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དཀར་ཆག 
 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། (༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་

དང་པོ།) 
༡༌༌༌༢ 

༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༢༌༌༌༡༡ 
༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཁྱོན་
ཤོག་གྲངས་ ༥༦༢ ཡོད་པའྱི་ཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྱིད་སྲེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
བའྱི་དྱི་བ་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཁག་ལ་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

༡༢༌༌༌༣༧ 

༤ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གྲེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། (༤༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།) (༦༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།) (༩༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།) 

༣༧༌༌༌༡༢༢ 

༥ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདྲེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། 

༡༢༢༌༌༌༡༢༦ 

༦ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། ༡༢༦༌༌༌༡༢༦ 
༧ བདྲེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་།( ༡༢༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ།) 
༡༢༦༌༌༌༡༥༠ 

༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། 

༡༥༡༌༌༌༡༥༩ 

༩ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ 
ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༢༩༩ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། 

༡༥༩༌༌༌༡༦༦ 

༡༠ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར་བཅས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ། ༡༦༦༌༌༌༡༦༧ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ 
དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ལས་ཉྱིན་བདུན་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་རྱིང་སྔ་དོ་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་ཨང་ 
༢ པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 
དྱི་ཤོག    དྱི་བ་ཨང༌ ༢ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།  སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན།  དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་
པའྱི་དོན་ཚན་ཉེར་གཉྱིས་པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བར་ཞུ་རྒྱུ། 
༡། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་མར་སོབ་དུས་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགང་ཆེ་

ཞྱིང་དུས་ཚོད་ཕྱིར་འོང་མེད་པ་ལྟར། གཏན་སོབ་ཁག་རྱིས་ལེན་བར་ནས་སོབ་དུས་འཐུས་ཤོར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
མངོན་གསལ་དུ་སོང་རྱིས་ལེན་རྱིམ་པ་དེང་སྐབས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་པ་དང་། འཐུས་ཤོར་མྱི་ཆགས་པའྱི་
ཐབས་ལམ་གང་འད་འཚོལ་གྱི་ཡོད། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་ 
དྱི་བ་ཨང་ ༢ པའྱི་ལན། 

དྱི་བ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་མར་སོབ་དུས་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་འགང་ཆེ་
ཞྱིང་། དུས་ཚོད་ཕྱིར་འོང་མེད་པ་ལྟར་གཏན་སོབ་ཁག་རྱིས་ལེན་བར་ནས་སོབ་དུས་འཐུས་ཤོར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
མངོན་གསལ་དུ་སོང་། རྱིས་ལེན་རྱིམ་པ་དེང་སྐབས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་པ་དང་། འཐུས་ཤོར་མྱི་ཆགས་
པའྱི་ཐབས་ལམ་གང་འད་འཚོལ་གྱི་ཡོད། 

ལན། ད་བར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་ ༣༣ དང་། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ ༩ གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་ ༥ 
བཅས་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་གྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་ཡོད།  རྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཁག་འདྱི་དག་ནང་ཚང་མས་ཧུར་
བསེད་གནང་འབྲས་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བཞྱིན་འདུག འཕོས་སོབ་ཁག་ ༡༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ནང་
ཚུད་རྱིས་སོད་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཡོད། 

བར་བརྒལ་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིའྱི་རྱིང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བརྡབ་གསྱིག་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བར་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་བཅོས་མྱིན་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད། འདྱི་སྐོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་
བཀའ་བོན་དྲུང་ཆེ་དང་། དྱིལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་ནས་ད་ཕན་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རྱིག་བོན་ཆེན་མྱི་འད་བ་ ༥ 
དང་། དྲུང་ཆེ་མྱི་འད་བ་ ༤ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མྱི་འད་བ་ ༥  དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་འགན་འཛིན་མྱི་འད་བ་ ༦ བཅས་འཕོ་འགྱུར་རྱིམ་བྱུང་ལ་ཐེངས་ ༧༤ ཙམ་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་ཐོག་འབོད་སྐུལ་མཇུག་སོང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་བོན་
ཆེན་སོགས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་བཅས་ངོ་ཤེས་རྣམས་བརྒྱུད་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཞུས་ཡོད་
པས་མདོར་ན། རང་ཕོགས་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་སོ་ཆད་ལུས་མེད་པ་ཞུས་ཡོད། འོན་ཀང་དོན་ཆེན་གྲུབ་པར་ངང་རྱིང་
གྱི་དཔེ་བཞྱིན་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་འབའ་ཞྱིག་གྱི་ལས་དོན་འདྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་བར་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་མྱི་འགོའ་ིཆེད་བོད་ཚོགས་སོབ་ཁག་ལ་ཆེད་བཅར་གྱིས་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་
མུ་མཐུད་འཁུར་བསེད་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་། དགེ་རྒན་ས་སྟོང་ཐོན་རྱིགས་འཕལ་བསྐོ་ཡོང་བ ་དབུས་
བོད་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་ཞུ་བས་པ། འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཟུར་སོང་གོ་སྱིག་སྐབས་རེ་སོབ་ཚན་དམྱིགས་
བསལ་ཐོག་ཤེས་རྱིག་ནས་དགེ་རྒན་འཕར་བསྐོ་ཞུས་པ་སོགས་ཐབས་ཤེས་གང་ཐུབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་འདྱི་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཟུང་
འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

 
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་། 
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་ཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སེབས་
འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མདང་དགོང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་
ལེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་དྱི་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་བཀག་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་
དཔོད་མ་འད་བ་རལ་བཏོན་ནས་དྱི་བ་མང་པོ་འདྱི་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལ་དེ་རྱིང་འཕོས་དོན་མེད་པ་བས་ན་དུས་ཚོད་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཡག་ས་རེད་དན་གྱི་
འདུག གལ་སྱིད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ལ་གོ་སྐབས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་སྐབས་སུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོ་རོགས་གྱིས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་བང་རྱིམ་སྱིག་ཡོང་དུས། དེ་རྱིང་མ་
གཏོགས་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་བཏང་པ་རེད། ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་གོ་
སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཕག་བརྐྱངས་གནང་སོང་། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་ལན་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་རེས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་
མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། དེའྱི་རེས་ལ་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བགོ་གེང་འདྱི་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་པོ་དང་། ཁ་གསལ་པོ་དཔེ་ཡག་པོ་
གནང་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཕར་བལྟས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཚུར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་། ཤེས་
རྱིག་དྲུང་ཆེ། དེ་བཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ལ་འབྲེལ་བ་ཐེངས་ ༧༤ ཙམ་བས། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བལྟས་ཡོང་ན། ད་ལྟ་
འཛིན་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་སྟེ། ཁ་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ ཤེས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣངབྱུང་། དེ་ནྱི་
གང་ལྟར་འདྱི་ནས་ལངས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་དྱི་བ་ཞྱིག་མ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་སྟབས། 
བོད་སོབ་ཁག་ ༡༤ དེ་དག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ༡༤ པོ་དེ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་རེད་དམ། གཞྱི་རྱིམ་གོང་འོག་བར་གསུམ་
གང་དང་གང་རེད་དམ། དེ་ནས་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་ས་ཆ་གང་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ལྷག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། 
ང་ཚོའྱི་རྱིས་ལེན་སྐབས་སུ་དེའྱི་སང་ལ་མྱི་མང་པོ་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་སྱི་དང་དགེ་ཆེ། དགེ་རྒན་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་འདང་དང་མ་འདང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའང་གོ་ཐོས་བྱུང་། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕོགས་སོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་
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པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གོ་སོང་། དེ་ཡྱིན་ན་ག་ཕོགས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་རང་འཇགས་རེད་དམ། ཡང་ན་འཕར་དང་
འཕྱི་གང་འད་ཞྱིག་རེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ད་གྱིན་གོང་
དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཏུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ལས་བསོམས་ཀྱི་དྱི་བ་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་
པ་དེའང་རེད། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སྙན་གསེང་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དེའྱི་སྐོར་ལ་
དྱི་བ་བསར་དུ་ཡོང་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་འཚབ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལའང་
ཡོད་པ་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུདང་། དེ་དག་གྱི་ཕ་མ་དང་འབྲེལ་ཡོད་དེ་ཚོ་ལའང་དངོས་གནས་དང་གནས་བརྡབ་
གསྱིག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་བེད་
ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་དྱི་བ་དྱིས་ལན་སོགས་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་མགོགས་
པོ་ཡོད་དང་མགོགས་པོ་ཡོད་ཅེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན། ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་
བསམ་བོ་གཏོང་དུས་དེ་རྱིང་འདྱིར་དེ་ཡྱི་བྱུང་རྱིམ་ལྟ་བུ་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དུས་ཚོད་འགོར་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་
མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ནས་མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། གཉྱིས་ནས་ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ། གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་མ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་ལྔ་ལ་ཁ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་
དུས། གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་སེམས་ཁྲལ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་
དེའྱི་སྐོར་དེ་རྱིང་ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། དེ་ནས་དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་
འདྱི་གནང་བ་དེ་ལ་ངས་ལན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 ར་བའྱི་ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་གྱི་ལས་ཀ་ཁོ་ནའྱི་ཆ་ནས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། བཀའ་ཤག་སྔ་
ཕྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་པ་རེད། དེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་དེར་ཐུགས་གཏན་
འཁེལ་བ་རེད་ཀང། དེ་ནང་བཞྱིན་དེ་ལ་འགན་དབང་ཆེན་པོ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་གཞུང་འཕོ་ལེན་ཕྱིན་པ་རེད། སྱིད་གཞུང་གོང་མའྱི་སྐབས་ནས་ལས་འཆར་འདྱི་བཀའ་འཁྲོལ་
གནང་བ་རེད། སྱིད་གཞུང་རེས་མས་དེའྱི་མཇུག་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་དགག་བ་གང་ཡང་བེད་ཀྱི་མེད་ཀང་། ཁོ་རང་ཁོ་
རང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་བོན་ཆེན་ཚོ་མཇལ་སྐབས། བོན་ཆེན་དེ་ཚོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་མར་
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ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་དག་དང་མཇལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཞལ་བཞེས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། བོན་ཆེན་དེ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་
དང། དེ་ནང་བཞྱིན་དྲུང་ཆེ་དེའང་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་དང། ཡང་མྱི་གསར་པ་རེ་རེ་སེབས་ཡོང་དུས་དེར་
རྦད་དེ་གསར་མཇལ་ལྟ་བུ་ཞུས་ནས་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནང་སྟངས་མང་པོ་ཆགས་སོང། 
 དེ་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་གཙོ་དེ་རྒྱ་གར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དེ་གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཡོད་ན་མེད་ན་དེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་འཕོ་
འགྱུར་ཡང་ཡང་འགོ་དུས་དེ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ནས་སྐབས་གཅྱིག་ལ་དེ་ཡྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོ་མཁན་འགན་
འཛིན་རང་འཕོ་འགྱུར་མང་པོ་འགོ་བསད་དུས། རེ་རེ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་དུས། ད་ལོ་མོན་གོ་སོབ་གྲྭ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཆེན་གྱི་མཛད་སོའ་ིསྐབས་ལ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་ལ་ངས་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཐེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། སོ་སོ་ཡྱིན་
ནའང་འགན་མ་བཟོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྟོང་གྱིས་
དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཞུ་མ་ཕོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདའང་ཡོད། གང་ཞུས་ཀང་གང་ལྟར་དོན་དག་
མ་སོན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་བྱུང་རྱིམ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་
རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ལ་རྒྱ་གར་བོན་ཆེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་ལེན་རྱིས་
སོད་ཀྱི་གསལ་བསགས་བཏང་བ་རེད། དེ་ནས་ཞག་མ་བརྒྱད་ཀྱི་རེས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ལ་རྒྱ་གར་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་འདྱི་ཡྱིན། དོན་ཚན་འདྱི་ཡྱིན། བེད་སོ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་
བསགས་ཤྱིག་བཏང་བ་རེད། བེད་སོ་དེ་ཚོའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་རེས་ལ་དེའྱི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་དང་པོ་
དེར། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་བར་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། 
Modalities བེད་ཕོགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་འཁུར་ཤོག་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཕར་ཚུར་ང་རང་ཚོ་འདྱི་གའྱི་སྐད་ཆ་
བཤད་སྟངས་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། MoU གཅྱིག་ཕར་ཚུར་མོས་མཐུན་གྱི་གན་རྒྱ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕར་ཚུར་བཏང་རེས་བས་ནས། 
དེ་བཏང་བ་ཙམ་མྱིན་པར་ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་དེ་ཁྲྱིམས་རོད་པར་བསྟན་ཏེ། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཕྱིར་གང་
བརྟན་བརྟན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དེ་ལྟར་བས་པ་རེད། དེ་བས་ཏེ་དེ་ག་རང་ལ་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོར་
སོང། མཉམ་དུ་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་དེ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཡར་ཞུས་ཞུས་ནས་མཐར་སོད་ཐེངས་
དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ལ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ ༣༣ དེ་བཞྱིན་སེལ་ཀོབ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ ༤ བཅས་རྱིས་
སོད་བྱུང་བ་རེད། དེ་དུས་ཆ་རྐྱེན་བཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱི་པོ་དེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡྱིན། འདྱི་
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། དེར་ཆ་རྐྱེན་དཀའ་ལས་ཆེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཁང་པ་སོད་པ་
དེ་སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་བེད་སོད་བཏང་དགོས་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་བཏང་ཆོག་གྱི་མེད་དང་། ཁེད་རང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་དང་། 
རྱིས་ཁྲ་དེ་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་
རེད། དེར་མོས་མཐུན་གནང་ནས་ད་ང་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་སོད་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ 
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MoU གྱི་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་མཐུན་གོས་དེ་མཇུག་སོང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་
དེ་ Off the Table རེད་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གསོལ་ཅོག་སང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། 
དེ་ནས་བོན་ཆེན་ཚོ་འགའ་ཤས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུའང་། དེ་དགོས་པ་རེད་ག་རེ་བས་ནས་དགོས་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་
གསུངས་ནས་གང་ལྟར་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བདག་སོད་མ་གནང་ནས་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དེ་ལྟར་ཕྱིན་སོང། ཡྱིན་
ནའང་དེའྱི་མཇུག་སོང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུས་ནས། ད་ MoU ལབ་ཀྱི་མེད་ན་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ Road 
Map ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། Agreement ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མུ་མཐུད་
ནས་ཞུས་བསད་པ་རེད། དེའྱི་བར་དེར་གཞུང་འཛིན་འགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་། གཞུང་འཛིན་འགྱུར་བ་ཕྱིན་རེས་ཤེས་རྱིག་བོན་ཆེན་
དེ་ཕར་ཙམ་བསྐོ་གཞག་གནང་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་ནས་དུས་ཚོད་ཞེ་དགས་ཕྱིན་མ་སོང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འཛིན་འདྱིའྱི་ཤེས་རྱིག་བོན་ཆེན་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་རེད། ཁོང་ནས་ཀང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ I 
am amazed ཞེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཙམ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འགོར་བ་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱི་རད་གཅོད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་
རྣམ་པ་ཚོར་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས། ད་ལྟ་ང་སེབས་ཚར་བ་ཙམ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང། དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་དང་ང་མཉམ་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། དེ་དུས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀང་ཡོད། དེའྱི་སྐབས་དེར་དེ་བྱུང་སོང། དེ་ནས་
མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་གནོན་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་བདུན་ཞྱིག་གྱི་རེས་ལ་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་གཅྱིག་བསར་དུ་རག་
སོང་། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆེ་མཉམ་དུ་བཞུགས་འདུག ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཡང་མཉམ་དུ་སྐད་བཏང་གནང་འདུག 
སྐུ་ངོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཀང་མཉམ་དུ་ཡོད། ང་ཡང་ཡོད། ད་ཕལ་ཆེར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཆ་ཚང་ཡོད་བསད་པའྱི་
ཁ་ཐུག་དེ་ལ་དྲུང་ཆེ་དེར། ད་ཁེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་ནའང་ཁོང་ཚོར་དྱིས་གསུངས་སོང། དེ་ནས་ང་ཚོས་གདོང་
གཏུགས་ར་སོད་འད་ཞྱིག་བས་ནས་ཁོ་རང་དྲུང་ཆེ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག དྱི་བ་གཉྱིས་ཡོད། 
རྒྱ་གར་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་གནས་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཁེད་རང་ཚོར་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ལས་མང་བ་ཡོད། དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞྱིན་དེ་མུས་སེབས་ཀྱི་རེད། དེར་དགག་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེས་འགྱིག་གྱི་འདུག་
ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེ་ད་ལྟ་ཁོང་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག དགེ་རྒན་ལས་བེད་སྱིག་འཛུགས་གསར་པའྱི་ནང་ལ་འཕོ་ལེན་ཕྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་ཕོགས་རྱིམ་དང་དེ་ཚོ་
ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དེ་ལས་ཞན་པ་སད་
ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ Not inferior to ཞེས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་
ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་རང་གཉྱིས་དགེས་མཉེས་ཆེན་པོ་འད་ཞྱིག་གནང་སོང། དྲུང་ཆེ་ནས་ཀང་ད་འདོད་པ་
ཁེངས་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང། བོན་ཆེན་གྱིས་བསར་ནན་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་དུ་ད་ཁོད་རང་འགྱིག་སོང་ངམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། 
ང་འགྱིགས་སོང་ཞུས་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་ན་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་འཕལ་དུ་གྱིས་ཞེས་དེ་བཀའ་གནང་སོང། དེ་ལྟར་བཀའ་གནང་
དུས་ཁོ་རང་གྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གཙང་མ་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་
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གསུམ་པར་ཁོ་རང་དང་མཇལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སྔོན་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེ་གསར་པ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་དེ་དུས་ལས་
མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། ཉྱིན་རྒྱབ་དེར་ཟུང་སེལ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་སེས་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་ཁོ་རང་ཡར་སྐད་བཏང་ནས་ད་གྱིན་བོན་ཆེན་གྱིས་གང་གསུངས་པ་ཁེད་རང་གྱིས་ཧ་གོ་སོང་བ། ད་དེ་ཟླ་བ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཡང་ཡོད། ང་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་ཁེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་ནའང་ངར་གསུང་ཤོག་ཨང་
ཞེས་གསུངས་སོང། དེའྱི་སྐབས་ལ་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཁོང་ཕྱི་རྒྱལ་ཞྱིག་ལ་ Training ལ་ཕེབས་དགོས་ཡོད། ཟབ་སོང་
ཞྱིག་ལ་ཕེབས་དགོས་ཡོད་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁེད་རང་ Initiate འགོ་བཙུག་བཞག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་
སོང། དེ་ག་མ་འགྱིགས་པ་མྱི་འདུག་བསམས་སོང། དེ་ནས་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས་ཕལ་ཆེར་འགོར་བ་མེད། དྲུང་ཆེ་དེ་
གནས་སོས་བཏང་འདུག དྲུང་ཆེ་གནས་སོས་ཕྱིན་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་མདོར་བསྡུས་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་སོར་
བསད་དགོས་ན་ཁག་པོ་མྱིན་འགོ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ལགས་སོ། གང་ལྟར་ངར་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མཁེན་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བས་ཙང་ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། བསྡུས་སུ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། གང་ལྟར་དེའྱི་སྐབས་ལ་འཕོ་འགྱུར་
ཕྱིན་ནས་དེའྱི་རེས་ལ་ཡང་མཇུག་སོང་ལྟ་བུ་བས་བསད་དུས། བར་སྐབས་དེར་དྲུང་ཆེ་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཏོག་ཙམ་འགོར་བ་
རེད། དེ་འདའྱི་འོག་ནས་གང་ལྟར་དྲུང་ཆེ་རྱིམ་པ་འདྱི་ལྟར་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་དོན་དག་སོན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ནམ་ཡང་མ་
བྱུང། ག་དུས་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ང་ཚོས་རྱིས་སད་རྒྱུ་རང་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་པ་རང་ཡྱིན། འཆར་
གཞྱི་དེ་ཡར་མར་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མར་ལ་བཅར་དུས་དྲུང་ཆེའྱི་ས་ལ་ཡོད་ལབ། དྲུང་ཆེའྱི་སར་བཅར་དུས་མར་ལ་དྱི་བ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། ཡར་སེབས་མ་སོང་ཞེས་དེ་ལྟར་ཁག་དཀྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་ནས་ལུས་སོང། དེ་ནས་མཐའ་མ་
དེར་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་ས་མ་རེད་བསམ་སྟེ། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གནོན་ཤུགས་ཤྱིག་སད་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུས་པ་རེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་བསྐོངས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་བཀའ་
མོལ་དེ་ཚོ་གནང་སྟེ། ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚོས་གང་བས་པ་དེ་ཁུངས་སེལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་པར་གྱིས་
ཤོག་ཅེས་གསུངས་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ Power Point ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་བས་པ་དང་། ག་རེ་དགོས་ཡོད་པ་
ཞེས་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་འདྱིར་སན་འབུལ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་ཡང་ད་ལྟ་འདྱིར་རག་མ་སོང། བས་ཙང་དེ་དུས་སན་
འབུལ་ཞུས་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཁག་མེད་པ་དེ་ཡང་གསལ་བོ་ཆགས་སོང། དེ་ནས་ཕྱི་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་གནོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༨༡ པ་དེ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའྱི་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁོང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་
དེ་ཡར་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སེབ་ཅྱིག་ལ་རྱིས་ལེན ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དེར་ལན་འདེབས་མར་ཕེབས་པ་དེར་ཡར་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོབ་མ་
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སོང་ཞེས་གང་ལྟར་ཏོག་ཙམ་འགོར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་བར་དེར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་ཐེངས་གཉྱིས་
པའྱི་སོད་ཐེངས་དེའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཁྲོལ་དེ་མར་ཕེབས་སོང། དེའྱི་ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ལྔ་དང་། འབྲྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལྔ་
བཅས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་ཡྱི་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་བོན་ཆེན་རྱིང་པ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་ནས་བོན་ཆེན་གསར་པ་
ཕེབས་པ་རེད། བོན་ཆེན་གསར་པ་ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ངེད་གཉྱིས་བཅར་བ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ངས་ཟླ་བ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁེད་རང་ཚོ་ལ་གནས་ཚུལ་སྙན་པོ་སད་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ད་འདྱི་ལྟར་
འགོར་བ་རེད། གང་ལྟར་མཐའ་མ་དེ་ལ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་འུ་ཐུག་མཁན་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་
གྱི་འདུག གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐད་ནས་གཞུང་འཛིན་སྔ་རེས་གཉྱིས་ཀ་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
རྱིས་སད་རྒྱུར་ཆ་ཚང་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་དཀའ་ངལ་སད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མཐོང་
བསད་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བསར་དུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའྱི་
ལས་ཐོག་གྱི་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་ཟུང་སེལ་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་ལོགས་རེད། ཁོ་རང་ཕེབས་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་བའྱི་
སྐབས་སུ། ངས་ཀང་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྔོན་ལ་བཀའ་ཤག་ལའང་དགོངས་སྐོར་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ང་
ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་འདུ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡྱིན། ཚོགས་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་
གནང་རྒྱུ་མྱིན་པ་བས་ནས་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཉྱིན་འགང་ཞག་ཕུད་ལྟ་བུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་འདུ་དེ་གནང་མ་གནང་གང་ཡང་
མྱི་འདུག གསལ་པོ་གསུང་རོགས་གནང། རྱིས་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་གསུང་རོགས་གནང། རྱིས་སད་རྒྱུ་མྱིན་པར་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་བསད་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་རོགས་གནང། ང་ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་གཙོས་པའྱི་གོས་
ཚོགས་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དང་། སྔོན་མ་དང་པོ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་
གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་སད་པར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་བསགས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་ཐུག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་
དེ་ལྟར་མ་རེད་སད་རྒྱུ་རང་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཁེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
ནང་ལ་བོད་རྱིགས་སྐུ་ཚབ་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་སྱིད་དང་། ཕྱི་སྱིད། སྔོན་རྱིས། དེ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་
ཚོགས་པ་རང་བས་ཏེ་བཞྱི། དེའྱི་སང་ལ་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་བཅས་ང་ཚོ་མྱི་དགུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོས་ཀང་འདྱི་
ག་ཙམ་འགོར་བ་འདྱི་ཡག་པོ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། གང་ལྟར་མགོགས་པོ་སད་རྒྱུ་བས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཚོགས་པ་རེད། འགན་འཛིན་ལས་ཐོག་འདྱིའྱི་སང་ལ། ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་གྱི་མཐའ་མའྱི་
འཆར་གཞྱི་འབུལ་རྒྱུ་དེ་བཟོ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡང་དེའྱི་བར་ལ་དྲུང་ཆེ་གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དྲུང་ཆེ་
ལས་ཐོག་ཁོང་མཇལ་བ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ད་ལྟ་ངས་གསོལ་ཅོག་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་ཡང་མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་སོང། ཁོང་ཕལ་
ཆེར་ཕེབས་ཙམ་རེད་འདུག བས་ཙང་ངས་སྔོན་ལ་ཏོག་ཙམ་བལྟས་ནས་རེས་ལ་ཁེད་རང་ཚོར་ལན་བེད་ཡོང་ཞེས་གསུང་གྱི་
འདུག ཐུགས་ཁག་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་ལ་ངེས་པར་དུ་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ལྷན་ཁང་
གསུམ་མ་གཏོགས་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བགོ་གེང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཚང་མ་གསུང་བསད་ན། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པོ་མ་
གཏོགས་གཞན་པ་ཁོན་ནས་ཚར་ས་མ་རེད། དེ་བས་དུས་སྙྱིང་བསྡུས་གསུང་ན་ཡག་ས་རེད་མ་གཏོགས། ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་མཚན་
ཆ་ཚང་གསུང་བསད་ན། དྱི་བ་གཏོང་མཁན་ལ་མགོ་རོག་པ་མ་གཏོགས། གོ་བརྡ་འཕོད་རྒྱུ་ཁོན་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གང་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་རེས་དེ་ལ་གསུང་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྔོན་གྱི་བགོ་གེང་སེབས་པར་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་
བསམས་སོང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་ན། ཧ་ཅང་ཉན་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག་བསམ་
གྱི་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངེས་པར་དུ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་དེ་ཆ་ཚང་བ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་དབུས་པའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སང་ལ་སེམས་འཚབ་
དང་། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོང་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གྱི་འགན་རེད། འགན་འཁུར་མེད་མཁན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བལྟས་ན་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་འགན་འཁེར་
དགོས་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་གསལ་བཤད་རྒྱས་པ་གནང་བཅུག་རོགས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རེད་དམ། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འ་ཆད་འུ་ཐུག་རང་བས་ནས་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ལས་ནང་སྱིད་དང་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་འགན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བརྡབ་གསྱིག་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕད་སོང་ཞེས་
བཤད་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གནས་
སྟངས་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཤེས་ཀྱི་མེད། བས་ཙང་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོའྱི་བདེ་ར་དང་། ཕ་
མའྱི་བདེ་ར། མ་འོངས་པ་སོན་རའྱི་བདེ་ར་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚང་མ་ཤེས་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནའང་། གཏོང་གནང་རོགས་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ལན་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང། རེས་སུ་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག མུ་
མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་དུས་ཚོད་ལ་གནད་འགག་བརྱི་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང་། ངའྱི་སེམས་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་མཚམས་མཚམས་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་
འགན་ཁུར་གྱི་མྱི་འདུག མ་ཁུར་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཡོང་བསད་དུས། འགན་ཁུར་
བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་། གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་མ་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དེ་ཚོ་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སྔ་
ས་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཕྱི་མ་རེད། ནང་རེད། མྱི་གཉྱིས་མ་རེད་གཅྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འད་བས་
ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ངས་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ངས་འདྱི་མཇུག་བསོམས་ཀྱི་ཐད་ལ་སེབས་བསད་
ཡོད། མཐའ་མ་དེར་ད་ལྟའྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་ཐོག་འདྱི་ཧ་ཅང་དགོངས་བཞེས་ཡག་པོ་འདུག དངོས་གནས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ། 
ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ། གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཡོད་པའྱི་རྱིང་ལ་སོབ་གྲྭ་དེ་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་བེད་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་
བཞེས་འདྱི་ལྟར་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དྷ་སར་ཕེབས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཇལ་འཕད་གནང་བ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་
མདུན་ནས་ཀང་འཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། དེའྱི་རེས་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་ལ་བཀའ་
ཡྱིག་ཅྱིག་ཀང་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྙྱིང་དོན་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་
ཚུད་སོབ་དུས་གསར་པ་དེ་འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་གོང་ལ་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲུབ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་རེ་བ་
ཞྱིག་གང་ལྟར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་མཇུག་བསང་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉེ་ཆར་འགྱུར་བ་གཅྱིག་ལ་སྔོན་
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མ་ MoU སྐབས་སུ་མཐུན་གོས་བཞག་པ་དེ་ཡང་བསར་དུ་ཁེར་ཤོག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག  སྐབས་གཅྱིག་ལ་དེ་མེད་
གསུངས་པ་རེད། ད་དེ་ཁ་ཕེ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁེར་ཤོག་ཅེས་དང་། ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་སོབ་གྲྭ་དང་། ཁང་པ་དེ་ཚོ་
གཞན་པ་ལ་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཁས་བངས་པ་དེ་ཚོ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཁྲྱིམས་ཤོག་གྱི་སང་ལ་ཁེར་ཤོག་གསུང་གྱི་
འདུག དེ་ཚོ་ཡང་ཆ་ཚང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། མདོ་དོན་སྙྱིང་པོ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་དེ་ཚོ་ནྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱེན་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མེད་ན་རོགས་རམ་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གནང་མཁན་དང་། 
ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་སོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ག་དུས་གནང་གནང་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་དེ་ཉེན་ཁ་ལ་མྱི་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་བར་དུ་འགལ་རྐྱེན་བེད་མཁན་ལས་བེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཕར་གནས་སོས་སུ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ཞེས་དྲུང་ཆེ་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་གང་ཞྱིག་ནས་བལྟས་ཀང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ པའྱི་
ནང་ཚུན་ལ་རེ་བ་རྒྱག་ས་གཅྱིག་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ནས་ད་དུང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ལའང་བསམ་འཆར་དེ་
འད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལའང་སྙན་གསན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གནང་སོ་གང་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག མཐའ་བསོམས་དེ་འདྱིར་བཞག་ཆོག་པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་
ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་དུ་
ཡོད། ཡང་ཁ་ཅྱིག་ལ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་
མ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་པ་དང་། འབྲྱིང་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་ཟྱིན་པ་རེད། 
སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞྱི་དེ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དགེ་རྒན་འདང་ངེས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་གོང་གྱི་ལན་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་
སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ། གང་ལྟར་གང་མགོགས་མགོགས་བསྐོ་གཞག་བེད་རོགས་གྱིས་
ཞེས་ཞུས་བསད་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་གང་ཐུབ་ཐུབ་བསྐོ་གཞག་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་
གཤེར་ལས་དོན། ག་རེ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ད་ལྟ་མར་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་རེས་ལ་གོ་སྐབས་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ 
ལོའ་ི ཤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་ནང་གསེས་ང་པ། 
གོང་གསལ་སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་ལ་དམ་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་གཅྱིག་པུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཁོན་ཤོག་གངས་ ༥༦༢ ཡོད་པའྱི་

ཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྱིད་སེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བ་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཁག་ལ་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ། 

ཀ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣, ༢༽ ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། ༢་༡ འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་

རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རེའུ་མྱིག་ཨང་ ༡༦ ནང་སེལ་ཀོབ་དབུས་མར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༧ 
ནས་ ༡༠ ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པས་སྱི་ཡོངས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༨་༨༢ ཀྱིས་བོད་སོབ་ཡོངས་ནས་དམའ་ཤོས་རེད་འདུག་ན་
སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབྲས་དེ་ལ་དཔད་ཞྱིབ་ཀྱིས་མ་འོངས་བཟང་ཕོགས་སུ་བསོད་རྒྱུའྱི་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གྱི་
ཐབས་ལམ་དང་ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་བདུན་ཡོད་པ་དེ་དག་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་སོབ་ཚན་ཐོག་ཡྱིན་འདུག སོབ་མ་
འདྱི་དག་ནས་བསར་རྒྱུགས་མ་བཏང་བ་གཅྱིག་ཕུད་གཞན་དྲུག་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་བྱུང་ཡོད། དབུས་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ལའང་འདྱི་ཐད་ཞུ་དགོས་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་མཁན་བོད་རྱིགས་
དགེ་རྒན་ཤེས་མོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆེད་བསྐོས་ཀྱིས་འཛིན་རྱིམ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་སོབ་ཚན་འདྱི་རྱིགས་ཐོག་དམྱིགས་
བསལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། སྔ་དགོང་གཉྱིས་ལ་ཡང་འཛིན་གྲྭ་འཕར་ཚོགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་
སོབ་གྲྭའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་སད་འབྲེལ་ཆགས་སོབ་སྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་འཆར་ཕུལ་བ་བཞྱིན་
འདྱི་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་སྟེ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དབར་ཁའྱི་གུང་སེང་སྐབས་ཟུར་སོང་སོབ་ཁྲྱིད་གོ་
སྱིག་དང་། དགེ་རྒན་གསར་བསྐོ། ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐད་འགན་འཁུར་བཞེས་སྟངས་སོགས་ལེགས་
སེལ་ཉེས་འགོག་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་སྟོན་སོགས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ སོབ་དེབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་ ༡་༡ ནང་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་ནས་
བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ལ་བསར་ཞྱིབ་དང་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་གསལ་
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ཐད། འཛིན་རྱིམ་དེ་དག་གྱི་བོད་ཡྱིག་བསབ་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ནང་འགྱུར་བ་ཆེ་ཤོས་གང་དང་གང་གནང་
ཡོད་དམ། 

ལན། འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་བསབ་གཞྱིའྱི་ནང་སྔོན་དང་མྱི་འད་བའྱི་འགྱུར་བ་ཆེ་ཤོས་ནྱི། 
སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་འབྲྱི་རལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་ལ་དམྱིགས་ནས་དེ་སྔ་ཡོད་པའྱི་བརྡ་སོད་སོབ་ཚན་
ཐོག མྱིང་ཚིག་དང་བ་ཚིག རྒྱན་ཚིག་སོགས་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་གསར་འཇུག་དང་། གཏོང་ཡྱིག་དང་ཟྱིན་བྲྱིས། 
གསལ་བསགས། ཉྱིན་ཐོ། མགོན་ཤོག མངགས་ཉོ། གན་རྒྱ། སྙན་ཞུ། ཚིག་ཐོ་སོགས་རྒྱུན་སོད་ཡྱིག་རྱིགས་དང་། ཇྱི་
བཞྱིན་བརོད་པ་དང་། གསལ་བཤད། དགག་སྒྲུབ་རོམ་ཡྱིག སྒྲུང་ཐུང་སོགས་རོམ་འབྲྱིའྱི་ཤེས་བ་མང་དུ་བཏང་བ་དང་། 
ཚིགས་བཅད་འབྲྱི་ཚུལ་དང་སྙན་ངག་གྱི་དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན་ལས་གལ་གནད་ཆེ་བ་བདམས་བཀོད་ཞུས་ཡོད། 
དེ་བཞྱིན་ཀོག་རལ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་དང་ཉེ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཆེད་དམྱིགས་ནས་དེ་སྔ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིམཛད་རྣམ་ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་ལེའུ་བདམས་བཀོད་གནང་ཡོད་ཀང་། ད་
ལན་སོབ་དེབ་གསར་པའྱི་ནང་ལེའུ་ཆ་ཚང་འཛིན་རྱིམ་ཚང་མར་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད། སོབ་ཚན་སོ་
སོའ་ིམཇུག་ཏུ་སོང་ཚན་གང་མང་གསར་སྣོན་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པའྱི་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་ངོ་སོད་དང་།  འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ར་འཛིན་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ངོ་སོད་
གཉྱིས་སྙྱིང་བསྡུས་ཟུར་བཀོལ་སོབ་ཚན་དུ་བཞག་ཡོད། 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ ༡་༢ འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པའྱི་ཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་བསར་ཞྱིབ་དང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་
དང་། ༡་༣ འཛིན་རྱིམ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་ཚིག་གནད་གཅྱིག་བསྡུས་ཀྱི་དཔེ་རྱིས་ཅན་གྱི་ཨང་རྱིས་ཚིག་
མཛོད་བསར་ཞྱིབ་དང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལས་འབྱུང་འགྱུར་སོབ་དེབ་བཟོ་འགོད་དང་། དགེ་རྒན་ཀྱི་སོབ་ཁྲྱིད་
རྒྱུ་ཆ་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རེ་ཡོད་གསལ་ཐད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་འཛིན་
རྱིམ་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་ཨང་རྱིས་བོད་ཡྱིག་ནང་སོབ་འཁྲྱིད་ཆེད་སོབ་དེབ་ག་དུས་བཟོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་
བཟུང་ཡོད་དམ། 

ལན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་དང་། ༢༠༡༧ ལོར་འཛིན་རྱིམ་བདུནཔ། ༢༠༡༨ 
ལོར་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་བཅས་ཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་ཁག་རོམ་སྱིག་འཆར་འགོད་ཞུས་པ་ལྟར་རོམ་སྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་
འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ཞྱིབ་ཆ་བཀའ་སྡུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པས། ར་
བའྱི་ཤེས་ཡོན་ནྱི་གལ་ཆེའྱི་ཡང་ཆེར་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་འཐུས་གཙང་ཡོང་
ཐབས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་མ་ཟད། དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས་དགོས་ངེས་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱིས་དོན་དུ་བོད་ཕྲུག་
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རྣམས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བོད་མྱི་བཟང་པོ་
ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 

༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ ཁ༽ ༡་༦ སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་བཞེད་དང་
མཐུན་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སེལ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་། ཡང་ལས་
བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ ༣་༣ ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ཕག་དཔེ་གངས་ ༢༤༢ དང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་
ཕག་དཔེ་གངས་ ༡༥༠ ཐམ་པ་འགེམས་སེལ་གྱིས་སོབ་ཁག་སོ་སོར་ལས་འཆར་སེལ་དགོས་ཞུས་ཡོད་གསལ་ཐད། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་འཆར་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་སེལ་ཕོགས་ཐད་གཅྱིག་གྱུར་མྱིན་པར་སྣ་
ཚོགས་གཅྱིག་འདུག་ན། ད་ལྟའྱི་གནང་སྟངས་དེས་གྲུབ་འབྲས་ཐུགས་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རེ་འདུག་གམ་ཡང་ན་
འགྱུར་བ་དགོས་པ་གཟྱིགས་སམ། 

ལན། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་སེལ་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་ཨ་རྱི་ཨེ་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ནས་མགོན་པོ་མཆོག་
གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་བསབ་གཞྱི་རགས་ཟྱིན་དང་པོའ་ིནང་བཟང་པོའ་ིཁད་ཆོས་བཅུ་ཟུར་བཏོན་གནང་ཡོད་
པ་ལྟར་རང་རེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བེད་སོའ་ིལམ་ནས་སོབ་སེལ་དགོས་ལུགས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་གནང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀང་རྱིང་མྱིན་ཨེ་མོ་རྱི་མཐོ་སོབ་ནས་བསབ་གཞྱིའྱི་སོམ་གཞྱི་དང་། དགེ་རྒན་ལག་དེབ། སོབ་ཁྲྱིད་བེད་
སོ་སོགས་གཏན་འབེབས་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་མཚམས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
སོབ་ཁྲྱིད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དྷ་སར་དགེ་རྒན་ཧྲག་བསྡུས་ཤྱིག་ལ་ཟབ་ཁྲྱིད་ཞྱིག་གོ་སྱིག་གནང་གཏན་
འཁེལ་ཡོད། འདྱི་ནང་ཨེ་མོ་རྱི་མཐོ་སོབ་དང་། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་སོབ་སེ་ཁག་ནས་
མཉམ་རུབ་ཞུས་པ་བརྒྱུད་མགོན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་བཞེད་འགྲུབ་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ ཁ༽༡་༧ ཤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆེན་བཞྱི་པ་དང་དྲུག་པ་བར། སྔ་ལོའ་ིབོད་ཡྱིག་རྒྱུས་སྟོན་
པའྱི་གོས་ཆོད་ལག་བསྟར་ཇྱི་བྱུང་བསར་ཞྱིབ་དང་འབྲེལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སོབ་སེ་ཁག་ནས་མཇུག་སོང་
གནང་དགོས་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ། འདྱི་ལོའ ་ིསོབ་དུས་གསར་པ་ནས་མཇུག་སྣོན་གནང་རྒྱུའྱི་གོས་
འཆམ་བྱུང་ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་གནད་དོན་གང་དང་གང་མཇུག་སྣོན་གནང་རྒྱུའྱི་གོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

ལན། བོད་ཡྱིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་རྣམ་པའྱི་ཚོགས་འདུར་གནད་དོན་གང་དང་གང་མཇུག་སྣོན་གནང་རྒྱུའྱི་གོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་
ཅེས་ཕེབས་ཐད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མར་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཟུར་དུ་འཛུགས་ཐབས་དང་། སོབ་གྲྭ་སོ་སོ་
ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དཔེ་དེབ་ཚོང་འདུས་ (Book Fair) གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ། བོད་སྐད་ཡྱིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་བསྐོ་འཛུགས་
དགོས་གལ། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་འོག་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་སོབ་གྲྭ་ཚང་
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མས་ལག་བསྟར་གནད་སྱིན་བ་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཁྲྱིད་གནང་སྐབས་སྐད་ཡྱིག་མཉམ་བསེས་མེད་པ། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མར་
བོད་སྐད་ཡྱིག་སོང་དེབ་དགོས་གལ། བོད་སྐད་ཡྱིག་རྒྱུས་སྟོན་ནང་ཁུལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཉམས་མོང་བརེ་རེས་གནང་
གལ། བོད་ཡྱིག་རྒྱུས་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡྱིག་སོབ་སོང་ད་ཚིགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་སད་མཉམ་རུབ་
གནང་རྒྱུ་བཅས་གོས་འཆམ་བྱུང་སོང་། 

༦། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་རྒྱུས་སྟོན་ཟབ་སོང་སྣ་མང་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་འདུག་པ་
རེ་ཟུང་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འཁེལ་བས་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དགེ་རྒན་མེད་པ་དེ་འད་བྱུང་འདུག་ན། སད་ཕྱིན་
ཉྱིན་རེའྱི་སོབ་འཁྲྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་དགོས་གལ་དང། ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་སྐབས་དགེ་
རྒན་ཞབས་ལོ་ ༢༠ ཡན་ལོན་པ་དང་དགེ་རྒན་གསར་དུ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་ཡོད་
དམ་ཡང་ན་ཁད་པར་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། ཕེབས་གསལ་བཞྱིན་བར་ལམ་ལོ་ཤས་གོང་ནས་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་ཁད་ལས་དང་། སོབ་ཚན་བེ་བྲག་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་
སྟངས་སྐོར་ཟབ་སོང་སྣ་མང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་གཤྱིས། ཟབ་སོང་རྣམས་གང་ཐུབ་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའམ་ས་ཁུལ་ཐག་ཉེ་
འབྲེལ་མཚུངས་ནང་གོ་སྱིག་ཐུབ་ཐབས་གནང་མུས་སུ་ཡོད། ལོ་ཤས་ནང་ཟབ་སོང་བཞེས་ཡོད་མེད་ལས་ཞབས་ལོ་
མང་ཉུང་ཁད་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ། འོན་ཀང་སྐབས་རེ་འཛིན་གྲྭ་དུས་ཚོད་སྐབས་ཀང་འཁེལ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག་
པས་མ་བེད་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༧། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ ༧་༨ བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོའ་ིལས་འཆར་འོག་༼བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་༽ ཞེས་པའྱི་དེབ་ཆུང་རོམ་
སྱིག་དང་འཛམ་གྱིང་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་བགོ་འགེམས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་མ་ཟད། ས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་བགོ་གེང་གཏམ་
བཤད་སོགས་གང་འོས་གནང་ནས་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུར་མངགས་ཟྱིན་གསལ་ཐད། ལས་འཆར་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་
ཡྱིན་དང་། སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ནང་འགོ་གེང་གཏམ་བཤད་ག་ཚོད་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མེད། དེ་དག་ལས་ཐོག་མའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་ཞེས་པའྱི་དེབ་ཆུང་ནྱི་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་འད་མྱིན་ནང་ཁ་འཐོར་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་
རྣམས་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་དང་། དེ་སྲུང་སོབ་བེད་ཕོགས་སོགས་ལ་ཨྱིན་བོད་གཉྱིས་ཐོག་འབྲྱི་
རོམ་བརྒྱུད་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ཞུས་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན། རང་ལོ་ ༡༦ ནས་ ༣༥ བར་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ 
༤ ནས་བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཕོ་མོ་བསོམས་ ༤༧ ནས་འབྲྱི་རོམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དབུ་འབེད་བཀའ་དྱིན་བསངས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་
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ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་དོན་འབྲས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་སྙམ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བགོ་གེང་གཏམ་བཤད་རྱིགས་རེས་ལོའ་ི
ལས་བསོམས་ནང་གསལ་བཀོད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ། 

༨། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༦ ༥༽ ནང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་གྱི་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་
རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལས་འཆར་གཉྱིས་འཁོད་འདུག་ཀང། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་
པའྱི་ནང་གསེས་དགུ་པའྱི་ནང་ "སོབ་རྱིམ་ཚང་མའྱི་སོབ་དགེ་རྣམས་སྱི་ཚོགས་ནང་མཐོང་ཆེར་བརྱིས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་
བཟང་ཤོས་ཁག་སོབ་དགེར་འཇུག་ཐབས་"ཞེས་གསལ་བ་བཞྱིན། གཞྱི་རའྱི་ལས་རྱིགས་འདེམས་ཕོགས་སོབ་མ་སོ་
སོའ་ིདོ་དབྱིངས་ལ་རག་ལུས་རུང། སོབ་དགེ་རྣམས་སྱི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་མཁན་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་
སོལ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རང་རེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕེབས་སྐབས། བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་
བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་དགུ་པ་ལུང་འདེན་གྱིས་ཤེས་ཡོན་བཟང་ཤོས་ཁག་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་རྱིགས་འདེམས་རྒྱུའྱི་
ཐད་བོ་སྟོབས་སེལ་བའམ་ཡང་ན་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ཚེ་མ་འོངས་གནང་འཆར་ཡོད་
དམ། 

ལན། དགོངས་མངའ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་
ཡོན་ནྱི། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞུ་སོའ་ིལས་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་ལུགས་སྔ་རེས་
གསལ་བསགས་བསངས་གནང་མཛད་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའ་ིདཀྱིལ་འཁོར་ནང་དགེ་རྒན་ནྱི་ལུས་ཀྱི་
བརྒལ་ཚིགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་རྒྱུན་གཏན་འདྱི་སྐོར་ཐུགས་སྣང་མེད་པ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་དང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ། ལྷག་པར་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་ཆུང་གཙོས་ཤེས་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་དང་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ལེའུ་ ༡༧ པའྱི་ནང་གསེས་དགུ་པ་ལུང་འདེན་གནང་མྱིན་ཙམ་
ལས་དོན་དུ་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་གནས་ནྱི་སྔ་དེང་གཉྱིས་དང་། རང་གཞན་ཚང་མ། འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀར། རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་
རྱིགས་སོགས་གང་གྱི་ཆ་ནས་གལ་ཆེ་བ་དང་། ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ། དོན་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཡྱིན་པ་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་
བརོད་ཀྱིས་ད་ཡོད་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་ཆེ་བསྟོད་དང་། དེ་བརྒྱུད་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་སྣེར་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་བའྱི་
སེམས་བསྐུལ་གཏོང་བ་མ་ཟད། དགོས་ངེས་སོབ་ཡོན་རྒྱུ་སོར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་འོས་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

༩། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༤, ༢༤༽ སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཞེས་པའྱི་ནང་། རང་
རེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་གཏང་རྒྱུ་དང། ཆེས་མཐོའ ་ིའཛིན་སོང་ལྷན་
ཚོགས་གསར་འཛུགས། སོབ་ཡོན་དང་སོབ་འཇུག་སྐོར། དེ་བཞྱིན་གནད་དོན་གཞན་སྐོར་བགོ་གེང་གོ་བསྡུར་ཐག་
གཅོད་གནང་གསལ་ཐད། ཆེས་མཐོའ་ིའཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་ཞྱིབ་ཕ་འགེལ་
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བཤད་ཡོང་བ་དང། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ཤེས་ཡོན་གྱི་
ཐོབ་ཐང། "ཀ༽ ༡༣།༡ ནང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ་དང། ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་སེར་ས་
དང། ཕོ་མོ། རྱིགས་རུས། ཆོས་ལུགས། ལུང་ཚན། དབུལ་ཕྱུག་གྱི་དབེ་བ་མེད་པར་གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་
བར་གྱི་སོབ་སོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅྱིང། དེ་བར་སོབ་སྟོན་ག་ཡོན་འབུལ་མྱི་དགོས།" ཞེས་གསལ་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་
གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་སོང་ག་ཡོན་འབུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཚད་ཅྱིག་བཟུང་གྱི་
ཡོད་དང་མེད། ཡོད་ཚེ་ལོ་དུས་དང་མེད་ཚེ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ། 

ལན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་སེ་ཁག་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིའཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ནྱི། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འཛིན་སོང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང། སོབ་འཇུག་
དང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གནང་ཕོགས། སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ། དགེ་ལས་ཞབས་གཡར་སོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་མཉམ་
རུབ་ཀྱིས་ནུས་པ་འདོན་སེལ་གནང་རྒྱུར་གོ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་དང་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་གྱི་འགན་
དབང་ཡོད་པའྱི་འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཆེས་མཐོའ ་ིའཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་ནྱི། 
ཚོགས་གཙོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞོན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ཚོགས་དྲུང་
ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དང། སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ། བལ་
ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་ར་བཅས་ནས་ཚོགས་མྱི་རེ་བཅས་ཁོན་བསོམས་ཚོགས་མྱི་བརྒྱད་ཡོད། ད་བར་ཁབ་ཁོངས་སོབ་
གྲྭ་ནས་སོབ་སྟོན་ག་ཡོན་ (Tuition Fee) བསྡུ་ལེན་བེད་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་ཡང་སོབ་སྟོན་ག་ཡོན་
བསྡུ་ལེན་བེད་མ་དགོས་པར་གཙོ་འདོན་ཞུ་རྒྱུ། འོན་ཀང་ཉལ་ཁང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ཚེ་ཟས་གོས་གནས་མལ་དོད་དང་། 
ཉྱིན་སོབ་ཡྱིན་ཚེ་དེབ་ཆས་དང་ཉྱིན་མོའ་ིལྟོ་དོད་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དོད་ཕན་བུ་ཞྱིག་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་ནས་བསྡུ་ལེན་
གནང་མུས་ཡྱིན། 

༡༠། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༥, ༢༦༽ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ཤེས་ཚད་རྒྱུས་ལོན་དང་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་ཆེད་ལོ་གསུམ་རེའྱི་
མཚམས་སུ་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་སྱི་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་གྱི་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་གནང་པ་ལྟར་གནང་ནས་ཤེས་ཚད་ཀྱི་
རྒྱུས་ལོན་ཇྱི་འད་ཐུབ་ཡོད་དམ། རྒྱུས་ལོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་གང་དང་གང་
གཟྱིགས། དེ་དག་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་སྟོན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་། "༡༠།༡ ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཚད་ཚད་འཇལ་
བེད་པའྱི་ད་ལྟའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་ལམ་སོལ་བཞག་སྟེ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཚད་ཚད་འཇལ་བེད་ཐབས་ཀྱི་
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ལམ་སོལ་ཚད་ལྡན་གསར་གཏོད་བ་རྒྱུ།"ཞེས་གསལ་ཡོད་ན། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་སྱི་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ནང་གྱི་ཚད་འཇལ་བེད་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ཚད་ལྡན་གསར་གཏོད་བ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ལ་གོ་དགོས་སམ། ཡང་དེ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སོལ་ཚད་ལྡན་གསར་གཏོད་ཞྱིག་བ་འཆར་ཡོད་དམ། 

ལན། སྱི་རྒྱུགས་ཆེ་མོ་འདྱིས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་སྱིའྱི་ཤེས་ཚད་རྒྱུས་ལོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དཔེར་ན་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་ཁག་གྱི་ཤེས་ཚད་བོད་སོབ་གཞན་ལས་ཕན་བུའྱི་སོ་བ་མངོན། སྱིར་བཏང་རང་རེའྱི་སོབ་
གྲྭ་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་རོམ་འབྲྱིའྱི་ཐོག་ཤུགས་སྣོན་ཆེ་ཙམ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་ངོ་ར་འཕོད་བྱུང་། དེར་བརྟེན་དགེ་རྒན་
རྣམ་པར་འབྲྱི་རལ་གོང་སེལ་གཏོང་ཐབས་ཐད་ཤུགས་སྣོན་ཆེར་བསེད་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཙམ་མ་ཟད། དགེ་རྒན་
ཟབ་སོང་སྐབས་སུའང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འབྲྱི་རལ་གོང་སེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སོགས་ཟབ་ཁྲྱིད་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

༡༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༥ ༢༧༽ ཨྱིན་ཇྱི་མྱུར་སོང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ནང་ཚོད་
ལྟའྱི་ཚུལ་དུ་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཟླ་ ༡༢ ནང་མཇུག་སྱིལ་གནང་གཏན་
འཁེལ་འདུག་པས། ཨྱིན་ཇྱི་མྱུར་སོང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་གཟྱིགས་ནས་མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན་དང་
ཡང་ན་སོབ་མའྱི་ངོས་ནས་འདོད་བོ་མེད་པར་གོ་དགོས་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། ཨྱིན་ཇྱི་མྱུར་སོང་གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་བཞྱིན་ཚོད་ལྟའྱི་ཚུལ་དུ་(Pilot Project)མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་
སོབ་གྲྭར་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་ཡྱིན། ལས་འཆར་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་མཇུག་སྱིལ་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ ༡༢ བར་ཡྱིན་པ་ལས། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕན་ཐོགས་མེད་པའམ། ཡང་ན་སོབ་མའྱི་
ངོས་ནས་འདོད་བོ་མེད་པ་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡྱིན། 

༡༢། ལས་བསོམས་ཤོགས་གངས་ ༢༩ ཅ༽༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་གངས་ ༣༧ ལ་དགེ་རྒན་གྱི་ཁད་
ལས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་གསར་ཉོ་ཞུས་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོ་འགེམས་ཞུས་པས་དགེ་རྒན་ ༩༨༧ ཙམ་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་གསལ་ཐད། དགེ་རྒན་གྱི་ཁད་ལས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་གཙོ་བོ་གང་དང་གང་གསར་ཉོ་
ཞུས་ཡོད་དང་དེ་དག་གེ་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། དགེ་རྒན་གྱི་ཁད་ལས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་གཙོ་བོ་ཁག་ནྱི། སོབ་ཚན་སོ་སོའ་ིསོབ་ཁྲྱིད་དང་། བྱིས་པ་གསོ་སོང་
བེད་སྟངས། སོབ་ཕྲུག་གྱི་སེམས་ཁམས་དང་མོང་ཚོར་བརྟག་དཔད། སོབ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ལག་ལེན། འཛིན་གྲྭ་
བཏང་འཛིན་གནང་སྟངས། མོན་ཊེ་སོ་རྱིའྱི་ལམ་ལུགས། སོབ་ཁྲྱིད་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟ་གྲུབ། མདུན་ལམ་དང་འགོ་ཁྲྱིད། 
སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་མྱི་སྣའྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་ ༣༣༤ གསར་ཉོ་ཞུས་ཡོད། དཔེ་དེབ་དེ་དག་
གོང་ཞུས་བཞྱིན་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་དང་། སོབ་ཁྲྱིད་གནང་སྟངས། བྱིས་པ་གསོ་སོང་བེད་སྟངས་སོགས་མྱི་ཚེ་ཧྲྱིལ་
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པོ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་སྣེ་ཐོག་དཔད་ཞྱིབ་གནང་མོང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་སོ་སོའ ་ིཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གདམས་
ངག་བུམ་པ་གང་བོའ ་ིཚུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པས། དེ་དག་བཀགས་པ་
བརྒྱུད་དགེ་རྒན་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་དང་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ། དཔད་རོམ་སེལ་རྒྱུ་སོགས་དགེ་རྒན་གྱི་སོབ་
ཁྲྱིད་དང་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞུ་མ་དགོས། 

༡༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༩ ཅ༽༦ འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་
འབྲས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་སོབ་ཁག་ ༡༡ ལ་དགུན་ཁ་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་
ཟུར་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་གསལ་ཐད། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢, ༢་༡ འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཀྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རེའུ་མྱིག་ནང་སོབ་ཁག་གངས་ ༡༧ གསལ་འདུག་ན། སོབ་ཁག་དེ་དག་ནས་དགུན་ཁ་ཟླ་གཅྱིག་
རྱིང་ཟུར་སོང་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་སོབ་ཁག་གང་དང་གང་ཡྱིན། སོབ་ཁག་དེ་དག་ནས་མཐུན་འགྱུར་མ་ཞུས་པའམ་ཡང་ན་
ཟུར་སོང་སོད་མྱི་དགོས་པ་གཟྱིགས་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། དགུན་ཁ་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་ཟུར་སོང་ལས་གཞྱི་ཁོངས་མ་ཚུད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནྱི། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ 
༥ དང་། ཌལ་ཧོར་གཏན་སོབ་བཅས་ཡྱིན། དེ་དག་ལ་ཟུར་སོང་གོ་སྱིག་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་
ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དེ་ལྟའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་མུས་ཡྱིན་འདུག་པ་དང་། ཌལ་ཧོར་དུ་གནམ་གཤྱིས་དང་ངར་ཆེ་
བས་གཏན་སོབ་ངོས་ནས་ཟུར་སོང་ཆེད་དགེ་རྒན་ཐབས་འཚོལ་གནང་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་ཟུར་སོང་གོ་སྱིག་གནང་ཐུབ་
མེད། 

༡༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༡ ཇ༽༧ ཕུལ་བྱུང་ཀོག་པ་པོའ་ིབ་དགའ། ༢༠༡༦ ལོར་ཁབ་ཁོངས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ནས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་རེས་སེ་ཚན་རེ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་རེ་
འདེམས་སྒྲུག་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་རེར་བ་དགའ་ཧྱིན་སོར་ ༣༠༠༠ རེ་དང་ཕག་འཁེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་གསལ་ཐད། ཅོན་ཏ་
ར་སཾ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ་ཙམ་ལས་སོབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལས་དོན་ཅྱི་མཆྱིས་མཚམས་འཇོག་གྱིས་ཡྱིག་
ཀོག་བ་རྒྱུ་ཞེས་འཛིན་གྲྭའྱི་སྐབས་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀའྱི་དཔེ་དེབ་ཀོག་པ་དང། སོབ་གྲྭའྱི་དཔེ་མཛོད་དང་ཉལ་ཁང་གྱི་དཔེ་
མཛོད་དུས་ཚོད་ནམ་བྱུང་སོབ་མ་རྣམས་ནས་བེད་སོད་གང་ལེགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་གནས་དང། དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དེབ་
ཉོའ་ིཆེད་ཧྱིན་སོར་ཉྱིས་འབུམ་གནང་སོན་བྱུང་གསལ་བ་ལས་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པས་སོབ་མ་ཚོར་དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀོག་གྱི་
ཁོར་ཡུག་ཇྱི་ལྟར་བསྐྲུན་དང་འཛིན་གྲྭའྱི་རེས་སོབ་མ་ཚོས་དཔེ་དེབ་གངས་ཇྱི་ཙམ་ཀོག་པའྱི་ལས་བསོམས་ཞལ་གསལ་
མ་མཐོང་ན་མ་འོངས་པར་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ཁ་དགོས་གལ་དང། སེ་ཚན་རེ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་རེ་འདེམས་
སྒྲུག་གྱིས་ཕག་འཁེར་དང་བ་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་སོབ་མ་སུ་དང་སུ་ལ་གནང་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
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ལན། ཕེབས་གསལ་ལྟར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མ་འོངས་པར་ལས་བསོམས་ནང་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པས་སོབ་མ་ཚོར་དཔེ་དེབ་ལྟ་
ཀོག་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཇྱི་ལྟར་བསྐྲུན་དང་འཛིན་གྲྭ་གོལ་རེས་སོབ་མ་ཚོས་དཔེ་དེབ་གངས་ཇྱི་ཙམ་བཀགས་པ་སོགས་ཁ་
གསལ་དགོས་གལ་སྐོར་ཁུངས་ཁབ་ཞུ་རྒྱུ་དང། སེ་ཚན་རེ་ནས་ཀོག་པ་པོ་རེ་ཕུད་ཀྱི་ཕག་འཁེར་དང་བ་དགའ་བཞེས་
མཁན་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ་རེའུ་མྱིག་ལྟར་ཡྱིན། 

ཨང་། སེ་ཚན། སོབ་ཕྲུག་གྱི་མཚན། འཛིན་གྲྭ། སོབ་གྲྭ། 
༡ 

གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ། 
བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་དོན་གྲུབ། ༥ དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། 

༢ བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལྡན། ༥ གོ་པུར་བོད་ཁྱིམ། 
༣ པད་མ་ལྷ་མོ། ༥ ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ། 
༤ 

གཞྱི་རྱིམ་བར་མ། 
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛིན། ༦ དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། 

༥ ལྷག་པ་སོལ་མ། ༧ རཱཇ་པུར་བོད་ཁྱིམ། 
༦ བསྟན་འཛིན་མཚོ་མོ། ༨ ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ། 
༧ 

གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ། 
སྐལ་བཟང་ཆོས་སོན། ༩ སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ། 

༨ ཚེ་རྱིང་བདེ་སྱིད། ༩ རཱཇ་པུར་བོད་ཁྱིམ། 
༩ ངག་དབང་ཆོས་འཛོམས། ༡༢ སོན་ཊ་གཏན་སོབ། 

༡༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༢ ཏ༽༢ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་འཕོས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཁག་ 
༡༤ གང་མགོགས་རྱིས་སོད་སད་བཀའ་བསྡུར་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་གསལ་
ཐད། ལྷག་འཕོས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཁག་རྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་ལས་ན་གཞོན་ཚོའྱི་སོབ་སོང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་
བཞྱིན་པ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ས་གནས་སུ་ཕོགས་ཕེབས་སྐབས་ས་གནས་ཁག་ནས་བདེ་སྡུག་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུ་བཞྱིན་
ལ་སོང། ལྷག་འཕོས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཁག་ ༡༤ གང་མགོགས་རྱིས་སོད་སད་བཀའ་བསྡུར་དང་ཐབས་ཤེས་
ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་གང་དང་གང་ཞུས་ཀྱིས་ག་དུས་རྱིས་ལེན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། 

ལན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་རྣམས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་རྱིས་སོད་གནང་དགོས་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནས་བཟུང་སོབ་ཁག་རྣམས་དངོས་སུ་རྱིས་
སོད་ཡོང་བར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གཙོས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ། 
དྱིལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་ད་བར་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རྱིག་བོན་ཆེན་མྱི་འད་བ་ཁག་ ༥ དང། དྲུང་ཆེ་མྱི་འད་བ་
ཁག་ ༤། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མྱི་འད་བ་ཁག་ ༥། དེ་བཞྱིན་དབུས་བོད་སོབ་
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འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་མྱི་འད་བ་ཁག་ ༦ བཅས་ལ་ཐེངས་ ༧༤ ཙམ་མཇལ་ཕད་ཀྱིས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་
ནས་མཇུག་སོང་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། བོན་ཆེན་ཁག་སོགས་གནད་ཡོད་མྱི་
སྣ་ངོ་ཤེས་བརྒྱུད་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཞུས་ཡོད། ཉེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རྱིག་དྲུང་
ཆེ་མཆོག་བཞུགས་སར་དུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྐབས་དང་། དེ་རེས་དྱིལྱིར་བསར་མཇལ་མཇུག་གནོན་ཞུ་སྐབས་ཁོང་
དང་འབྲེལ་ཡོད་ཟུང་དྲུང་དང་འགན་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་ལོགས་མཆོག་ནས་ལྷག་འཕོས་སོབ་ཁག་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ནང་ཚུད་རྱིས་སོད་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་ཀང་དངོས་སུ་ཕག་བསྟར་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་མྱིན་ཞུ་
ཚོད་དཀའ། 

ཁ༽ ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་སྐོར་གྱི་ཡྱིག་འཕེང་བཞྱི་པའྱི་ནང་ ༡༩༩༧ ནས་ལྡྱི་ལྱི་

ཁྲྱིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་བཤེར་འགོ་མུས་མ་ཟད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་མཛད་དཀའ་འཕད་ཉེན་བྱུང་ཡོད་ཅེས་
གསལ་འདུག་པའྱི་གོ་དོན་གང་ཡྱིན་དང་། ལྡྱི་ལྱི་ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་ཁྲྱིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་བཤེར་དེས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་མཛད་དཀའ་ཇྱི་ལྟར་འཕད་ཉེན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། ཁ་མཆུ་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་དུ་ TIBETAN CHILDREN EDUCATION & WELFARE SOCIETY  VERSUS   

M/S JYOTI PRASAD INDERSAIN JAIN & ORS གཉྱིས་དབར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པས་ཕན་ཚུན་དཔང་རྟགས་
གཏུགས་བཤེར་ཐོག་ཁྲྱིམས་གཏུགས་འགན་དབང་དཔར་བསྐྲུན་འགན་འཛིན་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་ལ་སད་པའྱི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མ་དེབ་དང་། ཚོགས་པའྱི་ RULES & REGULATIONS AND MEMORANDUM OF 

TIBETAN CHILDREN EDUCATION & WELFARE FUND བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་དགོས་གལ་བཀའ་ཕེབས་
པས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་མཛད་དཀའ་འཕད་རྒྱུ་མཐོང་། སྱིར་ཁྲྱིམས་ཁང་འོག་མར་ཤེས་རྱིག་
པར་ཁང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ༡༽ ལྡྱི་ལྱི་ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་དང་ལྡྱི་ལྱི་ཤོག་ཚོང་པ་ Jyoti Prasad Inder San 
གཉྱིས་དབར་སར་ཡང་གོད་ཡ་ཁ་ཐད་ནས་ལྡྱི་ལྱི་མངའ་སེ་ཁྲྱིམས་ཁང་དུ་ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་ལ་ཁ་མཆུར་བསལ་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་པའྱི་ཐད། ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། ཁྲྱིམས་ཁང་འོག་མར་ཤེས་པར་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་ཀང་གོད་ཡ་ནས་གོང་ཞུས་བས་སྟབས་ད་ལྟ་ཁ་མཆུ་འགོ་མུས་
ཡྱིན། 
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༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ མ་འོངས་བེད་འཆར་ནང་ ༡༽ དཔར་བསྐྲུན་ལག་འཁེར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་
འདུག་ན། ད་བར་ལྡྱི་ལྱི་ཤེས་པར་སེ་ཚན་ལ་དཔར་བསྐྲུན་ལག་འཁེར་མེད་པར་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དམ། ཡང་
ན་གོ་དོན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་དང་། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ ༣༽ ཤེས་པར་དེབ་སེལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཨང་། 
༡༠༡༧ དེབ་ཨང་། ༤ ཝ་ཅར་སོང་ཁྲ་ཨང་ ༤༠༤༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༢།༧ འཁོད་པའྱི་ཐོག་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤེས་
དཔར་ PAN ཞེས་སོགས་འཁོད་འདུག་པས་དེ་དག་གྱི་ཤེས་པར་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་མེད་དམ། 

ལན། ལྡྱི་ལ ྱི་ཤེས་དཔར་ TIBETAN CULTURAL & RELIGIOUS PUBLICATION CENTRE མྱིང་དུ་དཔར་
བསྐྲུན་ལག་འཁེར་ཡོད་པ་བཞྱིན་སྔ་མོ་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ལག་བསྟར་ཆ་ཚང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་སྔ་ལྡྱི་ལྱི་
རྒྱལ་སའྱི་ནང་བཟོ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་གནང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་གྱིས་ལམ་
སྟོན་ཕེབས་པ་བཞྱིན་ཕུགས་འཕེར་ས་བརྟན་ཡོང་ཆེད་བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་ཆོག་པའྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཏུ་པར་ཁང་གནས་སོས་
ཀྱིས་ལག་ཁེར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། གནས་སྐབས་རྒྱ་གར་པར་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་པར་བསྐྲུན་བེད་མུས་ཡྱིན། 
PAN ནྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། དེ་ཤེས་པར་དགེ་རའྱི་ལོ་རེའྱི་འབབ་ཁྲལ་སྙན་ཤོག་
འགེང་རྒྱུ་བེད་སོད་ཡོད། 

ག༽ སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ། 
༡། སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་འོག་སོབ་ཁང་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་ལས་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་བསྐོ་

གཞག་དང་གནས་སོས། གནས་དབྱུང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏེ་ཡོད་ཚེ་
ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཚོགས་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་མེད་ཚེ་ལས་དོན་དེ་དག་སུས་ཐག་གཅོད་འོག་
ཡོད་ཡོད་དམ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་དགོས་པ་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། སཾ་བོ་ཊ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ལ་དགེ་ལས་གསར་བསྐོ་དང་། ར་དགོངས། གནས་སོས། གནས་སར། གནས་དབྱུང་། 
གཞན་ཡང་གལ་ཆེའྱི་གནད་དོན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འབྲེལ་བཞྱིན་བཙུགས་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་ནས་གོས་གཞྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ལས་དོན་ཁག་
ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་ནང་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕེལ་དང་། འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཚེ་
དབང་ནོར་བུ། འགན་འཛིན་གཞོན་པ་རྡོ་རེ་ཚེ་རྱིང་། རྱིས་དཔོན་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་བཅས་ཚོགས་མྱི་བཞྱི་ཡོད། 

༢། སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བཞེས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་དང་བརྒྱ་ཆའྱི་གནས་བབ་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
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ལན། སཾ་བོ་ཊ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བཞེས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཁག་ནང་ཡུལ་མྱིའྱི་བུ་
ཕྲུག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་གངས་འབོར་དང་བརྒྱ་ཆ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 
ཨང་། སོབ་གྲྭ ཕྲུག་གངས། ཡུལ་མྱི་གངས། ཡུལ་མྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ། 
༡། སོན་ཊ་གཏན་སོབ། ༢༧༧ ༤ ༡་༤% 
༢། ཅོན་ཏ་རཱ་གཏན་སོབ། ༢༠༦ ༢ ༠་༩% 
༣། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་། ༩༤ ༠ ༠% 
༤། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སྟེང་ཤོད་གཉྱིས།  ༣༩༣ ༡ ༠་༢% 
༥། བདེ་སྱིད་གྱིང་ཉྱིན་སོབ། ༡༥༧ ༢༠ ༡༢་༧% 
༦། མ་ནཱ་ལྱི་ཉྱིན་སོབ། ༥༠ ༥ ༡༠% 
༧། ཤྱི་ལོངས་གཏན་སོབ། ༦༥ ༡༩ ༼ཧྱི་མ་ལ་ཡན་༽ ༢༩་༦% 
༨། སོག་རེ་སོང་གཏན་སོབ། སོབ་སོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་ནས་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཀང་མེད།  
༩། སྱིར་ཉྱིན་སོབ།  ༦༤ ༠ ༠% 
༡༠། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ཉྱིན་སོབ། ༤༥ ༠ ༠% 
༡༡། མེའོ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།  ༣༠༥ ༤ ༡་༣% 
༡༢། བསྟན་སང་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།  ༢༢༡ ༡༢༠(ཡུལ་མྱི།) ༥༤་༢% 
༡༣། ར་སང་ལ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ༦༦ ༢༤ ༣༦་༣% 
༡༤། ཏེ་འརྫུ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ༨༢ ༡ ༡་༢% 
༡༥། མོན་གོ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ༡༣༠ ༢༠ ༡༥་༣% 
༡༦། མོན་གོ་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། ༡༤༤ ༢༡ ༡༤་༥% 
༡༧། མན་སར་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ།  ༦༢ ༨ ༡༢་༩% 
༡༨། མན་གར་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། ༥༠ ༣༦(གྲྭ་ཆུང་) ༧༢% 
༡༩། ལོ་བར་སྱིང་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། ༤༨ ༡༠ ༢༠་༨% 
༢༠། གོ་ཌན་གའུ་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། ༤༨ ༠ ༠% 
༢༡། ཅོའུ་ཀུར་ཉྱིན་སོབ། ༡༣ ༠ ༠% 
༢༢། ཀེ་ལཱཤ་པུ་ར་ཉྱིན་སོབ།  ༧༤ ༡༥ (གྲྭ་ཆུང་) ༢༠་༢ ༠% 
༢༣། གོ་ལ་ཐ་ལ་ཉྱིན་སོབ།  ༣༧ ༠ ༠% 
༢༤།  ཨར་ལྱི་ཀུ་མ་རྱི་ཉྱིན་སོབ།  ༥༦ ༢༧(གྲྭ་ཆུང་) ༤༨་༢% 
 ཁོན་བསོམས།  ༢༦༨༧ ༣༣༧ ༡༢་༥% 
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༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་
གོ་ནད་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཚོགས་འདུའྱི་དབུ་འབེད་ཐོག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཊྱི་བྱིའྱི་ནད་པ་
མང་ཤོས་འཐོན་བཞྱིན་པར་ཐུགས་འཚབ་དང་འབྲེལ་ནད་གཞྱི་དེ་སོབ་གྲྭ་ནས་ར་མེད་གཏང་ཆེད་དགེ་ལས་སོབ་མ་དང་
འཛིན་སོང་། ཕ་མ་དང་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་འགན་མཉམ་འཁུར་གནང་གལ་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་
བའྱི་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་ནས་བང་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གོ་ནད་ར་གཏོར་འགོ་རྒྱུའྱི་ (Zero TB in 

Tibetan Kids) ལས་འགུལ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་
ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཁག་ཅེས་པའྱི་ནང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ འཛམ་གྱིང་གོ་ནད་ཉྱིན་སན་པ་གདན་ཞུས་ནད་གཞྱིའྱི་སྐོར་
གཏམ་བཤད་གནང་ཏེ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་ལས་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་གསལ་ཆ་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག་ན། ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་སྱིར་སོབ་ཕྲུག་གོ་ནད་ཊྱི་བྱི་དང་ལྷག་པར་གོ་ནད་ཊྱི་བྱི་ MDR ནད་པ། དེ་བཞྱིན་སེམས་ཁམས་ནད་པ། མོས་
རས་ལངས་ཤོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་མེད་བཅས་སོབ་གྲྭ་རེ་རེའྱི་ནང་གངས་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་
བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། སཾ་བོ་ཊ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ནང་གོ་ནད་ཅན་དང་། སེམས་ཁམས་ནད་པ། མོས་རས་ལངས་ཤོར་ཅན་གྱི་གནས་
སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 
ཨང་། སོབ་གྲྭ གོ་ནད་ཅན་དང་། སེམས་ཁམས་ནད་པ། 

མོས་རས་ལངས་ཤོར་ཅན།  
གངས། 

༡། སོན་ཊ་གཏན་སོབ། ཡོད། ༡༠༼གོ་ནད་༽སོབ་རྭའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་ཐལ་
རྡུལ་ཧ་ཅང་མང་རྐྱེན་ཡྱིན།  

༢། ཅོན་ཏ་རཱ་གཏན་སོབ། མེད། ༠ 
༣། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་། མེད། ༠ 
༤། དཔ ེ་སྟ ོན ་ས ོབ ་གྲྭ ་སྟ ེང ་ཤ ོད ་

གཉྱིས།  
མེད། ༠ 

༥། བདེ་སྱིད་གྱིང་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༦། མ་ནཱ་ལྱི་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༧། ཤྱི་ལོངས་གཏན་སོབ། མེད། ༠ 
༨། སོག་རེ་སོང་གཏན་སོབ། སོབ་སོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་ནས་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཀང་མེད།  
༩། སྱིར་ཉྱིན་སོབ།  མེད། ༠ 
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༡༠། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༡༡། མེའོ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།  མེད། ༠ 
༡༢། བསྟན་སང་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ།  མེད། ༠ 
༡༣། ར་སང་ལ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༡༤། ཏེ་འརྫུ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༡༥། མོན་གོ་གཞྱི་བར་ཉྱིན་སོབ། ཡོད།༼སེམས་ཁམས་ཅུང་མ་བདེ་བ།༽  ༢ ༼སན་བཅོས་     

    འགོ་མུས་༽ 
༡༦། མོན་གོ་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༡༧། མན་སར་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ།  མེད། ༠ 
༡༨། མན་གར་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༡༩། ལོ་བར་སྱིང་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༢༠། གོ་ཌན་གའུ་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༢༡། ཅོའུ་ཀུར་ཉྱིན་སོབ། མེད། ༠ 
༢༢། ཀེ་ལཱཤ་པུ་ར་ཉྱིན་སོབ།  མེད། ༠ 
༢༣། གོ་ལ་ཐ་ལ་ཉྱིན་སོབ།  མེད། ༠ 
༢༤། ཨར་ལྱི་ཀུ་མ་རྱི་ཉྱིན་སོབ།  མེད། ༠ 
ཁོན་བསོམས། ༡༢ 

༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༤ མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་
ཆུང་རྐྱེན་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་འབད་ཀང་། དུས་ད་ལྟ་བར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བར་དུ་སོབ་ཁྲྱིད་འཚོག་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཡྱིག་
ཆ་ཚད་ལྡན་ཐོབ་ཐབས་བྲལ་བས། ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ཐོག་གོང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུགས་བས་ཏེ། མཐར་གོང་མས་གོང་
མར་ཞུས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བཀའ་ལན་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༣ སོབ་
དུས་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་ནས་རྡ་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་དུ་འཚོག་རྒྱུ་དང་། 
གངས་སྱིད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་སོན་འགོ་དང་པོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་དུ་འཚོག་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་དང་། ཡང་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༨༧ ༡༠༽ སོབ་གྲྭ་དབུ་བརེས་པའྱི་དུས་
ཆེན། ནང་དེ་ནས་ཕ་མ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་སོབ་སྱི་ལས་ཚབ་མཆོག་ནས་གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་
དགོངས་བཞྱིན། ༢༠༡༧ ལོ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་མེད་པ་བཟོ་འཆར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
གེང་སོང་འགོ་བཞྱིན་པ་དེར་ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་སེམས་འཚབ་གནང་མྱི་དགོས་པ་འགེལ་བརོད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་
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སྒྲུབ། ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་གནང་གནས་ནང་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེ་
འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་ལྟར་ན་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སོབ་
སྱི་ལས་ཚབ་ཀྱི་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་མེད་པ་བཟོ་འཆར་ཡོད་པ་ཕ་མའྱི་
ངོས་ནས་སེམས་འཚབ་གནང་མྱི་དགོས་གསུངས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་འཚོགས་ཆོག་པའྱི་ཆོག་
མཆན་ཡྱིག་ཆ་ཚད་ལྡན་མེད་ཀང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་གནས་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩༡ ༩༽བོད་
ཁྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་མ་བཞྱི་ལ་དཔེ་སྟོན་ནང་དུ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་འཁོད་པར་གཞྱིགས་ཚེ་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག་ན། ཡང་ཏྱིག་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་
པ་གཉྱིས་ཚོགས་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ཚེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཡོད་དང་
མེད། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་ས་ཞྱིག་ལ་སོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཡོད་དང་
མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། ད་ལྟའྱི་ཆར་མེས་དཔོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཉྱིས་མེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བར་
སོབ་ཁྲྱིད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཡྱིག་ཆ་ཐོབ་ཐབས་འབད་རོལ་བས་ཀང་དོན་འབྲས་མ་སོན་སྟབས་བཀའ་ཤག་གྱི་
བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་ཚུགས་རྒྱུ་གནང་། འོན་ཀང་དེ་སྔ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་
དང་བཅུ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ་ཀྱི་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལྷན་
ཐོ་བཀོད་ཀྱིས་ཁྲྱིམས་མཐུན་ཐོག་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་སོལ་ཡོད་སྐབས་དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་
མཁན་སོབ་མ་བཞྱི་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ནས་ ༡༢ བར་ཟླ་གཉྱིས་རྱིང་དཔེ་སྟོན་སོབ་ཕྲུག་ལྷན་དུ་ཟུར་སོང་གྱི་
ཚུལ་དུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་ས་ཞྱིག་ཏུ་སོ་ཐབས་སྐོར་གོང་
རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

༥། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ། ས་གནས་ཁག་
གཅྱིག་ལ་མྱི་འབོར་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་སོབ་གྲྭ་མང་བ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་གཞན་ནས་སོབ་མ་འོར་འདེན་
བེད་དགོས་པ། སོབ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ཀང་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཙམ་མེད་པ། ཡང་ཁག་གཅྱིག་ལ་
སོབ་ཕྲུག་གངས་འབོར་མང་ཡང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཆ་མྱི་
མཚུངས་བ་ཞྱིག་འདུག་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་
གཞྱིགས་ཏེ་ལེགས་བཅོས་གནང་རྒྱུའྱི་མཛད་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
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ལན། ཕེབས་གསལ་ལྟར་དངོས་འབྲེལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ་གནས་སྟངས་ཆ་མྱི་
མཚུངས་བ་ཡོད་ངེས་ཀང་། དེ་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལེན་བེད་
དགོས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་ངེས་གཟྱིགས་ཏེ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་བོན་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་སྙན་གསན་
རྱིམ་པར་ཞུས་འབྲས་མཐར་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རྱིས་སོད་གནང་སོ་ཚུགས་ཡོད། ནམ་
ཞྱིག་རྱིས་སོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་མཚམས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་དང་། ཁོར་ཡུག མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ལ་གཞྱིགས་
ཏེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ལེགས་བཅོས་གཏང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད། 

༦། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠༧ བདེ་སྱིད་གྱིང་སཾ་བོ་ཉྱིན་སོབ། ཁ༽ འགན་འཛིན་རྱིམ་བོན་རེའུ་མྱིག ༣། འགན་
འཛིན་ཚེ་རྱིང་དཔལ་མོ་ལགས་ལོ་དུས་ ༡༢།༠༤།༡༩༩༦  ནས་༠༡།༠༢།༢༠༡༦ ཞེས་དང་། རེའུ་མྱིག་ ༤། འགན་
འཛིན་པད་མ་མཚོ་ལགས་ ༼ལས་ཚབ་༽ ༠༡།༠༢།༡༩༩༦ ནས་ ༠༡།༠༤།༢༠༡༦ ཞེས་འཁོད་འདུག་ན། འགན་
འཛིན་ཚེ་རྱིང་དཔལ་མོ་ལགས་ཡོད་བཞྱིན་པར་འགན་འཛིན་པད་མ་མཚོ་ལགས་ལས་ཚབ་ཏུ་དགོས་དོན་མེད་པ་ལྟ་
བུར་སྣང་ན། ཚེས་ཆ་བཀོད་ནོར་ཐེབས་ཡྱིན་ནམ། མྱིན་ཚེ་འགན་འཛིན་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ལས་ཚབ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་
གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། དེ་ནྱི་ལས་བསོམས་ཕོགས་སྱིག་པས་བཀོད་ནོར་ཤོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགེ་ཆེ་ཚེ་རྱིང་
དཔལ་མོ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ར་དགོངས་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་པད་མ་མཚོ་ལགས་ནས་དགེ་ཆེ་
ལས་ཚབ་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད། 

༧། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡༤ བདེ་སྱིད་གྱིང་སཾ་བོ་ཉྱིན་སོབ། བ༽ ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་རེའུ་
མྱིག་ནང་། སྔོན་འགོ་ ༣ ནས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་བར་སོབ་མའྱི་གངས་ ༡༣༩ འདུག་ཀང་། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་དང་
བདུན་པ། བརྒྱད་པའྱི་ནང་སོབ་མ་ ༡༨ ལས་མྱི་འདུག་པར་གཞྱིགས་ཚེ་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་མ་རྣམས་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་
གྲྭར་བཞུགས་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག་པ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཡྱིན་ཚེ་སོབ་མ་རྣམས་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭར་
མུ་མཐུད་གནས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། ལས་བསོམས་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་བདེ་གྱིང་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ་ཏུ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མར་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༣༩ དང་
གཞྱི་རྱིམ་བར་མར་ཕྲུག་གངས་ ༡༨ ལས་མེད་པ་ནྱི་དངོས་འབྲེལ་ཡྱིན། 

ཀ དེ་ཡང་གཞྱི་འོག་ནང་སོབ་ཕྲུག་མང་རྐྱེན་ནྱི། གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་སྱིད་ཀང་གཙོ་བོ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ འཁོད་བསྩལ་ཁབ་ནང་། གཞྱིས་ཆགས་སོབ་ཁག་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་སད། དྭ་ཕྲུག་
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དང་། ཕེད་དྭ་ཕྲུག ཉམ་ཐག་ཨང་རྟགས་ཅན་ཕུད་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་དང་། ལྔ་པ་མན་ཆད་རྣམས་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང་
གཏན་སོབ་ཁག་ཏུ་སོབ་འཇུག་མྱི་ཆོག ཅེས་ཕེབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོར་རང་
གནས་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག་མང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། 
ཁ། གཞྱི་བར་ལ་སོབ་ཕྲུག་ ༡༨ ལས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། 
 ༡། གཞྱི་འོག་ལྟར་ས་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭར་འཇུག་དགོས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་མེད། 
 ༢། དེཧརཱདུན་ཉེ་འཁོར་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་བས་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་

 དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་སོབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ། 
 ༣། བོད་འབོར་བྱིས་པ་ཉུང་བས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གཙོས་པའྱི་གཏན་སོབ་ཁག་ལ་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུར་

 སྐུ་ངལ་མེད་པ། 
 ༤། ཕ་མ་མང་ཆེ་བས་དགུན་ཁ་སུད་ཚོང་སྐབས་ཕྲུ་གུ་འཇོག་ཡུལ་མེད་པའྱི་དཀའ་སེལ་ཆེད་ཕྲུ་གུ་གཏན་

སོབ་ཏུ་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་གཙོ་དོན་བེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བདེ་གྱིང་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི ་
གནས་སྟངས་དང་མཐུན་རྐྱེན་གང་གྱི་ཆ་ནས་གང་ལེགས་ཡོད་ཀང་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ཐོན་མཚམས་ར་དགོངས་
ཞུ་ཡྱི་འདུག 

༨། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༨༧ མེའོ་སཾ་བོ་ཊ་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། ཤོག་གངས་ ༢༥༡ མན་གར་སཾ་བོ་
ཊ་ཉྱིན་སོབ་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་བེད་སོ་རྣམ་གཞག་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་བར་ཧ་ཅང་བསྡུས་དགས་པ་
ལྟ་བུ་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭའྱི་བེད་སོ་ཁག་ཆད་ལུས་མེད་པ་དགོས་གལ། 

ལན། མེའོ་གཞྱིས་བར་དང་མན་གར་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ་གཉྱིས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་རྱིས་ལེན་ཞུས་
གས་ཡྱིན་ལ། ལས་བསོམས་ཕོགས་སྱིག་ཞུས་པ་ད་ཐེངས་དང་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ལས་བསོམས་དེ་ཡང་རྱིས་ལེན་ཞུས་
པ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་མདོར་བསྡུས་བཀོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སད་ཕྱིན་ཕེབས་གསལ་བཞྱིན་
སོབ་ཁག་གཞན་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་བར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀ་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༩། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༠༩ ཀེ་ལ་ཤྱི་པུ་ར་སཾ་བོ་ཊ་གཞྱི་འོག་ཉྱིན་སོབ། ༢། དགེ་ལས་གངས་འབོར་ནང་དགེ་
རྒན་ལྔ་དང་ཕེད་ཀ་ཞེས་བཀོད་འདུག་ན་ཕེད་ཀ་སུ་ལ་གོ་དགོས་སམ། 

ལན། ཀེ་ལ་ཤྱི་པུ་ར་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དགེ་ལས་གངས་འབོར་ལྔ་དང་ཕེད་ཀ་ཞེས་བཀོད་དོན་ནྱི། ཀེ་
ལ་ཤྱི་པུ་ར་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ་དང་། ཨར་ལྱི་ཀུ་མ་རྱི་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ་གཉྱིས་ནང་ཕྲུག་གངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གཅྱིག་
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ལོགས་ཀྱི་ཟློས་དགེ་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང་། ཟློས་དགེ་དེས་ཉྱིན་གསུམ་རེ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་
ན། དགེ་ལས་ལྔ་དང་ཕེད་ཀ་ཞེས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ལགས། 

༡༠། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༣༩ ལོ་སར་སེང་སཾ་བོ་ཊ་ཉྱིན་སོབ། ཐ༽ དུས་ཆེན་ཁག་སྲུང་བརྱིའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་
གན་དྷྱིའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ དང་། བྱིས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ ་གསལ་
འདུག སྱིར་གན་དྷྱིའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ དང་བྱིས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་རྒྱ་གར་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། སོབ་གྲྭས་དུས་ཆེན་དེ་གཉྱིས་སྲུང་བརྱི་དུས་ཚོད་དེ་གཉྱིས་ལ་ཞུ་དགོས་
དོན་དང་། ཡང་ན་བཀོད་ནོར་ཐེབས་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། སྱིར་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཕོགས་སྐོར་སྱི་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ཡོད་ཀང་གཙོ་བོ་ས་གནས་ས་ཐོག་
གྱི་གནས་འབབ་དང་བསྟུན་འགན་འཛིན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་ཕག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད། ལོ་སར་སྱིང་སཾ་བོ་ཊ་གཞྱི་
འོག་ཉྱིན་སོབ་ཏུ་གན་དྷྱིའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་དགོས་དོན་ནྱི། ལོ་ཐོ་ནང་ཚེས་ ༢ རེས་
གཟའ་ཉྱི་མ་འཁེལ་བར་སོང་ཚེས་ ༣ སྟེ་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་སྲུང་བརྱི་ཞུས། བྱིས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ 
ཉྱིན་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་གོང་གསལ་སོབ་གྲྭར་ཡང་དེ་ཉྱིན་རང་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད་ཀང་ལས་བསོམས་ཕོགས་བསྱིགས་
སྐབས་འགོད་ནོར་ཤོར་འདུག་པས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཁག་མ་ལག་གྱི་ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཕོགས་བསོམས་

ཞུས་པའྱི་ནང་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་སོབ་གངས་ ༩༢༨ ནས་འཁོལ་བ་གངས་ ༦༠༤ དང་རང་གནས་གངས་ ༣༢༤ 
འཁོད་འདུག་པའྱི་ཐད། སོབ་མ་དེ་ཙམ་མང་པོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཁོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། རེའུ་མྱིག་འགོ་
བརོད་དུ་རང་གནས་ཞེས་བཀོད་འདུག་པ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་སྔོན་སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་
ནས་དབེ་གསེས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དང་། ཡང་ན་སོབ་མ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་གནས་པ་ཡྱིན་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ། 

ལན། སོབ་མ་དེ་དག་སོབ་གྲྭའྱི་དབེ་གསེས་བས་པའམ། ཡང་ན་སོབ་ཕྲུག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་རང་གནས་སུ་གནས་
པ་གཉྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་སྱི་ཨེས་ཨྱི་ཡྱིས་ཞེས་འཛིན་རྱིམ་གོང་མར་གནས་སར་འགོ་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་
ལོན་ནས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པའྱི་སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་སོབ་ཚན་བེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ི
ནང་ཉུང་མཐར་བྲྱིས་རྒྱུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས་པ་དང་མ་བངས་ཚེ་འཛིན་རྱིམ་གོང་མར་གནས་
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སར་མྱི་ཆོག་ཅེས་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀང་དོན་དངོས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་བསར་རྒྱུགས་བཏང་སྟེ་སོབ་ཕྲུག་
མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་ནས་རང་གནས་སུ་བཞག་དགོས་བྱུང་མེད། 
སོབ་གྲྭ་། བསར་

རྒྱུགས། 
འཕོད་
པ་ 

མ་འཕོད་
པ། 

ལས་རྱིགས་
ཁང་། 

དམག་
སར། 

ཕ ་ མ ས ་
དགོངས་ཞུ། 

ད ་ལྟ ་ར ང ་
གནས། 

སུ་ཇཱ། ༨༢ ༥༠ ༡༨ ༢ ༤ ༨ ༡༨ 
རྡ་སྟེང་། ༤༢ ༡༠ ༢༣ ༣ ༠ ༤ ༢༣ 
ལ་དྭགས། ༨༢ ༥༦ ༡༧ ༠ ༧ ༢ ༡༧ 
སེལ་ཀོབ། ༥༠ ༢༣ ༢༧ ༠ ༠ ༠ ༢༧ 
གོ་པུར། ༥༠ ༣༠ ༡༧ ༣ ༠ ༠ ༡༧ 
ཅོན་ཏ་ར། ༡༠ ༠ ༣ ༢ ༣ ༢ ༣ 
རྡ་ཤོད། ༨ ༠ ༨ ༠ ༠ ༠ ༨ 
བསོམས། ༣༢༤ ༡༦༩ ༡༡༣ ༡༠ ༡༤ ༡༦ ༡༡༣ 
བོད་ཁྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའྱི་ནང་རང་གནས་སོབ་གངས་ ༣༢༤ ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་
གངས་ ༡༦༩ ཡོད་ཅྱིང་ད་ལྟ་རང་གནས་སོབ་གངས་ ༡༡༣ ལས་མེད། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། རྡ་སྟེང་བོད་
ཁྱིམ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཁོལ་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༣་༤ དང་། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཁོལ་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ 
གཉྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁོན་ཡོངས་ནས་དམའ་ཤོས་ཡྱིན་འདུག་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གང་དང་གང་ལ་ཐུག་པ་དང་
མ་འོངས་ལེགས་བཅོས་ཆེད་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་བཙལ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་དང་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཡྱིག་ཚད་རྒྱུགས་འཕོད་བརྒྱ་ཆ ༦༨% ལས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་
བོ་ནྱི་གོང་ཞུས་ལྟར། སོབ་ཚན་བེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ིནང་ཉུང་མཐར་བྲྱིས་རྒྱུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ལོན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་རེད་འདུག སོབ་མ་ཁག་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་གནས་ཚད་མ་ལོན་བ་དང་རྱིག་སྟོབས་སོ་བའྱི་དབང་
གྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཁོལ་བ་ཡོང་བཞྱིན་འདུག འོན་ཀང་སོབ་གྲྭ་དང་ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཚན་གང་དང་གང་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ མ་ལོན་བ་དེ་དང་དེར་ཟུར་འཁྲྱིད་སོགས་གོ་སྱིག་ཞུས་ཏེ་མཐར་བསར་རྒྱུགས་བཏང་སྟེ་སོབ་ཕྲུག་མང་
དག་ཅྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་བྱུང་ཡོད། 

སོབ་གྲྭ  རྒྱུགས་མ་
འཕོད་པ། 

བ ས ར ་
རྒྱུགས། 

ཡྱིག་རྒྱུགས་ 
མ་བཏང་བར། 

འ ཕ ོད ་
པ། 

མ་འཕོད་
པ། 

རྒྱུགས་འཕོད་
བརྒྱ་ཆ། % 



31 
 

ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ། ༥༨ ༤༩ ༩ ༤༦ ༣ ༩༢༌༧% 
རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། ༥༧ ༥༠ ༧ ༢༧ ༢༣ ༨༠༌༧% 
བསོམས། ༡༡༥ ༩༩ ༡༦ ༧༣ ༢༦  

གང་ལྟར་སོབ་གངས་ ༧༣ ད་ལྟ་བོད་ཁྱིམ་ཡན་སོབ་སུ་ཇ་དང་། སེལ་ཀོབ། རྡ་སྟེང་། སེ་ལ་ཀུ་བཅས་ལ་མུ་
མཐུད་སོབ་སོང་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ལེགས་བཅོས་ཆེད་འདྱི་ནས་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་ཁག་ནྱི། 

༡། དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ཨང་རྱིས་སོབ་ཚན་ལ་འཕད་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་ Mr. I C 

Ahuja གདན་ཞུས་ཀྱིས་དགེ་རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། 
༢། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཟླ་གཅྱིག་སྔོན་ནས་ཞོགས་པའྱི་རང་སོང་སྐབས་སོབ་ཚན་རྣམས་བང་རྱིམ་བཞྱིན་

དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་དང་། དཀའ་ངལ་འཕད་རྱིགས་ལ་རོགས་སོར་ཞུས། 
༣། དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་སོབ་སྱི་དང་། དགེ་ཆེ། སོབ་ཚན་དགེ་རྒན། 

དེ་བཞྱིན་ཕུགས་བསམ་དགེ་རྒན་བཅས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་སོབ་གསོ་གང་མང་ཞུས། 
༤། སྐབས་འགར་བཅོས་ཐབས་རྒྱུགས་ཕན་བཏང་བ། ༼Remedial test༽ 
༥། སྐབས་རེ་ཟླ་རྒྱུགས་དང་རྒྱུགས་ཕན་ཡང་སེ་ཡང་སེ་གོ་སྱིག་ཞུས། ༼Unit test༽ 

༦། སོབ་མ་བྱིངས་ལ་ཤེས་སོད་ཐོག་སྱིར་བཏང་གཏམ་བཤད་དང་། ཡང་སོས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཁོལ་
བའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བཀར་ཀུན་སོང་གྱི་བ་སོད་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་དང་དགེ་རྒན་ནས་ལམ་སྟོན་གཏམ་
གེང་བས་པ།༼Motivationl Teachers talk༽ 

༧། ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཁོལ་བའྱི་སོབ་མ་རྣམས་སོབ་གྲྭའྱི་ཟུར་སོང་བེད་སོ་ཁག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་
ཏེ་ཟུར་ཁྲྱིད་དཔོད་འཁྲྱིད་གོ་སྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ༼Cancellation of Co_curricular activities༽ 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦༤ སོབ་གྲྭའྱི་དཔེ་མཛོད་དགོས་དངུལ། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀོག་རལ་
ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་འཛིན་གྲྭ་གོལ་རེས་དཔེ་མཛོད་ཚོུད་གཅྱིག་ལྷག་ཕེས་ཏེ་དེབ་ཀོག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་གསལ་བ་ལས། སོབ་མ་ཚོའྱི་དཔེ་དེབ་ཀོག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར་གང་ཡང་
མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ན། མ་འོངས་པའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཞལ་གསལ་དགོས་གལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་
བྱུང་ཀོག་པ་པོའ་ིམཚན་གཞུང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་ཡོད་ཚེ་མཚན་གཞུང་ག་རེ་ཕུལ་ཡོད་དམ། 

ལན། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀོག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར་མ་འོངས་པར་ཁ་གསལ་དགོས་
གལ་གསུངས་པ་ལྟར་འབད་པ་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དཔེ་ཀོག་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བོར་
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དམྱིགས་ཏེ་སོབ་གྲྭའྱི་དཔེ་མཛོད་ཆེ་ཆུང་སོ་སོར་དགེ་རྒན་གཉྱིས་རེ་བསྐོ་གཞག་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་གོལ་བའྱི་རེས་དང་
གུང་སེང་ནམ་ཡྱིན་ལ་དཔེ་མཛོད་སོ་ཕེས་ཀྱི་ཡོད། སོབ་གྲྭ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དུས་ཚིགས་སོ་སོར་དང་། སོབ་གྲྭ་འགའ་
ཞྱིག་གྱིས་ལོ་འཁོར་ནང་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིདབྱིན་བོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་མང་ཤོས་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ལ་སེམས་སྐུལ་ཆེད་བ་
དགའ་སོད་སོལ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ ་ིཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་ཀོག་པ་པོའ་ིབ་དགའ་བཞེས་
མཁན་བཅུ་གཅྱིག་ནས་དྲུག་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སོབ་མ་ཡྱིན། 

༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩༡ སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལོ་འདྱིར་གོ་ནད་ཀྱི་བྱིའྱི་ནང་ཚ་མང་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ ༡། འདྱི་ལོར་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཚད་མང་དགས་པ་བུ་དང་བུ་མོའ་ིསོད་ཁང་ཆུང་
བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཁབ་བརྡལ་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་པ་འཁོད་འདུག་ན། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཚད་ལས་
མང་བ་སོབ་འཇུག་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། ༢། ཁོན་བསོམས་གོ་ནད་ཀྱི་བྱི་ན་མཁན་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༩ 
བྱུང་བ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༦ བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་གཞན་ནས་ཡོང་བའྱི་སོབ་མ་ཡྱིན་གནས་འཁོད་འདུག་པ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་
གྲྭ་གཞན་གང་དང་གང་ནང་ཡྱིན་དང་དེ་དག་ནང་ MDR TB ཡོད་མེད། ད་ཆ་གོ་ནད་ཀྱི་བྱི་ནད་མནར་སོབ་མ་ག་
ཚོད་ཡོད། བུ་དང་བུ་མོའ་ིསོད་ཁང་ཆུང་བའྱི་དཀའ་སེལ་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཇྱི་བཙལ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན། འཛིན་རྱིམ་བཅུྱིག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཚད་ལས་མང་བ་སོབ་འཇུག་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་
ནྱི། དགོས་དབང་གྱིས་ཚོང་རྱིག་སེ་ཚན་སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་དུ་གནས་སོ་གནང་བར་བརྟེན་གངས་ཚད་མང་དུ་ཕྱིན་
ཡོད། དེ་བས་ན་བུ་དང་བོུའ་ིསོད་ཁང་ཆུང་བའྱི་དཀའ་སེལ་ཆེད། ཚན་རྱིག་སེ་ཚན་གྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུྱིག་དང་བཅུྱིས་
ཀྱི་བུ་བོུ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཁྱིམ་ཚང་བཞྱི་རེ་སོད་ཁང་ལ་ཁ་སྒྱུར་བས་ནས་སྱི་སོད་ཀྱི་ཚོམས་ཆེན་རེ་གསར་བསྐྲུན་ཞུས་
ཏེ་ད་ཆ་སོབ་ཕྲུག་སོད་ཁང་གུ་ཡངས་པོ་ཡོད། 

སོབ་གྲྭ་གཞན་ནས་ཡོང་བའྱི་གོ་ནད་ཀྱི་བྱི་ན་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་། 
སོབ་གྲྭ    ནད་པའྱི་གངས་ཐོ། 
དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ།    ༡ 
ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ།   ༤ 
ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ།   ༢ 
སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ།   ༢ 
དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།    ༢ 
སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།    ༥ 
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གོ་པུར་བོད་ཁྱིམ།    ༢ 
སེ་ལ་ཀུཡེ་བོད་ཁྱིམ།   ༡ 
གཏན་སོབ་ CST    ༢ 
ནད་པའྱི་ཐོ་རྣམས་མཁེན་རྟོགས་ཆེད་འདྱི་ལྷན་ཆབ་འབུལ་ཞུས་པ་ལས་དེ་སྔ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་གོ་ནད་མནར་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་མྱི་
འདུག MDR TB ཡོད་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མེད། ད་ཆ་གོང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གོ་ནད་ཅན་ཚང་མ་དག་སེད་བྱུང་ཡོད། 
༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩༩ སོད་ཁང་དང་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལུས་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་འཁོད་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག 
འཛིན་གྲྭ་གངས་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་མང་དུ་གཏོང་ཐབས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཨ་
མ་བེད་མཁན་དཀོན་དགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་ཁྱིམ་ཚང་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཚད་མང་དུ་བཏང་
དགོས་ཆགས་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་རེ་ཟུང་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་རྐྱེན་ཁྱིམ་ཚང་སོ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཡོད་པ་དངོས་འབྲེལ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཁྱིམ་ཚང་རེར་སོབ་ཕྲུག་མང་དགས་པའྱི་དཀའ་སེལ་ཆེད་བོད་ཁྱིམ་
སྱི་ཁབ་ནས་ཐབས་ལམ་ཇྱི་བཙལ་གསལ་བཤད་ཡོད་པ། 
ལན། སྱིར་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་སོབ་འཇུག་གསར་འཇུག་བེད་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་སོང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཞྱི་རྱིམ་
འོག་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཚད་ཉུང་དུ་འགོ་བར་བརྟེན་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གུ་ཡངས་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད། སྐབས་བབ་སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་
གྱི་ཁྱིམ་ཚང་དཀའ་སེལ་ཆེད་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མར་སོབ་འཇུག་ཉུང་དུ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། 
༦། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠༥ སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ། ག༽ སན་བཅོས ༣། བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ནད་རྱིགས་གང་དང་གང་
ཕོག་པའྱི་ཐོ་གཞུང་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་སྙན་ཐོ་འདྱིར་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད་པ་དེར་གཟྱིགས་རྟོག་ཡོད་པ་འཚལ། ཞེས་པར་གོ་ནད་
གངས་ ༥༧༦ འཁོད་འདུག་པ་ནས་གོ་ནད་ཊྱི་བྱི་ཡྱིན་པ་གངས་ག་ཚོད་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་གོ་ནད་ཊྱི་བྱི་ཡྱིན་ཚེ་སོབ་གྲྭའྱི་
དབུ་ལས་དང་། ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མ་བཅས་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་དང་ཐུགས་སྣང་ཆུང་སོན་གྱིས་སྱི་དོན་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མྱིན་
ནམ། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་མ་དེ་ཙམ་མང་པོ་གོ་ནད་གྱིས་མནར་བའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇྱི་ཡྱིན། སོབ་མ་རྣམས་གནས་སའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་
གངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོབ་མ་སོབ་འཇུག་ཡོད་མེད། གོ་ནད་ཕོག་པ་རྣམས་ཟས་བཅུད་ཀྱི་མ་ལྡེང་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཡྱིན་
མྱིན་དང་ཡྱིན་ཚེ་དེ་དག་གྱི་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཇྱི་བཙལ། མ་མཐུད་ཁབ་བརྡལ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་གོ་ནད་ཕོག་པ་རྣམས་ཁེ་གཙང་
ཟུར་གནས་བ་ཡུལ་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠༥ ནང་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་ལ་གོ་ནད་གངས་ ༥༧༩ འཁོད་པ་དེ་བཞྱིན་དབྱིན་ཡྱིག་ནས་
བོད་ཡྱིག་ལ་ཕབ་སྒྱུར་ནོར་ཏེ་གོ་ནད་ཅེས་བྲྱིས་པ་ལས་དོན་ལ་གོ་ཆམ་ (common cough ) ཡྱིན། སོབ་གྲྭར་གོ་ནད་ TB 
སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་བསོམས་ ༥ ལས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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༧། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༧༢ ལྡེ་ར་ལྡུན་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་སོབ་གཉེར་ཁང་། ༦། ༢༠༡༦།༨།༡༩ ཉྱིན་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་ལགས་དང་མདོ་སྟོད་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་འདྱི་ག་ལས་རྱིགས་སོབ་གཉེར་ཁང་
དུ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་། ཞེས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་འདུག་ན། སད་ཕྱིན་
ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་འབྲེལ་ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེ་ཙམ་དགོས་པར་མཐོང་། 
ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐུ་ངོ་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་
མཆོག་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐུ་ངོ་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྱིས་མཆོག་ལྡེ་ར་ལྡུན་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་
ཕོགས་བསོད་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་དེ་གའྱི་དྲུང་ཡྱིག་གུང་སེང་ལ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་མེད་པར་སོང་ལས་
བསོམས་ཕུལ་སྐབས་དྲུང་ཡྱིག་ནས་འགོད་ནོར་ཤོར་འདུག་པས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སད་ཕྱིན་འདྱི་ནས་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
༨། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༨༡ ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལོ་ཤས་ནས་གནད་དོན་
འདྱིའྱི་ཐད་མེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པར་ཞུ་བསྐུལ་རྱིམ་པར་བས་
འབྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་འདྱི་ག་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། མེ་སོར་
གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་སོབ་མ་སྱི་བྱིངས་ལའང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་སྱི་མཚུངས་བཞྱིན་སོབ་ཡོན་
འབུལ་འཐུས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་དང་དེ་ལུགས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་གསལ་བར་ལེགས་སོའ་ི
བསྔགས་བརོད་ཞུ། འོན་ཀང་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཡྱིག་ནོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག་པས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་མཚན་དོན་ལ་
གནོད་རྒྱུར་མ་འོངས་པར་དེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་ཆེད་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་མཐོང་། 
ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་གཉེར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་
གཉེར་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་སོབ་མ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་སྱི་མཚུངས་བཞྱིན་སོབ་ཡོན་ འབུལ་འཐུས་ཆོག་
པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་དངོས་བདེན་ཡྱིན་ཡང་། མེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་མཆོག་གོ་བུར་
གནས་སོས་གནང་རེས་ཚབ་གསར་བསྐོ་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་བཀའ་འཁྲོལ་ཆག་ཡང་གྱི་ཡྱིག་ཆར་ད་ལྟ་མཚན་རྟགས་འགོད་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་གསལ་འདེབས་དང་། ད་རེས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཞུ་དག་ཚད་ལྡན་བྱུང་མ་སོང་བས་དགོངས་སེལ་དང་། མ་
འོངས་པར་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༩། བོད་ཁྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཞྱིབ་སྐབས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྣམས་སྱི་ཁབ་བོད་
ཁྱིམ་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕོགས་བསོམས་གནང་བའྱི་རྣམ་པ་ལས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་
ལས་བསོམས་ཡོངས་ཀྱི་སྔོན་དུ་བཀོད་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོའ་ིལས་བསོམས་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་
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གནས་སྟངས་སོགས་གང་ཡང་མ་གསལ་བ་མ་ཟད། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་དང་དགེ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་རེའུ་མྱིག་ཀང་
བཀོད་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཐད་ཀར་ཁབ་ཁོངས་ཡོད་པའྱི་སེ་ཚན་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཁག་
གྱི་ཕོགས་བསོམས་ལས་དེ་མྱིན་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིལས་བསོམས་ནང་འཁོད་ཚེ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུན་
ལོན་གྱི་དགེ་མཚན་དང་། དེ་བཞྱིན་དགེ་ལས་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་མཁས་དབང་གནད་ཞུས་བཀའ་སོབ། དུས་
དན་སྲུང་བརྱི། སྔ་དོའ་ིའདུ་འཛོམས་ལས་རྱིམ་བཅས་ཡྱིག་རོབ་ནང་སྱིབ་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་རེའུ་མྱིག་དང་བཀོད་ཚེ་བལྟ་བདེ་
ཡོང་བའྱི་ཁད་པར་དུ་མངོན། 
ལན། སད་ཕྱིན་ལོ་རྒྱུས་དང་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབྲས་སོབ་གྲྭའྱི་སོ་སོའ་ིལས་བསོམས་ནང་འགོད་གལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་
བཞྱིན་དགེ་ལས་ཟབ་སོང་དང་། མཁས་དབང་གདན་ཞུ། དུས་དན་སྲུང་བརྱི་དང་སྔ་དོའ་ིའདུ་འཛོམས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བཅས་རེའུ་
མྱིག་ནང་བཀོད་ཚེ་གཟྱིགས་བདེ་ཡོང་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལགས། 
ཅ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥,༣༽སོབ་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། ར་དགོངས་ཞུས། གཞན་སོབ་གྲྭ་རེས་འགྱུར་དགོངས་ཞུ་
བས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་དོ་དག་ཕ་མས་དགོངས་ཞུས་བས་པ་གངས་ ༨༤ འཁོད་འདུག་པ་རྣམས་ཡོངས་རོགས་སོབ་གྲྭ་
བརེས་བསྒྱུར་བས་པར་གོ་དགོས་སམ། ཡྱིན་ཚེ་ཕ་མས་སོབ་གྲྭ་བརེས་བསྒྱུར་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གསུངས་ཡོད་
དམ། མྱིན་ཚེ་དགོངས་ཞུ་བ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། འདྱི་གར་དོ་བདག་ཕ་མ་ཚོས་དགོངས་ཞུ་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་མ་བཤད་པར་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་
ཁང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡྱིན་ལུགས་བཤད་ཀང་རེས་སུ་གོ་ཐོས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་འབོར་བསད་པ་མང་དག་ཅྱིག་འདུག་ལ། 
འགའ་ཞྱིག་དྭང་ཞབས་ཁོངས་སུ་ཞུགས་པ་ཡང་འདུག ཁག་ཅྱིག་སོབ་ཕྲུག་གུང་སེང་སེལ་ལེན་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་དབང་གྱིས་
ཐག་ཉེའྱི་སོབ་གྲྭར་གཏང་རྒྱུར་དགོངས་ཞུ་བས་པ་བཅས་ལས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་གསུང་མཁན་མྱི་འདུག 
༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༢,ཇ༽ ལོ་འདྱིར་བདེ་སྱིད་གྱིང་འཕོད་བསྟེན་སན་ཁང་དང་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་
གཉྱིས་སུ་སན་བསྟེན་དང་བསར་བསྟེན་ཞུས་པ་གངས་ ༡༡ ཉལ་དགོས་བྱུང་བའྱི་ནད་པ་གངས་ ༦ ཉལ་ཏེ་སན་བཅོས་བེད་
དགོས་བྱུང་བ་རྣམས་དག་བསེད་བྱུང་ཡོད། ཅེས་དང་། ཤོག་གངས་ ༣༣,༣༽ འདྱི་གའྱི་སན་ཁང་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་གོ་
ནད་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྔོན་འགོའ་ིབརྟག་དཔད་ཞུས་ཏེ་ནད་ཅན་རྣམས་ལ་སན་བཅོས་ཞུས་ཞེས་གསལ་བ་གཉྱིས་གོ་ནད་ཅན་གྱི་ནད་
པ་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིན་ཚེ་གོ་ནད་ཀྱི་བྱི་བསར་བསྟེན་ཞུས་པའྱི་ནང་ MDR ཡྱིན་པ་ཡོད་དང་མེད། མེད་ཚེ་བདེ་སྱིད་གྱིང་དང་བདེ་
ལེགས་སན་ཁང་གཉྱིས་ལ་སན་བསྟེན་བས་པའྱི་ནད་པ་དེ་དག་གྱི་ན་ཚ་མང་ཆེ་བ་གང་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གོ་
ནད་ཀྱི་བྱི་ན་མཁན་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 



36 
 

ལན། ལོ་ལྟར་འཕོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་དང་བེད་སོ་ཁག་སེལ་བའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་གོ་ནད་ཡོད་མེད་སན་པས་བརྟག་
དཔད་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བརྟག་དཔད་ཞུས་ཏེ་སན་བཅོས་བ་དགོས་བྱུང་བའྱི་ནད་པ་རྣམས་གོ་ནད་ཅན་
ཤ་སྟག་ཡྱིན་པ་ལས་ན་ཚ་གཞན་མྱིན། བདེ་ལེགས་སན་ཁང་དང་འཕོད་བསྟེན་སན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བས་པའྱི་གོ་ནད་
ཅན་གྱི་གངས་ཐོ་དང་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕ་ཤོག་གངས་ ༣༤ ཐ༽ ནང་སྙན་གསན་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚང་མ་དག་སེད་
བྱུང་སྟེ་ནད་པ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༤ ཀ༽ དང་ ༥༤,༤༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ ་ིལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་
གཤམ་གསལ་ལྟར་གསལ་བསགས་ཞུས་པའྱི་ནང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དང་ར་སྤུར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་
གངས་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་འཛུགས་ཞུགས། རྒྱུགས་འཕོད་པ་དང་མ་འཕོད་པ། སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པའྱི་སྱི་ཡོངས་
བརྒྱ་ཆ་ལས་བཀོད་མྱི་འདུག དགེ་ལས་ཀྱི་གངས་འབོར་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་
ཤེས་པར་མ་འོངས་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཞྱིབ་ཕ་ཁ་གསལ་འཁོད་འགོད་གལ། 
ལན། ཕེབས་གསལ་ལྟར་མ་འོངས་པར་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་གསལ་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཡྱིག་
རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་འདྱི་མཉམ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་ལགས། 
༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦༠ པའྱི་ཡྱིག་འཕེང་གསུམ་པའྱི་ནང་གོ་རྱི་མ་ཕྱི་བོད་ཁྱིམ་ནང་ད་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་གངས་ 
༣༡༦ དང་ ཁ༽ སོབ་ཕྲུག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་སོབ་ཕྲུག་བསོམས་གངས་ ༣༨༢ གསལ་འདུག་པ་མཐུན་མྱིན་དངོས་
ཡོད་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། ཡྱིག་འཕེང་གསུམ་པའྱི་ནང་གོ་རྱི་མ་ཕྱི་བོད་ཁྱིམ་ནང་ད་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༡༦ འཁོད་པ་འདྱི་ནས་ད་ཡོད་ཅེས་
འགོད་ནོར་བྱུང་འདུག་པས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དོན་དངོས་སོབ་གྲྭ་ཐོག་མ་ ༢༠༡༡ ལོར་གསར་འཛུགས་སྐབས་སོབ་
ཕྲུག་གངས་ ༣༡༦ ཡོད་པ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༨༢ ལས་བསོམས་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་བ་
ལྟར་ཡྱིན། ༣༨༢ གསུངས་པ་ཕལ་ཆེར་དེ་ནས་འགོད་ནོར་ཐེབས་པ་མྱིན་ནམ་སྙམ། 
༥། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ས་བཅད་དང་འབྲྱི་སྟངས་ཐད་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་དང་། བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཁག 
མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་བཅས་ནང་ཁུལ་ལེགས་ཆ་ལེན་རེས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་འབུལ་ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ཚེ་དགེ་མཚན་དུ་མཐོང་། 
ལན། མ་འོངས་པར་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་འབུལ་ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་ངེས་པར་འབད་
བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ར་བའྱི་སང་དེ་ལ་ར་བའྱི་བསྔགས་བརོད་གནང་འདུག བས་ཙང་འདྱི་སྐོར་རྐང་ལྷོ་
སྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ལྷོ་
སྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོར་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་འབོར་བྱུང་། མའེ་སོར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་འདྱི་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་
གནང་ཚར་འདུག དེའྱི་ནང་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཞེས་ཁོང་ཚོས་ཞུས་འདུག་སྟེ། ད་ལྟ་མཚན་རྟགས་ཆ་ཚང་
བཀོད་དེ། ད་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མའེ་སོར་ནང་ཡོང་པ་ཚང་མ་ allegibility fee ཟེར་རྒྱུ་དང་། Tuition fee གཉྱིས་ཀ་རྒྱ་
གར་སྱི་མཚུངས་སད་ན་སྱིག་གྱི་ཡོད་ཟེར། ཡང་ Karnataka ནང་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ཀར་ན་ཌ་ཀ་སྱི་
མཚུངས་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཟེར་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་གནང་འདུག འདྱི་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ན་ནྱིང་གཞེས་ནྱིང་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུ་རོགས་གནང་གསུང་གྱི་འདུག ལས་
བསོམས་ནང་ད་ལོའ་ིལོ་མཚམས་ནང་ཞུ་དགོས་བསམ་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟ་འདྱི་ནང་འབྲེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་། 
སྐབས་མཚམས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ཆོག་པ་དང་། དེ་ནས་ལེགས་གསོའ་ིབསྔགས་བརོད་འདྱི་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་། མའེ་
སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཧ་ཅང་འགན་འཁུར་ཆེན་པོ་རེད། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་
རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གསུམ་ཀ་མཉམ་དུ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་
ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དྱི་བ་དགུ་པའྱི་ལན་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་
ལན་མཇུག་བསྱིལ་བ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་ངས་ལག་པ་རྐྱོང་ས་ཏོག་ཙམ་ནོར་སོང། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་གནང་
གྱི་རེད་བསམས་ནས། དེའྱི་བར་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་ཕེབས་ཡོང་དུས། ངས་ལག་པ་དེ་སྔོན་ལ་བརྐྱངས་
འདུག དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དང་། བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་དང་པོའ་ིནང་། སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་ལས་ཀྱི་གངས་
འབོར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་
གསུམ་བསོམས་གངས་ ༦༧ ཡོད་པའྱི་ནང་། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༩༠༦༣ དང་། དགེ་རྒན་ལས་བེད་
བསོམས་གངས་ ༢༠༠༢ ཡོད། ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེར། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་
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སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༦༧ ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་དགེ་རྒན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་ཀ་དང་གཅྱིག བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་
དེ་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་གཉྱིས། དེ་ནས་གསུམ་པ་དེར་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་དེ་ཚོའྱི་གསོལ་
ཕོགས་དེ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་བཅས་དེ་གསུམ་དེའྱི་ཐོ་གཞུང་དེ་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གྱིས། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་
བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ། ༤་༣ ལ་འགུལ་བརན་ལས་རྱིམ་
ཁོངས་”དན་པ་བརེད་ས་བའྱི་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་དང་། ཨ་ཁུ་ཕག་པས་ཅ་ལག་ཉོས་པ་”ཞེས་པ་སྐར་མ་ ༥ ཅན་གྱི་འགུལ་བརན་
གཉྱིས་ཞེས་པ་འདྱི་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་ནང་ལ། རྱི་
མོའ་ིཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྱིར་ཕྲུ་གུ་ཚོས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དོ་སྣང་བས་ནས། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཚན་རྱིག་མཁས་
པ་དེ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཡྱི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་བཟོས་བཞག་ཡོད་དུས། དེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་
ཡོད་དགོས་པ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོར་ད་ལམ་གྱི་མཐུན་
རྐྱེན་དེ་ཚོ་འཛོམས་པོ་ཡྱིན་དུས། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོས་འདྱི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལྟ་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་སྒྲུང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཚུར་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་
ལ་སོགས་པ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་བེད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ངར་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མེད་ཀང་། འདྱི་བཟོ་བར་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་འགོ་གྱི་རེད་ཅེས་གོ་མོང་། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་འདྱི་ལ་འགོ་སོང་
ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་ཀང་། འདྱི་ལས་མང་ཙམ་ཞྱིག་ད་དུང་བཟོ་ཐུབ་པའྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་ནང་ལ་ཁ་གགས་ཤེས་མ་ཤེས་པའྱི་སྐབས་དེར། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་གོ་བརྡ་སད་ས་ཡག་ཤོས་དེ་འདྱི་ཆགས་བསད་འདུག ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་
ཨ་ཁུ་ཕག་པ་བདམས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིར་བརོད་གཞྱི་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་བདམས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བ། སྐད་ཡྱིག་དང་འབྲེལ་བ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྒྲུང་ག་རེ་བཟོས་བཟོས་ཡྱིན་དུས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་དང་གནས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཤྱིག་བེད་དགོས་མེད་འགོ་
མ་གཏོགས། ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་ ཤྱིག་ཆགས་འདུག ང་ཚོས་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་འདྱི་ཚོའྱི་ཀད་པའྱི་ནང་ལ་བླུགས་དང་མྱི་
བླུགས་དེ། ཨ་ཁུ་ཕག་པའྱི་སྒྲུང་ཡོད་ས་འདྱི་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་བསར་དགོངས་
པ་ཞྱིག་བཞེས་ནས་འདྱི་ལས་རྱིང་ཙམ་དང་། འདྱི་ལས་མང་བ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུར་སབས་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་བཅུ་བཅུ་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལས་
བསོམས་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ཉ་པ། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྱིས་ལེན་གྱི་སྐོར་ཟེར་བ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་
ལྔ་རྱིས་བངས་ཟྱིན་ཞེས། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་དེ་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་མཚན་དེ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཡོངས་ཆ་
ནས་ད་ཕན་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཁག་ཁག་ ༡༠ ནང་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། སྱིག་འཛུགས། ལྷག་པར་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་
ཕ་མ་བཅས་ཀྱི་དབར་ཕན་ཚུན་སེམས་ཐག་ཉེ་རུ་སོང་སྟེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཕན་ཚུན་སེམས་ཐག་ཉེ་རུ་ཇྱི་ལྟར་
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ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་རུ་སོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚོ་སྔོན་དང་མྱི་འད་བ་འཆམ་པོ་ག་རེ་བེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་དྱི་བར་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ པ་ནང་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་དང་པོ་དེར། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་སོང་དང་། གཟྱིགས་རྟོག་མང་པོ་གནང་འདུག དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་ལས་གོལ་
བ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བྱུང་ཡོད་ན་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཉམ་ཐག་དེ་མྱི་ཚེ་གང་པོར་
ཉམ་ཐག་ཆགས་བསད་པའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དོགས་པ་འདུག དངུལ་འབོར་
ཡང་ཏོག་ཙམ་མང་པོ་རེད་འདུག ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཀ་དེ་ཡང་མང་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་ལས་གོལ་བ་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡང་ཡང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་འབོད་
སྐུལ་ཞྱིག་ཡོད། 
 དེ་ནས་ཤོག་གངས་དེ་ག་རང་གྱི་ ༣ པ། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་གཟྱིགས་རྟོག་ཅེས་པ་དེའྱི་ནང་། བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་
དང་། དྭ་ཕྲུག་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བཅུག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོར་རྒྱ་གར་ལ་
བསད་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་དེ་འད་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ཁོ་རང་ཚོར་ལག་འཁེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པའྱི་གངས་ག་ཚོད་འདུག སྔོན་མ་ང་རང་བལ་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་ཤོས་དེ ་བལ་ཡུལ་གྱི་
སབས་བཅོལ་ཡྱི་གེ་དེ་ཡང་མེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་འགོ་དགོས་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སོད་ཆོག་པའྱི་ R.C དེ་ཡང་མ་
རག དེ་འད་བས་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་སོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་དེ་འདའྱི་
དཀའ་ངལ་ཅན་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཤོག་གངས་དེ་ག་རང་གྱི་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་
འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ངར་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མཁན་དེ་འད་བྱུང་སོང་། ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་
གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་དྱི་བ་མང་པོ་བཏང་འདུག ཁོང་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཚུད་ན་ཡང་སོ་སོའ་ིསོབ་ཡོན་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཧྱི་
མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལམ་སང་བཙུད་ཆོག་ཆོག་དང་། ཡྱིན་དང་མྱིན་ཁོན་ནས་ལབ་མ་དགོས་པ་དེ་འད་ལམ་སང་བཅུག་
འགོ་ཡྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་འདྱི་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག  ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་
བཅུག་པ་ཙམ་མ་ཟད། ལམ་སང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡང་ཚུད་བསད་པའྱི་ཟོ་འད་ཞྱིག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། ལྟ་
ཕོགས་ཤྱིག མཐོང་ཕོགས་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་དམ་མེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭར་ཚུད་མ་ཚུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ལ་ཆ་རྐྱེན་ལྟ་བུ་འདྱི་ཡོད་ན་ཚུད་ཀྱི་རེད། འདྱི་མེད་ན་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆ་རྐྱེན་
བཏོན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དེ་ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་གྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་སྐོར་དེར་ངས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་
པའྱི་ནང་ལ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཟས་བཅུད་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ནས། ཕྲུ་གུའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་
སོབ་སོང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་
ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་
གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་དྱི་བ་དེ་ཕུལ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 གཉྱིས་པ་དེར་དྷྱི་ལྱི་ལ་མཐོ་སོབ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། TCV བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁབ་
ཁོངས་ཡྱིན་ན་མར་ལ་བསད་ས་ཞྱིག་ག་སྱིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་མ་སུ་རྱི་ཡྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་ཡྱིན་ན་དེ་འད་ག་སྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་
མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་བ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་དང་། འབོད་
སྐུལ་དང་དྱི་བ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་ཕག་འབྲེལ་སྱི་འཐུས་གསུངས་ཚར་སོང་། བྱིས་པ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཡྱིག་དང་། བོད་སྐད་ཡག་པོ་ཤེས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། འགུལ་བརན་འདྱི་ 3D ཧ་ལས་པ་ཡག་པོ་བྱུང་
བཞག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་སང་ལ་སྣོན་པ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འགུལ་བརན་
འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་དེའྱི་འོག་ལ་ང་ཚོ་ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ཞུས་ན་ Subtitle བོད་པའྱི་སྐད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ཁོ་རང་ཆ་ཚང་མར་བཏོན་
ཐུབ་ན། ཕྲུ་གུའྱི་ཡྱི་གེ་འགོ་སྟངས་དང་། སྐད་ཡྱིག་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤེས་རྒྱུ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཞུས་
པ་དང་ཆབས་ཅྱིག གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ད་རྒྱ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་མང་པོ་
གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དགེ་རྒན་གྱི་ཆེད་དུ་རེད། མ་འོངས་ལམ་སྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་རེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་དག་ཚང་
མ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བལ་ཡུལ་སོབ་སོང་ Dotcom ཞེས་
པ་དེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བལ་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་བརན་འཕྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག  དངོས་
གནས་ཧ་ལས་པ་ཡག་པོ་འདུག དེའྱི་མཉམ་དུ་བརན་འཕྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བྱིས་པ་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་བཟོས་བཞག 
བྱིས་པ་རང་ལ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད། དེ་འདའྱི་བརན་འཕྱིན་དེ་ཚད་གཞྱི་ཏོག་ཙམ་མཐོ་རུ་གཏོང་བེད། 
བརན་འཕྱིན་བོད་ཀྱི་སུམ་ཅུ་པ་རེད། རྟགས་འཇུག་པ་དེ་འདའྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་
ཡོངས་ནས་བོད་སྐད་ཉར་ཚགས་བེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གསུམ་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་བོད་མྱི་
སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་འཛིན་སོང་
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བཀའ་ཤག་ལ་ད་ལོ་འད་བོ་ཆ་བཞག་ན། སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་དེའྱི་འོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་ལོ་ཚུར་ལོག་ཡོད་པ་རེད། 
ལོག་ཡོང་བ་དེ་ལམ་སང་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་ལ་མཐོང་བྱུང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་ལ་ལས་ཀ་
ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་བཞག དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་ཡོན་སེ་ཚན་དེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ངོ་དེབ་བརྒྱུད་ནས་བལྟས་ཡོང་
དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེང་སང་གཞོན་སེས་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ། ཁ་ཐུག་ཞུས་ན་ངོ་དེབ་ནང་ལ་འཛུལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་བརྒྱུད་ནས་ཐད་གཏོང་མང་པོ་ཞྱིག་འདོན་གྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བེད་སོ་རྣམ་གཞག དམྱིགས་བསལ་མ་འོངས་
མདུན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་དག་ཧ་ལས་པ་ཡག་པོ་རེད་བཞག  དེ་དག་མཚམས་འཇོག་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མུ་
མཐུད་ནས་ཞུ་རོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དེང་སང་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་དེ་སྐབས་རེ་ཏོག་ཙམ་ཟྱིང་ཆ་ཚ་བོ་འད་
ཞྱིག་རེད་འདུག སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ནང་ལ་འད་མྱི་འད་མང་པོ་བཏང་ཡོང་དུས། སྐབས་རེ་ང་ཚོས་ཡག་པའྱི་ཆ་ཡང་མང་ཐག་ཆོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་དེའྱི་བརྡ་ལན་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་འཐོལ་བ་ལྔ་བྱུང་
ཡོད་ས་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་འདྱི་ཞུས་པ་དང་སགས་སན་པ་ཚོ་མ་འོངས་པར་སོབ་མཐར་གསོན་པའྱི་རེས་
ལ་ཁོ་རང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡང་བསར་ཚུར་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་བརྟན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིནང་། རྒྱུགས་འཕོད་པའྱི་སྱི་ཡོངས་བརྒྱ་
ཆ་མར་བཀོད་བཞག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ རེད་ ༡༠ པ་ལ་ག་ཚོད་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། དེ་
ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཉབས་ཞྱིབ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་བཞག འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
དངོས་གནས་ང་ཚོ་སྐད་ཡྱིག་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱི་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
བེད་དགོས་དུས། ཉམས་ཞྱིབ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བསྐོར་བསོད་གནང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་སྐད་ཡྱིག་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ཕེབས་བཞག ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མོང་ཚོར་དེ་དག་ཡར་གསུངས་ཡོད་ས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལྷང་ཙམ་
གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་འད་པོར་ཆག་བཞག་ན། ག་རེ་གོ་འདོད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཞན་ཆ་དེ་ག་ནས་འགོ་
ཡྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཉམས་ཞྱིབ་
ཀྱི་སྙན་ཐོ་མཐའ་མ་དེ་ག་དུས་འདོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་༸་སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་དགོངས་བཞེད་རེད། དངོས་གནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་ང་ཚོས་དེ་འདའྱི་སོབ་གཞྱི་ར་འཛིན་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཟོ་ཐུབ་པ་དེ་དངོས་གནས་བསྐལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཞུས་པ་དང་སགས། སྐབས་རེ་ང་
རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་གོ་བརྡ་མ་འཕོད་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་འཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ང་ཕོགས་བསོད་དུ་འགོ་དུས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་གོ་བརྡ་ཞྱིག་ག་རེ་འཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་ན། ང་རང་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུར་
འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོ་བརྡ་ག་རེ་འཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་སོབ་གཞྱིའྱི་ར་
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འཛིན་དེ་དག་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་བ། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་རབས་སྔོན་མ་ནས་བཟང་
སོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་འད་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་རང་གྱིས་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་འབད་
བརོན་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དེ། ད་ལན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འདྱི་ཐད་འདོན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། གོས་
ཚོགས་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུས་
པ་དང་སགས། ད་ལྟ་འདྱི་ཟུར་སོང་ J་E Avanti འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གནང་ནས་དུས་
ཡུན་ག་ཚོད་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་ན། གྲུབ་འབྲས་ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་བ་བཏང་འདོད་བྱུང་། དེའྱི་སང་ནས་ཞན་ཆ་གང་ནས་
འཐུས་ཤོར་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་གནད་དོན་སང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་ཁ་སང་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་མྱི་དགོས་པ་གནང་
རོགས་གནང། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་
འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་སྱི་ཡོངས་ནས་ཁ་སང་གསུངས་ཚར་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ནང་ལ་བུད་
མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག འདྱི་
ངས་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན། ང་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་ཕོ་མོ་དབེ་འབེད་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གཅྱིག་མྱིག་
གྱིས་མྱི་མཐོང་རྒྱུ་དང་། སྐད་མ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བར་ལ་ལྷང་ལྷང་ཞྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དཀའ་ངལ་དེ་བསལ་
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་རེད་བཞག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་སོབ་གྲྭ་
ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་དང་། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་སྔོན་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ Robotics ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་བའྱི་སྐབསསུ། སོབ་ཕྲུག་ཡར་འདེམས་དུས་དེའྱི་ནང་
ལ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་སེབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། བུ་མོ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་འདྱི་ང་ཚོས་ཧོབ་ཏུ་བལྟ་དུས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འདོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་
འདུག བུ་མོ་ཚོ་ལ་འདོད་པ་ཞེ་དགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བུ་ལ་འདོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་
གནད་དོན་མར་ཡག་པོ་བལྟས་ཡོང་དུས། ཁ་སང་ང་ཚོ་ཟབ་སོང་འདྱིར་ཕར་ཕྱིན་ཏེ། ཟབ་སོང་འདྱི་འགོ་བཙུགས་དུས་འཕྲུལ་
ཆས་སྱིག་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྱིག་ཡོང་དུས། བུ་དང་བུ་མོ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད་དེ། བུས་དེ་ལམ་སང་འཕྲུལ་ཆས་ལག་པ་
འཆང་སྟེ། བུ་མོ་དེ་ཕར་ཕོགས་ལ་བལྟས་བསད་ཀྱི་འདུག་བ། ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་འདྱི་བུ་ཁེད་རང་བེད་བསད་རྒྱུ་མ་རེད། བུ་
མོ་དེ་ལ་ཡང་བེད་བཅུག་རོགས། བུ་མོ་དེ་ལ་དུས་ཚོས་སད་རོགས་བོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་བུ་མོ་དེ་ཁོ་རང་བེད་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་ཧ་ཅང་འདུག ཚུར་སེབས་སོང་། ག་ལེར་ག་ལེར་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བུ་དེ་རྦད་དེ་ཁོ་རང་ཚ་ག་ཚིག་གྱི་
འད་བོ་ཆགས་ནས། ཚུར་ལམ་སང་བངས་སོང་། ཚུར་བངས་ནས་བུ་དེས་བེད་རྒྱུ་གོ་བཙུགས་སོང་། དེ་དུས་དེ་ག་རང་ངའྱི་
ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཤོར་བཞག དེ་ག་རང་བཞག་པ་ཡྱིན། ངས་ཕགས་རོགས་དགེ་རྒན་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ཁོ་རང་གཉྱིས་
སོ་སོའ་ིལས་འགན་དེ་སོ་སོས་ཧ་གོ་ཡྱིན་ས་རེད། བུ་མོ་དེ་སད་རྒྱུ་དང་། མྱིག་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། བུ་དེ་སྱིག་དགོས་ས་འད་བོ་
ཞྱིག ད་འདྱི་ངས་ནོར་བཞག ཁ་སང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་སྔོན་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་ཚད་ལྡན་མཁས་དབང་ཞྱིག་དང་
མཉམ་དུ་གོས་སྡུར་བེད་དུས། ཁོ་རང་གྱིས་ང་ལ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ལབ་ན། འདྱི་ཁེད་རང་གྱི་ཧ་ཅང་ནོར་བ་རེད། དེ་དུས་ཁེད་
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རང་གྱིས་བུ་མོ་དེ་ལ་དུས་ཚོད་དེ་སོད་དགོས་པ་རེད། མོ་རང་གྱིས་ག་ལེར་བེད་ནའང་དུས་ཚོད་སད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་སོས་ཀྱི་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་བུ་དང་བུ་མོ་བར་ལ་བུ་མོ་ཚོ་བཟོ་བསྐྲུན་རྱིག་གནས་ལ་ Engineering འདྱི་
འད་ལ་འགོ་མྱི་དགོས་རྒྱུ་དང་། Computer ལ་འགོ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དང་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུང་དུས་ནས་བྱིས་པ་ཚོ་ཡར་སེས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ན་བུ་མོ་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་རེད་མོ་
རེད་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡོད་རེད་དམ་ལབ་ན། ཁ་ལག་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་པ། གོ་ཞྱིབ་བརྱི་རྒྱུ་སོགས་པ། བུ་དེ་ལ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ལབ་ན། 
ལགས་ཀྱི་མྱི་བཟོ་འད་བོ་དང་། དེ་འདའྱི་ཆུང་ཆུང་སང་ནས་མྱིག་གྱིས་མྱི་མཐོང་རྒྱུའྱི་དབེ་འབེད་ཅྱིག་འདུག དེ་འདའྱི་གནད་དོན་
གྱི་ཐོག་ལ་དེ་རྱིང་ངས་ག་ཚོད་ཡག་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་དམྱིགས་བསལ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག ཕ་མ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ཕ་མ་ཚོའྱི་འགན་ཞྱིག་ག་རེ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་འགན་
མང་པོ་ཞྱིག་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ལག་བཟོ་སྟངས་རེད། གད་འཕག་སྟངས་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་སད་ཡོང་དུས། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་
ཕར་གུང་གསེང་འགོ་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་
དབངས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཕར་གུང་གསེང་ཕེབས་འགོ་དུས། ནང་ལ་རྒྱལ་
པོ་རྒྱལ་མོ་ནང་བཞྱིན་བཞག་ནས། ཁ་ལག་བཟོ་མྱི་དགོས་པ། ལས་འགན་བེད་མྱི་དགོས་པ་དེ་འད་བཞག་ཡོང་དུས། སོབ་ཕྲུག་
ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ག་རེ་འཛུལ་གྱི་འདུག་ལབ་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འགན་སད་པ་དེ་འགན་ཆེན་པོ་སྐུལ་བཞག་པ་འད་བོ་
སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་མ་ཚོས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་རེད་
བཞག ་ཞུས་པ ་དང་སགས ། ངས ་དམ ྱིགས ་བསལ་ཐུགས་ར ེ་ཆ ེ་གནང་ཞུ ་དག ོས ་རྒྱུ ་ཞ ྱིག ་ཡ ོད། Manjushree 
Educational services ཞེས་པ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་འགན་བཞེས་གནང་མཁན་འཇམ་དབངས་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཁོ་རང་གྱིས་ད་ལྟ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མར་བབས་ནས། ཕ་མ་ཚོ་ལ་བྱིས་པའྱི་སོབ་སོང་གང་འད་བས་ནས་
སད་དགོས་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་སོབ་སྟོན་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་བོར་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དང་པོ་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་བསོམས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཨང་གངས་ ༤ པ། 
བྱིས་སྒྲུང་བོད་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཏམ་བརོད་ཀྱི་ལམ་ནས་མེས་པོའ་ིཞབས་རེས་འཚོལ་བ་ཞེས་པའྱི་དེབ་
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ཕེང་མང་པོ་ཞྱིག་པར་ཡོང་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལའང་བཀམ་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེབ་འདྱིར་རོམ་སྱིག་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་འད་རེད། དེབ་དེ་རོམ་སྱིག་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེབ་དེ་རོམ་སྱིག་བེད་པར་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ར་འཛིན་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟ་བུ་ཅྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་གལ་
ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་སོ་སོ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་ས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འགྱིགས་མ་
འཐུས་པ་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞུ་འདོད་ཅྱི་མེད། འཁོར་བ་འདྱིར་གཏན་ནས་བྲལ་མ་ཐུབ་ཀྱི་བར་དུ་མ་འགྱིགས་མ་འཐུས་པ་རྐྱང་རྐྱང་
རེད་མ་གཏོགས་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན་དུས། དེར་ཛ་རེ་ཛོ་རེ་མང་པོ་བཤད་འདོད་ཅྱི་ཡང་མེད། ག་རེ་
ཡོད་པ་དེ་ཆ་ཚང་ཡར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་སོག་རའྱི་ཁུལ་དུ་
ཡོད་པའྱི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་དུས་ཐོག་ལ་འབོར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འདུག་གསུངས་སོང། དེ་ངེས་པར་དུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག མཐའ་མཚམས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཛ་དག་
པོ་རེད་འདུག ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཕར་ཞོག མཐའ་ན་མྱི་རྒན་པའྱི་ནང་ལའང་བོད་ཡྱིག་བོད་སྐད་ཤེས་མཁན་གངས་ཀ་རྱིས་དགོས་
པའྱི་ཚད་ལ་སེབས་ཚར་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་མཐའ་མཚམས་མ་ནང་ཟེར་བའྱི་ས་དེར་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་
ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་མར་
བསྐུར་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོར་དམྱིགས་གསལ་མཐུན་རྐྱེན་སོར་ཐུབ་མེད་ནའང་། སྱིར་བཏང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
དེ་ཚོ་ཚང་མ་དུས་ཐོག་ཏུ་འབུལ་དགོས་པ་དང་། གལ་ཆེན་དུ་བརྱིས་ནས་དམྱིགས་གསལ་འད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
ཡོང་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོར་སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་དུས་ཐོག་ཏུ་མར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་
ད་ཆ་ག་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་
ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་དེ་ཚོ་སུ་དང་སུ་རེད། འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་སུས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་སོང་ཡང་། ན་ནྱིང་བང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་
གྱི་སོབ་དེབ་བཀམ་ནས་སྱིར་བཏང་དེབ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཚིག་འགའ་ཤས་ལ་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་ཡང་བྱུང་བ་རེད། བས་
ཙང་ད་ལྟ་མདོར་བསྡུས་ན། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཐམས་པ་འགྱིག་བསད་ཡོད། མ་འགྱིགས་པ་དེ་ཤོག་ལེབ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་སྐད་
ཡྱིག་དང་། བརྡ་ཆད་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་དེ་ཚོ་འགྱིག་བསད་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་བསམས་
སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤོག་ལེབ་དྲུག་དེ་རྦད་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཚར་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་དེར་བསར་ཞྱིབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
བས་ནས་ཡང་བཟོ་བཅོས་བས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ག་འད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་
གུ་དེ་ཚོ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་འདུག སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ཡང་སོ་བརྒྱབ་
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པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་
དེ་ཚོ་ལས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་སོབ་ཡོན་བངས། དེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ལ་སོབ་ཡོན་མེད་པ་བས་ནས་དེ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་
ཡོང་ས་རེད། མ་འོངས་པར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆག་ཡང་དང་ ། 
སོབ་ཡོན་དེ་ཚོ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་སོབ་འཇུག་བེད་རྒྱུར་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་
རྒྱག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་དེ་འད་གང་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་དེ་འད་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་པར་ག་སྱིག་ལྟ་བུ་
གནང་དགོས་ས་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ས་ནས་སྔོན་སོལ་ལྟར་སོབ་ཡོན་བངས། ཁྲྱིམས་སྱིག་འཛུགས་དེ་ཚོ་རང་འཇགས་
བས། སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཡང་ས་མཚམས་རྱི་མཚམས་ཁག་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་
བསྒྲུགས དེ་ཚོ་དེའྱི་ནང་ལ་བངས། དེ་ཚོས་ཅྱི་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་འཛུགས་
དེ་ཚོ་རང་འཇག་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ས་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
གཞྱི་ཡོད་ན་ནྱི་དེ་རེད། དེ་མེད་ན་ནྱི་དེ་འད་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 

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

ད་ལྟ་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཟྱིན་པར་སྱི་འཐུས་ཉྱི་ཤུ་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ 
བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་གནང་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་འབུལ་ཆོག་པར་གྱིས། དེ་སྔོན་ལ་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དེ་གཅྱིག་བལྟས་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཟབ་སོང་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགེ་རྒན་འོས་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔར་སྐྲུན་རབ་དང་རྱིམ་པ་བས་ནས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁག་མང་པོ་ཞེ་བོ་ཞྱིག་གནང་འདུག ཆ་ཚང་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ཉེ་ཆར་ཕོགས་བསོད་ལ་བཅར་ཚར་
ཙམ་ཡྱིན། བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སྐོར་སོད་བེད་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་
ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ང་བཅར་སའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་སམ་བོ་ཊ་དང་། C.S.T དེ་ལ་བཅར་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ནས། ཚོར་བ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་གང་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས། དེང་སང་གཞོན་
སེས་ང་རང་ཚོ་མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་གསར་པ་ཁོ་རང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཞེ་པོ་སོན་གྱི་འདུག དེ་དང་འབྲེལ་
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བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་འད་མྱིན་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་བོ་འཚབ་ཅྱིག་གང་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་
གོང་འཕེལ་འགོ་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞེ་པོ་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ། ང་རང་ཚོས་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་ག་
ཚོད་ཅྱིག་གཟྱིགས་རྟོགས་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་བོ་འཚབ་ཅྱིག་བྱུང་། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལོ་
ཉེར་ལྔ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ཏེ་མར་ཐོན་ཡོང་དུས། དགེ་རྒན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཕག་
ལས་གནང་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པ་མྱི་རབས་གསར་པ་གསོ་སོང་བེད་ཆེད་དུ་དེ་ར ་ཆེན་
ཞྱིག་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གཟེངས་རྟགས་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་
ཚོས་ཞབས་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའྱི་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བ་དགའ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་ཡག་པོ་ཞེ་དགས་རེད། ཡྱིན་
ནའང་གཟེངས་རྟགས་གཅྱིག་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་མར་ཕེབས་ཡོང་དུས། ཉུང་མཐར་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་
དངུལ་ཁང་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལྟ་སོང་བེད་ཐུབ་པ། ཁོ་རང་ཚོ་སོ་སོ་གསོ་སོང་བེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་དེ་འད་ཞྱིག་
བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་དེའྱི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་
ཟེར་ནས་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚོ་དེང་སང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ལོགས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་
འཚོ་བ་དཀའ་ངལ་གྱི་དབང་གྱིས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ང་རང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་དགེ་
རྒན་གསོ་སོང་ཟེར་དུས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་
ཟེར་ནས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། བང་ཨ་རྱིའྱི་ (America) 
གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་དེབ་བཏོན་ཏེ། དག་ཆ་ཡར་མར་སྱིག་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་འད་བྱུང་
སོང་། གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལགས་ལན་ཞུ་དགོས་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། བང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་
སོབ་གྲྭ་དེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དེང་སང་ང་
རང་ཚོ་ཡུ་རོབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་པ་མྱི་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཆགས་འགོའ ་ིའདུག ཁོ་རང་ཚོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་  
(French) ཡྱིན་ནའང་འད། (German) ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། (Dutch) ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་
ཁོད་རང་ཚོ་ལ་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ཏེ། དེའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ངོས་ནས་དགེ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཉྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། དེ་ནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག སོབ་དེབ་དང་སྒྲུང་སོགས་ཀོག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་དེ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཞེ་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་དཔར་སྐྲུན་
གནང་གྱི་འདུག ངས་དེབ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མཐོང་སོང་། དེབ་དེ་ཚོའྱི་རྱི་མོ་དང་། སྤུས་ཚད་དེ་ཚོ་ཧང་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཉེ་ཆར་སྱིར་ས་ཁུལ་ལ་འགོ་དུས་ཕ་གྱིར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་
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སྐབས་བྱུང་། དེབ་དེ་སྱིར་བཏང་ཤོག་བུ་དང་དཔར་སྐྲུན་ཡག་པོ་བས་འདུག་སྟེ། དེབ་སོམ་བེད་ (binding) དགོངས་བཞེས་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་བསད་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ངས་དོ་སྣང་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། དེབ་དེ་ནམ་རྒྱུན་དང་མྱི་འད་བ་ཏོག་
ཙམ་ལྱིད་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེསཔར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་།  དེང་
སང་འད་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་དོ་སྣང་བེད་རྒྱུ་གཅྱིག་ཕྲུ་གུ་གཞོན་སེས་ལོ་ཆུང་བ་དེ་ཚོས་དེབ་ལྱིད་ཚད་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་རྒྱབ་ཁུག་ནང་འཁུར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཤུགས་ཞེ་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
ང་རང་ཚོས་དེབ་མང་དག་ཅྱིག་དཔར་སྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་དཔར་སྐྲུན་དང་མཉམ་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་
ཤྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་མཚན་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེབ་ཀོག་རྒྱུ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། བརན་ཐུང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གཞོན་སེས་ཚོ་ལ་སྐད་ཡྱིག་
དང་། རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་དབྱིངས་བསེབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་བརན་ཐུང་མང་པོ་ཞེ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་གནང་གྱི་འདུག ངས་བསམ་པ་ལ་
དེ་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི། དེ་ནང་བཞྱིན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནང་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་བརན་ཐུང་ས་འཇུག་བས་ནས་
བོད་སྐད་ནང་བསྟན་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་དེ་འདའྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞེ་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
དཔལ་འབོར་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་། དགོངས་འཆར་སོབ་སྟོན་སོགས་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཡང་དགེ་མཚན་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དེ་
ནང་བཞྱིན་ངས་རེས་མ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གནད་དོན་བཞྱི་པ་ཆགས་བསད་ཡོད། གནད་དོན་བཞྱི་པ་དེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ། སམ་བོ་ཊ་སོབ་
གྲྭ་ཞྱིག་ལ་འགོ་སྐབས་གཞོན་སེས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་དྱི་བ་བཏང་སོང་། ཁོ་རང་གྱིས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་
ཁྱིམ་འད་བོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞེ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ (Selakui) ཡྱི་
སོབ་གྲྭ་འད་བོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། གཞོན་སེས་ནང་ལོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་སོབ་གྲྭ་དེ་ལ་ཚུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་བསམ་སྟེ་སེམས་
ནང་དུ་ངས་སོབ་སོང་འདྱི་ལས་ལྷག་ཅྱིག་བེད་དགོས་བསམ་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ C.S.T ནང་ནས་དེ་འདའྱི་ཐོག་
ལ་སམ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་མོང་ཡོད་དམ། བས་ཙང་བུ་མོ་ལོཆུང་ཆུང་དེས་བཤད་པ་
དེ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་ཕ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་སད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་
ནས་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཞེ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
འབུད་རྒྱག་མྱི་གཏོང་བ་བོས། ག་རེ་ཞུས་ན། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དེ་ག་རང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སེབ་
ཡོང་གྱི་འདུག བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཚོར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་རྱིན་མེད་ལ་བླུག་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ག་རེ་བས་ནས་བླུག་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བསམ་འཆར་དེ་འད་སེབ་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཉུང་མཐའ་ལ་སེམས་གསོ་བེད་དུ་ཆག་
ཡང་འད་བོ་ཞྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོར་བོ་བདེ་བོ་ཡོང་གྱི་རེད། འུ་ཐུག་ན་མ་གཏོགས་དེ་འད་ཆག་ཡང་གཏོང་རོགས་
ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ང་
རང་གྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བར་བཀའ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་གསོལ་ཕོགས་ག་འད་གནང་གྱི་ཡོད། ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་
ག་རེ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ར་བའྱི་ད་ལྟ་འདྱིར་ཐོ་གཞུང་རོབ་ཙམ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཕ་དེ་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
རེས་སུ་ཚོགས་གཙོའྱི་གསོལ་ཅོག་སང་ཕུལ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་བོད་ཡྱིག་རང་ཐོག་སོབ་ཁྲྱིད་དེ་འབྲྱིང་རྱིམ་
དགེ་རྒན་དང་། མཐོ་རྱིམ་དགེ་རྒན་གཉྱིས་ཆེད་དུ་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་དེས་
སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་འད་བོ་བསབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཆ་
ནས། ང་ཚོས་ཆ་ཚང་བོད་ཡྱིག་ཁོངས་སུ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གངས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་དེ་ལ་ ༤༤༡ འདུག སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་དེར་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་
ཆ་རྐྱེན་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སང་ལ་ ༡༢༣ བསྣན་ནས་ཁོན་ ༥༦༤ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནས་འབྲྱིང་རྱིམ་དགེ་རྒན་ ༨༢ མཐོ་རྱིམ་དགེ་རྒན་ ༣༠ སོགས་གངས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ག་ཕོགས་
ཀྱི་ཆ་ནས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཅུང་ཙམ་མྱི་འད་བ་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག ཚང་མ་ཞུས་ན་ག་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་
འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཕར་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚད་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་
དང་། སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན། འབྲྱིང་རྱིམ་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ཉུང་མཐའ་ལ་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རམས་འབམས་པ་ཐོན་པ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ཐོན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་
སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ན་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན། དེ་ནས་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་ལམ་སང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། རྱིམ་པས་གསར་བསྐོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་དེ་ཕུལ་ཡོད། སམ་བོ་ཊའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དེ་ག་རང་ལག་
ལེན་བསྟར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འགུལ་བརན་སྐོར་ལ་བསྔགས་
བརོད་གནང་སོང་། དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་མང་པོ་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ལ་ཧ་ཅང་ནས་དགའ་བོ་བྱུང་། དེ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གསར་གཏོད་འད་བོ་ཞྱིག་རེད། མཚམས་མཚམས་སུ་ང་ཚོས་དེ་འད་བོ་གསར་གཏོད་འད་བེད་ཡོང་སྐབས་སུ། ག་
འད་བེད་ཡོང་བསམ་པ་དང་། ཁ་སང་འདྱི་སོ་འབེད་བེད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་ད་ག་རེ་ལབ་ཡོང་བསམས་ནས་སེམས་ལ་
དངངས་སྐྲག་ཤྱིག་སེས་ནས་སྒུག་བསད་པ་ཡྱིན་དེ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེད། བརན་འཕྱིན་གཟྱིགས་མཁན་ཚང་མས་
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དགའ་བོ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་དུང་ང་ཚོའྱི་དེའྱི་སང་ལ་གཉྱིས་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་། མཉམ་དུ་ལ་ Buddha Sutara 
ནང་ནས་ Epic series དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ས་
ཕབ་ནས་ཡང་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་ཞྱིག་མགོགས་པོ་འདོན་གབས་ཡོད། དེ་ trailor གྱི་ཚུལ་དུ་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་ན་
བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། ར་བའྱི་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྐར་མ་ལྔ་ལ་འབུམ་ལྔ་གནས་ཀྱི་འདུག དང་པོ་དེ་ལོ་གཅྱིག་
འགོར་བ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ང་ཚོས་ཆེད་ལས་པ་ཡག་པོ་བཙལ་བ་དང་། ཁོ་རང་ཚོར་ཉམས་མོང་ཡག་པོ་ཡོད་དུས། དུས་ཚོད་
ཡྱིན་ནའང་ཉུང་ཉུང་ལས་འགོར་གྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན། ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་གཉྱིས་པ་དེ་འདོན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ཆེད་ལས་པ་རང་མྱི་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་བ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་རྣམ་པ་ཚོས་
བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དང་། འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དེས་ང་ཚོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་དགའ་བོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་འབྲྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་བཅུ་རྱིས་བངས་པ་དེ་གང་དང་གང་རེད་
གསུངས་སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་སེམས་ཐག་ཉེ་བོ་འགོ་སྟངས་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དཔེར་ན། ང་ཚོ་འབྲྱིང་རྱིམ་
ནང་ལ་མེའོ། ཏྱི་ཛུ། བསྟན་འཛིན་སང་། མོན་གོ་གཞྱིས་གོང་དྲུག་པ། ར་ཝང་ལ་བཅས་ལྔ་དེ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ནང་ལ་ཨོ་
རྱི་ས་ལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། སན་ད་ར། མན་སར། མོན་གོ་གཞྱི་གོང་གསུམ་པ་བཅས་ལྔ་རེད། ཁོན་བསོམས་པའྱི་བཅུ་དེ་རེད། 
དེ་ད་ལྟ་སེམས་ཐག་ཉེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་དོན་དེ། ང་རང་ད་ལྟ་ཚུར་རྱིས་བངས་པའྱི་རེས་སུ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་གྱི་
གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། དངོས་གནས་དང་གནས་གཙོ་བོ་སོབ་གྲྭ་དགེ་ལས་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་པ་
རེད། དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ལྟ་རྟོགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སམ་བོ་ཊས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྔར་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཡར་རྒྱས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་འད་བོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཕ་མ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་
བྱུང་འདུག སྔོན་མ་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་བར། སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་བར་ནང་ཁུལ་གྱི་འདུ་ཤེས་དེ་བསེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་
རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་དགེ་རྒན་ལོ་གཞོན་པ་དང་། དེ་ཡང་བོད་པ་ཡྱིན་དུས། སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་རང་གྱི་
བསམ་བོ་བཏང་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་འགྱིག་འདུག་སྙམ་བྱུང་། དེ་ངས་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་གང་ཡང་མྱིན། 
ང་རང་ལ་སེམས་ཚོར་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། དེའྱི་རེས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཁ་ ཤས་ཤྱིག་མོན་གོ་དང་། ཨོ་རྱི་ས་སོགས་ལ་ཕེབས་པ་
རེད། ཚང་མས་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གཅྱིག་གྱུར་གསུང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་མོན་གོ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཚུར་སད་
ལེན་བ་རྒྱུ་རེད། སྔོན་མ་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ནའང་། གོ་བུར་དུ་དེའྱི་ནང་ལ་མ་བཏང་བར་གཞྱིས་གོང་དྲུག་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ཚུར་གཏོང་མཁན་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་འད་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བུ་ཕྲུག་ཕྱི་ལོགས་ལ་སོབ་
གྲྭ་གཏོང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་མཁན་བྱུང་བ་དེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག དེ་ཡང་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་
གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་གསུང་གྱི་འདུག ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་གོ་ཡོང་གྱི་
འདུག དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་གཟྱིགས་རྟོགས་ལ་ཕེབས་མཁན་གྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། ཚང་མས་ཞལ་
གཅྱིག་གག་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དཀའ་ངལ་ཅུང་ཙམ་འཕད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་པ་དང་། བེད་
འོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་ནས་གོལ་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་
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འོངས་པར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་རད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། མ་འོངས་པའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་སེམས་
གཞག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བུ་ཕྲུག་འདྱི་དང་། ཁྱིམ་ཚང་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་གནས་ནས་གོལ་ཐུབ་པ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག  ར་བའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་བསེབས་སྟངས་དེ་ཕ་མ་གང་ཞྱིག་ལ་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཆགས་ནས་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། བུ་ཕྲུག་དེ་ལ་རོགས་པ་བས་ཏེ་ཕ་མའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། 
བུ་ཕྲུག་དེ་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་འགྱིམས། དེ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་སེབས། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་འགྱིམས་པའྱི་རེས་སུ། སོབ་ཕྲུག་
དེས་སོ་སོ་སེར་གྱི་ལས་ཀ་བས་ཏེ་སོ་སོ་ཉམ་ཐག་གྱི་དཀའ་ངལ་གོལ་བ་མ་ཟད། ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་དགོངས་པ་
བཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་སེམས་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་
སོབ་གྲྭ་པ་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ལག་འཁེར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེའྱི་
དཀའ་ངལ་དེ་ད་ལྟ་གཅྱིག་པོར་མ་རེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རེད། འབྲེལ་ཡོད་
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྒྱ་གར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་འཐོན་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་
རྱིམ་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་བུ་ཕྲུག་གྱི་སྐོར་རེད། དེ་སྔོན་མ་ཡང་བཀའ་མོལ་
ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་བུ་ཕྲུག་ཡོད་ཚད་རེས་མེད་ལ་སོབ་འཇུག་བེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འཇུག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སྔོན་མ་ནས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་
ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚུར་སོབ་ཡོན་སད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་རེད། དཔེར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱིག་
གཞུང་ཚོགས་པ་དེ་འད་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ངོས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
ཡོད་ཚད་ཚང་མ་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ནང་ནས་དངོས་གནས་དང་
གནས་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དེའྱི་བརྒྱུད་
ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགྱིམ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་སྔོན་མ་ནས་
ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་མཚམས་མཚམས་སུ་ང་ཚོས་མྱིག་ནང་ལ་མ་ཤོང་བ་ལྟ་བུ་མྱི་མང་ནང་ཁུལ་ལ་
གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མ་རྟོག་པར། ཕར་ཕོགས་འདྱིར་སོབ་ཡོན་སད་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
སོབ་ཡོན་ལེན་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བུ་ཕྲུག་སོབ་འཇུག་བེད་པ་ལ་དེང་སང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་
གྲྭའྱི་ཟས་བཅུད་སྐོར་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་སྐོར་ག་འད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། བོད་ཁྱིམ་དབུ་འཛིན་གཉྱིས་ཀའྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། དྷ་རམ་སར་
ཡོད་པའྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དེ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ཞལ་ལག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཚོ། ལྷག་
པར་དུ་ Dietitian ཞལ་ལག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བུ་ཕྲུག་གྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་དེབ་མཐུག་
པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་རེ་རེའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུ་འགོ་
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དགོས་པ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ག་རང་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཞལ་ལག་དེ་ཡག་ཐག་ཆོད་
འདུག་ཟེར། ཉེ་ཆར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེའྱི་སྔོན་ལ་ཡང་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། ད་
དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་ཡ་དེ་ཚོར་ཏན་ཏན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་འཛུལ་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁྱིམ་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་མེད་པ་དང་། དེའྱི་འཕོས་མ་སུ་རྱི་བོད་
ཁྱིམ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་
ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་བོད་ཁྱིམ་སོད་ཁང་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་པར་འགོ་ས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཅུང་དཀའ་ངལ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་
སྙམ། སྔ་ལོ་ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་ལ་སོབ་འཇུག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཅུང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་དུ་མདུན་ལམ་ཚན་པ་དང་། སོབ་ཡོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་སོགས་མར་ཕེབས་
ནས། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་བརྟེན་ནས་ད་ལོ་ཅུང་ཙམ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་བསམ་གྱི་
འདུག བོད་ཁྱིམ་སོད་ཁང་གྱིས་གཟྱིགས་རྟོགས་བེད་དགོས་ས་གཙོ་བོ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཆགས་ཡོད་དུས། དེ་གོ་རྱིམ་
དང་པོ་ལ་བཞག དེ་ནས་མར་ལྷག་འཕོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཨང་གངས་རེ་བཏོག་གྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་མང་པོ་བཤད་ས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པའྱི་ངོས་
ནས་བསྔགས་བརོད་མང་པོ་གནང་སོང་། དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། ཨ་ཁུ་ཕག་པའྱི་སྐོར་རེད། ད་ཚིགས་སྐོར་ལ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་
སོབ་ཡོན་ལས་འཆར་ནས་ཚུར་སོག་ཡོང་མཁན་རེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། ད་ལོ་ཚུར་ཡང་བལ་ཡུལ་
ནས་ཡྱིན་པའྱི་བུ་ཕྲུག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་ཚུར་ལོག་ཐུབ་པ་རེད། ཕར་ཡང་ཆ་ཚང་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཁོ་
རང་ཚོ་ཙམ་མ་ཟད། སོབ་ཕྲུག་གཞན་པ་ཚོ་མ་འོངས་པར་སོབ་སོང་བེད་དུ་འགོ་བའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གྱི་ད་ཚིགས་རེད། སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ལྔ་ད་ལོ་འཕར་མ་ང་ཚོར་
ཐོབ་པ་རེད། དེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་དེ་རྒྱུགས་སོད་
གནས་སྟངས་སྐོར་རེད་འདུག ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༧.༣༩ རེད་འདུག ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་
དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་རེ་བ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་རག་ན་བསམ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རེ་བ་ཡང་དེ་ག་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ན་ཉྱིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
གྱིས་དམའ་བ་ཆགས་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་ཕ་རད་ཆོད་གནང་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། CBSE དབུས་ཡྱིག་
རྒྱུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢ ཡྱིན་ས་ཡོད། CBSE ལས་ང་རང་ཚོའྱི་ཆ་སྙོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཡག་
པ་རེད་འདུག ད་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་སྱི་སྙོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། ང་ཚོ་གཞུང་འཛིན་
གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་པ་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས། དེའྱི་སང་ལ་སེར་གྱིས་འཛིན་སོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་
དོན་གྲུབ་གྱིང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དོན་གྲུབ་གྱིང་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་གསལ་བོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ལྟར་
བརྒྱ་ཆ་དམའ་བོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་དམའ་བོ་ཆགས་ཡོང་དུས། སྱི་སྙོམ་གྱི་བསོམས་སྐབས་སྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་མར་ཟག་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱིར་
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བཏང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྐོར་བསོད་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཀང་གནང་
སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། དེ་ནས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཞན་ཆ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང་། སྙན་ཐོ་དེ་ག་དུས་འབུལ་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་
གནང་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ བའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་སོང་སྤུས་ཚད་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ལ་གྲུབ་འབྲས་དེ་བསེབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་
སྐོར་དེ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ག་འད་ཡོད་མེད་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་བགོ་གེང་འགོ་
བཞྱིན་འདུག ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་འགོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ང་རང་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོས་
ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་མཐར་ཐུག་གྱི་བསེབས་ས་དེ་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་པ་རེད་འདུག ད་དུང་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་། དད་པ་མེད་མཁན་དེ་འད་
ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་འགུག་ཐུབ་པར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་བ་
ན་མེད་པ་ཞྱིག་བཞེས་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ནང་གྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་གཞན་ཕན། སྙྱིང་རེ། བམས་བརེ། བཟོད་སེམས། ཁོག་
ཡངས་སོགས་གཙོ་བོ་མྱིའྱི་ནང་གྱི་རྱིན་ཐང་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆེད་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་བེད་སོའ་ིལམ་ནས་
ལས་རྱིམ་སེལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཁད་པར་ཆེན་པོ་འདུག དེར་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། ལེགས་བང་བཤད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་
ཡྱིན་པར། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་གཉྱིས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ནས་བཟུང་། བམས་བརེ་ཟེར་ན་ག་རེ་རེད་ཅེས་ངོ་སད་ནས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཤེས་ཐུབ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཤེས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁྲོད་ཀྱི་ཉམས་མོང་དེ་ཡར་སེམས་དང་ཚོར་
བའྱི་ནང་ལ་བསེབས་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱུན་འཇགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ས་རེད་བསམས་སོང་། 
ང་རང་ཡྱིན་ན་དེའྱི་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་ཐབས་ལ་ཧ་ཅང་ནས་དགའ་བོ་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཡོད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དེ་འད་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་འདུག་ཅེས་མདོར་བསྡུས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Avanti ལས་འཆར་སྐོར་རེད། དེ་གཙོ་བོ་ཚན་
རྱིག་སོབ་སོང་བེད་མཁན་ཁག་ལ་ཟུར་ཁྲྱིད་ལྟ་བུའྱི་སོབ་སོང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་སར་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་
ཤས་འདུག Avanti ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོས་ང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོས་དེ་ལ་དོན་དམ་གྱི་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ཡར་འཛུལ་མར་ཐོན་སོགས་མང་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཤེས་ཚད་ཚན་རྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་ཨང་རྱིས་སོགས་སོ་བོ ་
འདུག་ཅེས་ང་ཚོར་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་འབོར་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཡར་རྒྱས་ཚད་ལོང་པ་འད་བོ་
ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་དང་དགོངས་པ་བཞེས་བཞྱིན་ཡོད། ཡར་རྒྱས་ཏན་ཏན་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྐོར་རེད། སྔོན་མ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཞེས་བརོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་ཞྱིག་སེས་པའྱི་ནུས་
སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བུ་མོ་ཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག སོབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་སན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་བརྒྱད་ཡོད་པ་རེད་དེ། དྲུག་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་པ་ཡོད། གང་ལྟར་མང་བ་དེ་བུ་མོ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་
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དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་གསོལ་རས་བཞེས་མཁན་ནང་ལ་མྱི་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱད་
དམ་དགུ་ཙམ་བུ་མོ་རེད། མ་ཟད་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པོའ་ིནང་ལ་སེབ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་བུ་མོ་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་རེད་འདུག དེ་ག་
ནང་བཞྱིན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་བུ་དང་བུ་མོ་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། བུ་མོ་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་
བར་དུ་དྲུང་ཆེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་སོང་ནང་གྱི་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྔོན་མའྱི་ཤུལ་དེ་མར་དེད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་
སྔོན་མའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སེས་པས་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཞྱིག་བངས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རེས་དང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། ད་ལྟ་ཐོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་རང་གྱི་
ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་རོགས་ཚོགས་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཡོན་ ༥༠ སད་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཡོན་སད་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བུ་
མོ་ཚོའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོབས་པ་བསེད་དགོས་པ་དེ་འད་ཡང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Manjushiri གྱི་ངོས་
ནས་ཕ་མ་ཚོར་བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སྐོར་གྱི་སོབ་གསོ་དེ་འདའྱི་སྐོར་གྱི་གོ་བསྐོན་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་རེས་མར་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་པ་དེར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཚོགས་
པ་ཞྱིག་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཕ་མ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀྱིས་བུ་ཕྲུག་གྱི་
བསམ་བོ་ཁུར་སྟངས་སྐོར་སོགས་ལ་ཟབ་སོང་དེ་འད་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གཏོང་མཁན་དེ་འད་བྱུང་
སོང་། དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་ཕག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
Manjushiri ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག་པས་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བྱིས་སྒྲུང་བོད་བསྒྱུར་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཏམ་
རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ནས་མེས་པོའ་ིཞབས་རེས་འཚོལ་བ་ཞེས་པའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ས་རེད། དཔེར་ན། དེའྱི་རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ག་འད་
ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། སྱིར་བཏང་རོམ་སྱིག་དེ་ཡྱིན་ན། ཀྱིརྟྱི་དགོན་པའྱི་དགེ་མདུན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྒྲུང་དེབ་བཅུ་ཞྱིག་
བརམས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་མ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་མངགས་གནང་། ཁོ་རང་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐོར་ལ་
དཀའ་ལས་མང་པོ་བསོན་འདུག དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དེ་འད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་ཡར་
བསེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། དེའྱི་ནང་དོན་དེ་ཚོ་འགྱིག་གྱི་འདུག་མྱི་འདུག བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་བོ་དང་འཚམས་པོ་འདུག་མྱི་འདུག་
ཅེས་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་
དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་ལས་འཆར་དེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བྱིས་སྒྲུང་རང་འབྲྱི་སྟངས་དང་། རྱི་མོ་འབྲྱི་སྟངས་སང་ལ་
ཐེངས་མ་ལྔ་རེ་ཟབ་སོང་གནང་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་བུ་ཕྲུག་གྱི་བོ་དང་འཚམས་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་གྱི་དེབ་སྔར་
ལས་ལྷག་པ་མང་དུ་འགོ་བར་རེ་བ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སོ་སོས་འགན་བཞེས་ཏེ་བྱིས་སྒྲུང་བྲྱི་རྒྱུར་དང་
དུ་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཕག་རོགས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་གྱི་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་བརྒྱུད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
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ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སོག་ར་ཁུལ་གྱི་སོབ་དེབ་སྐོར་རེད། སྱིར་བཏང་ཡྱིན་ན་སོབ་དེབ་ཚང་མ་ཐད་ཀར་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་
འབྲེལ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིསོབ་དེབ་དེ་དག་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱིས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལུང་
ཁུག་ཡྱིན་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་འགན་ཏག་ཏག་ཁུར་ཐུབ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་འགོ། དེ་ཚོའྱི་
སྐོར་ངས་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་བས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མཐའ་མཚམས་
ཁག་ལ་སོབ་དེབ་དུས་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་འབོར་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ལ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་དང་སུ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་
སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་སོང་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་འགན་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་དེ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་གནང་གྱི་འདུག བར་ལམ་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་གྱིས་གནང་རྒྱུ་བས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་དང་། ཕྱི་ལོགས་ནས་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག ཤེས་རྱིག་
དཔར་ཁང་རང་གྱི་འགན་འཛིན། དེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། ཚོགས་མྱི་བརྒྱད་དང་དགུ་ཙམ་ཡོད་པའྱི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དེབ་སྐོར་ལ་རེད། ངས་གཟའ་མཇུག་
སོབ་གྲྭ་དེར་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཞེས་བཏགས་ན་བསམས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཟེར་དུས་གཟའ་ཟླའྱི་
འབྲེལ་བ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད་དུས་གོ་རྒྱུ་མེད་པ་འད་བོ་ཞྱིག་རེད། རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཟེར་དུས་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་བོ་དེ་ཚུར་
འབུར་དུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་མ་འོངས་པར་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་མང་ཚོར་བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཟའ་
མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དེབ་ནང་ནས་ཤོག་གངས་ ༦ ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་རེད། དེའྱི་འཕོས་ཆ་ཚང་བརྡ་སོད་དང་མཐུན་པ་བས་ཏེ་
ན་ནྱིང་ང་ཚོས་བཟོ་བཅོས་བས། ད་ལྟ་ཞུ་དག་བཏང་ནས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་ཏེ་ཨ་རྱིའྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་བསྔགས་བརོད་གནང་
སོང་། ད་ལོ་བསར་དུ་ Portland ཚོགས་འདུ་ཕར་ཚོགས་པ་རེད། དེ་དུས་ཤེས་རྱིག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
ཕེབས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་བསྔགས་བརོད་དང་འབོད་སྐུལ་འད་གནང་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སྐོར་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་སོབ་ཡོན་ནང་ལ་ཏག་ཏག་མ་བསེབས་
པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་འཆར་ཡོད་དམ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ལ་ངས་གོང་དུ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས། དངོས་གནས་དང་གནས་ཉམ་ཐག་སོབ་ཕྲུག་དེ་འད་ཡྱིན་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆག་ཡང་ནར་གཏོང་སོགས་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་དང་། ཤེས་ཡོན་སྐོར་ལ་
ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་པ་དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་ཐུགས་རེ་ཆེ། དེ་ནས་དགེ་རྒན་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ད་དུང་གཞན་པ་ཚོས་བགོ་གེང་དང་བཀའ་འདྱི་
གནང་སྱིད་པ་རེད། རེས་སུ་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། བར་ལམ་ང་ཚོ་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་དགེ་རྒན་གྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱབ་པ་རེད། དགེ་རྒན་ལ་ཟབ་སོང་སད་པ། དགེ་
རྒན་གྱི་ ཤེས་ཚད་ཡག་ཏུ་གཏོང་བ། དགེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་ཏུ་གཏོང་བ་སོགས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་
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ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་རྒྱས་ཞུ་
མྱི་དགོས་པར་བོས། དེ་ནས་རེས་སུ་བགོ་གེང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་དང་བང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་
མཇུག་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དེ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལའང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ང་
ཚོས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཡུ་རོབ་བེལ་ཇེམ་ Belgium རེད། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སོགས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཟུར་དུ་སོབ་
དེབ་བཟོ་གནང་གྱི་འདུག སུད་སྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོས་
བཟོས་པའྱི་སོབ་དེབ་དེ་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་འདྱི་
ནས་ཕབ་ལེན་བས་ཏེ། ལེགས་བཅོས་ག་རེ་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔར་སྐྲུན་བས་པའྱི་སོབ་དེབ་ག་
རེ་དགོས་ཡོད་ན། ཁེད་རང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་བཟོ་རོགས་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ར་བའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་ནང་
ལ་རེད། གཏན་འཁེལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། རོགས་དངུལ་དེ་འད་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་མྱིའྱི་དགེ་རྒན་
དང་། སོབ་དེབ་སྐོར་ལ་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ཏེ། སོབ་དེབ་གཏན་འབེབས་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་སྐོར་སོགས་
བགོ་གེང་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་དེའྱི་སང་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྒྲུང་དེབ་སོགས་ཀྱི་
བསོམབེད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཡག་ཏུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་སྔོན་གྱི་ཤོག་བུའྱི་སྤུད་ཚད་རེད། དཔར་སྐྲུན་
གྱི་སྤུས་ཚད་སོགས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་བགོ་གེང་སྔ་ཕྱི་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བར་ལམ་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ཤུགས་
བརྒྱབ་ནས་དེང་སང་ཅུང་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད། བསོམ་བེད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་འབྲེལ་ལས་རྣམས་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བརན་ཐུང་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཏན་ཏན་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ས་བསྒྱུར་ཁང་ཞྱིག་ནོར་གྱིང་
ཕོགས་སུ་འདུག ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་ཚུར་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ Buddha Sutara Epic Channel 
གྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་དེ་རེས་སུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། དེའྱི་སྒྲུང་སྒྱུར་ཚང་མ་ཁོ་རང་
ཚོར་ཕག་རོགས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་བས། ང་ཚོས་ཁོ་ཚོར་ཡོན་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་
ན་གཉྱིས་ཕན་འད་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བེད་ཆོག་པ་ཞུ། དེ་ནས་སེ་ལ་ཀུའྱི་ 
Selakui ནང་བཞྱིན་སམ་བོ་ཌའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭར་ཆ་ཚང་རྱིས་
ལེན་དེ་གཙང་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འདའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་རེ་ཟུང་ཞྱིག རེད་མོའ་ིཐོག་དང་སོབ་ཚན་གཞན་
སོགས་ཐད་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་ཤུགས་ཆེ་རུ་སར་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་
དགོངས་པ་ལ་ Liberal Arts Leadership ཟེར་བ་མ་འོངས་འགོ་ཁྲྱིད་དེ་འད་ཐོན་ཡོང་སའྱི་སོབ་གྲྭ་སོགས་ཟུར་དུ་རྒྱག་
རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་དང་འཆར་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ལན་དེ་འད་ཞྱིག་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྱི་བ་དང་པོ། ཤོག་ངོས་དང་པོའ་ིནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་ལས་ཀྱི་གངས་འབོར། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་བསོམས་གངས་ ༦༧ ཡོད་པའྱི་ནང་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་
ནང་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༩༠༦༣ དང་། དགེ་རྒན་ལས་བེད་བསོམས་གངས་ ༢༠༠༢ ཡོད་ཟེར་བའྱི་ནང་ལ། དགེ་རྒན་
ལས་བེད་ཀྱི་ནང་ནས་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་མྱི་ལབ་དགོས་སམ། དེ་འད་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་དྱི་བ་སེབས་སོང་སྟེ། དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་
བཟང་སོད་སོབ་པའྱི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་དེ། འདྱི་འགོ་འཛུགས་བས་ནས་དེ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཀོག་དེབ་ཟེར་
ནའང་འད། སོབ་ཚན་ཟེར་ནའང་འད། དེ་བཀམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་འདུག དེར་བརྟེན། དེ་ཚོ་མར་སོབ་སེལ་གནང་
མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་འད། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་མཁེན་རྟོགས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་
དམ། ཁོ་ཚོར་ཟབ་སོང་དེ་འད་སད་ཡོད་དམ་མེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། འདྱི་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་རེད། སྔོན་མ་ནས་གསུང་བསད་པ་ཞྱིག ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣།༤།༥ པའྱི་ནང་ལ་དངོས་
སུ་ལག་བསྟར་བས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ས་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་འདུག དེར་བརྟེན་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ངོས་
ནས་ཁ་གསལ་པོ་དེ་ཙམ་བཀའ་གནང་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ངས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ད་ལྟ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་
སྟབས། གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ལ་འགེལ་བཤད་སྟབས་བདེ་པོ་དང་། སེམས་ལ་འཇུག་བདེ་བོ། 
མྱི་མང་གྱི་གོ་བདེ་བ། སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོའྱི་སེམས་ལ་འཇུག་བདེ་བའྱི་འགེལ་བཤད་ཁ་གསལ་པོ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག སྱིར་བཏང་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མ་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཟེར་བ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་སོག་བཅད་པ་དེ་འདར་མཚོན་ན་ཚེ་ཕྱི་མ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ན་ཆོས་ལུགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་
ལུགས་གཅྱིག་བཤད་ན་ཆོས་ལུགས་གང་སར་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་འད་མཉམ་དང་གཅེས་སོང་
བེད་དགོས་པ་དེ་འད་འད་མཉམ་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ། དེ་ནང་བཞྱིན་ཁོར་ཡུག་
སྲུང་སོབ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷ་དང་ཀླུ་དེ་འད་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་ལུགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་ཀུན་ཁབ་ཀྱི་
འགན་འཁུར་ཐོག་ནས་སའྱི་གོ་ལ་སྲུང་སོབ་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ། འགེལ་
བཤད་དེ་འད་བདེ་པོ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སོང་བརྡར་འཁྲྱིད་སེལ་བེད་མཁན་
དེ་ཚོ་ལ་གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་ངོས་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་གོག་བརན་
གྱི་སྐོར། འགུལ་བརན་གྱི་སྐོར་དེ་རེད། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་དུང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བསོན་དགོས་པ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ལས་རྱིམ་འདྱི་
འགོ་འཛུགས་བས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་བསམས་སོང་སྟེ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོག་བརན་གསུམ་ཞྱིག་
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འགེམས་སེལ་བས་ཟྱིན་འདུག ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་
གུ་དེ་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱི་མཉེས་པོ་གནང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ངག་ཐོག་ནས་ས་ཐག་ཐག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཤོག་ངོས་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་འདྱི། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ནས་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་འདྱི་རྒྱུན་
རྱིང་པོ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དེབ་ཕེང་གསུམ་བཞྱི་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག མང་ཆེ་བ་སྐད་ཡྱིག་གཞན་པའྱི་ནང་གྱི་ཐ་སྙད་
དེ་ཚུར་བསྒྱུར་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐ་སྙད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་
ཐ་སྙད་མྱིང་ཚིག་དེ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བ་ཚིག་དེ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བ་ཚིག་དང་རྒྱན་ཚིག་གྱི་བརྡ་མ་འཕོད་པ། བ་
ཚིག་ལ་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐ་སྙད་ཧང་སང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བསྒྱུར་ན་བསྒྱུར་ཚད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨང་དང་པོ་དེ་བ་ཚིག་དེ་ཉམས་སོང་
བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོས་བཤད་མ་ཤེས་པ་དང་། བཙན་བོལ་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དེ་ཚོས་སྐད་ཆ་
བརྡ་མ་འཕོད་པ། སྐད་ཆའྱི་སོ་རྱིམ་འཁྲུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གཙོ་བོ་བ་ཚིག་དང་རྒྱན་ཚིག ཚིག་རྒྱན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། གཙོ་བོ་བ་ཚིག་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བ་ཚིག་གཅྱིག་ཉམས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་རྒུད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། བ་ཚིག་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཅྱིག་གཏོང་དགོས། ཚིག་གཏན་འབེབས་
ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བ་ཚིག་འདྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགེལ་བཤད་དང་འཁྲྱིད་སེལ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་བསོན་རྒྱུ་དང་། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དོན་ཚན་འདྱི་དང་སེལ་ནས་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་ཡྱིག་བོད་སྐད་ཟེར་ནས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་གཅྱིག་ཐེབས་ཀྱི་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ངའྱི་བསམ་
པར་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བོད་ཡྱིག་བོད་སྐད་གཙང་མ་རྒྱག་རྒྱའྱི་ལས་འགུལ་དང་པོ་དེ་བོད་ནང་ནས་བྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་པོ་དེ་འད་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཁ་པར་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་
ཚོས་ང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་ཞུ་དག་བེད་རྒྱུ་དང་། ཐེར་འདོན་བེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཐོག་
འདྱི་ཡྱིས་བོད་ནང་གྱི་གཞོན་སེས་གཅྱིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ན། ཁ་པར་གྱི་ཨང་གངས་དེ་བོད་ཡྱིག་ནང་ཧ་ལམ་བཤད་མ་
ཐུབ་པ་དེ་འད་རེད། བོད་ནང་གྱི་གཞོན་སེས་དེ་ཚོས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཨང་གངས་གསུང་དགོས་ན་ས་ཐག་ཐག་བཤད་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའྱི་ཁྲོད་ན་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་བརྡ་དང་། ཐ་སྙད། མྱིང་
ཚིག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བོད་སྐད་གཙང་མ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ། དེ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ལས་འགུལ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་སེལ་
གྱི་ཡོད་པ། བོད་སྐད་མ་ཡྱིན་པ་བསེས་ལྷད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོར་ན་ཉེས་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། འདྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད། 
འདྱི་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ངོ་ཚ་དང་། རྒྱལ་ཁ། དེ་འདའྱི་འགན་རོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་བར་ནས་ང་ཚོ་བོད་ཡྱིག་གྱི་
འཕེལ་རྒྱས་ཟེར་ནའང་འད། སྐད་ཇེ་དག་ལ་འགོ་བར་ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ཤུགས་རྐྱེན་འདྱི་
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བཙན་བོལ་ནང་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བཙན་བོལ་ནང་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་བོད་ཡྱིག་འགན་བསྡུར་བེད་པ། བོད་སྐད་ཀྱི་འགན་བསྡུར་བེད་པའྱི་ལས་འགུལ་རྱིམ་པ་འདྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་
ཡྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། བཙན་བོལ་
ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མུ་མཐུད་དེ་ཤུགས་བསོན་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་
འདའྱི་ཐོག་ལ་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཡོང་གྱི་རེད། འོན་ཏེ་གཅྱིག་ལ་མ་ཕོག་ན་གཅྱིག་དེ་
ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། ཏོག་ཙམ་ཕོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཚུན་གེང་སོང་བས་ལབ་གེང་བས་ཏེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་དགོས་
པ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་དྱི་བ་
གཅྱིག་ལ། ཤོག་ངོས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སོབ་མ་འདེམས་གཏོང་ཟེར་བ་འདྱི། དེ་དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་དོན་ཚན་
བརྒྱད་པ་བར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ས་དམྱིགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ས་དམྱིགས་མེད་པ་
དེ་འད་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཁོ་རང་ཕར་བཏང་ནས་དེ་ལ་རོགས་སོར་བེད་དགོས་པ་དེ་འད་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྱིར་བཏང་ས་དམྱིགས་ཇྱི་
ཙམ་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་གངས་འབོར་དེ་འད་
ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། ས་དམྱིགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་བྱུང་མྱི་འདུག 
མཐའ་མ་ཤོག་ངོས་ ༡༢ ནང་ལ་ཤྱི་ན་སར་གྱི་སྐོར་འཁོད་འདུག དེ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤྱི་ན་སར་གྱི་སོབ་གྲྭ་
དེ་སྔོན་ལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷག་པར་དུ་ན་ནྱིང་ནས་ཤྱི་ན་གར་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་
འཕད་བཞྱིན་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
རོགས་རམ་དེ་འད་གང་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བེད་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་
ནང་། ང་ལ་དྱི་བ་མང་པོ་དེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དྱི་བ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལན་ཉྱིས་བརྒྱ་ཡོད་ཅྱིང། འདྱི་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དན་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་ཇྱི་ཙམ་བཀོད་རུང་ལན་དེ་འད་ཞྱིག་
བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་མདུན་དུ་གཅྱིག་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་འདྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་
བསམ་པའྱི་རེ་བ་གཅྱིག་བས་ནས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སེལ་ཀོབ་ཀྱི་ཉྱིན་སོབ་དབུས་མའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་
གཉྱིས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ། ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་བོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
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ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཉྱིན་སོབ་དབུས་མའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ལ་དགེ་རྒན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ། དགེ་རྒན་ཧ་ཅང་
གྱི་ཉུང་ཉུང་དང་སོབ་འཁྲྱིད་བེད་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དེ་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་དཀའ་
ངལ་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཙམ་མྱིན་པར། ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ ཤེས་འད་
བས་ཏེ། བོད་ཁྱིམ་གྱི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོས་རོགས་སོར་བས་ཏེ་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་སོབ་འཁྲྱིད་བེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གཅྱིག་
ཐབས་ཤེས་བས་འདུག  ཡྱིན་ནའང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁྲྱིད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ། ཆུ་ཚོད་ ༤ པ་དང་ ༥ པ་དེ་
འད་ལ་ཕེབས་ནས་ཉྱིན་སོབ་དབུས་མའྱི་ནང་ལ་སོབ་འཁྲྱིད་བེད་དགོས་པ་དེ་འད་བྱུང་འདུག དེར་བརྟེན་དགེ་རྒན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟེན། དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་གཅྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ང་ཚོ་མ་འོངས་པ་ལ་དེ་འད་མྱི་ཡོང་བར་འཛིན་གྲྭའྱི་
ནང་ལ་སོབ་ཚན་ཚང་མའྱི་དགེ་རྒན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་དང་། འགན་འཁུར་ངེས་པར་དུ་གནང་ཐབས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལ་ཞེ་ན། ང་ཚོ་མྱི་རྱིགས་འཕེལ་སེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་བོ། 
ཕྲུ་གུ་སེ་རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་དང་། དེ་ཚོ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་མྱི་
ཚེའྱི་ནང་ལ་གནད་འགག་ཆེ་ ཤོས་ཤྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་ཡོད་སྟབས། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་མེད་པ་དེ་འད་ཆགས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལ་ལོ་སྔོན་མ་
ལས་ཕལ་ཆེར་ཀྱི་བྱི་ནད་པ་ཕྲུ་གུ་ ༢༠ ཙམ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་ཀྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་འགོ་རྒྱུ་
ཡོད་པའྱི་ན་ཚ་དེ་འད་བྱུང་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། 
ཁོང་ཚོ་སན་བཅོས་བེད་རྒྱུ་དང་། བརྟག་དཔད་བེད་རྒྱུའྱི་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་ཅེས་ཞུས་འདུག འདྱི་རེས་སུ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་བས་ཏེ་འགན་འཁུར་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་
ངལ་འདྱི་འཕད་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཁེར་ཤོག འཕོད་བསྟེན་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བྱུང་། 
སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཉལ་ཁང་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༡༠ ལ་དེ་འད་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སན་བཅོས་བེད་མ་ཐུབ་ན་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ ༢༠་་་
༣༠་་་༤༠་་་༥༠ དེ་འད་ལ་འགོས་འགོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་སྟབས། དེ་ཚོ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མྱི་བེད་པ་དང་དངུལ་རྱིས་མེད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་ནང་ཞུ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ཞྱིབ་ཕ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཞྱིབ་ཕ་འདྱི་སྐུ་ངོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་ཟུར་མཇལ་བས་ཏེ་འདྱི་
སྙན་གསན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སཾ་བོ་ཊའྱི་ལས་བེད་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐོ་གཞག་བེད་སྟངས་འདྱི་དེ་ཙམ་དང་པོ་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ངས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་
མེད་དེ། གང་ལ་གང་འཚམ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་བེད་བསྐོ་མཁན་དང་། བསྐོ་རྒྱུའྱི་མྱིང་འདོན་དེ་ཚོ་
འདྱིར་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཟུར་དུ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཇལ་ཏེ་སྙན་གསན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། མོན་གོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་
དཔེ་མཛོད་གཅྱིག་བརྒྱབས་འདུག འདྱི་ཡག་པོ་འད་བྱུང་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་
ཁག་དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་ས་དང་། མྱི་ཚོགས་མང་ས་དེ་དག་ལ་དཔེ་མཛོད་འད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གལ་ཆེ་ཤོས་འདྱི་དགེ་
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རྒན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག དགེ་རྒན་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པར་སོབ་མཁན་ཡྱིན་ན། འཛིན་རྱིམ་
བཅུ་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོངས་རོགས་སོབ་ཐུབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འདས་པའྱི་
ལོ་ནང་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་ཕེབས་སྐབས་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་འད་རེད་འདུག 
གང་ལ་ཞེ་ན། ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་གཉྱིས་ལས་དགེ་རྒན་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒས་གྱིས་ཡྱི་གེ་
ནོར་བ་ཞྱིག་བསབས་ཚེ། ཕ་མས་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབས་སྟེ་དག་ཆ་དེ་དེ་འད་མ་རེད་ལབ་ནའང་། པ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་
ཁེད་རང་ཚོས་བཅོས་པ་དེ་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་གྱིས་དེ་འད་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ནང་ལ་
ཁད་པར་ཧ་ཅང་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་དེ་འད་གནས་མུས་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ནྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སཾ་བོ་ཊའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་
ལས་བེད་རྣམས་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ནང་དགེ་རྒན་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟབ་སོང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བེད་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བེད་དེ་དག་བསར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ད་
ལྟ་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་གང་མགོགས་གཏོང་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག ཁོ་རང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་ནང་
ལ་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ། དེ་འདའྱི་བར་མཚམས་ལ་མྱི་མང་པོའ་ིལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་དུ་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་དམ། དེར་བརྟེན་འདྱི་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་སྐར་མ་གཅྱིག་ལུས་ཡོད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དེ་ནང་བཞྱིན་བུ་བཅོལ་ཁང་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭའྱི་ཁ་ལག་བཟོ་མཁན་མ་བན་དང་། དེ་
འདའྱི་ཆེད་དུ་ག་ཕོགས་ཚད་ལྡན་འད་སོད་རྒྱུ་མེད་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འདུག་ཅེས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་ཞུ་སོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕ་མའྱི་སར་བསྡུ་མཁོ་བརྒྱབས་ནས། ད་ལྟའྱི་སཾ་བོ་ཊ་བངས་
ནས་བསྡུ་མཁོ་བརྒྱབས་པ་དེ་ཡང་སར་གཅོག་ཕན་བུ་བས་ཏེ་བསྡུ་མཁོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་དུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དེ་
ཚོའྱི་ཁག་ལ་མ་འདངས་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་འདངས་ངེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པའྱི་ནང་། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ 
༡༩༠༠༠ དེའྱི་ནང་ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། རྒྱ་གར་བ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་
ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་བརྒྱ་ཆ་འད་ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༣,༤ ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ 



61 
 

༡༩,༤ རྒྱ་གར་བ་ ༧,༢༠ དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་
པའྱི་བཟང་སོད་སྐོར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་པོ་བས་ནས་གསུང་གྱི་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། གསལ་པོ་གང་ཡང་
གསུང་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་བཀའ་ཕེབས་ཐད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ནང་དུ་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བ་དེ་དགོས་ཡག་ཡོད་པ་མ་རེད་བ་ཟེར་ནས་གསུང་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དེ་
ནས་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་དེ་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འགོའ་ིཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་པ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ང་རང་གྱིས་གང་ཤེས་པ་དེ་
གསལ་པོ་བཟོས་པའྱི་སྐད་ཆ་རེད། ངས་གང་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་དེ་ག་རང་རེད་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་
གཞྱི་ངོ་མ་དེ་མྱི་བཟང་པོ་དང་། ཡ་རབས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས། དེ་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཡང་དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་རེད་འདུག་
སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བ་དེ་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་འདུག དེ་གཉྱིས་འགོ་ས་འད་བས་ན་གཉྱིས་
ཀས་མྱི་བཟང་པོ་ཡོང་ཆེད་དུ་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་དུ་སོབ་
རྒྱུ་གཅྱིག་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་དུ་ཆོས་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་འདུས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་བསམ་པ་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་དེ་
ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་སོབ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ངས་ཕན་བུ་མ་གཏོགས་ཧ་གོའ་ིཡོད་པ་མ་རེད། 
དཔེར་ན། བམས་སྙྱིང་རེ་དང་། བཟོད་སེམས། གུ་ཡངས་དེ་ཚོ་ནང་གྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་༸སྐུ་མདུན་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་གྱི་རྱིན་ཐང་རྟོགས་པ་བས་ཏེ། ད་སྔོན་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཡོད་
པ་ནང་བཞྱིན། བཟང་པོས་ཁད་ཆོས་བཅུ་དེ་ཁོང་ཚོས་ (Emory) ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་དུ་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པ། (Beyond religion) ནང་ནས་མར་བཏོན་བཞག་པའྱི་ཁད་ཆོས་བཅུ་ཞྱིག་ཟྱིན་བྲྱིས་དང་པོའ་ི
ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་སོབ་དགེ་ཚོ་ལ་བཀམ་ནས་དེའྱི་གོང་ལ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་བེད་སོའ ་ིལམ་ནས་ 
(Activity way) ནས་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་རྒྱུར། དང་པོ་སྔོན་ནས་ཁོད་རང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་དང་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དེ་
འཁུར་ཤོག་ཟེར་ནས་ཡར་བསྡུས་པ་རེད།  བསམ་ཚུལ་བསྡུས་པ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། ཁ་
ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་དེ་ག་རང་གྱི་སྐོར་ལ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་རྒྱུ་དང། དཔེར་ན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་
བཟང་སོད་ཀྱི་བདུན་ཕག་ཟེར་བའྱི་བཟོ་འད། བརྱི་སྲུང་དེ་འད་བེད་རྒྱུ་དང་གང་ལྟར་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
གང་ཐུབ་སེལ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག་ལ། ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་མང་པོ་ཞེ་
དགས་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ལ་དད་པ་མྱི་བེད་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཞེ་དགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ཕོགས་གཅྱིག་
ཏུ་བསྡུ་དགོས་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན། རང་བཞྱིན་གྱིས་བཟང་པོ་
ཡོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་འདྱི་མཐོང་གྱི་འདུག སོབ་ཁྲྱིད་བེད་སྟངས་དེ་ (Emorey) ད་ལྟ་དེ་ལ་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་མཁན་དེ་



62 
 

ཚོ་གང་འད་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་དེ་ལ། ངས་དེ་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་དེ་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་དེ་ (Emory University) ནང་གྱི་མཁས་པ་གཅྱིག་པོ་རེད་མྱི་འདུག དེའྱི་བསབ་
གཞྱི་ར་འཛིན་བཟོ་སོད་མཁན་འཛམ་གྱིང་ལ་སྙན་གགས་ཆེ་བ་དཔེར་ན། (Daniel Goldman) ཟེར་བ་ཚོར་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་སྐད་གགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གྱིས་སྔོན་མ་ (Emotional Intelligent ) ཞེས་པའྱི་དེབ་བྲྱིས་ནས་འཛམ་གྱིང་ལ་འགོ་
རྒྱུག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ S.E.L (Social Emotion Learning) ཚོར་ཤེས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་ America དང་། ཁེ་ཎ་ཌ་ Canada དེ་
ཚོའྱི་ནང་དུ་དབར་གྱི་ཆུ་བོ་བཞྱིན་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་དང་སྐད་གགས་ ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སོབ་སྟོན་ཞུས་ཏེ། ཁོང་ཚོས་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། སོམ་གཞྱི་སོང་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་
ཆོས་ག་ཚོད་ཡྱིན་ན་གཏན་ཁེལ་རྒྱུ་རེད། མཐའ་མ་དེ་ད་ལྟ་སོབེབས་རྒྱུ་རེད། སང་གནང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རེ་བར་མོན་གོ་རུ་༸གོང་
ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། སོམ་གཞྱི་དེ་མར་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུར་རེ་བ་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་འདུག ང་
ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ད་ལོ་འགོ་སྟོད་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་མདུན་ནས་
དགེ་རྒན་ ༣༠༠ ཡས་མས་ ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་སེལ་ཀོབ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་། ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་དགེ་རྒན་ ༢༠༠ ཡས་མས་ ཤྱིག་དེ་འདའྱི་བཀའ་སོབ་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཞལ་སྔ་ནས་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོས་ཐད་ཀར་
ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བས། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་སྟངས་དེ་བེད་སོའ་ིལམ་ནས་འཁྲྱིད་རྒྱུ་དེ་རེད། སོབ་ཁྲྱིད་ཐབས་ལམ་
མང་པོ་ཞྱིག་བེད་སོད་གནང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོམ་གཞྱི་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་སང་ཡོང་གྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་དགེ་རྒན་ཧྲག་
བསྡུས་ཤྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ངུ་ཁོང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་སོབ་སྟོན་བེད་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་དགོངས་གཞྱི་དེ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རེད། སོབ་ཁྲྱིད་བེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ཚོ་ཁོང་ཚོས་དེང་རབས་དང་མཐུན་པ་འད་བོ་བས་ནས། མར་
འཆར་གཞྱི་བཟོས་ནས་ཡར་གཟྱིམ་ཆུང་ལ་སྙན་གསང་ཞུས། དེ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོན་པ་དང་མར་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་
དེ་འད་རེད། ངས་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། གང་བཤད་པ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགུལ་བརན་གྱི་སྐོར་ལ་
བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཐ་སྙད་གཏན་
འབེབས་ལས་བ་ཚིག་དང་། རྒྱན་ཚིག་གལ་ཆེ་བ་འད་ཞྱིག་དགོངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། དེ་ཉམས་ཆག་འགོའ་ིའདུག་གསུང་གྱི་འདུག 
ངས་གཉྱིས་ཀ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཐ་སྙད་དེ་ཁོ་རང་རང་ཁ་ཁ་རེད། ཐ་སྙད་དེ་བསྒྱུར་མ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འདྱི་གར་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཚིག་གྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁོ་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་དུ་ལབ་
དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་ཆགས་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཨྱིན་ཇྱི་དེ་དེའྱི་ནང་དུ་བསེས་ལྷད་འད་སེབས་སོད་ཀྱི་འདུག  དེ་ཡྱིན་
དུས་བ་ཚིག་དང་རྒྱན་ཚིག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དར་སེལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་ཚོས་དེ་གཉྱིས་ཀའྱི་
ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེས་ན་བོད་སྐད་གཙང་མ་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་བོད་ནས་
བྱུང་བ་དེ་ཚོ་དངོས་འབྲེལ་རེད། ང་རང་གྱིས་དན་ཚོད་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠༨ ལོར་ང་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཞྱི་



63 
 

རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིདུས་ནས་བཟུང་ལྷག་དཀར་དང་འབྲེལ་བོད་མྱིས་བོད་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་དར་བ་རེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དམ་བཅའ་དེ་ག་རེ་ཡོད་ཅེ་ན། ཁྱིམ་ཚང་ནང་ཁུལ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་
སྐབས་བོད་སྐད་ལམ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་གང་ས་
གང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་པ་དང་། བོད་སྐད་གཙང་མའྱི་ཇ་ཁང་ཟེར་བའྱི་བཟོ་འད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ནང་བསྟན་སྱི་ཞུ་ཁང་དང་། 
སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཁང་ཟེར་བ་གང་ལྟར་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་རེས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཀང་གོས་ཚོགས་
ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད། མཐོ་རྱིམ་སོབ་
ཡོན་གྱི་ནང་དུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་བ་རེད། ས་མྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ང་ལ་ལམ་སང་ཞུ་
ཆོག་ཆོག་མེད། ཡྱིན་ན་ཡང་ས་མྱིག་གཏན་ཁེལ་བ་དཔེར་ན་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་དེ་རེད། དེའྱི་ནང་ས་མྱིག་
བརྒྱད་དང་། མཚམས་མཚམས་སུ་དགུ དངུལ་ལྷག་ན་དགུ དངུལ་མེད་ན་བརྒྱད་འད་བོ་ཞྱིག་འཆར་ཅན་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་ (United World College) ལ་ན་ནྱིང་ནས་ལོ་རེར་ཕྲུ་གུ་བཞྱི་ཞྱིག་ད་ལོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ནང་བྱུང་བ་རེད། ཉྱི་ཧོང་ 
(Japan) དེ་ཡང་གསར་པ་རེད། (Pestalozzi International Village Trust) ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གཉྱིས་འཆར་ཅན་
འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། མཚམས་མཚམས་དམྱིགས་བསལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་དངུལ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། གསུམ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་
དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག (Oxford) ན་ནྱིང་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་མྱི་དྲུག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་པ་
རེད། དེ་ཚོ་འཆར་ཅན་གཅྱིག་པ་འད་བྱུང་ཡས་དེ་ཚོ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག ཡྱིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཕར་ལ་གང་ཐུབ་
ཐུབ་འབྲེལ་བ་ཞུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་ཚོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་
བོད་པ་ལ་དགའ་བོ་བས་ནས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གང་འད་བས་ནས་སད་དགོས་བསམ་པ་དེ་འད་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་དེའྱི་
ཐོག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དེ་རེས་ནས་སྙང་གསེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཤྱི་རྱི་ན་སར་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཉེར་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ནས་སོབ་གྲྭ་དེ་
དང་པོ་ཚུགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་འབྲེལ་བས་ཏེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་རྟོགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་
པ་རེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་སོང་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཐེ་ཇུས་དང་། བཀོད་ཁབ་
སོགས་གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་ང་འདྱིར་བསེབས་ནས་ལོ་ལྔ་ཕྱིན་སོང་། དམྱིགས་བསལ་དེའྱི་སྐབས་སུ་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ལ་དྭགས་སོགས་སུ་འགོ་སྐབས་ཞོར་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་
ང་ཚོས་གཟྱིགས་རྟོགས་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་འཆར་ཅན་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་རེད་ལྟ་
དགོས་འདུག་བསམ་པ་དེ་འདའྱི་འགན་ཁུར་སེབས་རོགས་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སེལ་ཀོབ་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ད་ལོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་དཔེ་སོ་བོ་བྱུང་འདུག དེ་ད་ལྟ་དྱི་
བ་དྱིས་ལན་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་ Economic སང་ལ་ཁོང་ཚོ་སོ་བོ་བྱུང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། 
དགེ་རྒན་མེད་པ་དེ་བོད་རྱིགས་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོང་ནས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན། དགེ་རྒན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལའང་ཡོད། ང་ཚོས་ཉྱིན་ལྟར་ངག་ཐོག་ནས་
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བཤད་པ་གཅྱིག་པོ་མ་ཡྱིན་པར། ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཞག་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཞག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཐབས་ཤེས་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དགེ་རྒན་དེ་འད་ཚུར་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ར་བའྱི་ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་
ཡྱིག་རྒྱུགས་རན་གབས་ཡོད་དུས། ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་སྟངས་སྐོར་ལ་ཟབ་ཁྲྱིད་ཅྱིག་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་དགེ་རྒན་གཡས་གཡོན་ག་བ་ནས་བཙལ་དགོས་ནའང་རེད། གསོལ་ཕོགས་དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ལས་
འཆར་གྱི་ཁོངས་ནས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཁོངས་ནས་བོད་ཁྱིམ་དགེ་རྒན་དེ་འད་སེལ་ཀོབ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་
སོབ་ཁྲྱིད་བེད་དུ་ཕེབས་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བུ་ཕྲུག་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་
སོང་། ལས་བསོམས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དེ་ཚོ་དག་སེད་བྱུང་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་ཏོག་ཙམ་
གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་དོ་སྣང་བེད་དགོས་པ་དེ་འད་ཏན་ཏན་རེད་ཅེས་ངོས་ལེན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སམ་བོ་ཊའྱི་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་སྐོར་ཟུར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་
ཀང་དེའྱི་སྐོར་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤེས་མ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རེས་སུ་ཟུར་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དཔེ་མཛོད་ཀྱི་འཆར་
གཞྱི་དེ་ག་རང་ཡོད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ནས་དེའྱི་ཐད་ ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པ་རེད། དཔེ་
མཛོད་ཟེར་བ་དེས་དེབ་གཅྱིག་པུ་ཉར་བ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོང་
བརྡར་ཧ་ཅང་སད་རྒྱུ་འདུག དེ་སད་ནས་དཔེ་མཛོད་ནང་ལ་ཡོང་མཁན་ཚོར་ཀོག་རྒྱུར་དགའ་མོས་བེད་འཇུག་པ་དང་། གོམས་
གཤྱིས་འཇགས་སུ་འཇུག་པ་སོགས་ཀྱི་སང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ནང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་རེད། དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཡོད་
པ་རེད། ང་ཚོས་དངུལ་ཅུང་ཙམ་ཕུལ་ནས། མྱི་མང་ནང་ལའང་དེབ་ཀོག་རྒྱུ་སོགས་དོ་སྣང་བསེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ག་ལེར་ག་
ལེར་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལ་དྭགས་ནང་ལ་ཁ་སང་
ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རེད་དེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ཞུས་པ་རེད། ད་དུང་མོན་གོ་དུ་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཀོ་ལེ་གལ་ལ་སེར་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་རོགས་གནང་སྟེ་གཅྱིག་ཡོད་ས་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་དེབ་ཀྱི་ཕག་རོགས་ག་རེ་གནང་དགོས་ན། ལས་འཆར་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཕག་རོགས་གང་གནང་དགོས་
མྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགེ་རྒན་ཤེས་ཚད་སྐོར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
བཀའ་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དགེ་རྒན་གྱི་ཤེས་ཚད་མེད་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག བར་ལམ་ང་ཚོས་དགེ་རྒན་གྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་སྟངས་དེ། དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་། ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་མཐོན་པོ་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། བོད་ཡྱིག་གྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡག་པོ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་ཤུགས་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་། སོབ་ཁྲྱིད་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་
རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སེལ་བ་རེད། དེར་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་མཉེས་པོ་གནང་སྟེ། བར་ལམ་
ནས་དགེ་རྒན་ ༣༠༠།༤༠༠ འཛུལ་ཞུགས་བས་ཏེ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་སོབ་ཁག་ནང་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་གནང་
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དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། དེར་ཏན་ཏན་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སམ་བོ་ཊའྱི་དགེ་རྒན་ལས་བེད་གཏན་འཇགས་ཡྱིན་
མྱིན་ཟེར་བ་དེ། ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤེས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་སམ་བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་
ཚོགས་པ་ནས་རྱིས་བངས་པའྱི་དགེ་རྒན་ཁག་ཅྱིག་སྔོན་མ་ནས་གཏན་འཇགས་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་བར་ལམ་བོད་
སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ག་ཕོགས་སད་རྒྱུ་དེའྱི་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་མ་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས། ལས་འགུལ་དེ་
གཏན་འཇགས་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་གས་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ས་གནས་ག་བར་གནས་མྱིན་དེ་
གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོའ་ིཆ་རྐྱེན་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོར་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་དགོས་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་མ་བན་ཚོའྱི་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་རེད། ག་ཕོགས་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། སམ་བོ་ཊའྱི་དགེ་རྒན་ལས་བེད་ ༣༠༠ ཞྱིག་ལ་ལོ་ལྟར་ག་ཕོགས་ཚང་མ་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཟུར་དུ་ཡོང་ས་ནྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། 
རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོར་ཕོགས་དང་། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་བན་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཕ་
མའྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགན་ཁུར་ནས་དེ་འད་བཙལ་
ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་རྱིགས་དེར་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་གནང་ན་མ་གཏོགས། ཁག་པོ་ཆགས་ས་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སོ་སོའ་ིཞུ་རྒྱུ་དེ་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ཏུ། ཐ་སྙད་གསར་བསྱིགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེའང་རབ་དང་རྱིམ་པ་གོ་རྱིམ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་སེལ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་དེ་རྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཐ་སྙད་གསར་པ་དེ་ཡང་བའྱི་རེས་སུ་བ་མོ་སེས་པ་ནང་བཞྱིན། ཐ་སྙད་གསར་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འད་བའྱི་ཤན་ཞུགས་ཟེར་ནའང་འདྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་མང་པོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེའྱི་ཐོག་ལ་སེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། 
ང་ཚོ་སྐད་དང་ཡྱི་གེ་རྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་གངས་ཉུང་མྱི་
རྱིགས་འདྱི་བརླག་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་འདྱི་སྐད་རྱིགས་གཞན་གྱི་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
ནང་སེབས་ཡོང་དུས། སོ་སོས་ཕ་སྐད་རྒྱག་དགོས་ནའང་འད། མ་ཡྱིག་འཇོག་དགོས་ནའང་འད། འདྱི་ཚེ་སོག་གྱི་ཐོག་ལ་ཉེན་
ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
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ཀང་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ། ང་རང་ཚོ་མ་འོངས་པ་ཟེར་དགོས་ནའང་འད། མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་མ་འོངས་པ། མྱི་
རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་སོན་ར་གཅྱིག་ལ་བསམ་གཞྱིགས་བཏང་སྟེ། འགོ་གོན་ཡང་བཏང། མཁས་དབང་མང་པོའང་གདན་ཞུས་བས་
ཏེ་སོབ་སྟོན་ཡང་གནང། དེ་ནས་ཟུར་འཛུགས་ཀྱི་སེ་ཚན་མང་པོ་ཡང་གོ་སྱིག་བས་རེས་རྣམ་པ་ཚོས་དཀའ་ལས་མང་པོ་རྒྱག་
གྱི་ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡང་ལྷག་བསམ་གཙང་མའྱི་སོ་ནས་དེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ཁར། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་
ཤུགས་ཀང་སྔར་ལས་ལྷག་པ་དང་ད་དུང་ཡང་མཁས་དབང་མང་པོ་གདན་ཞུ་བེད་དགོས་པ། ཆེད་ལས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་མྱི་སྣ་ཡང་གང་མང་མང་བསྡུ་རུབ་བས་ན། ང་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ས་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ང་ཚོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་གསུང་ཆོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་གསར་འབོར་མང་པོ་སེབས་ཡོང་བའྱི་གནས་
སྐབས་སུ། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་མྱི་ལའང་སྐད་བསྒྱུར་བཙུགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དཀལ་ངལ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐུག་ས་གང་རེད་ཟེར་ན། ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞྱིག་གཅྱིག་གྱུར་མ་
བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གནས་སྟངས་གཞན་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་
ཐ་སྙད་གསར་པ་དེ་འད་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་པ་ཚོ་སོ་སོའ་ིཚོར་སྣང་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པ། དེ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་པ་གཅྱིག་
གྱིས་གཅྱིག་ལ་བཀའ་ཕབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པ། དེ་ཡང་གོ་རྱིམ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་བསམ་གཞྱིགས་རྣམ་དག་ཅྱིག་བཏང་
ནས་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚད་ལྡན་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ཟེར་དགོས་ནའང་འད། མདོར་ན་མདོ་
དབུས་ཁམས་གསུམ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ཚང་མས་བསྔགས་བརོད་ཐོབ་ས་གཅྱིག་བསྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིས་
སུ་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བང་རྱིམ་བསྱིགས་ནས་འགོ་གོན་མང་པོ་གཏོང་རྒྱུ་ལའང་། འབྲས་བུ་ཡག་པོ་གཅྱིག་དང་མ་
འོངས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་བེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
འད་ཡྱིན་སྟབས་རོམ་སྱིག་མྱི་སྣ་རྣམ་པའྱི་ངོས་ནས་མདུན་རྒྱབ་ལའང་བསམ་བོ་བཏང། གཡས་གཡོན་ཚང་མ་ལ་བསམ་བོ་
བཏང་ནས་མྱིག་ཆེ་ཆེ་ཕེ། རྣ་བ་ཀོང་ཀོང་ཕེ་ནས་ཐ་སྙད་གསར་བསྱིག་བེད་དགོས་པ་ནྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་
གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཕེབས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། འཕོས་དེ་གསུང་
རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་
ཡང་ང་ཚོ་བོད་སྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོ་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པའྱི་རྱི་བོ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་བེད་པའྱི་ནུས་
པ་དེ་ཡང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། ཐ་སྙད་གསར་སྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་
ཡང་ཐ་སྙད་གསར་སྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་སེལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། མགོ་ལས་རྣམ་པ་ཡང་དབུ་ཞུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གང་འད་ཞྱིག་
འགྱིག་འདུག གང་འད་ཞྱིག་མྱི་འགྱིག་པ་འདུག་ཅེས་དབེ་བ་ཕེས་ཏེ། འགྱིག་པ་དེ་གཡས་ཕོགས་སུ་བཞག མ་འགྱིག་པ་དེ་
གཡོན་དུབཞག་ནས་དེ་ཐོག་ཏུ་ཞྱིབ་བསྡུར་བས་ཏེ་ཐ་སྙད་སྱིག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་
འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་ལ་གང་བསམ་པ་རེད་ཟེར་ན། ཐ་སྙད་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་རེད་ཟེར་བའྱི་ཚོར་སྣང་དེ་ཡང་སེས་སྱིད་
པ་རེད། འོན་ཏེ་ང་ཚོ་སྐལ་བ་བཟང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཐ་སྙད་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་
རེད། སྔོན་གྱི་མཁན་སོབ་ཆོས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཞལ་འཛོམས་པའྱི་སྐབས། སོབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་འཛོམས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཐ་སྙད་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཉྱི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། མྱིང་གྱི་
རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དེ་རྱིང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་གསུང་ལྟར། དུས་སྙྱིགས་མ་ཟེར་བ་བཞྱིན་དུ་
ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཛ་དག་དེ་འད་ཞྱིག་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐ་སྙད་དེ་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག ཐ་སྙད་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ནུས་
ཤུགས་དེ་ཡང་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་དང་རྱི་བོ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལུས་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གནད་དོན་གཅྱིག་འདུག རེད་མ་
གཏོགས་དེའྱི་ནང་ང་ཚོ་སོ་སོའ་ིཚོར་སྣང་དང་གཞན་གྱི་དབང་གྱུར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་སྐད་
ཡྱིག་ཁ་བྲལ་དུ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡང་མེད་པ་མ་རེད། དེ་སྔ་ཡང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ན། ཐ་སྙད་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་མང་པོ་སེལ་མཁན། དཔེར་ན། གསོག་སར་སོབ་གྲྭ་ཁོང་ཚོས་ཡང་ལས་རྱིམ་མང་པོ་སེལ་རེད། དེ་མ་
ཟད་གསོལ་རས་བ་དགའ་ཡང་མང་པོ་སད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང། བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྐབས་དེར་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་སོབ་ཡྱིན་ནའང་འད། སོབ་
གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་ཞུགས་བས་ཏེ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། རྒྱབ་སོར་བེད་ཅྱིང་འགན་བསྡུར་བས་ནས་ཁོ་
རང་ཚོ་གོ་རྱིམ་རྱིམ་པ་ཅན་གྱི་གསོལ་རས་ཀང་བངས། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་དེ་ང་རང་ཚོ་
བོད་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ལ་སོགས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་འདྱི་ང་ཚོ་གཞོན་སེས་མྱི་
རབས་ཚང་མའྱི་འགན་གཅྱིག་རེད། འདྱི་ཡང་དྱི་བ་མྱིན། གསལ་འདེབས་ཟེར་དགོས་ནའང་འད་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་
ཡོད། ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་སེ་ཚན་ ༼ཁ༽ པའྱི་ནང་ལ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སེལ་འཆར་ཟེར་བའྱི་འདྱིའྱི་
ཐད་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིདགོངས་པ་བཀལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོས་མེད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ལའང་ངེས་དོན་དང་དང་བདེན་དབེ་བ་མང་པོ་འབེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརྟེན། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་
འགེམས་སེལ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། གསལ་བཤད་བེད་དགོས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་དོན་
གྱི་བདག་པོའ་ིདགོངས་ཚུལ་དགོངས་པ་འདྱི་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱི་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་དེ་འད་སེལ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐོག་མ་གསུང་སའྱི་ཡུལ་དང་། གནས། གང་ཟག་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་བཞྱིན་ཆགས་ཡོད་པ་
མ་རེད། འདྱི་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོ་ལ་ལས་འགུལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་དགག་བ་དང་དགོས་
པ་གཉྱིས་ལས་དགག་བ་ཆེ་བ་མཐོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དགོས་པ་ཆེ་བ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཞེ་ན། གལ་
སྱིད་དེ་འད་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོ་སྔོན་མ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུས་ན། (Secular 
Ethics) ཟེར་བ་དེ་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་མུ་མཐུད་དེ་
འཛིན་སོང་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གང་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། སྔོན་མ་འད་ཡྱིན་ན་འདས་
པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། ཀད་པའྱི་ནང་ལ་བམས་དང་སྙྱིང་རེ། ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་
མ་འགྱིགས་རུང་འགྱིགས་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་གཞོན་སེས་ཡྱིན་ནའང་འད། རྒན་པ་
ཡྱིན་ནའང་འད། ཀད་པའྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཞག་རྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཇེ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་རེད། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་
ཚོ་ལ་སྐུལ་འདེད་བེད་རྒྱུ་ཇེ་མང་ནས་མང་དུ་ཡོང་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་ཆེ་ཞྱིང། ཁད་པར་དུ་ད་ལྟ་ (Secular 
Ethics) ཟེར་བ་འདྱི་དང་ (Beyond Religion) ཟེར་བ་དེ་ཚོའྱི་ཤན་ཞུགས་མྱིན་ནམ་སྙམ་ནས་ང་རང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་
སེམས་འཚབ་ཡོད། དེང་སང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། འཕལ་དུ་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིགསུང་བསྒྱུར་
ཡྱིན་པ་བསྱིགས་ཡོང་སྐབས་ཁོང་གྱི་གསུང་བསྒྱུར་ཡྱིན་པ་གང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་མྱི་རེད་ཟེར་བ་འད། དེ་འད་ཞྱིག་ཀད་པའྱི་
ནང་སེབས་ཟྱིན་རེས། དེ་ནང་བཞྱིན་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ལྟ་
སྟངས་མྱི་འད་བ་སེབས་པ་དེ། ཀད་པའྱི་ནང་དང་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཞག་རྱི་འདྱི་ཇེ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་
རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བ་དེ་༸སབས་མགོན་མགོན་དོན་གྱི་བདག་
པོས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་རྣམས་ལ་བསགས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་གསུངས་པ་
ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན། མ་འོངས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ངེས་རེད་དེ། ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དེ་
ཙམ་དགོས་མཁོ་མྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་ང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་མཁན་གས་ ཤྱིག་ཡྱིན། 
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དེ་ནས་ཨ་ཁུ་ཕག་པའྱི་སྐོར་མང་པོ་གསུངས་སོང། མང་པོ་དེ་ཙམ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་དེ་ལས་ཡག་བ་བོད་
ཀྱི་འདོགས་ཁྱི་དང་གཙོད་ཟེར་བ་དེ་དངོས་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་དཔག་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དེ་ཚོ་ལ་མ་འོངས་
པ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགེམས་སེལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག 

དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཐེབས་སེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Pen Drive) ཤོང་ཚད་ ༣༢ ཅན་
དང་། འོད་སེར་དང་མང་པོ་ཞྱིག་འགེམས་སེལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ང་ཡང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་ནང་
ཡོད་སྟབས་དེ་ཚོ་གཏན་ནས་མཐོང་མ་བྱུང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་དང་། དགེ་ཆེ་མཆོག་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ནང་གཅྱིག་པུ་འཇོག་
རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན། དགེ་སོབ་ཚང་མས་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དམ་གང་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་
གྱི་ལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་མ་མཐོང་མ་གོ་བ་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་རྒྱུན་ལྡན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་
ནང་བསད་དུས་དེ་འདའྱི་མཐེབ་སེར་ཤོང་ཚད་ ༣༢ ཅན་པ་དང་། འོད་སེར་བཀམ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐོང་མ་སོང། དེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང། 

ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ ༼ཇ༽ བ་དགའ་གསོལ་རས་སོད་རྒྱུ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གསུངས་འདུག དེ་ཚོ་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་
སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་སོ་སོའ་ིབོ་རྱིག་ལ་དཔག་སྟེ་བརྒྱ་ཆ་ལོན་ཡོད་སྟབས། བ་དགའ་རྣམས་སད་དགོས་པ་འདྱི་འོས་ཤྱིང་འཚམས་
པ་རེད། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་འགོ་ལུགས་ཀང་རེད་དེ། ངའྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ལ་གཞན་གང་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། སོབ་གྲྭ་གང་ཡང་
རུང་བའྱི་ནང་ནས་རེ་ཕུད་ཀྱི་སོབ་མ་མང་པོ་འདོན་གྱི་ཡོད་ན། སོབ་གྲྭ་དེ་ལའང་བ་དགའ་རྣམ་གཞག་སད། སོབ་གྲྭ་དེ་ཡྱི་ཁོར་
ཡུག་གྱི་གཙང་བཟོ་ཡོད་མེད། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ན་ཚ་མ་ཡོང་བའྱི་གཙང་མ་དེ་འད་ཡོད་ན། སོབ་གྲྭ་དེ་ལའང་གཟེངས་རྟགས་
ཤྱིག་སད་ཀྱི་ཡོད་ན། དགེ་རྒན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་སོར་རྒྱུའྱི་ཐད་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ང་ལ་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་མ་གཏོགས། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་གཟེངས་བསྟོད་སད་གཅྱིག་གཅྱིག་བེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཙམ་
ཞྱིག་ཕྲུ་གུ་ཁོ་རང་སེར་ལ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྲུ་གུ་བྱིངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ལྟ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉག་ཕ་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཆགས་
མེད་དམ། དེར་བརྟེན་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་དོན་ཆེ་མྱིན་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་ཕྲུ་གུ་
ཡག་པོ་ཆགས་ན་སོབ་གྲྭ་དེ་ནས་རེད་ཟེར་བ་དང་། སོབ་གྲྭ་ལའང་གཟེངས་རྟགས་སད་ཐུབ་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་ས་རེད་
བསམ་པ་དན་གྱི་ཡོད། 

དེ་ནང་བཞྱིན་ནང་གསེས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་གཟུགས་དང་། རོམ་དེ་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ། 
གསོལ་རས་སད། བ་དགའ་ཨང་དང་པོར་སོར་མོ་ ༥༠༠ རེད། གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ལག་ཟ་ཐེངས་གཅྱིག་རེད། དེར་
བརྟེན་ངས་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ལ་ངའྱི་རེ་འདོད་འདྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རྣམ་པའྱི་དེང་སང།  ད་ལྟ་ 
(England) ལ་བཞུགས་བཞྱིན་པའྱི་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ལས་ཀ་
ལས་མཁན་ Labour རེད། ར་གཏུབ་དེ་འད་བེད་མཁན་རེད། ཁོས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་དེང་སང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ལྟ་ལས་
རྱིམ་གཉྱིས་པ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་བྱིངས་ནང་ནས་ཨང་དང་གཉྱིས་བངས་ནས། ཨང་དང་པོ་ལ་རྔན་པ་ཧྱིན་སོར་ 
༡༥༠༠༠ སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨང་གཉྱིས་པར་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠ སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨང་གསུམ་པར་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠༠ 
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སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོབ་གྲྭ་བྱིངས་ནས་བདམས་ཏེ་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་རང་གྱི་ནང་ནས་ཨང་དང་
གཉྱིས་ཡོད་ན་ཡང། དེ་ལ་ཡང་ཨང་དང་པོར་ ༡༥༠༠ གཉྱིས་པར་ ༡༠༠༠ གསུམ་པར་ ༥༠༠ ལས་འགུལ་དེ་འད་སེལ་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གྱི་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དེར་ཨང་དང་པོ་ལ་ ༡༥༠༠༠ མ་ཟད་
དེའྱི་སྟེང་དུ་ལྡྱི་ལྱིར་བཞུགས་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་ཡོད་ངས་མཚན་དན་མ་བྱུང་། ཁོ་རང་གྱིས་དང་དུ་བངས་ནས་ཨང་དང་པོ་ལེན་
མཁན་དང་། བརྒྱ་ཆ་ལེན་མཁན་ལ་གསོལ་རས་དངུལ་དེའྱི་ཐོག་ཏུ་བོད་ཆས་སྟོད་ཐུང་རེ་རེ་སད་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བཞྱིན་
པ་རེད། དེར་བརྟེན། དེ་ཚོ་ལའང་ང་ཚོས་སོར་རྒྱག་རྒྱུ་དང་རོགས་པ་དངོས་སུ་བེད་དགོས་པ་འད། རོགས་པ་བེད་ཟེར་དུས་ཕ་
ལ་དཔལ་འབོར་སད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་འདུག་ཟེར་བའྱི་བསྟོད་ར་བཏང་ན། མཁས་པ་ལ་འདྱི་རད་
དང་། །གསོན་པོ་ལ་གནོན་ཤུགས། གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དེ་ཚོ་ལ་ཏོག་ཙམ་དན་གསོ་དང་རྒྱབ་སོར་གྱི་རྣམ་པ་བས་པ་ཡྱིན་
ན། དེ་ཚོ་ཡང་སེམས་ཤུགས་འཕར་གྱི་འདུག་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག 

ཐ་སྙད་སྐོར་དེ་བཀུར་འོས་མང་པོས་ཞུས་སོང། ངས་སྱིར་བཏང་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞུ་ཡྱི་མེད། བསར་ལྡབ་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། 
ངས་རེ་བསྐུལ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་ནས་མཁས་དབང་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བོ་གོས་གཙོས་པའྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གྱི་མཁས་དབང་གདན་འཛོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐ་སྙད་གསར་བསྐྲུན་མང་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཀྱི་འདུག བོད་ལོངས་སོབ་གྲྭས་ཀང་བེད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་
ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་ལས་འཆར་སོང་རེས་བས་ཏེ་གཏན་འབེབས་སྱི་ཡོངས་ཕྱིན་སོང་ན། དེ་ལས་འཆར་སོང་དགོས་
ས་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ནས་གཏན་འབེབས་དེ་བེད་ན་ང་ཚོས་ཁ་གཏད་བཟོས་པའྱི་བཟོ་འད་བས་ཏེ་ཡང་གཏན་འབེབས་
གཅྱིག་བས། ཡང་བོད་ལོངས་སོབ་གྲྭས་ཀང་གཏན་འབེབས་གཅྱིག་བས། དེར་བརྟེན་ཐ་སྙད་ཡོངས་རོགས་གཅྱིག་གྱུར་མྱི་ཡོང་
བ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་གསུངས་ཟྱིན་སོང། སོང་ཙང་ང་ཚོས་ལས་འཆར་གང་ཡོད་རུང་ཕན་ཚུན་ལས་འཆར་གེང་སོང་
བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་ས་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ནས་བཏོན་པ་དེ་ཡང་ལས་འཆར་མ་བསངས། 
དེ་འད་བས་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག 

སོབ་ཡོན་སྐོར་ཏོག་ཙམ་ཞུ་ན་བསམས་སོང། སོབ་ཡོན་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་རབས་དང་རྱིམ་པ་འདུག 
དཔེར་ན། དེང་སང་གསར་པ་འད་ཡྱིན་ས་རེད། སན་ཞབས་ལ་འགོ་མཁན་དེ་ཚོས་ཡྱིག་རྒྱུགས་རེ་རེ་གཏོང་སྐབས་ད་ལོ་སོབ་
ཡོན་ ༧༠༠༠༠ ཐམ་པ་རེད་འདུག རོགས་སོར་གང་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། འདྱི་ ༥༠༠༠༠ མ་གཏོགས་མེད་པ་འད། 
དེ་ཐོག་ལ་ལྷག་མ་དེ་ཕྲུ་གུ་དོ་བདག་ནས་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་སྟབས། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། ཁད་
པར་དུ་མཐོ་སོབ་དེའྱི་ནང་འགོ་དགོས་སྟབས། ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་སོབ་ཡོན་སད་དགོས་པ་འད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་འདྱི་ནས་སོབ་
ཡོན་སྔོན་ལ་སད་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། མར་ནས་བརྒྱ་ཆ་བངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལ་དཔག་ནས་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེར་
བརྟེན། ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་རེས་སུ་མ་གཏོགས་སེབ་ཀྱི་མེད་པ་འད། དེའྱི་བར་ལ་དངུལ་དེ་སྐོར་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག དེ་ཚོ་ལའང་རོགས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལན་འདེབས་འདྱིའྱི་ནང་། ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པར་གཅྱིག་གསུངས་འདུག བོད་ཀྱི་ངོ་
བོ་མཚོན་པའྱི་དེབ་ཅྱིག་དཔར་བསྐྲུན་བཟོས་ཡོད་གསུངས་འདུག ཚིག་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག བོད་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་ཟེར་བ་དེ་འདས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་
བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་ཐུབ་པའྱི་དེབ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། མ་འོངས་པར་དེབ་དེ་འད་བའྱི་ནང་ལ་མཚན་ཉྱིད་ཚང་ཐུབ་ཡོད་དང་མེད། གལ་སྱིད་ལྟ་བདེ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་
ལའང་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང། ང་རང་ཡང་ལྟ་འདོད་ཡོད། ཚིགས་བྲྱི་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་
ངོ་བོ་ཟེར་བ་དེ་གང་འད་རེད། བོད་མྱི་རེད། རམ་པ་ཟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཡྱིག་སང་གྱི་རེད། དེ་ལྟ་བུ་ལ་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས། དུས་གསུམ་གྱི་ངོ་
བོ་མཚོན་ཐུབ་མཁན་གྱི་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་ལབ་དགོས་པ་ཡྱིན་སྟབས། དེབ་དེ་གང་འད་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་ལྟ་བདེ་པོ་ཡོད་ཚེ། ང་
ཚོ་མྱི་རེ་ངོ་རེ་ལ་རེ་རེ་འབུལ་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་
ལྷག་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ་སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུད་ལ་བསྡུ་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་
ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་སྟེ། དུས་ཚོད་མྱི་འདུག 

ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་མཐའ་མ་ནང་གསེས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ། དུས་ཆེན་སྲུང་བརྱིའྱི་སྐོར་མང་པོ་ཞུས་འདུག ང་བཙན་
བོལ་ལ་སེབས་ནས་ལོ་ ༢༠ ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བརྱི་སྲུང་བས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས། ང་རང་ཚོ་བོད་
ཀྱི་མཁས་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་དང་། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་མཁས་པ་བརྱི་སྲུང་བེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཉྱིན་མོའ་ིསྐར་མ་ལས་ཉུང་བ་འདུག 
དགེ་རྒན་ཉྱིན་མོ་ཡྱིན་ནའང་འད། དུས་ཆེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ང་རང་ཚོ་རང་ཁོངས་ཀྱི་མཁས་དབང་དང་། མཁས་པ་དེ་ཚོ་
བརྱི་སྲུང་དེ་ཙམ་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། དགེ་རྒན་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར། རྒྱ་གར་
ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་གཅྱིག་གྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་གྱི་ཉྱིན་མོ་བརྱི་སྲུང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ཡྱིན་ན་རྒྱ་མྱི་
གཅྱིག་གྱི་ཉྱིན་མོ་བརྱི་སྲུང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་འདྱི་ན་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས། ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་
མའྱི་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་བརྱི་སྲུང་བེད་རྒྱུ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ། བསམ་བོ་དེ་འད་མེད་
དམ། ཡོད་ན་ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དེང་སང་ཕྲུ་གུ་ཚོས་དེ་རྱིང་དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་རེད། དགེ་རྒན་སུ་རེད་དམ་ཞེས་སྐབས། ལམ་
སེང་རྒྱ་གར་གྱི་མྱིང་འདོན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱིང་འདོན་རྒྱུ་མྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ི
མཛད་འཕྱིན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིཉྱིན་དེ་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་ཉྱིན་མོ་ཞེས་བརྱི་སྲུང་བས་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག དེ་དང་འབྲེལ་གང་ལྟར་ཡང་། དགེ་རྒན་ཉྱིན་མོ་ཟེར་བ་དེ་གཞན་གྱི་ལྷ་ལག་དང་འདེ་ལག་བཅུག་མྱི་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་མཁས་དབང་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཆེན་བརྱི་སྲུང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལགས་སོ། ཚང་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། མཐའ་མ་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཞུ་དགོས་ལབ་ན། 
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ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་རེ་ངོ་རེ་ནས་ཡར་ལང་སྐབས། ཡར་ལང་མཁན་དེ་ཚོ་ཡང་
དོགས་འདྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཀག་ཀག་ངང་ནས་དུས་ཚོད་འཕོ་བརླག་ཆེད་དུ་ལང་གྱི་མེད། 
ཡྱིན་ནའང། སྐར་མ་བཅུ་མ་གཏོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གོང་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཀང་མང་པོ་བཏོན་སོང། དུས་
ཚོད་གཅྱིག་བེད་དགོས། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ལྷག་འདུག མ་འོངས་པ་འདྱི་ནས་ལྷག་མ་དགོས་ཤྱིང། བཤད་མ་དགོས་པར་ངས་
ལག་པ་ཇྱི་ཙམ་བརྐྱངས་རུང་། ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་ལ་བཀག་སོང། གོ་སྐབས་ཐོབ་མ་བྱུང། མ་འོངས་པར་ཉྱི་མ་བཅུ་ཟེར་
ནའང་འད། ད་ལྟ་དགུ་མ་གཏོགས་མེད་པ་འདྱི་ཉུང་དག་གྱི་འདུག ཉྱི་མ་བཅོ་ལྔ་མ་བཞག་རུང་། བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞྱི་འཇོགས་
རོགས་གནང། དེ་ཡྱིན་སྟབས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདོགས་པ་རྣམ་རྟོག་གང་ཡོད་ནའང། སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བགོ་གེང་བེད་ཐུབ་
ཀྱི་རེད། འདྱི་ལ་ཡར་ལངས་ནས་འདྱི་མཁན་ཚང་མ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། རྣམ་རྟོག་དེ་ཡང་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། བཙིར་རྒྱུ་འད་ར་བ་རང་ནས་མེད། དེར་བརྟེན་དེ་རྱིང་ལག་གཉྱིས་མཐལ་མོ་སར་
ནས་མ་འོངས་པར་ཉྱི་མ་མང་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་ངོས་ ༢ པ། ནང་གསེས་ ༢ པ། 
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཟེར་བ་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་དན་སོང། དེ་མ་ཞུས་སྔོན་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། 
དེ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཡང། གང་ཟག་སེར་གྱི་ནང་ལ་ལས་བསོམས་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཙམ་མྱིན་པར། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་བསད་སའྱི་ས་གནས་ལ་ཁ་སང་འདྱིར་མ་ཡོང་སྔོན་ལ། ར་བའྱི་སོ་སོ་མྱི་
མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁྲྱིམས་མཐུན་ལས་ཁུངས་དང་། སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ལ་ཐེངས་རེ་རེ་བཅར་
གྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དབུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང་། བདེ་སྡུག་ཞུས་པ་དེ་ཡང་འགག་བསད་པ་ཡོད་པ། ང་ཚོ་མྱི་
མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་གང་འདུག་ཟེར་ནས་ཡར་མ་ཡོང་སྔོན་ནས་ཁྲྱིམས་མཐུན་
འཛིན་སོང་ལས་ཁང་། སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད། བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱིའྱི་ངོས་ལ་
དང། སོབ་གྲྭ་ཚུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐོར་བ་གཅྱིག་བརྒྱབས། དགེ་རྒན་ཆ་ཚང་ལ་འབྲེལ་ལམ་ཞྱིག་མཐུད་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེར་
ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཁ་གཅྱིག་གགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ ་མེད། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འཇོག་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་སོབ་སྱི་གཅྱིག་གྱིས་འགན་ཡར་བསམ་འདོན་བེད་མ་དགོས་པར། 
ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་སྐབས་རེ་མར་ལམ་སྟོན་གནང་སྟེ།  དེ་འདའྱི་ཟུར་དུ་གནང་གྱི་ཡོད། 
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འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སཾ་བོ་ཊའྱི་
སོབ་གྲྭ་ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བར་དུ་འགོ་ས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྱིས་བངས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེར་བརྟེན། 
མ་འོངས་པ་ལ་བོད་ཁྱིམ་དང་། (Gopalpur) དེ་ཚོ་ལ་གཏང་དགོས་ས་མ་རེད། ས་གནས་རང་ལ་འདྱི་ཁུངས་འཁོལ་འགོ་ས་
རེད་ཟེར་བ་འདྱི་གང་ལྟར་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བེད་སོ་བཞྱིན་པའྱི་སཾ་བོ་ཊའྱི་ལས་དོན་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་
ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མང་ཚོགས་ཚོས་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་མྱིང་ཐོབ་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན། མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་
རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་པར་དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་སྟབས། གོང་འཕེལ་གཏོང་
རོགས་གནང་ཟེར་འདྱི་རེ་སྐུལ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དེར། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སེལ་ཟེར་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་མྱི་ཚེར་སོབ་སོང་བེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ། སོབ་སོང་བ་ཡུལ་འདྱི་སྟོན་པ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་དེ་ཡྱིན་རུང། ང་ཚོས་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ལ་དཔད་
པ་བེད་སྐབས། དགོས་པ། དགོངས་གཞྱི། དངོས་ལ་གནོད་བེད་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དཔད་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། ང་ཚོ་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞུང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་རྟོགས་ས་པོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ཁ་ལ་བེད་སོད་གཏོང་བདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
བེད་ཀྱི་འདུག ང་ལ་མཚོན་ན་འདྱི་ཚོ་འཕལ་དུ་ཁས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཡྱིན་ནའང། 
དཔེར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐོག་མ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་སྐབས། འཁོར་ལོ་རྱིམ་པ་གསུམ་བསྐོར་ཡོད་པ་རེད། འཁོར་ལོ་
དང་པོ་སྐོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ། འཁོར་ལོ་བར་བ་སྐོར་བའྱི་སྐབས་སུ། གཞན་དབང་
ཡོངས་གྲུབ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ། ཀུན་བཏགས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་ཅེས་གདུལ་བ་ཁ་ཁ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་
བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གང་གནང་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མྱུར་དུ་དགོངས་གཞྱི་རྟོགས་པའྱི་དབང་དུ་
བཏང་ནས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོས་ཁ་ལ་འཁེར་སྟངས་ངན་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི
དགོངས་གཞྱི་ཡྱིན། དགོངས་གཞྱི་དེ་གང་ལ་དམྱིགས་ནས་གསུངས་འདུག གང་འད་རེད་འདུག ང་ཚོས་དེ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་
མྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དམའ་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དེ་ངས་སོབས་པ་ཆེན་
པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན། བཟང་སོད་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཟེར་ནའང་འད། ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་
དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུང་སའྱི་གདུལ་བ་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་
གསུང་སའྱི་གདུལ་བ་དེ་ནུབ་ཕོགས་མྱི་རྱིགས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་མ་མཆྱིས། ཆོས་ལུགས་མ་
མཆྱིས། དེ་འདའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་བཟང་སོད་ཀྱིས་ཕོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བམས་པ་བརེ་བ་ལས་བྲལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ནང་
ཆོས་ལས་བཤད་པའྱི་བམས་པ་བརེ་བ་དེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གྱིང་ཐོག་ལ་ཆོས་ལུགས་མྱི་གཅྱིག་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད། ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དཔེར་ན། ཆོལ་ཁ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁ་དབེར་མེད་ཐོག་ཡྱིན་
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ཟེར་སྐབས། ཚང་མས་ཉན་སོ་བོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བེད་
མཁན་ཞྱིག་རེད། འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་འགོ་བ་རྱིགས་དྲུག་ཚང་མའྱི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་གསོ་དང་
ཐོག་འགོ་འཛུགས་མ་ཐག་ཏུ་ནང་ཆོས་ལས་འཆད་པའྱི་བམས་པ་བརེ་བ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ར་འཕོད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དེ་འད་གཅྱིག་ངས་མཇལ་མོང་ཡོད། འཛིམ་གྱིང་གྱི་ཐོག་ཏུ་མྱི་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་
དེ་སེ་ཚན་གསུམ་ལ་བགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་གཅྱིག མྱི་ལེན་མཁན་གཅྱིག ཆོས་ལུགས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་
མཁན་གྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག དེ་ཚོ་ཡོངས་རོགས་ལ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟང་སོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་
བའྱི་བམས་པ་དང་བརེ་བ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཆོས་ལུགས་ཁས་ལེན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཆོས་ལུགས་ཁས་མྱི་ལེན་ནའང་ཆོག ཁས་
ལེན་མཁན་ནང་མཚོན་ནའང་། ཁ་ཆེ། ཡྱི་ཤུ། ཧྱིན་དྷུ། ནང་པ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང། ཚང་མར་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡྱིན། 
བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་དེབ་ ༢༤༢ བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ ༡༠༠ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། འདྱི་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་
གཞྱི་དང་མཐུན་པ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱིས་ཞན་ཆ་འདུག ནང་ཆོས་འདྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འབྲེལ་
མཐུད་འགོ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་རེད། ནང་ཆོས་ཟེར་བ་དེ་མ་ཎྱི་འདོན་པ་ཙམ་དང་། དབང་ལུང་མན་ངག་ཙམ་མ་རེད། དབང་ཞུས་པ་
ཙམ་མྱིན། བདེན་བཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངོ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ངས་མཐོང་མ་བྱུང་
ཟེར་ན་ཕལ་ཆེར་ཧམ་པ་མྱིན། དེར་བརྟེན་ར་བའྱི་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དེ་དམྱིགས་བསལ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་གསར་གཏོད་
ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་བོ་རེད་འདུག ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མྱུར་དུ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་དེ་ལ་
རུབ་བརྒྱབས། ཡང་བར་སྐབས་གཅྱིག་ལ་བཀའ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དེ་བདག་གཉེར་བས་ཏེ་འགོ་བཞྱིན་པ། འདྱི་དཔེར་ན། 
སེའུ་ཡྱིས་ཨ་ཤོམ་ཁུར་ནས་འགོ་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བས་ཏེ་དེ་གཅྱིག་ཐོབ་སྐབས་གཅྱིག་དེ་གཡུག་གྱི་གཡུག་གྱི་འགོ་བ་བཞྱིན། 
ང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངས་བསོམས་རྒྱག་ས་དེ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དེ་བོད་པའྱི་
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ནང་ཆོས་ལ་བག་ཆགས་ཇྱི་ཙམ་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་ཆོས་
ལ་བག་ཆགས་འཇོག་དགོས་པ་དེ་གཞན་སྐུལ་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ཆོས་བདག་གཉེར་བེད་མཁན་དེ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་
བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བག་ཆགས་གང་འད་ཞྱིག་འཇོག་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་ཡོད། ད་ལྟ་ཕ་མ་ཚོས་ཡ་རབས་བེད་དགོས་པ་རེད། བཟང་སོད་བེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཟེར་བ་དེ་
འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདུལ་བ་བམས་པ་བརེ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་རེད་ཟེར་བའྱི་སོབ་གསོ་དེ་འཐོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཚོ་གང་ཡང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བམས་པ་དང་བརེ་བ་ཟེར་བའྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་བ་འདྱི་ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་
ལྟ་ཚུལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ནུས་པ་འདུག དེར་བརྟེན། མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་བསར་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་
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དང་། མཁས་པ་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་མཁས་པ་དེ་ཡང་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་གསུང་ལ་དགོངས་པ་མྱི་ཚེ་དཔད་པ་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་གཞྱི་དགོངས་པ་དེ་ཚོ་བཀའ་འདྱི་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལུས་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། གཉྱིས་པ་དེར་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག 
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཟུར་སོང་གོ་སྱིག་སྐབས། སྐབས་རེ་སོབ་ཚན་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ཤེས་རྱིག་ནས་
དགེ་རྒན་འཕར་བསྐོས་ཞུ་པར་ཐབས་ཤེས་གང་ཐུབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། འདྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། གང་ལ་
ཞེ་ན། སོབ་ཚན་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ནས་དགེ་རྒན་འཕར་བསྐོས་བེད་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་འདུག དེར་བརྟེན་ང་
བསད་སའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྐབས་སུ། འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་
ཚོར་བོད་ཡྱིག་གྱི་དགེ་རྒན་མྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སོང་ཚང་མས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་
ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་སྐོར་ལ་ཤ་ཚ་དང་། དོ་སྣང་ཡོད་པའྱི་ལན་དང་དྱི་བ་སྐུར་མཁན་ཚང་མས་བརྒྱབས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་སྐབས་རེ་ང་བསད་སའྱི་ས་ཆ་དེ་ཁུག་ཁུག་ཡྱིན་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུ་ལུས་པ་མྱིན་འགོ་
བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དོ་བདག་རང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྐབས་སུ། དཀའ་ངལ་
འདྱི་ཞུ་ཡྱི་འདུག གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་གྱིས་འབྲྱིང་རྱིམ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་པའྱི་སྐབས་སུ། གནས་
ཚད་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་དེ་ཚོའྱི་གས་
འདྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་མ་ཐོས་པ་ཡྱིན་རུང་། བོད་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ཕོགས་ཟུར་དུ་སད་ཅྱིང་མ་གོ་བ་
དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་དམ། དྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག དང་པོ་དེར་གོང་དུ་ཕག་སེལ་
མང་པོས་གསུངས་སོང། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་
གནང་ཡོད་པ་རེད། འགུལ་བརན་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་སེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྒྲུང་དེབ་རེད། ཀོག་དེབ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་བསྒྱུར་གནང་འདུག དེ་ཐོག་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་མཐོ་
སོབ་ཏུ་འགོ་རྒྱུའྱི་སོབ་ཡོན་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཤྱིག་བཏང་སྟེ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་
གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉེ་ཆར་ཟླ་ ༨ པ་ལ་ཕྲུ་གུ་བཞྱི་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད། (Pestalozzi) ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་
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ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་དངོས་གནས་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་གྱི་བཟང་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་ངོས་ནས་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ལས་བེད་ཆ་ཚང་ལ་ཚད་མཐོ་བོའ ་ིབསྔགས་བརོད་དང་ཡྱི་རངས་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་བྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་འདྱིའྱི་ཐོག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དཔེ་མཛོད་འཛུགས་
བསྐྲུན་བ་རྒྱུ་རེད། ཡོད་པ་ཁག་སར་གསོ་བ་རྒྱུ་རེད། སོབ་དེབ་མཁོ་སྒྲུབ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འགོ་
ཡྱི་འདུག འདྱི་རྐྱེན་པའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་
འཛིན་གྲྭ་དམའ་རྱིམ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་རེད། ཀོག་རྒྱུ་རེད། སོད་པ་
རེད། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཕག་སེལ་མང་པོས་ཞུ་ཡྱི་འདུག སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་གནས་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ནྱི་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག བོད་ཁྱིམ་སོབ་
གྲྭ། མ་སུ་རྱི། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བའྱི་གནས་ཚད་འདྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་བ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཀའ་ངལ་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ལ། ཕྲུ་གུ་ཚོར་མཐོ་སོབ་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོ་ལ་སྐོང་རྒྱུ་དེ་འད་བེད་དགོས་ཀྱིེ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཁག་ཅྱིག་སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། ཕོ་བསོད་ལག་འཁེར་ (IC) བཟོས་མེད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ 
(RC) མེད་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ས་ཐོག་ཀྱི་ (RC) སབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་བཟོ་མཁན་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕ་མ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁོ་རང་
ཚོ་ཚང་མ་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏོག་ཙམ་དོ་ནན་པོ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ཡྱིག་ཆ་དགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་འཁེར་དགོས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཕ་མ་དང་། དགེ་རྒན། འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་དན་སྐུལ་བེད་དགོས་འདུག་བསམ་
པ་ཞྱིག་འདུག 

འདྱི་ལོ་དམྱིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ། སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་
ནས་མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཡྱིག་ཆ་ཡར་སན་འབུལ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྐབས། ཡྱིག་ཆ་མ་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་
ཕྲུག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འདྱི་ལོ་མཐོ་སོབ་ལ་འཛུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་བྱུང་སོང། བལྟས་ཡོང་སྐབས་འཛིམ་རྱིམ་
བཅུ་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ (CBSE) ནས་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་མྱིང་དང་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་དང་། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་
ཀྱི་ཡང་ (CBSE) ནས་ཕུལ་བ་འདྱི་གཉྱིས་ཏག་ཏག་མེད། ཡང་ཁ་ཤས་ (RC) དང་མ་མཐུན་པ། དེ་འད་བས་ཏེ་གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་
གཉྱིས་འདྱི་ལོ་མཐོ་སོབ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་མ་སོང། འགན་འདྱི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཕ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིཕྲུ་
གུར་བལྟ་རྟོག་བེད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིག་ཆ་གང་དང་གང་ཡོད་མེད། མཐོ་སོབ་ཏུ་འཛུལ་བའྱི་མཚམས་དེར་ད་གཟོད་ཤེས་སྟབས། 
དཀའ་ངལ་གང་འདུག་ཞུས་ན། (CBSE) མཚོན་ན་ཡྱིག་ཆ་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་
རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་འདུག ལོ་གསུམ། བཞྱི། ལྔའྱི་རེས་སུ་བཅོས་བེད་སྐབས་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཆགས་ཤྱིང། མཐོ་སོབ་ལ་མ་
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ཚུད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང། དམྱིགས་བསལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་
ནས་ཀང་ས་གནས་ས་ཐོག་སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། གཞྱིས་ཆགས་རེད། ཕ་མ་ཆ་ཚང་ལ་གང་ལྟར་སབས་བཅོལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ (RC) 
རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ (IC) རེད། དེ་དག་ངེས་པར་དུ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་གཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ལག་འཁེར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་མཐུན་པ་
བཟོ་རྒྱུ། དེ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་མཐོ་སོབ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀོད་མངགས་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་ཆེ་བར་ (Smart classes) འདུག དེར་བརྟེན་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་
ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་དང་། ཕྲུ་གུ་ཚོ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ཐད་དབྱིངས་སེབས་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ཅྱིག་ལ་འདྱི་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རྐང་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ལ་ (Smart 
classes) གཅྱིག་རེ་ངེས་པར་དུ་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་སོ། འདྱི་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཞྱིས་བཀའ་འདྱི་དང་། བསྔགས་བརོད་གནང་པ་དེ་འད་ཁག་ཅྱིག་བྱུང་
སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག  ཐ་སྙད་གཅྱིག་གྱུར་
དགོས་པའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས། ཐ་སྙད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་གཅྱིག་གྱུར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་སྐོར་དེར། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་མོས་མཐུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དེ་དངོས་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་བེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་གཏན་
འབེབས་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་བདུན་ཡོད་པ་དེའྱི་མྱིང་རེ་རེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་བོས། དེའྱི་ནང་
ལ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཆེད་མཁས་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གསུམ་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུ་འཚོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་སྟངས་དེ་གཙོ་བོ་བོད་ནང་ལ་ཐ་
སྙད་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་དག་གང་ཐུབ་ཐུབ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིད་དུས། དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་དཔེ་རྱིས་ཅན་གྱི་ཚིག་མཛོད། རྱིས་རྱིག་ཅེས་པ་ཞྱིག་བཏོན་པ་
རེད། འདྱི་གཙོ་བོ་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ཡྱིན་དུས། བུ་ཕྲུག་ཚོས་ Pocket ནང་ལ་བླུག་ནས་ཁུར་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤེས་གནང་བ་རེད། འདྱི་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་བའྱི་བར་གྱི་སོབ་མའྱི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་ཡང་
བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་བོད་ནས་ཐ་སྙད་ཐོན་ཡོད་པ་དག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཐོག་
ལ་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་མ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་
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གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་རང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་ཐ་སྙད་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ཁ་ཤས་ལ་འདྱི་
འདའྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབྱིན་ཇྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Insurance ཞེས་པའྱི་
ཐ་སྙད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ནས་དེ་ལ་ཉེན་སྲུང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ནས་དེ་ལ་འགན་བཅོལ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་རྱིགས་དེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཆོག་པ་ཡྱིན་དུས། གཉྱིས་ཀ་བཞག་སྟེ་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་དེ་འད་བྱུང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་འཆར་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། སྔོན་མ་ཡྱིན་
ན་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དེབ་གཉྱིས་འདོན་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ནས་བཟུང་ལོ་རེའྱི་ནང་ལ་དེབ་གསུམ་འདོན་
ཐུབ་པར་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་དང་། འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལ། ད་ལྟ་བར་དེབ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་བཏོན་མེད་དམ་ཞེས་
གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་སྔ་བར་དུ་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་དེབ་དགུ་ཙམ་དཔར་སྐྲུན་འགེམ་སེལ་བས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅུ་པ་དེ་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཅུང་ཙམ་འགོར་ནས་ལྷག་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། 
སྱིར་བཏང་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་འཆར་དེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཚང་
མས་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟེ་འགན་ཁུར་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མདོ་
དབུས་ཁམས་གསུམ་བར་གྱི་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ངས་ག་རེ་དན་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་
ལོ་རྒན་པ་ཚོས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གྱི་ཕ་མ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་དེབ་ཁག་ནང་ནས་ཐ་སྙད་གསར་པ་ཐོན་པ་དེ་ཚོ་
ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་བུ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་གོ་བརྡ་མ་འཕོད་པ་དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱི་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ག་རེ་རེད་
ཅེ་ན། ང་ཕར་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ལ་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་འདྱིར་སོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་། དེ་ནས་བུ་
ཕྲུག་དེ་གུང་སེང་ལ་ཕ་མས་ཕར་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ། གནམ་ཐང་ལ་བསེབས་པ་རེད་ཟེར། གནམ་ཐང་ལ་འབོར་བ་དང་པ་
ལགས་རླངས་འཁོར་ལེན་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་ལགས་ཀྱི་གོགས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས། ཕྲུ་གུ་ལ་གང་བཟང་བཟང་བས་ཏེ་ཆུ་
མངར་མོ་མང་པོ་བསྱིགས་ཡོད་དུས། བུ་ཆུ་མངར་མོ་ག་རེ་དགོས་ཞེས་ལབ་པ་རེད། ཆུ་མངའ་མོ་ལྱི་ཝང་འདྱི་དགོས་ཡོད་ཅེས་
ལན་སད་པ་རེད། དེ་ནས་པ་ལགས་ཀྱི་ཚུར་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་དེས་ལྱི་ཝང་ཟེར་ན་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་མ་ཤེས་ནས། ཡར་
མར་ལ་ཁ་པར་མང་པོ་བཏང་དེ་འད་བས་འདུག དེ་ནས་བུ་དེ་ནང་ལ་བསེབས་པ་རེད། ནང་ལ་བསེབས་དུས། ཨ་མས་གང་
བཟང་བཟང་གྱིས་བུ་ཕྲུག་ལ་ཚལ་ག་རེ་བཟོ་དགོས་ཞེས་ལབ་པ་རེད། ང་ལ་མཛུབ་ཚལ་བཟོ་རོགས་བོས་ཞེས་ལབ་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཨ་མ་དེའྱི་དོན་མ་གོ་ནས་ཡར་མར་ཁ་པར་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་དྱིས་ཏེ། མཐའ་མ་གཞྱི་ནས་ཤེས་པ་རེད་ཟེར། 
དེ་འད་བུ་ཕྲུག་གྱིས་བོད་སྐད་གཙང་མ་དང་། ཐ་སྙད་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་བེད་སོད་བཏང་ཡོང་དུས། ཕ་མ་གཉྱིས་དང་བུ་མོ་དེ་ཚོས་
མ་གོ་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་གད་མོ་དགོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། གང་འཚམས་ཤྱིག་ནས་ཁོས་སྐད་ཆ་བཤད་རོགས་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཟེར། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ནས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཕ་མ་ཚང་མ་ལ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
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སྱིད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ཀོག་དེབ་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་ཚོར་ཏན་ཏན་སོབ་སོང་གནང་དགོས་པ་དེ་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་དེ་རྱིང་འདྱིར་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཐ་སྙད་གཅྱིག་གྱུར་སྐོར་ལ་དེ་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་པ་
དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ལན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་དང་སགས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་རེད་ཅེས་ལས་ས་བོས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།  དེའྱི་སྐོར་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གེང་བྱུང་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་གང་ཤེས་པ་དང་། གང་མཐོང་བ་དག་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་། ཉེ་བའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱིར་ཆོས་ལུགས་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སྐོར་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཆེད་མངགས་ཕེབས་
ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཚོ་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་གནང་པ་རེད། དེ་སྔོན་རྒྱ་གར་ ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེར་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ་གཟྱིམས་ཆུང་མཇལ་ཁ་ལ་ང་བཅར་བ་ཡྱིན། དེ་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་དྲུང་ཆེ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་བཀའ་གནང་པའྱི་ཞོར་ལ། དེ་དུས་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱི་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་
བའྱི་བཟང་སོད་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་དུས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་ལས་བེད་གཅྱིག ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་
ལས་བེད་གཅྱིག་བཅས་མར་ཚོགས་འདུ་ལ་ཡོང་ཐུབ་ན་བསམ་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ངས་ཕྱི་ལོགས་ལ་མང་པོ་གསུང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དེའྱི་སྐོར་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་
དུས་མར་ཡོང་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་ང་རང་རང་ལ་བཀའ་དེ་འད་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མར་
ཚོགས་འདུ་ལ་བཅར་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྔོན་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་སྔ་ཕྱི་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཆོས་
དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་སྐོར་སོམ་གཞྱི་དང་བཅས་པ་གཏན་འབེབས་གྲུབ་མཚམས་སུ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལག་ལེན་
བསྟར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་རང་གྱི་བསམ་པ་ལ་སྐུ་
མདུན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དེ་ག་རང་རེད་འདུག་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དགེ་རྒན་ ༣༠༠ 
ཡས་མས་ ཤྱིག་ལ་སྐད་གཏོང་ཤོག དེ་ལ་སྐུ་མདུན་གྱིས་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས། སྐུ་
མདུན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་དགོས་པ་འད་བོ་ཞྱིག དེ་བརྒྱུད་ནས་བམས་བརེ་རེད། གཞན་
ཕན་རེད། དེ་ཚོའྱི་སྐོར་སོབ་ཁྲྱིད་དགོས་པ་དེ་གཏན་འཁེལ་བ་འད་བོ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་
སྐོར་ལ་གསལ་དུ་གཏོང་བ་དེ་འད་ཡོད་ན། ང་ཚོས་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་དེ་འད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ག་རེ་
བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་བཟོ་གྲུབ་པ་
རེད། སོམ་གཞྱི་དེ་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་བཀའ་འབྲེལ་ཞུས་ཏེ་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་བསྒྱུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་ལག་དེབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་སྒྱུར་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་བེད་སོའ་ིལམ་ནས་བསམ་
འཆར་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་སྒྱུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགྱུར་བའྱི་མཚམས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ང་ཚོ་
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བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་ལྷག་འདུས་ཤྱིག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ད་གྱིན་གསུངས་པའྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་དུས། ངས་གང་ཤེས་པ་དེ་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་
འད་རེད། དོན་དངོས་ཡོད་ཐོག་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་ཕག་དཔེ་དེའྱི་ནང་ནས་ཟུར་འདོན་བས་པའྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དེ་ག་རེ་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ༡༽ ཕན་སེམས་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་། ༢༽ སོད་བཟང་གྱི་དན་ཤེས། ༣༽ སེམས་ཚོར་གྱི་གོ་རྟོགས། ༤༽ དཀའ་ངལ་
དང་ལེན་གྱི་སྙྱིང་སྟོབས། ༥༽ གཞན་ལ་དགོངས་ཡངས་སོད་པ། ༦༽ ཆོག་ཤེས་དང་ནང་གྱི་ཡོན་ཏན་གཞན། ༧༽ བཏང་
སྙོམས། ༨༽ བཀའ་དྱིན་ལ་བསམ་ཤེས་དང་བམས་བརེ། ༩༽ སྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་། ༡༠༽ རྣམ་དཔོད་ཅེས་བཅུ་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་དེའྱི་སང་ལ་སྣོན་པ་དང་ནོར་བཅོས་སོགས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་དག་ཟྱིན་བྲྱིས་དང་
པོའ་ིནང་ནས་བཟང་པོའ་ིཁད་ཆོས་བཅུ་དེ་ཚུར་བཏོན་བཞག་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་པ་དང་འབྲེལ་
དཔེ་མཛོད་དང་། ཨེ་མོ་རེའྱི་གཉྱིས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་འད་བོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
དེའྱི་སྐོར་ལ་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ། བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནྱི་གོང་དུ་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཉྱིས་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ཅུང་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་དེ་དགོས་དང་མྱི་
དགོས་སང་ལ་བགོ་གེང་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་འདྱི་ལ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཞེས་ཐག་ཆོད་པོ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་
ལྡན་ཞྱིག་བེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། གོང་དུ་ངས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་གཏོང་བའྱི་
སྐབས་སུ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འད་གེང་སོང་སྐབས་སུ་ང་རང་གྱིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་གནང་པ་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ག་རེ་བས་ཏེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་
གཞྱི་ར་འཛིན་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དགེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་རེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་
ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ངས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་གསལ་བོ་བྱུང་སོང་། ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་སྱིག་རྒྱུ་ག་རེ་འགྱིགས་མ་སོང་། 



81 
 

དེ་གསལ་པོ་གསུང་དགོས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་དེ་ཅུང་ཙམ་མ་འདངས་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་ལ་ལན་ཕེབས་ཤོག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ང་རང་གྱིས་
དྱི་བ་བཏང་པ་དེ་ལ་ལན་ཞྱིག་ཞུས། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
མ་རེད་མ་རེད། དེ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དེ་འད་ཡོང་གྱི་མ་རེད། བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་ཀྱི་འདུག སྱི་
ཡོངས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལགས་སོ། ལགས་སོ། ད་ལྟ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་
པའྱི་མྱིང་བང་བསེབས་པ་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མར་ལྡྱི་ལྱིར་བཀའ་སོབ་གནང་གྲུབ་མཚམས་སུ་ཁྲྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་
པོ་ཆེ་དང་། ཝ་རཱ་ཎཱ་སྱིའྱི་རྱིག་བདག དཔེ་མཛོད་ཀྱི་འགན་འཛིན། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན། དགེ་བཤེས་ནེ་གེ་ལགས། ཨེམ་རྱི་
དང་། དེ་ནས་བཀའ་ཟུར་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས། བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས། དེ་ནས་ང་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་ཡྱིན་པ་ཡོད། ང་ཚོས་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་ཞུས་པ་རེད། སྔོན་མ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་ལབ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་དེ་ལ་སངས་བཤད་ཚང་མ་གནང་སྟེ་མཐའ་མ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་
བཟང་སོད་ཅེས་གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཏན་འབེབས་ཞུས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ད་ལྟ་མཐེབ་སེར་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་སྱིས་བསྟན་མ་གནང་པ་དེ་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་འགེམས་སེལ་
བས་ཏེ་བསྟན་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་སོབ་སྱིས་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཉར་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་
མཇུག་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཆོག་པར་བོས། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་རེད་ཕུད་ཀྱི་བ་དགའ་དེ་འད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་ཞེས་
དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་བཞྱིན་པ་དང་འཆར་གཞྱི་སྱིག་བཞྱིན་ཡོད། 
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། མཚམས་མཚམས་སུ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་འཐོན་མཁན་དེ་ཚོར་གཟྱིགས་ཡོང་སྐབས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་
ལས་རྒྱག་མཁན་དགེ་རྒན་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སོབ་གྲྭ་སྱིའྱི་སང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་
ཞེས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོར་མོ་ ༥༠༠ གང་ཡང་མ་རེད་གསུངས་སོང་། སོབ་ཕྲུག་ལ་ཕུལ་



82 
 

གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ལ་སོར་མོ་ ༥༠༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ནྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འབུལ་ས་ལ་མང་པོ་རག་གྱི་མེད་ནའང་། 
ཕུལ་ས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ཅུང་ཙམ་གནད་འགག་མེད་འགོ  དེ་ནས་ England གྱིས་ངག་
དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཞུ་མཁན་དེས་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤེས་རྟོགས་གང་
ཡང་མ་བྱུང་། མ་འོངས་པར་དེ་འད་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཐ་སྙད་སྐོར་ལ་ལས་འཆར་བསངས་རེས་བེད་དགོས་པ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སོབ་ཡོད་སྐོར་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་པ་རེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་དེ། དེ་ཚོའྱི་གལ་དེར་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོ་མ་བསྱིམས་ན་འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་སྐབས་སྐབས་སུ་རེ་ཟུང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ།  མ་འོངས་པར་དེ་འད་
དམྱིགས་བསལ་གཏོང་ཆོག་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་པ་དང་། དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་
གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་ཟེར་བ་དེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་གཞོན་སེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་འཐོར་ནས་ཡོད་དུས། བོད་
མྱིའྱི་ངོ་བོ་ཞེས་པ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ག་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངོས་འཛིན་བས་པ་དེ་བསམ་ཚུལ་གྱི་ངོ་
བོའ་ིཐོག་ནས་ཡར་བསྡུས་བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ལས་འཆར་དེ་གཙོ་བོ་སྐབས་དེར་ Japanese ནས་
ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་སེས་མ་གཅྱིག་གྱིས་སྐུ་མདུན་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་རེད། མོ་རང་ས་ཕོགས་གང་སར་འགོ་དུས་བོད་པ་ལོ་གཞོན་
ཚོའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་མྱི་འད་བ་རེ་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་སྟངས་དེ་གཅྱིག་
གྱུར་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མོ་རང་ལ་དེའྱི་སང་ལ་ལས་འཆར་ཞྱིག་སེལ་རྱིས་
ཡོད་ཅེས་ཡར་སྙན་གསན་ཞུས་པ་རེད། དེར་སྐུ་མདུན་གྱིས་ཀང་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག དེའྱི་རེས་
ལ་ཤེས་རྱིག་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྟེ། ད་ལྟའྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འཆར་རེད། དེ་དབྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་ཤན་སར་
ཡོད། དེབ་ཏན་ཏན་ལྷག་མ་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེབ་དེས་འདངས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་ཕུལ་ཆོག་པར་ཞུ། དེ་
ཐོག་ནས་རྱིམ་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་ཟེར་ན་ག་རེ་རེད། དེ་སྲུང་སོབ་ག་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་བགོ་གེང་སོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཉྱིན་གཅྱིག་བོད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་པ་དེ་འད་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་དགོངས་འཆར་གསར་པ་རེད། 
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་མར་ས་
གནས་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགོ་ལས་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ལྟ་བཞྱིན་འདུག 
ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བསྔགས་བརོད་གནང་རྒྱུ་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ད་ལྟ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུགས་སོད་སྐབས་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྱི་བ་དྱི་ལན། སྐར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དེ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་རྱིས་ལེན་དང་
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འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་སྡུག་ཏུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་འཛིན་
རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་རྒྱུགས་སོད་རན་དུས། དམྱིགས་བསལ་སོང་བརྡར་སོགས་ཀྱི་གོ་
སྐབས་དེ་ང་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་དེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེས་མར་མོན་
གོན་ཊྱི་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་དེ།  ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དངོས་
འབྲེལ་འད་བོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པས་ཆ་ཚང་རྱིས་ལེན་རྱིས་སོད་ཅྱིག་
མ་ཆགས་པའྱི་བར་དུ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བར་ལམ་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་དེ་ཝར་ཎ་སྱིར་ནས་ཨ་
ཅཱརྱ་ཐོན་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་གྱིས་དེའྱི་བར་ལ་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་མཉམ་དུ་བེད་རྒྱུ་མེད་འགོ་ཞེས་བཀའ་མོལ་ནང་ལ་བྱུང་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དངོས་སུ་བསྐོས་ཐུབ་མ་སོང་། དེའྱི་སང་ལ་སམ་བོ་ཊ་དང་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་ཏན་ཏན་གང་དགའ་བ་དེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚད་མཐོན་པོའ་ིབསྔགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ལ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བཀར་གྱིས་ཐུགས་སྣང་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཅུང་ཙམ་གནང་
ཡྱིན་ས་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་བཅས་གནས་ཚད་ཡག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ང་རང་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང་། ལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་ནས་ང་ཚོས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སང་ལ་ཤུགས་ཅུང་ཙམ་བརྒྱབ་པ་རེད། གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་སོབ་སོང་དེ་ཁང་པའྱི་རྱིག་གདན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་དུས། དེ་ས་ཐག་ཐག་ཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སང་ལ་འགན་མང་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་འདུག དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་དགེ་རྒན་ལས་བེད་ཚང་མས་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས། གྲུབ་འབྲས་ཅུང་
ཙམ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་ཐུགས་རེ་གནང་། 

དེ་ནས་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁེར་ I.C འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་རན་སྐབས་སྔ་སང་སང་ནས་ག་སྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་སེམས་བཞག་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་མདུན་ལམ་ཚན་པ་ཚོ་ཕན་ཚུན་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། 
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མཐོ་སོབ་ནང་ནས་ཡྱིག་ཆ་མ་མཐུན་པ་ཚོ་
རེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་ཡྱིག་ཆ་མ་མཐུན་པ་དེ་ཚོ་སྱིར་བཏང་འད་ཞྱིག་བརྱི་བཞྱིན་འདུག དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་
དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་
ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་དེ་འད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 

Smart Class སྐོར་དེ་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་པ་བཞྱིན་གང་ཐུབ་ཐུབ། ད་དུང་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཚོར་ད་དུང་ཅུང་ཙམ་
ཕུལ་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཕུལ་ཡོད། སོབ་གྲྭ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༤༩ ནང་ལ་ 
Smart Class དེ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་
བརོད་ཡོད་པ་རང་ལ་བརྱི་རོགས་གནང་། ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། རྡོག་རྡོག་བས་ཏེ་མར་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་དང་། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དེ་ནས་དེ་རྱིང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་དེའྱི་སྐབས་
སུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། 
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ཉམས་རྒུད་དུ་སོང་བ་དང་། བརྡབ་གསྱིག་སོང་བ་དེ་ངོས་བཞེས་གནང་པ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་
ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོས་མ་འགྱིགས་པ་དེ་མ་འགྱིགས་པ་རང་རེད། འགྱིག་པ་དེ་འགྱིག་པ་རང་
རེད་ཅེས་གསུང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཧ་ཅང་ནས་འབད་བརོན་གནང་འདུག འབད་བརོན་གནང་པ་
དེ་དག་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་བསྔགས་བརོད་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག དེ་གས་སྔ་ཐོག་བར་ཆད་འད་བས་ཏེ་གསལ་བོ་རང་ཆགས་མ་སོང་། ང་རང་འད་བོ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་དེ་དག་གསལ་པོ་ཤེས་འདོད་ཡོད། སྱིར་བཏང་གནང་བདེ་བོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ང་ཚོར་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
འདུག གནས་ཚུལ་དེའྱི་སྐོར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ག་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་མའྱི་བུ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་
ཡོད་དུས། སྐད་ཆ་འདྱི་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་གྱིས་འཛིན་སོང་ཐད་ཀར་མེད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་
ནས་ནང་གྱི་ཤེས་ཡོན་དེ་ཤེས་ཡོན་རང་རེད། ཕྱིའྱི་དངོས་པོའ་ིའཛིན་སོང་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསད་པ་ཡོང་གྱི་
འདུག་ཅེས་ཕ་མ་དེ་འད་སྔ་ཕྱི་ཞུ་མཁན་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་
དག་མང་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བས་ཏེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ནྱི་འགན་ཁུར་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལེགས་ ཤེ་ན། 
གནང་པ་དེ་གནང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱིས་ཐབས་ཤེས་མ་ཡོང་ན་མ་ཡོང་བ་རེད་བ། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་
དེ་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་གནང་བདེ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་པ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་གོང་འཕེལ་སྐོར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད་བ། ལས་གཞྱི་དེའྱི་དགོངས་པ་དང་དགོངས་འགེལ་དེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ལས་གཞྱི་དེ་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་འདུག དེ་
སོབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ལ་མཇུག་སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ངེས་པར་དུ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་རང་མྱི་རང་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་བཟང་སོད་ཡག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཁབ་ཀྱི་མ་
རེད། ཡང་ཆོས་མ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་བཟང་སོད་མེད་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་
བཟང་སོད་ཅེས་པ་དེ་གང་ཟག་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་རེས་མ་ཚོར་ཡ་
རབས་བཟང་སོད། མྱི་ཚད་ལྡན། མྱི་ཡག་པོ་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཀ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་ད་ལྟ་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་རེད། ངེས་པར་མཇུག་སོང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་མཇུག་
སོང་གནང་རོགས་བོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་གཉྱིས་དེ་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་རང་ཡྱིན། 
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དེ་ནས་དྱི་བ་ཐུང་ཐུང་གསུམ་རང་ཡོད། གཅྱིག ང་རང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། ལྷག་པར་དུ་སམ་བོ་ཊ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཤེས་རྱིག་གྱི་ལྟ་རྟོགས་དང་འཛིན་སོང་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་མ་འདངས་བའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོད་
སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕོགས་
མཐའ་ཁག་མང་པོར་དེ་སྔ་དགེ་རྒན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་དང་། ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོས། སོབ་
ཕྲུག་དེ་ཚོར་ཟུར་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་ནས་བཞུགས་སོད་མཁན་མང་པོ་འདུག དེ་ཚོ་བསར་བསྐོས་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་
དེ་འད་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སང་ལ་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་
ངེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དེ་ལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོསམ་ནང་ལ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་སྔོན་འགོའ་ིནང་གྱི་དགེ་རྒན་ཁག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུ་དང་། ཁོ་ཚོར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དག་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་
ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་གཅྱིག་མཚུངས་འད་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུར་
སྐུ་ངལ་འད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་དེའྱི་སང་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་
པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག རྱིགས་ཁ་ཤས་ལ་དེའྱི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་རེ་ཡོང་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག 

དེ་ནས་དྱི་བ་གཞན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་མང་
པོ་གནང་སོང་། ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་ཡོང་ཆེད་དུ་ཕག་རྟགས་རེ་
གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆེད་བསྟོད་བས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལ་གཟྱི་བརྱིད་དང་མཐོང་ཞྱིག་ཡོད་དུས། 
ངས་ད་ལྟ་ཆེ་ཆུང་གྱི་སྐད་ཆ་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། དེ་འད་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་
གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཟེངས་རྟགས་དང་
ཆེ་མཐོང་སོགས་མྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏགས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡག་པའྱི་རང་བཞྱིན་རེད། བསྔགས་བརོད་
དང་སགས་ང་རང་ཚོ་གོང་ཁེར་ནང་ལ་ཆེད་ལས་ཀྱི་སོབ་སོང་སན་གཡོག་རེད། གོག་ཀད་རེད། དེ་མཚུངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་རེད་ཕུད་བྱུང་བ་སོགས་ལ་བདག་སོང་གནང་མཁན་
གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། 
ངོ་བཞེས་རེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དེ་དག་ངོས་
བཞེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དོགས་འདྱི་བས་པ་དང་། དེའྱི་ལན་འདེབས། དེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་
གནང་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་ལམ་ནས་གནད་དོན་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསལ་པོ་
རྟོགས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ལ། དུས་ཚོད་ཀང་མྱི་འདུག དོན་དག་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཤོག་གངས་ ༡༢ པའྱི་༢.༥ ཤྱི་ན་སར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེའྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༩ ལ་ཟླ་རེར་འཚོ་སྣོན་སོར་ 
༥༠༠ ཟེར་བ་དེ་རེད། ར་བའྱི་བོད་པའྱི་ནང་ལ་ཁ་ཆེའྱི་རྱིགས་དེ་ཆོས་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་འཚོ་སྣོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཅུང་ཙམ་ཡར་སར་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག 

དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔར་རྒྱུན་ལ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་མང་པོའ་ིརྱིང་ཉ་མོ་ཟྱིན་དང་མ་ཟྱིན་གྱི་གནས་
སྟངས་འད་མྱིན་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཚོ་མཐའ་མ་བསྐོར་གྱི་བསམ་པ་ཞྱིག་ཁོན་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་མྱི་ཐོག་རྱིམ་པ་བས་ཏེ་བལྟ་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་དེ། གང་ལྟར་
འབད་བརོན་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་དེ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། དེ་སྔོན་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་བཅས་ལ་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དོན་དག་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་འད་ཞྱིག་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གོས་ཚོགས་ར་
བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལོ་མང་པོ་རྱིང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་དུས། སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་འཆད་མཁན་དེ་ཡང་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ངོ་གནོང་དགོས་པ་དང་། ངོ་ཚ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འགོ་གྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ད་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྷ་རམ་ས་ལར་རྒྱུན་རྱིང་པོ་བསད། ལྷག་པར་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཚངས་ནས་བསད་པའྱི་
ཉམས་མོང་གྱི་སང་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ག་འད་མཐོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། རང་ངོས་ནས་མཐོང་
བསད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དེ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་མ་གེང་ཐབས་མེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་མཐའ་མའྱི་སང་ལ་བགོ་གེང་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དེ་
ཚོ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ནོར་ཡོད་ན་ཡོད་པ་རེད། མེད་ན་མེད་པ་རེད། དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་
རོགས་བོས་དང་རེས་སུ་ལབ་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་རྱིང་ལ་གེང་སོང་གང་ཡང་བས་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
གསལ་པོ་གང་ཡང་ཆགས་མ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཡྱི་གེ་སོད་མཁན། ཁ་པར་གཏོང་མཁན། འབོད་སྐུལ་བེད་མཁན་ཧ་ཅང་ནས་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་འདའྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ཡོང་དུས། ད་རེས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་། བཤད་པ་དེ་བཤད་པ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། ཐག་གཅོད་ཅྱིག་
གནང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་གདེང་ཚོད་དང་རེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མ་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གཙོ་བོ་
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དེ། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་རེད། ཁ་སང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་
ནང་ལ་སོར་མོ་ ༣༠༠ རྱིས་ཆད་བྱུང་འདུག དེ་ཡན་བོགས་མ་གཏོང་བར་དགོས་ཞེས་མང་པོ་བཤད་པ་རེད། སྔོན་མ་དེ་འད་
བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་རྱིས་ཞྱིབ་ནང་ལ་བསེབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག མང་གཙོའྱི་ཁ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག  ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐག་གཅོད་དེ་ནོར། དེ་
བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་སའྱི་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཁང་གྱི་ཐག་གཅོད་དེ་ནོར། གལ་སྱིད་ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ནོར་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་རེས་ནས་སྐད་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད། སེར་ངོས་ནས་དེ་ལ་ཟ་ཡྱི་རེ་
བ། འཐུང་གྱི་སྐོམ་པ་ཞེས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་དོན་དག་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༡༩༩༦ ལོར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྷ་རམ་སའྱི་ཡོངས་
གྱིང་སོབ་གྲྭ་ལ་སོར་མོ་འབུམ་༡༥ ལྷག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
དང་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འཛའ་ཐང་གཉྱིས་བསྡུར་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ག་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། གལ་སྱིད་སྔོན་མ་ད་
ལྟའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་པ་དེ་ནོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མྱི་སེར་ལ་དེ་འད་ག་དུས་གནང་མོང་ཡོད་པ་རེད། ག་རེའྱི་ཆེད་
དུ་གནང་མོང་ཡོད། གནང་མོང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་དུ་
ང་ཚོས་ཁ་སང་བཤད་པ་དེ་ཚོ་རེད། གཟེངས་རྟགས་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་དེ་འད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གསར་པ་དེ་འད་ཁ་ཤས་ཕེབས་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཡོང་དུས་འབུམ་ ༡༥ གནང་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དེ་འད་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་ས་ཡོད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ངས་སྔོན་མ་ཞྱིག་ལ་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་མོང་ཡོད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་པ་
རེད། དེ་དུས་ངས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཞེས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེར་ངས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་
གོགས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་གོ་དོན་དེ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ཟུར་གྱི་གོ་བ་ལེན་
སྟངས་དང་གཅྱིག་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐབས་དེའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་ཟུར་གཉྱིས་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ལྟར་གཅྱིག་
ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཞེས་པའྱི་གོ་བ་དེ་ལྟར་ལེན་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་དེས་ངའྱི་
སེམས་ལ་ར་འཕོད་སོང་། ང་རང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནད་དོན་ག་འད་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་འད། ལས་དོན་མ་འགྱིགས་པ་ག་འད་
ཞྱིག་བྱུང་ནའང་འད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞེས་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་
ཚང་དག་འགོ་བའྱི་བཟོ་ལྟ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག སྐབས་སྐབས་མཚམས་མཚམས་གནད་དོན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་
ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། འདྱི་ལ་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་བསེབས་ཡོང་བ་ཙམ་མ་ཟད། སྐབས་རེ་ང་
ཚོས་ཉེ་ཆར་གྱི་གནས་ཚུལ་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་ཤས་འགོ་གྱི་མེད་འགོ་བསམས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ང་རང་ལ་རྱི་བོང་གནམ་རྡྱིབ་ཀྱི་སེམས་ཁྲལ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། གོས་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ། བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་ཆ་ཚང་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་གོས་ཚོགས་རྱིང་པ་
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དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་ལ་ཚིག་འབྲུ་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་གེང་སོང་བས་མ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ག་ལེར་ག་ལེར་ང་
ཚོ་ནོར་བ་ཡྱིན་ས་རེད། གལ་སྱིད་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་ང་རང་གྱིས་ནོར་བ་ཡྱིན་པར་ཤོག་ཅེས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་དེ་འད་ཡང་
ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ནོར་རེད། ནོར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་གསལ་བོ་མ་བཟོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་
འོངས་པར་གནས་སྟངས་གང་དང་ག་རེ་བྱུང་མྱིན་ང་ཚོས་བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འགན་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་སོང་ཞེས་དེ་རྱིང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐ་ཚིག་དེ་སོག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྐོར་ལ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་ས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་བསྔགས་བརོད་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་རྒྱབ་
ལོངས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་༸གོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་འདེན་༸སབས་མགོན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་དབང་དེ་མྱི་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ལ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་རྒས་གཞོན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། བོད་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སེམས་ཚོར་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེས་ནས། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་བཀའ་དྱིན། སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད། ཐུགས་
དགོངས་དུང་དུང་ཀྱིས་འབྲས་བུ་གང་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དང་ཉེ་ཆར་ཇར་མྱི་ནྱི་
ལ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེས། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བོ་བདེ་བོ་གནས་ཐུབ་པ་དེ་
གཞྱི་འད་ཞྱིག་བསད་འདུག དེ་ན་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། སྱི་ཞུ་བ་ལས་
བེད་ཚང་མ་ལ་ལག་གཉྱིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་བཀྱིན་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེའང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་
རང་གྱི་སེམས་ལ། གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིབཀའ་དགོངས་འགྲུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་
འགན་ཆེ་ཤོས་ནང་གྱི་ཆེ་ཤོས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་བས་ཚར་བ་ལས་བེད་རྒྱུ་མང་
བ་ཡོད་དུས། མུ་མཐུད་ནས་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་ཉྱིན་མཚན་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིལ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་བསྔགས་བརོད་འོས་པ་
ཞྱིག་རེད་འདུག མུ་མཐུད་ནས་དེ་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་དེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
ཐད་ཀ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བསྔགས་བརོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག དཔེར་ན། ད་ལོ་སན་པ་ལྔ་ཡྱི་ས་མྱིག་རག་ཡོད་པ་རེད། ས་
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མྱིག་ཆུང་ཆུང་མ་རེད། ས་མྱིག་དཔེ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡང་མངའ་སེ་གཅྱིག་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག མ་
འོངས་པར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མངའ་སེ་གཞན་པ་ལའང་བོད་པ་ལ་སྱིར་བཏང་ཤ་ཞེན་ཡོད་སོད་མཁན་མངའ་སེ་
འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་འགན་བསྡུར་བས་ནས་ཨེམ་ཆྱི་ཙམ་མྱིན་པ་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ས་མྱིག་
ལེན་ཐུབ་ཡ་ལ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་དེ་གལཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་དོན་ཚན་གཞན་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར་དབུས་བོད་
སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ནས་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ད་ལྟ་
སོབ་གྲྭ་ཚུར་བརྱིས་བངས་ཚར་བ་དེ་ ༤༧ འད་ཆགས་བསད་འདུག རྱིས་ལེན་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་དེ་བཅུ་བཞྱི་འད་ཆགས་བསད་
འདུག ཆ་སྙོམས་ཀྱི་སོ་སོ་ས་གནས་ཁག་ལ་འགོའ་ིསྐབས་སུ། སོབ་གྲྭ་ཚུར་བངས་ཚར་བ་ཞེ་བདུན་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་མཐོ་བོ་
དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ས་གནས་གང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་རུང་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཤེས་
ཡོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགེ་རྒན་གྱི་སོབ་སོང་སད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འད་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་ཡག་པོ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་དམའ་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། གཞྱི་ར་དེ་ཡག་པོ་ཆགས་སོང་བསམ་པའྱི་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་སེས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་འགོ་ལས་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་སོབ་
གྲྭ་བཅུ་བཞྱི་དེ་རྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་པ། མ་འོངས་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ནང་དུ་འབུལ་རྒྱུར་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་
གྱི་འདུག དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་གནས་སྟངས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་
གྲྭ་བཅུ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཏོག་ཙམ་ཉམས་རྒུད་དང་འཐུས་ཤོར་འགོ་བ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དེ་འད་
བས་ནས་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་བསད་དུས་དེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ཕོགས་ཡོངས་བསོམས་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཞེ་བདུན་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་ཚད་མཐོ་བོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བསད་ཡོད་
དུས། ད་ཡང་བཅུ་བཞྱི་དེ་ཏོག་ཙམ་འཐུས་ཤོར་འགོའ་ིཡོད་ནའང་བསམ་གཞྱིགས་བེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞྱི་དེའྱི་ནང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོང་
དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཏོག་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་འད་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
ཐོག་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་ཡག་པོ་བེད་ཐུབ་པ་དོན་སྙྱིང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་
ས་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཆོད་གན་བསྐོས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འདུག སོབ་སྱི་
འདུག དགེ་རྒན་ཕ་མས་ཚོགས་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ཆོས་གན་བསྐོ་པའྱི་སྐབས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་གྱི་འདུག ཆོད་གན་དེ་ཁ་ཤས་
ལོ་གཅྱིག་དང་ཁ་ ཤས་ལོ་གཉྱིས་བསྐོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སོ་སོའ་ིས་གནས་འད་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལོ་སོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབྲས་
དཔེ་སོ་བོ་རེད་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེ་འད་བས་ནས་སོ་བོ་ག་རེ་བས་ནས་ཆགས་པ་རེད་ཟེར་
དུས། སོབ་ཚན་གཅྱིག་ལ་དེ་འད་བས་ནས་(economy) ལ་སོ་པོ་ཆགས་འདུག ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་དེ་འད་བས་ནས་བཀའ་བསྡུར་
བེད་རྒྱུ་བྱུང་དུས། དགེ་རྒན་དེ་ས་ཐག་རྱིང་པོ་ཞེ་བོ་ཞྱིག་ནས་ཚུར་མཚམས་མཚམས་འགྲུལ་འཁོར་དང་མཚམས་མཚམས་
འཕྲུལ་རྟ་ནང་དུ་ཕེབས་ཡོང་དུས་སྐུ་ཐང་ཆད་ནས་དེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་ཆོད་གན་བསྐོས་པ་
ཙམ་མྱིན་པར། དེའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་ཕྲུ་གུ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་
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དེའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཡག་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་སྱིད་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག  དེ་འད་ཞྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པ་དེ་རེད་ (smart class) འདུག computer ཡྱི་
འཛིན་གྲྭ་འད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ངས་དེ་གཅྱིག་ལབ་ན་བསམས་སོང་། འགུལ་བརན་དང་སྒྲུང་དེབ་ལ་
སོགས་པ་བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དང་ Pan Drive དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Micro SD Card 
དེ་འད་བགོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱི་ (smart class) དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག ས་གནས་ཁག་སོ་སོའ་ིསོབ་གྲྭར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ (smart class) འདྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཕན་ཐོགས་སྐོར་ཕྲུ་གུར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སྐབས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཕན་ཐོགས་གང་འདུག་གམ་ཞེས་
ཕྲུ་གུ་ལ་འདྱི་སྐབས། དཔེ་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་མྱིང་བོས་པ་འད་ཡྱིན་ན་དེ་རྒྱལ་པོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། པར་རྱིས་
མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་སེ་ཡྱི་འདུག་ཟེར། དེ་འད་ལ་སོགས་པའྱི་དཔེར་མཚོན་བཞག་ན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར། ད་ལྟ་སྒྲུང་དེབ་དང་འགུལ་བརན་དེ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞེ་བོ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡང་དཔེར་མཚོན་འད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་དུས་
ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་རྱིང་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་སེལ་དགོས་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་འདོད་མེད་ནས་ངུ་བསད་རྒྱུ་
སོགས་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕད་བསད་པ་སོ་སོ་ལའང་ཉམས་མོང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཆུ་ཚོད་
བརྒྱད་པ་ནས་ག་སྱིག་ཨང་གསར་བེད་པ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སོབ་གྲྭ་ལ་པར་རྱིས་མཇལ་རྒྱུ་དང་ཁོར་ཡུག་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་
ཡག་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་འདུག དེ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག མུ་མཐུད་ནས་ (smart class) མང་བ་སེལ་རྒྱུ་དང་། འགུལ་
བརན་མང་བ་ས ེལ ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆ ེན་པ ོ་ཡ ོང་ས ་ར ེད། དེའ ྱི་སྐ ོར་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་ས ོང་། ལྡྱི་ལ ྱི་ (Delhi 
university) སོབ་འཇུག་གྱི་སྐོར་ལ་ངས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སོ་སོ་སེར་གྱི་ཉམས་མོང་ཆ་ནས་ད་ལོ་ཆ་བཞག་ན་
ཨྱིན་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ན་ས་ཞུས་པ་འད་ཡྱིན་ན། Dean གསར་པ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་པའྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་གང་ཡང་མྱི་
ཤེས་མཁན་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲྭ་དང་ T.C.V སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་ནས་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་
རོགས་གནང་མཁན་འདུག C.S.T ཕྲུ་གུ་ལ་སྱིར་བཏང་ (Bureau office) བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ང་ཕར་ལ་
མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ dean དེ་དུས་བཞུགས་མྱི་འདུག dean ཡྱི་སྐུ་ཟླ་དེས་
ཕག་ལས་གནང་བསད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། མ་འོངས་པ་རབ་བྱུང་བ་འད་
ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ dean ལ་བསྔགས་བརོད་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དེ་འད་བས་ཏེ་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་ན། dean གྱི་ཕག་ལ་བང་དང་། ལྷོ་གང་ལ་སད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་སད་རྒྱུ་དེ་ཁོང་ལ་དཔེ་དབང་ཚད་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག དེ་འད་ཞྱིག་འབྲེལ་བ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་སོབ་འཇུག་སྐབས་སུ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་
རེད། བོད་པའྱི་གནད་དོན་མ་རྟོག་མཁན་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་གནད་དོན་རྱིས་མེད་དང་སྣང་མེད་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་གོང་ཆེན་ཞྱིག་རག་ས་རེད། ད་མཐའ་མ་དེ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་ཆེན་པོ་
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འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་སྔོན་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ནང་དེ་འད་བས་ནས་གསུངས་སོང་། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་སོང་། 
ངས་བསམ་པ་འད་བས་ན། དེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་ཟས་དང་། བོད་གོས། བོད་སྐད་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་འགོ་
བསད་འདུག ཨང་གསར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་སྟོང་པ་དེ་འད་འཛིན་
གྲྭ་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་གྲྭ་ལ་འགྱིམ་བཞྱིན་པ་རྒྱ་གར་ལ་དེ་འད་བས་ནས་ད་ལྟ་ངའྱི་གོགས་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭར་བཅུག་དུས། ཁོང་ཚོ་དཀའ་ལས་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་རེད་འདུག་ཟེར་ན། ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཏོག་ཙམ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟེར། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་སྟོང་པ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཙུགས་མ་ཐུབ་རུང་། ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་ཕྲུ་གུ་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་ལ་སོབ་གྲྭ་སྟོང་པ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ་འཛུལ་ས་འད་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་
དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞེ་དགས་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། ད་དུང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་སོང་། དུས་ཚོད་ཡོད་ས་མ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་འཛོམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ཐོག་མ་དེ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཚང་མར་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ད་ལོའ་ིལས་བསོམས་འདྱི་
ནང་ལ་འཁོད་བསད་འདུག སྔོན་མ་འད་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་
གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ཟེར་བ་དེ་མཐའ་མེད་དུས། ངས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ལོ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ནང་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་བཞྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ང་རང་ཚོར་དན་གསོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་དེ་བསམ་
བོའ་ིརང་དབང། སོ་སོས་བསམ་བོ་གཏོང་ཐུབ་པ། སོ་སོས་རྣམ་དཔོད་སྟོན་ཐུབ་རྒྱུ། རང་ཁ་རང་གསོ་དེ་ཚོ་ངས་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེ་གཞན་ཕན། སོབ་སོང་བས་ནས་བམས་དང་སྙྱིང་རེ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་གཞན་ལ་
རོགས་རམ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་དམྱིགས་ཡུལ་གཉྱིས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
གསུམ་པ་དེ་སོ་སོའ་ིརྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་
གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཞྱི་པ་དེ་གསར་གཏོད། བསམ་བོ་དང་རྱིག་པ་གསར་པ་རེད་
རྒྱུ། དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱི་པོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡང་རུང་། ད་
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དུང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཚར་བ་ལས་འགོ་རྒྱུ་མང་བ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ང་
ཚོའྱི་ ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བགོ་གེང་དེའྱི་ནང་དུ་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་གང་འད་བས་ནས་བསེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། གལ་
སྱིད་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་གཅྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་དེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སེབས་ཀྱི་མེད་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མྱི་བེད་མཁན་བགོ་གེང་
དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེ་
དངོས་གནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་ལ་འགོ་ཐུབ་མཁན་ཡྱིན་པ་ཁབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ཆར་ང་རང་
ཚོའྱི་འཛིན་སོང་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ར་ཆེན་པོ་བཞྱི་ང་ཚོས་
ངེས་པར་རེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ང་ལ་བསེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན། དང་པོ་དེ་ངས་དེ་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་དང་ལྷན་ཁང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
དགེ་རྒན་དང་། ཕ་མ་ལ་ཟབ་སོང་དཔེ་མང་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་རེད། ལོ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་གནང་བ་མ་
ཡྱིན་པ་ལོ་རེ་བཞྱིན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་ཁྲྱིད་
ལས་བེད་དང་སོབ་སྱི་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་སད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ངས་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་མཐོང་གྱི་འདུག གོང་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་མཁན་
གྱིས་ངེས་པ་བརེད་ཐུབ་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དགེ་རྒན་དང་། སོབ་ཕྲུག་ལ་ངེས་པ་བརེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་
དེ་ངས་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སོབ་སྱི་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ལས་སྣེ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལོ་
སུམ་བཅུ་དང་། བཞྱི་བཅུ་ནང་ལས་སྣེ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བ་མ་གཏོགས། བསམ་བོ་གསར་པ་དང་། རྱིག་པ་གསར་
པ། ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ངས་ཁག་པོ་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བྱུང་ན་རེས་
མ་ང་ཚོ་སོབ་སྱི་གསར་པ་ཞྱིག་བསེབ་ཡོང་ནའང་རེད། ལས་བེད་གསར་པ་ཞྱིག་བསེབ་ཡོང་ནའང་རེད། དངོས་གནས་དགེ་
རྒན་འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྐབས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་ཚང་མས་ང་སོབ་སྱི་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ང་ལ་བསམ་ཚུལ་
དང་ཉམས་མོང་དེ་ཡོད་ལབ་ནས། གང་ལྟར་ཚང་མས་ལས་ཀ་དེ་ཐབས་ཤེས་བེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་མ་བྱུང་བའྱི་བར་དུ་སོབ་སྱི་དང་དགེ་ཆེ་རྣམ་པར་ཟབ་སོང་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ནང་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་
དེ་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་རྒྱུ། དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་ངས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱི་ལ་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་
བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུགས་འབྲས་དེས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྲུབ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གོང་ནས་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སོ་སོས་རྣམ་དཔོད་སྟོན་རྒྱུ་དང། སོ་སོར་རང་དབང་ཡོང་རྒྱུ། རང་ཁ་རང་གསོ་བེད་རྒྱུ་དེ་སོ་སོ་ཕྲུ་གུ་
རང་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་འབྲས་ལ་གཞྱི་མ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། སོ་སོ་རང་གྱིས་རྣམ་དཔོད་
བཏོན་ཏེ་སེམས་ཤུགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ངེས་པ་རེད་
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དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ད་ལོ་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་བྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་གྱི་
ལས་གཞྱི་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སེལ་འདུག དེ་ལ་ངས་དངོས་གནས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ངས་གང་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོ་དེབ་ཀོ་རྒྱུ་དེ་
དགའ་བོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོར་ཡུག་དེ་དང་གོམས་གཤྱིས་གསར་པ་དེ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་
ལས་གནང་བ་ངས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེབ་ཀོག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
མཁེན་གྱི་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་མར་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་ཀོག་རྒྱུ་དེ་སོ་
སོའ་ིམྱི་ཚེའྱི་ནང་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་གང་འད་ཞྱིག་འགོའ་ིཡོད་པ་དེ་ངའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཁོད་རང་ཚོ་ཚང་མ་དེའྱི་ཐོག་
ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བྱིས་པའྱི་སོབ་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་བརམས་
འདུག་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ངས་ཧ་གོ་བ་བས་ན་དེ་ཚོ་མང་བ་ཞྱིག་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ལོ་ལྔ་གོང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་
འད། གལ་སྱིད་མཐུན་རྐྱེན་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་དེབ་ཀོག་རྒྱུ། ལོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་
ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིས་དེབ་ཀོག་རྒྱུ་དང་སྐད་ཆ་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་དེ་། ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་རྱི་མོ་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་དེབ་ཀོག་ཐུབ་
རྒྱུ་དང་། བཙས་དུས་ནས་དེབ་ལ་སོ་བ་བསེབས་ཐུབ་རྒྱུ། གཙོ་བོ་སོབ་སོང་བེད་རྒྱུ་དེ་གོང་ནས་བཤད་ནས་མ་ཡྱིན་པ། སོ་སོ་
རང་དབྱིངས་དང་། དོ་སྣང་བསེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཆུང་
དུས་བཙས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རེས་ནས་རྱི་མོ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་དེབ་ཀོག་རྒྱུ་དེ་དཔེ་སྱིད་པོ་ཞྱིག་དང་། དེ་འདའྱི་སོ་བ་ཞྱིག་
རེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 

ད་ལྟ་གོང་ནས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་གསོལ་རས་གནང་དགོས་
རེད་ཟེར། གཅྱིག་བས་ན་ཡག་པོ་རེད་དན་གྱི་འདུག་སྟེ། ང་ཡྱིན་ན་གསོལ་རས་གནང་རྒྱུ་དེར་མོས་མཐུན་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གལ་སྱིད་གསོལ་རས་མེད་ན་ཕྲུ་གུ་དེས་སོབ་སོང་གནང་གྱི་མ་རེད་དམ། དེ་དྱི་བ་ཞྱིག་བསེབས་བསད་ཀྱི་
འདུག སོབ་སོང་ཟེར་བ་དེ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་དབྱིངས་བསེབས་ཏེ་སོ་བ་རེད་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
ཁོད་རང་གྱིས་དེབ་ཀོག་ན་ངས་རྔན་པ་སད་དགོས། ཁོད་རང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་ན་གུང་སེང་འཁྲྱིད་
དགོས་ཟེར་བའྱི་བཟོ་འད་དེ་འད་བས་བསད་ན། ཕྲུ་གུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོ་བ་མྱི་སེབ་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ཁ་
སང་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་དང་དྱི་བ་ཕེབས་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་
ཚོའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་གནང་པ་རེད། དགོངས་ཚུལ་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དགས་རེད་དན་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་རང་གྱིས་ཉམས་
མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དང་། མྱི་འབོར། དཔལ་འབོར་སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་
རེད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཆར་སྣང་དེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ནང་དུ་བསེབ་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ད་གང་ལྟར་ Italy དང་ Greece དེ་
འད་རང་གྱི་སོ་སོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་འབད་བརོན་མང་པོ་ཞྱིག་



94 
 

གནང་དགོས་འདུག ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་འདུག དཔལ་འབོར་དང་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་མང་པོ་དགོས་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་
གནང་ན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བེད་མྱི་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འདའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཆར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ར་ཉྱིད་ནས་གནང་རྒྱུ་མྱི་
འདུག སོབ་གྲྭ་མེད་ཀང་སོ་སོ་རང་གྱིས་གཙོ་བོ་ཕ་མ་ཟེར་བ་དེ་དགེ་རྒན་དང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕ་མ་རང་གྱི་ནང་ནས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་བོད་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ངས་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་སོད་ས་ Australia ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དེའྱི་གོང་ཁེར་ཆེ་ ཤོས Sydney གྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་
དངོས་གནས་མྱིག་དཔེ་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ཁ་སང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་
མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་བ་དགའ་དང་གསོལ་རས་ཐོབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་
ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་སོ་སོའ་ིབོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་ས་གནས་གཞུང་གྱི་མྱི་རྱིགས་སྣ་མང་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་
ནས། སོབ་གྲྭ་དེར་རྒྱབ་སོར་དང་དེའདའྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་
གཙོ་བོ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་གང་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དོ་
བདག་སོ་སོས་དོ་སྣང་སད་དགོས་རྒྱུ། ཕ་མ་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ནས་དགོངས་འཆར་དང་བསྔགས་བརོད་དེ་འད་གནང་སོང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགོ་ལས་ཚང་
མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཆ་འད་བོ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་མེད་པ་འད་བོ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ངས་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞྱིག་ཞུས་ཏེ་རེས་མར་འབུལ་ཆོག་པར་ཞུ། དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ནས་གོ་ཡོང་བ་འདུག 
དགེ་རྒན་གྱིས་མ་འདངས་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དགེ་རྒན་དེ་འད་རྒན་ཡོལ་ལ་ཕེབས་པ་དེ་
ཚོ་བསར་བསྐོས་གནང་རྒྱུ་མེད་འགོ་ཞེས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོར་བསམ་བོ་འཁོར་སོང་། 
དེ་དཀའ་ངལ་སེལ་བེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཅྱིག་རེད་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ངོས་
ནས་བྱུང་བའྱི་དངུལ་རང་གྱིས་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་སང་ནས་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འད་བོ་འད་བོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་རེས་མ་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་
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ཡག་པོ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་དང་། སོབ་ཚན་གལ་ཆེ་བ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཟུར་དུ་ཕག་དངུལ་ཕུལ་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་ཚོའྱི་སྐོར་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་ཡྱིན་པའྱི་སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་ཁག་
ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དེ་སྔ་མ་ནས་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དེ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་སམ་བོ་ཊའྱི་ཁོངས་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་
བར་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཁད་པར་དེ་ལམ་སང་མེད་
པར་བཟོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་
དེ་འད་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཟེངས་རྟགས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱི་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ན་གསུང་གྱི་འདུག དེ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དང་གནས་སྟངས་རེད། ཤུགས་ཆེ་ཆུང་དང་དབྱིན་ཇྱི་
སྐད་ཀྱིས་ལབ་ན་ Balance འད་པོ་བཞག་སྟེ་འགོ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཁད་ལས་པ་དེ་འད་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་གསུངས་སོང་། བར་ལམ་སན་ཞབས་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཁོངས་ནས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ལེན་པ་དེ་འད་མཐོང་སོང་། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལ་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་
ད་རྒྱ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བསྔགས་བརོད་ཀྱིས་གཙོ་འདོན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འགོ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། 
མ་འོངས་པར་ཟུར་དུ་ཡར་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ངོས་བཞེས་འད་བོ་དམྱིགས་བསལ་བེད་ཐུབ་པ་ག་འད་འདུག དེ་ང་ཚོས་གོ་
བསྡུར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཞལ་ལག་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་པ་ཞྱིག་ཞུས་སོང་། དེས་ངའྱི་དྱི་བ་ཁོ་རང་
གྱིས་གོ་མེད་པ་འད་ཞྱིག་འདུག ཁོང་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ལས་བེད་ ༢༠༠༢ གཉྱིས་
ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ། བོད་རྱིགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་
རེད་འདུག དེ་ད་ལྟ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་ལས་བེད་ ༡༥༢༡ འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བོད་
རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་རྒན་ལས་བེད་ ༤༨༡ ཁོན་ ༢༠༠༢ རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཤྱི་ན་སར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོམཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག ཁྱུག་ཙམ་དབུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། དེ་རྱིང་ཕག་ཚོད་བདུན་པ་བར་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་
ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་ཟུར་བཅད་བ་དགོས་པ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་
ནས་བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཕེབས་བསད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག འཕོས་དེ་གསུངས་
རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ ཤྱི་ན་སར་གྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་སར་ཆ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་
ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་བ་རེད། དེ་དུས་ཡྱིག་ཆ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དང་། དེའྱི་རེས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གང་བས་དང་། དེའྱི་འཕོས་ནས་བེད་རྒྱུ་མེད་པ། ག་བར་ལྷག་མྱིན་གྱི་སྐོར་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བ་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་ནས་ཕག་རྱིས་ངོས་བཤུས་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་ཕུལ་ཡོད། དེ་ལས་ལྷག་དེའྱི་རེས་ལ་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ར་བའྱི་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་གྱི་སྐོར་ལ་འབད་བརོན་ཞེ་དག་
གནང་འདུག་ཟེར་ནས་རྒྱབ་གཉེར་དང་སགས་བཀའ་གནང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་དེ་རྱིས་
ལེན་སྐོར་ལ་རོབ་ཙམ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་
སོབ་གྲྭ་གང་འཚམས་ཤྱིག་རྱིས་ལེན་ཞུས་ཚར་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་འཕོས་དེ་དག་གྱི་སྐོར་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་
བརོན་ཞུ་རྒྱུ། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སན་པའྱི་རྐུབ་སྟེགས་ལྔ་ཐོབ་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་རྱིས་བངས་པ་དེ་ཚོར་
ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐོའ་ིཐོག་ནས་འགོ་བསད་པ་དང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་ཆབས་ཅྱིག་འཕོས་དེ་ཚོ་གང་མགོགས་ལེན་ཐབས་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐོག་ད་ནང་སྔ་དོར་སྙན་གསན་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། བས་
ཙང་། འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་བསད་ཡོད། 

ཆོད་གན་བསྐོ་བཞག་བེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གནང་པ་ཡྱིན་ན་གནང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག གང་ལྟར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་འཛིན་སོང་ཡྱིན་པའྱི་དབར་ལ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་གང་དགས་དགས་
འཐུས་ཤོར་མ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ཆོད་གན་འགོ་སྟངས་འད་བོ་ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་
སོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་ཆོད་གན་རང་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ལ་གསོལ་ཕོགས་དང་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
རེད། གཅྱིག་ས་གནས་རང་ནས་ཉྱིན་ག་བས་ནས་བསྐོ་གཞག་བེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཉྱིན་རེའྱི་ག་ཆ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
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སོང་ཙང་། ཁ་སང་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་འདུག དེའྱི་བར་ལ་དུས་ཡུན་བསྐོ་གཞག་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་རང་ནས་གསལ་བསགས་བེད་པ་དང་། གསལ་བསགས་
བས་པ་བརྒྱུད་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དེ་ཚོ་བས་པ་དང་། དེ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་དེ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་འགན་འཛིན་དང་།  ཡང་ན་
འགན་འཛིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཕལ་
སེལ་གྱི་ཆོད་གན་རེད། ཉྱིན་གའྱི་ཐོག་རེད། དེ་ཚོ་བསྐོ་གཞག་བེད་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་སོན་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག ཡྱིན་ཡང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་བང་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ཚོར། སེ་ར་
ལྡུན་ལ་ཁོང་ཚོས་འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་འདུག དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༨ ཚུན་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་
རེས་ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོར་འདེམས་རྒྱུགས་དེ་ Bangalore ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ནང་ལ་བེད་
རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་འདུག དེའྱི་སྐབས་ལ་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་ཡང་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུངས་འདུག དེ་
འད་སོང་ཙང་། སོབ་གྲྭ་ཕར་ཙམ་བརྒྱངས་ཀང་འཕལ་སེལ་གྱི་ཆོད་གན་རེད། ཉྱིན་ག་བཅས་བསྐོ་གཞག་བེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
དཀའ་ངལ་ཕལ་ཆེར་སེལ་འགོ་ས་རེད་སྙམ་པ་འདུག དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། SMART CLASS དེ་ཚོ་སོ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་ཚོ་སོབ་གྲྭར་འགོ་རྒྱུར་དགའ་བོའ་ིངང་ནས་འགོ་རྒྱུར་ Smart Class གཅྱིག་ནས་དེ་ཡྱིན་སྱིད་
ཀང་། གཉྱིས་ནས་ཚུར་རྱིས་བངས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་ནས་དགེ་རྒན་
དང་། ཕྲུ་གུའྱི་བར་འདུ་ཤེས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉེ་བོ་འཇོག་པར་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡང་དེའྱི་སྐོར་གྱི་ཆ་
རྐྱེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་གང་ཤེས། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་དེ་གསུངས་པ་དགའ་པོ་བྱུང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ལྡྱི་ལྱིར་ར་བའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལྡྱི་ལྱི་ University ནང་ལ་བོད་
ཁྱིམ་ཁོངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་མཇུག་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། སོང་ཙང་། ང་
ཚོ་མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་། མཐོ་སོབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཉྱིས་མར་བཅར་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་
མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ། དེ་འདའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་། ཚོགས་
འདུ་གནང་རེས་མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་འཆར་གཞྱི་བཞག་པ་བཅས་བས་འདུག དེའྱི་སང་གྱི་རྐང་
ལྟ་བུ་དོན་གཅོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་རོགས་པ་བེད་རྒྱུ་སོགས་དེ་
འད་བས་ནས་ཉེ་ཆར་ Dean ཁོ་རང་ Manju ka tila ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་འཐུས་མྱི་ཕྲུ་
གུ་ཚོ་དང་། དོན་གཅོད། དེ་བཞྱིན་ Empower Vision ཁོ་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་དེའྱི་སང་ལ། ཁོ་རང་ཕེབས་
ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་མ་གསར་ཞུགས་ཚོར་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སོབ་གནང་ནས་ཁོ་རང་ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་མཉེས་པོ་བྱུང་ཟེར་བ་དེ་
འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ Dean གསར་པ་དེ་འད་སེབས་པའྱི་སྐབས་
དང་། དེ་ནས་རྱིང་པ་ཡྱིན་ཡང་མཇལ་འཕད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ། 
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བརྒྱད་པར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཟུར་དུ་སོབ་གྲྭ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཟེར་བ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དགོས་དམྱིགས་
བཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ར་བའྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཚོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་
རྣམ་པ་གསལ་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ལས་
འགོ་རྒྱུ་མང་བ་ཟེར་བ་དེ་དངོས་འབྲེལ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་
ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅུ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བཅུ་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ངེས་པ་གཏྱིང་ཟབ་རེད་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་ལྟར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་པར་གཙོ་བོར་དགེ་རྒན་རེད། དགེ་རྒན་ཆ་ཚང་ཤྱིག་ཡོད་རེད་དམ་
ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཡོད་ཟེར་ནས་ར་བ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་ལས་མེད་པ་མང་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཁོ་ནར་ཆ་བཞག་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་ཟེར་ན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་བ་དོན་དམ་ཡོད་བསད་
པ་དེ་ལས་བེད་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཏོག་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་རུ་
བཏང་སྟེ། མྱི་མང་ཙམ་ཞྱིག་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྟོགས་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ཏེ། ཉེ་ཆར་
བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུས་སྟོན་པ་སྐད་བཏང་བ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་དེ་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་རང་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོ་བས་ཏེ་གང་ལྟར་མྱི་བཅུ་བདུན་ཙམ་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། ཉྱིན་གསུམ་ཐོག་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་བ་དང་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་བཅས་བས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་ལ་ཁྲྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ཡྱིན་ན་བོད་ཁྱིམ་སོ་སོས་
དང་། སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁོངས་ནས་སཾ་བོ་ཊ་སོ་སོས་བས་ནས་དེ་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གང་ཐུབ་གོ་རྟོགས་
སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཙམ་མ་ཟད་ག་ལེར་ག་ལེར་མང་ཚོགས་ནང་ཡྱིན་ནའང་། གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་ཕན་ལ་བས་པ་
རེད་དེ། ཡྱིན་ཡང་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞེ་དག་འཕོ་ལེན་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་གོ་བ་དེ་ཚོ་ཡང་སེབ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་
ཁག་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར། དེ་འདའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བསྱིགས་པ་ཡྱིན། 
འཆར་གཞྱི་དེ་འད་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་འཇོག་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགེ་རྒན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་སྱི་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
གསུངས་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ང་ཚོས་དེ་ག་རང་སོབ་སྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདེམས་སྒྲུག་བས་ནས་བསྐོ་བཞག་
བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་ནས་བར་ལམ་དེའྱི་སང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་ཟབ་
སོང་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཕུལ་བ་དེ་འད་བས་ཡོད། འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྟངས་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭའྱི་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་
མ་འད་བ་དེ་འད་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཁ་ཤས་ནྱི་བང་རྱིམ་བསྱིགས་ཏེ་ལོ་མང་ཉུང་དང་། ཞབས་ཞུ་མང་ཉུང་བཅས་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་སཾ་བོ་ཊའྱི་སྱི་ཁབ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། ང་ཚོའྱི་



99 
 

ཆ་རྐྱེན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་རེད། སཾ་བོ་ཊ་རང་གྱི་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་བས་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བས་པ་
ཡྱིན། དེ་ཡར་ངག་རྒྱུགས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དེ་བདམས་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་ཟེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་མྱིན་པར་དེ་དག་སྱིར་བཏང་ཤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ནས་གསུངས་པ་དེ་རེད། རེད་དེ་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་
མཚམས་འད་བོ་ཞྱིག་བཅད་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འགོ་དུས། དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པོ་མ་ལོན་ན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་
དེ་ཚོའྱི་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ད་ལྟའྱི་བཅད་མཚམས་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་དུས་དེ་ཡང་སྣང་ཆུང་ཞྱིག་ར་བ་ནས་
བཞག་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་བྱིས་པའྱི་སོབ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གྱི་འདུག ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བྱིས་པའྱི་གོག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་བཏོན་པ་དེ་དག་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་དུ་ཐུགས་ཕན་སོས་
པ་དང་། འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་རན་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་མ་འོངས་པར་མ་འབར་ནས་ཡར་ཕྲུ་གུར་ཕན་པའྱི་སྒྲུང་དེབ་ཀོག་རྒྱུ་
སོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་རྱིམ་པའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་་
ས་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁག་པོ་རེད་ཏེ། མ་འོངས་པར་
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་བསམ་བོ་ཏན་ཏན་གཏོང་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཏན་ཏན་སྙན་གསན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ sydney ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྣ་མང་གྱི་བ་དགའྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་པའྱི་
གནས་ཚུལ་དེ་གསར་དུ་གོ་ཐོས་བྱུང་། དགའ་པོ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་མ་དང་
ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
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། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༡ པོའ་ིནང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཞེས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་
སེའྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་ཀང་ཁོ་རང་
ཚོར་ནང་ཁུལ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་དེ་ ABCD འད་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་སད་ནས་དེ་
ཚོའྱི་ནང་དུ་ D ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་ཀང་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕོད་པར་བརྱིས་ནས་ཕྲུ་གུ་
དེ་སོབ་གྲྭ་ནས་འཕུད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཁུངས་སེལ་དང་སགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ད་ལོ་ཕྲུག་གུ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཉྱིས་ཐོན་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་
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དང་། ཡྱིན་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་གང་ལྟར་སོད་ལམ་སོགས་ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་
ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་མྱི་ཤེས། གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་དེ་སད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་སོབ་གྲྭ་
ནས་ཕུད་པ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་དེ་སྔ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཕ་མ་ང་སར་སེབས་ནས་དེ་འདའྱི་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འཕད་སོང་། ཕྲུ་གུ་དེ་བསར་དུ་སོབ་གྲྭར་བཅུག་ཐབས་ཤྱིག་བེད་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་སེབས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་
ཙང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་ཚར་དུས་ནང་ཁུལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ། ཕྲུ་གུ་དེ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཕུད་པ་དེ་དེ་འདའྱི་
གང་འད་ཡྱིན་ན། དེ་ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་ལམ་དང་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་། ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམས་ནས་དང་པོར་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་སོབ་
སྱི་དང་འབྲེལ་བ་བས་པ་ཡྱིན། འབྲེལ་བ་བེད་སྐབས་ཁོ་རང་ལ་བ་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དབུས་ལ་ཞུ་དགོས་རེད་
གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དབུས་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དབུས་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ་སྐབས། གང་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དེ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཁེད་རང་གྱིས་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་མང་
པོ་ཡོད་པ་རེད་ད། བཅུག་དགོས་བེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་གསུངས་ཙང་ངས་ཕར་ཏོག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་གང་འད་རེད། ངས་དེ་སེར་གྱི་དོན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ཁེད་རང་ཚོར་འབྲེལ་བ་བས་ནས་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ང་སྱི་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་རེད་བསམས་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ང་སར་ཡོང་བ་དང་། སྱི་པའྱི་
འཐུས་མྱི་ཞྱིག་རེད་བསམས་ནས་ང་ལ་ལབ་པ་རེད་ལ། ང་ཚོས་ཁེད་རང་ཚོར་ཡར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅུག་དང་མྱི་བཅུག་
རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས། ཁེད་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་དོན་དུ་ཕྲུ་གུ་དེའྱི་མདུན་ལམ་མེད་པ་བཟོས་ན་འགྱིག་
གྱི་རེད་དམ། མ་གཞྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དེ་འད་གང་འད་རེད། གང་ལྟར་བརྒྱུད་རྱིམ་ཚང་མ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་བོས། གང་
ལྟར་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ཡང་མཐའ་དོན་དེར་ཕ་མ་གཉྱིས་ཡར་གཏོང་ཤོག་
ལབ་པ་དང་། དབུས་ལ་བཏང་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་སོང་། ངོས་ཤེས་གནང་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་བཅུག་ཐོབ་སོང་། ཐོབ་ནས་ཕྲུ་གུ་
ད་ལོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་རང་འཇགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་དེར་ངས་སོབ་སྱིར་འབྲེལ་བ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། དེ་འད་གང་འད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁོང་ཚོས་
ཚོགས་འདུ་མགོགས་པོ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་རེད་འད་བོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་འདའྱི་
བཀའ་མོལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་འདུག ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་
ལམ་ལ་གནོད་ཀྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ཁེད་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་
བས་ཚེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁེད་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་
འཕོད་ཀང་སོབ་གྲྭ་ནས་འཕུད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མདུན་ལམ་ལ་ཏན་ཏན་གནོད་ཀྱི་འདུག དེ་
དག་གྱི་ཐོག་ལ་བསར་བཅོས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོས་ཡྱིན་ཡང་བསམ་འཆར་འདོན་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཚོགས་
འདུའྱི་ནང་ཞུ་རོགས་ལབ་པ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་དེ་དབུས་ནས་ངོས་བཞེས་མ་གནང་ཚེ་འཕོག་བརླག་འགོ་རྒྱུ་ཉག་ཅྱིག་རེད་འདུག གང་ཡྱིན་
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ཟེར་ན། ང་རང་ཉེ་ཆར་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་དང་ཐུགས་སོང་། ངས་ཕ་མ་དེའྱི་གདོང་པ་ཆ་ཚང་དན་པ་བརེད་ཚར་འདུག ཚུར་མཐོང་བ་
དང་དགའ་སྣང་ཞེ་དག་བེད་ཀྱི་འདུག  ངས་ཁེད་རང་ག་ནས་ཡྱིན་སོགས་ལབ་དུས། ཁེད་རང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་སོབ་བཅུག་བེད་ཐུབ་
པའྱི་ཕ་མ་དེ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ལབ་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ད་ལོར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་སོང་། དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། གལ་
སྱིད་སོབ་གྲྭར་བཅུག་མེད་ཚེ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཐ་མ་དང་ཉལ་ཐ་བཏུང་ནས་འཕོག་བརླག་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཨ་མ་དེས་མྱིག་ཆུ་
གཏོང་གྱི་འདུག ངས་ནྱི་ཕ་མ་དེས་གདོང་པ་དན་པ་བརེད་ཚར་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ཁུངས་སེལ་དང་ར་སོད་ཡོང་བའྱི་ཐོག་
ནས་གནས་ཚུལ་དེ་གཙོ་བོར་ཞུ་གྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་ག་འད་ཆགས་པ་རེད། གལ་སྱིད་འགྱུར་བ་ཐེབས་
མེད་ཚེ་འགྱུར་བ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་ལམ་ལ་གནོད་ཀྱི་འདུག དེ་ར་སོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་དུང་བྱུང་འདུག ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡར་ཞུ་ཤེས་དང་མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག ཁ་
ཤས་དུས་ཚོད་བརྒལ་བ་དང་ཕྱི་དགས་པ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཕ་མ་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་སྟངས་
མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུར་གོང་རགས་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་ལན་གསལ་པོ་གནང་རོགས། གལ་སྱིད་བརེ་བོ་བཏང་
མེད་ཚེ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་བོན་དང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་འགན་བཞེས་མཁན་སུ་ཡྱིན་ཡང་། མ་འོངས་
པའྱི་སོན་ར་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྱི་བ་དང་གང་ལྟར་གཉྱིས་ཀར་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དེ་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ང་པ། ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་དང་གཟྱིགས་སྐོར་ལབ་ནས་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཆ་
ཚང་ཀོག་མྱི་དགོས་པ་བོས། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་དང་། གཞྱི་
རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་བཅས་སོབ་གྲྭ་ཁག་དྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་དང་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་སོགས་གནང་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་དྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱུས་ལོན་ག་རེ་དང་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད། ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞྱིབ་ག་རེ་
གནང་བ་རེད། རྟོག་ཞྱིབ་སོགས་ཞེས་གསུངས་འདུག སོགས་ས་དེའྱི་ནང་ག་རེ་དང་ག་རེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྟོག་ཞྱིབ་གནང་
བར་ཕེབས་ནས་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྟོག་ཞྱིབ་གནང་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་གནང་ནས་མ་
འོངས་པར་སོན་ཆ་དེ་འད་གཟྱིགས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསལ་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་སོང་ངམ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགན་
འཛིན་ཕེབས་པ་རེད་གསུངས་འདུག དེ་ཚོ་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཅྱིག་དེ་སྱིར་བཏང་སོ་སོས་ཤེས་རྟོགས་བེད་རྒྱུ་ཙམ་ཡྱིན། ཨེམ་ཆྱིའྱི་རྐུབ་སྟེགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཡར་འཛུལ་
རྒྱུར་ RC མེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འཛུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
ལོ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་རེད། ང་ལ་ཡང་སྐད་ཆ་འདྱི་མཁན་ཞྱིག་འདུག རྒྱ་གར་ལག་ཁེར་ཡོད་པ་དང་། RC མེད་ཚེ་འཛུལ་
ཆོག་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་དྱིས་ཡོང་དུས། སོ་སོས་ཤེས་ཐབས་མེད་ཙང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་འགན་ལེན་མཁན་
ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་གང་འད་རེད་ལབ་སྐབས། རྒྱ་གར་ལག་ཁེར་ཡོད་ན་ཆོག་གྱི་མ་རེད་དེ་འད་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཆ་རྐྱེན་
དེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ། སོ་སོས་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང་། དེ་གསལ་པོ་གསུངས་རོགས་གནང་། 
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 དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་མེད། དཔེ་སྟོན་
སོབ་གྲྭར་ལྟ་བར་འགོ་མ་མོང་། རྒྱུས་ལོན་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟ་ཡྱི་གེ་སད་ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་ནས་ན་ནྱིང་ནས་བཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་གསུང་གྱི་འདུག་ལ། ངོས་ལེན་གནང་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་ད་དུང་
བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ཡང་། དཀའ་ངལ་
དེ་འད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞྱིབ་ཕ་སོ་སོར་བཤད་རྒྱུ་མེད། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་གང་འད་བས་ནས་གནང་དགོས་
ཀང་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཁོར་ཡུག་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད། འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་དང་ཆ་རྐྱེན་མྱི་འདུག་གསུངས་ནས་མ་བསད་པར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཐབས་ལམ་བཙལ་ཏེ་མྱིག་དཔེ་ལྟ་སའྱི་དཔེ་སྟོན་
སོབ་གྲྭའྱི་དཀའ་སེལ་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་གནང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
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 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་དེའྱི་ཐོག་ལ། ད་
ལྟ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་དེ་
ལྟར་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་། ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཤོག་གངས་ཨང་ ༡། དེའྱི་གཉྱིས་
པའྱི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ལ་རེད། བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་
ལན་གནང་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང་། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ ༡༩༨༥ དང་ ༩༠ གོ་གངས་ནང་དུ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་
ཐོན་པའྱི་རེས་ལ་དྭང་སོབ་ནང་འགོ་དགོས་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་འདུག བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནང་ལ་དེ་ལྟར་འགོ་དགོས་རེད་ཟེར་
ནས་གཞུང་གྱིས་བཀའ་དེ་འད་ཕེབས་སོང་ལ་ང་ཡང་དེར་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
རེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས། 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྭང་སོབ་སྐོར་སྔོན་མ་ནས་སྱི་འཐུས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་མ་གེང་བར་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་འདུག 
མ་ལབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་སྱིག་འཛུགས་ལ་བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་ཉན་རྒྱུ་མ་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག དགོངས་དཔད་གནང་ནས་
གསུངས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྭང་སོབ་ཐོག་ལ་འདྱིའྱི་ནང་མང་པོ་བཤད་པའྱི་འདོད་པ་མེད། དེ་གནད་འགག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཧ་
གོ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་རེས་ལ་དེ་འད་འགོ་དགོས་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ལམ་ལུགས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ TCV འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་རེས་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུའམ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ལོན་ན། དྭང་སོབ་དུ་འགོ་
དགོས་པ་རེད་ཟེར། དེ་མ་ཕྱིན་ཚེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་ཙང་། དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ང་རང་ཚོ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་
པའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཙམ་མ་ལོན་ཚེ། འདྱི་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་
ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཤོག་གངས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པ་དེ་རེད། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་ཞེས་པ་དེ་རེད། སྔོན་མ་ནས་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཚོགས་ཆེན་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་
ཆེན་དེ་འདའྱི་ནང་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་ལྟ་སོང་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཆད་
མཁན་གྱི་གལ་ཡྱིན། བར་ལམ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བས་ནས་འཇའ་པན་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཕར་ཕོགས་བཞུགས་
མཁན་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་ད་ལྟའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཐུགས་འཚབ་ཞེ་དག་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་མྱི་
འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འཇའ་པན་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་དྲུག་ཡོད་ཚེ་ཆ་ཚང་གཞུང་གྱིས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་
དང་། དེ་ལ་ཁང་པ་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ག་རེ་ཡྱིན་ཡང་སར་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་། དབུས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་ལྟ་སོང་ལམ་ལུགས་འདྱི་ཁོ་རང་ཚོར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། དེ་ཙམ་མ་
གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གཞན་དག་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་ལྟ་སོང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག་ལབ་ན། འདྱི་ལ་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་པར་བཤད་ཀྱི་འདུག ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ངས་
ཤེས་མ་སོང་། བས་ཙང་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་ཡོད་ཚེ་འདྱི་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ག་རེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ཆ་རྐྱེན་མེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་སར་ཚེ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་ལྟ་སོང་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་པ་
དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་འད་ཞྱིག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་
ཡོད་ཙང་། ད་ལམ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་
མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ར་བའྱི་ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་མཐུན་
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སོར་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྲུ་གུ་གསུམ་གྱི་ཡན་ལ་ཡོད་མཁན་ཁོ་རང་ཚོར་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་གོ་བསྡུར་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་དམ། 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། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་སོ་སོ་ས་གནས་ས་ཁུལ་ལ་བཅར་བའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ལས་འཕོས་པའྱི་བཀའ་
མོལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་སྙྱིང་འདོད་བྱུང་། 

དང་པོ། སོ་སོ་བོ་འཚབ་སེས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་དེ་སོ་སོ་ས་གནས་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཉེ་འགམ་གྱི་ས་
གནས་ west bengal ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ DARJEELING དང་། ཀ་སྦུག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་གསུམ་
ཙམ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཕར་ཕོགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ DARJEELING ལྟ་བུར་མཚོན་ན། རྡོར་རེ་གྱིང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༢༤༠ ཙམ་དང་། ཀ་སྦུག་ལ་
ཕྲུག་གུ་ ༤༠༠ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་ཅྱིག་འགོ་བསད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་
འདུག  དབར་ཁའྱི་གུང་གསེང་ཕར་ཕེབས་ནས་ཚུར་སོབ་གྲྭར་ལོགས་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་དང་། 
སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན། དེ་བཞྱིན་དགེ་རྒན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་མ་བཙལ་བ་རེད་མྱི་འདུག ཐབས་ལམ་བཙལ་ནས་
འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་ཀ་སྦུག་ལ་ས་གནས་ནས་ཁོང་ཚོ་བཀའ་འཁྲོལ་རག་ནས་སོབ་གྲྭ་རང་མ་ཚུགས་ཀང་། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ 
coaching class འད་བོར་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་ཕྲུ་གུ་ལ་ཚོགས་གནང་གྱི་འདུག དེའྱི་འོག་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་གུང་
གསེང་རང་བཏང་གནང་འདུག དེ་བཞྱིན་ DARJEELING ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དེ་ལས་ཛ་དག་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཁོ་རང་
ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཚོགས་ཐུབ་མྱི་འདུག འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་སྐབས། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༤།༡༥ དེའྱི་བར་གཞྱི་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་རག་ནས། སོབ་གྲྭ་རང་ལ་འཛིན་གྲྭ་
ཚོགས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་། ཕྱི་ལོགས་ག་བར་ཚུགས་ཀང་ཚོགས་ཟེར་ནས་དེ་འད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞྱིག་ཁོ་རང་
ཚོར་རག་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིནའང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ Herbertpur དེ་བཞྱིན་མ་སུ་རྱི། སྱིམ་ལ་བཅས་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཕེབས་འདུག 
ཚང་མ་ཕེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོའང་ཉྱིན་སོབ་གནང་མཁན་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕར་
ཕོགས་གཏན་འཇགས་སོད་མཁན་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་ན། སོ་སོས་སྐད་ཆ་འདྱི་
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རྒྱུ་བྱུང་སྟེ། ཀ་སྦུག་ཏུ་ཞལ་པར་མཐུད་ཐུབ་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་སྐོར་ལ་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་མྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིས་གནས་ས་ཁུལ་ལ་བཅར་བའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ཐོག་ནས་བཀའ་སྩལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མར་འདྱི་ལ་ངས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྱིས་མ་བངས་པ་དེའྱི་སང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་རྱིས་བངས་
ཡོད་པ་མ་རེད་པ། རྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ང་ཚོ་བཅར་བའྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་ས་གནས་སཾ་
བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་ཙམ་འདུག Gola tha la་,Arli kumari ,Kaillashpura དེ་ཚོ་གསུམ་གྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ Arli kumari སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་གསུམ་ཕུད་གཞན་ཚང་མ་ཆོད་གན་ཐོག་ནས་རེད་
འདུག ཡྱིན་ཙང་། ཁོ་རང་ཚོ་འཕལ་སེལ་གྱི་དགེ་རྒན་ཆགས་ཡོད་ཙང་། ཁོ་ཚོར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་གཏན་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་
རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་གསུངས་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆགས་ཐུབ་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ཞུས་དུས་འདྱི་ལྟར་གསུངས་
འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྱིས་སོད་གནང་ཟྱིན་མེད་པ་མ་ཟད།  གཏན་
འཇགས་དགེ་རྒན་དང་། ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་མེད་གསུངས་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་
ཙང་། རྱིས་བངས་ཚར་དུས་དེ་ཚོ་གནང་མེད་ན་རྱིས་མ་བངས་པ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་གྱི་མ་རེད་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་གསུམ་གྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསོམས་ན་ཕྲུ་གུ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆགས་ཀྱི་མེད་ཙང་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་
གནང་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སྔོན་ལ་ཕག་རོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་གྱི་ཆ་རྐྱེན་
གསུངས་སོང། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། སོ་སོར་ཆ་མཚོན་ན་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་
དང་ལྷན་དུ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་སཾ་བོ་ཊས་རྱིས་བངས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་
མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡག་ཏུ་ཏན་ཏན་ཕྱིན་སོང་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ཙང་། གསུམ་ཀ་མྱི་དགོས་ཚེ་དེ་ཐོག་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་རེད་ཐང་དང་དེ་འདའྱི་གང་ཡང་
མེད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ་ཡང་རེད་ཐང་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་
ག་རེ་གནང་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཚང་མ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ནྱི་བལ་ཡུལ་ནས་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་
ཞྱིག་ manglore ལ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་གཅྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་དེ་
འད་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་སེམས་ཚོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་
ཆར་འགྱིག་གྱི་འདུག དཔ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་བསྒྱུར་ནས་དེ་བེད་སོད་ཅྱིག་བཏང་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁང་
གྱི་ཕག་རྱིས་དེ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཟེར། མཐོ་སོབ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་ཟེར་
ནས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ནས་བརྡ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདུག དེ་མྱིན་པར་ཁོ་རང་
ཚོའྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་སང་ལ་གཅྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་དུས། དེའྱི་ལན་
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འདེབས་འདྱི་ལྟར་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་དེ་འད་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། སྔོན་མར་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ས་གནས་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་
ནས་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་ནའང། ང་ཚོས་ཞུ་དུས་དེ་ཞུ་མཁན་ཡོད་པར་བརྱིས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འདྱི་དང་ཆབས་ཅྱིག་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ནྱི། དེའྱི་སྔོན་ཕར་ཕོགས་ས་གནས་རང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མ་བན་གྱི་
ག་ཕོགས་དང་དེ་འདའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་སེམས་སུ་ག་རེ་བསམས་སོང་ལབ་ན། སཾ་བོ་ཊའྱི་ཕ་མ་དེ་ཚོས་
ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལོ་གཅྱིག་ལ་སོར་བརྒྱད་བརྒྱ་ལས་གནང་དགོས་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། སོབ་གྲྭའྱི་མ་བན་གྱི་
ག་ཆ་དེ་སད་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དངུལ་དེ་ཡར་སར་ནས་དེའྱི་ནང་ནས་མ་བན་གྱི་ག་དེ་དེ་ནས་ཐོན་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་
རྒྱུགས་འཕོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འཕུད་བས་པ་དང་། མཐའ་མར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་
གནང་ནས་ཡར་ཚུད་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་འགེལ་བརོད་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ནྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་སྱིག་གཞྱི་གྱི་འོག་ནས་མར་ཕྱིར་འཕུད་གནང་བ་དེའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ལྟ་རང་འཇགས་ཡོད་རེད་
དམ་མ་རེད། བསྒྱུར་བཅོས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་གསུང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་བས་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་ནས་ལགས་ལན་འབུལ་ཆོག་པར་ཞུ། 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་པ་དེའྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་རྟོག་ཞྱིབ་
ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་དྱི་བ་ཕེབས་སོང་། སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་བྱུང་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཚུར་རྱིས་བངས་ཚར་ཙམ་དང་། དེའྱི་སང་ལ་ས་ཁུལ་ཐག་རྱིང་པོ་མཐའ་མཚམས་ལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་འད་
ཡྱིན་ཙང་། གཅྱིག་ནྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་ནྱི་སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་ནང་ལ་ཤེས་
ཡོན་གྱི་ལས་དོན་རྟོག་ཞྱིབ། བེད་སོ་དེ་ཚོ་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་མྱིན། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་འཛིན་སོང་བེད་སྟངས་
དང་། སཾ་བོ་ཊའྱི་འཛིན་སོང་བེད་སྟངས་ཁ་ཁ་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྟོང་ཆ་བསྐང་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སོབ་གྲྭ་སོ་
སོའ་ིགནས་སྟངས་གང་འད་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མར་རྟོག་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཞེ་དག་བྱུང་། ང་ཚོས་དེའྱི་རེས་
འབྲེལ་ག་རེ་བེད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ལབ་ན། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་འཛིན་ཁང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་བཟོ་བཅོས་གནང་དགོས་པ་སོགས་
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ཀྱི་ཐོག་དང་། རླངས་ཐབ་མེད་པར་ཤྱིང་མེ་གཏོང་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་འབུལ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་རེད། ལྟ་སྐོར་བེད་ཐུབ་པ་དེས་
སོབ་གྲྭ་དེའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སན་པའྱི་རྐུབ་སྟེགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ RC མེད་ན་མེད་པ་དེ་འད་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གསུངས་འདུག ངས་བལྟས་ན་ 
RC དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ཡང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཆགས་ཡུལ་དེ་རང་འཇགས་
དེ་རང་བསད་ཡོད། སོང་ཙང་། ཡོད་པ་དེའྱི་སང་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་བས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་སྔ་ཕྱིར་
བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་མ་ཟད། སོབ་གྲྭ་རང་ལ་ལྟ་སྐོར་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་རེད། སོབ་གྲྭ་དེ་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་ཉུང་
དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། བརེ་བསྒྱུར་འད་ཞྱིག ཡང་ན་སོ་ཐུབ་ན་སྙམ་ནས་བོད་ཁྱིམ་དུ་ནང་དོན་བཀའ་ཤག་གྱི་སོབ་སྟོན་དང་
སགས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཟུར་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་བཅས་བས་
དུས་གཞྱི་རའྱི་མྱི་འགྱིག་པ་མེད་པའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། ཡྱིན་ཡང་། དེའྱི་རེས་ལ་བསར་དུ་དྷ་རམ་སར་ཕེབས་པའྱི་
ཞོར་ཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བསར་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། ལྷ་ལམ་སྐུ་ཞབས་ཀྱིས་
དེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པ། ཡྱིན་ཡང་། དེང་སང་བོད་ཁྱིམ་ནང་དུ་དངོས་སུ་ཕག་
ལས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་འད་གང་ཡང་གནང་གྱི་མེད། བས་ཙང་ཚོགས་གཙོ་དང་འགན་འཛིན་ལོགས་ཀར་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་
རང་ཚོར་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོང་དགོས་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག  དེའྱི་རེས་ལ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྱི་ཁབ་དབུ་འཛིན་དང་། 
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གཉྱིས་ཀ་མར་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང་ང་ཚོ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་རེས་ལ་འཆར་བཀོད་སོགས་བེད་སྐབས་ད་ལྟའྱི་
ཆར་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མར་ཕག་རྱིས་ཤྱིག་འབོར་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་གནས་
སྐབས་རྱིང་འགག་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐབས་ལམ་གཉྱིས་པ་ཡང་བཙལ་ནས་བསད་ཡོད། དེ་
འད་ཡྱིན་ཙང་། ཐབས་ལམ་གཉྱིས་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ ༢༠༡༨ ཡྱི་སོབ་དུས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་བར་དེར་སཾ་བོ་ཊའྱི་འགན་འཛིན་ཕོགས་
བསོད་དུ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ཚུར་འབོར་མཚམས་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཐོག་
ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད། སོང་ཙང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འདྱི་ལྟར་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། དྭང་སོབ་ལ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་དྭང་ཞབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་རེད་གསུངས་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡོད་བསམས་བྱུང་། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་མ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་གལ་དེ་དམག་སར་ལ་འགོ་དགོས་
རེད་ཟེར་ནས། ང་ཚོས་ལག་ཁེར་བཀག་ནས་འབྲེལ་ཡོད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཡྱིན་ན་
སོ་སོར་འདོད་མོས་ཡོད་ཚེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག 
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 ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་ལྟ་སོང་སྐོར་ལ་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞུས་ཚེ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་
རྡོག་རྡོག་འདྱི་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་མཐུན་རྐྱེན་སར་བསད་པ་ཕྲུ་གུ་ ༥༤༡ ཡོད། བས་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་རེར་
འབུམ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༡ དེའྱི་དུས་བཀག་འད་པོ་དེ་རེད། དེའྱི་སྔ་སེས་ཕྱི་
སེས་འད་བོ་བས་ཏེ་སྔོན་ལ་སེས་ཚེ་ཟླ་རེར་འཚོ་སྣོན་སོར་སུམ་བརྒྱ་དང་། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་སེབས་ཚེ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ལ་རྒྱན་
བསྒྱུར་བེད་པ་དང་། དེ་ནས་ཡར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་༧ 
པའྱི་ཚེས་ ༡ གྱི་རེས་ལ་སེས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སེས་མ་ཐག་ནས་ཟླ་རེར་སོར་ལྔ་བརྒྱ་འཚོ་སྣོན་འབུལ་བ་
དང་། དེ་ནས་ལོ་དྲུག་པར་སོབ་ལོ་སོན་པ་དང་ལམ་སང་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ནང་ལ་བཅུག་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་དང་། མ་
འོངས་པར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དེ་འད་ཞྱིག་ལོན་པ་ཡྱིན་ན། མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དེ་ཡོད་ཡོད་
པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་ཆ་རྐྱེན་ཡར་མར་ཕུལ་བ་དེ་ཡྱིན། ཞྱིབ་ཕའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་
ཐུགས་མཁོ་ཡོད་ཚེ་ང་ཚོས་རེས་མར་འབུལ་ཆོག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་སེམས་འཚབ་དང་སགས་ནས་ཀ་རྡོ་སང་གསུམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ཀ་སྦུག་དང་རྡོ་རེ་
གྱིང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་གནང་བ་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་སེམས་འཚབ་
ཆེན་པོའ་ིཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསྱིགས་པ་ཡྱིན། དང་པོའ་ིཆར་ས་གནས་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོང་
དུས། བོད་པའྱི་གཏམ་དཔེར་རྱི་ལུག་པ་ཐག་པས་མྱི་སོམ་པ་རང་རེད། བས་ཙང་། མང་པོ་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་
ཡང་། སྡུག་པ་དེའྱི་ནང་ནས་ཡག་པ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་བོ་བཏང་ཡོང་དུས། ས་ལུ་སར་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སྐད་བཏང་ནས་
སོབ་གྲྭ་འཕལ་སེལ་ཞྱིག་ཚོགས་ན་སྙམ་ནས་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས་ཀ་སྦུག་གྱི་ rector ལ་བཀའ་བསྔགས་ཞུས་པ་མ་ཟད། 
སཾ་བོ་ཊའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་སྐབས་དེར་ར་ཝང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཡང་ཕེབས་ནས་ས་གནས་དེ་ཚོར་རྟོག་
ཞྱིབ་ཅྱིག་བོས་དང་ཟེར་ནས་དེ་འདའྱི་བཀའ་མོལ་ཞུ་སྐབས། གཡས་གཡོན་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འད། དེ་ཡོད་
ཙང་། མཐུན་རྐྱེན་གང་འཚམ་སྱིག་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་འདུག སོང་ཙང་། དེའྱི་རེས་ལ་མར་ཕོགས་ག་གྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་མང་པོ་
ཞྱིག་མར་སོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོ་འདྱི་ལྟར་ལུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་བོད་སོབ་ཚོགས་
པར་ཞུ་སྐབས་ར་བའྱི་འགྱིག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་དགེ་རྒན་དང་ཕྲུ་གུ་ཚང་མའྱི་བདེ་འཇགས་དང་ཉེན་སྲུང་གྱི་འགན་དེ་ཚང་མ་
ཁེད་རང་ཚོས་འཁེར་དགོས་པ་རེད་ཟེར། དེ་འད་བས་ནས་ཕག་རྱིས་ཤྱིག་ཡར་ཕེབས་སོང་། སོང་ཙང་། ཕྲུ་གུ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་
སྐད་ཆ་བཤད་ན་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཡག་པོ་ཡྱིན་ཙང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སོགས་ང་ཚོས་
སྲུང་སོབ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གཏན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཕལ་ཆེར་བཞག་ན་ཡག་གྱི་རེད། འགན་དེ་ཁུར་ཐུབ་རྒྱུ་གཏན་ནས་མྱི་
འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ལས་མཚམས་ཤྱིག་བཞག་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཙང་འཆར་གཞྱི་གཞན་
པ་ག་རེ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་ཕག་རྱིས་ཕུལ་ནས་ཡ་གྱིའྱི་ཁུལ་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་ཚེ་འཛིན་གྲྭ་སོ་
སོའ་ིནང་ལ་འཕལ་སེལ་སོབ་ཕྲུག་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཅར་ཆོག་པར་ཞུ། མང་ཆེ་བ་མེའོ་བསྟན་འཛིན་སང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རེད་
འདུག དེ་ལྟར་ཞུས་པ་རེད་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་དང་། བཅུ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ཡྱིག་རྒྱུགས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་དཀའ་
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ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་གཉྱིས་ལ་ཕྲུ་གུ་བསོམས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
མཐའ་མར་ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་སོབ་སོང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་
ཞྱིག་སད་ན་ཡག་པོ་མྱིན་འགོ་སྙམ་ནས་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བས་པ་རེད། སོང་ཙང་མཐའ་མར་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་
བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ནས་ངོས་ལེན་འད་བོ་ཞྱིག་བས་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་མ་སུ་རྱི་དང་།  ཧར་པ་
སྤུར། སྱིམ་ལ་དེ་ཚོ་གསུམ་ནང་ལ་བཏང་བ་རེད། སོང་ཙང་། དེའྱི་ནང་ནས་ཐོ་བངས་ཏེ་ལམ་གོན་དེ་སོ་སོས་སད་དགོས་རེད། 
དེ་མྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཉྱིན་མོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ཡང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་དོད་ཆ་ཚང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སར་
གྱི་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་གཏན་འཇགས་ཡྱིན་ན་བཤད་མ་དགོས་པ་དང་། དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཙང་། ཐབས་ཤེས་དེ་བཟང་ཤོས་ཤྱིག་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཧར་པ་སྤུར་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༣༨ ཡོད། ཧར་པ་སྤུར་དྭང་
སོབ་ནས་ཞལ་ལག་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སོད་ཁང་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་རྱིས་མེད་གནང་བ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
འདོད་ཡོད། དེ་བཞྱིན་མ་སུ་རྱི་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༩ སྱིམ་ལར་ཕྲུ་གུ་ ༨ དེ་དག་ཡོང་མྱི་ཡོང་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་བེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། 
སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ཀ་སྦུག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། འཛིན་གྲྭ་ ༩།༡༠།༡༡། གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སྱིག་ཆས་མ་གོན་
པ་སོགས་མངོན་གསལ་མེད་པའྱི་ཐོག་དང་། ཆ་རྐྱེན་རྒྱལ་སོའ་ིནང་ནས་མ་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཚེ་འགྱིག་གྱི་
རེད་ཟེར་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་དཔོན་པོ་དེ་ཚོས་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་འདུག དེ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ rector གྱིས་ད་ལྟ་བོད་
རྱིགས་སོབ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་འཕལ་སེལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྡོར་གྱིང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རེད། 
སོ་ན་མདའ་དང་རྡོར་གྱིང་གཉྱིས་ནྱི་རོག་གའྱི་ཨ་མ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སོབ་སྱི་རང་ནས་ངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ལ། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པས་དམྱིགས་བསལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་། དེ་འདའྱི་ཕྲུ་གུ་བདེ་འཇགས། དགེ་
རྒན་གྱི་སྲུང་སོབ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཙང་། མ་ལག་རྡུམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུས་ཁུར་བ་ལྟར་བལྟས་བསད་པ་
ཙམ་ལས་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བེད་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་བངས་ཚར་བ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་
གནང་ནས་དགེ་རྒན་གསུམ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ལ་རེད་འདུག་ཟེར། དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་
གནང་བ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་བཀའ་ལན་ཕུལ་བ་ལྟར་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཚུར་རྱིས་བངས་པ་རེད་དེ། ཕོགས་ཐོབ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་གཏན་འབེབས་ར་བ་ནས་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཕོགས་
རྱིམ་ནང་བཞྱིན་སད་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་ཆོད་གན་ཕོགས་རྱིམ་དེ་སད་དགོས་པ་རེད། དེ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་སད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཟེར་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕོགས་རྱིམ་གཞྱིར་ང་ཚོས་སད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཆེན་པོ་རེད། ལས་བེད་ཀྱི་
བར་ལ་བར་ཁད་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་སཾ་བོ་ཊས་གནང་
བསད་པ་དེའྱི་ཕོགས་རྱིམ་དེ་སད་ཆོག་པ་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་དང་། མཐར་དགོངས་བཞེས་མ་གནང་བར་དེའྱི་ཆ་ནས་སྔོན་མ་ཤེས་
ཡོན་གཏན་འཇགས་ཤྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམས་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དེ་སྔ་ཆོད་གན་སང་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་
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ནྱི་དེ་ཆགས་སོང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་། ཕོགས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་སོང་ན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་ཁུར་དེ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་གཏན་འབེབས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། དེར་དགེ་རྒན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 

དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་གསུངས་པ་དེར་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཆོག་གྱི་འདུག ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་དེ་ང་ཚོས་དན་མོང་། ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ས་ནས་སོབ་གྲྭ་གཞན་
པ་དེ་ཚོ་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ཡོད་པ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་རང་འཇགས་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་འདོགས་ས་ག་རེ་ཡྱིན་ཡང་
བེད་སྱིད་པ་རེད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དེའྱི་སང་ལ་གཟབ་གཟབ་ཞེ་དག་བེད་ཀྱི་ཡོད། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། 
སྔོན་མ་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་འདྱི་ལྟར་བས་འདུག་ཟེར་ནས་རེས་མ་ཁོང་ཚོས་དེ་ལ་ཁག་དཀྱི་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏོག་
ཙམ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་ཀ་དེ་ལྟ་བུར་ཁོ་རང་ཚོ་གཡོལ་ཐབས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརོན་བས་ནས་ད་ལྟ་གནས་སྐབས་དེ་ལྟར་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་རྱིས་བངས་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་དེ་
འད་བོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕར་ཚུར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པར་ཆགས་ས་རེད། 

སེང་ལོར་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་རྱིས་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་ཕུལ་བ་ལྟར་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་རེད། 
ཡྱིན་ཡང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པ་ཚོས་འདྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ལ་
བཀོད་ཁབ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་གང་ཐུབ་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། 

མ་བན་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་དེ་སཾཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་ཡོན་དེ་ཚོ་སར་ན་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་དགོངས་འཆར་ཡག་པོ་
འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསམ་གཞྱིགས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབྲ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྲ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གནང་། ཐོག་མར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགས་ཚུད་དང་ཚད་མཐོ་གནང་
འདུག ང་རང་ལ་མཚོན་ན་དེའྱི་སང་ལ་སང་རྒྱུ་དང་ཤེས་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག དེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ངས་དེ་རྱིང་འདྱི་ལ་གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་སྔ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུང་
བཤད་ནང་དུ་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ང་རང་ཚོའྱི་ར་དོན་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་
པར་བོད་ཡྱིག་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རེད་གསུངས་སོང་། བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་གྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་
ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གྱི་བོད་ཡྱིག་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་མེད་པ་དེ་འདའྱི་གསུང་བཤད་ཅྱིག་གསུངས་
སོང་། ངས་ག་རེ་བསམ་གྱི་ལབ་ན། བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་མེད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ལ་སར་གསོ་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
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དང་། ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སེར་གྱི་
བསམ་ཚུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། བོད་ཀྱི་རོམ་པ་པོ་དང་མཁས་དབང་རྣམ་པས་རོམ་ཁོ་ན་བེད་སོད་བས་པ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་ཡྱིག་
མྱི་ཤེས་མཁན་དང་། ཡག་པོ་ཞེ་དག་མེད་མཁན། དམྱིགས་བསལ་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་བོད་ཡྱིག་སང་
རྒྱུར་ལས་ས་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། མར་སྙོབ་ཐུབ་པར་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
དཔེ་མཚོན་བཞག་ན། དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་གང་ཤེས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བོད་ཡྱིག་སང་འདོད་ཡོད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཁོ་
རང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་གོ་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཁོ་རང་རྣམ་པས་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག་ལབ་ན། བོད་ཡྱིག་དེ་སོར་
ཀོག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བར་སྟོང་ཞྱིག་མེད་དུས་དཀའ་ངལ་ཞེ་དག་འཕད་ཀྱི་འདུག ཚིག་དེའྱི་དོན་དག་མ་ཤེས་ན་ཀོག་རྒྱུར་
དཀའ་ངལ་ཞེ་དག་འདུག ཨྱིན་ཇྱི་དང་གཞན་གྱི་ཡྱིག་རྱིགས་རྣམས་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་དེའྱི་
ནང་དུ་དོ་སྣང་བེད་དགོས་པ་དེ་འདའྱི་ཚིག་དེ་འད་འདུག དེ་འད་བོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོས་སར་གསོ་བེད་དགོས་པ་དང་། སར་གསོ་
བྱུང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དར་རྒྱས་འགོ་དགོས་ཙང་། ག་ཚོད་མང་བར་ཁབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་འདྱི་མུ་མཐུད་
ནས་གནས་རྒྱུར་ཧེ་བག་ཤོར་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། 
 དེའྱི་རེས་ལ་ཉེ་ཆར་ང་རང་ཚོ་ཕོགས་བསོད་འགོ་བའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་རེ་འདུག་ལབ་ན། ང་ཚོའྱི་སཾབོ་ཊའྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ནང་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
བྱུང་སོང་། རེ་ཕུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་དམྱིགས་བསལ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་དམྱིགས་བསལ་ཧང་
སང་བ་ཡག་པོ་དང་ཚད་མཐོ་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ཡང་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ། དགུ་པ་དེ་ཚོའྱི་ཨང་རྱིས་དང་ཚན་རྱིག་
དེ་ཚོའྱི་གནས་ཚད་ནྱི་སྔར་ལས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག ངས་དཔེ་མཚོན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་
པ་ཡྱིན། ཉ་པ་ལབ་ཀྱི་རེད་པ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། Fisher Man ལབ་པ་དེ་འདའྱི་ཚིག་ཅྱིག་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་
པར་སེབས་ཀང་ཀོག་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ངས་དེ་ཧང་སང་བའྱི་མར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། 
དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཉམས་གསོ་བེད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། 
ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཚན་རྱིག ཨང་རྱིས་སོགས་དེ་ཚོ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་འབད་བརོན་གནང་ཚེ། ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དེའྱི་རེས་ལ་ངག་རྒྱུགས་དང་བགོ་གེང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་རྒྱུགས་གནང་སྐབས་ཡྱིག་ཚད་ཁག་ལ་མཉམ་
བཞུགས་བེད་དུས། ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ངག་རྒྱུགས་སད་སྐབས་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཧང་སང་བའྱི་སྟབས་བདེ་དང་། དེ་བཞྱིན་
གནད་དོན་ག་རེ་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀང་རྟོགས་མཁན་ཁག་ཅྱིག་འདུག ཁག་ཅྱིག་སྱིར་བཏང་འཛིན་གྲྭ་ནང་ལ་སོབ་སོང་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ངག་རྒྱུགས་དང་བགོ་གེང་གནང་སྐབས་དཔེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་། དེ་
ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཟབ་སོང་དེ་འད་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་བཞྱིན་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་རེད། སོབ་ཡོན་སྐོར་
ལ་ཡང་ཚད་མཐོན་པོ་མཁེན་གྱི་འདུག དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཚང་མར་བསྔགས་
བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་བསམ་ཚུལ་རེད། གང་ལྟར་ཏག་ཏག་བསད་མྱིན་གང་
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ཤེས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Feed back ཟེར་བ་ཡ་ལན་སད་སྟངས་ཀྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་རེད་པ། གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་
ཞྱིག་ངག་རྒྱུགས་སོགས་བཏང་ནས་མ་ཚུད་ཚེ། མ་ཚུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་མར་བཤད་ཐུབ་པ་ཞྱིག ཁེད་རང་གྱིས་ད་ལན་ལན་
འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ་འདྱི་འད་དང་འདྱི་འདའྱི་གནད་དོན་དེ་འགྱིགས་མ་སོང་ཟེར་ནས་མར་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ན། མ་
འོངས་པར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཞན་པ་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དེ་ལས་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་ཁད་པར་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 མཐའ་མར་ཉེ་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དམའ་རྱིམ་ Primary ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་གྱི་ནང་ལ་
ཁོ་རང་ཚོ་ཉལ་ཁང་དང་། ལྟ་རྟོག་བེད་མཁན་ལས་བེད་ཨ་མ་ལགས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བུད་མེད་རེད་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་ངས་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་མཐོང་སོང་། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ baba ram rahim ལ་སོགས་པ་དེ་འད་མང་པོ་སེབས་ཀྱི་
ཡོད་ཙང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོར་ལྟ་རྟོག་བེད་རྒྱུ་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་། སྱིག་གཞྱིས་བུད་མེད་དེ་ཚོ་ལས་བེད་
འཁོད་པ་རེད། ཡང་ན་ཁོ་རང་བསམ་བོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད། སྱིར་བཏང་དེ་ཁབ་ཁོངས་ག་འད་ཞྱིག་ལ་རེད་ཟེར་ནས་དྱི་བ་
དེ་ཡྱིན། 
 དེའྱི་སྔོན་ལ་ངས་སཾ་བོ་ཊ་དཔེ་མཚོན་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་
མང་ཆེ་བ་རྱིས་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་བཏང་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་
ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་ཙང་། སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ཡོད་དུས། རེ་བ་དེ་
འདའྱི་ནང་ལ་ཁག་ཅྱིག་དམྱིགས་བསལ་སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོགས། དཀྱུས་མ་དེ་ཚོའྱི་
ཚད་ཡོད་རེད་བ། སོབ་སོང་སོ་བོའ་ིཚད་མར་ཞེ་དག་ཡོད་ན་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཧ་ལས་པ་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་
དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་བོས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་རང་ཡྱིན་ས་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་སོང་ཙང་། ཧ་ལམ་ཆ་ཤས་བཞེས་མ་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་ན་མ་འགྱིགས་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་ཡང་། ས་བཅད་མ་སྟོང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་
ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དེ་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟ་བར་གྱི་ལས་བསོམས། ལྷག་པར་དུ་
བཙན་བོལ་ནང་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དྱི་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེ་བསར་ཟློས་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི། ན་ནྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
གསུམ་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་བར་དུ་བོད་ནང་ནས་སྐད་གཉྱིས་སོབ་གསོ་ཟེར་བ་དང་། དེ་འདའྱི་སྐོར་ས་ཁུལ་བེ་
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བྲག་པ་དེ་འདར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་སོགས་
ཀྱི་ཐོག་ནས། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་གྱི་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འདོན་
དགོས་པ་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང། ད་ལྟ་ངས་དྱི་བ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ན་
ནྱིང་གྱི་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་ནས་བཞྱི་པ་བར་དུ་བོད་ནང་དུ་སྐད་ཡྱིག་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་ཚོ་
གཅྱིག་བས་ན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ཆོས་ཕོགས་ནས་དཔེར་ཆ་
བཞག་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་གཞོན་པ་ལྱིས་ཁེ་ཆང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལས་དོན་སོལ་ཡྱིག་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་
གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་ཁ་སང་ཟླ་བ་བཅུའྱི་སྔོན་ལ་བསར་བཅོས་བས་ནས་ཡང་བསར་གསལ་བསགས་ཤྱིག་
སེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་ནང་བཞྱིན་དེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་ཚེ། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་ནང་དུ་མེད་ཚེ་སྐད་གཉྱིས་སོབ་གསོ་ཟེར་བ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། དེའྱི་སང་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཚོ་སྔོན་
གྱི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ནས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནས་མཁས་དབང་རྒན་པ་ཨ་ལག་དོར་ཞྱི་རྱིན་པོ་
ཆེ་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་རོམ་པ་པོ་གགས་ཅན་ཐེའུ་རངས། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་
བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་ར་ཁྲྱིམས་ལ་སོགས་པར་དཔང་དུ་དངས་བའྱི་ཐོག་ནས་རོམ་ཡྱིག་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞེ་དག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་དོ་སྣང་། ཐུགས་སྣང་གནང་སྟངས་དེ་ག་འད་ཡྱིན་མྱིན་དེ་གསུངས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་
མཉམ་དུ་ད་གྱིན་འདྱིར་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་སྐོར་རེད། སྱིར་བཏང་བས་ན་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་འདའྱི་
སྐོར་ལ་ཞུ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་རེ་བས་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ལབ་ན། སང་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ནང་
དོན་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་མཁེན་རྒྱ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག་ཀང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་སྐོར་སོབ་ཚན་དུ་བཞག་པའམ། དེ་འདའྱི་
སྐོར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡང་ཏག་ཏག་བསད་མེད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། དེ་འདའྱི་
བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ངས་སོ་སོའ་ིབསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་ན། ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་རེད། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་
གུ་དེ་ཚོའྱི་ནང་སེས་པ་ཙམ་ནས་ནང་པའྱི་བསབ་བ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་ནས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་དེབ་དེའྱི་ནང་གྱི་བརོད་གཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་དེ་ད་ནང་ངས་ཆ་ཚང་ཐོ་རྒྱག་ཐུབ་མ་
སོང་། དེ་ཚོ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ནང་པའྱི་ནང་ནས་བཤད་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་རེད། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་འད་བོ།  དཔེར་ན། བཟོད་སོམ། 
བཏང་སྙོམས། ཆོག་ཤེས་ཟེར་བ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་འགེལ་
བཤད་རྒྱག་སྟངས། བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བསམ་བོའ་ིརྱིམ་པ་གང་འད་བས་ནས་གཏོང་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་
ཤེས་བ་མང་པོ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ནང་པའྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བས་ནས་དེ་
གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཆོས་ཕོགས་ནང་པའྱི་བཤད་སོལ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད། ག་
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རེ་བས་ནས་ལབ་ན། ང་ཚོའྱི་ནང་དོན་རྱིག་པ་འདྱི་མ་གཞྱི་ནས་ཕྱི་རོལ་མྱི་རྟག་པ་དང་དེ་འདའྱི་མཉམ་དུ་ཡང་ཡང་རོད་པ་
བརྒྱབས་ཏེ་སེག་བཅད་བརྡར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བས། དེང་སྐབས་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་དུ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་ཆོས་ལུགས་མ་
འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གནོད་སོན་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་དེ་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། བོད་མྱི་ཚང་མས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་བ་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་དེབ་ཀོག་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཚེ། བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་
གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སོད་སྐོར་གྱི་
བསབ་བ་དེ་ཚོ་སོབ་ཚན་ནང་འཇོག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་བགོ་གེང་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་
ནས། ཐོག་མར་ལས་བསོམས་ནང་དུ་བཀོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་སོབ་གྲྭ་ ༦༧ ལ་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ ༡༩༠༦༣ ལ་ཁབ་པའྱི་གཞྱི་རྒྱ་
ཆེ་བའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་གངས་ ༢༠༠༢ འདྱི་ལ་བཀོད་འདུག ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཟག་ལང་སོད་མཁན་ཡང་བོད་
གཞུང་སོབ་གྲྭ་ནས་སོབ་སོང་འགྱིམས་ནས་ད་ལྟ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་སོ་སོའ་ིགཞུང་འདྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་
དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་ལས་བེད་རྒན་རབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་འདྱི་ལྟར་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བགོ་གེང་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བཞེས་པའྱི་
སྐབས་གཙོ་བོར་གོང་དུ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་ཁབ་ཚར་ཡོད་ཙང་། དེར་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་
འཆར་གཞྱི་མེད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་ད་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལོགས་ལ། ལོ་ལྔ་ནང་ལོགས་མེད་ནའང་། ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་
བྱུས་ནང་ལོགས་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་བཞག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་དུང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་རབས་ཁ་
ཤས་ནང་ཡུ་རོབ་སོགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བོད་མྱི་མང་པོ་ཕྱིར་འབུད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་བ་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གོང་དུ་བཀའ་ལན་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་མང་
པོ་ཞྱིག་དང་། བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་བསད་ནས་དཔེར་ན་ Canada Parkdale ས་ཆ་འདྱི་བཞག་གནང་སོང་། ད་ལྟ་
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ངས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་དེ་འདའྱི་བོད་པ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་བསད་རྒྱུ་བས་ཏེ། བོད་རྱིགས་སྱི་ཁང་གྱི་འགམ་
ལ་སོ་སོ་འཁོར་ནས། དེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་འཛུལ་
བཞུགས་བས། ངའྱི་ཤེས་རྟོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རང་བརྒྱ་ ༥༠ འམ་ ༤༠ 
ལོན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕ་གྱིར་ལུང་པའྱི་
ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་དེ། བོད་པ་ཕྲུ་གུ་ཕོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་རང་ལ་ཞུ་གཏུག་བས། 
སོབ་གྲྭ་རང་ལ་བོད་ཡྱིག་འཁྲྱིད་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ས་གནས་ལ་ལམ་སྟོན་རེད། སྱིར་བཏང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་
འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གཟའ་འཇུག་སོབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་བང་སོབ་འཁྲྱིད་མང་པོ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་འདའྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། སོབ་གྲྭའྱི་དང་བང་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་ལས་བེད་རང་གྱི་ཁོངས་སུ་
ཚུད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་འདའྱི་ཐབས་ལམ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ས་གནས་གཅྱིག་རེད་དེ་མ་འོངས་པར་ས་གནས་མང་པོ་
ནང་ལ་བོད་པ་མང་པོའ་ིཞྱིག་འཛོམས་ནས། དེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་སོབ་གྲྭར་འགོ་དུས་བོད་པ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་
སུ་ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན་དེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་། འདྱི་གཅྱིག་དྱི་བ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
དེ་དང་མཉམ་དུ་ཉེ་ཆར་སོ་སོ་ས་གནས་སྐོར་བསོད་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་འབྲེལ་སྱི་འཐུས་ང་རང་གཉྱིས་ཤར་ཕོགས་ 
Tawang ལ་རེད། དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཁ་འཐོར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དཔེ་མཚོན་
ཞྱིག་ཞུས་ན། Gharcham ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་རྒྱ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་རེད། དེ་
བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བཞུགས་དགོས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕར་ཕོགས་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ལ་
སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་པ་མང་པོ་མྱི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་
འཛོམས་བྱུང་སྟེ། བོད་སྐད་ཐོག་ནས་དང་པོ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་། གོ་བརྡ་འཕོད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག སོང་
ཙང་། སྱིར་བཏང་ཤེས་དགོས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་ལས་ལྷག་བོད་པའྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སོབ་བེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ཁོ་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་། ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཉེ་འཁོར་གྱི་སོབ་གྲྭར་གཏོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཁ་འཐོར་ཆགས་
རྒྱུར་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། འཚོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་བོད་
གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཅུག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ང་རང་གྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་འཐོར་
གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་བསྐོར་གནང་ནས་ཆེད་བསྔགས་ལས་བེད་བཏང་། དེ་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གང་ཐུབ་
བསྡུ་རུབ་བེད་ཐུབ་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་དང་ང་རང་འགོ་ས་བསྟན་འཛིན་
སང་གཞྱིས་ཆགས་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་སམ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་བངས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་
དེ་ལ་དེའྱི་སྐབས་སུ་གོག་ཀད་ཀྱི་དགེ་རྒན་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག འདྱི་གཞྱི་རའྱི་ཆ་རྐྱེན་རེད་བ། དུས་
རབས་ཉེར་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁོ་རང་ཚོར་གོག་ཀད་བསབ་དགོས་རྒྱུ་གཞྱི་རའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་རེད། དེ་ཚོ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་འདྱི་
ཏན་ཏན་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་ཡོད། དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་
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དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཤྱི་ལོང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁ་འཐོར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་རེད་འདུག ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་རེད་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་རང་ཚོ་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་མྱི་མང་གྱིས་ཤུགས་བེད་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་འདྱི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་རེད་འདུག ཕལ་ཆེར་གོག་ཀད་ལྔ་དྲུག་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཆ་ཚང་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག འགེམས་སྟོན་ཁང་ནང་བཞྱིན་སྱིག་བཞག་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་མ་
ཐུབ་ན་ས་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་གྲྭར་བཏང་ན། ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མེད་འགོ་
བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། དེ་ནས་སྱིར་བཏང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ལྡབ་སོར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་
དོན་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་དང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཉེ་བའྱི་
ཆར་ལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་བས། ད་གྱིན་ཤེས་རྱིག་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་
ཕེབས་སོང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་སེལ་རྒྱུ་དེ་འགོ་ཡོད་བསད་ཡོད་ས་རེད། དེ་སྔ་སོང་བརྡར་གོ་སྱིག་བས་པ་ངས་
ཤེས་སོང། སྱིར་བཏང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་སོ་སོ་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་མ་ལྟོས་པར་གུས་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་དེ་ཚོར་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་བཞག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་
ཚོར་ཤུགས་ཆེ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་དེ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ལྷག་ཕྲུ་གུ་༣༠༠་ལྷག་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་
འཕོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་འདའྱི་གནས་བབ་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁབ་བསགས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་
ནས་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། མཐོ་སོབ་ཐོན་རེས་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་དྱིལ་བསགས་བེད་
རྒྱུ་དེ་འད་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་བསམ་ཚུལ་
བརེ་ལེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བགོ་གེང་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་དེ་འད་གནང་ཡོང་དུས་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་གལ་སྱིད་དཔེ་བཞག་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་ནང་ལ་ཞུགས་འདོད་མེད་
ན་མྱི་ཞུགས་ཀ་མེད་འད་བོ། ད་ལན་ངས་གནང་སྟངས་མ་འགྱིགས་པ་དེ་འད་གལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་སོམ་གཞྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཟེར་ན་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་རེད། ཐད་ཀར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཞེ་དག་མ་གནང་ན་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་བ་
ཞྱིག་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བསམ་པ་བས་ན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བར་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་
མཚུངས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བགོ་གེང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ཕག་ལས་
གང་འད་བས་ནས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་སེ་ཚན་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་དྱིལ་བསགས་སེ་ཚན་ཡོད་པ་
རེད། དྱིལ་བསགས་སེ་ཚན་གྱི་འགན་དབང་གྱིས་ཆོག་གྱི་ཡོད་ནའང་། ཤེས་རྱིག་སེ་ཚན་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་འདྱི་རང་བཞྱིན་
གྱིས་རང་དབང་ཅན་དུ་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་། ད་ལན་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་དོགས་འདྱི་བེད་དགོས་པ་མང་ཚོགས་སྱི་ཚོགས་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་མ་
འོངས་པ་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དང་
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མཉམ་དུ་ངས་མཐའ་མ་དེ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཉེ་ཆར་ལོ་ཁ་ཤས་གོང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་། 
ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཁོ་རང་ཕ་གྱིར་དེ་ལ་ཕེབས་སོང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ཕེབས་ཚར་སོང་། མགོན་པོ་འཕྱིན་ལས་ཁོ་རང་བོད་ནང་
དཀའ་སྡུག་མངས་ནས་ལོ་བཞྱི་ལྷག་བཙོང་ཁང་ནང་ལ་ལྷག་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སེལ། བཙན་བོལ་སེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ་སོ་སོ་དེ་དུས་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ། ཁོ་རང་སོབ་
ཕྲུག་ཚོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་རོགས་བོས་གསུངས་དུས། དགེ་རྒན་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་ཆེ་
བཞེས་ཀྱིས་ཁོ་རང་ཡར་གདན་འདེན་ཞུས། སོབ་ཕྲུག་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་། བོད་ནང་གྱི་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་ཞུ་པའྱི་སྐབས་སུ། སོབ་ཕྲུག་ནང་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་རྒྱུ་དང་། ང་རང་དེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་བྱུང་། དེ་སོང་ཙང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རེད། བོད་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་དེ་འདའྱི་དྱིལ་བསགས་དེ་ཚོ་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་སོབ་གྲྭར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་སོ་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུའྱི་ཚོར་
བ་སེབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བོད་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འདའྱི་སོབ་གསོའ་ིཐོག་ནས་སོབ་སོང་བས་རེས་སོ་སོར་རང་མགོ་མཐོན་པ་ཙམ་
མ་ཡྱིན་པར། སྱི་པར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཚོར་བ་དེ་དེ་འད་བྱུང་ནས་ཡོང་སོང་། དེ་སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ངོས་
ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་སྱིག་པའྱི་སྐབས་ལ་དེ་འདའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་
འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དང་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་གང་མང་མང་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ངས་གོ་སྐབས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་ཟུར་གྲྭ་བག་གོ་ཁོ་རང་སེར་ངོས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་ཕེབས་ནས་འགོ་སོང་དང་དུས་ཚོད་བཏང་སྟེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞུས་ནས་
དེ་འད་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གང་མང་མང་སད་ཐུབ་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་བོད་ཕྲུག་གཞོན་སེས་
ན་གཞོན་ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་སོང་དང་མཉམ་དུ་བོད་ར་དོན་སྙྱིང་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་རྱིང་ཚོགས་གཙོས་གོ་སྐབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ལ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྱིག་
གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་རེད། འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ སྐབས་ལ་རྒྱུགས་འཕོད་ནས་ ༡༡ ལ་འགོ་རྒྱུ་དེར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་
རེད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་ ༡༡ ལ་ཤར་རྒྱག་འགོ་ཆོག་གྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ཡང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་
གསུང་རྒྱུ་དེ་དངོས་གནས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་བངས་པ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༥༠༠ བསོམས་ནས་ ༡༤ 
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ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚོ་ཞེ་དགས་སོ་བོ་འདུག ང་ཚོས་དེའྱི་སང་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཐབས་ཤེས་བས་ནས་ཕལ་
ཆེར་འབུམ་ ༡༤༠ ཡན་འགོ་སོང་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པ་འད་བོ་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བཏང་ནས་
ཉམས་གསོ་དང་། བཟོས་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་སར་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བས་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན་མེའོ་
འད་བོ་ཆ་བཞག་ན། དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཤག་དེ་ཚོའྱི་འོག་ལ་བཞའ་ཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་ཙང་། ཕལ་ཆེར་ feet གཅྱིག་ཡན་ཡར་
བརྱིགས་བས་ཏེ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། སང་ཆ་དང་། སྨྱུག་མས་བསས་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་སང་ལ་ཞ་ལ་བརྒྱབ་ཡྱིན་དུས། 
འདྱི་ཡར་རྡོལ་ནས་མར་ནས་སྦྲུལ་འཚང་ཡོང་གྱི་འདུག སྙྱིང་རེ། དགེ་རྒན་ཞྱིག་གྱི་སྔས་མགོའ་ིསང་ལ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བསད་པ་དེ་
འདའང་བྱུང་འདུག སྔོན་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་སྡུག་རུས་བས་ནས་བཞུགས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། གནས་
སྟངས་ཞེ་དགས་ཀྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བས་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་གྱི་གནས་བབ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁང་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚོ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་དང་། ཟླ་
བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལམ་སང་དུག་སོག་བརེ་པོ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པ་བས་
ནས་ང་ཚོ་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་པ་དེ་འད་དན་གྱི་འདུག དེ་ནས་སྱི་འཐུས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་
གྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་སྱིར་བཏང་གནས་ཚད་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་དང་དྲུག་ཅུ་གསུངས་སོང་། ད་འདྱི་ངས་གསལ་
པོ་ཞེ་དགས་ཧ་གོ་མ་སོང་། དེ་འདའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་དང་དྲུག་ཅུའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བས་བཞག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དངོས་སུ་གསུང་རྒྱུར་སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་རེ་ཟུང་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉ་པ་ 
fisherman དེའྱི་དོན་དག་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡང་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག གསུངས་པ་དེ་འད་འདྱི་དངོས་གནས་
ཡྱིན་གྱི་རེད་ལ། དེ་ཚོ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་སཾ་བོ་ཊའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་
ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་དན་གྱི་ཡོད། ར་བའྱི་སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་སྱིར་བཏང་ཤེས་ཚད་
དེ་ཚོ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་བོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་
བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་བོད་ཡྱིག་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཡང་དཔེར་ན་ཤེས་རྱིག་ནང་ལ་ལས་ཀ་
བས་ནས་ཏོག་ཙམ་བསད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ ཤེས་ཡོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལག་པ་ཞེ་དགས་འཇུ་ཡྱི་མེད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུར་ཀོག་སྟངས་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཚིག་གྱི་དོན་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་
ན། ཀོག་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ལ་དེ་ཚོ་དེང་སང་ཁོ་ཚོའྱི་བཞེད་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དོན་ཧ་གོ་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དང་པོ་ཀོག་རྒྱུ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་རེད། ཀོག་རྒྱུ་རང་ལ་ཀོག་དགོས་རེད། འབྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དག་ཆ་ལ་ནོར་མ་
ནོར་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཚོར་བ་དེ་མར་བཏོན་ཐུབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཞེད་པ་གཅྱིག་སེབ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དངོས་གནས་དང་གནས་ཁོ་རང་ལ་དངོས་སུ་ཕག་ལས་གནང་སྟེ་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་ཚོའྱི་མཁས་
པ་ཚོའྱི་དགོངས་པ་བཞེས། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤར་བསོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་
འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་བོད་ནང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་
ཐོག་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་སྱིར་བཏང་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་སྙྱིང་བསྡུས་བཀའ་གནང་བ་རེད། 
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སྱིར་བཏང་བོད་ནང་ལ་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞྱིབ་ཆ་
ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་
ཡོད་གསུངས་སོང་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་བེད་རྒྱུའྱི་སྐོར་
ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ད་གྱིན་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་པ་
ཡྱིན་ཙང་། ངས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྔོན་མ་ཕ་གྱི་ཨ་རྱི་ལ་ང་བསད་པའྱི་སྐབས། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་མངག་གནང་བ་འདྱི་ངས་ཉམས་ཞྱིབ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་འད་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་སེ་
ཁག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འཐོན་གྱི་འདུག གཅྱིག་སེར་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། གཉྱིས་པ་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ གསུམ་པ་འདྱི་ལ་སེར་པའྱི་
ཡྱིན་པ་ལ་གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་ཡོད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་སོ་སོའ་ིབསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་སོ་སོས་བཟོ་དགོས་པའྱི་ Charter 
school, Public school & Private school འདྱི་གསུམ་ཡོད་པ་འད་བོ་འདུག སྱིར་བཏང་སེར་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན། 
ག་རེ་བས་ན་ཆོག་གྱི་འདུག མཐའ་མའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་ཨ་རྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭར་འགོ་ན་རེད། མ་སོང་ནས་ནང་ལ་ཡང་སོབ་སོང་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དཔེ་གུ་ཡངས་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་པ་ན་གཞུང་གྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་གཞྱིར་བཟུང་མ་གཏོགས་ར་
བ་ནས་འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ charter school རྱིགས་གཞུང་གྱི་འགོ་སོན་ dollar གཅྱིག་རག་གྱི་
ཡོད་པ་་ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་གྱི་སྱི་ཞུའྱི་ནང་ལ་མ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་
ལ་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དེ་ག་རེ་འདུག་ལབ་ན། སེར་པའྱི་སོབ་གྲྭ་འཛིན་སོང་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སེར་པའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་འཛིན་སོང་བེད་རྒྱུར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་གསུངས་སོང་། འགོ་སོང་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་པ་གཅྱིག་ནས་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སེར་པས་
སོབ་གྲྭ་འདྱི་འཛིན་སོང་བེད་པ་འདྱི་གཞུང་གྱིས་སོབ་གྲྭ་འཛིན་སོང་བེད་པ་དེ་ལས་ཡག་པ་བཏོན་ཐུབ་པ་དང་ཁད་ཆོས་ལྡན་པ་
དགོས་དུས། མ་འོངས་པར་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཆོད་སེམས་དང་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་ས་ད་གྱིན་གསུངས་པ་བཞྱིན་ Parkdale འད་བོ་དེ་འདའྱི་གཡས་གཡོན་དེ་དག་ལ་
ཕ་མ་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ག་རང་ནང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་བས། དེའྱི་ནང་ནས་ Charter school འད་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ན། མྱི་སེར་པ་ཞྱིག་
གམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡར་འཁེར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་འད་གནང་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ཡང་སེར་པ་རང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་བཙུགས་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སོང་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་རེད། 
ཁ་ཤས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་བཞག་རྒྱུ་ཡོད་ལབ་པ་དེར་སོན་མྱི་འདུག་སྟེ། གཞྱིས་ཁང་གྱི་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་དང་། ཨ་
རྱིའྱི་ནང་གྱི་འགོ་སོང་འདྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ཚོའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་
བཏང་ན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལག་ལེན་འཁེལ་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ་གཅྱིག་དན་གྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུའྱི་རེས་ལ་འགྱུར་
བ་འགོ་ཡྱི་རེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་པ་བཞྱིན། 
དཔེར་ན། བོད་པ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་ས་སོབ་གྲྭ་འད་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་བསབ་ཆོག་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ས་
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གནས་གཞུང་རེད། མངའ་སེ་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབྲེལ་ཡོད་ག་པར་ཡོད་ན་རེད་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ས་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན་ད་ལྟ་མྱི་ནྱི་སུ་ཊ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྟོགས་ལ་མྱི་ནྱི་སུ་ཊའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བས་ཏེ་
ལག་འཁེར་འཐོན་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཡྱིག་གཉྱིས་པ་དེ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་སེབས་དུས་སང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཡྱིག་གཉྱིས་
པ་སང་པའྱི་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་གཞྱིར་བཟུང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ཡང་དེ་འད་ཡོད་ས་རེད། ཨོ་སྱི་
ཊྱི་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་ན། དེའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ཞྱིག་ཀང་ཐོབ་ཐང་རག་གྱི་ཡོད་པ་ཁ་སང་ཕ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་དེ་འད་གསུང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ག་པར་
སེབས་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང་། དེ་འད་པོ་དེ་ཏན་ཏན་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དང་ཐབས་
ཤེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལོ་ང་ཚོ་བང་ཨ་རྱིའྱི་གསར་འབོར་སོབ་གྲྭའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལ་དེའྱི་སྐོར་
བཀའ་མོལ་བྱུང་། དེ་འདའྱི་སྐོར་ཐབས་ཤེས་ས་གནས་སོ་སོར་བས་འདུག གོས་ཆོད་དེ་འད་བཞག་གནང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ས་གནས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་བསྐོར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་དེ་
ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཁ་འཐོར་དེ་འད་ཁ་ཤས་ལུས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚོ་མར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལེན་ཐུབ་པ་གསུང་རྒྱུ་དེ་འདའྱི་
དགོངས་འཆར་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོས་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། གང་ལྟར་ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་ལ་བདག་མེད་ཟེར་ན་མྱི་འདུག གོ་སྐབས་ལེན་མ་
ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་བསད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་སྙོབ་ཐུབ་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་བསྟན་འཛིན་སང་སོབ་གྲྭར་ཆ་བཞག་ན་གོག་ཀད་དགེ་རྒན་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོག་ཀད་
དགེ་རྒན་དེ་སྱིར་བཏང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་གོག་ཀད་དགེ་རྒན་ཆ་རྐྱེན་དེ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ཡན་
ཆད་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་། ཕ་གྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་གོག་ཀད་དགེ་རྒན་གྱི་ཆ་
རྐྱེན་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གོག་ཀད་སོབ་སོང་ཐོག་ལ་ ICT སོབ་སོང་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ག་སྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་གཞྱིར་བཟུང་གཏན་འབེབས་བྱུང་ན་སོབ་གྲྭ་དགེ་རྒན་ཡན་ཆད་ནས་གཏོང་ཐུབ་པ་
ཏན་ཏན་བཞག་ཆོག་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ནས་ཤྱི་ལོང་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་གོག་ཀད་དག་བེད་སོད་མེད་པ་
བཀའ་གནང་སོང་། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སཾ་བོ་ཊའྱི་འཛིན་སོང་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ནས་མར་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན། བར་ལམ་སཾ་བོ་ཊའྱི་འགན་འཛིན་ཤྱི་ལོང་ཕོགས་ལ་གཟྱིགས་བསྐོར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་ག་
རེ་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་ཚུར་སེབས་ཡོད་པ་རེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་འདྱི་ནས་ང་ཚོ་སོབ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་
ནས་བཅུ་གཅྱིག་བར་སོབ་ཚན་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་བཞག་པ་དེ་མ་འགྱིགས་པའྱི་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང་། ད་
འདྱི་ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཞག་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་བོད་མྱི་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་
ཆ་ཚང་རྟོགས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཁོ་ཚོའྱི་སོབ་ཚན་ནང་ལ་བཞག་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སོབ་ཚན་ནང་ལ་དཔེར་ན་སྔོན་མ་
བཙན་པོའ་ིསྐབས་ནས་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཡང་གང་ཡྱིན་པ་དེ་སོབ་མཚན་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནས་ཁུངས་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཤེས་བ་རང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ། སོབ་སོང་
རང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་ཆ་ལ་མྱི་འགོ་བ་གཅྱིག་ང་ཚོས་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་
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འདྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་སེབས་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བོད་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་
དེ་ཚོ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་ཐུག་ན་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མཁན། དེ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་
འདྱི་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཞུས་ན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངག་རྒྱུགས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་
འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབྲྱི་རྒྱུགས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུའང་འདྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཡོ་བད་ལ་ཡང་བསམ་
བོ་གཏོང་གྱི་མེད། སྱིར་བཏང་ཕྲུ་གུ་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་སོབ་སོང་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཤེས་བའྱི་ཆ་
ནས་འཇོག་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཐུབ་པ་འདྱིའྱི་ཆ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་
སྔོན་མ་ནས་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འད་
ཏན་ཏན་ཡག་པོ་འདུག སྔོན་མ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་འད་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་བག་གོ་ལགས་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལ་
གདན་འདེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་བག་གོ་ལགས་ལ་ང་ཚོས་ངོ་སོར་ཕུལ་ཏེ། ཁོ་
རང་སོབ་གྲྭ་ག་པར་ཡྱིན་ཡང་སོ་སོས་ཁོ་རང་སྟབས་བསྱིགས་ཏེ་ཁོ་རང་ག་པར་ཕེབས་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་
ནང་གསུང་བཤད་ལ་སོགས་པ་ག་སྱིག་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  དེ་འད་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དེ་འད་བས་
ནས་གོལ་ཡྱིན་ས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་། བཀའ་འདྱི་གནང་པ་ལ་ཚང་མ་ལ་ང་
ཚོ་ཤེས་རྱིག་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ན་ནྱིང་གྱི་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་
ནང་ལ་སྐད་ཡྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་འགན་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ལན་གནང་མ་སོང་། སྐད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་གསོ་ཉེ་བའྱི་ཆར་བོད་ནང་ལ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ངོས་འཛིན་དང་། གཟྱིགས་སྟངས། 
ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་པར་ལན་སྟབས་བདེ་པོ་བསོན་གནང་སོང་། དེ་འད་བས་ནས་འགྱིག་གྱི་ཨེ་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས། གལ་སྱིད་མཁེན་གྱི་
མེད་ན་མེད་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 



122 
 

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག འདྱི་ལ་ལན་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ར་བའྱི་དྱི་བ་ཁོ་རང་གྱི་ཆ་ནས་ངས་གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་པ་རེད་བསམས་སོང་། ངས་དྱི་བ་ཆ་ཚང་མ་རྟོག་པ་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཨ་ལག་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
མཚན་འབོད་གནང་སོང་། དེ་ཚོའྱི་གསུང་རོམ་གནང་བ་ངས་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། བསོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་ན་འདྱིའྱི་སྐོར་
ངས་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང་ཞེས་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་
ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་མུ་མཐུད་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་གྱི་ཀ་པ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོ་འཁོར་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་
བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས། 

དང་པོ། ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ། 
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དང་། གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནྱི་བོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཚང་
མའྱི་སེམས་ཁོངས་སུ་བཅངས་ཐོག་རང་དོན་རང་གཅེས་དང་། རང་ནུས་གང་ལོགས་ཀྱི་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡང་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་སྲུང་སོབ་
ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མཐོ་གས་ཕུལ་ནས་གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། རང་ཕོགས་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་ས་
གཉྱིས་ཀའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐུ་ཕྱྭ་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའྱི་དགོས་མཁོ་ཇྱི་དགོས་ཀྱི་རེ་འདུན་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་སྐུ་
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ཕྱྭའྱི་སྲུང་འདོམས་ཐོག་ཞུ་སོ་ཅྱི་མཆྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་འཁུར་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་
ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་སྟེ་དུས་ནས་དུས་སུ་
བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། གནད་དོན་ཆུང་རྱིགས་ཁག་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
མྱི་དགོས་པར་རང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འད་བ་དགུ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ས་
གནས་མྱི་འད་བ་བཅུ་བཞྱི་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསངས་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕོགས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞུ་སོའ་ིག་
སྱིག་གང་ལེགས་ཡོད་མུས་ཐོག་རང་ཕོགས་ནས་སྔར་ལམ་ལྟར་མྱི་འགོ་སྔོན་བསོད་དང་། དེ་བཞྱིན་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་ལྷན་
བཅར་ཞུ་སོ་སོགས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་ཡུལ་ས་གནས་མངའ་གཞུང་གསང་ལས་ཚན་པ་བཅས་པར་སྔོན་ཚུད་ནས་འབྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་
ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མང་ཆེ་བར་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་གཉྱིས་ཀའམ། ཡང་ན་དྲུང་ཆེའམ་བཀའ་བོན་གང་རུང་ངོ་བཅར་གྱིས་
ཕེབས་སྱིག་ཞུ་སོའ་ིསྐོར་བཀོད་འདོམས་སྟངས་འཛིན་ཞུ་སོ་ཁག་སྔར་བཞྱིན་ཚགས་ཚུད་ཞུས་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཀང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་བརྒྱུད་སྔར་ལྷག་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་སོ་ཁག་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དང་། སྐུ་སྲུང་བ་དང་ཕེབས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་བཅས་ཀྱི་ལུས་པོར་ཟླ་དྲུག་རེའྱི་མཚམས་སན་པས་བརྟག་དཔད་བེད་བཞྱིན་
ཡོད། རྒྱུན་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞུ་ཕོགས་ཐད་སྐུ་སྲུང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ལམ་སྟོན་བཀོད་མངགས་དང་། 
དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཚང་འཛོམས་སྐབས་གང་ཅྱིའྱི་ལམ་སྟོན་སྔར་བཞྱིན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡོད། 
 འདྱི་ལོའ་ིནང་སྐུ་སྲུང་དང་འདྱི་ལས་ཀྱི་ལས་བེད་གསར་ཞུགས་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་སྐུ་
སྲུང་སོང་བརྡར་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོང་བརྡར་ཆེད་ཚོ་ཁག་གསུམ་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
 གཙུག་ལག་ཁང་ཉེ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་སྔར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་བོད་རྱིགས་དྭང་ཟུར་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༥ ཡྱིས་ཉྱིན་
མཚན་བསྟུད་མར་མུ་མཐུད་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
གཉྱིས་པ། འཛིན་སོང་། 
༡། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་དང་། ཁབ་ཁོངས་སྣེ་ལེན། ཚིག་ཐོ་དང་དཔད་ཞྱིབ་སེ་ཚན། བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་
 ཁུངས་བཅས་ཀྱི་འཛིན་སོང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོའ་ིཐོག་ལམ་སྟོན་བ་དགོས་ཅྱི་མཆྱིས་སྐབས་མཚམས་སོ་
 སོར་དམ་དོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 
༢། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁེར་ (IC) ཞུ་མྱི་གངས་ ༢༥༦༧ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀོད་
 བས་པ་དང་། ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་ (Travel Document) ཞུ་མྱི་གངས་ ༡༢ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་ མཆན་བཀོད་ཞུས་
 ཡོད། 
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༣། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འདྱི་བཞྱིན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་
རྐང་བཞེས་ཐོག་འདྱི་ལས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ས་གནས་སུ་བདེ་འཇགས་ཐོག་འཐུས་ཤོར་མེད་པའྱི་སོ་ནས་
ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཡོད། 

དབུས་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དང་། ཚིག་ཐོ། དཔད་ཞྱིབ་སེ་ཚན། 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞྱི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་རེས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་འགོ་འོང་གྱི་དམ་བསགས་ཆེས་

ཆེར་བཟོས་པར་བརྟེན་བོད་ནས་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཕེབས་མཁན་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པར་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་སགས་ད་ཡོད་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ཟབ་སོང་ཇྱི་ཡོད་གོ་སྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
པར་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཟབ་སོང་གངས་ ༡༡ ཐམ་པ་གོ་སྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་འོག་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐེངས ་ ༣༤ པར་བཅར་
མཁན་བོད་ནས་རང་རྱིགས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་འབོར་བྱུང་ཡོད་རུང་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཉེན་
བརྡ་དང་སུན་གཙེར་བཟོས་རྐྱེན་ཕྱིར་ལོག་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཇལ་
ཁའྱི་གོ་སྱིག ཆོས་ཞུར་ཕེབས་མཁན་ཡོངས་ལ་བཞུགས་གནས་དང་ཞལ་ལག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་དགོས་
ཞུས་ཡོད། 

༣། རྣམ་ཀུན་ལྟར་སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་སྣེ་ལེན་ཐོ་འགོད་དང་། རོགས་ཕན་ཐོག་ཚིག་ཐོ་སེ་ཚན་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་
ཕེབས་མཁན་བོད་རྱིགས་རྣམས་ཐོ་འགོད་དང་འབྲེལ་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་དང་། གནས་ཚུལ་མཁོ་
སོད་བ་རྒྱུ་ཡོད་རྱིགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་འགོད་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང་དོགས་ཅན་མྱི་སྣའྱི་རྱིགས་ལ་
འདྱི་ཞྱིབ་གཟབ་ནན་དང་བསར་བརད་དགོས་རྱིགས་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་དོངས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་
སེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

༤། འདྱི་ལོའ་ིནང་བོད་ནང་གཉེན་འཕད་ལ་ཕེབས་མཁན་འདྱི་གར་ཐོ་འགོད་ཞུ་མཁན་སེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༣༠༡ བྱུང་
 ཡོད། 
༥། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་གངས་ ༢༣༢༩ བྱུང་ཁོངས་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་

ནས་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་ (SEP) ཡོད་པ་གངས་ ༡༢༩ དང་། གནས་
མཇལ་རེས་ཕྱིར་བོད་དུ་ལོག་ཕེབས་མཁན་གངས་ ༢༢༠༠ བྱུང་ཡོད། 

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

ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་དང་། བོད་རྱིགས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཕེབས་པའྱི་མཇལ་བཅར་བ། ཆོས་ཞུ་བ་ལོ་ལྟར་
འབོར་མུས་རྣམས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡྱིག་ཚང་ནས་མཇལ་མང་གྱི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་
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མཚམས་མཇལ་མང་སྐབས་བདེ་སྲུང་ལས་བེད་མཉམ་བཅར་གྱིས་ཐོ་བཤེར་ཞུ་སོ་སོགས་འཐུས་ཚང་ཞུ་མུས་སུ་
ཡོད། 

༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་དྲུག་པ། བརྒྱད་པ། བཅུ་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་གསུམ་པ་བཅས་ཀྱི་ནང་བཞུགས་སར་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་ཁག་
ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྱིན་བསྩལ་སྐབས་དད་ལྡན་སེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ 
༢༢༧༤༩ (ཉྱི་ཁྲྱི་ཉྱི་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དགུ་) ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཐོ་འགོད་དང་། ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁེར་དང་། 
དེའྱི་ཐོག་ཆོས་ཞུ་བ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཕག་འཁེར་ཡང་ཡང་ཐོ་འགོད་བ་མྱི་དགོས་པར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་
རྱིང་བེད་སོད་ཡོད་པའྱི་ཕག་འཁེར་གངས་ ༡༥༦༦ བཟོ་རྒྱུ་སོགས་ཞུ་སོ་རྣམས་འཐུས་ཚང་ཞུས། 

༣། སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་གསར་བཟོ་དང་དུས་འགངས་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་གསར་སེས་དང་དྭ་ཕྲུག་ཕྲུ་
གུ་གངས་ ༡༠༠ དང་། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་
འཁེར་ (SEP) ཡོད་མཁན་གངས་ ༡༡༥ བཅས་ཁོན་བསོམས་ ༢༡༥ ལ་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། 

༤། སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ (R.C.) ད་ཐོག་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ ༣༠༡༣ བྱུང་ཡོད། 
༥། ས་གནས་གཞན་གྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ ༢༠ བྱུང་ཡོད། 
༦། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་བོད་རྱིགས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཕྱིར་སོག་ཞུས་པ་གངས་ ༡༠ 
 བྱུང་ཡོད། 
༧། ལོ་གཅྱིག་ནང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། དགུང་ལོ་ ༦༥ སོན་པའྱི་བགེས་སོང་རྣམ་པ། དབང་པོ་སོན་ཅན་རྱིགས་

བཅས་ཀྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ (R.C.) ད་ཐོག་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ ༡༨༠ བྱུང་ཡོད། 
༨། ཕྱི་བསོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་ (NORI) ཞྱིབ་འཇུག་སེབས་པ་གངས་ ༡༠༨༨ བྱུང་ཡོད། 
༩། ནག་ཉེས་མེད་པའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་གེ་ (Police Clearance) གངས་ ༤༢༡ ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 
༡༠། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་མཐོང་མཆན་ (Return Visa) ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་གངས་ ༧༦༨ བྱུང་ཡོད། 
༡༡། ཕྱིར་ཐོན་ཡྱིག་ཆ་ (Exit Permit) གངས་ ༡༠༠༤ ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས། 
༡༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་ཕེབས་ནམ་ཡྱིན་ལ་

འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་བཀའ་འཁྲོལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་
བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢༦ ལ་ཕུལ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ནང་གསེས་ཁ་པ་གང་ཟག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་
གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 

གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཟྱིན་
པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༦ ལ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་དང་དེ་འད་གང་ཡང་མྱི་འདུག  ཐད་ཀར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་སང་ལ་བསམ་འཆར་
རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་ལན་གང་ཡང་མྱི་དགོས། དེ་ནས་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་དབུས་པའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ཀྱིས་ཚགས་
ཚུད་པོ་དང་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། མ་འོངས་པར་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ལས་དོན་དེ་མཐའ་
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ཤུགས་རྒྱག་རོགས་གནང་། དང་པོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དབུས་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་སང་ལ་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ལྷན་ཁང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་ནས་ད་བར་གངས་རྱིམ་པ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། སྔོན་མ་གསར་འབོར་
ཤུགས་ཆེན་པོ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་འད་བའྱི་སྣེ་ལེན་ལ་སོགས་པ་ག་འགྱིག་པོ་དང་དེ་འད་ཡག་པོ་བྱུང་རེད་ཟེར་དགོས་ན་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ཁ་སང་དེ་རྱིང་འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་སང་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ང་
ཚོའྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་དེ་ག་རང་བས་ནས་བསམ་བོ་འཁུར་
སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འད། ལུས་ངག་གྱི་ཀུན་སོད་ཀྱི་སང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། བསམ་བོ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྱི་ཡོངས་གཞུང་ཞབས་ལས་བེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡང་ཀུན་སོང་དང་ཀུན་སོད་ཀྱི་སང་
ལ་ཡང་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རྒྱུ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག  དེ་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚོར་མགོ་དང་
དམངས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་མྱི་ཆགས་པར་ཟེར་དགོས་ནའང་འད། དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་གཞུང་ལ་ཡང་
ཡྱིད་ཆེས་བརླག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡང་དེའྱི་སང་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་
རེད། ལྷན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པར་ཧ་མ་གོ་བའྱི་དུས་ལ་ལས་རྱིམ་དེ་ཡང་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་
མེད་པ་དང་། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་རེས་ལམ་སང་ངོས་ལེན་བས་ནས་ལས་རྱིམ་ཡང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་ང་རང་
ལ་ཡང་ཚོར་སྣང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་གཞུང་ཞབས་ལས་བེད་འགའ་རེ་ཡྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་མང་
པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་ལ་ཡང་དེའྱི་སང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་སྙན་ཞུ་གོ་རྱིམ་རྱིམ་པ་ཅན་ཞྱིག་བྲྱིས་ནས་ལག་པར་སད་སོང་། དེ་ཡང་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་རོགས་བོས་ཟེར། ཁོ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་མང་པོའ་ི
སང་ལ་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་མེད་པ། མྱི་ངོ་ཆེ་ཆུང་དང་རྟ་མཆུ་རྱིང་ཐུང་ཟེར་བའྱི་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རང་ཆགས་
འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག སྙན་ཞུ་དེ་ཀོག་རོགས་བོས་ཟེར། ཡྱིན་ཡང་དེ་རྱིང་ངས་ལྷན་
ཁང་དང་ལས་བེད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། མྱིང་འདྱི་འད་ཞྱིག་རེད་སོགས་ཟེར་ནས་ཀོག་གྱི་མྱིན། ཡྱིན་ཡང་མ་
འོངས་པར་བཀག་དགོས་པའྱི་གནས་སྐབས་མཐོང་ན་ཏན་ཏན་ཀོག་གྱི་ཡྱིན། སྙན་ཞུ་དེའྱི་ནང་བལྟས་འོང་བའྱི་གནས་སྐབས་ལ་
ལས་བེད་དེ་ཚོ་ཡང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་ཚོ་ཚང་
མར་དོ་སྣང་སད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་བསམ་གཞྱིག་གཏོང་ས་མང་པོ་འདུག དེང་སང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་
བརན་ཐུང་མང་པོ་ཞྱིང་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཞུ་འདྱི་ཡྱི་དོན་ལྟར་བརན་ཐུང་འཁྲབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་གཞུང་ཞབས་
ལས་བེད་རྣམས་ལ་གོ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད། དེའྱི་སང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་རྱིམ་པ་
ངེས་ཅན་གྱི་སོ་ནས་ཟབ་སོང་ཡག་པོ་ཞྱིག་སད་ཐུབ་ན་ཞེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ས་རེད་མ་གཏོགས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ལྷག་བསམ་གཙང་མ་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཕག་ལས་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་གནང་ན་ཡང་། རྐང་རེས་ལག་བསུབ་མྱི་བེད་པའྱི་
ངེས་པ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཉྱིས་པ་འདྱི་ལ་གསར་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ང་ཚོ་གསར་འབོར་
མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་སང་དེ་རྱིང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན་འདྱི་མེད་རེད་ལབ་ནའང་འདྱི་རེད། ད་ལོའ ་ིསྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
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བལྟས་ན་མྱི་ ༢༣༠༠ གསར་དུ་ཕེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མྱི་ ༡༢༩ མ་
གཏོགས་བཞུགས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་གཞུང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལྟ་སྟངས་
གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ཡང་བསམ་གཞྱིགས་གཏོང་དགོས་ས་ཞྱིག་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་
གཅྱིག་ལྷག་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལྷག་པར་དུ་ཡང་གསར་འབོར་མང་པོ་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ས་
མཚམས་ནས་སྐད་མྱི་ ཤེས་པ་དང་། ལམ་རྒྱུས་མེད་པ། དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་
དེའྱི་སྐབས་ལ་ཟ་མ་མྱི་འཕོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་སྐད་ཡྱིག་མྱི་འཕོད་པ། གནམ་གཤྱིས་མྱི་འཕོད་པ་རེད་བ། མྱི་འཕོད་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཤྱི་ཚ་དམལ་མོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་རེད། འཕད་དུས་སྐབས་ལ་ཡང་ང་ཚོ་ལས་བེད་དམ་
འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པས་འདྱི་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ཨེ་ཡོད་དམ་ལབ་ན་བརྒྱབ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཟེར་
ནའང་འད། ལག་ལེན་དོན་ཐོག་ལ་སོང་ཡོང་རེད་དམ་ལབ་ན། དཔེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་ཡང་
དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ། ལས་རྱིམ་ངེས་ཅན་ཡོད་མཁན་གང་ཟག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཕེབས་ན་ད་ལྟ་
ནས་ཕན་ཐོགས་འདུག་མ་གཏོགས་འཐུས་ཚབ་ཅྱིག་བཏང་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྔོན་མ་ཡང་ང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཚབས་ ཤྱིག་འདུག ག་རེ་ཟེར་ན། ཁོ་རང་དེའྱི་སྐབས་ལ་བཙོན་ཁང་ལ་ཡང་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ནས་ཞྱིབ་བཤེར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་དངུལ་མང་པོ་འཕོག་འགོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་
འཕད་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གང་
ལྟར་ཁོ་རང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་མགོ་མྱི་ཐོན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གཞན་པ་ཞྱིག་སོབ་དགོས་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་
འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གང་ལྟར་དེ་རྱིང་ངའྱི་བསོམས་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་འད་པོ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་མྱི་མང་པོ་ལ་ལག་ལེན་དོན་ཐོག་གྱི་
ཕན་འབྲས་མང་པོ་བྱུང་འདུག དེ་ལ་འདྱི་ནས་བསྔགས་བརོད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
( ཚོགས་གཙོའྱི་ས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་གསལ། ) 
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སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་
བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མདོར་བསྡུས་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་བ་དང་། གོད་ཆག་སོགས་ཅྱི་ཡང་མ་བྱུང་བར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དེ་ཚོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡག་པོ་བྱུང་བ། རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་ལས་བེད་དང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་
ཡོངས་རོགས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་འོག་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཉེ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་སྔར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་
ཡོང་ཆེད་བོད་རྱིགས་དྭང་ཟུར་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༥ ཡྱིས་ཉྱིན་མཚན་བསྟུད་མར་མུ་མཐུད་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་སྐོར་
འདྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མ་དང་སྔོན་མའྱི་སྔོན་མ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཐེངས་མང་པོ་སྐད་ཆ་འདྱི་མོང། དེའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཧ་
ཅང་གནས་སྟངས་སོ་བོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་ཙམ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་པོ་དྱི་
བ་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་
གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་མནོན་འོག་ཏུ་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་
ཆེད་དུ་དཀའ་སྡུག་མང་པོ་བརྒྱབ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མང་པོ་ཞྱིག་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཚོའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་འགོ་མཁན་དང་། དེ་འདའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་མ་རབས་ཐ་ཤལ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་
སོབ་ཟབ་མོ་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འད་གནང་འདུག དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལ་འགོ་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོ་རང་རང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་བས་
བཞག་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། སྔོན་མའྱི་བོད་གཞུང་གྱི་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོད་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རེད་འདུག ང་ཚོར་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཚོ་ཚང་བསད་འདུག་ཟེར་ནས་ 
5.18.08 ས་མྱི་གསལ། སོགས་ཚིག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་འད་བས་ནས་བཏང་བཞག་པ་འབའ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕར་ལ་འགོ་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་བཤད་སོལ་དང་བེད་སྟངས་མ་རབས་ཐ་ཤལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོ་འདྱི་ནས་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་མ་ཚང་བ་དང་། ཡང་
དག་པ་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་མྱི་བེད་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་ 
5.18.40 ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་དེ་འབོད་སྐུལ་དང་བསམ་ཚུལ་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 2.18.47་་་་་་་་2.18.59 བར་ས་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་བེད་སོད་མཁན་གྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་
དར་ཆ་བཟུང་ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བས་ནས་འགོ་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ཡང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་བཞེས་
གནང་ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོའ་ིཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་འགོ་མཁན་
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ཞྱིག་རེད་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་འད་ཡང་གོ་མོང། དེ་འད་རེད་དམ། གལ་སྱིད་དེ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཡང་མྱི་དེ་དང་
དེ་ལྟ་བུ་དེས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཁ་རུ་ཁེར་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་
འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་དེ་ཡོད། བས་ཙང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ནན་པོ་
ཞྱིག་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཚོ་ང་རང་ཚོའྱི་སྔོན་མའྱི་གནད་དོན་དེ་ཚོར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
དང་། ཡང་དག་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཡང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གཅྱིག་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གནད་འགག་དེ་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་དགོངས་
བཞེས་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་མྱིན། འབྲེལ་
བ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་བཏག་མྱིན་དེ་ཚོ་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཚོ་ཞྱིབ་ཚག་པོ་མང་པོ་ཞེ་དག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དེ་ཡང་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ངེས་པར་དུ་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕར་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་སུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་དེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མཛུབ་མོ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཁོར་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་བས་པ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་རང་ཡང་གཞྱི་ནས་སྣེ་ལེན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དང་པོ་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་བརྒྱུད་ལྡྱི་ལྱི་ལ་འབོར། དེ་ནས་
དྷ་ས་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་སེབས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་ཐུགས་
རེ་བཀའ་དྱིན་གྱིས་དེ་སྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་སུ་ཚུད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་སྣེ་ལེན་ཁང་དེ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ང་རང་
གྱིས་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 གཉྱིས་པ་དེར་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་རེ་ཟུང་གྱིས་ཚིག་གྱི་བརོད་སྟངས་བདེ་མ་བདེ་དེ་འད་བཤད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་
རེད། སྱིར་བཏང་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་ང་རང་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཅར་བ་ཡྱིན། ལས་བེད་ཚོ་ཚང་མ་བསྐོངས་ནས་སྐད་ཆ་མང་
པོ་འདྱི་ཡྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་བ་ནང་བཞྱིན་བོད་དང་བཙན་བོལ་ནང་སོད་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་ཟམ་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསབ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། 
གལ་སྱིད་དེའྱི་བར་དེར་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་འད་བྱུང་ན་ལམ་སང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། བདེ་སྲུང་བཀའ་
བོན་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་རད་གཅོད་བེད་
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ནས་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བེད་ཀྱི་རེད། མ་གཞྱི་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའྱི་
གནས་ཚུལ་མཐོང་ན་ང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་དང་། ངས་དེ་དག་ལ་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བོད་ནས་ཕེབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ངས་བཤད་ནའང་གནད་འགག་མྱི་འདུག ཁྲྱིམས་དང་མ་མཐུན་པ་རང་
གྱི་སང་ལ་འགོ་ཡོང་དུས་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ད་ཐེངས་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། སྔོན་མའང་ཐེངས་
གཅྱིག་གཉྱིས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འགོ་ལས་ཡོངས་དང་། བཀའ་ཤག་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ཚང་མ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ང་རང་གྱིས་བསམ་གྱི་འདུག 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉེ་
འཁོར་གྱི་སྐོར་སྲུང་བ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་སར་དང་སར་མུས་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ན་ནྱིང་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། 
 ང་ཚོས་གང་ལྟར་ཀང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་སྲུང་ཕྱིར་དང་བང་
གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོང་བར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

དེ་ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་ནས་ཕྱི་བསགས་ནང་བསགས་
མྱི་ཞུ་བར་ང་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་མ་མཐུན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཆགས་དེ་ཚོ་བོད་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་ག་རེ་བས་ཡོད་མེད་དེ་ལ་
ངོས་འཛིན་བས་ནས་དཔང་རྟགས་དང་བཅས་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་
ཕར་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་ལ་འབྲེལ་བ་བེད་པ་སོགས་དེ་འད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ད་ཐེངས་ཡྱིན་ན་ཡང་བོད་མྱིའྱི་མཚོན་
རྟགས་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་དེ་འདའང་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་བཀག་ཐུབ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་གསར་བ་བཟོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཅྱིག་བེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ ཤེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་མ་
གཏོགས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འགྱིགས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་ཐོག་ནས་ཞུ་མཁན་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་
བོན་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་
དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ཉེ་བའྱི་ཆར་སོ་སོ་ལ་བོ་འཚབ་ཅྱིག་ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། སྐུ་མདུན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ 5.26.13་་་་་་་་་་་་་་་5.26.42 བར་ལ་ས་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག གནད་
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འགག་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་ཉེ་བའྱི་ཆར་གསོལ་ཚིགས་ག་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་འགོ་བསམ་པའྱི་སོ་སོ་
ལ་བོ་འཚབ་འདུག ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་བས་ནས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ནས་
འདྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་ངེས་པར་དུ་འཕོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་དབུས་
ས་དང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲངརེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཆེད་དུ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་
གནང་གྱི་འདུག དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ང་རང་ལ་དྭགས་སུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་མང་
པོ་ཞྱིག་ལ་བོ་འཚབ་འདུག གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་བསམ་ཚུལ་བཏོན་གྱི་འདུག དེ་མ་ཚད་མྱི་
མང་མཉམ་དུ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་བསམ་ཚུལ་བཏོན་སོང། བང་ཐང་ཁག་ལ་མཚམས་གཟྱིགས་སུ་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུའང་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གང་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། 5.27.59་་་་་་་་་་་་་་5.28.17 བར་དུ་ས་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག ༢༨་་་
༢༩་་་༣༠ ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཕར་ལ་གསུང་ཆོས་ཀྱི་སྐབས་ལ་ 5.28.21་་་་་་་་་་་་་5.28.28 ལ་མྱི་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་
ཞོགས་པ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུར་སྒུག་བསད། དེ་ནས་གསུང་ཆོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དེ་ལས་མྱི་མང་བས་མཇལ་ཁ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག 
དེ་མ་ཚད་ག་ས་ག་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕར་སྐུ་ངལ་གསོ་རུ་ཕེབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། མྱི་
མང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བོ་འཚབ་གང་འདུག་ཅེ་ན། རེས་སུ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་མཛད་འཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལ་དྭགས་ལ་མ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་
ན་སྐུ་མདུན་ཁོང་དགའ་ས་རེད་ཅེས་མྱི་མང་པོས་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ལ་དྭགས་ལ་མཛད་འཕྱིན་བྱུང་དང་མ་
བྱུང་དེའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གཅྱིག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་མེད་པར་ཆགས་རེད། དེས་མ་ཚད་ད་ལྟ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀའྱི་ལུང་པ་ Boswana 
ལ་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་དང་ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ Germany ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་སོ་སོས་གོ་དུས་
སེམས་པ་མ་སྱིད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།  ཁོང་སྔོན་མ་དྷྱི་པུར་གཌ་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། གནམ་གྲུ་
གནམ་ཐང་ལ་བབ་མ་ཐུབ་ནས། གནམ་གཤྱིས་དེ་འད་སྡུག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གནམ་གྲུར་ཕེབས་ནས་
ཁོང་གྱིས་ད་ང་འགོ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་བོ་འཚབ་ཅྱིག་སེས་སོང་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
༸གོང་ས་མཆོག་ཕར་ཚུར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། གནམ་གཤྱིས་དང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ངས་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
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 དེ་ནས་གསུམ་པ་དེ་དེབ་སེར་པོའ་ིསྐོར་དེ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་སྐབས་སུ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། ང་ཚོའྱི་དེབ་སེར་པོ་ 
I.C ཡྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་སོང། དཔེ་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་
ཞུས་ན་ང་ཚོར་ I.C ཡྱི་རྐྱེན་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཀྱི་འདུག དཔེར་ཆ་བཞག་ན་ཁ་སང་ཉེ་ཆར་བུ་མོ་ཞྱིག་
ལ་སན་ཞབས་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ལམ་བར་དུ་བཀག་ནས་ཕེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག  དེ་མ་ཟད་
གནམ་གྲུར་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་བཀག་སོམ་གྱི་དབང་གྱིས་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དེས་མ་ཚད་ཁ་ཆེའྱི་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ལ་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་བེད་དགོས་ཡོད་ནའང་སོ་སོའ་ིབཟའ་ཟླ་འཐེན་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་
བྱུང་འདུག དེ་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་ལྷོ་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་ས་རེད། དྷ་ས་ལ་དཀའ་ངལ་ཉུང་བ་ཡོད་ས་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ EXIT PERMIT དེ་ཚོ་ཞུ་བར་ཕལ་ཆེར་སོར་མོ་ཁྲྱི་ཁྲྱི་དེ་འད་རྔན་པར་སོད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེབ་སེར་པོ་དེ། ད་གྱིན་སྔོན་ལ་ཕག་རོགས་
སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་ལས་ས་བོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ travel document འད་བོ་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཡག་
པོ་ཡོད་ས་རེད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། 

དྭང་ཟུར་སྐོར་ལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཁ་སང་ང་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས། ཁོང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་བཞྱི་
བཅུ་ལྷག་ཙམ་དམག་ཁང་ལ་སོང་ཡྱིན་ས་རེད། 

 

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

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་སྐོར་དེ་མ་གསུང་ན་ཞེས་ད་གྱིན་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡང་ཡང་ཞུས་བསད་ན་སྟབས་
བདེ་བོ་མྱི་འདུག ཁ་གསལ་དུ་གསལ་དུ་ཕྱིན་ན་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚང་མ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཆགས་མྱི་ཡོང་
ངམ་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཤེས་དགོས་ཡོད་ན་ཕར་བཅར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། དེ་མྱིན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་
ནའང་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡང་ཡང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐད་ལ་མཛད་དཀའ་ཡོད་
ས་རེད། སོང་ཙང་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་དོན་ཡོད་ན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་ནས་
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ཞུས་ན། ཕལ་ཆེར་དེ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་འད། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས། འཕོས་མུ་མཐུད་ནས་
གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་དྭང་ཟུར་གྱི་སྐོར་དེ་ངས་མྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འདྱི་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཡྱིན། འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་
འདུག རེས་སུ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་ལ་ལགས་སོན་བཞེས་དུས་སེམས་འཚབ་སེ་ཡྱི་འདུག ང་རང་ལའང་དེ་ག་རང་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གནད་
དོན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ད་ལྟ་མེད་པ་འད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་གསོལ་ཐབ་ལྷན་
དུ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསམ་ཚུལ་དེ་ང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལ་སྙན་གསན་
ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་བས་པ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
སྐབས་སུ་ང་ཡང་དེར་ཡོད། མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ང་རང་ལའང་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་གྱི་
མཇལ་བཅར་བ་འགའ་ཤས་བང་ཐང་ནས་ཡོང་བ་དང་། འགའ་ཤས་ས་མཚམས་ཁུག་ཀོག་ནས་ཡོང་བ་དེ་འད། ཡང་འགའ་ཤས་
ནད་པ་ཡྱིན་པ། དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡར་སྙན་གསན་ཞུ་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཀང་སྙྱིང་རེའྱི་ལམ་ནས་
མཇལ་ཁ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ཞྱིབ་ཕ་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 Germany ཆྱིབས་བསྒྱུར་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞྱིན་རེད། ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་སྐབས་སུ་ཌྱི་རུ་སར་ནས་
གནམ་གྲུར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་གནམ་གྲུར་འཁྲུགས་ཐེབས་པ་དེ་འད་བྱུང་རེད། ཡྱིན་ནའང་
མངའ་སེ་གཞུང་ནས་ཡར་མར་ཕེབས་སར་གནམ་གྲུ་ཆུང་བ་གོ་སྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་རང་གྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར་བས་པ་
ཡྱིན་ན། གནམ་གྲུ་དང་པོ་མ་ཕེབས་པའྱི་གོང་དང་། དེ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ག་དུས་ཡྱིན་མྱིན་དེ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་
སྱིད་དང་། ཕྱི་དྱིལ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་། བདེ་སྲུང། ས་གནས་ཀྱི་གནམ་ཐང་བཅས་ཚང་མས་བརྟག་ཞྱིབ་ཡག་པོ་བས་པ་རེད། 
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དེ་ནས་ཚང་མས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ནས་ཡར་ཕེབས་འགོ་དུས་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་བར་མཚམས་ནས་སྱིན་པ་ནག་པོ་
འཐྱིབས་ནས་བརྡབ་གསྱིག་ཅྱིག་བྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་དེའྱི་སང་ལ་གཟབ་གཟབ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེབ་སེར་པོ་དེ་དེ་ག་རང་རེད། སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་སྟབས་བདེ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འགོ་དང་
འགོ་མུས་ཡྱིན། དེ་ཕལ་ཆེར་ཅུང་མ་འགོར་བར་གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ནས་དྷྱི་
ལྱི་གནམ་ཐང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་ལ་དྷྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་བཏང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་པར་ཨང་
གངས་དང་ཚང་མ་གསལ་བོ་བས་ནས་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕད་ན་ཁ་པར་གཏོང་ཡོང་རོགས་ཞེས་དྷྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་
ལམ་སྟོན་བས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གནམ་ཐང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སོང་ན། དྷྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྲེལ་བ་
བས་ན་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་སགས་ནས་ཆ་ཤས་ ཤྱིག་བངས་ན་
བསམ་སོང་། དེ་ཡང་སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང། ཚང་མའྱི་ནང་ནས་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་སོ་
སོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བངས་པ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ཆ་ཤས་མང་པོ་མ་
བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་གོ་སྐབས་བངས་པ་ཡྱིན། 
 དེ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་དང་། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་། དེ་ནས་བཀའ་
བོན་དང་། ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བ་ལ་ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་
པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཉེན་
རྟོག་པ་དང་དེ་ཚོས་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་བ་དང་། སྲུང་སོབ་གནང་བ་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་
བོ་ཕམ་བེད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉྱིས། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང་། གནས་ཆུང་
ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་སྲུང་སོབ་དབེ་བ་མེད་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ང་རང་ཚོར་ཐེ་ཚོམས་མེད་
པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ངས་མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས་འཕོས་པའྱི་ང་རང་ཚོར་རོད་རོག་ཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་མ་གསུང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཡྱིན་
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ནའང་དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། གསལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་མ་ཞུས་ནའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་
འདུག  དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་དོགས་འད་ཞྱིག་བྱུང་ནས་མར་ཕྱི་
ལོགས་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་རེད། རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པོ་ཞྱིག་བས་ནས་སྱིར་བཏང་བསད་པ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཡར་ཤོག སྐར་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
བཀའ་སོབ་གནང་སོང། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་གུས་བརྱི་ཞུས་ནས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡར་བཅར་བ་ཡྱིན། 
སྐར་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་གྱི་ཡྱིན་བསམས་ནས་གཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། མྱི་ཆ་མ་ཚང་བའྱི་དབང་གྱིས་གོས་ཚོགས་བར་གསེང་འཇོག་དགོས་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ད་རྒྱ་དང་ད་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཡྱིན་པ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ལ་སོགས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་དོགས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་དག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གཙང་མ་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དངོས་གནས་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་གྱི་ར་བའྱི་བ་མ་དང་། དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་མ་ཚད་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་གསུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་དང་། ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་རེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་རྒྱག་སོད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་ལ་གཙང་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་དོགས་བྱུང་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཡས་གཡོན་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ནས་རེད། ཚང་མར་ཐུགས་དོགས་བྱུང་
ནས་ག་རེ་བས་པ་རེད། སྐུ་ཞབས་བང་བསྱིགས་ནས་བསད་འདུག་ཅེས་མར་ཕྱི་ལོགས་ལ་དོན་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས། 
དེར་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་དངོས་གནས་འཆམ་མཐུན་གཅྱིག་དང་། ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་
བྱུང་ན་བསམས་ནས། སོ་སོ་ནམ་རྒྱུན་ནས་དེ་ལྟར་བསམ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས། ང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གུས་
བརྱི་མེད་པ་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་འདྱིར་བསད་བཞག་པ་དེ་འད་ཁོན་ནས་མྱིན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན་སོ་སོ་བསམ་བོ་ཏོག་ཙམ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ལྐུག་པ་འད་བོ་ཞྱིག་མྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་དོགས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དེ་བཞྱིན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྐུ་ཞབས་བགེས་གཞོན་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་དོགས་ཁོན་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོ་ལངས་ཕོགས་གཙང་མ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ལ་ཐད་སོད་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
བསམས་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མར་ཐུགས་བདེ་བོའ་ིངང་བཞུགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལག་པ་དང་པོ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཐོ་ནང་འཁོད་མྱི་འདུག དེ་ག་རེ་བས་པ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དངོས་གནས་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཚོགས་གཙོས་མྱིག་གྱིས་གང་དུ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཕག་
བརྐྱངས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ལེན་གྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་འད་ཡྱིན་ན་མང་པོ་འབྲྱི་ཐུབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་
འབྲྱི་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་ཐོ་ཡོད་པ་མྱི་གསུམ་ལྷག་བསད་ཡོད། དེ་ནས་ཨུ་ཚུགས་བསོན་ན་ལེན་གྱི་ཡྱིན། ཨུ་ཚུགས་
མ་བསོན་ན་ཐག་གཅོད་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་ཆ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་སྱི་ནོར་གོང་ས་༸སབས་མགོན་་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་
སྲུང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ལས་
དམྱིགས་གསལ་འདྱི་འགྱིགས་མ་སོང་། འདྱི་འཐུས་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའྱི་ལོ་ཕེད་ཀྱི་ནང་ལ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཞུགས་སར་ལ་གསུང་ཆོས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་ཡོད་དུས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བེད་དེ་ཚོས་ཞོགས་སྔ་ལངས་དང་། དགོང་ཕྱི་ཉལ་ཞེས་པ་བཞྱིན་གནང་གྱི་འདུག ལས་བེད་གཞན་པ་ཚོ་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་
ལ་མ་གཏོགས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དགོང་མོ་ལྔ་པ་ལ་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་སྐུ་ལས་ཧ་ལས་པ་
བསོན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་མྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་མཐོངས་བསད་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ལས་བསོན་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་
སེམས་ཚོར་ཞྱིག་ཡོད། གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
དང། དེ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕག་ལས་དེ་ལྷག་བསམ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་སོགས་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འདྱི་ཡྱིན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་གྱི་སབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་ལོ་ཤེས་སྔོན་དྷ་སའྱི་ཁུལ་དུ་བཞུགས་
བསད་པའྱི་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་ཞྱིག་ལ་ R.C མེད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ནས། བདེ་
དོན་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་ངས་ཀང་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྷ་རམ་
ས་ལར་བོད་པ་ R.C མེད་མཁན་དེ་འད་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་གསུང་བདེ་བོ་ཡོད་ན་དེ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་དྲུག་པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༠ པ་དང་ ༡༡ གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་དེབ་སེར་པོའ་ི Return visa དང་ 
Exit Permit གཉྱིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟ་ཐད་ཀར་བདེ་སྲུང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་མེད། གསལ་འདེབས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཀང། སྐད་ཆ་གོ་རྒྱུར་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་དུ་ Exit permit དང་ return visa ཞུ་རྒྱུར་ཧ་ལས་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། མའྱི་སོར་ལ་ཐེངས་མང་པོ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དུས་ཚོད་ཡུན་རྱིང་པོ་འགོར་གྱི་ཡོད་
པ། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་སང་གྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འད་ཤོག་
བུ་རེ་རེ་ཁ་ཐུག་རག་པར་རྒྱ་གར་སོར་མོ་སྟོང་ཕག་ལྔ་དང་དྲུག་ཙམ་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་
འདུག དེ་ཡྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་དེ་ག་རང་མུ་མཐུད་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན། མང་
ཚོགས་ལ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བརྡབ་གསྱིག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག འགོ་སོང་འཕར་མ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དུས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཚོ་ལ་གཅྱིག་སྙན་གསན་ཞུས་ནས་སབས་འཇུག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་སོ་སོའ་ིཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁུལ་འདྱི་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཞུགས་སར་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ནས་གང་ས་གང་ལ་བརན་ལེན་མཁན་གྱི་པར་ཆས་དེ་ CC Camera ཟེར་བ་དེ་མང་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་
པ་དེས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་ས་ཆ་གནད་འགག་ཆེ་ས་གངས་སྱིད་ཀྱི་
རྒྱ་སོ་དང་། དེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་བཞུགས་སའྱི་སོ་ཆེན་གཡས་གཡོན་དུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་བརན་ལེན་གྱི་
པར་ཆས་མང་ཙམ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། འདྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་
བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་
འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཀང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསད་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་ན་
ཡག་པོ་འདུག 
 དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཚད་མཐོན་པོ་དེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
ཚང་མས་འགན་ཡག་པོ་འཁུར་གྱིན་འདུག མུ་མཐུད་ནས་འགན་འཁུར་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 

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

ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ལྔ་ལྷག་བསད་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཐོག་མར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་ལས་བེད་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་རབས་དང་རྱིམ་པ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བཀོད་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བ་བཏགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། འདྱི་དྱི་བ་དེ་འད་ཅྱི་མྱིན། 
 རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་འབར་མའྱི་ནང་ལ་དོན་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་མྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་དག་པོའ་ིལས་འགུལ་སེལ་མཁན་གྱི་ཤོག་ཁག་དེ་འད་བྱུང་བཞྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ངོས་ནས་ཉེ་ཆར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངོས་ནས་ཕ་གར་དཀའ་ངལ་འཕད་
བཞྱིན་པ་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། འབར་མ་གཞུང་དང་ཕ་གྱིའྱི་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་
དགོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་རོགས་པ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། 
སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བོན་ནའང་མྱི་དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་རོགས་པ་བེད་དགོས་ཡོད་པ་ལས། ཆོས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་དག་པོའ་ི
ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ལ་སོན་བརོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཉེ་ཆར་
གནས་ཚུལ་དེ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ཙང་། ད་ལམ་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་མ་བདེན་པ་མང་པོ་ཅྱིག་ཁབ་བསགས་བེད་བསད་ཀྱི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་སོན་འཛུགས་བེད་མཁན་དེ་འད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་པའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཕར་གྱི་དཀའ་རོག་དེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དཀའ་རོག་ཅྱིག་ལ་འབྲེལ་བ་གཏུགས་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ག་རེ་བས་
ནས་གསུང་བོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་འགེལ་བརོད་ལོགས་པ་དེ་འད་བེད་བསད་ཀྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ངོས་
ནས་དེ་སྔ་ནས་ད་བར་དུ་དེའྱི་ཐོག་བཀའ་ནན་པོ་ཕེབས་དང་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འབར་མའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་བྱུང་མ་
བྱུང་དེ་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་ཐད་
ཇུས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། དེ་ངས་ག་རེ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན་ ༢༠༡༡་་༢༠༡༢ དེ་འད་ཞྱིག་ལ་དཀའ་
ངལ་དེ་ཕད་པ་རེད། དེ་འཕད་པའྱི་སྐབས་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། ལྷོ་ཕོགས་སེང་ལོར་ནས་མཐོ་སོབ་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕག་
མང་པོ་ཞྱིག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དཀའ་ངལ་དེ་ཆོས་ཙམ་མྱིན་པར་འབར་མའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
དུས་ཕྲུག་གུ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རྱི་ལྱི་ཡྱི་ཐོག་ནས་བདེ་འཇགས་ཆེད་དུ་གཏོང་དགོས་ཁེལ་རེད། ཕར་ལ་
གནས་ཚུལ་བདེན་པ་མ་བཀམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ་འཁྲུག་གྱི་འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་པར་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་འགེམས་སེལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བས་འདུག པར་དེ་སེ་རྒུ་མདོ་ལ་
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ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ནང་པའྱི་དགེ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་འགུལ་སྒྲུབ་བསད་
པའྱི་སྐབས་སུ། དགེ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཞེང་བསད་པའྱི་འགམ་ལ་མྱི་གོང་བའྱི་ཕུང་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ནང་པའྱི་བ་མ་
ཚོས་མེད་པ་བཟོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་པར་དེ་ཐོན་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་པར་དེ་དང་པོ་དོན་ས་དེ་པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་ནས་
དོན་འདུག དེའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་གྱི་ལས་འགུལ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དང་འབྲེལ་ཐུག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེ་དམྱིགས་
བསལ་འགེམས་སེལ་བས་སོང། འགེལ་བརོད་ལོགས་པ་བེད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སྐབས་སུ་དེ་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ཁབ་
བསགས་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་དེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་
ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་པའྱི་དབུ་འཁྲྱིད་ཁག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འདའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཏེ་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟབ་གཟབ་
གནང་དགོས་པ་དེ་ངས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག 

དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། ལོ་ཤས་གོང་ལ་ Bodhgaya ལ་དོན་རྐྱེན་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་ང་རང་ཚོ་དྷ་རམ་ས་ལར་དམྱིགས་བསལ་བདེ་འཇགས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་
བཀའ་དེ་འད་ཡང་ཕེབས་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་དེའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཙང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་
རྒྱུར་བས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ད་རེས་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། འགན་ཏན་ཏན་ཁུར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མྱི་སེར་དོ་བདག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འདྱི་འདའྱི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། འཁྲེགས་འཛིན་གྱི་བསམ་བོ་འཁེར་མཁན་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས། དག་པོ་སོགས་འགེལ་བརོད་ལོག་
པ་རྒྱག་མཁན་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་མྱི་སྱིད་པ་དེ་འད་མ་རེད་འདུག དེ་སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 

དེ་དང་མཉམ་དུ་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རྱིང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ནས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་
ལ་ཚང་མས་དད་པ་དང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དེ་སྔ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མའྱི་བསམ་བོ་གཅྱིག་མཚུངས་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་རེས་ང་ཚོ་སྐབས་རེ་སྟབས་
བདེ་མ་བདེ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐབས་རེ་འགེལ་བརོད་ལོག་པ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་སྐབས་རེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་ལ། ད་རེས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ར་བ་ནས་མྱི་ཡོང་བའྱི་
འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འད། དེའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་
མཚུངས་བས་ནས་དད་པ་ཡོད་མེད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཐོན་འགོ་བ་དེ། དཀའ་ངལ་བྱུང་ཚར་བ་དེ་བྱུང་ཚར་
བ་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཕྱིར་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་
གཅྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། དེ་ནང་བཞྱིན་ཚང་མ་དགོངས་
ཚུལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གསན་སོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སེམས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
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སེམས་འཚབ་ར་བ་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་དང་གུས་བརྱི་ཚང་མར་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ད་གྱིན་ཡར་ལངས་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཅེས་ལབ་རྒྱུ་
བརེད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གལ་ཡོད་པ་མ་རེད། རེས་ལ་གསུངས་སོང་བ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཀང་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོའ་ིསྐོར་ལ་སྔོན་མ་ ༢༠༠༣ དང་ ༢༠༠༧ གྱི་སྐབས་དེར་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་
གསལ་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་གང་ས་གང་ནས་ལྷག་བསད་པ་དང་། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་ཁུལ་ནས་
མང་པོ་ཞྱིག་རེས་ནས་སེབས་འདུག དེའྱི་སྐོར་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་ཁ་ཤས་དང་། དེ་ལྟར་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཀང་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ནང་སྱིད་དང་། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་བ་བས་ཏེ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་བཞག་ཡོད། འདྱིའྱི་སང་
ལ་ཅུང་མ་འགོར་བ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འཐོན་སྱིད་ཀྱི་རེད། 
 དེ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁེར་མཐོང་མཆན་དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་རང་ལ་རྒྱུས་དེ་ཙམ་མེད། འོན་ཀང་དེའྱི་སྐོར་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དེ་བཀའ་ཤག་དང་། ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ལ་མར་འབྲེལ་བ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཕོགས་གང་དང་གང་ཡོད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གངས་སྱིད་ཀྱི་ CCTV དེ་སྔོན་མ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་དེང་སང་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་རེད། སྔོན་མ་གསར་རྒྱག་བ་རྒྱུ་སྔོན་རྱིས་ནང་ལའང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡོད། གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་ཁང་པ་
གསར་རྒྱག་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག སུམ་མདོ་ཁག་ཚང་མར་འཛུགས་འཆར་ཡོད་པ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ནས་ཀང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་
ཡོད། ཅུང་མ་འགོར་བར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འཛུགས་ཐུབ་པར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབར་མའྱི་དག་སོད་སྐོར་ལ་
མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མ་དགོས་པར་གྱིས། དེའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་དང་ཆབས་ཅྱིག་
འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ནས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བསགས་
ཤྱིག་སེལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ལས་བསོམས་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྱིར་བཏང་ང་རང་
ཚོ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་། བར་ཆད་མྱི་ཡོང་བར་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མས་རེ་བ་དང་སོན་ལམ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ས་ལ་བབ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
དེ་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་ད་བར་ག་རེ་གནང་བ་དེར་
དམྱིགས་གསལ་གྱིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 

དེ་བཞྱིན་གཉྱིས་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་ ༣༤ པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་ཆོས་
ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བཞུགས་གནས་དང་ཞལ་ལག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དེ་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་ཆོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཇལ་ཁ་ཞུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
ཙང་། ཁོ་རང་ཚོར་བཙན་བོལ་ལ་ཕེབས་དུས་བག་ཆགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་འཇོག་ཕྱིར་སྣེ་ལེན་དེ་ཧང་སང་བའྱི་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་ཐད་ཀར་དེ་དུས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་དང་བང་གྱི་
ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་དེར་དམྱིགས་གསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། 

དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར། R.C ཐོག་ལ་ངས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་གྱིན་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་
དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། ས་གནས་དྷ་རམ་སར་གཅྱིག་པོ་མྱིན་པར། སྱིར་བཏང་ ༢༠༠༣་་་༢༠༠༤ བར་དུ་རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་ཐད་ཀར་ང་རང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་བཟོ་བར་སྟབས་བདེ་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
གར་དུ་སེ་སོང་ཞེས་མ་བྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བཟོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རེས་ལ་དང་དེང་སང་བཟོ་རྒྱུ་
སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། སྔོན་ལ་ཕེབས་པའྱི་གང་ཟག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་
མེད་པའྱི་གནས་བབ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབྲེལ་ཆགས་འདྱིར་
བཞུགས་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་ང་རང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ཐད་
ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་
རྒྱ་གར་ནང་གྱི་དགོན་སེ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་དགེ་འདུན་དང་། བཙུན་མ་ཁག་ལའང་འདྱི་བཞྱིན་སྐུ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་
འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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མཐའ་མཇུག་དེར་ཞུ་རྒྱུར། ༢༠༡༤ སྐབས་སུ་བོད་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཞོན་གྱི་
འགན་ཞྱིག་འཁུར་གྱི་ཡོད་ཙང་དེ་དུས་ཕར་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང། བཅར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་
འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། བདེ་སྲུང་གྱི་ངོས་ནས་བཙོན་ཟུར་འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་ཆགས་ལ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱན་ནང་འཛུལ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་མང་གྱི་རྱིང་ལ་བཙོན་ཟུར་འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་ཆགས་འགའ་ཤས་ད་དུང་འདྱི་
ལྟར་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། རྒྱན་གྱི་ནང་ལ་ཐེངས་བཅུ། བཅུ་གཉྱིས་ཤྱིག་འཛུལ་བ་ཡྱིན། ད་དུང་རྒྱན་ནང་དོན་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་འཚོ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་དག་ལ་བདེ་སྲུང་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་མང་རྒྱན་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་ལོ་མང་
རྱིང་རྒྱ་གར་ལ་གནས་སོད་མཁན་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསམ་ཤེས་བེད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དེ་མ་གཏོགས་སྱིར་
བཏང་རྒྱན་ཞྱིག་རྒྱག་ཡོང་དུས་སོ་སོའ་ིལས་དང་སེལ་སྟེ་ལས་དབང་རེད་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བསམ་གཞྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་གནས་སོད་ཞུ་མཁན་ཁོ་རང་ཚོར་ཕན་
ཐོགས་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་དྱི་བ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་བརྱི་བཀུར་མ་ཞུས་པ་མྱིན། གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་གཞྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གནང་སོང། ད་ལྟ་འདྱིར་གོ་སྐབས་གནང་བ་དེར་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེར་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ལས་བསོམས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ། དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་བདེ་སྲུང་
གྱི་ལས་བེད་པ་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་དགུ་
དང་། རྒྱ་གར་ས་གནས་བཅུ་བཞྱི་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྲུབ་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་སང་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་མྱི་མང་མང་པོས་ཞལ་
པར་གནང་གྱི་འདུག ངེས་པར་དུ་དེ་རྱིང་བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རོགས་གནང་། བོད་མྱི་མང་པོ་
ཞྱིག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་འཚབ་དང་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་འདུག མ་གཞྱི་ནས་བདེ་སྲུང་ནས་ཐུགས་
འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ངས་སྙན་གསན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཉྱིས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་
ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་དེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་
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ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེར་དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་གནང་བ་དེར་ངས་བསྔགས་བརོད་
དང་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ང་ལ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཡོད་ན་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་ངས་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་དམ་མེད་ལགས། མེད་ན་
ངས་མཚན་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མཚན་གསུང་དགོས་པ་
འདུག་ན་ཞུ་རོགས་གནང་། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དམྱིགས་བསལ་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ངོ་བསྟན་འཛིན་སྟག་ལྷ་མྱི་ཚེ་ཧྲྱིལ་བོར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞབས་ཕྱི་དངོས་གནས་ཞུས་
གནང་ནས་ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་དང་སྱིན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་གསོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཞུས་ན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། Unsung Hero ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དེ་ནས་ཉེ་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མོན་རྟ་དབང་ལ་གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས་གནམ་གཤྱིས་ལ་གོ་
བུར་དུ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ནས་གནམ་གྲུ་ལ་འཁྲུག་ཆེན་པོ་ཐེབས་པའྱི་དབང་གྱིས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཇྱིགས་སྣང་ཞེ་དགས་
བྱུང་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ལ་ཞུས་པ་རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་ལས་བེད་པས་ཧུར་ཐག་
འབད་ཐག་གྱིས་གནམ་གཤྱིས་སྔོན་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་གནམ་གྲུ་འཕུར་དུས་གནམ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནམ་དཀྱིལ་དུ་སེབ་དུས་གནམ་གཤྱིས་དེ་ལོགས་པ་རེད། དེ་འད་བྱུང་བ་དེ་རེས་སུ་ཕར་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་མོ་ཊའྱི་ནང་ལ་ཕག་ཚོད་ ༨ ཙམ་ཕེབས་པ་འད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞུག་ལ་དྲུང་ཆེས་སྐེད་
མཚམས་ལ་གནམ་གྲུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་བདེ་བོ་དང་མཉེས་པོ་བྱུང་བའྱི་གནས་
ཚུལ་གོ་ཐོས་འདུག ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་སོབ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་སྡུག་ཆགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོག་ཤྱིང་དང་། ཁོང་ལས་བཀའ་
དྱིན་ཆེ་བ་ཞྱིག་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་སྱིན་པོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ད་དུང་སྐུ་ངལ་ལ་མ་འཛེམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ཐལ་མོ་སར་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་
དྲུག་དང་། བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་མར་སྐུ་དབང་
གསོལ་རས་གནང་བ་རེད་ཀང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་དང་། བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
འཕལ་དང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་སོགས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་མེད་ན་དངོས་གནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་ར་དོན་འདྱི་ཡག་པོ་བས་ནས་འཚོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་
འདུག 
 ཉེ་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མང་གཙོ་ཡྱིན། ས་བརོད་རང་དབང་ཡྱིན་ཞེས་ཚད་ལས་རྒལ་ཞྱིང་བོ་འཚབ་
ཡོད་པ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་འདྱི་ཞུས་གནང་བ་རེད། བོ་འཚབ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་དེ་འད་མ་
གནང་རོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དེས་བོད་དོན་ལ་ནྱི་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
དམ་ཚིག་བསག་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོས་ལས་ངན་བསག་རྒྱུ་ཞྱིག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལའང་གནོད་རྒྱུ་ཡྱིན་
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པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཧ་ལམ་རྒྱ་མྱིར་བསྔགས་བརོད་གནང་ནས། རྒྱ་མྱིའྱི་དར་ཆ་མགོ་
རྟྱིང་བསོགས་ནས་ཁེར་ནའང་ང་ཚོར་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་སུ་ལ་སོན་གནང་དགོས་རེད་ཅེ་ན་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་
འཁྲྱིད་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་སོན་གནང་དགོས་རེད། དེ་སོང་ཙང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་དྱིན་དེ་ནམ་ཡང་མ་བརེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་བཀའ་དྱིན་དན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། དེ་རྱིང་ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༦་་་
༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྐབས་སུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་གསུམ་དང་རེ་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྱི་བ་
དང་པོ་དེ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་དང་། ས་གནས་གཞན་ཁག་ལ་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
སེབས་བསད་འདུག ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་ལག་དེབ། R.C ས་གནས་འདྱི་ག་རང་ལ་བཟོས་བཞག་པའྱི་སབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་དེ་མ་གཏོགས། དཔེར་ན་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་དང་། བང་ཤར་ཁག་ལ་བཟོས་བཞག་པའྱི་དེབ་དེ་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན། ཡར་
ནས་མར་ལ་འཁེར་ཡོང། འདྱིར་ཐོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་བཞག་ན་འདྱི་ནས་ཕར་འགངས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་
མངའ་སེ་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལབ་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་གནད་དོན་དེ་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད། 
དེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དེ་ལྟའྱི་བར་དུ་དེ་ལྟར་ཕྱིན་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་ཡྱིན་ན་
དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་རེད། ཁོང་ཚོས་ཡང་མྱིན་ན་ཁེད་རང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཕར་འགངས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན། ཡྱིག་ཆ་ཨ་མ་དེ་མར་གཏོང་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཨ་མ་དེ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ང་རང་སེར་ལ་ཉམས་མོང་ཏོག་ཙམ་
ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨ་མ་གཏོང་བར་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་འགོར་གྱི་རེད། ཡང་ན་མྱི་ཁ་ཤས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་བསད་དགོས་པ་སོགས་
གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་། ང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་
དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་ས་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མང་པོའ་ིནང་དུ་
རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ Pass བཟོ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་བ་དེ་ཚོ་གནད་འགག་དེར་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་དེ་
ཐུགས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང། དེའྱི་སྐོར་དེ་ག་རེ་ཆགས་མྱིན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང། 
 དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ། དང་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་ལོ་ལྔ་རེ་བཟོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་
གསར་བསགས་ཤྱིག་སེལ་གནང་བ་རེད། ལོ་ལྔ་རེ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ལུང་པ་ལ་སེས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔ་རེ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་
དང་། བོད་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་སབས་བཅོལ་ལག་ཁེར་བཟོས་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་སོང་ཟྱིན་ན་ལོ་ལྔ་རེ་བཟོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅེས་
གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ལོ་ལྔ་རེ་བཟོ་རུ་འགོ་དུས། ཁེད་
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རང་གྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་འདྱི་འདྱི་ནས་རེད་མྱི་འདུག ཕར་ནས་རེད་འདུག ཅེས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བཟོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་
གནད་དོན་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་པ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྲུང་སོབ་བས་ལབ་དུས་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བའྱི་སྲུང་སོབ་
བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མྱི་མང་གྱི་བདེ་འཇགས་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སོབ་བེད་རྒྱུ་རེད། མྱིག་གྱིས་མཐོང་བའྱི་སྲུང་
སོབ་ཟེར་ན་མྱི་དེ་ཚོས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་འདུག མྱི་དེ་ཚོས་ལས་ཀ་མ་འགྱིག་པ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་འདུག ཁྲྱིམས་འགལ་བེད་ཀྱི་འདུག་
མྱི་འདུག་དེ་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བ་དེ་རེད། ད་མྱིག་གྱིས་མྱི་མཐོང་བའྱི་སྲུང་སོབ་ཅེས་པ་དེ་དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཁག དཔེར་
ན་ངོ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལ་མྱི་འད་མྱི་འད་དང་། ཚོགས་པ་འད་མྱི་འད། ཕར་ཁུངས་དེད་དུ་སོང་ན་མྱི་དེ་ཡྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
པར་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་དངོས་གནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེད་ས་ཁོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ད་རྒྱ་གཅྱིག་དཔེར་
བཞག་ན་ད་ལྟ་ར་དོན་གྱིང་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ར་དོན་གྱིང་ཞེས་པའྱི་ད་རྒྱ་དེས་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་སོ་སོས་བསམ་བོ་
བཏང་ནས་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་དེ་གཅྱིག་བླུགས། དེའྱི་རེས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་བླུགས་ཡོང་གྱི་འདུག 
དེའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཟུར་སབས་རེ་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་བླུག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་བསད་ན་བ་
མ་རྣམ་པ་ལའང་མཛད་དཀའ་བཟོ་ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ཨ་ཙི་འདྱི་འད་མྱི་བེད་ཆོག་ཨ་བསམ་པ་དེ་འད་འདུག དེ་ཚོ་
སུས་བེད་ཀྱི་འདུག ག་རེ་བེད་ཀྱི་འདུག་བལྟས་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཞྱིབ་
འཇུག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ད་རྒྱ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་བཀག་རྒྱུ་ལས་ས་མོ་དཔེ་རེད། ངོ་དེབ་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་མྱི་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ལས་ཀ་
བས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བདེ་འཇགས་དཀྲུག་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱི་བདེ་དཀྲུག་
གྱི་འདུག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་ཚོ་དགག་དགོས་ཡོད་ལབ་ན་ཏན་ཏན་བཀག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསམ་ཚུལ་དང་
དྱི་བ་དེ་ཚོ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་གར་མངའ་སེ་གཞུང་དང་། དབུས་གཞུང་། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་དེ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ལ་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་པ་དེ་འད་
ཆགས་སོང་། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་འགའ་ཤས་མར་ཐོན། འགའ་ཤས་མ་ཐོན་བསད་དུས་དེ་གཅྱིག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་
ལ་དད་པ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དེའང་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་བཟོ་ཡྱི་འདུག ངས་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་ར་བ་ནས་བསམ་གྱི་མྱི་
འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་དམ་ཚིག་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ང ་ཚོས་གོག་པར་འད་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ན་གོག་པར་
བརྒྱབས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཟེར་བ་དེ་སེམས་ཁམས་ནང་ལ་ཡོད་ཙང་གོག་པར་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གོག་པར་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་དུས་དང་པོ་བཤད་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐོག་བརེགས་བཞྱི་ལྔ་ཅན་གྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་བཞག་འདུག་ག 
དེའྱི་ཐོག་ལ་སོང་ནས་དད་པ་སུར་འདུག་སུར་མྱི་འདུག གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་སུ་ལ་ཡོད་ན་
མཆོང་ལབ་ན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་འགོ་མཁན་ལས། ནང་དུ་སོད་མཁན་འགའ་དང་པོ་ས་ལ་ཟག་གྱི་
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རེད་ཅེས་ང་ལ་གདེང་ཚོད་ཆེན་པོ་ཡོད། འདྱི་ནས་མར་ཐོན་འགོ་མཁན་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡོད་མདོག་མདོག་
བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡང་བསར་ཐོག་དེ་ལ་སྐོར་བ་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་ལམ་ཁ་འད་ཞྱིག་ཨེ་འདུག་བལྟས་ནས་འཚོལ་ནས་ལུས་
བསད་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཁེད་རང་ཚོར་དངོས་གནས་བརྟག་དཔད་བེད་འདོད་ཡོད་ན་ང་འདྱིར་ཡོད། ག་དུས་འགོ་
འགོ་ཡྱིན། ང་ཚོ་འགོ་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཁ་བདེ་བོ་བཤད་པ་ཙམ་ཞྱིག་མྱིན། སྐད་ཆ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གཟབ་གཟབ་བེད་
དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ནང་སོད་མཁན་དེ་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡྱིད་ཆེས་མེད་མདོག་མདོག་
དང་། ཕྱི་ལ་ཐོན་འགོ་མཁན་དེ་ཚོར་དད་པ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་མདོག་བས་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། མཐོང་མ་སོང་། གོ་སྐབས་མེད། སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
གཙོ་བོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་
མྱིག་དང་ཁོག་པའྱི་སྙྱིང་དང་གཉྱིས་སུ་མ་འཆྱིས་ཤྱིང་། བོད་ནང་ལོགས་ནས་རེ་བ་བཅོལ་ས་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་སམ་ཚེ་འདྱིའྱི་རེ་བ་
བཅོལ་ས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འཇྱིག་རྟེན་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་མྱིའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་བས་ནས་སེབས་ཚར་དུས་ཡང་གཅྱིག་སྐུ་ཡྱི་སྲུང་བ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འགོ་བ་མྱི་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་
དགོས་དུས། དེ་ཡྱི་འགན་གཙོ་བོ་འཛིན་མཁན་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བེད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྲུང་སོབ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་འདུག དེ་ལ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་མཚོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
 གཉྱིས་པ་འདྱིར་ལན་མྱི་དགོས། འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་་ཆེན་པོ་མཆོག་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་དགུ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་བཅུ་བཞྱི་ལ་བཅར་འདུག ཁོན་བསོམས་ས་གནས་ ༢༣ བས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་
ཟླ་བ་རེ་རེར་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཕེབས་བསད་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་མ་འོངས་པར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་སེམས་ཅན་གྱིས་བཀག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང། 
དེ་ཚོ་གང་གྱི་ཐད་ནས་ཀང་རྣམ་པ་ཚོས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱིས་སྐོར་བ་ག་རེ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་དགའ་ལྡན་
ཕོ་བྲང་ལ་གཅྱིག་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་དེ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་འདྱི་ཡྱི་སྐོར་ལ་རེ་སྐུལ་གཉྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང། རེ་སྐུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་
ཡོད་དུས། རེ་སྐུལ་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་ཡང་མདོ་ར་བ་ལས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེས་ཆ་ནྱི་དེར་གཏོགས་སོ། ཞེས་
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དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཕལ་ཆེར་ངས་བཤད་ན་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཡྱིན་པར་ངས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་བས་དུས་ད་ལྟ་བསམ་བོའ་ིརྒྱབ་ལོངས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་རེད། གསལ་བཤད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱིང་དངོས་སུ་སས་ཏེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་
བྲང་གྱི་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གནོན་ཤུགས་སད་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་
སོང། དེས་མྱི་ཡྱི་བསམ་བོའ་ིརང་དབང་ལ་གནོན་ཤུགས་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་
གནོན་ཤུགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ད་རེས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ར་འཕོད་པོ་ཞྱིག་བྱུང། དེ་ངས་རྟོག་གཟོ་མྱིན། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
མའྱི་མདུན་ལ་བཀོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དང་། ལྷག་པར་དུ་གསར་འབོར་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
མཁན། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ལ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་རང་སོག་ཚུན་ཆད་བོས་
བཏང་བེད་མཁན་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡོད་མེད་ལ་རྣམ་རྟོག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང་། ཤུགས་རྐྱེན་སད་སྟངས་དེ་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བ་ཉལ་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་བེའུ་མཇྱིང་སོག་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་ངས་རེ་སྐུལ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཧ་ཅང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་། གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དམའ་འབེབས་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞེ་དག་འདུག སེམས་པ་
བདེ་བོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སོ་སོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གདན་ས་ཁག་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཐོན་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་ལ་མཚན་སད་ཧ་ཅང་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ། བདེ་སྲུང་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སེ་ཚན་དེ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་བས་ན་ངའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་རབ་ཆེན་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་
བཤད་སོལ་དུ་གཅྱིག་མ་བས་ན་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དང་། གཉྱིས་མ་འགྱིགས་ན་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་
ངས་ཁས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ངས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུས་ང་ལ་མྱི་བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་རྱིས་
སད་རྒྱུ་ཡོད། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་སོན་འཛུགས་མ་གཏོགས་ཅྱི་ཡང་
མྱི་བེད་མཁན་དེ་འད་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དང་བདེ་སྲུང་
གྱི་ངོས་ནས་མ་འགྱིགས་པའྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་དེ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་དང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པར་མྱི་གཡུག་པར། ནང་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་
དེ་ཚོ་མར་གཅྱིག་ཐོན་དང་དེ་ནས་ང་ཚོར་དེ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་པ་སོ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པར། ཁ་སང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་
ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་རེད། བཀའ་མོལ་དེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཁོངས་སུ་
དེ་གཏོགས་སོ་ཞེས་པ་བཞྱིན་ངོ་རྒོལ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་འདྱི་ནས་ཡར་ལངས་ནས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ངའྱི་
སེམས་ལ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་འདྱི་བེད་ཀྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་འདྱི་བེད་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཧ་ལམ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྡུལ་ཕན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བས་ནས་སེབས་པ་རེད། ང་ལ་
དེ་དུས་ཚོར་སྣང་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། སྐབས་དེ་དུས་ང་ལ་དྱི་རྟགས་ཤྱིག་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ངའྱི་དྱི་བ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་
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ཀྱིས་ཀང་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ལ་སོང་བཙན་གཟེངས་རྟགས་ཞེས་པ་དེ་ཕུལ་བ་རེད། 
ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་གེང་སོང་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་སུམ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་གདན་ཞུ་
འབོར་ནས། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཉྱིན་གསུམ་བཞྱི་ལས་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་ཁོ་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་དེ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཁད་པར་མྱི་འདུག སོང་བཙན་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་ཀྱི་
ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་སྐད་འཕྱིན་དང་ད་ལམ་ཁག་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་དམའ་འབེབས། ཟུར་ཟ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་མཚན་དེ་ཙམ་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འདྱི་ནས་མར་ལངས་ནས་འགོ་མཁན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་
ཀྱིས་འདྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཚིག་གཅྱིག་གགས་མ་སོང། ད་དུང་གཟེངས་རྟགས་སོད་མཁན་
དེའྱི་རྒྱབ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡོད་པ་རེད་མདོག་མདོག་དང་། ཡོད་པ་དེ་སོབས་པ་ཡྱིན་མདོག་མདོག་འད་ཞྱིག་བས་ནས་སོད་
ཀྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཉྱིན་མཚན་དབེ་བ་མེད་པར། ད་རྒྱ་ཁག་ལ་སྲུང་མ་ནང་བཞྱིན་བསྲུངས་ནས་སོད་
མཁན་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སེར་སོ་སོ་ལ་ལས་ཤོག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་
འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱིས་ཕུལ་བ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་མ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་སང་འདྱི་ལ་བྱུང་བ་དེ། ངས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གར་
འཁྲབ་སྟངས་དེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། ང་སོབ་གཉེར་བ་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་རེད། ཆབ་སྱིད་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་སྐད་འཕྱིན་དང་ད་ལམ་ཁག་ལ་དམའ་འབེབས་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁ་བཙུམ་ནས་བསད་
པ་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཕོགས་ནས་བཤད་ན། ཅང་མྱི་ས་བ་ནྱི་དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ། ཞེས་པ་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱིས་ཕུལ་བ་
རེད་ཅེས་པ་ནང་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོ་བསད་པ་རེད། ཁ་སང་འདྱི་ནས་མར་རུ་བསྱིགས་ནས་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་སྐབས་དེ་དུས་
བཅར་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རེད། བཅར་མཁན་མ་ཚད་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་མྱི་ཁོ་རང་ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་བེད་
དགོས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། 
ལགས་སོ། ང་ལ་མྱི་མང་གྱིས་ཕུལ་བ་རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། 
གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱིས་སད་སོང་མདོག་མདོག སྱི་ཚོགས་ལ་པར་དེ་ག་ཙམ་ཞྱིག་
བཏང་སོང། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། ད་སྐེད་མཚམས་དེ་ལ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱིས་ Video ལྟ་ཡོང་དུས་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་བསྟན་པ་རེད། ང་ཧང་སང་གྱི་མྱི་འདུག སྐབས་སྔོན་མར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་
དད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། ད་རེས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཡོད་ཁོ་ཡོད་ཅེས་དད་པ་འགན་རོད་བས་པ་
དེ་ང་བེད་འདོད་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ངའྱི་ངོས་ནས་ཁ་སང་ལངས་ནས་ཕྱིན་པ་དེར་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༢ ནས་ཟླ་བ་བཞྱི་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་ཅང་མ་སས་པར་བསད་པ་དེ་ཡྱི་དབང་གྱིས་ཁ་སང་དེ་ཆབ་སྱིད་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དང་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་བསྔགས་
བརོད་བས་པ་དེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐད་ལ། ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པ་དེ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཙོན་ཁང་དུ་བསད་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་དང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་སར་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཆ་ནས་རྒྱན་རྒྱག་རྒྱུ་ལས་སྔོན་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་བས་པ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིར་བཞུགས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་འད། རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་པའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་འད། 
ཚང་མ་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཀང་འགན་ཞྱིག་ཁུར་བསད་ཡོད་དུས་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སེམས་འཚབ་
ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ཕར་འགང་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་
སོང་། སྱིར་བཏང་ང་རང་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ར་དྲུག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ཕྱི་ལ་སོང་ནའང་རེད། ནང་ལ་ཡོང་
ནའང་རེད་ཐོན་ཚེས་དང་འབོར་ཚེས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
གལ་སྱིད་དེ་ཕར་འགང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ལ་བཅར་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལོ་ལྔ་ཕར་འགང་བེད་རྒྱུ་དེ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱི་ལ་སྟབས་བདེ་ཞྱིག་བསྐྲུན་
པར་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་མ་མཚུངས་
དུས་ང་ཚོས་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ས་གནས་ཁག་ལ་བཏང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཉེན་རྟོག་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་བས་དང་བེད་མུས་
ཡྱིན། དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་བཞྱིན་ཡོད། 
 དེ་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་དེར་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཚན་སད་ཞུ་བ་དང། མངོན་མེད་ཀྱིས་མཚན་སད་ཞུ་བ། དཔེར་
བཞག་ན་དག་ཕོགས་ཀྱིས་ཀང་གནོད་པ་བེད་རྒྱུ་སོགས་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དོ་
སྣང་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཆེད་དམྱིགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ཞྱིབ་འཇུག་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་ལ་བསྔགས་བརོད་བས་པ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་རྒྱའྱི་སྐོར་དེར་ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་དེ་ཚོ་ང་དང་འབྲེལ་བ་དེ་ཙམ་ཆགས་མ་སོང། དེ་
ཡྱིན་དུས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 

 
 



151 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་གྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཆ་ཚང་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མུ་མཐུད་ནས་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་
བཤེར་ལས་དོན། ཀ་པ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་

བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས། 
དོན་ཚན་དང་པོ། ངོ་སོད། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་མོར་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་
བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་ལམ་སྟོན་
འོག་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་བདུན་ཁོངས་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན། 
ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་སེ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད་པ་སྟེ། ཕྱི་འབྲེལ་དང༌། དྱིལ་བསགས་གཉྱིས་ཡྱིན་པ་དང༌། སྣར་ཐང་པར་ཁང་དང༌། 
ཀམ་པཱའུ་ཊར་སེ་ཚན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཅས་ནྱི་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡྱིན། 
དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། ལས་དོན་ཇྱི་བས། 
དང་པོ། ཕྱི་འབྲེལ་སེ་ཚན། 
ཀ༽ རྒྱ་སྐད་ཚན་པ། 
༡། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་སྐད་ཚན་པ་ནས། བོད་ཀྱི་རྒྱ་སྐད་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་གསར་འགྱུར་ཁག་ ༣༩༤ དང༌། མཁས་པ་ཁག་

གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་སེལ་བའྱི་ཆེད་རོམ་གངས་ ༧༣། ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་སྐད་ཚན་པ་ནས་ཆེད་རོམ་གངས་ ༦ བཅས་སེལ་
ཡོད། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ད་གནས་འདྱིར་ལྟ་ཀོག་བེད་མཁན་རྒྱ་ནག་དང༌། ཧོང་ཀོང༌། ཐའྱི་ཝན། སྱིང་ག་པོར། ཨ་རྱི་
གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཉྱིན་རེར་མང་མཐར་མྱི་གངས་ ༡༥༨༠ དང༌། རེས་གཟའ་སེན་པ་དང་ཉྱི་མའྱི་སྐབས་
སུ་ཉྱིན་རེར་ལྟ་ཀོག་བེད་མཁན་གངས་ ༨༩༥ ཙམ་འདུག 

༢། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱར་ལྟ་ཀོག་གནང་མཁན་ཁོན་བསོམས་ ༥༦༧༢༩༤ དང༌། གཟའ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་བོད་
ཅེས་པའྱི་རྒྱ་སྐད་བརན་འཕྱིན་གསན་གཟྱིགས་གནང་མཁན་གངས་ ༡,༧༡༧༥༡ བྱུང་ཡོད། 
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༣། ཟླ་གཉྱིས་རེའྱི་གཞུང་འབྲེལ་དུས་དེབ་བོད་གནས་གསར་འཕྱིན་ཞེས་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་ཆ། བཀའ་སོབ། གསུང་འཕྱིན། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ། བོད་རྒྱའྱི་མཁས་པ་དག་གྱིས་བོད་
དོན་སྐོར་སེལ་བའྱི་རོམ་ཡྱིག་ཁག་ཇུས་འགོད་དང་རོམ་བྲྱིས་བས་ཏེ་ཕྱི་སོད་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ། 
དཔེ་མཛོད་ཁང་སོགས་ལ་འགེམས་སེལ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

༤། རྒྱ་སྐད་ཚན་པས་བོད་རྒྱ་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ཕན་ཚུན་ཡྱིག་སྒྱུར་བེད་བཞྱིན་ཡོད། གཙོ་བོ་གལ་ཆེའྱི་
གསུང་འཕྱིན་དང་ཡྱིག་ཆ། རྒྱ་ནག་གྱི་འཁོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན། དེ་བཞྱིན་ཉྱིན་རེའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་སྐོར། ྋགོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་སྐབས་ཐོག་
གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུམ་
བཅུའྱི་དུས་དན་དང༌། སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན། མང་གཙོ་དུས་ཆེན། ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཉྱིན་མོ་སོ་སོར་
གནང་བའྱི་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། སྐབས་ཐོག་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱ་
སྒྱུར་ཞུས་ཏེ་ད་ལམ་ཐོག་འདོན་སེལ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༤ བར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་བོད་
རྒྱ་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རྟེན་འཚོལ་བ་ཞེས་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཐའྱི་ཝན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཐའེ་པེ་རུ་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས་པ་དང༌། 
ཐེངས་འདྱིའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་མྱི་གངས་ ༡༥༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་
ཐེངས་བཞྱི་པ་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས་པར་ཁོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༣༦ ཕེབས་ཡོད། 

༦། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་གལ་ཆེའྱི་གསར་འགྱུར་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་བྲྱིས་ཏེ། འདྱི་གའྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་འགོད་སེལ་གྱིས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་མཁོ་སོད་བེད་མུས། 

༧། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཐེ་བོད་མཛའ་མཐུན་ཚོགས་མྱི། ཐའྱི་ཝན་གྱི་གནས་འཕྱིན་སེལ་གཏོང་གནང་མཁན། ཐའྱི་ཝན་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་སོབ་ཕྲུག་བཅས་ཁོན་བསོམས་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་གངས་ ༣༥ ལ་གཞུང་འབྲེལ་སྣེ་ལེན་
ཞུས། 

ཁ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང༌། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ། 
༡། རྱིས་ལོའ་ིནང་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་སྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་

དྲུག་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣༢།༣༣།༣༤ བཅས་སོ་སོར་ཕུལ། 
༢། ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུྱིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༢༧ ལ་ཕེབས་པའྱི་འཁྲུངས་

སྐར་ཉྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་གལ་ཆེ་ཁག་ཅྱིག་ནས་རྱིན་པོ་ཆེ་གོད་བཀོལ་དགོས་པའྱི་བརན་ཐུང་
བཟོ་སྱིག་གྱིས་ཁབ་སེལ་ཞུས། 
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༣། ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་གངས་ ༡༧ ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་སེལ་ཕོགས་
ཐད་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། 

༤། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་བགོ་གེང་མྱི་འད་བ་ ༧ ནང་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 
གཞན་ཡང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༨ ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ བར་རྒྱལ་ཚོགས་སྟེང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཐད་ཐབས་བྱུས་
ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཚོགས་པ་དང་བསྟུན་རྒྱལ་ཚོགས་སྟེང་ལོ་ལྔ་ཅན་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་འཆར་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་ཞུས། དེ་རེས་ཇྱི་ནྱི་ཝར་བདུན་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་ཆེས་མཐོའ་ིཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སེལ། 

༦། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་དམ་པའྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་དགུའྱི་ནང་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སེལ། 

ག  བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་འབྲེལ་མཐུད་དང༌། ཡྱིག་ཆ་གསོག་འཇོག་ཁང༌། 
༡། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ངོ་དེབ་གསར་བཟོ་ཞུས་ཤྱིང༌། ངོ་དེབ་བརྒྱུད་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་

ཁག་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གངས་ ༢༥༦ ལ་དུས་བསྟུན་ཁབ་སེལ་ཞུས། 
༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་སར་སྱིལ་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

བདུན་པ་གོ་སྱིག་ཞུས། ཚོགས་ཆེན་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག ༥༠ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ ༢༥༠ མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། དེའྱི་ཁོངས་ནས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཚོགས་བཅར་བ་ ༢༩ ཡོད། 

༣། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང༌། ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ། རྡོར་གྱིང་དང་སོ་ན་ཌ་གཏན་སོབ། མེའོ་དང་ཏྱི་ཛུ་ཉྱིན་སོབ་
བཅས་སོ་སོར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། ཕོགས་མཚུངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
ཚོར་འགོ་ཁྲྱིད་ཟབ་སོང་གནང་སྐབས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ཟབ་སོང་ཕུལ། གཞན་ཡང་ལྡྱི་ལྱིར་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྐོར་ཉྱིན་གཅྱིག་བཞུགས་མོལ་བགོ་གེང་གོ་སྱིག་ཞུས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ངོ་དེབ་ནང་རེས་འདེད་གནང་མཁན་ད་
ཕན་མྱི་གངས་ ༥༡༡༣ བྱུང་ཡོད། 

ང༌། སྣེ་ཤན་ཚན་པ། 
ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཨ་རྱི་དང༌། བ་ར་ཛིལ། སུ་ཝྱི་ཌན། ཉྱི་འོང༌། ཕ་རན་སྱི། ཇར་མྱི་ནྱི། ཨྱིན་ཡུལ། ཀེ་ན་ཌ། ཤྱི་ལངྐ། 
སའུད་ཊེ་རོལ། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ  ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ ༡༤ ཙམ་ནས་མྱི་སྣ་ཁོན་
བསོམས་གངས་ ༢༦༧ ལ་གཞུང་འབྲེལ་སྣེ་ལེན་དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

གཉྱིས་པ། དྱིལ་བསགས་སེ་ཚན། 
ཀ བོད་ཡྱིག་ཚན་པ། 



154 
 

༡། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ཡྱིག་ད་རྒྱ། བོད་ཚག་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ bod.asia ཐོག་གནས་ཚུལ་དང་གསལ་བསགས་བཅས་
ཁོན་ ༢༢༧༩ དང༌། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གངས་ ༡༠༤༠༠༠ ཤེས་བ་དུས་དེབ་གངས་ ༣༠༦༠༠ བཅས་
འདོན་སེལ་ཞུས། 

༢། བོད་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་གསར་འགོད་པས། སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཕོགས་མཐའྱི་མཛད་
འཆར་ཁག་གྱི་གསར་གནས་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་སད། ལྡྱི་ལྱི་དང༌། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་མེ་སོར། བེང་ལོར། མོན་གོ། ཀེ་ར་ལ། 
གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན། བང་ ཤར་ཁུལ་སོ་སོར་ཕོགས་བསོད་ཞུས། 

༣། གཞན་ཡང༌། ཕྱི་དྱིལ་ཚན་པ་ནང་ཁུལ་གྱི་ཡྱིག་བསྒྱུར་ལས་དོན། ལྷག་པར་དུ། བོད་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན། འོན་ཀང་
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅྱིག་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན། ཞེས་པའྱི་ནང་
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་སྐོར་ཨྱིན་ཡྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཡྱིག་སྒྱུར་ཞུས། 

ཁ། ཨྱིན་ཡྱིག་ཚན་པ། 
༡། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཨྱིན་ཡྱིག་ད་རྒྱ་ www.tibet.net ཐོག་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་

རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྱིན་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར། བོད་
དོན་གསར་འགྱུར་དང་གསལ་བསགས་བཅས་ཁོན་བསོམས་ ༢༥༡༦ དང༌། ཟླ་བ་གཉྱིས་རེའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་ 
(Tibetan Bulletin) གངས་ ༢༡༣༠༠  བཅས་འདོན་སེལ་ཞུས། 

༢། དེ་མཚུངས་གསར་འགོད་པ་ཚོ་ཁག ༡༧ མཉམ་མཇལ་འཕད་དང༌། སྣེ་ལེན། མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཤྱིང༌། གཞུང་འབྲེལ་
གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༨ གོ་སྱིག་ཞུས། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ སྐབས་ཕྱི་ནང་གསར་འགོད་
པ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱིས་དུས་དབང་ལས་རྱིམ་པར་ལེན་ཆེད་གསར་འགོད་པའྱི་དཔུང་རྟགས་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། 
གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གོ་སྱིག རྱིན་མེད་ད་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

ག ས་བརན་ཚན་པ། 
བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ཚན་པ། 
༡། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོ་གྱུར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་ཁག སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་

སེ་ཁག ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་བཅས་ཁོན་བསོམས་ས་གནས་ཁག་ ༣༠༠ ལ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བང་དོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་དང༌། ཆྱིབས་སྒྱུར་ཁག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་
འབྲེལ་མཛད་སོ་དང་དུས་དན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གལ་ཆེའྱི་གསུང་བཤད། ཆབ་སྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་
ལས་འགུལ་སོགས་དཔར་ལེན་གངས་ ༥༡ ཕོགས་བསྱིགས་ ༤༤ འོད་སེར་གངས་ ༡༣༩༥༦ འགེམས་སེལ་ཞུས། 

༢། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ས་བརན་གེང་སྟེགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དཔར་ལེན་དང་ཕོགས་སྱིགས་ཁོན་བསོམས་ ༤༥ ཞུས། 
༣། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ད་རྒྱའྱི་ནང་བརན་འཕྱིན་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༥༠༣ དུས་ཡུན་ཚོུད་ ༣༥༠ ཀྱི་ལས་རྱིམ་

གསར་འཇུག་ཞུས། 
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ང་། འགེམས་སྟོན་ཚན་པ། 
༡། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཕྱི་དྱིལ་འགེམས་སྟོན་ཚན་པས་ཕྱི་ནང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་བསྐོར་བསོད་འགེམས་སྟོན་ཐེངས་ ༡༠ 

ཞུས། 
༢། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་འཆར་ཅན་འགེམས་སྟོན་དང་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞུས་ཐོག་

དམྱིགས་བསལ་འགེམས་སྟོན་ཐེངས་གཉྱིས་ཞུས། 
༣། བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༧ འདོན་སེལ་ཞུས། གཞན་ཡང་ཕྱི་དྱིལ་འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་

འགན་འཛིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༨ པའྱི་ནང་རུ་སུར་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཞུས་ནས་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་
རྡོ་རེའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྐུ་པར་མང་དག་ཅྱིག་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཅ། རོམ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པ། 
༡། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀའ་ཕེབས་གཞྱིར་བཟུང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བཙན་གཡེམ་དང་བརས་

བཅོས་སྔོན་འགོག་དང་གདོང་ལེན་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། ཕོགས་མཚུངས་མགོ་ལོག་འཇྱིགས་མེད་
ལགས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་གནང་བའྱི་གཏམ་བཤད་དང༌། ཨོ་སྱི་ཀེ་ལྱི་
ཡར་གནས་འཁོད་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ནས་ཨོ་གྱིང་གཞུང་མང་ལ་ཕུལ་བའྱི་ཞུ་སྐུལ་བཅས་ཨྱིན་སྒྱུར་ཞུས། 

༢། དཔེ་དེབ་ཁག་གསུམ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། གཞན་ཡང༌། གཞུང་འབྲེལ་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས། གསུང་བཤད་ས་
ཕབ། དུས་དབང་གོ་སྱིག་ལས་དོན་སོགས་ལས་དོན་གཞན་སྣ་མང་ཞུས། 

ཆ། ལས་འཆར་ཚན་པ། 
རྱིས་ལོའ་ིནང༌། ཨྱིན་ལེན་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་རོགས་དངུལ་འོག་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སོང་ཁག ༥ གོ་སྱིག་ཞུས། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་གཞྱི་ཁག་ཚད་ལྡན་ཡོང་སད་ཕྱི་ནས་སོབ་སྟོན་པ་མྱི་འད་བ་གངས་ ༥ གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་སོ་སོའ་ི
ཐོག་སོབ་སྟོན་གནང༌། དེ་ནས་ Friedrich Nauman Foundation ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་
འོག་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་རང་དབང་ཞེས་པ་རྒྱ་བསྒྱུར་
གྱིས་དེབ་གངས་ ༢༠༠༠ དཔར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ་ཞུས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ བར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྐབས་སོ་སོར་སྩལ་བའྱི་གསུང་
འཕྱིན་ཕོགས་སྱིགས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ལམ་སྟོན་ཞེས་པའྱི་བོད་ཡྱིག་ནང་དེབ་གངས་ ༢༣༠༠ དཔར་བསྐྲུན་དང་
འགེམས་སེལ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཇ། གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ཚན་པ། 
རྱིས་ལོའ་ིནང༌། བདུན་རེའྱི་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༡༠༤༠༠༠།༠༠ དང༌། ཟླ་རེའྱི་
ཤེས་བ་དུས་དེབ་གངས་ ༣༠༦༠༠ ཟླ་གཉྱིས་རེའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་གསར་འཕྱིན་གངས་ ༢༡༣༠༠ ཟླ་གཉྱིས་རེའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་
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གསར་འཕྱིན་གངས་ ༣༠༠༠ འོད་སེར་གངས་ ༣༦༠༠ བཅས་དང༌། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་
དཔེ་དེབ་འད་མྱིན་ཁག་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༡༨༨༣༠ དུས་ཐོག་འགེམས་སེལ་ཞུས། 

གསུམ་པ། ཁབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག 
ཀ སྣར་ཐང་དཔར་ཁང༌། 
༡། རྱིས་ལོའ་ིནང༌། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་དེབ། དཔེ་དེབ། གསར་ཤོག གཞན་ཡང་གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༡༡ 

དང༌། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང༌། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང༌། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཁག 
༣། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༢ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༤ ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༣ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ ༤ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ ༦ 
འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ ༣ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ ༤ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ལས་བེད་གསོལ་ཚང་ཁང་གཉྱིས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་རེ་བཅས་པར་སྐྲུན་ཞུས། 

༢། དེ་མྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དགོས་མཁོའ ་ིའགོ་གོན་བཏོན་ཁྲ། བཀའ་འཁྲོལ་འགེངས་ཤོག དེ་བཞྱིན་གཞུང་དོན་
ཕོགས་བསོད་ལམ་འགོར་དང་ས་གནས་སུ་ཉྱིན་འགོར་འགེངས་ཤོག ཟུར་ཕོགས་ཞུ་འཛིན་འགེངས་ཤོག་བཅས་འདྱི་
ནས་དཔར་སྐྲུན་གྱིས་མཁོ་འདོན་ཞུ་མུས་སུ་མཆྱིས། དེ་བཞྱིན་ལོ་ལྟར་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དཔར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་འད་
མྱིན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཁག་གྱི་དཔར་གཞྱི་ཀམཔཱའུ་ཊར་ནང་འཇུག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས། 

ཁ། ཀམ་པཱའུ་ཊར་སེ་ཚན། 
༡། རྱིས་ལོའ་ིནང་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པཱའུ་ཊར་དང་གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བའྱི་ནད་འབུ་གངས་ ༩༧ 

ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཙང་བཟོ་ཞུས་ཤྱིང༌། ལས་བེད་ལ་གོག་འཕྱིན་ཁ་བང་སྲུང་སོབ་བེད་སྟངས་ཐོག་གོ་རྟོགས་དང་
ལམ་སྟོན་ཐེངས་དྲུག་ཕུལ། 

༢། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ད་ཚིགས་དང༌། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པའྱི་ད་ཚིགས་བཅས་
གསར་བཟོ་ཞུས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་ད་ཡོད་གཞུང་འབྲེལ་ད་ཚིགས་ཁག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ལེགས་བཅོས་ཞུས། 

༣། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དང༌། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས། 
ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བཅས་ལ་གངས་མཛོད་གསར་བཟོ་ཞུས། 

༤། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པཱའུ་ཊར་བཟོ་བཅོས་དང་ཉམས་བཟོ་ཐེངས་ ༣༥༨ ཞུས། 
ག སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས། 
༡། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྡྱི་ལྱི་དང་སུད་སྱི། ཉྱི་འོང༌། ཨྱིན་ལེན། སར་

སྱིལ། ཕ་རན་སྱི། སོག་པོའ་ིས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀྱིན་བསངས་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཕེབས་ཡུལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་ག་སྱིག་དང༌། ས་
གནས་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིདབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོར་ངོ་བཅར་གྱིས་ྋསྐུའྱི་ཉེན་སྲུང་གྱི་
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མཐུན་འགྱུར། མཛད་འཆར་གནང་ཡུལ། བཞུགས་ཁང༌། ཕེབས་འཁོར་བཅས་པར་བསར་ཞྱིབ་ཡང་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་
སོགས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གོ་སྱིག་ཞུ་སོ་འཐུས་ཚང་ཞུས། 

༢། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད་ཁབ་ཕེབས་དོན་ལྟར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་
ཁབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་གསལ་བསགས་ཞུས་དོན་བཞྱིན་ྋརྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང༌། བོད་བསྟན་སྱིད་
མྱི་རྱིགས་ཆེད་ཞབས་རྱིམ་གསོག་སྒྲུབ་ཞུས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་
པ་རྣམས་དང༌། བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་མངས་དང་མོང་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་གཅེས་ཕོ་མོ་འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་སྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་མཚོན་སད་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ཚོགས་ཡོད། 

༣། བོད་མྱི་འདུ་སོད་གང་སར་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སབས་དང་འཇྱིག་རྟེན་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་ྋགོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་
འདེན་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གངས་ ༨༡ ལ་ཕེབས་པའྱི་ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས། 

༤། དོན་གཅོད་ཁག་ནས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགཞུང་འབྲེལ་མྱི་སྣ་དང༌། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། གསར་འགོད་
པ་ཁག་བཅས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཤྱིང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང༌། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་སྐོར་ངོ་ས ོད་ཞུས་ཏེ་བ ོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཡ ོང་ཐབས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མུས། ལྷག་དོན་དུ་ཕྱི་ལ ོ་ 
༢༠༡༦།༡༢།༡༤ ཉྱིན་ཉྱི་འོང་གོས་ཚོགས་འོག་མ་ནས་འཐུས་མྱི་ ༦༠ དང་གོང་མ་ནས་འཐུས་མྱི་ ༢༦ བཅས་
བསོམས་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༨༦ ལས་གྲུབ་པའྱི་ཉྱི་འོང་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ All Party 
Japanese Parliamentary Group for Tibet གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་དང༌། སར་སྱིལ་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༧ ཉྱིན་གཞུང་འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༢།༡༥ ཕ་
རན་སྱི་ France གོང་ཁེར་དུ་སྱི་ཊར་སྱི་སག་ཏུ་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
གསེར་རྟ་བ་རུང་ཆོས་སར་གཏོར་གཤྱིག་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། 

༥། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་སྱི་དང༌། ལྷག་པར་དུ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སོབ་དང་མྱི་ཉམས་
རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དོན་ཁང་དང་བོད་རྱིགས་དབར་འབྲེལ་བ་དམ་གཟབ་ཡོང་སད་
བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ཏུ་ཆེད་བཅར་དང༌། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་བསྐོང་དང་ཚོགས་འདུར་
སོགས་སུ་བཅར་ཏེ་གོ་བསྡུར་ཞུ་མུས། 

༦། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྣམས་ནས་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་གྱི་བོད་རྒྱ་མཛའ་
འབྲེལ་ཚོགས་མྱི་ཡོད་མུས་རྣམས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་རྱིག་གཞུང༌། 
ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ། དེ་བཞྱིན་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའྱི་བརྒྱུད་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་རྒྱ་
རྱིགས་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ངོ་སོད་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 
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༧། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་ནས་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་
ནས་ལག་དེབ་སྔོན་པོར་ཐའྱི་ཝན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཐའྱི་སོར་ ༡༤༢༦༧༤༦།༠༠ ཞལ་འདེབས་དང༌། དེ་བཞྱིན་སྔོན་
རྱིས་ལ་ཕན་པར་དཔ་དངུལ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སུད་སྱི་དང་ཁབ་ཁོངས་ནས་སུད་སོར་ ༤༧༩༨༦༩།༢༡ བསྡུ་འབུལ་
ཞུས་ཐུབ་ཡོད། 

༨། གཞན་ཡང་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ཆབ་སྱིད། རྱིག་
གཞུང༌། ཁོར་ཡུག བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གནས་སྟངས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་
དཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཏེ་དྱིལ་བསགས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

ང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང༌། 
༡། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཉམས་ཞྱིབ་པར་ཟབ་སོང་ཐེངས་ ༩ དང༌། མཁས་པའྱི་གཏམ་བཤད་ཐེངས་ ༡༣ གོ་སྱིག་ཞུས། 
༢། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རྒྱ་གོང་སེལ་སད། ཟླ་རེའྱི་མཁས་པའྱི་གསུང་བཤད་ཐེངས་ ༡༡ གོ་སྱིག་ཞུས། བོད་

ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཡུལ་བསྐོར་སོ་འཆམ་ཡོང་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་ཞུས། འདྱི་གའྱི་ལས་
ཁུངས་ནང་བདུན་རེའྱི་ལྷག་དཀར་གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ་ཞུས། 

༣། བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་རེ་བ་དང་གདོང་ལེན་ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཚོགས་འདུ་
ཐེངས་གཉྱིས་པ་དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༠ ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་
གཉེར་ཁང་དུ་གོ་སྱིག་ཞུས། 

༤། ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་འབུམ་རམས་པ་དང་ཉེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་མ། དེ་བཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང༌། དུས་ཡུན་དེའྱི་རྱིང་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས། བོད་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་སྙན་
རོམ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གདོང་ལེན་སོགས་སེ་ཚན་དགུའྱི་འོག་བརོད་གཞྱི་མྱི་འད་བ་གངས་ 
༢༥ ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན། བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་བཅས་གནང༌། 

༥། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཨྱིན་ཡུལ་ཝེས་མྱི་ནྱི་སྱི་ཀར་ (University of Westminster) གཙུག་
ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༢།༢༧ ཉྱིན་བོད་དང༌། རྒྱ་ནག ཧྱི་མ་ལ་ཡ་བཅས་པའྱི་ཚོགས་
འདུ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཉའ་ཁྲྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཏེ་འདྱི་ལས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཁག་ཅྱིག་
ནས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང༌། ཟུར་ཉན་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་གངས་ ༤༥ ཆེད་འབོད་ཀྱིས་གོ་
སྱིག་ཞུས། 

༦། དེ་བཞྱིན་ (Wechat Effect on the Tibetan General Election) ཞེས་པའྱི་དཔད་རོམ་ཞྱིག་རྡ་ས་ཕ་
ཡུལ ་གས ར ་འགྱུ ར ་ད ་རྒྱ འ ྱི་ནང ་ས ེལ ། (China's Urbanicide in Tibet) དང ༌། (China and the 
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Making of a Colonial State) གཉྱིས་ཌྱིབ་ལོ་མེཊ་ (The Diplomat) རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ཐོན། 

༧། ཨ་རྱིའྱི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་ཀུན་གེང་ལས་རྱིམ་དང༌། ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང༌། ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་གེང་
སྟེགས། ཨེ་ཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་བཅས་ཀྱི་བཅར་འདྱི་དྭང་ལེན་ཞུས། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ NDTV, Times Now, India Today, Indian Express, Times of India གསར་ཤོག་
ནང་དུའང་གནས་ཚུལ་འདོན་སེལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ 
ལ་ཕུལ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་གནས་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་
པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་
བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ི 
ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༢༩༩ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ 

ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ། 
ཀ༽ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས། 
༡ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ ཀ ༢།༥༽ ཡྱིག་སྒྱུར། ནང་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་སྐད་ཚན་པས་གཞུང་འབྲེལ་ཡྱིག་ཆ་གལ་
 ཆེ་ཁག་ཡྱིག་སྒྱུར་བས་པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་འཁོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་བཅས་ཡྱིག་སྒྱུར་ཞེས་གསལ་ཐད། 
དྱི་བ་ ༡ རྒྱ་ནག་གྱི་འཁོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་ཐེངས་ཅྱི་ཙམ་སྒྱུར་ཡོད་མེད་དང་དེ་རྣམས་ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་ལམ་གང་དང་གང་
 དུ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། 
དྱི་བ་ ༢ ཡྱིག་ཆ་དེ་རྣམས་ཕྱི་ནང་གྱི་དཔེ་མཛོད་དང་མཐོ་སོབ་གང་དང་གང་གྱི་ནང་འགེམས་སེལ་བས་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་
 ཡོང་བ། 
༢ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ཀ ༣།༣ འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཁག་ལ་
 མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་། བོད་ཕྲུག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མཐུན་འགྱུར་བཞེས་མཁན་གཅྱིག་ལས་བྱུང་མེད་
 སྐོར་གསལ་ཐད། 
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དྱི་བ། འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་བོད་ཕྲུག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གང་མང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་བཞེས་ཕོགས་ཐོག་
 ཐབས་ལམ་གང་བཙལ་ཡོད་དམ། 
༣ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ཀ ༥།༡ ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ནང་མྱི་སྣ་སྣེ་ལེན་ཞུས་སྐོར་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་སྐུ་

མགོན་རྣམས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བོད་དོན་སོགས་ངོ་སོད་གནང་སྐོར་གསལ་ཐད། སོབ་ཕྲུག་
མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་མགོན་རྣམས་ལ་ངོ་སོད་སུས་གནང་ཡོད་དམ། 

༤ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ཀ ༥།༡ ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ནང་མྱི་སྣ་སྣེ་ལེན་ཇྱི་ཞུས་ནང་། ཡུ་གུར་གྱི་སྐུ་
མགོན་ཕེབས་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག་ན། སྐུ་མགོན་གྱི་མཚན་ཐོའ ་ིརེའུ་མྱིག ཀ ༥།༢ ནང་ཡུ་གུར་གྱི་སྐུ་མགོན་
གསལ་མྱི་འདུག་པས། ཡུ་གུར་གྱི་སྐུ་མགོན་དེ་སུ་ཡྱིན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གང་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་᪱ᨑ᪄་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ། 

༥ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༦ ཁ།༢།༢ ཟླ་བ་གཉྱིས་མཚམས་ཀྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་རེར་དེབ་གངས་ 
༣༧༥༠ དཔར་སྐྲུན་ཞུས་སྐོར་གསལ་ཐད། དཔར་སྐྲུན་ཞུས་བའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་དེ་ལ་མྱིང་ཡོད་ཚེ་བཀོད་དགོས་
གལ། 

༦ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༩ ཁ་ ༤། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ཚན་པའྱི་ལས་དོན་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བརན་འཕྱིན་
དཔར་ལེན། བརན་འཕྱིན་ཕོགས་སྱིག འོད་སེར་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ། ས་བརན་གེང་སྟེགས་དང་དམྱིགས་
བསལ་ད་ཆ་བརན་པར་རྱིང་པ་གངས་ ༢༨༥ ཀམ་པུ་ཀར་ནང་གསོག་འཇོག་༼digitized༽ བས་པའྱི་ལས་དོན་
རྣམས་བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར། 

༧ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༤ ཁ།༥།༡ བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་དང་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༡༦།༦།༡༥ ནས་ ༢༡ བར་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་སྐལ་བཟང་འཇྱིགས་མེད་
ལགས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ In Frame ཞེས་པའྱི་པར་རྱིགས་འགེམས་སྟོན་དབུ་འབེད་གནང་ཡོད་ཅེས་གསལ་
ཐད།  འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དབུ་འབེད་གནང་བ་ཞྱིག་
མྱིན་ནམ། དེ་ལྟར་མྱིན་ཚེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི་གནང་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

༨ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༨ ཁ།༦། རོམ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པའྱི་ནང་གསེས་ ཁ།༦།༡ དང་ ཁ།༦།༢ ནང་
ལྟར་ན་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཡྱིག་ཆ་ཨྱིན་ཡྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་ ༡ དང་བོད་ཡྱིག་ནས་ཨྱིན་ཡྱིག་
ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་ ༢ ཙམ་ཡྱིན་གསལ་ཐད། ལོ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་རོམ་སྒྱུར་ཚན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ ༣ ལས་ཕབ་
སྒྱུར་བེད་དགོས་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། 

༩ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༡ ཁ།༧།༢ ཟབ་སོང་ཆེད་སོབ་སྟོན་པ་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་སྐུ་ཞབས་ 
Ashok མཆོག་ནས་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་དཔར་འཕྲུལ་གསར་པ་བེད་སོད་བེད་སྟངས་ཐོག་ཟླ་བ་ ༣ རྱིང་འབྲེལ་
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ཡོད་ལས་བེད་ལ་སོང་བརྡར་གནང་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་དཔར་འཕྲུལ་གསར་པ་
ཚད་ལྡན་བེད་སོད་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ། 

༡༠ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༣ ག ༢།༢ གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་། 
༡ བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་བདུན་ཕག་རེར་ ༢༠༠༠ བསོམས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཁོན་ ༡༠༨༠༠༠། དང་། འོད་སེར་

གསར་ཤོག་ཟླ་རེར་འདོན་ཐེངས་རེར་ ༣༠༠ བསོམས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཁོན་ ༥༧༠༠༠། ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་མྱིའྱི་
རང་དབང་གསར་ཤོག་བདུན་ཕག་རེའྱི་འདོན་ཐེངས་རེར་ ༢༠༠༠ ཡྱིན་ཚེ་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཁོན་ ༡༠༤༠༠༠ མྱིན་ནམ། 
དེ་བཞྱིན་འོད་སེར་གསར་ཤོག་ཟླ་རེའྱི་འདོན་ཐེངས་རེར་ ༣༠༠ ཡྱིན་ཚེ་ལོ་གཅྱིག་ནང་ ཁོན་ ༣༦༠༠ མྱིན་ནམ། 

ཁ། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
༡ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ པོའ་ིནང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངོ་སོད་ཀྱི་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་གཙོ་བདག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་
པའྱི་དཔད་གཞྱིར་སྙན་འབུལ་བ་མཁན་བསམ་བོའ ་ིམཛོད་འཛིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་
བཅས་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དེ་གསར་འཛུགས་བགྱིས་ཏེ་ལོ་ཧྲྱིལ་པོ་ ༥ 
སོང་ཡོད་ན་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་དག་ཐུགས་རེ་གནང་བ་བཞྱིན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་དམ། ད་བར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པའྱི་དཔད་གཞྱིར་གནད་དོན་གང་དང་གང་སྙན་འབུལ་ཞུས་ཡོད་
དམ། 

༢ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ པོའ་ིནང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལོ་ལྟར་ཟླ་བ་ 
༨ པའྱི་ནང་ཚོགས་པ་དང་འགན་ལྷན་འཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སྐོར་ལམ་
སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ཉེ་སྔོན་ཚུགས་པའྱི་འགན་ལྷན་ནང་ལམ་སྟོན་གཙོ་བོ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་
དམ། 

༣ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ནས་ཚོགས་འདུ་མཉམ་ཞུགས་དང་གཏམ་བཤད་ཀྱི་
ནང་གསེས་ ༡༠ པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཐེ་ཝན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་གོ་སྱིག་
ཞུས་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རོམ་པ་པོ་དང་མཁས་དབང་་ཁག་ཅྱིག་ལ་བོད་པའྱི་འཐབ་
རོད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་སོན་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད་གནང་ཞེས་གསལ་ཐད། གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་སོན་
འགེལ་བརོད་ཡོད་པ་ཞུ། 

༤ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ནང་འདྱི་གའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་གདན་ཞུ་
བས་པའྱི་མཁས་དབང་ཁག་གྱི་གཏམ་བཤད་རྣམས་བརན་དཔར་ཕོགས་སྱིག་དང་དེབ་གཟུགས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་
གནང་ཡོད་དམ། 
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ག ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་། 
 ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ལྟར་ན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་ནས་ལོ་འཁོར་མར་རང་འགན་ཧུར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུང་བར་
 བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། ལྡྱི་ལྱི་བཅའ་བཞུགས་
 གཞུང་ཚབ་ཁག་རྣམས་ལ་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་ཕོགས། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ཪྱིགས་དང་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་
 ཁག་ལ་རོགས་སོར་སོགས་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་ཞུས་ཡོད་པ་མངོན། 
ང་། བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
༡ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་ནང་གསེས་ ༡༢ པའྱི་ཐོག་དོན་ཁང་དང་རྒྱལ་སྱི་བོད་དོན་

ལས་འགུལ་ཁང་སོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་དང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་། དེ་
བཞྱིན་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཅས་མཇལ་འཕད་སྐབས་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་
ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ ༢༠༠༢ ཞེས་པ་ལག་བསྟར་མུ་མཐུད་དགོས་སྐོར་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་སོར་མུ་མཐུད་ཡོང་བ་
དང་། ཡང་སོས་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གང་མྱུར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། 

 དྱི་བ་ ༡ ཉེ་སྔོན་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་ཊོ་ནལ་ཊམ་ཕུ་མཆོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ ༢༠༠༢ ཞེས་པ་དེ་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་གནང་དཀའ་བའྱི་བོ་དོགས་ཡོང་བ་མ་ཟད། བོད་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གཅྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་སོར་མུ་མཐུད་གནང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡོངས་གགས་བྱུང་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐོག་
དོན་ཁང་ནས་ཞུ་གཏུགས་དང་འབྲེལ་མཐུད་རྒྱུད་ད་ཆ་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་རྒྱབ་སོར་མུ་མཐུད་ཐོབ་རྒྱུའྱི་
གནས་བབས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ། 

 དྱི་བ་ ༢ ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གསར་པའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ ༼ Special Coordinator 
for Tibetan Issues༽གང་མྱུར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། 

༢ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་གནང་གསེས་ ༣།ཀ གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་མཇལ་འཕད་ཞེས་པའྱི་རེའུ་
མྱིག་གྱི་ནང་། ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཁོན་ ༡༨ མཇལ་སྐོར་གསལ་ཐད། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ ༡༨ ཙམ་ལས་མཇལ་ཐུབ་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། 

༣ དེ་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་རེའྱི་མྱིག་ནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠༡༦།༡༡།༢༡ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ཁེ་ན་ཊར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༣༠ ལྷག་དང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིམྱི་
སྣ་མང་དག་ཅྱིག་མཇལ་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ལོ་འཁོར་མར་དོན་ཁང་ནས་ཁེ་ན་ཊ་གཞུང་འབྲེལ་མྱི་སྣ་དང་དཔོན་
རྱིགས་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་གང་འད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དམ། 

༤ ལས་བསོམས་མཐའ་ཤོག་ནང་ཟུར་འབུལ་ཡྱིག་ཆ་ལོ་འཁོར་རྱིས་ཁྲའྱི་ཁ་ཤོག་དང་ཚོགས་ཆེན་ཁག་གྱི་གོས་ཆོད་
སོགས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ཟུར་འབུལ་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མཉམ་སར་མྱི་འདུག་གོ། 
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ཅ། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་། 
༡ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ང་པ་ སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་དཀའ་སེལ་ལས་དོན་ནང་གྱི་ཡྱིག་

ཕེང་ ༨ པའྱི་ནང་ སེས་ཚེས་ལག་འཁེར་གངས་ ༢༣༡ དང་གཉེན་སྱིག་ལག་འཁེར་གངས་ ༥༥ བཅས་སྩལ་དང་
བསྩལ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་ཐད། བཀའ་ཤག་ནས་དེ་སྔ་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་སེས་ཚེས་ལག་འཁེར་དང་
གཉེན་སྱིག་ལག་འཁེར་སོགས་སོད་མྱི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་ན། དོན་ཁང་ནས་སྱིད་བྱུས་གང་གྱི་འོག་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་
འབུལ་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

༢ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩ དང་ ༡༠ པའྱི་ནང་། བལ་ཡུལ་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་བགོ་གེང་
ཆེད་ཚོགས་ཆེན་སོགས་ནང་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་སེལ་སད་ས་གནས་ནས་སྙན་འབུལ་ལྟར་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་
ཀང་དངོས་སུ་ཕག་ལེན་འཁེལ་ཐུབ་རྱིགས་འཕལ་མར་བཀའ་ལན་འབོར་བ་སོགས་ཀྱི་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་
རོགས་སོར་གནང་བྱུང་ཞེས་གསལ་ཐད། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རོགས་སོར་
གནང་ཡོད་ཚེ་ས་གནས་བོད་མྱི་རྣམས་ཀང་དེ་མཚུངས་འདོད་བོ་ཁེངས་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ། 

༣ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ པའྱི་ནང་གསེས་ཆ་པ་ བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ནང་དོ་
བདག་བུ་ཕྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་མཁན་ནས་ཕ་མ་རྒས་འཁོགས་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་བཅུག་དགོས་རྱིགས་ལ་ཉྱིན་རེ་ཟས་
གོས་གནས་མལ་གྱི་དོད་ཨ་སོར་ ༡ འབུལ་དགོས་ཞེས་གསལ་ཐད། ཨ་སོར་དོད་ཕུལ་ཏེ་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཉར་
བཞྱིན་པའྱི་རྒས་འཁོགས་ཁོན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ས་གནས་གང་དང་གང་ནས་ཡྱིན་ནམ། 

ཆ། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། 
༡ ཉེ་སྔོན་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་

ཁག་ཐུན་མོང་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ནང་བོད་དོན་ཞུ་
གཏུགས་དང་གཏམ་བཤད། དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་གེང་བའྱི་རྒྱབ་སོར་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སུ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
༣༢།༣༣།༣༤ བཅས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ལ་སོན་བརོད་དང་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་
བབས་ཐོག་བོ་འཚབ་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དཔད་ཞྱིབ་པ་༼UN 
Special Procedure Mandate Holder༽ ༦ ནས་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
འདྱི་རད་ནན་པོ་བས་པ་མ་ཟད་འདྱི་རད་དེ་རྣམས་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཡོངས་གགས་བས་པ་སོགས་བྱུང་འདུག་པས་
འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་བ་དང་རྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

༢ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་གསེས་ ཏ་ ནང་གྱི་རྱི་སྱི་ནང་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཁྲྱིམས་འགལ་ཐོག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཛུལ་རྐྱེན་ཡུན་རྱིང་བཙོན་བཅུག་བཀག་ཉར་འོག་བོད་མྱི་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད་སྐོར་གསལ་ཐད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
བོད་མྱི་གཅྱིག་པོ་དེའྱི་གནས་བབས་གང་ཆགས་ཡོད་དམ། 
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༣ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢ ནང་གསེས་ ག༽ ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ་ ནང་གསེས་ ཀ་ ནང་
ཡོ་རོབ་ཁུལ་ནས་བོད་དོན་ལ་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་སོ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་
བཞུགས་སར་དུ་གདན་ཞུ་མགོན་འབོད་གནང་འཆར་ལྟར། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་འཇར་མན་དུ་བཅའ་བཞུགས་
རྒྱ་རྱིགས་གསར་འགོད་པ་གང་ཕྱིང་ཕེབས་རྒྱུ་གནང་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་བཅས་ཀྱི་
དོགས་གཞྱིའྱི་འོག་མཐོང་མཆན་མ་ཐོབ་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་གསུམ་དུས་ཀྱི་མཛད་སོར་བཅར་ཐུབ་མེད་ཅེས་གསལ་ཐད།  
མ་འོངས་གནས་སྟངས་འདྱི་རྱིགས་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་
གཞུང་ཚབ་ལ་མཐོང་མཆན་ཞུས་ཚེ་གཞུང་ཚབ་ནས་མཐོང་མཆན་འབུལ་བདེའྱི་དགེ་མཚན་མེད་དམ། 

༤ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༣ ནང་གསེས་ ཅ༽ སྱི་སན་རེ་འདུན་འོག་ཡྱིག་ཕེང་ ༨ པའྱི་ནང་། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུའང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་
ཆེའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། སྐད་ཡྱིག ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་བཟང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གཅེས་
ཉར་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་དམྱིགས་པའྱི་ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
སྱིད་བྱུས་འོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དངོས་འབྲེལ་ལ་སོང་། གནས་
སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་བའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། 

ཇ། ཉྱི་ཧོང་དང་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། 
 ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ལྟར་ན། ཉྱི་ཧོང་དང་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་རང་འགན་ཧུར་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྣམ་པ་མངོན། དམྱིགས་བསལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་ས་སྱིག ས་གནས་
སྱིད་གཞུང་དང་དཔོན་རྱིགས། ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་
ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་ངོ་སོད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་དང་ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ། བོད་དོན་ཐོག་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལག་དེབ་སྔོན་པོ་བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་བཅས་ལས་དོན་རྣམས་བསྔགས་འོས་སུ་
གྱུར། 

༡ དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གྱི་འཐུས་མྱི་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པར་བརྟེན་དོན་ཁང་ནས་མ་འོངས་ལས་འཆར་ནང་འབྱུང་རྒྱུར་རྒྱལ་སྱིའྱི་
གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བདུན་པའྱི་ནང་ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གང་
མང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་། 

ཉ། ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། 
༡ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣།༣ ནང་ཨྱིན་ཡུལ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་

༼All Party Parliamentary Group for Tibet, UK༽ ཚོགས་འདུ་དོན་ཁང་དུ་འཚོགས་ཡོད་པ་ཞེས་
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གསལ་ཐད། ད་ཆ་ཨྱིན་ཡུལ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་བབས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། 
ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁག་ནང་དེ་སྔ་བཞྱིན་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

༢ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣།༧ དོན་ཁང་ནས་སྱི་ཀོ་ཊྱི་ཤྱི་གོས་ཚོགས་༼Scottish 
Parliament༽  ན ང ་ག ོས ་ཚ ོག ས ་འཐུ ས ་མ ྱིའ ྱི་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱ བ ་ས ོར ་ཚ ོག ས ་པ ་  ༼ Cross Party 
Parliamentary Group for Tibet༽ གསར་འཛུགས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་གོས་བསྡུར་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་སོང་
ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་གནས་དོན་དེའྱི་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་ཙམ་ཐོན་ཡོད་དམ། 

༣ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣།༡༡ ཡུ་རོབ་ནང་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྱིང་ཤོས་ཡྱིན་
པ་ཨྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ ༼Tibet Society༽ ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཉམས་
སད་ཕྱིན་པ་དང་འཛིན་སོང་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕད་མུས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ དང་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥།༩།༡༤ དང 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༡།༡༩ སོ་སོར་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་གོམ་པ་མདུན་བསོད་དགོས་སྐོར་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་ཞེས་གསལ་
ཐད། 

 ཉེ་ཆར་ཚོགས་པ་དེའྱི་རྒྱུན་ལས་གསར་འདེམས་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབོར་ཡོད་ནའང་ 
༼Tibet Society༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྱིང་ཤོས་དང་ར་ཆེ་ཤོས་ ཤྱིག་ཡྱིན་པ་སོས་མེད་སོང་། ཚོགས་
པ་དེ་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནས་ཐུབ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་པས་ད་ལྟ་ཚོགས་པ་དེའྱི་གནས་བབས་ཡར་རྒྱས་འགོ་
ཐུབ་ཡོད་དམ། 

ཏ། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། 
 ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ལྟར་ན། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་རང་འགན་ཧུར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུང་པ་བསྔགས་

འོས་སུ་གྱུར། དམྱིགས་བསལ་བོད་དོན་ངོ་སོད་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཁག སར་སྱིལ་དང་
ཕ་རན་སྱིའྱི་གཞུང་མང་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། ས་གནས་བཅའ་སོད་གཞུང་ཚབ་ཁག་རྣམས་ལ་འབྲེལ་ལམ་
ཞུ་ཕོགས། བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་བཅས་གང་ལེགས་སྒྲུབ་པར་མངོན། 

༡ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧ ནང་གསེས་ བཞྱི་པ་ སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་འཛིན་སོང་སྐོར། ནང་གསེས་ ༤།༣ 
བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་དང་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་སོགས་མྱི་གངས་ཁོན་ ༤༨༧ ལ་རྒྱབ་གཉེར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་
ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་སེལ་ཇམ་ནང་མུ་མཐུད་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ཞུས་ཏེ་ཡྱིག་ཆ་མྱི་ཐོབ་མཁན་ལྷག་བསད་
རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། 

ཐ། ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། 
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ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ལྟར་ན། ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་རང་འགན་ཧུར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུང་
པར་བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར། དམྱིགས་བསལ་བོད་དོན་ངོ་སོད་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཁག 
ཐའེ་ཝན་གཞུང་མང་ལ་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་ཕོགས་དང་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་སོགས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་གལ་
མཐོང་། 

ད། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། 
༡ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ཐྱིག་ཕེང་ ༥ པའྱི་ནང་ དོན་ཁང་དུ་ལས་རོགས་མེད་པར་རྒྱུན་རྱིང་ཕོགས་བསོད་

ཞུ་སྟབས་བདེ་མྱིན་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མའྱི་གནས་སྟངས་འོག་འདྱི་ལོའ་ིནང་གོས་ཚོགས་སུ་དངོས་སུ་མཇལ་བཅར་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མ་ཐུབ་ཀང་ཞེས་གསལ་ཐད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ནམ་རྒྱུན་ཕག་རོགས་ལས་བེད་ལས་
དྲུང་གཅྱིག་ཡོད་ན་ཡང་། ད་ལན་ལས་རོགས་མེད་པར་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་སོང་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་དོན་ཁང་དུ་ལས་
རོགས་བཏང་གྲུབ་ཡོད་དམ་མེད། 

༢ ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་གཞུང་ནས་ལོ་མང་རྱིང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་རུ་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསང་རྒྱུའྱི་མཐོང་མཆན་ཕུལ་མེད་པའྱི་གནས་བབས་འོག  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་རུ་
ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་རུ་གདན་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་དེ་
ཡྱིན་སྟབས། མ་འོངས་གོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་རུ་གདན་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་གནས་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་
གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་
ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༌༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ལ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འཕོས་ལས་རྱིམ་རྣམས་སང་གྱི་ལས་
རྱིམ་ནང་ལ་འཁུར་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན། 


