དགོས་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་ཕྱིར་བཏབ་དེ་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠།༧༠ འཕྲོ་བརླག་འགོ་ཚར་འདུག དེ་སྔར་བཏབ་དང་ཕྱི་
བཏབ་ལབ་རྒྱུ་དེ་ཆར་པ་འབབ་དུས་འདྱིར ་རྡ་རམ་ས་ལ་བས་པ་ལྟར། འདྱི་ཕོགས་ལ་ཆར་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕར་ཕོགས་དེ་

སྐམ་པོ་ལ་བསྡད་རྒྱུ་དེ་འད་ཆགས་ཡོང་དུས། སྔར་བཏབ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆར་པ་དེ་རེས་ལ་འབབ་དུས་རེས་ལ་

ལུས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་དུས། སྦེལ་ཀོབ་ཀྱི་གོང་སྡེ་ ༥།༦། དང་པུ་ཧེན། དེ་བཞྱིན་ ༡།༢།༣། དེ་ཚོའྱི་
ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་ཕྱིར་བཏབ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོགས་ཀྱི་བསྐྱར་དུ་
ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ནས་བལྟ་དགོས་འདུག དེ་ལ་དཔར་བརྒྱབ་དགོས་འདུག མྱི་མང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཙམ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་འདུག་
ཅེས་ལབ་པ་ཙམ་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་གང་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོས་འདུག་ཅེས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་འཕྲལ་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བལྟ་རུ་ཕྱིན་ཏེ་དཔར་བརྒྱབ་པ་དེ་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་

སང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། དེ་ཕལ་ཆེར་ཕུལ་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་
སྟོན་ཉེས་ཀྱི་གུན་གསབ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་འཚོལ་བས་ཏེ་སྔོན་མ་གནང་སོལ་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་འགོ་ལུགས་
འགོ་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་དེ་ལྟར་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འགོ་མ་དགོས་པ་ལས་
ཐད་ཀར་དེ་གནང་དགོས་པ་རེད་ངས་ཞུའྱི་མེད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ད་ལྟའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡང་

གནང་མོང་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་གཙོ་ཡང་གནང་མོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དྲུང་ཆེ། གཞུང་གྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་ཐང་ལ་འབབ་ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་

ཆ་ཚང་བ་ཤེས་བསྡད་མཁན་གྱི་མྱི་ངོ་མ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོ་ཞྱིང་པ་ཚོ་དང་ཉམ་ཐག་ཚོས་རེ་བ་ཆེན་པོ་
ཞུའྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་གཞུང་ཞབས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མྱི་མང་ཁ་ཤས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་

དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་ངོ་མ་ལ་འབབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལྟ་རོག་བས་ཏེ་
ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པའྱི་ང་ཚོ་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་
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དམ། དད་པ་བེད་སའྱི་རེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྩ་ཆེ་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དོན་ངོ་མ་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་
བེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གཅྱིག་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐོ་གཞག་བས། སྐབས་དེ་དུས་ངས་སྐད་ཆ་དེ་འད་གོ་སོང། ས་
གནས་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་
གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་རེད། ང་ཚོ་འཇོན་པོ་དང་སུས་ག་རེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་
བཀའ་དྱིན་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་དེ་དག་གཞྱིར་བཞག་

ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་སེམས་ནང་འདུན་པ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དགོས་འདུག ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེས་ངས་
བེད་ཐུབ་པ་དང་བེད་དགོས་དན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ Degree མཐོན་པོ་ཞྱིག་དང་སོབ་སོང་མཁས་པ། དེབ་ནྱི་བརྩམས་དགོས་པ་མ་
རེད། ལས་ཀ་བེད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་དུ་ཞབས་བཅགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་དེ་ཚོ་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་

མྱི་དེ་གལ་ཆེ་བ་བརྩྱི་དགོས་འདུག ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསྐོ་གཞག་བེད་པ་བཞྱིན་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད་ལ། དེ་དང་དེ་འད་བའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཞུང་ཞབས་མེད་ན་འགྱིག་གྱི་

མེད་པ་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ས་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཡོང་ནས་ལོ་གསུམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྡད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་
དཀའ་ངལ་དང་རོག་ད་མ་ཡོང་རྒྱུ། མྱི་ཚང་མར་གདོང་པ་དཀར་པོ་བསྟན་ནས་དུས་ཚོད་འཁྱོལ་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་

བེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལོ་གསུམ་རྱིང་ས་གནས་ལ་ཡར་རྒྱས་དང་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་སེལ་མྱི་ཐུབ་ནས་དུས་
ཚོད་འཕྲོ་བརླག་འགོའ་ི ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་
བར་དུ་གནང་ཕོགས་དེ་ལྟར་གནང་སོང། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་དགོས་
འདུག་མ་གཏོགས། གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཚད་འཇལ་དེ་ས་གནས་མྱི་མང་ངོས་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ལ་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་དེ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རྩྱིའྱི་

ཡོད་པ་འད། དཔེར་ན་ང་རང་ཡྱིན་ན་ལོ་བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་ནས་འགོ་སོང་བཏང། རྒྱ་གར་དེ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ལ་ཁ་ལག་ཟ་རྒྱུ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་

གོམས་གཤྱིས་ཅྱིག་རེད་འདུག མྱི་གཞན་པའྱི་ཁ་ལག་མགོགས་པོ་ཟ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་སྦེལ་ཀོབ་འད་
ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞལ་ལག་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱིས་ཚོགས་
འདུ་ཅྱིག་ལ་ཞལ་ལག་གཏོང་གྱི་རེད། གཞོན་ནུ་དང་བུད་མེད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྱི་པའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཅྱིག་གྱིས་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་ཚོས་སོ་སོའ་ིཨམ་ཕྲག་ནང་

ནས་ཕ་གྱི་འགོ་སོང་ཉྱི་མ་རེ་རེར་ཚོགས་འདུ་རེ་རེར་ཐོག་ག་སྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་འདའྱི་སྐབས་སྐབས་ལ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་ལ་སྔོན་རྩྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག དེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་
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ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དངུལ་ཏོག་ཙམ་གནང་དགོས་ས་རེད། ང་ས་གནས་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་འདས་པའྱི་ལོ་བརྒྱད་དགུ་བཅུ་
གངས་ནང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐོང་སོང་།

དེ་ནས་སྱིར ་བཏང་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ངྷ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ཆད་ལྷག་མེད་པ་དེ་

༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་འདྱིར་ཡོད་པ་
རེད། འདྱིར་ལས་གཞྱི་གང་མགོ་བརྩམས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ངྷ་རམ་

ས་ལར་གནང་བ་འད་པོ་ཏག་ཏག་རང་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་སྐྱོ་བོ་ཡོད་ས་དེ་ལ་གཞུང་
གྱིས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་མྱི་མང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་དེ་ལ་ལས་གཞྱི་ག་རེ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་ཚང་མ་
སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ངས་སྔོན་མ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་ཡོན་དེ་འད་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚང་མ་ངྷ་རམ་ས་ལ་བཏང་ནས་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངྷ་རམ་ས་ལ་གཡས་གཡོན་གྱི་མྱི་ཚང་

མའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་གོ་སྐབས་རག་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོས་ཧ་མ་གོ་བར་བསྡད་འདུག སྱིར་གཞྱིས་ཆགས་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་ལ་སོབ་སོང་མེད། ཞོགས་པ་ནས་ཕྱི་དོ་བར་དུ་ཞྱིང་ཁ་
ནང་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་བསྡད། ཕྲུ་གུ་ལ་བསམ་བློ་དེ་ཙམ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་གོ་སྐབས་དེ་ཚོ་ལེན་མ་ཐུབ་པ་དང་།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་ཚུར་འདྱི་ལ་ཡོང་དུས། ཚུད་ཀྱི་མ་རེད། འགོ་སོང་འཕྲོ་བརླག་རེད་དན་རྒྱུ་དང་། བས་ཙང་ཡྱིག་
ཚད་དེ་ཚོ་མར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སྐབས་རེ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་

ཚང་མ་ལ་གོ་སྐབས་ཅྱིག་རག་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་མྱི་མང་ཚང་མས་
ཤེས་རོགས་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་ཅྱིག་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་མོང་། ཐ་མག་ཉལ་ཐག་འཐེན་མཁན་འད་པོ་ཡྱིན་ན། སྦེལ་ཀོབ་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་མེད་པ་མ་རེད། གཡས་གཡོན་ལ་འགོ་དུས་རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པ་དེ་འད་སེབས་ཡོང་དུས། ཕོ་གསར་
གཉྱིས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རླངས་འཁོར་རྱིག་པོ་ཞྱིག་ལ་རྡོ་གཞུས་ཏེ་ཤེལ་སྒོ་བཅགས་ཏེ་ཡུལ་མྱི་དེ་ཚོ་ཡོང་ནས་རོག་འཛིང་བཤད་

ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་སོང་། མྱི་རེ་ཟུང་གྱི་བ་སོད་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་རོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འདའང་

ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ག་བ་ནས་སེབས་པ་རེད་ཟེར་ན། སྦེལ་ཀོབ་ཀྱི་མྱི་རེད་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོག་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཐ་མག་
འཐེན་ནས་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག ་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས།

གཞྱིས་ཆགས་སྦེལ་ཀོབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཁྱི་མང་པོ་གནས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དགོན་པ་སེ་ར་དང་རྣམ་གོལ་གྱིང་། ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་དགོན་ཆེན་མང་པོ་ཅྱིག་དང་མྱི་འབོར་

མང་པོ་བསྡད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་སོབ་གསོ་དང་གོ་བསྐོན་ག་རེ་གནང་
རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་གནང་ཐུབ་ན། ང་ཚོས་ཀང་ག་རེ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་
བས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག

དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ནང་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་འདུག སོ་སོའ་ི ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དེ་འདའྱི་ནང་

ལ་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ལ་ཕྱིན། ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཡར་བླངས། དཔེར་ན་ཀོ་ལྱི་གལ་གྱི་སྒྲུང་ཅྱིག་བཤད་སོང་།
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ཀོ་ལྱི་གལ་ནས་ཡྱིན་པ་ཨ་རྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོས། ང་ཀོ་ལྱི་གལ་ནས་ཡྱིན་སྙམ་པའྱི་ངང་ནས་དངུལ་མང་པོ་
བསགས་ཏེ་སྒོར་འབུམ་མང་པོ་ཀོ་ལྱི་གལ་སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་བཏང་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་དེ་ཚོའྱི་

ས་ཚང་མ་འཕྲོག་དུས། ཁོ་ཚོ་བློ་ཕམ་བྱུང་ནས་ད་ལྟ་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་ནང་ནས་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་རྒས་དུས་ཚུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བུ་ཕྲུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོ་ཚུར་བསྐྱལ་ནས་བོད་ཡྱིག་དང་དེ་

འད་སང་མཁན་དེང་སང་མང་པོ་འདུག དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ན་མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ས་
རེད་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི སྱིད་བྱུས་སྐོར་དེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་

འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་སྐབས་དེ་དུས་ལྷོ་ཕོགས་ནས་ལྷོ་སྱི་དང་ངེད་གཉྱིས་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་
སོང་། སྐབས་དེར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སྱི་ཡོངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
རེད། དེ་ལ་སྔགས་བརོད་དང་གུས་ཞབས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་བྱུང་རྱིམ་དེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་ཡོང་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་གྱི་

རེས་སུ། ང་ཚོའྱི་བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་ཞྱིང་གཤེགས་ཕེབས་པ་དེའྱི་སྐབས་ལ། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་བློན་ཆེན་ Budda Singh མཆོག་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དེ། སྐབས་དེ་
དུས་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོས་ཆོད་སྔོན་མ་མར་སོག་ཡོང་བ་དེ་ཚོའྱི་ནང་གསལ་པོ་སོག་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་

ནས་ཁ་ཉྱིན་འདྱིར་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་ཕ་གྱིར་ལྡྱི་ལྱིར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ། ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་འགོ་འདུག་ཅེས་ནང་
སྱིད་བཀའ་བློན་གྱི་དེ་ལྟར་གསུངས་སོང་། དེའྱི་བར་ཏུ་མཇུག་སྐྱོང་ཞྱིག་མཐུད་མ་ཐུབ་ནས་ལུས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་

འདུག དེའྱི་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ ་ལ་སེབས་པ་དེ་གཞྱིས ་ཆགས་ཐུབ་པ་དེ་ཐུབ་པ་རེད། ཐུབ་མེད་མཁན་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ི ནང་དུ་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སོད་བེད་དགོས ་པ་སོགས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་

མངའ་སྡེས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་རྱིང་པ་མང་པོ་ཚུར་སོག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་སྱིད་བྱུས་དེ་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ངས་སྐབས་དེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་དེ་དུས་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་

ཡོད་པ་རེད། སྦེལ་ཀོབ་ལུག་བསམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཞྱིང་པ་ཚང་མ་ལ་ RTC ཡོད་པ་རེད། RTC འདྱིའྱི column ༩ པའྱི་ནང་ས་
ཆའྱི་བདག་པོ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་རེད། ཨང་གངས་ ༡༠ དང་ ༡༡ ནང་ཚེས་གངས་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཨང་

གངས་ ༡༢ ནང་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་ཀྱི་བདག་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ནང་མྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་སོད་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་
ཆའྱི་བདག་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་ཀྱི་བདག་དབང་དེ་དེ་དུས་ནས་མར་སད་པའྱི་ཟླ་ཚེས་སོགས་གསལ་

པོ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཚང་རེ་རེའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ས་ཆ་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཁལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རེ་བཞྱིན་རྒྱ་
གར་གཞུང་བསྡུ་རུབ་བེད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ Lease deed གསར་དུ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་
ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ། ཁ་ཤས་ལ་མེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་འཕྲོག་འགོ་བའྱི་གནས་

སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། བསྐྱར་དུ་འཇོག་ཏུ་སོང་ན། ལོ་བཅུ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གན་
རྒྱ་དེ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ནས་རོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བསྐྱར་དུ་ Renew ཞུ་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་ང་ཚོས་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་
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ལ་འདེབས་ལས་བས་པ་རེད། སུ་གང་གྱི་ང་ཚོའྱི་ས་མ་རེད་ཟེར་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཆ་ལ་ཁལ་སད་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་

རེད། མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གང་འད་དགོས་མེད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས། དེའྱི་ནང་ནས་
RTC Column no 12 དཔེར་ན་ང་སྦེལ ་ཀོབ་གོང་སྡེ་བཞྱི་པའྱི་ཁང་ཨང་ ༣༧ རེད། གོང་སྡེ་བཞྱི་པ་ཁང་ཨང་ ༣༧ པདྨ་

བདེ་ལེགས་ལ་ས་ཆ་ acre ལྔའྱི་འདེབས་ལས་བ་རྒྱུ་སད་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་གསར་པའྱི་
ནང་ལ་འདེབས་ལས་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་དེ་CTRC ལ་སད། དེ་ནས་མར་ sub lease ལྟ་བུ་འགོ་དུས་དཀའ་ངལ་ཅྱིག་ལ་ཐུག་མྱི་

ཡོང་ངམ་དན་གྱི་འདུག སྟོན་ཉེས་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་ཚོ་ ༢༠༠༦ ལོ་
ལ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་ཚོར་ཐབས་ཤེས་བས་ཏེ། ཁོ་ཚོ་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཅྱིག་ཚང་དགོས་གྱི་འདུག

གཅྱིག་འདྱི་ཞྱིང་པ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པ། མྱི་ཚང་གཅྱིག་ལ་ས་ཨེ་ཀར་ལྔ་ཡྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་པ། དེའྱི་སྒང་ལ་མ་ཡྱིན་པ། དེ་ནས་མཉམ་
འབེལ་གྱི་ཤས་བདག་ཡྱིན་པ། དེའྱི་བུ་ལོན་ལེན་མཁན་ཡྱིན་པ། དེ་ལྟར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་སད་ཡོང་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦
ལོར་འབུམ་ ༣༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་ལ་རག་པ་རེད། དེ་རྣམས་མྱི་མང་ལ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཆ་རྐྱེན་

དེ་དག་སྒྲུབ་དགོས་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བསྐྱར་དུ་ང་ཚོས་གཅྱིག་བཤད་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡུལ་མྱི་ལ་
ཛ་དག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་སད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་

ནས་སོད་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་དགོས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡུལ་མྱི་མྱིན་ཙང་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་དེ་ལྟར་
གསུངས་ནས། ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་
མཆོག་རེད། དེ་དང་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་སྐྱོར་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཐོག་ནས་

ཡྱིན་ནའང་ཟླ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ Bangalore ལ་བསྡད་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རེད། མཐའ་མ་དེ་ལ་ཆོག་མཆན་རག་

ནས་འབུམ་ ༣༨༤ ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ་མྱི་མང་ལ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་
གཞྱི་གང་ལ་བཞག་ནས་སད་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། ས་ཆ་ཞྱིང་ཁ་བུ་ལོན་དེ་སོ་སོའ་ི མྱིང་ཐོག་ནས་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་མཁན། དེའྱི་ཐོག་ལ་
བསྡད་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་ཀྱི་དབང་ཚད་དེ་ CTRC ཡྱིན། དེའྱི་བརྒྱུད་

ནས་མར་གལ་སྱིད་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་འགོའ་ིམ་རེད་དམ། གལ་སྱིད་དེ་འད་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ག་རེ་
བེད་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རག་བདེ་པོ་ཡོད་དམ། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་ངེས་

པར་དུ་བཞེས་རོགས་གནང། མྱི་མང་ལ་དེ་འད་མ་བྱུང་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པ་དེ་ཚོ་ལ་བློ་ཕམ་ཚད་
ལས་འདས་པ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་བསྐྱར་དུ་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན། དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་རྒྱབ་རྩ་

ཟེར་བའྱི་དཔེ་རེད། ང་ཞྱིང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞྱིང་པའྱི་བདེ་སྡུག་གྱིས་གནས་སྟངས་དེ། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་
རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད། གང་ལྟར་དེ་རྱིང་ནང་སྱིད་བསྒྲུབ་པ་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཚུངས་པས་རྣམ་པ་ཚོས་
ཆ་ཤས་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ད་ལྟ་དོན་ཚན་ཕལ་ཆེར་བདུན་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང། དེ་
ནང་ནས་མང་བ་དེ་འབོད་སྐུལ་དང་རེ་སྐུལ་ཡྱིན་དུས། གང་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་གྱི་ལས་ཀ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྐབས་རེ་གནང་

དགོས་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འགོ་སོང་དང་། སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་སྐབས་རེ་དངུལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་
ཚོའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། དེ་དངོས་ཡོད་རང་རེད། ང་རང་ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་

ལ་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་མཉམ་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་འཚོགས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོ་བལྟ་ཡོང་དུས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་རེད་འདུག དེ་ཚོ་རེས་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་མེད་བལྟའྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཕྱིའྱི་མྱི་གང་ཙམ་འཛུལ་ནས། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་འགོ་སྡུག་མྱི་བཟོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་

ཕྲད་མཁན་མྱི་གང་ཙམ་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཟུར་དུ་ཕར་ཟླ་སྱིལ་གནང་དགོས་ཡོད་ནའང་གནང་རོགས་ཟེར་བ་དེ་རེད། སྱིར་
བཏང་སོ་རས་ངན་གོམས་དང་། རྱིག ་ཚོ་མ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན ་ན། ཁོ་རང་བཏང་སའྱི་བཙོན་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོ་རས་ངན་

གོམས་བདག་སྐྱོང་བ་དགོས་ཡོད་ན་ Rehab Centre བས་ཏེ་བཏང་སའྱི་ཡུལ་གཞན་ཡོད་དུས། རྩ་བའྱི་ས་གནས་ལ་དེ་འད་

ཡོད་ན། ཁོ་རང་རང་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གནང་ནས་གང་དུ་བཏང་དགོས་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་གོ་སྱིག་གནང་རོགས། གལ་སྱིད་དེ་
ཚོའྱི་ཐད་ལ་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་མྱིན་གྱི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དུས་སོ་སོ་
ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་གྱི་གསལ་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག སོང་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་

ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ། དཔེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རྱིགས་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ངོས་ནས་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཏང་བ་བཞྱིན་ཕེབས་པ། དེ་ཡང་ད་ལྟ་སོ་སོའ་ི གནས་བབ་ལས་དག་ཙམ་ཞྱིག་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
དུས། ས་ཁང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་པོ་བཀོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིར་སོག་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རང་

བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འོག་ལག་བསྟར་འཁེལ་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པོ་གང་གནང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས།
ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་མ་ཕྱིན་པ་ང་ཚོས་གུ་ཡངས་དང་ཆག་ཡངས་སོད་རྒྱུ་གནས་འབབ་ཡོད་པ་མ་རེད།

གོང་དུ་ས་གནས་ལ་གསར་འབོར་ཚོ་ལ་སྡོད་ཁང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་

ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་ཡོང་སྟངས་དེ་དངོས་ཡོད་རང་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥།༡༦།༡༧།

གཡས་གཡོན་སྐབས་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་སྐུ་ངོ་ཞྱིང་གཤེགས་དམ་པ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ལགས་རེད། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་

ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་བསྟན་པ་ལགས། སྐབས་དེའྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་གཅེན་པོ་མཁའ་འགོ་ལགས་བཅས་ཁོང་ཚོ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོར་
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བེད་པའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆ་ཚང་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཚོགས་འདུ་ཤྱིག་ཚོགས་འདུག དེ་ཕལ་ཆེར་

ལོ་ ༢༠ སྔོན་དེ་ཡང་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་སེབས་ནས་ལོ་ ༢༧ ཕྱིན་པའྱི་རེས་ལ་དེ་འད་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་རེད། དེའྱི་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་མགོན་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྐབས་དེའྱི་

ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་ Budda Singh དང་། སྐབས་དེའྱི་ནང་སྱིད་བློན ་ཆེན་གཞོན་པ་ Chidambaram ཆྱིབ ས་
བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུའྱི་གོ་སྱིག་གཙོ་བོ་དེ་ Rehabilitation Centre རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ Ms.Chauhan མོ་རང་གྱི་གོ་སྱིག་གནང་ནས་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་
བྱུས་དེའྱི་གོས ་དོན་དང། ལག་ལེན་འཁྱེར་དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྩ་བ་ནས་མ་རག་པ་རེད།

སྐབས་དེ་དུས་དེབ་པར་སྐྲུན་བས་ཏེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ཚང་མར་བཀྲམ་ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་འཚལ་ཡོང་
དུས་རྩ་བ་ནས་མ་རག་པ་རེད། དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུའྱི་རྩ་བ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་གཞྱི་བརེན་ལ་བཞག་

ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཤྱིག་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་

བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་འདུག དེ་ཚོ་ད་ལྟ་བར་ལ་ལོ་ ༢༧ ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག་སྟེ་ལག་ལེན་འཁེལ་
མྱི་འདུག སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཅེས་བྱུང་རྱིམ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

RTC དང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ཚོའ་ྱི རྱིགས་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། དེ་བཞྱིན་གྱི་སྱི་

ཁྱབ་ཀྱི་བློན་ཆེན་དང་སྱི་ཁྱབ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ། དེའྱི་འབེལ་ཡོད་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་དང་དེ་བཞྱིན་ཁལ་བསྡུའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་
ཡོད་ལས་བེད་མཉམ་ཐེངས་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རེད། སྐབས་དེའྱི་ནང་སྱིད་མངའ་སྡེའྱི་དྲུང་ཆེས་བཀའ་

གནང་རྒྱུ་ལ། དེ་སྔ་ཁྱེད་ཚོར་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་སད་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་

ལྟར་སྦེལ་ཀོབ་ལ་རག་པ་དེ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ས་བདག་པོ་དེ་མངའ་སྡེ་གཞུང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སྡེ་གཞུང་ཞྱིག་གྱི་

སྒེར་པ་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ས་བོགས་མར་སད་ཟེར་བ་དེ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་མྱི་མཐུན་པ་རེད། དེ་དུས་སད་ཚར་བ་དེ་ཇྱི་
ལྟར་སད་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་སྟེང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་ཆགས་ན། བརྒྱུད་རྱིམ་དེར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་
སྱིད་པ་རེད་ཟེར། འགོ་སྟངས་ངོ་མ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ས་བདག་པོ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ངམ་མངའ་སྡེ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་

ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་ lease སོད་དགོས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པ་དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ CTRC

དབུས་ངལ་སེལ ་ཚོག ས་པའྱི་མྱིང་ཐོག ་ལ་དེབ ་སྐྱེལ ་བས། ལྷོ་ཕོག ས་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་ལྔ་ལ་ས་གང་ཡོད ་པ་དེ་ཨེ་ཀར་
༡༥༧༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ CTRC མྱིང་ཐོག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བས། CTRC ཀྱི་ཞྱིང་པ་སུ་སུས་ཉར་ཡོད་པ་
ཁོང་རང་སྒང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཞག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། CTRC ཀྱི་མྱིང་བསྒྱུར་བེད་ཚར་བ་རེད་ལབ་ནས་ས་དེ་ཡང་བསྐྱར་
མགོ་བཤའ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འགོ་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་ཅེས་སྔ་ཕྱི་མང་པོ་བཀའ་བསྡུར་

བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོས་ཕུགས་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་བརན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ངོས་

འཛིན་བས་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ནས་དགེ་སྐྱོན་མང་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ལས་ཀ་འགོ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན་དུས་རྱིམ་པས་བཀའ་བསྡུར་དང་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ལོ་ཚད་དེ་
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གལ་སྱིད་ CTRC མྱིང་ཐོག་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་ ༢༠།༣༠ དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་གནང་། དེ་ནས་དུས་ཚོད་ཡང་བསྐྱར་འགོ་
ནས་བསྐྱར་གསོ་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་བཞྱིན་ཡོད། དང་པོ་དེར་དངོས་གཞྱིར་མ་འགོ་བའྱི་སྔོན་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། རང་
ཉྱིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁོ་བོ་ཡྱིན་ཀང་འཛིན་པ་མེད་ཅེས་པ་ནང་བཞྱིན་སྐབས་སྐབས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ངར་

པོ་དང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཁོ་བོའ་ིརྣམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་ཚོ་ཕྱི་ཡྱི་རྣམ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་དུ་ཁོ་བ་དང་འཛིན་པ་གང་ཡང་
མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དེང་སང་ད་ལམ་གྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ཚོ་ངར་པོ་དང་གཅྱིག་

དང་གཉྱིས་ཞེས་བཀྲམ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདྱི་ཚོར་ཁོ་བ་ཡོད་པ་རེད་དེ་འཛིན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་རྱིང་ཡང་གསུངས་

སོང། སྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་ཐད་ཀྱི་འགོ་སོང་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། བསྐྱར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བགྱིས།

གཉྱིས་པ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དེར་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་པ་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་མྱིང་དེའྱི་ཐད་ལ་ཡང་ཁ་སང་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་འདུག དེ་སར་ཡང་བསྐྱར་ཟློས་མྱི་ཞུ།

དེ་རྱིང་གྱི་བརོད་གཞྱི་སྙྱིང་པོ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་ཉ་པ། ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་

གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང། བེད་སོད་བ་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞེས་པ་དེའྱི་ཐད་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་ན་སྙམ་བྱུང། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ས་གནས་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞྱིན་པ་དེ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ས་རེད། ཁང་པའྱི་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བེད་མཁན་མེད་

པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ལ་རྩྱིས་སོད་རྩྱིས་ལེན་བེད་དུས་ཀང་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་
སྱིག་འཛུགས་དེ་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་གང་འད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། དེའྱི་ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཆགས་

ཟྱིན་པ་དང་ས་ཞྱིང་འདེབས་རྨོ་བེད་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡར་རྩྱིས་སོད་རྩྱིས་ལེན་བེད་སྟངས་གང་འད་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་
གཅྱིག་དང།

ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨོ་རྱི་སའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཁང་པ་སྟོང་པ་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་མེད། ཨོ་རྱི་སའྱི་ས་གནས་སུ་ཨེ་ཀར་ ༢༢༥༠

ཐམ་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ས་ཞྱིང་འདེབས་རྨོ་བེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཨེ་ཀར་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་དམ། ས་གནས་དེར་ཁ་
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ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་དེའྱི་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཆགས་བསྡད་པ་དང་ས་ཞྱིང་འདེབས་རྨོ་བེད་
མྱི་ཐུབ་པ་དེ། དམངས་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པ་བས་པ་ལ། གཞུང་ངོས་ནས་དེ་ཚོར་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་
འདེབས་རྨོ་བེད་ཆོག་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཉྱིད་ད་ལོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ལ་གསར་འདེམས་བྱུང་

བ་ཡྱིན་དུས། ཐེངས་དང་པོའ་ི ས་བགོས་དེ་ཨོ་རྱི་ས་ཁུལ་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱིས་ཨོ་རྱི་སའྱི་ས་ཆ་དེ་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ས་ཆ་འད་པོ་དང། མྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་ས་ཆ། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག་ལ་ང་རང་ཡང་ཕར་འགོ་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་ལབ་མཁན་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ཕར་ས་
གནས་སུ་སེབས་དུས་དེ་འད་རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ལམ་གྱི་
དཀའ་ངལ་དང་ཚ་བའྱི་དཀའ་ངལ། དུག་སང་གྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་སྔོན་མ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་

མཁན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཞྱིག་ཐེབས་ནས་ཕྱིས་སུ་ས་གནས་དེར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་
པ་ཕེབས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སེམས་ཁལ་རྩ་བ་ནས་མྱི་
འདུག་ཅེས་དེ་རྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དང། ཁྱད་པར་དུ་ཨོ་རྱི་སའྱི་ས་གནས་དེ་ཧང་ཅང་གྱི་སོ་པོ་འདུག་ཅེས་དེ་རྱིང་ངས་

སྤོབས་པ་ཆེན་པོས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་དེར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འདུག་ཞུས་ན། གོག་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འད། ས་གནས་དེའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཞུས་སོང་ལ་ང་རང་ཡང་དེར་ཉྱིན་ཤས་བསྡད་རྱིང་ལ་གོག་ཀང་
ཡང་ཡང་ཤྱི་འགོ་ཡྱི་འདུག གོག ་ཤྱི་བའྱི་དུས་སུ་མགོན ་ཁང་ནང་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན ་ན། ཧ་ཅང་ཚ་བས་བཟོད ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་

འདུག ཕྱིར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་དུག་སང་གྱི་སོ་བརྒྱབ་ནས་ན་ཚའྱི་ཞེད་སྣང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་
སེལ་དགོས་པ་དེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ལ་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཨོ་རྱི་ས་ས་གནས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞྱི ག ་གྱིས ་སྱིན་བདག་བས་པའྱི་ཐོག ་ནས།

གཞྱིས་གོང་ཁག་ལྔའྱི་ས་ལམ་སྒང་ལ་ཨར་འདམ་བཏྱིང་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་ས་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་ལ་རྐྱེན་དང་དཀའ་

ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་གཞྱིས་གོང་ཁག་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་མ་གཏོགས་བཏྱིང་ཐུབ་མྱི་འདུག གཞྱིས་གོང་ཁག་དང་པོ་དང།
གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་བཅས་ལ་བཏྱིང་ཐུབ་མེད་དུས། མོ་ཊ་ཕར་ཚུར་འགོ་རྒྱུ་དང་མྱི་འགོ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་
རེད། ང་རང་ལའང་དངོས་སུ་ཉམས་མོང་བྱུང་སོང། ཁྱད་པར་དུ་ཚར་དུས་སྐབས་ཡྱིན་ན། ས་ཚང་མ་འདམ་བག་གྱིས་ཁེངས་
ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཨོ་རྱི་སའྱི་ས་གནས་ལ་སན་ཞབས་དང་སན་ཁང་ཐོག་རྩ་བའྱི་ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སན་

ཞབས་ཚད་ལྡན་ཡོད་ས་མ་རེད་ལ་སན་པ་དེ་ཚོའང་དུས་ཐོག་ཏུ་མྱི་འབོར་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རེད། སན་ཞབས་འགའ་ཤས་

ཡོད་ས་རེད་དེ། ཁག་བརག་དཔད་བ་རྒྱུའྱི་མཉམ་མོང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས། ད་ལྟ་འདྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་གསུང་ན། འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་རེས་
སུ་སེབས་དུས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ལན་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱིས་གནང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་སྐབས་འདྱིར་གསུང་
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པ་ཡྱིན་ནའང་ལགས་ལན་གང་ཡང་རག་གྱི་མ་རེད། བས་ཙང་སྱིད་རང་གྱི་སྒང་ལ་གསུང་རོགས་ཞེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི ་
ཡོད།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་དགོན་པ་ཁག་དང་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་མང་པོ་འདུག དེ་ཚོ་རེས་མ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
གོ་སྐབས་ཨེ་རག་མྱི་ཤེས་ཏེ། དེ་ཚོ་གཡུག་པར་བགྱིས་ཤོག

དེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཝར་ན་སྱིའ་ྱི ས་གནས་དེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གང་ཡྱིན་གསལ་པོ་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཝར་ཎ་

སྱི་ལ་འགོ་དུས། སྐབས་སྐབས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཁོངས་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་
ཟེར། ད་བར་དུ་ཝར་ན་སྱི་དེ་གང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་མྱི་འདུག བས་ཙང་མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་གསལ་པོ་
གནང་རོགས་ཞུས་སོང། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཝར་ན་སྱི་ལ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་དུས། ལས་འགུལ་དང་གཞུང་གྱིས་བཀའ་

རྒྱ་གང་ཕེབས་ཀང་བཀའ་གསུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུས་ཏེ་བསགས་བཞྱིན་ཡོད་དེ། འགོ་སོང་ནྱི་ཨ་ན་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། འགོ་སོང་

གཏོང་དགོས་སའྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་ཡར་ནས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོར་བསམ་གཞྱིགས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་

འོངས་པར་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་སོང། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཕ་གྱིའ་ྱི དགེ་རྒན་ཁག་ཅྱིག་ལ་དཔ་དངུལ་ལག་
དེབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་གཞུང་གྱིས་ངོས་ནས་གཅྱིག་ཕུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་འད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་གཅྱིག་ཕུལ་ཡོང་དུས། གཞུང་གྱི་
ངོས་ནས་ཧ་ལམ་སྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཕུལ་དགོས་ཡོད་པ་འད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོར་བསམ་གཞྱིགས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་བཞྱིན་
འདུག

རྡོ་རེ་གདན་ལ་བོད་མྱི་ཁ་ཐོར་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་བཙུན་ཕག་སྐོར་སྱིབ་སོང་བས་ཏེ་བསྡད་ཡོད་དུས། དེ་

ཚོར་ཡང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྡོ་རེ་ལྡན་དུ་ཡོད་པའྱི་
བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་ Voting card བཟོ་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་འདུག བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱོད་
རང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ད་ལྟ་ཝ་ར་ན་སྱིར་སོབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་

མེའོ་དང་ཀྲུ་ཀྲྱིན་གྱི་སོབ་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཟུར་དུ་ཐུག་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་ས་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་མ་རེད། དགེ་རྒན་ཡོད་པ་མ་
རེད། མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་ཕག་རོགས་གནང་རོགས་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག
ངེས་པར་དུ་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། ཁ་སང་སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་

སོང། ཕ་གྱིར་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་དགེ་སོབ་ཡོངས་ཀྱིས་ཐེངས་མ་གཅྱིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འབོད་བསྐུལ་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་སོང་། དེ་ནས་ཟུར་དུ་ཐུག་ནས་ཀང་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དབུས་པའྱི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བགེས་གཞོན་དབུས་པའྱི་མཛད་གཙོ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། མཐོ་རྱིམ་

སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཏེ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་གནང་རོགས། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལོ་
ལྔའྱི་རྱིང་ལ་ལོ་རེར་ལན་རེ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ཐེངས་འགའ་ཞྱིག་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་

ཐེངས་མང་ཞུས་སོང་། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཁ་པར་ནང་ལ་འབེལ་བ་བས་ཏེ་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་བཞྱིན་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིད་
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སྐྱོང་མཆོག་ནས་དེ་རྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་རྒྱང་སྱིང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དུས་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་ངེས་པར་དུ་གཅྱིག་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་སྐོར་བསྐྱོད་ཅེས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་

དང་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འཚམས་གཟྱིགས་དང་སྐོར་བསྐྱོད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་
ཡོད་ན། འཚམས་གཟྱིག ས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་ཕེབ ས་མཁན་ཚོར ་སྱིག ་འཛུགས་ཡོད་དམ་མེད། ཕེབ ས་མ་ཐུབ་པར་

དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུར་སྱིག་འཛུགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད ་དམ། ཉེས་པ་ཡོད་དམ་མེད། ཡང་ན་ང་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྱིང་པ་ཡྱིན་ཞེས་མ་ཕེབས་ནས་སྡོད་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་དམ། དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་

འདུག གལ་སྱིད་འཚམས་གཟྱིགས་དང་སྐོར་སྐྱོད་དུ་འགོ་རྒྱུར་སྱིག་འཛུགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་སྱིག་འཛུགས་འཇོག་
དགོས ་ཀྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས ་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་སྐོར་སྐྱོད་འགོ་
མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་མཉམ་རུབ་བེད་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། འཚམས་གཟྱིགས་ལ་མྱི་
གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ཞུ་དགོས་ཐུག་གྱི་
རེད། གང་དུ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡང་ངས་ཞུ་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་འཚམས་གཟྱིགས་དང་སྐོར་སྐྱོད་ཕེབས་

དགོས་སར་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གཉྱིས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག དེ་ཚོར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ངེས་
པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ཤ
ི ོག་གངས་ ༡༢ པ་
དེ་ཡྱིན། དོན་དག་དེ་ཀྲུ་ཀྲྱིན་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བ་རེད། སྙན་ཐོ་ཕུལ་ནས་ཚུར་ལན་འབོར་སོང་། དེའྱི་ནང་

གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ་ཚོར་གང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཀྲུ་ཀྲྱིན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཕར་སྤོ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་དང་ཁང་པ་ཉམས་གསོའ་ི
སྐོར་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེ་སྔ་སྱི་འཐུས་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིད་སྐྱོང་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཅྱི་ཡང་

བྱུང་མ་སོང་། དེ་རྱིང་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་། མེད་ན་མེད་པའྱི་ཐག་ཆོད་ཤོག་གསུང་གྱི་འདུག ངས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་
དེ། ངས་ཡར་ཞུ་དགོས་ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཡང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་

གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན ་རེད། བདེ་སྐྱྱིང ་གྱིང་དང་དོན ་གྲུབ་གྱིང་། ཅན་ཌ་པ་ནྱི་སོག ས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ནང་སྱིད ་ཀྱིས ་
འདེམས་ཀ་སད་པ་རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་དུས་མ་རེད་ཟེར། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་མེའོ་དང་ཏྱི་

ཛུ། བསྟན་འཛིན་སྒང་དེ་འདར་ཡྱིན་ན་ཐབས་ཤས
ེ ་ཤྱིག་ཡོད་འགོ་མ་གཏོགས། གཞན་དག་དེ་ཚོ་ཁག་པོ་ཡྱིན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་
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ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ཁ་སང་ལན་དེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གནས་སྤོ་དེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ནས་དེ་རྱིང་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཀང་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཁ་སང་ཡང་མེའོ་ཡྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༣ ཚུར་
རྩྱིས་ལེན་ཚར་བ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག བས་ཙང་མེའོ་དང་ཀྲུ་ཀྲྱིན་ཉེ་བོ་རེད། བས་ཙང་ཁོ་རང་ཚོ་ཐོ་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་གང་

མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱི་ནས་གནང་མ་སོང་། ཕར་
ནས་གནང་མ་སོང་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག

དེ་ནས་ཁང་པ་ཉམས་གསོ་དེ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་ཡོད་ཀང་ཁང་པ་སྒེར་བདག་ཅན་མ་རེད། གཡར་བཞག་པ་རེད་ཅེས་

གསུང་གྱི་འདུག ཕར་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་གཡར་ནས་མ་གཏོགས་སྡོད་སའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ཁ་སང་གསུངས་པའྱི་

གངས་ཀ་ ༩༦༣ དེ་རེད། དེ་དག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁང་པ་གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་སྐལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།
བས་ཙང་མྱིའྱི་འགམ་ནས་གཡར་ནས་སྡོད་རྒྱུ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་སྤོས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ག་རང་རེད། མ་སྤོས་པ་ཡྱིན་ན་

མྱིའྱི་ཁང་པ་གཡར་ནས་སྡོད་རྒྱུ་རེད། ཁང་བདག་ཚོས་ཉམས་གསོ་བེད་ས་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་བས་ཏེ་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་

པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་རྐང་པ་གཉྱིས་འཛུགས་མ་ཡྱིན་པ། ཡ་གྱི་དེ་ཡང་བཟུང་། མ་གྱི་དེ་ཡང་བཟུང་

ནས་སྡོད་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག དངོས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་སྤོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྤོ་རྒྱུ་རེད་དམ་མ་རེད། ཁོ་རྒྱན་ཡྱིག་
འཇོག་དགོས་བྱུང་ནའང་འཇོག་ནས་དེ་ལྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་སྙམ།

དེ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་མྱི་ཚོ་རྣམ་རོག་ཚ་བོ་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་འགོ་ཡྱིན་ནའང་ལུང་པ་གཅྱིག་པ་རེད་

འདུག་སྟེ་རྣམ་རོག་ཧ་ཅང་ཚ་བོ་འདུག ཉྱི་གོག་དེ་ལ་ཚང་མས་འདོད་པ་འཚིམ་པ་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚང་མར་རག་འདུག ཡང་
འགའ་ཤས་ལ་རག འགའ་ཤས་ལ་མ་རག་ནས་རོག་ད་མང་པོ་འདུག ཁེ་ན་ཌའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལའང་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་གསང་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དེ་ཡང་སྔ་ཕྱི་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་གཞྱིས་འགོས་དང་པོ་
བས་མ་སོང་ཞེས་གསུང་བཞྱིན་འདུག ང་ཚོས་དངོས་སུ་ལྟ་ཡོང་དུས་དང་པོ་མ་བས་པ་རང་རེད་མྱི་འདུག སྐྱོ་བ་དེ་ཚོ་ལ་སྔོན་

དང་། དེ་ནས་ག་ལེར་དེ་ལྟར་གནང་འཆར་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐྱོ་བ་དེ་ཚོ་གཞྱིས་འགོ་དེས་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ཁེལ་གྱི་འདུག དེ་
ཡྱིན་ཙང་ཁོས་སྤུན་མཆེད་ནང་ཁུང་ལ་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་འགོ་དེ་ད་ལྟ་གནས་སྤོས་

ཆགས་འདུག ད་ལྟའྱི་གཞྱིས་འགོ་དེ་ཡང་པདྨ་བཀོད་པ་རང་རེད་འདུག མེའོ་ཡྱི་ལས་དྲུང་དུ་བཏང་འདུག ཡང་ཁོའ་ིསྤུན་མཆེད་དེ་
འད་ཡོད་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་ཉམས་གསོ་སོགས་གང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལྟར་ཞྱིབ་
འཇུག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་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 ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མ་དེར་ཤོག་
གངས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ཀོ་ལེ་གལ་མྱི་མང་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡུལ་ཐོག་ཁེབ་ལགས་ཤོག་དང་སྡྱིངས་ཆ་གསར་རྒྱག་ཅེས་པ་ཞྱིག་
འདུག མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡུལ་དེ་གང་དུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ནམ་རྒྱུན་མང་ཆེ་བར་མཛད་སྒོ་དེ་ཕོ་བང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།
དེར་ཤྱིང་ནགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཤྱིང་ནགས་དེ་དག་གཅོད་བེག་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དམ་

མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ཀོ་ལེ་གལ་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མཛད་སྒོ་ཚོགས་སར་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་དོན་ཚན་དགུ་པ་དེ་ལ་ཆུ་ཡུར་བཟོ་ཕྱིར་སྒོར་འབུམ་ ༥༤་༤༣ བཏང་བ་ཞྱིག་འདུག ཀུམ་རའོ་ས་གནས་ལ་

ལམ་ཁའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་མ་བུ་གཉྱིས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོ་སྔ་མོ་
ས་གནས་དེར་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ས་གནས་ནས་འབེལ་བ་བས་ཏེ་ཡར་ལམ་ཁའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྔོན་མ་ནས་ཕུལ་ཡོད།

དེའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་བས་འདྱི་མྱིན་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག ད་ཆ་མ་བུ་གཉྱིས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་བེད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ནང་སྱིད་ལས་འཆར་སྡེ་ཚན་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་གཞྱིར་
བཟུང། ཁོ་རང་ཚོས་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡར་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེར་ཕེབས་མོང་མཁན་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ཀུམ་
རའོ་ས་གནས་ཀྱི་ལམ་ཁ་དེ་གཡང་གཟར་པོ་དང་ཆར་དུས་ཀྱི་སྐབས་ལ་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་
པར་དགོངས་བཞེས་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྩ་བའྱི་ང་ཚོ་

རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་མཇལ་ཡོང་དུས། ས་གནས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བུད་མེད་

ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ཅྱིག་དོན་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རེའུ་མྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ག་རེ་
བཀོད་འདུག་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕེབས་ནས་དེས་ལས་དོན་གང་བས་པ་དེ་མང་ཆེ་

བའྱི་ནང་ལ་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོ་དབུས་ནས་ཕེབས་པ་དང་ཡང་ན་ས་གནས་རང་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་ཐོག་
ལ་ལས་འཆར་སྤེལ་བ་གང་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་འདྱི་འད་བའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་རེའུ་
མྱིག་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ནང་སྱིད་དབུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་འཆར་ཐོག་ལ་

ལམ་སྟོན་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་མར་མཇལ་ཡོང་དུས། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཉྱི་མ་བཅུ་
གཉྱིས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འདུག ལས་འཆར་དེ་མང་ཆེ་བ་ནྱི་ལ་མང་ག་ལ་རུ་སྤེལ་བཞག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་
ཤུགས་གོང་སྤེལ་དེ་རྩ་བའྱི་དཔལ་འབོར་ནས་ནང་སྱིད་ལ་ཕུལ་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ལས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་སྤེལ་ནས་བུད་མེད་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ནུས་སྟོབས་ལྡན་པ་ཞྱིག་
ཏུ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་ཆ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་མཁན་གྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་ལྡན་པ་ཚོས་བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ངར་ཤེས་འདོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་དངུལ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་བཏང་ཡོད་

བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་དན་གྱི་འདུག དེའྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་ག་དུས་འཚོགས་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་བུད་མེད་ཀྱི་བཀའ་བློན་འཕོས་པ་
ནས་ཚོགས་ཆེན་དེ་འཇའ་ཡལ་བ་རེད་དམ། གང་འད་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། གོས་ཚོས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚོ་དང་གཞུང་

འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་གོ་བསྡུར་དང་སང་བཤད་བས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དག་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ་ཏེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་དགོངས་བཞེས་དང་ལས་འཆར་གང་དང་གང་སྱིག་ཡོད་དམ།

དེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་རེད།

མྱི་ཡུལ་ལ་གནས་དགོས ་ཡོད་དུས། ཕྱིས ་སུ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྔོན་ལ་བོད་ནས་འབོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད།

དཔལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་རང་གནས་ཚང་གཡར་དགོས་མཁན་ཚང་མར་ལོ་ རེ་
བཞྱིན་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཀྱི་གཅྱིག ་བས་ན་བོད་མྱིའྱི་རྒྱས་སོས ་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་མྱི་ཚོས ་རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ་སྤར་
བཞྱིན་ཡོད་འགོ། ཁང་ག་དེ་གོང་ཆེན་པོ་སྤར་བར་བརེན་ནས་ཁང་པའྱི་གནས་ས་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་དེ་

དངོས་འབེལ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་སྔོན་མ་པན་
ཇབ་དང་ཧ་རྱི་ཡ་ན་ཁུལ་ལ་ས་བགོས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། སུད་ཚོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཁང་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན།
དེ་ནས་མྱི་མང་གྱི་འགམ་ནས་ཁང་ག་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག དེ་ཡང་ཁང་ག་དེ་ད་ལྟ་ལོ་རེར་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་འཕར་འགོ་བཞྱིན་

འདུག ལམ་ཁའྱི་ཟུར་དུ་བསྡད་ནས་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེ་དག་ཁང་པ་རང་ལ་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཟ་རྒྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་སོང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག Apartment system གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ནས་རན་འཚམ་གྱི་ཁང་ག་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ། རྦད་དེ་ཆ་ཚང་ཕར་

ཕུལ་བཞག་པ་དེ་འདའང་མྱིན་པ། ཡང་བདག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ། དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཧ་ཅང་འགྱུར་འགོས་ཆེན་པོ་
རེད། གཅྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གནང་

རོག ས་ཞེས་ང་ཨམ་བྷ་ལར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་པོན་ཌོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཁོ་རང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དེ་ལས་བསྡོམས་ནང་
ལའང་བྱིས་ཡོད། ད་ཆ་ལས་བསྡོམས་མཇལ་ཡོང་དུས། ཨོ་རྱི་ས་སོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིང་ཁ་མ་བཏབ་པའྱི་

ཞྱིང་ས་སྟོང་པ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཞྱིང་ཁ་དེ་མ་ཤོར་བའྱི་ཆེད་དུ་ཤྱིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་བས་ན་ཞེས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ཞེས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་དག་དེ་ཇྱི་ལྟར་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ལ་ཚུར་

ཇྱི་ལྟར་རགས་ཐབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་ཁང་པ་འཕྲད་ལ་མང་པོ་མནར་རྒྱུ་མེད་ནའང་ཐོག་
རྩེགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་མངའ་སྡེའྱི་བབ་ཀྱི་ཐོག་རྩེག་ག་ཚོད་བསྐྱོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བསྐྱོན་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། དེ་མྱི་མང་གྱི་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ཀོ་ལེ་གལ་གྱི་གོང་སྡེ་ K,R,J གསུམ་དེ་ལ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཐོག་ནས་ལག་གྱི་བུག་གས་ཆུ་འཐེན་རྒྱུའྱི་ཐབས་

ཤེས་མང་པོ་བས་ཀང་བཏོན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཆུ་ཡྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་སོ་སོས་དངོས་འབེལ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་
དག་ལ་རྱིན་མྱིན་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་ལེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཀ་སྦུག་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དེའྱི་ས་ཆ་གཏན་འཁེལ་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་ཞྱིག་འདུག ང་

ཚོས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་དེར་ཁོ་རང་ཚོས་སྱི་འཐུས་ས་སྐོར་ཕེབས་པའྱི་སྔ་རེས་

སུའང་ཞུས་ཡོད། ཡ་གེའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ཉེ་འདབས་ལ་ས་སྟོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱག་
ཆོག ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ ་གནང་རོག ས་ཞེས ་སྔོན་མ་ནས་དེ་ལྟར་ཞུས་ཡོད། དེ་ལ་དགོངས་བཞེས ་ཁྱོན་ནས་ཐོབ་མ་སོང་ཞེས ་
གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་སྟོང་དེ་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱག་
ཆོག་པའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའྱི་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སོ་སོའ་ིངོས་

ནས་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་སྡོད་མཁན་གཅྱིག་དང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་དེ་

ཡང་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྔ་ཕྱིར་ཞུས་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ག་
རེ་རེད་ཟེར་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོར་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། མངའ་སྡེ་དང་དབུས་ཚང་མ་ལ་
འབེལ་བ་བེད་མཁན་གང་ཟག་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གནའ་སྔ་མོ་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་ཅེས་དོན་གཅོད་པའྱི་

མྱིང་ཞྱིག་ཀང་ཐོབ་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེས་མཐོང་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་སྐབས་དེ་ལ་ལས་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོ་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྐད་
ཡྱིག་གཉྱིས་ལྡན་དང་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་ལྡན་འདྱི་འད་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་སྐད་རང་དང་དེ་ནས་ཧྱིན་དྱི་འཁྱར་འཁྱོར་

ཞྱིག་མཁྱེན་བསྡད་མཁན་ཚོས་སྐུ་ལས་མང་པོ་བསྐྱོན་བསྡད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་བྱུང་རྱིམ་ནང་ནས་གསལ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་གནས་རྱིམ་མར་ཕབ། མར་ལ་བཏང་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་ལས་བེད་ཡར་གསར་ཐོན་བྱུང་བ་ནས་
ཚོད་ལྟའྱི་ཟླ་བ་དྲུག་ཚར་བ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོད་ཐྱིག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།

སོ་སོ་འཐོམ་མ་སངས་པའྱི་གོང་ནས་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་བསང་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རྩ་བ་ནས་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་
དུས་གོང་དུ་སྐུ་ངོས་བཀའ་ལན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་རྱིམ་དེ་མར་ཕབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོ་སོང། དེ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་

ཆགས་ཆེ་ཁག་ཅྱིག ་ལ་མཛད་རྱིམ་གཅྱིག ་ཀློག ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་པ་འདར་སྱིག་བརྒྱབ་སྟེ། མྱི་མང་ཚང་མ་དགད་མོ་ཤོར ་
དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་ངེས་
པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་མར་གཏང་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་དངོས་སུ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་མར་ཕག་

ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་དང་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་གསུང་དུས། ད་ལྟ་མཐོ་སོབ་ཐོན་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གྱི་སོང་བརྡར་

གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་རང་མྱི་མང་གྱི་ཕོགས་ནས་དགོངས་འཆར་ཡོང་གྱི་རེད་ལ་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་
ཀང་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་གསུང་བབ་ནང་ལ། དེང་སང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
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ཚོ་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་ལྟ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལྷོད་ཡངས་དང་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་འདུག་གསུང་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཚབ་ཆེན་པོ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཚོ་ཟེར་བ་དེ་ཡོངས་རོགས་རེད་དམ་ཆ་ཤས་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། མ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་མ་གྲུབ་པ་རེད། ཁག་

ཅྱིག་དེ་ལྟར་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོར་བཀའ་གནང་བ་དེར་མ་
འོངས་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་ང་རང་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུས་ཚོད་སྐྱེལ་སྡོད་

མཁན་ཡོད་ན། དེའྱི་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་རེད། དེ་དག་ལ་དགོས་མཁོའ་ི སོབ་གསོ་
ག་རེ་བསྐྱོན་ཡོད་དམ། དེ་གཅྱིག་ཤེས་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་ཚོ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་པ་དེ་དག་ཡར་འཛུལ་

ཡོང་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཡྱིན་ཡང་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་དམ་བཅའ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་

ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ལ་འཁོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཁོད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱེད་

ཚོ་གང་དང་གང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། འདེམས་ཀ་དང་པོ་གང་ཡྱིན་པ། འདེམས་ཀ་གཉྱིས་པ་གང་ཡྱིན ་པ། འདེམས་ཀ་
གསུམ་པ་གང་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་བསམ་ཤོག་ཅྱིག་ལོ་ཚད་ལྔ་པའྱི་གོང་དུ་བཀྲམས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་དེ་ལྟ་བུའྱི་འདེམས་ཀ་བཀྲམས་བཞག་པ་དེ་ད་ལྟ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་དེ་ག་རང་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

གཅྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དེ་འདེམས་ཀ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཁག་ཅྱིག་དབུས་ལ་མྱི་ཚེ་གང་པོ་སྡོད་རྒྱུ་དང་།
ཁག་ཅྱིག་ཕྱི་རུ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་སྐོར་བ་རྒྱབ་སྟེ་སྡོད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གནས་

སྤོས་དང་འཕོ་འགྱུར་གྱི་ཤོག་བུ་སེར་པོ་དེ་སེབས་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོག་ནས་བསོད་བདེ་
ཅན་རེ་ཟུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ནང་ལ་ཡར་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་རེ་ཟུང་ཞྱིག་དེ་རེད་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འད་

ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སོ་སོར་སོང་བརྡར་ཐེབ་རྒྱུ་དང་སོ་སོ་ལ་འཚར་ལོང་ཡོང་
བའྱི་དགེ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ནང་ལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ནང་ལ་བསྡད་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་གནས་བབ་དང་བཀོད་སྱིག་བེད་
སྟངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཞྱིག་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་རྱིམ་མཐོ་བ་དེ་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཤམ་འོག་གྱི་

གནས་རྱིམ་ནང་དུ་གང་ལྟར་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཉམས་གསོ་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཚང་མར་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་

མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་ཅྱིག་དབུས་ནས་ཕར་བཀའ་རྒྱ་ཞྱིག་བཏང་། ཕར་ནས་ཁག་ཅྱིག་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་
དེ་དག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡར་ཞུས་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ང་རང་རྨོངས་པས་རྨོངས་
འཆར་དང་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས།

ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་དེ་མར་ཕབ་པ་རེད། ཡོད་པ་དེ་དག་དུས་

ཚོད་བསྐྱལ་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ཟེར། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ཆོད་གན་བསྐོ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དེ་ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་ཚོས་མ་འཇོན་པ་བས་ཏེ་
ཆོད་གན་བསྐོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རེད་དམ། ཁོང་ཚོར་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་བསྐོས་པ་རེད ་དམ། གང་ཡྱིན་

ཟེར་ན་ད་ལྟ་རང་མོན་གོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་བསྐོས་པ་རེད། དེ་མོན་གོ་མཉམ་དྲུང་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་མཉམ་
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དྲུང་སྐོར་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ལ་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་མོན་གོ་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་

སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་ཐ་ཞན་ཡྱིན་པ། སྡེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ལ་གོང་གུན་རྐྱང་རྐྱང་ཕོག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཡར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆོད་གན་ལ་བསྐོ་ཡོང་དུས་ཆ་རྐྱེན་གང་ལ་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། རྒྱ་
གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་སྐད་ཡག་པོ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྐད་ཡག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ཁག་ཅྱིག་ལྷོ་
ཕོགས་རང་གྱི་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་ནས་ཡྱིག་སྐད་གཉྱིས་ཀར་རང་སྐྱ་འཕེར་བ་དེ་འད་ཡོད་པ་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་གྱི་
ཐོག ་ལ་དམྱིགས་དང་མ་མཚུངས་སངས་བརྩོན་ཆེ་ཙམ་བསྐྱོན་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་

འཆར་འབུལ་ཕག་བསྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད་དམ། དེ་མྱིན་ན་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གང་ནས་ཕེབས་པ་རེད་དམ་ཞེས་
ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཕག་ཚོད་གཅྱིག་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས ་ཀྲུ་ཀྲྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟ་

གཞྱིས་སྤོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་གང་ལྟར་ཁྱིམས་མཐུན་ཆ་ཚང་ཡག་པོ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌་
༢༠༡༦ གྱི་ལས་བསྡོམས་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་མྱིའྱི་གངས་ཐོ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧
ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། རྩ་བའྱི་ཐོག་མར་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་མྱི་སྟོང་ཁག་ཅྱིག་ཧ་
ལམ་རོག་ད་གང་ཡང་མེད་ནས་གཞྱིས་སྤོས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡར་བཞུགས་སྡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁང་པ་ཉམས་གསོ་བ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་

ལ་གང་ལོག་ལོག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། རྩ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གང་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ང་
ཚོས་ཉམས་གསོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག མ་ཐྱིག་པ་གང་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོའྱི་ཁང་པ་དེ་ཐོག་མར་ཁ་སང་སྙན་གསང་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཀ་བ་བཞྱི་

སང་། དེའྱི་སྒང་ལ་གདུང་མ་ཞྱིག་བཏང་། དེའྱི་སྒང་ལ་རྩྭ་ཡྱི་ཐོག་གཡོག་བཞག་པའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་གདུང་མ་བརེ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་ཐོག་བརེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་གནད་འགག་ཞྱིག་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཆ་ཚང་བ་མར་སྙན་གསང་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་བ་

ཡྱིན་དུས་དེ་ཤེས་མ་སོང། དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེ་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ས་གནས་གང་ལ་འདྱི་རྩད་
བས་ཏེ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་སར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ནའང་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་གསང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུར་ཀོ་ལེ་གལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡུལ་གྱི་ལགས་

ཤོག་འགར་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འདུག དེ་གང་དུ་འགར་གནང་གྱི་རེད། ཤྱིང་ནགས་གཅོད་བེག་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
མ་རེད་དམ། ད་ལྟ་ཚོགས་ཁང་ཡར་ལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཕར་ལ་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་སོང། ང་ན་
ནྱིང་ཀོ་ལེ་གལ་ལ་ཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག ་བསེབ ས་པ་རེད ། དེར ་བསེབ ས་པའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་ཚོས ་ཚེས ་བཟང་དུས་བཟང་དང་

འཁྲུངས་ལྷ་གཡར་གསོལ་གྱི་རྱིགས་དེ་ལྷ་གསོའ་ི རྱིའྱི་སྒང་ལ་གསང་གསོལ་བཏང་ནས་ཚོགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོགས་ཚར་
བའྱི་རེས་སུ་གནམ་གཤྱིས་ཡག་པའྱི་སྐབས་ལ་མང་བ་ཞྱིག་གསང་གསོལ་བཏང་སའྱི་ལྷ་ར་དེའྱི་ནང་ལ་ས་སྟེང་སྒང་དེར་ཚོགས་
ཀྱི་འདུག དེར་སྡྱིངས་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ཐོག་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག ཚ་བ་ཆེ་བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ས་འཐུས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མས་ཞུ་བབ་གཅྱིག་མཐུན་ཡྱིན་དུས། ང་རང་དངོས་སུ་ས་གནས་
མཐོང་བ་ཡྱིན་དུས་དེ་དགོས་མཁོའ་ི གནས་བབ་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། མཐོང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་སད་ནས་
ཕལ་ཆེར་ལས་གཞྱིའང་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཀུམ་རའོ་ཡྱི་འགོ་ལམ་གྱི་རོག་ད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཀུམ་རའོ་ཡྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་

ཅྱིག་མར་སྙན་གསང་གནང་སོང་། གནང་བའྱི་ནང་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཛ་དག་ཤོས་དེ་གང་ཡྱིན་སྔོན་ལ་མཛུབ་མོ་ཚུགས་དང་ཟེར་

དུས། ད་ལྟ་སོ་ལན་ཁུལ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་མ་ཐོབ་པར་ཁ་འཐོར་ནས་ལྷག་ཡོད་པའྱི་དུད་ཚང་བཅུ་གངས་ཤྱིག་ང་ཚོས་ཀུམ་རའོ་
ལ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་ཚོའྱི་སྡོད་ཁང་དེ་ཁང་པ་རྱིང་པ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་སྔ་མྱི་སྡོད་མཁན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་

ནས་ཁང་པར་ཆར་ཆུ་མ་ཚོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕྲད་འདུག སོང་ཙང་ཛ་དག་ཤོས་དེ་དེ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། ང་
ཚོས་སྔོན་ལ་ཛ་དག་ཤོས་དེ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་འབུམ་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ལས་འཆར་བས་ཏེ་ལས་འཆར་དེ་

ས་གནས་སྒང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རོགས་ཚོགས་ཀང་ས་གནས་རང་གྱི་སྒང་ལ་བཞུགས་བསྡད་ཡོད། དེ་ནས་འགོ་ལམ་དེར་
འབུམ་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ཀྱི་རྩྱིས་འགོའ་ི ནང་ལ་བླུགས་རྒྱུར་བསམ་བློ་གཏོང་བཞྱིན་
ཡོད་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་མང་བ་ཞྱིག་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་

ནས་གནང་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གང་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་
གསུངས་སོང་། རྩ་བའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རྒྱུན་གོན་དང་ལམ་སྟོན་དེ་ཆ་ཚང་

དབུས་རང་ནས་ལས་བཞག་པའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་བཏང་ནས་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་
ཙམ་ཐོན་གནང་སོང་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟ་འདྱི་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་སོང་ཞེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་དམྱིགས་
བསལ་ལྷག་མ་སོང་ཡང། ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐོག་ལ་རེས་མ་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཕལ་ཆེར་སྔོན་རྩྱིས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་སོང་བས།

དེ་ཕྱིར་བཤོལ་བས་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེ་ངས་ཀང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤེས་མ་སོང། སོང་ཙང་དེ་བསྐྱར་དུ་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ལན་གསལ་པོ་འབུལ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་བརྒྱད་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ་ནས་མར་བཀའ་ལན་འད་གང་ཕེབས་ཡོད་དམ་ཞེས་པ་

དེར་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ལན་ཕེབས་ཐུབ་མ་སོང། ཕེབས་པའྱི་མཚམས་ལ་ང་ཚོས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལ་
འབེལ་ཡོད་ལས་གཞྱི་ཁོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནང་ཕོགས་གང་འདུག་ཆ་ཚང་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།

དེ་ནས་ས་ཁུལ་ཁ་འཐོར་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་ཚོ་སུད་ཊར་ཚོང་རྒྱག་དུས། སྡོད་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དང་། ཨོ་རྱི་ས་ལྟ་བུའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་སྟོང་པ་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ Apartment བསྐྱོན་ནས་

མཐུན་རྐྱེན ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རེད ་དམ་ཞེས ་ཕལ་ཆེར ་བཀའ་འདྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག ་ཡྱིན ་པ་འད། སོང ་ཙང་ཨོ་རྱི་ས་ལ་ང་ཚོ ས ་
Apartment བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སུད་ཊར་འཚོང་མཁན་ཚོ་ཨོ་རྱི་ས་ལ་སྡོད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག ་པ་མྱི་

འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔད་ཞྱིབ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཀ་སྦུག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རོག་དའམ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་རེད། རྩ་

བའྱི་རྒན་གསོ་ཁང་དང་ཡྱིག་ཚང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ས་སྟོང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐོག་མ་ཁོང་ཚོས་མ་ཎྱི་ལྷ་ཁང་གྱི་སྒང་ལ་རྒྱག་ཆོག་
པ་གྱིས་ཞེས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་དུས། མ་ཎྱི་ལྷ་ཁང་གྱི་སྒང་ལ་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ས་གནས་

རང་ནས་དགག་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། དེ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་རེད། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ང་ཕར་བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་ཀྱི་ལགས་རྱིའྱི་
ཁ་ཐུག་དེར་ས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཁོ་རང་ཚོས་འདོད་པ་བེད་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་གྱིས་ཀང་ས་ཆ་དེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ས་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་

ཁོ་རང་ཚོར་དེའྱི་ཐོག་འཆར་རྩྱིས་ཤྱིག་བཟོས་ཏེ་ཡར་སྙན་གསང་ཞུས་ཤོག་ཅེས་བཀའ་མངགས་ཞུས་བཞག་ཡོད། དེ་འབོར་
མཚམས་ལ་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་བབ་སྐོར་ལ་ངས་གནས་རྱིམ་མར་ཕབ་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། དེ་སྔ་གནས་རྱིམ་

འཕར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བར་ལམ་ང་ཚོར་ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཕྲད་སོང་ཞེས་སྙན་

གསང་ཞུས་པ་ལས་བཀའ་ཤག་ལས་ཐོག་འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་གནས་རྱིམ་ཕབ་པ་དེ་འད་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཕབ་རྒྱུའྱི་
ཚབ་ལ་ང་ཚོས་ཡར་སྤར་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མྱི་དེ་ཚོའང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་པར་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་རྱིམ་པས་དེ་ལྟར་གནང་རྒྱུར་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་གནས་ལ་ལས་དོན་འཐུས་ཁ་མ་ཚང་བའྱི་རྱིག ས་ལ་སྱི་ ཡོངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན ་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས ་

བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། ས་གནས་འཐུས་ཁ་མ་ཚང་བའྱི་ས་ཁུལ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞེས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བས།

རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་བཞག་པ་དེ་འདའང་ཡོད། རེ་ཟུང་སྒང་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་བཞག་པ་དེ་འདའང་ཡོད། སོང་ཙང་དེ་
ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཟུར་དུ་སྙན་གསང་ཞུ་ཆོག་པར་
གྱིས་ཞེས་དེ་རྱིང་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐེར་འདོན་གནང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ལས་བེད་གནས་སྤོའ་ི སྐབས་ལ་འདེམས་ཀ་སད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག དེ་ད་ལྟའང་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རང་སྡོད་

ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང། དེ་སྐབས་རེ་གནས་སྟངས་གནས་སྟངས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འད་ཡོང་

གྱི་འདུག སྐབས་སྐབས་ལ་རེ་ཟུང་གྱི་སྒང་ལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལས་ཡང་ཁོ་ལམ་ལུགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་ཏེ་སུ་གནས་སྤོར་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་ཀང་ཁྱེད་རང་དེར ་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས ་འདྱི་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་རྩ་བ་ནས་ཡོད ་པ་མ་རེད། Case Case ཡྱི་སྒང་ལ་
སྐབས་སྐབས་དེ་འད་བཀའ་འདྱི་གནང་དགོས་པ་རེ་ཟུང་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག

ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་ཕབ་པ་དང་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ལ་བསྐོ་གཞག་བས་པ་དེ་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་

དམྱིགས་ནས་གནས་རྱིམ་མར་ཕབ་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་དྱིས་སོང། དེ་འད་ཅྱི་ཡང་མ་རེད། གནས་རྱིམ་ཕབ་པའང་མ་རེད།
དཔེར་ན་ད་ལྟ་མོན་གོ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་སོང་། རྩ་བའྱི་ཁོ་རང་ལའང་སྐད་ཡྱིག་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་

ས་གནས་དེའྱི་ནང་འཚར་ལོང་བྱུང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བསྡད། དེའྱི་ཡུལ་མྱི་དང་དཔོན་རྱིགས་ཚང་མའྱི་མཉམ་དུ་
འབེལ་བ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས། མཉམ་འབེལ་གྱི་དྲུང་ཆེ་གནང་བའྱི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་ཡང་གང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་

མཁན་ཞྱིག ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས ་གོང་དུ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས ་
གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། མ་གྱིར་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རག་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་རང་སྔ་འཕྲོས་གོ་ཆོད་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ཏེ་བསྐོ་གཞག་བས་པ་ཡྱིན།

དགོངས་དག དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དྱི་བ་དེ་ལྷག་བསྡད་འདུག བས་ཙང་ཨོ་རྱི་ས་ལ་ས་ཞྱིང་

བེད་སོད་བེད་རྒྱུ་དང་། ནང་ལ་མྱི་སྡོད་མཁན་མེད་པ་དང། ཁང་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་སྟོང་པ་ཆགས་བསྡད་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་

བེད་སོད་བེད་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་བདག་དབང་སྐོར་ལ་ག་རེ་གནང་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་རེད་འདུག དེ་ང་ཚོས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་

བཟུང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་མཁན་ཁག་གཉྱིས་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་གཞུང་འབེལ་འོག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཕྱིན་བཞག་པ་གཅྱིག་དང་། གཅྱིག་རང་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་ཕྱིན་བཞག་པ་བས་ཏེ་ཁག་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། རང་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་ཕྱིན་བཞག་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལོ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཚུར་མ་ལོགས་པ་
ཡྱིན་ན། ས་ཁང་རྩྱིས་བཞེས་ཏེ་ཡར་ལེན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་དེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་ལས་འཆར་གྱི་

ཐོག་ནས་ཕྱིན་པའྱི་གཞྱིས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་ད་ལྟ་སྡོད་ས་དེ་ལས་གནས་བབ་ཡག་པ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཆུང་བ་དེ་གོད་

ནས་ཆེ་བ་དེ་འཛིན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་
ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུ་དེའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ས་གནས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་ས་གནས་ཚང་མའྱི་ནང་བཙུགས་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཕ་གྱིར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་
གོག་ཡང་ཡང་ཤྱི་འགོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག དཀའ་ངལ་རྩག་རྩྱིག་རྱིགས་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ངའྱི་རེ་བསྐུལ་

རང་ཡྱིན། རེས་མ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གོག་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། གཅྱིག་ཁང་པ་ལ་རྩྱི་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་

དུ་དངུལ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལ་མར་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ནས། ལས་དོན་ཆེ་ཁག་མ་འགྲུབ་
པ་དེ་ཚོ་ས་གནས་ནས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། རྩག་རྩྱིག་གྱི་རྱིགས་ཁ་སང་ཉྱི་མ་གཉྱིས་
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ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་གོག་ཤྱི་སོང་ཟེར་བའྱི་རྱིགས་དང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བསེབ་སྡོད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་
དང་ཚང་མ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་མྱི་དགོས ་པ་བས་ཏེ་རེས ་མ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
བཞེས་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཕ་གྱིར་ལམ་ཟུར་དུ་ཡོད་པའྱི་གོང་སྡེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཨར་འདམ་བཏྱིང་གྲུབ་འདུག གོང་ཚོ་འགའ་ཤས་

ལ་བཏྱིང་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། རྩ་བའྱི་ཕ་གྱིར་ཀེམ་བཞྱི་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་འཇྱིག་མེད་རྱིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་བཞེས་

ནས་ཁོང་སྐུ་སྒེར་རང་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་མ་རེད། དེ་ཀེམ་སོ་སོའ་ི རྱིན་པོ་ཆེ་དང་འབེལ་བ་ཡག་
ལོས་དང་དོན་དག་ཡོང་མ་ཡོང་དེ་འད་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་གཞུང་འབེལ་གྱིས་འཆར་གཞྱི་སྱིག་སྟེ་ Camp འགའ་
ཤས་ལ་བཏྱིང་། འགའ་ཤས་ལ་མ་བཏྱིང་པའྱི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་ནས་ཝ་ར་ན་སྱི་དེ་རྩ་བའྱི་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཆགས་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་གྱི་སུད་ཊར་ཚོང་པ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་སོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་འཐུས་ལ་སྐབས་རེ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ས་

འཐུས་སྒང་ལ་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་བོད་གཞུང་སྔོན་རྩྱིས་རང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ནས་འཆར་རྩྱིས་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་
ན་མར་གནང་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འཆར་རྩྱིས་ནང་ལ་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རེད།

རྡོ་རེ་གདན་ལ་བོད་མྱི་ཚོས་ Voting Card འོས་བླུགས་རྒྱུའྱི་ལག་འཁྱེར་དེ་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་གསུངས་

པ་དེ་རེད། Voting Card དེ་བཟོ་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་ཡང་གསུང་ཐུབ་

རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ལག་འཁྱེར་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། དེར་བཀའ་

ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དགག་བ་ཅྱི་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་སོ་སོའ་ི འདོད་མོས་རང་རེད་མ་གཏོགས། གལ་སྱིད་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་
གསུང་པ་ཡྱིན་ན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་བཅར་ནས་འདྱི་འད་འདྱི་འད་ཡྱིན་ཞེས་ NOC དགག་བ་མེད་གསུང་བའྱི་ཤོག་

ལྷེ་ཅྱིག་ལེན་དགོས་པ་རེད། དེ་འཁྱེར་ནས་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ S.P ཡྱིག་ཚང་དུ་ཕྱིན་ནས་ R.C དེ་ཡར་ surrender རྩྱིས་འབུལ་
ཞུས། དེ་ནས་བདེ་སྲུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་འཁྱེར་བཟོ་དགོས་པ་རེད། དེ་བཟོས་ནས་འཕྲལ་ཕུགས་གཉྱིས་ལ་ཁེ་ཕན་
ག་རེ་ཡོད་མེད་དོ་བདག་སོ་སོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འོས་

བླུགས་རྒྱུའྱི་ལག་འཁྱེར་བླངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁེ་བཟང་གང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་
ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ང་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་སྐབས་སུ། ཁེ་ན་ཌ་ལ་གཞྱིས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཚར་བ་དང་།

དེ་འད་བའྱི་གཞྱིས་མྱི་ཕར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཀྲུ་ཀྲྱིན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཁ་འཐོར་གྱི་བོད་མྱི་དེ་ཚོ་མར་མེའུ་དང་ཏྱི་ཛུ་ལ་ཡོང་འདོད་
ཡོད་པའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་མར་གཞྱིས་སྤོ་བ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་ངས་སྔོན་མ་ཞུས་མོང་། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་དེ་ལྟར་བརེ་པོ་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཀྲུ་ཀྲྱིན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་མར་མེའོ་སོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྤོ་འདོད་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཚང་ག་
ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ། དེ་བཞྱིན་སྤོ་འདོད་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཚང་ཆ་ཚང་མར་ས་གནས་ལ་སྤོས་ཀང་སྤོ་སའྱི་ས་ཆ་དེ་འདང་ངེས་

བཞྱིན་པ་ཡོད་དམ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མར་སྤོ་ཡོང་དུས། ཁང་པ་རག་པ་ཙམ་མྱིན་པར་ཁོ་རང་ཚོར་འཚོ་རེན་གྱི་ཞྱིང་ཁ་སོགས་
རག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྔོན་མ་མེའོ་ལ་མྱི་ཚང་འགའ་ཞྱིག་སྤོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚང་དེ་ཚོ་
མར་སྤོས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཁང་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། འཚོ་རེན་གྱི་ས་ཞྱིང་སོགས་མེད་བསྡད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་དབང་གྱིས།

མར་སྤོས་ཀང་རྱིགས་གཅྱིག་ཡར་ལོག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བསྡད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་མར་སྤོས་པ་དེ་ཚོ་ལ་འཚོ་
རེན་གྱི་ས་ཞྱིང་དང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐལ་བ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁེ་ན་ཌ་ལ་སྤོས་ཚར་བའྱི་མྱི་གངས་ཤྱིག་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ངས་

དེའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ཁེ་ན་ཌ་ལ་ཕར་འགོ་ཚར་བའྱི་མྱི་གངས་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཚུར་ལོག་བཞག་པ་དེ་འད་བྱུང་
ཡོད་དམ་མེད། དེ་འད་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དྱི་བ་
དེ་ག་རང་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས།

དེ་ནས་སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་སྡོད་ས་མེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཚང་མང་

པོ་ཞྱིག་ལ་སྡོད་ཤག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་བསྡད་པ་དང། སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ལྱི་ལྱི་གོང་སྡེ་དངོས་སུ་བརྒྱབ་ཐུབ་
པ་དང་བརྒྱབ་ཐུབ་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས། མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཐོང་བཞྱིན་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་སགས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ས་གནས་ཁག་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དེ་ལ་བརེན་ནས་རེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཁེངས་ཏེ། ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་པ་འད་རུབ་ནས་སོ་སོར་གངས་
ཀ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་གངས་ཀ་ཐམས་ཅད་ནང་སྱིད་དང་དབུས་ལ་འབོར་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རེད། ལྷོ་ཕོགས་དང་ད་

རམ་ས་ལ། ད་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་དང་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་འབོར་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་ནས་ག་སྱིག་ཅྱིག་གང་ལ་གང་

འཚམ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཡང་ཅུང་ཙམ་མགོགས་
པོ་དང་གོམ་པ་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་སྤོ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་ མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན།

ངས་གོང་དུ་ཚོར་བའྱི་ཆ་ནས་ཞུས་ན། ཁོ་ཚོ་ཕར་ལ་བསྡད་སར་དམའ་མཐའ་ལའང་ས་ཆ་ཞྱིག་རག་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་སྡོད་སའྱི་ད་རམ་ས་ལའྱི་རྒྱ་ལམ་གཡས་གཡོན་གྱི་ཐོག་ཆར་པ་ཞྱིག་

བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆར་ཆུ་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འདའྱི་འོག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ། སྱིར་བཏང་
གྱིས་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཀང་གསུང་སོང། རྩ་དོན་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཤུགས་གཞན་ལས་ཆེ་བ་ཞྱིག་གནང་

བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ཤྱིག་འདྱིར་ཚོགས་བསྡད་ཡོད་པ་འདྱིར་དོ་སྣང་གནང་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ང་རང་ལ་རྒྱུས་ཡོད། བས་ཙང་ང་

ཚོས་འདྱིར་སྐབས་སྐབས་ལ་ས་ཡྱི་སྒང་ལ་རྩྭ་སྐྱེ་དང་མ་སྐྱེ་ཡྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རོགས་པ་རག་དང་མ་རག་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། ཡོད་
བསྡད་པའྱི་ཁང་པ་ལ་ཐྱིག་པ་རྒྱག་པ་དང་། དེའྱི་མཚོན་ཁ་ཡལ་བསྡད་པ་ལ་དཀར་རྩྱི་བྱུག་རྒྱུ་ལྟ་བུའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་བསྡད་དུས། ཁོང་ཚོ་ཕར་ཕོགས་ལ་དང་པོ་དཀར་རྩྱི་བྱུག་ས་དང་ཐྱིག་པ་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཁང་པ་ཕར་ཞོག

མཐའ་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་སའྱི་ས་ཆ་ཙམ་ཡང་མེད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོ་ལའང་

ཏན་ཏན་ཐུགས་ཚོར་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཏོག་ཙམ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་
བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག

སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཀང་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་ལག་པ་འཆང་དུ་འགོ་

དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་དན་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དངོས་སུ་ས་ཆའམ་ཁང་པ་

ཞྱིག་མ་རག་པའྱི་སྔོན་ལ་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ཞྱིག་བཟོས་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ངོ་བོར་ཚུར་ནང་
སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས། གཞྱིས་ཆགས་སམ་བརྒྱ་ཤོག་ཅྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་བཙུད་ནས་ལྟ་རོགས་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་

ན། ཡང་སྐབས་སྐབས་ལ་དེའྱི་ནང་ལ་དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ད་རམ་ས་ལ་དང་། དེའྱི་ཉེ་འཁོར་ན་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ། ཁོ་རང་ཚོས་སྱིག་

འཛུགས་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ་ཐོ་གཞུང་ཡར་བསྐུར་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་ད་རམ་ས་ལར་ ༦༠༠ ཙམ་ཞྱིག་དང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ལ་ ༡༩༢
ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ི ལུགས་ལ་ཕར་འདེད་འགོ་དུས། རྐང་པ་གཉྱིས་བཙུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྡད་ཡོད་

མཁན་ཏན་ཏན་ངས་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དང་པོ་
ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་སྔོན་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ཡར་ངོས ་

བཞེས་གནང་ནས། དེའྱི་སྒང་ལ་ལྟ་རོགས་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཐོ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་རེད་འདུག་གམ། ཡང་ན་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རེས་མ་ཁང་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོག ས་ངེས་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་དམ་མ་རེད།
དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་གནང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་བསྡད་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱ་ལམ་དེའྱི་སྒང་ལ་

དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསགས་བཞག་པ་དེས་ཟླ་རེའྱི་ཁང་པའྱི་ག་ཆར་འདང་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་དེ་དང་དེའྱི་ཁང་རྱིན་ཟས་

རྱིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡར་འཕར་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག གཞྱི་གཅྱིག་ནས་བཤད་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་
གཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་དེ་འདའྱི་སྐྱོན་ཆ་དེ་ལྷག་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་དངོས་ཡོད་
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གནས་ཚུལ་གྱི་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས།

གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ངོས་བཞེས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚོར་ཁང་དོད་ལྟ་བུ་བརྒྱ་ཆ་ཡང་ཕྲན་
བུ་ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལའང་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག ཡར་ཞུ་མཁན་

རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ཏེ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལྷན་ཁང་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིག་འཛུགས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བདེ་སྡུག་

གྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་རུ་ཡོང་མཁན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གཤྱིས་ཀ་ཟེར་ནའང་རེད། བཤད་སྟངས་མ་ཤེས་པ་ཟེར་ནའང་རེད། དེས་
རྐྱེན་པས་བདེ་སྡུག་ཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ག་རེ་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་
ཀྱི་འདུག དཔེར་ན་སོ་སོ་ལ་ཐོབ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཐོབ་ཕྱིར་བདེ་སྡུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་

ནས་དེ་འད་ཞྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ཉེན་ཁ་འད་བཟོ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་དེ་འདའང་འདུག གང་ལྟར་བདེ་སྡུག་གྱི་གནས་
སྟངས་ཞུ་མཁན་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་བདེ་སྡུག་ཞུ་རྒྱུ་དེའང་ཞུ་ཤེས་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གེང་ཙམ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་

ལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག ན་ནྱིང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས། ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་ལྷོ་གཞྱིས་ཆ་ཚང་

གྱི་སྱི་མོས་མྱིན་ནའང་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་ཁོ་རང་ལ་ནུས་པ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནས་བབ་འདྱི་སྒང་ལ་འཇོག་ཐུབ་
པ་གནང་རོགས་ཞེས་དགོན་པ་དང་གྲྭ་ཚང་། གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་

རེས་སུ་སྱིར་བཏང་གྱི་འགོ་ལམ་སྡོད་ལམ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་ནའང། ད་དུང་ཡང་ལྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དགོན་པ། གྲྭ་ཚང་།
སེར་སྐྱ་མྱི་མང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཐུགས་འདོད་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ལ་བཞག་ཐུབ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་

ཕལ་ཆེར་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་སྙན་ཞུ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྒང་ལའང་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་བཞྱིན་མོན་གོ་ས་གནས་ཀྱི་གཞྱིས་འགོ་བསྐོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་བསྡད་སོང། ང་རང་

དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དེའྱི་སྒང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་
གྱིས་མང་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བྱུང་། དེའྱི་སྔོན་ལ་ང་ཚོར་གཞྱིས་

ལས་ཁང་གྱི་གཞྱིས་འགོ་འཕོས་མ་འཕོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ངས་ཞུ་དགོས་པ་མ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་
རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ནུས་པ་ལྡན་མཁན་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྒྱུས་ཡོད་སོང་ཙང་། ཁོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་
གྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པའྱི་གྲུབ་འབས་ང་རང་ཚོ་ས་གནས་རང་ནས་མཐོང་བསྡད་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ས་

གནས་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་དེ་དག་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་བསྡད་པ། འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཉེར་ལེན་
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ལས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་

ཏོག་ཙམ་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོང་དང་འབེལ་བ་བརྒྱུད་ནས་དཀའ་སེལ་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་
གཞྱིས་འགོ་སྔོན་མ་རྣམ་པ་ཚོས་ཁོ་རང་ལ་ལས་ཚོད་འད་ཞྱིག་བས་ཏེ་ནུས་པ་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད།

ངར་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དེ་ཡང་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུར་
ཕན་ཐོགས་མེད་དམ་བསམ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་ལ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དུ། ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིགས་སོང་

བརྡར་གྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཕན་ཐོགས་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ལྷག་
པར་དུ་ལས་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ལས་རྱིགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱི་ལྟར་སྤེལ་བཞྱིན་པ་དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་

འོས་པ་ཞྱིག་དང། དེ་དང་འབེལ་ནས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། དེ་འད་བའྱི་ལས་རྱིགས་ནང་དུ་ཞུགས་བསྡད་པའྱི་མྱི་དེ་
ཚོར་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་དང་། ལས་མེད་དེ་འད་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་གཅྱིག་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་སོ་སོ་ལ་ལམ་ཁ་ཅྱིག་
རག་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་གཅྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་བས་ཏེ་སྱི་

ཚོགས་ནང་ལ་ནུས་པ་ཅུང་ཙམ་ཐོན་བསྡད་པ་དེ་དག་ལ་གཟེངས་རགས་འད་སོད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་སྟོན་ཐུབ་ན་ཡག་
པོ་ཡོད་ས་རེད། ངས་འདྱི་ཞུ་དོན་དེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་རང་ངོས་ནས་དེ་འདའྱི་བསམ་

ཚུལ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་ལ། སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོར་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་རག་བསྡད་པ་ནང་བཞྱིན། ལས་རྱིགས་དེ་ཚོའྱི་
ཐོག ་ནས་ཏོག ་ཙམ་ནུས་པ་ཐོན་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དེ་འད་བའྱི་གཟེངས་རགས་ཞྱིག ་རག་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་དག་དེ་ཚོར་སེམ ས་

ཤུགས་སྐྱེ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཇྱི་བཞྱིན་ལས་མེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་དེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་དང་ནུས་པ་ཡོང་བར་

ཕན་ས་རེད་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་འདུག་ལ། ངས་ཀང་དེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། བས་ཙང་དེའྱི་
ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ང་དང་ངའྱི་ཕག་སེལ་གཉྱིས་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་ཁག་འགའ་ཞྱིག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གཟྱིགས་སྐོར་ལ་ཕྱིན་ནས།

མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་འདྱི་ལྟར་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་
སུ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལས་བསྡོམས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱི་ནས་སྐྱོར་གྱི་མྱིན། སང་ཉྱིན་ལས་བསྡོམས་
ཕུལ་བ་དེ་དག་ལ་དགོངས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བཞེས་ཡོད་མེད་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་རེས་སུ་གོས་ཚོགས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་ཆོག་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐད་ལ་བགོ་གེང་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་པོ་ཞྱིག་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསུངས་སོང། དེ་ཚོར་བསྐྱར་

ཟློས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ལྟར་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ ཨོ་རྱི་
སའྱི་ས་གནས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བེད་སོད་བེད་རྒྱུ་ལག་བསྟར་ཐོག་ལ་གསུངས་གནང་སོང། དེ་ཡང་ས་ཁང་
སྱིག་གཞྱི་གོས་ཚོགས་ལ་སེབས་པ་ནས་བཟུང་གོས་ཚོགས་ནང་མུ་མཐུད་ཆ་ཤས་ལེན་པ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་དེ་གཏན་འབེབས་

ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ལག་བསྟར་ལ་ག་ཚོད་འཁྱེར་ཐུབ་མྱིན་སྟེང་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་སྐབས། དེ་སྔ་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་
ནས་རེད། སྐུ་ངལ་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ལབ་ནས། རྱིམ་པས་བསྐྱར་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལག་
བསྟར་ག་ཚོད་ཁེལ་ཐུབ་མྱིན་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

ས་གནས་ཆུང་ཆུང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་ཀོ་ལྱི་གལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། མྱི་གཅྱིག་འགོ་བ་ཡྱིན་ཡང་ཡར་བསྡུ་རྒྱུའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག སྔོན་མ་ཡང་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ནང་མྱི་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན། ཁང་པ་དེ་ མྱི་
ལ་ཁང་ག་བཏང་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མ་བཟོ་བ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ལོག་ཀ་རེད། དེ་བཟོ་

བའྱི་སྐབས་ལ་དགོངས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་པ་རེད། བཟོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལག་ལེན་ཁེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་
དགོས་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་དེ་ལག་ལེན་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁོང་ཚོ་ལ་འགན་ག་ཚོད་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ། ང་ས་གནས་རང་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ངའྱི་ལོ་བཅུ་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཐོ་ལེན་བས།

དཔེར་ན་ཉེ་ཆར་ང་རང་ Camp ལ་ལྔ་ཁང་ ༣༢ ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ལྔ་ཁང་ ༡༥ ལོ་བཅུ་ལྷག་སྟོང་པ་ལྷག་སོང། ཁང་པ་ཁ་
ཤས་ཉྱིལ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་ང་ཡར་མ་སེབས་སྔོན་ལ་དེ་ཡང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་གོང་ལ་ལྔ་ཁང་ ༣ མྱི་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་ལ་གནང་འདུག་མ་གཏོགས་དེ་ལྟར་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་བསྡད་ས་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་
ཤས་ལ་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཡོད་ནའང་བདག་པོ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ལྷག་འདུག ནང་སྱིད་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་

ནའང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མྱི་འད་བ་ལ་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་མེད་པ། གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཐོག་
ལག་ལེན་ནན་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་གོང་གྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་ནས་ལན་འདེབས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་ I མངའ་སྡེ་དེ་ལ་

ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་མངའ་སྡེ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་སའྱི་ས་གནས་དེ་ལ་

དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་གསུང་གྱི་འདུག སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ལ་གན་ཡྱིག་འཇོག་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གན་
ཡྱིག་འཇོག་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ། གན་ཡྱིག་
འཇོག་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དེ་འགྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ས་སྟོངས་མང་པོ་ལུས་བསྡད་པའྱི་ནང་ལ་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་མ་ཐུབ་ནའང་ཤྱིང་སྡོང་འདེབས་ལས་ཀྱི་གནད་

དོན་ཅྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི སྱིད་བྱུས་དེ་ཡག་པོ་བས་ཏེ་ལྟ་ཡོང་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ཤྱིང་
ནགས་འདེབས་བཙུགས་ཐོག་ལ་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་
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འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ནས་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་འོག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སྡོད་

མཁན་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་རག་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མྱི་མང་ལ་མར་མཐུན་རྐྱེན་འདྱི་དང་འདྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྱིལ་བསགས་གནང་བ་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་དེར་བསྡད་པའྱི་རྱིང་ལ་མཇལ་མ་སོང་། ང་མེད་པའྱི་སྐབས་
ལ་གནང་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ན། ཇྱི་ལྟར་ཞུ་དགོས་མེད་སོགས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་ཞུ་རྒྱུར་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས ་ནས་འགན་

འཁུར་ནས་མྱི་མང་ཚོར་གཏན་འབེབས་འདྱི་དང་འདྱི་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཁྱིམས་སྱིག ་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མེད་དང་། དེའྱི་
བརྒྱུད་ནས་རག་རྒྱུའང་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མྱི་མང་ལ་དྱིལ་བསགས་ཡག་པོ་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་དཀའ་ངལ་

ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་
གནང་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་གནང་བ་དེ་ཚོར། ཁོ་རང་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་

ནས་ཉམས་མོང་གང་བྱུང་བ་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། Evaluation གནང་ཡོད་

དམ། ད་ལྟའྱི་དུས་འདྱིར་ས་གནས་ཁག་ལ་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་བཏང་བ་མཐོང་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་འདས་པའྱི་ལོ་
ཤས་རྱིང་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་པ་དང་འཇོན་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་བུད་མེད་ཚོ་
མར་ཕེབས་ཏེ་དཀའ་ངལ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་

གནང་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་དང་གང་འཕྲད་སོང་། དཀའ་ངལ་དེ་ལ་གདོང་ལེན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་བལྟས་ཡོད་
དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འགའ་ཤ ས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།

སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ལས་ཀ་བས་ནས་བསྡད་མོང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སུ་ཡྱིན་
ནའང་གཞུང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ནས་བསྐོས་བཞག་པ་དེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགན་ཁུར་མཁན་བགེས་པ་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།
བས་ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་ཟམ་པ་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལས་བེད་ཚང་མར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཉམས་མོང་གསག་རྒྱུའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་རེད། མྱི་མང་
མཉམ་དུ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་མགོ་འཚོས་རྒྱུ། དེ་ནས་ཡར་ཡོང་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཕག་ལས་

གནང་བ་ཡྱིན་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། མྱི་མང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
བས་ཙང་ད་ལྟའྱི་གཞུང་ཞབས་ཁག་ལ་ཉམས་མོང་གསག་ས་དང་། སྡྱིངས་ཆ་ཡག་ཤོས་དེ་ས་གནས་ཁག་ལ་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་

གཟྱིགས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་གོ་སྐབས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་མུ་མཐུད་ནས་གཞུང་གྱི་
ལས་བེད་ཚོས་འཇོན་གྱི་རེད་ལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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དེ་ནས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། སྐུ་ངོ་བཀའ་བློན་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་སོང། ང་རང་

ཚོའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ས་གནས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ལས་བེད་དེས་གནས་རྱིམ་དེ་ལ་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་
གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། བས་ཙང་གནས་རྱིམ་དེ་ཡར་སྤར་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་འབོད་

བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ས་གནས་ཆེ་ཁག་དེ་འད་ཡྱིན་ན། གནས་རྱིམ་དེ་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་ལ་འཇོག་དགོས་འདུག
ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ལ་དྲུང་འཕར་གཉྱིས་གསུམ་བཞག་གནང་འདུག ས་གནས་ཆེ་ཁག་དེ་དག་ལ་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་

ཡོད་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་
རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཉེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་དུས་འགངས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་

ཕར་ཕེབས་རྒྱུ་དང་ཚུར་ཡོང་བེད་ཀྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་འདྱི་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། Return
visa དང་ exist permit དེ་ཚོ་ཚང་མ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ online དགེངས་དགོས ་པ་རེད་ཅེས ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག ་ས་

གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཁ་སང་ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་
ང་ཚོ་མོན་གོ་ལ་འགོ་དུས་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སོགས་ལ་ད་རྒྱ་བེད་སོད་གཏོང་མྱི་ཐུབ་མཁན་སོགས་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། སྔོན་མ་ཕར་འགངས་གནང་རྒྱུ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དེ་འདའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
གཅྱིག་བཙུགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་དེའྱི་རྱིགས་དེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
བཞེས་ཤྱིག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞྱིག་ལ། ཉེ་ཆར་ང་རང་ས་གནས་མོན་གོ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་དགོན་པའྱི་འཁྱིས ་ལ་

དངུལ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་དེའ་ྱི ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ཡྱིན་དུས། དེར་གཞུང་འབེལ་གྱི་
ཐོག་ནས་བོད་པ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་འཇུག་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྐད་ཡྱིག་མ་

ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ང་ལ་སྔོན་མ་ནས་བཤད་མཁན་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག བས་ཙང་དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་སྔ་ང་རང་སོ་སོའ་ི ས་གནས་ལ་མཉམ་འབེལ་

གྱི་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་རང་གྱི་ས་གནས་རང་ལ་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དེ་ལ་ཡང་མྱི་མང་པོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཡོད་དུས། ང་ཚོ་དངུལ་ཁང་དེའྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེར་བཅར་ནས། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་དེར་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་དང་ས་གནས་འགོ་

འཛིན། མཉམ་ལས་སོགས་དངུལ་འཇོག་མཁན་ཆེ་བ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཞུས་ཏེ། ང་ཚོའ་ྱི མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་སྐད་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་
དུས། དེ་ང་ཚོས ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས ་ཞལ་བཞེས ་གནང་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་བོད་པ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གཅྱིག ་

གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྦེལ་ཀོབ་དང་ང་རང་གྱི་ས་གནས་ལ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་

ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཤྱིག་ལ་ཕག་ལས་ཀང་རག་འགོ་ཡྱི་རེད། རེས་སུ་ཚོང་ལ་འགོ་དུས་ནང་ལ་ལྷག་པའྱི་རྒས་
འཁོགས་རྒྱ་གར་སྐད་མ་ཤེས་མཁན་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་འགོ་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་
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པ་རེད། དེ་ཚོས ་མར་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་དེ་ཚོར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་
གཅྱིག་འཇོག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་འདྱི་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དེ་དུས་འགྱིག་སོང་བསམ་སོང་ཡང་ད་ལྟ་

སྐུ་ངོ་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོང་དུས། ངར་དོགས་པ་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ན་ནྱིང་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་
སྐབས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་དངུལ་འབོར་ཡང་ཆེན་པོ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་

འདུག ང་རང་གྱི་དན་གསལ་ལ་འབུམ་ ༡༥༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དེའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང།
དེ་ག་དུས་གནང་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའམ་བཅུ་པ་གཅྱིག་ལ་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་དེ་དུས་ལན་འདེབས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་དུས། ཐུགས་ལ་ངེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་འཆར་གཞྱི་
མེད་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ད་ལོ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ Canada ལས་གཞྱི་འོག་ནས་མྱི་མང་ཕྱིན་ཚར་བ་དེ་ཚོའྱི་
ས་ཁང་རྱིགས་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཏྱི་ཛུ་དང་མེའོ་རུ་གཞྱིས་སྤོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་ཏེ་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད། གལ་ཏེ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་འདང་ངེས་སོད་ཐུབ་བམ། ཁོང་ཚོའྱི་འཚོ་རེན་འདྱི་གང་
འད་གནང་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གནང་སོང། སོང་ཙང་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ནས་མེའོ་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། མེའོ་ཡྱི་ས་ཆ་རྩྱིས་ལེན་

བཞག་པ་དེ། འཚོ་རེན་གྱི་རྩྱིས་གཞྱི་འདྱི་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་གཏན་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པའྱི་རྩྱིས་གཞྱི་འདྱི་ཏྱི་ཛུ་

དང་མེའོ་གཉྱིས ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས ་
ཆགས་ཐོག་མར་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁང་པ་དེ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བརྒྱབ་པ་མ་གཏོགས། གཞུང་གྱིས་དེར་འགོ་གོན་
བཏང་ནས་རྒྱག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ནས་མེའོ་ ལ་མཚོན་ན། བར་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ དང་ ༢༠༡༤

ནང་ལ། ང་ཚོས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་སོད་དེ་གང་ལྟར་ས་གནས་ཀྱི་གཞྱིས་ཁང་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ཐོག་བཀབ་ལགས་ཤོག་བརེ་

རྒྱུ་དང། ཤྱིང་གྱི་གདུང་མ་དེ་ཚོ་བརེ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་ཙམ་སད་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་
ལྷག་སད་དེ་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་བར་ལམ་མཇུག་སྱིལ་ཚར་བ་རེད། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་ཚར་བ་དེ་ཚོ་ཚུར་ལེན་པ་

ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འགོ་གོན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བཏང་ཡོད་སྟབས། ནང་ཁུལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རེན་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ཏྱི་ཛུར་ཆ་མཚོན་ན། ཁང་པ་ཆ་ཚང་ཁོང་ཚོས་འགོ་གོན་བཏང་ནས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་དུས། ཡང་ན་ང་ཚོས་ཁང་པ་ཚུར་རྩྱིས་

ལེན་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པའྱི་རྱིམ་པ་ཆ་ཚང་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། གུན་གསབ་འད་སོད་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་
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རེད། ད་ལྟ་མྱི་འབོར་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གངས་འབོར་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ང་ཚོས་ཟུར་དུ་ཞྱིབ་རྩད་བས་
ཏེ་འབུལ་ཆོག ་པ་གྱིས ། དེ་ནས་སེབ ས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་སྡོད་སའྱི་ཁང་པ་ག་འགྱིག ་པ་ཡྱིན ་ན། འཚོ་རེན ་གྱི་ས་ཞྱིང་ཐོག ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད།

Canada གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཕྱིན་རེས་ཚུར་ལོག་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། གོ་ཐོས་

བས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གཅྱིག་ཆང་ཚོད་མེད་འཐུང་སྟེ། གང་ལྟར་ཕར་ཕོགས་ལ་ལས་ཀ་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྱིད་བར་ཚུར་ལོག་ཡོང་བའྱི་སྐད་
ཆ་ཐོས་བྱུང། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོ་ས་གནས་ནས་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག་ཟེར་བའྱི་སྙན་གསང་ཞུས་པ་གང་ཡང་མ་

བྱུང་སྟེ། ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་མཇུག་གནོན་བས་ཏེ་རྩད་གཅོད་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང། སོང་ཙང་དེ་ཚོ་མར་བསྐྱར་དུ་རྩད་གཅོད་ཞུས་ཏེ་
ལན་གསལ་འབུལ་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན།

ད་བར་སྡོད་ཁང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ཀྱིས་གསར་སྐྲུན་གནང་ཐུབ་པས། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་བཀའ་

དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་གོམ་པ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་སྤོ་སྟེ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་ནྱི་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ལྟར་དེ་ག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཁ་འཐོར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་འད་མྱིང་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ཡོད་སྟབས། དེ་ཚོར་འཕྲལ་དུ་ཁང་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

ཆ་རྐྱེན་སད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང། དེ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་ངོས་ལེན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ ཡག་པོ་
འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད། འདྱིའྱི་ནང་ཁང་པ་སད་འོས་པ་

དང་མ་འོས་པ་སུ་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ། གང་ལྟར་ད་ལྟ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་བང་རྱིམ་ནང་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྷོ་སྱི་ནང་གོ་ཆོད་པའྱི་མྱི་དང་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་རེ་འདུན་བསྐོང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བ་

ལྟར། བཀའ་ཤག་ལ་བསྐྱར་དུ་སྙན་གསང་ཞུས་རྒྱུར། དགོངས་བཞེས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འབོད་སྐུལ་ནང་ལས་རྱིགས་གཟེངས་ཐོན་བྱུང་རྱིག ས་ལ་གཟེངས་རགས་འད་སོད་སོལ ་བྱུང་ན། མྱི་མང་ཚོ་

སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་དང་། ལས་གཞྱི་གསར་གཏོད་མང་པོ་ཡོང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོང་ས་རེད་ཟེར་བ་འདྱི། ང་ཚོས་རྱིམ་པས་
ཏན་ཏན་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་བསྐྱར་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། ཕྱིན་པ་ལྟར་

ལག་ལེན་ཇྱི་ཙམ་ཁེལ་མྱིན་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང། ད་ལྟ་ལག་ལེན་འདྱི་ཙམ་བསྟར་ཐུབ་པ་དང་། འདྱི་ཙམ་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་ཞུ་
རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དེ། གང་ལྟར་ས་གནས་ལ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད། ས་གནས་ནས་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་གང་ལ་གང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཧུན་སུར་ལ་ཆ་
མཚོན་ན། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ཁང་པ་ཆ་ཚང་ཁྱབ་བསགས་ཡོད་བསྡད་པ་ཁྱྱིམ་ཚང་སུམ་

ཅུ་སོ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་སྡོད་སའྱི་ཁང་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྩྱིས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དེ་ཚོའྱི་
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ཐོག ་ལ་ང་ཚོས ་ཧུན་སུར་རང་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར ་བ་རྣམས་ཁང་པ་གས་ཏེ་བསྡད་མཁན་ཡོད ་ན། དེ་ཚོར ་བ་གོ་
འགེམས་བགྱིས་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཡོད།

སྱིད་བྱུས་ནང་གསལ་ལ་ཤྱིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་བེད་རྒྱུ་དང། དེ་འདའྱི་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད་

དམ་ཞེས། རྩ་བའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཤྱིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་བེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཤྱིང་ནགས་
ལ་རྱིགས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། བཏབ་ཕོགས་པ་དང་མྱི་ཕོགས་པ། བཙོང་ཆོག་པ་དང་མྱི་ཆོག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
སྐབས། མྱི་ཆོག་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་བཞག་རྒྱུ་དང། ཆོག་པའྱི་ཤྱིང་ནགས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་འདེབས་འཛུགས་བས་ཏེ། ལོ་ལྔ། བཞྱི།
གསུམ། གཉྱིས། དེ་འདའྱི་མཚམས་ལ་ཚོང་སྒྱུར་བེད་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་དེ་བས་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།

ས་གནས་འགོ་འཛིན ་གྱི་སྱིད ་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྟོན ་འདྱི་དམྱིག ས་བསལ་གཞྱིས ་ཆགས་ལ་གནང་བ་བྱུང་མྱི་འདུག

གསུངས་པ་དེ། གང་འད་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་མེད་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྐབས་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ས་

གནས་སུ་མེད་པའྱི་སྐབས་ཁེལ་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་ཐོག་གསལ་བསགས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སྔ་ཕྱི་ང་ཚོས་ལམ་

སྟོན་ཞུས་ཡོད། ང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་སེབས་པའྱི་སྐབས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་དེ་དུས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་བས་ཏེ་བཀའ་མངགས་ཞུས་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་བསྐྱར་དུ་རྩད་གཅོད་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།

བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཏང་བ་ཚོས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། ཕལ་ཆེར་ང་རང་གྱི་ཤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། གང་

ཡྱིན་ཞེ་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཏང་བའྱི་བུད་མེད་རྣམ་པ་ཚོ་རྱིགས་གཅྱིག་ནྱི། གང་ལ་གང་ཙམ་དཀའ་ལས་རྒྱབ་ཏེ་ཕེབས་
མཁན་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་ནྱི་དུས་ཚོད་ཁྱོལ་ཙམ་བས་ཏེ། གོ་རྒྱུ་ཚོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པར་ཕེབས་མཁན་འདུག སོང་ཙང་དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ནང་སྱིད་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལེན་རྒྱུའྱི་ཁུངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ལེན་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞུང་ཞབས་ནང་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཚང་མ་ད་རམ་ས་ལ་རང་ལ་ལོ་མང་མ་ཡྱིན་པར། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་རེ་མོས་

ཐོག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་གསུང་པ་དེ། ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད།
འདྱི་ཚོ་རྱིམ་པས་རང་བཞྱིན་གྱི་བཀོད་སྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་མོན་གོ་ས་གནས་ནང་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་རེ་བ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ང་ཚོས་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཀོད་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་གོང་དུ། བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་འད། དངུལ་འབོར་དེ་ན་ནྱིང་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་
གཅྱིག་ཡོད་པ་འད། འདྱི་ཡོད་དང་མེད་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཐུབ་མ་སོང། འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཟུར་

དུ་སྙན་གསང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། རྩ་བའྱི་འདྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ཕལ་ཆེར་ལས་རྱིམ་འདྱི་དག་སེབས་
ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་ཕོགས་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་ཡྱིན་སྟབས། འདྱིའྱི་ཐོག་

ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུས་ན་བསམ་སོང། གཞྱི་རྩའྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་
འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་འདྱི་ཡང། M.Phil
བུད་མེད་ཐོག་སོབ་སོང་བེད་མོང་མཁན་ཁྱད་ལས་པར་བརྩྱི་ནའང་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐྱོན་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ལས་བེད་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་སྐྱོན་ཡོད་པ་
རེད། སོ་ཡོངས་ནས་སྡེ་ཚན་འདྱི་ཡོད་ཙང་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་
ལ། བུད་མེད་ལས་བེད་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་འདྱི། སྡེ་
ཚན་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ལྷན་ཁང་སྱི་ཡོངས་ལ་བུད་མེད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ལ། ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད།

དཔེར་ན་བུད་མེད་དང་ཐད་ཀར་འབེལ ་བ་ཡོད་པ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས ་ཡོན། དཔལ་འབོར། སྱིར་བཏང་ཞེས ་ཁག་བཞྱི་ལ་
བགོས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་གཞྱི་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་མ་དང་བྱིས་པ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཨ་མའྱི་མངལ་ནང་ཡོད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་དེ་ལ་ Gynecologist ཐེངས་གཉྱིས་ཐུག་ཏུ་
འགོ་བ། CAT Scan བ་རྒྱུར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གུན་གསབ་གནང་རྒྱུ་སོགས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་

ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཡྱིན་ནའང། ཟས་བཅུད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུའྱི་ཐད་འབད་བརྩོན་བེད་བཞྱིན་
པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་ནང་ལ་བུད་མེད་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་རྒྱུན་རྱིང་གནས་པའྱི་ཆེད་དུ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཨ་མས་ཕྲུ་

གུ་སྐྱེས་པའྱི་སྐབས་སུ། Maternity leave ཉྱིན་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་རེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་ཟླ་གསུམ་བཟོས་ཡོད་པ་
རེད། མཉམ་པོར་ཕ་ལའང་ཉྱིན་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་སྐབས་སུ་ཨ་མས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་སྐབས་

སྐུ་ལས་ཇྱི་ཅམ་ཡོད་པ་འདྱི་ཕས་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་ཕ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུར་འགན་འཁྱེར་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་
གྱི་རེད། ཉྱིན་བཅོ་ལྔ་དང་ཉྱིན་དགུ་བཅུ་ཟེར་བ་འདྱི་ནས་ཟླ་གཉྱིས་ཕོགས་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་གུང་གསེང་དང། དེ་ནས་ཟླ་གསུམ་པ་
འདྱི་ཕོགས་ཕེད་ཀ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ Maternity Leave འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པ། གཞྱི་རྩའྱི་བཙན་བོལ་

སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཨ་མར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་སྐབས་གལ་ཆེན་པོ་བརྩྱི་ནས་འདྱི་འདའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་
ཡོད།

དེ་ནས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་

ཚོའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་འདྱི་ཡག་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་འབས་ལེགས་ཤོས་འདྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནས་དགུ་ཅུའྱི་བར་དུ་བཀའ་མོལ་ག་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།
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བུད་མེད་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་ཐོན་གྱི་མེད་པ་རེད། ཕ་མའྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་ལོ་ཆུང་སྐབས་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་མཁན་ནང་། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་ང་གསུམ་

བུད་མེད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བུའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བདུན་ཞེ་བརྒྱད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བུ་མོ་མང་བ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
མཐོ་སོབ་འགྱིམ་མཁན་རྩྱིས ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་བས་ཀང་ཡག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། མཐོ་སོབ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་བུད་མེད་དང་མཐོ་

སོབ་ཐོན་མཁན་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་ང་ལྔ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་ཡོན་གནང་

རྒྱུ་དེ་ཡང། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་བས་ཏེ། བུད་མེད་མཐོ་སོབ ་འགྱིམ ་མཁན་ལ་མང་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
ལེགས་ཤོས་དེ་ Post Graduate ཟེར་གྱི་རེད། M.A, M.Phil, Ph.D བེད་མཁན་ནང་ཉེ་བའྱི་ཆར། བུ་དང་བོུ་གཉྱིས་ལས་
བུད་མེད་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ནས་དེ་སྔ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་དང་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ནང་ལོ་ཆུང་
སྐབས་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་མཐར་མ་འཁྱོལ་བ་ཟེར་བ་དེ། ཕལ་ཆེར་ཕ་མ་དང་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་འདྱི་གང་ཡྱིན་པ་མཁྱེན་ནས། ཡར་རྒྱས་གང་ལ་གང་ཙམ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།

གསུམ་པ་དེར། དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་འདྱི་ལ་ད་ལྟའང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་

འཕེལ་ཆེད་དུ། འབད་བརྩོན་གང་ལ་གང་ཙམ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་སྐབས། USAID
དང་ཚང་མ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། སྙན་ཐོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག ཚོང་རྒྱག་མཁན་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ནས་

བརྒྱད་ཅུ་བར་ཁྱོ་ག་རེད་འདུག བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་དང་སུམ་ཅུ་མན་ཙམ་ཞྱིག་བུད་མེད་རེད་འདུག་ཟེར་སྐབས། ད་ལྟའང་ཚོང་

རྒྱག་མཁན་འདྱི་ཁྱོ་གའྱི་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་ཆགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་ལས་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་ Entrepreneurship འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ང་ཚོ་གོ་སྐབས་འདྱི་ཆ་ཚང་བུད་མེད་དང། ཁྱོ་ག་སུ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན ་
ཡང་གདན་འདེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བུད་མེད་ཚོང་པ་འད་ཡོད་ན་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས ་ན་ནྱིང་ལོར་
གསོལ་རས་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་དང་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་
གནང་རྒྱུ་དང། དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏམ་བཟང་འདྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་

གཞྱིར་བཟུང་དགེ་བཤེས་མའྱི་ལག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཞན་ཁག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བློ་ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག་མོན་གོ་དང་གོ་པལ་

སྤུར་ Gopalpur སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ། བཙན་དབང་བཏང་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མའྱི་འགོ་
སྟངས་ལྟར། གཞྱིས་ཆགས་ནས་སྦས་གསང་བས་པ་དང། གཞྱིས་ཆགས་ལ་མཚན་ཤས་ཡོང་བ་དང། སོབ་གྲྭ་ལ་མྱིང་ཤས་ཡོང་
གྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འད་ཡོང་བ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ནས། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་

འདྱི་ Zero Tolerance ཡྱིན། རྩ་བ་ནས་ཁས་ལེན་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་བུད་མེད་གཅྱིག་ལ་ གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཐད་ཀར་རྒྱ་གར་ཉེན་རོག་པར་རྩྱིས་སོད་རྒྱུ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པ་ནང་
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ཚགས་རེད། མྱིང་ཤས་ཡོང་གྱི་རེད། སྦས་གསང་བེད་དགོས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་རེད། དེ་འད་བེད་མ་རུང་བ་རེད། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྲུ་གུ་དེ་བདག་ཉར་བེད་མཁན་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད། འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཁེལ་ཡོད་སྟབས། ཕ་མས་ཡྱིད་ཆེས་བློས་
འཁེལ་བས་ཏེ་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་བཏང་བ་འདྱི་དག་ལ། བཙན་དབང་བཏང་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འགྱིག་ཅྱིང་། འདྱི་ཐད་ཀར་རྒྱ་གར་
ཁྱིམས་ནང་བཏང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཐོག་ནས། Zero Tolerance རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཁས་ལེན་
རྒྱུ་མེད་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁྱྱིམ་ལ་ཁྱོ་གས་བུད་མེད་ལ་ཉེས་བརྡུང་གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི། བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས། དགུ་བཅུ་གོ་གངས།

དྲུག་ཅུ་རེ་གངས། སྐབས་སུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་གོ་རོགས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པས། འདྱི་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་ནྱི་གསལ་པོ་རེད། ད་ལྟའང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་
བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་ཏེ། ཁྱོ་གས་བུད་

མེད་ལ་ཉེས་བརྡུང་གཏོང་བ་སོགས། བཟའ་ཟླ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་རྩ་བ་ནས་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་ཅེས་གོ་རོགས་མུ་མཐུད་དེ་སྤེལ་
དགོས་པ་རེད་འདུག མཚམས་རེར་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་ལ་བུད་མེད་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ཁྱོ་གར་ཉེས་བརྡུང་བཏང་

བ་དེ་འད་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཐོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག འདྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་བུད་མེད་ནུས་

སྟོབས་སྤེལ་ཆེད་དུ། ཁྱོ་ག་དང་བུད་མེད་གཉྱིས་གཤྱིབ་བསྡུར་བས་ན། ཁྱོ་གས་བུད་མེད་ལ་ཉེས་བརྡུང་བཏང་བ་དེ་མང་བ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག

ཐད་ཀར་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་བཀའ་གནང་བར། བུད་མེད་ནུས་སྟོབ ས་སྤེལ ་རྒྱུའྱི་དམྱིག ས་བསལ་

ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་སྔོན་རྩྱིས ་ཞུས་ཡོད། སྔོན་རྩྱིས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུའང་དང་པོ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་

འཕེལ་རྒྱུའྱི་ལས་བེད་ཁོ་རང་གྱི་ཕལ་ཆེར་འབུམ་འགའ་ཞྱིག་འདུག ཚོགས་ཆེན་ཞེས་བྱིས་འདུག འདྱི་ཚོགས་ཆེན་ཡྱིན་ན། བུད་

མེད་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་སེབས་ནས། ཚོགས་ཆེན་གྱི་མྱིང་བཏགས། དངུལ་འབུམ་འགའ་ཡྱི་མྱི་འདངས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཆེད་དུ་
མངགས་ནས་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་དངུལ་འདྱི་སྤར་བ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་སྔོན་རྩྱིས་ལ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་ཆེད་དུ་ཧྱིན་

སྒོར་ ༨༠༠༠༠༠ རེད། ད་ལོའ་ི སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་འདྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག
འདྱི་ཡྱིན་སྟབས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཚར་རེས་སོབ་གྲྭ་ཁག་བདུན་ཅུ་དོན་

གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དགོན་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡོངས་རོགས་ནས་
བུད་མེད་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་དགོས་པ་རེད། བུད་མེད་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ནས་བརྒྱ་ཙམ་ཡོང་ཐུབ་ན། ཚོགས་ཆེན་གྱི་

མྱིང་བཏགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་རང་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ། སྔོན་རྩྱིས་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད། ཚོགས་
ཆེན་ཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་བུད་མེད་ཕེབས་པ་འདྱི་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་རོགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས ་

བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཐད་ཀར་རོགས་ཞྱིབ་གནང་བ་མེད་དེ། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་བུད་མེད་ལ་འབེལ་
བའྱི་ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་པ། དམྱིགས་བསལ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་
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ཤོང་ནང་ཡོད་པའྱི་བུད་མེད་ལས་བེད་ཚང་མ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་

དག་ཚང་མར་ཚིག་ཐོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བུད་མེད་བཀའ་བློན་གཉྱིས་མཉམ་པོར་བུད་མེད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
ཕེབས་ཏེ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཐོག་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་དོན་ཚན་བརྒྱད་

འདྱིའྱི་ཐོག་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་དགོས་མེད་ཚིག་ཐོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་ཐོ་གཉྱིས་ཀ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
བཞྱི་པའྱི་སྐབས་ལ་མཐར་བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱི་ཞྱིག་བས་ཡོད་ཟེར་ན། གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་བཀའ་ཤག་འཁྱུར་བའྱི་

གནས་སྐབས་སུ་ཐག་མ་གཅོད་དེ། བཀའ་ཤག་གསར་པར་བཞག་ན་ཞེས་སྔོན་འགོའ་ི འོས་བསྡུ་མ་བེད་སྔོན་ནས་ཐག་གཅོད་འདྱི་
གཞྱིར་བཟུང་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་བཀའ་ཤར་གསར་པར་བཞག་པར་བརེན་ལྷག་པ་དང་། འོས་བསྡུ་ཁྲུགས་པོའང་ཆགས་པ་
རེད་ལ། དུས་ཚོད་ཁོམ ་མ་ཁོམ་དེ་འད་ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་ཐོ་འདྱི་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡོད། ཉེ་ཆར་བཀའ་ཤག་གསར་པ་
སེབ ས་པ་རེད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབ ས་འཕེལ ་རྒྱུའྱི་ཐད་ཚོག ས་འདུ་ཚོགས་དགོས ་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན ་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག ་

དགོས་ཀྱི་འདུག ཚིག་ཐོ་འདྱི་གཉྱིས་ཡོད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ནང་། ལས་བེད་རྒན་པ་དྲུང་འཕར་དང་ཟུང་དྲུང་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དང། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུའྱི་ལས་བེད་འདྱི་དག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་ཏེ། འདྱི་དག་ལ་ཚོགས་འདུ་
གཉྱིས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་ཚང་མ་རོགས་ཞྱིབ་གནང། དོན་ཚན་བརྒྱད་འདྱི་ཡང་རོགས་ཞྱིབ་གནང། དོན་ཚན་འདྱི་དག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་

ཅྱི་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་མྱིན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་འཁྱེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་བུད་
མེད་ལས་བེད་རྒན་པ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་དང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུའྱི་ལས་བེད་འཛོམས་ནས་སྙན་ཐོ་
གཅྱིག ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ལག་བསྟར་ནང་ས་གནས་ཁག་ལ་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ཕེབས་དགོས་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོ་ཁྱོ་ག་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་རོགས་མྱི་བེད་པར། གཏོང་རེས་ལས་ཁུངས་ལ་བདེ་སྡུག་ཞུ་བར་བཅར་གྱི་འདུག གཏོང་རེས་ཟླ་བ་

ལྔ་དྲུག་གྱི་མཚམས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་ལོག་ཡོང་མཁན་དེ་འད་ཡང་འདུག འགའ་ཤས་དངོས་གནས་རང་གནས་སྤོས་བཏང་
བ་བཞྱིན་འགོ་ཡྱི་འདུག་ལ། ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་དེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
བཞྱི་པས་འགན་འཁུར་དུས་ལྔ་དྲུག་ལས་མེད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གངས་འདྱི་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཐེངས་ཤྱིག་བུད་མེད་

ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚར་རེས། བཀའ་ཤག་ནས་གཅྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཐུག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། དེ་སྐབས་བཀའ་

བསྡུར་བྱུང། སྐབས་དེར་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན། བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཟུར་པ་ཉམས་མོང་ཅན་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡོད་
ཅྱིང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་འདོད་ཡོད་ན། དང་བླངས་གནང་རོགས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་ག་སྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དགོས་པ་རེད་ཅེས ་བཀོད་ཡོད་པ་
རེད་དེ། ལག་བསྟར་བེད་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ངས་བུད་མེད་ལས་བེད་མ་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་རྩ་བ་
ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སོ་སོ་ཁྱོ་ག་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཕར་ཕོགས་ལ་ཡ་ལ་སད་མྱི་ནུས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བུད་མེད་

ཁོ་རང་ཚོར་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ས་གནས་རྒྱང་ཐག་རྱིང་པོར་གནས་སྤོ་རུ་བསྐྱོད་པར་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སོ་སོར་ནང་མྱི་ནས་ཁ་བལ་ཏེ་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ན། དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་མང་པོ་
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ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཚིག་ཐོ་གཉྱིས་ལ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཚོག ས་ཆུང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོར་བ་ཡྱིན ་ན། འདྱི་ཐོག་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཞྱིག ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བུད་མེད་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ འདྱི་ཡང་གཞུང་འབེལ་གྱི་དུས་ཆེན་ལ་བརྩྱི་རོགས་གནང་ཅེས་འདྱི་དག་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡོངས་རོགས་སྒང་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་བེད་དགོས་མེད་དམ་བསམ་
པའྱི་བློ་འདྱི་འཁྱེར་གྱི་ཡོད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་འཕེལ་ཆེད་དུ། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པ་དང་ ༡༥ ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
བེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། རེ་བ་གཞྱིར་བཟུང་ད་བར་གྲུབ་མེད་ཅྱིང་། རེ་བ་ཆ་ཚང་མ་གྲུབ་ནའང་གང་ལ་གང་ཙམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་
འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

མུ་མཐུད་དེ་ལས་རྱིམ་མ་རོགས་བར་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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་བསྡོམས་ཐོག་ལ། དྱི་བ་ཁ་ཤས་དང་། བསམ་ཚུལ་འགའ་

ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་སོ་སོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་ཀྱི་རེད་བསམ་བྱུང་། དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུར་ལག་པ་རྐྱོང་རྒྱུ་མཐའ་
མ་དེ་བས་པ་ཡྱིན། དྱི་བ་ཕེབས་མ་སོང་ལ། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གསལ་བཤད་དེ་

འད་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་། དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ་དེར། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་ངོས་ ༤ པའྱི་འོག་གྱི་ཐྱིག་
ཕྲེང་ ༥ དེ་ཨྱི་ཛི་རལ་ལས་འཆར་ད་ལྟ་ཟབ་སོང་ཕར་ཕོགས་ནས་ཆེད་ལས་པ་སྐད་བཏང་སྟེ། ཟབ་སོང་གཅྱིག་སད་པ་ཡྱིན་

གསུངས་འདུག དེ་དང་འབེལ་ནས། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། ཕར་ཨྱི་ཛི་རལ་ལ་མྱི་འགའ་རེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཞྱིང་ལས་སོང་བརྡར་ཟེར་ནའང་འད་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་མེད་

གང་འད་རེད། དེ་ལས་བསྡོམས་ནང་འཁོད་མྱི་འདུག ད་ལོ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དྱི་བ་
གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་ཨང་གངས་ ༤ དང་ ༥ གཉྱིས་མཉམ་པོར་རེད་འདུག འདྱི་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་པོར་བསྡོམས་ནས། འདྱི་

གང་ལ་ཟབ་སོང་གྱི་ཆེད་དུ། སྒོར་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གཏོང་བ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག དེ་འད་ཅྱི་ཕྱིར་གཏོང་དགོས་པ་དང་། གང་དུ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་།

དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེར། འདྱི་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། བཀའ་ཤག་མཉམ་འདུས་ཀྱི་

འགན་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མཉམ་པོར་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་སྟབས། སྔོན་མ་བཙན་བོལ་གྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་གཅྱིག་

བས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཧ་ལམ་ད་ལྟའྱི་བར་ལོ་དྲུག་བདུན་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད་བསམ་སོང་། ཧ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ བར་རེད། ད་ལྟའྱི་
མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་འད་ཡོད་དང་མེད། འདྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན།
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དྱི་བ་གསུམ་པ་དེར། ནང་སྱིད་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་དྭང་ཟུར་གྱི་སྐོར་

འདྱི་ནང་སྱིད་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རྒས་ཕོགས་ཤྱིག་ཐོབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཏེ། གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགག་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་

གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། ཁོ་རང་ཚོར་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེག ས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ངང་ནས་རྒས་ཕོགས་འདྱི་རག་

ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཅྱིག་བས་ན་འདྱི་བདེ་སྲུང་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་དེ། གལ་སྱིད་ནང་
སྱིད་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་ན། བཀའ་ལན་གཅྱིག་གནང་རོགས།

དེ་ནས་དྱི་བ་བཞྱི་པ་དེར། ད་རེས་ང་རང་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་དྭགས་ལྷོ་བང་གཉྱིས་ལ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་

བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ངའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ངེད་གཉྱིས་ཕྱིན་པའྱི་

སྐབས་ལ། ང་འགན་འད་གཉྱིས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཁོ་རང་ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་འདྱིར་ཕེབས་མ་
ཐུབ་པ་རེད། ཁོ་རང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ངེས་པར་དུ་གསུང་རོགས་ཞེས་ཞུས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ངས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་
དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ལ་དྭགས་བང་ཐང་སྒོ་ཡུལ་དུ་སྱི་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག སྱི་ཁང་དེར་གཞུང་ལ་

རོགས་རམ་སྔོན་མ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་དེར་སྱིད་སྐྱོང་ཕར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལོ་རེས་མར་རྒྱག་ཐུབ་པ་བེད་ཆོག་ཅེས་ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་བར་གགས་འགུལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་

འདུག་གསུང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འདྱི་ངེས་གཏན་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་སྱི་ཁང་དེ་ས་འོག་ན་འདུག གནས་
སྟངས་འདྱི་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་ཁོ་རང་ཚོས་རེ་བ་དང་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་
གནང་གྱི་འདུག

དེ་བཞྱིན། ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཕོགས་ནས། འདྱི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་ལབ་ནའང་འད། དྱི་བ་ཆེན་པོ་ལབ་ནའང་དེ་འད་

ཞྱིག་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སོད་བེད་

ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་ཏེ། འདྱི་ཁོ་རང་ཚོར་དེ་རྱིང་ཉན་ཡོང་སྐབས། བཀའ་བློན་གྱི་འགེལ ་
བཤད་བསྐྱོན་ཡོང་དུས། ལ་དྭགས་འདྱི་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚོར་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བློན་གྱི་གསུངས་

སྐབས། ས་གནས་ཁག་བཞྱི་མ་གཏོགས་ཡང་ན་མངའ་སྡེ་ངོས་ལེན་བས་ཡོད ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁོ་རང་
ཚོས་གསུངས་ཚུལ་ལ། ང་རང་ཚོར་སྔོན་མ་སྱིད་སྐྱོང་ཕེབས་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་འད། ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་ས་གནས་ལ་ཕེབས་

སོང་། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་དེ་ཚོ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཅྱི་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་བང་ཐང་
གྱི་ས་མཚམས་ལ་ཁེལ་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ས་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དང་། འདྱི་
ཚོའྱི་ཐོག ་ནས་ཧྱིན ་སྒོར ་བེ་བ་དྲུག་བརྒྱ་ཁོ་རང་ཚོས ་ཡོང ས་གགས་སུ་ Six hundred Crore སོད ་རྒྱུ་ཡྱིན ་ཞེས ་ཁྱབ་
བསགས་བས་འདུག
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འདྱི་དེ་སྔོན་སྱིད་སྐྱོང་ཕེབས་དུས་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན། ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་འདྱི་ཚོ་ཚང་མས་འདྱི་བཤད་འདུག

འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ལས་འཆར་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོས་ག་སྱིག་གནང་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྣ་བར་ཐོས་པའྱི་གོང་གྱི་གནས་
ཚུལ་ Six hundred Crore ཐོབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་བྱུང་འདུག དཔེར་ན། བང་ཐང་མ་

ཁྱུ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་རྒྱག་ཆེད། ས་ཆ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕོགས་ལ་ས་ཆེན་པོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་འདུག དེ་ལ་ད་ལྟའྱི་
དངུལ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་དངུལ་འཛིན། རྒྱ་གར་དབུས་ནས་མར་ཐད་ཀར་ཡོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་བྱུང་རྩྱིས་ཁ་དེ་འད་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་མང་པོ་ཞྱིག་ག་

སྱིག་བས་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དངུལ་ཁང་དེ་བཟོས་ཚར་འདུག་ལ། འགའ་རེས་ད་དུང་བཟོ་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ལྟའང་དེ་བཟོ་དང་
བཟོ་བཞྱིན་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་དེ་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཡང་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཞེས་

གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཁོ་རང་ཚོ་ས་གནས་གང་དུ་སོང་ཡང་། བང་ཐང་ཁུལ་དུ་ས་གནས་ཁག་དགུ་འདུག ས་
གནས་ཁག་དགུ་ཆར་སྐོར་བསྐྱོད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཚང་མས་གསུངས་རྒྱུར་འདྱི་རེད་འདུག མྱི་མང་སྒེར་པར་ཐུག་ནའང་འདྱི་རེད་

འདུག མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་སུའང་འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་གནས་སྟངས་གང་དུ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཚོར་བ་
ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་གསུང་གྱི་འདུག་ལ། བློ་ཕམ་ཡང་བེད་ཀྱི་འདུག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་འདྱིར་རེ་བའང་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་དང་པོ་

ཕར་གསལ་བསགས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང ་ཚོའྱི་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ དང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦
༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ དེ་དུམ་བུ་གསུམ་བས་ཏེ། དེ་འདའྱི་ལས་འཆར་རེད་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་དུམ་བུ་དང་པོ་དང་

གཉྱིས ་པའྱི་ལོ་ཚིག ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ རོག ས་ཟྱིན་འདུག ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་
༢༠༡༧ མ་གཏོགས་ལྷག་མེད་པ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དངུལ་གཅྱིག་ཀང་རག་མ་བྱུང་གསུང་གྱི་

འདུག ཡང་འགའ་ཤྱིག་གྱིས། དཔེར་ན། ས་སད་འད་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ JCB གཅྱིག་ལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་ཟེར་བ་ཞྱིག་

ལས་བསྡོམས་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་འཁོད་འདུག དེ་འད་ཤྱིག་རག་པ་རེད། དེ་འདྱི་ཡྱི་ཁོངས་ནས་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ན་མ་རེད་
ཟེར་བ་འད། ཁོ་རང་ཚོར་རྩོད་པ་ཆགས་འདུག་པས་དེ་ཁོང་ཚོས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདུག འདྱི་
དྱི་བ་ཙམ་མ་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག

ཁོ་ས་གནས་གཞན་དང་མ་འད་བའྱི་སྒང་ནས། དངུལ་དེ་འད་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་གསུང་

སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོ་ས་གནས་ཡུལ་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོར་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུའང་དེ་རང་གསུང་གྱི་

འདུག ཐོག་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དེ་འད་ཞྱིག་ངོས་ལེན་བས་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ལྟ་ཡར་མར་བས་ཏེ་ས་
གནས་ཡུལ་མྱི་དང་ལྷན་དུ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་ཕྱིན་འདུག དེ་ནས་ད་དུང་མར་ནར་ཡོང་བའྱི་

སྐབས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཏེ། ཐད་ཀར་ས་གནས་སུ་མ་ཡོང་བར་ Jammu ནས་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་གསུང་གྱི་

འདུག ཁོ་རང་ཚོ་དཔེ་བཞག་ན། ས་གནས་རོང་དཔོན་དང་། རྱི་རོང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་མཇལ་བ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་

ཀང་འདྱི་འད་གསུང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་ལས་ཁྱོད་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབ་ན། ཧ་ལས་པའྱི་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། དང་པོ་གནང་
བའྱི་སྐབས་སུའང་ཁྱེད་རང་ཚོར་གནང་བ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བས་
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ཡོད་པ་དང་། ས་མཚམས་སྲུང་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་གནང་བ་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ན་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུང་གྱི་

འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་དང་ཤུགས་ཀང་ཧ་ལས་པ་རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག འདྱི་ད་བར་ག་རེ་
བས་ཏེ་མ་བྱུང་བ་དང་། ད་བར་ལྷག་པ་དེར་ཁོ་རང་ཚོས་སེམས་འཚབ་ཤྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག སེམས་འཚབ་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་སྱིར་བཏང་མང་པོ་འདུག་སྟེ། གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་བཀའ་བློན་འཕོ་འགྱུར་སོང་སྟེ། གནས་སྟངས་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནང་ནས་ལུས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྔོན་མའྱི་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་ཡྱིན་ནའང་འད། ས་གནས་མྱི་མང་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། ས་གནས་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་
བློན་གྱི་འགན་འཁུར་ཏེ་དེ་ལྟར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་བློན་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཡོང་སྐབས། མྱི་མང་གྱི་སེམས་འཚབ་གཅྱིག་
དེ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་རེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མྱིང་སོས་ཆོག་པ་གནང་རོགས། ནང་སྱིད་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་འཆྱི་མེད་ལགས་དང་

དཔལ་ལྡན་ལགས་གཉྱིས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་དེར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྣ་གཙོ་བོ་གཉྱིས་རེད། ཁོང་ཚོ་རྒྱུན་དུ་ཡོང་
ནས་སྐད་ཆ་དྱིས་ཏེ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ནང་ནས་ཁོང་གཉྱིས་འཕོ་འགྱུར་
བཏང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། དེའྱི་བར་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་མྱིན་ནམ། ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་སེམས་འཚབ་བ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་

ཞྱིག་དེ་རེད་འདུག འདྱི་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རེད། འདྱི་ངས་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་
དངུལ་གྱི་སྒང་ལ། Six hundred Crore ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱི་ཞྱིག ་ཆགས་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ཚོ་ལྷག་པ་འད་ཡྱིན ་ན་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འདྱི་དང་ལྷན་དུ་ལ་དྭགས་སྐོར་ལ་ང་རང་གྱི་ཚོར་བ་སྙྱིང་བསྡུས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན།

གོས་ཚོགས་ནང་སྔོན་མ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བཤད་པ་དན་གྱི་འདུག ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ན།

ངས་ཕར་ཕོགས་ས་གནས་ནས་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་
བེད་པ་སོགས་ལ་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཐོན་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ན། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ལྟ་བུ་དེ་འདའྱི་ས་གནས་ཤག
ྱི ་བཙལ་དགོས་ན་ཧ་ལམ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་བོད་

ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཕོགས་མང་པོའ་ིཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་དེར་ཧ་ལམ་ཁག་པོ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་
སྟབས་ཁོ་རང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་དུ་
མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་གང་སར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཡྱིན་

ནའང་རེད། ང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་བེད་ས་དང་། དེ་འད་ཧ་ལས་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་དང་། གནས་སྟངས་
ཡོད་པ། དེ་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་གཅྱིག་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་ང་ཚོ་ད་ལྟ་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒང་ལ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒང་

ལ་སྐྱོན་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ལས་མ་སྐྱེས་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ལ་དྭགས་ཁུལ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལ་
དྭགས་བང་ཐང་ཕོགས་ལ་མཚོན་ན། མྱི་ཚང་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་བཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག་དེ་འད་འདུག དེ་སྔོན་མའྱི་གནས་ཚུལ་མ་རེད།
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ད་ལྟ་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཤོས་ལོ་གསུམ་བཞྱི་ཅན་དེ་འད་རེད། ཆེ་ཤོས་དེ་ཚོ་ལོ་གསུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་དེ་འད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ཁོ་རང་ཚོས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོན་གྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དང་།

དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར་དེ་འད་བསྱིག་ཐུབ་མྱིན་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཧ་

ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ་གཟྱིགས་ཀང་ཡོད་པ་
རེད། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཐེངས་འདྱིར་ས་གནས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་དང་ལོགས་སུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ། ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་པ་

ལྟར་ན། ང་ཚོ་ལ་ལམ་གཉྱིས་ལས་མེད་པ་དང་། སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱིར་བང་ཐང་དུ་མྱི་འདུག་པ་དང་། གལ་ཏེ་སོབ་གྲྭར་མ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་གྱི་ཤེས་བ་དེ་ཚོ་མྱི་ཡོང་ཡང་། ས་གནས་རང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ། དཔེར་

ན། ད་ལྟའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་དེ་དང་འབེལ་ནས། ཡུལ་པའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་འདུག དེ་
ཚོ་གུ་ཡངས་སུ་གཏོང་བ། དཔེར་ན། ཨྱིན་ཇྱི་དེ་ཚོ་རའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་མར་འཁྱིད་རྒྱུ་དེ་བོད་པས་ཐད་ཀར་འཁྱིད་མྱི་ཆོག་པ་སོགས་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་དང་མཉམ་འབེལ་མ་བས་ན་ལམ་ཁ་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཁ་

ཞྱིག་བཟོས་ཏེ། བོད་པ་རང་གྱི་ཡུལ་སྐོར་སོ་འཆམ་པའྱི་ས་ཚིགས་དེ་འད་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོང་ས་རེད། དེ་
མ་གཏོག ས་ལམ་ཟུར་ལ་ཟ་ཁང་གཅྱིག ་ཀང་འཛིན་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་རྩ་ཁྱིམ ས་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ཡུལ་མྱིས ་ཡུལ་
ཁྱིམས་དེ་འད་བཟོས་ཏེ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དང་ཡུལ་པ་ལོགས་སུ་བས་པ་དེ་འད་རེད། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་པའྱི་བར་

མཐུན་སྱིལ་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག དཀའ་
ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་ན། ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོ་ས་གནས་རང་དུ་གནས་ཐུབ་པ་དང་། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་།

མཐའ་མར་སྐུ་ངོ་བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དང་འབེལ་ནས། བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ད་རམ་

ས་ལ་ཁུལ་གྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་ཚོའྱི་གངས་ཐོ་དེ་ཕུལ་ཡོང་སྐབས། དེའྱི་ནང་མྱི་ཚང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་འདུག་གསུངས་

སོང་། ངའྱི་བསམ་པར་དྲུག་བརྒྱས་ཚད་ཀྱི་མ་རེད། ཆྱིག་སྟོང་གྱིས་ཀང་ཨ་ཚད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། གསར་འབོར་ཡོང་
བ་རྣམས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཧང་ཧང་རེད། ཧང་ཧང་མྱི་གཅྱིག་ཡོད་ནའང་མྱི་ཚང་གཅྱིག་རེད། ཆྱིག་སྟོང་གྱི་ཚད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་རེད། ང་རང་མཚོན་ན། འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་
ཁོད་ནས་གསར་འབོར་གསར་ཤོས ་ཨང་དང་པོ་མྱིན་ནའང་གཉྱིས་པ་དེ་རེད་འདུག ཧ་ལམ་དང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་བོ་ཞྱིག ་

འདུག ལོ་བཅུ་གངས་ཙམ་ལས་ཕྱིན་མེད། གསར་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁང་རྱིན་སོད་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཞྱིག་ཤོད་
ཀྱི་འདུག ད་རམ་ས་ལའྱི་གསར་འབོར་བ་ཚང་མས་ཁང་རྱིན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་གྱི་བོད་ནས་འབོར་བ་ཚོ་
ལ་ལས་ཀ་ནྱི། ལམ་ཟུར་དུ་ཁོམ་ཙག་ཙིག་སྟོན་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཟ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ནང་གཡོག་ལ་རྒྱུག་རྒྱུ་སོགས་རེད།

གཡོག་པོར་རྒྱུགས་པ་ཡྱིན་ག་ཕོགས་སྒོར་ ༥༠༠༠ ནས་ ༦༠༠༠ ཙམ་རེད། ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་འཕར་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཁོ་རང་
ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ནྱི་ངས་དཔེ་བཞག་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ལྷམ་རེད། དེ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཟླ་གཅྱིག་གཉྱིས ་

འཁྱོལ་ཐབས་བེད་ཀྱི་རེད། ལས་ཀའྱི་ག་ཆ་རག་མ་རག་ཏུ་ལྷམ་ཉོ་བ་རེད། གསར་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ནྱི་འདྱི་རེད། ལྷམ་ཉོས་
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ཟྱིན་རེས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁ་ལག་ཟ་བར་གོགས་པོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་འགོ་བ། མྱི་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། གོགས་པོ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་མྱི་བཞྱི་ལྔ་ཉལ་བ་དེ་འད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟ་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཕོགས་གཅྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་
ལྷམ་ཉོ་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་པ་གོ་ཞྱིབ་ཀྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཉོ་བ་རེད། དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚལ་དང་ཤ་དེ་འདར་རེ་བ་ཙམ་ཡང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་

པ་མ་རེད། དེ་ལས་ཐུག་པ་བསྐོལ་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རམ་ས་ལའྱི་གསར་འབོར་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དངོས་
གནས་དེ་འདྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བློན་གྱིས ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་ཉོ་རྒྱུ་དང་། ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་
སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྐོར་བརོད་སོང་། དགོངས་པ་བཞེས་དགོས ་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་སྟོང་པ་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་

ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཆ་གཞན་དུ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཡོད། དེར་འགོ་ན་ཁང་པ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་འད། དེ་དཀའ་ལས་ཀང་
ཁག་པོ་རེད། གོང་དུ་འབེལ་ཡོད་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དཔེ་བཞག་ན། ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཐོབ་པ་ཡྱིན་

ན། ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་པ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ Apartment འད། ཡང་ན་ག་ཆ་ཏོག་ཙམ་སོད་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་འགོ་ལུགས་འགོ་
སྟངས་ཅྱི་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་བཞེས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

མཐའ་མ་དེར་གོང་གྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ལྷག་འདུག འདྱི་བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས།

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གེང་སོང་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་ཡང་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། ང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་གཞྱིས་ཆགས་མགོ་བསྱིལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཁྱབ་བསགས་བས་ཡོད་པ་
རེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཨ་རྱི་ནས་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་སྟེ་གཞྱིས་ཆགས་མགོ་བསྱིལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་པར་རྒྱག་པ་དང་

བརན་ལེན་པ་སོག ས་བས་ཏེ་ཁྱབ་བསགས་མང་པོ་གནང་སོང་། གནས་ཚུལ་དེ་གང་སར་ཁྱབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་ལྟ་གནས་
སྟངས་གང་དུ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། གཞན། ན་ནྱིང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བསེབས་པ་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་པ་དེ་འད་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཐུབ་ཡོད་དང་མེད་དྱི་བ་དེ་ཡྱིན།

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

ད་ལྟ་བཞེངས་བཞུགས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཕལ་ཆེར་གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་ལམ་ལུགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་

མ་རེད། སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་གྱི་ཕག་སེལ་ཚོའྱི་མཚན་འབོད་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ལས་བེད་ཀྱི་མཚན་འབོད ་
གནང་བ་དེར་མ་འོངས་པར་ཐུབས་གཟབ་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ལའང་ཕག་སེལ་ཟེར་
བ་མ་གཏོགས། མཚན་འབོད་གནང་ཆོག་གྱི་མེད་ཙང་རེས་སུ་ལམ་ལུགས་ཆགས་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་གཉྱིས་ནས་
བཟང་ཕོགས་ལ་འགོ་མྱི་སྱིད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཡྱིན་ཙང་མ་འོངས་པར་ཐུགས་གཟབ་གནང་
རོགས།

དེ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ལ་དྭགས་ཞེས་དབེ་བ་འབེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལ་དྭགས་དེ་རྒྱ་གར་རང་གྱི་ནང་དུ་

ཡོད་ཙང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ལ་དྭགས་ཞེས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་དུས། ལ་དྭགས་དེ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་
ཞྱིག ང་ཚོའྱི་འདྱི་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་གསན་གྱི་ཡོད་པ་དང་འབེལ ་ཡོད་ཚོས་ཀང་གསན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོ་གནས་ཚང་
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གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལ་དྭགས་དེ་ཟུར་ལ་ཕེ་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་དེ་འབེལ་ཡོད་
ནས་འབེལ་ཡོད་ཚོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་ལྟ་བུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་དང།

དེ་ནས་ཡར་ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་བབས་དང་ང་ཚོའྱི་གནས་བབས་སྐོར་དེ་དག་བཤད་བསྡད་

པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཕན་པ་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་གནད་དོན་དེ་དག་ནང་ཁུལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་
གཏོགས། སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་མ་འོངས་པར་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་པ་

ཞྱིག་སྔ་ས་ནས་ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་འཐུས་དྲུག་གྱིས་ཕག་བརྐྱངས་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་
དུས་ཚོད་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་རོགས། འདྱི་ནས་སྟངས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བློན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ལན་གཅྱིག་ལྷག་འདུག མེའོ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ Canada ལ་གཞྱིས་སྤོས་
ཟྱིན་ནས་ཚུར་བསྐྱར་ལོག་བྱུང་བའྱི་མྱི་གཅྱིག་བྱུང་འདུག བས་ཙང་དེ་ཕར་སར་ཡང་ Canada ལ་ལོག་ཟྱིན་འདུག ཀྲུ་ཀྲྱིང་
ཁུལ་ནས་ཏྱི་ཛུ་དང་མེའོ་གཉྱིས་སུ་གཞྱིས་སྤོ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་ཁྱྱིམ ་ཚང་ཁྱོན་བསྡོམ ས་ ༩༠ ཙམ་འདུག་ཅེས་སྙན་
གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བ་དེ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ཨྱི་ཛི་རལ་ལ་སོང་བརྡར་

འགོ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་མྱི་འདུག་པས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་

དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། ལས་རྱིམ་དེ་ཕལ་ཆེར་མཇུག་སྱིལ་ཏེ་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མཇུག་སྱིལ་དགོས་
པའྱི་གནད་འགག་འདྱི་ཡང་ཕོག ས་གཉྱིས་ཀར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནས་འགོ་
མཁན་དེ་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚོར་དངོས་གནས་ཀྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་

གཟྱིགས་ཏེ། འདེམས་བསྒྲུག་བས་ཏེ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནས་བཏང་ནས་ཕར་ཕོགས་སུ་སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཟླ་བ་

དགུ་བཅུ་ལས་བསྡད་མྱི་དགོས་སྟབས། ལས་ཀ་ཞྱིག་ལས་ཏེ་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་དཀའ་ལས་ཞྱིག་བརྒྱབ་སྟེ། ཚུར་ལོག་སྐབས་

འབུམ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེས་མ་རྩ་བཙུག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་འཚོ་བ་བསྐྱེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་
བེད་རྒྱུ་དང། ཚོང་ཙག་ཙིག་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་ན་བསམ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་རེད། འདྱི་ནས་སོབ་སོང་བ་རྒྱུར་བཏང་བའྱི་

ནང་ནས། ཕལ་ཆེར་ལོ་རེའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་རེ་རེ་ཕར་ཕོགས་ནས་ཚུར་རོག་ག་མེད་པ་རྩ་བ་ནས་མེད། ཕར་ཕོགས་ལ་ཆང་རག་
འཐུང་ནས་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་པ། གྱི་བཙུག་རེས་བས་པ། བུད་མེད་ཚོར་ལག་པ་འཆང་པའྱི་རྱིགས། ཨྱི་ཛི་རལ་ལུང་པའྱི་ཁྱིམས་
ནང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བུད་མེད་དང། གྱི་སྟོན་པ་དང། རྐུ་མ་རྒྱག་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ངན་པ་རྩྱིས་པའྱི་གནས་བབས་

གཅྱིག་ཆགས་འདུག འདྱི་ནས་འགོ་མཁན་དེ་ཚོ་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་ཚང་བ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ནས་སོབ་གསོ་ཧ་
ཅང་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོར་བརེན། གཉྱིས་པ་ནས་ཕར་ཕོགས་ནང་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་ཡོང་མཁན་
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དེ་ (Minimum)(Agriculture Diploma) ལག་འཁྱེར ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག ་དགོས ་པ་རེད། འདྱི་ནས་ཐོན་འགོ་མཁན་ཚོ་

འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ། བདུན་པའྱི་ལག་འཁྱེར་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་སྟབས། (Diploma)ལག་འཁྱེར་གང་ཡང་མེད་པ་
རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བར་ལམ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཕྱིན་ཏེ། གཏོང་མ་ཐུབ་པར་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཕྱིན ་པ་རེད་ཅེས་
སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཟབ་སོང་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་བསྡོམས་པའྱི་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཕྱིན་འདུག འདྱི་ཟབ་སོང་གང་དང་གང་གྱི་ཐོག་བཏང་ཡོད་

དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཡོད། གང་དང་གང་གྱི་ཆེད་དུ་འགོ་གོན་ག་ཚོད་བཏང་མྱིན་
གཟྱིགས་ན་གསལ་པོ་མཁྱེན་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ཐེངས་གཅྱིག་དེ་སྔ་གནང་བསྒྲུབས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་

བ་དེ། ཕལ་ཆེར་ངས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྟེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་མཇུག་བསྡོམས་གསལ་བཤད་
སྐབས་དུས་ཚོད་ཁོམ་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྭང་ཟུར་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དངུལ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱིས་གནས་སྟངས་གང་འད་

ཆགས་ཡོད་དམ། ནང་སྱིད་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐད་མཉམ་རུབ་གནང་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག རྩ་བའྱི་འདྱི་རང་རེད། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་གཏན་ཁེལ་ནས། ཁོང་ཚོས་གནད་འགག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ཕར་ཚུར་དུས་ཚོད་ཕྱི་
ཤོལ་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་ཁྱིམས་ཁང་རང་ནས་མར་བཀའ་བཏང་སྟེ། དུས་ཚོད་འདྱི་འདའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་

Pension སོད་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་འཕྲལ་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་མྱི་ཆོག་ཅེས་བཀའ་

གསལ་པོ་གནང་འདུག བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་འདྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ།
བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་གང་ལྟར་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག

ལ་དྭགས་ཀྱི་བང་ཐང་གུ་ཡུལ་ནང་ལ་སྱི་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ། ལ་དྭགས་ནང་ས་ཁུལ་ཁག་དགུ་ཞྱིག་

འཐོར་ཡོད་པ་རེད། འཐོར་བའྱི་ནང་སྱི་ཁང་རེ་རེ་དགོས་པ་དེ་གོང་དུ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་བཞྱིན་དགོས་གལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་རྩྱི་ཡྱི་
ཡོད། རྩྱིས་པ་གཞྱིར་ཟུང་ས་ཁུལ་གཉྱིས་ཙམ་ནང། ཚོགས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གནང་བ་རེད། གུ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆའྱི་ནང་ང་རང་
དངོས་སུ་སེབས་མེད་སྟབས། ས་ཆ་གང་དུ་ཆགས་མྱིན་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་ལོ་རེ་རེའྱི་ནང་ལ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་སྔོན་

མ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་ཀྱིས ་སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་ཟེར་བའྱི་འབུམ་བརྒྱ་ཞྱིག་གསོལ ་རས་

གནང་བ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་ས་གནས་རང་ལ་བཞག་ཏེ། འདྱི་ལོ་རེ་རེའྱི་ནང་སྐྱེད་ཀ་གང་ཐོན་པ་དེ་ནས་སྱི་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་བཀོད་
ཁྱབ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་གུ་ཡུལ་གྱི་དཔེར་ན། སྱི་ཁང་འདྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་

རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ལ་དྭགས་ལ་དབུས་གཞུང་གྱིས་བེ་བ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་རེད། འདྱི་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུར་གང་ཡང་མ་རེད། ལ་དྭགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་

ནང་ཚན་ནས། ས་མཚམས་ཁག་ལ་བོད་པ་གནས་སྡོད་བེད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་གང་ལ་འགོ ་གོན་ཆེན་པོ་རང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡ་གྱིའྱི་
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གནས་བབས་ཐོག་ནས། དགུན་ཁ་གང་ངར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས། དེ་འདའྱི་ཚ་དོད་སྙོམ་པོ་ཡོང་སད་དུ། ཁང་པ་བསྐྱོན་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་འད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་རེད། བེ་བ་དྲུག་རྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་ཆ་ཚང་ང་ཚོ་བོད་མྱིར་རག་

རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་རེད། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ལ་
དྭགས་ཁུལ་ལ་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེའྱི་ཆ་ཤས་ག་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད། ང་ཚོར་རག་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་གཞྱིའྱི་
ལས་འཆར་དེ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། བཀའ་ཟུར་འཕོས་པ་དང་ལས་བེད་འཕོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་མཚམས་ཆད་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གང་ཡང་མ་རེད། དངུལ་རག་པ་དེར་དགའ་ཚོར་སྐྱེས་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་བློ་ཕམ་སྐྱེས་དགོས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་
ཆགས་མེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་དེ་རག་པར་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིམ་དགོས་པ་རེད། དེ་རྱིང་བཀའ་གནང་བ་
དང་སང་ཉྱིན་ལྟོ་ཕད་འཁྱེར་ནས་ལེན་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཕྱིན་སོང་ཡང་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་དེ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་རང་ Jammu Kashmir ཡྱི་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་འཕར་དེ། སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཆེ་ཤོས་དེ་
ཁོང་རང་གྱིས་བཞེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་དེ་གང་ལྟར་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་སྔ་བཏོན་བཏང་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།
དངུལ་སོད་རྒྱུ་དེ་དབུས་གཞུང་རང་ནས་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་སོད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་

པ་མ་རེད། སྔོན ་ལ་ Jammu Kashmir རང་གྱི་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་རོག ་ག་ག་ཚོད་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་ལྟར་མྱི་
གསོད་འཕྲོག་བཅོམ་དང་ཆབ་སྱིད་རང་གྱི་བརན་ལྷྱིང་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེར་བསམ་བློ་

ཞྱིག་བཏང་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྱིགས་དེ་དགོག་རྐྱེན་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་བརེན་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོར་འགེལ་བཤད་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་དེ་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོང་ཙང་དེ་ཚོ་འཇའ་ཡལ་འགོ་
བའྱི་བཟོ་འད་པོ་མྱིན་པར། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བང་ཐང་གྱི་ས་ཁུལ་དེ་མྱི་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།

གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར་དང་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེར། ང་ཚོས་ཤེས་པའྱི་ཐོག་

ནས་ལ་དྭགས་ལ་ད་ལྟ་བེ་བ་དྲུག་རྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་དགོངས་པར་འཁོར་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་འཁོར་ནས་ལས་འཆར་
བཏྱིང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། བར་ལམ་གོ་བུར་དུ་བསམ་བཏང་དན་སྐྱེས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བཀོད་བཞག་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་
མ་རེད། སྔ་ས་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་ནང་དུ་ Power point རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་བ་སྙན་སེང་ཞུ་དུས། སྐབས་
དེ་དུས་ཕྱི་སྱིད་ཀྱི་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། textile ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ལ་དྭགས་ཀྱི་ LOC རང་གྱི་དམར་
སྒར་གྱི་སྱི་ཁྱབ་དམག་དཔོན་ Brigadier བཅས་མྱི་ཕལ་ཆེར་བརྒྱད་དགུ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པོའ ་ི ཐོག་གསལ་བཤད་ཆ་

ཚང་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་སོང་ཅང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འཐུས་ཤོར་མ་ཕྱིན་པ་བས་ཏེ། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ།
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དེ་ནས་རྡ་རམ་ས་ཁུལ་ལ་སྡོད་ས་མེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་

རེད། ལྷག་པར་དུ་མཐའ་མའྱི་ས་ཆ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་ Apartment སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རོགས་བོས་གསུངས་
ཀྱི་འདུག་སྟེ། མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་སེལ་རྒྱུ་དེ་གཞུང་གྱི་ལས་འགན་རེད། ང་ཚོས་བ་དགོས་པ་དེ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིམ་
པས་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་རང་རེད་མ་གཏོགས། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དུས་ཚོད་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཐུབ་

པ་དང། དུས་ཚོད་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྤོབས་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་སེབས་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྩ་བའྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་ཟྱིན་

པ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དེ་ངས་ནོར་མེད་ན། France ཡྱིས་ཕལ་ཆེར་རོགས་པ་ཞྱིག་
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Belgium གྱིས་ར་ཝང་ལའྱི་ས་གནས་སྒང་ལ་རོགས་པ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧོན་སུར་དང་སྦན་ད་

ར་གཉྱིས་དེར་ New york དང་ New jersey སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རོགས་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཨོ་རྱི་
ས་དེར་ཕལ་ཆེར་ནོར་མེད་ན་ Boston རེད། Boston དེ་ན་ནྱིང་གསར་པ་བྱུང་བ་རེད། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཅྱིག་
འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དེ་རེད། ང་ཚོས་ཕར་ཕོགས་ནས་དངུལ་ཞྱིག་སེབས་པའྱི་རེ་བ་བས་ཏེ་

སྤུན་སྱིང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེ་བཙུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་རེད། བར་ལམ་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཁ་མང་པོར་འཐོར་
བར་བརེན། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པ་གཉྱིས་མཛའ་མཐུན་དམ་ཟབ་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་གཙོ་བོར་

དམྱིགས་ཏེ། དེ་འདའྱི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ི གནས་བབས་ཐོག་ནས་ཚོང་འབེལ་དང་ཤེས་ཡོན་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་
ནས་ཕར་རོགས་ཚུར་རོགས་བ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་
འད་སོང་ཙང་དེ་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་སྒྲུབ་

ཐུབ་མ་སོང་སྟེ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ག་རང་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱོང་བ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་དྱི་བ་བཏང་ཟྱིན་རེས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་ལ་ལན་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་བཟའ་འགོ་ཡྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ི ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་སྡོད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་ནང་སྱིད་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ཨང་ ༡༩ ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིམ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སྣུམ་འཁོར་འགོ་ལམ་གསར་བཟོ་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠ ཅན་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་

མུས་ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་ནང་བཀོད་གནང་འདུག རྩྱིས་ལོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག ཉེ་ཆར་ཟླ་
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བ་ ༡ པོའ་ི སྔོན་ལ་སྱི་འཐུས་འཆར་འགོད་གནང་ནས་ས་གནས་དེར་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། དེའྱི་སྐབས་སུ་ལས་གཞྱི་

དེ་འད་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་པ་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ་
ཞེས་དྱི་འདོད་བྱུང་སོང་།

གཉྱིས་པ་དེ་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་བཀོད་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་ཉམ་ཐག་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་བསྐོ་གཞག་སྐོར་ལ་འགེལ་བརོད་གནང་སོང་། དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ས་གནས་ཉམ་ཐག་

ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེ་དངོས་གནས་ཚགས་ཚུད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཁག་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་ག་ཚོད་དང་། མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་འད་ཡོད་དམ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ང་ཚོ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་དུས། དོགས་འདྱི་དེ་འད་

སེབས་ཀྱི་འདུག ཕ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཉམ་ཐག་ལ་ཚུད་པ་དང་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཉམ་ཐག་ལ་ཚུད་མྱི་འདུག དེའྱི་གནས་

སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས ་དྱི་བ་ཞྱིག ་སེབ ས་སྡོད་ཀྱི་འདུག སྱིར ་བཏང་སོ་སོ་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཡྱིན་དུས།

འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ་ལ་ཉམ་ཐག་དེ་རྱིམ་པ་ ༤ པ་ལ་དབེ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཞོན་ནད་མནར་དང་། ཕྲུ་གུ་ལ་བརེན་ནས་ཁྱྱིམ་
སོ་མ་ཟྱིན་པ། རྒས་གཅོངས་མགོན་མེད་དང་དེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཉམ་ཐག་དབེ་བ་བཞྱིར་འབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་
ནས་གཅྱིག་འཛིན་གྲྭ་ ༣ པ་དང་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ ༤ པ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་གཉྱིས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡྱིན་ཙང་གཅྱིག་
ཚུད་པ་དང་གཅྱིག་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་

ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་ཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ཕ་ཉམ་ཐག་ཆགས། ཨ་མ་ཉམ་ཐག་ཆགས། ཕྲུ་
གུ་གཅྱིག་ཉམ་ཐག་མ་ལ་བཅུག ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཉམ་ཐག་ལ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁག་ལ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་འད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གསུངས་རོགས།

གཅྱིག་ད་ལྟ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་དེ་འད་ཡོད་པ་འད། དེ་དགོས་

རྒྱུ་དེའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ལ་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་དམ་མེད །
ཡོད་པ་ན་ག་ཚད་ཡོད་དམ།

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགོ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཟླ་མཇུག་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཞྱིག་ཕུལ་

ཡོད། སྱིམ་ལ་ས་གནས་ནས་འགོ་འཛུགས་ནས་སྱི་ལེ་ ༨ དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ས་གནས་རེ་རེར་འགོ་

རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོ ང ། སྱི མ ་ལ་ས་གནས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན ་ན། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་ཁོང ས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་དང་
Uttaranchal ངེད་གཉྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་སའྱི་ས་གནས་ནང་ནས་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཤོས་དེ་སྱིམ་ལའྱི་ས་གནས་

ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ཁོང་རྣམ་པས་ཞུས་པ་ལྟར་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་བཅར་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས་ངའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ལ་ཕ་གྱིའྱི་གནད་དོན་རོགས་པ་བས་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
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རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ངེད་གཉྱིས་ས་གནས་ཡོད་ཚད་ལ་བཅར་དུས། སྱིམ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་

དངོས་གནས་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། སྱིར་བཏང་སྱིམ་ལ་འདྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་མངའ་སྡེ་ཡྱིན་པ་
དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་སྱིམ་ལ་ཁོ་རང་ལ་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག Solan གོང་ཁྱེར་དང་ Ambala
བཅས་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་རེད་འདུག དེ་ནས་དབུས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱིས་འབེལ་ལམ་བེད་མཁན་དེ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དེ་རང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། ཁོང་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཡོད་པ་འད། བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།

དམག་དཔོན་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཕ་གྱི་ལ་བཏང་གནང་འདུག ཟླ་བ་ ༡ ལྷག་ཙམ་འགོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གྱིས་སྱིམ་ལའྱི་གནད་དོན་
ཚང་མ་དངོས་གནས་ཕྲ་ཞྱིང་ཕྲ་བ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ས་གནས་འདྱི་ལ་ཉམ་ཐག་འདྱི་རེད། ས་གནས་འདྱི་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་རེད་ཟེར་

དུས། དངོས་གནས་དགའ་སྤོབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང། ས་གནས་དེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འབོར་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་འགོ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་དྱི་བ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ལ་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་འདུག དེ་དགའ་

སྤོབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བས་ཏེ་ད་ལྟ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སྒང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་
ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་ཁོང་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ཞུ་འདོད་ཀང་
ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། སྱིམ་ལ་ས་གནས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཐོར་ས་གནས་བཞྱི་ཙམ་ལ་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསྡད་
འདུག རྩྱིག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་འོག་ལ་གནས་སྡོད་པའྱི་ས་གནས་གསུམ་ཙམ་ཆགས་བསྡད་འདུག ས་གནས་གཅྱིག་དེ་ལམ་གོང་འོག་

གཉྱིས ་ཀྱི་བར་ལ་གནས་བསྡད་འདུག དེ་ཚོ་ཁ་ཤ ས་ཁྱིམ ས་ཀྱི་དཀའ་ངལ། ཁ་ཤ ས་ཀྱིས ་ Municipal Corporation
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་འད་ལ་འབེལ་བ་གནང་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་རབ་དང་རྱིམ་པ་འདུག གལ་སྱིད་ང་རང་

གྱི་བསམ་པ་ལྟར་བས་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དེར་ལས་བེད་ཅྱིག་བསྐོ་ནས་འབེལ་གཏུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་སེལ་ཐུབ་
རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་གཅྱིག་སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་ཆགས་བསྡད་འདུག སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་

མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཤྱིང་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་རོག་ག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཁ་ལག་ཅྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད།
ཚལ་ཞྱིག་གཏུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཁྱྱིམ་མཚེས་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་གོ་དགོས་པ་དང་། མེ་སྐྱོན་གྱིས་གང་ས་ཅྱི་
ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག

གཉྱིས་པ་དེ་ལ་དེའྱི་འོག་ལ་ PWD ཡྱི་ལམ་ཁ་བཟོས་ཏེ་བཟུང་ཁང་པ་ཐོག་བརྩེག་གསུམ་ཅན་ཞྱིག་མཚན་ལ་ཉལ་བའྱི་

སྐབས་སུ་གཉྱིད་མ་ཁུག་པའྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་གང་འད་ཆགས་འདུག་ཅེ་ན། ཀ་བ་ཁ་ཤས་དེ་
ཕྱི་ལ་དོན། ཀ་བ་ཁ་ཤས་དེ་ནང་ལ་འཛུལ། སྒང་གྱི་ཀ་བ་དེ་ཕྱི་ལ་དོན་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག སྱིར་བཏང་
པར་རྱིགས་ཀྱི་ཆ་ལ་ཡར་ཕུལ་ཡོད། ཉྱིན་གང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་མཚན་ཉལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁང་པ་འདྱི་ག་དུས་ཞྱིག་འགོ་ན་

བསམ་ནས་གཉྱིད་མ་ཁུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག ཁོང་ཚོས་ཚོར་

སྣང་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་གང་མགོགས་མགོགས་ཀྱི ས་དེ་
སེལ་ཐུབ་པ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།
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དེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་དེ་ངའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིང་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་རྱིང་ངེད་གཉྱིས་འཚགས་གཟྱིགས་འགོ་བའྱི་ས་གནས་ལ་མྱི་མང་གྱིས་ཚོར་

བ་ཆེན་པོས་ཞུ་དུས། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག སྱི་རྒྱུ་ཧམ་ཟས་
ཞེས་པའྱི་ས་གནས་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་དངོས་གནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་འཁོད་བསྡད་དུས་ཧམ་ཟ་རང་ཡྱིན་གྱི་རེད། རྩྱིག་པ་
འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་གནས་བསྡད་པའྱི་སྒང་ལ་ཁང་པ་འདྱི་འད་བས་ཏེ་བརྒྱབ་འདུག ཁོ་ལ་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྒང་ནས་
མར་རྡོ་མང་པོ་ཟག་དུས། དེ་སྲུང་སྐྱོབ་རང་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་སོང་། རྡོ་མང་པོ་ཟག་ཡོང་དུས། ལགས་ཤོག་བཀབ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྡོ་མ་ཟག་པའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་རང་རེད་འདུག ཕ་གྱི་ལ་བཞུགས་སྡོད་པའྱི་དོ་བདག་དེས་ངེད་གཉྱིས་ལ་དྱི་བ་ཡང་

ཡང་འདྱི་ཡྱི་འདུག གལ་སྱིད་ལགས་ཤོག་མ་རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན། སྒང་ནས་རྡོ་ཟག་ན་སོག་ལ་ཉེན་ཁའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་འདུག དེ་ལ་ཉེས་པ་ཕུ་གྲུའྱི་སྱིན་བདག་བཅད་སོང་ཟེར། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩའྱི་སྱིན་བདག་བཅད་པ་དེར་ང་རང་ལ་བློ་
ཕབ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། དངོས་གནས་དེ་འད་རང་དང་ཨེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་སོང་། དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ཁོང་
རྣམ་པས་རེ་ཞུ་བ་གཞྱི་བཟུང་ངས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དངོས་གནས་ཉེས་པ་དང་ཆད་པ་གང་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གང་ཉུང་
ཉུང་ཞྱིག་གཅོད་རོགས་གྱིས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

གཅྱིག་དེ་ས་གནས་མང་པོ་ལ་ཕོགས་སྐྱོད་འགོ་བའྱི་ནང་ནས། གཅྱིག་བོན་གཞྱིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའྱི་ས་གནས་དེ་ལ་

ས་མཚམས་ལ་ས་རགས་རྡོ་རགས་སྐོར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྐབས་ ༡༣ པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུས་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་

ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་འཕོས་མ་འཕོས་སྐབས་སུ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་ཞྱིག་ལ། དུས་ཚོད་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འབེལ་བ་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་ནས་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་
རྱིམ་པས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་འཁོད་འདུག སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལའང་འཁོད་འདུག སྱིར་བཏང་བོན་གཞྱིས་ཐོབ་

རྒྱལ་གསར་པ་དེའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་སྒྲུབ་བསྡད་པ་དང་། ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནས་ད་བར་རོགས་པ་ཡག་པོ་གནང་འདུག་པས། དངོས་གནས་བསྔགས་བརོད་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་

ལས་གཞྱི་འདྱི་དངོས་གནས་ཀྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་དགོས་དོན་ནྱི། སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་དེ་གོང་གསེབ་དང་། དེང་སང་(Solan)
རྒྱལ་ས་དེ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་ཆགས་དུས། སན་ཁང་དང་དེའྱི་ནང་ལ་སན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་པ་ལ་བརེན། ས་ཆའྱི་རྱིན་
འབབ་དེ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་དུས། ད་ལྟ་ཡུལ་མྱི་དང་ཧ་ཅང་གྱི་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡྱིན་དུས། གཉྱིས་མོས་ཀྱི་རྡོ་རགས་དེ་འད་རྒྱག་

ནས་ཐག་གཅད་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ལས་གཞྱི་དེའྱི་དངུལ་འབོར་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཡང་རེད་མྱི་
འདུག ཆུང་ཆུང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག བས་ཙང་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ན་ས་གནས་དེ་ལ་བཀའ་
དྱིན་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད།

ཡང་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གང་བྱུང་ཟེར་ན། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཀུམ་རའོ་གཞྱིས་

ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་ལ་ལམ་ཁའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདུག ཉེ་ཆར་གོང་པའྱི་ནང་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཉྱིས་འདས་གོངས་ཕྱིན་

ནས་ལམ་ཁའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་འདུག སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་
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འདྱི་ཁ་ཤས་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ནང་སྱིད་

ཀྱི་རྩམ་ཁུག་ནང་ལ་རྩམ་པ་ག་ཚད་ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་འདུག ད་
ལྟའྱི་ཆར་རྩམ་པ་ག་ཚད་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གང་མང་མང་ཞྱིག་སྱིམ་ལ་ལ་གཏོར་མ་བཅའ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་སྐྱབས་འཇུག་གནང་
རོགས་ཞེས་ལག་གཉྱིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་དང་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།

དང་པོ་དེ་ལ་ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་ཤོག་གངས་ཀང་མང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འབེལ་ཡོད་
ལྷན་ཁང་གྱི་ལན་འདེབས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་ཡྱིག་ནོར་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དྱི་བ་
མང་པོ་འདོན་མ་དགོས་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཀ་དང་ཁའྱི་ཁྱད་པར་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་བས་ཏེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་ཞྱིག་མ་བས་རང་བས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་།

ཡང་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ལ་ཀ་དང་ཁའྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་རེད་མྱི་འདུག དངོས་གནས་མགོ་དང་རྐང་པ་ནོར་བའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕྲད་
ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དྱི་བ་ཁ་ཤས་བཏོན་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་དྱི་ལན་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་།

དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཡོད། དེ་ལ་དཔེ་བཞག་ན་ཉམ་ཐག་གྱི་སྐོར་དེ་རེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་

ས་ཐོག་ལ་སོང་ནས་གོང་སྡེ་རེ་རེ་ལ་འགོ་རྒྱུ་དང་གོང་སྡེ་རེ་རེའྱི་ནང་ཚོགས་འདུ་རེ་རེ་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཉམ་
ཐག་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ག་ཚད་ཡོད་ནའང་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཞེས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་དུས། སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་རེད། ས་
ཁུལ་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་འདའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ ི་ལམ་ལུགས་སོལ་དེ་སྔོན་མེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། གོང་སྡེ་ཁ་

ཤས་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་རུ་ཁག་བཟོས་ཏེ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་གོང་སྡེ་ ༢,༣,༤ ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་པོ། ནམ་རྒྱུན་གྱི་འགོ་སྟངས་དེ་
ལྟར་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། གོང་སྡེ་རེ་རེ་ལ་འགོ་བ་དང་མ་ཚད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁྱྱིམ་

ཚང་རེ་རེ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འགོ་དུས། ཉམ་ཐག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་དེ་ཚོར་གོང་སྡེ་འདྱི་ལ་ཉམ་ཐག་ག་ཚད་ཡོད་
དམ་ཞེས་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། སྐུ་ངོ་ལགས། ཉམ་ཐག་ཟེར་ན་གང་འད་ཞུ་དགོས་པ་རེད་དམ། དེ་ཁྱོན་ནས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་

དང་པོ་ལན་རྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་གང་འད་བེད་ནས་བཤད་མ་ཤེས་པ་རེད་དམ་ཟེར་དུས། ཉམ་ཐག་ཅེས་པ་དེ་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར་ནས་ལན་རྒྱག་གྱི་འདུག དེ་ནས་ཕར་ཡང་ཡང་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། ཉམ་ཐག་ཅེས་པ་དེ་ཚད་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བེད་དགོས་སམ་ཞེས་ཚུར་དྱི་བ་དེ་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ལ་རླངས་འཁོར་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་འཕྲུལ་ར་ཡོད་པ་རེད།
དེ་གཉྱིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་འཕྲུལ་ར་ཡོད་མཁན་དེ་ཉམ་ཐག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དེ་འད་ཡྱིན་ན་
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གོང་སྡེ་འདྱི་ལ་མྱི་འབོར་ག་ཚད་ཡོད་དམ། ཕོ་དང་མོ་ག་ཚད་ཡོད་དམ། རྒས་པོ་ག་ཚད་ཡོད་དམ། རླངས་འཁོར་ཡོད་མཁན་ག་

ཚད་ཡོད་དམ། འཕྲུལ་ར་ཡོད་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་དམ། གཅྱིག་ཀང་མེད་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཏོང་དུས། བཤད་
རྒྱུ་མྱི་འདུག མདོ་དོན་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་ཕལ་ཆེ་བ་ཚོས་སོ་སོའ་ིགོང་སྡེའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་
དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག

དེ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་དེའྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་

མང་ཆེ་བ་བརེ་སོལ ་ཡོད་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་གོང་སྡེ་དེའྱི་ནང་ཁ་མ་གགས་པ་སྡོད་མཁད་དེ་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་དེ་ཚོ་ཆགས་

བསྡད་དུས། ཁོ་ཚོས་ལས་ཀ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བས་ན་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་སྤེལ་ཡང་ཕར་ཏག་ཏག་བཤད་

ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིསྒང་ལ་ཅུང་ཟད་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་སྙམ། ཉམ་ཐག་ཟེར་ན་ངས་དེ་འད་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ངའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་ཅེས་པ་དེ་ལྟོས་ས་ལྟོས ་འཇོག ་གྱི་དེ་འདའྱི་མང་པོ་བཤད་

དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཟ་རྒྱུ་མེད་མཁན་དང་བཏུང་རྒྱུ་མེད་མཁན། གོན་རྒྱུ་མེད་

མཁན། ཁང་པ་མེད་མཁན་དེ་འད་ཡོད་དམ། ཁ་རྒྱབ་ལྟོ་གོས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་པ་དེ་འད་ལ་ཉམ་ཐག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་།

དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་རེ་རེ་ནས་ཚོགས་འདུ་རེ་རེ་འཚོགས་སྐབས་ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ནས་ཉམ་ཆུང་དེ་དངོས་གནས་

ཉམ་ཐག་རེད་འདུག ཁ་ཤས་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་མྱིང་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཅུང་ཟད་ཧམ་པ་ཚ་བོ་ཡོད་མཁན། ད་ལྟ་དེ་ག་རང་རེད།

ཁང་པ་ཡོད་པ་རེད། ཐྱིགས་པ་འཛག་གྱི་འདུག ཕ་གྱི་ནས་རླུང་པོ་གཡུག་གྱི་འདུག འདྱི་ནས་ཆར་འབབ་ཡོང་གྱི་འདུག ཕར་
གཅྱིག་བལྟ་དུས། ཁང་པ་དང་ས་ཆ་ཡོད་པ་ཞྱིག ཚང་མར་ལྟ་ཡོང་དུས། ལོ་ ༤༠།༥༠ རྱིང་ལ་དེ་འགུལ་བསྐྱོད་མ་རྒྱག་ནས་སྡོད་
ཡོད་པ། ནང་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་མཁན། ཚང་མའྱི་རྐང་ལག་ཐང་པོ་ཡོད་པ། ཆེས་མ་མཐའང་ས་ཆ་དེའྱི་འབུ་གོག་མ་ལ་

དཔེར་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་ན། གོག་མཁར་ཁང་པ་ལས་མཐོ་བ་འདུག འབུ་གོག་མས་སོ་སོ་དེ་འད་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་མྱི་
ཞྱིག་གྱིས་ཅུང་ཟད་འགུལ་བསྐྱོད་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཡང་འདུག ཡང་དངོས་གནས་ཉམ་ཆུང་དེ་འད་
ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་ལ་འདྱི་གང་འད་བས་ཏེ་ཉམ་ཐག་ལ་མ་ཚུད་པ་རེད།

ད་ལྟའྱི་ཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་དེ་ལས་འདྱི་སྐྱོ་བ་འདུག འདྱི་ཉམ་ཆུང་བ་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཡོང་དུས། རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཐོའ་ི
ནང་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་འདྱི་དུས། མ་འོངས་པར་ཁོ་ཚུད་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཀ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་བ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཉམ་ཐག་དེ་ཉྱིན་མ་དེར་གོ་བུར་དུ་ཆར་རེས་ཀྱི་ཤ་མོ་ནང་བཞྱིན་རྡོག་ཏུ་ཡར་
ཐོན་ཡོང་བ་དེ་འད་མ་རེད། ལོ་དང་ཟླ་བའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དཀའ་དེ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་གནས་སྡོད་པ་དེ་འད་

འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཉམ་ཐག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལ་ས་མཚམས་ཤྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་

ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཉམ་ཆུང་ཉམ་ཐག་དེ་ཚོ་ཕར་འཚོལ་དུ་འགོ་ན་མ་གཏོགས། ཚུར་བཙལ་དུ་ཡོང་ས་མ་རེད། སྡུག་སྒོམ་ནས་
སྡོད་མཁན་དེ་འད་ཁ་ཤས་འདུག དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ང་ཚོ་སྱིར་བཏང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་སྟངས། ཉམ་ཐག་
ཅེས་པ་འདྱི་རྦད་དེ་མཚམས་ཆད་རྒྱུ་མྱི་འདུག ལོ་རག་པ་ཉམ་ཐག་རེད་འདུག ཉམ་ཐག་ཅྱིག་རོགས་སོང་ན་ཉམ་ཐག་གཉྱིས་ཡོང་
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གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དེ་ལ་ས་མཚམས་ཟྱིན་རྒྱུ་འད་བོ་དང་། དེ་རྦད་དེ་རྒྱང་རྱིང་ཙམ་གཏོང་བ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག དངོས་
གནས་ཀྱི་ཉམ་ཆུང་དེ་འད་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་མ་ཚུད་པ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་བཞྱིན་གཞན་དག་ཅྱིག་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ད་རམ་ས་ལ་དང་ད་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་གསར་འབོར་དེ་ཚོའྱི་

གཞྱིས་ཆགས་དང་སྡོད་སའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཁ་སང་དེ་རྱིང་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀྲམ་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་མང་པོས་མྱིང་རགས་རྒྱག་ནས་
འདུག སོ་སོས་ཀང་མཐོང་སོང་། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ། ལོ་རབས་ ༩༠ ནས་ཕལ་ཆེར་ ༢༠༡༠ གངས་ཀྱི་བར་དུ་བོད་ནས་མྱི་ཕོན་ཆེན་པོ་ཡར་ཡོང་བ་རེད། རྒྱ་
མྱིས་ཆ་ཚང་གོད་བཞག་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ལྟོས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གུ་ཡངས་པོ་རེད། དེ་གཅྱིག་བས་ན། རྒྱ་
མྱིའྱི་སྱིད་ཇུས་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་མྱི་རྣམས་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་ལྟར་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་རྦད་དེ་སེམས་གཏྱིང་ནས་དགའ་གུས་དང་ཡྱིད་སོན་དེ་འད་

ཡོད་དུས། མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་མ་ཤོང་བ། དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་མ་ཤོང་བ། སྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་སྡོད་ས་མ་རག་པ། གང་ལྟར་ཡང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བང་མཛོད་སྟོང་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་འད་རྒྱ་
མྱི་གཞུང་ལ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེས་ང་རང་ཚོ་གཉའ་མ་ཆག་པ། གང་ལྟར་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ས་ཆ་འདྱི་ནས་འདུ་སྡོད་

ཐུབ་པ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་གོ་སྐབས་རག་ཐུབ་པ་དང་། དགོན་སྡེའྱི་ཁག་ནས་ཆོས་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་བ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་
ཚོང་ལས་དང་དེ་འདའྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་གནང་ཐུབ་པ་དང་། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་དང་།

འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བལྟས་ཏེ་ཁ་སང་དེ་རྱིང་རྒྱ་མྱིས་ཚུར་འགུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཧང་ཧང་
དེ་ཚོ་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཅུང་ཟད་མྱི་འཇོན་པོ་དང་། ཡང་ན་མྱི་ཚང་ཡོད་མཁན་སོགས་མང་པོ་མར་སྐད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི་ལས་ཀ་རེད། ཐད་ཀར་ད་རམ་ས་ལ་ཡོང་ནས་སྐད་གཏོང་དགོས་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་ཉེ་འཁོར་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་ངེས་ཆུང་ངེས་ནས་མྱི་སྐད་གཏོང་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་ནང་གཉེན་འཕྲད་ལ་འགོ་མཁན་ཚང་མ་ལ་མྱི་རེ་ངོ་རེར་ཐུག་ནས་མར་ཤོག ཁང་པ་དགོས་ན་ཁང་པ་སོད་

ཡོང་། ཟ་རྒྱུ་དགོས་ན་ཟ་རྒྱུ་སོད་ཡོང་། ག་ཆ་དགོས་ན་ག་ཆ་སོད་ཡོང་ཟེར་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བེད་བཞྱིན་དུ་མ་སོང་
ནས་ས་ཆ་འདྱི་ལ་ལྷགས་བསྡད་པ་འདྱི་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཁག་ཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། ཁོ་དེར་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པའང་ཡོད་སོང་བ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་

འདོད་ཡོད་ནའང་ཕེབས་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་ན་ཕེབས་ས་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་གཏམ་དཔེར། བར་སྐབས་རྒྱལ་པོ་སྡོད་ན། གཏོར་མ་ཀ་ཁུངས་མ་གཏོགས་འགོ་ས་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞྱིན་དུ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་དང་གང་དུ་ཡང་འགོ་མ་ཐུབ་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་གྱི་རྒྱལ་

སྒོའ་ི ནང་ལ་འཛུལ་ན་མ་གཏོགས་འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ལ་མར་དེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ང་རང་ཚོས་མར་དེད་

པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་མར་འགོ་འདོད་མེད་པ་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། ལོ་ ༡༠།༡༥ གནས་སྟངས་བཤད་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་སྙན་ཞུ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལྟ་ཡོང་དུས། ད་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་ནས་ལོ་
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༡༠།༡༥ བསྡད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འཚོ་བ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཐེབས་མ་སོང་། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྡོད་ས་མེད་པ་དེ་ཡྱིན་

ཞེས་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཕར་ལན་རྒྱག་སྟངས་བང་ཤར་དང་། ཡང་ན་དེ་བཞྱིན་དུ། ཕོགས་མཐའ་ཁག་གྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་མྱིང་བཏོན་ནས་དེ་ལ་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཡོད། དེར་རྒྱུགས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་ཅུང་ཟད་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མྱིན་

ནམ་སྙམ། གསར་འབོར་དེ་ཚོས་རྒྱ་གར་ས་ཆ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཚོང་རྒྱག་ཏུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ནང་དང་ཕ་མ་ཧ་ཅང་གྱི་དན་
ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་རམ་ལ་སེབས་ཡོང་དུས་ཟ་རྒྱུ་མེད་ནའང་ནང་དན་པའྱི་ཚོར་བ་ཅུང་ཟད་འཇགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་

གྱི་རེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་གསར་འབོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ཚོར་བ་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ༸སྐུ་མདུན་བཞུགས་སའྱི་
ས་ཆ་འདྱིའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་བྱུང་ནས་ལོ་ ༡༠།༡༥ སྡོད་ཡོད་ཙང་། འདྱིར་བརྩེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནས་ཁྱེད་ཕར་
རྒྱུགས་ཟེར་ན་ཅུང་ཟད་ཁག་པོ་མྱིན་ནམ། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འདའྱི་མྱི་ཕོན་ཆེ་མང་པོ་ཞྱིག གཞྱིས་ཆགས་ཟེར་ནས་མྱི་རེ་རེ་
ལ་ཁང་པ། མྱི་རེ་རེ་ལ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཐོབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྡོད་ས་ཟེར་བ་དེ་ཁང་པའྱི་སྒང་ལ་ཁང་པ་བརྩེགས་ནས་སྡོད་

དགོས་བྱུང་ནའང་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་མྱི་རེ་ངོ་རེ་ལ་ཁོ་རང་གྱི་རེ་བ་དང་
ཕུགས་འདུན། དམྱིགས་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འདུག དེ་ཚང་མ་རྒྱུས་ལེན་ཐུབ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ད་རམ་ས་ལ་དང་འདྱིའྱི་ཉེ་
འཁོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད།
འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་བློན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ད་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་སྱི་འཐུས་
༡༢ འདུག དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་བེད་ག་ཚད་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་ག་ཚད་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྡེ་ག་

ཚད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལས་ཀ་བེད་སྡོད་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་དེ་མཁྱེན་གྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་གངས་ཀ་ ༧༠༠།༡༠༠༠།༡༠༠༠༠ བཅས་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་ཆ་ཚང་ལ་གང་ཡོད་

ཚད་དེའང་རེད་ཅེས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་
ཁང་པ་ཞྱིག་བཟོ་བ་ཡྱིན་ན། སྡོད་ཐུབ་མཁན་ག་ཚད་འདུག སྡོད་འདོད་ཡོད་མཁན་ག་ཚད་འདུག འགོ་སོང་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།
བཏང་རེ་ཡོད་མཁན་ག་ཚད་འདུག ཁ་ཙམ་རེད་དམ། ཁོང་པའྱི་ནང་གྱི་སྐད་རེད་དམ། ཁོ་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཤད་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་འདུག དེ་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། དེ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ད་ལྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་དེ་ལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། ཐེག་པ་རྱིམ་འཛེགས་བས་ཏེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ལས་བེད་ཅྱིག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ནས་ཉམས་མོང་དང་མང་པོ་བསགས་ནས། གནས་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་དྲུང་འཕར་དང་འདྱི་ཚོའྱི་
གནས་རྱིམ་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ནས་ཉམས་མོང་དང་ལག་ལེན། དེ་བཞྱིན་དུ་
ལས་བེད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཆུང་ས་ཞྱིག་ནས་ཆེ་ས་ཞྱིག་གྱི་བར་དུ་འཕར་ཡོང་མཁན་དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཁོད་ནས་སེམས་ཤུགས་

དང་འདུན་པ། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་སོགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས།

མགོ་གཡུག་པ་ལྷ་ཕབ་རྒྱུ། གོ་བུར་དུ་རག་འགོ་བ་དེ་ཚོ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། དེ་ཆ་ཚང་སྡུག་པོ་རེད། དེ་ཆ་ཚང་གྱིས་གང་ཡང་
འཇོན་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ནང་བསམ་བློ་ཞྱིག་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་
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ཕུགས་བསམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཆུང་ཆུང་ཡྱིག་སྐྱེལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པའྱི་ཕུགས་བསམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

རྱིམ་པས་ཐེག་པ་རྱིམ་འཛེགས་བས་ཏེ་ཉྱིན་ཞྱིག་ངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའྱི་ཕུགས་བསམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། བར་ནས་གོགས་གནམ་ལྷུང་ལྟར། མགོ་མ་གཡུག་པ། ལྷ་བབ་མཁན་དེ་འད་མང་པོ་བྱུང་སོང་ན། ཁོང་ཚོའྱི་ལམ་ཁ་དེ་

བཀག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ལས་བེད་ཚོ་ཡར་སྐྱེད་སྱིང་བ་རྒྱུ་དང་སེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱུ། དེ་ཚོའྱི་ཕུགས་
བསམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐེག་པ་རྱིམ་འཛེགས་བས་ཏེ་ཡོང་མཁན་གྱི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་ལ་དེ་འདའྱི་གོ་སྐབས་རག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག
འདྱི་རེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་
བཞྱིན་བགོ་གེང་ཞྱིག་འགོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གང་ལགས་ཟེར་ན་

ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག གཞུང་ཞབས་བས་ཏེ་དུར་རྒན་ཞྱིག་རེད་ཅེས་པ་ཚིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་
དུས་ངས་ས་གནས་ཁག་འདྱི་ལ་འདྱི་འདུག་ཅེས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟེ་དུས་ཚོད་འཕྲོག་བརླག་གཏོང་འདོད་མེད། ཡྱིན་ནའང་
སྐབས་སུ་བབ་པ་འདྱི་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཆགས་སོང་། དེའྱི་ནང་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་

འབོད་སྐུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དོགས་འདྱི་དང་པོ་དེར། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བས་ཏེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ནང་ལ་གཞྱིས་ཁང་སྟོང་པ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་དག་བགོ་འགེམས་གནང་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་སྡོད་ཀྱི་འདུག བགོ་འགེམས་དེ་

གནང་བ་ནས་བཟུང་ཟླ་བ་ ༦ ནང་ཚུད་ལ་བགོ་འགེམས་གནང་སའྱི་མྱི་དེས་ཚུར་ལེན་དགོས་པ་མ་གཏོགས། ཕར་ཕྱིར་བཤྱིག་
གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བགོ་འགེམས་གནང་སའྱི་གནང་ཡུལ་དེ་དག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་སྐྱྱིད་
སྡུག་ཨོ་ཙམ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། སྡོད་ཁང་མེད་པ་བས་ཏེ་སྡོད་ཁང་རག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་གནས་སྟངས་སྐྱོ་བོ་རང་བས་ཏེ་ཡོང་སྡོད་པ་ཞྱིག་དང་། རྱིགས་འད་མྱིན་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་
སྱི་ཚོག ས་འདྱི་ཕོག ས་གཅྱིག ་ནས་ཆུང་ཆུང་རེད། ཕོག ས་གཅྱིག ་ནས་དེ་འདའྱི་རྱིག ས་དེ་ལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག

གཞྱིས་ཁང་ཁོ་ཚོ་ལ་མར་གནང་རྒྱུ་དེ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་བེད་སོད་མེད་པ་ལྷག་བསྡད་པའྱི་ཁང་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཕལ་ཆེར་རེད།
རྱིགས་ཁ་ཤས་ལ་སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་ཚུན་ཆད་ནས་གསར་བཟོ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། འཛུད་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངས་མྱིག་མཐོང་ལག་

ཟྱིན་བྱུང་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབོར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོས་སོ་སོའ་ིཁང་པ་དང་དེ་
ཚོ་ལ་སོ་སོས་བསམ་བློ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཐབས་སྐྱོ་བོ་དང་དཀའ་ངལ་
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འཕྲད་བསྡད་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལ་ས་ཁང་བགོ་འགེམས་ཞུས་པ་དང་ཆགས་ཅྱིག་ཏུ། ཁོ་ཚོའྱི་ཁང་པ་དེ་ཅུང་ཟད་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་
མྱི་སྡོད་འོས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཉམས་གསོ་བ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་ད་ལྟ་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། སྐྲུན་གྱི་མེད་ན་དེ་ལ་བསྐྲུན་འཆར་ཡོད་

དམ་མེད། གལ་སྱིད་བསྐྲུན་འཆར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ན། ཏན་ཏན་ཕ་གྱི་ལ་གནང་ཚར་
བའྱི་རེས་ལ་དོན་དང་ལྡན་པ་དང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག

གཉྱིས་པ་དེ། ད་ལན་ཉེ་ཆར་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འཚམས་གཟྱིགས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པ་

ལ་གསར་པ་སེབས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་རེད་མ་གཏོགས། ས་གནས་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་

ཚགས་པོས་རོགས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དེ་ཕལ་ཆེར་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་དང་ངའྱི་ཕག་སེལ་གཉྱིས་ཀྱིས ་གོ་བ་ལེན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་
འདའྱི་སྐོར་བསྐྱོད་ནང་འགོ་སྡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ལུགས་བསམ་ནང་ང་ཚོའྱི་རྒན་གསོ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་

ཅུང་ཟད་ཐབས་ཞན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོ་ཚོ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་
མེད་པ་ལ་དཔག་ན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་མྱི་ཟེར་བ་འདྱིར་སྐྱེས་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་
ནང་ནས་ཕལ་ཆེ་ན་བ་དང་རྒས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་གྱི་

ནང་རྒས་འཁོགས་ ༣༩ འདུག སྱིར་བཏང་རྒས་འཁོགས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒས་འཁོགས་དེ་ཚོ་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ཡོང་བ་དེ། ང་ཕ་
གྱི་ལ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འཚོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་འཛུལ་པ་ཞྱིག་རེད། ཁོ་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་ས་
དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་སྐྱབས་དང་མགོན་གཉྱིས་ཀ་ཆགས་

ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དེ་མྱི་དམན་ཙམ་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཅུང་ཟད་ཐབས་ཞན་པོའ་ི ཚོར་བ་
ཞྱིག་བྱུང་། ཕར་ཙམ་དེ་ལ་ Karuna དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་དེའྱི་ཐོག་ནས་གནང་སྡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རང་མྱི་སུམ་བཅུ་སོ་གངས་ཤྱིགརེད། དེ་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུ་མཁན་དེ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཤྱིག་རེད། ཚུར་ཙམ་དེ་

ལ་ང་རང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་འོག་ལ་ཡོད་སྡོད་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དེའྱི་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཕལ་ཆེར་ ༤
ཙམ་འདུག་སྙམ། འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་དེའྱི་སྒང་ལ་མ་བན་ ༡ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག མཚམས་མཚམས་ལ་མ་བན་དེའང་མྱི་
རང་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ལ་སྒེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་སྐབས་དགོངས་ཞུ་གནང་འགོ་དུས། དེས་ན་རྒས་འཁོགས་དེ་ཚོ་ལ་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་

རེའྱི་ཞལ་ལག་དེའང་གང་འད་བེད་ཡོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་བས། ང་དང་ངའྱི་ཕག་སེལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་བསམ་བློའ་ི ནང་མ་

སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གང་ལགས་ཞེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་མྱི་ཚེ་ཞྱིག་བསྐྱལ་ཚར་དུས། ད་ལྟ་འདྱི་འད་ཞྱིག་མཐོང་
དུས་ཨ་ཁ་བསམ་པ་ཞྱིག་བསམ་བློའ་ི ནང་འཁོར་སོང་། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་མ་གྱིའྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཐུགས་
ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ལ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ཅུང་ཙམ་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་

ཐོག་ལ་དེ་སྔ་དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཡོང་དུས། རྒས་འཁོགས་ཟེར་མཁན་དེ་སྐས་འཛེག་

རྱིང་པོ་འཛེག་རྒྱུ་དང་ཁང་པ་ཐོག་རྩེག་སྒང་ལ་སྡོད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གོག་སྐས་ lift བརྒྱུད་

ནས་ཡར་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོ་ཕ་གྱི་ལ་གོམ་པ་རང་རྒྱག་ནས་འགོ་དགོས་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག བྱུང་སོང་བྱུང་
པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལུགས་བསམ་རང་གྱི་
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རྒས་འཁོགས་ཙམ་མ་ཟད་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་འདུག དེ་སྔ་ད་ལྟའྱི་ཆགས་ས་དེ་བ་གསོ་ཁང་
རེད། དེ་ཚུར་བསྒྱུར་ནས་བཟོ་ཡོང་དུས། འདེ་ཤྱིག་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག ངེད་གཉྱིས་ཀའྱི་བསམ་བློའ་ི ནང་། ཞལ་ལག་འདྱི་ཡག་
ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འདུག་སྟེ། ཁག་ཚང་མ་འདེ་ཤྱིག་གྱིས་འཇྱིབ་ནས་རྒས་འཁོགས་འདྱི་ཚོ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བཟོ་ས་རེད་བསམ་

པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། དེ་འདའྱི་འདེ་ཤྱིག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཐོག་ངའྱི་ཕག་སེལ་ལ་རྱིག་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ཁོང་རང་
གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཞྱིག་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བྱུང་
ན་མ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད། གཞྱིས་ཆགས་རང་ནང་ལྟ་དུས་ཉམ་ཐག་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དེ།
ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ཙམ་དེར་རྒས་འཁོག ས་དེ་ཚོའྱི་གནས་

སྟངས་ཐབས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཆགས་བསྡད་དུས། ཅུང་ཙམ་བསམ་བློའ་ི ནང་མ་བཟོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དེའྱི་སྐོར་རྩ་
བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བྱིས་ཡོད། བཀའ་ལན་ད་ལྟ་ཕེབས་མྱི་འདུག བས་ཙང་གེང་པ་ཡྱིན། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་

ཆེན་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒས་གསོ་ཁང་གཞན་དག་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ངས་ཕག་སེལ་གཞན་ཚོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡག་
ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་གོ་ཡོང་དུས། ཕ་གྱི་དེ་གང་འད་བས་ཏེ་ལུས་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། དེ་ངས་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་
བེད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་དེ། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་དག་ཞུ་མ་དགོས་པ་བགྱིས། མཐའ་མ་དེ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

དེ་ཚོ་དེ་སྔ་ང་རང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་སྐབས་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་

གཅྱིག་པུའྱི་སྐུ་ཚབ་མ་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གདོང་པ་བསྟན་རྒྱུ་དང་པོ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དེ་དག་རེད། དེ་ཚོ་ས་ཐག་ཐག་དང་། འཇོན་པོ། དངོས་གནས་མྱིའྱི་དཀྱིལ་ལ་བཤད་ཐུབ་མཁན། ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་མཁན། ཡྱི་གེ་
འབྱི་ནའང་འབྱི་ཐུབ་མཁན། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་། ཧ་ཅང་གྱི་འདོམས་སྨྲ་ཅན་འད་བོའ་ི མཁས་པ་རང་དང་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་ལས་བེད་པ་ཞྱིག་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག་རེད་ཟེར་དུས། མྱི་ཚང་མས་མྱིག་དཔེ་ཡར་ལྟ་བེད་ས་ཞྱིག་ཏན་ཏན་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་སྔ་ནས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་དེའྱི་ཚོར་བ་དེ་བྱུང་། ས་གནས་

འགོ་འཛིན་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་བས་ཏེ་དེ་སྔ་ཡང་ཞུས་མོང་ལ། ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཞྱིག་འཁུར་བསྡད་དུས། གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་སྟེང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དག་འདེམ་འདེམ་དཀྲུག་

དཀྲུག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཆེ་མཐོང་དང་དེ་དག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཕན་བསྡད་པ་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཆེ་
མཐོང་དེ་དག་བརླག་འགོ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཏན་ཏན་འདུག དེ་ངས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམ་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་

དེ་ལ་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཞུ་དུས་གང་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ལས་བེད་ཁྱོན་ནས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་
གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མ་རག་པ་རང་དང་མ་རེད། མྱི་རག་པ་དེ་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནད་འགག་དེ་

གང་རེད་ཟེར་ན། ལས་བེད་བས་ཏེ་ཕེབས་བསྡད་པའྱི་སྐུ་ངོ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོ་ཅུང་གུ་གཤང་ཙམ་གནང་
དང་། མང་པོ་ཐོན ་རྒྱུ་ཡོད ་པ་རེད ། དེ་ངས་བཀའ་ཤ ག་རྱིམ ་པ་ཁ་ཤ ས་ནང་ལས་ཀ་བས་པའྱི་ཉམས་མོང་ཐོག ་ནས་ཡྱིན །
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མཚམས་རེ་ང་ཚོ་ལ་སོ་སོའ་ི ལས་ཁུངས་དེ་ལ་གཅེས་འཛིན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཅུང་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་རང་རེད། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཞེས་པ་དེ། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ཅུང་ཤང་ཙམ་གནང་
རྒྱུ་ད་ལན་ངས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དག་གང་ལ་གང་ཡོད་ཀྱི་དངོས་གནས་
དང་གནས་དོ་ཆོད་རང་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས།

ལས་བེད་དེ་ཚོས་ཀང་འགོ་ཡྱི་མྱིན་གསུངས་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་སྔ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ཟེར་བ་དེ་རྒྱག་ཕ་མགོ་དང་། མཆོང་དམལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་སོ་སོ་རང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དེས་བཀའ་ཞྱིག་གཏོང་བ་

ཡྱིན་ན། མཆོང་ཟེར་དུས་དམལ་བ་ལའང་མཆོང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དང་། རྒྱོག་ཟེར་ནའང་ཕའྱི་མགོ་ལ་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཞེས་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུ་དེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་རག་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་

ཞུ་བའྱི་ནང་བསྡད་ཚར་དུས། ཏན་ཏན་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤོབས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བ་དགོས་བསམ་པ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད། འགོ་ཐུབ་མྱིན་སྐད་ཆ་འདྱི་ནས་བཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བེད་པ་ཟེར་མཁན་དེ་གང་དུ་ཡང་འགོ་ཐུབ་མཁན་
ཞྱིག་དང་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ད་རམ་ས་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན། གཞན་དག་ལ་
འགོ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དེ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཤྱིག་ཆགས་གབས་བེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་དེ། འགོ་ལ་དྭགས་ནས་སད་སྦེལ་ཀོབ་བར་དང་། དེ་བཞྱིན་ཚུར་ཕོགས་སུ་
ཨོ་རྱི་ས་ནས་དེའྱི་བར་དུ་ཁྱབ་སྡོད་མཁན་གྱི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདའྱི་ནང་གང་དུའང་འགོ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དང་བེད་ཐུབ་
མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡོད་ཀང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ལས་བེད་བས་ཏེ་ཡོང་དུས། དེ་འདའྱི་ནང་སྐད་ཆ་ཡོང་

གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ཤག་ནང་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོས་གུ་གཤང་གནང་རྒྱུ་དེ་བསྐྱར་
དུ་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་འདྱིའྱི་བཀའ་

ཤག་གཅྱིག་པོར་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གུ་གཤང་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཆེ་ས་དེ་ཕར་ཙམ་དེར་བཞག་སྟེ། ད་
རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འགོ་དེ་རང་ལ་བཀའ་བློན་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འོག་དྲུང་ཆེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དྲུང་འཕར་ལ་

སོགས་པ་རྱིམ་པས་སྐད་ཆ་འདྱི་ས་ཡོད་པ་རེད། མ་གྱིར་ཁོ་རང་རང་གྱིས་འགན་བླངས་ནས་གདོང་ལེན་གང་བེད་དགོས་པ་ཁོང་
གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་ཅུང་ཙམ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ནས། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་དེ་བཟང་དུ་ཕྱིན་
དུས། ལམ་སང་ཁ་པར་ཡར་བཀག་ནས་བཀའ་བློན་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། དྲུང་ཆེ་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུའྱི་

ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མ་འདང་
བའྱི་སྐུ་ངལ་ཁྱོན་ནས་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ཆོད་སེམས་ཡོད་མེད་

རང་རེད། ཆོད་སེམས་དེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་ངས་འདྱིར་ཞོར་འཕྲོས་ལ་འབོད་སྐུལ་རང་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད ། དེ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་དྱིས་ཟྱིན་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་སོང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་རམ་ས་ལའྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་སའྱི་

ས་ཆ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དེའྱི་སྒང་ལ་ལས་
འཆར་དེ་འད་ཡོད་དམ། གང་ལགས་ཟེར་ན། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུར་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོ་ནས་གསར་
རྒྱག་བེད་པའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མྱི་འདུག

གཉྱིས་པ་དེ། ད་རམ་ས་ལ་ཐང་ཁོམ་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་དུས་ནས་ཀང་ནང་སྱིད་

ལས་ཁུངས་དང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་དེ་འད་

ཡོད་དམ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རེད། Nehruji road དེའྱི་སྒང་ལ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་སོད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
སྒང་ལ་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ནང་སྱིད་ཀྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྐབས་

དེ་དུས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་མྱི་འདུག རེས་
མའྱི་ནང་དུ་ལས་འཆར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྱིར་བཏང་ད་བར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་གཞྱི་རེད། གསར་འགྱུར་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་

ཐོག་ལ་ལས་འཆར་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཁ་སང་ཚམས་གཟྱིགས་

ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་ལུ་ག་ར་ཕོགས་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ཞེས ་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ཕར་ལ་སྱི་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག ་

གསུངས་སོང་སྟེ། ས་ལུ་ག་ར་དེ་ས་གནས་གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ལ་སྱི་ཁང་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པ། ང་ཚོའྱི་

རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན་ས་ཆ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་བཞྱིའ་ྱི ས་མཚམས་
ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ལ། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་གྱི་འགྱིམས་འགྲུལ་གྱི་ས་ཚིགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་
པའྱི་བོད་མྱི་རྱིག ས་ཚང་མ་སྐད་ཡྱིག་གནས་སྟངས་ལ་ཛ་དག་ཅྱིག་དགོངས་ནས་གཞུང་གྱི་ངོས ་ནས་སྱི ་ཁང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་

ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ི ཐོག ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས ་ཏེ་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བང་ཤ ར་
ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གནས་སྟངས་ལ་ཕན་ཐོག ས་ས་རེད་སྙམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཡོད་
དམ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་ལས་གཞྱི་གསར་རྩོམ་བ་དགོས་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་ནང་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པ་དང་པོ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དང་
པོའ་ི རྩྱིས་གཞྱི་བས་ན། འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ལན་དེ་མ་བྱུང་བར་དུ་མྱི་ཞུ་དགོས་དན་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ཕག་
སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་གསུངས་བསྡད་དུས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་རོགས་ངེད་གཉྱིས་ཀྱི་འགོ་སའྱི་མྱི་མང་དེ་ཚོ་

ཚང་མས་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཀང་ཁོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁ་དེ་དགག་མེད་དམ་བསམ་པ་དན་སྱིད། གནད་དོན་མང་པོ་ཡོད་དེ། གལ་ཆེ་
བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དང་པོ་དེར། ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགོས་པ་དེ། དེ་ཡང་གུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིན་པར་ཕར་ཕོགས་སུ་

བློ་སྱིག་འཛུགས་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣།༨༤ ནས་བཟུང་དམག་སྒར་སོགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་མང་པོ་ཞུ་མཁན་གྱི་རྒས་
འཁོགས་ཤྱིག་ཡར་བཞེངས་ནས་འཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་གསུངས་རྒྱུ་ལ། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་

གསར་པའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་སྔོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥་་༌༨༦ ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་རྩ་བ་
ནས་ལག་ལེན་དུ་ཁེལ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ང་ནྱི་ཤྱི་ལ་ཉེ་བའྱི་ལོ་ཚད་དུ་སེབས་སོང། འདྱིར་ག་དུས་སྡོད་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་

པའྱི་དངངས་སྐྲག་ནང་བསྡད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ལག་ལེན་དེ་ན་ནྱིང་ནས་བཀའ་བཞེས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཐོབ་སོང་ཡང་། ད་
ལྟའང་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ལན་ཁྱེད་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་དེ་གང་མགོགས་ལག་ལེན་དུ་ཁེལ་བ་བ་རོགས་ཞེས་རེ་བ་

ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིངང་བསྐྱོན་སོང། དེ་ད་ལན་འདྱིར་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ལག་བསྟར་མགོགས་པོ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་གནང་
སོང། དེར་ཁོ་ཚོའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྦྱིར་དང་སྦེལ་ཀོབ། དེ་བཞྱིན་མོན་གོ་སོགས་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གསར་འབོར་ཚོའྱི་གཟྱིམས་ཁང་སྐོར་ད་ལྟ་མང་

པོས ་གསུངས་སོང ་། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག ་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་སྡེ་ར་ལྡུན་གཡས་གཡོན ་དུ་ཡོད ་བསྡད་པའྱི་མྱི་ ༡༣༩ ཙམ་ཞྱིག ་

འདུག ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཁོ་ཚོས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དུས། དངོས་གནས་དགའ་པོ་བྱུང། ད་བར་དེ་འད་ཞུས་
ནའང་གསན་མཁན་རག་མ་བྱུང། ད་ལན་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ལ་དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱི་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། ང་ཚོ་
བོད་ནས་ཡོང་བ་གཅྱིག་པ་རང་ཡྱིན། སོང་ཙང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཡོད། བས་ཙང་ཐུགས་
རེ་གཟྱིགས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ངེས་པར་དུ་ཞུ་རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་

རེད། དེ་བཞྱིན་གོང་དུ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཕལ་ཆེར་སྐུ་ངོ་ཡྱིས་གསུངས་པ་བས་ན། ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་འདུག དེ་ལས་ལྷག་མེད་

ནའང་ཉུང་བ་ཨེ་ཡོད་སྙམ། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་
པོ་བས་ཏེ་དངོས ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་དགོས ་ངེས ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང་། ཛ་དག་གྱི་ཐོག ་ནས་དགོས ་ངེས ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་
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སོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དབེ་བ་འབེད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། དེ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་འགོ་ཐུབ་མཁན་ག་

ཚོད་ཡོད་མེད། དཔེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་སྦྱིར་དང་སྦེལ་ཀོབ་སོགས་ལ་ཕེབས་ཐུབ་མཁན་དང་མྱི་ཐུབ་མཁན་ག་ཚོད་འདུག རྡ་
རམ་ས་ལར་དགོས་ཟེར་མཁན་ག་ཚོད་འདུག བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཟེར་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་སོགས་དབེ་ བ་
ཡག་པོ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་གནང་ན། ཏན་ཏན་ཁོ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་

པ་དང་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆེས་མཐོང་དང་ཡྱིད་ཆེས་སེབས་ཐུབ་པ་སོགས་ཡོང་གྱི་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཆ་བཞག་
ན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས ་བཅུ་གསུམ་སྐབས་སུ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན ། ད་ལྟ་འདྱིར ་ཕག་སེལ ་འགའ་ཤས་ཀྱིས ་
གསུངས་སོང། བོད་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་མང་པོ་རེད། ཁོ་ཚོར་ཉྱི་མ་ཉྱི་མར་ཟ་རྒྱུ་དང་སྡོད་སའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་མང་པོ་

རེད། དེ་དུས་ངས་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། གང་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་གཞུང་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་
ཁོ་ཚོར་ག་རེ་གནང་དགོས་འདུག་ཞུས་ན། ཁོ་ཚོར་མགོ་རྒྱུས་ས་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེར་
རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད། དེའྱི་སྒང་དུ་ཁོ་ཚོའྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཐོས་པ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱུང། འབེལ་བ་བྱུང་བ་དེའང་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་གྱི་མྱིའྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཏེ། དེ་དུས་ནས་ངས་ཐེངས་འགའ་ཤས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ངས་རྡོག་རྡོག་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་གནང་ནས་ཁོ་ཚོར་མགོ་བོ་རྒྱུས་ས་ཞྱིག་
ཡག་སྡུག་ལ་མ་ལྟོས་པ་དང་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་གཞུང་ནས་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་ཕལ་ཆེར་སྡེ་ར་ལྡུན་གཡས་གཡོན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པའྱི་ཁང་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་བརྒྱབ་

རྒྱུའྱི་ཟུར་ལ་ས་ཆ་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ཞོར་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཁང་པ་དགོས་ངེས་ཆེ་བ་དེ་ཚོར་ཐོག་བརྩེགས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་

འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སྙམ། དེ་བཞྱིན་གསར་འབོར་མ་ཡྱིན་པ་ Saharanpur དང་
Haridwar ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་བཞུགས་ས་སོགས་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

ཆེན ་པོ་འདུག དཔེར ་ན་ Haridwar བུ་མོ་ཞྱིག ་འདུག མོས ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཞུ་མ་ཕོད་དེ། གོང་དུ་སྐུ་ངོ་ཞྱིག ་གྱིས ་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཉམས་ཆུང་ཉམ་ཐག་ཟེར་བ་དེ་རེད། ང་ཚོས་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས། མོ་རང་གྱིས་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་རྒྱབ་ཏུ་ངུ་

བསྡད་པ་དང་མོའ་ི བདེ་སྡུག་དེ་འཐུས་མྱི་ཚོས་ཞུ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག བས་ཙང་ཁ་སང་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དུ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། མོ་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གང་དུ་གཏོང་ནའང་གཏོང་རོགས། ང་ས་ཊོན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་རག་ནའང་འགྱིག་ས་རེད་ཅེས་ལབ་
པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་མྱི་

འདུག་སྙམ། དེ་འད་སོང་ཙང་སྡེ་ར་ལྡུན་གཡས་གཡོན་ལ་གསར་འབོར་དང་དེ་བཞྱིན་ཁང་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།
གཟྱིམས་ཁང་ ༡༡༦ བརྒྱབ་སའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ས་ཆ་སྟོང་པ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་འད། བས་ཙང་དེའྱི་ནང་དུ་འཛུགས་བསྐྲུན་བ་

རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། ངའྱི་དན་ལམ་ལ། ཤུགས་
གསེབ་གཡས་གཡོན་ལ་བོད་གཞུང་གྱིས ་སྔོན་མ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཤྱིག་ལ་ས་ཆ་ཉོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་

འདུག གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དེ་འདའྱི་ནང་དུ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དམ་མེད། དེ་གཅྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་ཟློས་གར་ཡོད་པ་རེད། དེར་ས་ཆ་
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གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་ས་ཁ་ཆ་ཚང་བ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ངས་སྔོན་མ་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་ལས་
ཀ་ཙག་ཙིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེར་བསྐྱོད་དུས། ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བེད་སོད་མེད་པར་ལགས་རྱི་ཡང་མ་སྐོར་
ནས་ཟློས་གར་ལའང་དགོས་མཁོ་དེ་ཙམ་མེད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག ཟློས་གར་ལ་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་སར་དགོས་
ནའང་དེ་སར་ནས། དེ་འདའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚོར་གཟྱིམས་ཁང་འཛུགས་བསྐྲུན་བ་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་

ས་ཆ་ཡོད་པ་དེ་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ལའང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ་ནས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་མྱིན་ང་ཚོའྱི་ཉེ་འགམ་སྦྱིར་ལ་ང་རང་ཚོ་རང་བདག་གྱི་ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཕར་ཚུར་བཤུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ནང་དུའང་འགོ་
ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མྱིན་ནམ་སྙམ། དེ་གནད་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་རཇ་སྤུར་གྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཚབ་བས་ཏེ་ང་རང་དངོས་སུ་བཀའ་བློན་

འགམ་ལ་བཅར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རཇ་སྤུར་གྱི་མཉམ་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དག་པོ་ཞྱིག་དང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་མདོག་

ཁ་པོ་བཤད་ཀྱི་འདུག ཡར་ཞུ་སྟངས་དེ་ཚོའང་གང་བྱུང་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཚབ་བས་ཏེ་ཡྱིན་ནའང་རེད།
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་བས་ཏེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དངོས་གནས་བཤད་དགོས་ས་དེར་ཕག་སེལ་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་

བཀའ་བློན་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ལབ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་མང་པོའ་ི རྱིང་ལ་ཕ་མས་དེར་ལས་ཀ་བས་ཏེ་བསྡད་པ་དང་ཕ་མའྱི་ལོ་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ན་བ་ཡྱིན་

ནའང་རེད། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་ལས་ཀ་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཚབ་ལ་ངེས་པར་དུ་མྱི་ཞྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་མྱིན་ནང་སྟོང་པ་བཟོ་དགོས་པ་རེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ད་དུང་ག་རེ་བཤད་སོང་ཞུས་ན། བློ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་ནང་བཞྱིན་སྱིད་

སྐྱོང་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའང་ཆགས་འདོད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོར་དེ་འདའྱི་གོ་སྐབས་སོད་མ་བྱུང། དཔེར་ན། དེའྱི་ནང་མྱིང་ལ་ཆོས་
འབོར་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་འཕེལ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཟེར་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁོས་ང་ནྱི་ཟ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད།

དེར་ཁྱི་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་རག་གྱི་ཡོད། ཁོ་རང་གྱི་འོག་ལ་མྱི་བཅུ་ཙམ་ལ་ལས་ཀ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་
འདྱིར་བརེན་ནས་ཁོ་རང་ད་ལྟ་མཉམ་ལས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་དགོས་འཁེལ་གྱི་ཡོད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཆགས་

བསྡད་ཡོད་པ་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག སྐབས་
དེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་རྡོག་རྡོག་དེ་ཁ་སང་ངོ་བཅར་ཞུས་ཏེ་སྐུ་ངོ་ལ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་།
འདྱིའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལྷོད་གཡེང་མ་ཤོར་བ་གནང་སྟེ། ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པོ་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ན་ཕལ་ཆེར་སྱི་
སྒེར་གཉྱིས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སྐོར་དེ་རེད། དཔེར་ན་ང་རང་ལ་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། སྱི་འཐུས་ལོ་མང་པོ་

ཞྱིག་བས་ཏེ་སྔོན་མ་ནས་ས་གནས་གང་དུ་ཕྱིན་ནའང་མང་ཆེ་བར་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟེར་

བ་དང་ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་དེར་ཡོད་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་བཞུགས་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། བོད་
གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྱི་མང་གཉྱིས་བར་བློ་ཐག་ཉེ་པོ་དང་། ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་སེབས་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ་ས་

གནས་དེར་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་བཞུགས་མཁན་ཚོར་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཁྱེད་ཚོས་གང་འད་བཟོ་
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དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཕྲོད་
བསྟེན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་སོགས་པ་མྱི་མང་ལ་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་ག་རེ་ཡོད་ནའང་དེ་དག་ཐེངས་གཅྱིག་ཀློག་བཞག་པ་དང་
གང་ལ་སར་བ་ཙམ་མྱིན་པར། བོད་གཞུང་གྱི་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་དག་མྱི་མང་གྱིས་ཤེས་པ་དང་ངེས་པ་རེད་པ་

བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཁྱེད་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། དེ་ཇྱི་ཙམ་བཟོས་པ་དེ་ཚོད་ཀྱི་མྱི་མང་གྱིས་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཆེ་བ་དང། རེ་བ་
བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་བློ་ཉེ་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་ཚོར་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་

རེད། གལ་སྱིད་གཞྱིས ་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་མྱི་མང་གྱིས ་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁ་གཏོང་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་
འགན་ལྟ་བུ་གཙོ་བོ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་ཚོར་ཡོད ་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ད་ལན་སྡེ་ར་ལྡུན་

གཡས་གཡོན་དུ་འགོ་དུས་དེ་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་ཚོར་ལས་འགན་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་པ་རེད། ལྷག་དོན་དུ་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་པ་དང་བོད་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གྱིས་མ་གོ་མ་ཐོས་
མེད་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ། གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་མཁན་དང། བོད་གཞུང་ལ་འད་མྱི་འད་བཤད་

མཁན་དེ་འད་ཡོད་ན། དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱེད་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཏོག་ཙམ་ཚད་མཐོ་པོ་དང་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་མཁན་འགའ་བསྐོ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་
གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་སྐོར་གསུངས་སོང་། ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་

མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁང་
པ་དེ་དག་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག གསང་སོད་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེར་ཐེངས་མ་གཉྱིས་ཕྱིན་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་ཐེངས་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེར་གོང་དུ་
བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེ་ས་ཆ་རང་བདག་མ་རེད། གང་ཡང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་

ཅེས ་གསུངས་སོང། མྱི་མང་གྱིས ་ང་ཚོར་ཞུས་པ་རེད། ང་ཚོས ་ཞུ་ས་ལ་ཡར་ཞུ་དུས། ཞུ་སས་དེ་འད་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས ་
གསུངས་ན། ང་ཚོར་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་འདུག སོ་སོའ་ི སྦ་ཁུག་གཡུག་ཐུབ་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་ལྟར་ལྷག་བསྡད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་ནས་མྱི་མང་གྱིས་སྔོན་མ་སྱི་འཐུས་དེ་དང་དེ་ཕེབས་སོང། དེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་གང་ཡང་བས་མ་སོང་
ཟེར་བ་དང། ལྷག་དོན་དུ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མྱིང་འབོད་ཏེ། སྱི་འཐུས་དེ་ཕེབས་སོང་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡ་ལན་སོགས་གང་ཡང་མྱི་

འདུག་ཅེས་མྱི་མང་ནང་ནས་དེ་འད་ཟེར་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ངས་གོང་དུ་དཀའ་སྡུག་ཞུས་
པ་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ས་ཆ་དེར་བསྡད་པ་རེད་ལ་ཁང་པའང་དེའྱི་ནང་

དུ་བསྡད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ལོ་བཅུ་སྡོད་དགོས་བྱུང་ཡང་རེད། ལྔ་སྡོད་དགོས་བྱུང་ནའང་རེད། ཁང་པ་དེ་རང་ནང་དུ་སྡོད་རྒྱུ་
རེད། བས་ཙང་དེར་རང་བདག་གྱི་ས་ཆ་མ་རེད་ཅེས་ལགས་ཤོག་དང་གདུང་མ་འགའ་ཤས་བརེ་མ་ཐུབ་པའྱི་བཟོ་བས་ཏེ་བཞག་

པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱིས་ཕལ་ཆེར་བཀའ་བཞེས་ཤྱིག་གནང་སོང་སྙམ་
བྱུང། གལ་སྱིད་དེ་འད་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཞུ་འདོད་བྱུང།
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དེ་ནས་ཤོག་ལྟེ་གསུམ་པ་དེར་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་

གནས་སྟངས་འད་པོ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་པོའ་ི སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་

པ་བཞེས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཞྱིང་པ་ཚོས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བརྩྱིས་ཏེ། ཞྱིང་ལས་གནང་མཁན་དེ་མང་དུ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་དམ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚོའྱི་སྟོན་ཐོག་གང་བྱུང་བ་དེ་ཚོ་ཚོང་འགེམ་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་ཚོང་འགེམ་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མེད་ན། རས་ལུད་བླུག་པའྱི་སྟོན་ཐོག (སྱི་འཐུས་

བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དུས་ཚོད་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མའྱི་ལས་བསྡོམས་དེ་འདྱིར་སྐྱོར་བསྡད་ན། གོས་ཚོགས་འདྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཚོགས་

ནའང་ཚར་གྱི་མ་རེད། ཚང་མར་བཤད་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན ་དུས། དུས་ཚོད་དེ་ཚད་བཀག་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད ་པ་རེད །)
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཞོགས་པ་ནས་ལས་རྱིམ་དེ་རང་གྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་བསྡད་དུས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དུས་

ཚོད་ཚད་འཛིན་གནང་མྱི་འདུག བས་ཙང་ངས་གོང་དུ་དུས་ཚོད་ཚད་འཛིན་མ་བས། དེ་ག་རང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚང་
མས་སོ་སོས་ཚད་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ཚང་མས་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བའྱི་ས་གནས་ཚང་མའྱི་སྐོར་
རོབ་ཙམ་རོབ་ཙམ་ཞུས་བསྡད་པ་རེད། གང་ལྟར་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག ་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལྡབ་སྐྱོར་མེད་པ་

གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ) སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། དེ་ང་ལ་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད། དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པ་མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་བར་དུ་བཤད་མཁན་ཁོ་ན་རེད་མ་

གཏོགས་མ་བཤད་མཁན་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མ་སོང་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ངའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཡོད་ན། ངས་མར་བསྡད་བཞག་གྱི་ཡྱིན། དེར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གུས་པ་རང་ཉྱིད་གྱི་འཚམས་གཟྱིགས་དང་པོ་དེ་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་དང་དེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ལྷོ་
ཕོགས་ཁུལ། བོད་ཁྱྱིམ་སྡོད་ཁང་སོགས་ལ་ལྟ་སྐོར་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་བྱུང། དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་མཉམ་བཞུགས་ཡག་པོ་གནང་སོང་བས་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་མང་ངོས་ནས་གུས་
བཀུར་དང་བརྩྱི་བཀུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག་ལ། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཆགས་པ་དེ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཚོར་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གནས་ཚུས་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་གལ་ཆེ་

ཤོས་དེར། བསམ་ཡས་གྱིང་ས་གནས་དེ་ས་བརན་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རེད་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་
རེད། བསམ་ཡས་གྱིང་ས་གནས་དེ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱིས ་གཞུང་ལམ་ fly over བརྒྱབ་རྒྱུ་བས་ཏེ་ས་ཆ་གཏོར ་
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དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརོད་དུས། གཙོ་བོ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་རེད། དེ་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞྱིག་ག་རེ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་
ཡས་གྱིང་ཁུལ་གྱི་བཙོག་ཆུ་འགོ་སའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རྩ་བ་ནས་མེད་ས་རེད། དེ་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མྱི་དགོས ་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་སྒང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན ་
མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེར། ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དྱི་བའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་དང་སྱི་འཐུས་ལས་བེད་བ་

ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་སྒང་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་སོང། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འདྱིའྱི་སྔོན་གྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་

ལན་འདེབས་ཀྱི་ནང་དུ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ནང་དུ་ལས་བེད་ཡྱིན་མྱི་ཆོག་པ་འཁོད་ཡོད་པ་དང། ལས་བེད་ཀྱི་འོས་ཆོས་ནང་
དུ་སྱི་འཐུས་མྱིན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་

བཀའ་ལན་ནང་དུ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ། ང་འཁྲུག་མེད་ན་ཕལ་ཆེར་དེ་སྔ་འབེལ་བ་གནང་བའྱི་ནང་དུ་ཆོད་གན་གྱི་ལས་བེད་
ཡྱིན་ན་དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་

ཐོན་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་མྱིང་ཐོན་པ་དེ་གོས ་ཚོག ས་ནང་དུ་གཅྱིག ་མ་གཏོག ས་མེད་དུས། ཕོགས་གཅྱིག ་ནས་ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཡག་པོ་མཐོང་སོང། བས་ཙང་མྱིང་བཏོན་པ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མྱིང་ཐོན་

ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ངས་གནད་དོན་དེ་མ་བཤད་རང་བཤད་ཅྱིག་ཆགས་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཆེས་
མཐོའ་ིསོབ་ཡོན་ཞེས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་སོབ་ཡོན་རྩ་ཆེ་ཤོས་དེ། Tibetan scholarship programme ཞེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོབ་ཡོན་དེ་ཐོབ་ནས་ཨ་རྱི་ནང་དུ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ལོ་གཉྱིས་བས་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་གྱི་འཛིན་
སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་དེ་བས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་ཚུར་ལོག་ནས།

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་སུ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མེད་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་པ་གནང་རོགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོགས་གཙོ་རང་ལ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་རྩྱིས་རྒྱག་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཚང་མའྱི་བསམ་བློའ་ིནང་དུ་ཉན་མ་ཐུབ་པ་དང་ཉན་ན་ཟྱིན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ད་དུང་
མཚན་ལ་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བར་གསེང་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

སྱིར་བཏང་རེད། ཆུ་ཚོད་མང་པོ་འགོར་སོང། ཡྱིན་ནའང་སྟོང་པ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་དཔག་པའྱི་དུས་ཚོད་རྱིང་དུ་འགོ་རྒྱུ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་གང་ཉུང་ཉུང་གསུང་རོགས་ཞེས་འདྱི་ནས་ཐེངས་མང་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན། སྟངས་འཛིན་དེ་ཞོགས་
པ་རང་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་མེད་ཙང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་བར་དུ་སྟོང་པ་ཞྱིག་བཞག་གྱི་

ཡོད་པ་དེ་བཞག་ཐུབ་མ་སོང། དེ་ངས་མར་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཡོང་རོགས་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ཡང་
བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ཕག་སེལ ་སྱི་འཐུས་གསུང་བཞྱིན་པ་དེས ་གང་མདོར ་བསྡུས་གསུང་རོག ས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མུ་

མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་བློན་གྱིས་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ནང་སྱིད་ཚར་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞེས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས།

ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་མགོགས་མགོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་ནས་སོབ་སོང་བས་ཏེ་ཚུར་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༦ པར་ལོག་ཡོང་བ་རེད། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། ཨ་རྱི་ལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུར་གང་འད་
ཕེབས་མྱིན་འདྱི་སང་ཉྱིན་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལེན་ནས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་གནང་བཞག་ན། དེ་མྱིན་ད་ལྟ་འདྱི་ལྟར་
བས་ན་ཆོ་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་ལ་གཟྱིགས་དང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཕག་སེལ་སྱིའཐུས་ལགས་སུ་དེ་རང་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཧ་ཅང་འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས། དེ་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ལས་དོན་དང་
འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ། ངས་མྱིང་ཐོན་པ་རེད། ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐེར་འདོན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་
སོང་བས་ཏེ་ཚུར་ཡོང་བའྱི་རེས་སུ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འོག་གྱི དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།
བསྟན་འཛིན་ལགས། རྒྱས་བཤད་མེད་པ་ཞྱིག་དང་སྙྱིང་བསྡུས་རང་གསུང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས།

ལགས་སོ། སྙྱིང་བསྡུས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐར་མ་ལྔ་ལས་ལྷག་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁོར་ཡུག་
སྡེ་ཚན་ནང་དུ་ངས་དང་བླངས་ཀྱི་ལས་ཀ་བས་པ་རེད། དེ་དུས་ངས་ཁོ་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དེ་དག་གང་ལ་གང་འཚམས་
ཤྱིག་མགོ་འཚོས་སོང། དེའྱི་རེས་སུ་ངས་འདྱིར་སྱི་འཐུས་ལངས་པ་རེད་ལ་སྱི་འཐུས་ཐོབ་པ་རེད། ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་
ཁོར་ཡུག་འགན་འཛིན་དེ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གསལ་བསགས་དེ་བཏང་
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གནང་བ་རེད། དེ་བཏང་དུས་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་
དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ལ་སོབ་སོང་ཞྱིག ་བས་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་རྡ་སའྱི་ཁོར ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས ་གཅྱིག ་

གཟྱིགས་དང། ཁུག་ཁུག་གསེང་གསེང་ཚང་མར་གད་སྙྱིགས་ཀྱིས་ཁེངས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

ནས། དེ་དག་འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་དགོས་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་འདྱི་གསུང་རོགས་གནང། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་
སྟངས་དེ་ཕག་སེལ ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་འགེལ ་བཤད་གནང་དགོས ་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས།

ལགས་སོ། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་དེ་ཕལ་ཆེར་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། འདྱིའྱི་ཁོར་
ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་ནས་
དེའྱི་ནང་དུ་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་དགོས་བསམ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཞུ་ལམ་སང་བརྒྱབ་བཞག་པ་དེ་འད་མ་རེད། ངས་ལམ་སང་

བརྒྱབ་ཀྱི་ཡང་མ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རེད། ཚོགས་གཞོན་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱུན་ལས་ཁག་ཅྱིག་
ལ་ལས་ཀ་འདྱི་བ་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་བཀའ་གནང་མ་སོང།

ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ཆགས་དང་མྱི་ཆགས་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ནྱི་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་
རྒྱུན་ལས་ལ་སྔོན་མ་ནས་ལམ་ལུགས་སོལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དགག་བའྱི་ཡྱི་གེ་དམྱིགས་བསལ་གནང་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ངས་ནང་སྱིད་ལ་ཡར་ཁར་ཐུག་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་བཞག་པ་རེད། སྙན་ཞུ་ཁར་ཐུག་བརྒྱབ་བཞག་པ་དེར་
བཀའ་བསྡུར་དེ་འད་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། ཁར་ཐུག་ཐག་གཅོད་དེ་འབོར་སོང། སྱིར་བཏང་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བ་རྒྱུ་དེ་འགོ་

འཁྱིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་བེད་སྟངས་དེ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་ནང་དུ་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞེས་མང་པོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ང་
སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག ་ཡྱིན་ཙང་ཕར་བཞག གང་ཡང་ཤེས ་ཀྱི་མེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག ་གཞྱིའྱི་ཐོག ་ལ་སོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་མ་མཁྱེན་པ་ག་རེ་མཁྱེན་

གྱི་ཡོད་དམ། ང་ལ་ཐག་གཅོད་དེ་འདའྱི་ནན་པོ་ག་རེ་བས་ཏེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་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 དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོག་གྱི་མྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཁྱུག་ཙམ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་དྱི་བ་ལ་ལན་གནང་དགོས་པ་དེ་འད་གང་
ཡང་མེད། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་ནས་ཕེབ ས་བསྡད་མཁན་གསར་འབོར་རྣམ་པ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་གནང་
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ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་བསམ་འཆར་མང་པོ་ཕུལ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་དེ་དག་དང་བསྡུར་བ་

ཡྱིན་ན། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བོད་
ནས་ཕེབས་བསྡད་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ས་ཆ་འདྱིར་གནས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་

བསྡད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ངས་སྔོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་

པ་མང་པོའ་ིནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྣེ་ལེན་ཁང་སྟོང་པ་ཆགས་འགོ་བ་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་དག་བས་པ་གཅྱིག་པོར་ང་ཚོས་
ཁ་གཡོག་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཀག་བཞག་པ་རེད་ཅེས ་

གསུངས་བསྡད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ བར་ལ་གུ་ཡངས་ཤྱིག་ག་དུས་བཏང་བ་རེད་ཅེས་དྱིས་དུས། ལན་
ཡོད་པ་མ་རེད། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོར་རོགས་པ་དང་མཐུན་རྐྱེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་

མེད། གང་ལྟར་བོད་ནས་སེབས་མཁན་མྱི་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ནས་གནས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྩ་བ་རང་ནས་

གནས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞུ་བསྡད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་
ལྟར་ང་ཚོའྱི་གསར་འབོར་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དེར་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ནས་ང་ཚོས་གནང་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་

གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ནའང་རེད། རྒྱ་ཆེ་ས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་དེ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་ཚུར་སེབས་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕར་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལོག་གྱི་འདུག་གམ། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་
འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ི ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་

ཅྱིག་ལ་སེབས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁང་པ་བརྒྱབ་དང་མྱི་བརྒྱབ། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་དང་མེད་ཅེས། དེ་
རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ཏེ་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བཏྱིང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་སེབས་

འདུག་མ་གཏོགས། བོད་ནས་སེབས་མཁན་དེ་ཚོར་རེ་བ་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཡང་བོད་ནས་སེབས་པའྱི་
གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀའྱི་བསམ་བློའ་ི
འཁོར་ཕོགས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཧ་

གོ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ལ་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཤྱིག་བས་ཏེ་འདྱིར་སེབས་ཡོད་པ་རེད། རེ་བ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་
བརྒྱད་བཅུ་ཙམ་སྟོང་ཚར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ནའང་སྐད་ཆ་དེ་རྫུན་མ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། ས་ཆ་འདྱིར་གནས་མྱི་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་རྡ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པོར་བརོད་ཀྱི་མེད། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་

མཁན་སོག ས་བོད་ནས་སེབ ས་པ་དེ་ཚོར ་ད་བར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་

Mcleod Ganj བར་མོ་ཊ་རྱིག ་པོ་ཞྱིག ་ལ་གོག་དམར་པོ་དགར་ནས་ཕེབ ས་པ་ཙམ་མྱིན་པར། ཨ་མདོ་གོང་གསེབ་གཡས་

གཡོན་དུ་ཁང་པ་གས་ཏེ་སྡོད་མཁན་གྱི་བོད་ནས་སེབས་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ཕེབས་ན། གང་འད་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་ཡོང་གྱི་
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རེད། གང་འད་བས་ཏེ་འཚོ་བ་བསྐྱལ་གྱི་འདུག་གམ། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའ་ྱི མྱི་མང་དང་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་ཞེས་ང་ཚོ་ཚང་

མས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་བེད་སོད་བཏང་བསྡད་པ་དེ་རྡོག་རྡོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོ་རེད།
ཨ་མདོ་གོང་གསེབ་ནང་དུ་ཁང་པ་གས་ནས་སྡོད་མཁན་དེ་དག་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས། མྱི་ཞྱིག་ལ་ཁ་ལག་ཟ་རྒྱུ་རག་དང་མྱི་རག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་པ་མ་རེད། སྱིག་
འཛུགས་འདྱིར་ཡྱིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་སེམས་ཚུར་བཀུག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེ་བ་དེ་ཙམ་ལྷག་
ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་སྐད་ཆ་དེ་ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་ཚོད་དཔག་བས་ཏེ་

ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། རྩ་བ་ནས་ཡོང་བ་མྱི་འདུག རྡ་རམ་
ས་ལའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྒང་ལ་དེ་རྱིང་བཀའ་བློན་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་ཚར་བ་རེད། ལམ་སང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གང་ལྟར་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལ་ཁང་དོད་ཕུལ་ཆོག་གྱི་འདུག ཁོང་
རྣམ་པ་དེ་ལས་ཛ་དག་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཁང་པ་བཟོ་མ་ཐུབ་བར་དུ་ཁང་དོད་གཅྱིག་ཕུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་

མེད་དམ། གང་ལྟར་བསམ་བློ་དེ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་འཁོར་ཐུབ་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཛ་
དག་ནང་གྱི་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཚང་མ་ཉོབ་བསྡད་འདུག་ལ་ང་རང་ཡང་ཉོབ་བྱུང། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ ་གནང་བསྡད་ཡོད་དུས། ཉམ་ཐག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག ་ཙམ་ཞུ་

དགོས་དན་བྱུང། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་བོད་མྱི་སྦར་བ་གང་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དེ་ཧ་

ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉམ་ཐག་ངོ་མ་དེ་དག་མར་ལུས་པ་དང་ཧམ་པ་ཆེ་བ་རྣམས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁུངས་ལ་
སེབས་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ང་རང་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ལ་འགོ་བའྱི་

སྐབས་དེར། ཁོ་རང་རྒྱུ་རྱིག་ཤོས་ཤྱིག་རེད་འདུག ཁང་པ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་རྱིག་པོ་འདུག ཁང་པ་གཉྱིས་ཙམ་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་ང་
ལ་ཟུར་ཞྱིག་ལ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་བདེ་པོ་མྱི་འདུག བས་ཙང་བོད་གཞུང་ནས་དངུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཉམ་ཐག་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་བརོད་ཀྱི་འདུག ང་ནྱི་ཧ་ལས་བྱུང། བས་ཙང་ངས་ཁོ་རང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་ད་ཆ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ནང་ནས་གནས་སྟངས་
ཡག་ཤོས་ལྟ་བུ་རེད་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་སེབས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་གཞུང་ནས་

ཚང་མར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ནས་བཞུགས་པ་རེད། ངས་བསམ་པར་ད་ཆ་ང་ཚོས་བོད་གཞུང་ས་ཐག་ཐག་བཟོ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་དུས་ངའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ང་ལ་དེ་འད་ལབ་ནས་གསུངས་སོང།
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གང་ལྟར་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མ་གནང་ན། དངུལ་ཏོག་
ཙམ་ཡོད་པ་དེ་མྱི་ཧམ་པ་ཆེ་བ་དེ་ཚོས་འཁྱེར་ཏེ་ཉམ་ཐག་ངོ་མ་དེ་ཚོར་དངུལ་མ་རག་པར་དེ་ལྟར་ལུས་བསྡད་ཀྱི་འདུག བས་

ཙང་ད་ལན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་གནང་ནས་དངོས་གནས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་དེ་དག་ས་ཐག་ཐག་
བཟོ་རྒྱུ་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན། རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་རྒས་འཁོགས་དངོས་གནས་བལྟ་མཁན་མེད་པ་དང་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཉེ་བའྱི་ཆར་ངས་རཇ་སྤུར་ལ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེར་ཉྱིན་གཅྱིག་སྟོང་པ་འདུག་པས་རྒས་གསོ་ཁང་
ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། དེར་རྒས་འཁོགས་ ༩༧ ཙམ་ཞྱིག་འདུག དེར་འགོ་དུས་ཚང་མ་འོག་ཏུ་བསྐོང་སོང། རྒས་འཁོགས་འགའ་

ཤས་ཤྱིག་ནད་པ་ཡྱིན་ཙང་མར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ནང་དུ་འཛུལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་པས། ང་རང་ཁང་པའྱི་
ནང་དུ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་དུས་མར་ཉལ་བསྡད་པའྱི་རྒས་འཁོགས་པ་ལགས་ཤྱིག་འདུག ཁོང་རང་གྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན་ཏེ་དྱི་མ་ཧ་ཅང་ཁ་ཡྱི་འདུག བས་ཙང་ངས་ལག་པ་ནས་འཇུས་ཏེ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ང་ནྱི་དངོས་གནས་ཏོག་ཙམ་
རེས་སུ་མགོ་ཡོལ་ཡང་འཁོར་བྱུང། གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ནས་ཕར་
ཕོགས་སུ་ཕེབས་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཕར་ཕོགས་སུ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ།
ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་སོང། ཁོང་གྱིས་ཕག་ང་ལ་འཇུས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཚང་མ་དེག་པ་དང་སེན་མོ་དེ་དག་ཧ་ཅང་རྱིང་པོ་རེད་འདུག ང་ནྱི་སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བྱུང། དེ་བཞྱིན་ངའྱི་གོགས་མོ་འགའ་ཤས་

ཤྱིག་སྱིམ་ལར་ཡོད་པའྱི་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་ཕྱིན་འདུག དེ་ང་ཚོ་བོད་གཞུང་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ཁོ་ཚོས་དེར་ཕྱིན་ནས་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་གསང་སོད་དེ་དག་བཀྲུ་བ་སོགས་གཙང་མ་ཧ་ཅང་བཟོས་འདུག གོན་ཆས་
བཀྲུ་ས་ washing machine འདུག་ཟེར ། ཡྱིན ་ནའང་རྒས་འཁོག ས་ཚང་མ་ཤྱིག ་གྱིས ་ཁེང ས་ནས་བསྡད་འདུག་ཟེར །

washing machine འདུག་ཀང་དེར་ཡོད་པའྱི་འགན་འཛིན་དེས་འཕྲོ་བརླག་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར། དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་ཕྱིན་ནས་
washing machine གསར་པ་ཞྱིག ་ཉོས ་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚོས ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པའྱི་washing machine དེ་རྒྱ་གར་ལ་

བཟོ་བཅོས་བ་རྒྱུར་སད་དུས་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་མྱི་འདུག་ཟེར། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོས་དངུལ་གྱི་

ཐོག་ནས་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་སུ་ཕར་ཕེབས་ནས་རྒས་འཁོགས་ཚོར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་སྙམ། དེ་ནས་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས་མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན།

དེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཕེབས་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འདུག་གསུངས་སོང། དེ་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་

བཞྱིན་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་རྱིམ་དང་གསོལ་ཕོགས་སྤར་རྒྱུ་སོགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོས་ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེ་ངས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དགུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་འགམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་བཞུགས་ས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དང་ས་ཐག་ཐག་

འད་པོ་བརྒྱབ་འདུག དེའྱི་ནང་ལོགས་སུ་གང་འད་ཡོད་མེད་ངས་མཐོང་མ་བྱུང་ཀང་ཕྱི་ལོགས་ལ་གད་སྣོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
160

འདུག དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མར་ལུད་ནས་ཧ་ཅང་བཙོག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་གཟྱིགས་རོགས་ཤྱིག་གནང་དགོས་ས་རེད་
སྙམ།

དེ་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གསར་འབོར་གྱི་བཞུགས་ས་དེར་ང་ཚོས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་

རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་སྦྱིར་ལ་གནང་ཐུབ་པ་དེར་ཧ་ཅང་གྱི་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལར་གསར་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་དངོས་གནས་སྡོད་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་རང་ངོས་ནས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།
དེ་བཞྱིན་དེ་ཚོར་ཡང་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། མ་འོངས་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་བ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་དེ་སང་ཉྱིན་དུས་ཚོད་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕག་སེལ་

སྱི་འཐུས་བདུན་གྱི་བཀའ་ལན་གནང་དགོས་དུས་རྱིང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། དེ་འད་སོང་ཙང་གལ་ཏེ་ད་ལྟ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་
དུང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་འགོར་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག བས་ཙང་དེ་ག་རང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་
༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན།
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