གསར་ཨང། ༦

འདྲོན་ཨང། ༡༦
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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

ཆོས་རིག་ལས་དོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད།(༡ ཕི་ལོ་

༡༌༌༌༤༢

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།)

༢

ཤླེས་རིག་ལས་དོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས།

(༦༨ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།) (༩༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་

༤༣༌༌༌༡༠༥

ཐུན་གཉིས་པ།)

༣

ནང་སིད་ལས་དོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་བཅས།
(༡༡༩ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།)

༡༠༥༌༌༌༡༤༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

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

ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་པའྱི་

ཐོག་ནས། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་གྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་
ལ་བགོ་གེང་དང་། གཏན་འབེབས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཕེབས་བསྡད་

ཡོད་པ་འདྲ། སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ད་ལྟ་ཕེབས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཐོ་བསོན་
གནང་རོགས།

སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ིརྱིས་འགོ་ཨང་བཅུ་དགུ་དགེ་བཤེས་མ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གདུང་

སེམས་མཉམ་སེད་སོར་ལ་ལག་པ་ཞྱིག་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བར་ནས་མར་འཐེན་དགོས་ཐུག་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དེ་ཁ་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ལ་འགོ་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཡྱིན།

དེ་རྱིང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་བཤེས་མའྱི་སོར་ལ་ར་བའྱི་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཉྱིན་གསུམ་བཞྱི་

རྱིང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གོས་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཡང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་
དེ་དགེ་བཤེས་མ་ ༣༨ ད་ལོའ་ིསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན།
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཞག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལོ་ཐེངས་དང་པོ་བྱུང་རྒྱུ་སོ་སོ་ད་ལྟ་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཆ་

ནས་དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་། བསགས་བརོད་ལྷག་པར་ཏུ་སབས་དེ་དུས་ས་གནས་དེ་ལ་བཅར་ཏེ་དགེ་བཤེས་མ་སུ་ལ་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མཉམ་དུ་མཇལ་དར་འབུལ་རྒྱུ་དང་འབེལ་ནས། མ་འོངས་པར་དེ་ནང་བཞྱིན་མོས་མཐུན་
ཡོང་རྒྱུའྱི་སོན་འདུན་ཞུས་གཞག་ཡོད། ངས་དེ་རྱིང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་དེ་ཁ་སང་གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སོར་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་ལ་སོ་
སོར་སེམས་ནང་ལ་འཚོར་སྣང་། སོ་སོའ་ི སེམས་ནང་དུ་ཚོར་སྣང་དེ་( དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཆོས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་རང་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་རོགས་གནང། ཕར་ཚུར་མ་འཁྱིད་རོགས་གནང་།) ལགས་སོ། དགེ་བཤེས་མ་དེ་བུད་མེད་
དང་འབེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྣེ་ཁྱིད་པའྱི་

ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚོས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་ལ་ལྟ་བའྱི་སབས་

ང་རང་གྱི་སེམས་ནང་དུ། བོད་ནང་གྱི་གཏམ་དཔེ་ལྟར། བོང་བུ་སོང་བའྱི་ཡག་བྱུང་མེད་པར། རྔ་མ་ཆད་ནས་ཡ་ལ་སྤྲད་སོང།
ཞེས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོ་སོ་དུས་ཐོག་དེ་
1

ལ་བཅར་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བསྟན་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་ང་ཚོས་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་སྒྲུབ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དགེ་བཤེས་མ་དེ་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེས་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སོན་ལ་འཆར་སྣང་སྟོན་པ་ནང་བཞྱིན། འབེལ་
ཡོད་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང། མཐུན་རྐྱེན་བཞག་དེ་འདྲའྱི་བཙུན་མ་ཚོས་ཀང་དེའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་ནས། ད་ཆ་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་མ་དེ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བུད་མེད་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ཟུར་
ཟ་དང་སོན་འཛུགས་དང། སེར་གྱི་འཆར་སྣང་མ་ཡྱིན་པ་གཞུང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲོད་པའྱི་སབས་ལ་བུད་མེད་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་
ཐོག་སྣེ་འཁྱིད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་བཞྱིན་ཐོན་གྱི་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ར་བའྱི་ངས་དགེ་བཤེས ་མ་དང་འབེལ ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཚེས ་ ༢༢ ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས ་རྱིག ་

བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་དགེ་བཤེས་མའྱི་མཛད་སོ་སབས་སུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་གསུངས་བཤད་ནང་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་དེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་ནང་ལ་བཅར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཀང་། དེ་རྱིང་དགེ་བཤེས་མའྱི་མཚན་རྟགས་བཞེས་མཁན་འདྱི་རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་དྲུག་

གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སབས་དེ་དུས་བཀའ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ཁ་སང་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ལན་ནང་དུ་དགེ་ལུགས་པའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཟེར་ནས་ལན་ཞྱིག་བསོན་གྱི་འདུག དེ་ལ་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་ཞེ་ན།

ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་སྱི་

ཚོགས་ནང་དུ་དོགས་པ་ཟ་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག ཏག་ཏག་འཇུག་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡོང་རྒྱུའྱི་
སྟེང་ལ་གང་རེད་ཅེ་ན། དཔེར་ན་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གྱིང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་

ཀྱི་བཙུན་དགོན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཀང་དེ་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་དག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གོ་ཐོས་འདུག
དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་དགེ་བཤེས་མའྱི་ལག་འཁྱེར་ལེན་པའྱི་སབས་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་དགེ་ལུགས་ཀྱི་དགོན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཁ་སང་དགེ་ལུགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱིས་གེང་པ་རེད་ཟེར་དུས།

༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་གསུངས་རྒྱུ་དེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་
རེད་མ་ཐུབ་པ་དེ། བར་མཚམས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་འཁབ་རྒྱུ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུངས་པ་དེ་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་
ཡྱིན་ནའང། ཡྱིད་ཆེས་ཏན་ཏན་སེབས་མ་ཐུབ་པ་བཟོ་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་བཟོ་གྱི་འདུག

དེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གྱིང་འདྱི་དགེ་ལུགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་རེད་དམ།

ཡང་ན་རྱིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཞྱིག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དམ། གལ་སྱིད་རྱིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཞྱིག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་
ལུགས་པའྱི་མྱིང་གནས་དང་འབེལ་ནས་གོ་སབས་དེ་ཏག་ཏག་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྲྱི་

བ་གཙོ་བོ་དེ་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གྱིང་འདྱི་རྱིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེའྱི་ཁུངས་སུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། དགེ་ལུགས་པའྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་པ་དེར་ལན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་བྱེ་བག་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཟེར་

རྒྱུ་དེ། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ཡ་གལ་གཙོ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ང་ཚོ་
བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་དེ་མ་འདྲ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་
ལོ་རྒྱུས། མ་ཟད་མ་འོངས་པའང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དབང་ཟེར་ནའང་རེད། འཕེལ་རྒྱས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མེད་དུ་
མྱི་རུང་པའྱི་ཕོགས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་ཆོས་ལུགས་དེ་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ལྷག་

པར་ཏུ་སྱིད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོན་ཡོན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་
སྐུ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་དང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའམ་སྱི་ཚོགས་ཆེ་ས་ཞྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེ་དར་

ཁྱབ་ཆེན་པོ་དང་། ལམ་འགོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་དག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་བདེན་དོན་གྱི་འཐབ་རོད་དེའྱི་ནང་ཆོས ་
ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ནང་བཞྱིན།

ཡང་དེའྱི་ཞན་ཆ་བཟུང་ནས་ནང་ཁུལ་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཆུང་རུ་གཏོང་

རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འཐེན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་

འཐེན་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ལ་ཁྱབ་མ་
ཐུབ་ནའང་། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་། ཁྱིམས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་འཁོད་
བསྡད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ལྔ་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་བ་ཆེན་མཐོ་རེ་མཐོ་ཚད་ཚང་མ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་

ནང་དུ་བཞུགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གོ་སབས་བཟང་པོ་དང་སལ་བ་བཟང་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་། ལོ་འཆར་
ཅན་གྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། སོར་བཞག འཕེལ་རྒྱས། སྲུང་སོབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་

ནས་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་གཅྱིག་གྱུར་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཇྱི་ལྷག་དང་། གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བྱ་འགུལ་
ལམ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་དང་། བ་ཆེན་རྣམས་མྱི་མང་ནང་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཁུལ་རོད་རོག་དེ་འདྲ་མྱི་ཡོང་བ། དེ་
ཡང་ཆུ་མ་ཡོང་སོན་ལ་རག་དང། རྐྱེན་མ་ཡོང་གོང་ལ་དོགས་པ་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། དེ་འདྲའྱི་བཀའ་སོབ་རབས་དང་རྱིམ ་པ་

གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྱིག་རང་བཞྱིན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་
གྱི་འདུག

ར་བའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་

དེ་ ༢༠༢༠ ཐམ་པའྱི་ལོ་ལ་རོག ས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་ཟེར་བ་དེའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ལྟ་ནས་བཏང་ནས་འགོ་
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བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལོ་ལྔ་རེའྱི་ནང་དུ་ཁོང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་རེ་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ་ལྔ་

ཚན་བཅུ་གཉྱིས་རེད། ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ཟེར་བ་དེ་ལོ་ངོ་ ༦༠ ཐམ་པའྱི་དུས་ཡུན་རོགས་ཚར་བ་ཞྱིག་རེད། ༡༩༦༠ ཐམ་པ་
ནས་ལོ་ལྔ་ཚན་དང་པོ་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོའ་ི ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་འདྲ་པོ་གང་

ལྟར་རྒྱ་མྱིའྱི་ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ལས་ལོ་རེར་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྔ་ཚན་
ཟེར་རྒྱུ་ཐ་སྙད་དེ་ཡོང་ལུགས་ཡོང་སྟངས་དང་། དེས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ལོ་ལྔ་རེ་ལྔ་རེ་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྱིན་ཅེ་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་ནང་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།

དཔེར་ན། ༡༩༢༤ ཡྱི་ལོར་ར་ཤྱི་ཡ་དམར་ཤོག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨུ་རུ་སུ་ཟེར་བ་དེ་སྱི་ཐར་ལྱི་ཡྱིས་ ༡༩༢༤/༢༨ ལོར་ལོ་

ལྔ་ཚན་དང་པོའ་ིའཆར་གཞྱི་བཀོད་པ་རེད། ལོ་ལྔ་ཚན་དང་པོའ་ིསབས་ལ་ཁོང་རང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་གཅྱིག་འདུས། དེ་བཞྱིན་ཞྱིང་
ལས་ཐུན་མོང ་ཅན་དེ་ཚོ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང། ལོ་ལྔ་ཚན་གཉྱིས ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་དམག་དོན ་ཁོ་ནའྱི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་

German ལ་སོགས་པར་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཁོད་ནས་རྒྱལ་ཁ་བངས་ཟེར་རྒྱུ་དང། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་ནས་རྒྱ་མྱིས་

ཡྱིན་ནའང་ལྟ་ས་ཡོད་ན་མེད་ན་དེ་སོ་ལན་དམར་ཤོག་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

མའོ་ཙེ་ཏུང་གྱིས་སབས་ ༡༩༦༠ དེ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱ་ནག་ཞྱིང་ཆེན་གཞན་དང་མ་འདྲ་

བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྱིགས་སྡོད་སའྱི་ས་ཁུལ་དེ་ཚོ་ལ་ལོ་ལྔ་ཚན་ཅན་ཟེར་རྒྱུ། དང་པོ། གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
ལོ་ལྔ་རེ་ལྔ་རེའྱི་ནང་ལ་གསར་བརེའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བཅོས་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དེ་མཚམས་ཆད་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཁ་སང་དེ་རྱིང་ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས ་ཟེར་གྱི་ཡོད ་པ་རེད། ད་ཆ་ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས ་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་ཀྱི་

བཤད་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་མྱི་མང་གྱི་སྡོད་ཁང་ངམ་འདུག་གནས་དེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། གཙོ་བོ་དེ་བཤད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་

ནང་དུ་དངོས་སུ་ཕྱི་ལ་སྟོན་པ་དེ་ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཟེར་བ་མྱི་མང་གྱི་སྡོད་ཁང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་
དེ་རེད། སོ་ཁ་སང་ལམ་ཅན། འཚོ་བ་ཐུན་མོང་ཅན། ཟེར་བ་དེ་འདྲ་རྒྱ་མྱི་ལ་ཡོད་པ་རེད།

བོད་པ་ཁ་གམ་ནས་བསྡད་པ་དེ་དག་རོག་རོག་གཅྱིག་ལ་བཟོས་ཏེ། གོང་སྡེའྱི་རང་བཞྱིན་གོང་ཁྱེར་དང་དེ་ཚོ་ལ་མ་ཕབ་

ནས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག བསྡུས་ཙམ་གསུངས་རོགས་གནང།) དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་འདྲ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་ལ་གཏོར་གཤྱིག་དེ་འདྲ་
བཏང་གྱི་མེད་དམ་སྙམ། ཁ་སང་དེ་རྱིང་ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག

དཔེར་ན། བོད་ནང་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བྱེ་བག་པ་དེ་ཚོ་ཁ་ཤས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ཁོང་རང་ཚོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཟེར་ནའང་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་
གྱི་ཆོས་ལུགས་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདྲའྱི་མྱིང་ཞྱིག་འདོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་བ་མ་དང་གྲྭ་པ་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཁུལ་མང་

པོར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་འདྲ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱི་ནང་ནས། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་མྱི་འདྲ་བ་རེ་རེ་བར་ལ་རོད་པ་དང་རོད་རོག་གྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་

མངོན་གྱི་འདུག མདོར་བསྡུས་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདྲ་འདྲ་ནང་ནས་མ་འདྲ་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཐུན་
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མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བོད་ནང་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། བསྟན་བདག་བ་ཆེན་གཙོ་གས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སབས་བཅོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་

ཁོར་ཡུག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོའྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་དང་།
ཁོང་ཚོའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ཆོས་བརྒྱུད་རང་བཞྱིན་གྱི་ལམ་ནས་འབས་བུ་ཐོན་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ལ་

ཁྱིད་ཐུབ་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་
སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ནུས་པ་ཞྱིག་ཐོན་ངེས་རེད། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་འདྲ་ཡྱིན་
ནའང་སོན་མའྱི་རྟ་རྒྱུག་ཚར། རྡུལ་ཡལ་ཚར་ཟེར་བ་བཞྱིན་སོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་བྱུང་སྟངས་ནང་དུ་དོན་དག་ཕན་བུ་བྱུང་

བ་ཡར་བསོགས་ནས། མྱི་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར། དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ཡང་མྱི་རེ་
ཟུང་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སོགས་པ་དང་། བ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་གཡར་ནས་འདྲ་མྱིན་འདྲ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ནས་
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ཟྱིང་སོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཐབས་བྱུས་དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བངས་ནས་ཞུ་དགོས་བསམ་སོང་།

དེ་ལས་གཞན་པ་དམྱིག ས་བསལ་གང་ཡང་མེད། འདྱིར ་དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག ་ཡོད། ལོ་སོན ་མ་བདེ་སྱིད་སར་གསོ་

གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕོགས་བསོད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་གར་ས་གནས་གོང་སྡེ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་སོན་མ་ཆོས་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་

པ་དང་། དེར་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསྡད་ནས་གོང་སྡེ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆོ་ག་མཆོད་གཤོམ་དང་། ཁ་འདོན་དགེ་སོར། རྱིམ་གོ་ལ་
སོགས་པ་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ཟེར། དེང་གྱི་ཆར་གྲྭ་པ་རྣམས་རྒན་རྒོན་ཆགས། (ང་ཚོ་
གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་ལ། དུང་འབུད་བ་རྣ་ཡྱིས་མྱི་གོ རྱི་འགུལ་ན་མྱིག་གྱིས་མྱི་མཐོང་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན།) དེ་འདྲའྱི་རྒན་རྒོན་ཆགས་
ནས་སོ་ཕྱི་ནང་ལའང་འགོ་མྱི་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད། སོན་གྱི་ཕག་ལས་དེ་དག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས ་ཟེར། དེར་བརྟེན་གོང་སྡེ་དེ་གཉྱིས ་ལ་དགེ་འདུན་པ་བཞྱི་སྡེ་ཞྱིག ་དང་། ཡང་ན་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་མཐུན་རྐྱེན ་

བསྐྲུན་རོགས་ཟེར་ནས། གསོལ་བ་སོན་ལམ་དང་རེ་བ་རྒྱག་གྱི་འདུག དེ་ལས་བསྡོམས་ནང་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀོད་ནས་འབེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་དེའྱི་སོར་གྱི་ལན་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་གཏམ་དཔེར་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིས་ལ་བཞག་ནས།
སོ་ཁྱམ་མཆྱི་མས་སྦང་། ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། གདན་ས་སེ་ར། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ། རྒྱུད་སད། རྣལ་གོལ་གྱིང་ས་སོགས་པ་དེ་འདྲའྱི་
དགོན་སྡེ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གྱི་ཁོད་ནས་གོང་སྡེ་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ལ་གྲྭ་པ་མྱི་འདང་གྱི་ཟེར་བ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ཟེར་

བའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག བཀའ་ལན་དེ་འདྲ་མ་གནང་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་གནང་གྱི་
ཡྱིན་ཟེར་བ་གསུང་ནའང་ཏག་ཏག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་སོང་། ཁོང་ཚོས་ཞུ་པར་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་གོང་སྡེ་གཉྱིས་ལ། བདེ་སྱིད་
སར་གསོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡྱིན་པ་མ་ཏོགས། ས་ཆ་ལོགས་བཀར་ཞྱིག་རེད་འདུག དབྱར་ཀ་གཞུང་ལམ་ཆེན་པོ་

བརྒྱུད་ན་མ་གཏོགས་ལམ་ཁ་མྱི་འདུག ར་ཐང་དཀྱིལ་ལ་རྐང་ལམ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་ཀང་དེ་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགེ་འདུན་དེ་ཚོ་ཕེབས་དགོས་ན་ཆར་དུས་སབས་ཁེལ་སྟེ་ཕེབས་ལམ་བདེ་པོ་མེད་པ་དང་། རླངས་འཁོར་ནང་
ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕེབས་དགོས་པ། དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྐྱེན་པས་ཞབས་རྱིམ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སོ་ག་རེ་སྒྲུབ་པར་དཀའ་

ངལ་འཕད་བསྡད་པ་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེ་ཚོ་ལ་ཡང་བསར་བསམ་གཞྱིགས་
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ཤྱིག་གནང་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོར་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་སོང་། མྱི་འབོར་ཏོག་ཙམ་མང་པོ་རེད། སོན་
མ་ཁོང་ཚོར་ཆོས་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེར་ཡང་(གཙང་བདག་ཞྱིག་བྱས་ནས་མ་མཐུད་དེ་ཉར་ཐུབ་ན།) དགེ་འདུན་པ་དགུང་ལོ་
བགེས་པོ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་རག་གྱི་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག དེའྱི་སོར་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྲྱི་བ་ཡྱིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་དགོངས་ཚུལ་དང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ་ལ་ལན། དང་
པོ་དགེ་བཤེས་མའྱི་སོར་དེ་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སེལ་པ་དང་སར་བ་དེར་དགོངས་ཚུལ་རང་བྱས། སོན་མ་དགེ་བཤེས་མའྱི་

ཕག་འཁྱེར་ཕུལ་བའྱི་མཛད་སོའ་ི ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག ་བཀའ་བོན་ངོ་བཅར་ཞུས་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་

གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་དགེ་བཤེས ་མ་གཏོང་ཕོགས་ཡར་ཐོན་ཡོང་དུས་དགེ་བཤེས ་མ་ཟེར ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། དོན་དམ་པའྱི་བཙུན་མ་ཚོས་གྲྭ་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་སོབ ་གཉེར་གནང་རྒྱུའྱི་

མཐུན་རྐྱེན་དང་། སོབ་གཉེར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མཚན་རྟགས་བཞེས་རྒྱུ་གཅྱིག་མཚུངས་དང་། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་བསྟན་པ་དང་སྱི་

ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཆེད་དང་། གཙོ་བོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པ་གནང་དུས། དེའྱི་འཇུག་སྣོན་འདྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལམ་

སྟོན་དེ་འདྲ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སབས་དེ་དུས་གོང་དུ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་
བརྒྱུད་ཚང་མར་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་གང་འདྲ་གནང་དགོས་

ལབ་ཡོང་དུས་དགེ་ལུགས་པ་དེ་དགེ་བཤེས་མ་བྱས། གཞན་དག་དེ་ཚོ་ཁོངས་སོ་སོའ་ི སོབ་དཔོན་མ་ལ་སོགས་པ་གྲྭ་པར་ག་རེ་
ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར། དགེ་བཤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་དེའྱི་ནང་ལ་མ་བཞུགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས།
གཙོ་བོ་དགེ་ལུགས་པའྱི་བཙུན་དགོན་ཁག་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་དྲུག་ལབ་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཚིག་ཟོར་ཡང་པས་ཡྱིན་གྱི་
རེད། དགེ་ལུགས་ཟེར་དུས་བཙུན་དགོན་གང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དགེ་ལུགས་པའྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་གནང་

སྟངས་དེ་བཞྱིན་བྱས་ནས་དགེ་བཤེས་དང་དགེ་བཤེས་མ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་དུས་དགེ་ལུགས་མ་རེད། སོལ་མ་གྱིང་དེ་སབས་ཤྱིག་

སོབ་གྱིང་གྱི་ངོ་བོ་དང་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་བཙུན་དགོན ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རེས་སུ་འགྱུར་ལྡོག་ག་རེ་
བྱུང་ཡོད་མེད་ཉམས་ཞྱིབ་གསལ་པོ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། གར་ལྟར་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན། དྷ་ས་རྱིག་ལམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་

རྱིས་མེད་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གཉེར་གནང་སྟངས་དེ་དགེ་ལུགས་པའྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་དུས་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ།
མར་གདན་ས་ཁག་ལ་དགེ་བཤེས་གཏོང་བར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་མེད་སོབ་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཞུང་ཆེན་སོབ་གཉེར་
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བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་དགེ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་དགེ་བཤེས་མའྱི་ཕག་རྟགས་སོ་སོས་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕལ་ཆེར་

འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ཚོར་བསམ་སྟེ་དགེ་བཤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ཞུགས་བཞྱིན་པའྱི་བཙུན་དགོན་
ཁག་དྲུག་དེ་དགེ་ལུགས་ཀྱི་ཕོག ས་དེ་འདྲ་རེད ་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རེད ། གལ་སྱིད ་སོལ ་མ་གྱིང་རྱིས ་མེད ་རང་ཡྱིན ་ཞེས ་ཟྱིན ་
མཚམས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་སོན་མའྱི་དེར་ངས་ནོར་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་བཀའ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཚང་མ་དངོས་ཡོད་རང་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་ནོ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་དེ་ག་རང་རེད། ལྷག་པར་དུ་སོན་མ་ནས་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སོ་སོའ་ི བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་

གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོ་སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་ར་དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འགན་མཉམ་ཁུར་བཞེས་
ཏེ་གང་སར་བཀའ་སོབ་གནང་ཕོགས་དང་དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སོན་མ་ནས་འབོད་སྐུལ་མང་པོ་ཞུ་སྟེ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཁ་

གསལ་འདྲ་ཆགས་ནས་འདྱི་གནང་མུས་རེད། བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་སོ་སོའ་ིམཛད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་གང་དུ་ཕེབས་རུང་འདྱི་

དག་གནང་མུས་རེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། འོན་ཏེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཉུང་སོན་འདྲ་པོ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ཏེ་མདུན་དུ་ཐོན་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་

དེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་སོན་འདྲ་པོ་གཟྱིགས་སྱིད་པ་ལས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་དེ་དག་གནང་མུས་རེད། གནང་བ་མ་ཟད། དེ་དག་གྱི་གྲུབ་
འབས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང། གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ད་ལྟ་
བ་ཆེན་ཁག་གྱི་བཀའ་སོབ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་གོ་སྱིག་བྱས་ཏེ་འདྱི་འོས་པ་འདྲ་ཅྱི་

འདུག་དེ་དག་ད་ལྟ་བསམ་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་དང་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡྱིན། ཡང་དེའྱི་བར་དེ་ལ་སྟབས་བཟོ་པོ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། ད་ལྟ་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དེ་དག་དུས་རྒྱུན་ཆོས་རྐྱང་རྐྱང་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་དུས་
བཟང་སོད་ཀྱི་ཕོགས་ནས་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཕོགས་ནས། སྱིར་བཏང་མྱི་མང་གྱི་ཆྱིག་སྱིལ་དང་མཐུན་སྱིལ་ཟེར་བ།

གང་ལྟར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཉྱིན་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གང་སར་ཞུ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སབས་རེ་ཏག་
ཏག་བསྡད་མ་བསྡད་དེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་སོན་མའྱི་ཉམས་མོང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་དཀྱིལ་གྱི་ཐོག་
ནས་ག་རེ་ཡོད་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་གྱིས་ལོ་ལྔ་ཚན་གྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་དག་སྱིག་ཏེ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་འགོ་མུས་ཡྱིན་

པ་བཞྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་ལྟ་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔེ་བཟང་པོ་ ཞྱིག་ལེན་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་
བཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་དེ་ཁ་སང་བདེ་སྱིད་སར་གསོ་དེ་ལ་གཅྱིག་བྱས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

ནས་སོན་མ་ངས་ལན་བརྒྱབ་པ་དེ་ཆ་ཚང་ལ་གསན་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཏོག་ཙམ་གསན་ནོར་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་འདྲ། ངས་སབས་

དེ་དུས་དེ་འདྲ་ལབ་པ་ཡྱིན། དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚོས་དེ་ཚོ་མངགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་ན། ང་ཚོས་མར་ཐད་ཀར་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་དེ་འདྲ་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་བར་དེར་འབེལ་བ་དང་དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱུང་ནས་དེའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་
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བྱུང་མ་སོང་། དེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མདོར་ན། གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕ་གྱིར་གདན་ས་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་
ག་རེ་དགོས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་
མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཀང་། གལ་སྱིད་དེ་མ་ཐུབ་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཆོས་སྡེ་སོ་སོར་འབེལ་བ་ཞུ་

དགོས་རྒྱུ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན། ཕར་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་སུ་མ་མཐར་དགེ་འདུན་བཞྱི་སོར་ཞྱིག་ཅོ་ཀོར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གཏན་འཇགས་བསྡད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། དགོན་སྡེ་ཁག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་དགེ་འདུན་བཞྱི་སོར་ཞྱིག་གྱི་སྡོད་ཁང་དང་བཅས་པ་ཕར་ལ་བཙུགས་པ་
ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། གཞན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཞབས་བརྟན་ཁང་དེ་འདྲ་ས་གནས་གང་
སར་བཙུགས་སར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་མཁྱེན་པའྱི་དོགས་པ་མྱི་འདུག

དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་བར་ལ་

ཡར་རྒྱས་ཅྱི་ཡང་ཕྱིན་མེད་ན་དགོངས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ངེས་
པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ལྔ་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་
གགས་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང། ར་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལ་དར་བ་ནས་བཟུང་། ད་ལྟ་བར་དུ་སབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་
སྡེས་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་མཛད་རེས་བ་ན་མེད་པ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་
མཁྱེན་གསལ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་འོད་སྟོང་འབར་བའྱི་སྣང་བརན་གང་སར་ཤར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།

ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པ་དང། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྱི་བྱམས་

བརེ་དང། ལྷག་བསམ། ཆྱིག་སྱིལ། འཆམ་མཐུན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱིས་

བྱས་རེས་བ་ན་མེད་པ་བཞག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆེ་དེ་འཛིན་སོང་སེལ་

གསུམ་བྱེད་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཐུགས་འཁུར་དང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན ་པོ་རེད། སོས་སུ་ང་ཚོ་
ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་རང་སེར་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སོན་ཆད་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཏོག ་ཙམ་བསྡད་མོང་ཡོད། སབས་དེ་དུས་

དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་དཔེ་ཁྱིད་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད། བསབ་པ་གསུམ་ལ་
ཉམས་ལེན་བྱས། མདོ་སགས་གཉྱིས་ལ་སང་བརོན་བྱས། མཐའ་མ་དེ་ལ་སོ་སོ་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཞུགས་ནས། དགེ་
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འདུན་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དཔེ་འཁྱིད་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་སྟངས་ལ་ལྟ་དུས་དངོས་

གནས་ཧ་སང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཆུ་ཚོད་བཅུ་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་ལ་གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་འཁྱིད་དེ་ཡར་
ཡོང་ནས། ངལ་གསོ་ཡང་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

སབས་གནས་དགེ་འདུན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང། དང་པོ་སོབ་དཔོན་རྟགས་ལ་མཁས། བར་དུ་སོབ་དཔོན་བསྟེན་ལ་མཁས།

མཐའ་མ་སོབ་དཔོན་སོབ་ལ་མཁས་ཞེས་པ་བཞྱིན། བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་བརྒྱུད་ནས་དངོས་ཡོད་ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་རེས་

གཉྱིས་མཐུད་དུ་མཁས་པ་བསམ་གྱི་མྱི་ཁྱབ་པ་སར་ཚོགས་ནང་བཞྱིན་བྱུང་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་མཛད་རེས་ལ་བརྟེན་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་
བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལ་ངོམས་སུ་འོས་པའྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱི་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆེས་བསྟོད་

དང་བསགས་བརོད། སྲུང་སོབ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་ཆོས་རྱིག་དང་། ཁ་སང་འཕོད་
བསྟེན་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། དཔེ་འཁྱིད་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་འཕོད་

བསྟེན་དང། དེ་ལ་སོགས་པར་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་

རང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་གཙོར་བཞེས་ནས། དགོན་པ་གྲྭ་
ཚང་ཁག་གྱི་དཔེ་ཁྱིད་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ངང་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་
ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་། འཚོ་བ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སོང་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོང་མྱིན་ལ་བལྟས་ནས་དངོས་སུ་

ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་བཞེས་དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་དགོན་
པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ། འདས་ཟྱིན་པའྱི་དཔེ་འཁྱིད་རྒན་ལགས་སེས་བུ་དམ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་གཙོས་པའྱི་ཚང་མ་

ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟའྱི་དཔེ་འཁྱིད་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་
སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན་པའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར། དགོན་སྡེ་ཁག་དང་གྲྭ་ཚང་ཁག་རེད། ཚང་མས་སོ་སོས་གང་སྙོབ་པ་དང་གང་འཇོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

གང་ཅྱིའྱི་ཐོག ་ནས་གནའ་ནས་ད་བར་དུ་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག ་གནང་མུས་རེད། དཔེར ་ན། ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སོར། རྱིག ་
གཞུང་གཅེས་འཛིན། མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསྟེན་ལ་ལྟ་སོང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས། སོབ་མ་ཚོར་སོབ་ཡོན་
རོགས་སོར་བྱས་པ། འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། གནང་སྟངས་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་དེ་
འདྲ་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ལ་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་པ་ལའང་མུ་མཐུད་དེ་དེ་ལུགས་

གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་

གྱིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དེ་ལུགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ། སབས་བབས་ལ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་ངོས་
ནས་མཐུན་རྐྱེན་དང་། རོགས་རམ་གནང་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་
ངེས་པར་དུ་ཕག་རོགས་གནང་སྟེ་སོ་སོས་འཛིན་སོང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་དང་མཐུན་རྐྱེན། རོགས་རམ།
གང་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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གསུམ་པ་དེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལ་ངོམས་སུ་ཆོག་པའྱི་བཅུ་ཕག་རྱིག་གནས་

ཤྱིག ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡང་རྱིག ་གནས་ཆུང་བ་ལྔའྱི་ཡ་གལ་ཟློས ་གར་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་(དཔལ་ལྡན་

ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན། གཅེས་སོང་བྱེད་དགོས་པ་འདྱི་ནམ་གཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད ་པ་རེད། རྒྱ་ནག་
ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཏང་སྟེ་གང་ལྟར་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁྱབ་སེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད་ཁར། ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ད་ལྟ་བོད་གཞུང་ཟློས ་གར་ལ་དམྱིག ས་བསལ་གྱི་ཆེ་གཟྱིག ས་བྱས་ཏེ་གཟྱིག ས་སོང་བྱེད་
དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་རྱིག་གཞུང་ཁྱབ་སེལ་བྱེད་པ་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བྱེད་

པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། སད་དང་ཡྱི་གེ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། རྱིག་གཞུང་དེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་
བོ་གཅྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངའྱི་བསམ་པ་ལ་ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་ངང་ནས་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་ཆུ་ཚད་
དང་། ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཆེད་ལས་མཁས་པ་དེ་ཚོས་ཀང་ཁྱོད་ཚོའྱི་ཟློས་གར་འདྱི་དངོས ་

གནས་དྲང་གནས་ཆེད་ལས་དང་ལྡན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་མ་འོངས་པར་ཟློས་གར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་ལ་དགོས་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བསྡུ་དགོས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ང་ཚོ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་རྱིག་གནས་
ཆུང་བ་ལྔའྱི་ཡ་གལ་ཟློས་གར་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ཟློས་གར་ནྱི་འདྱི་

རེད་ཟེར་བའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁྱབ་བསགས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་

གྱི་མཐུན་རྐྱེན་རོགས་རམ་འོག་ནས་ཟློས་གར་གྱི་འཁབ་སྟོན་པ་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་
མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ཟློས་གར་དེ་ཁྱབ་སེལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། དེའྱི་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་དོན་གང་

ལ་ཐུག་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མེད། གང་ལྟར་ཏོག་ཙམ་འཐུས་ཤོར་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་དང་
བསྟུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་ཀང་། གནད་དོན་གསུམ་གྱི་ཐོག་
ལ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཆོས་སྡེ་ཁག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཐོག་ལ་མཛད་རེས་གང་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་མྱིན་དང། བོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་མྱིན་གྱི་སྟེང་ལ་བཀའ་གནང་

བ་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱས་བཤད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་རྒྱབ་སོར་དང། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་འོག་ལ་དཔེ་
ཁྱིད་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཚབ་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་སོང།
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ངས་ཀང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཞུ་རྒྱུར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པོ་འདྱི། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང། རྒྱས་སྤྲོས་མ་
དགོས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔེ་ཁྱིད་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་འཐུས་

ཤོར་སར་ཕྱིན་པ་དང། མ་འོངས་པར་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ལམ་སེང་འགོ་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།
འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་གདན་ས་ཁག་གྱི་སན་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་དཔེ་ཁྱིད་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་མ་ཤོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་
ཆེད་དུ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་གནང་འཆར་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར་དགེ་བཤེས་མའྱི་ཕག་འཁྱེར་གནང་ཡོད་ཅེས། གང་ལྟར་བཙུན་མ་ ༢༠ ཐམ་པ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ལ་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའྱི་དགེ་བཤེས་བཙུན་མ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་

རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་འདྲའྱི་གྲུབ་འབས་སོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་དང་
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་གང་ལྟར་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་ལོ་ཉྱི་

ཤུའྱི་རྱིང་ལ་གནང་ནས། དགེ་བཤེས་ཉྱི་ཤུ་ཐོན་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཕག་འཁྱེར་ལ་དགེ་བཤེས་མ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་སོལ་གྱི་ཕག་འཁྱེར་ནང་དུ་མ་དང་ཕ། ཕོ་དང་མོ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཕག་འཁྱེར་དེ་ལ་དགེ་
བཤེས་མ་ཞེས་སར་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། ཕག་འཁྱེར་དེ་ལ་དགེ་བཤེས་རང་གསུངས་པ་

ཡྱིན་ན་མཛད་དཀའ་འདྲ་པོ་གང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྲྱི་བ་འདྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་རང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན། དེའྱི་གནད་འགག་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང། དེའྱི་ཐོག་ལ་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་གསུམ་པ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ི ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའ་ི དབང་ཆེན་གྱི་ཆེད་དུ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ངས་དྲན་པ་ལ་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་ཅུ་ང་ལྔ་

ཡྱིན་པ་ཡོད། བཀའ་འཁོལ ་ཞུས་པ་དེ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་འཁོལ ་ཞུས་པ་དེ་ནས་དངོས་སུ་མ་གྱིར ་དུས་
འཁོར་དབང་ཆེན་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་མྱིན་དང། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིགས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་ཡོད།

རྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ་དེར་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་དང་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ་རོགས་སོར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེ་ག་པར་ཡོད་པ་རེད། སུ་
ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ་སུ་ལ་རོགས་སོར་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཉམ་ཐག་འཚོ་སྣོན་

བཞེས་མཁན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན། དེའྱི་སོར་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྲྭ་བཙུན་ཉམ་ཐག་ཟེར་བ་དེ་སྙུང་
གཞྱི་ཡོད་མཁན་དང་དེ་འདྲ་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། སྱིར་བཏང་གྱི་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ཉམ་ཐག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད ་པ་རེད། དེར་
དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ལ་ཉམ་ཐག་ཟེར་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོད་དམ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོའ་ི ནང་

ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་གཅྱིག་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཉམ་ལེན་བྱས་ནས་
ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག ་བཞུགས་དགོས ་དུས། དེ་ལ་འཚོ་བ་སོར་མཁན་དེ་གོང་པའྱི་ནང་ནས་ཡར་སོར ་དགོས ་པ་ཞྱིག ་མ་

གཏོག ས་གྲྭ་བཙུན་རང་ངོས ་ནས་དམྱིག ས་བསལ་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་སོང་ལ་སོག ས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས ་
གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་དེ་ཚོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་ཟེར་ནས་མཚན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏགས་ན་

ཡག་པོ་འདུག་བསམ་སོང་། ཉམ་ཐག་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྙུང་བསྡད་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་གྱི་གྲྭ་
བཙུན་རྣམས་ལ་འཚོ་སྣོན་འབུལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཉམ་ཐག་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོད་དམ། དེ་མ་བདེ་བ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག དྲྱི་བ་

གཞན་པ་ཞྱིག་ང་རང་སོན་མ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕོགས་བསོད་དུ་ཕྱིན་སབས། ཤར་ཁུམ་བུ་བདེ་ལེགས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གུ་
རུ་ལྷ་ཁང་གྱི་སྐུ་གཉེར་བགེས་སོང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སོ་པོ་རེད། སབས་དེའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལན་གསལ་པོ་གང་ཡང་འབྱོར ་མ་སོང་། སབས་དེ་དུས་སྐུ་གཉེར ་གཅྱིག ་རང་

བཞུགས་འདུག སྱིར་བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སོ་པོ་རེད། ཧ་ལམ་སྟོང་ལ་ཉེ་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རེད། སྐུ་
གཉེར་དེ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཚོ་སྣོན་ལ་སྟོང་མྱིན་ཙམ་གྱི་དངུལ་སོར་ཁ་ཤས་འབྱོར་འདུག དེ་མ་གཏོགས་ཁོ་རང་ལ་

བརྟེན་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཁོ་རང་མེད་སོང་པ་ཡྱིན་ན་ལྷ་ཁང་དེ་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ས་ཆའྱི་
གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱས་ན། ཁོང་གྱི་བཞེས་ལག་མཆོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་མྱིས་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་འགོ་རྒྱུ་མ་

གཏོགས་རླངས་འཁོར་ལམ་ཁ་སོགས་གཏན་ནས་མྱི་འདུག ཁོ་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་ཕྱིན་སབས་ཁོང་ལ་འགེལ་བཤད་གསལ་པོར་ཞུས་ཡོད། སྱིར་བཏང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཆོས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་

དགོངས་བཞེས་ཐུབ་ན་ཁྱོད་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དེར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད།
དེ་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་། དགེ་བཤེས་མའྱི་སོར་ལ་དེ་དང་པོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་པ་དེ་ཚོར་ཁུངས་སོ་སོ་ལ་འབེལ་པ་ཞུས་ནས་དེའྱི་ནང་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་དྲྱིས་པར།

ཁོང་རྣམ་པ་ཁུངས་སོ་སོ་ལ་མཚན་གནས་བཞེས་སོལ་མ་འདྲ་བ་ཡོད་དུས་བཞེས་ཀྱི་མྱིན་གསུངས་སོང་ཟེར། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་བ་གནང་སའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ངག་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་གནང་ཡོད་དམ་ཡང་ན་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབེལ་པ་གནང་ཡོད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་ན་དེ་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དང་། སྱིར་བཏང་གྱི་དགོངས་

ཚུལ་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཆོས་སྡེ་ཁག་གྱི་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་པའྱི་འཚོ་བ་དང་འཕོད་བསྟེན་སོར་ལ་
ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་ནས་དེ་ དང་འཕོས ་ནས་གསུངས་སོང་དེ་དངོས ་གནས་གལ་
གནད་ཆེན་པོ་དང་། བར་ལམ་ནས་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ནས། བཀའ་སོན་ཕེབས། ཆེས་མཐོའ་ི ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། སྙན་ཐོ་ཕུལ། བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་བྱུང་པ་རེད། དེའྱི་ནང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་དེའྱི་
ནང་ནས་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་ལ་སོགས་པ་ནམ་རྒྱུན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད།

དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་རྒྱས་པོ་ཞུས་ན་དེ་རྱིང་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཆོས་ཚོགས་སབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། བཀའ་བསྡུར་
ནན་པོ་བྱུང་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ། དགེ་འདུན་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྱི་འཕོད་བསྟེན་སོར་གྱི་
གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཞོར་ལ་གནང་ཕོགས་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འཕོད་བསྟེན་ཟུང་

འབེལ་བྱས་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་གོས་ཆོད་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཆོད་དེ་ལག་ལེན་ཡོང་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་
སོན་རྱིས་ནང་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་འཕོད་བསྟེན་སོར་ལ་ལས་འཆར་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང་། ཆོས་རྱིག་ནས་འཕོད་བསྟེན་

དང་འབེལ་བ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་བུ་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དེ་དག་གལ་ཆེན་ཡྱིན་ཙང་། དེ་བཀའ་གནང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་དགོས་དོན་དེ་བྱས་ནས། ལས་འཆར་ག་རེ་ག་རེ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་

བསྡུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ནས་དགོན་སྡེ་སོ་སོར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། དགོན་སྡེའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་
ཡོད་པ་རེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱས་ནས་ཞུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སབས་སབས་སུ་སྱི་སྙོམ་འདྲ་བྱེད་དགོས་དུས། དགོས་ས་དེ་ལ་
དེ་ཙམ་མ་ཕན་པ་འདྲ་པོ། དེ་ཙམ་གནང་མྱི་དགོས་ས་ཚོར་ཕར་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསར་ཞྱིབ་བྱས་

ནས་དངོས་གནས་འཛིན་སོང་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་འདུག་དབྱེ་འབྱེད་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་འདུག

དེ་ཚོ་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས་དམ་དོན་ཞུ་ཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོར་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་དེ་ཚོ་ཡར་ལ་བསེབས་ཡོང་ནས་མར་ལ་བགོས་བཤའ་བརྒྱབ་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ཡར་ཞུ་བསྐུལ་བྱུང་ན་
དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་། མ་དངུལ་འདྲ་ཐབས་ཤེས་གནང་། དེའྱི་ཐོག་རྒྱུན་འདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཚར་

དུས་རྒྱུན་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་ལ་སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་དུས། ཁ་ཤས་ཡར་ཞུས་པ་དེ་གསལ་པོ་ཡོད་
པ་རེད། སྣོན་སྟངས་དེ་དུས་ཚོད་དང་མཐུན་པ་གང་འདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་བསམ་ཤེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིག་གནས་ཟློས་གར་ལ་གཅེས་སོང་དགོས་པ་དེ་དངོས་གནས་རེད། བཀའ་གནང་བ་དེ་ག་རང་རེད། ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ས་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་དེ་ག་རང་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་ངོ་བོ་རྱིགས་གཞུང་
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དེ་དག་ལ་ཞབས་ཞུ་རླབས་ཆེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་མཚམས་ང་རང་ཚོས་གཏམ་བཤད་སོགས་པ་ག་ཚོད་བྱས་པ་ལས་

ཁོང་ཚོས་འཁབ་སྟོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི་སྟོང་ཕག་མང་པོའ་ི ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ། ཤ་ཚ་དེ་འདྲ་བསེབས་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚོ་
སོན་མ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་ལ་དེ་འདྲའྱི་ཉམས་མོང་བྱུང་མོང་། བྱས་ཙང་ལྟ་སོང་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཏོག་ཙམ་སྟབས་ལེགས་པ་ཁ་

ཐུག་ལ་འཁེལ་ཡོད་དུས། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་
རེད། དེ་རྱིང་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གལ་ཆེ་ཤོས ་ཤྱིག ་ཕ་གྱིའྱི་ཚོགས་ཁང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་

གཅྱིག་བྱེད་བསྡད་དུས། ཚོགས་ཁང་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཟློས་གར་གྱི་ཚོགས་ཁང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ལྡན་པ། གལ་ཏེ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། འབེལ་ཡོད་ཀྱི་སྱིན་བདག་བ་ཆེན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་ཞྱིག་བཟོས་རྒྱུ། ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་བཞེངས་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་རོག ས་རམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག ་ནས། ཆོས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་རོགས་རམ་ཞུས་དགོས་པའྱི་དངུལ་གྱི་རྱིས་གཞྱི་འདྱི་འཁབ་སྟོན་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་བུ་དང་བུ་མོ་ཡོད་དུས།
དེའྱི་ནང་ནས་བུ་མོའ་ི ཉལ་ཁང་འདྱི་གསར་རྒྱག་གྱི་ཐད་ལ་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་བང་བསྱིགས་ཡོད་པ་དང། ཕྱིའྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཆེད་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ནང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་བསྡད་མྱིན་དེ་དག་སྱིག་འཛུགས་

དང་སོབ་གཉེར་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་སྱིག་གཞྱི་འོག་ལ་སྱིག་གཞྱི། དེའྱི་ནང་ནས་ནང་ཁྱིམས་དེ་འདྲ་

བཟོས་ནས་ག་ཚོད་ཕན་ཐོགས་པ་རྣམས་བསྡད་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་དམ་པོ་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་གྱི་སོབ་གསོའ་ིདགོས་མཁོ་
དང་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུ། ཁོང་ཚོ་ཕར་ལ་བསྡད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་གྱི་རང་
བཞྱིན་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བར་ལམ་ནས་ཟློས་གར་གྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་

ཤོར་ཕྱིན་མྱིན་དེ་འདྲ་གཟྱིགས་ཚུལ་བྱུང་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་དག་གྱི་སྟེང་ལ་ད་ལྟ་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་དེའྱི་ཐོག་
ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་མཐོང་ཐོས་མ་བྱུང་སྟེ། དེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གང་འདྲ་ཆགས་མྱིན་གྱི་སྟེང་ལ་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དེ་ས་བཞྱིན་རེད། དཔེ་ཁྱིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་འཕོད་བསྟེན་འཐུས་

ཤོར་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་བཞྱིན་ཡྱིན། སོན་མ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་
བསྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་
པ་རེད་སྙམ། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་

བཀའ་འདྲྱི་དང་སགས། འགེལ་བཤད་གནང་བ་དེ་རང་རེད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན་ཁྱབ་སེལ་ལས་ས་པོ་འགོ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གྲྭ་ཚང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྟེང་ནས་དེ་འགོས་ཉེན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་དག་
རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཟས་བཅུད། སོད་ལམ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སོན་མ་དང་མ་
འདྲ་བའྱི་མཁས་ལས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་གང་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་མྱིན། འཆར་གཞྱི་དེ་དགོན་སྡེ་ཁག་སོ་སོའ་ི

ནང་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་རེ་འཆར་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་ཆོས་སྡེའྱི་ནང་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་སབས། ངོ་
སྤྲོད་དང་སོབ་གསོ་འགེལ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་སྱིད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་དེ་དག་གཉྱིས་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དགེ་བཤེས་མ་ལ་དགེ་བཤེས་ཟེར་བའྱི་ལག་འཁྱེར་གྱི་མཚན་གནས་དེའྱི་མྱིང་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་སོལ་བྱས་ན་དགེ་

བཤེས ་རང་བཞག་ནས། ཐ་སྙད་འདྱི་རང་སོལ ་བཞག་པར་མ་འགྱིག ་པར་དགེ་བཤེས ་མ་གསུངས་དགོས ་པ་གང་ཡྱིན་ནམ་

གསུངས་པ་རེད། འདྱི་སྱིར་བཏང་རྱིག་གནས་ཀྱི་བཀའ་འདྲྱིའྱི་རྣམ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་མཚམས་རེར་བར་དང་ཐ་

སྙད་དང་། ཕོ་མོ་དེ་འདྲའྱི་དབྱེ་འབྱེད་དེ་དག་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཏོག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གཉྱིས་ནས་
བུད་མེད་ཀྱི་ཚོར་སྣང་འདྱི་སེབས་པའྱི་རེས་སུ་གང་སར་ཐ་སྙད་འདྱི་ཕོ་རྐྱང་པར་གོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག དོན་ལ་
སྟོན་སབས་ཕོ་གཅྱིག་པུར་བཏགས་མེད་ནའང་འདྱི་ཕོ་རང་ལ་གོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་ཚོར་སྣང་འདྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ཡོངས་
གཞྱིར་བཞགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ནང་ལ་མཁན་པོ་ལ་ཡང་མཁན་མོ་ཟེར་རྒྱུ་

ཡོད་པ་རེད། སོབ་དཔོན་མ་ཟེར་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ཕོ་མོའ་ི རྟགས་རྒྱབ་སོལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སོལ་འདྱི་ཡོད་སབས་འདྱི་
མཁས་པའྱི་མྱིང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག ་ལ། དགེ་བཤེས་མ་ཞེས ་པ་འདྱི་ལའང་མ་འགྱིག་བ་མེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་
ལགས་ཤེ་ན་དགེ་བཤེས་ཟེར་དུས་ཕོ་མོ་གཉྱིས་མྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་དང་དེའྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ཕོ་ལ་གོ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁའྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་ཡོད་སྟབས་འདྱི་དེ་ལས་ཁྱད་ཆོས་དང་ཕན་ཐོགས་ཞྱིག་མེད་དམ་སྙམ།

དེ་ནས་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ི ནང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་འདྱི་ནང་ལ་ཇྱི་ཙམ་སོང་ཡོད་ཟེར་ན། དེར་གསལ་བཤད་རོབ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་རྱིས་ཁ་ངོ་མ་དེའྱི་ནང་
འགོ་གོན་ཁག་ཅྱིག་ད་ལྟའང་གསལ་པོ་མ་སེབས་པར་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བྱ་རྒྱུར་སྒུག་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཁའྱི་ནང་ལ་འབོར་ཆེན་པོ་འཛུལ་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་དངུལ་གྱི་སྱིག་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་སྱིན་བདག་དེ་དག་གྱི་

ཐོག་ནས་དངུལ་དེ་དག་ད་ལོའ་ི ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་དམ་པོ་བྱས་པ་རེད། དངུལ་ཁང་རང་བརྒྱུད་དེ་གཏོང་རྒྱུ་རང་མ་

གཏོགས། དེ་བྱས་ཡོང་སབས་འདྱི་དངུལ་ཁང་ལེན་ཆོག་ས་དེ་དངུལ་ཁང་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་མེད་པ་དང་དེབ་བསེལ་དང་
ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་ཆོག་པའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་དེ་རང་གྱིས་སྤྲད་དེ་ཚང་མ་དེའྱི་ནང་གཏོང་བཞྱིན་པ་

རེད། གཏོང་སབས་འབྱོར་རྒྱུ་དེ་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ནས་འབྱོར་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ཙམ་ལས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་འགོ་གོན་འདྱི་ཞུས་པ་དེ་འདྲ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགོ་གོན་ངོ་མ་ངོ་སོང་གང་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་
དུས་དབང་གྱི་ཉྱིན་མཐའ་མར་གསལ་བསགས་ཞུས་པ་བཞྱིན་དེའྱི་ཡས་མས་རང་ལ་བསྡད་ཀྱི་རེད། འབྱུང་སོང་གཉྱིས་ཀ་འབུམ་

གསུམ་སྟོང་ལྷག་ 30 Crore ཙམ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་འགོ་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་བསྡོམས་མ་ཐུབ་པར་ལུས་འདུག སོང་ཙང་
དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས་གཞན་བཏོན་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དག་རེས་སུ་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རེད།

བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས ་དམྱིགས་བསལ་རྱིས ་འགོའ་ི འོག་ལ་ལྷ་མོའ་ི ཚོག ས་པ་ཟེར་བ་འདྱི། ལྷ་མོའ་ི

ཚོགས་པ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་སང་ངས་བདུན་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། བལ་ཡུལ་དང་འདྱི་དག་ཡོངས་རོགས་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ལྷ་
མོའ་ི ཚོགས་པ་རང་། ལྷ་མོ་འཁབ་སྟོན་ཡྱིན་མཁན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་འདྱི་དག་

ཟུར་དུ་འཛོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པ་རང་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས། ལྷོ་ཕོགས་ཡྱིན་ན་མོན་གོ། སྦེལ་ཀོབ། ཀོ་ལྱི་གལ། དེ་
ནས་དབུས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་གསུམ་ཀ་དང་། སྦན་ད་ར། མན་སར། ཨོ་རྱི་ས། དེ་གསུམ་དང་། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནས་ཤར་ཁུམ་
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བུ། བལ་ཡུལ་ཀཐ་མན་གྲུ། གསར་པ་ཞུགས་མཁན་སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ། གང་ལྟར་ཁྱོན་བསྡོམས་པའྱི་ལྷ་མོའ་ི ཚོགས་པ་བཅུ་
ཡོད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནང་སོ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ལོ་རེར་བོད་ཀྱི་ཟློ་གར་ཚོགས་པས་འགན་གཙོ་བོ་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ཞོ་སྟོན་འཁབ་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ས་ཆ་མྱི་འདྲ་སར་འཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་དེར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཁབ་གཞུང་དེ་དག་བགོ་ཤ་རྒྱབ་སྟེ་དེ་བྱེད་

རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་དེའྱི་ནང་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་ལགས་ཞེ་ན་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་རང་མ་ཡྱིན་
པར་ལྷ་མོ་དང་འདྲ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་སྦྱིར་ནང་ལ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
དེ་དག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པ་ལྟར་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། སྣེ་སེལ་དེ་ལས་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་རོགས་སོར་ཞྱིག་ཕུལ་
གྱི་ཡོད། དེ་གཉྱིས་ཀ་སྦྱིར་ལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་སྙད་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་བདེན་པ་རང་རེད ། སོན་མ་

བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མའྱི་སབས་སུའང་གྲྭ་པ་དང་ཉམ་ཐག་ཟེར་བ་ཡོང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་དང་དུ་བངས་ནས་བོས་བཏང་པ་
ཞྱིག་རེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ཡོད་པ་དེ། རྒན་གཅོང་དང་ནད་གཅོང་སོགས་ཀྱི་

རྐྱེན་པས་འཚོ་བ་ཁ་ཐོར་བྱས་ཏེ་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོར་མོ་བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱ་ཞྱིག་འཚོ་སྣོན་
ཕུལ་ས་དེ་འདྲ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་ལས་ཁུངས་ཁ་ཁ་སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་ཞུ་འདོད་ཀང་འགོ་མ་ཐུབ་མཁན་གྱི་གས་རྣམས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་
ས་ཆ་མྱི་འདྲ་བ་མྱི་འདྲ་བ་ལ་བསྙེན་མཚམས་དང་ཁ་འདོན་དགེ་སོར་གནང་ནས་ཁུ་སྱིམ་པོར་བཞུགས་མཁན་དང་། ཁག་ཅྱིག་
གཅོང་ནད་ན་མཁན་དེ་ཚོ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༢༠༡༣ ལོར་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཀང་གནང་ཡོད། དེ་ཚོ་ལ་ཉམ་
ཐག་རང་མ་ཞུ་བ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུ་རྐྱེན་ཞྱིག་གམ། གང་ལྟར་འཚོ་བ་སོ་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་བཞུགས་མཁན་དེ་ཚོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཤར་ཁུམ་བུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་བདེན་པ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གུ་རུའྱི་ལྷ་ཁང་གྱི་སོར་ལ། སྱིར་དཀོན་

གཉེར་ཚོ་ལ་སྱིར་བཏང་ནས་ཕོགས་དོད་འདྲ་པོ་འཚོ་སྣོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལའང་སར་ཆ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་

གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ཁག་ལྔ་དེ་ཐོག་མ་ནས་བོད་གཞུང་རང་གྱིས་བཞེངས་པ་དང་། ལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས་ས་དེ་འདྲ་རེད། དེའྱི་དཀོན་གཉེར་
དེ་ཚོར་དཀོན་གཉེར་གཞན་ལྟར་ད་ལན་དེ་བཞྱིན་སར་ཆ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོ་བདག་དཀོན་གཉེར་བགེས་སོང་

རང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སར་ཆ་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དགོས་མཁོ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་ཏེ་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དགེ་བཤེས་མའྱི་སོར་དེ་གོང་དུ་ཆོས་རྱིགབཀའ་བོན་གྱིས་ལན་བཏབ་པ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ལ་སད་ཆ་

དྲྱིས་པ་ཞེས་པ་དེ། གོང་མ་གོང་མའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་དུས། སོ་སོས་སོ་སོ་ལ་འདྲྱི་བར་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ས་མ་རེད། རྐང་དེ་ཆོས་
ཚོགས་སབས་སུ་དེའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས་དེ་འདྲ་བྱས་ཏེ་མར་ཕེབས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སབས་སུ་

བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་སབས་རེད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་སོ་སོ་ལ་ཕུལ་མྱིན་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཕལ་ཆེར་ཕུལ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།
དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ། ཟློས་གར་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག ཟུར་འཛར་ ༣ པའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡ པོ་དེར་
ཟློས་གར་ཚོགས་པར་རོགས་སོར་ས་ཡ་གཅྱིག་ཅེས་འཁོད་འདུག ཚིག་གྱི་ལོ་མས་མ་བསྱིབས་ཤྱིང་གསུངས་པ་ལྟར། (དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཟུར་བཀོལ་མ་རེད་དམ། ཟུར་བཀོལ་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ཟུར་བཀོལ་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་འདྲ། ཟུར་འཛར་འདྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།) ལགས་སོ། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་འདྱི་ཟློས་གར་གྱི་ཐོག་
ལ་བསམ་ཚུལ་དང་བཀའ་འདྲྱི་རེད། དེ་ནས་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་དྲན་བྱུང། གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་རེས་གཟའ་སེན་

པའྱི་དགོང་མོར་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ནས་ཆོས་རེ་ས་ས་པན་ཊྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་འབེལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟོན་ཆེད་དུ་འབོད་གནང་བ་རེད། སབས་དེར་ང་རང་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང། གཏམ་བརོད་ཀྱི་
ལེ་ཚན་དེ་མར་འཁབ་སྟོན་གནང་བའྱི་སབས་དེར་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང། ཁ་སང་ང་ཚོ་འདྱིར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་

འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། གོག་བརན་འཁབ་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་འགྱུར་དེ་ངེས་པར་དུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་གསུངས་སོང། དེ་དེ་
བཞྱིན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ TTV ཡྱི་གསར་འགྱུར་སྙན་སོན་གནང་མཁན་
གྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་འཁོལ་བ་རེད།

སོང་ཙང་ཟློས་གར་དེའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཉམས་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཁབ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པ་

ཡྱིན་ན། ཡང་མྱི་མང་མང་ཚོགས་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང། ང་ཚོའྱི་རྱིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའྱི་ནང་ནས་སྙན་ངག་གྱི་

ནང་ལ་ཉམས་བརྒྱད་དམ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་བརྒྱད་ཅེས་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དེའྱི་ཚིགས་བཅད་གཞྱི་
བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དགའ་དང་དགོད་བོ་མ་ངན་དང་།། ཁོ་དང་སྤྲོ་བ་དེ་བཞྱིན་འཇྱིགས།། སྐྱུག་བོ་ངོ་མཚར་ཞེས་པ་རྣམས།།

གནས་བྱེད་འགྱུར་བར་རབ་ཏུ་གགས།། ཞེས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་བརྒྱད་ཅེས། འགེལ་བཤད་རྒྱབ་སོལ་གཅྱིག་ཡོང་
བཞྱིན་པ་རེད། སོང་ཙང་ཁ་སང་ཆོས་རེ་ས་ས་པན་ཊྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱི་རྣམ་ཐར་འཁབ་སྟོན་སབས་སུ་འཁབ་

སྟོན་གནང་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་རེད། དེ་བཞྱིན་འཁབ་སྟོན་སབས་ཀྱི་ལེ་ཚན་འགེལ་བརོད་པ་རེད། དེའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ང་རང་གྱི་བོ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཟུག་པོ། ཧ་ཅང་གྱི་སོང་བརར་ཡག་པོ་གནང་འདུག་བསམ་པའྱི་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།

སོང་ཙང་འདྱི་ཟློས་གར་གྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟློས་གར་གྱི་འཁབ་སྟོན་པ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། ཧ་
ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་། དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་ན་དྲན་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སབས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་

ཚུལ་གཅྱིག་ལ་ཟློས་གར་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་འདོད་བོ་
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ཚིམ་པ་རང་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་བྱུང། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་མེ་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་གོ་སབས་
འདྱི་འཛིན་ནས་གལ་སྱིད་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གཅྱིག་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་
ཞྱིག་འབོད་སྐུལ་དང་། གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཆོས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་འཁོལ ་གྱི་བགོ་གེང་དེའྱི་ཐོག ་ལ་འཛུལ་
བཞུགས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་འདྲྱིའམ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོ་མཁྱེན་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། རྱིག་གནས་ཅེས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ངོམ་རྱིན་ཆོག་པ་དེ། སྲུང་སོབ་དང་དར་སེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཐོག ་ལ་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་སད་ཆ་བཤད་དགོས ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ངའྱི་མཐོང་སྣང་གཞྱིར་བཟུང་། ད་བར་རྱིག ་
གཞུང་སྲུང་སོབ་གནང་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་།

དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཐབ་རོད་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་བལྟས་ན།

དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམ་པས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང། སད་འབོད་བྱས་ནའང་ཐོག་མ་དང་སོན་ལ་འགོ་མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་རེད།
དེས་མ་ཟད་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་ནང་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ཁོང་རྣམ་པ་རེད། ད་དུང་སྐུ་ལུས་མེར་མཆོད་འབུལ་མཁན་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་
ཁོང་རྣམ་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ངའྱི་ངོས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོར་
བརྱི་བཞྱིན་ཡོད།

ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེ་ཤོས་ནྱི། དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མའྱི་གངས་འབོར་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་

པའྱི་སོར་ལ་གེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་སེབས་ཡོང་དུས་ཚང་མས་བུད་མེད་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་སེས་རྒྱུ་ལས་ཐབས་

ལམ་གཞན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ལས་ས་པོའ་ིངང་ནས་བཤད་མཁན་ཡང་མང་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ལ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་དང་བཅུ་

ག་ཚོད་སེས་པ་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་གཏོང་འདོད་མེད་ན་ག་རེ་ཕན་གྱི་རེད་དམ། ཁོང་ཚོའྱི་ཕྲུ་
གུ་དགོན ་སྡེ་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུར་གང་འདྲ་བཟོས ་དགོས ་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག ་ལ་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་དམྱིགས་བསལ་ག་རེ་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ག་རེ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་འདོད་བྱུང་།

དཔེར་ན། ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་ག་ཚོད་གཏོང་དགོས་

ཀང་ག་སྱིག་ཡོད་ཅེས་སོབ་གྲྭ་ཡག་ཤོས་དང་རེ་ཕུད་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་
ཁོང་རང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ག་རེ་བྱ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་
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ལས་གལ་ཆེ་བ་སབས་སུ་བབ་པའྱི་དགེ་འདུན་དང་བཙུན་མ་ཡོད་པ་རྣམ་པར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་ག་རེ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་

འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན། འཚོ་སྣོན་དང་སོན་ཡོན་དེ་ཚོ་རོགས་སོར་ལ་མྱིག་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕོན་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་
འདྲ་བའྱི་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ག་རེ་བསྐྲུན་ནས་ཁོར་ཡུག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐད་ལ་ཆོས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་མོང་ཡོད་དམ། ངས་དེའྱི་སོར་ཤེས་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས། བར་ལམ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་ས་པཎ་གྱི་
རྣམ་ཐར་འཁབ་སྟོན་ཞུས་པ་དེ་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡག་པོ་བྱུང་ནས་བསྟོད་བསགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏོར་གནང་བ་དེ་ལ་ངས་བོད་ཀྱི་

ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གོང་དུ་རག་ཙམ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྐུ་ངལ་རྱིགས་གཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་
རྐྱེན་དེ་དག་ནམ་རྒྱུན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཨ་མ་འདྱི་དག་ལ་བསར་ཞྱིབ ་དང་སར་ཆ་ག་དུས་བྱུང་བ་ཡྱིན ་ནའང་།

འཕལ་དུ་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡར་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ཏེ་དེར་སར་ཆ་ཞུས་ཤྱིང་། དེའྱི་འགོ་
ལུགས་ནྱི་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཙམ་གྱི་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འགོ་གྱི་མ་རེད་སྙམ། འོན་ཏེ་དེང་སང་
ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གང་ཡྱིན་རུང་མ་འདང་བའྱི་ཆ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་གསོལ་ཕོགས་དང་
འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་བྱུང་བ། ཡར་ཟློས་གར་ལ་ཞུགས་མཁན་ཉུང་ཉུང་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་
སྟངས་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ཟློས་གར་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་
ཆོག ་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། ཕྱིའྱི་མཐུན་རྐྱེན ་དེ་དག་ཏོག ་ཙམ་བཟང་དུ་བཏང་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་འདྲ་ཡོད་ན་ངེས ་པར་དུ་
དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་རེད། དེར་བསམ་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གྲྭ་བཙུན་ཚོ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་མདུན་བསོད་བྱེད་ནུས་པའྱི་

སོར་གསུངས་བྱུང་། འདྱི་དངོས་གནས་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་དེ་ཡྱིན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད། སོ་སོ་ཧྲང་ཧྲང་ཡྱིན་
པ་དང་དེ་ཙམ་གྱི་ལྟ་ས་བརྟེན་ས་གང་ཡང་མེད་སྟབས་བསམ་བོའ་ི འཁྱེར་ཕོགས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་དེ་དག་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་བསགས་བརོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསར་འཇུག་ཞུ་སྟངས་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ང་ཡང་དེའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཆེན་པོ་འདྲ་བྱུང། ཁ་སང་མ་གྱིར་༸སྐུ་མདུན་དབུ་

བཞུགས་ཀྱི་མཛད་སོ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལམ་ཞུས་དགོས་མེད་ན་སྙམ་ཀང་བརྐུམས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན། དེ་རྟེན་འབེལ་དང་
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བཀྲྱིས་དེ་འདྲ་བསམ་པའྱི་ཐོག ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་སྡེ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་ཆ་ནས་སོན་མ་དང་བསྡུར་བ་
ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ནང་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བྱེད་

མཁན་རྒན་པ་དེ་ཚོ་སོ་སོ་ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་དུ་བཞུགས་གཏན་འཇགས་ཏེ་བྱ་བ་དེ་བྱེད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡར་རྒྱུན་མཐུད་ནས་
གསར་པ་ཡོང་མཁན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཆགས་ཏེ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་བོད་དུ་དར་བའྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ་ར་ཆེ་འདྱི་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་
རྱིག ས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སོན་མ་ནས་ཕེ་མེད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟའང་མེད་པའྱི་ཐོག ་ནས་ད་ལྟ་དགོན ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་མང་པོ་ཞྱིག ་གྱི་གྲྭ་རྒྱུན་
གསར་པ་ཡར་སེབ ས་ཡོང་མཁན་འདྱི་དག་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་སོག ས་པ་དེ་འདྲའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་མྱི་

རྱིགས་རྐྱང་པ་འདྲ་ཞྱིག བརྒྱ་ཆའྱི་ཆ་ནས་ཕལ་ཆེར་མང་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རྒྱུན་འདྲ་ཞྱིག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་མང་པོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དེང་སང་གྱི་ཐབས་བྱུས་དེ་འདྲ་གང་དང་གང་ཡོད་ན་མ་

གཏོགས། སོན་མ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕན་ཡོན་དེ་དག་གོ་བདེ་པོ་དང་སེམས་ལ་འཇུག་པོའ་ི ཐོག་ནས་མར་གསུང་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངའྱི་བསམ་པར་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་གྲྭ་པ་བྱས་ཚར་བ་རྐྱང་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ཡག་པོ་ཆགས་པ་
ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག གཞན་ཕྱི་ལ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭའྱི་སབས་སུ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དགེ་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་

དགེ་རྒན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕན་ཡོན་དང་སོ་སོར་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཡོན། བསྟན་
པ་སྱི་ལ་ཕན་ཡོན་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་ག་ལེར་ག་ལེར་སེམས་ནང་ལ་གོས་ཞྱིག་དང་ཚོར་བ་འདྲ་ཞྱིག་སེབས་ཏེ་དེ་ཤར་

དགོས་པ་རེད། དེ་མ་ཤར་བར་དུ་ང་ཚོས་དེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རང་དང་བརྒལ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་
ཟེར་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་ལོའ་ི ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སབས་དེར་ཏོག་ཙམ་བསམ་བོ་གཏོང་ཐུབ་མཁན་གྱི་ལོ་བདུན་

བར་དུ་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཏོག་ཙམ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ི བཅོས་མྱིན་གྱི་འདོད་པ་

དང་། ཆ་རྐྱེན་གཞན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ནྱི་ཕ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ། དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་
ཙང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཕ་མས་བསྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། སོ་སོའ་ི སེམས་ནང་གཅྱིག་སེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་
ཡོངས་ལ་ང་ཚོ་ཕྱིར་ལོགས་སུ་སེབས་ནས་ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་དང་འདྱི་དག་གྱི་
ལུགས་སོལ་དེ་གཅྱིག་འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་མྱིན་ང་ཚོས་སོན་མ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སབས་དང་དེང་སང་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་ཕལ་ཆེར་ཁྱད་པར་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐབས་བྱུས་གཞན་ནྱི་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་རང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད་ནའང་ཆོས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ཅྱི་ཞྱིག་སོབ་གཉེར་བྱས་རུང་དེ་སོན་མ་ནས་གྲྭ་བཙུན་གཉྱིས་གཅྱིག་པུས་སོབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་རེད་
ཟེར་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག ་གང་དུའང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ ་གཅྱིག ་གྱི་ཐོག ་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག ་
ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུའྱི་བཅུད་དེ་དག་ནྱི་ཁྱྱིམ་པ་ཕོ་མོ་ཚོས་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག སོང་ཙང་སོབ་གཉེར་ཁང་མང་པོའ་ི འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁྱྱིམ་པ་ཕོ་མོ་ཕྱི་ནང་ཁྱད་མེད་ཐོག་ནས་མང་པོས་འགྱིམ་བཞྱིན་པ་

རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བསྟན་པ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དེ་འཛིན་སོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མ་
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གཏོགས། དེ་ཡྱིན་གྱི་རེད། བསྟན་པའྱི་ཨ་མ་འདྲ་པོ་དེ་གནས་དང་མ་གནས་དེ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་

སྟབས། བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་གྲྭ་བཙུན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་མ་ཆད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་དགོས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། དེ་དག་
ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་དགོས་པ་འདུག རེས་མ་ཆོས་ཚོགས་རེད། དེ་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆེན་རྣམ་
པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་བཀལ་སོབ་དགོངས་སོར་ཞུས་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སོབ་ཡོན་འཚོ་སྣོན་ད་ལྟ་གནང་བཞྱིན་པ་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དེ་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་

བྱེད་ཆོག་པ་རེད་དེ། དེ་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བོ་དང་གཞན་ཕན་གྱི་གོམས་གཤྱིས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་

འདྲ་ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དགག་བྱ་འདྲ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འཕད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས།
ཆོས་ཀྱི་སོབ་སོང་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་རྣལ་མ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱིའྱི་འཚོ་བ་དེ་དག་འགྱིག་ཚོད་འགྱིག་ཚོད་ཀྱིས་

ཆོག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་སོང་ལ་མངགས་པའྱི་ཆོས་བཞྱི་ཟེར་བ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་རུང་འགྱིག་ཚོད་རང་གྱི་

ཐོག་ནས་ཤུགས་སྱིལ་ས་དེ་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྱིལ་ཏེ་དཀའ་བ་སད། སེམས་ནང་གྱི་ཤུགས་བརྒྱབ་ས་དེ་གཅྱིག་ལ་ཤུགས་
བརྒྱབ་ན་མ་གཏོགས་མཐུན་རྐྱེན་དེས་བཟང་པོ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ནང་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སོབ་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་བར་ཆད་

ལའང་འགོ་མྱི་སྱིད་པ་དེ་འདྲ་མེད་དུས། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་རན་པོ་དང་འཚམས་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། མཐུན་རྐྱེན་སོར་གྲུབ་ཐུབ་པ་དེའྱི་ཐད་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སོར་དགོས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་
དགོས་པ་དང་། དེ་ཚོར་ག་རེ་ཡོད་མེད་སབས་ཐོག་སོ་སོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེ་ཡན་བཅད་ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོའ་ི ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དང་ལན་འདེབས། གསལ་བཤད་བཅས་

ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་དེ་ ཧྱིན་སོར་ ༧༧,༣༠,༠༠༠ རེད་འདུག འདྱི་སྱི་མོས་
ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་ན་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་
ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་འདྱི་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་དེ། ཧྱིན་སོར་ ༤༦,༣༢༩,༧༥༡ རེད་འདུག
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༤༦,༣༢༩,༧༥༡ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་
ལ་དགག་བྱ། དྲྱི་བ་ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ ༡་༤ཏ་པ། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སོབ་དེབ་ཅེས་པ་སྱིག་
སོར་བྱས་པ་དེའྱི་ཐད་ལ་ཚོར་སྣང་དང་འབེལ་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གཞྱི་ར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་འབྱུང་སྙྱིང་བསྡུས་བཞུགས་སོ་ཞེས་པའྱི་

དེབ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དཔར་བསྐྲུན་གནང་འདུག འདྱིའྱི་སོན་གེང་ཚར་གཅྱིག་བཀླག་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ལ་གཞུང་འབེལ་
ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཆོས་འབྱུང་གོ་སྱིག་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་སོ་སོར་ཚུར་བཏང་བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཤྱིག་གསུངས་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་འདྲ་གནང་ཡོད་པར་མཚན་མར་འཛིན་ཐུབ་ས་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཆོས་འབྱུང་ཞེས་པར་གཞྱི་རའྱི་

ཆ་ནས་དབྱེ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ཆོས་འབྱུང་ལ་སྱི་བཤད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དང་བྱེ་བག་གྱི་ཆོས་འབྱུང་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད།
ཡྱིན་ནའང་སབས་སུ་བབ་པ་འདྱི་བྱེ་བག་རྱི་བོ་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་ཆོས ་ལུགས་གང་འདྲ་དར་མྱིན་དང་ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དར་ཚུལ་གྱི་ཆོས་འབྱུང་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་རེད། འདྱི་གཞུང་འབེལ་གྱིས་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཚན་ལ་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དང་དེས་དམྱིགས་བསལ་འབུར་དུ་
བཏོན་པའྱི་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ལ། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཙོ་འདོན་བྱས་ནས་བཤད་དགོས་པ་
དང་།

གསང་བ་སགས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་མཚམས་དང་ལྟ་སོམ། གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ། གཙོ་འདོན་

བྱས་ཏེ་བཤད་དགོས་པ་དང། དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཆོས་བརྒྱུད་གང་དང་གང་གྱི་སོལ་བཏོད་པ་པོ་དང་སོབ་མའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ།

དེ་བཞྱིན་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གང་ཡྱིན་རུང་འབུར་དུ་བཏོན་པ་འདོན་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཧ་
ལམ་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་རོམ་པ་པོའམ་མཁས་གྲུབ་ཁོང་

རྣམ་པ་ཚོ་དེ་ཙམ་ཤེས ་ཀྱི་མེད་ནའང་། ཁོང་རྣམ་པས་བརམས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀློག ་ཡོང་དུས། ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཡྱིན་པ་
གསལ་པོར་ཤེས་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་སོ་སོའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བར་དང་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་

ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་རོམ་པ་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་མང་པོ་ཞྱིག་བཀླགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རོམ་པ་པོ་སུ་ཡྱིན་གྱིས་ཆོས་

བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིབར་ཆད་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་བསེས་ཏེ་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའང་མྱི་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་འདུག ཁྱད་པར་དུ་
དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བར་དང་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕན་ཚུན་འདྲེས་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། དེའྱི་ནང་
ནས་ཀང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིདམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་རལ་འདོན་བྱེད་མཁན་གྱི་བ་མ་དེ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཙམ་རྒྱས་པོ་མེད་
པ། དེ་ཙམ་ར་ཆེན་མྱིན་པའྱི་བ་མ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པོ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ། ཡྱིག་ཆ་ར་འཛིན་བྱེད་སའང་དམྱིགས་བསལ་མྱི་
འདུག ཆོས་འབྱུང་ནང་དུ་བར་དང་ཐ་སྙད་དམྱིགས་བསལ་དགོས་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའྱི་འཛིན་མཚམས་དེ་དག་ཀང་
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གསལ་པོ་དགོས་ས་རེད་དྲན་སོང་ཡང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་ཚོ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགེམས་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
སོབ ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ ་ཚན་ནང་ལའང་འཇོག ་གྱི་ཡོད ་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་ལ་ངེས ་པར་དུ་ར་སའྱི་ཁོར ་ཡུག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་

མཁས་པ་རེད་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོས་གོ་བསྡུར་དང་རོམ་སྱིག་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན་པར། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་
ཁོང་ཚོ་ཚུར་གདན་དྲངས་ནས་ཐུན་མོང་གྱིས ་ཁས་ལེན་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ི ནང་དུ་

མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ལོ་ཚིགས་དང་འཁྲུངས་ཡུལ་རེ་འགའ་ལ་མཁས་པ་སོ་སོས་བཞེད་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོངས་གགས་སུ་ཚད་མ་བཟུང་ས་དེ་ཚོ་གཞྱི་བཞག་བྱས་ཏེ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབེལ་གྱི་

དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པ་ལ་ཚད་མར་བཟུང་ཆོག་པ། སོབ་ཚན་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། རེས་ཀྱི་སོབ་མ་ཟེར་ནའང་རེད། མ་
འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་འཐེན་འཁྱེར་མེད་པ་ཡག་པོ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་བརྒྱུད་བྱེ་བག་
རལ་འདོན་བྱས་ནས་བཤད་ཅྱིང་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་རྣམས་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་ལའང་ཆོས ་

ལུགས་ཀྱི་འཐེན་འཁྱེར་དང་ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་འཁྱེར་ཡོང་སྡོད་སའྱི་གཞྱི་རའང་འདྱི་དང་། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་

སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་སོན་མའང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ད་ལྟའང་དེབ་འདྱི་ཀློག ་སབས་དེ་ག་རང་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའྱི་ནང་གཅྱིག་གྱུར་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་དང་འབེལ་ནས་རྱིས་འགོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཞེས་པ་དེའྱི་ཐད་ལ་ཚོར་སྣང་ཁྱད་

མཚར་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སོན་མ་གཞུང་འབེལ་གྱིས་ཁྱབ་བསགས་བྱས་ཏེ་གཞུང་འབེལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སུ་

དང་སུ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཆོས་ལུགས་ཁག་གསལ་བསགས་གནང་བ་རེད། ལོ་སོན་མ་ང་བལ་ཡུལ་ལ་བསྡད་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་
ང་རང་གྱིས་སོབ་སོང་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ནའང་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་འདོད་པ་དང་འདུན་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་

དུས་ཆེད་དུ་བལ་ཡུལ་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ཏེ་ང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ནང་ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་འགྱིག ་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་གསུངས་སོང་། ང་འདྱིར་སེབས་དུས་ཉྱིན་གཅྱིག ་རེས ་ལུས་ཐེབས་འདུག དེས ་ན།
འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་མ་འགྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཉག་གྱི་ཉོག་གྱི་མང་པོ་བཤད་སོང་། གང་ལྟར་ང་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་རག་མ་སོང་།
ཕྱིས་སུ་ཚགས་པར་ནང་ལ་གང་བཀྲམས་འདུག་ཅེ་ན། ས་ས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་བསགས་བྱས་སོང་། དེ་སུས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་
མཁན་ཡོང་བ་རེད་དེ། འཇུག་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་གསལ་བསགས་ཀྱི་ནང་དུ་ས་ས་པའྱི་ཁོངས་ནས་
འཛུལ་མཁན་སེབས་མ་སོང་། གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་འགན་གང་
འདྲ་བྱས་ནས་ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། མ་འོངས་པར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྱེད་པར་དུས་ཚོད་སོགས་མ་འགྱིག་པ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་ཏག་ཏག་བཤད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བསགས་བྱེད་པ་ལས། ཡ་བཏགས་དང་ཝ་བཏགས་མ་
སར་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་གསལ་བསགས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༣ ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་བདེ་སྡུག་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་

ཀྱི་མྱི་འདུག ཕར་བལྟས་ན་གྲྭ་པ་དང་། བ་མ། ཨ་ནེ་རྣམས་ལ་སོན་འཚོལ་སྡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ངས་ཚོར་གྱི་འདུག ཁ་སང་
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ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སབས་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། ར་སའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཆོས་གསུང་པའྱི་སབས་སུ་དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་དེ་ལྷག་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གསུང་ཆོས་སབས་སུ་གསུང་ཆོས་གོ་སྱིག་ཚོགས་པས་སྟངས་འཛིན་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཏྱི་ཧོར་ཁམས་པའྱི་གསུང་ཆོས་གོ་སྱིག་ཞུ་དུས་ངའང་དེ་འདྲ་བྱས་ཏེ་ལྟ་མཁན་ལ་འགོ་མོང་། གྲྭ་པ་
རྣམས་གང་དུ་སྡོད་དགོས ་མྱིན་དང་དུས་ཚོད་ཚང་མ་སབས་དེའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས ་འཆར་བཀོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ར་བ་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། རྱིས་འགོ་བཅུ་གསུམ་ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་བདེ་སྡུག་ཚོགས་ཆུང་

ཞེས་པ་འདྱི་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་སོན་འཚོལ་སྡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག སྱིག་འཛུགས་ལ་བསྱི་ཚགས་

དགོས་ན་འདྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་དང་སྡོམ་ཁྱིམས་སྲུང་བྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
འདྱི་འདྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ར་སའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་དེང་རབས་གཞོན་སེས་རྣམས་ལ་འཛུགས་དགོས་ས་རེད།

བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་མཁན་མང་ཆེ་བ་ར་སའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཕོ་མོ་དེ་ཚོ་རེད་འདུག ཆོས་ཕོགས་དང་། མྱི་རྱིགས། ཐ་ན་
གོས་སོག་གྱིན་སྟངས་དང་སད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཡན་ཆད་ནས་ལྟ་ས་མེད་པ་དེ་ར་སའྱི་ཉེ་འཁོར་ནས་རེད་འདུག གལ་ཏེ་སྱིག་
འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འདྱི་ཚོ་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག གྲྭ་པ་བ་མ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྱིག་འཛུག་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མ་དེར། ཟུར་འཛར་ལྔ་པའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་འདྱི། བ་ཆེན་དང་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པའྱི་མཚན་དོད། དགོན་སྡེ་ཁག་

གྱི་དགེ་ལས་ཕོགས་དང་མཐུན་འགྱུར་ཅེས་གསུངས་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པ་ལ་ག་ཆ་སར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ར་
བ་ནས་བཤད་ཀྱི་མེད། གཞུང་འབེལ་གྱིས་སར་དགོས་ངེས་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདྲའྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཕོན་ཆེ་པོ་ཞྱིག་སར་དགོས་ཨེ་

ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་པོ་ཞྱིག་སར་འདུག གནས་ཆུང་ལ་དཔེ་ཆ་བཞག་ན་སོན་མ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་

ཁྱི་ལྔ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་འདུག ད་ལོ་ཆ་མཚོན་ན། འབུམ་གཅྱིག་དང་བརྒྱད་ཁྱི་དྲུག་སྟོང་འདུག འདྱི་འདྲ་སར་དགོས་ས་རེད་དམ། འདྱི་
ཅུང་ཟད་མཐོ་དྲགས་མྱི་འདུག་གམ། ཆེ་ཐོང་སྤྲད་ནའང་འདྱི་འདྲ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་
སབས་སུ་འདྱི་ཚོར་གེང་སོང་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་ཀག་ཀག་བྱེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་སོང་། གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་

དེར་གེང་སོང་ཏོག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། གེང་སོང་བྱུང་ཡང་དམངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་མ་གནང་བར་ཀག་ཀག་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ། འདྱི་འདྲའྱི་
ཚད་མཐོན་པོ་སར་དགོས་མྱི་འདུག་ལ། དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་དགའ་གདོང་དགོན་པ་

སོགས་ལ་སོན་མའང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ད་ལྟའང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་འབེལ་ཡོད་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། གལ་
སྱིད་སེབས་ན་ཟེར་ནས་རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གྱི་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། སོན་མའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དངུལ་དེ་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགའ་གདོང་དེ་ཚོ་ལ་ལོག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞག་ཡོད་པ་དང།
སོན་མ་ཁྱི་དྲུག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་དེའྱི་ཐོག ་ཁ་གསབ་སྣོན་དགོས ་པ་རེད་མ་གཏོག ས། སོན་མའང་དགའ་གདོང་ལ་

དངུལ་བཞག ད་དུང་ཡར་སར། གལ་སྱིད་ལོ་གསུམ་བཞྱིའྱི་དགའ་གདོང་གྱི་སྐུ་རྟེན་མ་བསེབས་ན། དེ་ལོ་ལྔ་དྲུག་གྱི་དངུལ་དེ་
གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། གསལ་པོ་བྱུང་སོང་དྲན། བསར་དུ་མ་གསུང་རོགས།) དེ་
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བཞྱིན་འདྱིར་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་ཡང་གནས་ཆུང་སོགས་ལ་འདྱི་འདྲའྱི་ཚད་མཐོ་པོ་སར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ནས་བཤད་དགོས་དྲན་ཡང་། སབས་དུས་མ་ཡྱིན་པས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་མ་བྱུང། དེ་རྱིང་

འདྱིར་ཆོས་རྱིག་དང་འབེལ་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ། ད་ལྟ་འདྱི་གསུམ་པ་རེད། འདྱིའྱི་སབས་སུའང་ང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་
དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྱིད་མཁན། གཅྱིག་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་འདྱི་ཚོས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ངུར་སྱིག་གྱི་སྡེ་ལ་སོབ་གསོ་སྤྲོད་མཁན་

རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ཏེ་བསེབས་སོང་། སབས་དང་པོའ་ི ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ི སབས་སུ་བསེབས་སོང་། གཉྱིས་པ་ལའང་
བསེབས་སོང་། ད་རེས་གསུམ་པ་འདྱི་ལའང་བསེབས་སོང་། ཁྱེད་རྣམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ངུར་སྱིག་གྱི་སྡེ་ལ་དོ་སྣང་དང་། བསྟན་

པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ཐུགས་ཁུར་གནང་བ་ལ་ངས་སགས་བརོད་དང་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ། མ་འོངས་པ་
ལའང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཡོང་ཁུངས་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་

རེད་དེ། འདྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་རབ་བྱུང་གྱི་སྡྱིངས་ཆ་མ་རེད། སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་རེད། ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་ཡར་ལང་མཁན་འདྱིས་གོན་པ་ངུར་སྱིག་གོན་ཡོད་ནའང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་དུ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་སད་ཆ་བཤད་ཆོག་གྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་ནས་

རབ་བྱུང་ཞྱིག་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་སད་ཆ་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་དང་རྒྱབ་ལོངས་མ་རྟེགས་
པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་ནས་བཟུང་སྟེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་འདྲ་
བའྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་སྡོད་མཁན་ཚང་མ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་འདྲ་རེད་མ་གཏོགས་འདྱི་ནས་ཡར་ལང་མཁན་དེས་ལམ་སང་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་སོབ་གསོ་དགོས་པ་འདྱི་འདྲ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག

སོ་སོས་འགོ་ཁྱིད་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ། འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ནག་ཐྱིག་མྱི་ཐེབས་པ་
ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱེད་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དག་གྱིས། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ནག་ཐྱིག་ཐེབས་ཡོད་པ་
མ་རེད་ལ། ད་ལྟ་དང་། མ་འོངས་པར་དེ་བས་ཀང་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ནག་ཐྱིག་གྱི་ལས་ཀ་དེ་འདྲ་

ནམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ངས་གདེང་ཚོད་དང་སོབས་པ་མཐོ་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་རྒྱུ་ལྷག་པ་སྱི་འཐུས་དྲུག་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོ་སོས་མ་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྨོངས་འཆར་རང་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་

རྒྱུ་འདུག ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ི ཨང་ ༧ པ་ལ་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞུང་ཆེན་དེ་
འདྲ་པར་སྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཞལ་འདོན་ཕོགས་བསྱིགས་འདྲ་པོ་པར་སྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཨང་ ༨
པར། བཙུན་མའྱི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་
འཁོལ་དེ་རྱིས་མེད་ཀྱི་བཙུན་དགོན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་འཇང་དགུན་ཆོས་ཚོགས་མཁན་
གྱི་བཙུན་དགོན་ཡོད་ཚད་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གོང་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སོབ་དེབ་བཟོ་སྱིག་ཅེས་པ་དེའྱི་བཟོ་སྱིག་དེ་

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཕྱི་ལོགས་ནས་མཁས་པ་དེ་འདྲ་གདན་ཞུ་གནང་ནས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན།

གོང་དུ་གེང་སོང་མང་པོ་གནང་ཡང་། ངས་བསར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དགེ་བཤེས་མའྱི་སོར་དེ་རེད། དེའྱི་

སོར་ལ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དང། དྲྱི་བ་ལ་ལན་བཅས་ལ་ཉན་ནས། དགེ་བཤེས་མའྱི་མཚན་གནས་
སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཆོས་བརྒྱུད་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་དང་མཐུན་པ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དགེ་བཤེས་མའྱི་རྱིས་འགོ་
དེ་དང་འབེལ ་ནས་མ་འོངས་པར་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་སབས་བཅུ་མ་དང་། སོབ་དཔོན་མ། མཁན་མོ། རབ་འབྱམས་མ་ལ་
སོགས་པ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་འོང་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
དམ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དེ་ལ་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག དང་པོ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་

སོབ་དེབ་ཟེར་བ་དེ། སོན་མ་དེབ་ཕེང་དང་པོ་གྲུབ། གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ད་ལྟ་རྱིས་འགོའ་ི བཀའ་འཁོལ་ནང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།
དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཞུས་བཞག་ན་ལོ་མང་པོའ ི་གོང་ནས་༸གོས་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྡེ་ཚན་གསུམ་ལ་དབྱེ་
ནས་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ། ཉམས་ལེན་གསུམ་དུ་དབྱེ་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་གཉྱིས་

ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས། ཕོགས་སྱིག་ཞུ་བཞྱིན་པ་དེ་ཡྱིན། དེབ་ཕེང་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
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སོའ་ི ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གསུང་སྟངས་དེ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེབ་ཕེང་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་དང་

ལྟ་གྲུབ་དངོས་གཞྱི་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིག ་གྱི་མེད། དེ་ལ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་གྱི་མཁས་པ་
ཞྱིག་ལ་ཕོགས་གནང་ནས་ཁོང་གྱིས་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སན་འབུལ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དག་ལ་སན་འབུལ་ཞུས། དེ་ལ་
གཟྱིགས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ལས་རྱིམ་དེ་དེ་ལྟར་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དེར་ད་ལྟ་
སོབ་མ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡོད་ལ་སོབ་ཡོན་ནང་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་གནང་ཕོགས་ཏེ་སབས་རེ་མང་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་གང་དུ་དང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་གནང་ཡོང་
དུས་དེའྱི་དུས་ཚོད་དེའྱི་ནང་ཚུན་ལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕར་ཕོགས་དེས་འཇུག་འདོད་ཡོད་ནའང་འཇུག་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཉ་དང་ཉུང་མ་དཀྲུགས་དཀྲུགས་མ་བཏང་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡང་
འགོ་བཙུགས་ཚར་ནའང་ཁྱོན་ནས་མ་ཤེས་པའང་ཡོང་གྱི་རེད། གསལ་བསགས་ས་མོ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དང་གང་ཁྱབ་ཆེ་ཆེ་གཏོང་
རྒྱུ་དེ་ཚོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ་ག་རེ་དགོས་མྱིན་ཞུས་ཆོག་པ་དང་།

དེ་ནས་གྲྭ་བཙུན་སྱིག་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་དེ། དེ་ཕར་ཏོག་ཙམ་འཐེན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་མངོན་སོང་། གང་

ལྟར་གསུངས་ཆོས་ཆེན་མོ་གནང་དུས། ཕོགས་གང་ས་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་མཁན་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲྭ་
ཚང་གཅྱིག་གྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གྲྭ་ཚང་དེའྱི་དགེ་བསོས་ནས་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་གཟྱིགས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་

ཕོགས་གང་ས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་དུས། དེའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལྟ་རྟོགས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རབས་
དང་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཆོ་མེད་བྱས་ཏེ་བཟོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། གནས་ཚུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་ནས་ཚོགས་
ཆུང་བཟོས། དེའྱི་ནང་དུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡན་ཆད་ནས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་བཟོས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་

དགོན་པ་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་རྟོགས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཕོགས་གང་ས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། གསུངས་ཆོས་
ཡུན་རྱིང་པོ་གནང་དུས་གནས་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རེད།
དེའྱི་རྒྱུན་དེ་ད་དུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སོན་མ་ལྟར་གསུང་ཆོས་ཡུན་རྱིང་པོ་དང་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ལྟོས་ས་

ལྟོས་འཇོག་བྱས་ན་སོན་མ་ལས་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་རེས་སུ་གསུང་ཆོས་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད།
འགོ་སོང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་ཚོགས་ཆུང་ནང་འགན་བཞེས་མཁན་གྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་དག་གྱི་འགྱིམ་འཁོར་ལ་སོགས་
པའྱི་འགོ་སོང་ཙག་ཙིག་དེ་དག་རེད།

དེ་ནས་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པ་ལ་མཚན་དོད་ཟེར་བ་ཀག་ཀག་གྱི་རྣམ་པ་འདྲ་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། མཚན་དོད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་

ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ནམ་རྒྱུན་སྤྲད་དགོས ་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག ་ཡྱིན་རུང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་སར་གཅོག་བྱེད་པའྱི་
སབས་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་

ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བར་ལམ་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། གཞན་དག་གྱི་ལས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་

གསོལ་ཕོགས་ལོ་ནས་ལོ་ཡར་སར་ཆ་བྱས་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་མཚན་དོད་དེ་ཚོ་ཡུན་རྱིང་པོ་ལྷག་ནས་ཡོད་དུས། སར་ཆ་གནང་
རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་རེད། ཞུས་པའྱི་སབས་ལ་ངས་སོན་མའང་ཞུས་མོང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཚིག་འདྲ་མྱིན་སྣ་
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ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནང་ལ་དེ་དག་གཏན་ཁེལ་ཅྱིག་མེད་དུས་ཚང་མར་མཚན་དོད་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་
རྟེན་རྣམ་པ་ཚོར་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་མཚན་དོད་མ་ཡྱིན་པར་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་དོད་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་
མཁན་ལས་ཟུར་རྣམས་ལ་མཚན་དོད་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་བ་ཆེན་

ཁག་དང་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམས་ཀྱི་མཚན་དོད་བཀའ་ཤག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱིས་ཤུ་སར་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་རྟེན་རྣམས་པ་ལ་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལྷག་སར་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་དང་བསྡུར་ན་ལས་བྱེད་གནས་རྱིམ་དམའ་བོ་ཡོད་མཁན་ཚོར་དེ་ལས་མྱི་

དམའ་བ་དང། ཆྱིག་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་གྱི་འོག་ལ་མྱི་ལྷུང་པ་བྱས། བརྒྱ་ཆ་བྱས་ན་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ལ་བསེབས་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་ལྟར་
བྱས་ནས་སར་བ་རེད་མ་གཏོགས་ཀག་ཀག་བྱས་ནས་སྐུ་རྟེན་རྣམ་ལ་སར་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་སྐུ་རྟེན་དེ་
དག་གཏན་ཁེལ་སྟངས་ལམ་ལུགས་རེ་རེ་ཡོད་དུས། གཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་དུས་

འགོ་སོང་གཏོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀའ་འཁོལ་དེ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགའ་གདོང་གྱི་དེ་དེ་ག་རང་རེད། གནས་
དགའ་གཉྱིས་ཟེར་དུས་སོན་མ་གཞུང་འབེལ་གྱི་སྐུ་རྟེན་གཉྱིས་དེ་རེད།

དཔེ་དེབ་དཔར་སྐྲུན་ཟེར་དུས། ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་མ་རེད་སབས་རེ་གོ་བུར་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་

དགོས་པ་དེ་འདྲ་རེད། མཚམས་མཚམས་ཕག་དཔེ་དང་ཞལ་འདོན་དཔེ་ཆ་སོགས་གོ་བུར་དུ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་པར་སྐྲུན་ཞུ་དགོས་
རྒྱུ་མང་པོ་ཐོན ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་རྱིག ས་གཅྱིག ་གཞན་གྱིས ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་དེ་དག་ལ་ཞལ་འདེབ ས་ཀྱི་ངོས ་ནས་

རོགས་སོར་མ་བྱས་ཀ་མེད་ཡོང་གྱི་འདུག གཞན་གྱིས་དང་དུ་བངས་ནས་དཔེ་ཆ་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་དུས། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕན་བུ་ཞྱིག་རྒྱབ་སོར་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་རེད་འདུག བྱས་ཙང་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཕོགས་ལ་འགོ་སོང་
ཁག་གཉྱིས་རེད།

བཙུན་མའྱི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཞེས་མྱིང་དེ་ཡོངས་གགས་ཐོགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་འཇང་དགུན་ཆོས་

དང་འདྲ་བའྱི་བཙུན་མའྱི་ཚད་མའྱི་ཐོག་ལ་དགུན་ཆོས ་རེད། དེ་ལ་གངས་འབོར ་དང་དགོན་པ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས ་པའྱི་ཆོས ་

བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཚད་མའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་མཁན་སུ་འཛུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཚོགས་ཡུལ་དེ་བཙུན་མའྱི་དགོན་པ་དེ་ཚོར་རེ་མོས་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་མོན་གོ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང་ལ་

ཚོགས་པ་རེད། ལོ་རེས་མ་ཕལ་ཆེར་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འགམ་ལ་ཚོགས་རྒྱུ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙུན་དགོན་ཁག་བཅུ་གངས་

དང་བཙུན་མ་ཁག་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་འཛོམས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་གོན་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་གོ་སྱིག་གྱི་
ཆེད་དུ་འགོ་གོན་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཕག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་མྱིན་འགོ་གོན་ནར་གཏོང་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། དགེ་བཤེས་མ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་གཅྱིག་

འགྱུར་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ང་ལའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་བ་མེད་ཀང་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང། གཙོ་བོ་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་

གཅྱིག་པ་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ་གཏན་འབེབས་གནང་། དེའྱི་རེས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིདབུ་ཁྱིད་ལ་སོགས་པར་གཏན་
འབེབས་དེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་སོར་ཕག་ཡྱིག་དེ་འདྲ་ཕུལ་འདུག དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཅྱིག་པ་

དེའྱི་ནང་གྱི་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་རྱིང་པོ་མྱི་འདུག་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ། "ཆོས་བརྒྱུད་
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ཁོངས་ནས། ས་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའྱི་ས་ས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་མཐུན་

པར་བཀའ་བཅུ་མ་དང་། སོབ་དཔོན་མ། རབ་འབྱམས་མ་བཅས་ཀྱི་མཚན་གནས། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕོགས་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་
མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་མཐུན་པར་མཁན་མོའ་ི མཚན་གནས་འབུལ་འཆར་ཡོད།"ཅེས་གསུངས། དེ་སོ་སོ་གསུངས་པ་དེ་
རེད། འོག་ལ་དེ་འདུག ''གཞུང་ཆེན་སོབ་གཉེར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་བཙུན་མའྱི་འདུས་སྡེ་སྱིར་ཁྱབ་པའྱི་མཚན་གནས་གཅྱིག་གྱུར་

གཏན་འབེབས་མ་དགོས་པར། ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ི ལམ་སོལ་ཇྱི་ཡོད་ལྟར་མཚན་གནས་གང་འོས་རེ་ཁུངས་སོ་སོ་
ནས་གནང་འཐུས།" དེ་འདྲའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཏེ་ད་ལྟའྱི་དགེ་བཤེས་མ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་

གཞན་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་རུང་མཐུན་འགྱུར་དེ་གཅྱིག་མཚུངས་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་པས། ཚུར་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་

ཞེས་འབེལ ་ཡོད་ཚང་མར་ཕག་བྱིས ་ཕུལ་འདུག དེ་དག་ཀློག་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཡུན་གང་ཙམ་འགོར་གྱི ་རེད། འདྱི་གཅྱིག ་དང་
མདོར་ན་ཉྱིན་གཅྱིག་གལ་སྱིད་ད་ལྟ་གོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་དགེ་བཤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་དེའྱི་ནང་ལ་གོང་གྱི་གོད་ཆོད་དེ་ཚོ་བཞག་

པའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་འཛུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ངའྱི་བསམ་པར་ལམ་བུ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད་སྙམ། འོན་ཏེ་ག་རེ་གནང་དགོས་ཟེར་ན་སོབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཁུལ་དེར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་གནང་དགོས་པ་
རེད་ལ་རྒྱུགས་སྤྲོད་དེ་དག་ཀང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་བཞྱིན་གནང་དགོས་པ་རེད། སོང་ཙང་སོ་སོའ་ི ཕོགས་ནས་དེ་དག་

གནང་རྒྱུ་ཡོད་ལ་དགེ་བཤེས་མ་ཟེར་བའྱི་ཡོངས་གགས་ཀྱི་མཚན་གནས་དེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛུལ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོད་ནའང་འཛུགས་ཆོག་པ་དེ། དཔེར་ན། གོང་གྱི་དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུ་དེ་བྱུང་བ་རེད། སོལ་མ་གྱིང་དེ་རྱིས་
མེད་ཡྱིན། དགེ་ལུགས་མྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དེ་དག་

གཏན་འབེབས་ག་རེ་གནང་བ་བཞྱིན་གནང་དགོས་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་གཅྱིག་འགྱུར་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཁ་སང་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོས་བུད་མེད་
རྐྱང་རྐྱང་གྱི་སོར་ལ་བཤད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ལས་ཁུངས་སབས་སུ་དགེ་བཤེས་མ་རྐྱང་རྐྱང་བཤད་བསྡད་དུས། དེར་གཅྱིག་བཤད་
འདོད་བྱུང་སོང་ཡང། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་གོས་ཆོད་ཕེད་ཀ་ཙམ་
བཀླགས་གནང་སོང་། དེའྱི་ཕེད་ཀ་དེ་ཡང་གཅྱིག་བཀླག་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
མར་བཀླགས་གནང་བ་དེ། ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་ས་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་
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ས་པའྱི་ས་ས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་མཐུན་པ། བཀའ་བཅུ་མ་དང་། སོབ་དཔོན་མ། རབ་འབྱམས་མ་བཅས་ཀྱི་མཚན་གནས།
བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕོགས་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་མཁན་མོའ་ིམཚན་གནས་འབོད་འཆར་ཡོད་ཅེས་
གསུངས། དེའྱི་བར་དུ་བཀླགས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་འོག་དེ་ནས་མར་ཀློག་གནང་མ་སོང་། དེ་གཅྱིག་བཀླག་ནས་ངས་ཤེས་ཚོད་
དེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། དེའྱི་མཚམས་དེ་ནས། "རྱི་བོ་དགེ་ལུགས་པའྱི་ཕོགས་ནས། དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་གནས་ཐོབ་པར་
ངེས་པར་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་སངས་པ་སོན་སོང་དགོས་ཤྱིང་། བཙུན་མའྱི་འདུས་སྡེར་འདུལ་མཛོད་གཉྱིས་དང་ལྷག་
པར་དུ་འདུལ་བའྱི་གཞུང་ལ་སོབ་གཉེར་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་དགེ་བཤེས་མའྱི་མཚན་གནས་འབུལ་ཐབས་མེད་གཤྱིས།

རབ་འབྱམས་མ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་གནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ངོས ་ནས་དགེ་བཤེས ་མའྱི་
མཚན་གནས་འབུལ་རྒྱུར་དགག་བྱ་མེད་ཅེས་གསུངས།'' དེ་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་
རེད། སྱིར་བཏང་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་རེད། ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ལ་དེའྱི་
སོར་དེ་ཅུང་ཙམ་གནས་སྟངས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བཙུན་མ་འགའ་ཞྱིག་ལ་དེང་གྱི་ཆར་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ནས་
འཇང་དགུན་ཆོས་ཀང་ཚོགས་མུས་སུ་ཡོད་པ་བཞྱིན། དཔེ་བཟང་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡང་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་མ་འོངས་
པར་བཙུན་མ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དགེ་བཤེས་མ་ཐོན་ཐུབ་པ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས།" ཟེར་བ་དེ་གོས་གཞྱི་དང་། གོས་ཆོད་དེ་ལ་"སྱིར་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ཆ་ཚང་ལ་སོབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་
སྤྲོད་ལ་ཕེབས་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ལྷ་ལྡན་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་རོད་རྒྱུགས་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན། བཙུན་མ་ཚོས་དེ་ལྟའྱི་དགེ་
བཤེས་ལྷ་རམས་མའྱི་མཚན་བཞེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཁག་པོ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ཕར་ཕྱིན་ལྟ་བུར་སོབ་གཉེར་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕར་
ཕྱིན་རབ་འབྱམས་པ་དང་། དབུ་མ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པ་ཞེས་པའྱི་མཚན་གནས་འབུལ་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར་
གནང་འཐུས། ཆོས་སར་སོ་སོའ་ི གནང་ཕོགས་གནང་ན་འཐུས་རྒྱུ། མདོར་དོན་སྱིག་འཛུགས་ལམ་ལུགས་དང་ལྡན་པ། ཕྱི་ནང་
སུ་ལའང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དང་། བསབ་པའྱི་བསྟྱི་གནས་བཙུན་དགོན་ཁག་ལ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་དང་
སགས་གོ་སྱིག་གནང་ཐབས་བྱུང་ན་དགེ་མཚན་ཡོང་རྒྱུ།" ཞེས་པ། དང་པོ་དེ་དེ་ནས་འཕོས་པ་རེད། སབས་དེ་དུས་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུངས་དོན་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་རང་ནས་ཐ་སྙད་དེ་ཇྱི་ལྟར་འདོགས་དགོས་མྱིན། དགེ་བཤེས་མ་
ཞེས་འདོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་གང་འདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ལས་འཕོས་པ་ཞྱིག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ངས་
ཤེས་ཚོད་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལྟར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གཙོ་བོ་དེ་རྱིས་མེད་དང་རྱིས་ཡོད་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དགེ་ལུགས་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་གོས་ཆོད་ས་ཕྱིའྱི་དང་ད་ལྟའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གོ་སྱིག་བྱས་
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པའྱི་ནང་ལ་དགེ་ལུགས་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་དེ་ཚོས་སོ་སོ་སོ་སོས་མཚན་གནས་རེ་རེ་ཕུལ་
གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་འདུག་པ་ལྟར་རེད།
དེ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་མཁན་མོ་དང་འདུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་
མང་པོ་བསོན་པ་རེད། དེའྱི་ནང་མཁན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལུགས་སོལ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཁན་པོ་
ཟེར་བ་དེ་དགོན་པའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གཙོ་བོར་འཛིན་མཁན། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཁན་པོ་དང་སོབ་
དཔོན་ཟེར་བ། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སོབ་གཉེར་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་དཔོན་དང་མཁན་པོ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཁན་

པོ་ཐོན་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་སོ་སོས་སོབ་སོང་བྱས་ནས་ཡར་ཡོང་བའྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ཡྱིན་དུས། དེ་
འདྲའྱི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞྱིག ་ཡོད་པར་བརྟེན ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཆོས ་ཚོག ས་རྱིམ ་པའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་པ་རེད།
མཐའ་མ་དེ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་གོང་མའྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དགེ་ལུགས་པའྱི་
ངོས་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག སོན་མ་ཆོས་ཚོགས་སབས་བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་གོས་ཆོད་དེ་ཚོར་བཟུང་
ཡོང་དུས་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ག་པར་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་བྱས། ཡྱིག་ཆ་དེ་ཆ་ཚང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སན་འབུལ་ཞུས། དགའ་
ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ཆོས་རེ་རྣམ་པ་གཉྱིས། བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ། དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཡར་སྙན་གསེང་ཞུས་
ནས་ཅོག་ཙེའྱི་སང་ལ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཡང་དགག་བྱ་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། དེ་ནས་ངས་ཕར་འགོ་བཙུགས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ཞེས་འགོ་བཙུགས་སྟངས་དེ་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་བཙུགས་སོང་བ་རེད་ཅེས་དྲན་ཚོད་འདྲ་དེ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དེ་དང་མཉམ་དུ་རྱིས་མེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། རྱིས་མེད་ཟེར་བ་དེ་ས་སོན་མ་ནས་བཤད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
གསུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བྱ་ཕ་ཝང་གྱི་བཟོ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བྱ་རེད་ཟེར་དུས་ཙི་ཙིའྱི་སོ་སྟོན། ཙི་ཙི་རེད་ལབ་དུས་བྱའྱི་གཤོག་པ་བཀྲམ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་ཞལ་འདེབས་སོང་སྟངས་དང་གནས་སྟངས། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་བཟོ་
འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞྱིན་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གྱིང་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཞེས་བཙུན་མའྱི་ལས་འཆར་ནས་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་མེད་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་དུས་འཇང་དགུན་ཆོས་དང་ཚད་མའྱི་རྱིག་ག་སོགས་དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཞུགས་མོང་བ་
ཞེས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚང་མ་ཞུགས་ས་ཕར་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དང་པོ་དགོན་པའྱི་ནང་ལ་སྐུ་འདྲ་ག་རེ་བཞག་འདུག གཉྱིས ་པ་
དགོན་པའྱི་ནང་ལ་སོབ་གཉེར་བ་ཇྱི་ལྟར་བསྡུ་ཡྱི་འདུག དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་སྙོམས་ཇྱི་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་
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འདུག དེ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། དེར་ལན་རྒྱག་མྱི་དགོས། ང་རང་གྱི་ཚོར་སྣང་དེ་ཡྱིན་ཞེས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
སོལ་མ་གྱིང་འགན་ཁུར་མཁན་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། སུས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེར་གཟྱིགས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་དེར་ལན་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མེད།
དེ་ནང་བཞྱིན་རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོར་གོང་དུ་གསུངས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དེ་
ནས་ཕེབས་ཡོང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མ་དེར་ཁོང་རྣམ་པས་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་བཞེས་པ་དེ་དགེ་ལུགས་པའྱི་
ནང་ནས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ནས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་

སོན་མ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད། དེའ་ྱི སབས་སུ་གེང་
སོང་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། མཐའ་མ་དེར་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེས་སང་ཉྱིན་ཆོས་ལུགས་སྱི་འཐུས་འོས་ཤོག་བླུགས་དུས་
དེར་ཡ་ཡུད་ག་མ་ཞྱིག་གཏུག་ན་གང་འདྲ་འདུག་ཟེར་ནས། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བྱས་ཏེ། ད་ལྟོས་ཨ་ཆོས་
ལུགས་དེའྱི་ནང་ནས་མྱི་དེ་མར་གཡུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དྲན་ན། རྱིས་མེད་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚུར་ཡོང་ནས་གཞན་པ་དེར་ཕར་བླུགས་
བཞག་ནས། ང་རྱིས་མེད་རེད། བོན་པོར་བླུགས་ནའང་ངས་བླུགས་ཆོག་གྱི་རེད། དགེ་ལུགས་ལ་བླུགས་ནའང་ངས་བླུག་ཆོག་གྱི་
རེད། ས་ས་ལ་བླུགས་ནའང་ངས་བླུགས་ཆོག་གྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ན། ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དེ་ནས་གཅྱིག་དེ་རྱིས་འགོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད། དེའྱི་ནང་གྱི་ཐ་པ་དེར་ཛ་དྲག་རོགས་སོར་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཕལ་ཆེར་དགོན་པ་ཁག་ཞྱིག་གསོ་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་
ལ་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཛ་དྲག་ངེས་མེད་ཀྱི་སན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་ཕར་དངོས་
གནས་གོམ་པ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་རང་རྱིགས་ཟེར་བ་ཞྱིག་སར་གནང་གྱི་འདུག རང་རྱིགས་ཟེར་དུས་བོད་པ་ལས་གཞན་ལ་གོ་ཡྱི་
མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནང་ལ་བོད་པ་མ་ཡྱིན་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་ཆ་བཞག་ན།
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་དེ་ཚོའྱི་
དེབ་སེལ་གྱི་དགོངས་དོན། རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་མྱི་ཚང་མར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ད་གྱིན་འདྱི་གར་དཔེ་འཁྱིད་དགེ་རྒན་དང་དཔེ་འཁྱིད་དགེ་རྒན་ཞེས་
མང་པོ་གསུང་གྱི་འདུག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བྱས་ཏེ་དཔེ་འཁྱིད་དགེ་རྒན་གྱི་དཔེ་མཚོན་དུ་བཞག་
པ་དང་། ང་ཚོར་བར་སབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་དཔེ་མཚོན་བཞག་རྒྱུ་དེ་བོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་
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བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་ལའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་ས་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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 ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་གཉྱིས་ཡོད། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་

ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢་༠ ཀ་པའྱི་ནང། རྒྱུན་གོན་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་རྱིས་ཁར་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོར་ས་ཡ་
བརྒྱད་དང་ལྔ་འབུམ་བདུན་ཁྱི་ཉྱིས་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བདུན་སོན་སོང་རེད་འདུག དེས་ནས་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལ་ས་ཡ་
བཅུ་གསུམ་དང་བདུན་འབུམ་བདུན་ཁྱི་བདུན་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག

༢༠༡༧༌་་༢༠༡༨ ལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ས་ཡ་བདུན་དང་དགུ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་སྟོང་མེད་བཞྱི་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གནང་
འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་བར་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་ཤོར་འདུག དཔེར་ན། བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་དང་། བཅུ་དྲུག་བཅུ་བདུན་བར་ལ་

ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་གྱིས་ཁྱད་པར་ཤོར་འདུག དེ་ཡང་འཕར་ནས་ཁྱད་པར་ཤོར་བ་རེད། དེ་ནས་བཅུ་བདུན་བཅོ་བརྒྱད་ལ་
མར་ཆག་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཟུར་འཛར་བཞྱི་པའྱི་དང་པོའ་ི ནང་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཞེས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་
ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་གྱིས་ཁྱད་པར་ཕྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཟེར་ནས་ས་ཡ་དྲུག་ཁྱད་པར་

ཤོར་ཡོང་དུས། དེ་འདྲའྱི་ཁྱད་པར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཤོར་བ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་འདྱིར་སྱིར་
བཏང་ནས་དངུལ་འབོར་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢་༠ ཁ་པའྱི་ནང་། འབབ་གོན་གཞན། ཟུར་བརོད་ལྔ་པའྱི་ནང།

ཨང་ ༢ པའྱི་ནང། དངུལ་སེད་དང་དངུལ་ཁང་ག། འདྱི་དང་ལོ་གསུམ་དེ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཕོན་ཆེན་པོའ་ི ཁྱད་པར་བྱུང་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དངུལ་འབོར་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག་སྟེ། ཁྱད་པར་ཤོར་སྟངས་ཕོན་ཆེན་པོ་འགོ་འདུག དཔེར་ན། ༢༠༡༥་་་

༢༠༡༦ ལ་དངོས་སོང་དེ་དགུ་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གཅྱིག་འདུག ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ དང་། ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལ། བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ཁྱི་ལྔ་རེ་ལྔ་རེ་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལྡབ་ལྔ་ཙམ་འཕར་
ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་འདྲ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འཕར་བ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དེ་ལ་ལན་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ་དེར་བཀའ་ལན་མྱི་དགོས་
གསུངས་པ་དེ་དང་། རྱིས་མེད་ཟེར་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ་སོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་རེས་མའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད་ཅེས་

དགོངས་འཆར་བཀའ་སོབ་གཅྱིག་ཕེབས་སོང། འདྱིར་དགོངས་པ་བཞེས་མུས་ཡྱིན། རྱིས་མེད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་སབས་དང་

དུས་སོ་སོར་ཏག་ཏག་སོར་རྒྱུ་འདྱི་མཚམས་རེ་འཁྲུགས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སོབ་
གཉེར་ཁང་དེ་ཚོར་རྱིས་མེད་ཟེར་སབས། ངའྱི་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་སོབ་གཉེར་བ་ཁོ་རང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སད་ཆ་དེ་

མྱིན་པར་དེའྱི་ནང་ཞུགས་མཁན་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་དེ་དག་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ནང་ཞུགས་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་དང། གལ་ཏེ་སོབ་
གཉེར་གྱི་གཞུང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་གཞྱིར་བཞག་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་འཛུལ་མཁན་ཡོངས་ལ་གོ་སབས་
བསྐྲུན་ན། སོན་མ་དེ་རྱིས་མེད་ཟེར་དགོས་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་རྱིགས་ལམ་སོབ་གྲྭ་དེ་སོན་མ། གཞུང་ཆེན་སོབ་གཉེར་དེ་དགེ་ལུགས་
གཙོ་བོ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་འགོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་ལ་ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་ཚང་མའྱི་སོབ་གཉེར་བ་ཙམ་མྱིན་པར་བ་སྤྲུལ་ཆེ་
ཁག་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞུགས་གནང་བ་རེད། སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ངོ་བོ་རྱིས་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཞུགས་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་མ་གཏོགས་

ཆོས་ཁང་ནང་ལ་སྐུ་གང་ཞྱིག་སྱིག་མྱིན་དང་། དེའྱི་འགོ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན། དེ་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་
ཕལ་ཆེར་འགོ་མེད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པ་ཟེར་བ་དེ་དབྱེ་བ་མེད་
པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པ་ཟེར་དུས་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབྱེ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་ཐོག་

ནས་ཟེར་བ་རེད། འདྱི་ཟེར་སབས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁ་སང་སོན་མའྱི་ཆོས་ཚོགས་
རེད། བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་རེད། གཅྱིག་ལ་མཁས་དབང་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
རྱིས་མེད་དེ་ཚོ་ལྟ་གྲུབ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་བ་དང་། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་དེར་སོན་མ་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཞེས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་

ལུགས་གཅྱིག་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ནས་ཐོ་བཀོད་པ་རེད་ཟེར་མཁན་བསྟན་བཤྱིག་དང་སགས་ཏེ་བཤད་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག ངས་དེ་
ཙམ་མྱི་ཤེས། ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ཀང་གང་གཟབ་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཛ་དྲག་སན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རང་རྱིགས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་རེད། འདྱི་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསོབ་གཉེར་

གནང་བར་ཕེབ ས་ཏེ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་སན་བཅོས ་དང་འཚོ་བ་དང་དེ་འདྲའྱི་སྐུ་ངལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་རྱིག ས་དང་གཅྱིག ་
མཚུངས་བྱེད་དགོས་ངེས་རེད་ལ། དགའ་ཞྱིང་སྤྲོ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་སེམས་ནང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་

ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་ཁུངས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག ་ནས་ཡྱིན་ཞེས ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག ་བཙན་བྱོལ ་གྱི་གཞུང་ནས་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་
འཛུགས་ནས་ཞུ་མ་དགོས ་པ་གཙོ་འདོན་གནང་ཞྱིང་། སོ་སོས་དང་དུ་བངས་ཏེ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་འདྱི་མཁོ་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། འདྱི་
སབས་དང་དུས་ལ་བལྟས་ཤྱིང་རེས་སུ་ཚིག་འདྱི་དག་རང་རྱིགས་ཟེར་བ་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་
ཁུངས་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ཚུད་དགོས་པ་
ཞྱིག དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཧེ་བག་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཟུར་འཛར་ ༤༽ པ་

དེའྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དེ་ཕོགས་དེ་རེད། ངའྱི་དེ་ཏག་ཏག་མེད་ན་སྐུ་ངོ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ནས་བཀའ་གནང་
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རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན་སོན་མའྱི་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ལས་བྱེད་པའྱི་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་པ་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་

ཕོགས་དང་ཕོགས་འདྲ་བ་མང་པོ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་དེ་དག་ཡོངས་རོགས་རྱིས་འགོ་དེའྱི་ནང་འཁྱེར་
དགོས་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་ལམ་སྟོན་དང་ལུགས་སོལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། ན་ནྱིང་སབས་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་བྱས་ཡོང་དུས་ལས་བྱེད་
པར་ཕོགས་ཧ་ཅང་གྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་དེ་དག་ཡོངས་རོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཕོགས་མ་རེད། གཞན་ཕོགས་སུ་རོགས་རམ་དང་དེ་དག་གནང་སབས་དེ་དགག་བྱ་ལས་དགོས་པ་

གཙོ་ཆེ་བ་འདུག དབྱེ་བ་ཕེ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དབྱེ་བ་ཕེད་སབས་ཕལ་ཆེར་བར་ཁྱད་ཕྱིན་
མེད་དམ་སྙམ། གལ་ཏེ་དེ་ཏག་ཏག་མེད་ན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚེས་གཏོར་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྱི་རྱིས་འགོ་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་འགོ་ཟྱིན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དངུལ་འབོར་དེ་ཙམ་ཞྱིག་

ཞུས་མེད་པ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་རྱིས་འགོའ་ི ནང་གཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་འདང་མ་འདང་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བར་བརྒལ་

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། གང་ལྟར་རྒྱུན་གོན་ལ་འདྱི་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་སྱིར་བཏང་ནས་ཚེས་གཏོར་

སབས་སུ་ཡྱིན་ན་ཚེས་གཏོར་གྱི་མཛད་སོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་མཆོད་དོད་འབུལ་རྒྱུ། ཁུལ་དེར་གཞུང་གྱི་མཛད་སོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསོལ་
ཇ་འབས་སྱིལ་ཕུལ་རྒྱུ། དེས་མཚོན་པའྱི་མཆོད་པ་དེ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ཡོང་སབས་
ང་ཚོས་གང་དུ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། འབེལ་ཡོད་ནས་མར་འཛིན་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་མྱིན་དེར་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་འདང་ངེས་
བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། གལ་སྱིད་ཁྱད་པར་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་ན་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་འདྲ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རྐང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དྲན་བསྐུལ་གནང་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་
ག་རང་བསྡད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ས་ཡྱིན་ན་བ་ཆེན་དང་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པའྱི་མཚན་དོད་དང་། ཕོགས་དོད་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་

ནའང་འདྲ། མཁན་ལས་ཟུར་དེ་དག་ཚང་མ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ཀྱི་ཕོགས་ཁོངས་ལ་ཚུད་མེད་པ་དང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་
༢༠༡༧ གྱི་ཕོགས་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཁྱད་པར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་རྟེན་དང་། བ་ཆེན། མཁན་ལས་ཟུར་རྣམས་

ལ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་ནང་བཅུག་ཡོད་རེད། ད་ལོ་ཡྱིན་ན་མར་བཏོན་ཏེ་ཟུར་དུ་བཞག་པ་རེད། དེའྱི་
ཁྱད་པར་ཆགས་པ་རེད། ར་བའྱི་སྐུ་ངོ་ཡྱིས་བཀའ་གནང་པ་དེ་གར་རང་རེད། དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ ༡་༤ ཡྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༥ ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སོར་

ཡྱིན། དེ་ས་བོད་མྱི་གནས་སྡོད་ཁག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་ག་
རང་ཡྱིན་ནམ། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། འདས་པའྱི་ལོ་དང་ད་ལོའ་ིལོར་དངུལ་འབོར་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཡར་སར་ཆ་གནང་
འདུག དེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སོན་རྱིས་དེ་ག་རང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི དབང་ཆེན་གྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

རྣམ་པ་མང་པོས་གསུངས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་གནང་ནས་དཔེ་ཡག་པོ་དང་། ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་སོང་

ཞེས་པ་དེ་དེ་ག་རང་རེད། སོ་སོ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་དེ་འདྲ་གསུངས་ཀྱི་འདུག སབས་
དེར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པོ་ ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་ཀྱི་
ཞབས་ཞུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག དང་བངས་བ་དེ་དག་ལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དེ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

གོ་སབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་ཨང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཁ་པ། སོན་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་འབུལ་སའྱི་ཐད་དུས་བཀག་གྱི་ཚད་འཛིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་སོབ ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔའྱི་རེས ་ལ་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་དེ་

འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚད་འཛིན་བྱེད་སྟངས་འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། གདན་ས་ཁག་ཏུ་སོབ་གཉེར་བྱེད་དུས། གྲྭ་
ཚང་དུ་ལོ་བཅུ་བདུན་རྱིང་ལ་རྒྱུགས་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་ཀྱི་མཚན་གནས་བཞེས་

དུས། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་གྱི་ཡུན་ཚད་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ལོ་བཅོ་ལྔ་ཟྱིན་དུས་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་
དེ་ཚད་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། གང་ལགས་ཤེ་
ན། གང་ཟག་དེའྱི་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་དེ་བཀག་ཚར་ནའང་། ད་དུང་ལོ་དགུ་བཅུ་ཞྱིག་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཏག་ཏག་ལ་བཀག་པ་དེའྱི་ཚད་འཛིན་ས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན།

36

གཉྱིས་པ་དེ་ལ། གོང་དུ་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གྱིང་རྱིས་མེད་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཚུལ་གྱི་ངའྱི་དྲྱིས་ལན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་

བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས ་འགེལ་བཤད་བསོན་དུས། སོ་སོའ་ི འཆར་སྣང་ལ་ཏག་ཏག་འདྲ་པོ་བདེ་པོ་རང་བྱུང་མ་སོང་། དེ་དང་

འབེལ་ནས་མཚན་ཉྱིད་གྲྭ་ཚང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་བཀའ་ལན་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཞེས་པ་འདྱི་དགོན་སྡེ་

དེའྱི་ནང་དུ་རྱིས་མེད་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་སོབ་གཉེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་རྱིས ་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ནས་
འགེལ་བཤད་བསོན་གྱི་འདུག དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་ནས་དོགས་པ་བྱུང་། དཔེར་ན་བཙན་བྱོལ་ནང་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་

སོབ་གཉེར་བྱེད་ས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁུངས་དེ་རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་དགོན་པ་ཆགས་སྡོད་ཡོད ་
པ་རེད། འབས་སྤུངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ད་དུང་ཡང་རྱིང་མའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་པའྱི་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའྱི་

མཚན་གནས་བཞེས་མཁན་དང། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པ་རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་དགེ་བཤེས ་ཀྱི་མཚན་
གནས་བཞེས་མཁན། བོན་པོའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པ་རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་གནས་བཞེས་མཁན་བཅས་

ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་མགོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གཙོས་པས་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གྱིས་རྱིས་
མེད་དགོན་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་འཇོག་གྱི་ཡོད ་པ་མ་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་ཆོས་ལུགས་

རྱིས་མེད་ཞེས་པ་འདྱི་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་གཞུང་ཆེན་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་

བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྱད་ནས་དགོངས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དོ་ཅེས་དེ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་མེད་རེད་ཅེས་དང་། ཁོང་གྱིས་དེ་
འདྲ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་རྱིས་མེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སབས་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིགས་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རྱིས་མེད་དེ་དགོན་པའྱི་ནང་རྱིས་མེད་ཀྱི་མྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་རྱིས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཞེས་གསུང་ནས་

འགེལ་བཤད་བསོན་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་བྱུང་། འདྱིར་གལ་ཆེན་
པོ་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་རྱིས་མེད་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྣམ་རྟོག་ངན་པའྱི་

དབང་གྱིས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྱིས་མེད་འདྱི་ཆབ་སྱིད་རེད་འདུག་ཅེས་པའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོང་
བའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ད་ལྟའྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་དུས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བཙུན་དགོན་སོལ་

མ་གྱིང་དང་མཚན་ཉྱིད་གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུ་ལ་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྱིས་མེད་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྣམ་རྟོག་
ཇེ་མང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་ཉྱིན་ཞག་དྲུག་གསུམ་དུ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་

སོབ་གཉེར་བྱས། བརོད་གཞྱི་དང་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ང་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་ན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྱིས་མེད་ཀྱི་གསུངས་པ་དེ་ལ། དཔེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁ་དབྱེ་མེད་ཡྱིན་ཟེར་དུས།

ཆོལ་ཁ་གང་ཡང་རུང་བ་མ་འདེམས་པར་དབྱེ་མེད་ཡོང་གྱི་ཡོད ་པ་མ་རེད། སོ་སོ་ཆོལ་ཁ་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་དེ་ར་འཛིན་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོལ་ཁ་གཞན་ལ་ཕོགས་ལྷུང་དང་སྡང་བ་མ་བྱས་པ། མཐུན་སྱིལ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་དེ་ལ་
ཆོལ་ཁ་དབྱེ་མེད་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཅེས་པའང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་པར་བབ་དགོས་པ་

རེད་མ་གཏོགས། དགོན་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་མྱི་གང་འདྲ་འཛུགས་ཨེ་འདུག་བལྟས་ཏེ་རྱིས་མེད་སར་བ་ཡྱིན་ན།
ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་དེའྱི་ཐད་ལ་འགེལ་བཤད་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོའ་ི བཀའ་ལན་ལ། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དེ་སོན་མ་ནས་ལས་རྱིམ་དེའྱི་
ནང་དུ་རྱིག ས་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་དེ་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་ཁྱྱིམ་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་རེད། ད་ལྟ་

གཞྱིས་ཆགས་ས་གནས་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ལ་མ་དངུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཞག་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་
རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་པ་རེད། དེ་ཚོར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གྱི་བོ་དང་འཚམ་པའྱི་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲ་ཞུས་ནས་སོར་བསོད་ལ་ཁྱིད་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། སོན་མ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་ཆད་པ་རེད། ད་ལོ་ནང་
ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྱི་ཡྱིན། གསུམ་པ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཟབ་སོང་ཟེར་ནའང་

འདྲ། ཟླ་དྲུག་རྱིང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་གོ་སྱིག་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། གསལ་བསགས་ས་མོ་ནས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཡང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། གསལ་བསགས་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། བསེབས་
ཚར་བ་དེ་ཚོས་དེ་འདྲའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག ར་བ་ནས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག
སོབ་ཕྲུག་ལྔ་མ་གཏོགས་མེད་ན་ཡང་རྒྱུན་སོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར། སོབ་ཕྲུག་ཚོས ་ཚོར་བ་ཆེན་པོ འ་ི ངང་ནས་དེ་ལྟར་
བཤད་ཀྱི་འདུག དཔེ་དེ་དག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོར་བལྟས་ན་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་
ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོར་དེ་དེང་དུས་ཀྱི་སོབ་སོང་ཐོན་མཁན་དག་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ནས་ལས་འཆར་དེ་རེད། བྱས་ཙང་ལས་འཆར་དེ་གསུམ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སབས་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་སོར་ལ་ཅྱིག་གསུང་སོང་། དེ་རེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱས་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སབས་

ཀྱི་གོ་སྱིག་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་བསགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུས་སོང་། དེ་ལ་འབེལ་ཡོད་ཚང་མའྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ༸གོང་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སོར་ལ་རེད། ཐེངས་འདྱིར་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་

གང་དུ་ཕེབས་ནའང་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེང་སབས་འཕྲུལ་ཆས་དང་དེ་དག་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་
དེ། དུས་ཚོད་དང་ཉེན་ཁ་དེ་སྡུག་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་འགན་གང་འདྲ་འཁྱེར་དགོས་པ་དེ་ཚོར་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དུས་དབང་འགོ་མ་ཚུགས་སོན་ནས་གཙོ་བོ་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སོར་ལ་བསམ་བོ་བཏང་པ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་བྱས་
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ནས་ཡག་པོ་བྱུང་པ་རེད། རེས་ནས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་གང་འདྲ་དགོས་མེད་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་

གསུང་གྱི་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་དུས་དབང་སབས་ལ་དཔུང་རྟགས་བཟོ་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་བྱུང་པ་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད། ང་རང་དུས་དབང་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཆེ་ས་ལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་སྱིག་བསྡད་ནའང་།
ཆུང་ས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་སོང་། དེ་ཚོ་ལ་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཚང་མར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གནད་དོན་དངོས་གནས་དེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ཚེ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན ། དུས་དབང་སབས་གཞོན ་ནུ་ལྷན་ཚོག ས་རེད། དེ་མ་ཡྱིན ་པའྱི་ཚོག ས་པ་ཁག་གྱིས ་ཧ་ལས་པའྱི་འཕར་གྲུ་མཉམ་

འདེགས་བྱས་ནས་མཐུན་འགྱུར་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་རྱིང་དེར་ཚོར་བ་དང་སགས་ཏེ་ཏོག་
ཙམ་ཞུས་ན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དེ་ར་ཆེན་པོ་དང་བསལ་པ་བཟང་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མ་རེད།

ལྷག་པར་དུ་ཉེན་ཁ་དང་ཕོགས་མང་པོ་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན། རེས་མ་ནས་གོ་སྱིག་དེ་ལས་མར་མ་ཟགས་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག གོ་སྱིག་བྱེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཧ་ལས་པའྱི་འགན་ལྱི་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། ཐེངས་
འདྱིར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དེ་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཡག་པོ་བྱུང་པ་དེ་གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གྱི་ཐུགས་རེ་བྱྱིན་རླབས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་བསྟེན་སྲུང་མ་དེ་ཚོའྱི་གོགས་འཕྱིན་ལས་མང་པོ་བཅོལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ི སོ་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བགོས་བརྒྱབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོ་
རེད། ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་གནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་སོང་། དེ་ནས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་ཚོ་རེད། ཚང་

མས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་། གལ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་རེད། སོན་མ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། ཐེངས་འདྱིར་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་སོང་། སྐུ་ཕྱྭ་དང་མྱི་མང་གྱི་བདེ་འཇགས་སོར་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་སོང་།

མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོའ་ི སབས་ལ་གནོད་པ་བྱེད་བསམ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་འདྱིར་
གནད་དོན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། མདོར་ན་དེ་དག་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་དང་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་

ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ངས་དེ་རྱིང་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་དེ་དག་ལ་སར་ཡང་ཐུགས་རེ་བ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༤༦༣,༢༩༧,༥༡ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན། དགག་བྱ་རེད་དམ། དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང། དང་པོ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་
རྐྱོངས་རོགས་གནང། རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ ༣༣ བྱུང་བ་དང་། དགག་བྱ་བྱེད་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང་བས་དེ་མང་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།
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སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་སོར་དེ་ཤོག་གངས་ ༣༡༤ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་

ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྣེ་ལེན་འབེལ ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོག ས་
གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༨༥,༤༤༥,༥༡
དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

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

སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༨༥,༤༤༥,༥༡ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
འབེབ ས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདྱི་སྱི་མོས ་ཀྱི་ཐོག ་ནས། གང་རེད་དམ། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས ་དོན ་གྲུབ་
ལགས། གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀ༽ པའྱི་ ༣༽ པ་འདྱི་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་

མེད་དེ། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བལ་ཡུལ་སྣེ་
ལེན་ཁང་དེ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྟ་རྟོག་འོག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། དེའྱི་ནང་གྱི་སྱིར་བཏང་ས་ཁང་དང་ཆ་ཚང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་ནའང་། སྱིར་བཏང་གསར་འབྱོར་གྱི་བདེ་འཇགས་དང་དེའྱི་ནང་གྱི་འཛིན་སོང་

མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱལ་སྱི་དང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དམྱིགས་
བསལ་འགེལ་བརོད་ཞུ་མ་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་ས་ཡོམ་གོད་ཆག་གྱི་རེས་སུ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་

ལས་བྱེད་ཆ་ཚང་ཁུལ་དེར་བཞུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྱི་ལ་
གསར་འབྱོར་གྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱི་ལ་སྟབས་

བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རེད། ཕོགས་གཉྱིས་ནས་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་
སྟོན་ཕེབས་པ་ལྟར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ (RRR) ཨར་གསུམ་(Rescue Relief Reconstruction) གསུངས་ཏེ་ལམ་སྟོན་

ཕེབས་པ་ལྟར་ས་ཡོམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྱིལ་ནས་ Nepal earthquake གྱི་ Report ༢༠༡༦ ཞེས་པ་ཞྱིག་
ཐོན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། (Report) འདྱི་ཐོན་རེས ། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ (Report) ཧ་ཅང་གྱི་རྱིག་པོ་
ཞྱིག་བཏོན་འདུག་ཀང་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་དེ་ཚོའྱི་ལས་ཤག་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་བྱུང་བ་དེར་ར་བ་

ཉྱིད་ནས་སོ་ཙམ་ཞྱིག་ཀང་འཛུགས་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་སོལ་འདྲ་པོ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྣའྱི་འོག་གྱི་ཁ་དེས་གང་ཡང་བྱེད་ནུས་
ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་པོ་ཆགས་པ་རེད། དེ་རྱིང་རྱིས་འགོ་འདྱི་མཇལ་བའྱི་སབས་སུ་དེ་འདྲ་རང་
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ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་ངར་ཚོར་བ་འདྱི་བྱུང། གང་ལགས་ཞེ་ན་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྱིས་འགོའ་ི ནང་ལ་ས་ཁང་གསར་
རྒྱག་ཅེས། ས་ཡ་ལྔ་དང་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་ཀང་བཀའ་ཤག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་མྱི་
འདུག

གཉྱིས་པ་དེར་ད་ལྟ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་བཞུགས་བཞྱིན་པའྱི་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ས་ཡོམ་

གོད་ཆག་གྱི་རེས་ལ་ (Temperature shelter) རང་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་
ཤག་དེ་ཚོའྱི་བར་ལ་ཤྱིང་གྱི་བཅད་བརྒྱབ་ཏེ་ནང་མྱི་ཚོ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཐད་ཀར་སྣེ་
ལེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཞུ་དགོས ་པ་རེད་དེ་ཡྱིན་ནའང། ཐད་ཀར་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བ་དམྱིགས་བསལ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་

འདྲ་རེད་འདུག འདྱིའྱི་སོར་ལ་བྱུང་ན་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ཙང། བཀའ་ལན་དེ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཤག་དེ་ལ་བཀའ་

འཁོལ་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དེར་མ་འོངས་པར་དགོངས་འཆར་འདྲ་གང་ཡོད་དམ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། གོ་སབས་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟྱིན་པ་རེད། སོང་ཙང་
འདྱི་ལ་བཀའ་ལན་མ་ཕུལ་ན་མ་འགྱིག་པ་འདྲ་པོ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་བྱུང་བ་དང་ལྷག་པར་

དུ་གནས་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ས་རེས་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ས་ཡོམ་གོད་ཆག་དང་འབེལ་བའྱི་

དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་དེའྱི་སྙན་ཐོ་ཡག་པོ་བཏོན་པ་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། སྙན་ཐོ་བཏོན་པ་དེ་སྙན་ཐོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་བལ་ཡུལ་གྱི་དོན་གཅོད་དང་ད་ལྟ་བཀའ་

མོལ་གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀང་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཚོགས་མྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐོ་དེ་ཁོ་རང་གྱིས་གང་ཕག་
ལས་གནང་བ་ལས་བཏོན་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཕོས་པ་གང་ཡང་མེད། དེ་དངོས་ཡོད་བདེན་པ་རེད། བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་
གྱི་འཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་དེ་སའྱི་ལས་ཤག་རྱིང་པ་དེ་ས་ཡོམ་སབས་སུ་གཏོར་བཤྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། འོན་ཀང་སབས་དེར་བཀའ་ཤག་

གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་བདེ་སྲུང་བརྒྱུད་ནས་ལས་བྱེད་དེ་དག་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་གནས་སྡོད་མཐུན་འགྱུར་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་
དག་འདྱིར་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་བཤད་རུང་གནས་སྟངས་ཇྱི་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་འབེལ་ཡོད་བལ་ཡུལ་
དོན་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དེ་གནས་ཚུལ་ས་རེས་རྱིམ་པར་འབྱོར་ཏེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་སྟེང་ལ་
བསམ་གཞྱིགས་བྱེད་མུས་ཡྱིན། སོང་ཙང་དེ་རྱིང་རྱིས་འགོ་ཡོན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེ་གང་ཡང་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དེའྱི་
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ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལྷུ་སྱིག་བཞྱིན་ཡོད། དེ་དག་ཡོངས་རོགས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུས་ན་སྟབས་

བདེ་པོ་མྱི་འདུག་པས། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་དེ་བཀའ་ཤག་ཉྱིད་བཅག་དགོས་
པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་མ་ཕུལ་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་མ་བཏང་བ་མྱིན། ལས་བྱེད་ཚོའྱི་
གནས་བབ་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་རང་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། རྱིས་འགོ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་ད་ལྟ་དེ་དག་ཚང་མ་ཁུལ་

དེར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་གནས་བབ་ངོ་བོ་གཞན་ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའ་ྱི ཐོག་ནས་
ང་ཚོས་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་འགོ་སྟངས་ལའང་མ་གནོད་པ། ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ཡང་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། བྱ་མ་དཀྲོག་པའྱི་ཐོག་
ནས་སོ་ང་ལེན་དགོས་པ་བྱེད་དགོས་པའྱི་བསམ་བོ་དེ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་མ་གཟྱིགས་པ་དང་མ་ཤས
ེ ་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་
གཅོག་རྒྱུ་དེ་གང་ཡང་མ་རེད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་རྱིང་འདྱིར་གནས་སབས་ཞུ་

བདེ་པོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་རྱིང་མྱིན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སབས་སུ་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད། སབས་དེར་
གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྣེ་ལེན ་འབེལ ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ ་སོན ་རྱིས ་བསྡོམ ས་ཧྱིན ་སོར ་ ༡༨,༥༤༤,༥༨༨ སྱི་མོས ་ཀྱིས ་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༣༢༠ ནང་ལ་གཟྱིགས་རོགས། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་

སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཤེས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་འཁོལ ་སོན ་རྱིས ་བསྡོམ ས་ཧྱིན ་སོར ་
༡,༣༨༥,༠༠༠ དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

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

ཧྱིན་སོར་ ༡,༣༨༥,༠༠༠ དེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན། དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་
བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས ་གཙོ ་མཆོ ག ཤེས ་རྱི ག ་ལ ས་ཁུངས་ཀྱི ་ཟུར་བཀོ ལ ་བཀའ་འཁོ ལ ་གཏ ན་འབེ བ ས ་དེ ་ ཧྱི ན ་སོ ར ་
༢༩༨,༤༠༤,༠༧༨ དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་བར་ནས་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་སོང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོར་དེ་ཡྱིན། མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ཞུ་

རྒྱུའྱི་སོར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དམྱིགས་བསལ་དེ་སོ་རྒྱབ་ཟྱིན་སོང་། ལས་དོན་དང་འབེལ་
ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུངས་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། ལས་དོན་གྱི་སོར་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ནས་བལ་ཡུལ་ས་གནས་རང་གྱི་མཐོ་སོབ་

ལ་ཕེབས་མཁན་གྱི་སོབ་མའྱི་གངས་འབོར་དང་། སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཀྱིས་སོབ་ཡོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་དེ་ག་
ཚོད་ཡྱིན་པ་དེ་གཅྱིག་གསུངས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞན་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ Result གྲུབ་འབས་དེ་རེས་ནས་ཐོན་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁྱྱིམ་ཚང་དཔལ་འབྱོར་
ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་སོབ་མ་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་ཡོན་ཞུ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱྱིམ་ཚང་འབྱིང་དང་ཞན་པའྱི་སོབ་མ་
ཚོས་སོབ་ཡོན་ཞུ་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་ཚོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་

ཡར་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་མང་ཆེ་བ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཞུ་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ནས་གོག་འཕྱིན ་
email ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་སོབ་ཡོན་ཞུ་དུས། ཁྱེད་རང་གྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རོགས་འདུག Result གྲུབ་འབས་ཕུལ་

དགོས་དུས་དེ་མ་འབྱོར་བར་དུ་ཞུ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཐོན་ནས་ཤེས་རྱིག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་དུས་ཚོད་རོགས་
པ་རེད། དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ ནས་སོ་བརྒྱབས་པ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་བྱས་ཏེ་ལོ་དང་པོ་ཁོ་རང་ལ་མཐོ་སོབ་ལ་མཐུན་འགྱུར་
མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག ཡང་ཏོག་ཙམ་མགོ་འཚོས་མཁན་དང་ལམ་སྟོན་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཡང་ཡང་གོང་

མའྱི་གོང་མ་ལ་ཞུས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལ་ཞུས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་བཟོ་འདུག་སྟེ། ཉམས་ཆུང་གྱི་རྱིགས་དེ་ཚོས་

ཐེངས་གཅྱིག་འབེལ་བ་བྱས་ནས་རག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཟེར་བའྱི་རེས་ལ་ BACHELOR སབས་སུ་ཨ་ཅང་
ཨ་ཅང་། MASTER བྱེད་པའྱི་སབས་སུའང་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་བལ་ཡུལ་ལ་དུས་ཚོད་

དམྱིགས་བསལ་བྱས་ཏེ་བལ་ཡུལ་གྱི་ Rusult ཐོན་པའྱི་རེས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གོ་སབས་གནང་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།
དང་པོ་དེ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་ནས་དཀའ་ངལ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་

ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་སོ་སོ་ས་གནས་ལ་བཅར་ནས་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་ཕུལ་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ད་ལྟ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་
སོང་ངམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་དེ་ཚོའ་ྱི ཕྲུ་གུ་ལ་ R.C སོགས་མེད་པའྱི་དབང་

གྱིས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡར་སྙན་གསང་
ཞུས་ཡོད། བྱས་ཙང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་སོང་བས་ཞེས་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་སོར་ལ་ཁ་སང་སོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་སབས་དེ་དུས་

བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་སྐུ་རླུང་བཞེངས་བསྡད་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ཙང་ལན་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཁྱྱིམ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཞལ་ལག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཡག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དཔེར་
ན་མྱི་རྒན་པ་ཚོས་སོན་མའྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འགྱིག་ཐག་ཆོད་རེད་ཅེས་པ་དེ་སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་

གྱི་འགོ་སྟངས་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ངོ་ཐག་ཆོད་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་དེ། ཕྲུ་གུ་འདྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་

ཡྱིན་ས་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་གདོང་པ་སོ་བོ་གང་འདྲ་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཁ་སང་དཔལ་འབྱོར་སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་དང་སེལ་ནས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་

ཡང་བསར་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གལ་ཆེན་པོ་
བྱས་ཏེ་ཡང་བསར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྦྱིར་སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭ་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་

ཞུས་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མ་སུ་རྱི་ལ་ཉེ་ཆར་ང་རང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ཁྱྱིམ་ཚང་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུའྱི་ཟས་བཅུད་
དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཡག་པོ་འདུག དེ་དངོས་ནས་ང་རང་གྱི་མྱིག་ངོ་མས་མཐོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མ་

སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་གྱི་ཞལ་ལག་དེར་ཁོང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག ལམ་དང་ལུགས་སོལ་
ཟེར་ནའང་འདྲ། ཆུ་ངན་ལངས་ཤོར་ཟེར་ནའང་ཆོག དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན་
རྣམ་པས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཤག་ཤག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཆུ་ངན་ལངས་ཤོར་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག
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ཞལ་ལག་དེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག དེར་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དྲུང་ཆེ་གསར་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་

ཡྱིན་དུས། གཅྱིག་བྱས་ན་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་འགོ ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས་དེར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས ་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་གནས་སབས་དེར་གཟུགས་པོ་ལ་ཟས་བཅུད་ཀྱིས་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག ་

འཕད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་མ་འོངས་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོན་ར་ཡྱིན་ཟེར་སྡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ནད་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་འགན་དེ་ཏག་
ཏག་ཁྱོག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་ཟེར་བ་དེའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། སོབ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་གྱི་ནང་ལ་

སོན་མ་ནས་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཡོང་བསྡད་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔེར་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་སོན་མ་ནས་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཚད་ལྡན་རང་མ་ཡྱིན་པར་འགོ་

བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་
དང་བཅས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆོས་འབྱུང་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚད་ལྡན་གྱི་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་བསྱིག་

རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་ཆུ་ངན་ལངས་ཤོར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་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་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། བལ་
ཡུལ་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དེའྱི་བསྡོམས་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ། ཁ་གངས་ཆ་ཚང་དགོས་ན་ངས་

རེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། དེ་མྱིན་ལོ་རེར་བལ་ཡུལ་རང་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་ཡོན་བཅོ་ལྔ་རེ་ཟུར་བཅད་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་ལོ་གསུམ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཉུང་མཐར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་བལ་ཡུལ་རང་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོ་ལ་རེད། ཡང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
འགོ་མཁན་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་མཐོ་རྱིམ་
སོབ་གྲྭར་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་དེ་ ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསྡད་

ཡོད་དུས། དེའྱི་ནང་ནས་ཐོན་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་བ་དེ་ཚོར་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་བལྟས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུར། གང་ལྟར་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་མཐོ་རྱིམ་

སོབ་ཡོན་དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་ཕ་མས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་མ་
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མཁྱེན་པ་དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན། གཞན་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་སོན་ཆད་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་སོབ་ཡོན་དེ་འདྲ་ཡོད་
པའྱི་སོ་སོའ་ི ས་ཁོངས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོ་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ང་བལ་
ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་ཤྱིག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཐོངས་ཞེས་གངས་ཅན་བདེ་ར་ལ་ང་ཡོད་ཡོད་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཏང་སོང་།

དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཐོན་རྒྱུ་རེས་སུ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོབ་ཡོན་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་རང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དེ་ཡྱིན་དུས་ཉམ་ཆུང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་རྣམ་
རྒྱལ་མཐོ་སོབ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཁོངས་ནས་སོབ་སྱིས་གཙོས་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་སོབ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
དང་། སོབ་ཡོན་དེ་ཇྱི་ལྟར་རག་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ R.C དཀའ་ངལ་སོར་དེ་

གསུངས་པ་རེད། དེ་སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་མྱི་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག སོན་མ་
གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་
ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་གཅྱིག་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། དཔེར་ན་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་

གྱི་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་སོབ་སོང་བྱས། ལས་ཀའྱི་སབས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ་འདྲ་ས་རེས་བྱུང་སོང་། དཔེར་ན་ ༢༠༡༤ ལོ་ཡྱི་
རྒྱ་གར་གྱི་ Tibetan Rehabilation policy ཟེར་བ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརོན་གནང་ནས་བྱུང་བ་དེ་བརྒྱུད་

ནས་ཡང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་དེ་འདྲ་དཔེར་ན་བེང་ལོར་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ན། བེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་རང་
ནས་འབད་བརོན་གནང་ནས་བལ་ཡུལ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་ཐོབ་པ་དང་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཁ་ཐུག་བྱུང་བའྱི་སབས་ལ་འབེལ་ཡོད་སོ་སོ་ལ་ཞུ་བསྐུལ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཞལ་ལག་གྱི་སོར་ལ་དྲང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཞལ་ལག་

གྱི་སོར་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང། དེ་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་པའྱི་གཞྱི་བཅོལ་ནས་
བྱེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དོ་སྣང་ཏན་ཏན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན།

ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ནང་དུ་བུ་མོའ་ིཁང་ཚན་དེའྱི་སོར་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སོར་ལ་ཁ་
སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དང་སབས་དེར་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཚང་མའྱི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། འདྱིར་སཾ་བོ་ཊའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བྱས་
ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་བཞུགས་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཁོང་ནས་སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དང་དེ་བཞྱིན་ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གྱི་གནས་སྟངས་དང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྟོགས་ཡོད་དུས། ཁོང་གྱིས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་སུ་རྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཞལ་

ལག་དེ་སོ་བ་མྱི་འདུག་ཅེས་མཐའ་བསྡོམས་དེ་རེད་འདུག བྱས་ཙང་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག ཉྱིན་རེས་མོས་བྱས་ནས་ཚལ་དང་སོ་
ང་ཤ་སོགས་རག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུ་མོའ་ིཁང་ཚན་དེ་ལ་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད། གང་ལགས་ཞུས་ན་བུ་
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མོ་སུམ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཞྱིག་གྱི་ཞལ་ལག་ཐབ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཏོག་
ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ཁོ་རང་དོ་སྣང་ཏན་ཏན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་ཆ་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་དཀའ་
ངལ་མེད། དེ་ཕོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་འདྱི་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ངེས་བཞྱིན་པ་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཁོང་གྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།

དེ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ཀློག་དེབ་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ཅྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གཅྱིག་གནང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཏན་

ཏན་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཀློག་དེབ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབས་གཅྱིག་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཐོག་ལ་སེབས་
བསྡད་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོ་ནས་བྱས་ཏེ་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་མགོ་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་
ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་སེམས་ལ་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ཀ་པ། མཐོ་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་གྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི
གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་སན་པ་དང་ཆེད་ལས་སོབ་སོང་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཐུང་ཟུར་སོང་ཞེས་བཀའ་འཁོལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
གནང་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཁེ་ལས་སོབ་སོང་ཞེས་ཟུར་དུ་བཀོད་འདུག ཁེ་ལས་སོབ་སོང་གྱི་ནང་ལ་ཁེ་ལས་སོབ་སོང་གང་

དང་གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྲྱི་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་འདྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་གཅྱིག་ལ། ད་ལྟ་ཟུར་སོང་གནང་མཁན་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་དེ་འདྲ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་འདྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ཟུར་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་གང་ནས་གང་དུ་རེད་དམ། ཟུར་སོང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་
ཆ་རྐྱེན་གང་དང་གང་འཛོམས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཁ་པ། གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སོབ་གཞྱིའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་འོག་གྱི་རྱིས་

འགོ་ཨང་ ༡༥ དེ་ལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་དང་ཞྱིབ་འཇུག་དཔྱད་ཞྱིབ་ཅེས་པ་འདྱི་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་

རེད། འདྱིའྱི་སོན་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་
ཞྱིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་མཐོང་དུས་སེམས་ནང་ལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་

འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་འདྱི་གང་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་
མཁན་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཁེ་ལས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་ཡང་ན་ཁེ་ལས་པ་དེ་འདྲ་ཟུར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།
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དེ་ནས་གསུམ་པ་དེར་ཁ་སང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་སོན་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་

ཀྱི་དེབ་ཆུང་ཞྱིག་བཏོན་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

Exile Tibetan cummunity and prospects ཞེས ་པའྱི་

དེབ་ཆུང་ཞྱིག་བཏོན་གནང་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཁོང་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ནས་
བཀའ་ཤག་སབས་སོན་མ་དེས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོང་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་དུ་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ དང་ ༩༠ ཡྱི་སང་ལ་ལོན་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཁོ་རང་གྱིས་
སྱི་སྙོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞེས་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་འཁྱེར་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་

ན། Average percentage ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན་ས་རེད། ཁོང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༥ བར་དུ་དཔྱད་པ་བྱས་པའྱི་ནང་ལ་
སྱི་སྙོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ ༦༠ ཡྱི་ནང་ལ་རང་འཇགས་བསྡད་འདུག དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་ཡང་འཕར་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འདྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྱི་

སྙོམས་བརྒྱ་ཆ་དེར་སྱི་ཡོངས་ནས་གལ་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོའ་ི སོན་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་ལན་འདེབས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཞྱི་པ་དེར་དེ་སོན་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་གལ་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་

ཙམ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སོར་ལ་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཉམས་ཆག་ཇྱི་ལྟར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོར་

ལའང་གེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུག ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་
སོབ་འཁྱིད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་དེབ་དེ་འདྲ་བཏོན་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དེ་འདྲ་བྱས་ཡོད་
དམ། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

དེ་ནས་དྲྱི་བ་ལྔ་པ་དེ། ཁ་སང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་བཀའ་ཟུར་རྱིན་ཆེན་

མཁའ་འགོ་ལགས་ཕེབས་འདུག ཁོང་གྱིས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང། དེ་ངའྱི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་ཟུག་པོ་བྱུང། ངས་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཞྱིག་ལྷག་འདུག་ཅེས་མཐའ་མ་དེར་གསུངས་སོང། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་

ཚོགས་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་གོ་སབས་ཞྱིག་འདུག་ཅེས། ཚིག་
དེར་གོ་སབས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་གཞན་ལའང་མྱིག་དཔེར་འགོ་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ལ་བལྟས་

ན་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་དེ་གང་ཙམ་ཞན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀའ་ཟུར་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགོ་ལགས་ཀྱིས་དེ་འདྲའྱི་གོ་
སབས་ཤྱིག་འདུག་ཅེས་གསུངས་དུས། ངས་ཁ་སོན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་

དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མར་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་
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གསུང་རོགས་གནང་།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱིར་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་དུས་མཛུམ་
མོ་ཞེས་ཁུར་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག མཛུམ་མོ་ལྔའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་

ནས་ཅོག་ཙེའྱི་རྐང་པ་བཞྱི་ཞེས ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་གནང་གྱི་འདུག ཅོག ་ཙེའྱི་རྐང་པ་བཞྱི་ཡྱི་ནང་ནས་གཅྱིག ་དེ་ག་རེ་
གསུང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་སྱི་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཛིན་དེ་ཚོ་གལ་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་

ལ་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཤེས་ཡོན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་སར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པར་
གྱིས།

སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡར་མར་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསལ་མ་བསལ་དེ་སོབ་སྱིའྱི་ཕག་ལས་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ང་

རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་འདེམས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འདེམས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་

དེ་ཡར་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐེག་པ་རྱིམ་འཛེགས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གུས་པ་རང་ཉྱིས་ཀྱིས་ག་རེ་བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉམས་མོང་དང་ལོ་མང་པོའ་ི ཕག་

ལས་དེ་ཕར་ཚུར་བསྡུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཉམས་མོང་དེ་གལ་ཆེ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལོ་ཉྱི་ཤུར་ཕག་ལས་གནང་ཡང་ཉམས་
མོང་ལོ་གཉྱིས་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ན། ཁོ་རང་

གྱི་ལོ་དང་པོ་གཉྱིས་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེ་མུ་མཐུད་དེ་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་རྱིང་ལ་དེ་ག་རང་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་
ཡོན་ནང་དང་ལྷག་པར་དུ་སོབ་སྱི་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་འདྱི་བསེབ་པ་

ཡྱིན་ན་དངངས་ཚབ་ཅྱིག་སེ་ཡྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་སྱི་འདེམས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡག་
ཤོས་བྱུང་ན་དེ་དགེ་རྒན་ནས་ཡར་བསེབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སོབ་སྱི་དེ་དགེ་རྒན་དང་འཛིན་སོང་གྱི་
བར་ལ་ངོ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལེགས་ཤོས་བྱུང་ན་སོབ་སྱི་དེ་དགེ་རྒན་ནང་ཁུལ་དུ་ཡར་

འདེམས་བཅུག་ནས་བསེབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་མྱིན་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་སྱིའྱི་ས་མྱིག་དེ་གསལ་
བསགས་བྱས་ནས་དེ་ལ་དགོས་མཁོ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་མར་གསལ་བསགས་བྱས་ཏེ་སོབ་སྱི་དེར་ག་ཚོད་ཀྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་
ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གམ། དེར་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

དེ་ནས་ངའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། དེ་རྱིང་ངས་སོབ་གྲྭ་དེ་ཡྱི་མྱིང་དེ་འདོན་གྱི་མྱིན། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་

ཡོད། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་སོབ་སྱི་དེ་ཡྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེར་རྣམ་པ་ཚོས་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ངས་མར་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་སོན་ལ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ཨང་དེ་མཐའ་མ་

ཆགས་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་སོབ་སྱི་དེས་དགེ་རྒན་ཚོར་བཀའ་སོབ་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་རེད་ཞུས་ན། དགེ་
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རྒན་གྱི་སོབ་འཁྱིད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་མ་བྱས་པར། དགེ་རྒན་ཚོས་ལག་པ་ཏོག་ཙམ་བཤང་ཙམ་བྱས་ན་ཡག་པ་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་ལོ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་ཤེས་རྟོགས་ར་

སྤྲོད་བྱུང་བར་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་སབས་ལ་དགེ་རྒན་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་བབ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་བོ་ཕམ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཉེ་ཆར་རང་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་

ཡྱིག་ཚད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག མདོར་བསྡུས་ཙམ་

ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསྡུ་ཆོག་པར་གྱིས། ཡྱིག་
ཚད་གཏོང་དུས་སོབ་སྱི་ཁོ་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་དུས་ཚོད་བརེད་ནས། ཁོ་རང་ཕག་ལས་གཞན་ཞྱིག་གནང་བར་ཕེབས། རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དེ་དེ་ག་རང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་སྱི་དེས་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་དེའྱི་སང་
ཉྱིན་དེར་བཏང་བ་རེད། དེ་བཏང་བས་མ་ཚད་སོབ་སྱི་དེས་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོར་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཚེས་གངས་དེ་ཁ་སང་གྱི་ཚེས་གངས་

དེ་འབྱི་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོང་དུས་བོ་ཚབ་སེ་ཡྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་གསར་པ་འདེམས་ཡོང་དུས། སྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཆོད་གན་

ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་ཚར་དུས་ལོ་དེའྱི་མཐའ་མ་དེར་ཡར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱོད་རང་རེས་མ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་དང་མ་རེད་
གང་ཡྱིན་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མ་ཞུས་བར་ནག་ཁུང་དཀྱིལ་ལ་བཞག ལོ་གསར་པ་དེ་ལ་དགེ་རྒན་འགའ་ཤས་

ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་ནས་ཡར་མ་ཡོང་། སོ་སོ་སོ་སོའ་ི ལས་ཀ་གཞན་པ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན། ལས་ཀ་གཞན་པ་
འཚོལ ་དུ་ཕྱིན ་ཚར་དུས་འདྱིར ་དགེ་རྒན་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཕྱིར ་སེབ ས་ཡོད་པ་མ་རེད ་དམ། ཁོ་རང་ལ་ས་མྱིག ་ཡོད ་ཅེས ་

གསུངས་འདུག ཡང་ཕོག ས་གཞན་ཞྱིག ་ནས་དགེ་རྒན་ཞྱིག ་ལ་ཁྱེད་རང་རེས ་མ་ལོར ་ལས་ཀ་ཡོད ། ཕེབ ས་ཤོག ་ཨ་ཞེས ་

གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་སོབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་ནས་ཡར་བསེབས་དུས་ས་མྱིག་ཚང་མ་ཁེངས་ཚར་འདུག ཁྱོད་རང་མར་
རྒྱུགས། ད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གཞོན་སེས་ཞྱིག་ལ་དེ་འདྲ་གསུངས་འདུག དངོས་གནས་བོ་ཕམ་སེ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་རྟོག ས་ཞྱིབ་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ངས་ཀང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་

ནས་ད་ནས་བཟུང་སྟེ་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འཛེམས་ཟོན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་
སོབ་གྲྭའྱི་མྱིང་དང་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་སོབ་སྱི། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་དབུ་འཛིན་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་མྱིང་དེ་ཐད་ཀར་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁུར་ཡོང་ནས་གེང་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་
དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་གནང་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཚན་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་ན་ནྱིང་དེབ་གཟུགས་ཤྱིག་

འདུག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར་དེ་སའྱི་དེབ་གཟུགས་དེ་འདྲ་ནས་མཇལ་མ་སོང་། ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ནང་

དུ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བཅུ་མ་ལོན་ནའང། རྱིགས་རལ་འདྲ་མྱིན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན། དཔེར་ན་རེ་མོའང་གང་འཚམ་རེད་ཤེས་མཁན་
རེད། ང་ཚོའྱི་མཐོ་སོབ་སོབ་ཚན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་

ཡོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འདྲ་པོ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཞོན་སེས་ནང་ནས་དེ་འདྲའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་
མང་པོ་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་བརྒྱ་ཆ་དེ་མ་ལོང་ན་ང་ཚོར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་རྟོག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲའྱི་

དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་འདུག བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་འདྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་རྱིག་གང་དུ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཁ་སང་ངས་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་

འདུག་དྲན་ནས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་དང་སོབ་ཕྲུག་ནང་རྐང་རེད་སོ་ལོ་ལ་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་ཡོད་པ་མ་ཟད་རེ་སྡོད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བསམ་སོང་ཟེར ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་ Coach ཁྱིམ ས་
མཐུན་གྱི་རེད་མོ་ཚུལ་མཐུན་དེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུར་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྲ་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་འདྲའྱི་ཐད་ལ་དོ་

སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱིས་རེད་མོ་ཙམ་ཡྱིན་པ་གནང་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལ། ལོ་གཉྱིས ་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་ IPL
མངའ་སྡེ་དང་མངའ་སྡེའྱི་རྐང་རེད་སོ་ལོའ་ི འགན་བསྡུར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོ་ཐོས་བྱས་ན་སོན་མ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རེ་

གཉྱིས་ཀྱིས་དེ་འདྲའྱི་ནང་རེ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་རེད་འགན་བསྡུར་དེ་འདྲ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན།
ཁོང་རང་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་དང་མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་ཆགས་དུས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རེད་འགན་ལ་

དཔུང་པ་འདྲ་མཉམ་བྱས་ཏེ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་དགེ་མཚན་དང་གོ་སབས་རེད། དེས་ན་རེད་མོ་ཡག་པོ་རེ་མཁན་དེ་འདྲ་ལ་ཁོང་ཚོས་
གོམ་པ་ཆེ་ཙམ་རྒྱག་སའྱི་ལམ་དེ་འདྲ་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་མང་པོ་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ IPL དེ་འདྲའྱི་ནང་ལའང་ང་ཚོའྱི་རེད་འགན་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་
ཚོར་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།

བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཚུར་བཞེས་ཕོགས་ཐད་ ༢༠༡༤ ལ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚུར་བཞེས་

ཐུབ་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། དེའྱི་རེས་སུ་བརེ་ལེན་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་རྱིས་བཞེས་ཚར་ཡོད་ས་རེད། ལྷག་བསྡད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ་

ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་རྟག་པ་རེ་ཞྱིག་དེ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་དུས་འཚེར་པོ་ཞྱིག་ཀང་འདུག མའེ་སོར་གཙོས་པས་བོད་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་སོབ་ཡོན་སྤྲོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལན་སེལ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན།

ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དེ་ས་མའེ་སོར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སབས་སུ་མཇལ་འཕད་བྱུང་ཡོད་པ་
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རེད། དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། འདས་པའྱི་ལོའ་ི ནང་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བུད་མེད་དང་། དམྱིགས་

བསལ་སོབ་ཕྲུག་ལ་བཙན་གཡེམ་གྱི་མནར་གཅོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བཟོད་སན་ར་བ་ནས་མེད་ལུགས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་
བཀའ་འདྲྱི་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་བྱུང་ཚར་ན་ཐག་གཅོད་མྱིན་པར། མ་བྱུང་སོན་ནས་གནས་ཚུལ་

འདྱི་དང་འདྱིའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་དང་ཁྱིམས་སོགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་སྱི་ཡོངས་ལ་ལམ་
སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནང་ཡོད་ན་ཟླ་དུས་གང་དུ་རེད། ཡང་ན་སོབ་གྲྭ་སོ་སོ་སོ་སོའ་ི གནས་

སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་སྱི་ཡོངས་ནས་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་
པའྱི་སྱིག་གཞྱི་སྱི་མཚུངས་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་
གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ་ལ་བང་ཏག་ཏག་འདྲ་པོ་ཞུ་ཐུབ་མྱིན་
གང་ཤེས་ཏེ། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེར་ཆེད་ལས་པའྱི་སོབ་སོང་ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཞེས ་བ ཀ འ ་འ དྲྱི ་ ག ན ང ་བ ་དེར ་འ དྱི ་ རེད ་འ དུ ག MSc clinical research，M.C.A,M.pharmacy, M.tec.,
M.A.anthropolygy, MSc psychology, MSc Auctorial science, M.B.A, MSc Genetic and

Genomic,M.phil. in political science, MSc Biotechonology, PG Diploma in Financial
Management, Bachelor Engineering in Aerospace, Special of dental science,B.A.L.L.B,
Pharmacy དེ་ད་ལྟ་ DPHARM, ཁག་ཅྱིག་ར་བའྱི་སོབ་སོང་གཅྱིག་བྱེད་བཞྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དུས་ཐུང་ཟུར་སོང་གྱི་བཟོ་

འདྲ་པོ་ diploma ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་རྱིང་ལ་སོབ་སོང་གནང་། ཡང་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོབ་ཚན་ཨ་མ་དེ་བྱས། དེའྱི་ཐོག་ལ་སད་ཡྱིག་སྣ་
ཚོགས་ཟུར་སོང་བྱས་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་ཟུར་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་ཞྱིབ་འཇུག་ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་ཡོད་དམ་མེད་གསུང་སོང་། ད་ལྟ་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞྱིན་པ་མང་པོ་ཡོད་
པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པར་མངའ་བཞྱིན་པ་རེད། ལོ་གསུམ་བཞྱིའྱི་རྱིང་འཆར་གཞྱི་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མུ་མཐུད་དུ་
རྒྱུན་སོང་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་གསར་བཅོས་འདྲ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཨ་

རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ཚོགས་པའྱི་ནང་གནང་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་མྱི་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་
བོད་རྱིགས་དང་རྒྱ་གར་མཁས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡང་བོད་རྱིགས་ཤྱིག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པས་དེབ་དེའྱི་སོར་ལ་
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གསུང་སོང་། དེབ་དེའྱི་མྱིང་ཆ་ཚང་དྲན་མ་སོང་། Exile Tibetan perspective ནས་སྱི་སྙོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བརྱི་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། དེ་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་རྱིས་སྟངས་གཉྱིས་འདུག ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྱི་སྟངས་ཤྱིག་སོབ་
ཕྲུག་ཆྱིག་སྟོང་ཡོད་ན། དེའྱི་ཆ་སྙོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྱི་སྟངས་ཤྱིག་དང་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོའྱི་རྒྱུགས་འཕོད་དང་མ་འཕོད་ཀྱི་ཆ་ནས་བརྒྱ་
ཆ་བརྱི་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚུལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཐོབ་ཡོད་མེད་དེ་གནད་
འགག་ཆེན ་པོ་བརྱི་བཞྱིན ་ཡོད ། དེའྱི་ཆ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན ་ནའང་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ལ་བསེབ ས་པ་རེད་མ་གཏོག ས།

རྒྱུགས་འཕོད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉྱིས་ལོན་པ་དེ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྱི་རྒྱུ་
དེ་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་གྱི་ཡོད། སོབ ་སོང་གྱི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་རོབ་ཙམ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་རེད། ཡང་བཀུར་འོས ་སྱི་
འཐུས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ཐོག་ཡོད་མུས་ལ་བར་ལམ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ལོན་མཁན་སོབ་ཕྲུག་

བཞྱི་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་བྱུང་ཟེར་བ་དེ་གཉྱིས་ལ་དབྱེ་བ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། དེར་དབྱེ་བ་གང་ཡང་

ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། འགལ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ཆད་ལོན་པ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་དེ་ཙམ་ཡོད་དུས། ཁོང་རང་ཕྲུ་གུ་
དེ་ཙམ་གྱི་གནས་ཚད་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྡོམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཆྱིག་སྟོང་ཐམ་པ་ཡྱི་མར་ལ་བརྱི་ཡོང་དུས་

ཆ་སྙོམས་ཤྱིག་བསོར་ཡོང་དུས་བརྒྱ་ཆ་དམའ་བ་དེ་ཚོས་མར་འཐེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔེར་ན་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་དུ་ཁ་ཤས་དེ་འདྲ་ཡོད། དེ་ཡང་སེར་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་འདྲ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁུངས་ལ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆར་

མཉམ་དུ་བརྱི་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་དཔེ་མ་སྱིད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་སོ་པོ་ལོན་མཁན་ཡོང་འདུག དེ་བཞྱིན་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་བར་ལམ་ནས་ཧ་

ཅང་སོ་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་བོད་པ་སྱིའྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དེ་མར་བརྱི་ཡོང་དུས། མར་དམའ་
པོ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ི ནང་ལ་བརྱི་དུས་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ི གནས་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ར་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་བའྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་དང།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་བསྡོམས་ནས་བསྡུར་ཡོང་དུས། དེ་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལ་བསྡད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་ནས་དྲན་གྱི་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བདུན་ཙམ་གྱི་

གྲུབ་འབས་མཉམ་དུ་བསྡོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་སེར་བདག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འཛིན་ཕེད་ཀ་ཙམ་
ཡོད་རེད། ཕེད་ཀ་གཞུང་གྱི་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་དེ་དག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་

སེར་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གཉྱིེས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཚུར་བསྡུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། ངས་དེ་

འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་
བཞྱིན་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིའྱི་ཡོད།

བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་སྟངས་སོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཉམས་ཞྱིབ་

བྱས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སམ་བོ་ཊའྱི་རྒན་ལགས་གཅྱིག་གྱིས་སམ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སད་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། mentor ཁོང་རང་གྱིས་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
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ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། དེ་ཡང་སོབ་ཚན་ཁྱིད་སྟངས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་དེ་འདྲ་ཡོད་མེད་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་བོད་
ཡྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་ཟབ་སོང་དེ་ཚོའྱི་སབས་ལའང་ཁོང་རང་གྱིས་ས་གནས་ཁག་གྱི་དཀའ་ངལ་དང། གཟྱིགས་ཚུལ་དང་དེ་ཚོ་མར་
གསལ་བཤད་རྒྱབ། དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་སྙན་ཐོ་འགེམ་སེལ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་
བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་ནས་དགེ་རྒན་ཆེད་ལས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་སོན་རྱིས་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཟབ་

སོང་དང་འོས་སོང་ཡོད། བར་ལམ་ནས་བྱས་ཏེ། མ་གཞྱི་རྣམ་པ་ཚོས ་མཁྱེན་གྱི་རེད། དགེ་རྒན་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས ་ནས་

ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དགེ་རྒན་གསར་པ་རྣམས་ལ་འོས་སོང་གྱི་བསྟྱི་གནས་དངོས་སུ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་
ནས་ཐོན་མཁན་གང་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སོབ་སོང་བྱེད་བཞྱིན་པ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད ་པ་རེད། ད་ལོ་སོབ་འཇུག་
གསར་པ་གང་ཙམ་ཞྱིག་འཆར་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དགེ་རྒན་ཡྱིན་བསྡད་པ་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་ལ་བར་ལམ་ང་ཚོས་

ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན། དགེ་རྒན་ཉྱི་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ཟབ་སོང་ཕུལ་བསྡད་པ་བྱུང་བ་རེད། དེང་སང་
རྒན་ལགས་དང་སོབ ་སྱི་ཚོ་ལ་ཡྱིན ་ནའང་རེད། རྒན་ལགས་ཚོར་ཟབ་སོང་སྤྲོད་རྒྱུ་ཉུང་དུ་བཏང་དགོས ་འདུག་ཅེས ་དེ་འདྲ་

གསུངས་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ ༢༠༡༣ ལོ་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱས་པ་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་དགེ་རྒན་ཟབ་སོང་ཡུན་རྱིང་

ནས་མ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒན་ལགས་ཚོ་ལ་དེ་འདྲ་མ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་
ཐོག་ནས་གཅྱིག་བྱས་པ་རེད། དེ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་དགེ་ལགས་ཚོའྱི་ཤེས་ཚད་དེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་བོད་

ཡྱིག་ཐོག་ལ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ལམ་ནས་སོབ་ཚན་
གཞན་པ་སོབ་ཁྱིད་གནང་དགོས་ཡོད་དུས། སོ་སོ་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ཙམ་མེད་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་

ཙང་དེ་ཚོ་ལ་ཟུར་དུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་སོང་དེ་འདྲ་རྒན་ལགས་ཡག་པོ་དེ་འདྲས་སོང་བརར་དང་སོབ་སོང་དེ་འདྲ་སྤྲད་ནས། དེས་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡྱིན། དགེ་རྒན་གྱི་སང་ལ་འཆར་
གཞྱི་མང་པོ་ཞུ་གྱིན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག དེ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སོབ་སྱི་འདེམས་སྟངས་གལ་ཆེ་ཆུང་གྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང། སོང་ཙང་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་

གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་དེ་བཞག་སབས་འཛིན་སོང་དེ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་ཡོད་པ་རེད། སོབ་

གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་གོང་ལ་སྱི་ཁྱབ་འཛིན་སོང་བྱེད་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ཡོངས་རོགས་འཛིན་སོང་སྡེ་ཚན་ནང་གཅྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་དགེ་རྒན་རེད། གསུམ་པ་དེ་སོབ་ཕྲུག་རེད། བཞྱི་

པ་དེ་ཕ་མ་རེད། སོབ་སྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ང་ཚོ་དགེ་རྒན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་
ལྷན་དུ་སོབ་སྱི་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཉེ་ལམ་ New York Times ནང་ལ་སོབ་སྱི་ག་ཚོད་གལ་ཆེ་པོ་ཡྱིན་པ་
དེའྱི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བཏོན་འདུག སོ་སོའ་ི ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་སྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག བར་ལམ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་གོང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ (Modi) སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཡང་མ་འོངས་པར་སོབ་སྱི་བསོ་གཞག་

བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་གྱི་ཡྱིན། སོབ ་སྱིའྱི་གོ་ས་དེར་འོས་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཡྱིག ་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་
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གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཀང་བར་དེར་ཚགས་ཤོག་ནང་ཐོན་པ་རེད། དེ་ག་ཚོད་ལག་ལེན་ཁེལ་གྱི་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་
སྱི་འདེམས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་སོབ་སྱི་འདེམས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
ལམ་སྟོན་ཞུ་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་བྱུང།

སོབ ་གྲྭའྱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ི ཐོག ་ནས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར ་བཟུང་བྱས་ཏེ་འགའ་ཞྱིག ་གྱི་ཉམས་མོང་རེད། འགའ་ཞྱིག ་གྱི་

ཉམས་མོང་དང་ཤེས་ཚད་མཉམ་དུ་བསྡུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདྲ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ར་བའྱི་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ཏན་ཏན་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་མྱིན་སྐུ་ངོ་སེར་གྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་སོབ་
གྲྭའྱི་མྱིང་འབོད་བྱེད་མ་དགོས་པར་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག་གསུངས་བྱུང། འདྱིའྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་མ་

དགོས་ཀང་དགེ་རྒན་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་སབས་སུ་སོབ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐབས་སོ ་པོའ་ི
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་བ་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་མཚམས་འཇོག་
བྱེད་དགོས་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་རྱིག་རལ་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་

ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་རེད་མོའ་ི ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་རེད་མོའ་ི དགེ་རྒན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲར་

ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཟློས་གར་ཐོག་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་རྱི་མོ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱི་མོའ་ིཐོག་ལ་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། གཞན་དངོས་སུ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་འདྲ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འདྱི་ཚོའྱི་གས་ལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཡང་མེད། ལྷག་པར་
དུ་ད་ལྟ་བསམ་ཐོག་ལག་ལེན་ལ་མ་ཁེལ་བ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ Talent Search ཟེར་ནས་ཤེས་ཚད་དང་། གདེང་གྱི་ཡོན་

ཏན་དེ་འཚོལ་བར་འགོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འདྲ་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་མེད་ན་བསམ་བྱུང། དེ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་བཞྱིན་ཡོད་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེ་
ཙམ་མ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག ་ལ་སོབ ་ཡོན་ཕུལ་བར་སྐུ་ངལ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་བ་དང་སགས། བར་ལམ་ང་ཚོའྱི་
Tibetan National Sport Association ཁོང་ཚོ་རེད་མོའ་ིརུ་ཁག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་

མཆོག་གྱིས་རོབ་ཙམ་གསུངས་བྱུང། ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་ Jawahalal Nehru Stadium གྱི་ Deputy Director ཁོ་
རང་ཡར་གདན་ཞུས་བྱས། དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་པ་རེད། ང་ཡང་མཇལ་འཕད་བྱུང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཀང་མཇལ་

འཕད་གནང་བ་རེད། ཁོ་རང་གྱི་འཆར་གཞྱི་བརྒྱུད་དེ་མ་འོངས་པར་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་བུ་དང་བུ་མོ་གང་ཡྱིན་རུང་ Boxing རེད་རྒྱུ་
རེད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ Ping Pong རེད་རྒྱུ་རེད། དེ་མྱིན་མདའ་རྒྱབ་རྒྱུ་རེད། རྒྱུགས་རལ་རེད།

Sports དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོང་བརར་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་སོང་བརར་གྱི་སྡེ་ཁག་རེད། ཁོ་རང་ལྡྱི་ལྱིར་ Stadium

མང་པོའ་ི འགན་འཁུར་བ་རེད་འདུག དེ་འདྲ་མར་འབོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་མཐུན་རྐྱེན་སོར་བ་སོགས་ཁོང་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་

ཟེར། དེ་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་མོལ་རང་རེད། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་རེད་མོ་དང་རྱིག་རལ་
དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ལ་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་ཞོར་ལ་ཁོང་ཚོ་ལ་དེའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོ་སབས་དེ་

འདྲ་སྤྲད་ནས། མཐུན་རྐྱེན་དེ་འདྲ་སར་ནས་དེ་འདྲ་བྱེད་རྒྱུ་མེད་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ང་ཚོས་བར་
ལ་བཀའ་བསྡུར་དེ་འདྲ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་ལ་ལག་ལེན་འཁེལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་
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པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཚུར་ལ་བརྱིས་སྤྲོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཞྱི་རྟེན་གྱི་སོབ་སོང་སྱི་མཚུངས་ཡོད་པ་དང་།
དེའྱི་ནང་ནས་རེད་མོ་དང་དེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཕར་ལ་བཞག དེའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་
རྐྱེན་དེ་འདྲ་སར་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ནང་དུ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དེའྱི་སོར་ལ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞྱི་ཞྱིག་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་ལྷག་

བསྡད་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྟེང་ལ་སོན་ནས་སད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་ཞུ་བསྡད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རེད། ཁ་སང་ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་སབས་སུ་བཅར་མ་

ཐུབ་པ་དེ་གོ་བུར་དུ་ཁོང་ཚོས་དེའྱི་སོར་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་གུང་ལ་འབྱོར་ནས་ཚེས་ ༡༦ གྱི་ས་དྲོ་ཆུ་
ཚོད་བཅུ་པ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཚེས་ ༡༥ རང་ལ་སྱི་སོད་རླངས་འཁོར་ནང་དུ་ཐོན་ནས་ཕར་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན།
ཡྱིན་ནའང་སབས་དེར་ parliament གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་དུས་འཁེལ་དུས་ཚོགས་གཙོས་བོན་ཆེན་བཀའ་བཀུག་གནང་

འདུག་ཀང་། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཐུབ་མ་སོང་། ང་ཚོ་སབས་དེ་དུས་སྟོང་ལོག་རང་ཆགས་སོང། དོན་སྙྱིང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དེའྱི་སོར་ལ་
ནན་པོ་ཞུས་བཞག་ཡོད། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གནང་དང་གནང་མུས་
རེད། ང་ཚོས་རེ་བ་ལ་གང་མགོགས་ཤྱིག་སྙན་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལག་ལེན་འཁེལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད།

Mysore སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་བ་ཐོག་ལ་དེ་སོན་གོས་ཚོགས་སུ་རག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་

ཡྱིན། སྱིར་ང་ཚོས་ eligiblity fee ཟེར་རྒྱུ་དེ་བོད་པ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡངས་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་
རེད། དེ་མྱིན་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོབ་ཡོན་སྤྲད་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་ཁོང་ཚོ་དང་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་ནས་

ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། Bangalore ལྷོ་སྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ཤེས་དང་འབེལ་བ་གནང་བསྡད་ཡོད། ཁོང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་འབད་
བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། ཡར་རྒྱ་གར་བའྱི་ཁོངས་ནས་སོབ་འཇུག་

བྱས། སོབ་ཡོན་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཁུངས་ལ་ཡར་ཕྱིན། སོབ་ཡོན་དེ་བོད་པའྱི་ཁུངས་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ངས་ཁོང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ཐེངས་རེ་ཟུང་ཞྱིག་འཛོམས་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ནང་ཁུལ་

དུ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་འདྱི་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ་གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ eligibility fee ཟེར་བ་དེ་
Karnataka ནང་དུ་ཡྱིན་དང་མ་ཡྱིན་ཞེས ་པ་དེ་རྒྱ་གར་དང་གཅྱིག ་མཚུངས་སྤྲོད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་

བཞེས་གནང་སོང་། དེ་ལ་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་གྱི་སོར་དེ་ཁ་སོན་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་གྱི་ཐད་ལ་སད་ཆ་བཤད་དགོས་

རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཆགས་སོང། གཅྱིག་དེ་བུད་མེད་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་
ནས་དེའྱི་ཚབ་བྱས་པ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་བཙན་གཡེམ་གྱི་སོར་ལ་ང་རང་གྱི་སལ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་དེ་དུས་བཤད་པ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར་བཙན་གཡེན་གྱི་ཐད་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༡༢ ཙམ་ཞྱིག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཁྱིམས་དམ་པོ་
ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཐོག་ནས་དབུས་ཡྱིག་རྒྱུག་ཚོགས་པ། C.B.S.E རང་གྱི་ངོས་ནས་
ཀང་ད་ཕྱིན་ཆད་གནས་ཚུལ་དེ་རྱིགས་བྱུང་བ་དང་བྱུང་ནས་ཉེན་རྟོག་པར་ལན་མ་སྤྲད་པ་སོགས་བྱས་ཚེ་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ངོས་འཛིན་
56

དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བསགས་གནང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་དམ་དྲགས་གནང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེ་
ཁག་ཚང་མ་དེའྱི་འོག་ཏུ་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སོན་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་

བཟོད་བསན་ཀླད་སོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་བཟུང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་དེ་

བོད་བསྒྱུར་བྱས། ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་བྱས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་བཏང་བ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱྱིམ་དུ་
གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སབས་དེ་ལ་ཡྱིན། དེ་དུས་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་

ཚོར་བལ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དུས་གཅྱིག་ལ་འདྱིར་འཛོམས། སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་མ་ཡོང་
བའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཐོག་མ་ཡར་འཛུལ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་དགེ་རྒན་སོ་སོར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འགན་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ར་སྤྲོད་
བྱེད་དགོས་པ་དང། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་སོགས་སུ་ལ་བྱུང་ནའང་སོན་དང་ཉེས་པ་གང་ཡོད་མེད་དང།

ཡང་ནས་ཡང་དུ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཡང་ good touch དང་ bad touch དེ་
དག་གྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་སོ་སོས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་ཚན་པ་ཁོ་
རང་ཚོ་གཟྱིགས་བསོར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སོར་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་

ཡང་དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་ཚོ་དང་སོབ་སྱི་སོགས་ལ་གསུང་རྒྱུ་སོགས་ཁོ་རང་ཚོར་བར་ཁྱབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཏང་བཞག་ཡོད། དེ་ལྟ་
བུའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་ན་འཕལ་དུ་ཉེན་རྟོག་པར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ལུགས་བཤད་ནས་སྱིག་གཞྱི་དང་བཀོད་ཁྱབ་དེ་ཚོ་ནན་
པོ་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་བརྐྱངས་ནས་མཚན་ཐོ་ཡར་ལེན་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་བཅོ་ལྔ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་
མྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་བའྱི། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།

དགོངས་དག་ཕག་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཕར་འགངས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཕག་ཚོད་ ༥།༣༠ བར་དུ་ཡྱིན། ) བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་ ༡་༤ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ཟེར་རྒྱུ་

དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་གཅྱིག་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ནང་གསེས་ཆ་པ་སྦུན་ཏར་དགེ་
འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ནམ་རྒྱུན་ཕལ་ཆེར་ས་ཕྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་བཤད་
པ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་ཐོག་མའྱི་ཆར་དང་པོ་ཁོ་རང་གྱི་ས་གནས་སོབ་གྲྭ་དེ་སབས་དེ་དུས་དགོས་མཁོ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་

པར་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟའྱི་སབས་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སབས་ལ་
དེ་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་དེ་ལ་དངོས་སུ་ང་རང་ཕྱིན་ནས་ལྟ་ཞྱིབ་གང་ཡང་བྱུང་མ་
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སོང་སྟེ། སྱིར་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་གོན་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་ས་གནས་དེ་རང་ལ་སོབ་སོང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལོ་ཁ་ཤས་སོན་ལ་བྱུང་ཡོད་དུས། དེ་ལ་ནམ་
རྒྱུན་ནས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་
འཛར་ཨང་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྱིས ་འགོ་ཨང་ ༡༤ པ་ལ་ཝཱར་ཎཱ་སྱི་ནས་ཕྱིར་སྦུན་ཏར་དུ་སོ་བཤུག་བྱ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག ་
འཁོད་འདུག དོན་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག ་རྟོགས་མ་སོང་སྟེ། ཕལ་ཆེར་སྦུན་ཏར་རང་ལ་ང་ཚོའྱི་དགེ་འོས ་སོབ་གྲྭ་དེ་སྡོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་

གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་མྱིན་ནམ་བསྙམས་ཏེ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སོར་ལ་གནས་སྟངས་
དངོས་གནས་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།

སྱིར་ར་བའྱི་གོང་དུ་གསུངས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཤེས ་རྱིག ་བཀའ་བོན ་མཆོག ་གྱིས ་

གསུངས་པ་བཞྱིན། ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང། གལ་ཆེ་ཤོས་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་གཙོ་བོ་དེ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གྱི་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་ཟུར་སོང་བྱེད་སའྱི་སྡྱིངས་ཆ་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་དེ་ཚན་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། དེའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་འདོད་

ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ནམ་རྒྱུན་སོབ་གྲྭ་དེ་ལ་དངོས་སུ་

ང་རང་ཆ་རྒྱུས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་དུ་དགེ་རྒན་གནང་མཁན་གྱི་སྐུ་ཞབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་
རང་དུས་རྒྱུན་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཁོང་རང་དུས་རྒྱུན་དུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་དྲ་ལམ་

ཁག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་ཚན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཕོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་དེ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོང་རང་གྱི་དོ་སྣང་བྱེད་སྟངས་དེ་གཞན་དང་

མྱི་འདྲ་བ། འཛིན་ཁང་ནང་དུ་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་སོབ་ཚན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་དོ་སྣང་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ལའང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ནྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཉེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་དོན་

དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉེ་ཆར་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་ར་ཤོད་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གནད་དོན་ཆུང་
ཚགས་ཁ་ཤས་དང་། སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་དེ་
འདྲ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པ། གལ་སྱིད་དེའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚོ་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་ཆུང་ངུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག སྱིར་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ལབ་དགོས་མྱིན་ཡང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔེ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་སྡོད་སའྱི་ཉལ་ཁང་ནང་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གསང་སོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་སོ་པོ་རེད་

འདུག དེ་ཡང་ཉེ་ཆར་དྲང་པོ་བཤད་ན་བེད་སོད་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་འདུག དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་འགོ་གོན་ཆེན་པོ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་

འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཏོག་ཙམ་གནང་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས། ས་ཆའྱི་གནས་
སྟངས། ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཚང་མར་བྱེད་དགོས་ན་ཁག་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་
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ཀྱི་ཡོད་མེད་དཀའ་ལས་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་མེད་ན་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཤེས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ ་སོན་རྱིས ་ཀྱི་ཐོག ་ལ་ངས་དོག ས་འདྲྱི་དང་། གསོལ ་
འདེབས་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཁ་པ་གཞྱི་རྱིམ་
ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱི་དང་། ག་པ་མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག

དང་པོ། ཁ་པའྱི་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༤ པ་སང་ཏོག་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་ལས་འཆར་ཞེས་

པ་དེའྱི་སོར་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དོགས་འདྲྱི་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཁང་ཚོང་རྒྱུའྱི་སོར་དེ་ག་
རེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་གོ་བར་མཉམ་འབེལ ་མཉམ་དུ་ས་ཆ་ཉོ་

ཐབས་དང་། ཡང་ན་བོགས་མ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ང་ས་གནས་ཕར་གྱིར་བསྡད་ནས་ཟླ་བ་
བདུན་བརྒྱད་ལས་འགོའ་ིམེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད།

སང་ཏོག་དེ་ཁ་ཐོར་གྱི་ས་གནས་ཤྱིག་རེད། ཁ་ཐོར་གྱི་ས་གནས་ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་མྱི་མང་གྱི་སྱི་སེམས་དང་བོད་ཞེན་

ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ས་གནས་གཞན་ལ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཕ་གྱིར་ཚོགས་པ་དང་ཆོལ་ཁ་

དབྱེ་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་དྲུག་ལབ་ནས་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ས་གནས་དེའྱི་ཞན་ཆ་
ནྱི་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ཚང་མའྱི་སད་ཡྱིག་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་པོ་འདུག ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་སད་

ཡྱིག་གལ་ཆེན་པོ་དང་། མེད་ན་མེད་ཐབས་ཤྱིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་དེ་ལ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་

ངལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས། སང་ཏོག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཚོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ།
འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ས་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕག་དངུལ་ཞྱིག་ཀང་རག་པ་དང་། ཚོང་རང་གྱི་སྡེ་ཚན་མྱིན་པར་

རྱིག་གཞུང་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་པ་ཁག་དྲུག་དག་གྱིས་ཁང་ག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ། དེ་འདྲའྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས། ངས་
ད་ལྟ་མདོར་ཙམ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ས་གནས་གཞོན་ནུའྱི་ཐོག་ནས་བེ་རོ་ཙཱ་ན་ལབ་ནས། བོད་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་གནང་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་

འབས་ལོངས་པ་དང་། རྟ་མང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ཆ་ཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་དང་ཚོགས་ཡུལ་དེ་ཧ་ཅང་
གྱི་ཞན་པོ་འདུག ང་རང་ཐེངས་རེ་གཉྱིས་འགོ་མོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་ཡུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཕད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་བལྟས་ན། ས་ཆ་དེ་ sinking area ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་སང་ཏོག་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཚོང་རྒྱུ་དེ་ཡང་
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ཁག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ལ་གོང་མེད་པ་དང་། ཕ་གྱིར་ཡང་ཕན་རྒྱུ། འཕལ་ཕུགས་གཉྱིས ་ཀར་ཕན་པ་
གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ལ་རྱིས་འགོ་ཨང་བཅུ་དྲུག་པ་སོབ་གྲྭའྱི་ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སོབ་འཁྱིད་ལས་གཞྱི་

ཞེས་པ་དེར་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་མེད་ལྔ་སྟོང་གསུམ་བརྒྱ་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག རང་ཉྱིད་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་
ལ་འགོ་དུས་ག་རེ་མཐོང་བ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། Internet དེ་ལ་
བོད་སད་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོའ་ི མྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་དྲ་རྒྱ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ་དྲ་རྒྱ་དེ་ website འདྲ་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་འགོའ་ི འདུག གང་ལྟར་དེ་འདྲའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞན་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་འོག་

མ་དེ་ཚོ་ལ་དེ་མ་རག་ནའང། གོང་མ་དེ་ཚོ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་རེ་མེད་ནའང་། བདུན་ཕག་རེའྱི་ནང་ལ་
ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞྱིའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས ་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དེའྱི་རྱིན་གོང་མཐོ་པོ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ལྟ་དུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལ། སོབ་ཕྲུག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ར་བ་

ནས་སར་གྱི་མེད་པ་འདྲ་པོ་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དེ་འདྲའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་བེད་སོད་ལོག་པར་བཏང་ནས་གཞན་དག་ལྟ་ཡྱི་རེད་
ཅེས་གསུངས་པའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འགོག་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོབ་སོང་ཡག་པོ་
གནང་མཁན་ཞྱིག་ལ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་བྱ་གསར་པ་མང་པོ་རག་པའྱི་ཐོག་ནས་སང་རྒྱུ་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་མཐུན་
རྐྱེན་དེ་ངེས་པར་དུ་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ ༡་༤ ཡྱི་ག་པ། མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་མང་པོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་

ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གསར་པ་ཞུ་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན། ང་ཚོས་བསམ་བོ་གསར་པ་བཏང་ནས་གོམ་པ་སོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག
ང་ཚོའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཚང་མ་ལ་གནང་མ་ཐུབ་ནའང་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ཚོད་ལྟ་

བྱས་ནས་དེ་འདྲ་གནང་ན་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་བསམ་བྱུང་། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའྱི་སོབ་མ་ཚོར་སོ་སོའ་ི འདུན་པ་ཡོད་པ་བཞྱིན་མདུན་
ལམ་དང་འབེལ་ནས་སོབ་ཚན་གསུམ་རེ་འདེམས་སུ་བཅུག་སྟེ་མདུན་ལམ་རེ་རེ་ལ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་བཏང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མདུན་ལམ་
གྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་གཞྱི་ལ་གོམ་པ་སོས་པའྱི་ཐོག་ནས། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པར་ཡོད་པའྱི་སོབ་མ་ཚོས་སོབ་ཚན་འདེམས་ཀ་དེ་
སོབ་མ་སོ་སོས་བྱས། དེའྱི་ཐོག་ལ་མདུན་ལམ་རེ་རེའྱི་སང་ལ་ཉྱི་མ་རེ་རེ་བཏང་ནས་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ལ་ཉྱི་མ་གསུམ་གཏོང་ཐུབ་

རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དེ་ནྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དེ་འདྲ་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཤྱིག་འདུག དེ་གནང་ཐུབ་ན་མ་འོངས་པར་སོབ་མ་དེ་ཚོ་འཛིན་
གྲྭ་བཅུ་པའྱི་རེས་ལ་གོམ་པ་ག་རེ་སོ་དགོས་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་སྙམ། དེ་མྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སོབ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་
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ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུའང་ད་དུང་སོ་སོའ་ི མདུན་ལམ་ག་རེ་འཛིན་དགོས ་མྱིན་མ་ཤེས ་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་སྡོད་

མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་དེ་ལ་གནང་ཐུབ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། རབ་
ཏུ་བྱུང་ན་ཁོ་རང་ཚོས་འདེམས་པའྱི་ལས་ཀ་གསུམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉྱི་མ་རེ་རེ་བཏང་ཐུབ་ན་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེ་མྱིན་ན་སོབ་
གྲྭའྱི་ངོས་ནས་ལས་ཀ་དེའྱི་ཐོག་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ལ་སོགས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀང་དེ་རང་
60

གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ཐུགས་ཕན་ཡག་པོ་སོས་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་རང་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 ཉེ་ཆར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་

སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ལོ་གསུམ་རེའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡྱིག་ཚད་ཅྱིག་སོབ་ཚན་ཕལ་ཆེར་ཨྱིན་ཇྱི། བོད་ཡྱིག དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཤྱིག་
བཏང་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་རེ་ཕུད་ཞྱིག་

ཆགས་འདུག སོང་ཙང་དེ་རྱིང་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་དང་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་གྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ཨང་རྱིམ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་
ངོས་ནས་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་འབད་བརོན་བྱས་ཏེ་མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།

འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ལོ་རེར་ཕྱི་རྒྱལ་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་སོབ་ཡོན་དེ་ནམ་རྒྱུན། དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག New Horizon དང་དེ་བཞྱིན་ United World College ཡྱི་སོབ་ཡོན་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཕལ་ཆེར་ངའྱི་གོ་ཐོས་ལ་འདྱི་ལོ་ United World College ཡྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་ས་མྱིག་དེ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་གོ་སབས་

ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་བྱས་རེས་སུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དེ་དང་
འབེལ ་ཡོད་བཀའ་ཤ ག་རེད། ཤེས ་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤེ་ན་
United World College དམྱི ག ས་བསལ་སོ བ ་སོ ང ་གྱི ་ཕག་འཁྱེ ར ་དེ་ International baccalaureate ཟེར ་

སབས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་མཐོ་སོབ་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་མྱི་འདུག དེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་

དེ་འདྲའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཡོན་དེ་སྤྲོད་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་རེད། དེ་ཡང་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ས་མྱིག་གཅྱིག་ཙམ་ལས་ཐོན་གྱི་མྱི་འདུག ད་
རེས་ཀྱི་ས་མྱིག་དྲུག་དེ་དངོས་ཡོད་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ལོ་ ༡༦་་་་༡༨ ཟྱིན་པ་ཚོར་གོ་སབས་ཧ་ཅང་གྱི་
བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ UWC ནས་ཐོན་སྟེ་ IB དེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།

འཛམ་གྱིང་རེ་ཕུད་ཀྱི་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ར་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད་ཅེས་ཚང་མས་བརོད་བཞྱིན་འདུག ད་
ལན་ང་ཚོའྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གོ་སབས་ཧ་ཅང་གྱི་བཟང་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་འབེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་རང་ཉྱིད་བོ་འཚབ་སེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ཉེ་ཆར་སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་བྱུང་ཡོད་སྟབས། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་

བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཁག་ཅྱིག་ཐུག་ཡོང་སབས་ཁོ་རང་ཚོས་ཤེས་སོང་སྟེ། འགེངས་ཤོག་བཀངས་ཐུབ་མ་སོང་ལ་འགེངས་ཤོག་

བཀངས་མེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཉེ་ཆར་རང་ཉྱིད་ནས་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ། ཁོང་ཚོས་འགེངས་ཤོག་དེ་དག་
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བཀངས་ནས་ང་ལ་བསྐུར་བྱུང་། ང་རང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང། ད་ལྟ་གོ་ཐོས་ལ་
ཕལ་ཆེར་ས་མྱིག་དྲུག་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་དངོས་ཡོད་བྱས་ན་བརྒྱ་དང་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་འགན་

བསྡུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རེ་ཕུད་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དངོས་ཡོད་གང་ཡྱིན་རུང་། དེ་འདྲའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་
མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་གོང་ཞྱིག་དང་སོབ་ཕྲུག་རེ་ཕུད་ཡྱིན་པ་འགའ་ཞྱིག་ལུས་
ཀྱི་རེད། བོ་འཚབ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང། སྱིར་བཏང་འབེལ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཚན་པའྱི་ཕག་ལས་

གནང་སྟངས་རེད། དེ་བཞྱིན་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་སོན་ཡོན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་
འདོན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཧང་སང་རྒྱུ་རེད་འདུག ཉེ་བའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས། དེ་བཞྱིན་
མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་རེད། ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཧ་
ཅང་གྱི་བཟང་དུ་ཕྱིན་འདུག གོ་སབས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་བཟང་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་འབེལ་ཡོད་ཡོངས་ལ་སྙྱིང་དབུས་
ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དྲ་རྒྱ་འདྱི་ཚོ་སྱིར་བཏང་ངོ་དེབ་རེད། གང་སར་ཁྱབ་བསགས་གནང་འདུག ཕལ་ཆེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལའང་གནང་གྱི་

ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདྱི་ལོ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་མཁན་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ད་ལྟ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།

ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སོབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ Online དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་དེ་འགོ་བཙུགས་པ་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། Delhi University ཡྱིན་ན་ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་ ༡ པོའ་ིབདུན་ཕག་དང་པོའ་ིནང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་ལྟ་བོད་པའྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཡྱིན་ན་ Delhi University ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་དུས་ཡུན་ཉྱིན་ལྔ་དྲུག་ལས་

ལུས་མེད་པ་རེད། ཚེས་ ༢༥ ནང་ལ་ཁོང་ཚོས་འཛུལ་བཞུགས་བྱས་ཏེ། ངོ་བཤུས་དེ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་ལ་ཕུལ་
ཟྱིན་པ་དགོས ་པ་རེད། ཚེས་ ༣༠ ནང་ལ་ Delhi University, foreign Students department ལ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་
དགོས་པ་རེད། སོང་ཙང་ཉྱིན་འགའ་ཤས་ལས་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ད་ལྟ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་

བཞྱིན་པ་ཁག་ཅྱིག་ཐུག་བྱུང། ཁོ་ཚོས་བཀངས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཡར་ submit བཏང་མེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ཁ་སང་ཉེ་ཆར་རེད།
དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཡར་བཏང་མར་ངོ་བཤུས་དེ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་དུས་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཁོང་ཚོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་སབས་མདུན་ལམ་སོབ ་སྟོན་པ་རྒན་ལགས་ཚོས་འགེངས་རོགས་བྱེད་ཀྱི་

འདུག་ལ་དེའྱི་ཐད་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་དེ་འདྲ་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ལོ་བཅུ། བཅུ་གཉྱིས་རྱིང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོབ་སོང་སྤྲད་དེ་གསོ་སོང་བྱས་ཡོང་སབས་མཐའ་མར་མཐོ་སོབ་ལ་འཛུལ་
བཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་། འཛིན་
སོང་རང་ནས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་འགེངས་ཤོག་བསངས་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

སྙམ། Delhi University ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བཀངས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༣༠ ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ ་ཕྲུག་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སོབ ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་འགན་བསྡུར་བྱེད་

སབས་ཨང་རྱིམ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་འགན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་སོང་ཙང་འདྱི་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ངེས་པར་དུ་
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བར་ལན་ཕུལ་བ་དང་སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་འགན་འཁུར་ནས་དེ་ཚོ་བཀངས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་རོག ས་རམ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་
རྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲ་རྒྱ་དང་ Lamton.org དེའྱི་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་གང་དུ་ཡོད་མྱིན། མཐོ་སོབ་ཁག་

Admission alert ཞེས་གང་ལྟར་སོབ་འཇུག་བྱ་སའྱི་སྡེ་ཁག་འདྱི་དང་དེ་འདྲ་བ་འདུག་ཅེས་ཆ་ཚང་བཀོད་གནང་འདུག འདྱི་

ཚོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ Delhi University དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འཛུལ་བཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ན་

CAT གཏོང་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡང་ད་ལྟ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་དང་འཛུལ་བཞུགས་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་འདུག

དེ་མཚུངས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་བྱེད་འདོད་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོང་གྱི་འོས་ཆོད་ཀྱི་ཡྱིག་

རྒྱུགས་དེ་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་འདུག དེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསངས་དགོས་སྟབས། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག དེ་དེ་
བཞྱིན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་སར་ངེས་པར་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་ནས་འགན་འཁུར་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་རེད། དོ་སྣང་
ཡོད་མཁན་ཚོར་སོ་སོའ་ི སྡེ་ཚན་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་འདྲ་ཞྱིག་དང་། དམྱིགས་བསལ་སོབ་འཇུག་འགའ་ཞྱིག་ལ་

སོབ ་ཡོན་སྤྲོད་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དྲ་རྒྱ་ཁོ་རང་ནང་ལ་སོབ ་ཡོན་དེ་སྤྲོད་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་དུས། སོབ ་གྲྭ་རང་ལ་ Internet
Banking ཡོད ་པ་ཡྱིན ་ན། དེ་གཏོང ་གྱིན ་གཏོན ་གྱིན ་བྱས་ཏེ་སོབ ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སར་ནས་བསྡུ་གྱིན ་བསྡུ་གྱིན ་བྱེད ་ཐུབ་ན།

མཚམས་རེ་ Internet Banking མེད་པའྱི་དབང་གྱིས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་སོབ་
གྲྭ་ཁག་ནས་འགན་འཁུར་ཐུབ་ན། མ་འོངས་པར་ཁོ་ཚོས་མཐོ་སོབ་ཁག་མང་པོར་སྙན་ཞུ་རྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཟྱིན་
རེས་གདམ་ཀ་བྱེད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་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་ཤྱིག་གྱིས་སྦུན་ཏར་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་

གནང་སོང་། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་སྦུན་ཏར་རང་ལ་གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲ་གོས་ཚོགས་ས་ཕྱི་རྱིམ་པ་ལ་སྙན་གསོལ་
བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བསར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ཝར་ཎཱ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་
ཁང་གྱི་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གང་མགོགས་ཚང་ཐུབ་པའྱི་སོར་ཉེ་ཆར་ཉེ་བའྱི་རྱིགས་བདག་མཆོག་གྱིས་

གསུང་གྱི་འདུག དེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྦུན་ཏར་དགེ་རྒན་འོས་སོང་འཛུགས་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལུས་
པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་འདྲ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཝར་ཎཱ་དེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་གྱི་དེ་ཡར་སོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་སྙན་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྦུན་ཏར་དགེ་རྒན་ཞྱིག་གྱི་སོར་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང། ཐུགས་
རེ་ཆེ། ར་བའྱི་མ་གྱིའྱི་དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཁང་པ་ནས་གསང་སོད་ཀྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། མ་གཞྱི་ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་དོ་སྣང་

བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་གས་དེ་ཚོ་སམ་བོ་ཊའྱི་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཁྱེར་ཤོག་གསུངས་

པ་དང་། དེ་ནས་འཆར་གཞྱི་འབྱོར་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ཡར་ཞུ་དགོས་ངེས་ཡར་ཞུ་བ་དང་སོ་སོས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ངོས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཐད་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་འདྲ་པོ་གང་ཡང་
བྱུང་མ་སོང་སྟེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་སོང་ཙང་། ར་སའྱི་ཉེར་འཁྱིས་ཤྱིག་རེད་ལ། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དངོས་
གནས་དྲང་གནས་འཕལ་དུ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སང་ཐོག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། སང་ཐོག་སོབ་

གྲྭའྱི་ནང་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་གོང་ལ་ས་རུད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་

ཆགས་སྡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། སོབ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབས་དགོས་ཐུག་པ་རེད། དེ་ནས་ས་ཁང་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་
མྱིན་ལ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན། སབས་དེར་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སོར་ཞུས་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་དེ་ཚོང་རྒྱུ་
གཏན་ཁེལ་བ་རེད། གཏན་ཁེལ་རེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ཁྱབ་བསགས་གྱིས་ཟེར་བ་

ལྟར་ས་ཕོགས་གང་སར་གསལ་བསགས་བྱས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཉོ་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ཕ་གྱིའྱི་
ས་ཁང་དེ་བར་ཤོག་ཅན་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ཁང་པ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ལོག་ནས་ཡོད་དུས། ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་ཞེད་སྣང་ཚ་བོ་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ཉོ་མཁན་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་འདྲའང་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད། གཉྱིས ་པ་དེ་སང་ཐོག་དང་སྱི་ཀྱིམ་ལ་སྤུས་གཟྱིགས་
གནང་རྒྱུ་དེར་སྱི་ཀྱིམ་གྱི་ Subject མྱི་སེར་གྱི་ལག་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེས་ན་དེས་རྐྱེན་པས་མྱིན་ནམ་དྲན་གྱི་

འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཚོང་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ་གྲུབ་མ་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་མྱིན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གང་འདྲ་འདུག་ཟེར་ནས་ས་

གནས་ལ་འདྲྱི་རད་བྱས་པ་དང་བོགས་མ་གཏོང་ས་ཡོད་མེད་བལྟས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དེབ་
བསེལ་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། བོགས་མ་གཏོང་སའྱི་འགན་འཛིན་ཡར་ཕེབས་ནས་ག་རྱིན་དང་བོགས་མ་

གཏོང་ལེན་བྱས་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་རང་བོགས་མ་ལེན་པ་ལ་གཞོན་ནུ་དང་བུད་
མེད་ཚོགས་པ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཁང་རྱིན་སྤྲོད་མ་དགོས་པ་གཡར་རོགས་ཟེར་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་ཡང་ང་ཚོས་གོང་

དུ་བཤད་པའྱི་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དངོས་གནས་བྱས་ན་བཀུར་འོས་སྱིས་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སམ་སམ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ལའང་ཕན་ཐོགས་པ་ལྟ་

བུའྱི་གཉྱིས་ཕན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སོར་ཞུ་བ་སོགས་
ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་བརྒྱུད་དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན་ས་གནས་་ཁག་ལ་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་
གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་མྱིན་གྱི་བཀའ་མོལ་གཞན་དེའང་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་བལྟས་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕ་བཀའ་ཤག་
ལ་ཞུས་ཏེ་ལག་ལེན་བསྟར་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

Smart class སོབ་གྲྭ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་བཅུ་དྲུག་ནང་ནས་འཛིན་ཁང་གཉྱིས་གཉྱིས་དང་། བཞྱི་

བཞྱི་སོགས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་དང་ཁྱོན་བསྡོམས་འཛིན་ཁང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཡོད་ས་ཡོད། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དང་བོད་སོབ་
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འཛིན་སོང་ཚོགས་པ། སམ་བོ་ཊ་བཅས་ལ་ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ལ་ Smart class འབུལ་ཐུབ་
ན་བསམ་ནས་ད་ལོའ་ི འཆར་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་བཞག་ཡོད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐད་དྲ་ཚིག ས་ཀྱི་འགོ་གོན་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་མོལ ་

གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་གས་སོབ་གྲྭའྱི་སོན་རྱིས་ནང་བླུགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་གྱི་ རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་སྤྲོད་དགོས་པ་འདྲ་པོ་བྱུང་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོང་བསམ་གྱི་འདུག ར་
བའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞྱིན་འགོ་སོང་དེ་ཙམ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ལག་བསྟར་

ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་
ཀང་མུ་མཐུད་ནས་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་མྱིན་མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དེ་ཆེད་ལས་པའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་རེད། སོང་

ཙང་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་ཚན་པ་ལ་དགོངས་འཆར་དེ་འདྲ་གནང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་ནས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་

བྱེད་པར་ཕེབས་པ་ཙམ་མྱིན་པ། དགོས་དངུལ་ཕུལ་ཏེ་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་མདུན་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་གསར་རོམ་གྱིས་ཤོག་ཟེར་

ནས་མཐུན་སོར་ཞུ་གྱི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག ་ཏུ་དེང་སང་སྦེང་ལོར་ལ་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ Global Tibetan
Student Union ཞེས ་སོབ ་ཕྲུག་ཚོག ས་པ་ཞྱིག ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ཁོང་ཚོས ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལྟ་བུ་ལ་

གང་དུ་ཡང་ Network བཟོས་ནས། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་སོབ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གསར་པ་ཚོར་མདུན་ལམ་དང་འབེལ་ནས་
སོབ་སོང་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་འོག་གྱི་དེ་ལའང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་

འདུག ལྡྱི་ལྱི་ལ་སོབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ན་ནྱིང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོངས་
འཆར་གནང་སོང་། ད་ལོའ་ིམདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་སོབ་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལྡྱི་ལྱིར་བཅར་

ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་རེད། ར་སའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་མྱིན་གྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་གཏོགས་དང་སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ནས་ཐོན་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་

དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་པོ་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་བྱེད་ཕོགས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་
ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཤོག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བྱས་ཙང་། ད་ལོ་མ་གྱིར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་

འདུག ཁ་སང་མདུན་ལམ་ཚན་པས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་དུས་ཚོད་མགོགས་པོ་རན་གྱི་འདུག སོ་སོ་སོ་སོས་ On line གྱི་སོབ་
འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་ག་སྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བྱེད་ཤོག་ཟེར་ནས་དྲན་སྐུལ་གནང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དགོངས་
འཆར་གནང་བ་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་དོ་སྣང་ཏན་ཏན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་ཁ་ཤས་གནང་བའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་

ལ་སྱི་རྒྱུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ཨྱིན་ཡྱིག་དང་བོད་ཡྱིག ཨང་རྱིས་བཅས་ཡོད་པ་རེད། མ་གཞྱི་ཁོང་ནས་ཡྱིག་

རྒྱུགས་ཀྱི་བང་རྱིམ་འདྲ་པོ་གནས་སོང་སྟེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་ཁྱོན་ནས་ཞུ་པ་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ང་

ཚོས་དང་པོ་ནས། དེ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཏོང་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་
ནས་བར་སབས་ཤྱིག་ནས་དེ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་
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ཞྱིག་ཡོད་དམ། ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་མཁན་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུས་ལེན་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཨྱིན་ཡྱིག་དང་བོད་ཡྱིག ཨང་རྱིས་བཅས་གསུམ་ལ་ཡྱིག་རྒྱུག་བཏང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་གྲུབ་འབས་དེ་
ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དང་པོ་རྒྱུགས་དེ་
ལ་ཨང་རྱིམ་སྤྲད་ནས་གསལ་བསགས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་ནས་ཐོག་མ་ནས་ཞུས་ཡོད། མྱི་སོ་སོས་ངོ་དེབ་སོགས་ནང་དཔྱད་ཞྱིབ་

Analyse སྟོན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་མ་གཏོགས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞུང་འབེལ་ནས་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།

ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་གང་ཤེས་སོང་ཟེར་ན། ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོས་བཤད་སྡོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བོད་ཡྱིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་

རེས་ཡག་པོ་འབྱི་མྱི་ཤེས་པ་ཨ་རྐྱང་རྐྱང་ཀློག་ཀང་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་སོན་དེ་མ་གྱི་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་
པོ་ཤེས་པ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། འབྱི་རོམ་ལ་དཔེ་མྱི་སྱིད་སོ་བོ་རེད་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ངེས་པར་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་

འདུག སོན་གནད་གཞྱི་རྱིམ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ལ་ར་འཕོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འབྱི་རོམ་གྱི་ཐོག་ལ་དཔེ་མྱི་
སྱིད་ཞན་པོ་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་གསལ་པོ་མཐོང་སོང་། གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་
འཆར་བང་སྱིག་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ UWC སོབ་སོང་གྱི་གོ་སབས་བཀའ་གནང་པ་དེ་གཙོ་བོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་

ཉག་ཅྱིག་རེད། མ་ཟད་བཀའ་ཤག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོ་སབས་ཡག་ཐག་གཅོད་ཐོབ་
སོང་། དེ་ལ་འགེངས་ཤོག་ག་ཚོད་སེབས་ཡོད་མེད་ངས་ལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིའཛིན་རྱིམ་བཅུ་
པ་དང་། བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་ག་ཚོད་མང་མང་སེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ཁག་མྱི་འདུག་སྟེ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་དང་། མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་གང་ཅྱི་ཐད་ལ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་སོ་བོ་རེད།

GTSU ཡྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་པོ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་

ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འདུག self improvement ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིག་འདུག མྱིང་ཆ་ཚང་ངས་ཤེས་མ་སོང་། ཁོང་ཚོའྱི་

ངོས་ནས་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་དགོངས་འཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་
ཐུབ་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་པ་དྲན་བསྡད་ཡོད། ཕལ་ཆེ་དཔལ་ལྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སང་ས་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

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

སབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའྱི་དེ་རྱིང་ལས་ཉྱིན་དགུ་པ་དེ་ཆགས་
ཡོད། དེ་རྱིང་ས་དྲོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་

གེང་དང་གཏན་འབེབས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཐོག་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ ༡༣ ལྷག་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་སར་མ་ལྔའྱི་སང་ལ་གོ་སབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་སོན་རྱིས་
ཀྱི་མཇུག་བསྡོམས་རྒྱག་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་དུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་
དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། མེད་པ་འདྲ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༢༤ ནང་གསེས་ ༤ པ།
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་གོན། འགོ་གོན་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་གང་ཡང་ཞུ་མོང་མེད། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་འདྱི་གོང་འཕེལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ས་རེས་ཀྱི་ནང་ལ་ཞུས་མོང་།
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འདྱི་གང་འདྲ་རེད་དམ། ཚོགས་གཙོ་འདྱི་སུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ལས་འགན་གྱི་
ཐོག་ནས་སར་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ལས་འགན་སྣོན་འཕྱི་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཤོག་གངས་ ༣༢༥ ནང་གསེས ་ ༡༥ པ། བོད་མྱིའྱི་ཤེས ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་ཞྱིབ །

འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་འཆར་ནང་གནད་དོན་གང་དང་གང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་རེད་དམ། འདྱི་གནང་མཁན་
དེ་སུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ནང་གསེས་ ༡༩ པའྱི་ནང་། གངས་ཐོའ་ི ལས་གཞྱི། ལས་གཞྱི་འདྱི་མཁས་ལས་མྱི་སྣ་སེད་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་ནམ་

ཡང་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གངས་ཐོའ་ི ལས་གཞྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གང་དང་གང་ཚུད་ཡོད་དམ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཤོག་གངས་ ༣༢༨ ནང་ལ་ཟུར་འཛར་ ༦ པ། ཨང་ ༡༠ པ་དེར། དགེ་རྒན་འོས་

སོང་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེར། ར་བའྱི་བྷུན་ཏར་འདྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གནང་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་
སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སར་སོན་རྱིས་ཞུས་པ་ལས་ད་ལྟ་མ་ཞུས་པའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་འདུག འདྱིར་འགེལ་བརོད་ཅྱིག་
གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བྷུན་ཏར་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གོང་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་

བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འཆར་ནང་གཟྱིགས་ཡོང་སབས་བྷུན་ཏར་འདྱི་ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་ནས་ཡར་བྷུན་ཏར་རང་གནས་

སུ་སོ་བཤུག་གྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་གསལ་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ལ་ས་མོ་བྷུན་ཏར་འདྱི་ཡུལ་ཝ་ར་ཎཱ་སྱིར་སོས་
པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འདྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་བཞེས་མ་ཐོབ་པར་བརྟེན་ནས་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་
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ངོས་བཞེས་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་བར་གྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་གངས་

འབོར་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ ༢༢༠༠ ཙམ་གྱི་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གནང་ཡོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་སཾ་
བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཟློས་གར་དགེ་རྒན་གྱིས་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་ངས་གནད་འགག་ཆེན་པོའ་ི
ངང་ནས་འདྲྱི་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ཟློས་གར་དགེ་རྒན་ཟེར་སབས་སྒྱུ་རལ་མཁན་ཞྱིག་རེད། སོང་ཙང་བོད་ཡྱིག་འདྱི་ཕྲུ་གུ་བྱྱིས་
པ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་སོབ་པ་ཡྱིན་ན་རྨང་གཞྱི་འདྱི་བརྟན་པོ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མེད།
མེད་ན་ཡག་པོ་རེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ཡྱིན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དག་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ི ངང་གསུངས་ནས་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སེམས་འཚབ་

ཀང་བྱུང་བ་རེད་ལ་འཐུས་ཤོར་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཚོར་བ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་སྟོན་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༤ ཞྱིག་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་སཾ་བོ་ཊའྱི་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁོད་དུ་དགེ་ལས་བསོ་གཞག་དང་

འབེལ་བའྱི་ཕོགས་ཤྱིག་ཞུས་འདུག ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཚུར་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལེན་མ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་
དགེ་རྒན་བསོ་གཞག་རེད། དུས་ཐོག་ལ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཚན་དང་སོང་བརར་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་

པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བསོ་གཞག་འདྱི། སཾ་བོ་ཊའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་བསོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། བསོ་གཞག་
འདྱིའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་ཚགས་ཚུད་ངང་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

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་ལས་དོན་བྱེད་ཆོག་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། སར་མ་ལྔའྱི་ནང་ཚུད་ལ་མཇུག་བསྡོམས་གནང་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། སོ་སོའ་ི དྲྱི་བ་འདྱི་ས་
གནས་ཁུག་ཀོག་ཞྱིག་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་དཔེར་མཚོན་ནས། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱི་སྟེང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་ཅོག་ཙེ་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་ན་རྐང་པ་བཞྱི་ཞེས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།
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དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔེར་ན་ཀོ་ལྱི་གལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་ནས་ང་ཚོའྱི་

ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སབས་སུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་གསལ་བཤད་

ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་
ལྟར་དཔེ་ཞྱིག་ལ་གཏམ་ཡར་ཞུ་རྒྱལ་པོའ་ི སྙན་ལ་ཐེབས་པ་ཞྱིག་དང། མདའ་ཡར་འཕེན་བག་དམར་དཀྱིལ་ལ་ཐེབས་པ་ཟེར་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཡང་བསར་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཀོ་ལྱི་གལ་གྱི་ཆོད་གན་གྱི་དགེ་རྒན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད།

ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ཕོགས་ཆུང་ཆུང་དང་། ལས་ཤག་དང་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གོང་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ། དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་མང་པོ་

ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཆོད་གན་དེ་ཡང་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༡ ལ་ཆོད་གན་དེ་རོགས་འདུག ཆོད་གན་སར་རྒྱུའྱི་སང་ལ་སྙན་ཞུ་བཏང་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་ལན་མ་སེབས་པར་ཕྱི་ཟླ་
༣ ཚེས་ ༨ ལ་ད་དུང་ཡང་ལྷག་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནྱི་ལན་དེ་མ་འབྱོར་བའྱི་རྐྱེན་རེད། དེའྱི་བར་ལ་ཁོང་གཉྱིས་ཉྱིན་རེར་ལས་ཀ་
ལ་འགོ་དུས་མཚན་རྟགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆོད་གན་གྱི་ཡྱི་གེ་དེ་མ་སེབས་པར་བརྟེན་དེའྱི་བར་ལ་

ཉྱིན་རེར་མཚན་རྟགས་བརྒྱབ་པ་དེ་སོབ་སྱིའྱི་ངོས་ནས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་

འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གཉྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་གཉྱིས་དེ་འཛིན་
གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་དུ་འགན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཁྱེར་གྱི་འདུག ཁོང་གཉྱིས་ཆོད་གན་གྱི་ཡྱི་གེ་མ་སེབས་ནས་མཚན་རྟགས་རྒྱག་
ཏུ་མ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ནས་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནྱི་ཁོང་གཉྱིས་ལ་སེམསཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་གཅྱིག་
གྱི་སང་ནས་ཕག་ལས་དེ་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆོད་གན་སར་རྒྱུའྱི་ཡྱི་གྱི་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་སེབས་ནས་ཡུན་རྱིང་

ལྷག་རྒྱུ་དེ་ང་རང་སེར་གྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ལ་དགེ་རྒན་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དེ་འདྲའྱི་མཐོང་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་
ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དགེ་རྒན་དེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་བྱ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ཚང་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དགེ་རྒན་གལ་ཆེན་པོ་དང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་ཡྱིན་ན་གཏན་འཇགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ནང་དུ་མྱི་འཇོག་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ། དེ་བཞྱིན་དགེ་རྒན་གཉྱིས་པོ་དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་རེད་འདུག་ལ། གཉྱིས་ཀ་བུད་མེད་ཀྱི་རྟེན་
ཅན་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་དུས། དེ་ཡང་ཁང་པ་བཞུགས་ཤག་སོགས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་དེ་འདྲ་འཕད་དུས། ཁོང་རང་ཚོའྱི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་གོང་སྡེའྱི་ནང་དུ་སོང་ནས་ཁང་པ་གས་ཏེ་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འབེལ་
ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སང་ལ་སོན་མའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་
ཡྱིན་ནའང་ཡང་བསར་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་སང་ལ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག

དེ་བཞྱིན་ཕོགས་ཡོངས་ནས་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། དཔེར་ན་ས་གནས་

དེ་ག་རང་ལ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལེན་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསྡོམས་གནང་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། ཁོང་རང་ཚོས་ས་གནས་ཀྱིས་
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བཤད་པ་ལྟར་ན་སོབ་གྲྭ་དེ་རྱིས་སྤྲོད་རྒྱུར་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ལེན་མཁན་དེ་སེབས་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཅེས་དང་། དེ་ནས་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཁོང་ཚོ་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཁོང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་ཅ་དངོས་གོག་བརན་འདྲ་པོ་

དང། གང་གོག་དང་ཚང་མ་བཙོང་ནས། ང་ཚོའྱི་གྲྭ་ས་ཁག་ལ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དགེ་བཀོལ་གསར་རྱིང་བར་གྱི་གྲྭ་པ་སྱིད་

ཅེས་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་དགེ་རྒན་ཚང་མ་འགོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་ནས། དེ་ནས་སོབ་སོང་གྱི་སང་ལ་འཐུས་ཤོར་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་མགོགས་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལེན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་གནང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། ངས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་འབོད་སྐུལ་

ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཉེ་ཆར་ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སོན་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་ཡྱིན་པ་སོབ་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ནང་དུ་སོབ་
སོང་བྱེད་བཞྱིན་པ་དེ་འདྲ་དང་མཉམ་དུ་ཐུགས་ཕད་བྱུང། ཁོང་རང་ཚོས་གསུངས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་གར་
གྱི་ R.C.མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་འབུམ་རམས་པ་སོབ་སོང་བྱེད་དགོས་ནའང་རེད། ཕག་ལས་གནང་དགོས་
ཡོད་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོས་གང་ཡང་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་དཀྱིལ་ལ་ལྷག་

བསྡད་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ གོ་སབས་དེ་བསྐྲུན་རོགས་གནང་ཅེས་འབོད་སྐུལ་
རང་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 སར་མ་ལྔ་མ་གཏོགས་མེད་དུས། དང་པོ་དེར་ངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཕྲུག་
ཚོ་ལ་སར་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་དང་སོན་ཡོན། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ཞྱིག་སོ་སོས་འཇོན་པ་ཡྱིན་ན་བསྐྲུན་གནང་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དབུས་པས་བཀའ་
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ཤག་དང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དོན་

ཚན་ཁ་ཤས་ཡོད་དེ། མགོགས་པོ་མགོགས་པོ་མ་ཞུས་ན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རག་ས་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས།
གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་གངས་ག་ཚད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་སོབ་

ཕྲུག་ཉུང་དྲགས་ནས་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་གྲྭ་དེ་འཛིན་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་སྐུ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་མཁན་
སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ཡོད་ན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སོབ་སྱི་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། སོན་
མ་མོན་གོ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་དུས་རོག་ག་མང་པོ་དང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་སྦེལ་ཀོབ་ལ་
ཡོང་དུས་ཚང་མས་ཁ་གཅྱིག་གགས་བྱས་ནས་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ནས་བཤད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་སར་ཡང་ཁོ་མོན་གོ་ལ་
བཏང་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་སྐུལ་བྱས་ཏེ་བརེས་པོ་རྒྱག་ཐབས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་

ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དོན་དག་ཆུང་ཆུང་
ཤྱིག་གྱིས་སོབ་མ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཕུད་དེ་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་མེད་པ་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀོ་ལེ་གལ་གྱི་སོབ་དགེ་བུ་མོ་
གཉྱིས་ཀྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། ང་རང་གྱིས་དེ་བཞྱིན་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཀང་ཁོང་གྱིས་གསུངས་ཟྱིན་དུས་སར་ཞུ་མྱི་དགོས་པར།
ཁོང་གྱི་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སོབ་སོང་བྱེད་ཆེད་སོབ་ཕྲུག་སོ་སོས་འགོ་སོང་གང་ལ་གང་འཚམ་བཏང་ནས་འགོ་འདོད་ཡོད་མཁན་

མང་པོ་ཡོད་ས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་སོར་གནང་ཐུབ་

ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་བྱས་ན་ཆུང་ཆུང་རེད་དེ། ཡང་གཅྱིག་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ཁ་
སང་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། སྦེལ་ཀོབ་སོབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་ནང་གསང་སོད་ཡག་པོ་མེད་པའྱི་རྐྱེན་

གྱིས་བུ་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བུ་མོ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེས་ན་དེ་ཚོའྱི་སོར་

ལ་སོན་མ་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་གང་དང་
གང་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་སོབ་སོང་སྤྲོད་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ། འདས་པའྱི་ལོ་ཟླའྱི་ནང་གྱི་སོབ་སོང་སྤྲོད་སྟངས་

མ་ཡྱིན་པ། འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་དགོས་མེད་དམ་བསམ་སྡོད་པ་དེའྱི་ཐད་ལ་ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་

གནང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། དགེ་རྒན་དེས་གང་བསབ་པ་དེ་
Photocopy བྱས་པའམ་དཔར་སོག་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་མ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་མ་ལ་སར་མ་རག་གྱི་ཡོད་

པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་དེ་འདྲ་རེད་མྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་སོ་སོས་བསམ་མནོ་བཏང་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡག་
པོ་དང་དོན་དག་རྟོགས་ཐུབ་པ་སོགས་དེ་འདྲའྱི་སོབ་སོང་སྤྲོད་སྟངས་ཁྱད་པར་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་བཏང་ན། ང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་
གྱིས་ནོར་བ་ཞྱིག་བྱིས་ནའང་། དེ་ནོར་འདུག དག་ཆ་དེ་མ་རེད་ཅེས་ཕ་མས་སོ་སོའ་ི ཕྲུ་གུ་ལབ་དུས། ཁོང་ཚོས་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་
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ཁྱེད་རང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་རྒན་ལགས་ཀྱིས ་བྱིས ་པ་རེད་ཅེས ་ཟེར་གྱི་ཡོད་དུས། སོབ་ཁྱིད་བྱེད་སྟངས་དེར ་
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སོབ ་ཡོན ་གྱི་ཐད་ལ་ས་གནས་སོ་སོས ་འབོད་སྐུལ་དང་ཐབས་ཤེས ་མང་པོ་ཞྱིག ་བྱེད་སྡོད ་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད །

( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ལྷག་འདུག ) དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་མཉམ་འབེལ་

གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ། ལོ་རེ་རེའྱི་ནང་
སོབ་ཡོན་སྟོང་ཕག་སུམ་ཅུ་དང་བཞྱི་བཅུའམ། ཡང་དྲུག་ཅུ་རག་མཁན་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རེད། སྦེལ་ཀོབ་ལ་བདེ་སྱིད་སར་གསོའ་ི
མཉམ་འབེལ་ཚོགས་གཙོ་བྱམས་པ་ལགས་ནས་འགེངས་ཤོག་འགེང་རྒྱུ་སོགས་རོགས་སོར་བྱས་ནས་མོན་གོ་དང་ཀོ་ལྱི་གལ་

སོགས་ཀྱི་སོབ་མ་ལྔ་བཅུ། དྲུག་བཅུ་ལ་སོབ་ཡོན་དེ་འདྲ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གོ་སབས་བཞྱིན་གཞན་པ་ལ་ཡོད་མདོག་
རེད། བྱས་ཙང་བརྒྱུད་ནས་འདྱི་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་རོགས་སོར་བྱས་པ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
མཚམས་འཇོག་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 ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཞྱིག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཐོག་མ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་དང་
པོའ་ི ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལས་འགན་འདྱི་ཚགས་ཚུད་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་

པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཤོས་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༠༤ ལ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང་དངོས་སུ་བཙུགས་རྒྱུ་དེ
༢༠༡༡ ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་བྱུང་མེད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནས་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་དང་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག ་ཡོད། དཔེར་ན། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་

སོན་མ་ལས་བྱེད་གཉྱིས་གསུམ་ལས་མེད་པ་འདྲ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་སོར་གསུངས་པ་རེད། སོན་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་འདྱི་སོབ་

དཔོན་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་གནང་བ་རེད། དེ་རེས་ང་ཚོས་ཁོང་ལ་སབས་འཇུག་གང་མང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོན་ཏེ་སྐུ་གཟུགས་
ཀྱི་འཕོད་བཞེས ་དང་བབས་ཏེ་དགོངས་ཞུས་གནང་བའྱི་རེས ་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས ་ལྷག་རོར ་

ལགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་གནས་གནང་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་སོབ་གཞྱི་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་
དང་། དེ་བཞྱིན་སོབ་དེབ་ཁག་གྱི་གཏན་འབེབས། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པའྱི་ལས་འཆར་
སེལ་དགོས་པ་འདྱི་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།
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སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་ཚོགས་ཀྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་དུ་གོས་

ཚོགས་ནས་བཙུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལའང་ནང་

གསེས་སྡེ་ཚན་བཞྱི་ཡོད། བཞྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཉམས་ཞྱིབ་དང་ཆ་ཚང་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ་གང་ལྟར་སྡེ་ཚན་བཞྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་འདྱི་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་སོར་འདྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་འདྲ།

ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཟེར་བ་འདྱི་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང།

ད་ལྟ་ཁུལ་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་བར་ལམ་ལོ་འགའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་དེ་མཇུག་སོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཡང་ན་དེར་བཟོ་བཅོས་དང་བསར་ཞྱིབ་འདྲ་
གནང་དགོས་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག

བསར་ཞྱིབ་འདྲ་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ལས་འཆར་གསར་པ་ག་རེ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་

ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི་ངོས་ནས་བྱ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
མཁན་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཚོགས་མྱི་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པ་དང་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མྱི་དེ་འདྲ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

གངས་ཐོ་ཐོ་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནང་ལ་ཐོ་འཛུགས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ། སྱིར་བཏང་
བྱས་ན་ཐོ་གཞུང་རྣམས་བཏོན་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེང་རབས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་བྱས་ན་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་

འདུག དེའྱི་ཐོག་ལས་འཆར་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་སེལ་ནས། རོགས་དངུལ་ཞྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བཀར་ལས་བྱེད་
ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་དང་ཤེས་ཚད་ཡོད་མཁན་བསོ་གཞག་ཞུས། མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་མྱི་འབོར་གངས་ཐོ་ཡྱི་
སོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གཞྱི་རྱིམ ་གྱི་སོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགེ་རྒན་གྱི་གངས་ཐོ་ཡྱིན་ན་འདྲ། དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ཐོ་

བཀོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔྱད་པ་བྱས། དེ་ནས་གོང་རྱིམ་ལ་གནས་སྟངས་ཐད་ཀར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད། དེ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལོ་ལས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དོན་དག་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ཚོ་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་རྱིས་གཞྱི་དེ་ཝར་
ནཱ་མཐོ་རྱིམ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ངོས ་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཐོག ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་གཅྱིག་མཚུངས་ཐོབ ་

བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དགེ་རྒན་གྱི་ཐད་ལ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་ནོར་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ངས་ ༢༢༠༠ ཚུད་ཟེར་བ་དེ་ཟབ་སོང་དང་
དེ་ཚོ་སོབ་ཡོན་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ། དོན་དག་དགེ་རྒན་འོས་སོང་བསྟྱི་གནས་ཁང་དེ་ག་རང་ནས་དགེ་རྒན་བརྒྱ་སོར་ཞྱིག་

ཐོན་ཡོད། ད་ལྟ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱིག་ B.Sc B.Ed ལོ་བཞྱི་ཅན་ཞྱིག་དང་། B.Ed ལོ་གཉྱིས་

ཅན་ཞྱིག་བཅས་སོབ་འཇུག་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བཞག་ཡོད། B.Ed ལོ་གཉྱིས་ཅན་འཇོག་རྒྱུའྱི་དེ་ནང་ལ་གདམ་ག་འདྲ་པོ་
དེ། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་སོང་ཐོན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རྱིས་ལེན་པའྱི་

སབས་ལ་མཐོ་རྱིམ་དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག ཁོ་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་བྱས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་སོང་བརར་སྤྲད་དེ་བྱེད་

ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ག་ལེར་བྱས་ནས་མཐོ་རྱིམ་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀང་བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་
འཆར་གཞྱི་དེ་ལྟར་འགོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
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བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཟློས་གར་དགེ་རྒན་

ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་གནང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་རོད་པ་དེ་འདྲ་བརྒྱབ་

བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟློས་གར་དགེ་རྒན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཉུང་དྲགས་སོར་ཤོད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་དགེ་རྒན་
ཞྱིག་ལ་ཉུང་མཐའ་ལ་དུས་ཚོད་དེ་ཙམ་ཞྱིག་བསབ་དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཟློས་གར་དགེ་རྒན་གྱིས་དེ་ལྟར་ལོན་མ་ཐུབ་

པ་སོང་ཙང་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ནས་ཚབ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་དཀའ་

ངལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་སམ་བོ་ཊ་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་
སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རྱིས་ལེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ཀོ་ལྱི་གལ་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། དེ་ཚོ་ཚང་
མའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་རེད། རྱིས་ལེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་སྣ་མང་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད། ང་རང་གྱིས་དངོས་སུ་ལས་རྱིམ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་ངོས་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཙམ་མ་རེད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཀང་རེད།

དེ་བཞྱིན་སར་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀང་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཡན་ཆད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ཙམ་ཞྱིག་དུས་ཚོད་འགོར་སོང།

དེ་སོན་མོན་གོ་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་སབས་སུ་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངོས་གནས་བྱས་ན་ལོ་གསུམ་གྱི་

ནང་ལ་གྲུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན། གོང་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རེད། སོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་རབ་གསྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་ཐུགས་

སྣང་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། སེམས་འཚབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་སེམས་
འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང། ཏན་ཏན་དེ་བརབ་གསྱིག་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཡོད།

ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཚེས་ ༡༦ ལ་ཚོགས་འདུ་ཡྱིན་ཤོག་གསུངས་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱིར་སེབས་དུས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་

མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་འབྱོར་ནས་སང་ཉྱིན་མར་ལ་བསར་དུ་ཁ་སང་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོགས་ཀྱི་

ཡྱིན་གསུངས་སོང། དོ་དགོང་ང་རང་གྱིས་ལས་རྱིམ་དེ་གྲུབ་ཚེ་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་མར་ཐོན་རྒྱུའྱི་རྱི་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཀོ་ལྱི་གལ་སོར་ལ་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། བུ་མོ་གཉྱིས་ཀྱི་སོར་ལ་ལོ་འཁོར་

ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སབས་སུ་དེ་དུས་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། རོག་རོག་དེ་ལ་ཁོང་ཚོ་གཉྱིས་ཆོད་གན་ལ་མུ་མཐུད་ནས་
བཞག་རྒྱུ་སོར་དེ་རེད། ཆོད་གན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་

སོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ཉྱིས་སྟོང་གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ནས་བཙུགས་ཏེ་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་གཅྱིག་ཀང་གཏན་
འཇགས་སུ་བསོ་གཞག་བྱེད་མྱི་ཆོག་པ་བྱེད་འདུག དེའྱི་རེས་ངའྱི་སེམས་སུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སབས་དེ་དུས་ང་ཚོ་གང་འདྲ་བྱས་

ནས་ཁ་ཁ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ལྷག་ཚར་བ་རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་རེྱིགས་གཏན་

འཇགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ལ་བསོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བུ་མོ་གཉྱིས་ཀང་དེའྱི་ཁོངས་སུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཆོས་དགེའམ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་དེའྱི་ཁོངས་སུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལྟར་བོད་རྱིགས་ཀྱི་དགེ་
74

རྒན་ཡྱིན་ན་གཏན་འཇགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྱིས་ལེན་རྱིས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་ཀང་འདྱི་ཚོའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཁག་ཅྱིག་རེད་བསམ་ནས་ངས་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆོས་དགེ་མུ་མཐུད་ནས་ལོ་ལྟར་རེ་བཞྱིན་བྱེད་འདོད་བྱས་ཏེ་
ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། དེའྱི་ཐད་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་

ཆོད་གན་ཐེངས་ཤྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔའྱི་བར་དུ་གནས་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསོལ་ཕོགས་སོགས་ལ་འགྱུར་བ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཆོད་གན་ཅྱིག་ང་ཚོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་དེ། འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ཕར་གྲུ་
མཉམ་འདེགས་མ་བྱས་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ལ་ཞུས་དགོས་ཟེར་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡང་

སྤྲོད་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད་མ་གཏོག ས་ཤེས ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས་དགེ་རྒན་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ལ་

འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། གཏན་འཇགས་ཁོངས་ལ་བཞག་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཁྱིམས་གཞྱིའམ་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ཚང་མ་འགོ་ཆོག་ཆོག་རེད་འདུག་ཅེས་

པ་དེ་དངོས་གནས་རེད། ཁོང་ཚོ་འགོ་ཆོག་ཆོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོས་ཀང་དེའྱི་སོར་ལ་བདེ་སྡུག་འདྲ་པོ་ཞུ་ཡྱི་འདུག
རྱིས་ལེན་རྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་བར་དུ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་པུར་རེད་མྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མའྱི་

དཀའ་ངལ་ཡང་རེད་མྱི་འདུག དགེ་རྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ། འགོ་བའྱི་དུས་ལ། སྡོད་པའྱི་གནས་མེད་ཟེར་བའྱི་དཔེ་ལྟར་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྱེད་འདོད་

ཡོད་པ། ཡྱིན་ནའང་། RC མེད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་བཀར་གྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་
པ་ཡྱིན་ན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ག་བར་སོབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་གནས་ཚུལ་ང་ཚོར་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་མེད་ཐབས་མེད་པའྱི་
ཞུ་འབོད་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་དག་སོན་རྒྱུའྱི་རེ་བ་འདུག དེ་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག ་གྱིས ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་སར་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དངོས ་

གནས་རེད། གཙོ་བོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེད། ཡང་སོས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཐུགས་

འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་དང་བཞེས་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། དེ་འདྲ་བྱེད་དུས། སོ་སོས་བསམ་བོ་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེང་སང་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་རྒྱུའྱི་གོ་
སབས་ཡག་པོ་ཐོབ་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ UWC སོར་དེ་དེ་དང་འབེལ་

བ་ཆགས་པ་གཅྱིག་ལ་ངས་སབས་དེར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ཕྲུ་གུ་ ༤༥
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་བྱུང་འདུག སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་འདུག ལྷོ་ཕོགས་ནས་སེབས་འདུག དེ་
བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་ཚང་མ་ནས་སེབས་པ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁོངས་ནས་སོན་ཊ་དང་ཅོན་ཏཱ་ར་གཉྱིས་ཀ་ནས་མ་

བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ཆ་ཚང་ནས་སེབས་པ་འདྲ་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ན་ཕྲུ་གུ་ཚོས ་ཧ་མ་གོ་

བར་ལུས་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དོ་སྣང་ཏོག་ཙམ་སྤྲད་ན་ལྷག་མ་སྱིད་པ་རེད། འོན་ཏེ་ཁ་ཤས་ལྷག་པ་འདྲ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་འདྲ། ཞོར་འཕོས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་གསུངས་སོང་།
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ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཁུངས་ལ་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་དྲུག་དང་། ཁྱོན་བསྡོམས་སོབ་གྲྭ་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་

ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པས་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་ལེན་པའྱི་རེས་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དྲགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ངས་གོས་ཚོགས་ས་མ་ནས་སྙན་

གསོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་རྐྱེན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་མཁུ་བསྡུ་བྱ་དགོས་རྒྱུ་དང་།

འཛིན་གྲྭ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཡོང་ས་རེད། སོན་མའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཡང་ཞུ་རྒྱུར་གཤག་
བཅོས་འདྲ་པོ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཡོང་གྱི་འདུག

དེ་ནས་སྦེལ་ཀོབ་སོབ་སྱིའྱི་སོར་ལ་རེད། ད་ལྟའྱི་མཐོ་སོབ་འཛིན་སོང་་ཚོགས་པའྱི་ཁུངས་ལ་ཡོད་བཞག་དུས། སོ་ཐུབ་

རྒྱུ་དང་ག་བ་བཏང་ན་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཏང་ན་མ་གཏོགས། བཏང་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་དབྱུངས་གཏོང་

རྒྱུའྱི་སོལ་འདྲ་པོ་ཁོ་ལ་སོན་བརོད་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚང་མས་མཁྱེན་
གྱི་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཆ་ཚང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་འགུལ་ཀོག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་
པ་རེད་འདུག ང་ཚོས་ཁ་སང་མོན་གོ་ལ་བཏང་ནས་གང་མྱི་ཚད་ཡྱིན། མོན་གོ་ལ་མར་བཏང་རོགས་ཟེར་ནས་སོན་མ་ཞུས་པ་
རེད། མ་གྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་གནས་སབས་རྱིང་ལ་གནས་ཡོལ་འདྲ་བྱས་ཏེ། མོན་གོར་གཏོང་གྱི་

ཡོད་ཅེས་དངོས་གནས་བྱས་ན་ལས་མཚམས་བཞག་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་ས་རེད་དེ། བཞག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མོན་གོར་གནས་

ཡུལ་འདྲ་ཡྱིན་ཞེས་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པས་དེ་འདྲ་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་སོན་མ་མོན་གོར་རོག་ག་བྱུང་
ཟྱིན་པ་རེད། མར་བཏང་རོགས་ལབ་པ་རེད་དེ། ཁོ་ཚོས་གསལ་བཤད་གནང་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་སྦེལ་ཀོབ་མཚོན་པའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ཡང་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་

གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཕག་རོགས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད། དཔེར་ན་དེའྱི་སོན་དེ་ག་རང་ལ་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལྔ་དང་གཞྱི་རྱིམ་
འོག་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལྔ་བཅས་བཅུ་རྱིས་བངས་པའྱི་རེས་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཉམས་གསོ་བྱེད་དགོས་པ། ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་
ཤག་དང་འཛིན་ཁང་སོགས་དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་ཉམས་གསོ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་དག་ལ་འབུམ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ལྷག་

བཏང་དགོས་ཐུག་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སོབ་སོང་སྤྲོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། དེ་བརྒྱ་

ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེད། ང་ཚོས་ཟབ་སོང་ཕུལ་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ། གཞྱི་དེ་ག་རང་གྱི་སང་ལ་རེད། དགེ་རྒན་ལ་ཤེས་ཚད་

དགོས་ཀྱི་འདུག ཤེས་ཚད་མེད་པ་ལ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུ་དང་། ཤེས་ཚད་ཡོད་པ་དེ་དག་སོབ་འཁྱིད་བྱེད་སྟངས་དེ་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དཔེ་བཤུ་སྟངས་སོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་ལ་དྲྱི་བ་འདོན་རྒྱུའྱི་གོམས་
གཤྱིས་དང་འབྱི་སྟངས་སོབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་དེ་ལབ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་སོབ་མ་དབུས་བཞག་གྱི་སོབ་

འཁྱིད་བྱེད་སྟངས་དེ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཤེས་
ཡོན་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་དགེ་རྒན་དབུས་བཞག་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་དགོས་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་ནང་ལ་སོབ་མ་

དབུས་བཞག་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་དེ་ཡང་དག་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
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དུས་དེང་སང་འགོ་སྟངས་ཀང་དེ་ག་རང་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཇྱི་ཙམ་ནན་བཤད་བྱས་ཀང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལག་

བསྟར་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཀང་ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་བཏང་དུས། Chalk and
board དེ་ག་རང་བྱས་ནས་དགེ་རྒན་འཛིན་ཁང་ནས་མར་ཐོན་འགོ་དུས་དགེ་རྒན་ཐང་ཆད་ནས་དོན་འགོ་ཡྱི་འདུག དངོས ་

གནས་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་ཐང་ཆད་ནས་ཐོན་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ལྟ་བུ་ཡོ་ལངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་
དུས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་འདུག དགེ་རྒན་དེ་ཚོར་ཁག་མྱི་འདུག མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོ་དེ་ག་རང་གྱི་ལུགས་ནས་བསབ་བསྡད་པ་

ཡྱིན་དུས། ཁོ་གང་བསབས་པ་དེ་གཞན་དེ་ལ་རྱིས་སྤྲོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གོམས་
གཤྱིས་དེ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལོ་ནས་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་གང་བཟུང་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་

སོབ་སོང་ཇྱི་ལྟར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་ཚུར་སད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་
བཏང། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕར་འགོ་རྒྱུ་དེ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དེ་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡང་རྒན་ལགས་འགའ་ཤས་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་རེད་དཱ། བྱས་ཙང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བགྱི། གཞན་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་
འདུག

དེ་ནས་ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་དེ་མངའ་སྡེ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསྡད་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་

ཚོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ལ་སོགས་པ་རོགས་སོར་ཐོབ་བསྡད་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་
ཀང་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་སཾ་བོ་ཊ་ལ་མ་འོངས་པར་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་རྱིས་ལེན་པའྱི་
སབས་ལ་སྦེང་ལོར་ལ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་ངམ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཞྱིག་བཞག་ནས་མངའ་སྡེ་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་

འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་རོགས་པ་ག་རེ་ལེན་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བགྱིས་ཤོག་ཅེས་བཀའ་མངགས་ཞུས་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་དེ་ཙམ་ཞུ་
རྒྱུ་མེད། དང་པོ་དེར། བར་སབས་ཤྱིག་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་ཕོགས་སོར་

གྱི་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ནས། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་བ་འདྱི་དག་ཧ་ཅང་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག འདྱི་ནྱི་འགོ་ཁྱིད་གཅྱིག་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མེད་ན་མེད་ཐབས་གཅྱིག མ་ཐུབ་པ་དང་མ་འགྱིག་པ་དེ་ཚོ་སབས་མཚམས་སོ་སོ་ལ་ཁ་

ཕོགས་གཞན་དུ་མ་འགྱུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་གནང་ཐུབ་པ་འདྱི་ལ་བསགས་བརོད་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
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དང་ཆབས་གཅྱིག་དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་དག་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་

གཅྱིག་འཕད་པ་ཡྱིན་སྟབས། དེ་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རྒྱུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་གནང་མུས་རེད། དེ་ཐབས་ཤེས་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལོགས་བཀར་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་རང་ཚོ་སྱིར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཤེས ་ཡོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲོད་རྒྱུ་རེད། ཤེས ་ཡོན་སོར་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་གྱི་ཤེས ་ཡོན་སྱིའྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་
གནང་ཕོགས་དེ་དག་བར་སབས་ཤྱིག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཡྱིན།
སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་

ཞུ་བ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོན་ར་ལྟ་བུ་དེ་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་དེ་དག་ཡྱིན་སྟབས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་

བརྒྱ་བྱུས་གཏོང་གྱིས་གང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རུང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང།

དོན་ཚན་གཉྱིས ་པ་དེ་དེའྱི་ཐོག ་ལ་ཡྱིན ་བར་སབས་འཚམས་གཟྱིག ས་ལ་འགོ་དུས་མཐོང་སྣང་གཅྱིག ་བྱུང་བ་རེད།

བསམ་འཆར་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་མྱི་བྱེ་བག་པ་རེ་རེའྱི་བསམ་འཆར་དང་དགེ་རྒན་བྱེ་བག་པ་རེ་རེའྱི་

བསམ་འཆར། ཕ་མ་བྱེ་བག་པ་རེ་རེའྱི་བསམ་འཆར་དེ་དག་ཚོགས་ཆེན་དང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དང་བ་དེ་ལེན་གྱི་མེད།

འདྱི་སབས་བསྟུན་སོ་སོར་འབེལ་ཡོད་སོ་སོའ་ི བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དག་བཀའ་བོན་ལ་ཞུས། དྲུང་ཆེར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་
དག་དྲུང་ཆེར་ཞུས། དེ་མྱིན་སྡེ་ཁག་གང་དང་གང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དག་བྱས་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ཆུད་ཟོས་སུ་

མྱི་གཏོང་བའྱི་འབད་བརོན་འདྲ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་ཏེ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་རྱིག་པའྱི་སྡེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་རེས་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བར་སབས་ཤྱིག་

ནས་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཕུལ་རྒྱུ་ལ་

སོགས་པ་དེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་འདུག སྱིད་སོང་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་དང་། དམྱིགས་བསལ་གསུངས་རྒྱུ་འདྲ་པོ་དང་། དེ་བཞྱིན་སྱིད་
སོང་གྱི་ཆེད་ལས་སོབ་ཡོན་ཞེས་པ་འདྱི་དག་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་བོད་

རྱིགས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་དབུ་ཁྱིད་དང་། ཚང་མ་རྐུབ་སྟེགས་ཐོག་བསྡད་དེ་ཁ་མར་སོག་ནས་སྡོད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནམ་ཞེ་ན། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་རུང་དོན་ལ་ལག་ལེན་ཁེལ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོའྱི་

ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ་རེད། དེ་མྱིན་གྱི་ (Professional) གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་སོབ་སོང་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ཁོང་ཚོར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོང་ཇྱི་ཙམ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སོན་མ་མར་འགོ་སབས་
Mangalore

ལ་ཁོང་ཚོ་ Nurse ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་མཁན་དང་དེ་མྱིན་ཁག་མང་པོར་སོབ་སོང་བྱེད་མཁན། ཤེས་ཡོན་

རྱིག་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོའ་ི ཐད་ལ་གཟེངས་བསྟོད་དང་། དེ་བཞྱིན་བྱ་དགའ་སོབ་ཡོན་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་
འདུག་སྟེ། ང་ཚོའྱི་དེ་དག་གྱི་རྱིགས་ལ་ཁྱོན་ནས་རང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བསམ་འཆར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག

བསམ་བོ་གཏོང་སབས་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་
གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད། ) ལགས་སོ། དེར་བསམ་བོ་གཏོང་སབས་དེ་དངོས་ཡོད་དང་མཐུན་པ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་
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སྟབས་དེ་འདྲའྱི་གནང་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ལྟ་གསར་
གཏོད་གནང་མེད་ན་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་དེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་དང་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་

ཡོད། དྲྱི་བ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དེ་འཕད་བཞྱིན་པ་རེད། འོག་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་རེད་སྙམ་གྱི་
འདུག དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་རེད། ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་རེད། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་རེད། དེ་ཚོ་

གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་གེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་
པ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་

གམ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་བ་དེ་ཚོ་ཕར་ཅོན་ཏ་ར་ལ་སོ་རྒྱུའྱི་
ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་དེ་ཚོས་སེམས་འཚབ་བྱེད་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་ཡང་རབས་དང་རྱིམ་པར་ཕུལ་འདུག དེ་ཚོར་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ལན་ཕུལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ལན་ལ་འགྱུར་བ་སོགས་གང་ཡང་ཕྱིན་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་གསུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སོན་མའྱི་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། དེའྱི་གྲུབ་དོན་ནང་ལ་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར་ཞྱིག་ལ་གནས་སོ་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ས་ཆ་དང་དེ་ཚོའྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་དེ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ནས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དེའྱི་ནང་དུ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་འཁོད་པ་ལྟར། ཅོན་ཏ་ར་ལ་

གནས་སོ་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞེས་འཁོད་འདུག ཅོན་ཏ་ར་ཡྱིན་ན་ར་རམ་སའྱི་ཉེ་འཁོར་ཞྱིག་མ་རེད། ཧ་ཅང་ཐག་
རྱིང་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་སྟབས་ཕ་མ་ཚོས་སེམས་ཁལ་དང་བཅས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྙན་ཞུ་ཕུལ། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་
འདྱིར་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་འགེམས་ཀྱི་འདུག་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་
གཅོག་བྱས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གཅྱིག་དེ་རེད།

གཉྱིས་པ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་གནས་སོ་བྱ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད་ཀང་། ཤེས་རབ་དགའ་

ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་འཛིན་སོང་དང་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་ངོས་ནས་དེར་འདོད་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཁོང་ཚོས་དེ་གསུང་འདུག དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་

ཞྱིག་ལ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དེ་སོན་མ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༧༠༠།༨༠༠།༩༠༠ ཡོད་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་རེད། དེར་
དཔག་པའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འཛིན་ཁང་། ཉལ་ཁང་། མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སོབ་ཕྲུག་གངས་

༧༠ དང་ ༨༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལམ་འདྱི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༥ དང་ ༦ ལ་
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བསེབས་དུས་ཕལ་ཆེར་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥༠།༦༠ དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་སྱིད། དེར་བརྟེན་ཤེས ་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་དུས་ཚོད་ག་དུས་ཤྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནམ། ཁོ་
ཚོས་དེ་ལ་འདོད་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དང་། དེ་ལ་

ཡང་བསར་མུ་མཐུད་དེ་གནས་སོ་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརོན་དང་། དེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ། དེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། སོབ་
ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་ཙམ་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་འདྱིར་བརྱི་བཀུར་བྱ་
རྒྱུ་དང་འདྱིར་རྒྱུན་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བསམ་བོ་བཏང་ན་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ། ལོ་
རེ་ནས་ལོ་རེར་སོབ་ཕྲུག་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་སོབ་ཕྲུག་མང་དྲགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེད། ཁོར་ཡུག་ཆུང་དྲགས་པ། འཛིན་ཁང་ཆུང་
དྲགས། མཐུན་རྐྱེན་ཞན་དྲགས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེར་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་
གལ་ཆེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཆེན་དུ་བཟུང་ནས། མྱི་མང་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱིས་མྱི་མང་གྱི་

མངོན་འདོད་ཅྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མངོན་འདོད་དེ་དང་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་དེ་ཚོའྱི་
མངོན་འདོད། དེའྱི་སང་ལ་ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྟོང་གྱིས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་འཛིན་སོང་དང་སོབ་མའྱི་ངོས་ནས་འདོད་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཁོང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་རྒྱ་ཆེ་ས་ཞྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ནས། ག་ཚོད་ཙམ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་འདྱི་
ཕར་འགོ་ཐུབ་ས་རེད་དམ། དེ་འདྲའྱི་སང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དེ་བྱེད་དགོས་འདུག་ཅེས་འདྱི་དྲྱི་བའང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།
( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད།) ལགས་སོ།

གཉྱིས་པ་དེར། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཡོད་ས་མ་རེད། མདོར་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་

༢༥ ཉྱིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དབུ་བརེས་པའྱི་མཛད་སོའ་ི ཐོག་ལ། འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་
སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཡྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་དེ་འཐུས་ཤོར་མང་པོ་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་

བཀའ་ཤག་སབས་སོན་མ་སོན་མའྱི་སབས་སུ་རེད། སབས་དེ་དུས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། ཉམས་ཞྱིབ་བྱས། ལོ་གཅྱིག་འཁོར་ན་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོས་རྱི་བོང་རོ་བརྫུས་བྱས་ཏེ་སྡོད་པའྱི་དུས་ཚོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ནས་ལོ་བཅུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དེ་གསུངས་ནས་ལོ་བཅུ་འགོ་ལ་ཉེ་བའྱི་དུས་འདྱིར་དེ་ལ་གྲུབ་འབས་དང་ཉམས་ཞྱི བ་བྱས་ནས་མངོན་

གསལ་དོད་པོས་ཡར་རྒྱས་དེ་འདྲ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་མེད། ཤེས་རྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེར་

དྲན་གསོ་དང་སགས་ནས་དྲྱི་བ་དེ་གཅྱིག་ཞུ་གྱི་ཡོད། ( དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ་ནས། མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་།)
ལགས་སོ། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཇེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། གོང་དུ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། གཤག་བཅོས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཐུག་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་

སོང་། དེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་མ་ཁོ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ཐབ་ཆུང་ཆུང་མེ་ཚ་པོ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མེད། སཾ་བོ་ཊ་ཡྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག བོད་ཁྱྱིམ་
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གཉྱིས་དེ་དག་ལ་ཁྱོད་རང་ཚོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སེལ་ནས་གོ་བསྡུར་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་དང་འཆར་གཞྱི་ཡོད་
དམ་མེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དུས་ཚོད་ཚང་བ་དང་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་དེ་རང་ལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་
ཡྱིན། དེ་མྱིན་ཁ་ཐུག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་བྷུན་ཏར་མཐོ་སོབ་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་
ཚོའྱི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བོ་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང། འབུམ་
རམས་པ་ལ་སོགས་པ་སོབ་སོང་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་བྱེད་ཆོག་པའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་རེད་དམ།

གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། དེ་ལ་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མེས་དབོན་

གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་རོགས་གནང།

དེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་གནས་སོས་སྟེང་ལ་རེད། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་འདོད་པ་མེད་པ་དེའྱི་སྟེང་ལ་ངའྱི་ངོས་
ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་མྱི་རྱིགས་ལ་ལ་ཞེན་ཡོད་པ་དང། བསམ་
བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲ་རྐྱང་རྐྱང་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ཚོས་དགག་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ར་བ་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ས་མ་
རེད། དེའྱི་སང་ལ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་གནང།

དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཚོན་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་

དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་འགོ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཆེད་ལས་པ་ག་

ཚོད་ཡོད་རེད་པ་དམ། ཆེད་ལས་པ་དེ་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་རེད་དམ། ངོ་བོ་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་རེད་དམ་དེ་གཅྱིག་
གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ན་ད་ལོ་ཨ་རྱི་ལ་སོགས་པར་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག Fulbright scholarship དེའྱི་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་དམ། གལ་སྱིད་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་དུ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད།

དེའྱི་རེས་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཁོངས་གང་ནའང་མེད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་

དག་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་མེས་དབོན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་དུ་ཚུད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་གོ་ཐོས་
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ཞྱིག་བྱུང། དེ་དངོས་ཡོད་རེད་དམ། གལ་སྱིད་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཚུད་དགོས་
ན་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ག་རེ་ཚང་དགོས་པ་རེད་དམ།

དེའྱི་རེས་ལ་ཁ་སོན་གོས་ཚོགས་སབས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་གཟའ་འཇུག་སོབ་དེབ་ཅེས་དེའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་བྱུང་བ་རེད།

དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་
རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ།

ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རོམ་རྱིག་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་

བྱ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང། རོལ་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ལ་ལས་

འཆར་ཡང་མང་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། དེས་ནུས་པ་ག་རེ་ཐོན་མྱིན་ཐོག་ལ་ཚོད་དཔག་
བྱེད་ཡོད་ཅེས་དེ་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་གཅྱིག་ནས་བར་ལམ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རེད། ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་ལེགས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདུག བསགས་བརོད་ཡོད་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་
བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་ཚོར་ང་ཚོས་ཟུར་ལ་བྱ་དགའ་གཟེངས་བསྟོད་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་སོན་

རྱིས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེར་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་བར་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ཚོའྱི་གས་ཏན་
ཏན་བྱེད་དགོས་པ་འདུག་བསམ་བཞྱིན་དུ་ཁ་ཤས་ལུས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བྱེད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་

ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག མཚམས་རེར་བསམ་བཞྱིན་དུ་ཡང་ལག་ལེན་ལ་ཏག་ཏག་མ་ཁེལ་བ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དགོངས་འཆར་
གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་གནས་

ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་བགངས་ཡོད་པ་རེད་དེ་རྒྱུ་
མཚན་གཅྱིག་རང་ལ་ཁ་གཡར་བ་འདྲ་མ་རེད། འདྱི་གསུང་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནས་ཤེས་ཡོན་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་དེར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ལ་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་བཅུ་པ་འདྱི་འགོ་ས་སྡོད་ས་ཞྱིག ་མ་བཟོས ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལོའ་ི ཕྲུ་གུ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གསར་

འཇུག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། འཛིན་ཁང་མེད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཡང་ན་འདྱིར་གསར་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའྱི་མཚམས་འདྱི་
འཇོག་དགོས་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་མཚམས་འཇོག ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་མང་པོའ་ི མདུན་ལམ་འགོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
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སོང་ཙང་གང་འདྲ་བྱས་ན་ལེགས་སམ་ཞེས་ལྟ་ཡོང་སབས། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་དཔེར་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་

ཐོག་ནས་རེད། ཤེས་ཡོན་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནས་བཙུགས་པ་འདྱི་ནས་དགོངས་འཆར་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཁས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཀང་དགོངས་འཆར་

ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་དྲ་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གང་ལྟར་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་ལྷག་པར་དུ་དྷ་ཤོད་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་
སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱི་གེ་དང་ཁ་པར་བཏང་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་འདྲ་
ཁྱེད་རང་ཚོས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཞག་གྱི་ཡོད་དམ། ཕྲུ་གུའྱི་ལུས་སེམས་དང་འཚར་ལོང་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད། ཕྲུ་གུ་ཡར་འཚར་ལོང་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་དགོས་འདུག རེད་ཐང་མེད་པ་རེད། ཉལ་ཁང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་མེད་པ་རེད། གང་ལྟར་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་པ་རེད། སོང་ཙང་གང་འདྲ་

བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་གས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུ་མ་

དགོས་པར་ཞུ་རྒྱུ་དང་དུས་ཚོད་འཕོ་བརླག་རེད། སོང་ཙང་གཙོ་བོ་འདྱི་ང་ཚོ་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་

རེད། གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ། བཅུ་པ་གཉྱིས་པོ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ། བཅུ་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་དགོངས་
པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་བཅུ་པ་མ་རེད། འདྱི་ད་ལྟ་ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ། བཅུ་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོ་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པར་བྱེད་མུས་རེད། འདྱི་སོན་མ་དེ་འདྲ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཅྱི་
རེད་ཟེར་ན། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་འདྱི་དེབ་སེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱས་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དབུས་འབྱིང་རྱིམ་

ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ CBSE ཚོགས་གཙོ་ཁོ་རང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ Director གཅྱིག་ལོགས་
བྱས་པ་རེད། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་སྐུལ་བྱས་ཏེ་འདྱི་ལ་དེབ་སེལ་ཟུར་དུ་སྤྲོད་རོགས་

གྱིས། ངོས་འཛིན་སྤྲོད་རོགས་ཞེས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་རེད། སོང་ཙང་ཁོ་རང་གྱི་འདྱི་འགྱིག་གྱི་རེད། གཞྱི་རའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ལས་
ཀ་དེ་དག་བགྱིས་གསུངས་པ་རེད། སབས་དེར་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད ་པ་རེད། ས་ཆ་འདྱིའྱི་ཆ་ནས་

དཔེར་ན། འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་

སྱིའ་ྱི ངོས་ནས་འབད་བརོན་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། སཾ་བོ་ཊའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ལན་མང་གནང་ཡོད་པ་
རེད། གཞྱི་རྱིམ་ཁོ་རང་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེབ་སེལ་མེད་པ་རེད། འདྱི་མེད་སྟབས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གཡས་

གཡོན་དུ་ས་ཆ་དེ་འདྲ་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད་མྱིན་བལྟས་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ལ་སོ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་བལྟས་
པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་དེ་ཚོ་མ་བྱས་གོང་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་བྱས་ན་གཞུང་གྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ི ངོས ་ནས་བལྟས་ན་ལེག ས་ཆ་
ཕོགས་བསྡུས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མཐར་གཏུགས་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་

ཆེས་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བོད་མྱི་བཟང་པོ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ་དེ་

རེད། ང་རང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བཀའ་སོབ་ར་བའྱི་དམ་བཅར་འཛིན་གྱི་ཡོད། ལས་དོན་གང་བྱས་ནའང་གོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
ཐོག་འགོ་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེ་ལ་ཕན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ལྟ་ཡྱི་ཡོད། དེར་འགོ་སོང་ན། བྱེད་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་
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དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ཕོགས་ལ་འགོ་གྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དེའྱི་སང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་གནད་འགག་འདྱི་ཆགས་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ང་ཚོའྱི་སར་ཕེབས་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོ་སོ་ལ་ཐུག་དུས་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟ་

གྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན་ངས་གཅྱིག ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས ་སོབ ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་འགོ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་འཇུག་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དྲུག་པ་ལ་
ཡར་བསེབས་དུས་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ངས་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན་ ༢༠༡༣ ལོར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་

དགུ་པ་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་ ༨༧ རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་

དགུ་བཅུ་གོ་བཞྱི་རེད། དེ་ནས་ ༢༠༡༥ ལོར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་་བཅུ་པ་བར་ཕྲུ་གུ་ ༧༣ རེད། ༢༠༡༦ ལོར་ཕྲུ་གུ་ ༦༤ མར་
མར་ཆག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ ༢༠༡༧ ལོར་ ༥༡ རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཞུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

ཕ་མས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ ༢༠༠ དང་ ༣༠༠ ཡོད་པ་
རེད། ༣༤༩ དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པར་བསེབས་དུས་མུ་མཐུད་དུ་སྡོད་མཁན་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་

དུས་ཕ་མ་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཀྱི་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་འདུག དེ་ཐེ་ཚོམ་རེད། ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་

ཕྲུ་གུ་ ༢༠ ཐམ་པ་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ ༡༡ དང་། དགུ་པའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ ༩ ཡོད། བཅུ་པ་དེ་ཅོན་ཏ་ར་སོབ་
གྲྭར་དེབ་སེལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་ཡོད་པ་རེད། དགུ་པ་དེ་རེས་མ་བྱ་རྒྱུ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འདོད་མོས་གཞྱིར་

བཟུང་ཅོན་ཏ་ར་དང་ཡང་ན་སོན་ཌ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་སོན་ཌ་ལ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་གསུང་ཡོད་
པ་རེད། ཆ་རྐྱེན་གང་གྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན ་ནའང་ང་ཚོས་གདམ་ཁ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་

ཚགས་ཤོག་ནང་ཐོན་འདུག དེ་ལ་ངས་ངོས་ལེན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་གཏོང་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་
རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཆ་ཚང་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དེ་རྱིང་གོས ་ཚོགས་ནང་ཐེངས་མ་གཅྱིག་སྙན་

གསེང་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་སོང་། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་དེ་བོད་ཡྱིག་རང་

གྱི་བྱ་རྒྱུ་གསལ་པོར་བཀོད་འདུག ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་མ་བཟོས་པའྱི་སབས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དོན་དགོངས་
པ་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་འཁྱེར་ཆོག་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སད་ཡྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་འཛིན་
གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་ལས་མྱི་འདུག

དཔེར་ན་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཚན་ཞེས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཤོག་གངས་ ༣༦ ལ་

ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་ལོ་བཞྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ནང་གནས་སབས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་བཞག་དགོས་སོས་མེད་ཐོག་ཅེས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནས་མར་ཚན་རྱིག་དང་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སྡེ་ཚན་དབྱེ་བས་རེས་སུ་ཡྱིན་ན་སད་ཡྱིག་འདྱི་བོད་སད་བསབ་རྒྱུ་དང་ཚད་མ་རྱིག་
པས་བསབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་རེད།
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དེ་ནས་ཚུར་ཕོགས་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་པ་འདྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་རེད། རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་ལ་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།

གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་སུའང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དུ་བཞུགས་དགོས་རྱིགས་མ་གཏོགས་ཞེས་
འཁོད་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལ་བཞུགས་དགོས ་པ་འདྱི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ཡར་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན།

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་དུ་བཞུགས་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་སོན་ལ་བྱས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་ངོས་ནས་སར་དེ་འདྲའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བ་བྱུང་འདུག འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་

ང་ཚོའྱི་བོད་སད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཙམ་ཡག་པོ་རེད། དེ་ལྟར་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།
ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་དགོས་

ངེས་རེད། འགོ་གོན་བཏང་བ་ཆ་བཞག་ན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཕྲུ་
གུ་རང་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་ཡྱིན། མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་བཞྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་མར་གཅག་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་

ཕོགས་སྟེང་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕ་མའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་
ག་རེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མཐུན་རྐྱེན་དང་ས་ཆ་གུ་དོག་པོ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་སོར་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་
རེད། ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོ་རང་འཇགས་བཞག་དགོས་པ་རེད། ཡང་གཅྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ལོགས་ནས་ང་ཚོས་ལྟ་ཡོང་དུས་ཕྲུ་གུའྱི་ལུས་སེམས་ཚར་ལོངས་ལ་གནོད་སོན་འགོ་གཞྱིར་མཐོང་བཞྱིན་དུ་རང་

འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འདྱི་བོས་འགན་བཟོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕར་བཏང་ས་དེ་ཡང་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་

ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རྒྱུན་སོང་བྱེད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་རེད། ཕྲུ་གུ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པའྱི་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཕ་མའྱི་འགམ་ལ་ཉར་མ་ཐུབ་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཆུང་ཆུང་རྱིགས་ལ་
ང་ཚོས་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བོ་མ་བཏང་ནས་བཞག་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་སྙམ།

དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ག་དུས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་དང་གང་འདྲ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་

ན་ཚང་མ་གསལ་པོའ་ི ངང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༨།༩ གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ལ་རེད། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་བྱས་པ་རེད། ཤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ངོས་ནས་ངོས་ལེན་མེད་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱས་པ་རེད། ང་ཚོར་ཡྱི་གེ་ཡོད་པ་རེད། སོབ་སྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཐེངས་མང་འབེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེ་ལ་སམ་བོཊ་འགན་འཛིན་ཐེངས་གཅྱིག་འགོ་ན་ཟེར་དུས། སོབ་སྱིས་
འགོ་མྱིན་གང་ཡང་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད།

ང་ཚོས་སོབ་སྱི་ཡར་སད་བཏང་ནས་ག་རེ་བྱས་ནས་དེ་འདྲ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་

ཡང་མྱི་འདུག ངས་མ་བལྟས་པ་མྱིན་ཞེས་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་
ངེས་མེད་ལ་བསམ་བཏང་དྲན་སེད་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་གས་མ་གཞྱི་མ་མཁྱེན་
པ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་རོགས་གནང། ད་ལྟའྱི་ཆར་བསར་དུ་ཚུར་སོ་མྱིན་གྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་
པ་རེད་དམ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ཚུར་སོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དབུས་ཡྱིག་རྒྱུགས་
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ཚོགས་པའྱི་ངོས་ལེན་དགོས་པ་རེད། ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཧ་གོ་བཞྱིན་དུ་ཁྱིམས་འགལ་ཐོག་ལ་བྱེད་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཉྱིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོའ་ི ནང་གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་

བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ ༢༠༡༦ ཡྱིན་དུས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་
སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ང་ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་གཉྱིས་ལོར་འབྱོར་བ་རེད། དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་

བར་གྱི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་དེའྱི་སོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་མ་སོང་། དེ་མྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལ་ཆ་མཚོན་ན། དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལས་བྱེད་བཞྱིའམ་ལྔ། ཡང་ན་དྲུག་ལས་མང་བ་གང་ཡང་མེད།

ལས་གཞྱི་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལྡབ་ལོག ་གྱི་མང་དུ་ཕྱིན ་ཡོད། ལས་བྱེད་ནང་ནས་ཆུ་དང་མ་སོང ་ན། saturated མྱིད་པ་སར་

སེབས་སོང་ཟེར་ནས་གསུངས་སད་བསོན་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཡོད་ཅེས་ང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་རྣམ་པས་གཟྱིགས་ན་མཁྱེན་གྱི་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་

ཐད་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་མྱུར་སོབ་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་བཞག་ནས་གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཡར་རྒྱས་ག་ཚད་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར ་ན། ཉྱིས ་སྟོང་བཅུ་
བཞྱིའམ་བཅོ་ལྔ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་

གསུངས་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སོར་དེ་ངས་བཤད་ཀྱི་མེད་ལ་ཡག་པོའང་མྱི་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་ཤེས་ཡོན་འཐུས་ཤོར་
ཕྱིན་པའྱི་བཀའ་སོབ་དེ་འདྲ་ངས་གོ་མ་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་བསམ་མནོ་གཏོང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་

འདྲ་པོ་ཞྱིག ང་རང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཤུགས་རྒྱག་ས་དེ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ནས་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རྱིམ་གོང་
མའང་འཐུས་ཤོར་མ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། བྱས་ཙང་ལོ་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ཤེས་ཡོན་ཞེས་པ་འདྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ Slow process ག་
ལེར་ཡོང་རྒྱུ་དང་ life investment མྱི་ཚེ་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཤེས་ཡོན་ཞེས་པ་འདྱི་

ཁང་པ་བཟོ་བ་ནང་བཞྱིན་ད་ལོ་མགོ་བཙུགས་ཏེ་སང་གནངས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལོ་བཞྱི་ལྔའྱི་རེས་ལ་
ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་སར་དང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་རང་གྱིས་རེ་བ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་
ཡོད། གལ་ཏེ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སོ་སོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་མ་འགྱིག་པ་རེད། ལས་དོན་གང་ཡྱིན་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་

དུས། རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་འཚོལ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་རྐྱེན་འཚོལ་བའྱི་སབས་སུ་གྲུབ་འབས་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད ་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་དང་མ་ཕྱིན་ཞེས་པ་འདྱིའྱི་སོར་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག

དེ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོན་མ་ནས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་ཐད་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ན།

ང་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རེ་ལོ་རེའྱི་ལོ་མཇུག་ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་དཔྱད་ཞྱིབ་བགྱིས་ཟེར་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
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བཀའ་མངགས་ཞུས་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རེས་ལ་སོབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་མྱི་ཡོང་བའྱི་ངེས་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། སྦུན་ཏར་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོབ་གངས་ག་ཚད་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་སོང་། སོབ་སོང་གནང་བཞྱིན་པ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཡོད་ས་ཡོད། ད་ལོ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་མ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཞྱིག་
B.ScA, Bed integrated ལོ་བཞྱི་ཡྱིན་མཁན་དང་། B.A Bed ལོ་གཉྱིས་ཡྱིན་མཁན་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་དང་བཅས་དགུ་བཅུ་གོ་

བརྒྱད་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལག་འཁྱེར་དེ་གང་ལྟར་ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ནས་སྤྲོད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་
ག་རང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེར་ཕལ་ཆེར་ཆོག་གྱི་ཡོད་ས་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ད་ལོའ་ི ལས་འཆར་ནང་ལ་བཀོད་མེད་མ་གཏོགས་ད་ལོ་

M.Ed འཛུགས་ཆོག་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཉེ་བའྱི་རྱིག་བདག་མཆོག་དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་

གནང་མཁན་སོན་མ་དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཐོན་མཁན་ད་ལྟ་དགེ་རྒན་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། དགེ་རྒན་མ་གནང་ནས་ལུས་བསྡད་

ཡོད་ནའང་རེད། ཁོང་ཚོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སང་ལ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གང་ལ་གང་
འཚམ་འདུག ཁོང་ཚོ་ལ་ M.Ed ནང་ཡར་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། P.hD དང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེའང་ཡོང་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་རེ་
བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོ་བོ་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག

ར་བའྱི་ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཆེད་ལས་པ་རེད། ཆེད་ལས་
པ་རྣམས་རྒྱུན་ལས་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་དེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་ཧྲག་བཏུས། སོབ་ཚན་དེ་དང་དེའྱི་ཐོག་
ལ་བསོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཚུར་ཕེབས་ནས་བྱེད་ལམ་དེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་

གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་སོབ་ཚན་གཏན་འབེབས་གནང་། དེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དེར་ང་ཚོའྱི་ཆེད་ལས་པ་ཁོང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཚན་
བསྱིགས། དེ་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསར་དུ་བཏང་། དེའྱི་རེས་དེར་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ཡང་བསར་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་

བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་གནང། གང་ལྟར་དེ་ལྟར་བྱེད་ནས་སོབ་ཚན་མ་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཅུ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ངོ་བོའམ་གྲུབ་ཆ་དེ་ད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། མཐའ་མ་ཞུ་དག་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་བཏང་བའྱི་རེས་ལ་འགན་འཛིན་གྱིས་བསར་
དུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི ་འཐུས་ཀྱི ས ་ TSP དེར ་ Fulbright ཞེ ས ་གསུངས་སོ ང ་ཡང་དེང ་སང་ Tibetan

schollarship program ཞེས་པ་ལས་ Fulbright ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ TSP ཡྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་མ་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་
དུས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ལྔའམ་དྲུག བདུན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་མཚམས་ཁོ་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ལ་གཞུང་ནས་དངུལ་

ལྷག་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གཉྱིས་དེ་འདྲ་འཐོལ་པ་གཏོང་ཐུབ་པ་དེ་འདྲའང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་བྱེད་ཅྱིང་ཡོད། ཡང་མཚམས་རེ་ཕྲུ་གུ་ཕར་སོབ་གཉེར་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོ་ཁ་ཤས་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་དེ་འདྲའྱི་ནང་

ཚུད་པ་དེ་ཚོའྱི་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་གནང་མཁན་དེ་འདྲའང་འདུག དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཡོན་གྱི་དངུལ་ཞྱིག་ལྷག་སྡོད་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད། ལྷག་བསྡད་པ་དེས་ཡང་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་ལེན་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་འདེམས་སྟངས་དེར་ཏོག་

ཙམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་མ་གཏོགས་གཞན་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་རང་འཇགས་ཡྱིན་བསམ་པ་ལས་ངས་ད་ལྟ་དེ་ལས་ལྷག་ཤེས་
མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མེས་དབོན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་འཇུག་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སོབ་འཇུག་བྱེད་

སྟངས་དེར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་དྲན་གྱི་མེད། ར་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་སོབ་འཇུག་དེ་དག་ཚང་མ་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གོང་ལ་སྟངས་འཛིན་དེ་སཾཾ་བོ་ཊ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ངོས་ནས་དེ་ཚོའྱི་སོབ་འཇུག་ཇྱི་ལྟར་བྱས་དང་མ་བྱས་དེའྱི་ཐད་ལ་དེ་ཙམ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡང་མྱི་འདུག འབ་
སུ་ཡང་འདུས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡང་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀག་འགོག་ཡོད་ཚུལ་ངས་
ཤེས་རྟོག་མ་བྱུང། དེ་ལྟར་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག ན་ནྱིང་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་

བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་རེས་སུ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕར་དོན་གཅོད་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག ་ནས། ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་
མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དང་། དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས། དེ་དུས་ནས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་

འཛིན་བཅར་བ་རེད། གཏན་འབེབས་ག་རེ་བྱུང་འདུག་ཞུ་ན། སབས་དེ་ལ་རོད་གཞྱི་ཅན་གྱི་ཤོག་གངས་དྲུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མར་
ཕྱིར་འཐེན་བྱས་དེའྱི་འཕོས་དེ་དག་འགོ་རྒྱུ་བྱས། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་གཏོང་ཤོག་ཟེར། བསམ་འཆར་དེའྱི་
ཐོག་བསར་དུ་བལྟས་ཏེ་མཐའ་མ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག ་ལ་གཏན་ཁེལ ་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་ནས་བསམ་

འཆར་འབྱོར་འདུག བསམ་འཆར་ཆེ་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པའྱི་ཀློག་དེབ་ལ་དཀའ་ངལ་
དང་བསམ་འཆར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སོན་འགོ་དང་། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ། གཉྱིས་པའྱི་ཀློག་དེབ་ལ་ན་ནྱི་ང་ཚོས་བཀའ་
མོལ་མང་པོ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཤོག་གངས་ནོར་བ་དེ་ཚོ་ཚུར་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་འཕོས་དེ་ཚོ་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རོམ་རྱིག ས་ཀྱི་སོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དྲྱི་བ་མང་དྲགས་ནས་སྙན་ཐོ་རྒྱག་རྒྱུ་བྱུང་མྱི་

འདུག རེས་ལ་དྲན་ན་ཞུ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རོགས་ཞུ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་མགོན། རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་དང། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་

གཞུང་ཚབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད། ལས་གནས་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ Kanwal Sipal མཆོག་དང་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཟླ། ཁོང་གྱི་སས་
མོ་གཅྱིག་བཅས་ཕེབས་ཡོད། ཁོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆེད་ཕེབས་གནང་འདུག ད་རེས་ཕལ་ཆེར་ར་རམ་ས་ལར་ཕེབས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་བསྡད་

འདུག དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཨྱིན་ལན་བོད་ཀྱི་ཐེབ ས་ར་ཡྱི་ཚོག ས་གཙོ་སྱི་ཟུར་ཕུན་ཚོག ས་དབང་རྒྱལ་ལགས། ནང་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་
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མགོན་ཐོག་ནས་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་
བཏོན་གནང་སོང། གང་ཐུབ་ཐུབ་མདོར་བསྡུས་བྱས་ནས་དྲྱི་བ་ཟེར་ནའང་རེད། སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདྲའྱི་
ཚིག་འགའ་ཤས་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས། ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་གྱི་སང་ལ་དྲྱི་
བའམ་རེ་བ་དེ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གཙོ་བོ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།

བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ལོ་སུམ་ཅུ་
བཞྱི་བཅུ་ཞྱིག་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ༸སྐུ་མདུན་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་
ཀར་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་བསམ་གཞྱིགས་གནང་མཁན་དེ་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཚད་དེ་ལས་ང་ཚོས་བརྒལ་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད།

བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་སང་ལ་བསར་བསྣོན་

ཞྱིག་གམ་སོན་མ་འཐུས་ཤོར་བསྡད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཁ་བསོང་ཕྱིར་ཉེ་ལམ་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་དགེ་རྒན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
དགེ་རྒན་འོས་སོང་དང་དགེ་རྒན་གསོ་སོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།

གཉྱིས་པ་སོབ་དེབ་དེ་རེད། སོབ་དེབ་དེ་ཡང་དེང་རབས་ཀྱི་རེས་ཟྱིན་པ་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཚད་

གཞྱི་མཐུན་པ། དེ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་སོབ་དེབ་སྱིག་རྒྱུ་དེ་རེད།

གསུམ་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དང་བཞྱི་པ་དེ་གཏན་སོབ་ཁག་དེ་འཛིན་སོང་ང་རང་ཚོས་བྱེད་

ཐུབ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡྱིན ་དུས་ང་ཚོས ་ཤེས ་ཡོན་དེ་ཁང་པ་ཞྱིག ་ལ་དཔེར ་བཞག་ན། འདྱི་ཚོ་བཞྱི་དེ་ས་ཞྱིང་བརྟན་པའྱི་གདུང་

འདེགས་ཀྱི་ཀ་བ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྲྱི་
བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རེ་བ་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བཞྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

བཀའ་ཤག་སབས་སོན་མ་སྟེ་སོ་སོས་ལོ་ལྔ་ཡྱི་ཡར་སོན་ལ་ཕྱིར་བལྟས་ཤག
ྱི ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་དོན་དག་འདྱི་

བཞྱི་ཁོ་ནའྱི་སང་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ནས་བསྡད་སོང། རེ་བ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པ་རེད། ད་དུང་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་

ལ་ད་དུང་ཡང་འདྱིའྱི་སང་ལ་དྲྱི་བ་འདོན། འདྱིའྱི་སང་ལ་རེ་བ་རྒྱག་ནས་སྡོད་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ང་ཚོས་གོམ་པ་ཕར་མ་སོས་པ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སང་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འདྱི་བཞྱི་ཀའྱི་སང་ལ་
འབད་བརོན་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་བསར་ལྡབ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་

ཆ་ཚང་སྱིག་ཚར་སོང་བ་རེད་དམ་མ་རེད། དཔེར་བཞག་ན་འཛིན་རྱིམ་དང་པོ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་ཚང་མ་སྱིག་ཚར་བ་རེད་
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དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་གང་ཚར་བ་དེ་ཚོ་ལག་བསྟར་བྱེད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་ག་དུས་ཚར་གྱི་རེད།
དེ་ཚོ་གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་ཚར་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་འཛིན་སོང་འོག་
ཏུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དེ་ཇྱི་བཞྱིན་གྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས། དེ་ཚོ་ཚང་མས་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པ་
འདྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་གཏན་སོབ་ཁག་དེ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས་ཁག་ཡོད་པ་

མ་རེད། འོན་ཀང་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ཚུར་རྱིས་ལེན་ཐུབ་པ་ག་

ཚོད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་འཛིན་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བསྡུར་ཡོང་ན་འཛིན་གྲྭ་ག་ཚོད་ཙམ་རྱིས་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།
འཛིན་གྲྭ་ཁྱོན་ནས་རྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དེ། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆ་ཚང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་ཕེད་ཀ་

ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ལག་བསྟར་བྱེད་ནས་འགོ་མཁན་དེ་གངས་ཇྱི་ཙམ་
ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཁྱོན་ནས་ལག་བསྟར་མྱི་བྱེད་མཁན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད།

ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད།)

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལག་བསྟར་བྱ་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་ཚད་དེ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། སྱིར་བཏང་གྱིས་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་འདྱི་རེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་རེད་ལ་ང་ཚོར་ངེས་པར་དུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་

ངས་སྣོན་མ་ག་རེ་རྒྱག་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཞེས་ཧ་ཅང་ཧ་གོ་མ་སོང་ཡང།
དགེ་རྒན་དེ་འདྲ་རེ་ཟུང་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་སད་ཆ་སོ་སོས་དངོས་སུ་གོ་མོང་ཡོད་པའྱི་ནང་ལ།
དེ་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གཞུང། བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་དེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་ཙམ་དང་། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་
དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལར་ཞེན་གཙོ་བོར་འཛིན་རྒྱུ་དང་། སོ་སོའ་ི ཚོར་བ་དེ་ཕར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་འདུག མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལར་རྒྱ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཀང་། རང་གྱི་མྱི་ཚེ་མཐར་
འཁྱོལ་དགོས་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ཁོངས་སུ་འཚོ་བཞུགས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་ཡོང་

གྱི་འདུག དེ་ཚོ་རྦད་དེ་ནོར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སང་ལ་ཟབ་སོང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ད་དུང་ཡང་དགོས་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་མགོགས་མགོགས་ཡྱིན། (དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་།) སོབ་གྲྭ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཡན་ལག་གམ་དེའྱི་ནང་གྱི་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག ་མྱུར་དུ་དགོས ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོ་ཁོ་རང་ལའང་སོབ ་གྲྭ་ལོག ས་སུ་ངེས ་པར་དུ་

དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སུས་དྲྱིས་ཀང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་རེད་ཅེས་དེའྱི་ནང་གྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་སོབ་སོང་གྱི་མཁའ་དབུགས་

དང་ཁོར་ཡུག་ལོས་ཡྱིན། ཕྱི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་པུའྱི་སང་ནས་ཀང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཟེར་ན། འདྱི་རེད་ཟེར་སྟོན་རྒྱུ་ཞྱིག་ངེས་
པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་ཁོ་སོབ་གྲྭ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྡེ་ཚན་ནམ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ན།
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ག་ལེར་བྱེད་ནས་ཁོའ་ི ཆེ་མཐོང་དང་གནས་བབ་ཚང་མ་མར་ཉམ་ཆག་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལས་དཔེ་སྟོན་ཐུབ་ས་མ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སང་ལ་མ་འོངས་པར་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞེས་ནས། གང་ལྟར་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
སོབ་གྱིང་ལ་དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་། ཐབས་ཤེས་གང་ཐུབ་འདོན་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེ་ལོགས་སུ་དགར་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མདང་དགོང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབེལ་ནས། གསལ་པོ་
མ་བྱུང་པ་དང་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་ན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་མཐོ་སོབ་གཅྱིག་ཅེས་

གསུངས་པ་ཞྱིག་གོ་སོང་། ངས་ཞུ་རྒྱུར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད ་པ་རེད། སོག་ར་ S.O.S མཐོ་སོབ། རྣམ་
རྒྱལ་མཐོ་སོབ་དང་སོང་བཙན་མཐོ་སོབ་རེད། གཞན་པ་མཐོ་སོབ་གཉྱིས་དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་རེས་ལ་ཆ་ཚང་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་
སོབ་ལ་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཁྱབ་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང་། གཉྱིས་པ་ངས་འདྲྱི་བ་ཕུལ་རྒྱུར་མཐོ་

སོབ་དེ་གསུམ་ནས། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་གྱི་མཐོ་སོབ་ནང་འགོ་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་དེ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་
གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཤེས་ཚོད་ལ་གངས་འབོར་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་གོ་སོང་། དེའྱི་གངས་འབོར་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་འགོའ་ི ཡོད་ཙང་། གངས་འབོར་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་ཆགས་འགོའ་ི འདུག དེའྱི་གངས་འབོར་དེ་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་ཡོད་ན་དེའྱི་གངས་ཐོ་དེ་ག་ཚོད་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དེ་

གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་པ་དེར་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་བཅོ་ལྔ་ཟུར་བཅད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། ད་ལྟའྱི་
ཆར་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ངས་འཚོར་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ ༤༥ དེ་མཐོ་སོབ་ཁག་གསུམ་གང་དང་གང་ནས་
གངས་ཐོའམ་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་རག་གྱི་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་སབས་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།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་པ་

འདྲ་འདུག་ཀང་ངས་ཐོ་བྱིས་རྒྱུ་ཆད་འདུག དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཕུལ་གནང་བསྡད་
རྒྱུ་དེ་སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁྱབ་ཁུངས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་རེད། དེ་ལ་ད་ལོའ་ི སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ས་ཡ་བརྒྱད་བཅུ་བཞག་ཡོད་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ས་ཡ་བདུན་བཅུ་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་འཕར་བ་དེ་བར་ལམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་བརྒྱད་འཕར་ནས་ལྔ་བཅུ་འཕར་བ་རེད་དེ། ང་ཚོའྱི་
མཛོད་ཁང་ལ་དངུལ་མང་པོ་མེད་པས་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ལས་སོར་ཐུབ་མ་སོང་། དེ་མྱིན་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་དང་བོད་སོབ་

འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་བསྡུར་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ལ་གསོལ་ཕོགས་གང་ཐུབ་ཐུབ་སར་ཆ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་བཀའ་འདྲྱི་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་བྱས་

པའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་གསུང་རོགས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་འགོའ་ི སྡེ་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་

རྱིས་གཙང་མ་ལེན་ཟྱིན་པ་དང་། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་དགུ་ཆ་ཚང་རྱིས་ལེན་ཟྱིན་པ་དང་། འབྱིང་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལྔ་རྱིས་
ལེན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པ་བར་དང་། དང་པོ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞྱི་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་
བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད།

ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་དང་མྱི་བྱེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་གོང་གྱི་གོས་

ཚོགས་ཐོག་ལ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་སོན་མ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཏག་ཏག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆ་ཚང་གྱིས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཞུས་དང་ཞུ་

བཞྱིན་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ས་ལོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། ད་ལོ་གཉྱིས་པ་ལག་ལེན་
བསྟར་ནས་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

བྱས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སཾ་བོ་ཊའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བྱུང་། སོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༣ ལོ་ནས་ང་ཚོའྱི་བརྱིས་ལེན་ཚར་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་ནས་སོན་འགོ་སོབ་གྲྭར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་
བསྟར་དགོས་ཞེས་ནང་དོན་སྱིག་བཞག་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོས་་ཕྱི་བསགས་མང་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་

གཅྱིག ་དེ། དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་སོབ ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་རང་འཇགས་གནས་དགོས ་པ་རེད་

གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ལའང་དོ་ཕོག་ཐེབས་སྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁག་གཡོག་ས་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་
རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་
ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཕུད། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀ་དང་དེ་ནས་སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་

བསྟར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འགོ་སྟངས་དེ་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཀར་འཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པ་བར་དུ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སཾ་བོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་
བཞྱི་ནས་གཉྱིས་ལ་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཉྱིས་དེ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་སྦུན་ཏར་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ལ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་
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དུ་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གཞྱི་ར་ཨང་རྱིས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའྱི་དེབ་བཟོས་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བར་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བདུན་པའྱི་ཀློག་དེབ་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་རེད།
ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་སོབ་དཔོན་རོམ་སྱིག་པ་ཚོ་མར་ཕེབས་ཏེ་དགེ་རྒན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་སོབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན།

སབས་དེའྱི་དུས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའྱི་ཀློག་དེབ་བཟོས་ཟྱིན་པ་རེད། བརྒྱད་པ་བཟོས་ཐུན་ན། ཨང་རྱིས་དེ་

འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་བར་དུས་ད་ལོ་གྲུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚན་རྱིག་ཐོག་ལ་འདུག ཚན་རྱིག་ཀློག་དེབ་དེ་

འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བར་འཆར་གཞྱི་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བར་དུ་མ་གཏོགས་སེབས་མ་སོང་། མགོགས་པོ་ཚར་
དགོས་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ཁོམ་ལ་འགོ་ནས་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མྱིས་བྱེད་དགོས་དུས། མྱི་རག་གྱི་མྱི་འདུག ཆ་
རྐྱེན་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཡོད་ན་ལམ་སང་ཡོང་རོགས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་མྱི་

འགོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་དང་། བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་
པ་མ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་རེད་དགོངས་པ་མྱིན་ནམ། ཡོད་ན་ང་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས། ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་ཀ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཀློག་དེབ་བཟོས་སྱིག་ལབ་དུས་ཀློག་དེབ་ང་ཚོས་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ཐོག་ནས་གསར་པ་བཟོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བབས་བརླྱིངས་གཏན་གསུམ་བྱས་ནས། ཧྲག་ཏག་ཏག་

བཟོས་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་བཟོས་ཐུབ་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་མྱི་འགོའ་ི དཀའ་
ངལ་ཡོད། ང་ཚོས་གང་མགོགས་མགོགས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ། བྱྱི་ལ་གཉྱིད་ཁུག་ཀང་ཙི་ཙི་ཡྱིད་ལ་འཁོར་འཁོར་ཟེར་བའྱི་དཔེ་
ལྟར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕན་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་
བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

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

ལས་རྱིམ ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ ་འགོ་བཞྱིན ་པ་འདྱི་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ ་གྱི་སོན ་རྱིས ་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་
འབེབས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག འཕོས་དེ་གསུང་རོགས་གནང་།

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

93

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱི་བཟུང་ནས་བོད་
ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་དང་བསྟར་

བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་དེ་དབུས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་པ་
ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ནས་ཁ་སང་དབུས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་

པས་ཚོགས་འདུ་ཁྱེད་རང་ཚོས་བསོང་ཞེས་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཚོགས་མྱི་གྲུབ་ཆ་ཆ་ཚང་གྱི་མྱིང་སྤྲད་སོང་། དེས་ན་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོག ས་ཀྱིས ་འབེལ ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་སོབ ་དེབ་རོམ ་སྱིག ་པ་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་སང་ཏོག ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཚོག ས་འདུ་

ཚོགས་ཏེ་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་དབུས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་པ་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཁོང་ཚོས་གཞྱི་ར་འདྱི་རང་ལ་
གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེས་ན་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་ལ་ཁོ་ཚོས་གོག་ཀླད་ནང་ཕབ་

ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་སྒུག་བསྡད་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་
དེབ་སོན་འགོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞྱི་རའྱི་སོན་མ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། བོད་ཁྱྱིམ་

གྱིས་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་གནང་བ་དེ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་རེ་སྐུལ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་རྱིས་ཆ་ཚང་བངས་པ་ཡྱིན། བངས་ནས་ད་ཆ་སོབ་གྲྭ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བསབ་

གཞྱིའྱི་ར་དོན་དང་དགོངས་དོན་གཞྱི་བཟུང་བྱས་ནས་སོབ་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ཞུ་དང་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་འགེལ་བརོད་སོར་ལ་གང་བྱུང་མ་བྱུང་འགེལ ་བཤད་རྒྱག་གྱི་

འདུག་གསུངས་པ་དེ། གོ་བ་ལེན་སྟངས་ཀྱིས་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་འདྱི་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་གཏྱིང་ཟབ་པོ་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལམ་སང་ཚང་མས་ཤེས་རྒྱུ་དང་དོན་རྟོགས་

རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་ཆེད་དུ་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། ན་ནྱིང་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཕ་མ་དང་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་བར་ཕྱིན་པ་

རེད། ད་ལོའ་ི སོན་རྱིས་ནང་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་མུ་མཐུད་དུ་སེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཞག་ཡོད། དེ་དང་
ཆབས་ཅྱིག ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ཁྱི་ཟུར་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་

ངམ་མན་ངག་ལྟ་བུ་ཤེས་མཁན་དེ་ད་ལྟའྱི་ལས་བྱེད་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
འགན་འཛིན་དང། སམ་བོ་ཊའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཟུར་པ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གནང་མཁན་གྱི་

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་བཅས་ཁོང་ཚོ་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་དེའྱི་ཐད་སེམས་ཁལ་འདུག

ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་དུ་ཞབས་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་ང་ལ་དོགས་པ་གང་ཡང་མེད། མུ་མཐུད་དུ་གནས་ཀྱི་

རེད་དེ་ཉུང་འདུག ཤེས་མཁན་དེ་དག་མང་རུ་བཏང་ནས་རྒྱ་བསེད་བྱེད ་ཤོག ཚོགས་པ་ཆེ་ཙམ་བཟོས་ནས་ང་ཚོའོ་ཤེས་ཡོན་

འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། དྲུང་ཆེ་ཚོ་རེད། ང་རང་བཅར་གྱི་ཡྱིན། ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་བགྱི་ཤོག དེ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཁྱྱིམ་
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འགན་འཛིན་རྣམ་པ་གཉྱིས ་སད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མཁན་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བཟོས་

ནས། རེས་ལ་དགེ་ལས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མཇུག་སོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་
པའྱི་ནང་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་སབས་སུ་སོབ་དཔོན་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་སོབ་

སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ང་ཚོས་ཨ་མ་འདྲ་པོ་བཟུང་ནས། དེ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མཁན་མང་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིར་ལོག་ལ་ཕེབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ས་ལོ་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སབས་ལ་

གཅྱིག་དེ་མ་སུ་རྱི་ཁུངས་གཏོགས་ལ་ཕྱིན་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས་སོགས་མ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་རེད། དགེ་
རྒན་ལ་ཟབ་སོང་སྤྲོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། དེ་ཚོ་ལོ་སོན་མ་ཡང་བྱས་པ་རེད། ད་ལོ་ཡང་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ བོད་ཁྱྱིམ་
ཁག་གཉྱིས ་དང་སམ་བོ་ཊའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཤེས ་ཡོན ་འགན་འཛིན་གཉྱིས ་ང་ཚོས ་ཚོག ས་འདུ་ཞྱིག ་

འཚོགས་ཀྱི་ཡོད། སབས་དེ་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིས་བྱུས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་གོས་གཞྱི་གཅྱིག་བཞག་ཡོད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ས་ཐག་ཐག་ཡོང་ཆེད་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལོགས་སུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། སོན་མ་ཌ་ལ་ཧོ་སྱི་སོབ་གྲྭ་དང་སྱིམ་ལ་གཉྱིས་པོ་

ཟུར་དུ་རྱིས་འབུལ་བྱུང་པའྱི་རེས་སུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བཞག་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་བཏང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འཆར་
གཞྱི་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སོན་མ་ནས་འཕལ་སེལ་གྱི་ངོ་བོར་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་
འདུག ས་ཆ་དང་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཚང་མ་ཞན་པོ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བལ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་ནས་བསར་དུ་དྲྱི་བ་ཅྱིག་ཕེབས་སོང་། མཐོ་རྱིམ་སོབ་

གྲྭ་གཅྱིག་མ་རེད་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་པ་དེ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འཆར་ཅན་བྱས་ན་སོང་

བཙན་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བར་དུ་རེད། མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ན་མ་གཏོགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
བྱེད་དུས་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སོབ་ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བསྡད་པ་དེ་རང་ཡྱིན། སོག་ར་དེ་གཞུང་འཛིན་སོབ་གྲྭ་མ་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
གངས་ཀའྱི་ནང་བརྱི་ཡྱི་མེད། དེ་ S.O.S རང་གྱི་འཛིན་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་

ཐོན་མཁན་བོད་ཕྲུག་ཡོད་ན། སོབ་ཡོན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་བལ་ཡུལ་མྱི་རྱིགས་རང་རེད། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
དེ་འདྲ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། S.O.S དེ་ཁོ་རང་ཚོ་རང་གྱིས་མདུན་ལམ་བཟོ་ཡྱི་འདུག སོན་མ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན་མཁན་དེ་འདྲ་

དྷ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་བཏང་བ་དེ་འདྲ་འདུག ད་ལྟ་དེ་འདྲའྱི་སོབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་ཡོད་ན་ང་ཚོས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱོན་བལ་ཡུལ་ནང་མཐོ་
སོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་ག་ཚོད་རེད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངའྱི་ལག་ཏུ་ཐོ་འབྱོར་མ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་དགོངས་
སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བལ་ཡུལ་ནང་འབེལ་བ་ཞུས་བསྡད་ཡོད། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལོགས་བཀར་བྱས། འགོ་རྒྱུར་ཡང་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་སཱའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་
ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱིའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་འདྱི་རྱིག་གནས་ཆེ་ཆུང་གྱི་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་བྱེད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ང་

ཚོ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གཞྱི་ ལ་བཞག་པ་དང་སགས། སོབ་གྲྭ་
འདྱི་ནས་སོབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཐོན་ཏེ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན། མ་འོངས་ཞུ་རྒྱུར་ངེས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། སོབ་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདྱི་ ༡༩༦༧ ལོར་ Pandit Jawahalal Nehru དམ་པ་མཆོག་དང་། སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ་ད་ལོ་ ༢༠༡༧ གྱི་ལོ་མཇུག་ལ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་འཁོར་བའྱི་
དུས་ཆེན་ཞྱིག་སྲུང་བརྱི་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་འདུག སོང་ཙང་སོབ་གྲྭ་ཆེན་པོ་དེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་ད་ལྟ་

ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་གཏན་ཁེལ་བ་ཞྱིག་མེད་སྟབས། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་དབུས་དྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་

འཆར་སྱིག་པ་ཡོད་དམ་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱི་དེ་འདྲ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་བྱུང། དེ་
ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ད་ལྟ་བར་དུ་གོ་སབས་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་དང་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་།

གོ་སབས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ང་རང་གྱི་ཚོར་སྣང་གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། དེ་གོ་
སབས་བཟང་པོར་མཐོང་སྟེ་དེར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་གཅྱིག་ཡོད། འདྱིའྱི་

ཐད་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕེབས་འཆར་གཏན་ཁེལ་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཝཱར་
ཎ་སཱྱིའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་གྱི་ག་སྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། མ་གྱི་ནས་མགོན་བར་མ་
ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ནས་མར་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱི་ལྟ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སབས་རེ་

མྱི་མང་འཛིན་སོང་ལ་ཡར་བཅར་དགོས་པ་དང་། སབས་རེ་འཛིན་སོང་གྱིས་མྱི་མང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མར་ངེས་པར་
དུ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་

བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ངོས་ནས་ཅྱི་སྟེ་མ་གྱི་ནས་ཡར་མ་ཞུས་རུང་འདྱི་ནས་མར་གལ་ཆེ་ དོན་ཆེན་དུ་གཟྱིགས་ཏེ་བཅར་གྱི་ཡྱིན།
གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་མར་བཅར་འཆར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞེས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
སོབ་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་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།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་གྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ི ཨང་ཀྱི་བཞྱི་པ་དེ་ཡྱིན། དུས་ཐུང་ཟུར་སོང་སོབ་ཡོན་ཞེས་པ་
ཞྱིག་འཁོད་བསྡད་འདུག དེའྱི་སོབ་ཡོན་གནང་ས་དེ་ཚོ་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་ཨང་ཀྱི་བཅུ་དགུ་པ་དེར་གངས་ཐོ་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དངུལ་འབོར་དེ་འབུམ་

ལྔ་དང་བརྒྱད་སྟོང་འདུག དེའྱི་གངས་འབོར་ལས་གཞྱི་དེ་ཇྱི་ལྟར་གནང་འཆར་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ཤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མདུན་ལམ་སོབ་
སྟོན་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་ཏུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཉེ་
ཆར་ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཐུག་སོང། སད་ཆ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡང་བྱུང་། ཁྱོད་རང་ཚོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚར་ནས་ག་རེ་བྱ་འཆར་ཡོད་ཅེས་

འདྲྱི་དུས་ཧ་གོ་མ་སོང་ཞེས་ལབ་མཁན་འདུག ཁྱོད་རང་ཚོར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་འདྲྱི་དུས། ཡོད་
རེད་ཀང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་ལབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཚོས་སོབ་སྟོན་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ལབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། སོབ་སྟོན་གནང་སྟངས་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཀང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་
འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་སོབ་སྟོན་གནང་མཁན་ཚོས་སོབ་སྟོན་གནང་སྟངས་

འགྱིག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་པར་བཀའ་བོན་དངོས་སུ་ཕེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་

གུ་ཚོ་མ་འོངས་པར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་རེས་ལ་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་ནས་དེ་ཚོ་ཇྱི་ལྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་ངེས་པར་དུ་གཅྱིག་

གནང་དགོས ་ཀྱི་འདུག སོན་མ་གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པར་ཡར་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དུས་ཁོ་ལངས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཡང་གོ་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གང་བསེབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ལན་གནང་དགོས་པ་དང་། ཚང་མ་
གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དེར། དྲྱི་བ་གཅྱིག ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་བ་དེ་ཡོངས་གྱིང་སོབ ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། འདྱི་སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤ ག་

སབས་སོན་མའྱི་སབས་སུ་རེད། དེ་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཏེ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་དུས་མཐའ་མ་དེར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་

ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དེ་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བྱས་ནས་དོ་བདག་གྱིས་རྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཕུལ་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། དྲྱི་བ་དེ་དྲྱིས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཧ་ལམ་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ཕྱིན་སོང། དེའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཚུན་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་

ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་འདྱི་རྱིས་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་དང་ལན་དེ་འདྲ་
གང་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་བུ་མོའ་ི ཉལ་ཁང་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་ལན་གནང་བའྱི་སབས་སུ་བུ་མོའ་ི ཉལ་ཁང་གྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བུ་མོ་ ༣༠༠ ཙམ་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཐབ་
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ཚང་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་ཙང་ཟས་བཅུད་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་ གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བུ་མོའ་ི
ཉལ་ཁང་ནང་ལ་བུ་མོ་ ༣༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་རང་གྱིས་ཞལ་ལག་བཟོ་དགོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཞལ་ལག་
གྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་མོང་སོགས་ཅྱི་ཡང་མེད་དུས་ཞལ་ལག་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོང་བར་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེའྱི་ཐོག་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། བུའྱི་སྡོད་ཁང་དེ་ད་ལྟ་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བུ་དེ་ཚོ་

གགས་མ་ཁེལ་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་ཁག་ལ་བཀྲམས་ནས་བུའྱི་སྡོད་ཁང་དེ་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་ཤེས་རྟོག ས་བྱུང། དེ་ཡྱིན་དུས་བུའྱི་ཉལ་

ཁང་དེ་སྟོང་པར་མ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བུ་མོ་དེ་ཚོ་ཕར་ཕེད་ཀར་བགོས་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བུ་མོ་ཚོ་ལ་ཟས་
བཅུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སར་ཐུབ་པར་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་ནས་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་
ཡོད། དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
གོ་སབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད ། གནད་དོན་གཉྱིས་ཙམ་ཡྱིན། གནད་དོན་གཉྱིས་དེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག ་

བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ལན་དང་འཕོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ཐོག་
ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཞྱིག་བཅས་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་ཡྱིན།

དང་པོ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ངས་རྒྱས་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། སོབ་གྲྭ་

ཁག་གྱི་ནང་ལ་བཙན་གཡེམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐད་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བཙན་གཡེམ་བྱས་པ་དེ་དག་སོར་སྲུང་
བར་བརྱིས་མ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་མྱིང་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོག་མཆན་དང་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་

ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ལ། Affliction ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་བཀའ་གནང་སོང། སྱིག་འཛུགས་དམ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་གང་མྱིན་ཚད་
ཀྱི་ཡག་པོ་རེད་སྙམ། དེ་བཞྱིན་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀོད་ཁྱབ་ནན་པོ་

ཞྱིག་གནང་རེས་ཚགས་ཤོག་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་བྱིས་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱི་སོབ་

གྲྭ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་སེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་རུང་བཀོད་ཁྱབ་དེར་ར་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་ནན་ཏན་ཞྱིག་གནང་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་
གཙོ་བོ་དེའྱི་ནང་དུ་གང་འདུག་ཅེ་ན། སེར་གྱི་ངོས་ནས་ private tuition དགེ་རྒན་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་སྤྲད་མ་ཆོག་པ། ནང་ལ་

སྤྲད་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁོང་ཚོས་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བྱས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ staff
room ནང་ལའང་སྤྲོད་ཆོག་གྱི་མེད། སོབ་གྲྭ་རང་གྱིས་མཛད་རྱིམ་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ན་གནས་

ཚུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་དགེ་རྒན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གནང་ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་དང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནྱི་སོབ་གྲྭའྱི་བུ་
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མོ་ཆུང་བ་ཚོ་ལ་བཙན་གཡེམ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་གནད་འགག་དང་། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་

དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་གྱིས་བཀའ་དེ། ང་ཚོའྱི་སོབ་
གྲྭ་མང་ཆེ་བ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་དུས་བཀའ་དེ་དག་འབྱོར་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ནན་སྐུལ་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་ཀྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེ་བཞྱིན་ཚང་མས་ཤེས་ཡོན་

གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་ཅེས་ཟེར་དུས། ང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད། སོབ་སྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཟུང་དགེ་རྒན་

ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད། བྱས་ཙང་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་
དུ་གཏོང་དགོས་འདུག གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ཆེས་མཐོང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་

རབས་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཆུང་ཚགས་ཆུང་ཚགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ལ་
འགོ་གྱི་འདུག་སྙམ། དེ་ལ་ངའྱི་ཚོར་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཞེ་ན། ཉེ་ལམ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཚུགས་པའྱི་སབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་

ནས་ཕེབས་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་བཞུགས་ས་ལོགས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་སྟབས། ད་རེས་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སེམས་ལ་ཁྱད་

པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འགོ་འདུག ད་རེས་ལོགས་སུ་ཕ་གྱིར་བཞུགས་ས་ཞྱིག་དང་མཇལ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་
སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་དང། དགོས་གལ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་གྱི་འདུག་སྙམ། དེ་ངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། དེ་ལ་བསགས་

བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ཆེས་མཐོང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་མུ་ལ། སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ལ་སོན་མ་ཟྱིང་ཆ་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་རྒྱབ་ལ་དགེ་རྒན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། བྱས་ཙང་དགེ་རྒན་སྱི་འཐུས་བྱེད་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་དགེ་རྒན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འཛིན་སོང་

ལ་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡར་འཁྱེར་ཡོང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལབ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ལ་ཕུ་རྒྱབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་གྱི་

རེད་ཅེས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དེའྱི་ཐོག་ནས་དངངས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ག་རེ་བྱེད་ས་རེད་དམ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟངས་ག་རེ་ཡྱིན་
ནམ་ཞེས་པ་ཞྱིག་དང་།

དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཉྱིན་ཤས་ཀྱི་རེས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་

ཚོགས་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོ་སྱི་འཐུས་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སཾ་བོ་ཊ་ཡྱི་སོབ་གྲྭ་ཧ་གོ་མ་

སོང་། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སྟེང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ཆ་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་དག་
གྱི་འབེལ་ཡོད་མཉམ་དུ་གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་
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ཕན་སོས་མྱིན་ལ་མ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་སབས་སུ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་
མཐའ་མའྱི་འབོད་སྐུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང།

དེ་བཞྱིན་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ནམ་ཚོགས་ལ་སོ་སོ་སེར་གྱིས་དཀའ་ངལ་དང་ན་ཚ་འདྱིའ་ྱི ནང་དུ་བཤད་

མཁན་ཐེངས་གསུམ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཁོ་ལ་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་རག་པ་དང་
བེད་སོད་བཏང་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་ལ་བོ་ཕམ་ཡོད་ཅེས་དེབ་ཐེར་གྱི་ནང་དུ་འཁོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་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་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་པ་དེ་ལ་ལན་འདེབས་མ་ཞུ་གོང་། གོང་དུ་
ཀློག་དེབ་རོམ་སྱིག་གྱི་ནང་ཆེད་ལས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དེའྱི་ལན་ལ་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གཏན་འཇགས་ཆེད་ལས་པ་ལས་བྱེད་བཞྱི་དང་ཆོད་གན་གསུམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་བཞྱི་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཀློག་ཐུབ་མ་ཐུབ་འདྲ་བྱས་སོང་། བྱས་ཙང་དེ་བསར་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སྡེ་
ཚན་བཞྱི་པོ་དེ། སད་ཡྱིག་དང་རྱིགས་གཞུང་ཚན་པ། སོང་བརར་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཚན་པ། སོབ་ཚན་གཞན་བོད་བསྒྱུར་གྱི་ཚན་
པ་དང་། བྱྱིས་པའྱི་རོམ་རྱིག་ཚན་པ་བཞྱི་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཝཱར་ཎཱ་སྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྱིའྱི་སོར་ལ་བཀའ་

གནང་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་ཡྱིག་འབྱོར་པ་དང་། ཤེས་རྱིག་ནས་མཛད་འཆར་
ཡོད་པ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་མཚན་སོས་ནས་འབེལ་བ་མ་ཞུས་ཀང་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་

དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། དཔེར་ན་ཤེས་རྱིག་འདྲ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐད་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཡོད་ཙང་། ང་
ཚོའྱི་དབར་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། མ་ཟད་ཏན་ཏན་མགོན་ཤོག་འབྱོར་གྱི་རེད་བསམ་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། དེ་དུས་བཅར་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས ་དུས་ཐུང་ཟུར་སོང་སོབ ་སོང་གྱི་སོར ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དེ་མདང་དགོང་

གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་བྱས་པ་གང་ཞྱིག་ཟུར་དུ་ Diploma བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་དེ་ལ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་

ཞྱིག་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་སོ་སོའ་ི མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཚན་སང་བསྡད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སད་ཡྱིག་འདྲ་
མྱིན་སངས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཟུར་སོང་གྱི་སོབ་ཡོན་ང་ཚོའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སོར་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དེ་ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་མ་སོང་སྟེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད།
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ཁོང་ཚོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་ཟབ་སོང་དེ་འདྲ་གོ་སྱིག་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་ལ་ད་ལྟའྱི་
དགོངས་ཚུལ་བྱུང་པ་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་
ལ་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་བཀོད་འཆར་དང་དགོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདུག མདུན་ལམ་
སོབ་སྟོན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་ཡར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་དུས། དེ་ལ་བསྟན་བཤྱིག་སོང་བའྱི་རྣམ་པ་དེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོབ་ཕྲུག་དྲྱི་བ་དྲྱིས་མཁན་ལ་སོབ་ཕྲུག་ནང་ནས་མྱིང་འདྲ་མྱིན་བཏགས་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཕྲུག་དེ་ལགས་

གདོང་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ལ་སོགས་བཤད་ཡོང་དུས། རེས་མ་ནས་སོབ་ཕྲུག་དེ་དག་གྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་འདོད་ཡོད་ནའང་གཞན་ལ་བསྟུན་
ནས་བསྡད་དགོས་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་འདུག

སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་འགོ་ འཁྱིད་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་

ཟུར་དུ་བཀོད་ནས་དེ་འདྲ་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕན་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཤྱིས་ཀར་འགྱུར་

བ་འགོ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་འགོར་གྱི་འདུག རྱིམ་པས་འགྱུར་བ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བསམ་འདྲ་ང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། དེ་
ནས་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་སོན་མ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དེའྱི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་དེ་ཁ་སང་སོན་མར་སྙན་གསོལ་ཞུས་པ་དེ་ནས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་འདྲ་ཞྱིག་གང་ཡང་

མ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སོར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གང་ཡང་ཕེབས་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་བུད་མེད་
ཉལ་ཁང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་བ་དང་བུའྱི་ཉལ་ཁང་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་དེ་ཚོ་གུ་བཤངས་བྱས་ཏེ་བེད་སོད་གཏང་ན་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་མ་སུ་
རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་དྲུང་ཆེ་སང་གནངས་ཚུར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་དགོངས་འཆར་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཏན་ཏན་
ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། འདྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཙན་གཡེམ་གནས་ཚུལ་སོར་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་གྱིས་བཀོད་

ཁྱབ་གསལ་བསགས་བཏང་བའྱི་སོར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་འབྱོར་བཞྱིན་

པ་འདྱི་དབུས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་པའྱི་ CBSE བརྒྱུད་དེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དེབ་བསེལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་ནས་འབྱོར་བ་
འདྱི་རེད་མ་གཏོགས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་གསལ་བསགས་ངའྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ཤེས་རྟོགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། གང་ལྟར་འབྱོར་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ ༢༠༡༢ ལྡྱི་ལྱིར་ནྱིར་པའྱི་ Nirbhaya གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེས་
རྐྱེན་པས་བཙན་གཡེམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། རྐྱེན་འདྱི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱིམས་གཞྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ནན་པོ་ཞྱིག་
གཏན་འབེབས་བྱས་པ་འདྱི་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཧྱིན་བོད་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགེམ་སེལ་ཞུས་ཤྱིང་དོ་ནན་
བྱས་ཏེ་ལྟ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སབས་སུ་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཞབས་སྟེགས་ཕུལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་

སབས་ ༡༤ པའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སབས་ ༡༥ པའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དཔེར་ན། སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་

ཚོར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་ཀའྱི་འགན་ཁུར་འདྲ་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཡོད་པ། ཁ་ཤས་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་
དང་ཟུར་དུ་ཁང་ཚན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ། འདྱི་ཚོ་སོན་མ་ ༢༠༡༣ གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་རྟོགས་པ་རེད།
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འདྱི་ཚོའྱི་གས་ལཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཉུང་ཚད་དང་མང་ཚད་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་ལ་སོགས་པ། ཉུང་ཚད་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་དེ་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་འབུལ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་དང་སྡེ་ཚན་

འགན་འཛིན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འདྱི་ཚོའྱི་གས་འགའ་ཞྱིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་ལག་ལེན་ཁེལ་
མྱིན་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་ལ་སང་གནངས་
ཚོགས་འདུའྱི་སབས་སུ་བསར་དུ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གནང་དགོས་སོར་ཞུ་རྱིས་ཡོད།

ད་ལྟ་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་འགའ་ཞྱིག་ལས་སྱི་འཐུས་ནང་ཕེབས་མེད་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭའྱི་

ནང་ལ་སོབ་སོང་དང་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་སང་གནངས་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བར་མཚམས་སུ་དེ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་ཙང། ཚོགས་
འདུའྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་གོ་བསྡུར་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་

ནས་འགྱིག་མྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་གྱི་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལན་དྲྱི་བ་མཐའ་

མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་ཤེས་ཡོན་འདྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ང་ཚོ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་གྱི་མེད། དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་

འདུག རྣམ་པ་ཚོ་གང་ལྟར་གང་དུ་བསོད་རུང་། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡོད་ས་དང་སོབ་གྲྭ་ཡོད་སར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་མཚོན་ནའང་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་། ཕ་མ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གཞེན་སྐུལ་གནང་རོགས་གནང་། དངོས་གནས་
གང་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་རུབ་གནང་སྟེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་རུབ་རུབ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

གཅྱིག་པུའྱི་འགན་རེད་ཅེས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལས་བྱེད་ཚང་མས་དངོས་གནས་

གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནང་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་གྱི་འཛིན་སོང་འགན་འཛིན་ཚང་
མའྱི་ངོས་ནས་ཚོར་བ་འདྲ་གསར་པ་སེས་ཏེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་སོབ་ས་རེས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༥ པས་ཀང་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་བརྱི་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་
ངོས་འཛིན་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འདྱི་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་

མཉམ་རུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དེ་རྱིང་འདྱིར་ལངས་པའྱི་ཞོར་དུ་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་
དྲན་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དེ། ཧྱིན་སོར་ ༢༩༨༤,༠༤,༠༧༨ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཚིག་ཐོ་བསོན་དུས་ལུས་ཡོད་ས་རེད། ངས་ད་ལྟ་སོན་
རྱིས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་ཨང་ཀྱི་ ༡༩ པ་དེ། གངས་ཐོའ་ི ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐོག་
ལ་ལན་བྱུང་མ་སོང་། དེ་རྱིས་འགོ་རང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག དེའྱི་བཀའ་ལན་དེ་གསུང་རོགས་གནང། དེ་ནང་བཞྱིན་ད་གྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་
སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དེབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་པ་དེ། ཞུས་ཚར་བ་རེད་དམ། ལགས་སོ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཐོ་འགོད་ཀྱི་སོར་དེ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
དྲྱི་བ་བཏང་བའྱི་སབས་ལ་ལན་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་བསམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཐོ་འགོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ནང་ལ་གངས་ཐོ་ཉར་རྒྱུ་དང་། གངས་ཐོ་ཉར་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ analyse བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དྲང་པོ་ཞུས་ན་གངས་ཐོ་ཉར་རྒྱུ་དེ་ཡང་དྲང་པོ་ཞུས་ན་ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་སོ་པོ་ཞྱིག་ཡོད། བྱས་ཙང་དེ་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་ཞྱིག་

ཡོང་ཕྱིར་ཆེད་ལས་པ་ཞྱིག་དེར་རོགས་དངུལ་རག་སོང། དེར་ཁ་སང་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བཏང་ནས་བསོ་གཞག་ཚང་མའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ཚང་མ་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ནས་དེ་ལྟར་གཏན་འཁེལ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འདྱི་ཡན་བཅད་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདེབས་དེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དེ། ཧྱིན་སོར་ ༢༩༨,༤༠༤,༠༧༨ དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ།

མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སཾ་བོ་ཊ་
བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། ཤོག་གངས་ ༣༣༢ ནང་ལ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ ་གྱི་བསྡོམས་དེ་ སོར་ ༡༩༣,༤༢༥,༦༧༠ བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སཾ་བོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དེ་ ཧྱིན་སོར་ ༥༩༣,༤༢༥,༦༧༠ འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡན་བཅད་ཀྱིས་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་སོན་རྱིས་བགོ་གེང་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༣༥༠ ནང་ལ་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་
བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༥,༩༤༩,༣༥༥ རེད་
འདུག དེར་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

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

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན ་སོན ་རྱིས ་ཀྱི་བསྡོམ ས་དེ། ཧྱིན ་སོར ་ ༢༥,༩༤༩,༣༥༥ དེ་སྱི་མོས ་ཀྱི་ཐོག ་ནས་གཏན་

འབེབས་ཞུ་རྒྱུར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིག ས་བསལ་བཀའ་འཁོལ ་སོན་རྱིས ་ཀྱི་བསྡོམ ས་དེ་ཧྱིན་སོར ་
༡༣༩,༡༨༡,༡༩༠ ཐམ་པ་རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

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

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ཏོག་ཙམ་ཕག་བརྐྱངས་ནས་བཞུགས་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་དང་། ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་ལ་མཐུན་

འགྱུར་རོགས་རམ་གྱི་སྱིད་བྱུས། གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ས་ཞྱིང་དང་འབེལ་ནས་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་དབུ་བཙུགས་པ་

རེད། ཧ་ལམ་ལོ་གསུམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བརེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་མངའ་སྡེ་མ་འདྲ་བ་མ་འདྲ་བ་ལ་ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་སོལ་
མ་འདྲ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། དཔེར་ན་ང་ཚོ་ཧྱི་མ་

ཅལ་ནང་ལོགས་ལ་མཚོན་ན། གཞྱིས་ཆགས་དང་དགོན་སྡེ་སབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་ས་ཆ་བོག་མ་ལེན་ཕོགས་དང་། ཡྱིག་ཆ་ཉར་
ཚགས་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སབས་ནས་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་དབུ་

བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ནས་
ད་ལྟ་མར་བཀའ་ལན་ཕེབས་བཞག་པ་འདྲ་པོ། དེ་ནས་བོད་པ་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཉར་ཕོགས་དང་བོགས་མ་གཏོང་ལེན་གྱི་ཐད་ལ་ཡྱིག་

ཆ་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཕོགས། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་

ལ་ལག་བསྟར་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་དེ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་
བཞུགས་གནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་དང་དགོན་སྡེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ས་
ཆ་དང་ས་ཁང་དང་འབེལ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ཚོ་ཡར་སྙན་གསེང་ཞུས་ནས་ད་

ལྟའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འདྱི་སབས་སོན་མ་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཆ་ཚང་
ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་དང་གངས་སྱིད་མཛེས་

བཟོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་མཛེས་བཟོ་དང་གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་ཐོག ་ལ་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཤྱིག་འདུག ལས་གཞྱི་དེ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཉྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ངས་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཟྱིན་པ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས། སྱི་
འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་བཅས་ཡྱིན། མ་མཐོང་
བ་ཡོད་ན་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག ་གྱིས ་ད་ལྟ་གསུང་པ་བཞྱིན་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས ་བཙན་བྱོལ ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་འགྱུར་སོར་སྤྲོད་
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༢༠༡༤ ཞེས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་ནས། གཙོ་བོ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ས་གནས་སོ་

སོའ་ི མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་དེབ་སེལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མངའ་
སྡེ་གཞུང་ལ་བཀའ་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཆེ་ཁག་ནང་ལ་ལག་དེབ་དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་

ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ས་གནས་ཆུང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དེའྱི་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ར་བའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་
སོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཏག་ཏག་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་དེ་

ཚོའྱི་ནང་དུ་ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་ས་མའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་གསུངས་
གནང་སོང་ཡང་། ས་གནས་ཁ་ཤས་ད་ལྟའང་ལྷག་བསྡད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་བར་
དུ་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་གནས་ཆུང་ཁག་རྣམས་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་
འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་གནང་འཆར་འདྲ་པོ་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཟུར་བཀོལ་ལས་གཞྱི་ད་ལྟ་

ཕེབས་རྒྱུ་རེད།) དགོངས་དག དམྱིགས་བསལ་གྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཨང་གཉྱིས་པར།
སུད་ཚོང་གུན་སོབ་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ལོ་སུད་ཚོང་ལ་བཀའ་འཁོལ་གང་ཡང་ཞུས་མྱི་འདུག་ལ་རྒྱབ་
གཉེར་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག མ་གནང་བ་དེ་དགོས་མཁོ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། འདས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ནང་དུ་ལྡྱི་ལྱི་ Lalqila ལ་ད་ལོ་གོང་གུན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་གསུང་སྟངས་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ས་ཡ་བཅུ་གསུམ་མན་ཙམ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁོམ་ས་

སར་གསོ་བྱ་རྒྱུར་འབུམ་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་གནང་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། Lalqila ས་གནས་འཐུས་མྱི་
རྣམས་དང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབུམ་སུམ་བཅུ་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་

བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འཕོས་འདུག དེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་གསུངས་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སྟེར་རྒྱུ་མ་རེད། གཡར་བ་
རེད་ཅེས་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་འདུག གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་མ་གྱིའྱི་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་
སུའང་ཁོང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུས་འདུག ཞུས་པ་དེར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་

མཆོག་ནས་དེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེའ་ྱི གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འདྲ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་མ་གྱིར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་ད་
ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་རག་རྒྱུར་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་དང་། བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དམ་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།

106

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་གྱི་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལ་འབུམ་ལྔ་གཅྱིག་འདུག

ད་ལྟའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལས་གཞྱི་དེ་སོ་བརྒྱབས་པ་རེད་དམ་གང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༨ པའྱི་ནང་ལ། སྦྱིར་ཅོན་ཏཱ་ར་ཁུལ་གནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་

༧༣ ཙམ་ལ་སྡོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྦྱིར་ལ་ད་ལྟ་ལྱི་ལྱི་གོང་སྡེ་དེ་ཡོད་

ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་ལྔ་དེ་སོ་བརྒྱབས་ནས་འདྱི་ལ་ཚུར་སོ་རྒྱུ་རེད་དམ། དེ་གང་འདྲ་རེད་དམ། དེར ་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱི་དྲྱི་བ་བཏང་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་འདྱི་རེད་འདུག
ར་བའྱི་བར་ལམ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་དང་

ལས་ཁུངས་དབུས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ལོ་རེ་བཞྱིན་ཕག་དངུལ་ཞྱིག་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་མྱིན་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤
ལོར་བོད་མྱིར་མཐུན་རྐྱེན་སོར་སྤྲོད་ཅེས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལྟར་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་ཚོ་
ས་གནས་ཁག་གཅྱིག་གྱུར་མེད་བསྡད་པ་འགའ་ཤས་ལ་ལག་ལེན་འཁྱེར་བཞྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ས་གནས་གང་ལ་

གང་འཚམ་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ས་
ཁང་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡོད་བསྡད་པ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་རེད་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་གནང་འཆར་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཕེབས་སོང་། སོང་ཙང་དེ་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཕྱིར་ང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་འབད་བརོན་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་

པ་རེད། ན་ནྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཚོགས་བསོང་ཞྱིག་གནང་བ་རེད།

དེའྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། དེའྱི་མཇུག་མནོན་གྱི་
ཚུལ་དུ་ངས་ཀང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

དེར་ཞུ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། མ་གཞྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་

ཡོང་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ལས་བྱེད་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་བཏང་ཡོང་
དུས་ཏག་ཏག་ཕེབས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་པ་རེད། རེ་ཟུང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་ཕེབས་ཚར་བའྱི་
རེས་ལའང་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ནས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སོས་གཏོང་
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དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་དུས། ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལས་དོན་
དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་སེབ ས་ཚར། དེ་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་དང་གཅྱིག རྒྱུས་ལོན་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཆགས་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ཡང་

གནས་སོས་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ས་གནས་ས་ཐོག་སང་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་སྣ་མྱིན་སྣ་
ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག

དེ་ཡྱིན ་དུས་སབས་དེ་དུས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚོག ས་འདུའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དེ་རྱིང་

ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཕེབས་བསྡད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བཟོས་པའྱི་

སྱིད་བྱུས། ཆེ་ས་ནས་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་རག་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ལེན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་
དེ་ཉུང་མཐར་ཡང་ལས་ཀ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ལག་ལེན་མ་འཁུར་བའྱི་བར་དུ་ཁྱེད་རང་ཚོ་གནས་སོས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་

བྱས་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་དེ་འདྲ་ཞྱིག ་བསྒྲུབས་ཡོད་ཅེས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་སྟོན་རྒྱུ་
མེད་ན། ང་ཚོ་གནས་སོས་གཏོང་མཁན་གྱིས་ཀང་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ར་བའྱི་གོ་བར་ལྟ་བུ་ཆ་
ཚང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།

བོད་མྱི་འདུ་སྡོད་ཀྱི་ས་གནས་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་

འབས་ལོངས་དང་གཅྱིག ནུབ་བང་གལ་དང་གཉྱིས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནུབ་བང་གལ་དེ་བར་ལམ་ང་ཚོས་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་མཇལ་
འཕད་ཞུ་རྒྱུར་ས་རེས་སུ་དུས་ཚོད་ཐེངས་མང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ད་བར་དུས་ཚོད་གནང་མ་བྱུང། ཉེ་ཆར་བཅའ་
འདྲྱི་བྱེད་ཆོག་ཅེས་མོ་རང་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་མཇལ་འཕད་གནང་དགོས་པ་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་པའྱི་གོས་གཞྱི་གང་

དང་གང་ཡྱིན་དེ་འཕལ་དུ་གནང་རོགས་བགྱིས་ཞེས་འབྱོར་བྱུང། འབྱོར་བ་བཞྱིན་ཕུལ་ནས་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ལན་འབྱོར་གྱི་ རེད་
བསམས་ཏེ་སྒུག་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་འབྱུང་སོང་ན་ནུབ་བང་གལ་ (West Bengal) ནང་ལ་བོད་མྱི་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་

མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཏེ། དེ་ཚོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་འབས་ལོངས་ཀྱི་ནང་ལ་
ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ར་བའྱི་ཉེ་ཆར་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་འཕར་མོ་རང་གཙོ་ བོ་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་འདྱི་བྱུང་མ་ཐག་ལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནང་བ་བཞྱིན་བར་ལམ་མཇལ་
འཕད་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་། ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་ངོས་ནས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཐོག་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་

དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་མེད། དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་རོ་རེ་གདན་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། རོར་
གདན་ལ་མཇལ་འཕད་བྱུང་ལ་བཀའ་མོལ་ཡང་བྱུང། གང་ལྟར་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དོན་སྙྱིང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཁོང་
ཚོས་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བྱུང།

ས་ཁུལ་དཔེར་ན་ Maharashtra སྦན་ད་རར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བར་ལམ་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་ Pune ལ་ཕེབས་

པའྱི་སབས་སུ་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསྐུལ་མ་འདྲ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་

མཐུད་དེ་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཆེ་སའྱི་ནང་ལ་ས་ཆའྱི་མྱིང་འགྱུར་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་ལས་དོན་གང་ལ་འཚམ་ཞྱིག་འགོ་
བཙུགས་ཟྱིན་པ་རེད། མོན་གོ་འདྱི་རོག་ག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གནང་
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རྒྱུའྱི་རྱིགས་འདྱི་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གང་ལ་ས་རྟགས་བསོན་རྒྱུའྱི་འགན་འཁུར་འདྱི་ས་གནས་
སོ་སོའ་ི རོང་དཔོན་ལ་འགན་འཁུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་འདྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལ་བཀོད་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ས་གནས་སོ་སོའ་ི ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་རོང་དཔོན་དང་འབེལ་བ་གནང་ཞྱིང་འདྱི་

བྱེད་དགོས་པའྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་འདྱི་མོན་གོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ད་ལོའ་ི ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་དོན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་དེ་རྱིང་

སང་ཉྱིན་གོས་ཚོགས་གོལ་བ་དང་ཕལ་ཆེར་ཧོན་སུར་ལ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་བཞྱིན་རྱིམ་པའྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས ་
ཆགས་ཁག་ལྔ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱིའྱི་ནང་ལས་འཆར་མཇུག་བསྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནས་སབས་ཀྱི་དཔེ་

སྟོན་འདྲ་ཞྱིག་ལས་དོན་དེ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ལས་དོན་མྱུར་དུ་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་
ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅེས་ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་ཕུལ་ཏེ་མཐུན་རྐྱེན་སོར་ཡོང་དུས།

མཐུན་རྐྱེན་དགོས་ཡོད་ཟེར་མཁན་དེ་མང་དུ་འགོ་བ་ལས་ཉུང་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཟྱིན་པ་
ཁ་སང་རང་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཕེབས་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཁུལ་དུ་སྡོད་ཁང་མེད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དུད་ཚང་ ༡༣༠ ཐམ་པ་
ཡོད་ཅེས་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་གནང་བྱུང། ཕལ་ཆེར་ད་བར་དུ་སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཟྱིན་པ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཁྱྱིམ་ཚང་དགུ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཙམ་
ཞྱིག་ཟྱིན་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་མྱི་ཞྱིག་གང་ནས་འདོན་གྱི་ཡོད་འདྱི་ང་ཚོ་ཡང་ཡྱིད་མ་ཆེས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་

འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཐོག་ལ་འདྱི་མྱི་ས་གནས་གང་སར་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཐོའ་ི ནང་ལ་ཐོ་བཀོད་པ་བཞྱིན་མྱི་དེ་
ཏག་ཏག་ཡོད་དང་མེད་འདྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་བཀོད་མངགས་
ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསེང་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གངས་སྱིད་ཁུལ་ལ་གཞུང་ལམ་མཛེས་བཟོ་དང་དེ་འདྲའྱི་ལས་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་དང་དངུལ་འབོར་ཡང་གང་ལ་

གང་འཚམ་འཁོད་འདུག དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང། གངས་སྱིད་ཁུལ་དེ་བར་ལམ་ནས་ར་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སོ་ནས་ཡར་འཛུལ་ཡོང་དུས་ཕལ་ཆེར་མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སུ་ལའང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱལ་སོ་ནས་འཛུལ་བ་

དང་གཅྱིན་དྲྱི་ཚོར་རྒྱུ་དང། དེ་བཞྱིན་གད་སྙྱིགས་མཐོང་བའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་དག་མྱི་ཡོང་
བའྱི་དོན་དུ་ཕེབས་ལམ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དང། དེ་སོན་ནས་དེའྱི་སྟེང་ལ་དགོངས་པ་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་རེད། ཨར་པོའ་ིལས་གཞྱི་ཞྱིག་
འགོ་བསྡད་དུས་ལམ་ཁ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་རྱིགས་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དེ་ལ་ལས་ཁུངས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཕལ་

ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ ༣།༤ མ་འགངས་བར་མཇུག་བསྱིལ་འགོ་བ་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་བསོན་གྱི་ཡོད་

པ་རེད། འདྱི་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་དེའྱི་ཁོར་ཡུག་ཆ་ཚང་མཛེས་བཟོ་བྱས་ནས་དེ་ཡང་མེ་ཏོག་དང་སང་ལ་སོགས་པ་བཏབ་ནས་ལས་
ཁུངས་རང་གྱི་རྣམ་པ་ཐོན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་རྱིས་ཤྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་འཕལ་

སེལ་གྱི་རྱིང་ལ་ལག་ལེན་འཁེལ་པ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཁག་གང་ཙམ་ཞྱིག་

འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་རང་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་ལས་

ཀའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་དང་། ལས་བཏང་བར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཙམ་ཞྱིག་འགོའ་ི འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་
དངོས ་གནས་རང་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་གཞུང་གྱི་གཏན་འབེབ ས་བཟོ་བཞག་པའྱི་ཐོབ ་ཐང་དེ་ཚོའྱི་རྱིག ས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་

གཏུགས་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག རེ་ཟུང་གྱིས་རྣ་བ་དག་ནས་དེ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་
གྱི་འགན་འཁྱེར་ནས་བྱེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལ་བཀའ་ག་རེ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བསྐྲུན་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ནང་སྱིད་ཙམ་མ་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་

རེད། འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་བཟོས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་

རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཡྱིག་ཆ་གཞུང་གྱི་གཏན་འབེབས་བཟོས་ཟྱིན་པ་རེད ། ཁྱིམས་
དེབ་དེ་དག་ས་གནས་ཁག་ཚང་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གང་ཟག་རེ་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནའང་ཧམ་པ་ཆེ་བ་རེད། མ་

གཏོགས་པའྱི་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དེབ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ས་གནས་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་མ་རེད། མཐའ་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་
དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་ཡན་ཆད་ལའང་དེབ་དེ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡྱིན་
ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བཟོས་འདུག དོན་ཚན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་ལ་ཐོབ་
ཐང་དེ་འདྲ་རག་གྱི་འདུག ད་རག་གྱི་མྱི་འདུག གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚོར་ཕར་སོ་

བརྡུངས་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས། སྱིད་བྱུས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག ཚུར་སོ་
བརྡུངས་ནས་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་རྒྱུར་རེ་བ་བརྒྱབ་བསྡད་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། སོང་ཙང་ཕར་ཕེབས་དགོས་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འགོའ་ི འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཁྱེད་ཚོས་ས་

གནས་ས་ཐོག་ནས་ལས་དགོས་པ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་ཏེ་དོན་དག་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་དང་། དེ་འདྲ་བདག་སྤྲོད་མ་བྱ་
རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་དབུས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་དབུས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ས་
གནས་ག་བར་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་བསྡད་པ་རེད།

དེ་གཞྱིར་བཟུང་། དཔེར་ན་དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ངས་

གཏམ་བཤད་བྱས་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་མདོག་རེད། དྲྱི་བ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་པ་དང་དེ་ལ་ལན་གང་འདྲ་བརྒྱབས་

སོང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་འགན་འཁུར་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་

ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། རྱིས་འགོ་དེའྱི་ནང་ལ་སུད་ཚོང་གུན་སོབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སོན་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་དེའྱི་
ནང་གསལ་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའྱི་རྱིས་འགོ་དེ་འགྱུར་ཏེ། རྱིས་འགོ་ཨང་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཟླ་བསྱིལ་ཞུས་ཡོད། རྱིས་
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འགོ་དེའྱི་ནང་ལ་སུད་ཚོང་ཟེར་དུས་སུད་ཚོང་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་

ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གསང་རྒྱུ་ཆེད་རྱིས་འགོ་ཨང་བཅུ་གསུམ་ནང་ལ་འབྱུང་བའྱི་གུན་
སོབས་ལས་གཞྱི། དེའྱི་ནང་འབྱུང་བ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཇྱིག་པ་གང་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་

ནས་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་དངུལ་སོར་འབུམ་བཅུ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་འགོ་ཡོད་ཟྱིན་པའྱི་
རེས་ལ་འབྱུང་བའྱི་གུན་སོབས་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་དུས། དངུལ་དེ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འབོད་སྐུལ་བྱས་ནས་འབུལ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། ལོ་རེས་མར་འབྱུང་བའྱི་གུན་སོབས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་སྤྲོད་དགོས་པ་ཚོད་
དཔག་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོས་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་སྟོན་ནས་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ Lal Quila ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། སབས་དེ་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲགས་ཡྱིན་དུས། ཁོམ་ས་ཡར་

སོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྱིད་ཐུན་མོང་ནས་དངུལ་འབོར་འབུམ་བཅོ་ལྔ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ་རེད། དེ་དུས་ཚོང་

རྒྱག་གྱི་དུས་ཚོད་མགོ་བཙུགས་རྒྱུ་དང་དུས་ཚོད་ཟྱིན་ཡོད། སྡོད་ས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་དུས། ཁོམ་རའྱི་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་
མ་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ལ་སྤྲད་ནས་ཁོམ་ས་རག་ཐབས་བྱས་རེས་མུ་མཐུད་དུ་ཚོང་ལས་གཉེར་བ་རེད།

སབས་དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབུམ་སུམ་ཅུ་གང་འདྲ་གནང་ལུགས་དང་བཅས་ཏེ་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དེ ་གནང་

ཕོགས་སོར་ལ་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། ས་འཕོས་སོན་ལ་འབུམ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་དེ་མ་གྱིར་ཁོམ་ས་ ༡༣༡ ཆེད་མ་རའམ་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཚོང་སོར་ར་འཁོར་ཆེད་དུ་གཡར་ན་ཞེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ང་རང་དངོས་སུ་ཁོམ་སར་

ཕྱིན་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཐུག་འཕད་དང་གནས་སྟངས་བལྟས་པ་ཡྱིན། ལས་དོན་ཆ་ཚང་ཡར་ཡོང་སྟེ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཆད་ལུས་མེད་
པར་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་དེར་ང་མ་གྱིར་སེབས་དུས་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་རེད། སབས་དེ་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་
ལག་ཏུ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་འབྱོར་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འབུམ་བཅོ་ལྔ་གནང་བ་རེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
ནས་འབུམ་ལྔ་བཅུ་གནང་འདུག དེ་མྱིན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སབས་སུ་ཞལ་འདེབས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རག་ཡོད་

པ་རེད་དེ། ཐོབ་གངས་གསལ་པོར ་འབྱོར ་མ་བྱུང་ཡང་། གང་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ Lal Quila ཡྱི་ཆེད་དུ་རོག ས་
དངུལ་རག་བཞག་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་འབུམ་བདུན་བཅུ་དོན་ལྔ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འབྱོར་ཡོད་པ་འདྱི། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་

སགས་ནས་མ་གྱིར ་གནང་རྒྱུ་རང་ཡྱིན ། སབས་དེར ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་

Mitra, Joint Secretary, MHA མ་གྱིར་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་ཁོ་ཚོ་ལ་གོང་གུན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐེབས་འདུག དེས་ན་

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གུན་སོབས་གནང་རོགས་བགྱིས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སབས་དེར་ཁོང་གྱིས་ཁྱེད་

རང་ཚོས་འོས་བབ་ཀྱི་ཕག་རྱིས་ཤྱིག་ཁུར་ཤོག་གསུང་གྱི་འདུག བྱེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་འདྲ་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་ཁུངས་གང་དུ་
ཡང་སྣང་བ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཁོམ་ས་བརྒྱ་དང་ལྷག་ཙམ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་དེ་ Feet གསུམ་མམ་དྲུག་གྱི་ས་ཁྱོན་རེད། དེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་ཁོམ་ས་རེ་རེ་ལ་འབུམ་དགུའམ་བཅུའྱི་མ་ར་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེས་ན་འབུམ་དགུ་དང་བཅུའྱི་མ་རའྱི་ཁོམ་སྟོན་སའྱི་ས་
ཆ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ཁྱེད་རང་ཚོས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རག་གྱི་རེད་དྲན་ནས་ཚད་མཐོ་བོ་ཞུས་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་
མྱི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོས་འོས་འཚམ་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཁུར་ཤོག་གསུང་དུས། ང་ཚོས་བྱེ་བ་གཉྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་རྒྱ་
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གར་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཡོད། སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་རག་གྱི་ཡོད་མེད་དེ། གཙོ་བོ་མ་གྱིའྱི་ལས་བྱེད་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འདུག ངས་འདྱིར་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ་ཐེངས་བདུན་པ་
དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་རེ་རེའྱི་ནང་དྲུང་ཆེ་རེ་བརེ་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཡག་པོ་བསེབས་ཡོང་དུས་ཡག་པོ་

འདུག་དེ་ཚོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་ཉན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གཏན་ནས་ཧ་
མ་གོ་མཁན་དེ་འདྲ་རེད། གསལ་བཤད་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱས་ནའང་ཧ་མ་གོ་མཁན་དེ་འདྲ་རེད། དེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁྱེན་རྟོགས་
ཡོང་ན་ཡག་པོ་འདུག བོད་མྱིའྱི་སང་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་སེབས་སབས་ཞལ་བཞེས་གནང་གྱི་འདུག བསམ་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་རྱིས་འགོ་ནང་དུ་ལོ་སོན་མ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག

ད་ལོ་མྱི་འདུག་ཟེར། དེ་དངོས་ཡོད་རེད། རྱིས་འགོ་དེ་ཕེབས་ཡོང་ན་ཟུར་བཀོལ་ནང་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། ཅོན་ཏ་ར་དེ་དང་པོ་འགོ་
བཙུགས་པ་རེད། འདྱི་ལོར་གོག་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་ལས་མཇུག་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དངུལ་ཕན་བུ་སྤྲོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་

ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ལས་ཀ་ཚང་མ་མཇུག་བསྱིལ་ནས་ཁང་པ་ཚང་མ་བགོས་འགེམ ས་ཟྱིན་པ་རེད། ལྷོ་
ཕོགས་སྦེལ་ཀོབ་ལ་མཐའ་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༨༠ འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ཁང་པ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་

༢༠ དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་ ༣༦ ལ་སྱིན་བདག་ང་ཚོའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནང་བཞུགས་ཡོད་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་
བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཁོང་གྱིས་ལོ་གཉྱིས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ལོ་རེ་རེ་ལ་ཡུ་རོ་འབུམ་ ༡༥༠ བྱས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ནང་དུ་ཡུ་རོ་

འབུམ་ ༣༠ ཙམ་གྱིས་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༣༦ རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་ཁང་པའྱི་སྱིན་བདག་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་དེ་
ཚོ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་བོད་པས་བོད་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རོགས་སོར་གནང་བ་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་ཡོད་

པ་རེད་དེ། ཐེངས་འདྱིར་སྱིག་འཛུགས་ལ་རོགས་རམ་གནང་བ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་པ་བོད་
ནས་གསར་དུ་འབྱོར་ནས་འགོ་ས་འདུག ས་གང་ཡང་མེད་པར་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་

ནས་ཛ་དྲག་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས། འདྱི་དག་ལ་འགོ་ས་སྡོད་ས་མེད་ན་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་འཆར་གཞྱི་

གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལས་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ལ་དེ་རྱིང་
གོས ་ཚོག ས་འདྱིའྱི་ཐོག ་ནས་སྐུ་ཞབས་དབང་ཆེན ་གཙོས ་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོག ས་པ་དེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན ་ཆེ།

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༨༠ དེའྱི་ལས་གཞྱི་གྲུབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མོན་གོ་ལ་ང་ཚོ་ས་ཆ་ཨེ་ཀ་བཞྱི་ལ་ལགས་
རྱི་བསོར་ནས་ས་ཆ་བདག་པོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། མོན་གོ་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༦༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག སེལ་ཀོབ་ཚར་སོང་ན་མོན་གོའ་ི
ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་འདུག་གམ། ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་བྱང་ཕོགས་དང་དེ་ཚོར་ས་ཆའྱི་

མཐུན་རྐྱེན་སོགས་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཏན་ཏན། སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་རོག་རོག་དེ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་དུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་
ནང་གྱི་ས་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་གྱི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་རེད། བོད་པ་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་སོན་

མ་ཡར་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཅེས་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་བརེད་པ་
ཡྱིན་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེར་རེས་སུ་ལན་གསུང་དུས་མཉམ་དུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལན་དགོས་ཀྱི་མེད། འབོད་སྐུལ་དང་མཉམ་དུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་
པོ་དེ། དེ་རྱིང་ནས་ཡར་བརྱིས ་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་གོང་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ་གྱིས ་ཐེག ་ཆེན ་ཆོས ་གྱིང་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཀའ་ནན་པོ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་བཙུགས་གནང་བ་

རེད། དེ་བཙུགས་པའྱི་སྙན་ཐོ་དང་བཅས་པ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གེང་སོང་གནང་ཚར་དུས། དེ་རྱིང་ད་ལྟ་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་ནམ་བཀའ་ཤག་སུ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ངའྱི་རེ་སྐུལ་དེ། དེ་འདྲའྱི་སྙན་ཐོའ་ི རེས་འབས་ལག་ལེན་བསྟར་

དགོས་པའྱི་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ། དཔེར་ན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཀློག་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲའང་ཁ་སང་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འཆར་གཞྱི་གང་སྱིག་ཡོད་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་
ཕག་ལ་རེ་རེ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་དང་གངས་སྱིད་མཛེས་བཟོ་ཞེས་པའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། སོན་མ་ང་ཚོ་གངས་སྱིད་ལ། ཧོབ་སྟེ་སང་

ལ་ ༢༠༠༨་་༢༠༠༩ ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་མདུན་འདྱི་ཚང་མར་བཟོ་བཅོས་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད། སབས་དེ་དུས་བཀའ་ཤག་དང་དྲུང་ཆེ་

རྣམ་པ་དགོངས་པ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་ནས་གནང་བ་རེད། ཉྱིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་
རེས་སུ་ཡར་གོག་སོང་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་སོང་བ་རེད། གངས་སྱིད་ལ་ད་དུང་ཡང་ལས་ཤག་བརྒྱད་བཅུ་ག་

གངས་དང་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་བསྡད་དུས། མཛེས་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་ས་བསྡད་མེད་འགོ་
བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། དེར་ཐུགས་ཞྱིབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ན་མ་གཏོགས་ཡང་དངུལ་འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་བཏང་ནས་
སང་ཉྱིན་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕད་ཡོང་ཞེས་དང་། དེའྱི་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་མཁྱེན་

གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་རླངས་འཁོར་དེ་ཚོས་གངས་སྱིད་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཚང་མ་བཀག་ནས་མཐའ་ན་ཕར་ཕོགས་ནས་ཡར་ཡོང་
དུས་གངས་སྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་སོ་ཕེད་ཀ་དེ་བཀག་གནང་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཞྭ་མོ་འདྲ་མྱི་འདྲ་གོན་
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སྡོད་མཁན་དེ་ཚོ་རྒྱལ་སོའ་ི འགམ་དུ་ཐེངས་མ་འགའ་ཤས་བཞེངས་བསྡད་པ་མཐོང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་ཐོན་
གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེར་གྲུབ་འབས་སོན་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གསུམ་པའམ་མཐའ་མ་དེར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་རེད། ཉེ་ཆར་དྷྱི་ལྱི་

ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན། མདོར་བསྡུས་ན་མྱི་ཚང་དགུ་བརྒྱ་མྱིན་ཙམ་དང་ཆྱིག་སྟོང་གྱི་བར་དུ་ཐོན་

ཡོང་དུས། གང་ཞྱིག་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་ནས་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད་ཀང། བཀའ་
ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་པ་ནས་བཟུང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་པ་ལས་ཞྱིབ་ཕ་ཅྱི་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་འདྲ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ལྡབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ངས་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། ང་སྱི་འཐུས་ལ་འཁོད་པ་ནས་བཟུང་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་

གངས་སྱིད་ཁུལ་ལ་ལས་ཤག་གྱི་ཆེད་དུ་ཁང་གའྱི་དོད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་
ལས་ཤག་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སོན་མ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་རྱིས་འགོའ་ི ནང་ལ་དེ་འདྲ་
ཞྱིག་འཁོད་བསྡད་འདུག དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ངས་ཞུས་པའྱི་སད་ཆའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མ་རེད་ཀང་། དེ་འདྲ་ཞྱིག་
མཐོང་བས་དགའ་བོ་བྱུང་། བྱས་ཙང་དེ་ས་དྲགས་མེད་ནའང་ཕྱི་དྲགས་མྱི་འདུག ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ལྷ་རྒྱལ་རྱིའྱི་ལས་ཤག་དེ་ཕལ་ཆེར་ལས་བྱེད་བགེས་ཡོལ་བ་སོ་སོར་རྦད་དེ་རང་བདག་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག བདེ་སྱིད་གྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཤག་དེ་དག་དང་ཁ་ཁ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ལས་ཤག་ཁག་ཅྱིག་གྱི་

ནང་ལ་སོན་མ་སབས་གོང་མའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཐོག་འབེབས་གནང་བ་བཞྱིན་ཐེངས་གཅྱིག་ཚང་མར་གཟྱིགས་བསོར་
ལ་ཕེབས་འདུག དེའྱི་རེས་སུ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་སོ་པོ་ཡོད་ས་རེད།
གང་ལྟར་ཡ་གྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་གྱི་རྒས་འཁོགས་དེ་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་དགུང་ལོ་བགེས་པོ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉྱིས་གོ་གསུམ་ལ་
ཕེབས་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་གཞུང་རང་གྱི་ཅ་ལག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་བདག་གཅེས་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་

གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁོམ་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་བསོར་དང་སགས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་སོན་མ་ ༢༠༠༨ ལ་གཏན་འབེབ ས་གནང་བ་དེའྱི་གསུམ་པ་དེ་ལ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་བསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་གྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་
ལྟ་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒྱས་བཤད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྷྱི་ལྱི་ལ་ཆོལ་གསུམ་གསར་འབྱོར་སྱིད་སྡུག་ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག ཁོང་

ཚོས་ཀང་ཁང་པའྱི་ཐོག་ནས་སབས་འཇུག་ཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་སར་ཡང་གསར་འབྱོར་བ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁང་པ་མེད་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཙང་རྒྱས་བཤད་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱི་དང་། བཀའ་ཤག་གོང་མས་ཀང་གསར་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་སབས་དང་དུས་ལ་གོ་སབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ངེས་
པར་དུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དང་ཐུགས་ལ་འཇགས་པ་ཞྱིག་དང་། རླུང་རྟ་རྒྱུགས་ནས་སྱིན་བདག་དེ་འདྲ་རག་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སེང་
འཛུགས་བསྐྲུན་ཡོང་བར་འབད་བརོན་གནང་རོགས་ཞེས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་པོ་དེ་གང་ལྟར་བོད་ནས་

གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གསར་འབྱོར་རྣམས་ལ་སྡོད་ཁང་གྱི་སོར་དེ་རེད་འདུག དེའྱི་སོར་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
གསུང་བཤད་གནང་སོང། དེར་ངས་བསར་ཟློས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚིག་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
འདུག

དཀའ་ངལ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ།

དེ་བཞྱིན་བདེ་སྱིད་གྱིང་། དྷྱི་ལྱི། ཧ་ལམ་ས་ཆ་ཚང་མ་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་ནང་མྱི་ཆྱིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་སྙན་ཞུའྱི་གངས་ཐོ་དེའྱི་སོར་
ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་རད་དཔྱོད་གནང་ནས་ཁོང་ཚོ་དངོས་གནས་ས་གནས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མ་

གཏོག་པ་དང་ཁང་པ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་བང་རྱིམ་ལྟ་བུ་དང་པོ་ཁྱོད་ལ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ཁྱོད་ལ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དེ་
འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོས་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡང་རག་མ་
སོང་། འགའ་ཤས་སོན་ལ་རག་འདུག་སོགས་གསུང་མཁན་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་དེ་ཚོར་གོ་ནོར་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་དེར་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེའྱི་རེས་ལ་གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དེ་ལ་གསར་འབྱོར་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་ས་ཆ་ཧོན་སུར་དང་ཨ་སམ་གྱི་ཕོགས་དང་དེ་ལྟ་

བུའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་སྟོང་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་ཡོད་ན་དེའྱི་ནང་ལ་སོ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན་ཐོ་ཁུར་ཤོག་
ཅེས་པ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་གང་རེད་འདུག་ཅེས་ན། ཁོ་རང་ཚོར་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་རེད། འཚོ་བ་བརྟེན་

པར་ཁོ་རང་གསར་འབྱོར་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་འདྱིར་རྱིང་པ་བསེབས་བསྡད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སུད་ཚོང་བརྒྱབ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་
ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་འགོ་ཚར་དུས་ཅུང་ཙམ་ཡག་པོ་འདྲ་པོ་ཆགས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་རེད། ཁོང་ཚོ་རེས་སུ་ཕེབས་
པའྱི་དབང་གྱིས་གནས་སྟངས་དང་འཚོ་བ་ལ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་འགམ་ལ་ས་ཆ་དེ་འདྲ་བྱུང་

བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་འདུག དོན་གྱི་ཆ་ནས་ས་ཆ་དང་ཁང་པ་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན། དེར་བསྡད། འཚོ་
བའྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་དང་རེ་བ་ཞྱིག་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་

ན་ང་རང་ཚོས ་དུས་རྒྱུན་ནས་ལབ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག རྒྱུ་
མཚན་དེ་མྱི་འགའ་ཤས་ཁོང་ཚོའྱི་འཚོ་བའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སར་རྒྱུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ནྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་རྒྱུག་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་དུང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གང་རེད་ཅེ་ན། གཞོན་སེས་རྣམས་རྒྱལ་ས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་རྒྱུག་ཕྱིན་ནས་

དངུལ་གསོག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕྱིན་ནས། ཕ་མ་རྒས་འཁོགས་རྐྱང་རྐྱང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
སྡོད་ཁང་དེ་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་འགམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་ན། ཕ་མ་ཡང་མཉམ་དུ་སྡོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ཕ་མ་ཡང་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་

འགོ་མྱི་དགོས ་པ་སོགས། ཁང་པ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཡུན་རྱིང་པོར་གནས་ཐུབ་པའྱི་ འཆར་
གཞྱིག་ཡག་པོ་ཞྱིག ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་བོ་བཏང་ནས། དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་

ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་གནང་འདུག དེའྱི་སང་ལ་མུ་མཐུད་
ནས་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་དང་པོས་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ར་བའྱི་འགོ་ལམ་དང་

མཛེས་བཟོ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ་ལས་བྱེད་ཞུགས་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་གསུངས་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་རང་རེད། ད་ལོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་

དེ་སོན་ལས་ཤག་མུ་མཐུད་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ལོའ་ིནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ལས་ཤག་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་
བརྒྱབ་རྒྱུ་དངུལ་རྱིས་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་རང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས།
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གཡས་གཡོན་ལ་རླངས་འཁོར་ taxi དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་གྱི་ཚོགས་པ་རེད།

དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ ་བ་ས་རེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཐོག་ནས་ས་
གནས་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ་གྱི་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་དེ་འདྲའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་

སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གཅྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཞེ་ན། གངས་སྱིད་ཁུལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན།
ལམ་ཁ་སྤུས་དག་ཞྱིག་བཟོས། ལགས་རྱི་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་། རྒྱལ་སོ་རང་གྱི་སང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་

ཆས་གོན་བསྡད་པའྱི་སོར་སྲུང་བ་ཞྱིག་ཕར་ལ་བཙུགས། དེར་གའྱི་རྱིས ་གཞྱི་དེ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་
གནང་རྒྱུ་བྱས། Taxi དང་དེ་ཚོ་རྱིགས་དེ་གངས་སྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་སོ་ནང་དུ་ཚུར་ཡོང་མ་དགོས་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་

བཀའ་བསྡུར་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ལས་གཞྱི་ཁོ་རང་འཇུག་མ་འཁྱོལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གཉྱིས་པའྱི་སང་
ལ་འཕལ་སེལ་ང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་མ་ནུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་མ་ཟད་ར་བའྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ཨར་པོ་
ཆ་ཚང་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ། དེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལས་ཤག་གྱི་ཐོག་ལ་དཔེར་ན་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་རང་རེད། འདྱིའྱི་སོར་ལ་གོས་ཚོགས་མང་

པོའ་ིནང་དུ་བྱུང་བ་རེད། གངས་སྱིད་ཁུལ་ལ་ཁང་ག་སྤྲད་ནས་སྡོད་དགོས་པའྱི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་མང་བ་

ལས་བྱེད་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ཕོ་ཧྲེང་མོ་ཧྲེང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཕོ་ཧྲེང་དེ་
ཚོ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་དྲག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་མོ་ཧྲེང་མང་པོ་ཡོད་ཚེ་རྒྱ་གར་གོང་གསེབ་ནང་དུ་ཁ་ཐོར་བྱས་ཏེ་བཞུགས་
དགོས་པ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོང་ཙང། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་གཡས་

གཡོན་དེ་ནས་ཁང་པ་རྒྱབ་པ་དེ་འདྲ་ཆ་ཚང་ཚུར་བོགས་མ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་རེད། དངུལ་རྱིས་དང་ཕོགས་

གང་ས་ནས་བསམ་བོ་མ་བཏང་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་རེད་དེ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་དཔེ་ཞྱིག་ལ། རམ་ཁུག་ནང་
ལ་རམ་པ་མང་ཉུང་ལ་དཔག་པའྱི་གཏོར་མ་བཞེངས་དགོས་དུས། གཏོར་མ་ཆེན་པོ་བཞེངས་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་གྱི་འདུག་

ཀང་། རམ་ཁུག་ལ་རམ་པ་མེད་དུས་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཆོས་ཉྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བསམ་བོའ་ིནང་
དུ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གནང་ཐུབ་མྱིན་ཡོང་གྱི་རེད། ཡོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ལོ་རེ་རེ་ནང་དུ་ལས་ཤག་སུམ་ཅུ་བཞྱི་ཅུ་ཞྱིག་མུ་
མཐུད་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

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

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་
བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་གཏན་

འབེབས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག
འཕོས་དེ་གསུང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར། ཧྱི་མ་ཅཱལ་ཁུལ་གྱི་མངའ་སྡེའྱི་
ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་མ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་གང་དང་གང་ཁུར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཙང་། མངའ་སྡེ་ཁོ་རང་ནང་ཁུལ་དུ་ཆ་བཞག་ཀང་རོང་ནང་དུ་
གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ས་ཆ་བོགས་མ་ལེན་ཕོགས་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་
ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་འཆར་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས། ཕལ་ཆེར་དྲྱི་བ་དེར་ལན་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག དེར་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་
རྒྱུར།

ར་བའྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྡོད་བྱེད་སའྱི་མངའ་སྡེ་ཆེ་ཤོས་ཁག་

བཞྱི་དེའྱི་ནང་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏེ་ལས་ཀ་གང་ལ་གང་འཚམ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ཧྱི་མ་ཅཱལ་འདྱི་ས་ཆ་

གཉྱིས་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལྷོ་ཕོགས་དང་གཅྱིག ཨུ་ཏར་ཁན་མངའ་སྡེ་དང་གཉྱིས། ཧྱི་མ་ཅཱལ་དང་གསུམ། དེ་ནས་
ཆ་ཏྱིས་སར། Chattisgarh དེ་དག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། འོན་
ཀང་དབུས་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ི ཐོག་ལ་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་

བྱུས་གཏན་འབེབས་བཟོས་བཞག་པ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཡང་ལམ་སྟོན་གཏན་འབེབས་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་བཟོས་

གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོན་ཊ་ཁུལ་གྱི་ Sirmour District དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་ཟ་འབྲུ་ཡྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་མངའ་སྡེ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའྱི་ན་ནྱིང་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦
ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་བཙུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཏེ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཚོར་བཟའ་ཆས་ཀྱི་སྣ་གངས་གང་
རག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་བོད་མྱི་རྣམས་ལའང་ཆ་ཚང་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད།

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ད་ལྟ་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་རོག་ག་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ར་རམ་ས་ལའྱི་

ཁུལ་རང་དུ་ས་ཆ་ Benami ཞེས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Benami land transaction དེའྱི་ནང་ལ་རོག་ག་དེ་
ཆེ་ཤོས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ཁོ་ནའྱི་ནང་ལ་རོག་ག་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཕལ་ཆེར་ཁྱྱིམ་ཚང་ཟེར་ནའང་མྱི་

གངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་བར་ལམ་ (NGT) ཐོག་ནས་མར་འགན་དབང་ཡོངས་རོགས་
ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཁང་ནས་ (NGT) ལ་འགན་འཁུར་འདྱི་ཁྱབ་འགྱུར་བྱེད་པའྱི་གནས་དོན་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གང་ལ་གང་
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འཚམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ཕལ་ཆེར་ ༡༦༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པ་
དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག སོང་ཙང་སབས་དེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལ་ཁ་གསལ་པོ་མངགས་རྒྱུ་བྱུང། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ (NGT) ཡྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོས་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༦༠༠ འདྱིའྱི་ཐག་
གཅོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་གནས་བབས་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན ་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཆ་ཐོག་མའྱི་གནས་བསྡད་ས་དེ་ནས་

གསལ་ཏེ་སོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། གནས་སོ་བའྱི་གུན་གསབ་སྤྲོད་ཡོད་དམ་ཡང་ན། ས་ཆ་ཚབ་ཏུ་སྤྲོད་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་

ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་མྱིན་ཐད་ལ་ཡོངས་རོགས་ཤྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བགྱིས་ཞེས་ད་ལྟ་དེ་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ས་མོ་ཞྱིག་རོང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཐད་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལུས་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་ཐོབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་གྱི་གང་ལྟར་ཟློས་གར་བསྡད་སའྱི་གོང་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༡༦ ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། གནས་བབས་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་མཚོ་པདྨའྱི་རྱི་ཁོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མཚམས་
ཁང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་གནས་བབས་འདྱི་ཁ་སང་ལོ་གསར་ཚེས་པ་གསུམ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་

བཙུགས་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་རོང་དཔོན་དང་། (Tehsildar) ས་གནས་འགོ་འཛིན། དེ་འདྲའྱི་མྱི་བཞྱི། ལྔ་
ཞྱིག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ། འདྱིའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ས་གནས་རོང་དཔོན་བརྒྱུད་དེ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་
སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་ལ་བྱུང་བས་ན། འདྱིའྱི་རེས་སུ་དབང་ཚད་འདྱི་སུའྱི་གང་ལ་ཁྱབ་འགྱུར་གནང་གབས་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་ཚོད་

དཔག་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དེ་ནས་ས་ཆའྱི་བདག་ཐོབ་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།

དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་རོང་དཔོན་དང་དེ་བཞྱིན་གྱི་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་། ཤྱིང་ནགས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚོག ས་ཆུང་ཞྱིག ་བར་ལམ་བཙུགས་ཡོད ་པ་རེད། ཚོག ས་ཆུང་
བཙུགས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་ཐོན་སྙན་ཐོ་དེ་ཡར་སོར་བའྱི་མཚམས་སུ་ས་ཆ་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་

མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ས་ཆ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་བོགས་མ་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་དེ་སའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ཡུལ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ཡྱིན་པ་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱི་ཁུལ་དེར་ས་ཁང་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་དེ་འདྲ་རེ་བཟུང་ལ་ས་ཆ་འདྱི་ཉོས། བེད་སོད་འདྱི་ང་རང་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་བཏང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་
གང་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ས་རེས་བྱུང་བ་

རེད། དེའྱི་ཆེད་དུ་སབས་དེ་དུས་དགུ་ཅུ་དགུ་གངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་

ལ་བཀའ་ཟུར་དེ་འདྲ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པ་དང། སྱིམ་ལར་ལས་དོན་ས་རེས་ཕེབས་པ་རེད། བར་ལམ་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སྡེའ་ྱི སྱི་ཁྱབ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོང་དུས། འདྱི་ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་

ངལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་རེད་འདུག ཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་ལ་ས་ཆ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ punjab

དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ས་ཆ་ཉོ་ཚོང་བྱས་བཞག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས།
བོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། རོག་དྲ་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་དུས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཐད་ལ་དཀའ་
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ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་སོན་མ་དུས་ཚོད་འགངས་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་འཚོལ་རྒྱུ་འདུག དེ་འདྲ་
ཞྱིག་ལ་རེ་བ་བྱས་ན་དགའ་ཡྱི་རེད་ཅེས ་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གནས་འབབ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསར་དུ་ར་ས་ཁུལ་དུ་དཔེར་ན་སྡོད་ཁང་མེད་ཟེར་ནས་ཡར་

ལ་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་པ། mcleod ganj ཁུལ་རང་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༣༠ ཡོད་པ་རེད། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ཁུལ་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ར་བ་རང་
ནས་མེད ་པ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟེར ་མཁན་ཁྱྱིམ ་ཚང་ཕལ་ཆེར ་ ༡༦༠ ཙམ་ཞྱིག ་ཡོད ་པ་རེད། ར་ས་ཁུལ་རང་ལ་

བསྡོམས་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༩༠ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་ལ་ས་ཆའྱི་གནས་འབབ་ཏག་ཏག་མེད་པར་
དངུལ་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
རྱིམ་བཞྱིན་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ག་རེ་འགོ་གྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་འཕལ་དུ་དེ་ནས་ས་ཆ་ཉོ་ཡྱི་ཡྱིན།
ཁང་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་དེ་ལྟར་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་འབབ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག

དེ་ནས་ར་བའྱི་ལས་ཤག་ཐོག་བར་ལམ་གྱི་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། གང་ཙམ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་

སེལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་དུང་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་མང་དག་ཅྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན། སར་གོས་ཚོགས་ས་རེས་ནང་ལ་

བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལོའ་ི ནང་དུ་ཆ་

བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོས་ཁང་སྡོད་སྤྲད་པ་ལོ་རེའྱི་ནང་དུ་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ཕྱི་
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་ཕོགས་སར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏེ། ཁང་སྡོད་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕར་ཡོད་པ་རེད།
ཕལ་ཆེར་ལོ་རེའྱི་ནང་ལ་འབུམ་ལྔ་ཅུ་དྲུག་ཅུ་ཁང་དོད་རང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་
ནང་ལ་ལོ་རེ་སང་ནས་འབུམ་དྲུག་ཅུ་དང་བརྒྱ་དེ་འདྲ་ལས་ཤ ག་གངས་ ༡༥,༢༠,༣༠ དེ་འདྲ་གང་ཐོན་ཐོན ་གནས་རྱིམ ་ལ་

གཞྱིགས་པས་ལས་ཤག་རྒྱག་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ལས་ཤག་ ༤༠ ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷ་

རྒྱལ་རྱིའྱི་བགེས་ཤག་ཐད་བདག་གཅེས་ཆེད་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། བགེས་ཁང་དེ་བགེས་ཁང་གཞན་དང་
མ་འདྲ་བའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བགེས་ཁང་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། དོ་བདག་
རང་ཉྱིད་ནམ་འཚོ་བར་དུ་ཡ་གྱིར་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཁང་པ་འདོན་དགོས་པའྱི་གནས་བབས་

ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་བདག་དབང་དེ་ཁོ་རང་ཚོ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐོག་ནས། ཡ་གྱིར་བཞུགས་སྡོད་མཁན་
ཚོ་ཁང་གའྱི་ཐོག་བཞུགས་བསྡད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མེད་དུས། འདྱི་ང་རང་གྱི་ཁང་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་མེད་

དུས། ཕན་ལ་ཕན་བུའྱི་ཤེལ་སོ་རེ་ཆག་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་གཞུང་རང་གྱི་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཤེལ་སོ་ཆག་སོང་འདྱི་
ང་རང་གྱིས་བཟོས་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ལྷག་པ་རྒྱག་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། འདས་པའྱི་
ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡ་གྱིའྱི་བགེས་ཁང་ཐོག་ལ་ཉམས་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་དེ་འདྲའྱི་རྱིས་འགོ་འཁྱེར་

ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ས་ལམ་སོལ་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཁུར་བ་སོགས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡ་གྱི་ལ་ཐྱིག་པ་རྒྱག་གྱི་འདུག་
གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ཐད་ཀར་ཛ་དྲག་གྱི་ངང་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་
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ཐུབ་ཀྱི་ཞུས་བསྡད་ཡོད། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་དང་རྒན་གསོ་ཁང་དེར་མ་བསེབས་ན་མ་གཏོགས་ཞོར་ལ་སོར་ར་འདྲ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ང་རང་
གྱི་ངོས་ནས་འཁྱུག་ཙམ་འཁྱུག་ཙམ་སོར་ར་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཡ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་སབས་རེ་བཅར་དགོས་ནའང་བཅར་
ནས་དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གང་ལ་གང་འཚམ་གཏོང་རྒྱུའྱི་

དེ་འདུག དེ་རྱིང་གྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་
ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེ་སའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བུད་མེད་གང་མང་མང་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ང་

ཚོས་ཏན་ཏན་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལྟར་བཀོད་སྱིག་བྱེད་དུས་ཡར་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡར་རྒྱུགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡང་རྒྱུགས་ཡོང་གྱི་འདུག ངུས་ནས་ངའྱི་ཁྱོ་ག་དང་ཁ་བལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡོད། ངའྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་
འདྱིའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡོད། ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་ལྟ་རྟོགས་བྱེད་མཁན་མེད་ཟེར་ནས། དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོང་གྱི་འདུག

སབས་རེ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ི ནང་དུའང་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལས་བྱེད་རེ་ཟུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་གཞུང་གྱི་

ལས་བྱེད་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་འདྱི། ཁྱེད་རང་གྱི་ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ་རེད་དམ། ཡང་ན་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡོང་བ་
ཡྱིན། སྱི་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དེའྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱེད་དྲན་ནས་ཡོང་ཡོད་ན། དཀའ་ངལ་ཆུང་ས་

དེ་ཚོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕ་མ་གཉྱིས་དང་། སོ་སོ་རྨོ་མོ། ཁྱོ་ག་ཕྲུ་གུ་བཅས་ཚང་མ་རུབ་
རུབ་བྱས་ནས་སྡོད་པའྱི་སབས་སུ་ལས་བྱེད་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་ལ་རག་གྱི་ཡོད་སྱིད་པ་ལས། མང་ཆེ་བར་རག་གྱི་

ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ས་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁག་ལ་བུད་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འགོ་འཛིན་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་
རེད། ཀུ་ལུ་གཅྱིག་དང་། སྦྱིར་བོད་ཚོགས་གཉྱིས། ཤྱིས་ལོང་བཅས་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཤྱིས་ལོང་གྱི་བུད་མེད་འགོ་འཛིན་
མོ་རང་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བར་ལམ་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཀུ་ལུ་
དང་སྦྱིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བུད་མེད་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ར་སའྱི་ཁུལ་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ལ་སྡོད་ཁང་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་།

བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ག་དུས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ། སབས་དང་དུས་ལ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཁས་ལེན་སོགས་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཁང་པ་

མེད་ཟེར་ནས་སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསར་འབྱོར་དེ་ཚོ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་

ཁང་པ་སྤྲོད་འཆར་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཁོང་ཚོ་ལ་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་དུས། འཚོ་བ་སེལ་སའྱི་
ས་ཁུལ་གཡས་གཡོན་ལ་སྡོད་ཁང་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ར་བའྱི་ཆ་

ནས་སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོ་ས་གནས་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སྙན་ཞུ་འདྱི་
འདྲ་ཞྱིག་འབྱོར་སོང་། འདྱི་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་མྱིན་དང་མྱི་ཁུངས་དང་རྒྱབ་ལོངས་བཅས་ཏེ་ཆ་ཚང་ཡར་སྙན་གསེང་ཞུ་ཤོག་ཟེར་

ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ལ་བཀོད་ཁྱབ་དེ་འབྱོར་རེས། ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ལ་ས་ཁང་
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ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དུད་ཚང་རེ་རེའྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་བདེན་དག་

གྱི་ཡྱིག་ཆ་སོགས་ཞྱིབ་ལྟ་བྱས་རེས་རྒྱབ་གཉེར་བྱེད་འོས་པ་རྣམས་ལ་ཟུར་མཆན་དང་སགས་ནས་ཡར་སྙན་ཞུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། འབྱོར་བ་དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་བྱས་ཏེ་ང་ཚོས་ཐོ་འགོད་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
རེད།

བར་ལམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱི་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ས་ཆ་དང་། ཁང་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་སྟོང་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་

ཐད་ན་ནྱིང་གོགས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དངོས་གནས་དྲང་གནས་འགོ་ས་སྡོད་ས་མེད་མཁན་གྱིས་མགོ་བཅུག་ས་
ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཛ་དྲག་གྱི་ཞུ་མཁན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་འོག་

ཕལ་ཆེར་ནང་མྱི་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཕེབས་ཟེར་བ་ལ་ལམ་གོན་དང་སགས་ནས་བཏང་བཞག་པ་དེ་འདྲ་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་རེད།
བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོས ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་གོས་ཚོག ས་ནང་སྙན་གསེང་ཞུ་བ་ནང་བཞྱིན།

གཞྱིས་ཁག་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ས་དང་ཁང་པ་ཆ་ཚང་རང་འགྱིག་ཡོད་པ། ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ལ་ཁང་པ་མེད་ནའང་

ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་དེ་འདྲ་ལ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་ཉྱི་ཤུ་མ་འགངས་
པར་ང་ཚོ་ལ་སྙན་གསེང་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་རེད། གལ་ཏེ་སྡོད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱན་བརྒྱབས་ནས་གཏོང་

དགོས་ཀྱི་རེད། མང་པོ་མེད་ན་ཁོ་རང་ལ་འདམ་ག་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་འབུལ་གྱི་རེད། དེ་འདྲའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྙན་ཞུ་མང་པོ་འབྱོར་མ་སོང་། ང་ཚོས་ད་དུང་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཕར་འགངས་བྱས་ནས་

བསར་དུ་གསལ་བསགས་བཏང་ནས་ཐོ་བཀོད་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་ཅྱིག་མྱིན་པར་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་རྣམས་ལ་ས་དང་ཁང་པ་མཉམ་དུ་སྤྲོད་དགོས་མྱིན་སོགས་

ཀྱིས་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་འབུལ་གྱི་རེད། དཔེར་ན་ཨོ་རྱི་ས་ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སྟོང་པ་ཡོད་པ་

རེད། སེར་གྱིས་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་མཉམ་འབེལ་ལ་ཡར་ཕུལ། མཉམ་འབེལ་གྱིས་ཀང་འདེབས་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་བསྡད་
པ་ཡྱིན་དུས། མཉམ་འབེལ་གྱིས་འདེབས་ལས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིགས་འཛུགས་ཀྱི་ཡར་ལེན་རོགས་གྱིས་ཟེར་བ་རེད།

ལེན་ཚར་རེས་བེད་སོད་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་མྱིན་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དེ་
ཚོའྱི་ཐད་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་ས་ཕུལ་ནས་ཁང་པ་སོ་སོས་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ཆ་རྐྱེན་མ་འཛོམས་པའྱི་རྱིགས་ལ་དབུས་ནས་

རོགས་གང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གང་ལྟར་སྡོད་ཁང་བསྐྲུན་ནས་གནས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མཁན་འཚང་ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག་བྱས་ནས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོའ་ི འཚོ་བ་སེལ་སའྱི་ས་ཁུལ་

གཡས་གཡོན་དེ་ཚོ་ལ་ཁང་པ་རག་ཐབས་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། ཅུང་ཟད་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མྱིན་འགོ་དྲན་གྱི་འདུག ཁ་
ཤས་བོ་པལ་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་སང་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་རེད། དེས་ན་ང་ཚོས་ས་ཆ་ཆ་ཚང་ལ་སྡོད་

གནས་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར་ནས་བར་ལན་ཞྱིག་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་བཅོ་ལྔས་མཚན་ཐོ་གནང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་དྲུག་
ཚར་ནས་དགུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དོན་དག་དང་པོ་དེ། བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་དེ་སོན ་བང་རྱིམ ་བྱས་ནས་

ཕོགས་བསོད་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་གནས་སེ་དང་། ཤྱི་ན་གར། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་
བྱང་ཐང་ས་ཁག་དགུ་བཅས་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཁག་བཅུ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་
བསྐུལ་དང་མྱི་མང་གྱི་དགོངས་འཆར་འདྱིར་སྤུངས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་

ཐུགས་སྣང་གནང་བའྱི་ཐོག ་ནས་བཀའ་སོབ་ཡང་རྱིམ ་པས་ཕེབ ས་པ་དང་། རྒྱུས་མངའ་ཡང་གསལ་པོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག ་ནས་
དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་ལས་དོན་མང་དག་ཅྱིག་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་གྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ནང་སྱིད ་དང་འབེལ ་བའྱི་ད་གྱིན ་གཞྱིས ་ཆགས་ས་བརྟན་སོག ས་ཀྱི་སོར ་ལ། ཤར་ཕོག ས་དང་ལྷོ་ཕོག ས།

དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཧྱི་མ་ཅཱལ། ར་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་སོར་ལ་བཀའ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལ་དྭགས་
ས་གནས་ཐག་རྱིང་པོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་སེབས་མ་སོང་། ད་ལོ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ལ་འགན་འཁྱི་ནས་ཕྱིན་པ་

རེད། ཕྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་རྟོག་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་བཅུ་བདུན་ཞྱིག་སྙན་གསང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེར་བཀའ་ལན་འབྱོར་བ་
རེད། དེ་ནས་བཀའ་ལན་ཁག་ཅྱིག ་གྱི་ནང་ལ་འདྱི་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་བཀའ་གསལ་མཇུག་སྣོན་དང་ལན་འདེབས་

གཤམ་གསལ་ཞེས ་ཤོག་གངས་བཅུ་བདུན་ཞྱིག་འདྱི་ལྟར་ཕེབས་སོང་། དེའྱི་ནང་ནས་ཛ་དྲག་ཤོས ་གཉྱིས ་ཞྱིག ་སོན་ལ་སྙན་
གསང་ཞུས་ན་བསམ་སོང།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བྱང་ཐང་ས་ཆ་ལ་ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱ་ཡྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་མྱིན་

སད་དེ་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད ་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་སབས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་

མཐའ་མཚམས་དེ་ཆུ་ཞྱིག་གྱི་ཕར་ནང་དེ་བོད་དང་ཚུར་ཁ་དེ་རྒྱ་གར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོའྱི་འབོག་པའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྲུང་བྱའྱི་ཆ་ནས་གལ་གནད་ཅྱིག་ལ་བརྱིས་ཏེ་ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱ་དེ་ཡང་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མས་

འབད་བརོན་གནང་ནས་བྱུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་པའྱི་འབོག་པ་ཕ་གྱི་ལ་གནས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཏེ་ནང་སྱིད་
ཀྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དགོངས་བཞེས་བྱུང་བ་རེད།

ད་ལམ་གནས་ཚུལ་དེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་ས་དབུས་ནས་ཐད་ཀར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་

བརྒྱུད་ལམ་བརེས་ནས་མངའ་སྡེ་བརྒྱུད་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ས་བཅར་དུས་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་རེ་བ་མེད་པའྱི་ཚོར་

སྣང་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་དེར་བཅར་བ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཚང་
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མ་ཞུས་སོང་། ས་གནས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྱི་ལོངས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཀང་དེ་བོད་པ་དང་ཡུལ་མྱི་

གཉྱིས་ཀའྱི་འབོག་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་དུས། ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཞེ་དྲགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དེ་ས་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཀང་ཤུགས་དཔེ་བསོན་གྱི་ཡོད་ཀང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དེ་ལ་ཏོག་ཙམ་ལྷོད་གཡེང་ཕྱིན་སོང་། དེ་དབུས་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་

རོགས་གནང་ཞེས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དེ་ས་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་རྱིང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ས་གནས་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་དབུས་ནས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་གནད་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན་བརྒྱུད་ལམ་དེ་བརེས་པ་མ་ཟད་འབེལ་ཡོད་དཔོན་པོ་དེ་ཡང་བརེས་ཚར་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དྲག་པོ་ཞྱིག་འདུག་
ཅེས་དེ་སྐུ་ངོ་མཆོག་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཛ་དྲག་པོ་གཉྱིས་པ་དེ། དེའྱི་ལས་དོན་དེ་ཆ་ཚང་གྲུབ་སྟེ་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བྱང་ཐང་ས་ཁག་གྱི་ཁུལ་དེ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Block ལོགས་བཀར་རེད། ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་ས་དེ་བྱང་ཐང་ལ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་

ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱང་ཐང་འབེལ་མཐུད་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་གཉྱིས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགོ་བ་
ནང་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ནང་ལ་འདྱི་ལྟར་ལྟ་ཡོང་དུས། སོན་རྱིས་ནང་ནས་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ལས་འབུམ་བཅུ་དང་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་གནང་བ་དང་འབུམ་བཅུ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལས་ཁུངས་གྲུབ་ཚར་བ་རེད། འཛིན་ཆས་ཀང་གཟྱིགས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འབོག་པའྱི་དཀའ་ལས་དེ་མ་སངས་བའྱི་
རྐྱེན་དེ་འབེལ་མཐུད་པ་ཕ་གྱིར་བཞུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་རེད་འདུག ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས་གོང་ནས་བཀའ་

ཕེབས་མ་སོང་ཟེར། དེར་བཀའ་མ་གནང་བའྱི་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཡོད་ན་བསམ་པ་བྱུང། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཇྱི་ཙམ་མགོགས་པོ་བྱས་ནའང་། ལས་བྱེད་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཕ་གྱི་ལ་གནས་སོས་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དངུལ་འཐོལ་པ་ནྱི་
གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ་མཐུད་ནྱི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་འགན་དབང་ཆ་ཚང་སྤྲད་པའྱི་ཐོག་ནས་མགོགས་

ནས་མྱུར་དུ་བྱང་ཐང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་ཅྱི་ཡང་མ་རེད་ཀང་།
བོད་པ་ལ་ཆ་ཤས་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དངོས་སུ་ལས་དོན་འཁུར་རྒྱུའྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཚོགས་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཀང་ཁྱད་

པར་འགོ་ཡྱི་རེད། ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱ་དེ་ད་ལྟའྱི་བོད་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོབ་དོད་དེ་ད་ཆ་ས་
ཡ་བརྒྱ་ཙམ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་བྱང་ཐང་འབེལ་མཐུད་པ་དེས་མར་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དེ་འཕལ་དུ་བཀའ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་དེ་འདྲའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་སོང་། ཛ་དྲག་པ་གཉྱིས་པོ་དེ་ཡྱིན།

བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཁོ་རང་ནས་བྱང་ཐང་མ་ཁྱུ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མ་ཁྱུ་ཟེར་བ་དེ་དང་སེལ་ནས་ང་ཚོས་ཁ་སང་

སྙན་གསང་ཞུས་ཡོད། བྱང་ཐང་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་རེད། ཁང་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།
མྱི་ཚང་ཚང་མའྱི་ཆེད་དུ་གསང་སོད་གཅྱིག་རང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཐང་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་གསང་སོད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བྱང་

ཐང་མ་ཁྱུ་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དེ་ས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེན་ནང་གྱི་དོན་ཆེན་དེ་འདྱི་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར། འདྱིར་ལས་འཆར་ཟེར་དུས་འདྱིར་བང་སྱིག་ཡོང་

དུས། ཤོག་ངོས་བཅུ་བདུན་གྱི་དོན་ཚན་མང་ཆེ་བ་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། འབུམ་མང་པོ་ལབ་རྒྱུ་དེ་དང་།
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"གོང་གསལ་ཧྱིན་སོར། བྱང་ཐང་འབེལ་མཐུད་པ་ཅན་ནས་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། སྱིར་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་

ས་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་ཚད་དུ་ཡོད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་པས་"ཞེས་དེ་ཏན་ཏན་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ཕ་གྱི་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་
བཙུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་རེད། རེ་བ་རེ་སྒུག་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་
བྱང་ཐང་མ་ཁྱུ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནང། ས་ཆ་དེ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་

ལ་ལོ་གསུམ་བཞྱི་སྒུག་ནས་རོགས་པ་རེད། ད་དུང་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྒུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཕ་གྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཧ་ཅང་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང། དེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ཡོད། དོན་དག་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དེ་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་ཉམ་

ཐག་གྱི་སོར་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་ཉམ་ཐག་དེ་ཞྱིབ་འཇུག་སབས་བཅུ་བཞྱི་སང་ལ་གནང་སོང་།

དེ་ཡང་ཕྱིན་པའྱི་ངང་གནང་སོང། ཉམ་ཐག་མང་པོ་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་ནས་གོལ་བ་ཡྱིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་མེད་པ་བཟོས་པ་

དེ་འདྲ་བྱུང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངའྱི་ཞུ་དོན་དེ་སྐུ་དབང་དང་འགན་དབང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག
དེ་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཡྱིན་ན་བུ་ཕྲུག་མང་བའྱི་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཆེན་པོ་ཆགས་དུས་ཉམ་ཐག་ནས་གོལ་བ་

དང། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དཀོར་ཞུ་གྱི་མྱིན་ཞེས་པ། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་
དུ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། ད་ལྟ་རྒས་འཁོགས་ཆགས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ་ཚོ་ཉམ་ཐག་གསར་འཇུག་གྱི་

ནང་དུ་འཇུག་རོགས་གནང། དེ་ལྟར་ཞུ་དུས་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཕེབས་དུས་སྐུ་དབང་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཐོ་གཞུང་ཕུལ་ཡོད་པ་
རེད་ལ། དེ་དུས་ཐོ་གཞུང་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསར་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་མྱིན་འདུག དེ་ལ་དགོངས་
བཞེས་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྒན་གསོ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། རྒན་གསོ་ཁང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་དང་ག་

རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟའྱི་རྱིས ་ཁར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་ཤེས ་འཕོད་གསུམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས ་ཁ་དེ་ལ་
དྭགས་ལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད། དེ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་རེད།

བོད་ཁྱྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཚོགས་པ་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། གནད་དོན་རེ་ཟུང་སེར་གྱི་གནད་དོན་དེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་མ་གཏོགས་

པའྱི་བོད་མྱི་ཁྱི་ཕག་མང་པོའ་ི ན་གཞོན་ལ་འགོ་ལམ་བཟོས་ཏེ། མྱི་ཚེ་ཧྲ་ཐག་ཐག་བཟོས་ནས། དེ་ཡྱིན་དུས་ལ་དྭགས་ལ་ཆ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་ཆ་ཚང་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཐད་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཤེས་རྱིག་ལ་སྐུ་

ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ལ་ལྟ་རྟོགས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་ལ་ལྟ་རྟོགས་རབས་དང་རྱིམ་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་དང་ང་འདྲ་བའྱི་སྱི་འཐུས་
ཡོད་ན་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། དུས་རྒྱུན་དུ་བཀའ་དྲྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མ་དེར་ས་ཁང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་བདུན་སྟོང་

ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཐོ་གཞུང་མང་དག་ཞྱིག་ཁ་སང་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱི་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་རེད་ཀང་། བར་ནས་
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སད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ལྟར་ན་ཐོ་གཞུང་བསྣམ་པ་དེ་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལ་ས་ཁང་ཕྱིར་སོག་བྱེད་མཁན་ལ་

ཕུལ་གྱི་རེད། ལ་དྭགས་ནས་ཁག་ཅྱིག་ America དང་ Canada ལ་བཏང་གྱི་རེད། དེ་འདྲའྱི་སད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་
འདུག དེ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་དེ་ལ་བཀའ་སོབ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་འབེལ ་བའྱི་རྱིས ་འགོ་ཨང་ ༡༣ ཤོག་གངས་
༣༥༣ དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འབྱུང་བའྱི་གུན་སོབས་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་འདྱི། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་

བཀའ་གནང་སྟངས་ལྟར་ན་མེ་དང་ཆུ་དང་དེ་འདྲའྱི་གུན་སོབས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། འདྱི་ལོ་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ནང་ལ་ཆར་
ཆུ་དཀོན་པོ་བྱུང་བ་དང་ཐན་པས་རྐྱེན་པས་སྟོན་ཉེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་སན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞལ་འདེབས་གཅྱིག་ཀང་བསྡུས་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ནས་ཕེབས་པ་ཚོར་ད་ལོའ་ི
སྟོན་ཐོག་འདྱི་སྟོན་ཉེས ་ཧ་ཅང་བྱུང་འདུག ཁྱེད་ཚོར ་སྐུ་ངལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་སབས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས ་སྟོན་ཐོག་ཟེར ་ན་

འདེབ ས་འཛུགས་བྱེད་མཁན་དེ་ཙམ་མེད་པ་རེད། ཕལ་མོ་ཆེ་བོག ས་མ་བཏང། ཤྱིང་ནགས་བཏབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས ་བཀའ་

གཅྱིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ར་བའྱི་སྟོན་ཐོག་དངོས་ཡོད་ཐོག་འདེབས་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཀོ་ལྱི་
གལ་འདྲར་ཆ་མཚོན་ན་ས་ཆ་ཧ་ལམ་ས་སྟོང་ལུས་ཀྱི་མེད་པ་འདྱི་དངོས་གསལ་དོད་པོ་རེད། ཚང་མས་རང་མྱི་རང་ལས་རང་

བྱས་ཏེ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་ས་ཆ་གཞན་ལའང་དེ་འདྲ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་
སད་ཆ་འདྱི་སྱི་ཡོངས་མྱིན་པ་ནྱི་ངས་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོང་ཙང་དེ་འདྲའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ལ་སྟོན་ཉེས་བྱུང་བ་

འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གུན་གསབ་གང་དུ་གསལ་ཡོད་དམ། དཔེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཤོག་གངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འབུམ་བཅུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
ཤོག་གངས་ ༣༦༩ ནང་ལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ཞེས་འདྱི་ག་རང་བྱུང་བའྱི་གུན་སོབས་ཞེས་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ། བསྡོམས་
པའྱི་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མྱི་འབོར་ཆེ་ཤོས་འདྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་གྱི་

གུན་སོབས་དེ་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་པ་འདྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་འདྱིའྱི་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་བབས་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་གཅྱིག་
ཤེས་འདོད་བྱུང།

གཉྱིས་པ་དེར་ཁ་སང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་

རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ས་བརྟན་གནས་དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དང་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་གནས་པ་བྱེད་པ་ལ་རྒས་འཁོགས་ཚོར་དེ་རང་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་གཞོན་སེས་མང་ཆེ་བ་གོང་ཁྱེར་
ཁག་ལ་གནས་སོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། གཞོན་སེས་ཚོ་གནས་ཐུབ་ཕྱིར་

ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་པ་འདྱི་ངས་མར་བཙལ་ཡོངས་སབས། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བལྟས་ན་རེད་ཐང་ཁག
126

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་རེད་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལུས་རལ་ཁང་དེ་འདྲ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསུང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་བར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་ངས་གང་ཡོང་ཡོང་བཙལ་བའྱི་ཁུལ་ཡྱིན་ཏེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ངས་མཐོང་མེད་པ་

འདྲ། འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གཞོན་སེས་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། འདྱི་ཁ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དེར་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་འདྱི་ས་བགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་བགོས་ཀྱི་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་མཁན་

གྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་བཙོག་ཆུ་འདྱི་ (Yamuna) གཙང་པོའ་ི ནང་འགོ་རྒྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་གཙང་པོའ་ིནང་མ་འགོ་བའྱི་བཙོག་ཆུའྱི་གནས་བབས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལའང་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སོར་ལ་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ལའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་

མཆོག ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག ་ལ་ཏན་ཏན་ལགས་ལན་གཅྱིག ་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ། ཚང་མ་
མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། འདྱི་གལ་སྱིད་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ར་བའྱི་ལྡྱི་ལྱི་འདྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྡོད་ཁང་
གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་ལ་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབས་མང་

པོའ་ིཐོག་ནས་སྐུ་ལས་ཤྱིག་བསོན་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་བཙོག་ཆུ་འདྱི་གཙང་པོའ་ིནང་ལ་ཕར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་དོན་ཞྱིག་བྱུང་བ་

ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་མཐོང་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་ཚོང་འབེལ་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚོས་
ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་གནང་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རེད། བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་

གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་བར་དུ་གནང་བ་གང་ཡོད་དམ། གནང་འཆར་གང་ཡོད་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་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་དེས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གྱི་གནས་ཚུལ་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། འདྱི་ལ་དང་པོ་དེ་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་གྱི་སུད་ཚོང་བའྱི་ཁོམ་ས་མེས་ཚིག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་ཡོད་འདུག སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་

བཀའ་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་དེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་མྱི་ཚང་ག་ཚོད་
ཙམ་གྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་དེ་ལ་ནུས་ཤུགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་མེད་དང་།

གཉྱིས་པ་དེ་ངས་ད་ལྟ་སྟོན་ཉེས་དང་འབེལ་བའྱི་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། སོ་ནམ་

པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཀྱི་
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རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་དེ་ཚོར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ཉམ་ཐག་སོ་པོ། གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་བརྱི་སྲུང་བཀའ་གྲུབ་ཞུས་མཁན་གྱི་མྱི་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ལ་
ཆར་ཆུ་དུས་ལ་མ་འབབ་ནས་སྟོན་ཉེས ་བྱུང་རྒྱུ་དང། དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་དུས་ཕལ་ཆེར་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ལོ་

གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་མྱི་ཚང་ཁ་ཤས་ལ་འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རེད།
ངས་དེ་རྱིང་འདྱིར་མྱི་ཚང་རེ་རེའྱི་མྱིང་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞེས་མྱིང་འདོན་བྱེད་ཀྱི་མྱིན་ཡང་ང་ཐེངས་གཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་

འགོ་དུས། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་ཚང་གཅྱིག་གྱི་མེ་གཏོང་ས་དེ་ཤྱིང་དང་དེ་འདྲ་མེད་
པ་དང་། gas ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས། ང་ཚོའྱི་ཆུ་འཐུང་སའྱི་འགྱིག་དམ་དེ་མེ་ལ་རྒྱབ་ནས། མེ་ཤྱིང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་དེ་འདྲ་

བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ། མྱི་རེ་ཟུང་གྱི་འགམ་ནས་གོ་མོང་ཡོད། དེ་ལྟར་གོ་དུས་ང་རང་ཆེད་མངགས་བལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དངོས་
ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སོ་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ངས་མཐོང་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་

རོགས་རམ་ཕན་བུ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དེ་ཚོ་ལའང་སྙན་སེང་ཞུས། དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན།
ངས་མཐོང་བ་གཅྱིག ་རེད་མ་གཏོག ས་པས་མ་མཐོང་བ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་སོ་པོ་དེ་ཚོས ་ངར་

དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅེས་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་ནས་ཞུ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཞུ་སྐུལ་ཤེས་ནས་
ཚང་མ་རག་མཁན་གྱི་རྱིག ས་དེ་ཚོ་ཉམ་ཐག་རང་ཡྱིན ་ས་མ་རེད་སྙམ། གྲུང་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོས ་ཚང་མར་འགོ་བ་འདྲ་པོ་

ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཞན་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་གསར་པ་ཞྱིག་གཏོད་གནང་
འདུག དངུལ་འབོར་འབུམ་བཅུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། རྱིས་འགོ་དེ་ལ་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་དང་དེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུར་

འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ། དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་ས་གནས་

གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཛ་དྲག་ཆགས་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། རེད་ཀང་དེ་ལས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་དེ་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག

མྱི་འབོར་དེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་དང། ལས་འཆར་སྱིག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་གལ་
ཆེར་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་ཨུ་ཀྲྱི་ལ་ལོ་རེ་ལོ་རེ་ནས་ཁོམ་རའྱི་ས་ག་དེ་གོང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས། ཁ་སོན་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འགོ་བའྱི་

སབས་སུ་མ་འོངས་པར་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་ལ་ཁོམ་ར་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཉར་མ་ཐུབ་པའྱི་གོང་ཚད་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གནང་ནས་བཀའ་མོལ ་ཞྱིག ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མ་

འོངས་པར་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་དེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ཡག་པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་
ཚོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས་མ་འོངས་པ་ལ་རོགས་རམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་ཞྱིག་
རེད་འདུག དེ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཚོ་ས་བརྟན་ཡོང་དགོས་པ་རེད། སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་དེ་

ཚོ་ལ་འཕྲུལ་བཟོ་དང་འཕྲུལ་རྨོ་སྡེ་ཚན་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕྲུལ་བཟོ་བཟོ་ལས་སྟེང་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་
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མཁན་གྱི་གཞོན་སེས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཐབས་ཤེས་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཁྱོན་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན་བོད་ཁྱྱིམ་

གྱི་ཨ་མ་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། སྐུ་ངོ་བསྟན་པ་ལགས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ཚུར་གཏོང་
རྒྱུ་འདུག་གམ། ང་ཚོས ་ཕ་གྱི་ལ་ Training center དེ་འདྲ་བཟོ་ནས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག ་ནས་ཕ་གྱི་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག ་ཡོང ་

ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་རེད། དེ་འདྲ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་རེད་ཀང་། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་རེད་ཟེར་
ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མོ་ཊ་གཤྱིག་སྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་དེ་མྱི་སོ་བོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། ཆེ་མཐོང་ཁྱོན་ནས་མེད་མཁན་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་སྟངས་བྱེད་ཀྱི་མེད་དམ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་བྱས་ན་འཕྲུལ་རྱིགས་གཤྱིག་སྱིག་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་མ་འོངས་
པར་ང་ཚོའྱི་བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་གསལ་ནས་བོད་ལ་ལོག ས་པ་ཡྱིན ་ནའང་གལ་ཆེན ་པོ་ཤྱིག ་རེད ་བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས ་

༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་བསྡད་ཡོད་དུས། རྒྱུ་མཚན་དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་འཕྲུལ་བཟོ་ཤེས་
ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་སྡོད་མཁན་དེ་ཚོར་ཆེ་མཐོང་གྱི་ཐོག་ནས་གཟེངས་བསྟོད་དེ་འདྲ་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས ་

འཛིན་བྱས་ནས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་གོང་རྱིམ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་ ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་
གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད།) T.C.V ཡྱི་སོབ་གྲྭ་བ་གཞོན་སེས་ཚོ་ལ་ཕར་ཚུར་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་དེ་འདྲ་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སོང་

བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་དུང་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ་དུས་ཚོད་ཚང་སོང་བས་རེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས།

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

དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བའྱི་ནང་ལ་ (England) དུ་ཡོད་པའྱི་ (Tibet Society) འཛིན་སོང་འགན་འཛིན་
སྐུ་ཞབས་ (RIKI HYDE CHAMBERS) ཁོ་རང་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ལྟ་བུ་ནྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་གྱི་གོགས་པོ་རྱིང་ཤོས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་འཚམས་
འདྲྱི་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་དང་པོ་འདྱི།
ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་ཁག་དགུའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་རོགས་སོར་འབུམ་དྲུག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
འདྱིའྱི་སོར་ལ་ད་བར་དུ་གནས་སྟངས་གང་དང་གང་ཆགས་ཡོད་མྱིན་སོར་ལ་རེད་འདུག ར་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ནང་

སྱིད་ལས་ཁུངས་བཀའ་ཟུར་གྱི་སབས་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ས་རེས་རྱིམ་པ་བྱས་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེའྱི་ཡྱིག་ཚང་ནང་ལ་དེ་ས་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་འབེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་
དང་དེ་འདྲ་ཚོགས་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་བྱང་ཐང་འདྱིའྱི་སོར་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་དེ་གང་ལྟར་གསལ་བཤད་ཞུ་

རྒྱུའྱི་གོ་སབས་དེ་ཚོའང་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲ་བྱུང་བར་བརྟེན་ཁོང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་
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བཞྱིན་པའྱི་འདྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་ཆ་ཚང་ལ་འབུམ་དྲུག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་
གནང་བ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིར་བཏང་དངུལ་དེ་རྱིང་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་འདྱི་འཕལ་དུ་རག་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་ཇྱི་

ཙམ་འགོར་མ་འགོར་ཟེར་བ་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་ འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་གསལ་པོ་ཞྱིག ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་

འགོར ་དགོས ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་རེད་འདུག ཐོག ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་ན་ (Jammu and Kashmir)
མངའ་སྡེ་རང་གྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྱི་རེད་མ་གཏོགས་བོད་མྱི་རང་གྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་འདྱི་ཁེར་

རྐྱང་གནང་བ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། སབས་དེར་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་རེད། དབུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ་རེད།
ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་གཅྱིག་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དངུལ་འདྱི་ཆ་ཚང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་བརྒྱུད་ཅྱིང་བེད་

སོད་བཏང་ན་བསམ་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོངས་པར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཁོར་བ་རེད། བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་བ་རེད། སབས་དེར་
ང་ཚོས་ཅྱི་ཞུས་ཡོད་བརོད་ན། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཤྱིང་གྱི་སྟ་རེ་ཡྱི་ཤྱིང་གྱི་ར་བ་གཏན་ནས་གཅོད་མྱི་ཐུབ། འདྱི་

(Jammu and Kashmir) ནང་ལ་ཡུལ་མྱི་ཚོར་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ (DC) བརྒྱུད་དེ་གནང་ནའང་འདྲ། (CM)

བརྒྱུད་དེ་གནང་དགོས་རུང་འདྱི་གནང་ན་མ་གཏོགས་པས་ཡུལ་མྱི་འདྱི་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་ང་ཚོས་བསོ་སྡོམ་གནང་སྟེ་ལག་

ལེན་བསྟར་རྒྱུ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐུབ་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། འདྱི་ཡོང་ཐབས་བལ། བོད་མྱིའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་འདྱིའྱི་
ཆ་ཤས་ཇྱི་ཙམ་སེབས་རུང་འདྱི་ང་ཚོའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་གནང་རོགས་བགྱིས། ལས་ཀ་དེ་ང་ཚོས་ལས་ཀྱི་ཡྱིན།
ནང་དོན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་

འགྱིམ ་པའྱི་མཐའ་མ་དེར་དངུལ་དེ་ཕྱིས ་སུ་ནང་སྱིད་བཀའ་ཟུར་དང་། ཡང་ Jammu Kashmir ཡྱི་ Chief minister,
Addictional chief secretary, Commissioner དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་གང་

ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་བར་ལམ་དེའྱི་ཐོག་

ལ་འགྱུར་བ་ཕན་བུ་ཞྱིག་གང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཞུས་བསྡད་པ་དེ་རེད། དག་མྱིས་བརྒྱབ་པའྱི་གོ་ལག་ལ་
རོད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དག་རྒྱག་མ་དགོས་པར་མགོ་ལག་དགོས་ཡོད་ཟེར་མཁན་མང་པོ་རེད་བསྡད་འདུག ཡ་གྱིའྱི་
Jammu Kashmir ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་རག་པའྱི་དངུལ་དེ་མཐའ་མའྱི་རྱིགས་བརྒྱུད་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་

ཁོ་རང་ཚོས་ཡར་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབ་སྟེ་རག་པ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གསུང་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་ས་རེད། གང་ལྟར་ངོ་སོ་སུས་ཁུར་གྱི་ཡོད་ནའང་ཁྱེད་པར་ཅྱི་ ཡང་མྱི་འདུག དོན་དག་དེ་ང་ཚོས་འགྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས།

དེ་རྱིང་ཉེ་ཆར་ཡར་རྱིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཁོ་རང་ད་ལོ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། མར་ལ་ང་

ཚོ་ནང་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་མགོན་རང་བྱས་ནས་ཁོ་རང་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱས་པ་ཡྱིན། དེ་ཞུས་
པའྱི་མཐའ་མ་དེར་ཁོང་གྱིས་གང་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་དང་ངེད་གཉྱིས་ཡར་ཁོ་རང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་རང་
བྱས་ཏེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་ནས་ཚོགས་ཆེན་དེའྱི་སབས་ལ་དེ་རྱིང་འདྱི་ཡྱི་དགོས་དངུལ་བེད་སོད་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་

པར་ཡར་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་གང་འཕད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡ་གྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁུངས་སུ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་མར་བོགས་མ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཁོང་གྱིས་གསུངས་
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པ་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔས་ས་ཆ་ཡུལ་མྱི་ལ་བཙོང་། ཁོ་རང་ཚོ་ས་གནས་ལ་མ་

བསྡད་པར་ལོགས་ཕྱིན་འདུག དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་པའྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཡོང་གྱི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཆ་ཉོ་མཁན་དེ་ཁོ་རང་ཚོ་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་དུས། ཡུལ་མྱི་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས ་ཀྱི་འདུག་པ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡྱིན། ས་བཙོང་
མཁན་དེ་བོད་པ་ཡྱིན་དུས། བོད་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་དེ་ཁྱོད་རང་

ཚོས་འགན་འཁུར་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས། གང་ལྟར་ནང་དོན་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་ལྔ་པ་མ་
འགངས་བར་ཁོ་རང་ཚོས་མར་གདན་ཞུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་བཅར་ནས་དེ་ཚོའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་བང་སྱིག་
བསྡད་ཡོད། དེ་ནས་ཡ་གྱིའྱི་དངུལ་ ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དེ་ལས་བོད་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ག་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡར་

ལ་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བར་ལམ། ལ་སྱིའྱི་བྱང་ཐང་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་སོར་བ་རྒྱག་མ་དགོས་པ་དང་། དེ་
འདྲའྱི་སྟབས་བདེ་བོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་ཁ་ནག་ས་ཁུལ་ལ་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཚང་ཞྱིག་བཙུགས། འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་ཡར་
ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་བཙུགས་པ་རེད། དེ་བཙུགས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེས་ན། ལས་དོན་འདྱི་རང་ལག་ལེན་
བསྟར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡར་ལ་འདྱི་ལྟར་བཙུགས་པ་རེད། བཙུགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཡར་ཡྱིག་ཚང་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རྐྱེན་

འཛོམ ས་པོ་མྱི་འདུག ཡྱིག ་ཚང་རྒྱག་དགོས ་ཀྱི་འདུག སྡོད་ཁང་རྒྱག་དགོས ་ཀྱི་འདུག ཅེས ་དེ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ད་གྱིན ་གོང་དུ་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཞྱིག་ང་ཚོས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཡྱིག་ཚང་དང་ལས་ཤག་དེ་ཚོ་

ཆ་ཚང་ཡར་ལ་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། བསྐྲུན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་ལ་བྱང་ས་ཁུལ་གྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་དུས་
ཡར་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སེ་ལ་མར་འཆམ་འཆམ་ཕྱིན་ནས་བསྡད་ཡོད་ན་དེ་ར་བ་རང་ནས་འགྱིག་གྱི་

ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ས་ཡ་གྱིའྱི་ས་གནས་རང་ལ་མ་བསྡད་པར་སེ་ཁུལ་ལ་བསྡད་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དེ་རྱིང་གོས ་

ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ལ་དེ་སྙན་གསེང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་
རད་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ཁོ་རང་གཏོང་སའྱི་ས་ཁུལ་དེའྱི་སང་ལ་ཏག་ཏག་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་ནས་ཕ་གྱིའྱི་མ་ཁྱུ་ཞེས་

པའྱི་ས་གནས་ནང་ལ་ས་ཁུལ་གཞན་རྣམས་དང་མ་འདྲ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་མེད་ངས་ཞྱིབ་ཕ་བྱས་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དེ་རྱིང་དེ་ལ་གེང་
སོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་གང་ཡོད་མྱིན། རེས་མ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས ་པའྱི་དམྱིགས་

བསལ་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ངེས་པར་དུ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་
འཇུག་བར་ལམ་ཡར་ཕེབས་ཏེ་གང་ཙམ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་སྐུ་དབང་གང་ཡང་མྱི་

འདུག ཐག་གཅོད་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། སོང་ཙང་ཕལ་ཆེར་སོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག

ད་ལོ་སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་རེད། འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རེད། དེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་
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ཆུང་བཙུགས་པའྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་མ་འོངས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་སྙན་ཐོ་འབྱོར་བའྱི་རེས་རང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་ཆེད་དུ་ར་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་
གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཡང་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཕྱིས་སུ་མངགས་ནས་ལས་གཞྱི་དེ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ས་

གནས་དེ་རང་ལ་འགྱིག་མྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཕལ་དུ་བཏང་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་
དུ་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཟུར་དུ་བསོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་བྱེད་མཁན་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་བཀའ་

བོན་རྣམ་པ་གསུམ་རེས་མོས་བྱས་ཏེ་ལོ་རེར་སང་ལ་ད་ལོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨།༩ ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ལ་བརྱི་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་ ༢༠༡༨ ལ་ཤེས་རྱིག་ལ་ཕུལ་
ནས་ང་ཚོ་གསུམ་གྱིས་ཐོག་ནས་རེས་མོས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ཁོང་རང་ཚོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ས་གནས་སོ་སོ་

སང་ལ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་གཉྱིས་ཕ་གྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་སེར་གྱི་ངོས་ནས་མཐོང་
ཐོས ་གང་བྱུང་མྱིན། མྱི་ཚང་རེ་རེའྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་མ་འགྱིག ་པ་དང་མ་འོས ་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱི་ཐོག ་ལ་

བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་གང་ཙམ་ཞྱིག་དེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཅྱིག་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཁུལ་ལ་ས་ཁང་མེད་པའྱི་མྱི་མང་པོ་རེད། ས་ཆ་དེའྱི་ཁུལ་ལ་མྱི་ཧ་ལམ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་

རེད། སོང་ཙང་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བར་ལམ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཨ་རྱི་ལ་གཏོང་འཆར་ཡོད་པ་རེད་དེ་སད་ཆ་དེ་བདེན་མྱིན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བར་ལམ་ཉེ་ཆར་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ལ་སྱི་ལྡྱི་ལྱི་ལ་གཞུང་དོན་ལས་དོན་ལ་ཕྱིན་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་བཅར་ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་

ནས་མྱི་མང་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཨ་རྱི་ལ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་དེ་འདྲའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང། སོང་ཙང་དེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་རེད། སུའྱི་འགན་དབང་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཕ་གྱི་ལ་བཏང་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་སྱིད་བྱུས་

དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། ནང་སྱིད་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཞེས་ལ་དྭགས་ལ་ཕ་གྱིར་ལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་ཙམ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་བསལ་ལན་གང་ཡང་འབྱོར་མ་སོང།

དེའྱི་གནས་སྟངས་ཙམ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་གུན་སོབ་ལས་གཞྱི་ཡྱི་དངུལ་ཞྱིག་འདུག སོང་ཙང་ལྷོ་

ཕོགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལོ་སྟོན་ཉེས་གང་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ས་བྱུང་མ་མོང་བ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་རེ་རེ་ལ་སྟོན་

ཉེས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་བྱུང་བ་ཕལ་ཆེར་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ལོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ལྔ་ལ་སྟོན་ཉེས་གང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བྱུང་བ་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་གཞུང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སྟོན་ཉེས་བྱུང་བའྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་ཏེ། ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
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དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ང་ཚོར་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་ཡོད། རྱིས་འགོ་གཅྱིག་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

ངོ་བོའ་ི ཐོག ་ནས་གུན་སོབ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། རྱིས ་འགོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྟོན་ཉེས ་དང་དེ་ཚོ་བྱུང་བ་དང་ང་ཚོའྱི་རྱིས་འགོ འ་ི
དངུལ་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་བཞག་པ་མ་གཏོགས་པའྱི་སྟོན་ཉེས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གབས་ཡོད། ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་

ཡྱིན་དུས་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་སྟོན། དེ་འདྲ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་རོགས་རམ་ཐབས་ཤེས་
བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། དེ་ང་ཚོས་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་སྟོན་པ་མ་གཏོགས་དངུལ་འབོར་དེ་འདྲ་གུན་སོབས་འགོའ ི་རེད་ཟེར་ནས་ཚོད་དཔག་
བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་དུས་དེ་རྱིས་འགོ་རང་སྟོན་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དེ་འདྲ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་ཐོག ང་ཚོས་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་ད་ལོ་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ལ་སྟོན་ཉེས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་ལ་དགོས་རྒྱུའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡར་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཟྱིན་

པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ཁོང་རང་ཚོ་གཞུང་གྱིས་སྟོན་ཉེས་ཕོག་པར་གུན་གསབ་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་རང་
དབང་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྟོན་ཉེས་གུན་ཚབ་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དངུལ་འབོར་དེ་ལས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་

ཀྱི་སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་མང་པ་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོ་མཁྱེན་ཐུབ་ན་

ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱིས། སོང་ཙང་ལྷོ་ཕོག ས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔར་སྟོན་ཉེས ་བྱུང་འདུག་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་བྱེད་བཏང་། ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོ་ནམ་པའྱི་ལས་བྱེད་རེད། དེ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་

ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས། ཀོ་ལྱི་གལ་ས་གནས་ཀྱི་སྟོན་ཐོག་འདེབས་ཕྱི་བོ་ཡྱིན་སྟབས་སང་ལ་གོང་སྡེ་བཅུ་མ་གཏོགས། འབྲུ་
འཐག་ཚར་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དོ་བོ་ག་ཚོད་ཐོན་འདུག་རྱིས་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་དུས། གོང་སྡེ་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་ད་ལྟ་ལས་ཀ་འགོ་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཕལ་ཆེར་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་ ༡༠།༡༥ ནང་ལ་ཚར་འགོའ་ི རེད་དྲན་གྱིས། དེ་བྱྱིངས་ཀོ་ལྱི་གལ་གྱི་གོང་སྡེ་བཅུ་དང་།
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱིའྱི་སྟོན་ཉེས་ཁང་བྱུང་བཞག་པ་དེ་རྱིས་འཁོར་བྱས་པའྱི་དངུལ་འབོར་དེ་འབུམ་བརྒྱད་བཅུ་རྒྱ་དྲུག་ཙམ་

ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཞུས་ནས་དེ་རྱིང་ས་གནས་རང་ལ་མར་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་གཞོན་སེས་མང་པོ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ཐབས་ཤས
ེ ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་

གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངོས ་ནས་ ༢༠༡༤ བོད་མྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞེས ་པ་དེ་ཐོག་མ་གཏན་འབེབ ས་བཟོས ་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས ་

བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་པའྱི་ཁུལ་རེད། དེ་ས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཞྱིང་བོགས་མ་སྤྲད་བཞག་པ་དེ། སོབ་
གྲྭའྱི་ཆེད་དུ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཟུར་བཅད་གནང་ཡོད་པ་རེད། འགོ་ལམ་ཆེད་དུ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཟུར་བཅད་གནང་ཡོད་པ་རེད། སོ་ར་ཚལ་
ཞྱིང་ཆེད་དུ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཅད་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ས་ཞྱིང་གང་གནང་བ་དེ་ས་ཞྱིང་འདེབས་

སོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་རྱིགས་གཞན་གང་ཡང་བྱས་ཆོག་གྱི་མ་རེད། བེད་སོད་གཞན་གང་ཡང་གཏང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།
ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ཐུབ་ན་དེ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་བེད་སོད་གཏང་སའྱི་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། བར་ལམ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་

ལ་ས་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། སྟོན་ཐོག་འདེབས་མཁན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་རུ་ཉུང་རུ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་པས་

ས་མང་པོ་ལྷག་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལུང་པ་ཁག་མང་པོའ་ིསབས་བཅོལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ལ་
གནང་པ་ནང་བཞྱིན་སབས་བཅོལ་གཞན་ལའང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བལྟས་ནས་བོད་
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པའྱི་ས་མང་པོ་ལྷག་ཡོང་སའྱི་ཉེ་འགམ་ལ་གོང་པ་མེད་སར་གོང་པ་ཆགས། དེ་ནས་ས་ཆ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧམ་བཟོས་བྱ་རྒྱུའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དཔེར་ན། ཨུ་ཌྱི་ཤ་ལ་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་རོག་ཁག་ལྷག་པ་དེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་སྟངས་ག་རེ་རེད་བསྡད་ཡོད་པ་

རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསལ་པོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ས་ཆ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བེད་སོད་
ཡག་པོ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ཞེས་བར་ལམ་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་དེ་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། བདག་མེད་མ་བཞག་པར་ཤྱིང་སྡོང་ལས་

མེད་ནའང་བཏབ་ཤོག ཤྱིང་སྡོང་ཞྱིག་བཏབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་བདག་པོ་ཡོད་པ་མངོན་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ལ་ཧམ་བཟའ་བྱ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ས་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་བཟས་འདུག་མ་ཟད་ས་ཆ་འཕོག་བཞག་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་ཅྱི་

ཡང་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བྱུང་ན་དེའྱི་ནང་ལ་སྟོན་ཐོག་འདེབས་དགོས་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་ངོ་མ་དེ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི
སྱིད་བྱུས་ནང་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིང་ཁ་སྤྲད་བཞག་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཞྱིང་འདེབས་ཐུབ་ན་རབ་རེད། མ་ཐུབ་ན་

དེའྱི་ནང་དུ་འཚོ་བའྱི་ལས་དོན་གཞན་ཞྱིག་ག་རེ་བྱས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་གསར་གཏོད་བྱས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།
ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀོད་བཞག་ཡོད་རེད།

དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང། རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་རག་ཙམ་ཞྱིག ་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་

ཁུངས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགོ་སྟངས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་སར་མ་ལྔའམ་དྲུག་གྱི་ཟ་ཁང་རྒྱག་

སའྱི་གནས་བབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་ལྟོ་གོས་རྟེན་སའྱི་མོག་མོག་དང་ཇ་ཚོང་སའྱི་ཁང་པ་སོགས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཟ་
ཁང་དང་ཚོང་ཁང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཏེ་ངོ་བོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མེད་དུས། དེ་ཚོ་ཚང་
མ་གང་ལྟར་སྱིད་བྱུས་ནང་འགྱུར་བཅོས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟའྱི་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གཞོན་སེས་ཚོ་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་དང། ས་ཆ་དེའྱི་སང་ལ་ལོ་ཏོག་འདེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། གཞན་གྱིས་ཟ་ཁང་
དང་ཚོང་ཁང་། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའྱི་གང་ལྟར་ཡོང་འབབ་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ས་ཆ་དེ་ལ་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ནའང་བྱེད་

སའྱི་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བཙོག་ཆུའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོ་ ཆུ་ཆེན་ནང་དུ་མ་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་

དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་དེ་ས་ཕན་ཆད་ལ་གང་གནང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གནང་འཆར་གང་ཡོད་
དམ་ཞེས་ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་དེའྱི་ཐད་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ལོ་གཅྱིག་གྱི་སོན་ནས་ལྡྱི་

ལྱིའྱི་ཆུ་དེ་གཙང་བཟོའ་ི ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐད་གནས་
ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། སབས་དེ་དུས་ནས་ང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ནང་མྱི་མང་ཚོའྱི་གསང་སོད་དང་དེ་
ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ན་མ་གཏོགས། ཆུ་ཆེན་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་

ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུ་ར་བ་རང་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཏན་ཏན་བྱས་

ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་འཆར་རྱིས་གང་བཟོ་ཐུབ་མྱིན་དང་། དབུས་ནས་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་སོགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ན་
ཞེས་ས་གནས་བདེ་དོན་ལ་བཀའ་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སྟེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་དང་འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལན་
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གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། དེ་ཚོའྱི་ཐད་སར་ཡང་ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་ཡོད་མེད་དང་། དབུས་ནས་རོགས་རམ་གང་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི་ཁོམ་རའྱི་མེ་སོན་གྱི་སོར་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ནང་སྱིད་ནས་ཡག་པོ་

གནང་འདུག་ཅེས་ནས་བསགས་བརོད་གནང་སོང། དེ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་གོང་དུ་ཞྱིབ་ཕ་གང་ཡང་བྱུང་

མ་སོང་སྟེ། ལྡྱི་ལྱིའྱི་ Lal Quila ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བྱུང་བཞག་པ་སྟེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབུམ་བཅོ་ལྔ། དགའ་
ལྡན་ཕོ་བང་ནས་འབུམ་ལྔ་བཅུ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁྱི་བདུན། Rainbow Children, Japan དེ་ནས་འབུམ་གསུམ་
གནང་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལྡྱི་ལྱིའྱི་མངའ་སྡེ་རང་ནས་ཁོམ་ས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁོམ་ས་རེ་རེ་ལ་འབུམ་གཅྱིག་

གཅྱིག་སྟེ་ཁྱོན་བསྡོམས་ནས་འབུམ་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུ་སོ་བརྒྱད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱི་རང་ལ་གནས་མཁན་གྱིས་བོད་མྱི་
ཚོས་ཞལ་འདེབས་གནང་བཞག་པ་དེ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་དང་སྟོང་ཕག་དྲུག་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག བསྡོམས་པས་ད་ལྟ་ལག་པ་
ལ་འབྱོར་བ་དེ་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་འདུག

དེའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ཐད་ཀར་ཁོ་རང་ཚོས་ཞལ་འདེབས་སོང་བཞག་པ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སབས་ལ་ཞལ་འདེབས་

སོང་བཞག་པ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མཁན་པོ་བ་སྤྲུལ་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་ཞལ་འདེབས་གང་བྱུང་བ་དེའྱི་ཐོ་གངས་དེ་ང་ཚོ་

ལ་འབྱོར་མ་སོང་། གང་ལྟར་ཕ་གྱིར་འབྱོར་ཟྱིན་པའྱི་དངུལ་འབོར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། དེ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་མྱི་མང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བརྱི་དང་ལེན་ཞུ་མཁན་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་མུ་མཐུད་སྟོན་ཉེས་ཀྱི་གོད་
ཆག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སོང་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་སྟོན་ཉེས་རྒུད་སོབས་ནང་འབུམ་བཅུ་མ་གཏོགས་མེད་པ་

རེད་དེ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་འཆར་གཞན་པ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་རེད་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རྱིས་འགོའ་ི ནང་ལ་
འབུམ་བཅུ་འཁྱེར་བ་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་འབུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་བར་

བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་རྱིས་འགོ་ཤྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རེས་མ་དངུལ་དེ་ལེན་སའྱི་ལམ་
ཁ་མེད་པ་རེད། དེ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་སྟོན་པ་རེད། ཨུ་ཀྲྱི་ཁོམ་སའྱི་ས་ག་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་གོང་ཆེན་པོ་ཡར་སར་ཡོང་གྱི་

འདུག སོང་ཙང་དེ་སེལ་ཐབས་ཡོང་བ་གྱིས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཁོམ་ས་གང་ཡོད་པ་དེ་བར་ལམ་ནས་སྱིད་བྱུས་དེ་
གཏན་འབེབས་བྱས་པ་བཟུང་ནས། མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིནང་གང་ཙམ་ནང་སྱིད་བརྒྱུད་བདེ་སྡུག་ཞུས་བཞག་པའྱི་ཁོམ་སའྱི་སོར་རྒྱ་

གར་གཞུང་ལ་མར་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་བོད་པའྱི་ཁོམ ་སའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་སྤྲོད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཅྱིག་གསལ་ཡོད་པ་རེད།
སོང་ཙང་དེ་ཚོའྱི་རྱིག ས་དེ་ཡྱིག ་འགེལ ་གྱི་ཐོག ་ནས་མར་ཕུལ་ཏེ་དེ་ས་གང་ལྟར་ཚང་མས་ཕག་རོག ས་གནང་བཞག་པ་མ་

གཏོགས། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་འགག་པ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་མ་སོང་། མ་
འོངས་པར་ཆ་མཚོན་ན་ཨུ་ཀྲྱི་དེ་ལྷོ་སྱི་བརྒྱུད་དེ་སྙན་གསེང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ལ་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ད་ཕན་སྙན་
གསེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་བརད་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་དགོས་
རུང་དེ་ས་གནང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་དེ་གནང་རྒྱུ་རང་མ་གཏོགས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད་ཅེས་
སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།
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དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་འཕྲུལ་རྨོས་ལས་བྱེད་མ་ཐོབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་རྱིམ་པས་དགོངས་ཞུ་

ཕྱིན་འགོ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག སོང་ཙང་མ་འོངས་པ་ཡང་། TCV རེད་ནང་སྱིད་
རེད་ཅེས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འགོའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་གནང་རོགས་གྱིས་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲུལ་རྨོའ་ི
ལས་བྱེད་གཅྱིག་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འཕྲུལ་རྨོས་
ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཞྱིང་པའྱི་ཐོན་སེས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལས་ཀ་ལས་
མཁན་དེ་གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་ཁུངས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པ་ཞྱིག་དང་སྤུས་དག་པོ་དང་

ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དེ་རྱིག་པས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་བར་ལམ་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེས་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལྟོས་དང། ས་མ་ཡྱིན་ན་ཞྱིང་ཁ་དེ་ཚོ་རྨོས་
ནས་ཧྲ་ཐག་ཐག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ tractor དང་འཕྲུལ་རྨོས་སྡེ་ཚན་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཕུག་རོན་གྱི་ཚང་བསག་ནས།

ཐལ་བ་ཚུབ་ཚུབ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཤྱིག་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག དྲན་པ་
གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་དངུལ་རྱིས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། འཕྲུལ་རྨོས་སྡེ་ཚན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་མ་འོངས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཁོང་རང་

ལ་བསམ་ཚུལ་གསར་པ་ག་རེ་སྤྲད་རྒྱུ་འདུག ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཁོ་རང་ལ་མོང་བ་དེ་ཡོད་དུས་མ་འོངས་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་

བྱས་ནས་གཏོང་དགོས་མྱིན། དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ནང་ལ་འཆར་རྱིས་ཤྱིག་འཁྱེར་ཡོད་དེ། རྱིམ་པས་ང་ཚོས་
འཕྲུལ་རྨོས་སྡེ་ཚན་ཁག་དེ་ཚོའྱི་འགན་འཛིན་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ག་ཚོད་འདུ་དགོས་མྱིན། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་

ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་འཆར་ག་རེ་འདུག དེ་བཞྱིན་ཕྱིས་སུ་ལམ་སོལ་གསར་གཏོད་བྱ་རྒྱུ་གང་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་
བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་དྲྱི་བ་མང་བ་ཞྱིག་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་གྲུབ་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་

སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཞྱིབ་ཕ་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་དྲན་སོང་།
སབས་སུ་བབ་པར་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཟེར་དུས་
ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་པུར་གོ་དགོས་པ་མ་རེད། ཁྱོན་ཡོངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་

ས་གཏན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དེ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཉག་ཕའྱི་སབས་
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དེར་གལ་ཆེས ་ཤོས ་ཆགས་བསྡད་པ་ཚང་མས་ངོས ་འཛིན་ཞུའྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས ་སུ་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་སོ་སོའ་ི ནང་ལ་
སེབས་བསྡད་དུས། མཚམས་རེ་དགའ་སོ་ཟུང་འབེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཆགས་གབས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག

སྱིར་བཏང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་ཅྱིག་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་དེ་མ་

ཟད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ།
བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ཕྱི་ལ་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ནས། དེ་འདྲའྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དེ་
དག་རྒན་འཁོགས་དང་བྱྱིས་པ་འཇོག་ས་འདྲ་པོ་ཆགས་གབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ལྷག་པར་དུ་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་སོན་མ་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུའྱི་ནང་། ཧྱི་མ་ཅཱལ་དང་ཨུ་ཏར་ཁན་ནང་ལ་རྒྱ་གར་

གྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་དེ་ Money order economic རེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དགོངས་དག་ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་ད་ག་རང་རེད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་
ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ Foreign remittance དེའྱི་ཐོག་ལ་ Depend བྱས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་བཟོ་

འདྲ་པོ་རེད་འདུག ཁང་པ་ཁ་ཁ་ཟྱིང་ཟྱིང་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཀང་ང་ཚོས་ནང་བཟོས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕ་མ་རྒན་འཁོགས་ལ་ལྟ་
སོང་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་སྡོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་དེས་མཚོན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ལས་ཀ་

བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་སྡོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཚང་མ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་དམ་ཟེར་ན་དེ་ཏན་ཏན་མ་རེད། དེ་དག་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པ་

ཚང་མས་དུས་རྒྱུན་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གོ་སོན་སོབ་གསོ་ལས་མ་བྱུང་ནའང་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཏན་ཏན་སེབས་འདུག་མ་
གཏོགས་པས། གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཐབས་སོ་པོའ་ི གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་

ཚོར་སོང་། ང་རང་སོ་ནམ་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་
ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་མཚོན་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་ ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་

རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་སྱིག་གཞྱིར་སྣོན་འཕྱི་སར་གཅོག་བྱ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་མེད་དམ། ད་

ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་ཙམ་རེད། ཞྱིང་ཁ་སྟོང་པ་མང་པོ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིང་ཁ་སྟོང་
པར་ལྷག་ནའང་ལྷག་པ་རེད་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་མྱིག་ལ་མ་མཛེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕ་ཕོགས་དེར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ལ་

ཞྱིང་ཁ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ཚུར་ཕོགས་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་ཞྱིང་ཁ་སྟོང་པར་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དེས་མཚོན་
པ། དུས་ཚོད་མེད་དུས་ངས་རྒྱས་བཤད་ཞུ་གྱི་མྱིན། སྱིག་གཞྱི་དེ་དག་ལ་གཞྱིར་བཞག་དུས། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་རྱིགས་ཁ་
ཤས་ཀྱིས། དཔེར་ན་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཁ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་ཕེད་ཀ་ཕེད་ཀ་

བྱས་ཏེ། ལས་ཀ་ཁོ་ཚོས་བྱས། འགོ་སོང་བོད་པས་བཏང་། དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཕོགས་

གཅྱིག་གྱི་སྡུག་ས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན་ཡག་པོ་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་རང་མྱིས་རང་ལས་འདྲ་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། དེ་བྱེད་པ་ལ་གོང་ཞུས་བཞྱིན་རྒན་འཁོགས་དང་ཕྲུ་གུ་སྡོད་ས་འདྲ་པོ་ཆགས་དུས། དོན་ངོ་མའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡྱིན།
137

དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ དང་ ༡༢ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་བཟོ་ཡོད། ཚགས་ཤོག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། ཀར་ན་ཊ་ཀ་

ཁུལ་ལ་དགོངས་དག ང་ཚོ་འདྱི་ཁུལ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས་མ་གྱི་དང་འབེལ་བ་ཏོག་ཙམ་ཆེ་བ་འདྲ་པོ་ཆགས་སོང་། ཕལ་ཆེར་སྱི་
ཡོངས་དང་ཡང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིནང་ཉམ་ཐག་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་དེ་ཚོའྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་དོད་ཐོག་ལ། BPL Below Poverty Line Above Poverty Line དེ་འདྲའྱི་
ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཆག་ཡང་གྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་དོན་

སོང། དེ་ཚོ་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། སྙན་ཞུ་འབུལ་སྟངས་འབུལ་ལུགས་དེ་འདྲ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མཐོང་
བྱུང། གནས་ཚུལ་འདྱི་མཐོང་མ་ཐག་སབས་དེར། དཔེར་ན། འབེལ་ཡོད་དེ་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་སྟབས་ལྷོ་སྱི་ལ་ཞལ་

པར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ལྷོ་སྱི་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་རེས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ BPL ནང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་
Poverty Line

Above

ནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ལེན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་འདུག་ཅེས་དང་། གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ང་

ཚོའྱི་སྣང་འཆར་འདྲ་པོ་གང་ཡོད་དམ། ངས་སབས་དེར་ཡར་སྙན་གསོལ་མ་ཞུས་པར་ས་གནས་འབེལ་ཡོད་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་

པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚོས་ཕག་ལས་གཅྱིག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསྡད་ཡོད་མྱིན་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བར་སབས་ཤྱིག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གོ་ཐོས་མ་

བྱུང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཁེ་ཕན་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སོན་རྱིས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ི ནང་།
རྒྱ་གར་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པའྱི་སོར་ལ་
ཡྱིན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་དེའྱི་སོར་ལ་ད་གནངས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འགོ་བཙུགས་ནས་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་
ཀྱིས ་ཀང་དེའྱི་སོར ་ལ་ཁ་སྣོན ་ཞྱིག ་བྱེད་དགོས ་བསམ་པ་འདྲ་པོ་བྱུང་། གོང་དུ་བཀའ་མོལ ་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག ་གྱིས ་

བསྡོམས་བརྒྱབ་ས་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་དེ་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན། ནམ་
བཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཚོར་སྣང་ཡོང་བསྡད་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ལོ་ན་

མཐོན་པོ། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སབས་ཐོབ་མ་མོང་མཁན་རྣམས་ལ་ལྟ་སོང་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཨ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་
ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ཁུངས་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྡོད་པའྱི་སབས་སུ་གསར་འབྱོར་རྣམས་ལ་ཁང་པ་

གཡར་དང་མ་གཡར་གྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད ་པ་རེད། དེའྱི་ཚོའྱི་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་
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འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཚོར་སྣང་དེ་འདྲ་ཨེ་ཡོད་སྙམ་པ་ངའྱི་དོགས་གཞྱི་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུང་འགོས་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དང་འབེལ་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་བདེ་སྡུག་ཐད་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་ཉམས་ཞྱིབ་གང་ཡང་གནང་གྱི་ཨེ་ཡོད་སྙམ་ནས་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གང་ལགས་ཞེ་ན། འདྱིའྱི་
ནང་དུ། དཔེར་ན་དཔལ་འབྱོར་རེད། གང་ལྟར་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་རྱིས་འགོ་བཞག་པ་ཕལ་ཆེ་བ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
མཐུན་རྐྱེན་སོར་རྒྱུ་འཁྱེར་བསྡད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གསར་འབྱོར་བ་ཚོ་ལ། ད་ལྟའྱི་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་

ཁག་ལྔའྱི་ནང་དུ་སྡོད་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅེས་བདེ་སྡུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱིས་
ད་ལོ་ཆར་པ་ཡག་པོ་བབས་མ་སོང་སྟོན་ཉེས་ཅུང་ཟད་བྱུང་བས་རོགས་སོར་གནང་རོགས་གྱིས་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།
བདེ་སྡུག་དེ་ཚོ་ལ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གནམ་སའྱི་ཁྱད་པར་མཐོང་བ་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁང་

གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ལ་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་འདུག གསར་འབྱོར་བ་ཚོས་བདེ་སྡུག་རྱིམ་
པས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ད་ལྟ་ལྟ་ཅྱི། མ་འོངས་པ་ལའང་རེ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འགོ་

གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་བྱེད་པ་བཞྱིན། མུ་མཐུད་དེ་ལྔ་བཅུ་དེ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་

བོད་ནས་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྡོད་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐུན་རྐྱེན་
གང་འདྲ་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། གང་
ལགས་ཞེ་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བདེ་སྡུག་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་

ལ་གཞོན་སེས་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཐང་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསར་འབྱོར་
བ་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སྡོད་ས་མྱི་འདུག་ཅེས་བདེ་སྡུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ཚོའྱི་ཐད་ལ་གེང་སོང་བྱེད་མཁན་དེ་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་བདེ་སྡུག་དེ་མ་མཐོང་བ་རེད་དམ། བདེ་སྡུག་དེ་བདེ་སྡུག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་མེད་པ་

ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་
གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་དུས། བོད་ནང་དུ་ལག་པ་རྐྱོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་

གཞྱིས་ཆགས་དང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་ལག་པ་སྙོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་བདེ་སྡུག་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་འདུག དེས་ང་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། གང་ལགས་ཞེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཞོན་སེས་གནས་

དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་རེད་ཐང་བཟོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་ཚོར་ཤུགས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་
མཁན་གྱི་སྐུ་ངོ་རྣམ་པས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གསར་འབྱོར་བ་ཚོས་ཟ་ཁང་བཟུང་བ་དང་ལ་ཕྱིན་ཚོང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བདེ་སྡུག་དེ་ཚོ་གེང་མཁན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཡྱིན་དུས། སེམས་ཚོར་ཆེན་པོ་དང་སོ་གདུང་
དང་འབེལ་ཏེ་ངས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ནང་སྱིད་ལས་ཁང་ལ་དྲྱི་བ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དཔེར་ན། རྱིས་འགོའ་ི ནང་དུ་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལའྱི་གངས་

ཅན་སྱིད་གཤོང་ལ་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་དང་ཁང་པ་ཉམས་གསོ་ཧ་ཅང་བྱེད་ཀྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཚོན་ན། ན་
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ནྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཉྱིས་ལ་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་རེད། ད་ལོ་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཁག་ལྔ་ལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་

ནས་ལས་རྱིམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་བདེ་སྡུག་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། ལག་ལེན་བསྟར་ཟྱིན་པ་དེ་ལྱི་ལྱི་གཞྱིས་ཆགས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་ཡྱི་རོ་སྱིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སོར་དེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཙམ་མྱིན་པར་དོན་ལག་ལེན་ལ་
བབས་པའྱི་གདེང་ཚོད་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་བཟའ་འབྲུའྱི་ཐོབ་ཐང་
སྤྲོད་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་དབྱེ་བ་ཕེད་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ནྱི་ཆེས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཆེད་དུ་བཟའ་འབྲུ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་ནྱི་
གནས་སྟངས་འགྱིག་ཙམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཟ་འབྲུ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་གསལ་པོ་རང་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་

སྟེ་ང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་ (BPL) ནང་ལ་ཟ་འབྲུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་པ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྤྲོད་དགོས་པ་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རང་གྱི་
ཁྱིམས་རང་གཏན་འབེབས་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་གོང་མ་གོང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་སྙན་

གསེང་ཞུས་པ་གཅྱིག་དྲན་གྱི་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག ་ཆ་ཟུར་དུ་དགོས ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་དེ་
ཐབས་འཚོལ་བྱེད་ཅྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཕུལ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་ནང་ལ་ར་བའྱི་བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཞྱིས་ཆགས་གཞན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་

སྟངས་དང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་ཡོང་སབས་གསར་འབྱོར་ཚོར་དེ་ཙམ་གྱི་གཟྱིགས་སོང་མེད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་འདྲ་བྱུང་འདུག སོང་
ཙང་ར་བའྱི་འདྱི་རེད། བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་གསེང་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་བྱུང། བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མའྱི་གོང་
མ་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱི་རང་གྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་སོ་རྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། སབས་དེར་འབེལ་བ་འདྲ་དམྱིགས་བསལ་གང་འདྲ་བྱུང་མྱིན་

གནས་སྟངས་གསལ་པོ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག བྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་
བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་དགོས་པ་ནྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ ༥༩ ཚུན་
ནས་འབྱོར་བའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག ་སོ་སོའ་ི གཞྱིས ་ཁང་ཡྱིན་ཞེས ་བཞུགས་སའྱི་གནས་བབས་གཅྱིག ་

ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོགས་མའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ས་ཆ་ཉོ་ཚོང་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་

བཞྱིན ་པ་རེད ། བར་ལམ་ནས་བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར། བསྡད་ས་སྡོད ་ཁུངས་འདྲ་གང་ཡང་མེད ་པ། གཞྱིས ་ཆགས་ཁུལ་ལ་
བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་ག་དེ་ཏོག་ཙམ་ཁེ་པོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོའ་ི འཚོ་བ་འདྲ་བསེལ་ཞྱིང་གནས་སྡོད་བྱེད་
མཁན་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་སབས་ ༡༤
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པའྱི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་བོད་ནས་ཕེབས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་

བརམས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་པ་འདྱི་བཞེས ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་བཏང་སྟེ། སྦྱིར་ཁུལ་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་པ་ཚོར་
སྡོད་ཁང་གསར་པ་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་སོན་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སབས་

སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་དང་གང་སྐྲུན་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་
ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་སྙན་གསེང་ཞུས་གྲུབ་སོང་དྲན་གྱི་འདུག དཔེར་ན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྲྭ་དེ་ཐོག་མར་ཚུགས་པའྱི་
སབས་སུ་ལོ་གཉྱིས ་རེད། དེ་ནས་གསུམ་ལ་སར་བ་རེད། དེ་ནས་ལྔ་ལ་སར་བ་རེད། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་
སབས་སུ་ལོ་བརྒྱད་ལ་ཡར་སར་གནང་བ་རེད། ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཆ་ཚང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གནང་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་དང་དེ་འབེལ་བའྱི་དཔེར་ན་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ལ་ང་ཚོས་ལག་ཤེས་སོང་བརར་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་

ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ནང་ལ་མར་རྱིམ་བཞྱིན་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་
འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཧ་ལམ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའྱི་བོད་ནས་

ཚུར་ཕེབས་བཞག་པ་ཚོར་གཟྱིགས་སོང་ཆེ་མ་དྲགས་ནའང་ཆུང་ཏན་ཏན་དྲགས་མེད་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་
ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན ་ན་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོང་གབས་ཡོད ་མེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་། ང་ཚོའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་སེལ་ཕྱིར་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་
ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྦེལ་ཀོབ་ལ་ང་ཚོས་ག་སྱིག་གཅྱིག་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཕར་མོན་གོ་ཊ་ལ་ཡང་ག་
སྱིག་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཨུ་ཏར་ཁནཌ་ལའང་གཅྱིག དེ་ཚོ་དེ་རྱིང་འདྱིར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཕེབས་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས་

གཅྱིག་མ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ཡང་གཅྱིག་རག་གྱི་རེད་དྲན་ནས་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་རང་
བཞྱིན་གྱིས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་

ལྟའྱི་གནས་བབ་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དེང་སང་དཔེར་ན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་

གྲྭའྱི་ནང་ནས་ཐོན་ཡོང་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ཕལ་ཆེར་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཞྱིག་སབས་དེ་དུས་བདུན་ཅུ། བརྒྱད་ཅུ། དགུ་བཅུ་གོ་གངས་
ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་ཡོང་མཁན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་གསལ་པོ་དང་ཐག་ཆོད་པོའ་ི སོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལྟར་གཅྱིག་གནང་མ་སོང་བསམ་པ་དང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དྲགས་འདུག་བསམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་
དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དེ་སོ་ཕེ་ནས་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་སྱི་འཐུས་གསུམ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། འདྱིའྱི་འཕོས་
དེ་སང་ས་དྲོའ་ིལས་རྱིམ་ནང་ལ་འཁུར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན།
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