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དཀར་ཆག 
ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ དཔལ་ལྡན་ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིལས་བསམོས་ཐགོ་ས་ིཡོངས་བགྲ་ོགེང་

དང་བཀའ་ཤག་ག་ིལན་འདབེས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། ( ༡ ཕ་ིཚསེ་ ༢༦ ཐུན་གཉསི་པ། ) ( ༡༩ ཕ་ི
ཚསེ་ ༢༦ ཐུན་གསུམ་པ། ) ( ༤༣ ཕ་ིཚསེ་ ༢༦ ཐུན་བཞ་ིཔ། ) ( ༧༥ ཕ་ིཚསེ་ ༢༦ ཐུན་ལྔ་པ། ) 

༡༌༌༌༡༠༤ 

༢ སྐར་རྟགས་ཅན་ག་ིད་ིབ་ཨང་ ༥ པ། ད་ིབ་དསི་ལན། (༡༠༤ ཕ་ིཚསེ་ ༢༧ ཐུན་དང་པ།ོ) ༡༠༤༌༌༌༡༠༦ 

༣ སྐར་རྟགས་ཅན་ག་ིད་ིབ་ཨང་ ༥ པ་དང་འབལེ་བའ་ིའཕསོ་དནོ་ད་ིབ་དསི་ལན་ཁག ༡༠༦༌༌༌༡༡༥ 
༤ ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ག་ིསགི་གཞ་ིབསྐྱར་བཅསོ། བརདོ་པ་གཉསི་པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགེང་། ༡༡༦༌༌༌༡༣༥ 
༥ བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིསགི་གཞ།ི བརོད་པ་གཉསི་པའ་ི

ཐགོ་བགྲ་ོགེང་བཅས། 
༡༣༦༌༌༌༡༣༨ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཤཤེས་རྱིག་གྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོརདེ། གྲུབ་འབྲས་དང་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་བྱས་རསེ་མང་པ་ོའདུག བྱས་ཙང་
ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་འསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། 
 ངའྱི་དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཤོག་ངོས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་དང་དཔར་འགེམས་དེས་ནང་ལ་
འཛནི་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ནང་ཆསོ་དང། རྱིགས་ལམ་སོབ་དབེ་ལ་མཐའ་མའྱི་ཞུ་དག་བྱས་
ཏེ། ཕལ་ཆེར་འགེམས་སེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། བྱས་ཙང་རྱིགས་ལམ་སོབ་དེབ་ད་ེང་ཚོ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་མང་པ་ོཞྱིག་བརམས་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ེཡྱིན་
དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིགས་ལམ་སོབ་དེབ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ད་ེགཙ་ོབོ་ཁུངས་གང་ལ་གཏུགས་པ་དང་། ད་ེཡང་ང་
ཚའོྱི་རྱིགས་ལམ་གྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ནས་གང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་མྱིན། ད་ེབཞྱིན་དཔར་སྐྲུན་དང་
རམོ་སྱིག་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལམ་ཐགོ་ལ་མཁནེ་པ་ཡདོ་མཁན་དང་ཆདེ་ལས་པ་ཡྱིན་མྱིན། ཡང་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
རང་གྱི་ལས་བྱདེ་དང་འབྲལེ་ཡདོ་དག་ེརྒན་རྣམས་ཀྱི་རམོ་སྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེནས་ཤོག་ངོས་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་འཇུག་གྱི་སོར་ལ་རེད། འདྱིའྱི་སོར་ལ་སྱི་ཚོགས་
ཐོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལ་གང་འཚམ་གེང་སོང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གེང་སོང་
མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སོབ་དེབ་འགེམས་སེལ་ཟྱིན་པ་རེད། མ་འངོས་པར་སོབ་དེབ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོ
བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ངསེ་པ་སེས་ཐུབ་པའྱི་གདེང་ཚདོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་ཐོག་འགོ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་དང་རྒྱུས་མངའ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་
རང་ཆུང་བྱྱིས་པའྱི་དུས་ནས་སོབ་སོང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོབ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། དགོན་པ་ཁག་ལ་སོན་འགོ་སོབ་སོང་
སདོ་རྒྱུ་སོགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། སོན་འགོའ་ིདག་ེརྒན་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་ཏ་ེཡྱི་ག་ེཀོག་སྟངས་ས་དག་གསལ་གསུམ་
གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་གེའྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཁུངས་དག་པ་ོཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་དུ་འཇུག་གྱི་རེད། 
སནོ་འགོའ་ིསོབ་སོང་ད་ེགང་ནས་མག་ོའཛུགས་དགོས་པ་རདེ་ཟེར་ན། འཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་ནས་ཡག་པ་ོམ་ཆགས་པ་ཡྱིན་
ན། དཔརེ་ན་ཁང་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྨང་གཞྱི་ད་ེཡག་པ་ོཆགས་དགོས་པ་རདེ། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་ད་ེཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མ་རདེ། 
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ད་ལྟ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་འཇུག་སོབ་དེབ་དེར་ར་ེབ་དང་གདེང་ཚོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད། སོ་སོའ་ིམཐོང་སྣང་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་
སོབ་དེབ་སང་ཚར་བའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོད་མཁན་ཅྱིག་བྱུང་ཐུབ་གྱི་རེད་དམ། ང་རང་ལ་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སབོ་དབེ་ད་ེབརྒྱུད་ནས་ས་ོསོའ་ིམྱི་ཚ་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ག་ོརགོས་ཡོད་མཁན་
ཅྱིག་ཡྱིན་དགོས་པ་རདེ། སོབ་དབེ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེག་རང་རདེ། ད་ེནས་དྱི་བ་གསུམ་པ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ ཤོག་
ངོས་ ༡༢ བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་ཡོན། ལོ་རེར་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་
འབྱམས་པ་ཆེད་སོབ་ཡོན་གངས་ ༡༥ དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་ཆེད་སོབ་ཡོན་གངས་ ༢ བཅས་བསོམས་སོབ་མ་ 
༡༧ ལ་སོབ་ཡོན་བགོ་འགེམས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་འདྱི་དག་ལ་སོབ་ཡོན་སོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ངས་དགོན་སེ་གྲྭ་
ཚང་ཁག་ལའང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་མྱིན། དགོན་ས་ེཁག་ནང་སོབ་སོང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོགནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཤེས་
རྱིག་དང་འདྱི་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་མེད་པ་རེད་དམ། ས་རཱ་ལ་སོབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲྭ་
བཙུན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་གྱི་སོབ་མ་ད་ེདག་གྱི་ནང་གྲྭ་བཙུན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་
ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་ནང་ཆོས་དགེའམ་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ད་ེདག་ཡར་
སེབས་དུས་ཁ་ོཚོས་ག་ར་ེབསབ་བསབ་རེད་དམ། ཡང་ན་སོབ་དེབ་གཏན་འབེབས་ཡོད་དམ་མེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ ཤོག་ངོས་ 
༡༤ ཁ} ཉམ་ཐག་གྱི་སོར་ད་ེརེད། སོབ་ཕྲུག་ནང་དུ་མང་པ་ོཡོད་ཙང་ལས་བསོམས་ནང་སེབས་པ་རེད། ཉམ་ཐག་སོར་ལ་ནམ་
རྒྱུན་བཤད་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས། ཁང་པ་ཐགོ་བརགེས་ཡོད་མཁན་ད་ེཚའོྱི་
ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་ཡོན་རག་བསད་ཡོད་པ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་བསད་ཡོད་མཁན། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལག་ལ་སེར་ག་
གས་བསད་ཡོད་པ་དང་། ཡང་རྒྱུ་མ་བཙོང་མཁན་ལ་དཀལ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་མཁན་དང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་དམ། ཉམ་
ཐག་ཟེར་བ་ད་ེཤེས་རྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་གཏན་ཁེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟརེ་དུས། ཁ་བད་ེཔ་ོ
དང་སབས་ར་ེང་ོཤེས་མཁན་ད་ེའད་ཡང་འདུག འདྱི་ཚ་ོཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་འག་ོམཁན། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པར་ང་ོཤེས་མེད་
མཁན་ད་ེཚ་ོཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་མེད་མཁན་ད་ེའདའང་འདུག མ་འོངས་པར་ཉམ་ཐག་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་ལོགས་ནས་ལྟ་མཁན་ཚོས་
ཀང་འདྱི་ཉམ་ཐག་རེད་བསམ་པ་ཅྱིག་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་གཏན་ཁེལ་བ་ཅྱིག་
དང་། ཡང་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཅྱིག་གྱི་གདངེ་ཚདོ་ཡདོ་དམ་མེད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དངསོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ནས་དགོངས་འཆར་དང་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ཐོག་མར་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀ་ནས་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཞྱིབ་ཚགས་པ།ོ གྲུབ་འབྲས་ད་ེཚ་ོཡང་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སངོ་། ད་ེལ་
ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཚང་མས་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པསོ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་དུས། ཨ་ོད་འགྱིག་
ཡོད་ས་རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱིས་དགའ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང། དའེྱི་རསེ་ལ་རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་འདུག་ཅསེ་བཀའ་གནང་ནས། བྱང་ཨ་
རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་ཀོག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལྟར་གསུངས་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་སོན་བརོད་ད་ེལས་ཆེ་
བ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་ང་
ཚསོ་ངསོ་ལེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་དགོས་དནོ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཨ་རྱིའྱི་བོད་མྱིའྱི་
གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་བར་ལ་སོབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། གཟའ་མཇུག་
སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཚོགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚང་མའྱི་འདདོ་པ་ཁངེས་པ་ཞྱིག་མེད་ནས། 
ད་ེས་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་ཀོག་དེབ་རྣམས་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེས་ཁོང་ཚོར་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལོག་བཀར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ན་ཚ་ལ་ཕན་པའྱི་སྨན་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དགོངས་འཆར་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། འོན་ཀང་ལ་ོ ༢༠ 
རསེ་དང་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ པའྱི་སབས་སུ་ལག་པ་འཆང་བ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ང་ཚསོ་བདོ་མྱིའྱི་
ཤེས་ཡོན་དང་རྱིག་གཞུང། སད་ཡྱིག་དང་བཅས་པ་མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དནོ་དག་མར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚའོྱི་ཤེས་
ཚད་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དའེྱི་གནས་སྟངས་དརེ་ལྟ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱི་ནང་ལ། ང་ཨ་རྱི་ལ་ཏོག་
ཙམ་བསད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་ཉམས་དམའ་བ་ོདང་ས་ོཔོ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ པའྱི་སབས་ལ་གཙ་ོབ་ོསྱིད་སངོ་རདེ། ད་ེནས་ང་རང་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེགལ་ཆནེ་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་བརམས་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོཕར་ཕྱི་ལ་ོཉྱིས་སྟོང་བརྒྱད་དང་དགུ་ཙམ་ནས་མྱི་ཤྱིས་གྷལ་ལ་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་འདུག དེའྱི་རེས་སུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ཙམ་ལས་དམྱིགས་ཡུལ་དེའྱི་སྒང་ལ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་
དང་། མཐའ་མ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ང་སོད་སའྱི་བྱང་ California ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་དོན་གཅོད་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་ཆདེ་མངགས་ཚགོས། དའེྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཀོག་དབེ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་རྱིམ་པས་ས་ེཚན་གསུམ་དུ་བགོས་ནས། སནོ་འག་ོའཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ་ལྔ་པ། ས་ེཚན་གཉྱིས་
པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། ས་ེཚན་གསུམ་པ་ཞེས་སེ་ཚན་གསུམ་དུ་བགོས་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེཚ་ོགསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འགོད་བྱས་ཏེ་རྐང་གྱི་སོམ་གཞྱི་དེ་བཏྱིང་པ་རེད། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་ཚོའྱི་ཁོངས་ནས་
ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དང། བོད་པའྱི་སད་སོབ་ཐུབ་མཁན་དང་། གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བསབས་པའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་བསད་
པ་ད་ེའད་ཚུར་ཕོགས་བསྡུས་བྱས་ཏ་ེཁ་ོརང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་བརམས། མཐའ་མ་དེར་དའེྱི་ཆོག་མཆན་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ད་ེཡོངས་ཁབ་ཀྱི་སྒང་ལ་ར་འཛིན་དང་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་བར་ཕན་ཐོགས་
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ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཤེས་རྱིག་ནས་ཀང་དེར་བདག་སོད་ཞྱིག་ཞུས་ནས། ཕལ་ཆེར་ ༢༠༡༣ ཙམ་ལ་ཨ་རྱི་དོན་
གཅོད་ཡོད་སའྱི་ DC རང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཟོས་བཞག་པ་ད་ེམར་སན་བསྟར་ཞུས། 
དེའྱི་སབས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཤཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་མཆོག་ཕར་ལ་ཕེབས་ཏེ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་བསམ་
འཆར་ཞུ་དགོས་པ་དག་ཞུས། ད་ེནས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཚར་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ། ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་འག་ོསྟངས་འད་
ད་ེལྟར་བྱས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལ་ོ ༢༠ རེས་ལ་བདག་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་སྟ་ེལས་ཀ་དང་པ་ོཞྱིག་བཙུགས་པ་རདེ། དེའྱི་སབས་སུ་
ང་ཚོས་ཀོག་དེབ་གསུམ། སོན་འག་ོདང་པ་ོགཉྱིས་པ། སེ་ཚན་དང་པ་ོདེ། Level one ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེབཏོན་ཡོང་དུས། སེ་
ཚན་གསུམ་པ་ོལས། དང་པ་ོདེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོདེ། དང་པ་ོསད་རྒྱག་སྟངས་སོབ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། གཉྱིས་པ་དསེ་ཀོག་ཤེས་པ་
དང་གསུམ་པས་འབྲྱི་སྟངས་བསབ་རྒྱུ། བྱས་ཙང་ད་ེགསུམ་མ་གཏགོས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བཀའ་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་རེས་མ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་བའྱི་ར་ེབ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཀང་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་གཅྱིག་ལ་ཚོགས་ཐེངས་ ༤༦ 
ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚདོ་ ༤༦ དང་། དའེྱི་ནང་ལ་ཟློས་གར་བསབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཨ་རྱི་ཁ་ོརང་གྱི་ལབ་སལོ་ལ་ཨ་རྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེ Melting pot གཞུ་སྣདོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཟེར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཐོག་སོ་སོའ་ིརྱིག་གཞུང་ད་ེཕར་ལ་ཞུར་འགོ་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཇྱིའུ་མྱི་རྱིགས་དང་
གཅྱིག རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དང་གཉྱིས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཉར་ཚགས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་
པ་ད་ེབོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་རེད། ༸སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཡང་
ཡང་གནང་བ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རམས་འདེགས་བྱས་པ་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚསོ་ད་ལྟ་དེར་ཉར་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེརེད། བྱས་ཙང་དང་པ་ོདརེ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གྱི་བོད་ཕྲུག་ད་ེཚོར་བོད་སད་ཡག་པ་ོབཤད་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སནོ་ལ་བརྡ་སདོ་ད་ེཚ་ོཕར་བཞགཤསད་ཆ་བཤད་སྟངས་རང་བསབ་ཨ་ེཐུབ་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། སད་ཆ་བཤད་སྟངས་དེར་ཐུག་ཡོང་དུས། ད་ེཇྱི་ལྟར་བསབ་ཀྱི་རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེརེད། དེའྱི་སབས་ལ་ངས་ཅྱི་ཤེས་
ཀྱི་མེད་ཀང་སད་ཡྱིག་བསབ་ཤེས་མཁན་གྱི་མཁས་པ་ད་ེཚོས། ཨ་རྱི་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ Professor Krishna 
Kumar ཁོང་ཚོས་དང་པ་ོསད་ཡྱིག་བསབ་པའྱི་སབས་སུ་བརྡ་སོད་ཀྱི་སོར་གྱི་ཉག་གེ་ཉོག་གེ་དེ་ཚོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཟརེ། ཕྲུ་གུས་སད་རང་རྒྱག་ཐུབ་པ་དང་སད་ཆ་རང་ག་ོབརྡ་སད་ཐུབ་པ། སད་ཆ་ཉན་ཐུབ་པ་ད་ེཤེས་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་སནོ་མ་
འག་ོསྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཁངོ་ཚསོ་ཀགོ་དབེ་དའེྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ད་ེབཟ་ོཡངོ་དུས། དབེ་གསུམ་པ་ོདའེྱི་
ནང་ལ་ཤོག་བུ་ ༦༠༩ ཡོད་པ་རེད། ཤོག་བུ་ ༦༠༩ ནང་ལ་བརྡ་སོད་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་ད་ལྟ་ང་ཇ་བཏུང་གྱི་ཡོད་
ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོདང་། ང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེཚོ་ཤོག་བུ་ ༩ ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྡ་སོད་དང་མཐུན་ནས་འགྱིག་བསད་པ་དེ་
ཤོག་བུ་ ༦༠༠ ཐམས་པ་ཡོད་རེད། ད་བརྒྱ་ཆར་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀ་མ་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་ ༩༨་༥ འགྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་འགྱིག་པ་དརེ་ལབ་མཁན་སུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལ་ོ ༢༠ ནང་ལ་ཅྱི་གང་
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མ་བྱས་ཀང་གསུང་མཁན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ཆ་བྱེད་ཡོང་དུས། མ་གཞྱི་ག་ཚོད་བྱས་ནའང་ད་ེཚོད་ཀྱིས་སོན་བརོད་
དང་སད་ཆ་བཤད་མཁན་མང་བ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་
འཛིན་བསད་ཡོད། མ་གཞྱི་ང་ཚ་ོལས་བྱེད་པ་ཚོས་ཀང་དེའྱི་སོར་ལ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་གེང་སོང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱས་པ་བྱུང་
སོང། བྱུང་ཙང་ང་ཚོས་ཚང་མ་ཕོགས་བསྱིགས་བྱས་ཏ་ེདེབ་གཟུགས་འདྱི་ཡྱིན། ཉར་བསད་ཡོད། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་བསམ་འཆར་
མང་པ་ོཞྱིག་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག བསམ་འཆར་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་རེད། ང་ཚོར་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་གྱི་རེད། ང་
ཚོའྱི་རོམ་སྱིག་པ་འདྱི་ཚ་ོམཁས་པའྱི་དབང་པ་ོད་ེའད་མ་རེད། འགའ་ཞྱིག་ཡག་པ་ོཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་
མཁས་པ་མ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་ད་ེཚ་ོཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དང་པ་ོད་ེཡྱིན་དུས། ཏན་ཏན་ནོར་
འཁྲུལ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་རྒྱ་མྱི་ལས་
སྡུག་པ་འདུག་དང་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་མེད་པ་བཟ་ོམཁན་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའད་དོན་གྱི་འདུག འགའ་ཤས་ནྱི་མྱི་སུ་ཡྱིན་ཧ་ཡང་ག་ོཡྱི་
མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚསོ་སྣང་བ་བཏང་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་ལས་བྱདེ་སྟངས་སྡུག་པ་འདུག་ཅསེ་
ལབ་ཡོང་དུས། ད་ེངོས་ལེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། ངས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཁུར་
བསད་ཡོད་པ་རདེ། འགྱིག་གྱི་མེད་ན་ང་རང་རེད། རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་ཡོད་ན། ང་ད་ལྟ་དགོངས་པ་ཞུས་ནའང་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན། 
དཔརེ་ན། སནོ་མ་ཁྱི་ཟུར་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུང་པ་རདེ་ཟེར། ཝཱར་ཎཱ་སྱིར་བཞུགས་པའྱི་སབས་སུ་ཟླ་
བ་མང་པའོ་ིརྱིང་དགོངས་ཤོག་སྦ་ཁུག་ནང་ལ་ཕར་ཚུར་ཁེར་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ་ཟེར། དངོས་གནས་ང་རང་
གྱི་སེམས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ངས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཡང་
བཟོད་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་རེད། མ་འོངས་མྱི་རྱིགས་ས་བརན་ཐོག་ལ་འགན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འགན་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཁོག་གྱི་རེད་དན་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཚང་མ་ལ་འགན་འཁུར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་
རྦད་ཐག་བྱེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་ནས་འབད་བརོན་ཞྱིག་བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་
མོལ་ད་ེའད་མ་གནང་རོགས་གནང། ངས་མ་གནང་ཞུ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཀང། གལ་ཏ་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཡོད་པ་བྱས་
ཏ་ེགནང་རོགས། དཔེར་ན། ཤོག་བུ་གངས་ ༦༠༩ ནང་ནས་ ༩ མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མཚན་ཉྱིད་ཞྱིག་རོད་པ་ཡྱིན་ན་
འགེལ་བཤད་གང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སད་ཡྱིག་བསབ་དུས་དང་པ་ོསྱིར་བཏང་བཤད་
སལོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བརྡ་སོད་དེར་ངསེ་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང། ང་ཚོས་ད་ེའགྱིག་བསད་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེཡང་དཔེར་ན་དང་པ་ོཁོང་ཚོས་བསྱིགས་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཕྲུ་གུའྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཚགོས་ཐངེས་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་ཁངོ་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་ཕར་ལའང་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོབསབ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་
ཚསོ་ད་ེཚ་ོཤེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཟྱིན་བྲྱིས་བརྒྱབ་སྟ་ེབཏང་ཡོང་དུས། ང་ཚསོ་དརེ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ཤོག་བུ་ ༩ ཞྱིག་
སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབེ་དའེྱི་
སྒང་ལ་གསལ་བསགས་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བལྟ་ཡོང་དུས། ངས་ད་རྒྱར་མང་པ་ོབལྟ་
ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ད་རྒྱ་ལྟ་མཁན་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དེབ་ད་ེཀོག་མྱི་འདུག་ཟེར། 
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གཅྱིག་གྱིས་འུར་སོག་བྱས་ཏ་ེགཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བཤད་པ་ད་ེད་ེག་རང་རདེ་ཅེས་ཅྱི་སྡུག་གང་ངན་བཤད་རྒྱུ་ད་ེབོད་པའྱི་གཤྱིས་
ཀ་ལ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འུར་སོག་དབང་གྱིས་བཤད་བསད་པ་མང་བ་འདུག་ཟེར་ནས། ཁོང་ཚོས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་
བྱས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ེདུས་ནས་ཚོད་ལྟ་ཡྱིན། བསམ་འཆར་བཏང་རོགས་གྱིས། གཉྱིས་
པ་ད་ེང་ཚོས་སད་ཡྱིག་བསབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞག་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཐབས་ལམ་འདྱི་འད་
ཞྱིག་མཐོང་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འདྱི་ག་རང་འག་ོགྱི་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་ནའང་རྱིས་
མེད་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ས་ེཚན་དང་པ་ོདསེ་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེསད་རྒྱག་རྒྱུ་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་བར་དུ་ནརོ་
འཁྲུལ་ད་ེཚ་ོབྱུང་བ་རདེ། ས་ེཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེའཛནི་གྲྭ་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་ལྔ་པ་ད་ེརདེ། ཉ་ེཆར་རང་ང་ཚསོ་ད་ཚགིས་ཀྱི་སྒང་ལ་རྡ་
ཤོད་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དབུ་འབྱེད་ཞུས་པ་རེད། དེའྱི་སབས་དེར་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོལབ་ཡོད། ད་ོསྣང་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ཚོའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་བརྡ་སོད་རང་དང་མཐུན་པ་བྱས་ཏ་ེའག་ོབཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརྡ་སོད་དང་མ་མཐུན་པ་ད་ེ
འད་གང་ཡང་མེད། ཅེས་རྒྱུ་མཚན་དང་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྡོག་རྡོག་ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་ད་ཚིགས་ནང་ལ་བཤད་པ་
ད་ེཚ་ོམྱི་ནྱི་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ལོག་བཀར་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ེའད་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་ཤོག་བུ་
གངས་ ༦༠༠ ད་ེལ་ཡང་ཁ་ོརང་ཁ་ོརང་ལའང་ཆེས་མཐོང་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་མ་འགྱིག་པ་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་
ཚུར་ཟུར་འདོན་བྱས་ནས་འདྱི་ལྟར་གསུང་ཡོང་བ་དང་། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་ད་ོསྣང་ར་བ་ནས་མེད་
པར་སོན་བརོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནང་ལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཕྱི་ལོགས་ལ་བསད་ནས་སད་ཅྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཞྱིག་
ཀང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལྟ་བུ་ད་ེཚ་ོང་ཚརོ་གསུང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ཚརོ་བ་ོཕམ་འདུག དཔརེ་
ན། ད་ཚགིས་ནང་ལ་འདྱི་འད་དནོ་པའྱི་རནེ་བྱས་ཏ་ེཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚསོ་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱིར་ལག་པ་མ་འཇུ། 
དཔརེ་ན་བཙན་བྱལོ་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སབོ་དབེ་བཟ་ོརྒྱུ་དརེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཨ་རྱི་
ནང་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྦེལ་ཇམ་དང་། ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཚ་ོཞུས་པ་ད་ེང་ཚོར་དངོས་སུ་
འགན་བསྐུར་བཞག་པ་ཅྱི་ཡང་མ་རདེ། ད་ེཚརོ་ང་ཚོས་ལག་པ་མ་འཇུས་ན། ལ་ོ ༢༠ གོང་ལ་སུས་ཀང་ལག་པ་འཇུས་ཡདོ་པ་མ་
རེད་ཟེར། ད་ེའད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ནས་དོན་དམ་གྱི་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོས་ཚུར་ངོས་ལེན་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། ལེགས་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་ཚོས་བཤད་སོད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་
ནང་ནས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཕྱི་ལོགས་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུག་ཁྱི་ད་ེའདའང་ཡྱིན་སྱིད། ང་ཚ་ོམཐུན་སྱིལ་ཡོད་པ་ད་ེམེད་པར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
བཤད་པ་ད་ེའད་ཡང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་ད་ེའད་ལབ་རྒྱུ་བྱུང་། བྱས་ཙང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་འདྱི་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་ལ་ངོས་ལེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེའགེལ་བཤད་ཞུས་པ་
བཞྱིན་རདེ། 
 གཉྱིས་པ་དེར་དཔེར་ན་བང་ཆེན་ཚགས་པར་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེར་
བསགས་བརོད་གནང་འདུག གཞན་མང་པ་ོའདུག་ཀང་ངས་ད་ེཚོ་ང་ོཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
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གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་དེར་གང་གསུངས་འདུག་ཞུས་ན། འཆྱི་ཁར་སེབས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི། ཉམ་ཆག་ཅྱིང་
དབུགས་འགག་ལ་ཉ་ེབའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་སོང་ཡང། ༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་སོགས་བ་ཆནེ་སསེ་ཆེན་ཁག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་
དང་། སྒེར་ས་ོསོས་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་ལས་གཞུང་གྱིས་རྐང་བཙུགས་ཏ་ེའཆར་འགོད་གནང་བ་དཀོན་པ་ོཡྱིན་པས། ད་ལམ་
བཙན་བྱོལ་ནང་གཞུང་འབྲལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཡྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་འད་བརམས་པ་དེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་
སོར་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག ད་ེནས་ཐུགས་ར་ེཆེ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ལས་འཆར་འདྱི་འད་བརམས་
པའྱི་བསམ་བ་ོའཁོར་བ། ལས་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་པ། ལས་བྱེད་པའྱི་འབད་བརོན་སོགས་གང་ལ་བསམས་ཀང་ལྟོས་ས་ལྟོས་
ཕོགས་ཀྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག བྱས་ཙང་འདྱི་འད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སད་ཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Objectively ཐོག་ནས་དང་དང་བདེན་གྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པ་རདེ་ལ། མོས་མཐུན་ཡང་ལོས་ཞུ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ར་བའྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གཅྱིག་ནས་ཚོད་ལྟ་རེད། སང་གནངས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ནས་བྱས་
ཏ།ེ བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཚ་ོདང་མཉམ་ཕར་བསར་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་འགན་འཛིན་དརེ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་སབས་སུ་ཡང་ཁ་ོརང་ཚརོ་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱི་ཚའོྱི་གས་ད་ེཐུགས་
འདོད་དུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བསབ་མཚམས་འཇོག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། འདྱི་ད་ལྟ་ཚོད་ལྟ་རེད། གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་
བཙུགས་ཡོད་མེད་ཀང་གང་ཤེས། ད་ེམྱིན་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བརྡ་སོད་དང་མྱི་མཐུན་པ་ར་བ་ནས་
མེད། ད་ེཇྱི་བཞྱིན་འཛནི་གྲྭ་དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་ཚསོ་འབྲྱི་ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་གྱི་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀར་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེབོད་སད་རྒྱག་ཐུབ་ཙམ་དང་། ད་ེནས་བྱུང་ན་དཔ་ེཆ་བཀགས་ཤེས་པ་
དང། ཞལ་འདོན་སོར་ཤེས་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་
སྒང་ལ་མཁས་པ་འབྱུང་བའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་གཅྱིག་དགོངས་པར་གཇགས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་གྱི་སརོ་བཀའ་གནང་རྒྱུར། ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཏང་བའྱི་སབས་སུ་སབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་མེད་ན། བཏང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེབདནེ་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་དོན་གང་རེད་ཅེས་ཞ་ེན། སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་
དགོས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བཀག་འདམོས་བྱས་པ་མ་རེད་ཀང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོབ་སོང་བྱ་རུ་འག་ོདུས། གཞྱི་འཇོག་སའྱི་
ལག་འཁེར་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་མྱི་མང་པ་ོབཏང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེ
ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་སྒང་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་སོབ་ཡོན་དེ་ལ་ TSP དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
Tibetan Scholarship Programe ཟེར་གྱི་རེད། དེའྱི་ཁོངས་སུ་འག་ོམཁན་ཚོར་ཨ་རྱི་གཞུང་རང་ནས་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་རོགས་པ་བྱས་ནས་ད་ེས་ཡང་སོབ་སོང་ལ་ཕར་འག་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཚུར་ཡོང་བ་ད་ེའདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་
པའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དཀའ་ངལ་སད་པ་ཞྱིག་མ་རེད་ཀང། གནས་ཡུལ་གཞུང་རང་གྱི་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་སོར་ད་ེཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྱིག་ལམ་
སོབ་དེབ་ཀྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། རྱིག་ལམ་སོབ་དེབ་སོར་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ས་མའྱི་སབས་ལ་སན་གསང་ཞུས་
པ་རེད། ར་བའྱི་རྱིག་ལམ་སོབ་དེབ་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་གཙོ་བོ་འགན་བཞེས་མཁན་ད་ེསྱི་ཟུར་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་རོང་པ་ོབོ་བཟང་སན་གགས་མཆོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གྱི་མཚན་ད་ེདམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
བགྱིས། ཁོང་གྱིས་ཕག་རོགས་གཙ་ོབོ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིག་ལམ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་
གཞྱི་གང་དང་གང་ལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡང་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་
ཚསོ་རེས་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསནོ་འག་ོནས་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོད་ེག་རང་རདེ། 
ང་ཚོས་ཀང་སོན་འག་ོནས་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་གྱི་ཡོད། གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མའྱི་སོབ་གྲྭ་
ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཤུགས་སྣོན་དགོས་ས་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་གཞྱི་རྐང་དེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཚུགས་རོགས་
བྱས་ན། ད་ེནས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཁུར་པ་ོག་ཚོད་ཀྱིས་ཁོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་ཤུགས་རྒྱབ་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་
ཕྱིན་སོང། དག་ེརྒན་ཟབ་སོང་ནས་གཙསོ་པའྱི་བྱྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེམཛདོ་ཀྱི་གནས་
སྟངས། དེབ་ཀོག་རྒྱུ་དང་། དཔར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ནས་མཚོན་པའྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག འདྱིར་ཞུས་བསད་ན་དུས་ཚོད་འགོར་ས་རེད་མ་
གཏོགས། ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ས་རཱ་ལ་ཕྲུ་གུ་བཅུ་བདུན་ལ་སོབ་ཡོན་སད་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོསུ་རདེ། ད་ལྟ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཞེས་དྱིས་འདུག ད་ེ
ཚ་ོད་ལྟ་སོབ་སོང་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེལོ་ར་ེརེའྱི་ནང་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཁོང་ཚོའྱི་སོབ་
སོང་གྱི་ཚད་འད་ད་ེལོ་བཞྱི་དང་ལྔ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག བྱས་ཙང་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ད་ེཕུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་ཚད་ངེས་ཏན་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་ཕལ་ཆེར་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་སད་དང་
སདོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དའེྱི་སྒང་དརེ་ནརོ་བུ་གྱིང་གར་མཐ་ོརྱིམ་གྱི་སོབ་ཡནོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ད་ལྟ་སོབ་ཡནོ་བཅུ་བཅུ་འབུལ་
བཞྱིན་ཡོད། ཉེ་ཆར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ཕར་ལའང་ད་ེལྟ་བུའྱི་སོབ་ཡོན་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ད་ེགསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སངོ་གྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་
ནས་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བདོ་པའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱ་དགསོ་ཡོད་ཀང་བྱ་འཆར་
ཡོད། ང་ཚོས་འབུལ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཉ་ེཆར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའཛིན་སོང་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་
ལྷག་བསད་ཡདོ། 
 ད་ེནས་ལྟ་གྲུབ་སབོ་དཔནོ་གསུང་པ་དའེྱི་སརོ་ལ་ང་ཚརོ་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཀང་འདུག དའེྱི་སབས་སུ་བཀའ་
མོལ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་མ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེལ་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་
ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་ཕྲ་ད་ེརེས་མ་ང་ཚ་ོསར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དེའྱི་སབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་པའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གངས་ ༣༧ ཡོད། བར་ལམ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཡན་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་
བཏང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་བྱས་ཡོད། བོད་སབོ་འཛིན་སོང་ཚགོས་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདའྱི་ས་མྱིག་ཁ་ོརང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེ
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ཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ནར་གཏངོ་བྱས་ཏ་ེདག་ེརྒན་བས་ོགཞག་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གངས་ ༣༧ 
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཉམ་ཐག་གྱི་སོར་དེར་ད་ལྟ་ཡྱིད་ཆེས་འཕེལ་བ་ཡོད་དམ་གསུངས་པ་དེ། ཉམ་ཐག་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡོང་བསད་པ་ད་ེལ་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་དང་ཉམ་ཐག་ཅེས་
གཉྱིས་ཡོད་པ་རདེ། ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམ་ཐག་ད་ེས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་ཞུས་ནས་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚསོ་འསོ་
འཚམ་གྱིས་སོབ་ཡོན་དང་དེ་ཚོར་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་ཞེས་ཉམ་ཐག་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དའེྱི་གས་ལ་ཐ་ོགཞུང་ཡར་ཕུལ་བ་དང་མཉམ་དུ་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
ནས། འདྱི་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་དགོས་འདུག་ཟརེ་དུས་ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་རང་། རྦད་ད་ེབརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཆག་ཡང་གྱི་ཐགོ་
ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེལྟར་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ད་ེནས་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་
ཐད་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་ཐད་ནས་ཀང་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། ཚོགས་ཆུང་ཁ་ོརང་གྱི་ལས་དོན་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་
ཐད་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་འདུག ང་ཚོར་
གཞན་རེན་གྱི་བསམ་པ་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་གནས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རང་གྱིས་གཟྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོར་ཡང་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གྱི་འདུག གོ་ཐོས་ལའང་འགའ་ཤས་རྦད་ད་ེམ་ོཊ་
དང་སྦག་སྦག་བཏང་ནས་སོབ་ཡོན་ལེན་དུ་བསེབས་སོང་ཞེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་གས་སོན་ཆ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་རེད། ད་ེལ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་དང་། ཉམ་ཐག་གྱི་ལས་འགུལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཞྱིབ་ཚགས་སུ་བཏང་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་
ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ལན་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གནང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་མང་པ་ོབརངས་དུས། ངའྱི་ལག་པ་སནོ་ལ་བརངས་
པ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཚགོས་གཙསོ་བལྟ་དུས་མཐངོ་མ་སངོ། རསེ་ལ་ག་ོསབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྒང་ལ་བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་
བསམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
 དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཀོག་དེབ་དང་སོབ་དེབ། ད་ེབཞྱིན། སད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་
ཐགོ་ནས་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་ཕབ་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་
ཁ་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་གང་ཙམ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། ད་བར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་ནས་སོབ་དེབ་དང་ཀོག་
དེབ་ཕར་བསྒྱུར་ཚར་བ་དེ་དག་ད་ཐོག་ཏུ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེབ་ཅྱིག་ཕར་ཚུར་
བསྐུར་དགོས་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། གལ་སྱིད་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཕབ་ལེན་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཐུག་ལ་
བེད་སདོ་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་ལས་བསམོས་ནང་ལ་འཁདོ་འདུག སྱིར་ས་ོས་ོཡྱིན་ན་ད་ོསྣང་ཡོད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་
ཀོག་དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིག་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་དང་གསར་རོམ། ལྷག་པར་དུ་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་རྱིགས་མང་པ་ོའདུག ད་ེདག་ཡག་པ་ོའདུག་
ལབ་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསོམས་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཁོད་འདུག ད་ེདག་
ཚང་མ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ལྟ་ས་ོསོས་ད་ེལ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏ་ེབོད་ནང་ལ་བལྟ་བ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་སོབ་དེབ་ཧ་ལམ་ང་
ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་དཔར་སྐྲུན་གནང་བ་ཉུང་ཉུང་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་མཐོང་མ་སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་སོ་
སོས་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེལ་ད་དུང་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཙམ་
མྱིན་པར་འབྲྱིང་རྱིམ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སབོ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་དང་མཉམ་པའྱི་ཀོག་དབེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། 
 གསུམ་པ་དེར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཤོག་ངོས་བཞྱི་པ་དེའྱི་སོར་སྒང་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་
མཇུག་སོབ་དེབ་ཀྱི་སོར་ལ་རེད། སྱིར་བཏང་སོ་ས་ོཡྱིན་ན་ནམ་རྒྱུན་ཡྱི་གེའྱི་དག་ཆའྱི་སྒང་ལ་སད་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དག་
ཆ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱི་གེ་དག་
ཆའྱི་ཐོག་ལ་སད་བརྒྱབ་ནས་བསད་འདུག ཟེར་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོསོས་སད་ཆ་ད་ེདག་ཧ་
མ་ག་ོབ་དང་གནད་འགག་མ་ཤེས་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཁངོ་ཚརོ་ཡང་ལབ་པ་ཡྱིན། ཡྱི་གེའྱི་དག་ཆ་ཧ་
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ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། མ་རདེ་ཅསེ་པའྱི་ཚགི་ད་ེལ་གལ་སྱིད་མ་ད་ེཆད་པ་ཡྱིན་ན་རདེ་ཅེས་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ལྡགོ་ཕོགས་ཀྱི་བསྟན་
དནོ་ད་ེཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དག་ཆ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ད་ེགལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོསད་ཤེས་དགོས་པ་རདེ། བརྡ་སདོ་ཀྱི་འག་ོསྟངས་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་སད་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོདང་པ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་འབྱོར་ཏེ། ཨྱིན་ཇྱི་སངས་དུས་བྱ་
ཚིག་དང་མྱིང་ཚིག་གཉྱིས་གཅྱིག་པུ་སངས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརང་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད། དེས་བརྡ་གང་ཙམ་ཞྱིག་
འཕྲདོ་ཀྱི་འདུག དརེ་བརནེ་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་
ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མ་རེད། སྱིར་དེའྱི་ཐོག་ལ་གུ་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
དང་པ་ོརོམ་སྱིག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་ཚོ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞུ་དག་དང་། མཐའ་མའྱི་ཆོག་མཆན་གཏན་
འབེབས་བྱེད་མཁན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། བསམ་བ་ོམང་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ལབ་ན་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱི་ནའང་ངའྱི་བསམ་བོར་མ་འོངས་པར་ས་གནས་རང་གྱིས་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་
དང་། ད་ེའདའྱི་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཙལ་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ཀང་དཔར་
སྐྲུན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆསེ་མཐོའ་ིཤེས་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚད་འཛནི་དང་ངོས་འཛནི་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལ་ོརྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་དུའང་གནས་ཀྱི་རེད། ད་ེདཀའ་ངལ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་
འདུག ངས་སད་ཆ་འདྱི་ལྟར་བཤད་ཡོང་དུས། ཡྱིག་ནོར་ད་ེདག་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྡ་དག་ད་ེའད་དགོས་པ་མ་རེད་ཟེར་
བའྱི་ག་ོབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། བོད་པའྱི་ཤེས་ཡནོ་རྱིག་གནས་ཤྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་བལྟས་ན། འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ས་
གནས་འགན་འཁུར་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བལྟ་བ་ཡྱིན་ན། ལམ་ཁ་གཞན་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དང་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད། སྒང་ནས་གསུང་མཁན་ད་ེཚ་ོསབས་གནས་དགེ་འདུན་པ་རེད། སོ་ས་ོཕྲུ་གུའྱི་ཨ་ཕ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངསོ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལ་སབོ་གས་ོལམ་སྟོན་གང་འད་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་དང་། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོསོ་སོས་དངོས་སུ་མཐོང་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་བོད་ཡྱིག་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལའང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། 
དའེྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། ཡུ་རབོ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ནང་ཕྱིན་ཏ་ེགཟའ་ཉྱི་མའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའདུག་ཐབས་ཤེས་འད་མྱིན་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་
ལ་གངེ་སོང་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡང་ཉ་ེཆར་སྱི་ཚགོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གེང་སོང་ཆེན་པ་ོབྱུང་
སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་འཆར་དང་དགངོས་པ་ད་ེལྟར་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེད་ལྟ་ཤོག་ངོས་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར། སུད་སྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་རོགས་དངུལ་འགན་
འཛནི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དབེ་བརྙན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་སབོ་ཁྱིད་བཟ་ོའགོད་ལས་དོན་ཆ་ཚང་མཇུག་
སོང་ཞུས་ཟྱིན། འདྱི་ངའྱི་སད་ཆ་ག་ོསྟངས་ལྟར་ན། སུད་སྱི་རང་གྱི་ས་གནས་ནས་སད་ཆ་ག་ོསྟངས་བྱས་ན། ཁོང་ཚོའྱི་སུད་སྱིའྱི་
ནང་ལ་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཧ་ལམ་ ༡༦ དང་ ༡༧ ཞྱིག་ཡོད་ས་རདེ། ཁོང་ཚའོྱི་དག་ེསོབ་ཡངོས་འཛམོས་ཏ་ེགཏན་འབེབས་
དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པའྱི་དེབ་ད་ེཤེས་རྱིག་གྱིས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་ཚུར་བཏང་བ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁོང་ཚོས་དང་པོ་
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གཏན་འབེབས་བྱདེ་དུས་དབུ་ཅན་ཐོག་ལ་རདེ་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་གཅྱིག་དང་འབྲལེ་ཡོད་ཀྱི་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་
སོང་། སོབ་དབེ་ད་ེཕར་བསབེས་དུས་དབུ་མདེ་རདེ་གསུང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་
མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། ད་ེཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་བཞྱི་པ་ད་ེལས་བསོམས་ཁག་ནང་ Bengaluru མན་གྷ་ལམ་དུ་སོང་བརྡར་ཞྱིག་ནམ་རྒྱུན་ཐོན་བསད་ཀྱི་འདུག 
ད་ེཡང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་འདུག ཤེས་རྱིག་གྱི་ནང་དུའང་འདུག ད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
སོང་བརྡར་འདྱི་ Bengaluru རང་ལ་འཛུགས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ། སྱིར་བཏང་ Bengaluru ཡྱིན་ན་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་
དང་འག་ོསོང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གོང་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པ་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ལྷ་ོཕོགས་སོགས་ས་གནས་གཞན་རྣམས་ལ་
འཛུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རེན་གང་ཡྱིན་ནམ། ད་ེང་རང་གྱི་དོགས་པ་རང་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྐྲ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ཕན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་འདུག དེ་ས་གནས་གཞན་ལ་
འཛུགས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡདོ་དམ། ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་བྱས། 
 ཤོག་ངོས་ ༡༡ གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཨང་ལྔ་པ་ད་ེལ་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་འཛིན་རྱིམ་སོ་སོའ་ིསོབ་
ཕྲུག་ཁོད་བོད་ཡྱིག་འབྲྱི་རོམ་འགན་བསྡུར་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཏེ། རོམ་ཡྱིག་ཕུལ་བྱུང་གསུམ་ལ་བྱ་དགའ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥༠༠ ར་ེཞེས་
འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་སྒང་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་བསོམས་ལ་བལྟ་དུས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་
ཟབ་སོང་རེད་འདུག ང་ཚ་ོསོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེལྟར་གེང་སོང་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་
ཡོད་དུས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་གནང་མཁན་ད་ེདག་གྱི་གནས་ཚད་ད་ེགང་འད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མང་པ་ོཤཤེས་ཀྱི་མེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་མང་ཆ་ེབ་ཟབ་སོང་རང་རེད་འདུག ད་ེདག་གྱི་དངུལ་ད་ེཡང་ཨང་
གངས་སྟེང་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་ས་རེད། ད་ེཡང་ཟབ་སོང་ར་ེར་ེལ་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་སོང་
མྱིན། ད་ེལ་ཤེས་རྱིག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་མྱིས་གཏེར་མཛོད་ 
human resource ཟབ་སངོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གནང་ས་ད་ེལ་ཟབ་སངོ་སདོ་མཁན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགསོ་པ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་ད་ེརག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
 འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཤུགས་ཆ་ེརུ་བཏང་དགསོ་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་འཛནི་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་
ཨང་དང་པ་ོལ་སྒོར་ ༡༥༠༠ ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱི་ཙམ་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་དུས་ཚདོ་གཏངོ་གྱི་རདེ་དམ། ད་ེལ་པད་ཤག་མང་པ་ོ
དཔརེ་ན་ཁྱི་ ༥ དང་ ༦ ད་ེམྱིན་འབུམ་ད་ེའད་སོད་དགསོ་པ་རདེ། ཧ་ལམ་ཁ་ོརང་གྱི་མྱི་ཚ་ེལ་གང་ཙམ་ཕན་ཐགོས་པ་དང་འགྱུར་
བ་འག་ོརྒྱུ། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་རདེ། ར་ེར་ེབྱས་ནས་ད་ེའད་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ེ
ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེའདྱིའྱི་འོག་གྱི་ཨང་གངས་དྲུག་པ་ཡྱིག་གཟུགས་འགན་བསྡུར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིག་གཟུགས་འགན་
བསྡུར་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་དབུ་མེད་ཡྱིག་གཟུགས་དང་འབྲེལ་ཏེ།  སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ད་ལྟ་དབུ་མེད་ཡྱིག་
གཟུགས་སྒང་ལ་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། རོམ་ཡྱིག་ད་ེའདའྱི་ནང་དུའང་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་འདུག འཛིན་རྱིམ་དང་པ་ོནས་



13 
 

དྲུག་པའྱི་བར་ལ་ཡྱིག་གཟུགས་རང་པ་སངས་ཏེ་དཀའ་ལས་ཤཤུགས་ཆེན་པ་ོརྒྱག་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དབུ་མེད་ཐོག་ནས་ད་
ལྟའྱི་དུས་ཚོད་དེར་ང་ཚོའྱི་དེབ་ཚང་མ་དབུ་ཅན་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གོག་ཀད་ནང་གྱི་ལས་ཀ་ཚང་མ་དབུ་ཅན་ཐོག་
ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ནམ་རྒྱུན་འགོ་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། དེ་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་
བསྒྱུར་བཅསོ་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
 མཐའ་མ་དེར་སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ Srinagar གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༧ ཞྱིག་ལ་འཚོ་སྣོན་སྒོར་ ༥༠༠ 
ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་སྱིར་བཏང་ Srinagar གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཤེས་རྱིག་གྱི་འོག་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་སྟངས་འཛིན་ཡོད་པ་
དང་། ལས་བསོམས་ད་ེའད་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ཕར་སྟངས་འཛིན་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱེད་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཕྲུ་གུ་དེས་མྱི་ཚ་ེརང་ལ་ཁད་པར་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
འག་ོཡྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་སོབ་གྲྭ་ཚུར་བརྱི་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་བཞེས་དགོས་འདུག ད་ེའདའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བྱདེ་དགོས་འདུག གང་ལགས་ཟརེ་ན་ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་བདོ་
གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོབ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སར་སོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་ལ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་སབས་རེར་ 
༦༠ ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་དག་ེརྒན་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་དགོས་པ་རདེ། དེའྱི་སབས་ལ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེའད་ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དག་ེརྒན་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༤༠ ལ་འཁྱིད་དགོས་དུས། 
ད་ེཡང་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འག་ོནས་ཕྲུ་གུ་ ༢༠ ལ་དགེ་རྒན་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
བལྟས་ན་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་འདུག་ཅེས་སེམས་འཚབ་དང་བཟང་ཕོགས་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༠ ད་ེ
ལ་དག་ེརྒན་གྱི་དུས་ཚདོ་ཡག་པ་ོབཏང་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་
གངས་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོབ་ཕྲུག་ཡར་རྒྱས་བཏང་རྒྱུ་ད་ེརེད། གལ་སྱིད་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེཁག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་
ར་ེརེར་ཕྲུ་གུ་བསྟེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དག་ེརྒན་ར་ེརེའྱི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུར་རོགས་རམ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་གནས་འབབ་
འགའ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་སྱིད་འགྱུར་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའགོ་བསད་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁ་
ཤས་ལ་ང་ཚསོ་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཉར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདའྱི་
ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོརང་ལ་གནོད་སོན་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྱིད་བྱུས་དང་བཅས་པ་བགོ་གེང་གནང་དགོས་
འདུག 
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 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེདང་མཉམ་དུ་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་
འདེབས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དྱི་བ་བཅུ་པ་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོར་ལ་
གསུངས་གནང་སོང། འདྱིའྱི་སབས་སུ་ང་རང་གྱི་ག་ོནོར་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་གཙ་ོབ་ོཕྲུ་གུ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརེད། 
ད་ེའདའྱི་ཚགི་གཅྱིག་ཐོན་སོང། ད་ེག་ོབའྱི་སབས་སུ་ང་རང་བ་ོབད་ེཔ་ོམ་བྱུང་། གང་ལགས་ཞ་ེན་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
བཤད་སོང། ཡྱིན་ནའང་མྱི་འབོར་དང་ནང་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གས་ོསོང་བྱེད་མཁན་དང་བཟ་ོམཁན་ད་ེནང་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་
བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་ཀའྱི་འགན་རདེ། ད་ེགཉྱིས་ཀ་ལས་འགན་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབུད་
མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་དབང་གྱིས་ཆགས་པའྱི་བརྡ་ལན་ལོག་པ་ཞྱིག་ལ་འག་ོན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག 
 གཉྱིས་པ་དེར་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་ད་ེའདྱི་རདེ་ལབ་དུས། ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སོན་ལ་བུད་
མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་བྱུང་སོང་། ཤེས་རྱིག་ནང་ལ་ཏན་ཏན་གནས་སྟངས་ད་ེཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་བུད་མདེ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བ་ོའཚབ་ཆནེ་པའོ་ིངང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་གསུངས་གནང་སོང། དའེྱི་
ཐགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིཚརོ་སྣང་ཡང་ད་ེརང་ཡོད། དངོས་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་གོང་འཕལེ་
ལས་གཞྱི་ད་ེདག་བརམས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ད་ེགང་ལ་ཐུག་པ་རདེ་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ནམ། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་བུད་མེད་ཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་བུད་མེད་ལ་ནུས་སྟོབས་ཡོད། ངས་ཀང་ད་ེལྟར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ནུས་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་ལབ་ན། ལས་གཞྱི་ད་ེབརམས་པའྱི་སབས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་
སེལ་གྱི་རེད་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་བོད་པ་
གཅྱིག་པ་ོམ་རདེ། ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ནང་གྱི་འག་ོསྟངས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ས་ེཔ་ཕའོ་ིདབང་ཚད་མང་བ་འཛནི་ནས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་འགོ་སྟངས་རེད། དེ་ཡང་བུད་མེད་ལ་ཁད་གསོད་དང། མཐོང་ཆུང་དེ་འད་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལའང་ད་ེལྟར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་
བུད་མདེ་འགན་འཛནི་དག་ེརྒན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་འགྱིག་མ་སོང། ད་ེདུས་མ་ོརང་གྱིས་
བུ་མོ་ཞྱིག་གྱི་འགན་འཁེར་ན་དེ་འད་འཇོན་གྱི་མ་རེད་ཅེས། དེ་འད་གསུངས་གནང་སོང་། སབས་དེ་དུས་ང་སོབ་ཕྲུག་དང་དེ་
བཞྱིན་བཤད་མཁན་ད་ེཡང་དག་ེརྒན་རདེ། ད་ེདུས་ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་གང་འད་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་བསམ་བ་ོའཁེར་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་རདེ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བུད་མེད་ལ་ནུས་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་
པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ངསོ་འཛནི་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་རནེ་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་བསམ་བ་ོགཏོང་
སྟངས་གང་འད་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་དརེ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པར་ཞེད་སྣང་དང་
འཚརེ་སྣང་གནང་དགསོ་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་སནོ་ཆ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རདེ་ད་ེགདངོ་ལེན་གང་འད་ཞུས་ཐུབ་
མྱིན། ད་ེང་ཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་ལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་ལ་གངེ་མོལ་ཡངོ་སྱིད་པ་རདེ། 



15 
 

མྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་ཐགོ་ལ་སད་ཆ་བྱུང་སོང། ད་ེཡང་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སར་དང་མྱི་འད་བ་ཕྲུ་གུ་
ཉུང་དུ་འག་ོགྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེརྒྱུ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ ༢༠༢༠ ནང་ལ་མྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེ ༥༠ ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའད་གསུངས་སོང། ད་ེ
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད་དན་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་མང་ཆ་ེབ་ལོ་གཞོན་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཆགས་དུས་ཕ་གྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ཁརོ་ཡུག་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་
ཁྱིམ་ཚང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་
བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྱི་ཚོགས་མྱི་འབོར་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རྐང་
བཙུགས་ནས་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་བཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁབ་བསགས་ལ་དཔལ་འབྱོར་འབུམ་ཕྲག་མང་པ་ོབཏང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཧྱིན་རྡྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ हम दो हमारे दो ད་ེཡང་མྱི་ཚང་
གཉྱིས་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ལབ་ནས་ཁབ་བསགས་ད་ེཆེན་པ་ོརདེ། ཁབ་བསགས་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དེར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤཤུགས་རེན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་ཉུང་བ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམ་ཚང་ད་ེསྱིད་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ག་ོབ་ཞྱིག་སབེས་དུས་རྒྱུ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ནང་
ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་བ་ཡོང་རྒྱུ་དང། ལོ་གཞོན་པ་ཚོར་ཕག་ལས་གནང་ནས་གོང་གསེབ་ཏུ་བསད་མ་ཐུབ་དུས་རྒྱལ་སར་ཕག་ལས་
གནང། ད་ེའདའྱི་གནས་འབབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ག་ོརོགས་
སལེ་བའྱི་སབས་སུ། ད་ལྟ་ང་རང་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕགོས་ལ་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ད་ེརྒྱ་གར་རང་གྱི་སྱི་ཚགོས་དང་མྱི་འད་བ་
ང་ཚརོ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་མང་ནང་ལ་ག་ོརགོས་སལེ་བའྱི་སབས་སུ་གལ་སྱིད་ང་ཚའོྱི་
དགོན་པ་སྟོངས་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་བཟོས་ཤོག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཉན་གྱི་ཨ་ཡོད་དམ་དན་
གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་ོསོའ་ིབཟའ་ཚང་དང་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་སར་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོ
ཡོད་པའྱི་ནང་མྱི་ཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་འབབ་གང་ཙམ་ཡག་པ་ོཆགས་འདུག ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཕྱི་རྒྱལ་དང་ཁ་
ཤས་ནང་རང་ལ་བསད་པ་ད་ེདང་གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན་ཕ་མ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ལྷག་པ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཞུགས། ཕ་མ་ལ་ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་མེད་པ་ཆགས་ནས་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་ནང་ལ་རྒས་
འཁོགས་མང་དུ་ཕྱིན། དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་གཞྱི་རའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་རང་གྱི་
བསམ་བ་ོགཏོང་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་མར་བུ་ཕྲུག་རང་གྱིས་ཕན་ཐགོས་ག་ཚདོ་འག་ོཡྱི་
འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁབ་བསགས་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་རང་དང་འད་བའྱི་
དོན་དང་ལྡན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེའད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་
ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ངལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་
ཞུ་དགོས། དཀའ་ངལ་ལ་ངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་སོད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོ
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བ་ོདེ། ངའྱི་ངོས་འཛིན་ལྟར་ན། ད་ེཡང་བསམ་བ་ོབཏང་ཕོགས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ེབཞྱིན་དཀའ་ངལ་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་
རདེ། 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག ་པ་ཞུ ། zero 
tolerance ད་ེངའྱི་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་གཞུང་གྱི་
བསམ་བོའ་ིཐོག་ལ་སྦས་གསང་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་རྒྱུ་རེད། དེ་
བཞྱིན་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ད་ེཡང་ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྟེང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ། 
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་བུད་མེད་ལ་ཕྲུ་གུ་སེས་པའྱི་སབས་སུ་ཐོབ་ཐང་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། གཞྱི་རའྱི་
སྱི་ཚོགས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་བཏང་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་
མྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་དོན་དམ་པ་དརེ་དཀའ་ངལ་མཐོང་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་སྱིར་བོད་
མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་བུད་མེད་ཐོབ་ཐང་རོད་མཁན་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོས་སད་ཆ་
བཤད་པ་ད་ེཁོང་ཚོར་གདོང་ལེན་བྱས་པ་ད་ེའད་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་བཏང་དགོས་ཡོད་མེད་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་བུད་མདེ་ཚ་ོབརྒྱུད་ནས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ད་ེའད་རང་རདེ་དན་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
དངསོ་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ད་ེཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ད་ཆ་སོབ་གྲྭ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
རྱིས་ལེན་ཟྱིན་པ་རེད། ད་དུང་སོབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་ ༡༢ ད་ེརྱིགས་རྱིས་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམ་འོངས་པར་དུས་
ཚོད་གང་ཚོད་ཙམ་ལ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། རྱིས་ལེན་ད་ེམགོགས་པ་ོལེན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་
འཐུས་ཤོར་མང་པ་ོའག་ོགྱི་འདུག་ཅེས་ཕ་མ་ཚ་ོདང་ས་གནས་ཀྱི་འགན་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་བཅས་ཀྱིས་
སེམས་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག འཐུས་ཤོར་ཏན་ཏན་འགོ་གྱི་ཡོད་བཟ་ོའདུག གང་ལགས་ཞེ་ན་རྱིས་སོད་
དགོས་པར་སོང་། རྒྱ་གར་བ་སོབ་སྱི་དང་དགེ་རྒན་ཚོས་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མྱི་བྱེད་པ། ལྷག་པར་དུ་འཛིར་གྲྭར་དགེ་རྒན་ཆ་ཚང་བ་
མེད་པ། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འཐུས་ཤོར་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོགྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་ང་ཚོའྱི་
མྱི་འབོར་ཉུང་བ་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ོརའེྱི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་པརོ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནྱི་འཐུས་ཤོར་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འགོ་གྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཞྱིབ་ཚགས་ཞུ་མྱི་དགོས་
པར་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་བཞྱིན་པ་རདེ་སམ་གྱི་འདུག 
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གཉྱིས་པ། ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་དགེ་རྒན་བུ་མ་ོགཉྱིས་འདུག ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་
ནས་དགེ་རྒན་ལ་བཞག་འདུག ཁོང་གཉྱིས་སོད་སའྱི་ལས་ཤག་མེད་པར་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་ཤག་ཏུ་སོད་དགོས་དུས། ཆོད་གན་གྱི་
ཕོགས་ད་ེཆུང་ཁར་ས་གནས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཁང་ག་མཐ་ོཔ་ོཡྱིན་སྟབས། དེའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་སོང་། སབས་ད་ེ
དུས་ང་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་སོབ་སྱི་ལྷན་དུ་སད་ཆ་བཤད་ད་ེདཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་
འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆོད་གན་དགེ་རྒན་བུ་མ་ོགཉྱིས་པོའ་ིསོབ་འཁྱིད་བྱེད་སྟངས་དང་གང་ཅྱིར་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་
འདུག་ཅེས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འགན་ཡོད་མཁན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོས་ད་ེའད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
འདའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཁེན་རོག་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེའད་གཟྱིགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་དེ་
འདའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་བུ་གསོ་ཁང་གྱི་བུད་ཤྱིང་དོད་ལྟ་བུ་ཕ་མའྱི་འགམ་ནས་སྒོར་ ༥༠༠ ཞྱིག་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་
འདུག ད་ེཕ་མ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་སྒོར་ ༡༠༠ ཙམ་སོད་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ལ། ས་གནས་ཀྱི་ཕ་མའྱི་
འཐུས་མྱི་དང་ས་གནས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཞུས་ཡོད་པ་དན་གྱི་འདུག ད་ེ
དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་གང་ཡོད་པ་གསུམ་པ་ོད་ེདག་ཆ་ཚང་ཁེངས་ཡོད་ཅེས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་ཕབེས་སོང་། ད་ེཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོབྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ཀར་ཎ་ཀ་ཀའྱི་
བནོ་ཆནེ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་སབས་སུ་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེརསེ་
སུ་ནང་སྱིད་ཀྱི་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆ་ེས་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ལྷ་ོསྱི་ཁག་ལྔ་དང་མཉམ་དུ་ཀར་ཎ་ཊ་ཀའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་
དང་། ནང་སྱིད་བནོ་ཆེན་ཚ་ོམཉམ་དུ་ཚགོས་འདུག ཚགོས་འདུ་འཚགོས་སབས་ང་ཚོའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་གྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད་ཀང་། དོན་དག་གཞན་ལྟར་མྱིན་པར་ལས་ས་པོར་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ཀར་ཎ་ཊ་ཀའྱི་མངའ་ས་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བའྱི་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
དད་གུས་ཆེན་པ་ོདང་། བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུག་འཁུར་ཆེན་པོ། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་སབས་བཅོལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀའྱི་མངའ་སེ་འདྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་། བོད་པ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་རོག་
བྱས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་རག་རྒྱུར་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ར་ེབ་ཞྱིག་མེད་དམ་སམ། གལ་སྱིད་
ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷོ་སྱི་
ལས་ཁུངས་རདེ། ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་གྱི་མེད། ལས་དོན་དེར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གལ་ཆ་ེ
དོན་ཆེན་གྱིས་ད་ེའད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེས་ཕན་ཐོགས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་རྒྱུར་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དན་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོས་
གནས་སུ་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ཆ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཉྱིན་དགུང་གྱི་ཞལ་
ལག་ད་ེདག་ས་ོཔ་ོཡོད་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་ཡང་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཕ་མའྱི་འཐུས་མྱི་དང་། 
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གནད་ཡོད་ད་ེདག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏ་ེཉྱིན་དགུང་གྱི་ཞལ་ལག་དསེ་མཐུན་རེན་འཛམོས་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱུང་བ་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འགའ་ཤས་ཕ་མའྱི་འཐུས་མྱི་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ད་ེདག ག་ར་ེ
ཡོད་པ་ད་ེརང་རདེ་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་དམྱིགས་བསལ་མེད་དུས། ད་ེཚོར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། 
དའེྱི་རྱིགས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། སྱི་ཡོངས་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་
ཕྱིན། ཉྱིན་གུང་ཞལ་ལག་དང་འཕྲོད་བསྟེན། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དེར་མཁས་དབང་རྣམ་པས་འགེལ་བཤད་དང་
བཅས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་ས་རདེ་དན་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་རགོས་བགྱིས་ཞེས་དང་། 

ད་ེནས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི། མཐ་ོསོབ་ལ་འགོ་མཁན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་མེངྒ་ལོར་ནས་སྨན་ཞབས་པ་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་སབོ་སངོ་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེའད་བྱང་ཕོགས་སུ་སོབ་སོང་བྱདེ་བཞྱིན་
པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ངའྱི་མྱིག་གྱིས་དངསོ་སུ་མཐངོ་བར་ང་ཚ་ོསབས་བཅལོ་བའྱི་ལག་དབེ་ RC དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་སོར་ཞྱིག་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་འགངས་ཞུ་ས་ནས་
ངསོ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སབས་ར་ེངའྱི་བསམ་བོར་ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་
ཏ།ེ གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་ངོས་སོར་སོད་རགོས་བརོད་དུས། ཁེད་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཅྱིག་ནས་ང་ོ
སདོ་ཡྱི་ག་ེདགོས་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཁངོས་སུ་མེད་དུས། སོད་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ད་ེལས་ཁུངས་
ཀྱི་སྒ་ོའགམ་དུ་ངུ་བཞྱིན་པ་ད་ེའད་ཡང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མཐོང་བྱུང་། ངས་དརེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སར་
བཅར་ནས་ད་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡོད་དམ། དརེ་ཁད་པར་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག་ཅེས་གནང་ན་འགྱིག་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཡང་། ད་ེའགྱིག་གྱི་མ་རེད་ད་ེསོད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་དང་། ད་ེརེས་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏ་ེརྔན་
པ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་རྱིགས་བཟའ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དངསོ་ཡོད་ཁུངས་སེལ་ར་འཕྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ད་ེའད་ཡྱིན། 
ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས་ཁ་ོཚོར་གཞུང་རང་གྱིས་མར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ད་ེཚོར་ལམ་སྟོན་བྱས་ཏ་ེཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་དཀའ་
ངལ་མྱི་འཕྲད་པའྱི་ཆེད་དུ་ RC དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་དེ་གཞྱིས་ཁོངས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོད་
དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅེས་དན་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ད་ལྟ་ལྷོ་ཕོགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་རེས་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་རེད། དེ་བཞྱིན་ 
engineering རེད། ད་ེདག་ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པ་ོཡག་
པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། donation ད་ེཚ་ོམང་པ་ོསདོ་མྱི་དགོས་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭར་ཚུད་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རེན་དང་ཕན་
ཐགོས་ཅྱིག་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཆ་ེ
ཁག་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དང་། དགུ་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས་ཆ་ཚང་མར་ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་
ཆེད་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ Coaching བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་གསུམ་བཞྱིར་དག་ེརྒན་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་
སོབ་སོང་ད་ེའད་སོད་ཀྱི་འདུག ཡང་འགའ་ཤས་མཐ་ོསོབ་ལ་མ་ཕྱིན་པར་ལ་ོགཅྱིག་ཙམ་ Coaching འཛིན་གྲྭ་བསངས་ནས། 
ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བར་ཕྱིན། ད་ེནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་འག་ོགྱི་འདུག ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོམང་ཆ་ེབས་ཟླ་
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བ་གཅྱིག་ཙམ་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ག་ོསབས་མེད་དུས། མ་འོངས་པར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛནི་གྲྭ་
བརྒྱད་པ་དང་། དགུ་པ། བཅུ་པར་མ་བྱུང་ནའང་། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས་གསུམ་ལ་ Coaching སོད་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཞག་ནས་དག་ེརྒན་གྱིས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སབོ་ཚན་གང་དང་གང་སབོ་དགོས་མྱིན་གྱི་ག་ོསྱིག་
ཞྱིག་གནང་ནས་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་སྨན་པ་དང་། engineering མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ནང་དུ་
མང་པ་ོཚུད་ཐུབ་རྒྱུར་ཆ་རེན་དང་ད་ེའད་ཡོང་ས་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་ཐུབ་ཐབས་ག་ར་ེཡོད་
མེད་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལ་ོལྔ། 
དྲུག བདུན་གྱི་སོན་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་བཀའ་
སོབ་འགའ་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་བཟུང་རྱིམ་པས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སབོ་ཡནོ་རདེ། དངུལ་འབོར་རདེ། གང་ཅྱིར་
བསོམས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ། ང་ཚོས་མང་པ་ོཤཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་
ཕར་གཞལ་བའྱི་སབས་སུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་ཀྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་
བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཚགི་ཚོགས་མང་པ་ོམེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐད་ཀར་དྱི་བ་བཀདོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་
མཆགོ་གྱི་ལས་བསམོས་དབུ་འཛུགས་པའྱི་སབས་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་སབོ་གྲྭ་ཁག་ ༦༧ འཁདོ་གནང་འདུག ད་ེམར་
དབུ་འཛུགས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཞེས་བྲྱིས་གནང་འདུག སོང་ཙང་དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེབལ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་
རྒྱལ་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་སོབ་གྲྭ་ད་ེདང་པ་ོཤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་ཁངོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༦༧ བྲྱིས་པ་དེའྱི་ནང་
ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏ་ེཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་དགེ་རྒན་གཞན་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཅུང་དམའ་བ་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་ཅུང་དམའ་བ་ཡོད་ན་སར་ཆ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེནས་གསུམ་པ་དེར་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་ཕ་མ་ཚོ། ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སོང་གནང་
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མཁན་བར་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་ད་ེགནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞསེ་སེམས་ཚོར་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ན་སམ། 
འདྱིའྱི་ཐད་མཁནེ་རགོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ཤོག་གངས་བཞྱི་པ་དེར། ཁ ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན། ༢། སུད་སྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་
རོགས་དངུལ་འོག་འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་བརྙན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་སོབ་ཁྱིད་བཟ་ོའགོད་ཀྱི་ལས་
དནོ་ཆ་ཚང་མཇུག་སོང་ཞུས་ཟྱིན་ཞེས་འཁོད་འདུག གོང་དུ་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་འདབེས་གནང་བ་ལྟར་ཧ་ཅང་གྱི་
ལེགས་པ་ོབྱུང་འདུག གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༩ ནས་ད་བར་རེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཁྱིད་
གང་མང་ཞུ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ། སོབ་དབེ་བཞྱི་ཀར་མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ས་ེཚན་གཅྱིག་
ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་མ་ཆགས་ཀང་། དའེྱི་ནང་གྱི་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་ཚན་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོའདུག ད་ེདག་ཕོགས་བསྡུས་
བྱས་ཏ་ེསོབ་ཕྲུག་ལ་འཚམ་པའྱི་སོབ་འཁྱིད་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཡག་པ་ོརག་གྱི་འདུག་པས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 དབུ་མེད་དང་དབུ་ཅན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་སོབ་དབེ་བཞྱི་འདནོ་སལེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལ་དབུ་མེད་གཙ་ོ
འཛནི་བྱ་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭ་འགའ་ཞྱིག་ལ་དབུ་ཅན་གལ་ཆ་ེབའྱི་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚང་མའྱི་འདདོ་པ་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་རེད། སོང་ཙང་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ་ཕུལ་བ་དེར་
ས་གནས་སོ་སོའ་ིདགོས་མཁོར་འཚམ་པའྱི་བེད་སོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་སྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། དཔེར་ན། 
སུད་སྱི་དང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་བསམ་བཞེས་
གནང་སྟེ་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། གལ་ཏ་ེའབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་
ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་འཕྲོས་པ་རེད། འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་མ་གནང་བར་ད་ེཁོད་ཚ་ོདང་ཐ་དད་རེད། ང་ཚོའྱི་ཁབ་
ཁོངས་ལ་མེད་ཅེས་ཟེར་ན། ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
དང་རྒྱང་ཐག་རྱིང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་འདུག བྱས་ཙང་འདྱིར་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་བཞེས་གནང་རོགས། མེད་པ་ལས་ཡོད་པ་ད་ེཏན་
ཏན་དག་གྱི་རདེ་ཅེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ང་ོབཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། མཁནེ་རགོས་ཆདེ་དུ་ཞུས་ན་དན་
སོང། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་རསེ་གཟའ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་རདེ། ༥༢ ལས་དབྱར་ཁའྱི་གུང་གསེང་ལ་བདུན་ཕྲག་ལྔ་རོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། གཟའ་ཉྱི་མ་ལྔ་ད་ེནས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་སུད་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་འཁྲུངས་
སར་དང་། གངས་ལོངས་མང་གཙོའྱི་དུས་དན་དང་། ༸རྒྱལ་བའྱི་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་གྱི་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རགས་ཀྱི་འདུ་
འཛོམས་རེད། ད་ེའདའྱི་སབས་ལ་གཟའ་ཉྱི་མ་གསུམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེམེད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའ་ིསེ་
སར་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭར་མ་ཡོང་བ་རེད། ངའྱི་གོགས་པོའ་ིའཁྲུངས་སར་རེད་ཅེས་སྟེ་སོབ་གྲྭར་མ་ཕེབས་པ་དང་། 
ཡང་དག་ེརྒན་མྱི་བད་ེབས་སོབ་གྲྭ་ཚོགས་མ་ཐུབ་པ་སོགས་བྱུང་ཁར། མང་མཐའ་ལ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ཆུ་ཚོད་ ༣༥ རེད་འདུག 
སོང་ཙང་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་རོག་ཆེད་ཞུས་ནས་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོམ་གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ང་རང་འདས་པའྱི་
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ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་སད་བརྒྱབ་ཐུབ་ཙམ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་མྱི་ཚའེྱི་ནང་ལ་ཕ་མ་བཀའ་དྱིན་
ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། བོད་པའྱི་གཤྱིས་ལུགས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད། ཕག་འཚལ་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད། རླུང་ར་བཏགས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ད་ེ
འད་ཞྱིག་རེད། ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བདོ་པའྱི་བོད་ཞནེ་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིད་རྒྱུ་དང་། བོད་པའྱི་ཡྱི་ག་ེའབྲྱི་
ཀོག་འཕྲལ་ཀོག་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ཙམ་མ་གཏགོས། སན་ངག་སུམ་རགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ར་ེབ་ར་བ་ནས་རྒྱག་མཁན་མདེ་
པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཧམ་པ་ཆ་ེཡྱི་མ་རདེ་བསམ་པའྱི་སེམས་ཚརོ་གཅྱིག་ཡོད་ཅསེ་འདྱི་མཁེན་རགོས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཞུས་
ན་དན་སོང། 
 ད་ེནས་དནོ་ཚན་གསུམ་པ་དརེ་བྱ་དགའ་གཟངེས་བསྟདོ་དང་། ལེགས་གསོལ། འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༦ པར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་འགན་བསྡུར་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཏ།ེ མཐའ་མའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ར་ེཕུད་གསུམ་ལ་བྱ་
དགའ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠ ར་ེདང། ལེགས་གས་ལྔ་ལ་ལེགས་གསོའ་ིཕག་འཁེར་ར་ེབཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདུག 
དའེྱི་ག་སྱིག་དང་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདེགས་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་མྱིང་འདོན་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་
ནམ། དེ་བཞྱིན་ཡྱིག་གཟུགས་ཀྱི་འགན་བསྡུར་དེ་སུད་སྱི་ལྷ་ས་བུའྱི་མཐུན་གོགས་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་གནང་བའྱི་ཡྱིག་
གཟུགས་འགན་བསྡུར་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 བདུན་ཕྲག་སོན་མའྱི་ལས་བསོམས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
འབུམ་བཅུ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཅན་གྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་པ་སྱིན་བདག་གནང་མཁན་གྱི་
མཚན་འབོད་གནང་མ་བྱུང་། བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། དེའྱི་མྱིང་འཁེར་དགོས་པ་ནྱི་ངེས་པར་དུ་གལ་
ཆནེ་པ་ོའདུག ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། ང་ཚོའྱི་མྱིང་ད་ེའབོད་སོང་ངམ་ཞེས་
ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་བཅུ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་སད་པ་རེད་དེ། མྱིང་ད་ེསེབས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་
གནང་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། གནང་མཁན་ཚོའྱི་མྱིང་གསུངས་པ་དེ་ཁོང་ཚོར་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་མེད་དམ་
བསམ་པ་དན་བྱུང། སོང་ཙང་དོན་ཚན་དྲུག་པ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ལྷ་ས་བུའྱི་མཐུན་གོགས་ཚོགས་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ད་ེམྱི་ཉམས་
རྒྱུན་སངོ་གྱི་ཆདེ་དུ་དགངོས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ནས། ཡྱིག་གཟུགས་ཀྱི་བྱ་དགའ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མེད་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དངསོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱིས་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་པ་ོདརེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚའོྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཀོག་དབེ་ད་ེཚ་ོ
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་ཐགོ་ནས་ཕབ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡདོ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སངོ་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༥ ནས་བཟསོ་བཞག་པའྱི་བོད་ཡྱིག་
ཀོག་དེབ་ཕལ་ཆ་ེབ་ད་ེད་ཐོག་ནས་ཕབ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་རྒྱའྱི་མྱིང་ལ་ bodyiglogjong.com ཡང་ན་ .net ཟརེ་ནའང་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོར་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡོད། དབུ་འབྱེད་ཅྱིག་ཀང་ཞུས་ནས་
ད་ེལྟར་བྱུང་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་ཀོག་དེབ་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་ད་ེདག་ཡག་པ་ོའདུག ད་
དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང། ད་ེལ་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པ་ོབྱུང་ལ་ངས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་
ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་འབྲྱིང་རྱིམ་ཀོག་དེབ་དང་ལྟ་དེབ་ད་ེམང་དུ་བཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེདངོས་འབྲེལ་རེད། ཁ་སང་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཕན་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་བསད་པ་དང་། ཀོག་དེབ་དང་གཞོགས་འདེགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ད་ེ
ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་འབད་བརནོ་བྱས་ཏ་ེའཛནི་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཕྲུ་གུར་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ཟུར་དུ་འཛནི་གྲྭའྱི་དཔ་ེམཛོད་འད་བཟསོ་
ནས་དའེྱི་ནང་ལ་དབེ་གངས་ ༤༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་དང་། ད་དུང་ཡང་དབེ་མང་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་དཔར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་
བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འབྲྱིང་རྱིམ་ཏ་ེའཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པའྱི་ནང་ལ་སྒྲུང་དེབ་ལ་སོགས་པ་ད་ེཙམ་འདང་ངེས་
བཞྱིན་པ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཉ་ེཆར་ར་ེམད་ོསེང་ག་ེལགས་ནས། དབེ་བཅུ་ཞྱིག་ད་ེག་རང་གྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་བརམས་གནང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཁ་སང་ང་ཚོས་དབུ་འབྱེད་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། དེའྱི་སྒང་ལ་ད་དུང་བྱྱིས་སྒྲུང་ཀོག་དེབ་ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་སོན་མ་
ཟབ་སོང་ཐེངས་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་དམྱིགས་བསལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏ་ེཕྲུ་གུར་སྒྲུང་བྲྱིས་པ་
ད་ེཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཚད་དང་ཕྲུ་གུའྱི་དབྱྱིངས། ཕྲུ་གུའྱི་ནུས་པ། ད་ེདག་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་འབྲྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེ
རང་གྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་ཕུལ་ནས། ཁ་ོརང་ཚརོ་མུ་མཐུད་ནས་འབྲྱི་རོགས་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས་བཞག་ཡོད། ད་ེ
དང་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཤཤེས་ཚད་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེའབྲྱི་གནང་མཁན་ཡོད་ན། ད་རེས་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གནང་རོགས། 
ང་ཚསོ་དཔར་བསྐྲུན་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཀོག་དེབ་ཀྱི་སོར་དེ་ས་གནས་རང་ནས་གནང་ན་གང་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དགོངས་
འཆར་གནང་སོང་། ང་ཚོས་ད་ལྟ་བྱེད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ས་གནས་ནས་འབོད་སྐུལ་གནང་ནས། ཁ་ོརང་ཚ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་བཞུགས་
ཡོད་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བརྱི་བཀུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཕ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཞུང་གྱིས་སོབ་དེབ་གཏན་
འབེབས་བྱས་ཏ་ེསོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བསབ་ན་མ་གཏགོས། ཕྲུ་གུ་གཏངོ་གྱི་མྱིན་ཞསེ་བཤད་མཁན་ཡང་བྱུང་འདུག གཉྱིས་ནས་སོབ་
གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་ཀང་གཏན་འབེབས་དེ་སྱིག་འཛུགས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་དང་ཆ་འཇོག་
ཤུགས་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་འད། ཁོང་ཚོས་ད་ེལྟར་ང་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེགང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་ེལྟ་བུའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ད་ེཚོའྱི་སོར། གོང་དུ་ཞུས་པ་
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བཞྱིན་ཕར་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་རང་ནས་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་ཕར་ལ་ཡོད་པའྱི་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ལ་
ཟབ་སོང་འབུལ་དགོས་པའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། སོན་མའྱི་རྒྱུ་རེན་དང་སར་ནས་
གནས་ཚུལ་སན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཇྱི་ལྟར་བྱ་དགོས་མདེ། ང་ཚསོ་རྱིམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག 
 ད་ལྟ་སུད་སྱིའྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་སརོ་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕབེས་གནང་སོང། 
ལྷ་ས་བུའྱི་མཐུན་ཚགོས་ནས་ཡྱིག་གཟུགས་འགན་བསྡུར་སྱིན་བདག་ད་ེག་རང་རདེ། འག་ོགོན་གནང་མཁན་ད་ེཡང་ལྷན་ཚགོས་
ད་ེརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སུད་སྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་གྱི་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེགང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་
གེང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཛནི་བཞྱིན་པ་ད་ེལ་གཞྱི་
རྱིམ་འོག་མ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པའྱི་བར་དུ་དབུ་མེད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་པས་དབུ་ཅན་
བསབ་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་འགའ་ཤས་ལ་དགོས་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་གཉྱིས་ཀ་བེད་སོད་བཏང་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་ལྟར་གཏན་ཁེལ་བསད་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྦེང་ལོར་ལག་ཤེས་སོབ་གཉེར་ཁང་ད་ེསྦེང་ལོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཙུགས་པ་རེད། ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་
ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་པ་དེ། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མའྱི་གོང་མ། ཕལ་ཆེར་སབས་དགུ་པ་
བཅུ་པ་ཞྱིག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་སབས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་ཕྱིར་བསྡུ་ཕྱིན་
ཙང་། མ་གྱིར་ཁང་ཁུངས་ཆ་ཚང་སྟོང་པར་ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། སབས་དེར་ད་ེབེད་སོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ལྷོ་
ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ན་གཞོན་ཚོའྱི་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་ལ་བཟ་ོབསྒྱུར་གནང་འདུག ད་ེཡང་དག་ེཚན་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་འདུག སྦེང་ལོར་ནང་ལ་ཟབ་སངོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཁང་པའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡདོ་པ་
དང། སྐྲ་བཟ་ོལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་གས་མང་པ་ོགཅྱིག་ས་གནས་ཀྱི་གོང་ཁེར་ནང་ལ་ཁ་ེཆ་ེབ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་
ལ་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ཐནོ་པའྱི་རསེ་སུ་ཡང་གངོ་ཁརེ་ནང་ལ་ལས་ཀ་མང་བ་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དག་ེམཚན་དུ་མ་ཞྱིག་ལ་དགངོས་པ་
བཞེས་ནས་ད་ེལྟར་བཙུགས་ནས་དའེྱི་མཇུག་སོང་ད་ེགནང་བཞྱིན་པ་རེད། ར་བའྱི་རྐང་འཛིན་སོང་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་ཡྱིག་འགན་རོམ་གྱི་སོར་དེར་གསོལ་རས་ཏོག་ཙམ་ཆུང་དགས་འདུག་ཅེས་གསུང་པ་ད་ེཚ་ོཟབ་སོང་གྱི་
སོར་ལ་ཁ་སང་ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོས་དག་ེརྒན་ཟབ་སོང་ད་ེང་ཚོས་
བསམོས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལོའ་ིརྱིང་ལ་ལྔ་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་དནོ་གངས་ཤྱིག་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བའྱི་རྒྱུ་རེན་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞུས་ན། གོས་
ཚོགས་གོང་མའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོས་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་
དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་པ་རདེ། དག་ེརྒན་གངས་ ༡༢༠༠ ཙམ་གྱི་ནང་ནས་ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་བ་
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རེད། དེའྱི་འཕྲོས་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་གངས་ ༨༠༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་པ་རེད། བངས་ནས་མཐའ་མ་དེར་དཔྱད་པ་
བྱས་ཏ་ེམར་བལྟ་ཡོང་དུས། དག་ེརྒན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་སབས་ད་ེདུས་ལ་ོཁ་ཤས་རྱིང་ལ་ཟབ་སོང་མ་ཐོབ་པ་ད་ེའད་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དནོ་ད་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། འགྱུར་བ་མྱུར་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་
ན། ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་སྟངས་ཀང་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་དུས། ང་ཚོས་དེ་དང་
བསྟུན་ནས་རྒན་ལགས་ཚོས་དེའྱི་ཆ་ད་ེཏག་ཏག་ཚད་མ་ལོངས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་རེད་བསམ་ནས་ང་
ཚོས་དག་ེརྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ར་ེབ་ད་ེདགེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རེན་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་གང་ལྟར་ཤེས་ཡོན་དང་ཟབ་སོང་། སོབ་འཁྱིད་ད་ེཚ་ོཕར་སར། ཕ་མ་ཚ་ོལའང་སེམས་སྐུལ་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་
བྱས། ད་ེནས་འཛིན་སོང་ནས་མུ་མཐུད་ད་ེགང་ཡྱིན་པ་ཚ་ོབྱས། ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སྐུལ་མ་བྱས་ནས་ཕོགས་བཞྱི་ཀས་ཤུགས་
རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཏྱིང་ནས་རྒན་ལགས་ཚོར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་དོན་ད་ེའད་རེད་ཅེས་
སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་ཡྱིག་འགན་རམོ་གྱི་སོར་དེར་གསོལ་རས་ཏགོ་ཙམ་ཆུང་དགས་འདུག་གསུང་པ་དེ། ར་བའྱི་རྒྱུན་ལྡན་ནས་
བོད་ཡྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་སྒོར་ ༡༥༠༠ བྱས་པ་རེད། ཁྱི་ལྔ་དང་འབུམ་སོགས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་
ཀང་། ང་ཚསོ་ཕྲན་བུའྱི་སར་ཆ་ཞུ་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞསེ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་འདདོ་བྱུང། ད་ེནས་ཡྱིག་གཟུགས་ཀྱི་འགན་བསྡུར་སརོ་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཤྱི་རྱི་ན་གྷར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་
ལ་ང་ཚོས་འཚ་ོསྣོན་འབུལ་རྒྱུ་དེ། ཤྱི་རྱི་ན་གྷར་ད་ེད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དྲུག་ཅུ་ར་ེབདུན་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེསྒེར་གྱི་
སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆ་ེམང་པ་ོཡོད་དུས། སནོ་མ་ནས་སབོ་གྲྭ་གསར་རྒྱག་
གྱི་སྒང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་པ་ཡག་པོ་བྱས་འདུགཤ ར་བའྱི་༸སྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ཙམ་ནས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་ཏེ། ང་ཚོས་འཚ་ོསྣནོ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེདབུ་འཛུགས་
ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་བོད་ཡྱིག་གྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་བས་ོགཞག་དང་ཕོགས་ཐོབ་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་སོབ་གྲྭ་
དེའྱི་འཛིན་སོང་སོགས་ལ་ཐེ་ཇུས་དང་དབང་ཆ་གང་ཡང་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། འབྲེལ་བའང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། ཧྱི་མ་ལ་
ཡའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་རྒྱ་ཆ་ད་ལྟ་ཐ་ོགཞུང་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ན། བོད་སབོ་འཛནི་སངོ་ཚགོས་པའྱི་ནང་དུ་ ༣༣༥ དང་། ས་ཾབ་ོཊའྱི་ནང་དུ་ 
༣༩ འདུག བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ ༡༠༢༡ དང་། རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་སུ་ ༡༧༡༨ འདུག ད་ེནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནང་དུ་ ༧༥ 
བཅས་ཁོན་ ༣༡༨༨ ཆགས་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ར་འབོར་ ༡༩༥༢༦ ནང་ནས་བསོར་བ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ད་ེ ༡༦༌༣ ཆགས་ཀྱི་
འདུག ཡང་ཁོན་ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་ཚང་མ་བསོམས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བསོར་བ་ཡྱིན་ན་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་
ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཉུང་ཤོས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ངེས་པར་དུ་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་
བསརོ་བ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ཕྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥༌༨༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ནས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ཐོན་པའྱི་སབས་སུ་སོབ་གྲྭ་འག་ོཡུལ་གཞན་དེར་ཚགས་ཚུད་པ་ོདགོས་ཀྱི་
རདེ་གསུངས་པར་མོས་མཐུན་ཡོད། སྱིར་བཏང་བོད་སབོ་འཛནི་སོང་ཚགོས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ལྟ་བུ་རདེ། 
ད་ེཚ་ོམང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། སྱིར་བཏང་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་མ་ཐོན་བར་དུ། གཞྱིས་
ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་གནས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་དོན་ནྱི་ར་བའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ས་ཕྱི་གནང་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཕ་མའྱི་མཉམ་དུ་བཞག་དགོས་པ་དང་། གཉྱིས་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ ད་ེའདའྱི་ཆ་ནས་དེར་ང་
ཚོས་བརྱི་བཀུར་དང་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འགའ་ཤས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་དང་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་སབས་
དམྱིགས་བསལ་བཏང་བ་ར་ེཟུང་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཡང་འཛནི་རྱིམ་ལྔ་པ་ཐནོ་པའྱི་རསེ་སུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་འགའ་ཤས་ཀྱི་
ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གལ་ཆ་ེཆུང་ལ་བལྟས་ཏ་ེབཀག་འདམོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འགའ་ཤས་བོད་ཁྱིམ་སོགས་ལ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ནས་ཕྲུ་གུ་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པར་སེབས་པ་ད་ེདག་ཕ་མར་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་
ནའང་བཏང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་
གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དགོངས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེབཞེས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ཕར་
ཕགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེམུ་མཐུད་ད་ེགནས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་འཛནི་གྲྭ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད་ལོངས་པ་དག་ནས་གཏོང་དགོས་
པ་སོགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་སྱི་པར་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། 
བར་ལམ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་གྱི་བར་སབས་དེར། དངོས་གནས་བྱས་ན་དགེ་རྒན་ཚོས་ཕྲུ་གུ་དེའྱི་ཁ་མདོག་ནས་ག་
ཕགོས་ལེན་གྱི་ཡོད་དུས། དེར་སོབ་སོང་གྱི་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། ད་ེའདའྱི་ལས་འབྲས་དཔང་དུ་བཙུགས་
ཏ་ེབྱེད་མཁན་དཀོན་པ་ོརེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་རེན་གྱིས་སོབ་སོང་ཏག་ཏག་མ་སད་པ་དང་དུས་ཚོད་སེལ་མཁན་སོགས་ཡོང་གྱི་
འདུགཤང་ཚ་ོཕྱིན་པའྱི་སབས་སུའང་ད་ེའད་བཤད་མཁན་མང་པ་ོའདུགཤང་ཚསོ་ཀང་ད་ེཕར་འཁེར་ཏ་ེབོད་སབོ་འཛནི་སོང་ཚགོས་
པར་སོབ་གྲྭ་གང་མགོགས་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་མ་བྱས་ཚེ། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་མཐའ་ན་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་
ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རེའུ་མྱིག་བཟོས་ཏེ་ཕུལ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སེམས་འཚབ་བྱ་
རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གང་མགོགས་མགོགས་དང་ང་ཚོའྱི་ར་ེབར་ད་ལོའ་ིལ་ོམཇུག་དེར་འཕྲོས་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེབ་བཅུ་བཞྱི་
ལྷག་ཡོད་པ་ད་ེདག་མགགོས་པ་ོཡོང་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་དང་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་རྱིག་བོན་ཆནེ་རང་མཇལ་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞྱི་རྱིས་བངས་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ས་ེཚན་སུམ་
བཅུ་སོ་གསུམ་རྱིས་ལེན་ཟྱིན་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། ཤེས་རྱིག་བོན་ཆེན་དེའང་འགྱུར་བ་མང་པོ་འགོ་བསད་ཀྱི་
འདུག བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལའང་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་གཙོ་དང་ 
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Director སོགས་འགྱུར་བ་མང་པ་ོའགོ་བསད་དུས། ར་ེརེའྱི་མདུན་ལ་བཅར་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གསར་པ་དེའྱི་འགམ་ལ་ལྡྱི་
ལྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ད་ེང་ཚོས་བཅར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་བཟོས་དང་བཟ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་
ཚོགས་པའྱི་ Director དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གསར་པ་ཞྱིག་ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་རང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདུག གསར་པ་དེ་ KVS ཀྱི་ 
COMMISSIONER ལ་བས་ོགཞག་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་རྒན་ལགས་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ག་ོདགུ་དང་ཚེག་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ KVS ལ་ཕེབས་མཁན་རང་རང་རེད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་ནས་ད་ེརྱིས་སད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སོས་ཏག་
ཏག་དང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་མྱི་ཡོང་ངམ་སམ་པའྱི་ཁོང་ཚོའྱི་དགོངས་གཞྱི་མྱིན་ནམ་སམ། གོམ་པ་བརྒྱབ་ཕོགས་དེའྱི་ཐོག་ནས་
མགགོས་པ་ོརག་མྱི་ཡོང་ངམ་སམ་པ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་ར་ེབ་དང་འབད་བརནོ་ཡང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སོར་ལ་བཀུར་འོས་བུད་མེད་སྱི་འཐུས་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། 
ངས་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་མེད་པ་འད། ངས་ནུས་ལྡན་ཞེས་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་རེད་ར་བ་
ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། གཞྱི་རའྱི་ཨ་རྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་རོད་ལེན་བྱེད་མཁན་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱུང་མོང། 
རྒྱ་གར་ལའང་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་སོགས་མཐངོ་མོང་། ཕྲུ་གུ་སེས་འཕལེ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེབུད་མེད་ཀྱི་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག་ལ་དེར་རག་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེང་ཚོ་
སསེ་པ་ཕ་ོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚ་ོནང་པའྱི་ཐོག་ནས་སྨོན་ལམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཅེས་ཨ་མ་ད་ེགཙ་ོབོར་བཞག་སྟེ། ཨ་མ་བྱེད་མ་མོང་བ་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་པས་ཕ་བྱེད་མ་མོང་བ་ཟེར་མཁན་མྱི་འདུག ཨ་མ་
ཞྱིག་བྱས་ཚེ་གཞན་གྱི་སྨོན་ལམ་ནང་དུའང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོན་བསད་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་བསམ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཕྲུ་གུ་སེས་
འཕལེ་གྱི་སད་ཆ་སབེས་ཡོང་དུས། བུད་མདེ་ཚ་ོམ་བརྒྱུད་པར་ཡངོ་རྒྱུ་མདེ་བསད་པ་ཞྱིག ཡང་ད་ེའདའྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡདོ་
ན་གང་ཤེས། ངས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་ཞུ་སྟངས་ནརོ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཀུན་སངོ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེངས་ཧ་ཅང་
གྱི་ཛ་དག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སོན་མ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེ New york ལ་ཕེབས་དུས། བརྙན་འཕྲྱིན་ཞྱིག་གྱི་
ནང་དུ་བུད་མེད་ཅྱིག་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཕྲུ་གུ་བཅུ་བཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དུས། འགྱིག་གྱི་འདུགཤཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་
ཅེས་བསགས་བརདོ་གནང་བ་མ་གཏགོས། ཨ་ཕ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་གསུངས་པ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་རང་ངསོ་ནས་
བསམ་བ་ོད་ེའད་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཕོགས་མ་ནོར་རོགས་གནང་། དེའྱི་སྒང་ལ་སབས་སུ་བབ་
པའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་སམ། ཡང་དནོ་མདེ་ཀྱི་སད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲསོ་བསད་ནའང་ཆ་ོད་ེཙམ་མྱི་འདུག 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་སྟངས་སརོ་ལ་གསུངས་སོང་། གོང་དུ་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་
བཞྱིན་གང་མགགོས་མགགོས་ལེན་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་
སོབ་གྲྭར་གཟྱིགས་སོར་དུ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཆོད་གན་རྒན་ལགས་བུད་མེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེཆར་ང་ཡང་དེར་སེབས་
སོང་རྒན་ལགས་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་རང་འདུག ད་ེསོན་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་ཤག་ནང་ལ་བཞུགས་ཏེ་ཁང་ག་ཉུང་ཉུང་མ་
གཏོགས་སོད་མྱི་དགོས་པ་དང་། ད་ེནས་སོབ་སྱི་གསར་པ་ཞྱིག་ཕེབས་སབས་ཁོའ་ིསྱིག་གཞྱི་བསོག་ཡོང་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ 
ཞྱིག་ཕོགས་ཐབོ་གང་ཡྱིན་ཡང་ཉུང་མཐར་སོད་དགོས་པ་ཞྱིག་གསལ་འདུག ད་ེཁོང་རང་གྱི་འཛནི་སོང་བྱེད་ཕགོས་ཤྱིག་ཆགས་
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ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ངསེ་པར་དུ་སོད་དགསོ་པ་རདེ་གསུངས་དུས། ཁངོ་ཚ་ོཆོད་གན་ཐགོ་ལ་ཡོད་དུས་ ༡༥༠༠༠ ཙམ་ལས་མེད་དུས། 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ སོད་དགོས་ན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་ཡར་ཡོང་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ལ་
བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདེན་བྱས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་གང་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། མར་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ཚོར་ལས་ཤག་ནང་ལ་མ་བསད་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་བསད་ཀྱི་
འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོའྱི་སང་གྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁང་པ་གཡར་ནས་བསད་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ད་ེ
ཚང་མས་སོད་དགོས་དུས། ཁོང་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་ཙང་བརྒྱ་ཆ་མང་པ་ོའབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། གལ་སྱིད་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ལ་ཁང་པ་གཡར་བ་ཡྱིན་ན། ཁང་ག་ཆུང་ཆུང་ལ་རག་གྱི་ཡོད་ཙང་། ཁོང་ཚོས་ད་ེའད་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཞུས་
ནོར་ཐེབས་མེད་དམ་བསམ་སོང་སྟེ། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པས་ད་ེཚ་ོཁོང་ཚོས་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་གྱི་ལས་
ཤག་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་ལ་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། མར་ཡྱི་གེ་བཏང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་ད་ེའད་
ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོད་གན་བུ་མ་ོཁ་ོརང་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མང་ཆེ་བ་ཆོད་
གན་སྒང་ལ་རདེ། སནོ་མ་ ༢༠༠༣༌༌༌༢༠༠༤ སནོ་ལ་བས་ོགཞག་གནང་བ་ཚང་མ་གཏན་འཇགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ཚུན་ཆད་
ལ་ཁྱིམས་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་བདོ་པའྱི་དག་ེརྒན་ཚང་མ་ཕྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་གཏན་
འཇགས་བས་ོགཞག་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས། ཆོད་གན་ལ་མ་གཏོགས་བཞག་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོད་གན་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་
དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ། བར་ལམ་ང་ཚསོ་བོད་སོབ་འཛིན་སངོ་ཚགོས་པར་ཞུ་བསྐུལ་ཆནེ་པ་ོབྱས་ནས། འགན་འཛནི་ལྷན་
ཚོགས་དང་སོན་རྱིས་སབས་ལ་ཞུས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ག་ཆའྱི་སྟེང་ལ་འཕར་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། ད་ེཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ ༨།༩ ནས་
གོས་ཆདོ་ལ་མཚན་རགས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་རྣམས་ལ་ཕགོས་ད་ེགལ་སྱིད་ ༡༤,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་སྒང་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ འཕར་རསེ་ ༡༨,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ས་ོསོའ་ིརྱིམ་པ་གང་དུ་ཡདོ་ཀང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ འཕར་
རྒྱུ་བྱས་པ་རདེ། 
 ད་ེནས་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སོན་འགོ་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་ཐོག་ལ་སར་སྒོར 
༥༠༠ བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེབཞྱིན་རདེ། ད་ེཡང་ཟླ་བ་ར་ེརརེ་བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛིན་སངོ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། སབས་དེར་སྒོར་ ༥༠༠ ད་ེཡྱིན་ཤག་བྱས་ཏ་ེབསྡུ་གྱི་འདུག དེས་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་གོན་གང་ཙམ་ཞྱིག་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་འད། ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་དེའྱི་འཛིན་སོང་ད་ེབོད་ཁྱིམ་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡང་འག་ོགོན་
གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འདུག ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་ལེན་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་སོན་འགོ་
སོབ་གྲྭ་ད་ེང་ཚོས་བཞེས་པ་རེད། ཉ་ེཆར་ང་ཚ་ོའག་ོདུས་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཤཤྱིང་མ་ེགཏོང་མཁན་གང་ཙམ་འདུག ད་ེཚ་ོཁོང་
ཚསོ་རླངས་ཐབ་ Gas ལ་འགྱུར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་དུས། ང་ཚསོ་ད་ེའགྱིག་གྱི་རདེ། བྱདེ་ཤོག་ལབ་པ་ཡྱིན། ད་ེདང་
ཆབས་ཅྱིག་དངུལ་བསྡུས་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ན་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོསཾ་བ་ོཊས་འཛིན་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཐུབ་ཐུབ་སོད་མྱི་དགོས་པར་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་
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ནའང་ད་ེའཛནི་སོང་གྱི་འག་ོགོན་དང་ཁ་ལག་ཀང་ད་ེནས་གཏོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཕ་མས་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པ་ོམེད་དམ་སམ། 

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་དགུང་ཞལ་ལག་བཅུད་ལྡན་གཏོང་ཐབས་
སོར་གསུངས་སོང། ལྷ་ོཕོགས་སྦལེ་ཀབོ་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་ལ་མང་ཚགོས་ནང་ནས་ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དའེྱི་
ཐགོ་ལ་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེནས་མར་ཟས་བཅུད་ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་ཏོག་ཆདེ་འག་ོསོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་དངུལ་གང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་མདེ་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ། དམྱིགས་བསལ་འག་ོསོང་ཞྱིག་དུས་
རྒྱུན་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་ཚོར་ཆོབ་དང་འབྲེལ་ནས་ཕྲུ་གུར་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པ་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོརེད། དེ་ཡང་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཉྱིན་སོབ་ཡྱིན་ཙང་ཕ་མའྱི་འགམ་ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལྟོ་
དུས་གསུམ་ཡོད་ཙང་། གཉྱིས་ད་ེནང་ལ་བཟའ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཉྱིན་གུང་ད་ེཏོག་ཙམ་ས་ོབ་ཡོད་ནའང་ས་དགོང་གཉྱིས་ད་ེཕ་མས་
ཡག་པ་ོཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུར། ཀར་ཎ་ཊ་
ཀའྱི་མངའ་སེ་ནང་མངའ་སེ་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་མང་པོ་འདུག བྱས་ཙང་
གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཁོངས་ལ་ལྟ་ོདོད་དང་ཟས་གོན། འཕྲོད་བསྟེན་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་རོགས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་
ས་རེད། བོད་པ་དེ་ནང་པའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་སེབས་ཀྱི་འདུག བོད་རྱིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་མ་རེད། Buddhist 
minorities ཀྱི་ཆ་ནས་སེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་འདུག ཁོང་ཚོར་བཀའ་མངགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། 
ས་ཾབ་ོཊའྱི་འཛནི་སོང་ནས་ཀང་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་རྒྱུ་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད། 
 སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་བེད་སོད་ཡག་པ་ོགནང་ཐུབ་པར་བསགས་བརོད་གནང་སོང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ད་ལྟ་ Karnataka ནང་ལ་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་ཟུར་དང་འབྲེལ་ཡོད་
ཐུག་འཕྲད་གནང་བའྱི་སོར་གསུངས་གནང་སོང། ང་ཚོས་དན་པ་ཞྱིག་ལ་བར་ལམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ལ་ོཁ་ཤས་གོང་
ནས་མར་ཕེབས་དུས། སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ལྷ་ོསྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་དུས། ལོ་ ༡༤།༡༥ 
གོང་ལ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་གཅྱིག་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་འད། ད་ེམཇུག་སོང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མངའ་སེའྱི་
བོན་ཆེན་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་དུས། དེས་མར་དེད་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་འདུ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་བཀའ་ཟུར་བཞུགས་པའྱི་
སབས་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང། ད་ེདུས་ར་ེབ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ལྷ་ོསྱི་བརྒྱུད་ནས་ངསེ་
པར་དུ་མཇུག་སྣོན་བྱེད་དགསོ་འདུག་ཅེས་ས་རསེ་བརྡ་དེད་བཏང་བ་རདེ། ཁོང་ཚོས་འབྲལེ་བ་གནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ར་ེབ་གྲུབ་
པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། དེའྱི་སབས་ཀྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འཛིན་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ེལ་དོན་སོན་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་
སོང། ལྷོ་སྱི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོམེད་དམ། གང་ལགས་ཟེར་ན་ Director 
Department of Education ཁ་ོརང་གྱིས་ངོས་ནས་བོད་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཉུང་མྱི་
རྱིགས་གཞན་ཚ་ོརྒྱུགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཁོང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་འད། ད་ེནས་ཡར་ཕྱིན་པ་
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ཡྱིན་ན་མཐའ་མ་དེར་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་དང་ས་གནས་མངའ་སེའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ་ཆགས་དུས་ར་ེབ་
ད་ེཙམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ R.C སོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང། སོབ་ཕྲུག་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
གསུངས་གནང་སོང། ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་བཀོད་ཁབ་ད་ེབཀའ་ཤག་ནས་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་ཡར་སན་གསེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
ད་ེནས་ CET Common Eligibility Test ཞེས་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཞབས་སྟེགས་ 
༣༠ ནང་ནས་ ༢༠ སྨན་པའྱི་སོབ་སོང་དང་གཞན་ ༡༠ CET ཆེད་དུ་རདེ། ད་ེནས་ཚན་རྱིག་ཡོད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་མོན་གྷ་ོདང་མ་སུ་
རྱི་ཁྱིམ་ཚང་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ ས་ེལྱི་ཀུའྱི་ད་ེགསུམ་ལ་ Avaniti Programme ཟེར་བ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཙུགས་
ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་འགོ་སོང་། དེ་གཙོ་བོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། Physics, 
Chemistry, Biology སོགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་གཞན་པ་ད་ེཚོ་ས་ཐག་ཐག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་ཟུར་སོང་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྨན་པའྱི་སོབ་སོང་ད་ེའབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེད་ལྟ་ང་ཚ་ོའག་ོདང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་འགའ་ཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ་དེའྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ད་ེཡང་སེ་ཡང་སེ་དགོངས་པ་ཞུ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེལ་ལས་བྱེད་ཅྱིག་ཆེད་མངགས་ཨ་ཝན་ཏྱི་
ཟེར་བའྱི་ཚོགས་པ་དེས་སོབ་སོང་ཟུར་སོང་སད། ད་ེནས་བརྙན་འཕྲྱིན་དང་ད་ེདག་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་ཚོར་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་སྟངས་
དང་གནད་འགག་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ོསོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕན་ཐོགས་པ་ོའདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འགན་འཛིན་ད་ེཡང་
ཡང་འགྱུར་བ་འག་ོགྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཡང་ང་ཚོས་
འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཡདོ་བསད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བདུན་ཡོངས་རོགས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཡག་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས། གལ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གོང་འོག་སྱིག་སྟངས། དེ་ལྟ་བུའྱི་
གནད་འགག་མང་པ་ོཞྱིག་ཆེད་ལས་དག་ེརྒན་ཆདེ་མངགས་གདན་དངས་ནས་དེས་འག་ོསོང་ཚང་མ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ཚརོ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚ་ོཕ་མ་ཚསོ་བྱ་རྒྱུ་ཤ་སྟག་རེད། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཕ་མས་སབོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ནས་ཕ་མའྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་གང་ཐུབ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་འཁུར་
བཞེས་ཏ་ེགཟྱིགས་རགོས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་སྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་
དནོ་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྣམ་རྒྱལ་སོབ་གྲྭ་ད་ེང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ ༦༧ ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་
དམ་མེད་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེཚུད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཞུང་འབྲེལ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་
ཕགོས་དང་ད་ེཚ་ོགཞན་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་དམ་མེད་ཟརེ་བ་ད།ེ སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་དང་ལྷག་པར་དུ་ཀ་ཋ་མན་ཊུ་རྒྱལ་སའྱི་
ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ནང་གྱི་ཕོགས་ཆ་ཚང་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ལྟ་རགོ་བྱེད་མཁན་ད་ེགངས་ཅན་བད་ེར་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་གངས་ཅན་བད་ེར་ད་ེགཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་རེད། དེས་བརྒྱུད་ནས་
སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ཕོགས་དང་དངོས་སུ་ཐད་ཀར་ལྟ་རོགས་ད་ེཁོང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འག་ོགོན་དང་རོགས་པ་གང་
ཞྱིག་བྱས་ཀང་ཁོང་ཚ་ོབརྒྱུད་ནས་བྱེད་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕོགས་དང་ད་ེཚོའྱི་གས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་སོབ་
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གྲྭའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་བལ་པོའ་ིཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རདེ། དསེ་གཏན་འབེབས་
བྱས། ཕགོས་དང་ད་ེཚའོྱི་གས་ད་ེསོབ་གྲྭ་རང་ནས་རདེ། ཁངོ་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རདེ། སངོ་བཙན་སབོ་གྲྭ་དང་། ཨ་ཏྱི་ཤ་སོབ་གྲྭ རྣམ་
རྒྱལ་འབྲྱིང་སོབ་རེད། ཚང་མའྱི་ནང་ལ་འདྱི་ལྟར་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་
ཐག་གཅདོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚའོྱི་འཛནི་སོང་ད་ེད་ལྟ་གངས་ཅན་བད་ེར་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེནས་སུད་སྱི་སོར་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་སུད་སྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ད་ེཚ་ོསུད་སྱི་ཕ་མའྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་
འདུག ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོགོན་བཏང་ནས་ང་ཚོས་བརྙན་འཕྲྱིན་འཁོར་ཐག་ད་ེཚ་ོའཛིན་གྲྭ་གཉྱིས་པ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་
བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེཡང་བོད་གཞུང་གྱི་ཀོག་དེབ་གཞྱིར་བཟུང་དགོས་ཡོད་ཅེས་ཁ་ོརང་ཚོས་གསུང་སོད་ཀྱི་འདུག བྱས་
ཙང་ད་ེས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པ་ོབྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་
ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེའགེལ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བསོན་གནང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ེལས་ལྷག་ང་ལ་ཅྱི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མྱི་འདུག ད་ེནས་ཡྱིག་གཟུགས་འགན་བསྡུར་གྱི་སརོ་ད་ེསནོ་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ལན་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་སྱི་འཐུས་ ༣༢ འདུག དེའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་ ༦ ཚར་སོང། ད་དུང་ ༢༥ ལྷག་འདུག ཕལ་
ཆརེ་ཕག་ཚདོ་ ༧ བར་དུ་ཚགོས་དགསོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐགོ་མ་དེར་ང་ཚ་ོའཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་འགོ་གྱི་ལྷན་ཁང་ཚང་མས་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་དང་། ལས་
བྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་འབད་བརོན་ལ་བརེན། ལོ་ར་ེནས་ལོ་ར་ེཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
མཚམས་རེར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་རུང་། སོན་བརོད་ཏོག་ཙམ་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། སོན་
བརོད་ཏོག་ཙམ་ཡོང་བའྱི་རེན་གྱིས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་རོགས་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་གང་གནང་བ་ད་ེ
གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སནོ་འགོའ་ིསོབ་དབེ་ཐགོ་
ལ་སོན་བརོད་ཡོང་བ་རེད། ཡོང་མཁན་ཚོར་ཁག་མེད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་ཚད་མེད་བསོན་ཏེ། ཤོག་
གངས་ ༦༠༩ བཏནོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ༦༠༩ ནང་ནས་ཤོག་གངས་ ༦ ད་ེདང་པ་ོཞུས་ན། བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་དང་
མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཚོས་གང་གསུངས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། 
བརྡ་སོད་བྱྱིས་པའྱི་ངག་ལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེས་གང་སྟོན་ནམ་ཟེར་ན། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སནོ་འག་ོཚུན་ཆད་ནས་སད་འདྱི་ཡག་
པ་ོསོབ་ཡོད་ཚ་ེབརྡ་སོད་ཡྱིན་ནའང་སད་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ོཐུབ་པ་དང། རོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་
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ཡོད་དུས། ད་ེང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ལ་
སོགས་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་སྟབས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་མ་གཏོགས། རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་ཚད་མེད་བསོན་ནས་ཤོག་གངས་ 
༦༠༩ ནང་ནས་ཤོག་གངས་ ༩ ཐོག་སོན་བརོད་སེབས་ཡོང་སབས། ང་ཚོའྱི་བཤད་སོལ་ལ་ཐུག་པ་ར་མ་གང་བྱྱི་དུག་གཅྱིག་
གྱིས་རད་པ་བཞྱིན། ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་ཁར། དེའྱི་རྱིགས་ལ་མ་འངོས་པར་ཐུགས་བསམ་ཡོད་པ་དང་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་དང་དཔར་སྐུན་ཞེས་གསུངས་འདུག ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་བར་ཕག་
ལས་གང་མང་གནང་འདུག་པས་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། སྱིར་བཏང་རམོ་སྱིག་པ་ཞེས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ངེས་པར་དུ་ཆེད་
ལས་པ་གཅྱིག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། རང་སྣང་གང་འཆར་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡོང་སྟ་ེདེས་རོམ་སྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྤུས་ཀ་གང་
འད་ཞྱིག་ཡོད་པར་ཐ་ེཚོམ་སེས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་ཁར། ད་ལྟའྱི་ཆར་རོམ་སྱིག་པའྱི་སེ་ཚན་ད་ེནང་ལ་ཆེད་ལས་པ་ཇྱི་ཙམ་
ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ནང་གསེས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ངས་ག་ོཐོས་ལ་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་ས་ེཚན་ད་ེནང་གྱི་ལས་བྱེད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཆོད་གན་ཐོག་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག བྱས་ཙང་ལས་བྱེད་ཁོ་རང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། བསམ་བོ་ཁེར་
ཕོགས་ལ་སོགས་པར་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འད། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ལས་བྱེད་གང་འད་འདེམས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདེམས་བྱའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེགང་འད་རེད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔེར་ན་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ (Social Science) དེའྱི་རོམ་སྱིག་པའྱི་ས་མྱིག་
ཧ་ལམ་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་འད། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་དའེྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་པ་མ་ཐོབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་དུ་ཐུག་ཡོད་དམ། དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་ལྟར་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འདུག་གམ། ཡོད་ན་གང་འད་བྱདེ་དགོས་སམ་ཞེས་པ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེར་དཔ་ེསྟནོ་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་འད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འད། དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཆ་ེམཐོང་དང་ལྡན་པ། ཚང་མས་བསྟོད་བསགས་
བྱ་ས་ཞྱིག་རདེ། བོད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ ཡུལ་སལོ་གོམས་གཤྱིས་ལ་སོགས་པ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་པའྱི་མ་འངོས་སོན་ར་མང་དག་
ཅྱིག་གསོ་སོང་བྱེད་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་གདེང་ཚོད་དང། དགའ་སོབས་སེབས་ཐུབ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་རེད། དེ་རྱིང་གྱི་
འཚམས་གཟྱིགས་སབས་སུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་ཁག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་
བ་རེད། དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭར་འག་ོཐུབ་མ་སོང་སྟ།ེ ང་རང་རྒྱུན་དུ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད། ད་ེས་ཆ་གུ་དགོ་པ་ོརདེ། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ཆ་
རནེ་ཚང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་འདང་མྱི་འདུག ད་ེཚང་འདདོ་མེད་པ་མ་རདེ་སམ། ཁོང་ཚརོ་མཐུན་རནེ་མྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
ལ་འཛིན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་གུ་དོག་པ་ོདང་། ཉལ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་གུ་དོག་པོ། རེད་ཐང་ཀང་གུ་དོག་པོ། ད་ེའད་ཆགས་སྟབས། ར་
བའྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རེན་ད་ེསྤུས་དག་གཅྱིག་ར་བ་ནས་ཚང་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་སོབ་གྲྭ་ད་ེནང་
བཞུགས་མཁན་གྱི་སོབ་མ་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོས་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་
སོབ་གཉེར་གནང་མཁན་གྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཆེད་ལས་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་མ་སེད་སྱིང་
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ཡག་པ་ོབྱེད་དགོས་ན་སོབ་མའྱི་སེམས་ཁམས་ལའང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོའྱི་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡོད་
པའྱི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་འདུག རྒྱ་ཆེན་པོ། 
འཛུགས་སྐྲུན་ཡག་པ།ོ རདེ་ཐང་དགསོ་ན་རདེ་ཐང་ཆནེ་པ།ོ ཉལ་ཁང་དགསོ་ན་ཉལ་ཁང་ཆནེ་པ།ོ འཛནི་ཁང་དགོས་ན་འཛནི་ཁང་
ཆེན་པོ། ཕྱི་སྣོད་ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པ་ོའདུག ནང་བཅུད་ལ་བལྟས་ན་སེམས་པ་ཕམ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་མ་ཟྱིན་
ཙམ་ཞྱིག་འདུག བརྒྱ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ལ་སོགས་པས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་
བསོད་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་དང་། ཡང་ན་ཡྱིག་ཆ་སྒུག་པའྱི་རྣམ་པ་ད་ེའད་རདེ་ཅེས་གསུང་བྱུང་། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ད་ེཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་སོས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི། ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སོབ་མ་ཚསོ་འདདོ་བ་ོམེད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་འདནོ་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ཞེས་གསུངས་གནང་སོང་། སོབ་མ་
བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེམང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་འདོད་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོཚོའྱི་འདོད་བ་ོད་ེགལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་
དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་མྱིག་དཔེ་ལྟ་སའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། སོབ་མ་ས་ེསྱིང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེབ་རྱིས་དགོས་
མེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ད་བར་ས་ོམྱི་ཐུབ་པར་ཅེས་གསུངས་འདུག རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་
ད་ེགང་དང་གང་རདེ་དམ། སྣ་ཚགོས་ཞསེ་ནས་ད་ེནང་མ་བསྡུས་པ་སྣ་ཚགོས་གང་དང་གང་ལ་བརནེ་ནས་ས་ོཐུབ་མྱིན་ནམ། ཡང་
ན་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ད་ེང་ཚ་ོས་ཾབ་ོཊ་བོད་སོབ་ལྷན་ཚོགས་འོག་ལ་མ་རེད་དམ། ཤེས་རྱིག་གྱི་བཀའ་མངགས་འོག་ལ་མྱི་འགོའམ། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་སོ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་མངགས་དང་བཀའ་རྒྱ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་མེད་དམ། ད་ེཡོད་ཚ་ེཁོང་ཚོས་མ་བརྱི་བ་གང་ཡྱིན་ནམ། མྱི་བཏང་བ་གང་ཡྱིན་ནམ། ད་ེལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་
སོང། སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོརེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་འཚམས་གཟྱིགས་སབས་སུ་ཌལ་ཧོར་ཁབ་ཁོངས་ལ་འཁེལ་བ་རེད། ཌལ་ཧོར་
སོབ་གྲྭའྱི་སརོ་ས་ོས་ོསོབ་གྲྭར་ཡདོ་དུས་ནས་ག་ོམངོ་ཡོད། ང་ཚའོྱི་མཛད་གཙ་ོསན་གགས་དང་ལྡན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སོབ་གྲྭ་ད་ེནས་
ཐནོ་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ག་ོདུས་ནམ་རྒྱུན་སབོ་གྲྭ་དརེ་ཡྱིད་སྨནོ་སསེ་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་འཚམས་གཟྱིགས་སབས་སུའང་སབོ་གྲྭ་ད་ེམཐངོ་
འདོད་ཧ་ཅང་བྱུང། དེར་ཕྱིན་པས་དངོས་གནས་མཐུན་རེན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུགཤདེའྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་སད་གགས་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག་པ་ད་ེདང་བསྡུར་ན་ང་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནང་ལོགས་སུ་སོབ་མ་བརྒྱ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་
འདུགཤ དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་རེད་འདུག བོད་པ་རེད་མྱི་འདུགཤདེར་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་མ་དྲུག་
དང་དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་བོད་ཡྱིག་སོང་མཁན་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མེད་པ་དང་། གཉྱིས་པ་དེའང་བོད་པ་མྱིན་པ། སང་པ་དེས་བོད་
ཡྱིག་ཡག་པ་ོཀོག་མྱི་ཤེས་པ་སགོས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་རདེ་འདུག ར་སདོ་ཁུངས་སལེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད། སབས་ད་ེདུས་ཀྱི་དཔང་པ་ོ
དགསོ་ནའང་ཡདོ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུགཤ ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཤེས་ཡནོ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དརེ་གཙ་ོབ་ོདམྱིགས་མ་བསད་
པར་ཤེས་ཡོན་གྱི་སམོ་གཞྱི་དརེ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་མདེ་དམ་སམ། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐབ་ཆུང་ཆུང་དང་
མ་ེཚ་བ་ོགཏངོ་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་བབས་འདུག་སམ། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ 
༢༥༌༨ ཟྱིན་བསད་ཡདོ་པ་གསུངས་གནང་སོང། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཐམ་པ་ཟྱིན་དགོས་ཀྱི་རདེ་གསུངས་སོང། ད་ེལབ་དུས་དའེྱི་སྒང་ལ་
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ད་དུང་བརྒྱ་ཆ་བཅ་ོལྔ་ང་ཚསོ་འཕར་མ་ལནེ་བསད་འདུགཤབྱས་ཙང་ང་རང་ཚསོ་བདོ་པ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པའྱི་སབོ་གྲྭ་གཅྱིག་གཉྱིས་
དང། ཡང་ན་ད་ེལས་མང་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སེ་སྱིང་བྱ་ཐུབ་པའྱི་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་འདྱིང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ། ད་ེབཏྱིང་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོསན་མ་ཐང་ལ་གཏརོ་བ་བཞྱིན་ད་ེལྟར་ཐརོ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་ར་བ་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་
མངོན་སུམ་ཚད་མ་རེད་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྒན་ལགས་རྣམ་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེཡང་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སམ། གལ་
སྱིད་ཚུར་མཉམ་སྱིལ་བྱས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ལ་སྤུས་དག་པ་ོདང་མཐུན་རེན་ཡག་པ་ོབཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་
རེད་སམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་སམ། ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག སོབ་གྲྭའྱི་གངས་འབརོ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམ་རདེ་སམ། ང་ཚརོ་དགོས་པ་ད་ེཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་མདེ་ནའང་སྤུས་དག་པ་ོ
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་པས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེསྤུས་དག་ཏུ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་མཐུན་རེན་དང་ནང་དག་ེརྒན་
གྱི་གསལོ་ཕོགས་སོགས་ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རདེ་སམ། ད་ེམ་གཏོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་། (དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསྡུ་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོམང་
པ་ོཞྱིག་ཕབེས་འག་ོཡྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་སནོ་འགོག་ད་ེསྒང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་མཐའ་མ་དེར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོབ་ཡོན་སད་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མང་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་
ད་ེདག་ཀང་རྡ་རམ་ས་ལར་བཏང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་ས་ོས་ོརྡ་རམ་ས་ལར་འག་ོརྒྱུའྱི་འག་ོགོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་གདེང་ཚོད་མ་ལོན་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་རེན་གྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་མ་ཐུབ་ཞྱིག་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་འབྲེལ་ཡོད་མང་པསོ་གསུངས་བསད་
ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་སོགས་ཀྱི་གོ་སྱིག་བྱས་ཏེ། ཡྱིག་རྒྱུགས་ད་ེདག་བཏང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ བར་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ེནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་སྒང་ལ་རེད།ཤསྱིར་བཏང་བོད་མྱི་འག་ོའབངས་ཡངོས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་འདྱི་གལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ་ཟེར་ནས་མ་ཎྱི་བགང་པ་ནང་བཞྱིན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤཡྱིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་ཕར་ལྟ་ཡོང་དུས།ཤང་རང་
ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོའྱི་ནང་ནམ་ཡང་མྱི་རྱིགས་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་བདག་བཟུང་ད་ེ
ཙམ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤདཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན།ཤགཅྱིག་ང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་
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གཞུང་དརེ་ད་ེཙམ་གྱི་ད་ོསྣང་མེད་པ་དང་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡྱིད་སྨོན་སེས་ནས་དེར་བརྒྱ་ཆ་འད་ཡྱིན་
ན་མང་པ་ོསོད་ཀྱི་འདུགཤདཔེར་ན།ཤཁ་སང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གནད་ཡོད་མྱི་
སྣ་ཞྱིག་ལ་བསགས་བརདོ་གནང་སོང་།ཤབཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བསགས་བརོད་ཧ་ཅང་མཐནོ་པ་ོགནང་སོང་།ཤ
བསགས་བརདོ་ད་ེརྱིགས་གནང་ཡོང་དུས་སེམས་ལ་ཚོར་བ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།ཤད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན།ཤ
མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད།ཤདེར་བརྒྱ་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་སོད་ཀྱི་འདུགཤང་རང་ཡྱིན་
ནའང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ལ་འག་ོམོང་།ཤམྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཚ་ོཡྱིན་ན།ཤཁངོ་ཚའོྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་མཐངོ་ཆནེ་
པ་ོསོད་ཀྱི་འདུགཤམྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་སད་ལ་མཁས་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ཡང་།ཤས་ོསོའ་ིསད་ཡྱིག་སྲུང་སོབས་ཀྱིས་གཞན་སད་ད་ེབེད་
སོད་མྱི་གཏོང་མཁན་མང་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུགཤདཔེར་ན་ཕ་རན་སྱི་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ཁ་ོཚོའྱི་ནང་ཨྱིན་སད་ཤེས་མཁན་མང་པ་ོ
འདུགཤཡྱིན་ཡང་ཁ་ོཚ་ོགནད་འགག་ཅན་གྱི་སབས་ལ་སེབས་ཡོང་དུས།ཤཁ་ོཚ་ོརང་གྱི་སད་ (French) མ་གཏོགས་བཤད་ཀྱི་
མྱི་འདུགཤསྱིངས་ཆ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་རདེ།ཤད་ེབཞྱིན་ས་ོས་ོགནས་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེལྷ་ོཕོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀའྱི་མངའ་
སའེྱི་ནང་ལའང་རྱིག་གནས་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་དང་སད་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀ་ཤེས་མཁན་ཡང་གང་མཚམས་ཡོད་པ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་
ཁ་ོཚོའྱི་སད་དེར་མཐོང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སད་ནས་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་སད་བརྒྱབ་ན་ད་ེཙམ་གྱི་ད་ོསྣང་མྱི་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོའདུགཤ
མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སྱིངས་ཆ་མཐོན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་སད་ཆ་བཤད་སབས་སོ་སོའ་ིརྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་སད་ད་ེབཤད་ན་ང་ོགནོང་
དགོས་པ་མ་རེད།ཤད་ེནས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་ཟེར་བ་ད་ེརེད།ཤདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་སབས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཚདོ་ལྟ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ།ཤཚདོ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཤོག་གངས་དགུ་ལ་ཚདོ་ལྟ་བྱ་རྒྱུ་རདེ་ཟརེ།ཤཚདོ་ལྟ་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་དེར་རྒྱབ་སརོ་བྱེད་མཁན་ག་ཚོད་འདུགཤདགག་པ་རྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི་ག་ཚོད་འདུགཤབརྒྱ་ཆ་ག་ཚདོ་ཟྱིན་གྱི་
འདུགཤདེའྱི་སྒང་ལ་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་ནང་གྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་དཔ་ེམཚོན་དུ་བགངས་གནང་སོང་།ཤབྱས་ན་རྒྱབ་
སོར་མྱི་བྱེད་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་སེབས་ཀྱི་འདུགཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ར་ེབ་དང་མངོན་འདོད་དེར་བསམ་བོ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ།ཤསྱིར་བཏང་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ཟེར་བ་ད་ེཁ་སད་རེད་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད།ཤངས་བལྟས་ན་ཁ་སད་ད་ེཡང་ང་ཚ་ོབོད་ལ་ས་ཆ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།ཤདེའྱི་ནང་ན་དབུས་སད་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚནོ་ན།ཤང་ཚའོྱི་བརྡ་སདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཧ་ཅང་གྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་རདེ།ཤད་ེནས་ཆསོ་རྒྱལ་ཁྱི་རལ་པ་ཅན་སོགས་
ཀྱིས་སད་གསར་བཅད་བྱས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་བརྡ་སོད་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད།ཤད་ེནས་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་སྨད་
ཕགོས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ན།ཤབརྡ་རྙྱིང་གྱི་ཁ་སད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་
ཀྱི་སད་དང་གང་ཡང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་ཁ་སད་ཅྱིག་མ་རེད།ཤམྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཅེས་ཞུས་ན།ཤས་
མཚམས་ཀྱི་བོད་སད་རྒྱག་ཡོང་དུས།ཤང་ཇ་འཐུང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཚ་ོས་མཚམས་ཀྱི་སད་ཅྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ
དའེྱི་སྒང་ལ་གཞན་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། 
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ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་དག་གྱི་ནང་དུའང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤགོང་དུ་གོགས་པོ་ཚོས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།ཤང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཡང་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་སོབ་གྲྭ་སྟོང་པ་ཆགས་གབས་ཡོད་པ་
རེད།ཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཆུང་ཆུང་ཚ་ོསོབ་གྲྭར་འགོ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་ནམ་ཆ་རེན་སོགས་
ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།ཤཡོད་ན་འདྱི་ལྟར་ཡོད་པ་རེད་དང་།ཤམེད་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གསུང་རོགས་
གནང་།ཤད་ེནས་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྒང་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན།ཤསབས་སོན་མར་བལྟས་ན།ཤཁ་
སང་ད་ེརྱིང་ཏགོ་ཙམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།ཤཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས།ཤད་དུང་ཡང་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེབཤད་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།ཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོདགོན་ས་ེཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་
ཐགོ་ནས་ད་ེསནོ་མདེ་པ་ལ་གསར་གཏོད་རང་བཞྱིན་དང་ལྡན་པའྱི་མ་འངོས་པར་མཐུན་རནེ་གང་འད་ཞྱིག་བསྐྲུན་འཆར་ཡདོ་དམ་
མེད།ཤཡོད་ན་གང་དང་གང་བྱདེ་ནས་མཐུན་རནེ་ད་ེསད་ཀྱི་ཡྱིན།ཤམེད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་སྒང་ནས་མྱི་སད་པ་ཡྱིན།ཤདའེྱི་
སྒང་ལ་ལན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཕོགས་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།ཤང་ཚོ་བོད་ལ་ས།ཤཚད་མ།ཤབཟོ།ཤ
གསོ།ཤནང་དནོ་རྱིག་པ།ཤསན་ངགཤསེབ་སོར།ཤམངནོ་བརོད།ཤཟློས་གར།ཤསར་རྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་བཅུ་ཕྲག་རྱིག་པའྱི་གཞུང་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཐམས་ཅད་ཀང་བོད་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཐོག་མ་ཟེར་ནའང་འད།ཤདགོན་པ་ཐོག་མ་བསམ་ཡས་གྱིང་རེད་ལ།ཤསོབ་
གྲྭ་ཐོག་མ་ད་ེཡང་བསམ་ཡས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་བོད་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དངོས་གནས་ད་ེགང་ཆགས་ཡོད་
པ་རདེ་ཅ་ེན།ཤདགོན་ས་ེཁག་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ།ཤད་ེམཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དགནོ་ས་ེཁག་ལའང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མཐུན་རནེ་
ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ།ཤའདྱི་ཡང་ངས་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གནས་ཀྱི་སྒང་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད།ཤདེ་མྱིན་མྱི་
གཞན་པ་ཚ་ོནང་བཞྱིན་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཧམ་བཤད་དང་གནས་ལུགས་ལ་འཁོག་བཤད་བྱས་མེད།ཤཁ་སང་ཕག་རོགས་གཅྱིག་གྱིས་
སད་ཆ་གང་བཤད་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུགཤཡྱིན་ཡང་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ད་ེདང་གཞན་ཞྱིག་
དང་འད་བ་ོརེད།ཤནརོ་ན་འད་བ་ོཞྱིག་ནརོ་བ་རདེ།ཤམ་ནརོ་ན་འད་བ་ོཞྱིག་ནརོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་གསུང་གྱི་འདུག་གཱཤད་ེལྟ་བུའྱི་ལ་ོ
རྒྱུས་ལ་ཧམ་བཤད་དང་གནས་ལུགས་ལ་འཁོག་བཤད།ཤད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཐང་ས་ེལྔའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ།ཤགཉྱིས་ཡོད་པ་
མ་རདེ་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག་གཱཤད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ོརྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་དང་ཞྱིབ་འཇུག་མ་བྱས་པའྱི་སད་ཆ་རྫུན་གཏམ་རང་རདེ་
ཅསེ་སད་གསང་མཐནོ་པའོ་ིསྒང་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡདོ།ཤངས་འདྱིར་བཤད་པ་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཡང་ལ་ོརྒྱུས་ལ་གང་ཡོད་
པ་དངསོ་བདནེ་ད་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུས་ཡདོ། 
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བ་རེད།ཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོགསར་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་དགཤད་ེལྟ་བུའྱི་ཕྲུ་གུ་དག་སོབ་གྲྭར་འཇུག་པའྱི་སབས་སུ་དམྱིགས་
བསལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།ཤཡོད་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤམེད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དངསོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤཤས་ནས་དགོངས་འཆར་དང་དྱི་བ་ཕེབས་པ་རེད། དེར་གསལ་བཤད་
ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་སོབ་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསམ་འཆར་དེ་འད་ཡོང་གྱི་རེད། སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་གནས་རདེ། ང་ཚརོ་སྱིར་བཏང་བསམ་འཆར་བྱུང་བར་སེམས་ཤུགས་ག་ནས་ཆགཤ ད་ེཡྱིན་དུས་སནོ་མའྱི་
སྐུ་ང་ོཁྱི་ཟུར་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་མོང་བ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚ་ོགདན་དང་མ་བཟུང་ན་རྙྱིང་པ་ག་ཚོད་རྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ས་པོར་
འགུལ་བསོད་ཐེབས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཇྱི་བཞྱིན་ངོས་ནས་ཀང་ད་ེལྟར་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་འཆར་ཕེབས་
ཡོང་དུས་སནོ་བརདོ་ཀྱི་ཚད་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཆ་ནས་ད་གྱིན་སནོ་ལ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སེ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་ཆེད་ལས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་གསུངས་རྒྱུ་དེར། སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་པའྱི་ནང་ལ་གཏན་
འཇགས་ལས་བྱདེ་གསུམ་དང་། ཆདོ་གན་བཞྱི་བཅས་ཆདེ་ལས་པ་མྱི་བདུན་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཆོད་གན་སོར་དེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བར་དགའ་པོ་བྱུང་། རྒྱབ་སོར་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞུ་དགོས་བསམ་སོང། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སབས་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཡུན་ད་ེ
ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོབཞྱི་ནས་ལ་ོབརྒྱད་བར་སར་ཆའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མའྱི་སབས་སུ་ཁུར་བ་རེད། འོན་ཀང་
ད་ེཟག་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སབས་དེར་བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་རག་མ་སོང། འགོད་པ་ཡང་ཡོད། ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ལ་རེས་སུ་
གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ལ་ོབཞྱི་ལས་མེད་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་
གྱི་སོབ་དབེ་རམོ་སྱིག་པ་ད་ེཡང་དགངོས་པ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་ཆགས་སོང། ལ་ོབཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་སབོ་དབེ་རམོ་སྱིག་
ཞེས་པ་ད་ེཚང་མས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ཤེས་ཚད་དང་མཉམ་དུ་ཉམས་མོང་དགོས་པ་རེད། ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་
མོང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སྱིག་ཡོང་དུས། གཞུང་གྱི་ཆ་རེན་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་གཅྱིག་དང་། ད་ེཡང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་གནས་མ་ཐུབ་དུས་སྱི་པར་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོརདེ། ད་ལྟ་ང་ཚརོ་སོབ་དབེ་རམོ་སྱིག་ཡོད་པ་དེས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག 
ས་མྱིག་སར་ཆའྱི་སརོ་ལའང་བཀའ་ཤག་ལ་རྱིམ་པས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡདོ། 
 ད་ེནས་ཆོད་གན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་གཞན་ཞྱིག་ངས་ནམ་རྒྱུན་གང་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་
འཛུགས་ད་ེས་བརན་གནས་པར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སངོ་ད་ེམ་ོཊ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་སྣུམ་འད་བ་ོད་ེདཔལ་འབྱརོ་རདེ། ལས་
བྱདེ་དང་འཛིན་སོང་གྱི་འག་ོགོན་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་དུས། གཞུང་ལ་འགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོརདེ། ལས་
འཆར་གཞན་ཁག་ལ་རགོས་རམ་རག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ། གལ་སྱིད་ད་ེལྟར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མཁ་ོ
བསྡུ་ཡང་བྱེད་ཆོག་པ་རེད། ད་ེངསེ་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེར་བརེན་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་བྱ་དགོས་པ་ད་ེལས་བྱེད་
པ་ཚའོྱི་ཕགོས་དང། འཛནི་སོང་གྱི་འག་ོསོང་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོས་འདུག སནོ་མ་ Egypt ནང་ལ་གཞུང་ད་ེམུ་
མཐུད་ད་ེགནས་ཐུབ་མྱིན་ད་ེ Europe འཐུས་ཚགོས་ནས་མར་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་རྒྱུའྱི་སྱིགས་ར་སྐུལ་དགོས་དནོ་ནྱི། གཞུང་གྱི་
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འག་ོསོང་ཆནེ་པ་ོདང་མཉམ་དུ་ཡོངས་འབབ་ད་ེཉུང་ཉུང་བྱས། འབ་ས་ོམ་བསྡུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་སབས་དརེ་བྱུང་བ་རདེ། བྱས་
ཙང་ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན། གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ད་ེཉུང་ཉུང་ཞྱིག་དང་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་དགོས། འཆར་གཞྱི་ངེས་
ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བའྱི་ལས་བྱདེ་ད་ེཚ་ོརོགས་རམ་ད་ེཡོད་བསད་དུས། དའེྱི་གས་ཆདོ་གན་གང་མང་མང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་ཨ་ཅང་ཅང། ལས་དོན་བྱས་པའྱི་རྱིང་ལ་ག་ཡོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཕུལ་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁད་
པར་མྱི་འདུག་སམ། བྱས་ཙང་ངའྱི་ཞུ་དོན་སྱིང་པ་ོད་ེམ་འོངས་པར་གོས་འཆར་ད་ེརྱིགས་བསར་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུས་
ཏ་ེའཁེར་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་ཀང་ངེས་པར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། 
ཆོད་གན་ཡུན་རྱིང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་འགན་འཁེར་
དགོས་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ལས་དོན་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་
ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་པས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང། 
 ད་ེནས་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཐགོ་ལ་གུ་དགོ་པ་ོཡོད་པ། འཛནི་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་མཐུན་རནེ་ཡག་པ་ོམེད་པ་ད་ེདག་དངོས་
ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་སོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སོར་ལ་གཙ་ོབོ་འབད་
བརོན་ཞུས་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོར་ཡར་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་འདུག ཁོང་
ཚསོ་ག་ར་ེཞུས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ཕབེས་པ་བྱུང་མ་
སོང། གཉྱིས་པ་དེར་རྒྱ་གར་ལ་སེབས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལོ་ཆུང་ཆུང་དང་བོད་ནས་སེབས་མཁན་ད་ེཚ་ོལོ་ཡར་སེབས་དུས། གང་
ལྟར་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལའང་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། མཚམས་ར་ེརོད་རྙགོ་ཀང་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། མཚམས་ར་ེརྒྱ་གར་
རང་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཚོ་ལོ་ཆུང་བ་དང་མྱུར་པོར་ཤེས་ཐུབ་དུས། ཕོགས་གཞན་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁད་གསོད་དང་
མཐོང་ཆུང་རྱིགས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག ད་ེནས་ཁོང་ཚོར་ཕྱིར་ཕུད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡང་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་བད་ེསྡུག་དང་
རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་འདུག རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། མེས་དབོན་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ད་ེཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འོན་ཀང་ཕོགས་གཞན་པ་ལ་སྣང་མེད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེར་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ཞྱིག་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་ཟེར་ན། དེར་འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་བར་དུ་གཞག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། འོག་གྱི་རྡ་ཤོད་ཀྱི་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་དེར་དུམ་བུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་བྱས། ད་ེཡང་དུམ་བུ་གཅྱིག་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་དང་
བཅུ་པ་ད་ེཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་སསོ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབརོ་གྱི་ཆ་ནས་ད་ེཙམ་མ་རདེ། བྱས་ཙང་བྱ་ཐབས་
གང་ཡང་མྱི་འདུག དེར་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དང་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག་སམ། 
དཔེར་ན་གངས་ཀའྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཤུགས་ཆེ་བ་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། སོན་འགོ་ལ་ 
༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། སོན་འག་ོནས་འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་བར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཕྲུག་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུག དེའྱི་
སྒང་ལ་ཕྲུ་གུ་བསར་དུ་གསར་པ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་ད་ེལྟར་ཆགས་ཀྱི་འདུག འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་བརྒྱད་པ་
བར་ལ་སོབ་ཕྲུག་ ༧༠ མ་གཏོགས་མེད་པ་ད་ེམར་ལ་བཞག ད་ེནས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཉྱིས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སཾ་བ་ོཊ་
ཅོན་ཏ་ར་ལ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། འཛནི་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཉྱིས་ལ་རྒྱ་གར་
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རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དེབ་བསེལ་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཉྱིས་ཕར་ཅོན་ཏ་ར་ལ་བཞག ད་ེནས་
གལ་སྱིད་སོན་ཊར་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་བཏང་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་གདམ་ག་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། བཀའ་ཤག་ལ་སན་
གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་ད་ེའཛིན་སོང་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་ཤཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཞུ་
དོན་ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ས་མའྱི་ནང་ལའང་གོས་བསྡུར་བྱུང་བ་
རེད། བཀའ་མོལ་ད་ེལྷང་ཙམ་བྱུང་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཤཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ས་ོབ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་
གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་གང་ལྟར་བསམ་བོ་མང་པ་ོཞྱིག་
བཏང་ནས་འཆར་གཞྱི་ད་ེལྟར་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
ཡང་བྱུང་ན་བོད་པ་ཁེར་རང་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེའད་བཙུགས་རྒྱུ་ཡོད་དང་མེད། གཞྱི་རའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོམ་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་
བཏང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་གསུངས་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔརེ་ན་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འག་ོསྟངས་དེས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ད་ོསྣང་བྱེད་སྟངས་སྒང་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེ
སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཡང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། སོབ་གྲྭ་ད་ེཆ་ཚང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་འོག་ནས་ཚུར་
རྱིས་ལནེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ནང་ས་ོསོས་གང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེཡང་བྱ་རྒྱུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབརོ་དང་སོབ་གྲྭར་ཡདོ་
པའྱི་ནང་ནས་དག་ེརྒན་ལས་བྱདེ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ལ་དག་ེ
རྒན་ར་ེརེ། སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དྲུག་བདུན་ལ་དགེ་རྒན་ར་ེར་ེཐོབ་ཆ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་
གཉྱིས་ལས་དགེ་རྒན་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཉུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སོབ་གྲྭ་འཐོར་བསད་ཡོད་ཙང་། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་
གུ་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་དག་ེརྒན་གཞག་དགསོ་པ་ད་ེའདའང་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དའེྱི་སྒང་ལ་བོད་སོབ་
འཛནི་སོང་ཚགོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཆ་ཚང་ཚུར་རྱིས་ལནེ་ཚར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོབསྡུར་བྱས་
ཏེ། ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པའྱི་གོས་ཚོགས་
སབས་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་འདྱི་སྒ་ོབརྒྱབ་འདུག མྱི་མང་གྱིས་འདྱི་བཞག་རགོས་ཟརེ་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བཀའ་
མོལ་ཡངོ་གྱི་རདེ། མྱིང་མང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་མེད་ནའང་སོབ་གྲྭ་བཞག་དགོས་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བསྡུ་གསོག་བྱ་
རྒྱུའྱི་རྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ང་ཚ་ོཕོགས་སོད་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ལས་མེད་ནའང་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་
འདྱི་རང་འཇགས་བཞག་རོགས་ཟེར་བ་ཡོང་གྱི་འདུག Chowkur ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བརྒྱད་དགུ་བཅུ་ཙམ་མ་
གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭ་དེ་རང་འཇགས་བཞག་དགོས་ཡོད་ཟེར་ནས་གསུང་སོད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་
ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནུས་ཤུགས་བསྱིལ་ད་ེསྤུས་ཚད་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད། སྤུས་ཚད་ད་ེཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་
དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་རནེ་ཚུར་བསྡུ་རུབ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁ་ོནས་ཧ་
ཅང་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ཉྱིན་མཚན་མེད་པ་རྒྱུགས་ནའང་ད་ེཙམ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚ་ོགཅྱིག་པུས་བྱས་



39 
 

པ་ཡྱིན་ནའང། ཅུང་ཟད་ཡོང་གྱི་རེད་ད་ེད་ེཙམ་རེད་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དགེ་རྒན་དང་ཕ་མ། ཕྲུ་གུ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་
ཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་ནུས་ཤཤུགས་མཉམ་དུ་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགངོས་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་ཐུབ་ས་
རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གངོ་དུའང་གསུངས་སོང་། ངས་གོང་དུ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་བརེད་པ་འད། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་གཉེར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མང་ཆ་ེབ་རྡ་རམ་ས་ལར་གཏོང་
གྱི་ཅེས་འདུག་གསུངས་པ་དེར། ཡྱིག་རྒྱུགས་དེར་མ་འད་བ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན་པའྱི་རེས་སུ་དབྱྱིན་ལན་
ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། Pestsalozzi ཟེར་རྒྱུ་དེ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད། སོན་མ་ལྷ་ོཕོགས་འག་ོབའྱི་སབས་ལའང་མྱི་མང་ནང་ནས་བསམ་འཆར་བཏོན་སོང་། སོན་མ་ད་ེརང་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བར་ལམ་ནས་ལ་ོར་ེམོས་བྱས་ཏ་ེཐངེས་གཅྱིག་ལྷ་ོཕགོས་སྦེང་ལོར་ལ་བྱས། ཐངེས་གཅྱིག་རྡ་རམ་ས་ལ་བྱས། ད་ེབར་ེརསེ་
བྱས་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡངོ་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཟརེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་
ལྷག་འག་ོཡྱི་འདུག སྦེལ་ཀབོ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཟརེ་ན། མོན་གྷ་ོད་ེལས་ཆ་ེབ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེརྱིགས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་དུས། 
སྦངེ་ལོར་ད་ེཚང་མའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཁལེ་བསད་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ལ་ོགཅྱིག་དང་། ལ་ོགཉྱིས་པ་ད་ེའདྱིར་བྱས་
ནས་ར་ེམོས་བྱེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྲུ་གུ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའྱི་སོབ་སོང་ཆེད་དུ་
བཏང་རྒྱུ་ད་ེཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་མ་བྱས་ཐབས་མེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའང་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་པ་ཤཤ་སྟག་
ཅྱིག་དང་། ཕྲུ་གུ་ཆེན་པ་ོཤ་སྟག་རེད། ད་ེའད་མ་བྱས་ཐབས་མེད་གང་འད་བྱས་ཏེ་ཆགས་པ་རེད་ཅེ་ན། འབྲྱི་རྒྱུགས་ལེན་པའྱི་
རེས་ལ་ངག་རྒྱུགས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངག་རྒྱུགས་ལེན་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཡན་ཆད་
ཕབེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརང་ལ་མ་བྱས་ཐབས་མེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལྡྱི་ལྱིར་བྱ་རྒྱུ་འདུག་དང་
མྱི་འདུག་ང་ཚོས་ག་ོབསྡུར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཕྲུ་གུ་ད་ེཙམ་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ལ་ོརརེ་ཕྲུ་གུ་བཅུ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་ཐོན་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོ་རྡ་རམ་ས་ལ་རང་ལ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་ལ་ GLI ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་ཨ་རྱི་ནས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན། ལྡྱི་ལྱི་ལ་བྱེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ། 
སེམས་བཞག་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ཏན་ཏན་གང་ཡག་པ་འདུག་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས། བོད་པའྱི་སད་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ཆེས་མཐོང་དགོས་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་བར་
ལམ་ཅུང་ཟད་དག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་བ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེདངོས་གནས་ཐུགས་ར་ེཆེ། སད་ཡྱིག་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ད་ོསྣང་དང་འཕྲལ་དུ་གནོ་གོས་བར་ེཔ་ོརྒྱག་པ་བཞྱིན་རདེ་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོའཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡདོ་ན། ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་
ལ་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡོད་པ་ཏན་ཏན་རེད་འདུག ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་སད་གཙང་མ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། མཚམས་ར་ེཚིག་ཁ་ཤས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤོར་འགོ་དུས། ག་ཚད་འབད་བརོན་བྱེད་ནའང་ཡོང་གྱི་འདུག ངན་
གོམས་ད་ེརྒྱུན་རྱིང་པ་ོནས་འཇགས་སོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད་འདུག གཙ་ོབོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་སོབ་རབས་
དང་རྱིམ་པ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་དགསོ་པ་ད།ེ ང་
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ཚསོ་ཨྱིན་སད་ཐགོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ Talking Point ལྟ་བུ། ང་ཚ་ོཤེས་ཡནོ་འགན་འཛནི་རྣམ་
པ་ཚ་ོརེད། དྲུང་ཆ་ེདང་བཀའ་བོན་རེད། ཚང་མས་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེགལ་ཆ་ེདོན་ཆ་ེཡྱིན་པ་ད་ེཚོགས་འདུ་
དང་ཟབ་སངོ་ཁག་ལ་བཤད་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེང་ཚསོ་ཏན་ཏན་ད་ེག་རང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་ཚདོ་ལྟ་དང་འབྲལེ་བའྱི་སརོ་ལ་ལྷང་ཙམ་གསུངས་སོང་། ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡོད་ན་
ག་ཚད་ཀྱིས་འགྱིག་པ་དང་ག་ཚད་ཀྱིས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་
ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ལས་ཕྱིན་མེད། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་ནས་གཞྱི་ནས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སོབ་གྲྭ་
བསར་དུ་ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚའོྱི་དབྱར་ཁའྱི་གུང་གསངེ་ཡུན་རྱིང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་ད་ེཙམ་ཧ་ག་ོམ་སངོ་། 
ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ནང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་སབས་ལའང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ཚིགས་ནང་ལ་ཐོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཤོག་བུ་དགུ་དེའྱི་སྒང་ལ་རེད། བསམ་
ཚུལ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཚོད་ལྟ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད།ེ གེང་བརདོ་ཀྱི་
ནང་ལ་འདྱི་ལྟར་ཞྱིག་བཀདོ་ཡོད། "སོབ་དེབ་རྣམས་སྤུས་ཚད་དང་ལག་ལེན་དངོས་ནང་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་
ཚོད་ལྟའྱི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། སོབ་དེབ་ཀྱི་བརོད་བྱ་དང་བརོད་བྱེད་སྱིག་སྟངས་ཐབས་ཚུལ་ཆད་ལྷགས་ཅྱི་ཡོད་ཐགོ་
རྒྱ་ཆེའྱི་བོད་དག་ེརྣམས་དང་ཕ་མ། ཚགོས་སྒེར་ཅྱི་རྱིགས་ནས་དགངོས་འཆར་གནང་སངོ་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་དང་འབོད་སྐུལ་ཅྱི་ཆ་ེཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་"ཅེས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ཚོད་ལྟ་ཡྱིན་པ་བྱས། ལོ་རེས་མར་གཅྱིག་བྱས་ན་ད་ལན་ཁོང་ཚོའྱི་
ཚགོས་འདུ་སབས་ལ་བསམ་འཆར་ཡོང་གྱི་རདེ། གནད་འགག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤཤོག་བུ་དགུ་པ་ོད་ེམ་བསབ་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། 
ད་ེང་ཚསོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་ཆནེ་པ་ོལ་མ་བརྱིས་ནས་བཞག་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག 

ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོགཞྱི་རྱིམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འགོ་ཐབས་ཡོད་དམ་གསུངས་སོང་། 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་དགནོ་ས་ེཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཡདོ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་འདུག ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ང་ཚ་ོཁ་སང་རང་
ལྷ་ོཕགོས་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། རྒན་ལགས་ཚོས་གདན་འདནེ་ཞུ་དུས་ཕ་གྱིར་བཅར་བ་ཡྱིན། བཅར་དུས་ཕ་གྱི་ལའང་སོབ་ཁྱིད་
བྱདེ་སྟངས་ད་ེཚ་ོའད་མཚུངས་ཤྱིག་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། དག་ེའདུན་གྲྭ་ཆུང་སོགས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཡྱིན་ཤག་ཤཤག་རདེ། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ཀ་ེལ་ཤཤ་པུ་རྱི་
དང་ཨ་ོརྱི་ས་སོགས་ལ་གཡས་གཡོན་གྱི་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྷག་པར་དུ་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་ལ་
ཡྱིན་ན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཁུལ་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་མང་པ་ོཡོད་ཙང་། སོབ་གྲྭ་ཕ་གྱིར་བོད་སོབ་འཛནི་སོང་ཚོགས་པ་དང་བར་ལམ་སཾབ་ོ
ཊས་འཛིན་སོང་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་གཏོང་གནང་ན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་གཏོང་གྱི་མྱིན་ལབ་ཀྱི་
འདུག ཁོ་རང་ཚོས་བཏང་རྒྱུར་ཐུགས་འདོད་གནང་གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཕ་གྱིར་
བཏང་ནས་ས་དགོངས་གཉྱིས་ལ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཟུར་སོང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ངོས་ནས་
བལྟས་ན་ཡག་པ་ོམེད་དམ་སམ་པ་བྱུང་། 
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 གཞྱི་རྐང་གྱིས་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གཅྱིག་གྱུར་ལ་རྱིས་སྟངས་ད་ེཏོག་ཙམ་གྱིས་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་
སྱིག་གཞྱི་དང་བཅས་པ་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ངསོ་འཛིན་ཐབོ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། གཉྱིས་པ་དརེ་ཤཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་
རང་གྱི་ནང་ནས་ཆོས་སྒར་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཚ་ོཕུད་ཅེས་དེའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་ཁ་ོརང་ཚ་ོངོས་ནས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་འཛིན་ཡོད་པ་གཅྱིག་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན། ཆ་རེན་ཚང་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་འགོ་ནས་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅེས་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ད་ེལྟར་གསལ་བསད་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་
སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏགོས། གཞན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་
ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བྲག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་ ༡༌༢། 
ཤེས་ཡོན་ལས་དོན་ཁག་གྱི་ཀ་པ། སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་དང་དཔར་འགེམས་ཞེས་པའྱི་ཐད་ནས་མར་སེབས་ཡོང་དུས། ཡྱིག་ཕྲེང་
གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་དང་རྱིགས་ལམ་སོབ་དེབ་ལ་མཐའ་མའྱི་ཞུ་དག་བྱས་ཏེ། དེབ་གཟུགས་སུ་དཔར་སྐྲུན་གྱིས་གཏན་
ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་རྱིན་མེད་འགེམས་སེལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་པའྱི་ཐད་ལ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་སོན་མ་ནས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྱིགས་ལམ་སོབ་དབེ་རྒྱབ་ཤ་སེར་པ་ོཞྱིག་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ དའེྱི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཧང་སང་
དགོས་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་ཐགོ་མར་བསམ་འཆར་བཏནོ་མཁན་ང་ཡྱིན་བསམ་སོང་། ད་ེལ་བསམ་འཆར་མང་པ་ོབཏོན་
ནས་ད་ལྟ་རྱིགས་ལམ་སོབ་དེབ་གསར་པ་ཞྱིག་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་
སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། འོག་ནས་མར་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་དྲུག་པའམ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་ད་ལྟ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་དང་བྱདེ་
བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའགལ་བ་ལྟག་སོད་འད་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག རྱིགས་ལམ་སོབ་དེབ་ནང་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་བརྡ་དག་
དང་ཐ་སད། མཚན་ཉྱིད། དབྱེ་བ། རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་རེད། སོན་མའང་ཞུས་ཡོད། སབས་ད་ེདུས་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཁ་ོརང་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔར་སྐྲུན་གསར་པ་བྱས་པ་ད་ེསོན་མ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་
སྟ།ེ དེའྱི་ནང་ལ་མཚན་ཉྱིད་དང་དབྱ་ེབ་ད་ེཆོས་ལུགས་བྱ་ེབྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་དབྱ་ེབ། རྣམ་གངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག 
དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ཚོར་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མས་བརྡ་དག་དང་ཐ་སད་མཚན་ཉྱིད་དབྱེ་བ་ཡོད་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཆསོ་བརྒྱུད་བྱ་ེབྲག་པ་གཅྱིག་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོསད་
གཏོང་ནས་ག་ོབསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཅྱིག་དག་ེབཤེས་རེད། གཉྱིས་དག་ེབཤེས་རེད་ཟརེ་ནས་སད་བཏང་ནས་
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རྱིགས་ལམ་སོབ་དེབ་གཏན་འབེབས་བྱས་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁད་པར་དུ་རྱིགས་ལམ་དེའྱི་ནང་
ཆོས་ར་ེས་ས་པཎྱི་ཏའྱི་ལུང་ཁ་ཤས་དངས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ལུང་དངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མཆན་བཀོད་ཡོང་དུས། ནོར་བ་རང་
རང་འགེལ་བཤད་བསོན་ཡོད་པ་རདེ། དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལན་བསོན་པའྱི་སབས་སུ། དསེ་ན་མཁས་པས་ཐལ་
འགྱུར་ལ། ། རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྒ་ོབཞྱི་འདེབས། །ལན་གྱིས་ལྡགོ་པ་མ་ནུས་ན། །དའེྱི་རསེ་འབྲང་དམ་པའྱི་ལུགས། ཞསེ་པ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ས་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ཀྱིས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་ལན་བཞྱི་
རྒྱག་དགོས་ས་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ལན་བཞྱི་ད།ེ ཆོས་ར་ེས་ས་པཎྱི་ཏའྱི་མཆན་འགེལ་དང་ཚང་མར་མ་བལྟས་ནས་ཁ་ོཚསོ་རང་གར་
དུ་བཞྱི་གསར་གཏོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལུགས་དང་མ་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་ད་ེདང་རྱིགས་མཚུངས་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་དེབ་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་
ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་རོམ་སྱིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་
རྱིགས་ལམ་སོབ་དེབ་ད་ེངེས་པར་དུ་མཚན་ཉྱིད་དང་དབྱ་ེབ་སྱི་ལ་ཁབ་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་རྱིགས་
ལམ་སོབ་དེབ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་བྱ་ེབྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་དབྱ་ེབ་རྣམ་གངས་ལ་སོགས་པ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེམ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་བཏང་རགོས་གནང་། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན། དའེྱི་འོག་ནས་ས་ེཚན་ཀ་པའྱི་ཨང་གངས་ལྔ་པ། བྱྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་བྱྱིས་
སྒྲུང་དེབ་གངས་ ༢༤ ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་ཡོད་ཅེས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ེའདའྱི་དེབ་མང་པ་ོམཇལ་སོང་། ཧ་ཅང་གྱིས་བསགས་བརོད་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་དཔར་སྐྲུན་བཟོས་བཞག་པ་དེར་མྱིག་དཔེ་ཡར་ལྟ་བྱས་ནས་
བསྒྱུར་དགོས་པ་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སོན་བྱོན་མཁས་པ་རེད། སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་མཛད་བཞག་པའྱི་
ནང་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་རྣམ་ཐར་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོདུམ་བུར་བྱས་ཏ་ེརྱི་མ་ོཡོད་པ།ཤདངེ་སང་དུས་
རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ངང་ནས། ཨྱིན་སད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Cartoon གྱིས་རྱི་མ་ོཡོད་པ་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཁད་པར་དུ་བོད་ལོངས་བརྙན་འཕྲྱིན་ལས་ཁང་ནས་ཕྲུ་གུ་དང་བསྟུན་ནས་རྱི་མ་ོའགུལ་སོད་
ཡོད་པའྱི་ལྟད་མ་ོམང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོམར་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་སོབ་ཚན་ལ་སྱིག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དེབ་ད་ེཚ་ོདཔར་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་སབས་ལ་དབེ་ཀྱི་ཕྱི་ལོག་ནས་རྣམ་པ་ཡག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ། ཁད་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Book Binding ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་མ་འགོ་སོན་ནས་ཁ་ཕེ་བ་
དང་དཀྱིལ་མ་ནས་གོག་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་བོ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དེབ་མཐུག་པ་ོདཔར་སྐྲུན་མང་ཆེ་བ་ད་ེའད་རེད་
འདུག སབ་སབ་ད་ེརྱིགས་འགྱིག་འདུག དབེ་མཐུག་པ་ོད་ེདཀྱིལ་མ་ནས་གོག་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་ཕྲུ་གུས་ཉར་ཚགས་
བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོབྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་མཚེམས་
དགསོ་ནའང་རེད། ལྕགས་འཛརེ་བརྒྱབ་དགོས་ནའང་རྒྱག་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་།ཤཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་འག་ོ
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། དགོངས་དག མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་
ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤོག་གངས་བཞྱི་པའྱི་སྒང་ནས་མར་ས་ེཚན་གསུམ་པ། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་
བོད་ཡྱིག་སོབ་དབེ་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་དརེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། དེར་གུས་པས་སོན་མ་
བསམ་འཆར་བཏོན་མོང་ཡོད་ལ། རོམ་ཡང་བྲྱིས་མོང་ཡོད། ཁ་སང་འདྱིའྱི་ནང་རམོ་སེབས་ཡོད་མེད་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་
ལགས་ཞ་ེན། རམོ་སལེ་ཡོང་དུས་དང་ད་ཚགིས་ནང་མཆན་བཀདོ་དུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བཀདོ་རགོས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག སོན་བྲྱིས་
ཡོང་དུས་བསུབ་བཞག་གྱི་འདུག བསྟོད་ར་གཏོང་དུས་བཀདོ་བཞག་པ་ད་ེའདའྱི་ད་ཚགིས་ཀང་དངེ་སང་འདུག བོད་ཀྱི་དུས་བབ་
རདེ། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ། ངའྱི་གསང་ཨང་ཡང་མང་པ་ོབར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཚར་སོང། བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ནང་ཡྱིན་ན། ཕལ་
ཆེར་གསང་ཨང་ཐངེས་མ་གསུམ་ཙམ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། གང་ལྟར་ཡང་། གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་
ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཆ་ེཤོས་དགུ་མ་གཏོགས་མེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དགུ་མ་ཟད་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་ནོར་ཡོད་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏགོས། 
དྲུག་བརྒྱ་ཚང་མ་ལེགས་ཆ་ཡྱིན། དགུ་སོན་ཆ་ཡྱིན། ད་ེཧང་སང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ལྟར་ཡང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་ན་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ངོས་ལེན་གནང་དགོས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བརྡ་དང་ཐ་སད་མྱི་མཐུན་པ་
རདེ། མྱི་མཐུན་པ་ད་ེངོས་ལེན་གནང་དགོས་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་སོབ་དཔོན་ཐོན་མྱིའྱི་དཀའ་དྱིན་ཟརེ་ནའང་འད། ༸ས་པཎ་གྱི་
དཀའ་དྱིན་ཟེར་ནའང་འད། ཁོང་གཉྱིས་སུས་བརམས་ཡོད་ནའང་བརྡ་དང་ཐ་སད་མྱི་མཐུན་པ་བོད་ལ་ཡོད་དུས། བོད་ལ་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་གྱི་བརྡ་དང་ཐ་སད་མཐུན་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ནོར་ཡོད་ན་ནོར་ཡོད་པ་ད་ེངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། གང་ལྟར་ད་ེཚོར་ལེགས་ཆ་གནང་བ་དརེ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོན་མ་ལས་འགུལ་སེལ་མེད་པ་
ད་ེགསར་དུ་ལས་འགུལ་སལེ་བར་ཡག་པ་ོརདེ་ད།ེ ནརོ་འཁྲུལ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་་ངསོ་ལནེ་བྱདེ་དགོས་པ་རདེ། ཡར་རྒྱས་འག་ོབ་ལ་
སོན་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་འཛུགས་ལ་བརེན་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོདགོས་པ་རེད། ངེས་པར་དུ་སོན་འཛུགས་ད་ེ
ངསོ་ལནེ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསར་ཟླསོ་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན། 



44 
 

ད་ེནས་ས་ེཚན་ག་པ། ཟབ་སོང་དང་། འོས་སོང་། ཞསེ་པ་འདྱི། ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ག་ོསྱིག་འོག་ནས་ཟབ་
སོང་མང་པ་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་བོད་ཀྱི་བརྡ་དང་ཐ་སད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
ཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ལབ་ནས་ན་ེཙོས་མ་ཎྱི་བགངས་བགངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་རང་
པའྱི་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ཚད་གནང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཆོས་དགེ་བྱས་ཏ་ེལོ་བཞྱི་ལྔ་ཕྱིན་སོང་། དེའྱི་བར་ལ་ཕལ་ཆེར་བོད་ཡྱིག་ཟབ་སོང་གནང་
བ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མཐོང་མ་སོང་། ཆོས་དགེར་ཟབ་སོང་ཐེངས་མ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མཐོང་མ་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་དའེྱི་ནང་ལ་ཨྱིན་ཡྱིག་ཟབ་སངོ་། ཨང་རྱིས་དང་ཚན་རྱིག་ད་ེཚ་ོཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ་དང་། ལ་ོའཁརོ་མརོ་འཆར་ཅན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་འདུག ཆ་རེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བརནེ་ད་ེཚོར་གཏོང་གྱི་འདུག ཁ་ནས་རྱིག་གཞུང་ར་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞེས་གསུང་བཞྱིན་
དུ་བོད་ཡྱིག་ཟབ་སོང་ག་ར་ེབྱས་ཏེ་མ་སད་པ་རེད་དམ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན། དཔེར་ན་རྒྱ་ཡྱིག་ད་ེཚ་ོཟབ་སོང་སོད་པའྱི་སབས་སུ་
གོད་ཀད་དང་རྔན་པ་སོད་རྒྱུ་སོགས་ཡོད་པ་འད་པོ། བོད་ཡྱིག་ད་ེཚ་ོཧ་ཅ་གྱི་ཉུང་ཉུང་རེད་དེ། སོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། དུས་
ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཉྱིན་གཅྱིག གཉྱིས། ཁང་པར་དུ་ཆོས་དགེ་ད་ེཚོར་ཟབ་སོང་སོད་ཡོད་པ་རེད། སོད་ས་ས་ོཔོ། ལབ་ན་ཡག་པ་ོམྱི་
འདུག་མ་གཏགོས། ཁ་ལག་ས་ོཔ།ོ ས་རཱ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ལག་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། ཞལ་ལག་རདེ། གཞན་པ་ད་ེ
ཚོར་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་ན། ཁ་ལག་དང་སོད་ས་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སོང་སོད་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འད་རེད། 
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་ཆེན་པ་ོརེད་ཟེར་བཞྱིན་དུ། གོ་སྱིག་བྱེད་སྟངས་དང་། ཟབ་སོང་སོད་སྟངས་ཉུང་ཉུང་ག་ར་ེབྱས་པ་རེད་
དམ། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ངས་དྱི་བ་དྱིས་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེདུས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨྱིན་ཇྱི་ད་ེཚ་ོཟླ་བ་ནས་ཟླ་བར་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེ
གང་འད་བྱས་ནས་རདེ་ཟེར་དུས། སྱིན་བདག་ཁངོ་རང་གྱིས་ད་ེབྱེད་དགོས་ཡོད་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་རང་
དང་ཨ་ཡྱིན་ནམ་དན་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ཁས་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན། ལག་ལེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་། བོད་ཡྱིག་
གྱི་ཟབ་སོང་མང་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ར་བའྱི་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་སབས་ལ་
ཧ་ཅང་ཐག་རྱིང་པ་ོམ་ཡྱིན་པ། ཟབ་སོང་སདོ་མཁན་ཡང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུགཤ ང་
ཚའོྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཟབ་སོང་སདོ་དགོས་ན། ང་ཚའོྱི་ཁརོ་ཡུག་འདྱིའྱི་ནང་མཁས་པ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་
ཟབ་སངོ་སདོ་དུ་འཇུག་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཁས་པ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཟརེ་མཁན་ད་ེཚརོ་ཟབ་སོང་སདོ་རྒྱུར་ཡོང་
དུས། ལྡྱིང་སོར་རྒྱག་ནས་བསད་པ་མ་གཏགོས་དོན་ང་ོམར་ཕྲུ་གུར་ཕན་པ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་བོད་
པ་རང་གྱིས་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཟབ་སོང་སོད་པ་ད་ེཡང་དག་
པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཅུང་ཟད་ཕན་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་སད་ན། ཉ་ེ
ཆར་ Canada ནས་ཡྱིན་པའྱི་དག་ེརྒན་ཆེད་ལས་ཀྱི་སོར་ལ་ཟབ་སོང་གནང་འདུག ད་ེའད་པ་ོཡྱིན་ན་ང་རང་ངོས་ནས་ཡག་པ་ོ
འདུག་དན་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞ་ེན། ར་བའྱི་ཆར་དངེ་སང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དག་ེརྒན་མང་ཆ་ེབ་བུད་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཕྲུ་
གུ་ཡདོ་དུས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཟབ་སོང་ཕབེས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་གྲྭ་རང་ལ་ཟབ་སོང་སདོ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཚན་རང་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགེ་རྒན་དང་འགན་འཛིན་ཞུགས་ཐུབ་པ་ཙམ་མྱིན་པ། དུས་ཚོད་ཁོམ་སབས་དགེ་རྒན་མང་པ་ོཞྱིག་
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འཛུལ་ཞུགས་བྱ་ཐུབ་པའྱི་ཕན་ཐོགས་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའྱི་ཆར་གྷ་ོཔལ་པུར་ནང་ལ་ Canada ནས་དག་ེརྒན་ཆདེ་
ལས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་སརོ། མ་འངོས་པར་ད་ེདང་ད་ེའད་བ་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོའདུག་མ་གཏགོས། ལྡྱི་ལྱིར་
ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་སོད་རྒྱུ་རྱིགས་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོསོང་ཆེ་བ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྲུ་གུ་རང་ལ་བབ་ཐུབ་པའྱི་ཟབ་སོང་རག་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཧ་ལམ་ངས་ཚིག་ཐག་བཅད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་སམ། དགེ་རྒན་ཚོས་ད་ལོ་ 
Party ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབཏང་བྱུང་། སོད་ས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ངར་གོ་སབས་འདྱི་རག་སོང་
ཟརེ་མཁན་ད་ེཉུང་ཉུང་རདེ་འདུག ཉྱིན་མའོ་ིསར་མ་ནང་བཞྱིན་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་ས་ེཚན་བཅུ་གཅྱིག དའེྱི་ནང་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ད་ེགཅྱིག་གསུངས་
འདུག ཆོས་དགེ་ཚང་མ་དང་རྱིགས་ལམ་དགེ་རྒན་ཚང་མ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེགང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཆོས་དགེ་གཅྱིག་གཅྱིག་པུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་ཐུབ་པ་དང། སོབ་ཚན་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་
དག་ེགཅྱིག་མ་གཏོགས་ཆོས་དགེ་ཚང་མ་དེའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་
ལན་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཤོག་གངས་དྲུག་པའྱི་རྒྱབ་ཨང་གངས་དགུ་པ། གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡནོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་
ཁག་ནས་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་ཟུར་བཙུགས་གནང་བཞག་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་
ངས་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སངོ་། གྷ་ོཔལ་པུར་འཛནི་གྲྭ་དང་པ་ོནས་གསུམ་པའྱི་བར་གྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ཡྱིན་
ཟེར་ནས། དཔེ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་བྱས། འདྱི་འདའྱི་ཟུར་ལ་ཚོན་ཞྱིག་བྱུག རྐུབ་བཀག་དང་། ཤོ་གྲུ་བཞྱི་འད་བའྱི་རྐུབ་
སྟགེས་ཁ་ཤས་བཞག ད་ེདཔ་ེམཛདོ་རེད་ཅེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདཔ་ེམཛདོ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་འགོ་མར་ར་བའྱི་ཆ་
ནས་འདུག དེ་ག་རང་རེད་འདུག སྒྲུང་དེབ་གངས་ ༤༠༠ གསུང་གྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་ ༤༠ མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག་མ་
གཏོགས་ ༤༠༠ ཡྱིན་པ་ངས་མཐོང་མ་སོང་། དེབ་གངས་ ༤༠༠ མ་འད་བ་མ་འད་བ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། སྒྲུང་དེབ་གཅྱིག་དེ་
གངས་ ༤༠༠ གསུང་པ་ཡྱིན་ནམ། ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་མ་གཏོགས། དེབ་ཀྱི་སྒྲུང་མ་འད་བ་མ་འད་བ་ ༤༠༠ ཟེར་ན། རྫུན་རེད་
འདུག་མ་གཏགོས། ར་བ་ནས་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་བྱས་ན་དབེ་གངས་ ༤༠༠ ཡྱིན་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། ངས་སོབ་
དེབ་རང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒྲུང་དེབ་གང་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ༤༠༠ ར་བ་རང་ནས་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༤༠ ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དཔེ་མཛོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔེ་མཛོད་ཅེས་དེར་ལབ་ན་
འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་མྱི་འདུག དཔ་ེམཛོད་ཅེས་པའྱི་གོ་དོན་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁང་པའྱི་ཟུར་ཞྱིག་ལ་ཚོན་
ཅུང་ཟད་བྱུག དེར་ཤོག་སྒམ་ཞྱིག་སྱིག དེའྱི་སྟེང་ལ་དེབ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྱིག་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེམཛོད་ཅེས་མྱིང་ཐོགས་ཀྱི་རེད་དམ། 
ཐགོས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དཔ་ེམཛོད་ཟརེ་ན་དཔ་ེམཛོད་ཀྱི་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྒྲུབ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ ༢༢ ནང་ལ་རྱིགས་ལམ་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་རདོ་པ་རདོ་སྟངས་ད་ེདངེ་སང་དར་བཞྱིན་པ་རདེ། ༸སབས་མགོན་
དོན་གྱི་བདག་པོས་ཀང་རྱིགས་ལམ་དང་ཚན་རྱིག་གཉྱིས་ད་ེའད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་
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ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྱིགས་ལམ་དང་ཚན་རྱིག་ད་ེང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་གྱི་
གས་རེད། སོན་མར་བརྒྱབ་ཡོད། གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ངོམ་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
འཛམ་གྱིང་ལ་ངོམ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་རེད། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་ད་ེདེང་སང་རོད་པ་རོད་ཡོང་དུས་ཀང་། 
ཚན་རྱིག་པའྱི་ཐ་སད་ད་ེཚ་ོང་ཚོའྱི་སད་ནང་ར་བ་རང་ནས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བརྡ་དང་ཐ་སད་མ་སར་ཐབས་མེད་རེད་མ་གཏགོས། 
ཚན་རྱིག་པ་ད་ེཚོ། ང་ཚོའྱི་བོད་སད་ལ་བརྡ་དང་ཐ་སད་ཡོད་བཞྱིན་དུ། དཔེར་ན་འདུག Oxygen ཆོས་ཅན་ཟེར་རྒྱུ་འད་པོ། ད་ེ
འད་རདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་ཅན་དང། ཐལ་དང་། ཅྱིའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ད་ེབོད་སད་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་དག་ཚང་མ་ཨྱིན་
སད་རང་རང་རདོ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོལྔའམ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ང་ཚ་ོབོད་པས་ངམོ་རྒྱུའྱི་འཆད་རདོ་རམོ་གསུམ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཉམས་
འག་ོས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སོན་མ་ཡང་བསམ་འཆར་ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་ལའང་ཕུལ་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ངེས་
པར་དུ་བརྡ་དང་ཐ་སད་ཨྱིན་སད་ཐགོ་ནས་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡོད་ན། ངསེ་པར་དུ་བསྒྱུར་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ( དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་།) ལགས་སོ། ༢༩ ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་དཔ་ེ
མཛོད་ཟུར་ལྟ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་སོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་ངེས་པ་དུ་ལན་གནང་
རགོས་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཅུང་ཟད་མར་མགོགས་པོར་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༨ པ་རེད་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཉྱིས་ཐོན་ནས་མཐ་ོསོབ་ལ་འཇུག་བྱའྱི་སོར་ཞྱིག་འདུག མཐ་ོསོབ་ལ་སོབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སབས་སུ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་
ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འཕྲད་པ་མ་ཟད་སོབ་ཡོན་འདང་གྱི་ཡང་མྱི་འདུག ད་ལན་གཅྱིག་གསུངས་སོང། 
སོབ་ཡོན་ ༣༥༠༠༠ ཕུལ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ལྔ་སྟོང་ལྔ་ཁྱི་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་
མང་ཆེ་ཤོས་ལ་ ༢༥༠༠༠ མ་གཏོགས་ཕུལ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། སོབ་གྲྭར་དང་པ་ོའཛུལ་བའྱི་སབས་ལ་སོབ་གྲྭ་གང་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ ༣༥༠༠༠ སདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཚརོ་རསེ་མ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ེཚརོ་
ཆ་རེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཐོག་མར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་
མེད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག དཔེ་ཆ་བཞག་ན། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ནང་ལ་ 
Nurse ཞེས་པ་དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག སོབ་ཡོན་མ་འདང་ན་ཁོ་ཚོར་རོགས་རམ་ཕྲན་བུ་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རསེ་ལ་ག་ོསབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤསྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་གངས་དང་
པ་ོད་ེཡང་འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་སྦུན་ཏར་དག་ེའསོ་སོབ་ཁག་ནང་ལ་དག་ེལས་གངས་ ༢༤ དང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥༨ བཅས་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་འགོ་དུས། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༨ ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥༨ 
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་གསར་པ་མ་བསྡུས་པ་རདེ། ཡང་ན་དགསོ་མཁ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ལ་མ་གཟྱིགས་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཉ་ེཆར་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སྦུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐ་ོསོབ་ནས་ཐོན་པའྱི་དག་ེརྒན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འཁོད་འདུག ཁངོ་ཚརོ་མཐུན་རེན་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགསོ་པ་མྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ཆ་རེན་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཡང་དེར་འག་ོཡྱི་མྱིན་ལབ་ས་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་སད་ཆ་དྱིས་ནས་གང་འད་བྱས་ཏེ་སེབས་མྱིན། ད་ེདུས་ཁོང་
ཚོའྱི་ལན་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕེབས་གསུངས་སོང། དེར་བརེན་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། ད་དུང་
སདོ་ཀྱི་ཡྱིན་པས་དང་ཡང་ན་མུ་མཐུད་ནས་སོད་ཐུབ་པ་འདུག་གམ་ལབ་དུས། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ད་ེའདའྱི་
ཚོར་སྣང་ཞྱིག་འདུག སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ད་བར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེས་གྲུབ་འབྲས་གང་ཙམ་ཞྱིག་སོན་
འདུག་བསམ་བསམ་བྱུང། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པ་དང། 

ཁོང་རྣམ་པ་ཁྱིམས་མཐུན་ཟེར་ནའང་འད། གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་ལས་ལྷག་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ། ད་དུང་
ཡྱིན་ནའང་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་ས་མ་རདེ། དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་བདོ་སབོ་འཛིན་སོང་ཁབ་ཁངོས་ལ་ཡོད་པའྱི་དག་ེརྒན་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། སྱིར་
བཏང་འཇྱིག་རེན་མྱི་དང་ས་ོས་ོརང་གྱི་སྡུག་དཀའ་ལས་རྒྱབ་པའྱི་རེས་ལ་སོ་སོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེར་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་
འགན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བར་སབས་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་རྱིས་ལེན་དགོས་པ་རེད་ལབ་དུས། ད་ེརྱིང་
དེར་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་དང་གཞན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡག་པ་ོབྱེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གསུངས་གནང་སོང། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་གང་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་ད་ེཚོར་བགེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ག་ཚོད་ཐོབ་མྱིན་དང་ག་
ཚོད་རག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རྱིས་ལེན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་རག་མྱིན། དེ་ཚོ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་ལ་ཁ་སང་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལ་འགོ་དུས་ད་ེའད་རང་རེད་འདུག མཐོང་རྒྱུ་མེད་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་
ཕབེས་ཚར་འདུག བགསེ་ཡོལ་ས་སྣུར་བྱས་ཏ་ེཕབེས་ཚར་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚརོ་སྣང་ཡོད་པ་ད་ེསྱི་ཚགོས་ལ་སྟོན་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། དགོས་རྒྱུ་དགོས་པ་རེད། ཚང་མར་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་ཁ་ནས་ཡ་རབས་བཟང་
སོད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་སྲུང་ཅྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་
དངོས་གནས་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ནས་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ལེན་ད་ེལ་ོ ༥༠ ཡང་ན་ ༣༠ དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། མཐའ་
མ་དེར་ག་ོསབས་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཆ་རེན་དང་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་སེབས་ཚར་
བའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། ད་ལྟ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བགེས་ཡོལ་ལ་མ་ཕབེས་པ་
རྣམས་ལ་ད་ལྟ་ཡང་གང་ཙམ་ཡདོ་པ་རདེ། ཡང་མ་ཕབེས་ཀང་དངསོ་གནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
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 བྱྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་འགོ་ལ་དབེ་གངས་ ༢༤ བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརདེ། སནོ་མ་ནས་ངས་གཅྱིག་ཞུས་མོང། 
ང་ཚའོྱི་སྒྲུང་ད་ེཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ནས་བསྒྱུར་བ་མང་པ་ོའདུག ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧངོ་ནས་བསྒྱུར་བ་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསྒྱུར་བ། བསྒྱུར་ནས་མར་ཡོང་དུས་མྱིའྱི་མྱིང་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་མེད་
འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ཏ་ོཤ་ོཀ་དང་མ་ོཤ་ོཀ་ོབྲྱིས་པ་ལས་བཀ་ཤྱིས་དང་དནོ་གྲུབ་ལ་སོགས་པ་བརདོ་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོབསམ་
བསམ་བྱུང། དེ་ཡང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ལ་མང་པོ་འདུག དེ་ཚོ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་ཡ་མཚན་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོའྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་
བཀགས་པ་ཡྱིན་ན། བསམ་བོའ་ིནང་ལ་མྱི་སྣ་སུ་ཡྱིན་འཆར་དགོས་དུས། མྱིང་ད་ེམྱི་རྱིགས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཡྱིན་ཙང་བ་ོལ་མ་
འཆར་བ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དནོ་དག་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེབྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་བོད་ཡྱིག་ཀོག་དེབ་སོར་དེར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཟྱིན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ཞུ་སྟངས་ཞུ་ལུགས་ད་ེལོགས་བཀར་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཡང་བསར་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ཐོག་མ་དརེ་བརྡ་སདོ་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཐུན་མྱིན་ལ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
ཐོག་ལ། ཐོག་མ་གནད་དོན་འདྱི་ཨ་རྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་ནས་ཀུན་གེང་གྱི་ལེ་ཚན་ནས་ཐོག་མ་བྱུང་དུས། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
གྱིས་ལན་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ད་ེཡོད། དེར་བརེན་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་རེད། 
སད་ཡྱིག་ར་མེད་གཏོང་མཁན་རེད་བཤད་རྒྱུ་ཚང་མ་བཤད་སོང། དེའྱི་ནང་ནས་མཐའ་དོན་དུ་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱིས་མར་སོར་ཡོང་བ་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་ནང་ལ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེབོད་ཀྱི་བང་ཆེན་གྱིས་བརམས་པ་རེད་དན་གྱི་
ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་མ་རེད། སེ་ར་བྱེས་ཀྱི་ཁ་སྒང་བསོད་ནམས་དབང་ལྡན་གྱིས་བྲྱིས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་སརོ་གནང་བ་རདེ། ད་ེནང་ལ་བྲྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་དུང་བསམ་འཆར་འདནོ་མཁན་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱིས་བསམ་བཞྱིན་དུ་བྲྱིས་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཀང་ནོར་འཁྲུལ་ཅུང་ཟད་ར་ེམཐངོ་བ་དང། མྱི་གཤྱིས་ལ་སོན་བརདོ་ཚད་
ལས་བརྒལ་བ་དང་། ད་དུང་ད་ེལས་ཚབས་ཆ་ེབ་དཔརེ་ན་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུག་ཁྱི་དང། བོད་མྱིའྱི་དག་བ།ོ བོད་ཡྱིག་གྱི་གཤེད་མ་ཟརེ་བ་
སོགས་ཚིག་རྩུབ་ཅྱིང་ངར་ལ། ད་ེལས་སྡུག་ཏུ་མེད་པ་ཁ་ོན་བརོད་ཅྱིང། བཟང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་ད་ེ
རྱིགས་སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་པ་ལས་གནདོ་ཆ་ེབ་རྱིགས་སུ་མཐངོ་། དསེ་ན་བསམ་པ་དཀར་ཞྱིང་སྱི་དནོ་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
མྱི་གཤྱིས་དག་ཐེར་དང་བྱ་བར་དག་ཐེར། བརམས་ཆོས་ལ་དག་ཐེར་སོགས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བསེས་མྱི་རུང་བར། གང་ལ་
དགག་གཞག་བྱས་པ་ད་ེནྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏ་ེགཏན་ལ་འབེབས་པ་གལ་ཆེ། ཞེས་ད་ེའད་བྱས་ཏ་ེབྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདེ། དང་པོ། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གེང་བརོད་བྲྱིས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ནོར་མང་
པ་ོའདུག ད་ེམ་གཏོགས་ཡྱིག་ནོར་ར་ེར་ེང་ོསོད་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག ཡྱིག་ནོར་མང་པ་ོའདུག་ལ་ད་ེལ་མང་པ་ོལྷག་བསད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཀོག་དེབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་ཤས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་བྱས་པ་ད་ེརེད། ཁ་ཤས་ང་རང་གྱི་
བསམ་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཤོག་གངས་གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཨང་གངས་རྱིས་སྟངས་ད་ེརེད། ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་དང་ར་
གཉྱིས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོམ་འངོས་པར་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ལབ་ཚར་དུས། ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་འགོ ཤོག་གངས་མང་པ་ོ
གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ད་ེདནོ་དག་ད་ེའད་བྱས་ནས་བཀདོ་ལབ་པ་ད་ེརདེ། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་ལ་རྒྱན་ཚགི་གསུངས་པ་
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རེད། སམ་པ་ོདང་རློན་པ། སྱིད་པ་ོདང་སྡུག་པོ། གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་མང་ཆེ་བས་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ལྡོག་ཚིག་ལབ་ཀྱི་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱན་ཚགི་ད་ེགང་འད་བྱས་ཏ་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ་དན་བྱུང། དརེ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་འདུག 
 དེའྱི་འོག་གྱི་ཤོག་གངས་ ༡༥ ནང་ལ་ལྡོག་ཕོགས་འབྲྱི་རོགས་གནང་། རྣམ་པ་ཚོའྱི་རྒྱན་ཚིག་ད་ེཚོའྱི་ལྡོག་ཕོགས་འབྲྱི་
རོགས་གནང། ད་ེཡང་དཀར་པ་ོདང་རྱིང་པ་ོབཀོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལན་ལ་དཀར་པོའ་ིརེས་ལ་ནག་པ་ོདང་། རྱིང་པ་ོརེས་ལ་
ཐུང་ཐུང་ཞེས་བྲྱིས་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྡོག་ཚིག་དང་རྒྱན་ཚིག་སྟེང་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང། ཁ་སད་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཀོག་དབེ་གཞན་པ་ད་ེཚརོ་མདེ་གསུངས་པ་རདེ། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་མརོ་གསུངས་
འདུག ངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཀགོ་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པའྱི་ཀོག་དབེ་ད་ེཚརོ་ཡྱིན་པས། རདེ་པས་ད་ེའད་རསེ་ད་ེནས་
སྒོར་རགས་ནང་ལ་རེད་དམ། ཡྱིན་ནམ་ད་ེའད་བྲྱིས་འདུགཤ ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོར་ཡྱིན་པས། རེད་པས་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རོམ་པ་པ་ོ
ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ཚང་མ་ཕ་གྱིར་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་སྟེང་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་ཆེད་དུ་ཡྱིན། ངས་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཀོག་གྱི་མྱིན། ཁོང་རང་གྱི་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་སྱི་འཇུག་ཁད་པར་ཅན་ད་ེ
ཚའོྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ོརྒྱུས་དངས་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་བྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞསེ་དགོས་ཡོད་ས་རེད། 
ད་ེནས་འོག་ལ་མྱིང་ད་ེཚ་ོརེད། བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དཔརེ་ན་ཤོག་གངས་ ༣༧ ནང་ལ་ཤྱིང་ཏོག་ཨ་མྲ། 
ཆུ་ག་གོན། ལ་སོགས་པ་ད་ེའད་ལབ་འདུག ད་ེའད་བྲྱིས་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་འད་ཆགས་མྱིན་མྱི་ཤེས། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་
བསམ་བཞེས་དགོས་འདུག གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། ང་ཇ་འཐུང་གྱི་ཡྱིན། དའེྱི་ཐོག་ལ་རོམ་པ་པ་ོའགས་འབྲྱི་མཁན་བྱུང་
སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཀོག་དེབ་རོམ་མཁན་ཁ་ོརང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་ཀྱི་ནང་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དང་། ཨ་རྱི་བཅས་སུ་སོབ་སོང་བྱེད་དུས། ང་ཚ་ོདེའྱི་ཉ་ེསར་འག་ོཕོད་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་
འདུག ང་ཚསོ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ལ་དཔ་ེའཁྱིད་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་མ་གཏོགས་སོབ་སོང་རྱིགས་བྱདེ་མངོ་མེད། ཁངོ་ལ་བཤད་རྒྱུ་མང་པ་ོ
འདུག ཡྱིན་ནའང་ཨེ་ཤ་ེཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ད་ེཚོར་ངོས་ལེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁོང་
རང་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བྱདེ་སྟངས་ལ་བཟང་ཕགོས་མཐངོ་མ་སངོ། ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ང་
ཇ་འཐུང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱི་ཤ་བཟའ་ཡྱི་རེད་ཅེ་ན། དོན་དག་བྱེད་ས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་སར་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་གྱི་འབྲྱི་
སྟངས་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན། ཤ་ཟ་མཁན་ད་ེཁྱི་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་འདུག བྱེད་ས་སར་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཇ་འཐུང་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་དུས་ཇ་
འཐུང་མཁན་ད་ེང་རེད། གོང་དུ་ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་ང་མྱིག་བལྟ་གྱི་ཡྱིན། ང་མྱིག་མཐོང་ལབ་པ་རེད། ང་མྱིག་མཐོང་ན། ཆུ་ཚོད་
ཀྱིས་ང་མཐོང་བ་རེད་དམ། ངས་ཆུ་ཚོད་མཐོང་བ་རེད་དམ། ད་ེའད་འཁྲུག་གྱི་འདུག ཁོང་རང་གྱི་འགེལ་བཤད་མང་པོ་བརྒྱབ་
སོང། ང་ཚོ་ལྷ་ས་བའྱི་སད་རེད་ཅེས་ད་ེལབ་སོང་། དེས་ན་ས་དང་སེའུ་ཚང་མ་ལ་ས་དང་སེའུ་ལབ་དགོས་དུས། ས་དང་སེའུ་
བྲྱིས་ན་མ་གཏོགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་བཟ་ོལྟ་ཞྱིག་འདུག ག་གྱི་གུ་གྱི་དང་ད་ེཚོའྱི་རྣམ་གཞག་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་ལ། སྱིར་ར་ེ
ཟུང་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡང་མང་པ་ོརདེ་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་རདེ་འདུག དཔེར་ན་ཤོག་གངས་ ༤༦ ནང་ལ་ཁ་ཤས་འདུག ད་ེཡང་མང་
པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཁམོ་མྱི་འདུག 
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 ད་ེནས་བྱ་ཚིག་ཁངོས་ཀྱིས་ཤོག་གངས་ ༩ ཙམ་ཞྱིག་དངས་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ང་མྱིག་མཐངོ་བྱུང་། ང་ས་ོན་བྱུང། 
ད་ེནས་དགུ་མཐའ་ཡྱི་ཐགོ་ལ་བསདོ་ནམས་དབང་འདུས་ཀྱིས་བྲྱིས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་རང་རདེ། 
གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱིས་གཉྱིས་རང་རེད། བྱེད་ས་བརྒྱབ་ནས་ད་ེའད་བྱས་འདུག ད་ེཡང་ཤེས་ཡོན་པ་རྣམ་པས་གཅྱིག་གཟྱིགས་དང་།ཤ
གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤསོན་མའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་དེབ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤགྱི་བྲྱིས་པ་འདྱི་
རེད།ཤཤེལ་དམ་གྱི་ནང་ལ་ཟེར་བ་འད་པོ།ཤཤོག་གངས་ཤ༩༤ཤཡྱི་ནང་དུ་འདུགཤཆུ་ད་ེག་ལེར་ག་ལེར་གྱིས་མཐ་ོརུ་འགོ་ཟེར་བ་ད་ེ
འད་འདུགཤགོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཤོག་གངས་ཤ༡༠༤ཤཡྱི་ནང་ལ་ཡང་མང་ཆེ་བས་འདྱི་ལ་ཆུ་ཕག་འད་པ་ོལབ་ཀྱི་འདུགཤང་རང་
ཚསོ་ཆུ་ར་ཧད་པ་ོལབ་ཀྱི་འདུགཤརའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་འད།ཤད་ེའད་བ་འདུག ད་ེཚརོ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 

ད་ེནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་གནད་འགག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།ཤད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་སྟེ།ཤགནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེ
རྣམ་པ་ཚོའྱི་སོབ་དེབ་ནང་ལ་ཁྲུང་ཁྲུང་གྱི་བུ་སྤུན་གསུམ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུགཤཁྲུང་ཁྲུང་གྱི་བུ་སྤུན་གསུམ་ཟེར་དུས། སྱིར་བཏང་ང་
ཚའོྱི་ལུག་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤའབྲྱི་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤཁྱི་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤཆ་ེཆུང་གཉྱིས་ཡདོ་ན། གཅྱིག་ཕ་ོཡྱིན་པ་འད།ཤགཅྱིག་མ་ོཡྱིན་
པ་འད་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་བྱ་ེབྲག་པ་ལ་ཕ་ོདང་མ་ོསར་ཡོང་སབས།ཤཁྱི་བུ་དང་ཁྱི་བུ་མ་ོཞེས་
པའྱི་ཐ་སད་ད་ེམེད་པ་རེད།ཤདེང་སང་རྒྱ་གར་ནང་ད་ེའད་བཤད་མཁན་འདུགཤད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ཁྲུང་ཁྲུང་བུ་དང་བུ་མ་ོཡོད་མྱིན་
ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་འདུགཤཤོག་གངས་ཤ༡༤༢ཤནང་ལ་འདུགཤཁྲུང་ཁྲུང་བུ་སྤུན་གསུམ་ཟརེ་བ་ད།ེཤད་ེའད་ཡྱིན་ན་ཁྱི་བུ་སྤུན་
གཉྱིས།ཤཁྱི་ཕོ།ཤནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོས་སད་ཆ་མ་ཤེས་སྟབས་ད་ེའད་བརོད་ཀྱི་འདུགཤཁྱི་ད་ེབུ་རེད་དམ་བུ་མ་ོརེད་དམ ་
ཟརེ་གྱི་འདུགཤཏག་ཏག་ད་ེལྟར་མྱི་ཁབ་པའྱི་ངསེ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་འད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུགཤཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་
སྟབས།ཤད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས།ཤཟུར་ལ་སེབས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་ན། ཞུ་མྱི་ཆོག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤང་
ཚོའྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་དུ་བོད་སད་ཆུ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་ཟེར་བའྱི་དེབ་ཀང་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།ཤཁ་སད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཚོར་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུགཤང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་དཔེ་
མཛདོ་ཁང་དང་ལ་སགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེབཞྱིན་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན།ཤད་ལོའ་ིབོད་ཀྱི་མཛངས་མས་བོད་སད་ཡག་པ་ོརྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག་
ལབ་དུས། སྱིད་སོང་ཡྱིན་ན་ཆེ་རྒྱུ་དང།ཤམཛངས་མ་ཡྱིན་ན་ཆུང་རྒྱུ་མེད།ཤད་ེའད་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ཐུགས་སྣང་གནང་
དགོས་པ་རེད།ཤད་ེབཞྱིན་གཡག་ཡ་ས་ོཅན་ཟེར་བ། རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་འཁྲུངས་སར་ཉྱིན་མོར་གཡག་གྱི་མདུན་ན་ཡ་ས་ོཡོད་
པ་ཞྱིག་ཁྱིད་པར་བརནེ། བོད་ནས་གཡག་གྱི་ཁ་ཡར་ཕ་ེནས་པར་བརྒྱབ་ཏ།ེཤང་ཚརོ་བཏང་བ་ད་ེའད་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཚ་ོ
ལའང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་རདེ།ཤང་ཚའོྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ད་ེཚསོ་ནམ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་
ཡོད།ཤདུས་བབ་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤབང་ཆེན་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤད་ེབཞྱིན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བརྱི་ཡྱི་ཡོད།ཤད་ེཚོའྱི་
ནང་ལ་ཁ་ཤས་ལ་ཚིག་ནོར་བ་དང་།ཤའགའ་ཞྱིག་ལ་དོན་ནོར་བ།ཤདཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་གཅྱིག་ཡྱིན་
ན་ཁས་ཉྱིན་མོའ་ིགནས་སྟངས་དེར།ཤཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བས་ོགཞག་བྱ་མ་ཐུབ་པ་རེད་ཅེས་བྲྱིས་འདུགཤང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
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ནང་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་བས་ོཡྱི་ཡོད་ལབ་སངོ་མ་གཏོགས།ཤཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱི་དོན་ལ་བས་ོཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ལབ་མ་སངོ་།ཤཐ་སད་
ད་ེའད་བྱས་ཏ་ེསྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མག་ོའཁྲུགས་ཀྱི་འདུགཤདཔརེ་ན། དུས་བབ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཁ་སང་བལ་ཡུལ་གྱི་འསོ་ཤོག་
སོར་ལ་གཅྱིག་བྲྱིས་འདུགཤབལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་གཉྱིས་ནང་ཁ་སང་ནས་བཟུང་གསང་བའྱི་ཐོག་འོས་བསྡུ་གནང་བསྒྲུབས་ཡདོ་པ་
མ་ཟད།ཤབལ་ཡུལ་ནང་སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་གངས་མཐ་ོཤོས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆོག་ཆགས་ཡོད་འདུག་ཅེས་
བྲྱིས་འདུགཤདེའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་མཇུག་ལ་ཆགས་ཡོད་ཚ་ེགེང་མཁན་བྱུང་ཡོད་འདུགཤདང་པ་ོཁ་ོརང་ཚོས་བྲྱིས་པ་རེད། ཆགས་
ཡོད་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེཐག་བཅད་ནས་བྲྱིས་པ་རེད།ཤད་ེད་ེབཞྱིན་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་ཀྱི་སྱིང་མ་ོདང་ཚ་མོ་གཉྱིས་
འདྱིར་འབྱོར་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེབྲྱིས་པ་རེད།ཤཉྱིན་གཉྱིས་གསུམ་ལ་ཚང་ཁ་མང་པ་ོབརྒྱབ་པ་རདེ།ཤམཐའ་མ་གཞན་ཞྱིག་བྲྱིས་ཡོད་
པ་རེད།ཤདེ་བཞྱིན་བང་ཆེན་ནང་དུ་ཡང་ཁ་སང་བྲྱིས་འདུག ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ།ཤརྒྱ་གར་གྱིས་ལྕགས་ལམ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
Bilaspur ནས་མན་ཌྱི་བར་དུ་ལྕགས་ལམ་གཅྱིག་བཟ་ོཡྱི་རེད།ཤལྕགས་ལམ་གཅྱིག་ད་ེ Bilaspur ནས་ Kullu བར་བཟོས་
སྟེ། ད་ེནས་གར་ཤ་དང་པྱི་ཏྱི་བར་བཟ་ོཡྱི་རེད།ཤདེ་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་འག་ོཡྱི་རེད་ཅེས་བྲྱིས་འདུགཤམཇུག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་རེད་དམ་གཉྱིས་རེད་ཅེས་བརོད་དུས།ཤམཐའ་མ་དེར་ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་རེད་འདུགཤད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ད་ེའདའྱི་
རྱིགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་དོ་སྣང་གནང་རོགས།ཤང་ཚོའྱི་སོན་གྱི་རྱིགས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཚུར་བཏང་ཡངོ་གྱི་འདུག 
 རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་ངས་ལབ་ཀྱི་ཡོད། Asia ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱིས་མདང་དགོང་བཤད་འདུགཤ
སྱི་འཐུས་ཤ༤༢ཤཡོད་པ་རེད།ཤད་ེདག་གྱིས་འོས་འཕེན་སབས།ཤའོས་པ་ཤ༡༤ཤཆགས་པ་རེད།ཤམྱི་འོས་པ་ཤ༢༧ཤཆགས་པ་ལས་
རྱིས་མེད་ཤ༢ཤཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཡོད་པ་རེད།ཤརང་བཞྱིན་གྱིས་ཤ༤༣ཤཆགས་ཀྱི་འདུགཤཡོད་པ་ད་ེཤ༤༢ཤཡོད་པ་རེད་ཅེས་
བརོད་འདུག ད་ེབཞྱིན་ད་ེས་ཕྱི་ཟླ་ཤ༥ཤཔའྱི་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་བཀའ་བོན་བསོས་མ་ཐུབ་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རདེ།ཤད་ེཕྱི་ཟླ་ཤ༦ཤ
པའྱི་ནང་ལ་རེད།ཤད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ད་ེའད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུགཤཁ་སང་ཉེ་ཆར་རང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས།ཤསར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བསྡུ་
རགོས།)ཤམཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་སོབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གནད་དནོ་བྱུང་མ་སངོ་ངམ།ཤད་ེབཞྱིན་གནས་སྟངས་
འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའད་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེཚརོ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 བྱང་ཨ་རྱིར་ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་གནད་དོན་དེ་ཚོར་ཐུགས་བསམ་ངེས་པར་དུ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཁ་སད་རང་པ་བཤད་དགོས་ན། ང་ཚོའྱི་ལུང་པར་ཁ་སད་ཡོད་པ་རེད།ཤཁོད་ཀྱི་ལུང་པར་ཡང་ཁ་སད་
ཡོད་པ་རེད།ཤཁོང་ཚ་ོནང་བཞྱིན་གྱི་སད་བརྡ་རྱིག་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་བལ་པ་ོདང་།ཤསོག་པོ།ཤརྒྱ་གར་བ་མྱི་མང་པོར་ཡྱི་
གེ་བསབས་མོང་ལ། སད་ཀང་བསབས་མོང་།ཤདེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་གཞན་ཞྱིག་བསབ་ནས་དང་པོར།ཤང་ཇ་འཐུང་བསབས།ཤ
གཉྱིས་པར་ངས་ཇ་འཐུང་སབོ་དགོས་པ་འད་པ་ོམཐངོ་མ་སངོ་བས་ཅེས་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དངསོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤགོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དརེ།ཤསྱིར་བཏང་རྱིག་ལམ་
སོབ་དེབ་ཀྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང།ཤར་བའྱི་ཆ་ནས་རྱིག་ལམ་སོབ་དེབ་དེའྱི་སོར་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་
གང་འད་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན།ཤགོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དག་ེརྒན་ཡོད་པ་རདེ།ཤལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གྱི་
ཚགོས་ཆུང་ཧྲག་བསྡུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤཚགོས་ཆུང་དེའྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་འོག་ཏུ་འབྲལེ་ཡོད་མཁས་པ་དེས་རམོ་སྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རདེ།ཤརོམ་སྱིག་ཞུས་ཏ་ེཁུངས་བཅོལ་ས་འད་པ་ོདེ་ར་བའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་སོད་ཀུན་བཏུས་དང་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལ་སོགས་པའྱི་
དཔེ་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུགཤཤདུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏ་ེགང་ལྟར་རྡོག་རྡོག་དེར་ཁོང་རྣམ་པས་
རམོ་སྱིག་གནང་བའྱི་སབས་སུ་གྲྭ་ཚང་བྲ་ེབྲག་པ་འགས་ཡྱིག་ཆ་སོགས་ལ་ར་བ་ཟྱིན་ནས། དའེྱི་ནང་དུ་བཅུག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
ཀང་མྱི་འདུགཤཤདེའྱི་སྒང་ལ་རོམ་སྱིག་ཞུ་བའྱི་སབས་ལ་ཐ་ེཚོམ་སོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ནང་པའྱི་ལྟ་སོད་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚོགས་
ཆུང་དརེ་དགོངས་སརོ་ཞུས་ཏ་ེགཏན་འབེབས་གནང་བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་རྱིག་ལམ་གྱི་སོབ་དབེ་ད་ེདག་
གྱི་ནང་དུ་རམོ་སྱིག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་བྱ་ེབྲག་པ་གཅྱིག་རང་མྱིན་པར། ཚགོས་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་པ་
ད་ེའད་ཕབེས་བསད་པ་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་གཙ་ོབ་ོགོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་
བ་ད་ེདག་ཤེས་རགོ་བྱུང་སོང་ངམ། མ་འངོས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ལ་ད་ོསྣང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་པར་དེབ་ད་ེཡག་པ་ོབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྤུས་དག་པ་ོབྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།ཤད་ེདངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཤེས་རྱིག་པར་ཁང་དུ་ང་ཚོས་ན་ནྱིང་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད།ཤད་ེའད་སོང་
ཙང་ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་པ་ལྟ་བུ་བརྒྱབ་བསད་ཡོད།ཤཤེས་རྱིག་པར་ཁང་གྱི་དབུ་འཛིན་ཡར་སད་བཏང་སྟ།ེཤསྤུས་
ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་མ་བཟོས་ན་ཀོག་དེབ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆའྱི་དེབ་ད་ེདག་ཁེད་ཚོར་ལས་ཀ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ད་ོཞེས་དང་། སོད་
རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ད་ེའད་ཡན་ཆད་ནས་ཞུས་མོང།ཤབྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་དང་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་བར་ལ་པར་བསྐྲུན་དང་འགེམ་སེལ་གྱི་དངུལ་སོད་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་གྱི་གན་ཡྱིག་ཅྱིག་ཡོད་
པ་རེད།ཤད་ེལའང་བསར་བཅོས་བཏང་སྟེ་རེས་སུ་སྤུས་ཚད་ད་ེང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ཚ་ེད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དེབ་ད་ེ
རང་ར་བ་ནས་ངོས་ལེན་མྱི་བྱ་རྒྱུ་དང་། གོང་ཚད་གཅོག་དགོས་པ་ལྟ་བུ་གན་རྒྱའྱི་ནང་དུ་བཞག་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད།ཤ
མདོར་ན་དཔ་ེདེབ་ད་ེདག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ད་ོསྣང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ར་བའྱི་
ཆ་ནས་ཡག་ཏུ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སངོ་བས་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང། 
 དེ་ནས་བོད་ཡྱིག་རང་པ་རང་གྱི་སྒང་ལ་རྒན་ལགས་ཚོར་ཟབ་སོང་ཐེངས་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཕེབས་མ་སོང་
གསུངས་པ་རེད།ཤར་བའྱི་ང་ཚོས་མགོགས་པ་ོཕྱི་ཟླ་ ༡༠་་༡༡ཤནང་ལ་ག་སྱིག་བྱས་ཏེ་དམྱིགས་བསལ་རང་བོད་ཡྱིག་གྱི་འབྲྱིང་
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རྱིམ་དག་ེརྒན་ཚརོ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།ཤསབས་ཤྱིག་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྒན་ལགས་ཚ་ོཕབེས་པའྱི་སབས་སུ་མ་གྱིར་
ཞལ་ལག་དང་བཞུགས་གནས་ད་ེདག་ཏག་ཏག་བྱུང་མྱི་འདུགཤཤདེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་རང་ནས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་
དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ལ། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤཤད་ེམ་གྱིར་ས་རཱ་རང་དུ་སབས་ད་ེདུས་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ད་ེཁ་ོཚོས་གོ་སྱིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་བྱུང་འདུགཤཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་གུན་གསབ་ལྟ་
བུ་ཐུགས་སེམས་མ་ཕམ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཕག་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ངས་དན་གྱི་འདུགཤཤགལ་ཏ་ེམྱིན་
ན་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།ཤགང་ལྟར་གཙ་ོབ་ོལྟ་གྲུབ་རྒན་ལགས་ཚོར་ཁ་ོབ་ཡདོ་ཀང་འཛནི་པ་མདེ་པ་ཡྱིན་དུས། ཐུགས་ལ་མ་
འཇགོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤདརེ་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཟབ་སོང་སོད་མཁན་ད་ེབོད་པ་རང་བྱ་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ང་རང་ཚོས་ཀང་
ཤུགས་འད་པ་ོབརྒྱབ་བསད་ཀྱི་ཡོད།ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ཡོང་མདོག་ཁ་པ་ོ
རདེ།ཤཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རེན་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་བས་ོགཞག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་
ཆ་རནེ་ད།ེཤདཔརེ་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། དངསོ་གནས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ད་ེའདའྱི་འགོ་ནས་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
ལ་ད་ོསྣང་དང་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན།ཤད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བཀར་གྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མཁན་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཤོར་བའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོ
བྱས་སོང།ཤགཞན་དའེྱི་སབས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Resource person ཟེར་རྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོརང་གྱི་ནང་ལ་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེ
བཞྱིན་ཕྱི་ལོགས་ལ་དུས་རག་ཏུ་བལྟས་ནས་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེདུས་ང་ཚསོ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིག་པ་རདེ།ཤད་ེ
དག་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མེད་ན་ད་ེཙམ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤདེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པར་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རང་ར་འཕེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་དང་།ཤད་ེཡང་དཔེར་ན་བྱྱིས་པའྱི་ལས་འཆར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བཀར་གྱི་དགེ་
རྒན་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་སོབ་སྟནོ་པ་ཞྱིག་དང་སར་ནས་རེས་ལ་ཁེད་རང་གྱི་ཁུངས་འཁོལ་བ་བྱེད་གོས་པ་རེད་ཅེས་ག་ལེར་ག་ལེར་
ལས་འགན་སོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།ཤད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ལ། ཁ་ཕགོས་ཀང་ད་ེའད་ཞྱིག་འཛིན་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་གསུངས་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཕྱི་ནས་སད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་
དང།ཤའཛནི་གྲྭ་ཚགོས་མཁན་མེད་པ་བྱས་ཏ་ེདཀའ་ངལ་མང་པ་ོའདུགཤད་ེརྣམས་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ།ཤས་གནས་
ས་ཐགོ་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཟབ་སངོ་སད། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན་བདོ་ཡྱིག་རང་གྱི་དག་ེརྒན་ཡོད་པ་རདེ།ཤད་ེཡང་ཁ་
ཤས་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མ་ལ་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་བྱས་ཏ་ེབོད་སབོ་འཛིན་སོང་ཚགོས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རདེ།ཤད་ེཡྱིན་
དུས་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་དག་ེརྒན་ཚོས་བོད་ཡྱིག་སོབ་དགོས་པ་དང།ཤསོབ་ཚན་གཞན་པ་ཚ་ོབོད་ཡྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་སབོ་དགོས་
ཡོད་དུས།ཤཁོང་ཚོའྱི་གནས་ཚད་ད་ེཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ལ་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་ཕྱིན་སོང།ཤདང་པ་ོ
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ད་ེལ་ཤ༡༠༠ཤཙམ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ཡག་པ་ོའདུག་ལབ་དུས་གངས་ཚད་སར་བ་རེད།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་ཤཤེས་རྱིག་རང་
ནས་འགོ་ལ་བོད་ཁྱིམ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོའདུག ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་རྒྱུན་འཁོངས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ
ཁོང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ེལྟར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང།ཤཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་དགེ་རྒན་ཤ༡༢༠ཤཙམ་
ཞྱིག་ཡོད། བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་ཚོས་བོད་ཡྱིག་རང་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཟུར་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཡང་བདུན་
ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ཐེངས་གསུམ་ཞྱིག་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་དང་ཚང་མ་ཤེས་རྱིག་རང་གྱི་
བཀོད་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤརེས་ལ་ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཚད་ཅྱིག་ཀང་གོ་སྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདགེ་རྒན་དེའྱི་སོབ་ཁྱིད་ཐབས་
ལམ་ཙམ་མ་ཟད་སབོ་རྒྱུའྱི་ཤེས་ཚད་སྤུས་དག་པ་ོདང་ཚད་ལྡན་ཡངོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ལ་སོབ་སངོ་སད་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་འཛིན་གྲྭའྱི་དཔེ་མཛོད་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔེ་མཛོད་ནང་བཞྱིན་མོས་མཐུན་མེད་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་
དེར་གང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་མྱི་འདུགཤད་ེཡང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ Teachers reading corner ད་ེཡང་དགེ་
རྒན་ཚོར་ཟུར་ལྟའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།ཤདེའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ལ་དགོས་པའྱི་དེབ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་རག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་
བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེམཐུན་རེན་ཞྱིག་རེད་འདུགཤསོན་འགོའ་ིཚུལ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཤ༡༡ཤལ་བེད་སདོ་བཏང་བ་རདེ།ཤསོབ་གྲྭ་ད་ེདག་གང་རདེ་ཅ་ེན། 
བོད་ཁྱིམ་སྟངེ་འོག་གཉྱིས།ཤབོད་ཁྱིམ་གྷ་ོཔལ་པུར།ཤབདོ་ཁྱིམ་སུ་ཇ།ཱཤབོད་ཁྱིམ་ཅོན་ཏ་ར།ཤགངས་སྱིད་ས་ཾབ་ོཊ་དཔ་ེསྟོན།ཤས་ཾབ་ོཊ་
ཅོན་ཏ་ར།ཤས་ཾབ་ོཊ། སོན་ཊ།ཤམ་སུ་རྱི་ཁྱིམ་ཚང་དང་མ་སུ་རྱི། རཇ་པུར།ཤསོབ་གྲྭ་གངས་ཤ༡༡ཤནང་ལ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། 
 དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཚོན་བཏང་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུགཤདེར་ངས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་དེ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྒེར་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་རེད།ཤད་ེལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཉ་ེཆར་ལྷ་ོཕོགས་ཁག་ལ་འགོ་
བའྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་སད་ཐགོ་ལ་ཞུས་ན་ Classroom reading corner ཟེར་བ་ད་ེང་ཚའོྱི་
འཛིན་གྲྭ་དཔ་ེམཛདོ་ཅེས་ལབ་པ་རེད།ཤམྱིང་དཔ་ེམཛདོ་ལབ་ན་འགྱིག་མྱིན་མྱི་ཤེས། ར་བའྱི་དེབ་གངས་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་དེབ་མ་འད་བ་ཤ༤༠༠ཤཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤདེབ་ད་ེཁ་གངས་ཤ༤༠༠ཤཟེར་བ་ད་ེརེད། བར་
སབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྒྲུང་དེབ་མང་པ་ོབཏོན་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེཚ་ོཚུར་ལ་ཉོས། ད་ེབཞྱིནས་ཾབ་ོཊས་སྒྲུང་དེབ་འདོན་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་དཔ་ེམཛདོ་ཀྱི་སྒྲུང་དབེ་ད་ེཚ་ོཚུར་ལ་བསྡུས།ཤཚང་མ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་དུས་ཕྲུ་གུ་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་སྒྲུང་
གྱི་དཔ་ེཚོགས་ཆགས་པ་ནང་བཞྱིན།ཤདབེ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་པ་དང་ཉྱིན་ཤས་རསེ་ལ་དེབ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགངས་ཤཤྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད།ཤདེ་ཚོ་ཕར་ལ་ཁུག་མ་བཞྱིན་བླུགས་ཆོག་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཚོ་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཉྱིད་ལ་ཡང་དེ་གནས་ཚུལ་
གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤད་ེལ་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་ཞསེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། དག་ེརྒན་ཚང་མས་དཔ་ེཡག་པ་ོ
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང།ཤདུས་ཚོད་སྟོང་པ་ཡོད་དུས། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཕར་ལ་རྒྱུགས་ནས་དེབ་ལ་བལྟ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་
འདུགཤསྱིར་ང་ཚོས་ཀོག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརདེ།ཤབོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་རྒན་པ་ཚོར་མེད་དམ། གྲྭ་ས་ཁག་
ནྱི་གང་ཤེས།ཤད་ེཡང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེབ་ཀོག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རདེ།ཤད་ེཆུང་ཆུང་སབས་ནས་དབེ་ཀོག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་རདེ།ཤསྱིར་བཏང་འཛནི་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་



55 
 

ལ་འཛིན་ཁང་ཤ༡༩༢ཤཙམ་ཞྱིག་ལ་དེ་འད་ཞྱིག་བཟ་ོཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ཚོས་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་
གསུངས་སོང།ཤཕྲུ་གུ་ཚོར་སད་ཆ་དྱིས་དུས་ང་དབེ་དརེ་དགའ་པ་ོཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤཁོང་ཚོས་ལབ་ཤེས་ཀྱི་འདུག་ལ་
ད་ེའདའྱི་རྣམ་དབྱ་ེའབྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤང་ཚོས་བསོམས་ཤཤྱིག་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང།ཤ
སོབ་སྱི་ཚསོ་ཀང་ད་ེལྟར་གསུང་གྱི་འདུགཤད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 ད་ེནས་རྱིག་ལམ་ལག་དེབ་སོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། དཔེར་ན་ 
(Oxygen) ཆོས་ཅན་ཟེར་བ་དེ། ཕེད་ཀ་ཨྱིན་ཡྱིག་དང། (Oxygen) གྱི་མཚན་ཉྱིད་གང་རེད་དམ་ཟེར་བ་དང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ནང་དུ་སོར་བ་དེར་ང་ཚོ་དང་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་པ་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། གཙ་ོབོ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་ཞྱིག་རེད། རེས་སུ་༸སྐུ་མདུན་ལ་ཡར་བཀའ་སོབ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དམ། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ཚོས་དགེ་རྒན་གྱི་ལག་དེབ་རོམ་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཚན་གཞན་དག་དཔེར་ན་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་
རྱིས་ད་ེཚོའྱི་གས་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་རྒྱུའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ལག་དེབ་གཅྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གཅྱིག་བཟོས་
ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཡར་སན་གསན་ཞྱིག་ཞུས་ནས། ང་ཚོས་བྱས་པ་འདྱི་འགྱིག་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་དགོངས་སོར་ཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་མེད་དམ། ༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆ་ེལའང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་ག་ོབསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་
ཚོས་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཕེད་ཀ་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཕེད་ཀ་བོད་ཡྱིག་སད་ཐོག་ཡོད་པ་ཞྱིག རྱིག་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་གང་
འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཐ་ེཚོམས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་ང་ཚོས་བརན་པོ་ཞྱིག་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་ནང་ལ་སྦུན་ཏར་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརདེ། ན་ནྱིང་བརྒྱ་
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལ་ོ ༤༨ འདུག་ད་ེགང་འད་རདེ་དམ་གསུངས་རྒྱུ་ད།ེ ད་ལ་ོསྦུན་ཏར་ནས་ཐནོ་པ་ད་ེ ༤༧ རདེ། གང་ལྟར་མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་ོརྱིམ་བཞྱི་པ་ད་ེཐནོ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་བངས་པའྱི་
ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པར་བསོས་སྱིག་བྱས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ད་ལྟ་སྒུག་ནས་སང་གནངས་སོབ་གྲྭ་གཞན་པར་
སེབས་པའྱི་རསེ་སུ་བས་ོགཞག་གནང་རྒྱུ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་བར་ལ་དག་ེའསོ་གསར་པ་ག་སྱིག་འད་བྱདེ་ཐུབ་
མ་སངོ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེགང་ལྟར་ཚང་མའྱི་དགོངས་པར་མངའ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྦུན་ཏར་ད་ེཝར་ནཱ་སྱིའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་
སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་ཞྱིག་སྦུན་ཏར་རང་ལ་སོ་མ་ཐུབ་པར། དེ་འད་འཕྲོ་ཅན་དུ་ལུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
སྟབས་འགོ་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁལེ་བའྱི་མཚམས་ད་ེནས་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་ཆགས་མེད་ཡངོ་ངམ་སམ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ 
ནས་གསར་པ་ཚན་རྱིག་ B.Ed ལ་ོབཞྱི་ཡོན་ཚད་ཅན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ ༢༠ དང་། B.Ed དག་ེརྒན་འོས་སོང་རང་ལ་ོགཉྱིས་ཡོན་ཅན་
གྱི་ཕྲུ་གུ་ ༤༠ ཐམ་པ་ཞྱིག་དུས་སང་ཝར་ནཱ་སྱིར་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུར་ནང་དོན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་མུས་ཡྱིན། དེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ལགས་ཞ་ེན། སནོ་མ་སན་གསང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང་། ས་ཾབ་ོཊ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་དརེ་ང་
ཚ་ོབཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བ་རདེ་ཅ་ེན། དག་ེརྒན་གྱི་དདོ་ལྟ་བུ། ལྷག་པར་དུ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་འདྱི་མཐ་ོརྱིམ་
གོང་མར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་དག་ེརྒན་གས་ོསངོ་དང་འསོ་སངོ་སདོ་རྒྱུ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རགོས་གྱིས་
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ཞེས་བོད་ཁྱིམ་ནས་སོན་མ་ནས་ཐག་གཅོད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སོབ་དེབ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
འགན་འཁུར་རགོས་གྱིས། སནོ་མ་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཐགོ་ནས་ཤེས་ཡནོ་འཕལེ་རྒྱས་ས་ེཚན་གྱིས་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཤེས་རྱིག་ནས་གཅྱིག་འགྱུར་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅསེ་ང་ཚསོ་དའེྱི་འགན་འཁུར་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བསྟན་འཛིན་སྒང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་བོད་དགེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ཁ་སང་འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་དག་ེརྒན་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་འདུག ང་ཚ་ོཡང་དགའ་པ་ོབྱུང་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྦུན་ཏར་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེདང་། བོད་སབོ་འཛིན་སོང་ཚགོས་པའྱི་ནང་ཡདོ་པའྱི་བོད་
པའྱི་རྒན་ལགས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཁག་ཅྱིག་དངསོ་གནས་ཡག་པ་ོམེད། ད་ེའདའྱི་ཐབོ་སྟངས་དང་། ལྟ་བ་ཁེར་ཕོགས་ད་ེཡང་ཏོག་
ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་འདུག ཁངོ་ཚོར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་པས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུར་སོབ་སངོ་སོད་རྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་འགན་
འཐོལ་པ་ལེན་དགོས་པ་རེད། རྒྱ་གར་བ་ལ་ཕར་མྱིག་དཔ་ེལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་གཙ་ོབོ་ལྟོ་ཕོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ང་ཚ་ོད་ེའད་མ་རདེ། ཕགོས་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་བོད་པས་བདོ་པར་
འགན་འཁུར་དེ་ཆེ་ཙམ་བྱེད་དགོས་འདུག་ཅེས་རང་ཉྱིད་ལྷོ་ཕོགས་སུ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒན་ལགས་ཚོར་ད་ེརང་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ད་ེའད་འདུག བྱྱིས་སྒྲུང་ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་སོང། བསྒྱུར་བཞག་པ་ད་ེཚོ་
ཏོག་ཙམ་ཉྱི་ཧོང་གྱི་རོགས་ཚོགས་གཅྱིག་གྱིས་དངུལ་སད་པ་རེད། སོད་དུས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཆ་རེན་ལ་སྒྲུང་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་
སྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ད་ེའད་ཞྱིག་མྱིན་ན། ངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཚབ་ཏུ་མྱིང་ད་ེཚ་ོབོད་པ་བས་ོ
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེཚོར་ང་ཚསོ་ག་ོབསྡུར་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་དང་། དཔེ་མཚོན་དང་བཅས་མང་པ་ོབཀའ་གནང་སོང། 
དངོས་གནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནོར་འཁྲུལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ངོས་ལེན་ལོས་
ཞུ། མ་འགྱིག་པ་ནྱི་མ་འགྱིག་པ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་གཏོང་ཕོགས་དསེ་ཀུན་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་སོན་མེད་པ་དང་། འདྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་འཛིན་ནས་བྱས་པ་ད་ེཚོའྱི་གནས་ཚུལ་མཁེན་རོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གསལ་པོའ་ི
ངང་ནས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ར་བའྱི་གསར་ཤོག་ཁག་སོར་ལ་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག སོ་སོ་སོ་སོས་གནང་གྱི་རེད་སམ། ད་ེབཞྱིན་དཔེ་མཛོན་ཁང་ནས་ཀང་དེབ་འགའ་བཏོན་གནང་གྱི་འདུག གོང་དུ་ད་ེའད་
ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། ཤེས་རྱིག་ནས་བཏོན་པ་ཡྱིན་སྟབས་ནརོ་བ་རེད་ཅསེ་དང་། ས་ོས་ོས་ོསོས་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལྟར་
ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། དཔ་ེམཛོད་ནས་ད་ེས་ཕན་ཆད་ལ་དབེ་ད་ེའད་བཏོན་པ་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་
ད་ེཚ་ོཁུངས་ས་ོསོས་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཚགོས་གཙོས་མཚན་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་
བསདོ་སྟབོས་ལགས། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
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སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་
ལགས། སྱི་འཐུས་དབྲ་ར་བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ལགས། སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་
དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་འཛོམས་ལགས། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་
ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་བཅས་སྱི་
འཐུས་གངས་ ༢༣ ལྷག་བསད་ཡོད། བྱས་ཙང་དེའྱི་རེས་ལ་བསར་དུ་ག་ོསབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་བསྡུས་བསྡུས་
ཅྱིག་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག བཀའ་ལན་གནང་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གནད་དོན་བསར་ལྡབ་ཡོད་ན། གོང་དུ་གསལ་
བཤད་ཟྱིན་པ་ད་ེལས་ལྷག་པ་གསལ་པ་ོགསུང་རྒྱུ་མེད་ན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་གསུང་ནས་ཕེབས་ན། ཕལ་ཆེར་
དསེ་འཐུས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་ར་ེབཟུང་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་དང་པ་ོདེར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་འཛནི་གྲྭ་
བྱ་ེབྲག་པ་འདྱི་འད་རྱིས་བངས་ནས་འཛིན་གྲྭ་ཁ་ཤཤས་ལྷག་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བྱས་ནས། སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ཚུར་རྱིས་བངས་ཟྱིན་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛིན་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྱིས་བངས་པ་ཙམ་ལས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྱིས་ལེན་མ་
ཐུབ་ནས་ལྷག་བསད་པ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་རྡ་ཤོད་སོབ་གྲྭར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་གངས་སུམ་ཅུ་ཡྱི་རྐང་པ་ལག་པ་ཆག་པ་ད་ེཕྲུ་གུ་ཚུབ་དགས་
པས་རེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་ཟེར། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་གཅྱིག་ལྟ་དུས། རྡ་ཤོད་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་སུམ་ཅུའྱི་རྐང་ལག་ཆག་སོང་བ་ད་ེཚུབ་དགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཨ་ེཡྱིན་ནམ་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེཡང་ལྡེབ་གཅྱིག་ལ་གཡང་ལ་ལྷུང་སོང་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་ཀང་། ད་ེརྱིམ་བཞྱིན་ཉྱི་མ་དང་། བདུན་ཕྲག ཟླ་བ་བྱས་ཏ་ེ
ཟག་པ་ད་ེའད་ཡང་མ་རེད། འདྱི་ལ་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བཅོས་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། མ་
འོངས་པར་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་ཕྲུག་བདག་སོང་བྱ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་
ཚགས་ཚུད་པ་ོམ་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ཆྱིག་སྟངོ་ལྷག་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། 
དཔེར་ན་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཆག་སོན་འབྱུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡང་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ད་ེག་ཚོད་
ཡོད་ནའང་མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དེར་ད་ོསྣང་བྱ་དགོས་པ་རེད་ལ། ལན་གནང་དུས་ཀང་ཏག་ཏག་གནས་ལུགས་དང་ལྡན་
པ་ཞྱིག་མེད་ན་ངསོ་ལནེ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁེར་ཆ་ེའབྲྱིང་ཆུང་གསུམ། ལྡྱི་ལྱི་དང་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གྱི་གོང་ཁེར་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་མཐ་ོསོབ་ལ་
འགོ་མཁན་གྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ལའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་
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མཐུན་རནེ་དང་རགོས་རམ་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ་ཀང་། གཞུང་དང་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚའོྱི་བར་ལ་འབྲེལ་འདྱིས་ད་ེརྒྱུན་དུ་ནས་ཡོད་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། སེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དང་གནས་ལུགས་ད་ེཚ་ོང་ོསདོ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སོབ་ཕྲུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ང་རང་ཚོར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཉྱིས་ཁྱི་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་མཐ་ོསོབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག 
ད་ེབཞྱིན་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལོ་ཆུང་གྲྭ་པའང་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོ་ཚང་མ་བསོམས་ཡོང་ན་ཕལ་ཆེར་མྱི་ཁྱི་གསུམ། 
བཞྱི། ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག རྒྱ་ནག་ཏང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁ་ཕོགས་རྒྱུན་འཁོངས་ཟེར་བ་དང་། མ་ཁེ་སེ་ལེ་ནན་རྱིང་
ལུགས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་འགོ་ཏུ་སདོ་མ་དགོས་མཁན། རང་ར་འཕརེ་བ་དང་། རང་ཚུགས་ལྡན་པ། དྭང་དབང་ཡོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་ལ་སང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རག་བསད་པའྱི་མྱི་ཁྱི་ཚོ་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་དོན་ཆེན་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱིས་ད་ེལ་འགན་ཁུར་མཁན་ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་སྱིག་འཛུགས་ཆ་ཚང་
གྱི་སྒང་ནས་བལྟས་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ཚེགས་མང་
ཡོད་པ་རེད། འབྲས་བུ་ཡང་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལའང་མཚམས་མཚམས་མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་
ཡོང་གྱི་རེད། འདྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཡོན་ཏན་གཅྱིག་པུ་བརོད་དགོས་ན། ཡོན་ཏན་མང་པ་ོཞྱིག་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དང་པོ་སོན་བརོད་བྱས་ཏེ་མ་བྱུང་ས་དང་། མ་འགྱིག་ས་ད་ེཕྱི་ལ་འདོན་དགོས་རྒྱུ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 

ད་ེནས་ར་བའྱི་ད་ལྟ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་ཡང། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་ད་ེང་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་
མཚོན་ནའང་མྱིད་པའྱི་བར་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་འགག་བསད་འདུག གཅྱིག་མ་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེགང་ཡྱིན་
ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དང་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ནས་བལྟས་ན། འདྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་
ཅེས་པ་ཞྱིག་དང། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཨུ་ཚུགས་རྒྱག་སྟངས་ད་ེའད་ལ་ལྟ་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་བ་ོལ་བབ་པ་ད་ེའད་བྱུང་
མ་སོང། དང་པ་ོལོག་ལམ་ལ་འཁྱིད། ད་ེནས་ལེགས་ལམ་ལ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚརོ་གྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་ཆོལ་
གསུམ་སུ་ཞྱིག་གྱི་ཁ་སད་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཡྱིག་སད་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མ་མཐུན་པ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 དཔ་ེཞྱིག་བཞག་ན། ད་ེང་ཚ་ོདབུས་ཙང་གྱི་སད་རེད་ཟེར་ན། དབུས་ཙང་སད་ཀྱི་ནང་ལ་དཔེར་ན་རེས་འཇུག་གྱི་ས་ད་ེ
གསལ་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་གྱི་མ་རེད། དཔེར་ན་པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ཞེས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེནས་ཡྱིག་ཐོག་ལའང་རསེ་འཇུག་དང་
ཡང་འཇུག་གཉྱིས་ཀ་བཅད་ནས་བཞག་ད་ེལ་ལ་རང་ཞྱིག་བྲྱིས་ན་རྦད་ད་ེཁོ་རང་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཁ་ནས་གང་
ཐོན་པ་ད་ེཇྱི་བཞྱིན་འབྲྱི་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྲྱིས་ན། ད་ེཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཕྱི་
ལོགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཟེར་ནའང་ང་ཚ་ོབོད་རང་གྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ཁ་ཐག་རྱིང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་ནང་ལ་
འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་ད་ེལྟར་རེད། ད་ལྟ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
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གནང་སོང། དཔ་ེབཞག་ན་བ་མ་ོཡྱི་ Baby དང་བ་ཕྱུགས་ཀྱི་སག་པ་ཟེར་བ་ད་ེའད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྦད་ད་ེདགོད་བྲ་ོབའྱི་ཐ་སད་
ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ེཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁ་སད་རདེ། དང་པ་ོཁ་སད་ད་ེཡོང་དགོས་ཀྱི་རདེ་གསུང་ན། ད་ེཡོང་གྱི་མྱི་འདུག 
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ང་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ལ་ོའགའ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་སོན་ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅྱིག་ནས་གསར་འགྱུར་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་སབས་ཤྱིག་ལ་ཕྱི་ལོགས་ནས་འཚར་ལོང་
བྱུང་བ་རེད། ཨྱིན་སད་མཁས་པ། སད་བརྡ་རྱིག་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་སད་བརྡ་རྱིག་པ་དང་བདོ་ཀྱི་སད་དང་
ཡྱི་ག་ེལ་སངས་པ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་བུ་མ་ོགཅྱིག་རེད་འདུག དེས་ང་ཚའོྱི་བོད་ཡྱིག་འདྱིར་འགྱུར་བཅོས་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོདང་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོབགངས་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག མད་ོ
དོན་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚེག་འདྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱི་ནང་བཞྱིན་ཚེག་ཁྱིམ་ར་ེར་ེབར་ཕེས་ནས་
འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། བོད་ཡྱིག་འདྱི་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་བཞྱིན་བཀགས་རྒྱུར་ང་ཚོར་
དཀའ་ལས་འདུག ཨྱིན་ཇྱི་འདྱི་མྱིག་གྱིས་ལྟ་ཀོག་བྱེད་འགོ་ཡྱི་རེད། བོད་ཡྱིག་འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་སད་རྒྱག་ནས་མ་
གཏོགས་ཀོག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་སོང་བ་རེད་ཅེ་ན། ནོར་འཁྲུལ་ཚེག་འདྱི་རེད། ཚེག་འདྱི་
མེད་པར་བཟོས་བཞག་ན། ཨྱིན་ཇྱི་ནང་བཞྱིན་མྱིག་གྱིས་ཀོག་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་སད་ཆ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
ད་ེགང་རདེ་དམ། བོད་ཡྱིག་འདྱི་སད་རྒྱག་ནས་མ་གཏོགས་ངག་ཕྱི་ལ་མ་ཐནོ་ནས་མྱིག་གྱིས་ལྟ་ཀོག་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དངསོ་
གནས་ཡྱིན་ན་ཁག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ད་ེའད་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་རྦད་ད་ེསྣང་བ་འཁྲུལ་ནས་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན། དའེྱི་སྒང་ལ་ཆེད་ལས་ཡྱིན་ཞེས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ཏ་ེང་ཚའོྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་ཆུ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་བཟསོ་བཞག་
ན། སྣོད་ལེབ་ལེབ་ཀྱི་ནང་ལ་བླུགས་ན་ལེབ་ལེབ་དང་། སྣོད་ཟུར་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་བླུགས་ན་ཟུར་གསུམ་ཆགས་འགོ་བ་ལྟ་བུ་
བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་རང་ཚུགས་ད་ེཉམས་སུ་བཅུག་ན། ད་ེནས་ཚར་བ་རེད། སད་དང་ཡྱི་གེའྱི་རང་ཚུགས་ད་ེཉམས་སོང་ན་ད་ེ
ནས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ང་རང་ཚའོྱི་སནོ་བྱནོ་མཁས་པ་ཚསོ་བརམས་པ། ང་རང་ཚསོ་ད་ལྟའྱི་བར་
དུ་བདག་སོང་བྱས་ཏ་ེས་ཟད་སོ་གཏུགས། གཉན་འཕྲང་གྱི་དུས་སུ་ཡང་ཤྱི་མ་དགོས་པར་གསོན་བསད་པ་དེ། ད་ཆ་རྱི་གསང་
རྣོན་པོའ་ིསྒ་ོནས་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་ད་ེཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་འད། སྱིར་བཏང་སོབ་དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་བརམས་ཡདོ་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེ
འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་སོབ་དེབ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ། ཡག་པོ། ལྷག་པར་དུ་ལ་ོར་ེར་ེབཞྱིན་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་
པའྱི་སྣང་ཚུལ་དང་མཐོང་ཚུལ་སོ་སོར་ཡོད། ན་ནྱིང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་བསད་དུས། 
དབེ་ཚང་མར་ས་ོསོས་བལྟ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཤྱིག་རག་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་དེབ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་ད་ེཚ་ོསད་གགས་ཆགས་སོང་བ་རེད། དངོས་གནས་ད་ེག་རང་རེད། ད་ལྟ་
བོད་ཀྱི་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་གཡག་ཡ་ས་ོཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ཡང་བོད་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་
གཅྱིག་ལ་ཡང་གཡག་ཡ་ས་ོཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། ད་ལྟའྱི་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་ད་ེབཅས་ད་ེགསུམ་ཀ་
ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིགས་ནས། ད་ེབཟང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ངན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཕར་བཀམས་ནས། བོད་



60 
 

ནང་ནས་ང་ལའང་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བཏང་བྱུང། གཡག་གཅྱིག་གྱི་མག་ོཕྲེད་ལ་བཅུས་ཏ་ེཁ་འཐེན་ནས་འདྱི་རེད་ཅེས་ཆེད་དུ་པར་
བརྒྱབ་ནས་བཏང་བྱུང། ད་ེའད་མང་པ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོའྱི་སེམས་ནང་ལ་མ་དགའ་བ་གཅྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་
ནརོ་འཁྲུལ་ཞྱིག་རདེ་ཅེས། དརེ་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེར་སྱིར་བཏང་གྱིས་ཆད་ལྷག་རྱིགས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འབྱུང་གྱི་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆད་ལྷག་ད་ེཁ་སོང་བྱས་ནས་ད་ེབཟང་ཆ་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་མཐའ་མ་དེར་འབྲས་བུ་ཐོན་པ་དང་དོན་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་ཡོང་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ངམོས་སུ་འསོ་པ་ད་ེབོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ད་ེརདེ་ཅསེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་དང་ཕབེས་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སནོ་དུ་གོས་
ཚོགས་རབས་དང་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་ངས་སོབ་གྲྭ་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་སྟོན་ནས་སྱིད་བྱུས་ད་ེདབུ་འཛུགས་ཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། ཡང་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་མྱིང་ད་ེཡང་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་དེར་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ཟག་རང་གྱི་མྱིང་ལ་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་མྱིང་ཐོག་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་བསད་འདུག བྱས་ཙང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་
འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་ངོམས་སུ་ཆོག་པ་ད་ེབོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། གཙ་ོབོ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ལྟའྱི་སབས་བཅ་ོལྔ་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ཤེས་ཡོན་ད་ེགལ་ཆེན་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ང་རང་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ལ། སབས་དེ་
དུས་ས་བགོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའང་ས་གནས་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོདང་། ང་རང་ས་གནས་ལ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་ཙང་འགན་ཞྱིག་འཁུར་ཏ་ེགོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དང་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་གཙ་ོབོར་གྱུར་པ་ཚང་མས་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་བསད་ཀྱི་འདུགཤ བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་གམ་དགོངས་ནས་ཡར་
རྒྱས་ཤྱིག་འག་ོརྒྱུར་ངའྱི་སེམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚགོས་ཚགོས་
དུས་དགུ་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད་ཀང་། གོམ་པ་གཅྱིག་ཡར་མདུན་སོས་བྱུང་བའྱི་ངར་ཚོར་བ་སེབས་མ་
སོང། བྱས་ཙང་དེར་བ་ོཚབ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། ཡང་བ་ོཚབ་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་ཙམ་གྱི་སད་ཆ་ད་ེགཡུག་བཞག་པ་མ་གཏོགས་ཕན་
ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེལྟར་བསམ་བ་ོབཏང་དུས་ཏན་ཏན་བལ་ཡུལ་ནང་དུ། ས་ཆ་ད་ེསེམས་པའྱི་
ནང་དུ་སེབས་ཀྱི་འདུག་ཀང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡང་དའེྱི་སོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་
དང་ལོགས་སུ་མཇལ་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ན་ངས་ཞུས་ཆགོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ས་ཁུལ་གཅྱིག་ལ་
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སནོ་མ་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་སོབ་དཔོན་༸ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱིས་དང་པ་ོདཔ་ེསྟནོ་སོབ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་པ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་
ནང་གྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་བལ་ཡུལ་དུ་བཙུགས་
ནས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ནས་ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གསོ་སོང་གནང་། རྱིམ་པས་བོད་ཁྱིམ་ཁག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་
བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ནང་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ནས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཇྱི་
བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བལ་ཡུལ་ལའང་དབུ་འཛུགས་ཐུབ་པ་གཅྱིག་ཡོང་ས་རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་དན་གྱི་འདུག དའེྱི་
ཐབས་ལམ་དེའང་དགོངས་པའྱི་ས་བོན་དུ་ངས་འདྱི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་ད་ེདགོངས་པའྱི་ནང་ལ་མཁེན་པ་གནང་རགོས་
གནང་ཞསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ཉ་ེཆར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ལ་
འཛནི་རྱིམ་བཅུ་པ་སོབ་མཐར་སོན་པའྱི། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་ཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། graduation 
day ཞྱིག་ལ་ང་སད་བཏང་གནང་སོང། ད་ེལ་བལ་ཡུལ་བོད་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་སྐུ་ང་ོཡོད་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརའྱི་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཡང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཛོམས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་
སོབ་སྱི་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་སོང། བཀའ་སོབ་དའེྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད་ཟེར། 
བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཕག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། བྱས་ཙང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེསོབ་
སྱི་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དེ་དང་། དེའྱི་སོན་ལ་ངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེ་ཚོ་མཇལ་ཡོང་དུས། སོབ་སྱི་
མཆོག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་མཚན་ད་ེམཚན་གཞུང་ནང་ལ་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་སོབ་སྱི་མཆོག་གྱིས་གལ་སྱིད་ད་ེལྟར་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་ད་ེཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཕག་བསྟར་གནང་མཁན་གྱི་མྱིང་གཞུང་ནང་ལ་མ་བཀོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། 
 གཉྱིས་པ་ལ་སོབ་སྱི་མཆགོ་གྱིས་རྱིམ་པས་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོང་དུས། འདྱི་ལོའ་ིབོད་ཡྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་
གྱི་གངས་ད་ེབརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་ཟེར། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་
མཁན་ད་ེབཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བསར་རྒྱུགས་ཤཤྱིག་བཏང་བ་རདེ་ཀང་མཐའ་མ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་
ཤྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེའད་གསུང་ཡོང་དུས། ངས་
བལྟས་ན་གལ་སྱིད་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ད་ེཕག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་ན། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སངོ་བས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 གཉྱིས་པ་དེར་ཆོད་གན་ལས་བྱེད་ཀྱི་སོར་དེར་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང།  མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་
བསྣམས་ཕེབས་ན་རྣམ་པ་ཚསོ་རྒྱབ་སརོ་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་གསུངས་གནང་སོང་། ཆདོ་གན་ལས་བྱདེ་ལ་ོགཉྱིས་གཉྱིས་
བསོ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཡོད་པ་རེད། བར་མཚམས་ཤཤྱིག་བཞག་ན་བསར་དུ་བསོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། བར་མཚམས་དེར་
ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་འཇོག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའད་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས། གཞན་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་
ཞྱིག་བར་མཚམས་བཞགཤསབས་དེར་དགེ་རྒན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་དང་བངས་གནང་། དེ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཡང་བསར་བསོ་
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གཞག་གནང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་
པར་བགྱིས། Serious ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ངས་མ་མཐངོ་བའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ངས་ཤེས་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཞེས་པའྱི་སད་ཆ་འདྱི་བཤད་དུས། 
ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་སད་ཆ་འདྱི་བཤད་པར་འགོ་དུས། ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་ད་ེལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་གཅྱིག་གསུང་
བསད་ཀྱི་འདུག གལ་ཏ་ེགསུམ་པ་ད་ེལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཡན་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་དོགས་འདྱི་
ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང།ཤཐོག་མ་དེར་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་དང་རྱིགས་ལམ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭ་དག་གལ་ཆ་ེདོན་ཆེ་
རྱིས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དགོངས་རེད་ལ་བོད་པ་སོ་སོའ་ིརྱིག་གཞུང་དེ། 
གང་ནས་བལྟས་ནའང་འབྲེལ་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད།ཤཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དེར་དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང།ཤང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་ནང་དུ་ནང་ཆསོ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སགོས་ལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས།ཤདག་ེརྒན་དང་སོབ་མ་སད་རྒྱག་མཁན་འགའ་
ཤས་ཡོད་པ་རདེ། ནང་ཆསོ་ད་ེཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ།ོ རྙགོ་བསུན་འདུག་ཟརེ་བ་སགོས་བཤད་ཡངོ་དུས། ཁ་ོརང་ཚསོ་དསེ་
ཕན་ཐོགས་དང་དགོས་པ། ཉྱིང་དགོས་ད་ེདག་གང་ཡང་མ་ཤེས་པར་བརེན་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་མེད་དམ་སམ་པ་མ་
གཏོགས། ཨ་རྱིར་ཕྱིན་ན་ Dollar ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཤེས་ཙང་མ་འག་ོལབ་ནའང་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ག་ོརོགས་ད་ེཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཡོད་བཟ་ོམྱི་འདུག་སམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང།ཤཕོགས་གང་ཡབ་སས་ནང་བཞྱིན་གྱི་མ་འོངས་
པར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོབ་དཔནོ་མཁས་དབང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཆགས་ན་སམ་པའྱི་ནང་ཆོས་ད་ེགལ་ཆནེ་དནོ་ཆནེ་སབོ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་རྱིས་
ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤཡང་ན་ར་ེབཙུན་མྱི་ལ་རས་པ་ལྟ་བུ་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གྲུབ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག མ་འོངས་
པར་སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་ཆགས་ན་སམ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤཡང་ན་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོངས་པ་གཞན་པ་ཡོད་
དམ་ཞསེ་ཐགོ་མར་ད་ེབཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་དམ་སོབ་སོང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཕ་མས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་གཞུང་ཞབས་
ཚོས་ཀང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ོབདག་ས་ོསོས་ཀང་སོབ་གྲྭ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཐེག་པ་རྱིམ་འཛེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་བཏང་ནས་དཀའ་ལས་ཤྱིག་བརྒྱབ་སྟ།ེ ཕལ་ཆརེ་མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་གསུམ་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཏང་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
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ཆགས་ཀྱི་རེད་དེ།ཤཡྱི་གེ་གང་ཙམ་ཤེས་ཏ་ེཞལ་ཁ་ལྟ་བུ་ཕེ་ལ་ཉེ་དུས། སྒོ་ང་ད་ེས་ལ་གཟར་ནས་འཕྲ་ོབརླག་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
དངེ་སང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་མཐ་ོརྱིམ་ལ་སེབས་བསད་མཁན་དང་འཛནི་གྲྭ་གང་ལ་གང་འཚམ་སེབས་བསད་མཁན་
ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུགཤད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་བྱ་རྒྱུར་སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་སྟེ་
ངས་བལྟ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནམ་མྱི་ཤེས།ཤགང་ལྟར་ད་ེཚོ་འཕྲ་ོབརླག་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེར་ཐབས་
ལམ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།ཤགཞན་མ་གཏགོས་ང་ཚོའྱི་བོད་ལ་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་བསམ་གྱི་མྱི་ཁབ་པ་ཡདོ་
ཅེས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ལ་ང་ོས་ོསྟོན་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འཛམ་གྱིང་གྱིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བཞག་པ་ད་ེགཙ་ོབ་ོ
ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང། 

བོད་ལ་ཡ་རབས་སོད་བཟང་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས།ཤད་ལྟ་ང་
ཚསོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་གྱི་བཟ་ོལྟ་དང་གཤྱིས་ཀཤཀུན་སོང་སོགས་མཐངོ་དུས་ང་ཚོར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཡ་རབས་སོད་བཟང་ཡོད།ཤགོམས་གཤྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་བ་སོགས་མྱིར་བཤད་དུས། ང་རང་
དཔའ་ཞུམ་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུགཤཤསོབ་མ་སོགས་དེང་སང་ས་ཕོགས་གང་སར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ལྟ་དུས་སྐྲ་འཇོག་
སྟངས་དང་སོར་མ་ོའཇོག་སྟངས། གོན་ཆས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གཏུབ་ཏ་ེདངོས་གནས་སྱིན་པ་ོནང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེའད་བྱས་ན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱས་ཏ་ེའག་ོསོང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རེད་ལ་མྱི་
ཚའེྱི་གསུམ་ཆ་གཅྱིག་ཙམ་ཐགོ་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་མཐའ་མའྱི་འབྲས་བུ་ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ན། ང་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་བ་ོཕམ་
ཆནེ་པ་ོརེད།ཤད་ལྟའྱི་སོད་པ་དེའྱི་གས་ད་ེདཔེར་ན་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཕ་ཡུལ་འབྲོག་པ་གོང་གསེབ་ཅྱིག་ནས་རེད།ཤད་ེའདའྱི་མྱི་ཞྱིག་
གྱིས་མཐངོ་ཡོང་ན། བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཕར་བཞག་ནས་སྱིར་བཏང་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། སྱིན་པ་ོཞྱིག་མྱིན་ནམ་སམ་པ་དང་།ཤགངོ་
གསེབ་པ་ད་ེདག་བྲསོ་འག་ོས་རེད་བསམ་བསམ་དངེ་སང་ང་རང་ཚ་ོགོང་ཁེར་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ད་དུང་མཇྱིང་པ་སྦམོ་པ་ོདང་
ཡྱིན་མདོག་ཁ་པོ།ཤགོན་ཆས་དང་ད་ེདག་ཁད་མཚར་བྱས་ཏ་ེཕབེས་བསད་ཀྱི་འདུག་པ་ད་ེདག་གཙ་ོབ་ོ college ཕེབས་བསད་
མཁན་ད་ེདག་ཆགས་ཀྱི་འདུག college ཞེས་མྱིང་རྱིག་པ་ོཞྱིག་འཁེར་ཏ་ེསྡུག་དཀའ་ལས་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད།ཤའག་ོསོང་
ད་ེའད་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད།ཤདགོངས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ཡོད་པ་རེད།ཤམཐའ་མ་ཆ་ཚང་ཆུ་ལ་གཡུག་བཞག་ན་ང་ཚོས་
འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ།ཤད་ེལ་ཧ་ཅང་གྱི་དོགས་གཟབ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་པས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེས་ལས་འཆར་ད་ེའད་ཡོད་དམ་
ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཤགསལ་བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་བྱ་འདོད་བྱུང།ཤགསལ་བཤད་ད་ེསུ་ལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་ཐད་སྱིང་གྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་གཟྱིགས་པ་པ་ོརྣམ་པས་སན་ལྕོག་ཀོང་ཀོང་བྱས་ཏེ་
གསན་རོགས།ཤགཞན་མ་གཏོགས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་འཁྲུག་ཐབེས་པ་དང་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད།ཤང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན།ཤང་ཚོ་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་སྱི་འཐུས་ལ་ཆ་
བཞག་ན་ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེརང་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ཏེ།ཤདེ་རང་གྱིས་སྒང་ལ་བཤད་དགོས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ལས་བརྒལ་ནས་
བཤད་ན།ཤཁོད་ཆོལ་ཁ་ད་ེནས་མ་རདེ་ཅེས་ཇུས་གཏགོས་ག་ར་ེའདུག་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཆོལ་ཁ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་
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ན། ཁེད་རང་ང་ཚོའྱི་ཆོལ་ཁ་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།ཤདེ་དག་ར་བ་ནས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐོག་མར་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་ཕུལ་
བའྱི་སབས་ཤྱིག་ལ་ཚོགས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོས་བཀའ་ག་ར་ེགནང་སོང་ཞུས་ན།ཤད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མ་སབས་བཅུ་
དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཆགས་པ་རེད།ཤད་ེརྱིང་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབྱ་ེབ་མེད་པར་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ཚབ་
བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་རེད།ཤད་ེཡྱིན་དུས་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པ་ད་ེདངསོ་གནས་ཏན་ཏན་རདེ་འདུགཤཤདེའྱི་ཐོག་
ལ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན།ཤཁེད་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་དམ།ཤཁོད་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག་ལ་མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་འདུགཤཤ
ཁེད་ཀྱིས་དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་ལ་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག་པས། ཁེད་རང་མ་འོངས་པར་ཚངོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 

འགའ་ཤས་ཀྱིས་ད་རྒྱ་ཡག་པ་ོཡོད་སའྱི་ coffee shop ད་ེའདའྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་གྱི་གནས་ཚུལ་
སྟནོ་ནས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ།ཤམག་ོནས་མཇུག་བར་གྱི་སམོ་གཞྱི་ལ་མ་བལྟས་པར་ཐད་ཀར་ད་ེདག་རྡ་ོར་ེསེད་འཇུ་ལྟ་བུ་བྱས་ཡོང་
དུས། ད་ེལ་བརེན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུག་ཐེབས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་ད་ེའད་རེད་མྱི་འདུགཤཤགང་ཡྱིན་ཟེར་
ན་སོན་མ་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅར་རྒྱུའྱི་ཆ་ཤས་བངས་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤད་ལན་དངོས་སུ་བཅར་ཡོང་དུས་སོན་
མའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོགས་ཡོང་དུས་གད་མ་ོཤོར་བ་ད་ེའད་མཐོང་མ་སོང་སྟེ། ད་ལན་སབས་འདྱིར་གད་མ་ོའཚེར་འཚེར་དང་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་རྒྱ་ཆའེྱི་མྱི་མང་ཚསོ་ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཆུད་ཟསོ་སུ་གཏོང་ས་མ་རེད་སམ་པ་དང་། ཡག་
པ་ོཞྱིག་ཡོང་བཟ་ོའདུག་སམ་པ་ཞྱིག་བྱུང།ཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པར་འཇོག་རོགས་གནང།ཤཆུའྱི་ནང་
གྱི་ཉ་མ་ོབཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ།ཤཆུའྱི་ནང་གྱི་ཉ་མ་ོདང་ཅོང་མ་ོད་ེཚོའྱི་མག་ོབ་ོརྡོག་རྡགོ་དང་མར་མར་འག་ོདུས་རྔ་མ་སྡུག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་ཕྲ་
རུ་འག་ོབ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།ཤསེང་ག་ེགངས་ལ་རྒྱུག་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིགཤཤསངེ་ག་ེཟརེ་བ་ད་ེགངས་ལ་འག་ོདུས་དང་པ་ོག་ལརེ་འག་ོ
བ་དང་ད་ེནས་རྱི་བོའ་ིསྒང་ལ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་མ་སེབས་ས་དེར་འཛེགས་འག་ོཡྱི་རདེ།ཤད་ེལྟ་བུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་སྨོན་ལམ།ཤའབོད་
སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དངསོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དང་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོཆ་
ཚང་ཐོར་བཀོད་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གང་འཁོད་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཚུར་རྱིས་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར། དམའ་རྱིམ་དགུ་དང་འབྲྱིང་རྱིམ་ལྔ་བསམོས་པས་བཅུ་བཞྱི་དང་། དའེྱི་ཐགོ་སནོ་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་སུམ་ཅུ་ས་ོགསུམ་བཅས་
རྱིས་ལེན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་ཁེར་ཆ་ེཁག་ནང་གྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉརེ་བ་ཁ་ོཚ་ོདང་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་ད་ེརག་ཏུ་འགོ་
བཞྱིན་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་མུ་མཐུད་ད་ེལམ་སྟོན་འགའ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཚན་པ་དང་མཉམ་དུ་
བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆགོ་ཆགོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སོར་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་དུ་ཞུ་དགོས་པར་བྱས། སྱིར་
བཏང་ཀོག་དེབ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སན་ཐའོ་ིནང་ལའང་ད་ེརང་བཀདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ཐུགས་
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ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་དུ་འཇ་ོལ་ཁེལ་ཨ་ཏྱི་ཤ་ས་ཁུལ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
ད་ལ་ོམག་ོསྟདོ་ལ་འཁྱུག་ཙམ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་ལག་བསྟར་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ཀྱི་དགོངས་དོན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལག་ལེན་བསྟར་བསད་ཡོད། ཡག་པ་ོའག་ོཡྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་ཡག་པ་ོཆགས་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་ཚོས་ཨྱིན་ཇྱི་ད་ེཡང་བསབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གནོན་ཤུགས་ཅྱིག་སོད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེགསུང་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསད་ཡོད། གཞན་པ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཡན་ཆད་ཟེར་བ་ད་ེཁ་སང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཞུས་ཟྱིན་པ་ད་ེཚ་ོབསར་བཤད་མྱི་དགོས་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་
དགསོ་པ་དང་། 

ད་ེནས་ནང་ཆསོ་ཐགོ་ལ་བཀའ་བོན་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་ཚདོ་
དཔག་བྱས་ཏ་ེཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ཚད་ཧ་ཅང་མཐ་ོཔོར་བརྱིས་ནས་ཨང་ཀྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ེ
ལ་སོད་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད། སད་ཡྱིག་དང་ནང་ཆོས་གཉྱིས་ཀ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དོན་དངོས་སུ་ང་
རང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཏོག་ཙམ་བསད་པ་ཡྱིན། ནང་ཆསོ་སོབ་སངོ་ཕྲན་བུ་ཅྱིག་མ་གཏགོས་བྱས་མདེ་ནའང་ཉམས་ལེན་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། སོ་སོའ་ིརྒྱུས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོའདུག ང་རང་གྱི་ར་ེབར་བྱུང་ན་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་གྱི་
ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་པར་སྱིག་པའྱི་སོབ་དེབ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་ཁག་པོ་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
གཙ་ོབ་ོད་ེགཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆརེ་ཐགོ་མ་ནས་དགངོས་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། གནའ་
དངེ་ཟུང་འབྲལེ་གྱི་ཤེས་ཡནོ་ཡདོ་པ་ད་ེབཟང་སོད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ང་ཚའོྱི་ར་བ་འཛིན་ས་ད་ེཡྱིན། 

མཐ་ོརྱིམ་སོབ་མའྱི་ཕྱི་ནང་ཀུན་སོད་ཐོག་ལ་ལེགས་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་ག་ར་ེཡོད་ཟེར། ར་བའྱི་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་
དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། མདུན་ལམ་ཚན་པ་ཚ་ོརེད། ང་ཚོས་གང་མང་མང་བསོར་བ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་
བཏང་ལ་ོལྟར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེནས་མཐ་ོསོབ་ཁག་རདེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ནང་ཆོས་ང་ོསདོ་
ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ད་ོནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་དང་ཉྱིན་གུང་བརྒྱབ་ལ་མཁས་པ་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་བག་ོགེང་བྱདེ་ཀྱི་
ཡོད། ནང་ཆོས་ཀྱི་སྱིང་པ་ོཅྱིག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་
དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ལ་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དུ་ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་མཚནོ་
པའྱི་དེའྱི་ནང་ད་ོསྣང་གནང་མཁན་ཡོད་ན་གོ་སབས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གསལ་བཤད་ད་ེའད་
ཅྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སརོ་ལ་དགོས་འདྱི་ཁ་ཤས་
དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཡོད། བསམ་ཚུལ་ད་ེཡང་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། སྱིར་
བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་མཁེན་པ་དང་མ་དན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ད་ེའད་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོ། འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཆ་ནས་ཞུས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེཤོག་གངས་དང་པོའ་ིནང་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ པ་ནས་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རང་སངོ་ས་ེཚན་
གྱི་ང་ོབོར་འགྱུར་ཐབས་ཀྱི་གོམ་པ་མདུན་སོས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་དོན་དག་དེ། ཅྱི་འད་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། མ་འོངས་པར་
གོམ་པ་ག་ཚོད་ཀྱི་བར་སོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ད་ེངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཤེས་མ་སོང་། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སོར་ལ་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་དུང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཤོག་གངས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་གཤམ་ནས་ཡར་རྱིས་པའྱི་ཨང་གངས་བདུན་པ་དའེྱི་ནང་ལ་
ཡྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་ཡདོ་པའྱི་སརོ་ད་ེརེད། དའེྱི་ནང་ལ་དག་ེརྒན་གངས་ ༡༢ དང་སྱི་ཞུ་ལས་བྱདེ་པ་ ༡༠ 
དང་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་སོར་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པའྱི་ནང་ནས་ཡྱིག་
འགྲུལ་ལམ་ནས་སོབ་སོང་བྱས། དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཐུན་རེན་སར། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་
མཉམ་ཡྱིག་འགྲུལ་བྱེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་གནང་མཁན་ད་ེས་ེཚན་གང་དང་གང་ལ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ལས་བྱེད་དང་ད་ེགཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་འད་པ་ོཞྱིག ལྷག་པར་དུ་མཐུན་རེན་དེའང་
གཞུང་གྱིས་སར་རྒྱུ་ད་ེའད་དགོས་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་གནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེགང་ཡོད་ཅེ་ན། ས་ེཚན་ད་ེ
ལ་ཁད་པར་ཞྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་ས་ེཚན་འད་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ཁ་ཁ་
ཞྱིག་རདེ། ད་ེའད་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིར་བཏང་ས་ེཚན་ད་ེཚ་ོགང་དང་གང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞསེ་དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 

ད་ེག་ནང་བཞྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། འདྱིའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོད་ེའདྱིའྱི་སྒང་ལ་མྱིང་ད་ེསེབས་ཡོད་པ་ད་ེགཅྱིག་པུས་འགྱིག་
གྱི་ཡོད། སྦུན་ཏར་དགེ་འོས་སོབ་གྲྭ་ད་ེརེད། ང་རང་རྡ་རམ་ས་ལ་སོད་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ནམ་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་ད་ོསྣང་བྱེད་
སདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། སབས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་བཀའ་ཤག་འཁྱུར་ལ་ཉ་ེབ་ཞྱིག་ལ། ད་ེཙམ་དགོས་
མཁ་ོཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། བསམ་པ་ད་ེའད་ཚོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་སབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་སབས་ལའང་དའེྱི་རྱིན་
གོང་ལ་སོགས་པར་སད་ཆ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། མཐའ་མར་ཅུང་ཟད་མར་གཅོག་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོབྱུང་
བ་རདེ། དེའྱི་རེས་ནས། སབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་སྦུན་ཏར་ལ་འག་ོསོང་དཔ་ེམང་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་མཐུན་རནེ་ད་ེཚ་ོཡང་སནོ་མ་དའེྱི་སྒང་ལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ནས་གནང་བ་རདེ། 

མདོར་ན། ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་གཉྱིས་འད་པོ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་གང་ལྟར་ཡ་གྱིར་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་ཆགས་སོན་ལ་གནས་
སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། མ་འོངས་པར་དངསོ་གནས་ཐག་ཆདོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དརེ་
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ར་ེབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། སོན་མ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྱི་བ་བཏང་མོང་། ཡ་གྱིའྱི་གནམ་ཐང་རྒྱ་སེད་དང་ས་གནས་དེར་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕྲད་དང་མ་འཕྲད་ཀྱི་སད་ཆ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་
པ་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་གྱི་སོར་ད་ེརེད། ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་གྱི་སོར་ནས། སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་པར་བསྐྲུན་ད་ེཚོའྱི་
སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་གསུང་མཁན་ཡང་འགའ་ཤས་བྱུང་སོང་། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད།ེ ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ པར་ཁང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་
ཞསེ་འདྱི་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། ཕལ་ཆརེ་ཚགི་ད་ེཁ་ོནས་འགྱིག་ས་རདེ། 

ད་ེབཞྱིན་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་ཁ་སང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེཚའོྱི་སོར་ལ་རྒྱས་པ་ོབྱས་ཏ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚོད་ཀང་མྱི་འདུག་སྟེ། གཙ་ོཆེ་ཤོས་གནད་འགག་དེ། ད་ལྟའྱི་ཟ་ཁང་རེད། འཛིན་ཁང་རེད། དེ་བཞྱིན་ཚང་མའྱི་སྒང་ནས་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་ར་བའྱི་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོབསོན་གནང་སོང་། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྱིམ་པས་སྱིར་བཏང་གྱི་འག་ོསྟངས་རང་གྱི་ཆ་ནས་ལྟག་ཆུ་
ཆད་པའྱི་རྱིང་བུ་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། སོབ་མ་གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། མ་གྱིར་
ཕལ་ཆེར་ཚོད་དཔག་བྱས་ན་མང་པ་ོཡོང་མཁན་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ཁང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སྟོང་པར་བཞག་ནས་ཕན་ཐོགས་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཡར་མར་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་བསམ་ཤེས་ཤྱིག་
བྱས་ན། རྡ་ཤོད་ཀྱི་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ཡོད་ས་ད་ེཚོར་ཕན་ཚུན་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས། ད་ེཚའོྱི་སྒང་བསམ་ཤེས་ཅྱིག་བྱས་ཐུབ་ན་མ་
གཏགོས། མ་གྱིར་ཉལ་ཁང་མང་པ་ོསྟོང་པ་རེད། འཛིན་ཁང་ཡང་མང་པ་ོསྟོང་པ་རེད། ད་ེབེད་སོད་མ་བྱས་ནས་བཞག་ན་ཕོགས་
གང་ཐད་ནས་བདེ་སདོ་ཡདོ་ས་མ་རདེ། ར་བའྱི་ཆ་ནས་མང་པ་ོཅྱིག་གྱིས་གསུང་སོང་ཏ།ེ གོས་ཚོགས་ནང་གྱི་འཐུས་མྱི་ར་ེར་ེནས་
རྣམ་དཔྱོད་དང་སད་ཆ་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབསར་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ད་ེནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། གོང་དུ་
ཕག་སྦྲལེ་མང་པ་ོཅྱིག་གྱིས་གསུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཚརོ་སྣང་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡུལ་མྱི་
མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཆ་སམོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཤད་པ་ད་ེསོབ་གྲྭའྱི་དགོས་དམྱིགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན། དཔེར་ན་སྱིམ་ལར་ཡོད་
པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ག་ོགཅྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉྱིས་ལས་མྱི་
འདུག བརྒྱ་དང་བཅ་ོབརྒྱད་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཕར་
ཞོག ཕ་གྱིར་ང་ཚ་ོགངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཆགས་དུས། མ་འོངས་པར་ཤེས་རྱིག་གྱིས་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་དགོས་དམྱིགས་ད་ེམྱི་
འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རདེ་སམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་གཞྱི་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཡོད་པ་ལས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་སྤུས་
ཀ་ཡག་ཏུ་དང་དགེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རེན་ད་ེཡང་འདང་ངེས་ཅྱིག་ཡོད་པ། སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཡང་ཆ་རེན་འདང་ངེས་ཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སོབ་གྲྭ་ལ་ཕྲུ་གུ་འདང་ངསེ་ཅྱིག་ག་ོབུར་དུ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། གང་ཡོད་པ་ད་ེསྤུས་ཀ་དག་པ་ོ
ཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོརང་གྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རྱིས་ལེན་བྱས་ན། 
ལ་ོར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་བྱ་རྒྱུ་དང་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་སོང་ན་འག་ོསོང་ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརདེ། ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ན་ད་ལྟའྱི་ང་ཚའོྱི་
གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ན། ཕྲུ་གུ་དེའྱི་མདུན་ལམ་དང་སོབ་སོང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་དབུ་
འཛིན་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ས་རེད། བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་དེ། ཐུགས་དགོངས་
ཆནེ་པའོ་ིངང་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་དགོས་པ་རདེ། ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་
དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་མང་པོ་ཟེར་གྱི་ཡོད་དེ། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་བསབ་པ་ཙམ་རེད་མ་
གཏོགས་ཁརོ་ཡུག་ད་ེརྒྱ་གར་དང་ཨྱིན་ཇྱི་རེད། གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་རེད། ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ངས་མཐངོ་མ་སངོ་། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོར་བཅོས་སྱིག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དགོས་པའྱི་ས་མཚམས་ལ་སེབས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཉྱིས་ཚར་རསེ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདདོ་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་འག་ོདགོས་པའྱི་དར་སོལ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ཤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་བྱས་ཏ་ེལག་ཤེས་ཀྱི་ས་ེཚན་ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ས་
རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་མཐ་ོསོབ་ལ་འགོ་ནས་ཐོན་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་དགོས་དམྱིགས་ཀྱི་སབས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ལས་ཀ་མ་རག་པར་
བསད་འདུག ལས་ཀ་བྱདེ་ས་ད་ེཕྱིའྱི་མྱི་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག ད་ེལས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ལ་ལག་ཤེས་ད་ེཚོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། ཉེ་ཆར་ཕོགས་
བསོད་སབས་ས་ེལ་ཀུའྱི་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སབས་ད་ེདུས་ལྟ་སྟངས་ལ་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པའྱི་
ཚརོ་སྣང་བྱུང་། 
 དསེ་འག་ོལ་སོད་མཁན་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སོབ་སོང་བྱེད་སྟངས་རེད། སོབ་སོང་ར་ེརེའྱི་མ་འོངས་པའྱི་
ལམ་ཁ་དང་གང་དུ་བལྟས་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ཁྱིམ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་
ཀྱི་སེ་ཚན་ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེམཚུངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་དུང་ཡང་གོ་སབས་མང་པོ་ཞྱིག་
བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རདེ་སམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་། ཡོངས་གགས་
ཀྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། B.A མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དོན་དམ་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཆགས་རྒྱུར་
དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐགོ་དང་། འགའ་ཤས་འཛནི་
གྲྭ་དགུ་པ། བཅུ་པ་གང་ཡྱིན་ཡང་ད་ེལྟ་བུའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ལྟར་ས་ོསོའ་ིཚརོ་བ་དངསོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ། ཆ་ེས་ནས་
བཤད་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་བོད་སར་གསོ་བྱེད་པའྱི་སབས་ལའང་ད་ེལྟ་བུའྱི་ལག་ཤེས་དང་། ད་ེལྟ་བུའྱི་ས་ེཚན་གྱི་རྱིགས་ད་ེ
དགོས་ངེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་ར་བའྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀང་དག་ེརྒན་གྱི་མཐུན་རེན་
ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རེན་སོར་ལ་བཤད་
དུས་སབས་ར་ེདཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དག་ེརྒན་གྱི་སེམས་ཤུག་ཆག་འག་ོཡྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་བཀོན་ཡང་
རག་མོང་། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་དགེ་རྒན་འདྱི་ཚ་ོམཐུན་རེན་གྱི་ཆེད་དུ་བསད་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མ་རེད་གསུངས་སོང། ད་ེཚོ་
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རླབས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་ལ་ཞུས་མེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ར་བའྱི་དག་ེརྒན་རྣམ་པའྱི་གཞྱི་ར་ད་ེསེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོན་ར་རྣམ་པ་སེ་
སྱིང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་ཀང། ང་རང་ཚོས་སར་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་རེན་ད་ེངེས་པར་དུ་སར་དགོས་པ་རེད། 
སར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཀང་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ངས་རེ་རེ་བཞྱིན་གངས་ཀ་དེ་བཤད་རྒྱུ་མེད་ཀང། 
བཤད་རྒྱུན་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དག་ེརྒན་དང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ཡྱིག་གད་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ཆ་བསྡུར་ན་གངས་
ཅན་སྱིད་གཤངོས་ཀྱི་ཡྱིག་གད་ཀྱི་ག་ཆ་ཆ་ེས་རདེ་ཅསེ་པའྱི་སད་ཆ་ད་ེའད་བཤད་མཁན་ཡདོ་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
མྱི་ཟརེ་བ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཚ་ོབར་སོད་ནས་སོད་དགོས་དུས། ག་རྒྱས་པ་ོདང་འདདོ་པ་ཆ་ཚང་སོང་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ང་
ཚོར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང། དགོས་མཁ་ོད་ེསོང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་གྱི་མཐུན་རེན་
གཅྱིག་པུར་བརེན་ནས་བཞུགས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཟེར་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ཉྱིན་རེའྱི་དགོས་
མཁ་ོད་ེངསེ་པར་དུ་བསོང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་བྱ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོགསུངས་སོང། ངས་བསར་ལྡབ་ཀྱིས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་
ནའང་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་ར་བའྱི་གོང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུང་པ་དང་འད་པ་ོཡྱིན། སྱིར་བཏང་སབས་
ར་ེཁ་སད་བསབ་ནས་ད་ེལྟར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་རདོ་པ་ང་རང་
ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་བརྒྱབ་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་གྱི་ཁ་སད་དེ་འད་
བཟོས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག་ལ། ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེས་ོསོའ་ིཚོར་སྣང་ཡྱིན་
མ་གཏོགས་རྦད་ད་ེསད་ཡྱིག་མཁས་པ་དང་། སོབ་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོབྱས་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་མྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང།) ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཐུགས་ཕན་སསོ་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རདེ་
མྱི་འདུག རྡོག་རྡོག་ནོར་བ་ཞྱིག་བསབ་ནས་ལས་ས་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡྱིན་ས་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་
བྱུང་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརང་རདེ། 
 མཐའ་མ་དརེ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱ་མྱི་ལས་ཀང་སྡུག་པ་རདེ་ཟེར་
བ་དེར་ཐུགས་ཚོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང། ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་བྱེད་དུས་ང་ཚོས་སད་ཡྱིག་བསབ་པའྱི་སབས་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོ
རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་ཤ་ཞེན་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་རེད། དེའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ད་ེལས་ང་ཚ་ོལྡབ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་བ་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ང་རང་གྱི་ལྟ་སྟངས་
ལྟར་བྱས་ན། རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་རེད་ཟེར་དུས། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཐུགས་ཚོར་ཆེན་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་
ལགས་ཞེ་ན་རྒྱ་མྱིས་སོ་སོའ་ིསད་ཡྱིག་ལ་ཤ་ཞེན་དང་དགའ་ཞེན་ཧ་ལས་པའྱི་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
དསེ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ན། ང་ཚ་ོསྱིར་བཏང་ནས་ས་ོབ་ཞྱིག་རེད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ན། ད་ལྟ་དནོ་དག་འདྱི་མཇུག་བསོམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཁ་སང་སོན་མ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོབསེབས་ཡོང་
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བའྱི་སབས་ལ། ད་ེལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཀང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་ཤོག་ཅེས་གསལ་བསགས་ཀང་གནང་བ་
རདེ། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། དགངོས་པ་བཞེས་བཏང་ད་ེཚ་ོགུ་ཡངས་པ་ོརདེ། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་ཅེས་མཐའ་མ་དརེ་
བསགས་བརོད་དང་སྦྲགས་ནས་མུ་མཐུད་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་འགན་ཁུར་དགསོ་ཀྱི་རདེ། སབས་ར་ེསནོ་བརདོ་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་
སེམས་ཤུགས་ཆག་འག་ོཡྱི་རེད་གསུང་ནའང་ད་ེཙམ་གྱིས་ཨ་ེཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ཏོག་ཙམ་མང་དགས་ཀྱི་འདུག གང་
ལྟར་མཐའ་མ་དེར་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེལྟ་བུའྱི་སོན་བརོད་ཆ་ངེ་ཆུང་ངེ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ལས་བྱེད་ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་ཆག་གྱི་
མེད་ཤག་རེད། གལ་སྱིད་ཆག་གྱི་ཡོད་ན་སེམས་ཤུགས་ད་ེཤེལ་ལམ་ཤྱིང་ལྟ་བུ་ལས་ས་པརོ་ཆག་གྱི་ཡོད་བཟ་ོའདུག་བསམ་པའྱི་
ཚརོ་སྣང་མ་གཏོགས། ཆག་སོང་ན་ཡང་མཁེགས་པ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་ལས་མྱི་འདུག་སམ་པ་དན་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་ཐ་ོཞུ་སབས། ཐོག་མར་ངས་མྱིང་ཐ་ོལེན་སབས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་དང་། ཚེ་རྱིང་གཡུ་
སནོ་ལགས་གཉྱིས་ནོར་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་
ལགས་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གནས་
ཚུལ་གཅྱིག་གོང་གྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་འདྱི་བ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་དང་། སྦུན་ཏར་
མཐ་ོསོབ་ཀྱི་དག་ེའསོ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟ་དག་ེརྒན་འསོ་སོང་ཐནོ་པ་ད་ེཚརོ་ཕག་འཁེར་ད་ེ
གཞུང་གྱི་ངསོ་འཛནི་གནང་བའྱི་ཕག་འཁརེ་གཅྱིག་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁ་ོ
རང་ཚ་ོཐོན་ཟྱིན་པ་དེ། དེའྱི་སྒང་ལ་ཁོང་ཚོས་སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་མཐ་ོརུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་འཁེར་ད་ེའཁེར་ནས་སོབ་
སོང་མཐ་ོབ་བྱ་ཐུབ་པའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལས་བསམོས་ཀྱི་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ། ད་ལོའ་ིའཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུགས་སདོ་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་
པ་ད་ེ ༡༣༤༧ དང་། རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་ད་ེ ༡༢༡༧ ཕལ་ཆེར་ ༡༣༠ རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་རྣམས་ཡྱིན་པ་འད། ད་ེཚོའྱི་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ། རྒྱུགས་འཕྲདོ་པའྱི་ནང་ནས་ ༤༠༦ ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སོབ་ཡོན་གནང་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད་པ་འད། ད་ེམྱིན་གྱི་དག་ེརྒན་ ༡༡ གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་ཚསོ་འདྱི་དག་ལ་མ་འངོས་
པར་ད་ོསྣང་གནང་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀྱི་འདུག སོབ་ཡོན་མ་གནང་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་པ། གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན་ཁངོ་ཚ་ོའཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་རསེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་ན། ང་རང་ཚའོྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་མ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན། དྭང་སོབ་ནང་འག་ོ
དགསོ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཏག་ཏག་གནས་ཐུབ་བམ་མྱི་ཐུབ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ། ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ང་པའྱི་
ནང་། ཤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་ནང་ལ། ཚན་རྱིག་གྱི་ས་ེཚན་ད་ེའད་གཅྱིག་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཙུགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག 
འདྱི་ལ་ཁ་སང་ང་རང་བཅར་བའྱི་སབས་གང་མཐོང་བྱུང་ཞེ་ན། རས་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱིས་སྒེའུ་ཁུང་ལ་དཀའ་ངལ་འད་མྱིན་
འཕྲད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ Chemical རེན་པས་སྒེའུ་ཁུང་ད་ེཚོ་བཙའ་བརྒྱབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཁོང་
ཚོས་ཟེར་ན། འདྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་རེན་ད་ེའད་རེད་ཅེས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད་ཟེར་བའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེའད་མ་
འངོས་པར་གནང་སབས་ད་ོསྣང་གཅྱིག་གནང་དགསོ་པ་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདྱིར་གནད་འགག་ཡོད་དམ་མེད། མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་མང་པ་ོཞྱིག་བགངས་གནང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་གལ་ཆེན་པ་ོ
གཅྱིག ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ཡྱིན་པ་འད། ཨ་རྱི་ནས་བོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱིས་ཨ་སྒརོ་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ ཡྱིན་ནམ། སོབ་ཡནོ་
གྱི་མ་གནས་བཞག་ཏ།ེ དའེྱི་སདེ་ཀས་ལ་ོལྟར་སོབ་ཡནོ་གནང་རགོས་གྱིས་ཞེས་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ནས་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཐོས་བྱུང་། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ། སོབ་ཡོན་འདྱི་མུ་མཐུད་ད་ེགནང་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱིར་
བཀོད་དགོས་པ་རེད་སམ། བོད་པས་བོད་པར་རོགས་པ་བྱས་པ་ད་ེཚ་ོང་ོསད་ད་ེཤུགས་ཆ་ེཙམ་བྱུང་དགོས་པ་དང། མ་འོངས་
པར་ད་ེའད་མང་ཙམ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཤྱིག་རདེ་འདུག་སམ། ད་ེངསེ་པར་དུ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱིས་གནང་བ་ད་ེཁངོ་
ཚསོ་དུས་གཅྱིག་ལ་གནང་བ་རེད་ད།ེ གཞྱི་རའྱི་མ་ར་གཅྱིག་གྱི་ནང་། དེའྱི་སེད་ཀས་ལ་ོལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་ན། སེད་ཀ་དསེ་སོབ་
ཡོན་ལ་ལ་ོལྟར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ལས་བསམོས་བསྡུས་པའྱི་ནང་ད་ེམཐངོ་མ་
སོང། སོང་ཙང་ད་ེངསེ་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་ནྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་སམ་ནས་ངས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༢ ག་པའྱི་ ༣། སྨན་པའྱི་སོབ་སོང་གྱི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས། ད་ལོའ་ིནང་ཡག་པ་ོ
བྱུང་ཡོད་པ་འད། ལས་བསོམས་འདྱི་སོན་མའྱི་ཡྱིན་སྟབས་བསང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། དང་པ་ོདེར་ཞབས་སྟེགས་
བསང་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཟུར་སོང་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱིའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཟུར་སོང་གཏོང་རྒྱུ་མང་ཆ་ེབ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ཟྱིན་རེས་ཟླ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནས་ཟུར་
སོང་གནང་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོའཚ་ོགནས་བྱེད་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་གཅྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེམ་འོངས་
པར་སྨན་པ་བཟ་ོདགོས་སམ་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེའཛནི་རྱིམ་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་ནས་སྨན་པ་བྱདེ། ཁེད་རང་མ་འངོས་པར་སྨན་པ་བྱདེ་ངསེ་
རདེ་ཅསེ་ཕྲུ་གུ་དརེ་འགན་ད་ེབསྐུར་ནས། རདེ་མ་ོརེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་སྨན་པའྱི་རདེ་ཆས་ཉསོ་ཏ་ེསདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་སངོ་ལ་
ཆ་མཚོན་ནའང་ཆུང་དུས་ནས་སོབ་སོང་སད་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོསྨན་པ་དང་
ཚན་རྱིག་ཐགོ་ད་ོདབྱྱིངས་སེབས་རྒྱུ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་གྱི་སོང་བརྡར་ད་ེཕྱི་དགས་འདུག་སམ། ཏོག་ཙམ་ས་མ་ོནས་གནང་ཐུབ་
ན། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་ནས་གནང་དགོས་ན་འད། ཏག་ཏག་ཡྱིན་དང་མྱིན།ཤགང་ལྟར་འདྱི་གནང་རྒྱུར་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། 
རྣམ་པ་ཚོས་རོག་ཞྱིབ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག དེ་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ཟུར་སོང་
གནང་རྒྱུ་དེར་འགྱུར་བ་གཅྱིག་གནང་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བའྱི་གནས་སབས་སུ་གཅྱིག་པུ་
མྱིན་པར། ས་ས་ནས་ག་སྱིག་གནང་དགསོ་པ་ཞྱིག་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཟེར་ནས། ཕྲུ་གུ་ཆ་རེན་ཚང་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་ཞབས་སྟེགས་དེ་མང་པོ་མེད་
སྟབས། ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་ལ་སྱིད་སོང་མཆོག་དང། དམྱིགས་བསལ་མངའ་ས་ེཁག་དང་། མཐ་ོསོབ་ཁག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ཕེབས་དུས། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་མངའ་སེ་ལ་སྨན་པའྱི་མཐ་ོསོབ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བོད་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ར་ེར་ེལ་ཞབས་སྟེགས་གཅྱིག་ཟུར་བཅད་གནང་རྒྱུའྱི་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་རག་ཐུབ་ན། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཚརོ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོངེས་པར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། ག་ོསབས་གནང་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། 
 ང་ཚོའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་མང་པོའ་ིམཚན་གཞུང་ཞྱིག་གནང་འདུག དཔེར་ན། ཤོག་གངས་ ༡༦ ནང་ལ་ཨང་ ༧ ད་ེ 
(Vimalla Association, Switzerland) བྲྱིས་པ་འདྱི། ངས་ནོར་ཡོད་ན་གང་ཤེས། (Vimalla Association) ཟེར་
བ་ད་ེ (Italy) ནས་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ནོར་ཡོད་དམ་མེད། གང་ལགས་ཞ་ེན་འདྱི་ཡྱིག་ཐགོ་ནང་བཀོད་ཡོད་སྟབས་གལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནྱི་ (Italy) ནས་རདེ། བྱས་ཙང་འདྱིར་ངསེ་པར་དུ་གཟྱིགས་རགོས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་ལས་མེད་པ་འད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་དག་གཅྱིག་
ལུས་འདུག 
 གཅྱིག་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་བོན་ལ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ད་ེལ་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་རེད་
དམ་གང་འད་རེད། ཉ་ེཆར་ང་ཚོས་ད་ེབྱེད་པའྱི་སབས་སུ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་གང་བཤད་སོང་ཞ་ེན། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་
ཡོད་པ་ལ་རགོས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཀ་སོབ་གྲྭ་འག་ོམཁན་མ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་
གཉྱིས་སོབ་གྲྭ་བསོད་མཁན་དང་གཅྱིག་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཁུངས་མ་འཁོལ་བ་ཡྱིན་ན། གཞན་གཉྱིས་དེར་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་བ་ཞྱིག་
གསུངས་མཁན་བྱུང་། གནས་ཚུལ་འདྱི་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མར་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་མེད་ད་ེཡྱིན་ནའང་། འཕྲསོ་དནོ་དྱི་བ་རདེ། 
དགོངས་འཆར་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ངས་ཀང་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ཚོར་བ་གང་འད་སེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་ཚོར་བ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། སབས་ ༡༦ པའྱི་ཚགོས་དུས་
དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སབས་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིཡོང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ནས་ཐོབ་ཐང་རོད་པའྱི་
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གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང་། ད་ེཚོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཕྱི་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་དུས། བོད་མྱི་མང་གྱི་
འཐུས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་འཐུས་མྱི་བྱ་ེབྲག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་། གངོ་དུ་ཕག་སྦྲལེ་ཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སངོ་། རྨང་གཞྱི་
གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ངའྱི་ཚརོ་བ་ཡོང་སྟངས་ད་ེའད་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒན་བདག་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་
འདུག རྒན་བདག་ལོགས་སུ་བྱས་ཏ་ེའཛནི་གྲྭ་ ༡༠།༡༡།༡༢ ཀྱི་རྒན་བདག་ཁག་ལ་ཟབ་སངོ་གནང་གྱི་འདུག གུང་གསེང་གྱི་དུས་
ཚོད་མ་ཡྱིན་པ་སོབ་གྲྭར་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་གནང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒན་བདག་རྣམ་པ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ལས་འགན་མང་པ་ོཡོད་པ། ཡང་སབོ་གྲྭར་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་ཚའོྱི་སོབ་སངོ་ལ་གནདོ་ཀྱི་
མེད་དམ་སམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ལ་ད་ེའདའྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
འཐུས་ཤོར་འག་ོགྱི་མེད་དམ། གདངེ་ཚདོ་ག་ར་ེཡོད་དམ། 
 ད་ེནས་རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་ནས་ཉེ་ཆར་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་གསལ་བསགས་
ཞྱིག་སེལ་འདུག ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཚན་ལ་འཐུས་ཤོར་ག་ཚོད་འགོ་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཞུ་ཚོད་མྱི་ཐྱིག 
གལ་སྱིད་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ན། སོབ་ཚན་ལ་འཐུས་ཤོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་འགོ་རྒྱུ་རེད་དམ། 
སྱི་འཐུས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ཉྱི་མ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རེད་དམ། སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ན་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོམྱི་ཅྱིག་རེད། དགེ་རྒན་
ཅྱིག་ཟླ་གཅྱིག་དང་ཉྱིན་ཁ་ཤས་མེད་ཚ་ེསོབ་ཚན་ལ་འཐུས་ཤོར་ག་ཚོད་འག་ོགྱི་རེད་དམ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་
གནང་བའྱི་སབས་སུ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དག་ེརྒན་ཚརོ་བཞུགས་ས་དང་ཞལ་ལག་སོགས་ས་ོཔ་ོཞྱིག་དང་། གཞན་དག་ཚརོ་ཡག་པ་ཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ག་ར་ེསད་པ་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུ་ད་ེ
འད་མཉམ་ཞྱིག་སར་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་མྱིན་ངེས་པར་དུ་སར་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད། སོར་ཐུབ་མྱིན་ད་ེཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་རག་ལས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་སར་ན་ཡང་རསེ་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཆསོ་དགེའམ་ལྟ་གྲུབ་
ཀྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་བཞུགས་ས་དང་ཞལ་ལག་སོ་བ་འདུག་ཅེས་ཡང་བསར་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་
ལག་དང་སོད་སའྱི་དོན་དག་ལ་ཉྱི་མ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ལ་རོད་གེང་བྱུང་ན་ང་ོཚ་པ་ོཞྱིག་འདུག ང་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་དུ་ཡོད་དུས་
མཉམ་དུ་ང་ོཚ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ངའྱི་ག་ོཐོས་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་སྱིན་བདག་གནང་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཧ་གོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངེ་སང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དཔལ་འབྱརོ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་མདེ་ནའང་ས་ོརུ་ཕྱིན་མདེ་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཡྱིན། 
ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་བོད་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་ལ་ཕན་པའྱི་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོབསྟན་ཡདོ་
པ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་དེང་སང་གནས་སྟངས་དག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་ཡང་ན་དེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ད་ལྟ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཆ་
མཚནོ་ན། སོབ་ཟུར་ཁག་གྱིས་སོབ་ཡོན་སྱིན་བདག་གནང་མཁན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་
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ལ་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་སྱིན་བདག་ད་ེདག་གྱི་གནས་བབས་སོན་
མ་ལས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་དམ། ས་ོརུ་ཕྱིན་ཡདོ་དམ་ཞསེ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ལན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་དམ་མདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༢༦ཤཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཐགོ་
ལ་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དངསོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་སོར་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོམ་པ་མདུན་སོས་གནང་སྟངས་ཀྱི་སོར་ཇྱི་ལྟར་རེད། དེའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཤེས་རོགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། སྱིར་བཏང་ཤཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
པ་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ང་ོབོ་ལ་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་རྱིམ་བཞྱིན་ཆ་རནེ་འཛམོས་སོང་ན། རང་སོང་ས་ེཚན་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་དགསོ་པའྱི་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་
རང་སོང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་ཆ་རེན་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་འདྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དང་
མྱི་འགོའ་ིཐོག་ལ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀའྱི་འགན་འཁུར་ད་ེཡང་ཤུགས་ཆ་ེརུ་སོད་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་འཆར་གཞྱི་འཇོག་བཞྱིན་
པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོམ་གཞྱི་ཟུར་དུ་བཟོས་ནས་ས་ེཚན་བཞྱི་ཡོད་པ་བྱས་ཏ།ེ དེའྱི་
ནང་ལ་འཛིན་སོང་ས་ེཚན། སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ས་ེཚན། སོང་བརྡར་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན། རོམ་སྱིག་ཚན་པའྱི་ས་ེཚན་
ཞེས་བཟོས་ནས། སོན་མ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བརྡ་ཆད་དང་རོམ་སྱིག་ཅེས་པའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
རོམ་སྱིག་ད་ེཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚུར་སར་བ་རེད། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ལ་གང་ལ་
གང་འཚམ་གྱིས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡང་ཁག་ཅྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་
བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་དགོས་པའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོབརྒྱུད་ལམ་ད་ེག་རང་འགྱིམ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་
བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལྟར་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ས་ེཚན་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་པ་དང་དངོས་སུ་སོ་ས་ོརང་ལ་རང་
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གཅྱིག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གཅྱིག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཉྱིས། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བདུན་གྱིས་དངོས་སུ་བྱེད་
བཞྱིན་པ་རེད་འདུག གསུམ་ད་ེང་ཚསོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཏན་ཁེལ་མེད་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱདེ་ཚརོ་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོས་དོན་ད།ེ དག་ེརྒན་ཚ་ོདང་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱེད། ད་ེནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་ནས་སོབ་སོང་མུ་
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ཚ་ོབརྒྱུད་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་དནོ་ཐོག་ལ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་བའྱི་ཕྱིར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ག་ོསབས་གནང་རྒྱུ་
ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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རེད་མ་གཏོགས། སྦུན་ཏར་རང་གྱི་ས་ཆ་ད་ེལ་གནམ་ཐང་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དབང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སོན་མའྱི་དུས་སུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ད་ེ Off campus བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག ཁག་ཅྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ Essentiality certificate ཞེས་པ་ཞྱིག དགོས་ངེས་ཀྱི་
ལག་ཁེར་ཞེས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་གྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ད་ེརང་བདག་ཡྱིན་མྱིན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
བྲྱིས་པའྱི་སབས་སུ་གནམ་ཐང་འགམ་དུ་ཡོད་པ་སོགས་དོན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཙང་མ་ཆགས་ནས། ང་ཚོས་
བྱདེ་དགོས་པའྱི་དགོས་མཁ་ོད་ེཚར་ནས་མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཝར་ཎཱ་ནས་ཀང་ད་ེནང་བཞྱིན་ལག་
ཁེར་ཞྱིག་ཕུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེདག་མ་ཚར་ནས་ད་ེལྟར་ལྷག་བསད་ཡདོ། ད་ེགསལ་པ་ོ
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ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་ད་ེཔར་ཁང་མ་རེད་ཅེས། ར་བའྱི་པར་ཁང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་
ལའང་ཐགོ་མ་ནས་པར་ཁང་ཞྱིག་བྱུང་ན་སམ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་པར་བསྐྲུན་བྱས་པའྱི་རྱིགས་
ཚུར་བོགས་མར་བངས་ནས་པར་ཁང་གཞན་ལ་སད་ད་ེབསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་འགན་འཛིན་གྱི་ར་ེབ་ལྟ་
བུར་པར་ཁང་རང་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ད་ེའད་ཞྱིག་
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་རགོས་ཞུ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་སནོ་མ་ནས་བྱུང་བསད་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔ་ེསྟོན་གྱི་སོར་ལ་གོང་དུ་འཆར་གཞྱི་ད་ེདག་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཞུས་ཟྱིན་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐག་ཆོད་འད་པ་ོད་ེཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིམ་ལའྱི་ནང་དུ་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་བདུན་བཅུ་དནོ་གཉྱིས་ལས་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོགོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་
ད་ལྟའྱི་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་གྱི་ལས་དོན་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གཤག་བཅོས་ཆ་ེ
ཙམ་ཞྱིག་བྱ་དགསོ་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤགོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཏགོ་ཙམ་བ་ོཁགོ་ཆ་ེཙམ་བྱསོ་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོ
མ་ཞུས་ཐབས་མེད་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལག་ཤེས་ས་ེཚན་ཏོག་ཙམ་གལ་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེདག་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ལག་
ཤེས་ས་ེཚན་དང་ང་རང་ཚའོྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལག་ཤེས་ས་ེཚན་ཡོད་པ་རེད། སོལ་རྒྱུན་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ད་ེདག་
དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་བྱས་ཏ་ེཞུས་པ་རེད་ད།ེ ཕྲུ་གུའྱི་ངསོ་ནས་སོབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་ཀང་རག་གྱི་མྱི་འདུགཤ ཐང་ག་
དང་ཤྱིང་བཟ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་བརྐསོ་སོགས་གང་དུ་ཡོད་མེད་གསལ་ཁ་སྟནོ་པ་རེད་ད་ེཡོང་མཁན་མྱི་འདུགཤད་ལྟ་ས་ེལ་ཀུའྱི་ནང་
དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལག་ཤེས་ནང་ computer དང་། ད་ེབཞྱིན་གྱི་མཛེས་བཟ་ོལ་སོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚརོ་ཏོག་ཙམ་དགའ་པ་ོབྱེད་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ད་ེཏགོ་ཙམ་རྒྱ་སེད་གཏངོ་རྒྱུ་མེད་དམ་ཞེས་བོད་ཁྱིམ་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སབས་སུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཐག་ཆོད་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། དེར་འག་ོའདོད་ཡོད་
མཁན་ཏོག་ཙམ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ལ། མཐུན་རེན་ཡང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ངོས་ནས་ཀང་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བསད་
ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དག་ེརྒན་གྱི་མཐུན་རེན་ཡག་ཏུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེདག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད། སོན་མ་ས་ཾབ་ོ
ཊའྱི་དག་ེརྒན་ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚ་ོདང་འད་པ་ོཡོད་པ་རེད། སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་དེ་བར་ལམ་འཕར་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། སཾ་བོ་ཊའྱི་དེ་ཡང་ང་ཚོས་
ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏ་ེག་ཚདོ་ཙམ་སར་ཐུབ་མྱིན་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ལས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་མཐུན་རནེ་ལེགས་
པ་ཆགས་པ་རེད། རེས་སུ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁེད་རང་ཚོས་ཕོགས་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོང་
རྣམ་པས་སར་གནང་འདུག ཡང་བར་ལམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེའཕར་བ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱིས་
ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ཕགོས་ཀང་རྱིམ་པས་འཕར་གྱི་རེད་སམ། ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་སར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ན། ང་ཚོས་སར་
ཆོག་གྱི་རེད་དེ། དངུལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་སོན་མ་མ་སུ་རྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཞུས་པ་རེད། ང་ཚོར་འཕྲལ་མར་དངུལ་སད་
ཆགོ་ཆགོ་ཡོད་པ་མ་རདེ། སོང་ཙང་ཏགོ་ཙམ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ལྟ་བུ་མ་གཟྱིགས་ཐབས་མདེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
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 སྱིར་བཏང་རྒན་ལགས་ཚོར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མཐངོ་ཆེན་ཡོང་བའྱི་སད་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་
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ཚན་རྱིག་བསྟྱི་གནས་ཁང་ Mobile Science Centre ཟེར་བ་ད་ེགནང་བའྱི་སབས་སུ། རས་སོར་རྱིགས་གང་ཡང་མེད། 
ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ་སྱིར་བཏང་ཚན་རྱིག་བརག་དཔྱད་ཁང་ནང་ལ་རེས་སུ་རས་སོར་
རྱིགས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེར་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ལ། མ་འོངས་པར་ང་
ཚསོ་དམ་དནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་བསང་རྒྱུའྱི་ཐོག་སོང་བརྡར་སད་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་དག་གྱི་མྱིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་རྒྱ་
གར་ལ་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་གནང་སོང། ད་ེདང་ང་ཚ་ོཞ་དཔ་ེལྷམ་འགེབས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་དང་ང་ཚ་ོདཔེ་
བཞག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞྱིག་རདེ། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ནྱི་ཆགས་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། སྱིར་ཁངོ་གྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་འདུག ད་ེཡང་
ངའྱི་ང་ོཤེས་པའྱི་ཨ་མ་ལགས་ཤྱིག་གྱི་བུ་ད་ེ Bombay NIT ནས་ཐནོ་པ་རདེ། ཁངོ་རང་ལ་སད་ཆ་དྱིས་དུས་འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་
པ་གསུམ་པ་ནས་ཁེད་རང་ Engineer བྱེད་དགོས་པ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སོབ་ཚན་ཨྱིན་ཇྱི་དང་འཕྲུལ་ལས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེལྟ་བུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་
འག་ོསྟངས་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་རེད། ད་ེཡང་ཕྲུ་གུར་གཏམ་བརོད་ཀྱི་རང་དབང་དང་། ཕྲུ་གུ་ས་ོསོའ་ིཤེས་ཚད་དང་ནུས་ཚད་ལ་
བལྟས་ནས་བྱདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་པ་དརེ་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་པར་སེབས་པའྱི་སབས་སུ་གཞྱི་ནས་སོབ་ཚན་གྱི་ཚན་
པ་དེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་དགོས་དུས། ས་ས་ནས་ཕ་མས་སོབ་གསོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ལོགས་བཀར་རེད་མ་གཏོགས། སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྐུལ་མ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། Avanti 
programme རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་པའྱི་ཟབ་སངོ་རདེ། ད་ེཚརོ་ག་སྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ེནས་མངའ་ས་ེཁག་ལ་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་གང་མང་མང་ཟེར་བ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག  ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་ཡོད་ས་དེ་ 
Karnataka མངའ་ས་ེརེད། དེའྱི་ལ་ོརྒྱུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་རྒྱ་གར་རང་ལ་འབུམ་ ༧༠།༨༠ ད་ེའད་ཞལ་འདེབས་
སད་ནས་རྐུབ་བཀག་རག་དགོས་པ་ཆགས་དུས། ང་ཚ་ོ Orissa ལ་ KIIT ཟརེ་བའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གཙོས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེསོན་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་
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གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༢༥ ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། རེས་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོ
བཏང་རོགས་གནང་ཞུ་དུས། འདྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཡོང་འབབ་ཡོད་ན་མེད་ན་ད་ེརེད་ཅེས། སྱིར་ཕོགས་གཞན་
པའྱི་སྒང་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་སྒང་ལ་ར་བ་ནས་དགོངས་བཞེས་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བྱས་
ཙང་ར་ེབ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ར་ེབ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་
ཞུས་ན་དན་སོང། 
 Vimalla Association ཚོགས་པ་འདྱི་ལྷ་ོཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཨ་ལྕག་ལགས་འདྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་དབེ་སེལ་
ད་ེསུད་སྱི་ལ་གནང་འདུག མ་ོརང་ Italian རདེ། ང་ཚའོྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་འཁདོ་པ་ད་ེཚགོས་པ་དའེྱི་མྱིང་བཀདོ་པ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས་ནརོ་མདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་གྱི་ཡན་སོབ་ཡོན་སོད་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་བ་དེར་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་སོན་མ་ནས་
གསལ་བསགས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་རྒྱ་ཚོའྱི་ནང་ལའང་གསལ་པ་ོབཀོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་
ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལྟ་བསོར་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་གྱི་མཐུན་རེན་འོག་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་གཞྱིས་
ཆགས་ནས་བོད་ཁྱིམ་ཁག་ལ་བཏང་དགོས་ཆགས་སོང་ཞེས་ཁོང་ཚོའྱི་ཞུ་བཏངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལག་ལེན་ཡག་པ་ོའགོ་
ཡྱི་འདུག ད་ེཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལག་ལེན་ཡག་པ་ོའག་ོབསད་འདུག 
 ད་ེནས་ཨ་རྱི་སོབ་ཡོན་གསལ་བསགས་སོར་གསུངས་སོང། དའེྱི་འོག་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་རྒྱས་
པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་ནས། སར་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་བོད་པ་རྣམས་ནས་རོགས་སོར་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེགནད་འགག་
ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། སྱིར་ང་ཚོས་བོད་མྱིས་བོད་མྱིར་རོགས་སོར་ཞེས་པའྱི་ལས་
འཆར་ཞྱིག་བརམས་གནང་བ་རེད། ར་བའྱི་ད་ེམ་བརམས་གོང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༠ ལོ་མཇུག་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་སྱིན་བདག་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཐད་ལ་བལ་ཡུལ་ལ་དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་འག་ོདུས། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱིས་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རོགས་སོར་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། རྒྱལ་ནོར་ཚ་ེདབང་ལགས་དང། ད་ེབཞྱིན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། བསོད་
ནམས་ཚ་ེརྱིང་ལགས་བཅས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པའྱི་ཐ་ོ
ཞུང་ད་ེཀོག་ཆགོ་པ་བགྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེལ་བཀ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ནས་གནང་
བསད་འདུགཤབ་ོབཟང་དོན་གྲུབ་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ནས་གནང་བསད་འདུགཤངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱ་མཚ་ོགགས་
ཆུང་ཁོང་ཨ་རྱི་ལ་ཕབེས་ནས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཟུར་ཚོགས་པ་ནས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་
འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་གོང་ཚོགས་སེ་སྱིད་སྡུག་ནས་གནང་གྱི་
འདུག ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་ཚར་འཁྲུལ་ཚང་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བསོད་ནམས་ཚ་ེརྱིང་ནས་གནང་གྱི་
འདུག ཨ་རྱི་ནས་སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ། ཨ་རྱི་ལ་ཡདོ་པའྱི་བསྟན་འཛནི་ཡ་ེཤེས་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་ལ་ཡདོ་པའྱི་
བསདོ་ནམས་རྡ་ོར་ེནས་གནང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་ནས་ཚ་ེདབང་ཤ་མ་ཚང་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་ནས་བཀ་ཤྱིས་ཤཤར་པ་དང་ཚ་ེ
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བརན་ལྕ་མ་ཚང་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་དག་ེབཤེས་ཐུབ་བསྟན་དོན་ཡོད་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་ནས་སལ་
བཟང་ཆོས་སྱིད་ནས་གནང་གྱི་འདུག Spain Barcelona ནས་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་པ། བསྟན་འཛིན་དགའ་ལྡན་ནས། 
ཨ་རྱི་ནས་དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས། དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་དོན་ཡོད། ཨ་རྱི་ནས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན། དགེ་བཤེས་ཚ་ེགྲུབ་རྡ་ོརེ། 
འདྱི་ཞལ་འདེབས་ཐེངས་གཅྱིག་གནང་མཁན་རེད། Dr. Penpa Tsering ཐེངས་གཅྱིག་གནང་བ་རེད། ཁེ་ཎ་ཌ་ནས་ཚེ་
བརན་ལེགས་ཚོགས་ནས་ཐེངས་གཅྱིག འཕྲྱིན་ལས་འོད་ཟེར་དང་ Taktsa Family ད་ེགཉྱིས་ཨ་རྱི་ནས་རེད། བར་ལམ་ང་
ཚོས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ཐོག་ལ་ཤཤུགས་བརྒྱབ་པ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ད་ེགཙོ་བོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་
ཐུགས་རའེྱི་བཀའ་དྱིན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་ད་ེཆེན་པ་ོབྱས། ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་སོབ་སོང་
བྱས་ཏ་ེམཐར་འགོ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་མཐོང་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིས་བོད་མྱིར་རོགས་སོར་
གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་འག་ོའཛུགས་པ་རདེ། ད་ེནས་རགོས་པ་བྱེད་མཁན་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་ཡྱིན། 
བྱང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང། Oregon Deer Park Buddhist Centre ནས་གནང་གྱི་འདུག ཀརྨ་
དབང་ཕྱུག་ཁྱིམ་ཚང་དང་མཁས་དབང་༸ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་ཐགོ་ནས་སོབ་ཡོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་
ཡོད་པའྱི་ Lucknow བོད་རྱིགས་སུད་ཚོང་སྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཀྱིརྱི་གྲྭ་ཚང་ནས་གནང་གྱི་འདུག བྱང་
ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ནང་ནས་མ་ེནྱི་སོ་ཀ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ Philadelphia སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་
གནང་གྱི་འདུག ཡུ་ཀ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འདྱི་ལ་ཕབེས་པས་དགོངས་པ་བཞེས་
པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེནས་དཔའ་བ་ོའཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སོབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་ད་ེའད་གཅྱིག་འདུག ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ་བོད་རྱིགས་
ཚགོས་པ་ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག གཅྱིག་ཟརེ་དུས་སོབ་ཡོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཨང་ཀྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་མེད། སོབ་ཡོན་གྱི་ཁ་གངས་
ད་ེཆ་ཚང་ཞུས་ན་དག་ེཚན་གང་ཡང་མྱི་འདུག བྱང་ཀ་ེལ་ོཧ་ོནྱི་ཡ་ North California བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ནས་
གནང་གྱི་འདུག རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བོད་མྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ཚོགས་པ་ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བདོ་མྱི་ཆལོ་
གསུམ་ཆྱིག་སྱིལ་ཚགོས་པ་ནས་གནང་གྱི་འདུག བཀ་ཤྱིས་སལོ་མའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ New Mexico ནས་སོབ་ཡོན་གཅྱིག་གནང་
གྱི་འདུག ལྷག་དཀར་ཚོགས་པ་ Australia ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག Australia ནང་ལ་བདོ་རྱིགས་ཁྱིམ་ཚང་བདུན་གྱི་
མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ང་ཚ་ོཚོང་འབྲེལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་དནོ་
གཅོད་ DC ནས་སོབ་ཡོན་ཐོག་ནས་མ་དངུལ་སྒང་ལ་གནང་འདུག Austria བོད་རྱིགས་ལྷག་བསམ་ཚོགས་པ་ནས་སོབ་
ཡོན་གནང་གྱི་འདུག རྒྱལ་ནོར་ཚ་ེདབང་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་འདུག ནོར་བུ་ཆོས་བཟང་བལ་ཡུལ་ནས་སོབ་ཡོན་
གནང་གྱི་འདུག Allahabad བོད་རྱིགས་སུད་ཚོང་ཚོགས་པ་ནས་གནང་གྱི་འདུག Udaipur སུད་ཚོང་ཚོགས་པ་ནས་
གནང་གྱི་འདུག སྨར་ཁམས་བརན་བཞུགས་ཚོགས་ཆུང་ཐགོ་ནས་སནོ་མ་སོབ་ཡོན་ཞལ་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ཀྱཱ་རྒྱ་
མཚ་ོ Family, California ནས་རགོས་པ་གནང་གྱི་འདུག Canada ལ་ཡོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ལྟ་སངོ་ཚོགས་པ་ནས་གནང་གྱི་
འ དུ ག  New Mexico ལ ་ Project Tibet ན ས ་ག ན ང ་གྱི ་འ དུ ག  Dekhang Family Scholarship, 
Swizerland ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག Wisconsin བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེག་ནང་
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བཞྱིན་ Zurich གྱི་ཚོགས་པ་ Tibet Zurich ཟེར་བ་ཞྱིག་ནས་གནང་གྱི་འདུག ཨ་རྱི་རྒྱ་མཚོ་ཚང་ནང་མྱི་ནས་གནང་གྱི་
འདུག སྨར་ཁམས་དུང་དཀར་ཚང་ཟླ་དབྱངས་སབོ་ཡོན་ད་ེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དངུལ་ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་གནང་བ་
དེའྱི་སེད་ཀའྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ Drum stick ཟ་ཁང་ནས་ཀང་གནང་གྱི་འདུག Friends of Tibet 
Ottawa ཁེ་ཎ་ཌ་ནས་གནང་གྱི་འདུག་ Mexico བོད་རྱིགས་ཕ་མའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་གྱི་འདུག དེ་ནས་སུད་སྱི་ 
Tibetan society and Liechtenstein ས་གནས་གཉྱིས་ནས་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པས་ད་ེནས་གནང་གྱི་འདུག དེ་
ནས་ Madison ནས་ཁྱིམ་ཚང་བཅུ་གསུམ་ནས་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏ་ེསོབ་ཡོན་གནང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ Amherst སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པ་ནས་སོབ་ཡནོ་གནང་གྱི་འདུག ད་ེནས་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཁ་ེཎ་ཌ་ལ་ཡདོ་པ་རྣམ་པས་སོབ་ཡནོ་གསོལ་རས་གནང་
གྱི་འདུག  དེ་ནས ་ཨྱིན་ལན་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས ་ཚོགས ་པ་ཚོས ་ཀང་གནང་གྱི་འདུག  Gyaton Research 
Scholarship ཁ་ེཎ་ཌ་ནས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ཨ་རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་ནས་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་
ནང་བོད་པས་སོབ་ཡནོ་གནང་བཞྱིན་པ་ཚོའྱི་སྱིང་བསྡུས་ཅྱིག་སན་གསངེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་དངོས་གནས་བདོ་
པ་རང་གྱི་སོབ་ཡནོ་གནང་བ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆནེ་པ་ོའདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཚརོ་བཀའ་མོལ་གནང་སབས་བོད་
མྱི་ཚོས་བོད་མྱིར་རགོས་སོར་འདྱི་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་དུས། ཁ་ོརང་ཚོས་ཀང་ད་ེཡག་པ་ོརདེ་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག བྱས་
ཙང་གཞྱི་རྱིམ་དང་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མཐ་ོརྱིམ་
སོབ་ཡོན་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ USAID ནང་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ལོ་ཁ་ཤས་ནང་མ་གཏོགས་མུ་མཐུད་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་སེལ་དགོས་བསམ་བསད་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་
པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་སོབ་ཡོན་ཐོག་ལ་རོགས་པ་ད་ེའད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བསམ་བོ་
གཏོང་སྟངས་ལ་ཡང་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེད་ལྟ་གནང་མཁན་ཚོས་
ཀང་མུ་མཐུད་ནས་མང་ཙམ་གནང་རྒྱུ་དང་། མ་གནང་མཁན་ཚོ་ཡང་ད་ེལྟར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་གནང་ན། ཛ་ཐང་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་དུས་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དགེ་རྒན་སྱི་འཐུས་བྱེད་ཆོག་པའྱི་སོར་
ཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཁེན་རོགས་དང་ཡྱི་ག་ེགཏོང་བ་གང་ཡང་བྱུང་མ་
སོང་། ད་ེཚའོྱི་སརོ་ལ་རད་གཅདོ་གནང་ཆགོ་ཅསེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རྒན་བདག་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་ད་ེསོབ་གྲྭའྱི་དུས་སབས་ལ་མ་ཁེལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་འདུག 
སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ལ་ོདུས་ཀྱི་འག་ོདང་དཀྱིལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་རྒན་བདག་མང་
ཆེ་བ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཐོན་འགོ་ཡྱི་འདུག བྱས་ཙང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་སོན་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒན་
བདག་ད་ེཚ་ོཡང་འཛནི་རྱིམ་ ༡༡ དང་ ༡༢ ནས་མ་གཏགོས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོའྱི་གས་མ་འོངས་པར་ཐགེས་
པ་རྱིམ་འཛེགས་ཀྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོའཁུར་མཁན་ནང་ལ་སེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དགག་བྱ་
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ལས་དགོས་པ་གཙ་ོཆ་ེབ་བྱས་ཏ་ེག་ོསབས་ཅྱིག་ཕུལ་བསད་ཡདོ། དུས་ཚདོ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རསེ་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱེད་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤདང་པ་ོདེར་
ལས་བསོམས་ནང་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དང་།ཤད་ེལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་སེབས་སོང་།ཤད་ེསན་གསང་ཞུས་ན་འཕྲལ་དུ་ཛ་
དག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ས་མ་རེད་དེ།ཤཡྱིན་ནའང་འཕྲད་མ་སྱིད་པ་ཡང་རེད་མྱི་འདུགཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ི
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང།ཤགོང་དུ་ལས་བསོམས་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན།ཤམ་སུ་རྱིའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མཐ་ོསོབ་ལ་
སོབ་ཡོན་སོད་རྒྱུ་ད་ེརོགས་ཚོགས་ཀྱིས་སད་པ་རེད།ཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ནས་མཚམས་བཞག་པ་ད་ེདང་འཕྲོས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་རང་གྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དང་བཀའ་དྱིན་ཐུགས་རེའྱི་འོད་ཟེར་ལ་བརེན་
ནས།ཤང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤལྷག་དོན་དུ་ལ་ོཤ༥༧ཤཙམ་ཕྱིན་པའྱི་རེས་ལའང་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་
ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་འག་ོབ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་
ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་ལ་རོགས་རམ་གནང་སོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་རོགས་མཚམས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད།ཤ
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན།ཤལ་ོལྔ་བཅུ་ཙམ་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ལ་སདོ་དགསོ་པ་བྱུང་ན།ཤང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གཞནོ་
སེས་ཚོར་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སབས་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།ཤམཐུན་འགྱུར་སར་སོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་
ཐབས་དང་རང་འཇགས་གནས་ཐུབ་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།ཤགལ་སྱིད་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་པ་
ཆད་པ་ཡྱིན་ན།ཤད་ེའདའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོམྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུགཤགལ་སྱིད་ད་ེགལ་ཆནེ་
པ་ོཡྱིན་ན།ཤད་ལྟ་བར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད།ཤགལ་སྱིད་གནང་རྒྱུ་བྱུང་མེད་ན།ཤམ་འོངས་པར་གནང་
དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་ནས་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། 

གནད་དོན་གཉྱིས་པ་ད་ེཁ་སང་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འག་ོབའྱི་ལས་བསོམས་སོར་ཚུར་བཀའ་ལན་འབྱོར་བའྱི་རསེ་ལ་
སད་ཆ་བཤད་དགོས་བསམ་བྱུང་།ཤཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཛ་དག་པོ་ཞྱིག་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་
ཅེས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ཞལ་ནས་གསུང་སོད་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་།ཤད་ེགང་རེད་
ཟེར།ཤཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་འག་ོདུས།ཤམ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུགཤ
སོབ་ཕྲུག་ཤ༡༠༠༠ཤལྷག་ཙམ་འདུགཤཤེས་ཡནོ་གྱི་མཐུན་རནེ་སར་རྒྱུ་དང་ལྷག་དནོ་དུ་ལག་ཤེས་ཀྱི་སོབ་སངོ་བྱདེ་སྟངས་ཚང་མ་
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ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་དང་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་འདུགཤདའེྱི་ཕ་ཕོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་དུས།ཤསྱིར་བཏང་གྱི་ཁང་པ་
ད་ེཚ་ོགསར་བཟ་ོབྱས་ནས་ཡག་པ་ོའདུག་སྟེ།ཤསོབ་སྱི་རང་གྱིས་ཚོར་བ་ཆནེ་པ་ོཐགོ་ནས་གང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན།ཤབདོ་པ་
ཚསོ་བདོ་པ་ལ་དངསོ་གནས་བསམ་མན་ོགཏོང་གྱི་མྱི་འདུགཤད་ེཁེད་རང་ཚརོ་ངས་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཁལེ་སངོ་།ཤབདོ་པའྱི་དག་ེརྒན་
གཉྱིས་ལས་མེད།ཤབོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་མྱི་འདུགཤབར་ལམ་ཞྱིག་ལ་
བཀོད་སྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེའང་འགྱིག་མ་སོང་།ཤགང་ལྟར་བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་
ཡོད།ཤགཞན་དག་སོབ་ཚན་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤའཕྲལ་སེལ་གྱི་དགེ་རྒན་བས་ོཐུབ་ཀྱི་འདུགཤཡྱིན་
ནའང་བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་ད་ེང་ཚོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བས་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མ་ོརང་གྱིས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་གསུང་གྱི་
འདུགཤམ་ོརང་ད་ེའདའྱི་ཐུགས་ཁུར་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་བོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་དང་མ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུགཤགང་ལྟར་རྡགོ་རྡགོ་
ད་ེསོབ་སྱི་རང་གྱིས་ཚརོ་བ་ཆནེ་པ་ོདང་ཐུགས་ཁུར་ཆནེ་པའོ་ིངང་ནས་བསམ་འཆར་གནང་གྱི་འདུགཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་དྱི་བ་
དང་པ་ོབཀོད་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ཧྲྱིལ་པ་ོའགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འད།ཤབོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་བས་ོམ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་པ་
རདེ་དམ། 

གཉྱིས་པ་དེར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།ཤགལ་སྱིད་ཁ་སང་གྱི་ཆ་རེན་ད་ེའད་མ་ཚང་ནས།ཤབོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་
ཆ་རེན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བས་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤའཕྲལ་སེལ་གྱི་རྱིང་ལ་བོད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
སད་ཡྱིག་ད་ེཚོར་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་འཕྲལ་སེལ་རྱིང་ལ་
བས་ོམ་ཐུབ་པ་དང་ཐབས་ཤེས་གནང་མ་ཐུབ་པ་གང་འད་ཆགས་པ་རདེ་དམ།ཤད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་ཚོར་བ་འད་བ་ོཆ་
བཞག་ན།ཤང་རང་ཚའོྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙ་ོབོར་བྱས་ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནའང་འད།ཤ
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་དང་།ཤབོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་
དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཕར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཏེ་འཕྲལ་སེལ་གྱི་བོད་དགེ་དང་རྱིག་གནས་དགེ་རྒན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན།ཤ
ཕལ་ཆེར་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ལ་ཆ་མཚོན་ན།ཤད་ེའད་མ་རག་པ་དང་མ་གཏོང་བའྱི་ཚོར་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སམ།ཤ
ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུ་མེད་དམ།ཤབཀའ་གཏོང་རྒྱུ་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་གསུངས་རྒྱུ་མེད་དམ་སམ་པའྱི་
ང་ལ་དའེྱི་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་།ཤད་ེགཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་སམ། 

གཉྱིས་པ་དེ་ལ།ཤང་ཚོས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་མ་བཞུགས་པ་བྱས།ཤང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་
ཞབས་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།ཤབོད་ཡྱིག་ཡག་པ་ོད་ེའད་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་དགེ་རྒན་ཟུར་པ་
ཡང་ཡོད་པ་རདེ།ཤད་ེའད་ལ་ལ་ོགཅྱིག་དང་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་འཕྲལ་སེལ་རྱིང་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤཏན་ཏན་ཁ་ོཚོས་
བོད་མྱི་རྱིགས་དང་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ལ་ོཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་ནས་བཞུགས་པ་རདེ།ཤད་ེཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་
ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤགནད་དནོ་འདྱི་ཚའོྱི་ཐད་ལ་མ་འངོས་པར་མ་སུ་རྱིར་ད་ལྟ་བདོ་དག་ེབས་ོམ་ཐུབ་པ་ནང་བཞྱིན་གཏན་ཉྱིན་
སོབ་གྲྭ་གང་དུའང་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤད་ེཚོའྱི་ཐད་ལ་ཏན་ཏན་འབོད་སྐུལ་དང་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏ་ེབོད་དག་ེམེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམེད་ཐབས་སུ་དགངོས་པ་ངསེ་པར་དུ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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གསུམ་པ་ད་ེལ།ཤ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ཞྱིག་དང་འབྲེལ་ནས་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའྱི་གསར་གཏོད་ཅྱིག་
གནང་ཐུབ་ན།ཤཕལ་ཆེར་ལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའྱི་རསེ་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ལྟ་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོགཙ་ོབ་ོབྱས་ནས་མཐ་ོསོབ་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལོན་པ་དང་མ་ལོན་པའང་ཡོད་པ་རདེ།ཤཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་
བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་བསད་པ་རེད།ཤད་ེའདའྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་ཡོན་རན་ཙམ་སད་ནས་ཁ་ོཚ་ོལ་ཡྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་
ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་ BA འགྱིམས་རྒྱུའྱི་སོབ་ཡོན་སད།ཤའདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་ལ་ཆ་རནེ་གཅྱིག་གང་བཞག་དགསོ་འདུག་ཟརེ་ན།ཤ༸སྐུ་
མདུན་གྱི་བཀའ་སོབ་གཞྱི་བཟུང་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་བྱེད་མྱི་དགོས་པ།ཤགྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ནང་ཆོས་སོབ་གཉེར་བྱེད་དུ་འག་ོན།ཤཁེད་
རང་ཚོར་ཤCorresponding ཡྱིག་འགྲུལ་ཐགོ་ནས་ཤBA འགྱིམ་རྒྱུའྱི་སོན་ཡོན་ང་ཚོས་སདོ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ག་ོསབས་སད་
ན།ཤཏན་ཏན་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སབོ་བྱདེ་པ་དང་།ཤལྷག་དནོ་དུ་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚ་ོལ་ོབཅུ་
བཅོ་ལྔའྱི་རེས་ལ་བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཕེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་བྱུང་།ཤ
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟནེ་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ས་ོསོའ་ིར་ེསྐུལ་
དང་སེམས་འཚབ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར་ཤཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་ཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམ་སངོ། ས་ོསོར་མཚནོ་ན་ཟབ་སངོ་དང་འསོ་སོང་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚསོ་དེའྱི་ནང་ལ་རྣམ་
གངས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་དངེ་སང་གྱི་སོང་བརྡར་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་སོང་བརྡར་གནང་ས་
ད་ེཡང་སོན་འགོ་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་འད། མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེབཞྱིན་ཕ་མ་ཡྱིན་ནའང་འད། སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
རུང་ང་རང་ཚའོྱི་གནང་སྟངས་ད་ེཏགོ་ཙམ་འགྱུར་བ་འག་ོདགོས་པ་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་ས་ོསོར་ཚརོ་བ་ཞྱིག་སསེ་ཀྱི་འདུག ཟབ་
སོང་གནང་མཁན་ད་ེམཁས་དབང་དང་། ཟབ་སོང་ནང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་རྱིག་པ་མེད་པ་དང། བསམ་བ་ོད་ེཙམ་གཏོང་མྱི་
ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ནས་ཟབ་སོང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཟབ་སོང་དང་སོང་བརྡར་གྱི་ད་ེཙམ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་
མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཟབ་སོང་གནང་སབས་དཔེར་ན་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་ན། འདྱི་ཆ་ཚང་ལ་བཀའ་སོབ་
གནང་མཁན་གྱིས་བཀའ་སོབ་རང་གནང་། ད་ེམྱིན་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་ཕན་ཚུན་གྱི་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་གྱི་ག་ོསབས་གང་
ཡང་མེད་ན། ད་ེའད་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངས་མཇལ་གྱི་འདུག་པས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལའང་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་དཔྱོད་སྟོན་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བསྐྲུན་དགོས་པ་ཞྱིག བྱས་ཙང་གནང་སྟངས་ད་ེང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏོང་
བའྱི་དུས་ལ་སེབས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་འདུག གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ནང་
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ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་སོར་ལ་གཞོན་སེས་ཚོར་དོ་སྣང་མྱི་འདུག་གསུངས་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་སོབ་འཁྱིད་གནང་
སྟངས་ཐགོ་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ན་ཏན་ཏན་གཞནོ་སེས་ཚོས་ད་ོསྣང་སད་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 གཉྱིས་པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕ་མ་མེད་པ་དང། དེ་བཞྱིན་ཕ་མ་ཉེ་འཁྱིས་སུ་མེད་པ་
དཔརེ་ན་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ནང་ཕ་ོམ་ོདབྱ་ེམེད་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བཙན་གཡེམ་
དང་ཐུབ་ཚོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ། ད་ེབཞྱིན་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ Zero Tolerance ཞེས་པ་ད་ེགཅྱིག་པུ་གནང་ནས་བཞུགས་ན། 
ད་ེའད་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ངས་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ གང་ལྟར་ངར་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་སསེ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་
ཚོའྱི་བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཕ་མ་མེད་མཁན་དང་ཕ་མ་ཉ་ེའཁོར་ན་ལྟ་རོགས་བྱེད་མཁན་མེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཕ་ཚབ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། རྔན་པ་སད་ནས་མག་ོསོར་བཏང་གྱི་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་སསེ་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེའདར་ཡང་
ནས་ཡང་དུ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གསུམ་པ་དེར། ལྡྱི་ལྱི་མཐ་ོསོབ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སབས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོཨྱིན་སད་ནང་ཞུས་ན། 
Foreign Quota ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ས་མྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོའཛུལ་དགོས་པ་རེད། ད་ེདགོས་སྟབས་སོན་
ནས་དབེ་སལེ་གནང་དགོས་པའྱི་ཆ་རནེ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ལ་ོའགའ་ཤཤས་ཞྱིག་ནས་མཐངོ་ཚུལ་ཅྱི་བྱུང་ཟེར་ན། རྡ་ས་བདོ་
ཁྱིམ་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོདང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་སེམས་ཁལ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་
འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ལོན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཀང་མཚམས་རེར་མགོ་མྱི་འཚོས་ནས་ལུས་ཀྱི་འདུག སོ་སོར་ཉམས་
མོང་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའབྲེལ་བ་ཞུས་སབས་གསལ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོག་ོབརྡ་མ་འཕྲོད་པར་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་རོགས་བྱེད་མཁན་གཅྱིག་གསལ་པ་ོམེད་པ་ཞྱིག་
མཐངོ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཁངོ་ཚརོ་ངསེ་པར་དུ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེར། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་དང་། མྱི་
འབོར་འཕལེ་རྒྱས་མེད་པའྱི་རེན་གྱི་འདྱི་དང་སྦྲགས་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཨ་མ་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེརདེ་ཅེས་གསུངས་
སབས། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོམྱི་ཡོང་བའྱི་འགན་ད་ེང་ཚརོ་གཡུག་པ་ཞྱིག་ས་ོསོར་ག་ོཡྱི་འདུག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། 
ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ནུས་པ་དེ་ཏན་ཏན་ཨ་མར་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕྲུ་གུ་ཇྱི་ཙམ་དགོས་པ་དང་དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་དགོས་མྱིན་དེ་
གཉྱིས་ཀས་ཐག་གཅོད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཨ་མས་བཏོན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་དང་བཏོན་ཆོག་ཆོག་མེད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ཕྲུ་གུ་སེ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ད་ེཨ་མར་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕྲུ་གུ་སེས་ཟྱིན་རེས་སེ་སྱིང་དང་གསོ་
སངོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ད་ེགཉྱིས་ཀར་གཅྱིག་མཚུངས་མཆྱིས། གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་ཁར་གཉྱིས་ཀས་ཕ་ོམ་ོའད་མཉམ་གྱི་ཐགོ་ནས་
ནུས་པ་དང་འགན་དེ་ལེགས་པོ་ཞྱིག་འཁེར་ཐུབ་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་ཨ་མར་དངོས་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་སེས་རྒྱུའྱི་སེམས་
ཤུགས་སེས་ཀྱི་རེད་སམ། དེ་ངས་སྐུ་ང་ོམཆོག་ལ་ལན་འདེབས་མྱིན། ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་མཁེན་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་
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འདུག་སམ། དེང་སང་དེང་རབས་རེད། རྱིག་གཞུང་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། དེང་རབས་ཐོག་ནས་གོམ་སོས་བྱ་དགོས་སྟབས། 
ཨ་མ་ཟེར་མཁན་ད་ེཡང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་། གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་གོམ་སསོ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་
ཐུབ་ན། སྱིར་བཏང་བསམ་བ་ོགཏོང་སའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་
སོང་། ང་རང་གྱི་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཀང་གཙང་མ་ཆགས་སོང་། ད་ེམྱིན་པའྱི་དྱི་བ་ཅྱིག་དང་ར་ེབསྐུལ་གཉྱིས་ཡདོ། དྱི་བ་གཅྱིག་
ད་ེཁ་སང་ང་ཚོ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རེད། 
ཚགོས་འདུ་འཚགོས་པའྱི་སབས་ལ་ཕ་གྱི་སབོ་གྲྭ་ལ་བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་མེད་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ལྷག་འདུག ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། ཁོད་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཐངོས་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་འད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕ་གྱི་རྡ་ོར་ེགྱིང་
མན་ཇུ་ཤྱི་དག་ེརྒན་གཅྱིག་བཏང་གནང་འདུག དེའྱི་སབས་ལ་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་ག་ར་ེསེབས་སོང་ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་དངོས་
གནས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་རྱིས་བངས་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་ད་ེཚོ་གང་འད་བྱས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་
ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ཅྱིག་ཏག་ཏག་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། དགེ་རྒན་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོགང་འད་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བ་ོའཚབ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་འབྱརོ་ནས་ཉྱིན་ལྔ་ཙམ་ཕྱིན་སོང་ཟརེ། ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ལ་ས་ོས་ོམྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་འཚར་ལོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ང་
ཚོས་མང་བ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་གྱི་བུ་གསོ་ཁང་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ལོ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བཅུག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
བྱས་ཙང་ཕ་མ་ལས་ཀར་འག་ོདུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རེས་ནས་འཇོག་ས་ཡོད་
པ་རེད། ས་གནས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམེད་དུས་ཕ་མ་གཅྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལྟ་ནས་བསད་དགོས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཤེས་
རྱིག་གྱིས་ངསོ་ནས་ཀང་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རསེ་ནས་འཇགོ་ས་ཞྱིག་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་གཉྱིས་ཀ་ལས་ཀར་འག་ོན་འཚ་ོབའྱི་ཡར་
རྒྱས་ལའང་ཕན་ས་རདེ། ད་ེནས་གོང་དུ་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་བཀའ་ངལ་དངོས་གནས་གསུངས་སོང་། 
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༥༠༠ ད་ེཕོན་ཆནེ་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་ར་ེརརེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་སྒོར་ ༥༠༠ རེད། ད་ེཕནོ་ཆེན་པ་ོརདེ། གོང་དུ་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གང་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། སོན་ལ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སབས་ལ་སྒོར་ ༥༠༠ སད་པའྱི་སབས་ལ་
གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་གྱི་རྱིས་ལེན་པའྱི་སབས་ལ་སྒོར་ ༥༠༠ ལེན་སབས་སད་ཤོར་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
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རེད། ང་རང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གྱི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་ཟླ་དྲུག་གྱི་རེས་ནས་འཇོག་ས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེདང་གོང་ས་ེཁ་ཤས་ནང་བུ་གས་ོཁང་ཡོད་པ་མ་རེད། བུ་གས་ོཁང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་
པ་ོརདེ། བུ་གས་ོཁང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཐག་རྱིང་པ་ོསལེ་དགསོ་དུས། སྦག་སྦག་སྒང་ནས་ལྷུང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ངསོ་ནས་ཀང་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། མ་སུ་རྱི་
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ནས་སདོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ས་རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་ཅསེ་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་དགེ་རྒན་མ་འདང་པའྱི་སོར་ད་ེམ་སུ་རྱི་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་རྒན་གཉྱིས་ཀ་བསེབས་བསད་ཡོད། དེའང་
གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དག་ེརྒན་ཞྱིག་དང་འབྲྱིང་རྱིམ་གྱི་དག་ེརྒན་གཅྱིག་ཅེས་གཉྱིས་ཀ་བསེབས་བསད་ཡདོ། ས་གནས་ནས་འཕྲལ་
སེལ་བས་ོགཞག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅྱིག་ལྟསོ་ཞསེ་ཐངེས་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུས་པ་རདེ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ལ་ཞུ་རྒྱུར། དགེ་རྒན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་ད་ེཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོངས་རོགས་ད་ེབོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡངོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཕ་གྱིར་རག་གཏུག་བྱདེ་སྟངས་དང་། སྱིག་གཞྱི་དང་ད་ེདག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་མཚམས་ར་ེ
ཉན་དང་མ་ཉན་བྱེད་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་རྱིས་ཤྱིག་བངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལྟ་
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བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་ད་ེཕལ་ཆརེ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ང་རང་གྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དག་ེརྒན་གཉྱིས་
ཀ་ཕ་གྱིར་བསབེས་བསད་ཡདོ། ང་ཚའོྱི་འཕྲལ་སལེ་གྱི་བས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོབོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚགོས་པའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་
ས་གནས་རང་ཐོག་ནས་བས་ོགཞག་བྱས་ཏ་ེཉྱིན་ག་སད་ནས་བྱ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ར་བའྱི་ཆོད་གན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་
ས་གནས་རང་ཐོག་ནས་བྱས། ད་ེནས་མར་ལྡྱི་ལྱི་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ལ་མར་ཕུལ། ལྡྱི་ལྱི་ནས་
བཀའ་འཁོལ་གནང་། གཞྱི་ནས་ཆོད་གན་ལ་འཇོག་ཆོག་པའྱི་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་བྱས་ཏེ་འགོ་སྟངས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ས་
གནས་རང་ནས་འཕྲལ་སེལ་གྱི་གཅྱིག་བྱ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེཚོ་གཅྱིག་ནས་མྱི་རག་གྱི་མེད་པ་མྱིན་ནམ། ས་གནས་རང་
ནས་འཕྲལ་སེལ་གྱི་ཉྱིན་ག་མ་གཏོགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མ་རག་ནས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་
བྱུང་སོང་། ར་བའྱི་སོབ་སྱི་དེས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བོད་པས་འགན་ཁུར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེང་ཕྱིན་
པའྱི་སབས་སུའང་མ་ོརང་གྱིས་གསུངས་མོང། ད་ེདག་ར་བའྱི་བོད་རྱིགས་དག་ེརྒན་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཡག་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སནོ་མ་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་གོང་དུ་ཕ་གྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་གཅྱིག་ལ་
ང་རང་ཚའོྱི་བོད་རྱིགས་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚསོ་སནོ་བརདོ་བྱས་ཏ་ེཤེས་རྱིག་ནས་དའེྱི་སརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་བྱདེ་དགསོ་ཐུག་པ་
རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་དུས་དོན་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་རེད། རེས་སུ་རྒན་ལགས་ཚོར་ཟང་ངྱི་ཟྱིང་ངྱི་མང་པ་ོབྱས་ན་ཡག་པ་ོམྱི་
འདུག་ཅེས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཞུ་དགསོ་པ་ཆགས་མངོ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དག་ེརྒན་གྱིས་འགྱིག་བསད་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་སོབ་ཡོན་གྱི་སོར་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པ་ཚོས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་མ་ཐུབ་པའྱི་སོར་ལ་བཀའ་
གཅྱིག་གནང་སོང་། ད་ེདགོངས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ད་ེག་རང་གྱི་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོགཏངོ་རྒྱུ་མ་
བྱུང་། བྱས་ཙང་ང་ཚསོ་ད་ེཚདོ་ལྟ་གཅྱིག་བྱས་ཏ་ེཇྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་འདུག་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་སབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་འཕྲསོ་ནས་ད་ེགང་ལྟར་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་ད་ེགང་
ལྟར་ནད་ད་ེརང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྨན་ཞྱིག་སདོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གཙ་ོབ་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚའོྱི་ཟབ་སོང་གྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན། བྱྱིས་པའྱི་ཀོག་དབེ་ཀྱི་ཟབ་སངོ་ད་ེཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཞྱི་རྱིམ་འགོ་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོབ་སོང་བསབ་མཁན་དེ། གང་ལྟར་ལྡྱི་ལྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་ནས་ཟབ་སོང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕུལ་དུ་
ཕྱིན་པའྱི་ཟབ་སོང་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ད་ེརེད། གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ང་ཚོའྱི་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་
གར་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞྱིབ་བསྟྱི་གནས་ཁང་ NCERT ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་ཞྱིག་རེད། 
ཟབ་སོང་སོད་མཁན་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མཚམས་མཚམས་ཟབ་སོང་འདྱི་རུ་ཚོགས་བསད་དུས། 
མཚམས་ར་ེགསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་མང་དགས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་ོང་ཚོས་ཟབ་སོང་གནང་མཁན་ཚོར་
དང་པོ་ནས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སྱིག་ནས་སར་མ་ ༤༥ གསུང་རོགས་གནང། སར་མ་ ༤༥ དྱིས་ལན་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་འཇོག་
རགོས་གནང་ཞསེ་ལབ་ནའང། མཚམས་མཚམས་ལ་ང་ཚའོྱི་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ཚོས་གསུང་ཧ་ཅང་ཁ་རྒྱས་པ་ོཡོད་དུས། 
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ལྡེབ་གཅྱིག་ལ་གསུང་བཞག་དུས། ཕྲུ་གུ་ཚོར་དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་མ་རག་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་འད། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐད་ལ་རསེ་མ་ང་ཚསོ་བསར་དུ་ནན་པ་ོབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཙན་གཡེམ་ད་ེལ་ང་ཚོས་ zero tolerence བཟོད་སན་ར་བ་ནས་མེད་ཟེར་ནའང་རེད། བཟོད་སན་ཀད་
ཀརོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེགཅྱིག་པུ་མ་རདེ། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་བཀདོ་ཁབ་གསལ་པ་ོབཏང་ཡདོ་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ད་ེལྟ་
བུའྱི་གནས་ཚུལ་དོགས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ནའང་ད་ོསྣང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱ་དགོས་པ་དང་། ད་ེཇྱི་བཞྱིན་དགེ་རྒན་དང་
ལས་བྱེད་ཚོས་བཙན་གཡེམ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞན་ཕར་བཞག སོབ་གྲྭའྱི་ལས་ཀ་ནས་ཕུད་རྒྱུའྱི་
བཀོད་ཁབ་ད་ེལ་ོལྟར་ལས་བྱེད་གསར་པ་བསེབས་དུས་ནས་གནང་དགོས་པ་རེད། རྙྱིང་པ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་སོར་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
དན་སྐུལ་བྱ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དའེྱི་སོར་ལ་དཔེར་ན་ CBSE རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚགོས་པའམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བཀོད་འདོམས་ཧ་ཅང་ནན་པོ་རེད། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཧ་གོ་བ་དང་། ལས་བྱེད་གཅྱིག་གྱིས་ཧ་གོ་
ནའང་ད་ེལ་སོབ་སྱིས་འགན་མ་ཁུར་བ་སོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཉེན་སྲུང་བ་ལ་རྱིས་སོད་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། སོབ་གྲྭ་ཁ་ོརང་
གྱི་དེབ་སེལ་ད་ེམར་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་ཚོར་ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་ཡང་ཡང་
འབོད་སྐུལ་ཞུས། སྱིར་བཏང་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤཤྱིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏ་ེག་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་བར་དུ་ལམ་
སྟནོ་གསལ་པ་ོཞྱིག་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གནང་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལྡྱི་ལྱི་མཐ་ོསོབ་ནང་ལ་བདོ་སབོ་འཛནི་སོང་ཚགོས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཏགོ་ཙམ་མག་ོའཐམོ་པ་ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རདེ་
སམ། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་ཚན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ོཚོར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ལམ་སྟོན་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ནས་ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་གཅྱིག་མ་གྱིར་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེབྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་དང་ཡང་སབས་སབས་སུ་
འདྱི་ནས་མར་འབྲལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་ཕབེས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་སགོས་ལ་ང་ཚསོ་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ ་ན ས ་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ད་ེརང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ཕ་ོམ་ོགཉྱིས་ཀའྱི་འགན་ཡོད་པ་གསུངས་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་མོས་མཐུན་ཡོད། ཐོག་མར་བཀའ་མོལ་ད་ེདག་འག་ོབསད་པའྱི་སབས་སུ་སོན་མ་སྱི་ཞུ་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་པ་ཞྱིག་ལ་ོལྟར་
ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དན་བྱུང། ད་ེདུས་ནས་མྱི་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཡོད་པ་འད། མཚན་ནས་སྨོས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག སོན་
མའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་བཀའ་ཟུར་ཁོང་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོརེད་འདུག ད་ེདུས་ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་སབས་ཁོང་
གྱིས་ཚོགས་ཆེན་ནང་དུ་བཞེངས་ནས་གསུངས་སོང། སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རེན་ད་ེདག་ཡག་པོ་སར་རོགས་གྱིས། ཕྲུ་གུ་ང་ཚོས་
བཟོས་ཆོག་ཅེས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་ནས་གསུངས་པ་རེད། ཚང་མས་དགའ་པོའང་བྱུང་སོང། བར་ལམ་གཞུང་གྱི་སྱིག་
འཛུགས་ངོས་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ།ཤད་ེའད་
ཞྱིག་དན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོའ་ིཁོར་ཡུག་དེའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། བྱས་ཙང་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀར་འགན་
ཆ་ཚང་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་མསོ་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རྡ་ོར་ེགྱིང་དུ་དག་ེརྒན་མེད་པའྱི་སོར་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། དེའྱི་ཐོག་
ནས་མ་འོངས་རྱིས་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དགེ་གཅྱིག་ཀང་བཏང་མ་ཐུབ་ན་གང་འད་ཆགས་ཡོང་བསམ་པ་དན་བྱུང་གསུངས་པ་
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དརེ་གལ་ཆནེ་པ་ོབྱས་ཏ་ེགསལ་འདབེས་ཤྱིག་ཞུས་ན་སམ། སྱིར་གངོ་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བོད་སབོ་འཛིན་སོང་ཚགོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་
ཚའོྱི་ནང་དུ་བོད་དག་ེཕར་ཚུར་གཏངོ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚསོ་བོད་དག་ེགཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སསོ་སརོ་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ར་བ་
ནས་གཏོང་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་མ་འོངས་རྱིས་
བངས་པའྱི་རསེ་སུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་ེལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ་སམ། དཔེར་ན། བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་དང་ས་ཾབ་ོ
ཊ་ནང་ནས་དག་ེརྒན་འདང་གྱི་མེད་པ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚརོ་གསུངས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་གས་ས་ོསོའ་ིསོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་དུས། ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ལ་བཀོལ་སོད་ད་ེའག་ོཡྱི་རེད་ལ་ཚོར་བ་དེའང་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཤྱིག་
ཀང་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དང། གཉྱིས་པ་དེར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་
ཚགོས་པ་དང་རྒྱ་གར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁེད་ཚརོ་དག་ེརྒན་ག་སྱིག་ཡོད་དམ་ཞསེ་རག་པར་གསུངས་བསད་ཀྱི་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ག་སྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དང། ང་ཚརོ་གཅྱིག་བྱས་ན་མཐ་ོརམོ་གྱི་དག་ེརྒན་ PGT གྱི་
ཚོད་ལྟ་ལྟ་བུར་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་རྒན་ག་དགོས་བྱེད་ས་རེད་མ་གཏོགས། དེའྱི་འོག་ལ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་
འདུག གལ་ཏ་ེདཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་གདངོ་ལེན་བྱས་ཏ་ེད་ལྟ་ནས་ག་སྱིག་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བུ་བཅོལ་ཁང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང། དེའྱི་སོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུ་དང་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ད་ེཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུ་བཅས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་དབྱ་ེབ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་དའེྱི་སརོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསན་ཡོད་པ་རདེ་སམ། 
 གཞན་པ་དེར་ཕྲུ་གུ་ར་ེརེར་ཟླ་ར་ེལ་སྒོར་ལྔ་བརྒྱ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེའྱི་སོར་ལ་གནད་འགག་
ཅྱིག་ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུ་བརེད་འདུག ཕ་མ་གཅྱིག་ནས་སྒོར་ལྔ་བརྒྱ་སདོ་དགོས་པ་གཉྱིས་ཙམ་ད་ེའད་ཡོད་ན། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
ངེས་པར་དུ་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་དེར་འགོ་སོང་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་ཡུས་ཤྱིག་ཀང་
བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང། ཡང་དངོས་གནས་ཕ་མས་ར་བ་ནས་གཏོང་མྱི་ཐུབ་པ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་
ཡྱིན། ད་ེརྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་སམ། ཕ་མ་དེས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་བཏང་བར་འག་ོསོང་སྟོང་
ཕྲག་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ད་ེའད་གཏོང་རྒྱུར་ཐ་ེཚོམས་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཀང་
གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་དང་གཤྱིས་ཀ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཏོག་ཙམ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་དམ་
སམ། ཉེ་ཆར་ལྷ་ོཕོགས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚོ་
ལའང་ཤེས་རྱིག་གྱི་ག་ཆ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། ང་ཚོས་དངུལ་ད་ེདག་ས་འགོ་ནས་བསོག་རྒྱུ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་རང་ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་ཐུགས་གཤྱིས་འད་པ་ོཏགོ་ཙམ་ད་ེལྟར་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཕ་
མའྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་རྒྱུ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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སྱི་འཐུས་དབྲ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྲ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་འདྱི་བ་མེད། ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་
ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཐོག་མ་དེར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཞེས་པ་ཨྱིན་སད་དུ་ Career Counselor 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ལ་ཡོད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ངསེ་པར་དུ་ Career Counselling ཞྱིག་དགོས་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་རྱིམ་
བཅུ་པའྱི་རསེ་ལ་གདམ་ག་ཞྱིག་བྱེད་དགསོ་དུས། དེའྱི་སོན་ལ་ས་ེཚན་གང་དུ་འག་ོདགོས་མྱིན་ཁངོ་གྱི་ཀད་པའྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་
དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེའད་གང་ཡང་མ་གནང་ནས་ཕྱིས་སུ་ལམ་ནོར་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་པ་
མེད་པ་དང་དབྱྱིངས་མེད་པ་ཞྱིག་གདམ་ན། གྲུབ་འབྲས་ཐནོ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཤོར་གྱི་རདེ། ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
མཐོང་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ Career Counselling བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
ད་ེང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་དུས་སོབ་ཡོན་གྱི་སོར་ལ་འགེལ་བརོད་དང་ Career Counselling 
དང་ Scholarship གཉྱིས་ཀས་མཉམ་དུ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་སོབ་ཚན་འདེམས་ཕོགས་ཐོག་ལམ་
སྟོན་དང་དེ་ལ་མཐུན་རེན་ཇྱི་ལྟར་ལེན་དགོས་མེད་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་དོ་བདག་སོ་སོར ་ 
Information བྱུང་དུས་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་རེད་བསམ་སོང། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཕྲུ་གུ་
ཉུང་ཉུང་ཆགས་ནས་སོབ་ཕྲུག་རང་གྱི་འདདོ་མསོ་ལྟར་ས་ེཚན་ཞྱིག་འདེམས་འདདོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། ས་གནས་དེར་ཕྲུ་གུ་ཉུང་
བའྱི་གནོན་ཤུགས་དང་རང་གྱི་འདོད་མོས་ཡོད་པའྱི་ས་ེཚན་ལ་འགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། སོབ་ཕྲུག་ཁ་ོརང་
གྱི་གདམ་ག་ད་ེཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདག་ཚང་མ་འབདོ་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ང་ོལགས་ཀྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་བ་དང། དགོན་སེ་ཁག་ལ་གྲྭ་པ་ཉུང་བའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེས་གནས་ཚང་མར་གཅྱིག་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། བུད་མདེ་ད་ེ
ཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། སྱིར་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་སོང། ད་ེབདེན་པ་རེད་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བྱ་དགོས་པ་རེད་ལབ་པ་དང་ཨ་མ་ལ་མཐུན་རེན་དེ་ཡང་སྱིག་
འཛུགས་ནས་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱེད་ཨ་མ་ད་ེའད་མང་
པ་ོའདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ཕོགས་ཡོད་པ་དང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག ཨྱིན་སད་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། maternity leave ད་ེཡང་ཟླ་བ་གཉྱིས་ལས་ལྷག་ཟླ་བ་བཞྱི་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེབཞྱིན་ག་ཕོགས་མེད་པའྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་འདུག ད་ེཟླ་གཉྱིས་ལ་བཟསོ་ཏ་ེཁོན་བསམོས་ཟླ་བ་དྲུག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ཤས་ཕྲུ་གུ་བལྟ་སངོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང། ད་ེབཞྱིན་མའྱི་གཟུགས་པ་ོགས་ོརྒྱུར་དུས་ཚདོ་འགརོ་བ་དང་
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ཕྲུ་གུ་ལའང་བལྟ་དགོས་དུས། མཚམས་མཚམས་ལ་ོགཅྱིག་འགོར་མཁན་ཡང་ཡོད་དུས། ར་དགོངས་ཞུ་མ་དགོས་པར་གནས་
སབས་སུ་དགོངས་པ་ཞུས། མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་ལུས་པ་ོཡག་པ་ོགས་ོབ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀར་མུ་མཐུད་ནས་འཛུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
བཟོས་ན་ཨ་མ་ལའང་སེམས་ཁལ་ཉུང་བ་དང། གཟུགས་པ་ོགས་ོརྒྱུར་ལས་ས་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་
མང་པ་ོཆགས་དགསོ་ནའང་ Encourage ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་སངོ། 

སྱིར་བཏང་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། ད་ེཡང་ནང་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་པ་སྱིད་པ་
དང་དཔལ་འབྱོར་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཁེ་བཟང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་གོང་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག སྱིར་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་
གསལ་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པར་ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་
ཆ་ེབ་འདུག་སམ། ད་ེངའྱི་བསམ་ཚུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། བྱྱིས་པའྱི་ཀོག་རལ་
ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་གྱི་ནང་གསེས་བཞྱི་པ། ཐགེ་པ་རྱིམ་འཛགེས་ཀྱི་ཀགོ་རལ་དབེ་ཆུང་ ༤༠ ཐམ་པ་གསར་རམོ་ཟྱིན་ཡདོ་པ་
ཞྱིག་རྱིས་ལ་ོརསེ་མའྱི་ནང་ལ་འགེམ་སལེ་བྱ་འཆར་ཡདོ་པ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་དུང་ད་ེལྟ་བུའྱི་དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་
རམོ་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། བྱྱིས་པའྱི་ཀོག་དབེ་ད་ེད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་ཉུང་དགས་པའྱི་སནོ་མ་
གཏོགས་མང་དགས་པའྱི་སནོ་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བྱྱིས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ངས་ཐངེས་མ་གཉྱིས་གསུམ་
བཀགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་སདོ་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་འཆར་གཞྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགེམས་སལེ་བྱ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོ
ཆགས་འདུག ང་རང་ཚསོ་གནས་སབས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོབཟ་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང། ཕྲུ་གུ་ཡདོ་བཞྱིན་པ་ད་ེཚརོ་མཐུན་རནེ་ཡག་
ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་སར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པ་དན་སོང། 
 ད་ེནས་ཐ་སད་གཏན་འབབེས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་ཐ་སད་ས་ེཚན་གྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིགཏན་འབབེས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ལ་ོ
འདྱིའྱི་ནང་ལ་བརྡ་ཆད་ཀྱི་དབེ་ཕྲངེ་བརྒྱད་པ་ད་ེའགེམ་སལེ་བྱས་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར། དབེ་ཕྲངེ་བརྒྱད་པ་ད་ེད་ལྟ་ད་ཐགོ་ལ་བཞག་
ཡོད་དམ་ཞསེ་དང། ཡང་ན་གོག་ཀད་ཀྱི་ཚགི་མཛོད་འད་བཟསོ་ཡདོ་དམ། གལ་སྱིད་ད་ེའད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སྨནོ་ལམ་གྱི་ཚགི་
མཛདོ་ནང་ལ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱིས་འཕྲལ་དུ་ལྟ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང། 
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 ད་ེབཞྱིན་ཤྱི་ན་གྷར་གྱི་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆའེྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༧ ལ་ཟླ་རའེྱི་འཚ་ོསྣནོ་སྒོར་ ༥༠༠ ར་ེཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་
གསུངས་སངོ། དའེྱི་ནང་ལ་ད་བར་དུ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཀ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡནོ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ད་ེད་ལ་ོགཅྱིག་པུར་རདེ་
དམ། ཡང་ན་དའེྱི་སནོ་ནས་ད་བར་དུ་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ་དམ། སྱིར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་ཟས་གསོ་གནས་མལ་ནར་གཏངོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང། ད་ེཕལ་ཆརེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་ཐབེས་ར་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་ལན་གནང་སངོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། 
 གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ེདགོས་པ་གསུངས་གནང་སོང་། ང་རང་ཚོས་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་
ཡོད་དགོས་འདུག་གསུང་པ་ལས་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པ་ཚོར་མཐུན་རེན་ས་ཐག་ཐག་ཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་གལ་ཆ་ེབར་འདུག་བསམ་
པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང། གོང་དུ་ཕག་རོགས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེའད་དངསོ་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་
གྲྭ་ཁག་ལ་གསར་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚ་ོདཀོན་པ་ོཆགས་བསད་པ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གསར་དུ་ཞུགས་བཞྱིན་པ། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཆགས་བཞྱིན་པ། དསེ་མ་ཟད་ཤེས་བྱ་ཉམས་
མོང་ལྡན་པའྱི་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ལྟ་སོ་སོའ་ིའཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེདང། གཞུང་
ཞབས་ཁངོས་སུ་འཛུལ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་
སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེདང་སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རནེ་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ། ཚད་ལྡན་གྱི་དག་ེརྒན་འདམེས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་
གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ེལྟར་གསུངས་སོང་ཡང། ས་ོསོའ་ིསེམས་ནང་ལ་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སྟབས་ཡང་བསར་
ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། བྱས་ཙང་ཤེས་བྱ་དང་ཉམས་མོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་
བསམ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་འདེམས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚརོ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚུར་བསྡུ་ནས་ཐབ་ཆུང་ཆུང་མ་ེཚ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་སོང་། ཁ་ནས་སད་ཡྱིག་ད་ེམྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོག་ར་རེད་ཅེས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ལབ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་དམ་པར་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་སད་ཡྱིག་ད་ེང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོག་ར་ཡྱིན་པར་བརྱིས་ནས་དུས་རབས་
དང་མཐུན་པའྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཤྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་འདུག ར་བའྱི་ཆ་ནས་བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་
ན་ཆབ་སྱིད་དང་སད་ཡྱིག ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཁ་ོརང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་
བསེད་ནས་སོག་ཀང་བསོ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་
གྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་འབྲེལ་ཡོད་ནས་འགན་ཁུར་ནས་ལག་ལེན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་
དང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལག་ལེན་གནང་རགོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་ད་ེལ་བཅའ་འདྱི་
ཞུས་པའྱི་ཐོག དཔལ་ལྡན་ཤེས་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལགས་ལན་གནང་བའྱི་སོར་ལ་ངས་ར་ེསྐུལ་དང་སྦྲགས། བསམ་ཚུལ་
དང་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཐགོ་མ་དརེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེར་བལྟས་སབས། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངསོ་
ནས་དེང་དུས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། ཕྱིའྱི་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་མཐུན་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་གནང་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། སོབ་ཕྲུག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་འད། དགེ་རྒན་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། མཐུན་རེན་དང་སྱིངས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པར་ངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དེང་དུས་ཀྱི་རྱིག་
གནས་ Modern Education དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་
མཉམ་དུ་ང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིརྱིག་གནས་འདྱི་ར་ཆནེ་བརྱི་བ་དང་། ས་ོསོའ་ིསད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གོམས་གཤྱིས་ད་ེཚ་ོཉར་ཚགས་
བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་
གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ངས་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་བས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

ངའྱི་ཉམས་མོང་དང་སྦྲགས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་བཙན་བྱོལ་ལ་སེས་པ་རེད། སེས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱས་ཏེ་
བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤྱིག་ཡྱིན། ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཆུང་དུས་ནས་སྱིར་བཏང་དུས་ཚདོ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཀྱི་འདུག བོད་ཡྱིག་ལ་ད་ོདབྱྱིངས་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཞན་པ་ོཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
སབས་སུ་བབས་པའྱི་ངས་ད་ོསྣང་བྱདེ་སབས། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་བསར་བོད་ཡྱིག་ལ་དབྱྱིངས་སེབས་རྒྱུའྱི་ཁརོ་
ཡུག་གཅྱིག་སབེས་ཀྱི་འདུག ངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པ་ོམཐངོ་སོང། ང་རང་སྒེར་ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་ནས་འདྱི་རང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། 
ངས་འགོད་སེམས་སསེ་དགོས་པ་གཅྱིག་ནྱི་ཆུང་དུས་ནས་བོད་ཡྱིག་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ད་ོསྣང་མ་བྱས་པ་ད་ེཡྱིན་ཞསེ་ཡང་ནས་ཡང་
དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སབས་སུ་བབས་པའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་འདུག 
བྱས་ཙང་ངས་འདྱི་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རེན་གྱི་ཡྱིན་སྱིད། ཡང་ན་
བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཆོས་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་དག་པོ་ཞྱིག་
འཛིན་པས་བོད་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་། གོམས་གཤྱིས་ད་ེཚ་ོམྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅེས་
ཁ་ོརང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སེལ་བའྱི་རླུང་འདྱི་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕོག་ནས་བོད་ཡྱིག་ལ་དབྱྱིངས་སེབས་རྒྱུའྱི་རེན་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་རདེ་སམ། འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང། དེང་སང་འད་ཆ་མཚནོ་ན་བོད་ནང་ལ་ཤེས་ལྡན་པ་མང་པསོ་ཡང་
ན་ཤཤེས་རྱིག་གྱི་ས་ེཚན་ཁག་མང་པོས་ཕག་དབེ་གལ་ཆེན་ཁག་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་བཏོན་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སད་
ཡྱིག རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བོད་ནང་དུ་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
ཚུར་ལེན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་རག་
ན་ཡག་པ་ོའདུག་སམ། ད་ེབཞྱིན་དེབ་ད་ེདག་རྱིན་མེད་ཐགོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཀམ་ཐུབ་དུས། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་
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ནང་གྱི་དགོངས་འཆར་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ཚོས་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེང་སང་བཙན་
བྱོལ་ནང་ལ་ངས་ད་ོསྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་ན། བོད་ཡྱིག་དེབ་ཀོག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡང་བསར་འགོ་བཙུགས་དུས། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་
ནང་དུ་བཟོས་པའྱི་དེབ་མང་པོར་ནོར་འཁྲུལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུགཤ ཡྱིན་ནའང་ད་ེངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་
རདེ། ང་རང་བོད་ཡྱིག་ས་ོཔ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བོད་ནང་གྱི་ཕག་དེབ་སྤུས་དག་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་བངས་ཏ་ེབཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བཀགས་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་མཐུན་རནེ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཚ་ེཡག་པ་ོའདུག་སམ། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་
དུ་དག་ེརྒན་ལས་བྱདེ་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་ཚརོ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་དུས། ས་ོསོའ་ིཕ་ས་དང་ཕ་སད་ལ་བར་ེབ་དང་ཉར་ཚགས་བྱ་དགོས་
པ་ད་ེདག་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ལ་བསབ་བྱ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་ཡྱིག་ལ་དབྱྱིངས་སེབས་ཀྱི་རདེ་
སམ། བྱས་ཙང་ད་ེདག་ེརྒན་ལས་བྱདེ་ངསོ་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 ངའྱི་ངསོ་ནས་ར་ེསྐུལ་གཅྱིག་ནྱི། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བོད་ནས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཕབེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཁོང་ཚ་ོལ་ Degree ད་ེའད་སྟོན་རྒྱུ་མེད་ཀང། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་
ན། ས་དང་གནམ་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཁངོ་ཚོར་ལག་འཁེར་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་སདོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། དེའྱི་ཐད་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་མྱི་
འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཐག་རྱིང་པོར་འག་ོམྱི་དགོས་པར་རྡ་ས་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་སྤུས་ཚད་ཧང་
སངས་དགོས་པ་དང་བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་གྱིས་ཁེངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཁངོ་ཚོར་ལག་འཁེར་མེད་ཀང་ཏན་ཏན་
སོབ་སོང་བསབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོ་ལྟ་བུར་ང་ཚོས་གོ་སབས་ད་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་
བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དམ། བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ། བྱས་ཙང་ད་ེལྟ་བུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུངས་རོགས་གནང། མེད་ན་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་གཞེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་
འདུག 
 ད་ེནས་གོང་དུ་ངས་བོད་ནང་དུ་བྱུང་བའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་སོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་ནུབ་བྱང་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་
མོའ་ིནང་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ། བོད་ནང་ནས་ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དམ་དག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། དེའྱི་སོར་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ཁབ་
བསགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་
བར་དུ་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་ན་འཕྲདོ་བསྟེན་
ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་མནར་གཅོད་སོར་ལ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཀང་། ངའྱི་གོ་རོགས་ཆུང་
དགས་ཀྱི་མེད་དམ། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་བསམ་
ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང། བོད་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སལེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་
ཀྱི་སད་ཡྱིག་ལ་འཛནི་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐད་ལ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ེདང་འབྲལེ་
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བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དགོངས་ཡོད་དམ་མེད། དགོངས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདགོངས་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། 

ངའྱི་གནད་དོན་གཞན་པ་དེ་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་འཚར་ལོངས་བྱས་ཏེ་
བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་རང་གྱིས་གས་ོསངོ་བྱས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ཡྱིན། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ད་བར་ངས་ད་ོསྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་
ཞུས་ན། ང་ཚའོྱི་དག་ེརྒན་ཚརོ་ཆ་བཞག་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་
མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་འཚར་ལོངས་བྱ་རྒྱུའྱི་ང་ལ་གོ་སབས་ཤྱིག་འདུག་དགོངས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་བབ་པའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་
ཤས་རྱིང་ལ་དག་ེརྒན་སྤུས་དག་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཚ་ོཕེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེ
ཡྱིན་ནམ། གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མོང་ཡོད་དམ། གལ་ཏ་ེཁངོ་རང་
ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ས་ོདག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་བྱ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་སམ། ད་ེཁོང་རང་
ཚོར་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ཆགས་དུས་དེང་སང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགོ་སོང་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་དེ་
དགོངས་པར་བཞེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ཆ་བཞག་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་
སྒང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སོབ་སོང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ཞལ་འདེབས་གནང་
མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་སམ། བྱས་ཙང་ད་ེཚ་ོགལ་ཏ་ེང་ཚོས་དག་ེརྒན་སྤུས་དག་ཚོར་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆེས་མཐོང་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཁོང་ཚོར་གསོལ་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཐུན་རེན་གཞན་པ་ག་རེ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེདག་བསྐྲུན་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ཉ་ེཆར་ངས་ད་ོསྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་ན། ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ་གཅྱིག་པུར་ Sydney རང་གྱི་ནང་དུ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་
བསབ་མོང་ཡོད་པའྱི་དགེ་རྒན་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུགཤཁོང་རང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་བསབ་མོང་ཡོད་དགོངས་ཏེ་ 
Sydney ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་གཟའ་སནེ་པ་དང་ཉྱི་མའྱི་ནང་དུ་བོད་སད་དང་བོད་ཡྱིག་སོབ་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་འདུགཤ བྱས་ཙང་ཁོང་རྣམ་པར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་དང་མཐུན་རེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་སམ། སྱིར་བཏང་བྱས་ན་གོང་དུ་ཨ་རྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་གྱི་གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
རདེ་སམ། 
 ད་ེབཞྱིན་ངས་ད་ོསྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
ལ་ཆགས་པའྱི་མངའ་སེའྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སདོ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ོསྣང་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་བསམ་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་དཔ་ེམཛོད་ད་ེདག་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་དང་རྒྱལ་རབས། 
ཡང་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཕག་དབེ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་མང་པོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སརོ་ལ་
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ཕག་དེབ་མང་པ་ོབརམས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་དཔེ་མཛོད་ནང་དུ་ཉར་རོགས་ཟེར་བ་སོགས་ད་བར་གསུངས་མོང་ཡོད་དམ་
ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། གལ་ཏ་ེགསུངས་མངོ་མེད་ན། གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་གཞོན་སེས་གསོ་སོང་བྱེད་སྟངས་སོར་ལ་ཞུས་ན། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། དཔེར་ན། གཞནོ་སེས་ལ་སོབ་སོང་སདོ་དུས་སོབ་དེབ་རང་མྱིན་པར་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག བཙན་བྱལོ་ནང་
ནས་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་མར་ཐོན་དུས། ས་ོསོའ་ིརྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལངས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སོབ་སོང་
གང་འད་སདོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སོར་ལ་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ལ་སོབ་སོང་བསབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོགས་
ནས་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཁས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་ལ་ཆེད་ལས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་མྱི་ཞྱིག་ལ་སད་ཆ་བཤད་དུ་བཅུག་སྟེ། གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་
བྱུས་ད་ེའད་ཞྱིག་འཁེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས། ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་ལྟ་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གྱི་སོར་གཞོན་སེས་ཚོའྱི་མདུན་ལ་བཞག་དུས། ངའྱི་བསམ་བོར་གཞོན་སེས་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ཀང་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཤྱིག་དང་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སམ། ད་ེདང་ད་ེའད་
བའྱི་མྱི་མང་གྱིས་གཏམ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤPublic talk སོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གོ་སྱིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཁོར་ཡུག་ཞུས་པ་ད་ེངའྱི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་གང་གྱི་ཐོག་ལའང་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་
ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་ཞྱིག་བཞག་སྟེ་སོབ་མ་རང་ཉྱིད་ལ་རང་དབང་
ཐོག་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྱིངས་ཆ་སོད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་བཀའ་ཤག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། 
ང་ཚ་ོགཞོན་སེས་ནང་ནས་ལ་ོང་ོལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་གང་འད་ཆགས་ས་རདེ་དང་། ངའྱི་མྱི་ཚ་ེགང་འད་ཆགས་
ས་རེད་ཅེས་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་སེབས་ཀྱི་རེད་སམ། དེ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐད་ལ་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 ད་ེབཞྱིན་གཞནོ་སེས་ལ་གནང་རྒྱུའྱི་བྱ་དགའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སེབས་སོང། ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་
བོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་མཐ་ོཤོས་ལནེ་མཁན་ལ་སྒརོ་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིག་དང་། ཡྱིག་གཟུགས་དང་རམོ་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཆྱིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་འད་
པོའ་ིགསོལ་རས་ཤྱིག་གནང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གསོལ་རས་གནང་བ་ད་ེརང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དང་དཔེར་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གཞས་སྣ་འཁབ་སྟོན་སྒང་ལ་གོ་
སྱིག་མང་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡང་བསར་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། Middle 
School Idol ཞསེ་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟོན་འད་མྱིན་ག་ོསྱིག་བྱདེ་ཀྱི་འདུགཤདའེྱི་ནང་ལ་ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོལེན་མཁན་ལ་སྒོར་ལྔ་སྟོང་
དང་གཉྱིས་པར་གསུམ་སྟོང་ད་ེའད་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོས་བྱ་དགའ་སོད་ཕོགས་ལའང་སོབ་ཕྲུག་ངོས་ནས་ད་ོ
སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སམ། སྱིར་བཏང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ནང་ལ་གཞས་སྣའྱི་ཆེད་དུ་སྒོར་ལྔ་སྟོང་སོད་ཀྱི་
འདུག་སྟ།ེ ངས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་རམོ་བྲྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་སྒོར་ཆྱིག་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་ད་ེའད་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ་སམ་པ་དང་། ད་ེགཉྱིས་
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ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ཐགོ་ལ་གལ་ཆ་ེཆུང་གྱི་ཤུགས་རེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སམ། བྱས་ཙང་སྒོར་ཁྱི་དང་འབུམ་མེད་ནའང་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟོན་གྱི་རྔན་པ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་གྱི་བསམ་བ་ོབཏང་ཕགོས་ལ་ཤུགས་རེན་ཏགོ་ཙམ་ཐབེས་ཀྱི་རདེ་སམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གུས་བརྱི་མེད་པ་ཆགས་སོང་སྟེ། དེའྱི་སོར་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གོང་
དུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ང་ོམ་ད་ེཕྲུ་གུ་སེས་རྒྱུ་ད་ེརེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ངས་ད་ེལབ་པ་
དང་གད་མ་ོཤོར་གྱི་རེད་བསམ་བྱུང་ལ་ཤོར་ཡང་ཤོར་སོང། སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཡང་
དག་ཅྱིག་གནང་སོང་ཞུ། ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། སེས་
དམན་གྱི་ལས་འགན་ད་ེཕྲུ་གུ་སེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེའབོད་བསགས་ཆགས་བསད་འདུགཤམྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་སད་ཆ་ད་ེརང་
བཤད་བསད་ཀྱི་འདུགཤ(དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསྡུ་རགོས་གནང།) ལགས་ས།ོ ད་ེའད་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་སྟ་ེང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་བུད་མེད་
ནུས་སྟབོས་གོང་འཕལེ་གྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་བུད་མདེ་ལ་ཟབ་སངོ་མང་པ་ོཞྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁེད་རང་
ཚརོ་ནུས་པ་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་འག་ོཁྱིད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་
ནུས་པ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་མཁན་བྱུང། ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ག་ོསབས་གནང་བ་བཞྱིན་ནུས་པ་དང་འཇནོ་ཐང་ཡོད་བསམ་
གྱི་ཡོད་ད།ེ ཕགོས་གཅྱིག་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་ནས་སད་ཆ་ད་ེའད་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་དུས། བུད་མདེ་གཞནོ་སེས་ཚོར་བསམ་ཚུལ་
གང་འད་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སམ་པའྱི་ཏོག་ཙམ་བ་ོཚབ་བྱུང། འདྱི་སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལ་བུད་མེད་རང་ལ་ཟབ་སོང་མ་སད་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཟབ་སོང་སོད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཆེད་དུ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཞེས་ཚིག་ད་ེའད་ཡོད་དམ། བོད་ཡྱིག་ས་ོབོ་
ཡོད། དགོངས་དག ད་ེའད་ཞྱིག་བསམ་ཚུལ་བཞག་ནས་ཟབ་སོང་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ལ་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་
སམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དངསོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ནས་དགོངས་འཆར་དང་དོགས་འདྱི་གནང་བ་དེར་གསལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ་ོདརེ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ད་ེའབྲྱིང་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཟརེ་དུས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་
པ་ཡདོ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བཅུ་པ་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་
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དུས། དགུ་པ་བཅུ་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཚུད་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསབས་སོབ་ཡོན་གྱི་སོར་ལའང་འགེལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ལ་ཐངེས་མ་ར་ེར་ེཕབེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བར་ལམ་ནས་ཐངེས་གཉྱིས་
གཉྱིས་འག་ོཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱས་ན་ཞེས་ན་ནྱིང་དང་ད་ལོ། ཐེངས་མ་གཉྱིས་གཉྱིས་འག་ོརྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་གྲུབ་འབྲས་
ཀྱི་ཐོག་ལའང་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་བྱང་ཤར་ཁུལ་ནས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ནས་སོབ་
ཡོན་ཞུ་མཁན་གྱི་ནང་ལ་རྡརོ་གྱིང་དང་ཀ་སྦུག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོབ་ཡོན་ཞུ་སར་
ཧ་ལམ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ནམ། ད་ེལ་ད་ོསྣང་ཅྱིག་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཅྱིག་བྱུང་བ་
རདེ། རེས་སུ་ཕགོས་དརེ་འག་ོདུས་ཀ་སྦུག་ལ་ལྔ་བཅུའྱི་དུས་དན་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་ེདུས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཐུག་དུས་ཁ་ོཚོས་མདུན་
ལམ་དང་སོབ་ཡོན་སོར་མ་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེནས་ཐེངས་མ་གཉྱིས་པ་དེར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏངོ་བའྱི་སབས་དང་
ཡང་ན་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚར་ནས་ངསེ་པར་དུ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། ད་ེནས་ལ་ོསོན་མའྱི་ནང་རྡ་ོར་ེགྱིང་དང་ཀ་སྦུག་གཉྱིས་
ནས་སོབ་ཡནོ་ཞུ་མཁན་མང་དུ་འག་ོསོང་། ད་ེཚའོྱི་སརོ་ལ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་ད་ོསྣང་བྱས་བསད་ཡདོ། 
 ད་ེནས་གཞན་པ་ད་ེར་ེབསྐུལ་རེད། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བྱྱིས་པའྱི་སྒྲུང་དེབ་ཉུང་དག་འདུག་ཟརེ་བ་
ད་ེདངསོ་ཡོད་རེད། ད་དུང་འདོན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བྱྱིས་སྒྲུང་འབྲྱི་མཁན་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོ
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བྱྱིས་པའྱི་བ་ོདང་འཚམ་པའྱི་སྒྲུང་འབྲྱི་སྟངས་སོར་ལ་ཟབ་སོང་ཐེངས་མང་ཕུལ་བ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་བསད་ཡོད། དེའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེབ་ཕྲེང་
བརྒྱད་པ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡོད་མེད་ཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ནང་ལ་ཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
དང་ཆབས་ཅྱིག bodyiglobjong.com ཞེས་པའྱི་ད་ཚིག་གསར་པ་དའེྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་གཞུང་འབྲེལ་
གྱི་བརྙན་འཕྲྱིན། tibetonline ད་ེཚའོྱི་ནང་ལའང་ཡང་ཡང་བསྟན་གྱི་ཡོད་ཅསེ་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཤྱི་ཎ་གྷར་ཕྲུ་གུ་ ༢༧ ལ་སོབ་ཡོན་ཟེར་བ་ད་ེང་ཚོས་ ༡༩༩༧ ནས་མུ་མཐུད་པ་ཞྱིག་རེད། སོབ་ཡོན་ད་ེཕྲུ་གུ་
ཉམ་ཐག་ལ་མ་གཏོགས་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༢༧ རང་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སོབ་
ཕྲུག་གྱི་སོར་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྱིས་སོབ་ཡོན་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་
དགངོས་གཞྱིར་བཟུང་ཤཤེས་རྱིག་དང་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ནས་སོབ་ཡནོ་ཕུལ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་ལྟ་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེཏན་ཏན་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་དག་ེརྒན་ཐགོ་
ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དག་ེརྒན་མང་པ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ཕོགས་ད་ེཙམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང། ང་ཚསོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། གཞན་དངསོ་གནས་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་
ནས་བདོ་སབོ་འཛིན་སོང་ཚགོས་པའྱི་དག་ེརྒན་གྱི་གསལོ་ཕོགས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མ་
ཕེབས་ནས་བཞུགས་སྱིད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཡོད་བསད་པ་ད་ེཚ་ོཡང་
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དངསོ་གནས་དང་ནས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚའོྱི་དག་ེརྒན་གྱི་དགསོ་མཁ་ོདརེ་ཆ་རེན་གསུམ་ཞྱིག་
བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་ཤེས་ཚད་དགསོ་རྒྱུ། ཡོད་པ་ད་ེཡང་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་པ་ོདགོས་པ། གསུམ་པ་དེར་
ལྷག་བསམ་གྱིས་སེམས་འཁུར་དགསོ་པ་ཞསེ་ད་ེགསུམ་པ་ོདག་ེརྒན་ལ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་བསད་ཡོད། ལྷག་པར་
དུ་དག་ེརྒན་གསར་པ་ད་ེའད་འཚལོ་དུ་འག་ོདུས། བཀདོ་སྱིག་མ་བྱས་གོང་དང་ཟབ་སོང་མ་བྱས་སོན་ལ་ད་ེལྟར་ཞུས་མོང། ཁེད་
རང་ཚ་ོལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་ལྟོས། དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་འགན་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། འགན་ཆེན་པ་ོད་ེཁེད་རང་ཚོས་ཁུར་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚོས་དབྱྱིངས་དང་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེ་འཛུལ་བ་རེད་དེ། ད་ེག་རང་གྱི་སྒང་ལ་བསད་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟས་ནས། སོ་སོས་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འགན་ཁུར་ཐུབ་ས་མ་རེད་བསམ་ན་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་
བཞག་ན་ཡག་གྱི་རདེ་མ་གཏོགས། དག་ེརྒན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚ་ེབཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ། མེད་པ་ཡང་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ས་ཐག་ཐག་ཅྱིག་མེད་ན་དནོ་མདེ་ཕྲུ་གུར་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅེས། ད་ེཚ་ོས་ས་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ཤཤེས་རྱིག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཐོག་ལ་བསགས་བརདོ་གནང་སོང། ཐུགས་
ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་དང། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཅྱིག་གྱི་བོད་ཡྱིག་ལ་ད་ོསྣང་སེབས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་སེབས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ལྟ་སྟངས་ད་ེལྟར་ཡྱིན། ད་ེང་ཚོས་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིབྱས་རེས་སྟོན་པ་འད་པ་ོཆགས་
ཀྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་རདེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ད་ེ
ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་གྱིས་ཤུགས་རེན་ངེས་པར་དུ་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་གང་ཡོད་ཟེར་ན། རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་
བཤད་བསད་རྒྱུ་དང། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་བོད་ཡྱིག་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སོར་བཤད་རྒྱུ། ད་ེལ་དགོས་པའྱི་མཐུན་རེན་
དང་ཁོར་ཡུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེའཕྲལ་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རེད། དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀོག་དེབ་རོམ་སྱིག་པ་ཞྱིག་ ༢༠༡༣ ལོར་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སོར་ལ་ཕེབས་པ་རེད། 
དའེྱི་སབས་ཁོང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་རྣམས་ང་ཚོར་གསུངས་བྱུང། ད་ེདུས་ང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སེབས་ཚར་ཙམ་ཞྱིག་
རེད། ད་ེནས་ ༢༠༡༥ ལོར་བསར་དུ་གཅྱིག་ཕེབས་པ་རེད། སབས་དེར་ཁོང་ལ་བསོམས་ད་ེབཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་
སོན་མ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ད་རེས་གཅྱིག་ཕེབས་པ་ད་ེགཉྱིས་བར་ལ་མཐོང་ཚུལ་གང་འད་བྱུང་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། དེང་
སང་དངོས་གནས་བོད་ཡྱིག་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་བསད་འདུག བོད་ཡྱིག་རྒན་ལགས་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་གདེང་
སོབས་ཡྱིན་ནའང་ཕྲན་བུ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་ཁོང་གྱི་འདྱི་བཀའ་གནང་སོང། དེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་དགའ་ཚོར་
ཞྱིག་ལ་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་སམ་པའྱི་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དརེ་ཆོག་
ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་དགོས་པ་དང་འབད་བརོན་ངེས་པར་དུ་
གནང་དགོས་པ་རདེ། ད་ེལ་བྱདེ་དགསོ་པ་རདེ་དན་གྱི་འདུག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བོད་
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ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོཨ་ཅང་ཅང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་རང་གྱི་ནང་ལ་ས་ེཚན་ཆ་ེབ་གསུམ་དེ། ད་ེཡང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྷན་ཚགོས། སལོ་རྒྱུན་གྱི་ས་ེཚན། ད་ེ
བཞྱིན་རོམ་སྱིག་དང་བརྡ་ཆད་ད་ེགསུམ་གྱི་ནང་ལ་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་ཡོད། ད་ེཡང་ཆེད་ལས་ཡྱིན་པ་ཁོང་ཚའོྱི་ཤུགས་ང་ོམ་
ད་ེབོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕྲོས་སེ་ཚན་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་འཛིན་སོང་
ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་ཡོད་པ་རེད། སོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་དེ་བཞྱིན་མདུན་ལམ་ཕོགས་ཚང་མར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་ཚང་མ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་དརེ་རྐང་འད་བ་ོད་ེསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ག་སྱིག་རེད། ད་ེནས་
དེའྱི་འོག་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་དང་དགེ་རྒན་རེད། ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མར་བང་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བར་ལམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ཚགོས་ཆནེ་ནང་ལ་བདོ་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་
ལ་གང་གོས་ཆོད་བཞག་འདུག ད་ལོ་གོས་ཆོད་གསར་པ་གང་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། གསར་པ་ད་ེཚོར་སོར་བ་བརྒྱབ་ནས་མ་བསད་
པར་རྙྱིང་པ་རྣམས་ལ་ལག་བསྟར་ཡོད་མེད་ལྟ་དགོས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསོག་ནས་ཕོགས་བསྱིགས་ཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརསེ་
ང་ཚ་ོགང་ལ་ཤུགས་དགོས་མྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་དུ་སད་ཆ་ཡོད་བསད་པ་ནྱི། ང་ཚོ་མར་
འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་ལ་སོབ་སོང་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན། ད་ེལ་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་མང་པ་ོབྱདེ་དགོས་ཞེས་སད་ཆ་མང་
པ་ོཞྱིག་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གཙོ་བོར་
བྱས་པའྱི། ཤེས་ཡནོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཡངོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་སྟངས་དང་འཁུར་ལེན་སྟངས་ད་ེ
འད་རདེ། 
 བོད་ནང་ལ་ཕག་དེབ་གལ་ཆེན་པ་ོརྣམས་ལ་རྱིས་མེད་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དཔར་བསྐྲུན་གནང་བ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་གང་གནང་དགོས་མྱིན་ད་ེསབས་དང་དུས་ལ་གཟྱིགས་ནས་གནང་རྒྱུ་རདེ། ད་ེནས་ཕ་སད་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ད་ོསྣང་སོབ་གས་ོཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོསད་ཡྱིག་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 དགེ་རྒན་སོར་ལ་ད་ེཡང་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་བོད་ཡྱིག་ཡག་པ་ོད་ེཚ་ོང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ལ་སད་བཏང་རྒྱུ་ད་ེ
འད་སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད་པས། ཡང་ན་མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེལྟར་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེལ་
སྱིར་དགེ་རྒན་ད་ེཤེས་ཚད་ཡག་པ་ོཡྱིན་པ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ད་ེདགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡནོ་ཡག་པ་ོཡོད་ནས་དའེྱི་སོབ་འཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག ང་ཚོས་གཙ་ོའདོན་དག་ེརྒན་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གནས་ཚད་གསུམ་ངསེ་པར་དུ་ཚང་དགོས་འདུག ད་ེལྟར་ཡོང་རྒྱུ་
ང་ཚོའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆ་རེན་ཁ་ོརང་གྱིས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་གནས་སབས་རྱིང་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ཆགོ་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ཡང་འསོ་སངོ་གྱི་ནང་ལ་
འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན། ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་གནང་ནས། འོས་སངོ་འག་ོམཁན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ད་ེཚ་ོགནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་དན་གྱི་འདུག 
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 བོད་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་དེ་འད་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ངོས་ནས་
གནང་རྒྱུ་བྱུང་ངམ། དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
ཕྲུ་གུ་ཚརོ་དཔརེ་ན་མད་ོསྨད་ཁུལ་ལ་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་ལམ་ཟུར་དུ་ཐནོ་ནས་མྱི་རྱིགས་དང་སད་ཡྱིག་གྱི་རང་དབང་དགསོ་ཡོད། ད་ེ
ཚོའྱི་གས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་གཞན་པ་དཔེར་ན་
ཚགས་ཤོག་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱདེ་རྒྱུ་དང་། སད་འབདོ་བྱདེ་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་དགེ་རྒན་སོར་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་བྱས། དེ་ནས་ Australia ལ་དགེ་རྒན་ཕག་རོགས་ཚོར ་དེ་སོན་ངའྱི་ 
Australia མཉམ་དུ་འབྲལེ་བ་གཅྱིག་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོསོབ་དབེ་ཅྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེཡང་སབོ་དབེ་
འདྱི་ཁོང་ཚརོ་ཕབ་ལེན་བྱས་ནས་གཞྱི་ད་ེལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོདང་མཐུན་པ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚ་ོང་
ཚོས་བྱེད་ཆོག་པ་བྱས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡོད་ནའང་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སོབ་དེབ་ད་ེསོབ་དབེ་རང་རདེ། ཁེད་ཚའོྱི་སོབ་དབེ་ནང་ལེགས་བྱ་གང་བངས་དགསོ་ཡོད་ན། གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ེའད་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེདང་ད་ེའད་བའྱི་ཕག་རོགས་ཞུ་ཆོག་པ་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། 
ད་ེམྱིན་ཕགོས་ད་ེའད་ཕུལ་དགསོ་ན་ད་ེལ་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གནས་འབབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ། 

ར་བའྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་ནང་ལ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་ལགས་རམོ་གནང་བའྱི་དེབ་ད་ེཚ་ོའཇག་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ད་ེའད་
བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཚན་སན་གགས་ད་ེརྒྱས་ཡོད་
དུས། ཕ་གྱིར་དབེ་ཉར་རགོས་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་གྱི་ལགས་རམོ་གནང་བའྱི་དེབ་ད་ེཚ་ོདཔ་ེམཛོད་ཡོངས་རགོས་
ཀྱི་ཚང་ཀའྱི་ངང་བཞག་རྒྱུར་འབད་བརནོ་བྱས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 

གསལོ་རས་ཐགོ་ལ་དངུལ་འབོར་ད་ེགང་ནས་བལྟས་ནའང་ཉུང་དགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་ཁད་པར་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དངུལ་འབོར་ཕྲན་བུ་སར་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་
ངསེ་པར་དུ་སར་ཆོག་པ་ཞུ། ང་ཚསོ་ག་ཚདོ་སར་ཐུབ་མྱིན་ད་ེརམ་ཁུག་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡདོ་མེད་ལ་བལྟ་ཆགོ ཁ་ོང་ཚོས་དུས་
ཡུན་རྱིང་པརོ་བསྱིངས་དགསོ་དུས། ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ཆོག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ད་ེཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་འཕྲསོ་ལས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོསང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་འཁུར་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ས་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགོས་སེང་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་
པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་བདུན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ།ོ དྱི་བ་དྱིས་ལན་
གྱི་དུས་ཚདོ་ཡྱིན། སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༥ པ། དྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་
སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༥ པ་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས། 
དྱི་ཤགོ 

དྱི་བ་ཨང་ ༥ 
གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ཤ༢ཤཔ། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༢༠ཤནས་ ༢༩ཤབར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་ཤ༢༢ཤཔའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར་གཤམ་གསལ་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
༡ ཉ་ེསོན་འཛུགས་བསྐྲུན་ཟྱིན་མ་ཐག་པའྱི་སྦྱིར་ཁུལ་ལྱི་ལྱི་བོད་མྱིའྱི་གོང་སེ་ཞེས་པ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསར་འབྱོར་སྱི་ལ་

སདོ་ཁང་ག་ོསྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་ཅྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ཏུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། 
༢ ས་གནས་སྦྱིར་ཁུལ་གསར་འབྱོར་བོད་མྱིའྱི་གོང་སེ་གསར་རྒྱག་གནང་ཡུལ་དང་པོར་འདེམས་སྒྲུག་གནང་དོན་དང་

གནང་ཕགོས་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན། 
༣ སྦྱིར་ཁུལ་ལྱི་ལྱི་བོད་མྱིའྱི་གོང་སེའྱི་ནང་གསར་འབྱོར་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་རནེ་ཅྱི་ཡྱིན་པ་དང། གོང་ས་ེགསར་པའྱི་ནང་

ད་ེཁུལ་གསར་འབྱརོ་ཚུད་པ་དང་མ་ཚུད་པའྱི་གངས་ག་ཚདོ་ཡདོ་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༥ པའྱི་ལན། 
༄༅།ཤ།སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ཤ༢ཤཔའྱི་སར་རགས་ཅན་གྱི་ 

དྱི་བ་ཨང་ཤ༥ཤཔའྱི་ལན། 
༡ བཀའ་ཤག་སབས་ཤ༡༤ཤཔས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

བརྱིས་པའྱི་ཐགོཤགསོ་ཚགོས་ནང་དུའང་བག་ོགེང་བྱུང་བ་བཅས་གཞྱི་རར་བཞག་སྟ།ེཤབཀའ་ཤག་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་
བ་རྣམས་ལ་སྣ་ེལེན་མཐུན་རནེ་སོར་ཕོགས་སོར་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཆདེ་འཛུགས་གནང་བའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་སན་ཐ་ོ
བཅས་ལ་གཞྱི་འཛནི་ཞུས་ཡོད། 

༢ སྦྱིར་གསར་འབྱརོ་སྱིད་སྡུག་ནས་སདོ་ཁང་དཀའ་སེལ་ཡངོ་བའྱི་བད་ེསྡུག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་རྱིམ་འབྱརོ་བྱུང་
བ་དང།ཤཚོགས་མྱི་རྣམས་དབུས་སུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་དཀའ་ངལ་བད་ེསྡུག་བཀའ་ཤག་སབས་ཤ༡༤ཤཔར་མུ་མཐུད་
ཞུས་མཁན་ཐོག་མ་ད་ེཆགས་ཡོད་པར་བརེན།ཤབཀའ་ཤག་ནས་སྦྱིར་ཁུལ་ཁང་གར་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གསར་
འབྱརོ་བ་རྣམས་ལ་སདོ་ཁང་དཀའ་སེལ་རོགས་སརོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

༣ ཆ་རེན་གཙ་ོབ་ོསྦྱིར་ཁུལ་གནས་སོད་གསར་འབྱོར་བ་གང་ཞྱིག་རང་བདག་ཁང་པ་མེད་པར་ཁང་གའྱི་ཐགོ་གཏན་སོད་
བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་དང།ཤད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིསྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ངསོ་འབྱོར།ཤདྭང་བངས་
དཔྱ་དབེ།ཤརྒྱ་གར་ནང་གནས་སདོ་ཆགོ་པའྱི་ལག་འཁརེ་བཅས་ཡོད་དགོས།ཤསྦྱིར་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གསུམ་
ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ད་ེཁུལ་སོད་ཁང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་ལྟར་ཁོན་བསམོས་
ཁྱིམ་ཚང་ཤ༡༦ཤལ་སདོ་ཁང་བག་ོསདོ་ཞུས་ཡོད།ཤཐགོ་མའྱི་ཐ་ོགཞུང་ལྟར་མ་ཚུད་པ་གཅྱིག་ཀང་ལྷག་མེད། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲསོ་དནོ་དྱི་བ་དང་པ།ོ སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་དང་པོའ་ིབཀའ་ལན་དང་འབྲལེ་ནས་འཕྲོས་དནོ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ཆུ་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་
དུ་མང་པ་ོཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དང་པ་ོདེ། བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ནམ་བཙུགས་པ་དང་ཚོགས་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡྱིན། 
དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་གྱི་རྱིང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་དང། སན་ཐརོ་ཤོག་གངས་ག་ཚདོ་ཡདོ་དམ། དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། 

དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་སན་ཐོར་གཞྱི་འཛིན་ཞུས་པ་ཙམ་ལས། བོད་ནས་འབྱོར་བ་
རྣམས་ཀྱི་སོད་ཁང་གསར་བརྒྱག་ལ་སགོས་པའྱི་ཆདེ་དུ་སྱིད་བྱུས་དང་ཡང་ན་ར་འཛནི་ལ་སགོས་པ་གཏན་འབེབས་གནང་ཚུལ་
གསུང་མྱི་འདུག་པས། གསར་འབྱོར་རྣམས་ལ་སྣེ་ལེན་མཐུན་རེན་སར་ཕོགས་ལས་སོད་ཁང་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཕོགས་ཀྱི་
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ཐོག་ལ་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། བཀའ་ལན་དང་པ་ོདང་འབྲེལ་བའྱི་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་ད་ེ
འདྱི་ཡྱིན། 

བཀའ་ལན་གཉྱིས་པའྱི་འཕྲོས་དནོ་དྱི་བ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དབུས་སུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་དཀའ་
ངལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མཁན་ཞེས། གང་ལྟར་སྦྱིར་ཁུལ་ལ་ལྱི་ལྱི་བོད་མྱིའྱི་གོང་ས་ེད་ེརྒྱག་པའྱི་ཐགོ་མར་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དང་པ་ོད།ེ ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་ཞུས་པ་དང་། གཉྱིས་པ་ད་ེས་གནས་ཀྱི་ཚགོས་མྱིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཆདེ་
དུ་བཅར་ནས་སན་གསང་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་དང་པ་ོཆགས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའཕྲོས་དོན་དྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ་
ལན་ནང་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང། མ་འངོས་པར་ད་ེདང་ད་ེའད་བའྱི་ཞུ་མཁན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཆདེ་དུ་བཅར་བ་དང་། ཡང་
ན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་མཁན་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་སོགས་སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་
ད་ེཚ་ོསོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་འཆར་ད་ེའད་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་
འདྱིའམ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་ཞུ་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་བར་དུ། ཞུ་མཁན་རྱིམ་པ་དང་པོ། གཉྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ། 
སོགས་ཀྱི་བར་དུ་སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ད་ེའདའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་
གྱི་ཡོད་དམ། 

ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ས་ོསོར་སོད་ཁང་མེད་པའྱི་གསར་འབྱོར་གྱི་གངས་
འབོར་ད་ེཞྱིབ་འཇུག་བྱས་བཞག་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་དམ་ཞེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དྱི་བ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ནོར་གཅྱིག ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིསྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ངསོ་འབྱོར་ཟེར་བ་ད་ེསོར་མྱིན་འག་ོ
བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་རེས་ད་ེལ་དང་བང་དཔྱ་དེབ་ལབ་འདུག འདྱི་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཟེར་བ་ཞྱིག་སོན་མ་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གྱི་ལག་དེབ་ཅྱིག་བཀམས་པ་དེའྱི་ཤོག་གངས་ ༢༧ གྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོའྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་ལ་མྱིང་གཅྱིག་གྱུར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱལ་དནོ་མ་དངུལ་ལག་དབེ་ཟརེ་བ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཞནེ་
ལག་དེབ་ཟེར་བ་ད་ེའད་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་སོན་མ་བཀོད་ཁབ་བཏང་
བཞག་པའྱི་ནང་ལ། ད་ནས་བཟུང་ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེགཅྱིག་གྱུར་གྱིས་འབོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའྱི་ད་ེའདའྱི་ར་འཛིན་
ཞྱིག་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་བྱས་ནས་ད་ེའདའྱི་ར་འཛིན་གཅྱིག་བཀམས་འདུག འདྱི་ལ་དང་བང་དཔྱ་དེབ་
གསུངས་དགོས་པ་ད་ེལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་རེད་དམ། འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན་ག་དུས་ཐེབས་པ་རེད། ཐེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་
འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ག་ར་ེརདེ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་ནས་བསོས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་བསོས་
འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་སྣའྱི་ནང་ལ། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས། ད་ེནས་བད་ེསྲུང་གྱི་
འཛིན་སོང་དྲུང་ཆེ་ཞྱིང་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རེ། ཤེས་རྱིག་དྲུང་འཕར་རོང་ཁ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང། སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་དྲུང་
འཕར་དཀནོ་མཆགོ་བརོན་འགྲུས། དཔལ་འབྱརོ་ཟུང་དྲུང་ཕ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚ་ེརྱིང་བཅས་བསོས་འདུག 

ད་ེནས་བཀོད་ཁབ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་གནང་བ་རདེ་དེ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ིནང་
ལ་ཤོག་ལྷ་ེབཞྱི་ལྔ་ཙམ་བྱས་པའྱི་སན་ཐ་ོགཅྱིག་འབྱོར་སོང་། སན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་འགོ་
བསད་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁང་པ་མེད་མཁན་ཚརོ་ཁང་པ་གསར་དུ་རྒྱག་རྒྱུར་ར་འཛནི་ལམ་སྟོན་ད་ེའད་ཡོད་དམ་ཞུ་དུས། གཞྱི་
རའྱི་སན་ཐ་ོའབྱོར་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོས་དེ་ས་ནས་བགོ་གེང་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། གཙ་ོབོ་ད་ེར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་
ཅྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གསར་འབྱརོ་ཟེར་ཡངོ་དུས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བརྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང། ལ་ོམཚམས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཇགོ་གྱི་
ཡྱིན་མྱིན་ཟེར་བ་ད་ེལ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བགོ་གེང་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ཐོག་མར་གསར་འབྱོར་ཡོང་མཁན་དེ་ ༡༩༧༩ 
ནས་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༩ གོང་གྱི་ད་ེཚ་ོརྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་
ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཟྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་ལ་དག་ལ་ཁོང་ཚོར་གསར་འབྱོར་དུ་མ་བརྱིས་པར། ༡༩༩༩ ཡྱི་རེས་
ནས་བརྱི་ན་ཞསེ་བག་ོགེང་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། གང་ལགས་ཞ་ེན་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁནེ་གྱི་རདེ། R.C ད་ེད་ེས་ལ་ོར་ེར་ེལ་ཕར་
འགངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔ་གནང་བ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ལ་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ནས་ཡྱིན་
པའྱི་མྱི་རྒྱ་གར་ལ་ལོ་ ༢༠ བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡང་གཏན་འཇགས་ཟེར་ནའང་རེད། ཡུན་རྱིང་པོ་སོད་རྒྱུའྱི་ལག་
འཁེར་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ལ་ོཉྱི་ཤུ་ར་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན་གསར་
འབྱོར་དུ་བརྱི་དང་མྱི་བརྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེབཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ༡༩༩༨ ལོར་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བསད་ཡོད་ན། ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་ནས། གསར་འབྱོར་ཟེར་དུས་ལོ་ཚད་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་
དང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཁང་པ་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུར་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཡོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དེ། ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ལ་
རགོས་དངུལ་རག་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། ད་ེསའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་གསལ་པ་ོརང་སནོ་མ་ ༢༠༡༠ ལ་ད་ེས་
བཀའ་ཤག་ནས་གོས་ཚོགས་རང་ལ་གསུངས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ སབས་ ༡༤ པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་བཅུ་པའྱི་སབས་དའེྱི་ནང། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་། ད་ེདུས་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་གཅྱིག་ལྕགོ་རདེ། བཀའ་
ལན་ནང་ལ་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལ་ོཤས་སོན་ནས་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་གནང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་རྒྱག་
རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གནང་ཚར་བ་རེད་ཟེར། ནང་སྱིད་ནས་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་སོར་ད་ེ
ས་གོས་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་ཡང་ཡང་ཞུས་ཟྱིན་སོར། ད་ེསོང་ཙང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་
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འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་མེད་ཅེས་ད་ེགསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཚ་ོལ་ཁང་པ་གསར་པ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་
ཞསེ་དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་སབས་སུ། ད་ེདུས་སབས་སུ་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ནས་ལན་བསནོ་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདུས་འདྱི་གསུངས་དགོས་དོན་དེ། ཁང་པ་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་འདྱིར་བས་ོགཞག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཀོད་ཁབ་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ནྱི་གསལ་པོ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་རྒྱག་མ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང། ད་ེམྱིན་པའྱི་གཞན་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་ད་ེདག་གསལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོལའང་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག འཕྲདོ་བསྟེན་གྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག དཔལ་འབྱརོ་
གྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལག་ཤེས་བསབ་རྒྱུ་ལ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ག་ར་ེབྱ་ཐུབ་
ས་རེད། ད་ེདག་སྱི་ཡོངས་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ནས་ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
ནས་ཀང་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་གྲུབ་སོང། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཕྲདོ་བསྟནེ་རེད། ཤེས་རྱིག་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་འབྲལེ་བ་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་བསོམས་གཅྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ད་ེཧ་
ལས་པའྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། ལྱི་ལྱི་གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་བཙུགས་པའྱི་སབས་སུའང་ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཁེད་རང་
ཚ་ོརླུང་ར་རྒྱུགས་ནས་སྱིན་བདག་ག་ོབུར་དུ་རག་སྟེ། ད་ལན་གྱི་ཁང་པ་བདུན་བཅུ་དོན་གངས་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་
གཞན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་ད་ོཞེས་ཞུས་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གསར་དུ་འབྱོར་བཞག་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངསོ་ཡོད་
རེད། སྦེལ་ཀོབ་ཁུངས་ནས་གསར་འབྱོར་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའྱི་
གསར་འབྱོར་ཁག་ནས་ཀང་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་བད་ེསྡུག་གཟྱིགས་དགོས་འདུག་གསུང་ཡོད་པ་རེད། ལྡ་ེར་
ལྡུན་གྱི་ཁུངས་ནས་ཀང་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་ང་ཚོས་ས་ཆ་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏ།ེ མོན་གྷ་ོདང་སྦལེ་
ཀབོ་ལ་ཡོད་པའྱི་གསར་འབྱརོ་ཚ་ོལ་ང་ཚསོ་ཁང་པ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤསེ་ང་ཚསོ་
བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚསོ་ལས་གཞྱི་སེལ་དང་སལེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལྡ་ེར་ལྡུན་གྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་ཁ་ོརང་
ཚསོ་ཀང་སན་ཞུ་གཅྱིག་འབྱོར་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་ང་ཚོས་ཉུང་མཐར་ས་ཆ་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་ན་བསམ་པ་བསམ་
བ་ོལ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ར་ེར་ེལ་རག་ལས་ཀྱི་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་དུ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོས་ཆ་ཧ་ལས་པའྱི་རྱིན་གོང་ཆེན་པ་ོརེད། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆའང་
རག་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། Benami ཟེར་ནས་ཁྱིམས་བརྒལ་གྱི་ཁང་པ་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོ་གཞུང་ཞབས་པ་ལོ་
སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུར་དྷ་རམ་ས་ལ་རང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཏ་ེསོད་མཁན་ཚ་ོལ་ཡང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁེད་རང་ཚ་ོསྦེལ་ཀོབ་ལ་མར་
ཕབེས་རགོས་གནང་། གང་ལགས་ཞུས་ན་བགེས་ཤག་དྷ་རམ་ས་ལར་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་ང་ཚསོ་བགསེ་ཤག་སྦེལ་ཀབོ་
ལ་བརྒྱབ་དནོ་ད་ེརདེ། བྱས་ཙང་དྷ་སའྱི་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། 
 ད་ལྟ་འདྱིར་མ་འངོས་སན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ། མཚ་ོཔདྨ་ནས་གཅྱིག་ཡོང་སདོ་ཀྱི་
འདུག དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཁ་སང་ཞུས་སོང་། ས་གནས་ནས་ཡོད་དུས་ས་ཐོབ་ས་གཅྱིག་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འབད་
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བརོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ས་ཐབོ་ས་གཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མེད་པ་རང་རེད། ད་ེལ་བྱ་ཐབས་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་པ་མེད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། གངས་ཀ་ཡོད་དམ་གསུངས་
དུས་གངས་ཀ་ད་ེམེད། མེད་དགོས་དོན་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁང་པ་མེད་ཟེར་བ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡྱིན་མཁན་མྱི་མང་པ་ོལ་
ཁང་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཐགོ་མ་བོད་ནས་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ནང་མྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཁང་པ་ད་ེབགསོ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་སུ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཆནེ་པ་ོཆགས་ནས་ཆང་ས་རྒྱབ། མནའ་མ་དང་
མག་པ་ཁྱིད་ཚར་བའྱི་མཇུག་ཏུ་ཁང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་གཤོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡྱིན་མཁན་ལའང་ཕལ་ཆེར་
ཚདོ་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་སུམ་བཅུ་མྱིན་ནའང་ཉུང་མཐར་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་སོན་མའྱི་ཁང་པ་ནས་མར་དནོ་ད་ེས་ོས་ོཁང་
པ་མེད་པར་བསད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་ཁང་པ་མེད་པ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚརོ་ཐགོ་མར་སལ་བ་ཐབོ་ཡོད་ཀང་
ད་སབས་ཁང་པ་མེད་ནས་ཁང་པ་གས་ས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་དེ་དག་གྱི་ཐ་ོད་ེཡང་མེད་ལ་ད་ལྟ་གསར་དུ་འབྱོར་
མཁན་ཚ་ོལའང་ཐ་ོད་ེམེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་འབྱརོ་ཟརེ་བའྱི་དག་ཆ་ནརོ་འདུག་ཟརེ་བ་ད།ེ ད་ེག་རང་ཡྱིན། དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་དཔྱ་
དེབ་ཅེས་བཀོད་ཡོད། དཔྱ་དེབ་ཟེར་དུས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀང་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་འགོ་སྟངས་དང་འགོ་
ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་ལྟར་བྲྱིས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲསོ་དནོ་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༥ པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་གསུམ་པའྱི་
ནང་གསེས་སུ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ད་ེཁུལ་སོད་ཁང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་
ཕུལ་འབྱརོ་ཞསེ་གསུངས་གནང་འདུག བྱས་ཙང་ཐ་ོགཞུང་ད་ེས་གནས་སུ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཡོད་
དམ། ཡང་ན་ཡོངས་གགས་གསལ་བསགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་སྒེར་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཡར་སན་
ཞུ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེགང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐ་ོགཞུང་འདྱི་བསྡུས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་ད་ེགཅྱིག་འདྱི་འདདོ་
བྱུང། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་དུང་ཡང་སྦྱིར་ནང་ལ་སོད་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་གསར་འབྱོར་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་སྦྱིར་ཁུལ་ལ་སྱིད་སོང་དང་ད་ེདུས་ཀྱི་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་བཅར་
དུས། ད་ེཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༢༠ ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཁ་ོ
རང་ཚོར་ཟུར་དུ་དུས་ཚོད་གཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཟརེ་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོདང་ཐུག་པ་རེད། ཐུག་པའྱི་སབས་སུ་ད་ེག་རང་
ཟེར་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོའདྱིར་ཁང་པ་གས་ནས་བསད་ཡོད། ཁང་ག་ཧ་ཅང་གོང་ཆེན་པ་ོའདུག ང་ཚ་ོལ་སོད་སའྱི་ས་ཆ་རང་གཅྱིག 
དའེྱི་སྒྲུང་ད་ེངས་ཡང་ཡང་བཤད་མ་དགོས་པར་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ས་ཆ་རང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན་རྒྱ་གར་
ལ་ཡདོ་མཁན་ཚ་ོལ་ཉུང་མཐར་ས་ཆ་ནྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁང་པ་ནྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་ོརང་ཚསོ་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད། ད་ེདུས་ཁངོ་
ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཀང་གཅྱིག་ཕུལ་སོང། དེའྱི་རེས་སུ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་
འདྱིར་ཕབེས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་སྱིད་སངོ་ལའང་བཅར་སངོ། ད་ེདུས་སབས་ལ་དང་པ་ོང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོལ་ཕལ་ཆརེ་
ས་ཆ་ད་ེའད་རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད་ཅེས། ད་ེས་ ༢༠༡༠ ཡྱི་ལངས་ཕོགས་ཏེ། བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ད་ེདུས་སབས་ཀྱི་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེས་གསུངས་བཞག་པ་ད་ེག་རང་ལ་ར་འཛིན་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་ང་ོའཕྲདོ་ཡོང་དུས། རསེ་སུ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་མྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་ཚསོ་ཕར་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རདེ། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ནང་ནས་ཐ་ོགང་འད་དནོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། 
གལ་ཏ་ེགསར་འབྱརོ་ཡྱིན་ནའང་། ཆང་ས་བརྒྱབ་སྟ་ེམནའ་མ་དང་མག་པར་ཕྱིན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཡདོ་མཁན་གྱི་མནའ་མ་
དང་མག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་མར་འཐེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཡར་མར་དབྱ་ེགསེས་བྱེད་ཡོང་དུས། མཐའ་མ་
དརེ་ ༢༠༡༤ ནང་ལ་མཐའ་མའྱི་ཐ་ོད་ེབསེབས་བཞག་པ་གཅྱིག་རེད། ད་ེས་ཁ་ོརང་ཚོས་ཐ་ོགཅྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐ་ོད་ེལ་
ང་ཚོས་ཡང་རོག་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབྱས་ནས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་ད་ེདག་ཚང་མ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མ་ད་ེ ༢༠༡༤ གཏན་ཁེལ་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལའང་ང་ཚོས་གཅྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དུས་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ཞུས་བཞག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེདུས་སབས་སུ་གསར་འབྱརོ་གྱི་ཐ་ོ
ཕུལ་བཞག་པའྱི་གས་ད་ེཚ་ོལ་ཁང་པ་ ༧༦ བགོས་པའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད། དའེྱི་རེས་སུ་གསར་དུ་འབྱོར་ནས་ཕར་ཕབེས་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོས་ད་ེདུས་དང་པ་ོརང་ནས་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། དུས་ཚདོ་ཀྱི་མཚམས་ཤྱིག་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། མཚམས་བཞག་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་མ་རེད་པ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྡ་ེར་ལྡུན་ཁུལ་ནས་ཡྱིན་པ་ཁ་ོརང་ཚ་ོགསར་འབྱོར་གྱི་ཐོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྦེལ་ཀོབ་དང་མོན་གྷ་ོལ་
ཐ་ོཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཆོག་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་སོད་མཁན་ད་ེརེད་དམ་
མ་རེད། ཆང་ས་བརྒྱབ་ནས་མནའ་མ་མག་པ་འག་ོམཁན་རེད་དམ། ཁང་པ་སོ་སོས་ཉོས་བཞག་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེདག་ཆ་
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ཚང་མྱིན་པ་ཁང་པ་དངོས་གནས་རང་ཁང་པ་ག་ནས་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོར་ང་ཚའོྱི་ས་ཆ་བག་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲསོ་དནོ་དྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། lily ལྱི་ལྱི་གོང་སེའྱི་ཁང་པ་འཛུགས་
བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ལ་སགོས་པའྱི་སྱིན་བདག་སོགས་རག་རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་བཤད་གནང་བ་རདེ། སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིན་བདག་གནང་མཁན་རེད། འདྱིའྱི་སྱིན་
བདག་འདྱི་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ཚུར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། 
ཁོང་བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཨ་མ་ལགས་ད་ེསྙུང་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོལྷག་པ་རེད། དའེྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྙུང་གསོའ་ིའཚམས་འདྱི་རྱིགས་བྱུང་ཡོད་དང་མདེ། དྱི་
བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། ད་ེནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ནམ་རྒྱུན་གངས་ཐོའ་ིཐོག་ལ་ཐུགས་དབྱྱིངས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ངས་གངས་ཀ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ལྱི་ལྱི་གོང་སེའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༦ ཡོད་ཅེས་
གསུངས་པ་རེད། ༧༦ དེས་ནང་ནས་མད་ོསྨད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། མད་ོསྟོད་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། དབུས་
གཙང་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཡདོ་མདེ་ཐགོ་ལ་གངས་ཀ་ཁ་གསལ་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་གངས་ཀ་ད་ེལ་བར་ཁད་
ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཛུགས་བསྐྲུན་ལ་སྱིན་བདག་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ་ལ་རགོས་དངུལ་ཡང་རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོ
འདུག ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ནང་མྱི་དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེས་བོད་ཁྱིམ་རེད། རྒྱ་གར་ཁུལ་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ཁང་པ་ཉམ་གས་ོབྱ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེདག་ཐགོ་ལ་རགོས་དངུལ་གནང་བ་དརེ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཉ་ེཆར་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་ནང་མྱི་ད་ེདང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚང་
མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་འདྱིར་ཕེབས་འདུག ད་ེདུས་ཁོང་གྱིས་སྱིན་བདག་ཆེན་པོ་ཟེར་ནའང་རེད། ཁོང་དེར་ཕེབས་
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འདུག ཁོང་གྱི་སྐུ་ཟླ་ད་ེསྙུང་བཞུགས་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག སབས་ད་ེདུས་འཕྲལ་དུ་ཁོད་རང་དུས་རྒྱུན་ཏུ་འབྲལེ་བ་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་པར་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏ་ེང་ཚ་ོསེམས་ཚབ་ཡོད་ཅསེ་ངསེ་པར་
དུ་གསུངས་རོགས་གནང་ཞེས་འཕྲལ་དུ་ཁོང་ལ་ལན་ཞུས་བཞག་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཡང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་དགོས་བྱུང་ནའང་ཕུལ་ཆོག ཕྱི་རྒྱལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འག་ོསྟངས་ལ་མཚམས་ར་ེགནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་
གསུང་འདདོ་མེད་པ་ད་ེའདའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་ཐོག་ནས་ཟབ་ཟབ་བྱདེ་དགོས་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཐོག་ནས་མྱི་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་ཀ་
ཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཐགོ་མ་ཉྱིད་ནས་སད་ཆ་དྱིས་དུས། ཁོད་རང་ཚ་ོཆོལ་ཁ་ར་ེནས་མྱི་ག་ཚདོ་ཡོད་ཅསེ་སད་ཆ་དྱིས་རྒྱུ་
ཡང་མ་བྱུང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལྡ་ེར་ལྡུན་ཁོངས་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཚོགས་པ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྡེ་ར་ལྡུན་ལ་འགོ་
བའྱི་སབས་ལ་ཐུག་སོང་། ཐུག་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆོལ་ཁ་ར་ེར་ེནས་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཅེས་སད་ཆ་དྱིས་རྒྱུ་མ་བྱུང་། 
སྦེལ་ཀོབ་ལ་ཡོད་མཁན་གསར་འབྱོར་ཚོགས་པ་ཚོས་མྱིང་ཐ་ོཕུལ་བ་རེད། ཕུལ་མཁན་ཚོར་ཁང་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཆོལ་ཁའྱི་མྱི་ཟེར་ནས་སད་ཆ་འདྱི་རྒྱུ་མ་བྱུང་། མོན་གྷ་ོལའང་ད་ེག་
རང་རདེ། རྡ་རམ་ས་ལའང་ད་ག་རང་རེད། སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ད་ེསོན་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཐོག་
མ་ཡྱིན་ཙང་། ཕ་གྱིར་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་ལ་སན་ཞུ་ཕུལ་པ་རེད། འདྱིར་ཡོང་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ཡང་
ཐགོ་མ་ཡྱིན་ཙང་། ཁ་ོརང་ཚོར་ས་ཆ་གཅྱིག་སད་ན་སྦེལ་ཀོབ་དང་མོན་གྷ་ོགཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོར་ས་
གཅྱིག་ཡོད་ན་ས་གཅྱིག་སད་ན། ལྡ་ེར་ལྡུན་ཁུངས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ཁ་ོརང་ཚོར་ས་ཡོད་ན་ས་ཅྱིག་སད་ན་ཅེས་འག་ོཡོད་
མ་གཏོགས་པས། ཆོལ་ཁ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེས་ཡང་ལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ལ་མ་འོངས་པ་ལའང་ལྟ་ཡྱི་མྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲསོ་དནོ་དྱི་བ་བཞྱི་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༥ པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་པས་བཀའ་ལན་དང་པ་ོདང་
གཉྱིས་པ་ལས་འཕྲོས་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་དྱིས་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར་གསར་འབྱོར་ཚོར་སྣེ་ལེན་མཐུན་རེན་སོར་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ངའྱི་དྱི་བ་ད་ེད་ལྟ་ལྱི་ལྱི་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཆགས་
འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁང་པ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་དམ་
མེད། གཉྱིས་པ་དེར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་རྱིམ་འབྱོར་བྱུང་བ་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་སབས་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་
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གསུམ་ ༢༠༡༠ ལོར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེལ་བཀའ་ལན་ད་ེདང་ད་ེགནང་འདུགཤཟེར་ནས་ལུང་དངས་
གནང་སོང་། ད་ེལྟ་བུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་བོད་གཞུང་ལ་བད་ེསྡུག་ཞུས་པ་ད་ེསོན་མ་བཀའ་ཤཤག་སབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ། 
བཅུ་བཞྱི་གང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁ་ོརྱིམ་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་སམ། བཀའ་ལན་
ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་པ་ལ་ཞུ་མཁན་ད་ེདང་པ་ོཆགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
གཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་སབས་ས་ོས་ོལ་ཞུ་མཁན་ད་ེནང་བཞྱིན་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་རྱིས་ནས་ལག་ལེན་
གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་རྱིམ་འབྱོར་ལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་དེ་
གཞྱིར་བཟུང་ཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ད་ེགཅྱིག་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་དང་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དམ་མེད། འདྱིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་པ་དང་ཐད་ཀར་
ཞུས་པ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ལན་འདེབས་སབས་ལ་ཡང་ད་ེའད་པ་ོཅྱིག་གནང་སོང་། ངའྱི་དན་ཚུལ་ལ་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་གསར་འབྱོར་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བད་ེསྡུག་རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་དང་མ་བརྒྱུད་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དམ་མེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་པ་ད་ེ
དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་སོགས་ག་དུས་ཡྱིན་ནམ་ཟརེ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་དང་ཐད་ཀར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་པ་གཉྱིས་ལ་ཁད་
པར་ཡོད་དམ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་རེད། བཀའ་བོན་ལ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིད་སོང་ལ་ཐད་ཀར་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མར་བཏང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། སན་ཐ་ོད་ེགཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱས་ཏ་ེའགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། མཐའ་མ་
དརེ་ང་ཚསོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། བཀའ་ཤག་ནས་ཐད་ཀར་དངུལ་གཏན་འབེབས་
བྱས་ནས་མར་བཏང་བཞག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་གཞྱི་རའྱི་དེ་སོན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རདེ་ད།ེ མཐའ་མ་སན་ཐ་ོཆ་ཚང་བ་ད་ེ ༢༠༡༤ ལ་གཏན་ཁལེ་བ་རདེ་ཟརེ་དུས། ལ་ོགཉྱིས་ལྷག་ཙམ་འགོར་
བ་རེད། འགོར་དགོས་དོན་ད་ེཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་དབྱ་ེཞྱིབ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོར་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
ནས་བང་རྱིམ་བྱས་ནས་འག་ོདགོས་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཟེར་དུས། བང་རྱིམ་ཐོག་ནས་འག་ོབ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེས་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་
༸ཟམ་གདངོ་རནོ་པ་ོཆེའྱི་སབས་ ༢༠༡༠ གསུངས་པ་དའེྱི་ལན་འདབེས་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལ་ཡོད་པའྱི་གསར་འབྱརོ་ཚ་ོལ་ཁང་པ་དང་
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ད་ེཚའོྱི་ཕགོས་ནས་གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཅསེ་བཀའ་ལན་ལ་གནང་བ་ཞྱིག་རདེ། སབས་ད་ེདུས་ཀྱི་བཀའ་ཤཤག་
གྱི་ལངས་ཕགོས་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕགོས་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་འད་ཞྱིག་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལར་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཟརེ་བ་
ད་ེཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བགེས་ཤག་སྦེལ་ཀོབ་ལ་བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཡྱིན་ནའང་འག་ོསྟངས་ལ་ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སོང་དངོས་སུ་ཕབེས་
ན་ད་ོསྣང་ཤཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མྱི་ཡྱིན་ཙང་མྱི་ལ་ཚོར་བ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་གེ་བཀགས་པ་ལས་སོ་ས་ོདངོས་སུ་བཅར་བ་ཡྱིན་ན་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ 
ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པ་ཙམ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཐོན་མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཕ་གྱིར་ལག་ཁེར་
གྱི་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་ལ་ང་ཡོང་རོགས་གྱིས་ཟརེ། ཕར་ཕྱིན་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་སབས་སུ་ངས་ད་ེདུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁེད་རང་ཚ་ོ
བོད་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོའྱི་ཕ་མ་ལྟ་བུ་མ་བཟུང་ནའང་འགན་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚ་ོལ་དཀའ་
ངལ་དང་སྡུག་བསལ་གང་ཡོད་མདེ་ད་ེབཤད་རགོས་བགྱིས་ཟརེ་དུས། ཁ་ོརང་ཚསོ་དཀའ་ངལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེདུས་ང་ཞོར་ལ་ཕ་གྱིར་ལྷ་བྲྱིས་འཛིན་གྲྭ་ཞྱིག་འདུག དརེ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་སད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ལྷ་བྲྱིས་སོང་མཁན་ག་ཚོད་
ཡོད་ཟེར་དུས། ལྷ་བྲྱིས་སོང་མཁན་འདྱི་ཙམ་ཡོད། འཚམེ་པ་ོསོང་མཁན་འདྱི་ཙམ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ལྷ་བྲྱིས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་
སབས་སུ་རྨང་གཞྱིའྱི་སོབ་སངོ་ད་ེཁ་ོརང་ཚོར་ལ་ོགསུམ་སད་ཀྱི་རདེ་ཟེར། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལ་ོགཉྱིས་བྱས་ནས་ཤཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
སོབ་གྱིང་ལ་ལ་ོལྔ་བསད་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། རྨང་གཞྱི་སོབ་སོང་ལ་ོགསུམ་བསབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལྷ་བྲྱིས་ལ་ལ་ོ
གཉྱིས་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ། ལྷ་བྲྱིས་སང་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོཇྱི་ཙམ་འགོར་གྱི་རེད་ཟརེ་དུས། ལ་ོལྔ་འགོར་གྱི་རེད་ཟེར། 
ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ལ་ོགསུམ་རྨང་གཞྱི་བསབ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ལ་ོགཉྱིས་ལྷ་བྲྱིས་བསབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོལྷ་བྲྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག  ལ་ོལྔ་བཟོས་ཤོག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ནས་མར་ཐནོ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཡང་ན་ལག་ཤེས་ཡོད་
པ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་མྱིན་ན་ལག་འཁེར་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནས་རང་ལག་ཤེས་དང་ལག་
འཁེར་ཡོད་པ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། མེག་ལོཌ་གྷན་ཇྱི་ལ་ལས་མེད་འགོ་བཞྱིན་འདུག གསར་འབྱོར་ལས་མེད་རེད་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེ
མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། དང་པ་ོཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་རང་ནས་ཐོན་མཁན་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལག་ཤེས་དང་
ལག་འཁེར་ལེན་ཐུབ་པ་དགོས་པ་རེད། ལྷ་བྲྱིས་ལ་ལོ་གསུམ་སྒང་ལ་ལོ་ལྔ་བསྣན་ནས་ལོ་བརྒྱད་བཟོས་ཤོག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
སོབ་སོང་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ན་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་ལག་འཁེར་ལེན། ད་ེནས་བརྒྱད་པའྱི་ལག་འཁེར་ལེན། ད་ེནས་བཅུ་པ་དང་བཅུ་
གཉྱིས་ཀྱི་ལག་འཁེར་ལེན་ནས་མཐ་ོསོབ་ལ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ཡན་ཆད་ང་ཚོས་ཕུལ་ཆོག ད་ེ
དག་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སར་ཆོག ལོ་བརྒྱད་བར་དུ་ཁེད་རང་ཚ་ོསོད་ཤོག འདྱི་ནས་
མར་ཐོན་ཡོང་དུས་ལག་ཤེས་དང་ལག་འཁེར་ཞྱིག་འཁེར་ཤོག་ཨ་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན། ད་ེདུས་སྱིད་སོང་དངོས་སུ་ཕ་གྱིར་བཅར་
ཡོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསེབས་པ་སངོ་ཙང་། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེམཐའ་མ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ག་
ར་ེཞུས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁེད་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་ནས་བསམ་ཤོག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁེད་རང་ཚོར་གང་
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དང་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེབསྡུས་ནས་རེ་ཕུད་ལྔ་ད་ེང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་འག་ོབཞག་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་
དུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལའང་གསལ་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་
བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ནས་མཐ་ོསོབ་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེདག་གྱི་མཐུན་རེན་ཚང་མ་ང་ཚོས་སར་བཞག་ཡོད། ད་ེསོང་ཙང་དངོས་སུ་བཅར་
ཡོང་དུས། ད་ོསྣང་དང་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆ་ེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་ཏོག་ཙམ་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དབྱ་ེའབྱེད་
བྱས་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཕྱི་ཚེས་ ༢༣ གྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་
གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཀ་པ་ལས་བྱེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་
ཀོག་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས། བརོད་པ་གསར་པ་དེ་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་
ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ པོ།ཤལས་བྱེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་། ལས་བྱའྱི་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འདེམས་སྒྲུག་དང༌། བས་ོགཞག གནས་སར། 
ལས་དོན་སོང་བརྡར། གཞན་ཡང་འབྲལེ་ཆགས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་རང་དབང་དང་བདེན་གྱིས་བྱ་རྒྱུ་
དང༌། ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀྱི་བང་དརོ་དང་། ཐབོ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟ་ོའགདོ་ཀྱིས་འཆར་འབུལ་དང་བསར་བཅསོ་
དགསོ་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ལས་བྱདེ་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཏན་འབབེས་བྱ་རྒྱུ། ཟརེ་བ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་
པ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། འགན་འཛནི་དང་ལས་བྱའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སར་བཀག་བསྱིལ་དང་། གནས་
རྱིམ་ཕབ་པ། ར་དགོངས་སོད་པ། གནས་དབྱུང༌།ཤར་དགོངས་ཞུ་འཁོལ།ཤབགེས་ཡོལ་ས་བསྣུར་དང་དུས་འགངས། བསར་བས་ོ
བཅས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་རྱིགས་ལ་འསོ་མྱིན་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འསོ་མཚམས་ལ་མོས་མཐུན་
ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། ཟརེ་བ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༩ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༢ པའྱི་ཐགོ་ལ། འགན་འཛནི་
དང་ལས་བྱའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སར་དང་བཀག་བསྱིལ། ཞེས་པའྱི་བཀག་བསྱིལ་ཞེས་པ་འདྱི་གསར་པ་རདེ་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀག་བསྱིལ་འདྱི་ལ་བཀག་བསྱིལ་ཇྱི་ལྟར་བྱས་དང་མྱི་བྱདེ་ཀྱི་ར་འཛིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རདེ། ད་ལྟ་དྲུང་ཆའེྱི་ས་མྱིག་སྒང་ལ་དྲུང་ཚབ་བཞག་པ་ད་ེདག་བཀག་བསྱིལ་གྱི་རྣམ་པ་རདེ་དམ་ག་ར་ེརེད། བཀག་བསྱིལ་གྱི་
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རྣམ་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་དརེ་ཉེས་ཆད་བཏང་དགོས་ཡོད་ཅེས་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ཉེས་ཆད་ཀྱི་རྣམ་པ་རེད་དམ། ཉེས་ཆད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་
ན་དསེ་ར་སདོ་ག་ར་ེབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཞེས་ད་ེགཅྱིག་ཤེས་འདདོ་བྱུང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་འོང་། ར་བའྱི་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་འདའྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལས་ནང་ཁུལ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་མཁེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཡདོ་དམ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཁུར་ཡངོ་དུས་དྱི་བ་དྱིས་མཁན་མྱི་འདུག འདྱིར་སབེས་དུས་དྱི་བ་
དྱིས་སོང་། དྱིས་ས་དེའང་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལན་རྒྱག་མཁན་ང་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཤེས་ཚོད་ལ་གནས་སར་བཀག་
བསྱིལ་ཟེར་བ་ད་ེཁ་ོགསལ་པོ་གསལ་རང་བྱས་ནས། གནས་སར་བྱ་དགོས་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ལས་དོན་རྒྱུ་རེན་འད་མྱི་
འད་ལ་བརེན་ནས་ཁ་ོརང་གནས་སར་ལ་བཀག་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། དྲུང་ཆ་ེདྲུང་ཚབ་ཏུ་བསོས་ནས་གནས་སར་བཀག་བསྱིལ་
ཟརེ་བ་ད་ེཁ་ོཐ་སད་ཁ་ོརང་གྱིས་ཡངོ་གྱི་མྱི་འདུག་གཱ 
 ཡང་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་དངེ་སང་འདྱི་འད་ཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་དགའ་པ་ོའདུག་གཱ དུས་དུས་ལ་དྲུང་ཆ་ེའདང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རདེ་ཟེར་བ་དང་། དུས་དུས་ལ་དྲུང་འཕར་འདྱི་ཚ་ོགནས་སར་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ད་ལྟ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་དྲུང་ཆ་ེཉུང་ཉུང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དྲུང་འཕར་འདྱི་ཚ་ོལ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྲུང་འཕར་མང་ཆ་ེབ་གནས་རྱིམ་
འཕར་ནས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ལྷག་འགོ་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་ནས་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་སྱིག་གཞྱི་ར་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཡང་འཕྲལ་མར་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་འོག་ནས་གནས་སར་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་དུས། ད་ེཁ་སང་ང་ཚ་ོམ་
གྱིར་ཡངོ་དུས་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག་གཱ ཁད་མཚར་འད་ཞྱིག་དའེྱི་བར་ལ་ཇྱི་ལྟར་དན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཅྱི་ཤེས། གཅྱིག་ད་ེརདེ། 

གཉྱིས་པ་ར་དགོངས་སདོ་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཁ་སང་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ་སོང་། ངས་གཅྱིག་རྒྱག་འདདོ་བྱུང་སོང་། གང་
ལ་ཟེར་དུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་མ་རེད། དཔེ་ད་ེའདྱི་རེད་འདུག དཔ་ེགཅྱིག་འཇོག་ཆོག འདྱི་དཔ་ེམ་རེད་དངོས་གནས་
རེད་དཱ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཁྱིམས་དྲུང་དེས་ནོར་འཁྲུལ་མང་པ་ོབྱས་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁ་ོལ་དགོངས་པ་ཞུ་རུ་བཅུག་འདུག ད་ེའད་བ་ོད་ེལ་ར་དགོངས་སད་པ་ཟརེ་གྱི་རདེ། མར་གནས་དབྱུང་མ་
བཞག་པ་བྱས་ནས་ཕར་ཁེད་རང་དགོངས་པ་ཞུས་ན་ཡག་གྱི་རེད་དཱ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བརོད་དུས། ཁ་ོརང་མཇུག་ལ་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏ་ེ
ས་ཆ་གཞན་པ་ལ་ཡང་འག་ོཆགོ་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། སྱིར་བཏང་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་འཆར་ད་ེསྱི་མོས་ལ་འག་ོབ་བཟ་ོའད་བ་ོའདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གསལ་བཤད་མ་བྱས་
ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་བསམ་སོང་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་བཀག་བསྱིལ་ཟརེ་བའྱི་ཐ་སད་ད་ེསྒྲུགས་ནས། དྲུང་
འཕར་དང་དྲུང་ཚབ་ཞེས་པ་ད་ེབཀའ་བསྱིལ་རེད་པས་ཟེར་ནས་ཁ་སང་ཡང་ད་ེལྟར་གསུངས་སོང། དེ་རྱིང་ཡང་ད་ེའད་ཞྱིག་
གསུངས་དུས། གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱས་ན་བསམ་སངོ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེམ་འཁུར་སོན་ལ་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་
པ་གཉྱིས་རདེ། ཁྱིམས་དཔནོ་རདེ། སྱིད་སངོ་རདེ། ཚགོས་འདུ་རྱིམ་པས་ཚགོས་ནས། ད་ེབཞྱིན་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བྱེད་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ད་ེདག་ཟླ་སྱིལ་བཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། དེའྱི་སོར་ལ་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་ཚོགས་
རསེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཐའ་མ་དརེ་མསོ་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེརདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལའང་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཡང་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱུན་ལས་མཉམ་དུ་བག་ོགེང་ཆ་
ཚང་གནང་ཟྱིན་ནས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཆ་ཚང་མོས་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་ཡོང་དུས། དེའྱི་ཐ་སད་ཡར་
འཇུས་ནས་ལས་བྱདེ་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡངོ་དུས་ད་ེརན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་མ་སངོ། གང་ལ་ཟརེ་ན་ད་ལྟའྱི་དྲུང་འཕར་གྱི་དྲུང་ཚབ་
གསུངས་རྒྱུ་ད་ེརདེ། དྲུང་འཕར་ད་ེདྲུང་ཚབ་མ་ཆགས་གོང་ལ་ཁོང་ཚ་ོཟུང་དྲུང་ཡྱིན་པའྱི་སབས་ལ་དྲུང་འཕར་སར་མཁན་དའེང་
བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ པ་ཡྱིན། ད་ེདུས་སབས་ལ་སྱིད་སངོ་ཡོད། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ོབདུན་ཚང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད་ེཟུང་དྲུང་ནས་དྲུང་
འཕར་ལ་གནས་རྱིམ་སར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དྲུང་འཕར་ནས་དྲུང་ཚབ་བཞག་དགོས་དོན་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་རྱིམ་རྱིམ་པ་
གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སེ་འགན། དྲུང་ལས། དྲུང་གཞོན། ཟུང་དྲུང་། ས་ེའགན་དང་དྲུང་ལས་ད་ེརྣམས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལོ་དྲུག་
ཨ་ཅང་ཅང་བདུན་ཆགས་ནས་ཉ་ེཆར་ལ་ོབདུན་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཆགས་པ་ལ་བརེན་ནས། གཞྱི་ནས་ཉེ་ཆར་འདེམས་བས་ོལྷན་
ཁང་གྱི་གནས་རྱིམ་སར་བ་རདེ། དྲུང་ལས་ཚ་ོལ་ོདྲུག་བརྒལ་ནས་ལ་ོབདུན་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟུང་དྲུང་ཚ་ོད་ེའད་ཆགས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སངོ་ཙང་དྲུང་འཕར་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ེས་གནས་རྱིམ་གང་སར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་མཐའ་ལ་
ལོ་ལྔ་ད་ེཟེར་གྱི་ཡོད། ས་དམྱིགས་གཅྱིག་ལ་ལོ་ལྔ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གནས་རྱིམ་སར་མྱིན་ཐད་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེང་ཚ་ོསབས་ ༡༤ པའྱི་དུས་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན་གནས་རྱིམ་ལ་མཐོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ལོ་
གཉྱིས་ལ་གནས་རྱིམ་སར་བ་ད་ེདང་ལ་ོབདུན་ལ་གནས་རྱིམ་གཉྱིས་གསུམ་སར་བ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ལ་མཐོང་
མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག སེ་འགན་ནས་མ་འདབ་ད་ེཁག་ཁག་རེད། ད་ེཡང་ཁོང་ཚོའྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེདམའ་བ་རེད། ད་ེདག་
རྣམས་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་དེའྱི་ཡར་ཚང་མ་ཁོང་ཚོའྱི་ས་ེཚན་གྱི་འགན་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ས་ེཚན་འགན་འཛིན་གྱི་བྱས་པའྱི་སབས་ལ་ས་དམྱིགས་དང་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་ལ་ལ་ོལྔ་ཉུང་མཐའ་ལ་བསད་པ་ཉམས་



117 
 

མོང་ཆ་ཚང་བསགས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་རྱིམ་སར་ན་ཡག་པོ་འདུག ཉམས་མོང་བསགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་རྱིམ་འཕར་ན་
ཡག་པ་ོའདུག ད་ེལྟར་བྱས་ནས་ད་ལྟའྱི་དྲུང་འཕར་ཚ་ོདྲུང་ཚབ་གནང་མཁན་ཚ་ོ ༢༠༡༧ གྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ་ལ་མ་གཏོགས་ལོ་ལྔ་
ཚང་གྱི་མེད། ད་ེཁངོ་རང་ཚ་ོལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་རསེ། དྲུང་འཕར་དང་དྲུང་ཚབ་
གནང་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། མ་གཏོགས་བཀག་བསྱིལ་གང་ཡང་
མ་རདེ། ད་ེདག་ལས་བྱདེ་དམའ་བ། ས་ེའགན། དྲུང་ལས། དྲུང་གཞནོ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ལ་ོདྲུག་དང་བདུན་འགརོ་གྱི་ཡོད་ན། སྒང་
གནས་རྱིམ་མཐ་ོབ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་སྒུག་དགསོ་པ་རདེ། ཉམས་མོང་བསགས་ནས་འག་ོདགསོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས་འཕྲལ་དུ་ང་སྒང་
ལ་ཡོད་ཅེས་འཕྲལ་དུ་གནས་རྱིམ་འཕར་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་བཀག་བསྱིལ་ཟརེ་བའྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་བ་དརེ་མསོ་མཐུན་ར་བ་ནས་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ཁྱིམས་འཆར་འཁེར་ཡོང་དུས། ད་ེལ་དགག་པ་བརྒྱབ་མཁན་སོ་སོ་ཡྱིན། ད་ེཡང་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་ཡང་སོ་སོ་རེད། སབས་ད་ེདུས་ངས་ག་རེ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེ་
འཁེར་ཡོང་དུས། ངས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་དྲུང་ཆེ་ད་ེལ་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་ནས་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་སེབས་
སོང། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅྱིག་དང་། ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་བརྒྱུད་པའྱི་མང་གཙོ་ཞྱིག་
ཆགས་དགོས་ན། དེས་ཆ་རེན་གང་འད་ཞྱིག་ཚང་དགོས་མྱིན་ད་ེཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་དུ་ཞུ་བཞྱིན་པ་
ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སབས་ད་ེདུས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་མ་སོང་བསམ་ནས་རང་ཉྱིད་ལ་ཚརོ་བ་བྱུང་སོང། ཡང་དག་པའྱི་མང་
གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ད་ེརང་དབང་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཕན་ཚུན་སྟངས་འཛིན་དང་ལགས་ས།ོ སྒང་ལ་འག་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྟངས་འཛིན་ད་ེཡང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཆ་སོམས་ལ་འག་ོདགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཆགས་དུས། ད་ེལ་རང་
དབང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམས་སྒང་ལ་བཞུགས་ཡོང་དུས། ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ེ
དང་བདནེ་རདེ། དང་བདནེ་ཡོང་མ་ཐུབ་ན་ཁྱིམས་ལུགས་ཡདོ་མྱིན་ལ་ཁད་པར་ཡདོ་པ་མ་རདེ་དན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་འོག་ལ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་
དགསོ་པ་རདེ་གསུངས་ཡངོ་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པ་ཚསོ་ཐུགས་གཟབ་ད་ོནན་བཞེས་དང་། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ད་ེཚ་ོལ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྟངས་འཛིན་ཞྱིག་སེབས་བསད་ཡོད་ན་དང་བདེན་གང་འད་བྱས་ཏེ་ཡོང་བ་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་
འག་ོསྟངས་དའེྱི་འགོ་ལ་འག་ོབསད་པའྱི་སབས་སུའང་དང་བདནེ་ཡངོ་མྱིན་ཟེར་ན་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡང་མྱིན་ན་གངོ་དུ་ནང་གསསེ་དགུ་པའྱི་སབས་སུ་གསུངས་ན་གཟྱི་བརྱིད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་
ལྟ་ད་ེལ་དེ་གཉྱིས་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དེར། ཡང་མྱིན་ན་ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་སབས་སུ་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་དརེ་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བྱས་ཙང་ད་ེཚགོས་གཙསོ་དན་སངོ། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱི་ཨུ་ཚུགས་བསནོ་བསད་ཀྱི་འདུག འགོ་ལ་དནོ་
ཚན་འབྲལེ་བ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སབས་ལ་ཁ་ཐུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་གསལ་བཤད་ཕབེས་སྱིད་
ཀྱི་རདེ་པཱ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། དེའྱི་ནང་གསེས་
གཉྱིས་པ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ནང་དོན་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཧ་ག་ོསོང། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུས་ན། དཔེར་ན། གནས་སར། བཀག་
བསྱིལ་འད་བའྱི་ཚིག་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་འདུག སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཙམ་མ་གཏོགས་
ད་ེམྱིན་གྱི་ཡྱིག་ནོར་སརོ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ེབཀག་ཟརེ་རྒྱུ་དང་བསྱིལ་ད་ེ
འད་ཚིག་གཉྱིས་བེད་སོད་བཏང་དུས། ཆུ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེའྱི་རྱིགས་བེད་སོད་བཏང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན་ཆོས་
གཅྱིག་པ་མ་གཏོགས་ད་ེབསྱིལ་ཟེར་བའྱི་དོན་ད་ེལ་མང་པ་ོག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་འད་བ་ོམྱི་འདུག ད་ེཡང་ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན། གནས་
སར་བྱ་རྒྱུ་དང་བཀག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་དེ་རང་གྱི་ཁེལ་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དེ་ཡང་བསྱིལ་དེས་
དམྱིགས་བསལ་ག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ད་ེའད་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་དུས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེར་དགོངས་སོད་པ། ར་དགོངས་ཞུ་འཁོལ་ད་ེལ་མཆན་འད་བ་ོགསལ་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེ
ཚ་ོགོ་བ་ལེན་སྟངས་ཐོག་ལ་ཁད་པར་ཏན་ཏན་འགོ་ས་རེད། ད་ལྟ་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེགོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་
སོང། བྱས་ཙང་ཁ་ོཕུད་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སར་རང་མ་ཡྱིན་པར་ད་ེལས་ཏོག་ཙམ་
ཡང་བ་འད་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སད་ཆ་ཡྱིན་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་གྱི་ར་དགོངས་སོད་པ། ར་དགོངས་ཞུ་འཁོལ་ལབ་དུས། མ་
འངོས་པར་ད་ེཚའོྱི་གས་ད་ེག་ོབ་གཅྱིག་པ་མ་གཏོགས་ཁད་པར་ཆནེ་པ་ོའག་ོམྱིན་ཐགོ་ལ་ཐ་ེཚམོ་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ར་
བའྱི་གསལ་ཁ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཚོར་སངོ། ད་ེབཞྱིན་དའེྱི་འགོ་ནས་ར་དགངོས་ཞུ་འཁལོ། 
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བགེས་ཡོལ་ས་བསྣུར་དང་དུས་འགངས་ཕྱི་བསྐྱུར་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོརདེ། མ་འངོས་པར་
ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོབཏང་དགོས་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་
ནས་རབོ་ཙམ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག ཚདོ་དཔག་ཞྱིག་བྱདེ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ལ་ོབཅུའྱི་རསེ་ལ་ང་ཚསོ་བགསེ་ཡལོ་དང། བགསེ་ཤག་
ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཚོན་ན་ལས་
བྱེད་རྣམ་པ་དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ོའགོ་སྟངས་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ནས་གོང་ཁེར་དང་ད་ེའད་ལ་ཕེབས་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཐགོ་ནས་གངོ་ཁེར་ལ་བསོར་རྒྱུ་
དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ས་རེད་དན་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཡོད་པ་ད་ེཡོད་པ་རང་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལ་
དགག་བྱ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ལ། གོང་དུ་བཤད་པའྱི་ཚགི་གཉྱིས་ལ་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ད།ེ ཚགི་ད་ེ
ཚ་ོད་ལྟ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་སབས་ལ་བག་ོགེང་ནང་ལ་གཅྱིག་བཤད་ན། མ་འངོས་པར་གཞྱི་འཛནི་སར་ཁད་པར་ཏགོ་ཙམ་
ཡོད་སྱིད། ཚིག་ད་ེཚ་ོཏོག་ཙམ་ག་ོབད་ེལ་མྱི་བད་ེདང་ལྷག་པར་དུ་ཡར་མར་འཁྲུག་འག་ོརྒྱུ་ད་ེའད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེཞུས་པ་
ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 སྱིར་བཏང་གྱི་ར་དགོངས་སོད་པ་ད་ེཚ་ོལ་ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ལས་ཀ་
ཡག་པ་ོམ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཚད་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་དབྱུང་རང་འབྲྱི་བ་ཡྱིན་ན་དགའ་ས་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཡང་རསེ་མ་ད་ེཚ་ོལ་གཅྱིག་གཅྱིག་ཁ་ོརང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ་ནརོ་འཁྲུལ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། ད་ེནས་ཁ་ོརང་
གནས་དབྱུང་བཏང་དགོས་ན་གནས་དབྱུང་རང་བཏང། ད་ེམ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྒང་གྱི་བཀག་བསྱིལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཡོད་
བསད་པ་རེད། མ་གཏོགས་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་འག་ོས་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ངས་དེར་དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་མེད། བྱས་ཙང་ད་ེལ་
ཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ག་ོབ་ད་ེཁ་གསལ་ལ་མ་གསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྱིགས་མ་འངོས་པར་ཡོང་སྱིད་ས་རེད་ཅེས་བསམ་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརང་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ད་ེལ་གནས་སར་བཀག་བསྱིལ་དང། ར་དགོངས་སོད་པ་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཚིག་ད་ེགོ་བསྡུར་བྱས་ནས་རྱིམ་པས་སེབས་པ་ཞྱིག་
རེད། ར་བའྱི་འདྱི་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་ད་ེརང་གྱི་ཐད་ཀར་དབང་ཆ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡར་འདམེས་ལྷན་ལ་ཕུལ་ནས་འདེམས་ལྷན་ནས་
རགོས་ཞྱིབ་བྱས་ཏ་ེརྱིམ་པས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཁ་ོརྱིམ་པས་ར་འཛིན་
གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་ ༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ལ་སྱི་མོས་ཀྱི་
གཏན་འབེབས་བྱས་ན། སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་ད་ེཀོག་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས་ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་
ལ་ཕྱིར་བསྡུ་ཞསེ་གསལ་ཡོད་པ་རདེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་
ཀྱི་གཏན་ལ་འབབེས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་གསེས་ ༡ པོ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ། ལས་བྱེད་ས་མྱིག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
བྱེད་གནས་རྱིམ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་དེབ་དང་།ཤལས་བྱེད་མྱིང་གཞུང་མ་དེབ་ཁ་གསལ་ལས་བྱེད་འདེམས་
བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱུན་ཉར་བྱདེ་དགོས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས། བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ནང་གསསེ་ ༢ པ། ལ་ོགཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ར་ེབཙུགས་ཏ་ེལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང༌། ཕྱིར་བསྡུ། བར་ེསྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཆེས་
མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་པའྱི་ས་མྱིག་གསར་གཏདོ་དང༌། ཕྱིར་བསྡུ། བར་ེསྒྱུར་བཅས་
གང་དགོས་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་ག་ོབསྡུར་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ། བརོད་པ་
གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ། འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གསར་འདེམས། ལོ་ལྟར་རམ་ལོ་ང་ོགཉྱིས་
གསུམ་མཚམས་འཛིན་སོང་ཁོངས་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་པར་ལས་བྱེད་གསར་བསོའ་ིཞུ་བསྐུལ་བཀའ་
ཤག་ནས་འབྱོར་བ་དང་།ཤཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་།ཤཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱེད་གསར་བསོའ་ིཞུ་བསྐུལ་
བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་བྱུང་འཕྲལ་ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཁོད་པའྱི་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་ང་ཚོ་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་ལྟར་གཞུང་ཞབས་སྱི་འགེ་སྱི་
མཚུངས་བྱས་ནས་བས་ོརྒྱུའྱི་འག་ོསྟངས་ད་ེགཏན་འབེབས་བྱས་ཟྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ཁ་སང་སོན་མ་ཟེར་དགོས་ནའང་རེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིསབས་ལ་དགག་བྱ་
གནང་མཁན་གྱི་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་བསད་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་ར་བའྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་
གནད་འགག་དེ། དེའྱི་སྒང་ལ་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གང་ཡོད་ཟེར་ན། ར་བའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚ་ོའདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་
གྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་དགོས་པ་ད་ེགཏན་འཁེལ་ཚར་བ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ངོས་ནས་གནོན་ཤུགས་དང་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་
ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ལས་ཀང་ཉེན་ཁ་ཚ་བ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གཏན་
འབེབས་བྱེད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོཡོད་ས་རེད། ཞྱིབ་ཕྲ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ད་ེཁ་མཆུ་གཏུགས་མཁན་
ད་ེཚ་ོངསོ་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལ་ཕུལ་བ་ད་ེའད་འདུག ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ད་ེའད་འདུག ཉ་ེཆར་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་གཏུགས་ཞྱིག་གྱི་
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སབས་ལ་ཞྱིབ་གཤེར་པ་ཞྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེལ་ཡྱིད་ཆསེ་མེད། ད་ེཁེད་རང་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ལབ་ནས་
འབོད་རྒྱུ་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེའད་བྱེད་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དོན་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚ་ོལ་གཞུང་ཞབས་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཁ་མཆུ་གཏུག་མཁན་ཁ་ོརང་གནནོ་ཤུགས་ཀྱི་འབུད་རྒྱུ་
ད་ེའད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དངོས་གནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་མཆུ་གཏུགས་མཁན་རང་
གྱི་འབུད་རྒྱུ་ཡོད་ན་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྒེར་གྱི་གནོན་ཤུགས་ད་ེལས་ཀང་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ཉ་ེཆར་བྱང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཁ་མཆུ་གཏུགས་མཁན་གྱི་ཞྱིབ་གཤེར་པ་ངསོ་
ནས་ང་རང་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་མེད། ཁེད་རང་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟརེ་ནས་འབུད་ཟརེ་ན་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཚིག་གང་བེད་
སོད་བཏང་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་དེས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་འགོ་མ་ཐུབ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ཡར་སད་བཏང་ནས་ད་ེའད་བྱས་པ་བྱུང་སོང། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག ལྟ་གྲུབ་དང་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་ར་ད་ེའད་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། མང་གཙ་ོབཤད་ཤེས་ཀྱི་
མེད་ལ་ང་རང་གྱི་ཕར་བལྟས་དུས། ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་དན་གྱི་འདུག ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚོའྱི་ཁ་མཆུ་གཏུགས་
མཁན་གྱི་མར་ལས་ས་པ་ོབྱས་ཏ་ེཕུད་པ་ད་ེའདའང་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེདངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་དེ་ཚོ་དབུས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལས་རྦད་ད་ེལོགས་བཀར་རེད། དེ་ཡང་བྱེད་སྟངས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ད་ེའད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ས་རེད། སྱིར་བཏང་དེའྱི་བརོད་བྱ་ལ་སབས་འབབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་མང་པ་ོད་ེའད་གནང་སོང་། 
ད་ེཡང་གང་ས་གང་ལ་དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། དེའྱི་ཐག་
གཅདོ་ད་ེཚ་ོག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ། དནོ་དངསོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོརང་བཏང་ནས་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། ས་
གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚོའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་དགོས་མཁོ་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཙམ་གྱི་དགོས་མཁ་ོཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན་དབུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ལས་ཀ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལས་ཀ་ཟེར་ན་འགྱིག་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཕག་ལས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ཁ་མཆུ་ད་ེརྱིགས་གཏུགས་དགོས་མཁན་རྱིགས་ད་ེཚ་ོད་ེའད་བྱས་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོང་མ་ཐུབ་མཁན་རེད་མྱི་འདུག སོན་མ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེས་གནས་ཁག་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་དང། 
དཀའ་ངལ་གྱི་གཅྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ནའང་ཁ་མཆུ་
གཏུགས་མཁན་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་འད། གང་ལྟར་མགོ་གྲུང་པོ་དང་དེ་ཚོ་མང་པོ་བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་དེ་ཚོས་
ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཕུལ་
ས་འད་བོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སེབས་སོང། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པ་ལ་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚ་ོདགོས་མཁ་ོད་ེཙམ་ཆེན་པ་ོརེད་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཟེར་ན་དབུས་ནྱི་
ཡོད་པ་རདེ་ལ་དབུས་ལ་ཕག་ལས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ངས་བལྟས་ན་ལ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཁ་མཆུ་གཅྱིག་གྱི་



122 
 

ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་ས་ཡོད། ད་ེཡང་ལོ་གང་ཙམ་ཡུན་རྱིང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དེའྱི་རེས་ལ་ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་ཞྱིག་གཅྱིག་བྱུང་བ་
རདེ། ད་ེམར་ལོག་པ་རེད་གཅྱིག་གཅྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཙམ་མ་གཏགོས་པའྱི་ཕལ་ཆེར་གང་ཡང་ཡོང་ཡོད་ས་མེད། 
བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་ཡུན་གྱི་རྱིང་ལ་ཁ་མཆུ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་བྱུང་བ་ད་ེའདའང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་
རེད་དཱ། གང་ལྟར་ད་ེརྱིགས་ཆགས་ས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོསྱིར་བཏང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་ཤས་ཕག་བྲྱིས་ཕག་
ལེན་ཟེར་དུས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་སྡུག་པ་བརྱི་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཡྱིན་ན་དེ་འད་བརྱི་ཡྱི་མེད་དེ། རྣམ་གཞག་དང་འགོ་
སྟངས་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཆགས་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེལ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་
འོངས་པར་ཁ་མཆུ་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོདབུས་ལ་བཤད་ཐུབ་པ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དགོས་མཁ་ོཨ་ཡོད་དམ། ད་ེལབ་
རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། གཅྱིག་ནྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེཚ་ོཁ་མཆུ་གཏུགས་མཁན་ཁ་ོརང་རང་གྱི་ཕུད་བཞག་
འདུག གང་ལྟར་ཁོད་དགོས་མེད་ང་ཚ་ོལ་ཁོད་དགོས་མེད་ལབ་ནས་ཕུད་བཞག་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་རེད། ད་ེལ་ཚིག་གང་འད་བེད་
སོད་བཏང་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་ད་ེའད་འདུག ད་ེའདའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ས་གནས་ལ་ལས་ཀ་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་ས་
རེད་ང་རང་གྱི་དན་གྱི་མྱི་འདུག སྒང་ནས་གནོན་ཤུགས་འགོ་སྟངས་ཡོད་པ་རེད་དེ་གཅྱིག་སད་བཞག་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཧ་མྱི་གོ་
དུས། ཁ་ོའག་ོསྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཁ་མཆུ་གཏུགས་མཁན་ཁ་ོརང་གྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དསེ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚརོ་གྱི་མྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་
བསམ་སོང་།) བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ད་ེའད་རང་ཡྱིན། དོན་དག་དེའྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསབས་
ལེན་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བགོ་གེང་གྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་གྱིན་ཐོག་མར་གསུང་མཁན་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང། འདྱིའྱི་མཇུག་ལ་འབྲལེ་བ་ཡོད་དུས་གསུང་གྱི་རེད་བསམ་སོང་ཡང་གསུང་མ་སོང། ས་ོས་ོལ་
ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདང་། བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཞུས་ན་དན་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན་ཁ་སང་དགག་པ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་
སབས་སུ། ང་རང་ཚོས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསོ་སྟངས་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྱིམས་དཔོན་བསོས་སྟངས་དང་གཅྱིག་པ་རེད་ཅེས་ཁྱིམས་
ལུགས་རྱིག་པ་བ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའད་བའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་ོབརྡ་
འད་མྱིན་ཞྱིག་ཁདོ་ཀྱི་ཡོད་འག་ོབསམ་བསམ་ཞྱིག་དང་། 
 ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་མར་ཡོང་དུས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་
འཛིན་ལ་ད་ོཕོག་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེགསུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། གང་ཤེས་རོགས་
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ཡོད་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་རྱིགས་གང་ཡང་མྱིན། དང་པ་ོད་ེལ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
དང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐད་བསོས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས། ལས་བྱེད་སྱི་ཡོངས་དང་མཉམ་དུ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཕྱིར་ག་ོ
བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ད་ེ ༢༠༡༣ ནས་འགོ་བཙུགས་འདུག ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་དང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་བཅས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་། ཁ་ོ
རང་ཚོས་གོ་བསྡུར་གནང་བཞག་པའྱི་ཐག་ཆོད་ད་ེགོས་ཚོགས་སུ་ཡར་མ་ཁུར་བའྱི་སོན་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་
ཁྱིམས་འཛནི་དང་ཁྱིམས་བཟ་ོལས་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས། ལས་བྱདེ་འདམེས་ལྷན་ནས་རྒྱུགས་ལེན་གནང་སབས་རྱིམ་པ་འགོ་
མའྱི་ཁྱིམས་དྲུང་ཁག་གྱི་འོས་ཆོས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཆོག་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་བསྐྲུན་
གལ་ཞསེ། དང་པ་ོཁ་ོརང་ཚསོ་ད་ེཞུས་འདུག 

དའེྱི་རསེ་སུ་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་ཡངོ་ནས་གགོས་ཚགོས་ཀྱིས་ཆདེ་བཙུགས་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་འདུག གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་པའྱི་ནང་དུ། ལམ་སྟོན་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དགོངས་འཆར་ལ་བདག་པ་ོབསོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་དུས། 
ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོའདྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་བཀགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སན་ཐ་ོདོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དེའྱི་ནང་ལ། 
མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཚིག་ཐོའ་ིདོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་། རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསོ་
གཞག་དང་གནས་སར། ཕོགས་རྱིམ་གྱིས་མཚོན་ཐོབ་ཐང་དང་བང་དོར་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་
ཟུར་དུ་བཟ་ོརྒྱུ་ཞེས་འཁོད་འདུག་ནའང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་
འཛིན་གྱི་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ལུགས་དོན་ཚན་ཁག་གྱི་ནང་ཞྱིབ་ལྟ་དང་ག་ོབསྡུར་སང་བཤད་བྱེད་སབས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱིས་རྱིམ་པ་འགོ་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བས་ོཕགོས་ཀྱི་བར་གོས་ཚགོས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་གཙ་ོགྱུར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་བསར་
བཅོས་གཏན་འབེབས་རེས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ར་
འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དོན་ཚན་འབྲེལ་ཆགས་སོ་སོར་བསར་བཅོས་ཆོག་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༧ ཆེས་
མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛནི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་འགོ་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གང་རུང་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ར་འཛནི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། འག་ོལུགས་སྱིག་གཞྱི་བཅས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་བཟ་ོབཀདོ་གཏན་འབེབས་དང་ར་འཛནི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། སྱི་མོས་ཟརེ་བ་ད་ེསོན་མ་ད་ེཡྱིན་གྱི་རདེ། ཞསེ་གསལ་བ་
ལྟར། གོས་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་འདྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་རསེ། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་གྱི་ར་འཛནི་ཁྱིམས་
ཡྱིག་འདྱིར་ལེའུ་ ༩ ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་དོན་ཚན་ ༨༣ ཁྱིམས་ཡྱིག་གསར་བཟ་ོདང་བསར་བཅོས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཅེས་
པའྱི་ནང་གསསེ་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉྱིས་སུ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་འག་ོལུགས། སྱིག་གཞྱི་ཁག་གསར་བཟ་ོདང་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་གང་
འད་ཡྱིན་རུང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བྱུང་ན། ད་ེལྟར་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༩ པ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་
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ཁང་འོག་མ་ཁག་ཅེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་ཁག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་སོ་སོར་དགོས་གལ་དང་བསྟུན་
པའྱི་བཤེར་དཔང་དང་། གཟུ་དཔང་ཚོགས་མྱི་ཇྱི་དགོས་བཅས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་བས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་ཁག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
དང་ད་ེའབྲལེ་བཅས་པའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག་པས། ཚོགས་ཆུང་ནས་བསར་བཅོས་རྒྱབ་གཉརེ་
ཞུས་མེད། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐད་བསོས་ལས་བྱདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་བསོས་
ལས་བྱེད་དང་གཅྱིག་གྱུར་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ནང་འཁེར་ཟྱིན་རེས། རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བས་ོཕོགས་ཐད་
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ འཁོད་པ་ནང་གསལ། འབྱུང་འགྱུར་ཐད་བསོས་ལས་བྱེད་རྣམ་
པ་ཅྱི་རྱིགས་ནས་བསོ་གཞག་མ་གཏོགས་ཐད་བསོས་མ་དགོས་པ་ཇྱི་བཞྱིན། རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡང་ལས་བྱེད་
འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་ནས་བས་ོགཞག་ཡོང་རྒྱུའྱི་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བར་ཕེབས་བྱུང། འོན་ཀང་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ ནང་གསེས་ ༥ པ་ལྟར་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁ་ེཡོད་ལས་འཛིན་མྱིན་པ་
ཞྱིག་དགོས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྱིམ་པ་འགོ་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡང་ཁ་ེཡོད་ལས་འཛིན་མྱིན་པ་ཞྱིག་དགསོ་སམ། གཞན་ཡང་རྱིམ་
པ་འགོ་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡང་འདམེས་ལྷན་ནས་བས་ོརྒྱུ་གནང་ན། ས་གནས་ད་ེདང་དའེྱི་གཞྱིས་འགའོ་ིས་མྱིག་དང་བས་ོགཞག་
བྱས་པའྱི་རྱིམ་པ་འགོ་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེལ་ལས་བྱདེ་གནས་རྱིམ་གང་འོས་ཤྱིག་ཀང་སདོ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་སད་ད་ེདག་གྱི་
གནས་སར་དང་གནས་སསོ་སབས་སུའང་ད་ལྟའྱི་ཐད་བསོས་ལས་བྱདེ་རྣམ་པའྱི་ཕུང་གསགོ་ད་ེད་ེདུས་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞྱིག་
འཕྲད་རྒྱུར་མཐངོ་བས། ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ར་འཛནི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་
ཚན་ ༢༧ ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་། བསོར་སོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་བས་ོགཞག་དང་འསོ་ཆོས་ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་
པ་ལྟར་ན། འདེམས་ལྷན་ཁབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། བསོར་སོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བས་ོགཞག་བྱུང་བ་ཡང་འཁདོ་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདུག་པ་བཅས་ལ་བརནེ། ཚགོས་ཆུང་ནས་
མཐངོ་ཚུལ་ཙམ་ལས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་བད་ེམ་བྱུང་བས་གསོ་ཚོགས་ནས་དགངོས་གཞསེ་ཡངོ་བ་བཅས། ཆདེ་བཙུགས་ཚགོས་
ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོབོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན། ཟརེ་བ་འདྱི་རདེ་འདུག 

ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་དོན་གཙ་ོབ་ོགང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ཁ་སང་དགག་པ་བསོན་མཁན་གྱིས་གསུང་པའྱི་གནད་དོན་
ནང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་རྱིག་འདེས་པ་དེ་ལ་ངས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ད་ེཡྱིན། ང་ཚོ་འགོ་སྟངས་ཁ་ཁ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ལ་རང་རང་སོ་སོར་དབང་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་དགོས་པ་དེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངོས་
འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་ལ་ནུས་པ་ལྷག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ངས་
མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེགང་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་མ་ཐག་གྱི་སྱི་འཐུས་དསེ་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན། འདྱི་སོན་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་བཞྱི་བཙུགས་གནང་བ་རེད། ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་བཞྱི་བཙུགས་ནས་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བཞྱི་བསོས་གནང་བ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བཞྱི་ད་ེཁ་ཤས་དྲུང་
འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་སྒང་ལ་བསོས་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཐགོ་ལ་བསོས་པ་རེད། བསོས་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་
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འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བས་ོགཞག་གནང་སྟངས་ཐད་བསོས་བྱེད་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས། ད་ེ
ནས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མར་ཕྱིན་ཚར་དུས་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བསོས་བཞག་པའྱི་ཐད་བསོས་ལས་བྱེད་དང་། 
ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསོས་བཞག་པའྱི་ཐད་བསོས་ལས་བྱདེ་ད་ེཚ།ོ ལས་བྱདེ་སྱིའྱི་སྱིག་གལ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏ་ེསྱི་ཞུའྱི་
ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཁུར་ནས་འགོ་དགོས་པ་ད་ེསོན་མ་ཡང་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟ་ཡང་
འགོ་དགོས་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྱི་ལྟར་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ེརྱིང་འདྱི་འདྱི་གར་ཕྱིན་པ་དེས་ད་ོཕོག་ལྷག་མ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ་ཞསེ་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། འདྱིའྱི་སོན་ནས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་
རེན་འོག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚོས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ད་ེདག དཔ་ེཆ་བཞག་ན་ང་རང་
ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁ་ཤས་ལ་བདམས་བྱ་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་རང་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ལས་
བྱདེ་ཅྱིག་ལ་གནས་སར་ལ་ོབདུན་གྱི་རྱིང་ལ་བཀག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ད་ོཕོག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་
ལྟའྱི་འགོ་སྟངས་ད་ེའདྱི་ལྟར་རེད་འདུག ད་ེནས་ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དགོས་གལ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་མྱི་
ཤེས། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོད་ལ་ོསོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་བསད་པ་རདེ། ཐགོ་མ་ད་ེལ་ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སོན་རྱིས་ཞུས་འདུག ཞུས་འདུག་ཅེས་ང་
ཚོས་ལབ་དུས། མཐའ་མ་དེར་ར་ཝང་ལར་ཡོད་པའྱི་ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ོགཉྱིས་སོན་ནས་སྒ་ོཕེས་པ་རེད། 
ད་ལ་ོསྒོ་བསོན་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དང་པ་ོཞུ་དུས། ང་ཚོས་དྱི་བ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་དྱིས་ཡོང་དུས་འགྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་སབས་མཚམས་སུ་སེབས་དུས་བྱང་ཕོགས་བོད་
མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕོགས་ད་ེང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་སར་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་ད་ེལ་ར་
ཝང་ལར་ཡོད་པའྱི་ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དེ། ད་ལྟ་བྱང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཞུགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། ད་ལྟ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཁ་སང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་པ་རེད། ཁ་མཆུ་གཏུག་པ་རེད། ཆ་རེན་མ་ཚང་བའྱི་
དབང་གྱིས་ཁ་མཆུ་ད་ེཞུ་མྱི་ཆོག་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཆགས་པ་རེད། འདྱི་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱིས་གསུངས་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་འདྱིས་ད་ེརྱིང་ད་ོཕགོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་དབང་ཆ་བེད་
སོད་བཏང་རྒྱུ་དང་ཁ་ོརང་ཚ་ོབས་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་གསེས་
དོན་ཚན་ ༡༦ པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབུས་སའྱི་ལས་བྱེད་ནང་ཁུལ་གནས་སོ་
དགསོ་རྱིགས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ། ཟེར་བ་དེར་ཁ་སང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་མཐའ་
མ་ད་ེལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་དབང་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་སད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱིས་དངོས་གནས་ཀྱིས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ད་ེཚ་ོཕ་གྱི་ནས་འགེལ་བཤད་བསནོ་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་བས་ོཡྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་
ཐད་བསོས་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ཆ་རེན་འོག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབས་ཁང་རང་ནས་བཟ་ོ
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དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ཁྱིམས་གཅྱིག་དེའྱི་འོག་ནས་
བཟོས་ནས་ད་ེནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཁ་ོརང་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐངོ་
གྱི་མྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༢ པ་དའེྱི་ནང་ལ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འགོ་
མ་ཁག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ས་ོསོར་དགོས་གལ་དང་བསྟུན་པའྱི་བཤེར་དཔང་དང་། གཟུར་དཔང་ཚོགས་མྱི་ཇྱི་
དགོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་བས་ོ
གཞག་བྱ་རྒྱུ། ཞེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བྲྱིས་ཡོད་དུས་སྱིར་བཏང་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེལས་བྱེད་ཀྱི་ང་ོབ་ོམ་
ཡྱིན་པ་གཅྱིག་བས་ོདགོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་འདྱི་ནས་བརྒྱུད་ནས་བས་ོདགོས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་གསུང་པ་ད་ེངས་བསར་
ཟློས་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཀང་ཕ་གྱི་ནས་གསུངས་པ་དེ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། དབང་ཚད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
གསུངས་པ་རདེ་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་གྱི་འདྱི་ཚང་མ་སྱི་ཞུ་ལས་བྱདེ་པ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་གསལ་
པ་ོགསལ་རང་བྱས་ནས་ངསེ་དགོས་པ་རདེ། འདྱི་འག་ོརྒྱུ་སྱི་མོས་ཀྱི་འག་ོབཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་བག་ོགེང་གཅྱིག་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ངས་ཆ་ཤས་ཅྱིག་བངས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ར་བའྱི་ང་རང་གྱི་དགག་པ་རྒྱབ་པ་རདེ། གོང་དུ་ས་ོསོའ་ིཡྱིག་ཆ་ད་ེནས་ཚུར་ཁམོ་དང་མྱི་ཁམོ་གྱི་
སྱི་མོས་བྱས་ཏ།ེ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དགག་པ་རྒྱབ་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་ད་ེརྱིང་དགག་པ་རྒྱབ་མ་སངོ་ངཱ། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སྱི་མོས་ཟརེ་ནས་འག་ོབཞག་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྱི་མོས་འག་ོདང་འག།ོ ཁ་
སང་ཡར་ཚུད་རྒྱུ་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་པ་རེད་པཱ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་
སོང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ངས་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་
གསུངས་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱི་ད་ོཕོག་འག་ོཡྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ོཕོག་འགོ་རྒྱུ་ད་ེཡང་གོང་དུ་ངས་རོབ་ཙམ་ཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསར་ཟློས་བྱེད་མྱི་དགོས་པར། སྱིར་
བཏང་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད། སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རྱིག་པ་བ་ཚོར་གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
འདྱི་ད་ེག་རང་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་”ང་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱདེ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོ
བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་ཀང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཏ་ེམ་འོངས་པའྱི་སོན་རའམ་ཉམས་མོང་བསགས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་
རེད།” ཅེས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད། ར་བའྱི་ང་ཚོ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་དེ་བཙུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་ད་ེཡང་ཕན་ཚུན་རང་དབང་དང། ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ད་ེངས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གཙསོ་པའྱི་ས་རབས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་
གཞྱི་ཡྱིན་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོས་པའྱི་བསམ་བོ་བཏང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་
གཏོགས། མར་འཐུས་ཤོར་བཏང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་བསད་ཡོད། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་
དེ་ག་ཚོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གལ་སྱིད་བཞག་པ་བགྱིས་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། 
འགྱིག་མེད་པའྱི་བཟ་ོདང་དེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་དེ་ཡྱིན་གྱི་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནང་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་རེན་ད་ེལ་བལྟས་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་ལ་ད་ོཕགོ་བཏང་ན་ངས་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་
ད་ེལ་བལྟས་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དེ་གོང་མཐོར་བཏང་རྒྱུ་དང། ནུས་པ་སེབས་ཐུབ་པ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་
བཞེས་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནང་བཞུགས་ནས་རྣམ་པ་ཚ་ོམཛད་གཙོའྱི་མཚན་ཞྱིག་འཁེར་
ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཏག་ཏག་ཞྱིག་
བསད་ཡདོ་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདངསོ་གནས་ང་ཚའོྱི་མཛད་གཙོས་བསམ་བ་ོཁེར་ཕགོས་དང་མཐུན་པ་མ་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་ཧ་ལམ་ངས་ཨ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཐ་ེཚོམ་
ཡོད། ར་བའྱི་ང་ཚ་ོམང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཞསེ་ལབ་ཡངོ་དུས། རྣམ་པ་ཚོས་མཁནེ་གསལ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་
རདེ། ཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་ ༦༧ པའྱི་ནང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞེས་
དབང་ཚད་ཞྱིག་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བཟ་ོདགོས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ཚོར་འགྱུར་བ་མ་བཏང་
ནས་ད་དུང་ད་ེལས་སྡུག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་
རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞེས་རགོས་གནང། ང་ཚ་ོགཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཕན་ཚུན་ཟུར་ཟ་བྱས་ནས་བསད་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚོད་ད་ེམ་རེད། ང་འད་པ་ོཡྱིན་ན་ད་ེརྱིགས་ལ་དགའ་པ་ོམེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་
རགོས་གནང་། དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་རདེ་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བསར་ཟློས་མ་གནང་རོགས་
གནང་།) བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་ཡྱིན། ཁྱིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་ཟེར་བ་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཟེར་ན་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ངསོ་འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེམྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེམཚུངས་པ་ལ་གང་གནང་དགོས་ཡདོ་མདེ་དང་། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོང་མྱི་འདུག ད་ེད་ལྟ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེསྒོ་བརྒྱབ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ེབྱེད་དགོས་པ་རེད་ལབ་ན་ཏག་ཏག་
བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ར་བའྱི་ཆར་ང་རང་ལ་མཚོན་ན་ཁྱིམས་ལུགས་སོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
གནད་དནོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་ ༢༠༡༣ ལོར་ག་
ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན། ད་ེཡང་ཁྱིམས་ལུགས་སངས་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཁེད་རང་ཚ་ོགང་ལྟར་བཙན་བྱལོ་བའྱི་ནང་གྱི་ཉྱིང་
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གུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ེཡང་ Cream ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུང་ཡོད་
པ་རེད། cream ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཁེད་རང་ཚ་ོསོབ་སོང་ཡོད་པ་དང་སོབ་སོང་ད་ེཡང་ཁྱིམས་ལུགས་སངས་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་སབས་དེ་དུས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་ཟུར་པ་ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱས་མཆོག་གཙོས་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚང་མའྱི་མདུན་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ག་ར་ེབྱས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁྱིམས་ལུགས་སོབ་གྲྭ་འགྱིམས་ཚར་མཁན་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཙུགས་ལག་
རབ་འབྱམས་པ་སོབ་གྲྭ་འགྱིམས་ཚར་མཁན་གྱི། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་དན་
གྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་གས་ད་ེཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག) བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། ར་བའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ་ནས། ར་བའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ད་ེའདྱིར་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་
ས།ོ གང་ལྟར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལ་འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མས་དགོངས་བཞསེ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱིས་ངསོ་ནས་བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་ཞུས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསབས་ལ་དགག་བྱ་དང་འབྲེལ་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བྱ་ེབྲག་ས་
གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་དབང་ཆ་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་ཕེབས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་སབས་ལ་
གལ་སྱིད་བག་ོགེང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་མང་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་འག་ོབཞག་གྱི་ཡོད་ན། ཁ་ོསན་གསེང་ཞུ་མ་དགོས་པ་
བྱས་པ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འདྱིའྱི་བག་ོགེང་སབས་ལ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དགོངས་
ཚུལ་དང་བཞེངས་ཕོགས་ཁག་ཅྱིག་མར་གསལ་བཤད་བྱདེ་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་ཚུར་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཕབེས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། 
དའེྱི་དནོ་ཚན་ད་ེདག་སན་གསེང་ཞུ་ཆགོ་པར་ཞུ། 

དང་པོ། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཐད་བསོས་བྱ་ལམ་རང་སོར་བཞག་ཚ་ེལ་ོརྱིམ་སོང་གྱི་གནས་རྱིམ་གོང་མ་གོང་མར་
གནས་རྱིམ་གཅྱིག་ཏུ་ལས་བྱེད་ཕུངས་གསོག་ཐེབས་ཉེན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་
ནང་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་གནས་རྱིམ་དྲུང་འཕར་ཡྱིན་ན། ཞབས་ལོ་རྱིམ་སོང་གྱིས་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་སེབས་
མཚམས་ནས། གནས་ས་ོའག་ོཡུལ་དཀའ་བ་དང་། གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལས་འགན་བཀདོ་སྱིག་བྱདེ་ཐབས་མེད་པ་ཡྱིན། 



129 
 

སྱིག་གལ་ལས་བྱེད་སྱི་ཡྱིས་ཁུངས་སུ་ཟླ་སྱིལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཕྱིན་ཚེ། གནས་ས་ོདང་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་གྱི་ཡོད།  

གཉྱིས་པ། ཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་དང་བདེན་དང་ལས་བྱེད་སྒེར་ལ་འཛིན་སོང་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་དང་པ་ོམ་བྱུང་ཚ།ེ རྱིམ་པ་གོང་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་དགངོས་ཞུ་ཆགོ་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཆ་
རེན་ཡོད་མུས་ཡྱིན་པ་དང། ལས་བྱེད་སྒེར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚ་ེཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ལས་བྱེད་སྒེར་གྱི་གནས་
སྟངས་སྲུང་སབོ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
 གསུམ་པ། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་སྱིག་འགལ་གྱི་གནད་དོན་གང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཉསེ་ཆད་གཏོང་དགོས་
བྱུང་ཚ་ེཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བྱདེ་དགོས་བྱུང་སྟབས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་དང་བདེན་མ་བྱུང་སོར་ལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་ཡུལ་དང། 
ཁྱིམས་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་མེད། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱི་ལྟར་ན་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་དང། ཉསེ་
ཆད་གཏོང་རྒྱུ་ལས་བྱེད་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟར་འཛིན་སོང་དང། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་ལ་དང་
བདནེ་མ་བྱུང་སརོ་བསམ་ཚུལ་ཡདོ་ཚེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཁྱིམས་གཏུག་ཆོག་པ་སོགས་ཀྱི་གནང་ཕགོས་བང་དརོ་སྱིག་གཞྱིར་
གསལ་བ་ལྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། 
 བཞྱི་པ། རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༢༤ ནང་གསེས་ ༢ པ་ལྟར་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འོས་མྱི་ཕུལ་ཕོགས་ལ་
སྱིད་འཛིན་གྱི་བས་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐད་བསོས་བྱེད་སོལ་མེད་པའྱི་དགོས་དོན་ནྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་བས་ོགཞག་བྱེད་ཕོགས་འཛིན་སོང་ལས་དོན་ཡྱིན་པ་ལས། ཁྱིམས་དོན་གྱི་ལས་དོན་མྱིན་པའམ་ཕོགས་
མཐུན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  
 ལྔ་པ། རྒྱ་གར་དབུས་ལྟ་བུར་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཉྱི་ཁྱི་བརྒལ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། 
རང་ར་ེབཙན་བྱོལ་གནས་འབབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཅུ་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་ཡང་དགོས་ཀྱི་མེད། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་ ༡༩༩༢ ལོར་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་
བྱེད་ནང་དུའང་ཤེས་རྱིག་དང། ཕྱི་འབྲེལ། འཛིན་སོང་ལྟ་བུའྱི་ནང་གསེས་ཚན་པ་བཟ་ོདུས་གསལ་ཡོད་ཀང་། ད་བར་ད་ེལྟར་
གནང་བ་བྱུང་མེད། ཕོགས་མཚུངས་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བས་ོཕོགས་ཀང་ཟུར་དུ་མྱི་དགོས་པར་གནང་ན་སམ་པ་བཅས། 
ད་ེལྟར་རདེ་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕལ་ཆརེ་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཡདོ། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་དག་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བསར་དུ་ག་ོསབས་ཤྱིག་ལནེ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེལབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
འོག་མ་ཁག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་ཟེར་ནས་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་སོ་སོར་དགོས་གལ་དང་བསྟུན་པའྱི་བཤེར་
དཔང་དང་། གཟུ་དཔང་ཚོགས་མྱི་ཇྱི་དགོས་བཅས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་བས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ཅེས་ལབ་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ེགཞུང་ཞབས་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་དང་སྱིག་
གལ་བྱས་ཏ་ེའག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སོགས་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སད་
ཆ་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཙ་ོབ་ོད་ེགཞུང་ཞབས་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་འདྱི་དང་དངོས་སུ་བརྒལ་གྱི་མྱི་འདུག་གམ། འདྱིའྱི་ནང་ག་ར་ེལབ་ཡོད་པ་རེད་
ཟརེ་ན། ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་བས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་
བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརེན་ཡང་ན་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས་དའེྱི་རསེ་ནས། མ་འོངས་པ་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་ད་ེཚོར་བས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཡན་ལག་ད་ེཚ་ོའག་ོས་ཡོད་ཀྱི་རེད། གཞན་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ཏ་ེབས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོའཁོད་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་དུ་ཡན་ལག་སྱིག་གཞྱི་གང་དུའང་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་
བཏང་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་མ་རེད་སམ། གང་ལྟར་དནོ་དག་བསོམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་འདྱིར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ཕ་གྱི་ནས་གསུངས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལན་ཅྱིག་འབྱོར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ངས་ད་གྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདེན་བྱས་པ་རེད། སོན་མ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདནེ་གནང་འདུག དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདནེ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་
ལ་ག་ོབ་ལནེ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྱདེ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བས་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ང་ཚ་ོཚགོས་
གཙ་ོསྦྲེལ་པ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་དང་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་བས་ོརྒྱུ་ཡོད་དུས། ད་ེའདའྱི་བང་བྱ་ལྟ་བུ་ག་ོཡྱི་མྱིན་ནམ་སམ། 
ད་ེམྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གསལ་པ་ོའདུག ད་ལྟ་ཐད་བསོས་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལས་བྱེད་ཀྱི་ང་ོབ་ོལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་
འག་ོརྒྱུ་ཨ་ེཡོད་དམ། ངའྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ཟུར་ལ་བས་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་
བོ་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརང་རེད། ཁོ་དེ་ནས་མར་འགོ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ས་གནས་
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ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ཡོད་ས་རེད། ལས་བྱེད་སྱིའྱི་སྱིག་གལ་ནང་འགོ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གསར་པ་
བས་ོརྒྱུ་དང་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་བྱས་ཏ།ེ ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལམ་ཁ་གཞྱིར་བཟུང་དགོངས་པས་དཔྱད་
ནས་བསོས་དགོས་པ་མེད་འགོ་སམ་པ་མཐོང་གྱི་འདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡྱི་གེ་དེར་ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ཁ་ོརང་
ཚའོྱི་དགངོས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་གཱ ད་ེཡྱིན་དུས་ཡང་ངར་ས་འད་པ་ོཆགས་གབས་ཆགས་གབས་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་གཱ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་དགག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཅེས་གསུངས་པ་རེད་པཱ། འདེམས་ལྷན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འོག་མ་བས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
འདེམས་ལྷན་གྱིས་ལས་བྱེད་ཅྱིག་བདམས་ཀྱི་རེད། ད་ེབས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་
ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ཏ་ེབས་ོགཞག་བྱེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ག་ོབསྡུར་མ་བྱས་པར་བས་ོགཞག་བྱ་ལམ་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ 
པ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ 
༣༩ ཡོད། འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་སྱི་འཐུས་ང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ ༢༦ གྱི་རྒྱབ་སོར་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་ཁག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ད་ེ
ལས་བྱེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་མ་བསོས་པར། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་ཐགོ་ནས་བསོས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཁ་སང་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་མཐའ་མའྱི་ཐོག་
ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འོག་མ་དེ་དག་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚོའྱི་བར་ལ་བས་ོརྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཁ་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་
ཆགས་སོང་། ད་ེགསལ་པ་ོབཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་ཡངོ་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ད་ེག་རང་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ཏ་ེས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེབས་ོགཞག་བྱ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དགག་
བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་བཀག་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་ཨ་མ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་འགོ་ཚར་དུས། དོན་ཚན་ད་ེགཅྱིག་པུ་ལ་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་རེད་དམ། 
ཡང་ན་འདྱིའྱི་འོག་ནས་མར་ཚང་མ་མཚམས་མཚམས་འད་པ་ོབྱས་ཏ་ེདགག་བྱ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད་དམ། དོན་དག་གོང་མ་ད་ེཚ་ོགཞྱི་
ར་འད་བ་ོད་ེའག་ོཚར་བ་རེད། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེདནོ་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྱི་
མོས་ཀྱི་བྱས་ཚར་བ་རེད། འདྱི་ལ་སེབས་དུས་དོན་ཚན་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་འགོ་ན། ར་མག་ོལུག་སར་ཟེར་བ་ད་ེང་ོམ་ཆགས་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་གང་འད་བྱས་ཏ་ེབྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ག་པར་ལ་རེད་མ་ོརེད་བསད་ཀྱི་
ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་གྱིན་ཚགོས་གཙསོ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཅེས་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གཉྱིས་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ཏ་ེས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བས་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགག་བྱ་བྱུང་
པ་ཡྱིན་དུས་འསོ་མང་ཉུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕབེས་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། ཡང་ན་དགག་བྱ་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
མ་གཏོགས་ཚོགས་གཙརོ་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་དགག་བྱ་རེད་དམ། དང་པ་ོདགག་བྱ་གནང་
མཁན་ཚ་ོཕག་བཀག་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ ༣༩ ཡོད། འདྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་ང་ོཡོད་ཀྱི་སུམ་ཆ་གཉྱིས་
དགསོ་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ ༢༦ ནས་རྒྱབ་སོར་དགོས་པ་རདེ། དནོ་ཚན་ ༡༤ པའྱི་ནང་གསེས ༢ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་
ཚ་ོཕག་བཀག་རགོས་གནང་། ༢༧ འདུག ང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡྱིན། 

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༡༥ ནང་གསསེ་ ༡ ལས་བྱའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས། 
འཛིན་སོང་ཁོངས་ལས་བྱའྱི་སེ་ཚན་གྱི་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་པར་ལས་བྱེད་གསར་བསོའ་ིཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་ནས་འབྱོར་བ་
དང་།ཤཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་།ཤཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱདེ་གསར་བསོའ་ིཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་བྱུང་
མཚམས་ལས་བྱདེ་འདམེས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འཁདོ་པའྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་
བྱ་རྒྱུ་དང༌།ཤགསལ་བསགས་སུ་གསལ་བའྱི་འསོ་ཆོས་ཚང་བ་ཁ་ོནས་འཚང་སན་འབུལ་ཆོག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ཕེབས་
རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
དནོ་ཚན་ ༡༥ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པ། ལས་བྱའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས། 
ས་ེཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་བྱེད་སུའང་གནས་རྱིམ་གོང་མར་རྒྱུགས་འཕྲོད་བཀོད་སྱིག་བྱུང་བ་དང༌། སོན་གྱི་ཞབས་ཡུན་ཇྱི་ཡོད་
ཞབས་ལོའ་ིཁོངས་སུ་བརྱི་རྒྱུ་ཡང༌། ཞབས་ཡུན་སོན་མའྱི་སེབ་གསོག་གུང་སེང་རྱིས་ཁུར་མྱི་ཆོག ཟླ་དྲུག་ཚོད་ལྟ་ངེས་པར་
བརྒྱུད་དགོས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེགས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
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དནོ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་བདུན་པ། གསར་འཇུག་མདེ། ལས་བྱདེ་གནས་སར་དང་། བཀདོ་སྱིག འཕ་ོལནེ། 
ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང༌།ཤཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་ཀྱི་ས་མྱིག 
གཏན་འབེབས་ལྟར་གྱི་དགོས་མཁོའ་ིལས་བྱེད་བཀོད་སྱིག་དང་། འཕ་ོལེན་མ་གནང་གོང་ཁུངས་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་དགོས་རྒྱུ། 
ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབུས་སའྱི་ལས་བྱེད་ནང་ཁུལ་གནས་ས་ོདགོས་རྱིགས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བྱ་རྒྱུ། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་
བྱ། དགག་བྱ་མདེ་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
དནོ་ཚན་ཤ༢༠ཤཔ།ཤལས་བྱདེ་པར་ཉསེ་ཆད། 
འགན་འཛིན་སེ་ཚན་དང༌། ལས་བྱའྱི་སེ་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་བྱེད་སུ་ཞྱིག་ལ་ཉེས་སོན་ར་འཕྲོད་བྱུང་སྟེ་གནས་སར་བཀག་
བསྱིལ་ལམ། གནས་རྱིམ་ཕབ་པ།ཤབགསེ་ཡལོ་ས་བསྣུར། ར་དགངོས་སདོ་པ། གནས་དབྱུང་གཏངོ་བ་བཅས་གང་རུང་གྱི་འཆར་
གཞྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕུལ་རྱིགས་ལ་ལས་བྱེད་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱིས་རགོ་ཞྱིབ་ཀྱིས་འསོ་འཚམས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏངོ་རྒྱུ་
དང་།ཤའོས་འཚམས་མྱིན་རྱིགས་འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་སོག་དང༌། འདྱི་བརད་བྱ་དགོས་རྱིགས་མཐྱིལ་ཕྱིན་བྱེད་དགོས། བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། 
དགག་བྱ་མདེ་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 གོང་གྱི་ཟུར་བརོད་ད་ེརང་སོར་གནས་བསད་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ གོང་བས་ོགཞག་བྱས་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསོས་ལས་བྱདེ་རྣམས་སྱིག་གལ་ས་ེཚན་སྱིའྱི་ཁངོས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། 
ཐད་བསོས་ལས་བྱདེ་ད་ེདག་གྱི་ཞབས་ལ་ོསནོ་མའྱི་བས་ོཚསེ་ནས་དུས་མཚམས་འཛནི་རྒྱུ། ཟརེ་བ་ད།ེ 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ཁྱིམསབཟའོ་ིལས་རྱིམ་གྱི་ནང་གསསེ་ཀ་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ལས་
རྱིམ་ཁ་པའྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
 
 

བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་ད་ེཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུ་རདེ། ཚིག་བརདོ་རྙྱིང་པ་ཞུ་མ་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསསེ་
ཕྱིར་བསྡུ་ཁག་ད་ེཚོ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། 
དགག་བྱ་མདེ་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 དནོ་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་དང་པ་ོད་ེཕྱིར་བསྡུ་རདེ། དནོ་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དའེྱི་ཨང་གངས་ད་ེདང་པ་ོ
རང་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས་གཞན་པའྱི་ཚགི་བརདོ་ཚང་མ་རང་འཇགས་རདེ། དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེདང་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ། 
ནང་གསེས་དང་པ་ོད་ེད་ག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་དྲུག་པ་ལྔ་པ་ཆགས་པ་རེད། དོན་ཚན་ལྔ་པ་སྱི་ཁབ་དྲུང་
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ཆེའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པ་དེའྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་དོན་ཚན་ད་ེཚོར་འགྱུར་བ་བཏང་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ཚིག་བརོད་ཆ་ཚང་
རང་འཇགས་ཡྱིན། དནོ་ཚན་གསུམ་པ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་གནང་རྒྱུ། དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དེའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དེའྱི་ནང་ལ་གཉྱིས་པ་
སྣོན་དགོས་རྒྱུ། ནང་གསེས་ཀྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ད་ེགསུམ་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
དནོ་ཚན་བདུན་པ།ཤཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆ་ེབས་ོགཞག 
ཚིག་བརོད་གསར་པ་ཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུ་རེད། འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེགས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། 
དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ།ཤཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་གཞན་བས་ོགཞག 
ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས ཚགི་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་ལ་ཕྱིར་བསྡུ་འཁདོ་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་
པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། དགག་
བྱ་མདེ་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དནོ་ཚན་དགུ་པ།ཤལས་བྱདེ་ཐད་བསའོ་ིའདམེས་སྒྲུག་ཚགོས་ཆུང༌། 
ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ་ཞུ་མ་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཚགི་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་ལ་ཕྱིར་བསྡུ་འཁདོ་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་
པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། དགག་
བྱ་མདེ་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 ཟུར་བརོད་ཀྱི་ནང་དུ། གཤམ་གྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ་ད་ེདྲུག་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། བསར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རེན་ད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁ་པ་ད་ེཚར་བ་ཡྱིན། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ག་པ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ལས་རྱིམ་ག་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཚིག་བརོད་གསར་པ། 
གཟེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ། ལས་བྱེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱིས་བས་ོགཞག་
གནང་བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྱདེ་དང་། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ཤ༡ཤགོང་གྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་བས་ོགཞག་གནང་བའྱི་ཐད་བསོས་ལས་བྱེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༩ གོང་བས་ོགཞག་བྱས་
པའྱི་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་བཅས་གང་རུང་ཡྱིན་པ། འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་རྱིམ་ནང་གསེས་ང་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་
གཞྱི། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་མེད། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། དམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག་ད་ེརང་འཇགས་རེད། དམྱིགས་བསལ་
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དགསོ་གལ་བྱུང་ཚ་ེབཀའ་ཤག་ནས་ལས་བྱདེ་ས་མྱིག་ར་འབརོ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་བྱདེ་མྱི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལ་ོ
དུས་རྒྱས་བཅད་ཐོག་བཀའ་ཤག་སབས་ས་ོསོའ་ིལས་ཡུན་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་ཐད་བས་ོཆོག་རྒྱུ། ལས་བྱེད་ད་ེརྱིགས་བཀའ་
ཤག་སབས་ས་ོསོའ་ིལས་ཡུན་འཁྱུར་རསེ་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་འཇགོ་དགོས། ད་ེདག་གྱི་ལས་འགན་དང་། གནས་
རྱིམ། ཕོགས་ཐོབ། ཁ་ེཕན་གཞན་བཅས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། ཕག་རང་མཁན་ད་ེཚོས་ཕག་བརང་གནང་རོགས་གནང་། ད་གྱིན་
མཐངོ་མ་སངོ། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐགོ་ལ་འཛིན་སོང་
ནས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུར། དངུལ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་དེས་ལས་བྱེད་བས་ོགཞག་གནང་སྟངས་དང། ལས་བྱེད་
ཀྱི་ས་མྱིག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་མེད་པ་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་མ་དངུལ་ལ་བསྱི་ཚགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
བཤད་གནང་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་མར་བཀགས་པ་མ་ཟད། གསལ་བཤད་ཀང་ཚང་མ་ཉན་པ་ཡྱིན། 
འོན་ཀང་བསམ་བ་ོཕོགས་གང་དུ་བཏང་ཡང་གང་ལྟར་འདྱིས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མྱིག་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
འཛིན་སོང་གྱི་མ་དངུལ་ལ་བསྱི་ཚགས་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ལས་བྱེད་མྱི་ ༡༨ བསོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
བརྒྱ་ཆ་ ༣ བསོ་གཞག་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། འདྱི་ཚོ་གཞུང་གྱི་དངུལ་ལ་བསྱི་ཚགས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་སུ་
བསསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱདེ་ཚ་ོལ་མ་འོངས་པར་མདུན་ལམ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་མཐངོ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ལས་བྱདེ་གང་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལས་ཡུན་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ། ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་ལ་བས་ོགཞག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་གསུམ་
ནང་ཚུད་ལ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་ཡོད་ཅེས་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཚིག་
ནང་བལྟས་པ་དང་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག ཕགོས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་རདེ། 
 གཉྱིས་ཐད་ནས། འཛིན་སོང་གྱི་ད་ལྟ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་ལས་བྱེད་ཅྱིག་བས་ོགཞག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་ལྔའྱི་རེས་སུ་ཁ་ོ
རང་གྱི་ལས་གནས་ད་ེམཚམས་འཇོག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གསར་པ་བསེབས་ཡོང་
དུས། དེས་ཁ་ོརང་དགོས་མཁོར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ལོ་ལྔ་གནང་། ལོ་
བཅུ་གནང། ད་ེནས་བཅོ་ལྔ་དང་ཉྱི་ཤུ་བྱས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁོ་རང་ལོ་ན་ལ་དཔག་པའྱི་བགེས་ཡོལ་དུ་
ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟ་ས་གང་ཡང་མེད་པ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁ་ོརང་ཕེབས་འག་ོདུས་རྒྱབ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་
ཀྱི་ཡོད་དུས། ལས་བྱེད་ད་ེལ་མ་འོངས་པར་མདུན་ལམ་ལ་ཕན་རྒྱུ་ལས་གནོད་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞུས་ན། གལ་
སྱིད་ལས་བྱེད་ཅྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་དངོས་སུ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁ་ོརང་ལ་བགེས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་རེད། 
གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་མདུན་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ལས་བྱེད་ཅྱིག་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཕན་པ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ས་གནས་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་མེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་མྱིག་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ངས་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་རྱིམ། ཕོགས་ཐོབ། ཁེ་ཕན་གཞན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་གཅྱིག་བས་ོགཞག་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། ས་མྱིག་ཅྱིག་ལ་བས་ོགཞག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་དང་ད་ེཚ་ོགཏན་འབེབས་གནང་དགོས་དུས། ས་མྱིག་ད་ེརང་
བཞྱིན་གྱིས་དགག་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་མྱིག་ལ་དགག་གྱི་ཡོད་པ་ས་ོསོས་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང། བཀའ་འདྱི་
གནང་དོན་ལ་མ་འོངས་པར་མྱིང་ཤས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་གསུང་དུས། མྱིང་ཤས་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རེད། མྱིང་ཤས་དེ་
འཁུར་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་ོས་ོཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་མྱིང་ཤས་སུ་ཆགས་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིའགན་
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