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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་གཉིས་པའི་

༡༌༌༌༢༨

ཐོག་བགྲོ་གྱེང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ།( ༡ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།) ( ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ་མྱེད། ༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བཅར་དུ་ཕྱེབས། )

༢

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

ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་བགྲོ་གྱེང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ།( ༣༢ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩

༢༩༌༌༌༣༤

ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།)

༣

བོད་མིའ ི་སིག ་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱེད་ལས་དོན ་གཟྱེང ས་ཐོན ་རྣམ་པར་གཟྱེངས་རྟགས་འབུལ་

ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་བགྲོ་གྱེང་། ཡིག་ཆ་

༣༤༌༌༌༣༦

ཨང་ ༢༧ པ།
༤

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འཕོད་བསྱེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་

༣༧༌༌༌༥༣

༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ།
༥

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཕོད་བསྱེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧

༥༤༌༌༌༥༦

ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༡༡༥ ཡོད་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་
འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ།
༦

གཞུང་འབྱེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ།

༥༦༌༌༌༥༦

༧

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས ་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༣༡ བར་བོད ་མིའ ི་སིག ་

༥༧༌༌༌༦༤

འཛུགས་འཕོད་བསྱེན་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་བཅས་ཀི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་དི་བ་ ༡༢ ཕྱེབས་པར་གསལ་བཤད།
༨

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས ་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༣༡ བར་གི་བོད་མིའ ི་སིག ་
འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཁྱོན་

༦༤༌༌༌༧༦

ཤོག་གྲངས་ ༢༩༩ ཡོད་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཆབ་སིད་སྱེ་ཚན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་
དི་བར་ལན་འདྱེབས།( ༦༤ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།)
༩

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་

ཀི་བགྲོ་གྱེང་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདྱེབས་གསལ་བཤད།( ༡༠༣ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧
ཉིན་གི་ཐུན་ལྔ་པ།)

༧༧༌༌༌༡༢༧

༡༠

འཕོད་བསྱེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་ཀི་བགྲོ་གྱེང་དང་

༡༢༧༌༌༌༡༦༨

བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདྱེབས་གསལ་བཤད། ( ༡༣༣ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གི་ཐུན་དང་
པོ།) ( ༡༦༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།)

༡༡

མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༨ པའི་ལས་བསོམས་དང་སན་ཐོ་སན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་ ༡༦༩༌༌༌༡༧༧
བགྲོ་གྱེང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ།

༡༢

གཞུང་འབྱེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ།

༡༧༨༌༌༌༡༧༩

༡༣

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྱེང་།

༡༧༩༌༌༌༡༨༥

༡༤

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

༡༨༥༌༌༌༡༨༨

ཁིམ ས་འཆར། བརོད ་པ་གསུམ་པའི་ཐོག ་གཏན་འབྱེབ ས། ཡིག ་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ།( ༡༨༥ ཕི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།)

༡༥

མཚུངས་མྱེད་ཚོགས་དྲུང་ལགས་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན།

༡༨༨༌༌༌༡༨༨

༡༦

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད།

༡༨༩༌༌༌༡༩༥

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

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

སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ། དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་བརྒྱད་པ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་

རྱིམ་དང་པོ། ཀ༽ ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། (ཕྱི་
ཚེས་ ༢༢ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ལ་ཡོད། དེ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།) བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་བཙུགས་ཙམ་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ག་ཚོད་
བཞེས་མྱིན་དེ་རེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁྱིམས་
འཆར་གྱི་ནང་ལ་ནང་གསེས ་དོན་ཚན་གཉྱིས ་ཡོད་པ་རེད། ནང་གསེས ་དང་པོ་དེའྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག ་པའྱི་ནང་གསེས ་

གཉྱིས་པའྱི་སྐོར་གྱི་ལས་བེད་པའྱི་ས་མྱིག་སྐོར་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་

གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བེད་དེ་སྔ་དང་མ་འད་བའྱི་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་བེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་
བའྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁུར་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ལ་ལས་བེད་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་

དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བར་ལ་ཕར་ཚུར་ཡྱི་གེ་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ནས་ད་ལྟ་གང་ཡང་མེད། དེ་བཞྱིན་དུ་
དེའྱི་སྐོར་ལ་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དབར་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། ས་མྱིག་ཚང་མ་གཏན་

འབེབས་བས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཁ་སང་ཁྱིམ ས་འཆར་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས ་ལ་ཆེས ་
མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་འདུག དེའྱི་ངོས་བཤུས་དེ་
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཡང་འབོར་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁོ་ཚོས་དེ་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ཏེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་

ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ སེ་ཚན་དང་པོ། དོན་ཚན་ ༡༡ ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་སྔ་འཕོས་རྱིང་གང་སངས་གཏོང་རོགས་
གནང་། འདྱིའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཡང་འབོར་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཡང་
འབོར་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཕན་ཚུན་དོགས་པ་

མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད། དེ་རྱིང་ཆེད་མངགས་ནང་གསེས་དང་པོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གང་སངས་གཏོང་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

1

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

རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ནང་དོན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ནང་དོན་གཉྱིས་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་བརོད་
པ་གཉྱིས ་པ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།
ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་པ་རེད། དེ་མཚུངས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་

བཀའ་མོལ་བྱུང་ཞྱིང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་འདྱི་གང་སངས་གཏོང་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ། ཕག་རོང་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད། གནད་དོན་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཕག་བརངས་ཡོད་ན། བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་
འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་གསེས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཁུངས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཚོགས་ཆུང་རེ་བཙུགས་ཏེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བེད་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང་།

ཕྱིར་བསྡུ། བརེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་བ་རྒྱུ། འོན་ཀང་། ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་
ས་མྱིག་ཐད་ཀར་བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བ་དེ་
གང་སངས་བཏང་བ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལག་པ་ཞྱིག་བརངས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་ཡང་། ད་ལྟ་ཞུ་
ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ནང་དོན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལོ་གཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་སུ་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་དེ་ངེས་པར་
དུ་འཛུགས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤ
ཤ ེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

རྩ་བའྱི་ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་སེ། དེ་
རྱིང་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་བར་འགོ་གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྐབས་རེ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསལ་བཤད་ཀྱི་
གོ་སྐབས་འད་བོ་ཆགས་གབས་བེད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་རྱིམ་གསུང་སའྱི་གོ་སྐབས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས།

བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། དེ་རྱིང་གྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་བཅུ་བདུན་པ། ནང་གསེས་གསུམ་པ་ཞབས་གཡར་

དང་ཆོས་དོན་བསྐོ་གཞག བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་སྒང་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་བགོ་གེང་གཉྱིས་པའྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་བཞྱིན་
ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་རོང་མཁན་དག་གྱིས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཕག་བརངས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སྐྱྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་ནང་གསེས་ ༣ པ། ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག ཆུ་ཚོད་མང་པོ་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གོ་བདེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དང་པོ་ཆོད་གན་ལས་བེད་གནས་སོར་
གཏོང་ཡ་དེ་འགྱིག་མྱིན་སྐོར་ལ་ཐེ་ཚོམས་ཡོད། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་འོན་ཀང་ཟེར་བ་ནས་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་

ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞྱིག ་གོང་གསལ་དུས་ཡུན་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཞེས ་པ་དེ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལྗགས་ཀོག ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་བོས། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རེ་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་དགོས་པ་
དང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དེ་རྱིང་འོན་ཀང་ཞེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

བཅུག སང་ཉྱིན་ཡང་འོན་ཀང་ཞེས་ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བཅུག དེ་ནས་ཡང་འོན་ཀང་ཞེས་གཅྱིག་བཅུགས་
པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཧ་ཅང་ནས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བ། དེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་དགོངས་བཞེས་
མེད་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སབས། དགག་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་
འདུག་སེ། ངས་དེ་རྱིང་དགག་བ་བེད་དགོས་དོན་ནྱི་གནད་འགག་འདྱི་ཚོ་མཐོང་ནས་དགག་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་སྒང་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ཐོག་མར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དགག་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་
ཀྱི་ཞྱིང་པའྱི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན། དྲུང་ཆེ་རྒན་པོ་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་མང་པོ་བས་ཏེ་ཉམས་

མོང་བསགས་ནས་འདྱིར་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པ་དང་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་དེ་བརྟན་པོ་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་དགོས་པ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་མ་འདངས་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བེད་ལྔ་བཅུའྱི་ས་མྱིག་ལ་ལས་

བེད་ཉྱིས་བརྒྱ་ཞྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དུ་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ངས་བསམ་ན་མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་བརྡ་ག་འད་ཞྱིག་སྤྲད་

ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། ང་འགོ་གྱི་མྱིན། ཁོ་འགོ་གྱི་མྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་
བེད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་སོ་སོའ ་ི ཕག་ལས་གནང་ས་དེར་རྩྱི་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་མེད་པ་འད་བོ་དང་། མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་བ་ཁྱད་མཚར་
ཞྱིག་འགོ་ཉེན་ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ས་

གནས་དེ་ངེས་པར་གཞུང་བསྐོས་རང་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
3

མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་དེ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་དང་བརྟན་པོ་
གནས་དགོས་པར་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་བསྐོ ས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་རེད།

དེ་ཚོས་ཉམས་མོང་བསགས་ས་དང་། ལས་ཀ་བེད་སའྱི་སྱིངས་ཆ་གཙོ་བོ་དེ་འདྱི་ཆགས་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་
གཞྱིས་འགོ་དེ་གཞུང་བསྐོས་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་
ཐོག་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤ ྱིག་གྱིས ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་རེས ་ཆོད་གན་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་པུར་མ་ཁྱབ་པར། ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་ཆོད་གན་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཆ་ཚང་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་

ཡག་པོ་འདུག སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་སྒང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་ཞུ་རང་ཞུས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་

སྔོན་བང་ཤར་ས་ཁུལ་གཟྱིགས་སྐོར་ལ་ང་དང་ངའྱི་ཕག་སེལ་ངེད་གཉྱིས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་གལ་ཆེན་པོ། ས་གནས་
རོག་ག་ཡོད་ས། ས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས། དཔེར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བསན་འཛིན་སྒང་འད་བོ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ཡུལ་མྱི་ལ་
ཤོར་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག དེ་ལ་དྭང་ཟུར་ཞྱིག་བཞག་འདུག དྭང་ཟུར་དེ་ཧ་ཅང་ནས་འཇོན་པོ་འདུག མྱི་མང་གྱིས་འདོད་པ་ཡོད་པ།

དྭང་ཟུར་དེ་ལོ་བཞྱིའྱི་ཆོད་གན་ཆ་ཚང་ཚར་ནས། ད་ལྟ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མྱི་ ག་བཞག་འདུག ང་དང་ངའྱི་
ཕག་སེལ ་གྱིས་སྐུ་ངོ་ཁྱེད་རང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་བ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐུ་ངོ་ཁྱེད་རང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིས་སོད་ས་མྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་དཔོན་པོ་རེད། བསན་འཛིན་སྒང་གྱི་ས་ཆའྱི་གནད་དོན་སྐོར་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་མཁྱེན་པའྱི་བདག་པོ་རང་རང་ཡྱིན་དུས་མ་མཁྱེ ན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཆ་དེ་ལ་ལམ་ཀ་

གཡས་ནས་ཡོང་གཡོན་ནས་ཡོང་ནས་ས་ཆ་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས། ཡུལ་མྱི་དེར་བརྔམས་ནས་ས་ཆ་དེར་ར་བ་བརྒྱབ། ས་
ཆ་དེ་ཁྱིམས་མཐུན་འད་ཞྱིག ་བཟོས ་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཆ་ཡོད་རྒྱུས་ཡོད་ཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྒང་ནས་ལག་པ་བཏང་ནས་འདུག་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག
སྐབས་དེར། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ང་ཚོ་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་

ཁང་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁུར་འོང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཆོག་གྱི་རེད་བ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་དེ་
འད་ཞྱིག་འཁུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་སྒང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཐུག་སོང་།

མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་གཏོང་དགོས་ལབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ལས་བེད་བཏང་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་
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ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཚར་སོང་། དཀའ་ངལ་དེ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ས་གནས་ཆེ་ཆུང་རབ་འབྱིང་ཐ་གསུམ་ཡོད་པ་

རེད། ས་གནས་ཆུང་བ་དེ་ཚོར་ལས་བེད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་དེ་ཚོ་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད། དཔེར་ན། བསན་འཛིན་
སྒང་ནས་ཕར་ཤྱི་ལོང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་མང་པོས་ལབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚོར་ཁ་རྩང་རང་
སྐུ་ངོ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་བརེ་བོ་ཐེབས་སོང་། ཡང་བསྐྱྐྱྲར་གཅྱིག་བསེབས་སོང་། དེ་ཡང་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་འགོ་ཡ་རེད་འདུག

ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་བཏང་འདུག དེ་ནྱི་དགོངས་ལོ་ཆུང་ཆུང་རེད་འདུག ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་དེ། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་མྱི་མང་གྱི་མགོ་ནས་ལྟ་མཁན་ཡྱིན་དུས། ཅུང་ཙམ་དགོངས་ལོ་མཐོན་པོ་ཡྱིན་ན་ཡག་རྒྱུ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ནས་དགོངས་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཏང་འདུག ནང་གྱི་ཕ་མ་ཚོས་དེ་ང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་བུ་ཕྲུག་
འད་བོ་འདུག་ཟེར་བཞྱིན་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ངས་སྱིག་གཞྱི་དེར ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག ་ལ་
གཞྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་དེ་བསྐྱར་བཅོས་མ་བཏང་ཐབས་མེད་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་མྱི་མང་གྱིས་ཚིག་དང་ཐ་སྙད་ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་།
ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ཚོ་དགོངས་ལོ་སོན། བསབ་པ་མཐར་སོན་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་
ནང་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨ་བ་འད་བོ་འདུག་ཟེར་ཡ་དེ་སྱིར་བཏང་སྱིད་ཞུ་བ་ལ་མཚན་སད་འགོ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་
འད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཐ་སྙད་དང་ཚིག་དེ་ཚོས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ང་ཚོའྱི་སྱིད་ཞུ་བའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་པ་དང་

འཛུལ་ཞུགས་བེད་པ་ལ་མཐོང་མ་བདེ་བ་ཡོང་གྱི་རེད། རྩ་བའྱི་དེ་ལོ་ཚོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་མ་རེད། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་

དང་ནུས་པའྱི་འཇོན་ཐང་སོགས་གཞོན་པ་ཡྱིན་ན་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེར་མ་འོངས་
པར་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བསད་
པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་སྐོར་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སྔོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་བེད་རྒྱུར་ང་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
དུས། བཤད་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག་སེ། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཆོད་གན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་

ཞྱིག་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། སེ་ཚན་མྱི་འད་བ་རེ་རེར་སྱིག་གཞྱི་མྱི་འད་ཁག་རེ་རེ་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དེ་འད་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མེད་པ་གསལ་བོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་གོང་དུ་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གྱི་སྐོར་བསྣམས་ཕེབས་
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པ་རེད ། དེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གང་ལྟར་གཞུང་ཞབས་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ ་བ་ཆགས་ཡོད་ན། གཞུང་ཞབས་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་འགན་ཁུར་མཁན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་བཀའ་བསྡུར་
བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་བསེབས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ག་འད་བས་ཏེ་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་
དུས་ང་ཚོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་རྱིང་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་

བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ཏེ་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད། དེའྱི་བར་ལ་དཀའ་རོག་གང་ཡང་མེད་
ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས། ང་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སེམས་ཚོར་གསར་པ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་

མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཚང་མས་གསུང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ཕྱིའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསད་

ནས་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ཀ་དེའྱི་སྒང་ལ་
བསྐྱོད་ཐུབ་པ་ལ་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་

གསུམ་དང་། དེའྱི་འོག་ལ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་ཞེས ་ཁོ་རང་ཚོ་ཟུར་དུ་འབུར་འདོན་བས་ཡོད་དུས། རང་དབང་གོ་བསྡུར་

དང་མོས ་མཐུན་མེད་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་རལ་གྱི་གནམ་གཡུག་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག ་
བསད་ཨེ་ཡོད་ན་དན་གྱི་འདུག གང་ལེགས་ཞེ་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་ཕེབས་པའྱི་མཛད་གཙོ། ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་གྱི་
ལས་དོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དེ་སུས་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

རེད། དེའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་དགོས་ཡ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་
པོ་མྱི་འདུག དེ་ལ་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བོས། སོ་སོས་སོམ་པ་ཤོར་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ། དེ་འད་ཤོར་
བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ངས་གོང་དུ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་གང་ལགས་ཞེ་ན། མ་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་

ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་སབས། འགན་ཆེན་པོ་འཁུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་གསལ་པོ་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་དངོས་སུ་དེའྱི་ནང་འཛུལ་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཡོང་དུས་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།

ངས་དམར་རེན་བས་ཏེ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་
མ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་པ་འད། དེ་ཚོས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཡར་བསྣམས་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ནས་ལས་བེད་བེ་བག་པ་

ཞྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཏང་ན་ཞེས་ལས་ཁུངས་བེ་བག་པ་ནས་ལས་ཁུངས་བེད་བག་པ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན། དེ་ལ་
བཀའ་བོན་གྱི་གདོང་ཅུང་ཙམ་འགྱུར་འགོ་གྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་རེད། ད་ལྟ་སྱིད་སྐྱོང་རེད། ཧ་ཅང་
གི་མཛད་དཀའ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁོ་རང་གཉྱིས་ལས་རོགས་རེད་པ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལམ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གོ་

མ་སོང་། ལས་བེད་བེ་བག་པ་དེ་མེད་ན་ལྷན་ཁང་ཁོ་རང་ཁག་པོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་མདོག་མདོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་མོང་

ཚོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་བསམས་སོང་། དེ་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥
ནང་ལས་ཀ་དམྱིགས་བསལ་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་ ༡༤ ནང་ཟླ་བ་ ༢ ལས་ཀ་བས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ལས་ཀ་

རྒྱུན་རྱིང་པོ་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་འདའྱི་སྐུ་ངལ་འཕད་སྱིད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྐྱོང་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་
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རེད། དེ་ལ་མཛད་དཀའ་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལས་བེད་ཉམས་མོང་བསགས་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ས་གནས་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དུས་དུས་སུ་འགེལ་བཤད་
ཅྱིག་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མ་རེད་དཱ། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རེད་

ཅེས་ངས་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ངོ་འཛིན་གཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དོན་ལ་ཡང་གནས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་རེད། དེ་ཡང་བདམས་བདམས་དཀྲུག་དཀྲུག་བས་ཏེ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བདམས་བདམས་དཀྲུག་དཀྲུག་
གནང་དུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཅུང་ཙམ་ལྷུག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་ཧ་ཅང་ནས་ལྷུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ལྷུག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད ་པ་མ་རེད ། དེ་དངོས ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག ་ལ་

དགོངས་པ་ཏན་ཏན་བཞེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ ད་གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུས་ན། ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་
སྐོར་ལ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ང་ལ་དེ་དགག་བ་མེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་ངས་ཧ་

གོ་ཡྱི་ཡོད། སྐུ་ངལ་འཕད་སངས་ངས་གོང་དུ་རོབ་ཙམ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཞུ་ཐུབ་ས་རེད། སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་དེ་ལ་ལས་བེད་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་

དགོངས་པ་བཞེས་པ་དེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་སྐྱོར་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས།
ལས་བེད་རྒན་པ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་སངས་འདྱི་རེད་ཅེ ས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་དུ་བཀའ་ཤག་ནང་ཡྱིན་

ནའང་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ནང་ནས་དབུ་བགེས་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཀྱི་གནས་སངས་གསལ་པོ་མཁྱེན་གྱི་རེད་
པ། དེ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་ལས་བེད་ཀྱི་གནད་དོན་གནས་སར་དང་གནས་འཕར་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་
བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཁྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་

མེད་པའྱི་སྒང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕག་རོང་མཁན་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་ཁག་རྱིམ་
པའྱི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལས་བེད་ས་གནས་ལ་བསྐོ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཚར་སོང་བསམ ས་
སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཚར་བའྱི་ནང་ནས་གསུངས་ཟྱིན་པ་དང་གསུང་རྒྱུ་བཅས་བསོམ ས་པའྱི་བཅུ་ཡོད།
དེ་ལས་མར་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། འདྱི་ཁོ་རང་གྱི་སྒང་ལ་ཉྱིན་གང་ལ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚུད་ཚར་བ་རེད། འགོ་
དང་མྱི་འགོ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རེད། ཡྱིན་ནའང་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་དཀའ་ངལ་དང་དོགས་པ་སོགས་
ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་ཕུལ་བའྱི་ཁུལ་རེད། ག་ཚོད་དོགས་པ་སེལ་ཐུབ་ཡོད་མེད་དེ་གནས་སངས་ཁ་ཁ་རེད་དེ།

ད་ལྟ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་ཚིག་གྱི་བཟོ་བཅོས་ག་རེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ། དེ་བཞྱིན་དུ་གསུམ་པ། བཞྱི་བའྱི་

ངོས་ནས་ཆོད་གན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
དགོངས་འཆར་རེད། དེ་ལ་གུས་བརྩྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་བསྡུར་
རྱིམ་པར་གནང་ནས་ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཕུལ་བ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཕུལ་ནས་ཚུད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་བདག་

པོ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་དུས། བཟོ་བཅོས་ཕུལ་སའྱི་ལམ་ཀ་ཡོད་པ་རེད།
དེ་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་ཡོད་ན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ། དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་
ཅུང་ཙམ་སབས་བདེ་པོ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ལ་བཟོ་བཅོས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཆོད་གན་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་དགོས་པ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བསམ་འཆར་

འདོན་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། ང་ཚོར་དགོས་པ་དེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་

གནས་སྐབས་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ལ་ལྟོས་ཏེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། གོང་
དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པ། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་རག་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཆོད་གན་གྱི་
སྱིག་གཞྱིས་ཚང་མ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་འཆར་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལས་ལྷག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕུགས་

རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ི འབེལ་བ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ སྐབས་ཚང་མ་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་། ཆོད་གན་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་སོགས་མང་པོ་བས་ཏེ་མཐར་འདྱིར་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། དེ་
ཚོ་ཚང་མ་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པ་མ་རེད། སྐབས་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱིས་རེན་བས་ཏེ་དེ་རྱིང་འདྱི་འད་

ཞྱིག་འབུལ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱི་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་དེ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་ཞུ་བ་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། སྱི་ཞུ་བ་དེ་ཚོས་ལས་དོན་སྒྲུབ་
བཞྱིན་ཡོད་པ། སྱི་ཞུ་བ་ཚང་མ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འདེམ ས་སངས། ཆ་རེན་ཚང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། དེ་སྔ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་ལ་ཕག་ལས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་

གནང་མོང་མཁན། དེ་འདའྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། སྐབས་སྐབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཏང་
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བའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སྱིད་པ་རེད། དོ་བདག་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་
འཕད་སྱིད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དེའྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོས་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ས་
གནས་སུ་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་དང་། གཞུང་ཞབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་བར་ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་དང་བཅུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་

ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཅུ་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་ལོ་བཞྱིའྱི་རེས་ལ་གཅྱིག་གཅྱིག་སར་
དགོས་མྱིན་དེ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་རྱིང་དྲུག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་སང་

དྲུག་ཡར་ཚབ་ཏུ་བསྐོས་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཆོད་གན་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། མྱི་
དེ་ཆོད་གན་བསྐོས་ཚར་རེས། མྱི་དེ་གནས་སོར་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་ཁ་སང་ནང་སྱིད་ལས་བསོམས་

སྐབས་སུ་འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ཕད་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དེ་རྱིང་འདྱིར་
ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཆོད་གན་བསྐོས་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ཕར་ཚུར་གནས་སོར་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དེ། གནས་སོར་གཏོང་ཆོག་རེད་ཅེས་

གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ག་རེ་རྱིག་པ་བསྱིམས་ནས་
བཏང་པ་རེད་ཅེ་ན། དེ་འད་བའྱི་གང་ཟག་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་ནས་

གཅྱིག་ལ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་འགོ་ཞེས་བསམ་བོ་བཏང་པ་རེད། དེ་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བ་དང་མ་འགལ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་དང་མ་བྱུང་སྐོར་རེད། ལས་བེད་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ད་ལྟ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་གཞུང་ཞབས་མ་ཡྱིན་པར་ཆོད་གན་བསྐོས། ལོ་གཉྱིས་ཚང།

ལོ་བཞྱིའྱི་རེས་ལ་བསྐྱར་བསྐོས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་
དུས། ཕྱིན་ཆད་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕད་པའྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་བཟོས་པ་རེད། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རལ་གྱི་གནམ་གཡུག་མ་རེད་དེ།
གང་ཟག་དེ་ལོ་གཉྱིས་གཉྱིས་ལོ་བཞྱི་ཚང་རེས། གང་ཟག་དེ་ག་རང་ས་གནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཆོ ད་གན་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་

ཡང་མྱི་ཆོག་པ་གསལ་བོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡག་པོ་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆོད་གན་ལོ་གཉྱིས་གཉྱིས་བཞྱི་ལོ་
དྲུག་གྱི་རེས་ལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བསྐྱར་བསྐོ་མེད་པ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གསལ་བོ་ཡྱིན། གནས་སངས་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་

གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུ་མེད་མཁན། དཔེར་ན། སྱིག་འཛུགས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་རེད། ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། རྩ་བའྱི་གལ་མྱི་འདུག་སེ། ཁ་སང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡྱི་གེ་འབོར་མ་ཐག་
རང་ཉྱིད་དང་བཀའ་དྲུང་ཆེད་མངགས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་ནས་ནང་དོན་ཚང་མ་བཀའ་བསྡུར་གནང་

ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་གང་སེང་བཏང་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གང་སེང་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་
པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དབར། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་

བཀའ་ཤག་དབར། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་དབར་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་
ངས་གང་ཞུས་པ་དེ་མ་སྦས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་བའྱི་དཀའ་ངལ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད། ལོ་དྲུག་སར་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་

མེད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། བདེན་པ་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད། རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་དག་གྱི་གནས་བབ་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཀའ་ཤག་
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ལ་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ཙམ་མ་ཟད། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕཔ་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་

ལས་འགན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སངས་འཛིན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཚིག་དང་དོན་དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་
སྒང་ལ་ཕྱིན་ནས་མཐར་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མས་དེ་སྐོར་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

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

ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། སྱི་འཐུས་ཚོ་བདག་པོ་རེད་གསུངས་སོང་། ཐ་སྙད་དེ་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསད་མ་སོང་བསམས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་གཞུང་འབེལ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བསྣམས་ནའང་གཞུང་འབེལ་རེད།

སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་བསྣམས་ནའང་གཞུང་འབེལ་རེད། སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱིས་བསྣམས་པ་དེ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ནའང་
གཞུང་འབེལ་རེད། འགན་དབང་དེ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། བདག་པོ་ཟེར་དུས་ཕྱི་རྣམ་པ་འད་བོ་ཁྱད་

མཚར་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་འགན་དབང་ཡོད་པ་རེད། འགན་
དབང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིར་དགོངས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མའྱི་བསོམས་དེ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དགག་བ་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་གཙོས་གལ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

རེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚིག་དང་དག་ཆ་བཟོ་བཅོས་གནང་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚིག་དང་དོན་དག་ནོར་བཅོས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལས་རྱིམ་འགྱིག་
གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་ཚིག་དང་དག་ཆ། དོགས་འདྱི་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཁྱིམས་འཆར་
བསྣམས་ཡོང་མཁན་ཡྱིན་དུས། ཕག་བརངས་པ་ཡྱིན་དུས་གསལ་བཤད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་
གྲུབ་ཚར་བ་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་བགོ་གེང་ཁོ་རང་སྒང་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་
ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་གཉྱིས ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚིག ་ལ་བཟོ་བཅོས ་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། བརོད་པ་དང་པོའ ་ི

སྐབས་སུ་དོགས་འདྱི་བེད་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་རེད། ཚིག་དེ་འགྱིག་གྱི་རེད་མ་རེད། ཚིག་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ལན་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་རེད། དེའྱི་མཇུག་ལ་ཚིག་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གཙོ་བོ་དེ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གསུངས་སོང་དན་
སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས། བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག འགེལ་བཤད་སྐྱོན་སངས་དང་གོ་བ་ལེན་སངས་ཐོག ་ནས་མར་ཕེབས་ཀྱི་འདུག གཞྱི་རྩའྱི་
བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིས་བཀའ་བོན་གྱི་ཚབ་བས་ཏེ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ད་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་རྒྱུ་མྱིན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ ་ི
སྐབས་སུ་དག་ཆ་དོགས་འདྱི་ཚང་མ་ཕེབས་ཟྱིན་པ་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གསུང་གྱི་
ཡོད་ན་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིག་ནོར་དག་ནོར་དེ་ཚོ་བརོད་པ་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་བཟོ ས་ཟྱིན་ནས། བརོད་པ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་

གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་སར་དོགས་འདྱི་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་
རྒྱུ་མེད། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་མར་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་བཞེས ་ཀྱི་མྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ལས་རྱིམ ་རྣམ་གཞག་བཞེས ་དགོས ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་རྱིམ ་རྣམ་
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གཞག་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གནང་། དེ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་བཞེས་ཀྱི་མྱིན་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཞེས་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་པ་དེ་ཚོགས་གཙོ འྱི་ཐག་གཅོད་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་ཆོག་པའྱི་ཆ་རེན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོགས་གཙོས་བཞེས་རྒྱུ་མྱིན་བསམ་ན།
ཚོགས་གཙོ་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ཚོགས་འདུའྱི་ལས་རྱིམ ་འགོ་འཇུག་རྒྱུ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན ་ནས་བཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་

ཡོད། དེ་མྱིན་འགའ་ཤས་ལ་ཡོད་པ་དང་། འགའ་ཤས་ལ་མེད་པ། ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཉྱིས་པ་
གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གནང་ན་ཚང་མ་ལ་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འགའ་ཤས་གཏང་ཆོག་པ་དང་འགའ་

ཤས་གཏང་མྱི་ཆོག་པ་དེ། ཚོགས་གཙོས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དེ་དང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་འདུ་མར་ཚན་ལྡན་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སྐྱེལ་གྱིས་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕུལ་ཡོང་དུས་དགོས་དབང་གྱིས་ཕུལ་བ་རེད། ད་གང་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་བགོ་གེང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧༣ ནང་གསེས་ ༥ ནང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བསམ་འཆར་ཐོག་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གང་
གནང་ལ་ཆ་འཇོག་བ་རྒྱུ་ལས་བགོ་གེང་མྱི་ཆོག་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་ཁ་

ཤས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མ་ཆོག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོགས་གཙོ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་
ངས་ཁྱིམས་དང་འགལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

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

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།
བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུ་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་བསྐྱར་ཟློས་མེད། ཆོད་གན་ཞེས་པ་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ལོ་དྲུག་

ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་མེད་གསུངས་པ་དེ། དྲུག་གྱི་རེས་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་
བ་འདྱི་སེབ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་སར་ཡང་བསྐོ་རྒྱུ་མེད་དུས། མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་

ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། སོ་སོ་
འད་བོ་ཡྱིན་ན་༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མར་རྩྱིས་སྤྲོད་གནང་པ་ནས།

དུས་རྟག་ཏུ་མེད་ཐབས་མེད་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་
ས་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉུང་མཐའ་ལ་ལོ་གསུམ་འཇོག་རོགས་གནང་ཞེས་པ་དེ་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་རེད། ལོ་གཅྱིག་

གཅྱིག་ལ་འཕོ་འགོ་གྱི་འདུག ལས་འཆར་བསྱིགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་མཇུག་སྐྱོང་མཁན་མྱི་དེ་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་ལོ་གསུམ་འཇོག་རོགས་གནང་ཞེས་ས་གནས་ག་བར་སོང་ནའང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས།
རྩ་བའྱི་དུས་བཀག་བཟོ་དགོས་པ་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ངས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གོང་དུ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་
གནང་དུས། བཀའ་འདྱི་ཞུས་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རུ་སོང་བ་ཡྱིན།

དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་གནང་ཡོད། སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ་རང་བསྐོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་མ་རེད། སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་བཀའ་བོན་ཁྱི་བ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་

བེད་ཚོ་ལ་འགེངས་ཤོག་ཅྱིག་བཀྲམ་གནང་སོང་། ཁྱེད་རང་ཚོ་ས་གནས་ག་བ་ག་བར་འགོ་འདོད་ཡོད། རྱིམ་པ་གསུམ་བས་ཏེ་
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མར་ཕྱིས་ཤོག་ཅེས་བཏང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་དྷ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་འདོད་ཡོད་པ་ལ་ས་ཕོགས་ལ་སྐྱོད་མཁན་ཧ་ཅང་
དཀོན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ་ཟེར་དུས་ས་གནས་ཡག་སྡུག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་དང་
པོ་ཡར་འཛུལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་ཆོད་སེམས་དེ་ཡོད་ནས་ཚང་མ་འཛུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོར་
དེའྱི་ཐོག་ནས་མར་རྱིས་མེད་ཅྱིག་བཀྲམ་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ག་བ་ག་བར་འགོ་གྱི་ཡྱིན། དང་པོ་མེད་ན་གཉྱིས་པ། གཉྱིས་པ་མེད་

ན་གསུམ་པ་ཕྱིས་ཤོག་ལབ་དུས། དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད་བ། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཞུ་
ལས་བེད་པ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་མྱིན་གསུང་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ལས་བེད་དེ་ཚོ་ཕྲུག་གུའྱི་བཟོ་ལྟ་འད་བོ་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་མཚམས་སུ་ང་ཚོ་རྒས་
འཁོགས་ལོ་ ༤༥ དེ་འད་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་འཛིན་རྒྱུ་མང་དགས་སོང་དེའྱི་ས་མྱིག་དེ་གཞོན་སྐྱེས་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་མཚམས་སུ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་འཇོན་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒན་པའྱི་གཞུག་དེ་
གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་མཐུད་དགོས་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་དུས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ལོ་ཚད་
ཏག་ཏག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་དགོས་པ་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གེང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བགོ་གེང་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཅན་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བེད་ཡར་བསྐོས་པ་དང་

གསར་བ་ཞྱིག་མར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། སྙྱིང་རེ་དངོས་གནས་ཚོད་མྱི་ཐྱིག་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་

རེད། ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རེད། སོ་སོར་དཔེ་བངས་ཏེ་གཞན་ལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་རེད་བ། དེ་ཡྱིན་དུས། ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་ལས་
བེད་ཚོ་སྔོན་ལ་བཏང་། དེའྱི་འོག་ལ་དྲུང་ཡྱིག་ལ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་བཏང་ན། ད་ངས་དབྱིན་ཡྱིག་ཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པར་

ཞུ། shadow learning ཞེས ་པ་ཞྱིག ་འདུག་ག ཨྱིན ་ཇྱིའ ྱི་ནང་ལ་ shadow parliamentary learning དངོས ་
གནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཆབ་སྱིད་གསོ་སྐྱོང་བེད་མཁན་གྱི ས་དེང་རབས་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོ་

གསོ་སྐྱོང་བེད་རྒྱུ་འདུག་བ། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ན་གཞོན་ཚོ་ཡར་འགོ་བ་ལ་ཉམས་མོང་བསགས་ས་ཡོད་པ། ག་འད་ཞྱིག་བེད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་སའྱི་གཞྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་རྱིང་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཆོད་གན་དེ་འད་བསྣམས་མ་ཕེབས་པ་བས་ཏེ། སྱི་ཡོངས་ལ་ཐུགས་

ཕན་སོས་པ་ཞྱིག དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་འདྱི་ལ་བཀའ་བོན་ཚོ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཡོད་རེད། དྲུང་ཆེ་
སོགས་ཡོད་རེད། ཚང་མ་འདྱི་ལ Gasetted officer ལབ་དུས། ཚང་མ་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་བསྐོངས་ནས་བསད་པ་མ་ཡྱིན་
པར། ས་གནས་ལ་ཕར་བཀྲམ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་པ་

ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐུ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་འད་བོ་ཞྱིག་འདུག ངས་ཁ་སངང་ཆོད་གན་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། ཆོད་གན་གྱི་
ལས་བེད་ཅྱིག་ག་བར་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ག་རང་མ་གཏོགས། གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག གལ་སྱིད་གནས་

སོས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོད་གན་གསར་པ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཏེ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་
གསལ་བོ་ཆགས་སོང་། དེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག མཚམས་མཚམས་དེ་འད་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་
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ནའང་། ང་རང་ཚོ་ཁྱིམས་དེ་གཙིགས་ཆེར་གཟུང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཟག་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ལ་

ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ཁྱིམས་མར་བཞག་སེ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ནས་ཕེ བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཡང་དགོངས་སེལ་
ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་གནས་བབ་ག་རེའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། འདྱི་ལ་དགག་པ་ཞུ་
རྒྱུ་ལས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དེ་ཞུ་ཆོག་པར་བོས།
སྱིར་བཏང་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་ཚོ་བསྐོ་གཞག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་སེ་བསྐོ་གཞག་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

དཔེ་བཞག་ན་ཕར་ཕོགས་ལ་དམའ་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དགོས་པའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཟད་ང་ཚོ་སྱི་ཞུ་བ་ལས་
བེད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་ནྱི་ཧ་ཅང་ནས་ཡག་པོ་གནང་འདུག ས་གནས་ཁག་ལ་ག་རེ་

བས་ཏེ་འགོ་གྱི་མེད་ན་བསམས་ནས་སོ་སོའ ་ི སེམས་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ཡག་ཤོས་ལྷོ་
ཕོགས་ལ་ག་རེ་བས་ཏེ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམས་ནས་དོགས་པ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། མྱི་སྡུག་ཆགས་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་
སྡུག་ཆགས་ཡྱིན་ན། ག་རེ་བས་ཏེ་འགོ་གྱི་མེད་ན་བསམས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་དེ་
མཐོ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ ་ི སེམས་སུ་དེ་འདའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཆོད་གན་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་བེད་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བ་སངས་ག་འད་བས་ཏེ་བསྐོ་བཞྱིན་ཡོད་ན། ཤེས ་ཚད་

སོགས་ག་འད་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོ་བུད་མེད་ཉྱིན་མོའ ་ི ཐོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བུད་མེད་གཞྱིས་འགོ་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་ཆོག་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་།

སྔོན་མ་ང་ཚོ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་ཡང་དེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་

ཚོར་ཁ་པར་སེབ་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བུད་མེད་ལ་གོ་སྐབས་འདྱི་འད་མང་པོ་གནང་གྱི་འདུག ཁྱེད་ཚོ་ག་རེ་བས་
ཏེ་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་འདོན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་གོ་བ་ལ། བུད་མེད་

གཞྱིས་འགོ་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རེན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དགོས་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་སོང་། དཔེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་སོང་རམས་
འབམས་པ་ཐོན་ཟྱིན་པ་ཞྱིག ས་གནས་རྒྱུན་ལས་གནང་མོང་མཁན་ཞྱིག གཞུང་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་པ། དེ་
འདའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་དགོས་པ་ངས་གོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གོ་ནོར་ཐེབས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱེད་ཚོར་དགོངས་

བཞེས་གནང་ནའང་། ཁྱེད་ཚོས་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་ཚོགས་གཏམ་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་
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དུས། ངས་གོ་བ་བཞྱིན་ཆ་རེན་དེ་ཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་
ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་
ནང་གསེས་ ༣ ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བསྣམས་

ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡར་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་དགག་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྩ་བའྱི་འགོ་འཛིན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ས་གནས་ནང་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སོ་སོས ་གལ་ཆེན་པོ་བརྩྱི་བཞྱིན་པ་དེ་ས་གནས ་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོག ས་འདུ་དང་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། ས་གནས་མཉམ་འབེལ། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆོད་གན་སྐོར་ལ་ཁ་ཤས་ལ་ལོ་བཞྱི་དང་
ཁ་ཤས་ལ་ལོ་དྲུག་ཅེས་བཀོད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཤྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་

པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དུ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༧ ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ས་གནས་མྱི་མང་ནས་

འོས་འདེམས་བེད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་ག་རེ་འད་བོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོ ད་ན་བསམ་
བསམ་དན་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་སོང་། གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་བསྣམས་ཕེབས་རོགས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་བསྣམས་ཕེབས་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་གྱི་བགོ་གེང་འདྱི་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དང་འགག་འགོ་བ་འད་

བོ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ལངས་མ་ཐག་པ་དང་། དེའྱི་གོང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ནང་ལ་ང་རང་
གྱི་བསམས་ཚུལ་ཡང་ཕལ་མོ་ཆེ་བསེབས་སོང་བསམ་སོང་། དེའྱི་ཆ་ནས་ཆུ་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསྐྱར་ཟློས ་མྱི་

དགོས་པར་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་སོ་སོ་ལོ་གང་འཚམ་ཞིག་གཞུང་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་མྱི་ཚེ་བསྐྱལ་ཟེར་ནའང་
མྱི་འདུག གོགས་པོ་གོགས་མོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་འདོད་མེད་པ། མྱི་མང་ལ་སྱི་ཞུ་
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བསྒྲུབ་འདོད་མེད་པ། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་མེད་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་

ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སུ་ས་གནས་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ དམྱིགས་ཚད་འཛིན་གྱི་ཡོད་ན། གཞུང་ཞབས་
སུ་འད་བོ་ཞྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་གྱི་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཕར་བསྐོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་

གྱིས་དཀའ་ངལ་ག་འད་ཞྱིག་ཡར་སྙན་གསན་ཞུ་ས་རེད། དེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་གྱི་བཟའ་ཚོ་དང་ནང་མྱི་དང་། དེ་
ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ག་རེ་བསེབས་ས་རེད་བསམ་བསམ་དེ་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་བསྐོ་གཞག་བེད་མཁན་གང་དེས་ཚོད་དཔག་

ཐྱིག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་འད་བོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་རྟོགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རེ་འགའ་
ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཚོས་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་དཀའ་ངལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ལ་ཡང་

ཆ་ཚང་བསྐོང་ཐུབ་པར་མཛད་དཀའ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་

ཡོད་མ་གཏོགས། ག་རེ་བས་ཏེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་འདོད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་
ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ཆོད་གན་དང་འབེལ་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་
བབས་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་བེད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་རྱིག་

པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་བལྟས་ན། སོ་སོ་འད་བོ་ཡྱིན་ན་ལྟ་སངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་ཞུས་ན་དགོས་པ་འད་
བོ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་འདྱི་ལ་དགག་བ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོའ ་ི

སྐབས་སུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་ཆུ་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོག་བརླག་ལ་གཏོང་གྱི་མྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་སང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བགོ་གེང་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བའྱི་ཞོར་དུ་སོ་སོ་

ཡྱིན་ནའང་། ཚོར་བའྱི་གཞན་དབང་ལ་སོང་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཤོར་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་རྩ་ཆེན་པོ་འདྱི། རྒྱལ་བ་

རྱིན་པོ་ཆེ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ལག་གཅྱིག་གྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས་ང་ཚོར་བསྐྲུན་བཞག་པ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ཁ་སང་
ཚོར་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཤོར་འདུག དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟ་དུས། རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་རྒྱུའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་པ་གུ་ཡངས་པོ་ཞྱིག་དང་། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལས་དོན་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
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མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕོག ས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བལྟ་ཡོང་དུས། སྐབས་ ༡༤ བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས ་ནས་ཆོད་གན་བསྐོ་

གཞག་གནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ལ་དང་པོ་མ་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་གོ་ རྒྱུ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། གནས་སངས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་འད་པོ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་པ་ལ་ཡང་ཁག་པོ་འད་པོ་དང་། དགག་པ་བེད་པ་ལ་ཡང་ཁག་པོ་འད་ཞྱིག་
གྱི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་བར་བཞུགས་མ་བསད་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

རྩ་བའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཕག་བརངས་དང་མ་བརངས་དེ་རྩ་བའྱི་
ལས་རྱིམ་ནང་ལ་གསུང་སོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབ ས་བེད་དུས། བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་ག་རེ་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་ཡྱིན་

ནའང་། བངས་ནས་རྩ་བ་དང་མཐུན་པའྱི་སྒོ་ནས་བགོ་གེང་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་
དེ་བཤད་པའྱི་ལམ་སོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་སངས་འཛིན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གསལ་བཤད་བེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕག་བརངས་གནང་སོང་།
ཚོགས་གཙོའྱི་གསལ་བཤད་ལ་ཉན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་པཱ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་
ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ༥༩ ནས་དེ་རྱིང་ ༢༠༡༧ བར་བོད་གཞུང་གྱི་

ལས་བེད་རང་གྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་དོན་དུ་ཉག་ཕ་བའྱི་སྐབས་ལ་བོད་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་
མཁན་ཚོས། འཛིན་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་ལྟ་རྟོགས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་
བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རེད། ད་ལྟ་ཕེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས་
སེམས་ནང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཁྱད་མཚར་བོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་

རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་གྱིས་གསུངས་སོང་། སྒེར་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འདའྱི་དབང་གྱིས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་གི་རེད། དེ་འད་
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ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡོང་གྱི་རེད། སྔོན་མ་ཡང་ཡོང་ཡོད་ཀི་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ཡོང་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ལྷག་

དོན་དུ་ཆོད་གན་ལོ་དྲུག་སར་བ་དེ་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་སྱི་
ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་བཟོས ་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོ་ལས་བེད་པ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་འཛུལ་རྒྱུ་སོགས་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
ལས་བེད་བསྐང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་བསྐང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་འདའྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཅུག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གནང་ན་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་ལ་
བལྟ་དུས། ཆོད་གན་གྱིས་ཧ་ཅང་ནས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས། དེ་ནས་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མྱི་བཅོ ་
བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཞྱིག་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆགས། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་ཆབ་སྱིད་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་པ་

ཚོས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་ཤ་སག་ཡར་བསྐོ་ རྒྱུ་དེ་འད་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་དང་། ཡོང་མྱི་
སྱིད་པ་རེད་བསམས་ནས་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་ས་མ་རེད། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཆོད་གན་སར་བ་དེ་ཡང་འགྱིག་
ས་མ་རེད། མ་འགྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་ཆོད་གན་མྱི་དེ་ཚོ་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་ག་ཚོད་ཅྱིག་སར་
བསད་པའྱི་རེས་སུ། ཁོ་ཚོའྱི་ཚབ་ལ་ཡང་མྱི་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ན་དམྱིགས་བསལ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་དེ་མེད་དུས་རེས་མ་ལོ་གཉྱིས་སར་བའྱི་རེས་ལ། ད་ལྟའྱི་ས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་མྱི་མེད་ན་མེད་ཐབས་མེད་པ་དེ་ཚོའྱི་
ཚབ་ལ་སུ་བསྐོ་རྒྱུ་རེད། སུ་གཏོང་གྱི་རེད། དེའྱི་ཚབ་ལ་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་མ་བཏང་རང་བཏང་རེད་བ། དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་
ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། དམྱིགས་བསལ་དེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ཧ་ཅང་ནས་

གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་མྱི་བསྐོ་རྒྱུ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་མ་བས་པར། དེའྱི་ནང་ལ་བསྐོ་ཆོག་གྱི་

ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ། དེ་འདའྱི་ལམ་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་ལས་
བེད་བསྐོ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྱིག་གྱི་ཨེ་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་འགོ་

སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཨེ་ཡོད་ན། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་ཚར་བ་དེ་ཚོ་ས་གནས་གལ་ཆེ་བའྱི་

གཞྱིས་འགོ་ལ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཨེ་ཡོད་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་
ཡོང་ས་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་བགོ་གེང་མཐའ་མ་ཆགས་སོང་བ། ཡྱིན་ནའང་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་སངས་སྐོར་ལ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདུའྱི་
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འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༠ ཤོག་གངས་ ༥༣ ནང་ལ་འདུག དོན་ཚན་ ༦༠ པའྱི་ནང་
གསེས་ ༤ པ་ཡྱིན་ན། གོང་གསལ་གོས་འཆར་ཀ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཕལ་དུ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་འཛུགས་
ཀྱིས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་བགོ་གེང་དང་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འབེལ་ཡོད་རྱིམ་པས་འདོན་རྒྱུ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ནས་གསལ་བོ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། བར་ཞྱིག་ནས་ཡང་ཡང་་
བཀའ་བོན་ཞྱིག་ལངས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ལ་བདེ་བོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གོ་སྐབས་རག་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བོ་བྱིས་འདུག

དེ་ཡྱིན་དུས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་དེ་དན་གསོ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་མ་གཏོགས། དེ་ལས་ལྷག་པ་

ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ཁྱིམས་འཆར་ནང་ལ་གང་གསལ་བ་དེ་མར་ཞུས་ཡོད། ད་གྱིན་གོང་དུ་
ངས་ཞུས་པ་དེ་ནོར་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཞེས་སྔོན་ལ་ཡང་གསུངས་སོང་ང། རེས་ལ་ཡང་
གསུངས་སོང་། ངས་གསུངས་པ་དེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཐོག་མར་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་

བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད། སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བཀའ་བསྡུར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྱུང་། བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་མཐའ་མའྱི་དུས་གནས་སངས་
ཤྱིག་གྱིས་རེན་བས་ཏེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱི་འད་བས་ཏེ་ཕུལ་ན་ལབ་ནས་ཕུལ་བ་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་

ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་ཆོད་བྱུང་བའྱི་གོས་འཆར་དེ་འདྱི་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་བེད་སྐོར་ལ་
རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་པ་ཏན་ཏན་རེད། སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ། སྙྱིང་
སོབས་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཐེ་ཚོམས་རྩ་བ་ནས་མེད། ངས་རྟག་པར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ག་བར་ཕྱིན་ནའང་། ང་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔའྱི་རེས་སུ་འགོ་རྒྱུ་རེད། སྱི་ཞུ་ལས་བེད་ཚང་མ་གཞུང་གྱི་མྱི་སྒལ་ཚིགས་ལྟ་བུ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་
གནས་དགོས་ཀྱི་རེད། ཆུ་འགོ་ཡང་ཟམ་པ་བསད་དགོས་པ་རེད། ཟམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་ཚོ་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་

བརྒྱ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་ཚོ་
ག་པར་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་དགོས་གསུང་ཡོང་དུས། དེ་ཡང་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་
འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་སྱིག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་བོས་ཞེས་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སྱིར་བཏང་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད་ཚོ་ཐོག་མར་འཛུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རེན་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་།

སོང་བརྡར་སྤྲད་ནས་སྱི་ཞུ་བས། ཚོད་ལྟའྱི་དུས་ཡུན་ལ་བསད། ཚོད་ལྟའྱི་འཕར་འགངས་བས་པ་ཡྱིན་དུས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
བརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད་དེ་འད་ལ་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀོད་སྱིག་ཚན་
པ་ཡྱིན་ནའང་འད། གནས་སངས་མཁྱེན་དང་མ་མཁྱེན་གྱི་དབང་གྱིས་ལས་བེད་གང་ཟག་གཅྱིག་གནས་སོར་གཏོང་ཡོང་དུས།

ངའྱི་ཕ་ལགས་ལ་ཅྱིག་བས་སོང་། ངའྱི་ཨ་མ་ལགས་ལ་ཅྱིག་བས་སོང་། ངའྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་ཅྱིག་བས་སོང་ཞེས་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་

མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཤོག་བུ་སེར་པོ་གཅྱིག་ཕྱིན་ཚར་དུས། ཚང་མ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཁག་པོ་ཡོད་དུས། དེ་
འདས་རེན་བས་ཏེ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཞུ་ལས་བེད་

འཛུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཛུལ་བ་རེད་གཏོགས། ངའྱི་པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་
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ལགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་འཛུལ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡང་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོང་འཕང་མ་ཐོབ ་ཀྱི་བར་དུ་འཁོར ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ གྱིང་ལ་ཞུགས་ཡོད་དུས།
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་ཤེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐབས་སྐབས་ལ་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ལ་

གནས་སོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སོར་བཏང་སོང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་འགོ་སོང་ཆེན་
པོ་འགོ་གྱི་ཡོད་དུས་དེའྱི་གནད་འགག་གྱི ས་རེད། སྱིར་བཏང་ཆོད་གན་གྱི་གནས་རྱིམ་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་ཚད་དགོས་པ་དེ་

བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ནང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཧ་ཅང་ནས་མཐོན་པོ་ཡོད་
པ་རེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་གནས་རྱིམ་དེ་མར་བཅག་སོང་། ང་ཚོ་མ་འོངས་པར་གནས་
རྱིམ་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ཐག་ཆོད་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་རྒན་པ་ཉམས་མོང་ཡོད་

མཁན་ཚོ་མར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོ་ཐག་ཆོད་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ང་ལ་ཁ་

གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བཀའ་བསྡུར་མ་བྱུང་བ་མ་རེད་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཚང་མ་ལ་ཟུང་དྲུང་

གཏོང་རྒྱུའྱི་ས་མྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས། གཞན་མང་ཆེ་བ་ལ་དྲུང་གཞོན་དང་།
དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས། སེ་འགན་དེ་འད་ཆགས་ནས་སོ་སོར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་

བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ཆོད་གན་ཤུགས་ཆེ་བ། བརྒྱ་ཆ་མང་ཆེ་བ་དེ་དྭང་ཟུར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཁོ་རང་དྭང་ཟུར་གྱི་
གནས་བབ་གཅྱིག་དང་། དེ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་། དེ་ཚོར་བགེས་ཡོལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་སྒེར་ལ་ཡོད་པར་བརྟེན་
ནས་སྐབས་སྐབས་སུ་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕན་ཐོགས་མང་པོ་འབྱུང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ངས་དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཁག་

ཅྱིག དངོས་གནས་ཁོ་རང་དབུས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ། ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མང་པོ་
ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་རེ་གཉྱིས་ཡག་པོ་མེད་པ་དེ་འད་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག མང་པོ་མེད་ན། ང་ཚོས་གནས་རྱིམ་སར་དགོས་ཀྱི་

འདུག་གམ། ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ཆོད་གན་ཕར་འགངས་མ་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བཞྱི་ལ་བསྐོ་
དགོས་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་སར་མ་བསྐོས་ན་འགྱིག་པ་དེ། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་སོ་སོའ ་ི
རྒྱབ་གཉེར་ལ་བལྟས་ཏེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་ཆོད་གན་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། མང་ཉུང་རེ་ཡོད་པ་
རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་རྩ་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་སྱི་

ལ་ཁྱབ་པའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཡག་པོ་ཞྱིག ་བྱུང་ན་སྙམ་ནས་བཟོས་པ་རེད། དེ་སྔ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་དབུ་ལ་
བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་

ངོས་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱིས་དང་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་བརྩྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་ལང་སོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཤེས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒང་ལ་དོ་
སྣང་བས་ཏེ་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་

བབ་དང་མཐུན་མྱིན་གསུངས་པ་རེད། ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་དེ་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོད་གན་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་
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རེད། དེ་སྔ་ནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ལག་ཆ་བེད་སོད་གནང་གྱི་མ་

རེད་ལ། ད་གྱིན་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྐབས་ ༡༤ ལ་དེ་འད་གསུངས་སོང་། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་ལེན་བསར་ཡོད་
ན། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་སུ་ང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་རེད། ངས་དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་མཐོང་མ་སོང་། དེ་འད་རྩ་བ་

ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་ཅྱིག་ཐེར་འདོན་བེད་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་རེད་བ། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དེ་འད་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཆོ ད་གན་སྐོར་ལ་ཆ་རེན་

ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གཞུང་གྱི་སེ་ཚན་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་རེས། གནས་རྱིམ་ལ་དཔག་པའྱི་ཆ་
རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆོད་གན་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ཙམ་དང་སྐུ་ཞོགས་ཡྱིན་པ་ཙམ། སྐྱེས་པ་ཡྱིན་པ་
ཙམ་གྱིས་བསྐོས་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལ་གནས་རྱིམ་ལ་དཔག་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་དགོས་

རྒྱུ་དང་། ཉམས་མོང་དགོས་རྒྱུ་སོགས་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། དེ་འད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་

བསྐོས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆ་རེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཆ་རེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཆོད་གན་
ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཆོ ད་གན་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིག ་
གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་ཆ་རེན་ཚང་
མྱིན་ལ་གཟྱིགས། གཟྱིགས་ཚར་རེས་གཞྱི་ནས་མར་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་

ཁང་གྱིས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཅྱི་ཡང་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མཚམས་མཚམས་སུ་ང་ཚོས་ཕར་བསྐྱར་ཞུ་བ་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་
སྱིད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་ནང་བཞྱིན་བས་ན་དངོས་གནས་རེད། ཆོད་གན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལོ་བཞྱི་དང་། ཁ་ཤས་ལ་དྲུག་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་དེ་ངས་གོང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལུང་དངས་པ་
ནང་བཞྱིན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གནང་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚུར་གནང་ཡོང་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སེ་ཁྱིམས་འཆར་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་

གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་འདྱིར་ཕུལ་བ་རེད། འདྱི་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཟོ་བཅོས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་
པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དོན་དག་དེ་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་སེལ་བར་སུས་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་
དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལས་བེད་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད།

ལས་བེད་བཅོ་བརྒྱད། ཡང་ན་རྩ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་གསུངས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེ་མ་མཐའ་བཅོ་བརྒྱད་རེད། དེ་ང་ཚོས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་དེ་

ལ་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་བེད་མ་ཆོག་དུས་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས། ད་
ལྟ་ང་ཚོས་ཆོད་གན་འཕར་འགངས་མ་བས་ཀ་མེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། དམྱིགས་བསལ་བསྐོས་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་མ་རེད་བསྐོས་
ཆོག་གྱི་རེད་དེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འད་བའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་བེད་མྱི་
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ཆོག་ཅེས་ཁ་སང་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དམྱི གས་བསལ་ལས་བེད་དེ་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་བེད་མྱི་ཆོག་

ཅེས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། དེ་ལ་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོད་གན་བསྐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོད་གན་
གྱི་ཆ་རེན། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཆོད་གན་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་
རེས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་ལས་བེད་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་བཞག་ནས་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཆོས་གན་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་ལོ་གཉྱིས་གཉྱིས་བཞྱི་དང་ལོ་དྲུག་ཆགས་པའྱི་

ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཟག་དེའྱི་ལས་ཀ་བེད་སངས་རེད། གང་ཟག་ལ་མྱི་རྟེན་ཆོས་ལ་རྟེན། ཆོས་ལ་མྱི་རྟོན་ནང་དོན་ལ་
རྟོན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གང་ཟག་དེའྱི་ལས་ཀ་བེད་སངས་ལ་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལག་ཆ་བེད་

དགོས་བསམ་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ཆོད་གན་གྱི་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་
ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་ནང་ལ། ཕལ་ཆེར་ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ནང་ལ་ས་མྱིག་སོང་པ་ཉྱི་ཤུ་དང་། ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ནང་ལ་ས་
མྱིག་སོང་པ་བཅུ། འགའ་ཤས་ལ་སོང་པ་བཅོ་ལྔ་དེ་འད་སོང་པ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་དགོས་མཁོ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་

ནས་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་མྱིག་སོང་པ་འཇོག་དགོས་དོན་དེ་གཞུང་གྱི་འགོ་གོན་ལ་བསྱི་ཚགས།
ལས་བེད་གཅྱིག་ལ་ལས་འགན་གཉྱིས་གསུམ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འཐེན་རྒྱུ། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ངས་
བསྐོས་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་གསན་ནོར་མ་གནང་རོགས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་སང་ཉྱིན་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ་

བས་ཏེ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཚང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བགེས་ཕོགས་དང་བགེས་ཤག་སོགས་མང་པོ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོད་གན་
དེ་མྱི་གང་ཟག་ཡག་པོ་ཞྱིག་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་རག་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཉྱིས་ལོ་བཞྱི་ལོ་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་ཁོ་ལ་

ཡར་བགེས་ཕོགས་དང་བགེས་ཤག་འགན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་བས་ཏེ་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ལ་བསམ་བོ་བཏང་
ནས་བས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་

ཚོས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ག་རེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་མོས་མཐུན་བེད་རྒྱུ་ལས་ལྷག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རྩའྱི་ཁྱིམས་འཆར་སྐོར་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྱི་ཡོངས་ལས་བེད་
བསྐོ་རྒྱུ་དང་། ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་

ན་བསམས་སོང་། ཆོད་གན་དེ་སྔ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ཡང་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་དེ་ཧ་ཅང་ནས་རྩ་ཆེན་པོ་ བརྩྱིས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་
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རེད། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་ཅྱིག་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ་འགའ་རེ་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་བ། དེ་ཚོར་བསམ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་

འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་མཁན་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་ཅྱིག་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོ་རང་ཕན་མྱི་ཐོགས་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། བགེས་ཕོགས་བགེས་ཤག་ཚང་མ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་
ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡོང་ཚར་བའྱི་རེས་
ལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ནས་ལས་བེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དངོས་

སུ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་བ། དེ་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ་ཟེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

རེད། ཧ་ཅང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཆོད་གན་དགོས་ངེས་ཅན་རེད། དེས་
བང་མཛོད་ལ་བསྱི་ཚགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཉྱིས་རེད་ལོ་གསུམ་རེད། ལོ་བཞྱི་རེད་ལོ་དྲུག་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་

བགེས ་ཕོག ས་དང་བགེས ་ཤ ག་འབུལ་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་

གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་དེ་མང་པོ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་འད་བོ་
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གཞྱི་དང་ཕོགས་སྤྲད་སངས་དེ་མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་འགོ་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱིད་
ཞུ་བ་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཏན་འཇགས་རེད། མ་འོངས་པར་ཚང་མ་ཁྱེད་རང་ཚོས་བང་མཛོད་ནས་གསོ་འདུག་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་ཆོད་གན་མང་པོ་བསྐོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་

གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བས་ཏེ་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་གང་ཡང་མ་
རེད། དེ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཆོད་གན་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོད་གན་ལ་ཆ་རེན་མང་པོ་ཡོད་ས་

རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཆ་རེན་ཡོད་པ་དེ་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་རེན་རང་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ ་ན།
ཉམས་མོང་དགོས་པ་རེད། རབ་འབམས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་དགོས་པ་རེད། B.A དང་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་བཞྱིན་

ཡོད་པས་སྱིད་སྐྱོང་ནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་ཅེ་ན། བུད་མེད་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཟུར་པ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ངོས་ག་རེ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དབུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ལོ་གཉྱིས་དང་བཞྱི། ལོ་དྲུག་གནང་པ་
ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཉམས་མོང་དེ་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་རབ་འབམས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་དེ་ཡོད་ཤག་
ཤག་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། མེད་མཁན་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། མེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ང་ཚོས ་གོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དེ་དང་འབེལ་ནས་

གཞན་པ་ཞྱིག་ཀང་གསུངས་སོང་། ཆོད་གན་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་མ་དང་བ་དེ་འད་ཐོས་སོང་། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
ནས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཅན་ཞྱིག་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཅན་ཞྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་ག་

འད་ཡྱིན་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། གསུངས་ཚར་བ་དེ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་མ་གནང་ཐབས་མེད་རེད།
དང་པོ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཅན་ཞྱིག་བསྐོས་པ་རེད། བསྐོས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གཏང་ས་དེ་ནས་ནང་སྱིད་ལ་གནས་ཚུལ་འབོར་
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བ་རེད། ད་ང་ཚོར་ལས་བེད་འདྱི་འད་མ་གཏོང་རོགས་གནང་། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་སོབ་སོང་ལས་མེད་མཁན་ཞྱིག་ང་ཚོར་མྱི་

དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། རེས་སུ་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཁོ་རང་བརེ་ པོ་བརྒྱབ་ན་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མེད། དེ་སྔ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་རྱིམ་པ་བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་ཁོ་རང་ལས་ལྷག་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཆར་འབབ་འབབ་
བྱུང་ནས་ཁ་མཆུ་རྒྱག་ཏུ་བསེབས་པ་རེད། དེ་སྔ་ཁོ་རང་ལས་ལྷག་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ཁོ་རང་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་
རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། ཡང་མ་འོངས་པར་ཁོ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་

བེད་དེ་འད་བསྐོས་སྱིད་ཀྱི་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་ཡོང་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་
འགོ་དགོས་པ་རེད། སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བསྐོ་དགོས་ན། ཆ་རེན་ཚང་འདུག་ཚང་མྱི་འདུག་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་
གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་དེ་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆབ་སྱིད་རེད་ཅེ་ན། བཀའ་བོན་ལངས་མཁན་ཚང་མ་ཁག་པོ་ཞེ་

དགས་རེད། ངོ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཀང་ལས་བེད་ལ་བསྐོས་ཆོག་གྱི་མ་རེད་བ། ངོ་ཤེས་པའྱི་རེས་ལ་དབེ་འབེད་བས་ཏེ་མ་དང་པ་
བས་ཏེ་བསྐོས་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་དགོས་པ་རེད་བ། མ་དང་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་

ཁང་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ཕག་ལས་གནང་ནས་གྲུབ་འབས་སྱིན་གྱི་མེད་ན། ཁྱེད་རང་གྱིས་ངོ་ཤེས་པ་
ཞྱིག་གྲུབ་འབས་མ་སྱིན་པ་དང་། འཇོན་ཐང་མེད་པ་ཞྱིག་བསྐོས་འདུག དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་དབང་དེ་གོས་ཚོགས་
ར་བར་སྐུ་དབང་ཚང་མ་ཡོད་དུས་དེ་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སུ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་

ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྦེད་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་དེ་ལ་སོགས་པ་མྱིང་རེ་རེ་བོས་པ་ཡྱིན་ན་རེ་རེ་ནས་གསལ་བཤད་རྒྱག་
རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་འད་གསུང་ཡོང་དུས་ལས་བེད་ལ་དོ་ཕོག་སོང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཡང་བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་བེད་འོས་འདེམས་ལས་ཁུངས་དང་གོས་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།

གོས་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། ཆོས་གན་ལོ་གཉྱིས་དང་བཞྱི་ཚང་ནས་ས་གནས་འདྱི་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་
ལ་བེད་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག དེ་ཁྱིམས་འཆར་བརྒྱུད་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཕེབས་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་གང་ཡང་བེད་རྒྱུ་

ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་འཁུར་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁྱིམས་ཁུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་འཁུར་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཞུས་མེད་དེ། དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ལ་ཞུས་ཡོད། ཁོ་རང་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་འདྱི་གསུངས་སོང་། ལས་བེད་སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མ་བརེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ལོ་བརྒྱད་ཅན་ཞྱིག ་ན་
ཉྱིན་ཁུར་ཡོང་བ་རེད་བ། མ་གནང་བ་རེད། སུས་མ་གནང་བ་རེད་དེ་རྱིང་གསུང་མཁན་ཚོས་མ་གནང་བ་རེད། ད་ཡང་སྱི་ལ་
ཁྱབ་པ་ཁུར་ཡོང་རོགས་བོས་ཟེར། ཁ་སང་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཁུར་ཡོང་དུས་ཁྱབ་ཆེ་དགས་འདུག དེ་ག་བ་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། ག་བར་ས་མཚམས་ཡོད་པ་རེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཛ་དག་སེལ་ཆེད་དུ་
ཕུལ་ཡོང་དུས། ད་ཡང་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཕུལ་རོགས་བོས་ཞེས་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་རེ་བེད་དགོས་
25

ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཕུལ་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་དགས་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག དམྱིགས་ས་ཞྱིག་ལ་

ཕུལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཆུང་དགས་འདུག་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོང་རོགས་བོས་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལོ་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བོ་མང་པོ་
བཏང་པ་རེད། ལོ་དྲུག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ག་འད་ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་བཞུགས་ཡུན་

རྱིང་དགས་ན་སྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐྱོན་གཅྱིག་ལྷག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ལོ་དྲུག་དེ་ཏག་ཏག་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ན་ཉྱིན་གྱི་ལོ་བརྒྱད་དེ་མང་དགས་

འདུག་བསམས་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་མང་བ་དེ་དྭང་ཟུར་རེད། རུ་དཔོན་དང་མདའ་དཔོན་ཁོ་རང་ཚོ་རེད། དམག་
ཁང་ནང་ལ་བས་རེས་ཅན་རེད། རུ་དཔོན་མདའ་དཔོན་ཚོའྱི་དགུང་ལོ་ཡྱིན་ནའང་། དྲུག་ཅུ་བརྒལ་ཚར་བ་རེད། དྲུག་ཅུའྱི་ཐོག་

ལ་ལོ་དྲུག་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་རེ་དྲུག་རེ་བདུན་རེ་བརྒྱད་བསེབས་དུས། དགུང་ལོའ ་ི ཚད་ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་ཡྱིན་
འགོ། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ལས་བེད་གཅྱིག་བཞུགས་ཡུན་རྱིང་དགས་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་རྒན་ཡོལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་

ན་སུ་ཕེབས་ཀྱི་རེད་ཅེ་ན། མདའ་དཔོན་རུ་དཔོན་ཕེབས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་ shadow learing ་དེ་འད་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གསུངས་སོང་། དེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་རེ་རེར་ལས་དྲུང་ཡོད་

པ་རེད། རྩྱིས་པ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཉེ་ཆར་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་གསར་བ་བདམས་པ་དང་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་ས་གནས་
ལ་གཏོང་རྒྱུ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་ལ་སོང་བརྡར་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཆགས་པ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་རྩྱིས་པ། ས་གནས་ཀྱི་ལས་དྲུང་། ལས་དྲུང་དེ་དག་གྱིས་ shadow learning བས་ཏེ་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བས་ཏེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་ལས་བེད་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་
གངས་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད་རང་རེད། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཆོད་གན་བསྐོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་

ཡོད་དུས་བསྐོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕད་ཀྱི་མེད་ན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་སོ་སོ་དགའ་
མྱིན་དགའ་ཐོག་བསྐོ་དགོས་དོན་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད། དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་། དོ་བདག་དེས་འཇོན་གྱི་མྱི་

འདུག་ན། དེ་ང་ཚོས་ལམ་སང་ཕུད་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་
ཟག་དེར་ཆ་རེན་ཚང་འདུག་གམ། འཇོན་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེ་ཚོར་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ད་ངས་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཆོད་གན་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོར་དགོས་ངེས་ཅན་རེད་འདུག ད་རེས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་
མཉམ་དུ་ཆོད་གན་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་འཕད་པ་དང་། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་
དང་། འགེལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་ཡང་རྒྱག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ་ཞུས་དུས། ཅུང་ཙམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ཁྱིམས་འཆར་རང་གྱི་

སྒང་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ན་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཚུར་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་ཡོང་བའྱི་འགན་དེ་ང་ཚོར་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་ཡོང་བ་དེ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་བཀའ་

བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས ་པ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ང་ཚོར་འགན་དབང་ཡོད་སབས་
འགན་ཁུར་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་རེས་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཁུར་ཡོང་རོགས་བོས་གསུང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་
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སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཁུར་དགོས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཁུར་ཡོང་དུས་རྒྱ་ཆེ་དགས་འདུག

ཆུང་བ་ཁུར་ན་རྒྱ་ཆུང་དགས་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་སྐོར་བ་རང་བསྐྱོན་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་ཆེན་པོ་དེ་འད་མ་རེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག གསལ་
བཤད་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

རྩ་བའྱི་བགོ་གེང་ཟྱིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གཙོས ་ཁྱིམས་འཆར་གནང་མཁན་གྱི་བཀའ་བོན་རེད །
གསལ་བཤད་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་གནང་ཟྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བཟོ་

བཅོས་གོས་ཆོད་བསྣམས་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྔོན་མ་བསྣམས་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་ས་
གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་བསྣམས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་ཁྱིམས་འཆར་བསྣམས་ཡོང་མཁན་སྱི་
འཐུས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བསྣམས་ན་དགོངས་འཆར་མེད། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསྣམས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་

དུས། ད་ལྟ་སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དགོས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའྱི་སྔོན་ནས་བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསྣམས་ཀྱི་ཡོད་ན་ནྱི་དུས་ཚོད་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་
གོས ་འཆར་བསྣམས་པའྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་དགོས ་པ་དེ་འགན་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས ་དེ་ཕེབས་པར་དགོངས་
བཞེས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསྣམས་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ཕག་ཚོད་གསུམ་པ་བར་དུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དགོས་པ་རེད་གསུང་མཁན་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་བྱུང་བ་རེད། དེ་
གཉྱིས་ལ་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཏེ་ཡོད་གསུངས་ན། ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་བར་དུ་བཞག མེད་ན་མར་སོང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེ་ག་རང་ལ་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡོད་ཙང་། དགོས་ཀྱི་རེད་གསུང་མཁན་གཉྱིས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཆ་ཤས་
བཞེས་ཀྱི་མྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་ཐད་ཀར་མར་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མར་མཇུག་སྱིལ་ཚར་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། བཟོ་བཅོས་
གོས་འཆར་དེ་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་འཁུར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཡང་ལྷག་འདུག ལྟེ་བ་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་

ཞྱིག་འཁུར་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། སྔོན་མ་ང་སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ལ་དགག་པ་བེད་མཁན་མྱིན་དཱ། དེ་གསལ་པོ་ཞུས་
ན་མ་གཏོགས། དབྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་གྱིས་ང་ཡང་དེ་འད་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུར་བས་ན་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

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

སྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཕལ་ཆེར་བསྣམས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་

གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ དེ་ལ་ཡར་དངོས་ཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོངས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་
ཕག་རོངས་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོངས་རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་བེད་དུས། དགག་བ་སྐྱོན་མཁན་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད།
ཡོད་ཚར་བའྱི་རེས ་ལ་དགག་བ་སྐྱོན་མཁན་གྱིས་ཕག་རོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་པ་ལ་ངོ་
ཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཚང་དགོས་ཀྱི་འདུག གངས་ཀ་དེ་དང་པོ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགོངས་ཞུས་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་མ་གཏོགས། ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་དངོས་ཡོད་སྱི་འཐུས་
བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་པ་རེད། བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་དུས། དངོས་ཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ལ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དགག་བ་སྐྱོན་མཁན་གྱིས་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་རེད། དགག་བ་སྐྱོན་མཁན་བདུན་བྱུང་པ་རེད། ད་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་སབས། བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དེ་མར་ཟུག་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་དང་པོའ ་ི ཁ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་། བགེས་ཤག་བགོ་བགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་
ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་། བགེས་ཤག་བགོ་

བགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ་ནང་གསེས་ ༣ པ། དང་པོ་ཀ་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་

རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཞྱིས་སོས་ཟྱིན་པའྱི་བགེས་ཡོལ་བ་ཕུད་ཅེས་འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་བསྣམས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་དང་པོའ ་ི སྒང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཡོད་ན། ཕག་བརངས་ནས་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་དེའྱི་སྐོར་དམྱིགས་
བསལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་འཆར་དེ་ཚོ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རྫུན་མ་འད་པོ་བཏོན་ནས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ག་

དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཟེར་དུས། ཁོ་རང་ལ་འགོ་སངས་ཤྱིག་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་དེ་འད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་

བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་མང་པོ་ཞྱིག་དྱིས་སོང་། དེ་ཅུང་ཙམ་ཡ་མཚན་འད་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་བརྱིད་ཉམས་སངས་འཛིན་གྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་

གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོད་མཁན་གྱི་སེ་ཚན། དེ་འདའྱི་ཁུར་བདེ་པོ་ཁ་ཤས་

ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཏན་འབེབས་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་བེད་མཁན་གྱི་ར་བ་དེ་ལ་དབང་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཏན་
འབེབས་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལག་བསར་བེད་སངས་དེ་ག་རེ་བེད་དགོས་མྱིན་དེ་འབེལ་ཡོད་སོ་སོར་འགན་དབང་ཡོད་པ་

རེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སུ་གཅྱིག་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་གྱི་རྱིགས་དེར་དམྱིགས་བསལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། བརྱིད་
ཉམས་སངས་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་གྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་རྣམ་གཞག་དེ་ང་ཚོའྱི་སེམས་སུ་ངེས་

དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་གཏོགས་ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་བསམ་བོ་གཞན་པ་ཞྱིག་དང་། སེ་
ཚན་གཞན་པ་ཞྱིགཤའབེལ་ཡོད་གཞན་པ་ཞྱིག མང་པོ་ཞྱིག་བས་བསད་པ་ཡྱིན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དགོས་གལ་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ ་འདྱི་ལ་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། འདོད་པ་མེད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར ་མ་བས་པ་ན་མ་

བས་པ་རང་རེད། འདྱིའྱི་འདའྱི་རྱིགས་དེ་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད ་དེ་
ག་རེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམས་སྐྱེ་བཞྱིན་འདུག དེ་རྱིང་ངས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན། དེ་ནས་
འདྱི་བཟོ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་ལ་དམྱིགས་ཡོད་མེད། དགག་པ་རྒྱག་མཁན་བྱུང་ན་དེ་ཚོས་སུ་ལ་དམྱིགས་ཡོད་མེད་ཐེ་
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ཚོམས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་འདོད་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་
ལ། དེའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཨང་ ༢༦ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ལ་ཚིག་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་རྱིང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་ག་རེ་བྱུང་
སོང་ཞུས་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ལ་གཟྱི་བརྱིད་ཡོད་མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ལ་

གཟྱི་བརྱིད་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱུང་རྱིམ་ལ་བལྟས་ཏེ། ད་ལྟའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ལ་ངོ་གདོང་ལ་ཁ་
ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས ་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་དང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས ་

འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཕག་བསར་གནང་སངས་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ཕུལ་ཚར་བ་དེ་ལ་
འབུལ་གྱི་མྱིན་གསུངས་པ་དེ་འོས་བབས་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ལྷན་རྒྱས་ཚོས་གཏན་འབེབས་བས་པ་འདྱི་ནས་བཟུང་
འབུལ་གྱི་མྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འདུག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ཁྱིམས་འཆར་དེ་བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་བས་མེད། བཀའ་འདྱི་
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་དུས་ངས་བཀའ་འདྱི་ག་རེ་ཞུས་ཞེ་ན། དེའྱི་སྔོན་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། བགེས་ཁང་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་སྔོན་མ་ཞྱིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བས་པ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་རེས་ལ་འབེལ་ཡོད་དེ་

ཚོས་སྔ་རེས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་པ་དེ་ཡང་བསྐྱར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཕྱི་
རྒྱལ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། འབེལ་ཡོད་དེ་དག་ལ་དགོངས་སྐོར་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་

འདྱི་ཞུས་པ་རེད། དེ་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་གཞུང་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་ཡོད་དུས་

ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་བཞེས་ཀྱི་མྱིན་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་བཞེས་ཀྱི་མྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་
ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ང་ལ་ལན་འབོར་གྱི་འདུག དེའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེ་ལ་དགག་པ་བེད་རོགས་བོས། དེ་ང་ཚོས་མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་
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དཀའ་ལས་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་

ནའང་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ནའང་། ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཞྱིག་གྱིས་ pension སྤྲད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས། Pension དེ་མེད་པར་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཆེད་དུ་གཞུང་ཚབ་སོ་སོས་ཡན་ལག་གྱི་ལས་

ཁུངས་དེ་འད་ཡང་བཙུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ཁྱིམས་ཀྱི་སྒང་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ལས་བེད་དོ་བདག་སོ་སོས་
མྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་བཞག་པ་དེ་ལ་ཁྱེད་རང་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེ་སྡུག་གོང་བོས་ཞེས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེ་ལ་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ང་ཚོ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་རེད།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་
གནད་དོན་འདྱི་འད་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་དུས། ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཀ་པ་དེ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། གསུང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉྱིས་ཆ་མཉམ་དུ་མ་

བསེས་ན་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་རེད་འདུག གཅྱིག་བཏང་གཅྱིག་མ་བཏང་ན་ར་མགོ་ལུག་སར་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག འོག་དེ་བཏང་
ཐོག ་དེ་མ་བཏང་ན་ལུག་མགོ་ར་སར་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མཉམ་དུ་བཞེས ་དགོས ་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག ་

ཆགས་འདུག དེ་ནས་ངས་ཨྱིན་སྐད་མྱི་ཤེས། ད་ལྟ་འདྱིར་ Pension ཟེར་གྱི་འདུག དེ་བགེས་ཕོགས་དང་དེ་འབེལ་གྱི་གནད་
དོན་སྐོར་ཡྱིན་ན། ངས་ནྱི་དེའྱི་སྐོར་བཀག་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཕེབས་ཟྱིན་པ་དེ་

ཚོར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཞུ་རུང་གྱི་མ་རེད། སྐུ་ཚེ་ལ་ཚད་འཛིན་དེ་འད་གང་ཡང་བེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་
པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བར་དུ་བཞུགས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་བར་དུ་ཁང་དོད་ཟླ་བ་རེ་རེར་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐོབ་ཀྱི་རེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་བས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ ༡༦༢༥༠༠༠ བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཧྱིན་སྒོར་ ༡༦༢༥༠༠༠ དེ་ཕུལ་མ་ཐག་པ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན།
མྱི་དེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༦༢༥༠༠༠ ཆ་ཚང་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ནས་ལོ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་ལས་མ་བཞུགས་པ་

ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་གྱི་ཁང་དོད་དེ་ ༡༦༢༥༠༠༠ ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་མཐོང་སངས་ལ་ད་ལྟ་གཞུང་གྱི་དངུལ་དེ་

མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་གང་མཐོང་བ་དེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་གནད་
དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་དེ་ཚོར་ཕུགས་ལ་དགག་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། སོང་ཚར་བ་དེ་ལ་ངས་མཐོང་སྣང་ལ་
མང་དུ་ཕྱིན་པ་འད་བོ་མཐོང་ཡོང་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་དགག་པ་བརྒྱབ་ན། གཞུང་གྱི་དངུལ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་
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འདུག་ཅེས་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པ་ལས། ཕར་ཕོགས་དེ་ལ་ཉུང་ཉུང་རག་གྱི་འདུག་ཅེས་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པ་འད་བོ་ཞྱིག་
མཐོང་མ་སོང་། མཐོང་སྣང་རེད། མཐོང་སྣང་དེ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩ་བའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་འགོ་བ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པ་རེད། དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་

གཙོ་བོ་དེ་བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་སྔ་ཁྱིམས་
འཆར་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སྒང་ལ་ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་
མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་བཟོ་མྱི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་དགོངས་པ་དེ་འད་ཞྱིག་བཞེས་

ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་དེ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཕར་ཕེབས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ནང་

སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཁྱིམས་འཆར་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། མར་བཞུགས་གནང་
རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡།༡༥ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་
ཕེབས་བསད་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་དེ་ལས་རྱིམ་དང་པོའ ་ི ནང་གསེས་ཁ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱི་སོད་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སེ་ཚན་ཁ་པའྱི་ནང་གསེས། ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུར་གཞྱིས་སོས་ཟྱིན་པའྱི་བགེས་ཡོལ་བ་གང་ཞྱིག་ཁང་དོད་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་དུས་གནས་བབ་དང།
ཁྱིམས་དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་བགེས ་ཤག་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐབས་མེད་པར་བརྟེན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས ་སོས་བ་གཏན་
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འཁེལ ་བ་དང་འཁེལ་ལ་ཉེ་བ་རྣམས་ལ་བགེས ་ཡོ ལ ་ཐོན་ཉྱིན་ནས་སྱིག ་གསལ་བགེས ་ཤག་གྱི་ཞུ་སྤྲོད་ཐོག ་ཐང་གྱི་སྐོར་ལ་

གསལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་འདྱི་ནྱི་བགེས་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་ཡྱིན་དུས་བགེས་ཕོགས་ནྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་
བཀའ་གནང་སོང་། རྩ་བའྱི་བགེས་ཕོགས་དང་བགེས་ཁང་གྱི་དོད་ཅེས་རྱིགས་གཉྱིས་ཡོད་རེད།

Pension

ཟེར་བ་དེ་བགེས་

ཕོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བགེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེ་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འགྱུར་
བ་གང་ཡང་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་བགེས་ཕོགས་དེ་བགེས་ཁང་གྱི་དོད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེ་ན་དེ་འབེལ་

བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་རེད། བགེས་ཁང་གྱི་དོད་དེ་བགེས་ཕོགས་ལ་རྩྱིས་བསྐོར་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་
ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་ཡོང་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་

ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཅྱིག་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་དོད་དེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་

ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཏག་ཏག་གནས་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་རེ་བས་ནས་གནས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ན་བཞུགས་
ས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས། ཁང་པའྱི་དོད་འདྱི་ནས་ཞུ་སོད་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནས་ཀྱི་མྱི་འདུག

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ། དེ་སྔ་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་ནས་ལོ་བཅུ་གངས་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་བགེས་ཡོལ་བ་གང་ཞྱིག་ལོ་བཅུའྱི་

ཁང་དོད་ཞུས་ཚར་བའྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་བགེས་ཁང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་

ཆ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་མཚམས་ལ་བགེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་ཚང་མས་ས་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་ཁང་གྱིས་

སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་བཞྱིན་བང་བསྱིགས་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཟླ་བ་དྲུག་བགེས་ཡོལ་ཐོན་པའྱི་མཚམས་ལ་བགེས་ཁང་
ཡོད་ན་བགེས་ཁང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བགེས་ཁང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་ཁང་དོད་དེ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་སྔ་

ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བགེས་ཁང་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་འོག་ནས་ད་ལྟ་བགེས་ཡོལ་
ཕེབས་མཁན་མང་ཆེ་བ་ལ་ཁང་དོད་དེ་ འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁང་དོད་ཞུས་ནས་ལོ་བཅུ་ཕྱིན་ཚར་མཁན་ཞྱིག་
གྱིས་ལོ་བཅུའྱི་ཁོང་དོད་ཞུས་བཞག་པའྱི་དངུལ་བབ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ཆ་བགེས་ཁང་དགོས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོང་བ་ཡྱིན་

ན་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན་བགེས་ཁང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འབུལ་དགོས་ཡོད་དུས་གཞུང་གྱི་བང་
མཛོད་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་དེ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད།

དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་ཁྱིམས་འཆར་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ་ལོ་ལྔ་དང་བཅུ་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་ཚར་བ་གང་ཞྱིག་ཁང་དོད་ཞུ་

མུས་ཡྱིན་ན་དེ་རྣམས་ལ་ད་ལྟའྱི་བགེས་ཕོགས་ཀི་རྩྱིས་འགོའ ་ི ཐོག་བགེས་ཤག་གྱི་དོད་གཅྱིག་མཚུངས་ཐོབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་ལོ་
གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་དང་། གསུམ་ནས་ལྔ་ཡན་གྱི་དེ་ལ་ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་

གཅྱིག་དེ་རྣམས་ལ་ད་ལྟའྱི་བགེས་ཕོགས་ཟེར་བ་དེ་འགོད་ནོར་ཤོར་འདུག བཟོད་གསོལ་དང་སགས་ཏེ་དེ་ལ་ནོར་བཅོས་གནང་

རོགས་གནང་། དེ་རྣམས་ལ་སྐབས་དེའྱི་བགེས་ཕོགས་ག་རེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེ་རྩྱིས་བསྐོར་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ། བདུན་ཅུ་
དོན་ལྔ། སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ། ག་རེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་དེ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།
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དེ་ནས་གལ་སྱིད་ད་ལྟའྱི་བགེས་ཕོགས་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་མང་

པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐུ་ངལ་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་བགེས་ཡོལ་བ་ལོ་ལྔ་དང་བཅུ་
སྔོན་ལ་ཕེབས་ཚར་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་འཆར་དེ་རེས་ལ་གཏན་འབེབས་བཟོས ་ནས་ད་ལྟའྱི་བགེས་ཕོགས་ཐོག་ལ་རྩྱིས ་

བསྐོར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་སྔོན་ལ་འཐོན་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་དངུལ་འབོར་ཞུ་ཚོད་དང་དེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་ཆ་ནས། དེ་རྣམས་ལ་ད་ལྟའྱི་བགེས་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པར་སྐབས་དེའྱི་བགེས་ཕོགས་ཐོག་ལ་རྩྱིས་སྐོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་

བེད་དེའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུ་དང་ཐོབ་ཐང་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ དེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་སོད་ཁང་ཀ་དང་ཁ་གཉྱིས་ཀ་འབེལ་བ་འད་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག ཀ་དེ་མ་སོང་ན་ཁ་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་ཞྱི ག ་འདུག དེ་གཉྱིས ་ཀ་མཉམ་དུ་བགོ་གེང་བ་

དགོས ་པ་འད། འདྱིའ ྱི་སྱིག ་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས ་འདྱི་ལ་ཆ་རེན ་འདོན ་རྒྱུ་དེ་མང་མོས ་རེད ། མང་མོས ་ཀྱི་ཐོག ་ནས་གཏན་
འབེབས་བེད་ཆོག ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་དགག་བ་བྱུང་ཡོད་པ་འད། དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་

དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་རོགས་གནང། དགག་བ་གནང་མཁན་ ༡༢ བྱུང་སོང། འདྱི་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང། མྱི་བཅུ་དགུ། འདྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་དེའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ལས་དོན་གཟེངས་

ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་
གནང། འདྱི་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།
བཞྱི་པ།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་གངས་དང་དངོས་པོ།

ཟུར་བརོད།

གཟེང ས་རྟགས་ཀྱི་གངས་ བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས ་

ལོ་ལྟར་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་དང་ལས་བའྱི་སེ་ དང་ལེགས་སྐྱེས།
ཚན་གཉྱིས ་སོ་སོ་ནས་བས་རེས་རྩེ་ཕུད་ཅན་ རང་འཇགས།
གྱི་ལས་བེད་རེར་གཟེངས་རྟགས་སུ་གཟེངས་

བསོད ་ལ ག་འཁྱེར ་དང་། མ ཇལ ་དར་ནང་
མཛོད ། ལེག ས་སྐྱེས ་ཧྱིན ་སྒོར ་ཆྱིག ་ཁྱི་རེ་
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ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ།

གནང་རྒྱུ་དང་། ཞབས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་སར་རྒྱུ།
ལྔ་པ།

ནང་གསེས། ༡

གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདེམས་སྒྲུག

གཟེང ས་རྟགས་སྤྲོད ་ཡུལ་
འདེམས་སྒྲུག

བཀའ་བོན ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི འགན་འཛིན་ བཀའ་བོན ་ལས་ཁུངས་སོ་
དྲུང་ཆེ་དང་།ཤཁྱབ་ཁོངས་དང་དམྱིགས་བསལ་ སོའ ་ི འགན་འཛིན ་དྲུང་ཆེ་

སེ་ཚན་སོ་སོའ ་ི དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ ་ཅན་གྱི་ ད ང ་། ཁྱ བ ་ཁ ོང ས ་ད ང ་
འགན་འཛིན ་རྣམས་ཀྱིས ་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་འོག ་ དམྱིགས་བསལ་སེ་ཚན་སོ་
ལས་བེད་ཁག་གྱི་ཁོངས་ནས་གཟེངས་རྟགས་ སོའ ་ི དྲུང་ཆེའ ྱི་གནས་རྱིམ ་

སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་འོས་མྱི་ཡོད་ཚེ།ཤལོ་རེའྱི་ནང་མྱི་ ཅན་གྱི་འགན་འཛིན ་རྣམས་
གསུམ་ལས་མ་མང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་ ཀྱིས་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་འོག་ལས་
གཏན་འབེབ ས་ལྟར་བསྐང་སེ ་ལོ་དེའ ྱི་ཕྱི་ཟླ་ བེད ་ཁག ་གྱི་ཁོང ས ་ནས ་

བཞྱི་པའྱི་ཚེས ་ཤ༣༠ཤནས་མ་འགངས་པར་ གཟེང ས་རྟགས་སྤྲོད ་ཡུལ་
གཟེངས་རྟགས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོག ས་ཆུང་ལ་ གྱི་འོས་མྱི་ཡོད་ཚེ། ལོ་རེའྱི་
ངེས་པར་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས།

ནང་སེ་ ཚན་རེ་ ནས་ལས ་

བེད ་ག ཉྱིས ་ལས ་མ་མང་
བའྱི་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤ ོག ་
གཏན་འབེབ ས་ལྟར་བསྐང་
སེ་ལོ་དེའ ྱི་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་

ཚེས་ ༣༠ ནས་མ་འགངས་
པ ར ་ག ཟ ེང ས ་རྟ ག ས ་

འདེམ ས་སྒྲུག་ཚོག ས་ཆུང་
ལ་ངེས ་པར་འབུལ་ལམ་ཞུ་
དགོས།
དྲུག་པ།

གཟེང ས་རྟགས་སྤྲོད ་ཡུལ་གྱི་མྱིང ་ཐོར ་ཚུད་ གཟེང ས་རྟགས་སྤྲོད ་ཡུལ་

ནང་གསེས། ༡ རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ།

གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་འོས་
ཆོས་གཤམ་གསལ།

ལས་བེད ་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས ་བསྐོ་ ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
35

བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས ་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ།

གཞག་གནང་བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད ་ ཁང་གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་ བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས ་
དང་།ཤཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་ བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་ ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ།
དྲུང་ལས ་ཁུངས་གཉྱིས ་ཀྱིས ་བསྐོ་གཞག་ བེད་དང་།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༠༡ཤཟླ་ཤ

ནང་གསེས། ༡༡ ག ནང་བའྱི་ཐད་བསྐ ོས ་ལ ས ་བེད །ཤཕ ྱི་ ལ ོ་ཤ ༡༡ཤཚེས ་ཤ༢༩ཤགོང ་བསྐོ་

༢༠༠༡ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས ་ཤ༢༩ཤགོང ་བསྐོ་གཞག་ གཞག་བས་པའྱི་དབུས་རང་

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

རུང་ཡྱིན་པ།

རྩྱིས ་པའམ།ཤགཉེར ་པ།ཤཡང་ན་གཏོང ་ལེན ་ རྩྱིས་པའམ།ཤདངུལ་གཉེར །ཤ

འགན་འཛིན་ལྟ་བུའྱི་རྩྱིས ་དང་།ཤདཔལ་འབོར་ ཡང་ན་གཏོང ་ལེན ་འགན་ བསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས ་
གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་ འཛ ིན ་ལྟ ་བུ འྱི་ རྩྱིས ་དང་།ཤ ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ།
ན།ཤའདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་སྱི་ དཔལ་འབོར ་གྱི་ལས་དོན ་
འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་བའྱི་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་སྙན་ དང་འབེལ ་ཡ ོད ་ཀ ྱི་ལ ས ་

ཐོའ ་ི ནང་གཞུང་དངུལ་གོང་གུན་སོང་བའྱི་སྐྱོན་ བེད་ཡྱིན་ན།ཤའདས་མ་ཐག་
བརོད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ།

པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་བའྱི་
རྩ ྱིས ་ཞ ྱིབ ་སྙ ན ་ཐ ོའ ་ི ན ང ་

གཞུང་དངུལ་གོང་གུན་སོང་
བའྱི་སྐྱོན ་བརོད ་ཡོད ་པ་མ་
ཡྱིན་པ།

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན།
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། འཕོད་བསེན་

བཀའ་བོན་མར་ཕེབས་སོང། འབེལ་ཡོད་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཕེབས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཕེབས་ཀྱི་མེད་ན་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དེ་

ཡར་འཐེན་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེ། མུ་མཐུད་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་
བཤེར་ལས་དོན། ཀ་པ། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་
སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ།

༄༅།ཤ།འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༡ཤནས་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤབར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་
བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར།
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུཌ་འཕོད ་བསེན་ལས་ཁུངས་འདྱི་བཞྱིན་སྱི་ནོར ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ཤ༡༩༨༡ཤལོར་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུཌ་ཞུས་པ་དང་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་བདུན་ནང་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན།ཤ
འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འཕོད་བསེན་བལྟ་རྟོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤདེ་ཡང་མང་ཚོགས་
ནང་འཕོད་བསེན་ཐོག་གོ་རྟོགས་སོབ་གསོ་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་སན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་མྱི་མང་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཕོད་བསེན་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་འགན་འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སད་དེ་སྔོན་སོམ་གཞྱིར་ཕན་བུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་ནད་རྱིགས་
སྔོན་འགོག་དང་སྱི་ཚོག ས་འཕོད་བསེན་སེ་ཚན།ཤབདེ་དོན་སེ་ཚན།ཤལས་འཆར་སེ་ཚན།ཤའཛིན་སྐྱོང་སེ་ཚན་བཅས་སེ་ཚན་
བཞྱི་རུ་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབེབས་ཞུས།
ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན།
ཀ

ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་སེ་ཚན།

༡།

ཊྱི་བྱི་སྔོན་འགོག་དང་།ཤསན་བཅོས།

༡༌༡།

རོག ས་ཚོག ས་ཤ(Global Fund) ལས་འཆར་འོག ་འདྱི་གའྱི་ཊྱི་བྱི་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་འབེལ ་ལས་ནས་
གཉན་ནད་རེག་དུགཤཊྱི་བྱི།ཤཚ་བ་འདར་ཚད་ (Malaria) ལས་གཞྱི་ལག་བསར་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་།ཤ
མངའ་གཞུང་ཊྱི་བྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ལས་སྣེ་མཉམ་འབེལ་མཐུད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཊྱི་བྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ལོ་རེ་བསྐྱར་
ཞྱིབ་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཞུས།

༡༌༢།

ཊྱི་བྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ (SCC-TB) ནད་པ་གངས་ཤ༢༤༧ཤལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༧༥ཤནས་ཤ༡༠༠ཤབར་དང་།ཤཊྱི་བྱི་
རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ཤ(MDR-TB) ནད་པ་གངས་ཤ༥༣ཤལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༢༥ཤནས་ཤ༡༠༠ཤབར་སན་གོན་རོགས་
རམ་མཐུན་འགྱུར་དང་འབེལ་འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་བལྟ་སྲུང་སན་བཅོས་ཤ(DOTS) སྒོ་
ནས་སན་བཅོས་ཞུས།

༡༌༣།

འགོས་ནད་ཅན་གྱི་ཊྱི་བྱི་ནད་པ་གངས་ཤ༡༠༡ཤསྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་དང་།ཤམོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་སན་ཁང་།ཤ
བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཊྱི་བྱི་ཉལ་ཁང་ནང་ཟུར་འཇོག་གྱིས་འོ་མ་དང་།ཤཤྱིང་ཏོགཤསྒོ ་ང་སོགས་བཅུད་ཟས་
མཁོ་སྤྲོད་ཞུས།

༡༌༤།

ཉམ་ཐག་ནད་པ་གངས་ཤ༡༦ཤལ་སན་ཁང་ནང་བཅོས་རྱིང་སན་ཁང་གྱི་ཉལ་ཁྱི་ག་དང་ལྟོ་དོད་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས།ཤའདུ་ཚོགས་ཆེ་བའྱི་གཏན་སོབ་དང་།ཤཁྱྱིམ་ཚང་ནང་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་བརྟག་དཔད་དང་འབེལ་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་
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གངས་༡༣ཤལ་སན་བཅོས།ཤནད་པའྱི་ནང་མྱི་དང་སོད་རོགས་མྱི་གངས་ཤ༣༦༠ཤལ་ཊྱི ་བྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་བརྟག་
དཔད་ཀྱིས་ནད་རྟགས་ཐོན་མཁན་རྣམས་ལ་ས་གནས་སན་ཁང་སོ་སོར་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༡༌༥།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་ནས་བྱིས་པ་གསར་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཤ(BCG) སན་ཁབ་རྒྱག་མུས་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་
འདུ་སོད་གཞྱིས་སྒར་དང་།ཤསོབ་གྲྭཤཆོས་སེ་ཚོཌ་ཁག་ནང་འཛམ་གྱིང་ཊྱི་བྱི་ཉྱིན་མོར་ཊྱི་བྱི་སྔོན་འགོག་དང་འབེལ་བའྱི་
གཏམ་བཤད་དང་།ཤབགོ་གེང་།ཤརྩེད་མོ་འགན་བསྡུར།ཤགོག་བརན་གཟྱིཌ་འབུལ།ཤསྙན་ངག་འབྱི་རྩོམ།ཤགཏམ་བརོད་
ཁབ་སོན་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཊྱི་བྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པར་མྱི་གངས་ཤ༡༠༥༧༥ཤནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་།

༡༌༦།

ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་སན་ཁང་དང་།ཤམན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་སན་ཁང་ལ་གོག་
པར་འཕྲུལ་ཆས་དང་།ཤབདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སན་ཁང་ལ་ཁ་ལུད་བརྟག་དཔད་འཕྲུལ་ཆས་དང་།ཤབདག་གཅེས་ཆེད་གང་གོག་
ཡོ་ཆས་བཅས་གསར་ཉོ་ཞུས།

༡༌༧།

ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་ཁྱབ་གདལ་སྔོན ་འགོག ་ཆེད ་ཁྱབ་ཁོང ས་སན་ཁང་ཁག་ལ་ཁ་རས་ཤ (Surgical Mask, N95
Mask) མཁོ་སྤྲོད་ཞུས།

༡༌༨།

རོགས་ཚོགས་ (Global Fund) གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཨོ་དྷྱི་ཤྭ་སན་ལྷ་སན་ཁང་དང་།ཤམེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་སན་
ཁང་ལ་ཕ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་རེ་མཁོ་སྤྲོད་དང་།ཤསྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་དང་།ཤམོན་གོ་སན་ཁང་གྱི་ཁ་ལུད་བརྟག་
དཔད་ཁང་གྱི་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་ཤ(Gene Xpert Machine)ཤམཁོ་སྤྲོད་དང་འབེལ་བཟོ་བཅོས་བདག་གཅེས་ཆེད་
ཚོང་ཤག་མཉམ་གན་འཇོག་ཞུས།

༡༌༩།

བདེ་ལེགས་སན་ཁང་དང་།ཤསྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་དང་།ཤམོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་།ཤབདེ་སྐྱྱིད་སན་ཁང་བཅས་པར་
ཁ་ལུད་དང་སན་འཕོད་མྱིན་བརྟག་དཔད་འཕྲུལ་ཆས་ཆེད་སྣག་ཚ་ཤ(Cartridges) མཁོ་སྤྲོད་ཞུས།

༡༌༡༠། ཊྱི་བྱི་སྔོན་འགོག་དང་སན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡༣,༡༣༦,༢༧༥།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།
༢།

མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སྔོན་འགོག་ལས་གཞྱི།

༢༌༡།

སོབ་གྲྭ་ཁག་ཤ༡༨ཤགྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༩༡༢༠ཤལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བརྟག་དཔད་ཞུས་པར་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ
༣༠༦ཤལ་ནད་རྟགས་ཐོན་པར་མུ་མཐུད་རྱིམ ་པ་མཐོ་བའྱི་བརྟག་དཔད་ཞུས་ཡོད།ཤམཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བརྟག་
དཔད་སྐབས་ནད་རྟགས་མ་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྔོན་ཁབ་ཐེངས་གསུམ་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་།

༢༌༢།

སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་དང་།ཤམན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་།ཤམེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་།ཤལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ།ཤཀྲུ་ཀྲྱིང་།ཤཏྱི་
ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་།ཤའབུམ་ལ་བསན་འཛིན་སྒང་།ཤཨོ་དྷྱི་ཤྭ་ཕུན་ཚོཌ་གྱིང་།ཤམཚོ་པདྨ་བཅས་ས་གནས་ཁག་ཤ༡༠ཤནང་
གནས་སོད་ཕོ་རང་ལོ་ཤ༣༠ཤམན་དང་མོ་རང་ལོ་ཤ༤༠ཤམན་བཅས་མྱི་གངས་ཤ༨༤༨ཤལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བརྟག་
དཔད་ཞུས་འབས་སུ་ནད་རྟགས་མ་ཐོན་པ་མྱི་གངས་ཤ༧༨༡ཤལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སྔོན་འགོག་ཁབ་ཐེངས་གསུམ་
རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་།

38

༢༌༣།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༢༨ཤཉྱིན་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཉྱིན་མོར་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ནས་གཞྱིས་སྒར་
ཁག་དང་།ཤསོབ ་གྲྭ་ཁགཤདགོན ་སེ་ཁག་བཅས་ཀྱི་ནང་མཆྱིན ་པའྱི་གཉན་ཚད་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག ་གོ་སེལ ་དང་།ཤ
འཕོད་བསེན་སོབ་གསོའ ་ི ལས་འགུལ་སེལ།

༢༌༤།

མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སྔོན་འགོག་ལས་འཆར་བརྒྱུད་མཆྱིན་ནད་ཕོཌ་པའྱི་ཨོ་རྡྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་
མྱི་གངས་ཤ༣༤ཤལ་རྱིམ་པ་མཐོ་བའྱི་བརྟག་དཔད་ཆེད་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢༌༥།

མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སྔོན་འགོག་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡༧,༢༧,༦༩༩།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།

༣།

མ་དང་བྱིས་པ་དང།ཤབུད་མེད་འཕོད་བསེན།

༣༌༡།

ལོ་ལྔ་མན་གྱི་བྱིས་པ་གངས་ཤ༦༡༤ཤལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་
སན་ཁབ་རྱིན་མེད་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་།ཤབྱིས་པ་ལོ་ལྔ་མན་ལ་ཤ (HepB དང་ཤMMR,HiB) སྔོན་འགོག་ཁབ་ཤ(HepB
Immunoglobulin) བཅས་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༣༌༢།

བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་གངས་ཤ༦༠༧ཤལ་བྱིས་པ་གསར་སྐྱེས་རྩ་རྒྱུས་འཁུམ་ཧེང་གྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་སན་ཁབ་ཤ TT
དང་བརྟག ་དཔ ད་རྱིག ས ་ (Blood Test, USG, Urine test, Glucose test, HIV & Hep B test,
VDRL) ཞུས་ཐོག་ཟུངས་ཁག་གསོ་སད་བཅུད་སན་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས།

༣༌༣། བྱིས་པ་གངས་ཤ༡༣༩ཤལ་བོ་འཕེལ་དང་།ཤགསོ་རྱིག་བཅུད་སན་རྱིལ་བུ་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༣༌༤། རྡ་ས་གངས་སྐྱྱིད་མེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་།ཤམེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང།ཤཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་།ཤཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་
གྱིང ་།ཤཨོ་རྡྱི་ཤྭ་ཕུན་ཚོག ས་གྱིང ་བཅས་ཀྱི་བུ་བཅོལ ་ཁང་གྱི་བྱིས ་པར་ཟས་བཅུད་མཁོ་སྤྲོད ་ཆེད ་ཧྱིན ་སྒོར ་ཤ
༣༠༠༠༠།༠༠ཤརེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༣༌༥།

ཨོ་རྡྱི་ཤྭ་ཕུན་ཚོཌ་གྱིང་དང་།ཤམན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་གཞྱིས་ཁོངས་ན་གཞོན་བུད་མེད་གངས་ ༤༡ཤལ་བུ་སྣོད་འབས་
ནད་སྔོན་འགོག་ཁབ་ HPV Vaccine རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༣༌༦། ནོར་ཝེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་འོག་མོ་ནད་སན་པ་སྐོར་བསྐྱོད་ལམ་ནས་སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་དང་།ཤཌལ་ཧོར་།ཤ
ས་གཞྱིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ།ཤམན་ཌྱི་ཁུལ།ཤསྦྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་།
སྦེལ་ཀོབ།ཤཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་།ཤམན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་དང་།ཤཨོ་རྡྱི་ཤྭ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བཅས་ཀྱི་བུད་མེད་
གངས་ཤ༤༢༠ཤལ་བུ་སྣོད་འབས་ནད་རྱིན་མེད་བརྟག་དཔད་དང་།ཤའཕོད་བསེན་སོབ་གསོ་གོ་སེལ་ཞུས།
༣༌༧། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་མའེ་སོར་གོང་ཁྱེར་ཉེ་འཁྱིས་ (St Mary Hospital) སན་ཁང་དུ་སན་ཞབས་གངས་ཤ༡༡ཤལ་
དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་ཕྲུ་གུ་བཙས་སྐབས་ཛ་དག་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་སོང་བརྡར་གོ་སྱིག་ཐུབ་པར་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕྲུ་
གུ་སྐྱེས་བསུའྱི་སྐབས་ལག་བསར་ཞུ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།
༣༌༨།

མ་དང་བྱིས་པ་དང་།ཤབུད་མེད་འཕོད་བསེན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡༩,༦༨,༨༦༠།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།

39

༤།

མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་།ཤབཅོས་ཐབས།

༤༌༡།

རྡ་ས་ཁུལ་མོས ་རས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ཤ༧ཤདང་།ཤསྦྱིར་གཞྱིས ་ཁག་གསུམ་ནས་མོས ་རས་ངན་གོམ ས་ཅན་
གངས་ཤ༦ཤབདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ཤ༢ཤཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་དང་།ཤསྦེལ་ཀོབ་ལུགས་
བསམ།ཤཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་།ཤམན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་།ཤཌལ་ཧོར།ཤལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་།ཤསྱིམ་ལ།ཤཨོ་རྡྱི་ཤྭ་ཕུན་
ཚོཌ་གྱིང་བཅས་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་རེ་བཅས་ནད་པ་གངས་ཤ༢༣ཤར་ཇྭ་སྤུར་ཞྱི་བདེ་ཁང་གསར་དང་།ཤནྱི་
ཝྱིན་ཀྱི་རན།ཤཇག་ར་ཏྱི་བཅོས་ཐབས་ཁང་བཅས་སོ་སོར་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༤༌༢།

མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་དང་ནད་གཡོག་བཅས་པར་ལམ་གོན་དང་ཁང་དོད་མཐུན་རེན་སར་ཐོག ཤམོས་རས་ངན་
གོམས་ཅན་གསུམ་ལ་སར་ཡང་སན་བཅོས་དུས་འགངས་གནང་བར་མཐའ་ཁྱོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༤༌༣། མོས ་རས་ངན་གོམ ས་ཀྱི་གནས་ལས་གོལ ་བ་གཉྱིས ་ལ་རང་མོས ་ལྟར་ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་རྱིང་སྐྲ་བཞར་སོང་བརྡར་གོ་
སྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་།
༤༌༤། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༨ཤཚེས་ཤ༡༨ཤནས་ཚེས་ཤ༢༠ཤབར་ཉྱིན་གངས་ཤ༣ཤརྱིང་སུ་ཇ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་།ཤསྦྱིར་ཅོན་ཏ་ར་
བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ།ཤསཾ་བོ་ཊ་ཅོན་ཏ་ར་སོབ་གྲྭ།ཤགོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་།ཤརྡ་ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་བཅས་
པར་ར་ཇ་སྤུར་ཞྱི་བདེ་ཁང་གསར་ནས་ཆེད་ལས་པ་གོ་སྱིག་ཞུས་ཏེ་མོས་རས་ངན་གོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་
དང་སྔོན་འགོག་སྐོར་གོ་རྟོགས་སེལ།
༤༌༥། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༠ཤནང་དབུས་ཀྱི་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་མོས ་རས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་གསུམ་ལ་ངོ་
བཅར་གྱིས་ནད་པའྱི་གནས་སངས་རྟོཌ་ཞྱིབ་དང་།ཤསན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར།ཤའགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་
འབེལ་ཡོད་བཅོས་ཐབས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་གོ་བསྡུར་ཞུས།
༤༌༦། བོད་སོབ་གངས་ཤ༢༢ཤདང་།ཤགཞྱིས་ཆགས་གངསཤ༡༩ཤནང་མོས་རས་ངན་གོམས་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་འབྱི་རྩོ མ་དང་།ཤ
རྱི་མོ་འགན་བསྡུར།ཤབགོ་གེང་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས།
༤༌༧། འདྱི་ལས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མོས་རས་ངན་གོམས་གོ་
རྟོགས་སེལ་བ་དང་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་གཞྱིར་བཟུང་མྱི་གངས་ཤ༥ཤལ་མོས་རས་ངན་གོམས་བཅོས་
ཐབས་ཁང་ལ་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༤༌༨།

མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༨༡༤,༡༦༦།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།

༥།

གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་།ཤབརྟག་དཔད།

༥༌༡།

གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་གངས་ཤ༣༣ཤལ་སན་རྱིན་དང་།ཤལམ་གོན།ཤཟུར་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐོག་
ནད་པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ ཤ(ART Center) སན་ཁང་ཁག་ཏུ་གཟུཌ་གཞྱི་བརྟག་དཔད་བསྐྱོད་སྐབས་དོ་
བདག་དང་ནད་གཡོག་བཅས་པར་ལམ་གོན་དང་།ཤཟུར་ཕོགས།ཤཁང་དོད་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
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༥༌༢།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་ནས་མྱི་གངས་ཤ༦༠༣ཤལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔད་
ཞུས་པར་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་ཤ༣ཤལ་སན་བཅོས་ཞུ་ཕོགས་ལམ་སོན་དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༥༌༣།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༠༣ཤཚེས་ཤ༡༤ཤདང་ཤ༡༥ཤཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་རྡ་སར་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་
བསྐོངས་འཚོགས་ཞུས་པར་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་གངས་ཤ༨ཤདང།ཤསན་ཞབས་གངས་ཤ༣ཤནས་ཚོགས་ཞུགས་
གནང་བས།ཤབདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་སན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རེ་ལཌ་དང་།ཤསན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སན་པ་
བཟོད་པ་ལགས་ནས་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་།ཤསེམ ས་ཁམས་འཕོད་བསེན།ཤཟས་སོད་བསེན ་
ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལམ་སོན་གནང་།

༥༌༤། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་
ཆེན་ཐེངས་ཤ༣༤ཤབཀྲྱིན་བསྩལ་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་ཤ(Teach Aids) ཞེས་པའྱི་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་
བོད་སྐད་ཐོག་འགུལ་གཟུགས་མཉེན་ཆས་དང་།ཤགཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་བོད་ཨྱིན་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་སེབས་ཤཤོག་དང་
དེབ་ཆུང་འགེམས་སེལ་ཞུས།
༥༌༥།

འཛམ་གྱིང་གཉན་ནད་རེག་དུག་ཉྱིན་མོར་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ས་ཁུལ་ཤ༢༠ཤདང་།ཤབོད་སོབ་ཤ༢༩ཤནང་གཉན་ནད་རེག་
དུག་གོ་སེལ་དང་།ཤགཏམ་བརོད་འཁབ་སོན།ཤརྱི་མོ་འགན་བསྡུར་ལམ་ནས་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས།ཤརྡ་སར་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་
དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་གཉན་ནད་རེག་དུག་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས།

༥༌༦།

གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡,༥༨༣,༨༠༤།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།

༦།

ཁ་དང་སོའ ་ི འཕོད་བསེན།

༦༌༡།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༧ཤནང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་དང་།ཤཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་།ཤའབུམ་ལ་བསན་འཛིན་
སྒང་བཅས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༦༢༡ཤཙམ་ལ་མེའོ་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་གྱི་སོའ ་ི ལས་བེད་ནས་རྱིན་མེད་བརྟག་
དཔད་དང་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༦༌༢།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༢ཤནང་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༨༠ཤལ་ལྡྱི་ལྱི་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་
གྱི་སོའ ་ི ལས་བེད་ནས་སོ་བརྟག་དཔད་དང་སོབ་གསོ་ལམ་སོན་ཞུས།

༦༌༣། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༢ཤནང་ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་སན་ཁང་གྱི་སོའ ་ི ལས་བེད་ནས་ས་གནས་ཀྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་།ཤ
གཞྱིས་སྒར་ཉྱིན་སོབ།ཤདགོན་སེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་ཆུང་བཅས་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༢༩༠ཤལ་སོ་རྱིན་མེད་བརྟག་དཔད་
དང་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༦༌༤། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༣ཤནང་སྦྱིར་སམ་བོ་ཊའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཤ༦༢ཤཙམ་ལ་སྦྱིར་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་གྱི་སོའ ་ི ལས་བེད་
ནས་སོ་རྱིན་མེད་བརྟག་དཔད་དང་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༦༌༥།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༣ཤནང་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སན་ཁང་གྱི་སོའ ་ི ལས་བེད་ནས་ཁུལ་དེའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ༥༢ཤལ་སོ་རྱིན་
མེད་བརྟག་དཔད་དང་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
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༦༌༦།

ཁ་དང་སོའ ་ི འཕོད་བསེན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡,༡༥,༥༧༡།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།

༧།

འཕོད་བསེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ཚན་པ།ཤ (Health Information System)

༧༌༡།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤལོའ ་ི ནང་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་གཙོས་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཆེ་འབྱིང་ཤ༡༣ཤདང་།ཤཏྱི་ཛུ་
དར་རྒྱས་གྱིང་སན་ཁང་བཅས་པར་གོག་ཀད་བརྒྱུད་འཕོད་བསེན་གྱི་གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་ལག་བསར་ཞུས།

༧༌༢།

རྒྱ་གར་ནང་གྱི་སན་ཁང་ཆུང་བ་ཤ༡༥ཤདང་།ཤབལ་ཡུལ་ནང་གྱི་སན་ཁང་ཤ༡༣ཤབཅས་ནས་ཤ ོག་སེང་འཕོད་བསེན་
གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་ལག་བསར་ཞུས།

༧༌༣། སྔ་ལོ་ས་གནས་ཁག་ཤ༢༦ཤནས་གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང་།ཤའདྱི་ལོ་ས་ཁུལ་ཁག་ཤ༤༢ཤནས་གངས་ཐོ་བསྡུ་
རུབ་ཞུས།
༧༌༤། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤལོར་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་་སན་ཁང་ཁག་ཏུ་ནད་པ་གངས་ཤ༣༣༡༩༢ཤནས་བསེན་གཏུགས་བྱུང་བ་
དང་།ཤནད་པ་དེ་དག་ནས་སན་པ་དང་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་བསེན་གཏུགས་ལན་གངས་ཤ༧༦༦༡༥ཤབས་པ་གངས་ཐོ་
བསྡུ་ལེན་རྟོགས་ཞྱིབ་ཞུས།
༧༌༥།

འཕོད་བསེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༤༥༩,༡༥༩།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།

༨།

འཕོད་བསེན་སོབ་གསོ།

༨༌༡།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོཌ་ཀྱི་འཕོད་བསེན་གནས་བབ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་འབེལ་
བའྱི་ཡྱིག་ཆ་བོད་ཨྱིན་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་ས་གནས་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་
འགེམས་སེལ་གང་ཐུབ་ཞུས།

༨༌༢།

སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་
ཆེན་ཐེངས་ཤ༣༤ཤབཀྲྱིན་བསྩལ་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག ་ལྟེབ་ཤོག་གངས་ཤ༤༠༠༠༠ཤ
དང་།ཤའཕོད་བསེན་དེབ་ཆུང་གངས་ཤ༡༩༦༠༠ཤའགེམས་སེལ་ཞུས།

༣༨༌༣། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༦ཤཚེས་ཤ༢༧ཤནས་ཤ༢༨ཤབར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་བུད་མེད་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཤ
༣༠ཤདང་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་༣ཤཚེས་ཤ༢༩ཤནས་ཤ༣༠ཤབར་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་སོབ་མ་གངས་ཤ༣༨ཤལ་གོག་
བརན་བརྒྱུད་ཊྱི་བྱི་དང་།ཤམཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད།ཤགཉན་ནད་རེག་དུགཤཕོ་མོ་ལུས་འབེལ་ལས་བྱུང་བའྱི་ནད་རྱིགས།ཤ
འབས་ནད་རྱིགས།ཤསེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན།ཤབོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་འཕོད་བསེན་
དང་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གོ་སེལ་ཞུས།
༨༌༤།

འདྱི་གའྱི་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་།ཤའཕོད་བསེན་སོབ་གསོའ ་ི ལས་བེད།ཤསྦྱིར་སན་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན།ཤལྡྱི་ལྱི་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་གྱི་སན་ཞབས་དང་།ཤལྡྱི་ལྱི་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སན་པ་
བཅས་ནས་ཇ་ཡྱི་པུར་སྱི་ཚོགས་རྱིག་གནས་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཕོད་བསེན་སོབ་གསོའ ་ི སྐོར་ཉྱིན་ལྔའྱི ་རྱིང་ཟབ་
སོང་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཞུས།
42

༨༌༥།

དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་འཕོད་བསེན་ཉྱིན་མོ་ཁག་སྲུང་བརྩྱི་
ཞུས་སྐབས་ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་ཤ༡༥ཤཙམ་གོ་སེལ་ཞུས་པར་མྱི་གངསཤ༡༠༨༧༤ཤནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་།ཤ
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བདག་ཉྱིད་ཆེན་མོ་གན་རྡྱིའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཉྱིན་མོ་རྒྱལ་ཡོངས་གཙང་བཟོའ ་ི ཉྱིན་མོ་
(Swach Bharat Abhiyan) སྲུང་བརྩྱི་གནང་རྒྱུ་གསལ་བསགས་གནང་དོན་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་གཞྱིས་

ཆཌ་ཁག་ནང་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ ་ི ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྙན་ཐོ་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བར་ལེགས་
གསོའ ་ི བཀའ་ལན་ཕེབས།
༨༌༦།

འཕོད་བསེན་སོབ་གསོ་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་དང་།ཤསན་ཞབས་གཅྱིག་བཅས་ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་སྒང་ཏོག་དང་།ཤ
ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་།ཤའབུམ་ལ་བསན་འཛིན་སྒང་།ཤཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་།ཤམེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་བཅས་ཀྱི་གཞྱིས་
མྱི་དང་།ཤགྲྭ་བཙུན།ཤསོབ་ཕྲུག་བཅས་མྱི་གངས་ཤ༩༧༣ཤལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དང་།ཤགོ ་ནད་ཊྱི་བྱི་།ཤཁག་ཤེད།ཤཟ་
ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་གཞྱི་སོགས་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ཐོག་གོ་སེལ་ཞུས།

༩།

འཕོད་བསེན་སོང་བརྡར།

༩༌༡།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༧ཤཚེས་ཤ༡༡ཤནས་ཤ༢༠ཤབར་ཉྱིན་གངས་བཅུ་དང་།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༨ཤཚེས་ཤ༢༨ཤནས་ཤ༣༠ཤ
བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ།ཤདེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས ་ཤ༧ཤནས་ཤ༡༡ཤབར་ཉྱིན་གངས་ཤ༥ཤབཅས་སོ་སོར ་
མ ངའ་ས ེ་ མ ་ཧཱ ་རཱཤ ཀྲ འྱི་ ས ་ཁུ ལ ་ Jamkhed དུ ་ས ྱི་ ཡ ོང ས ་ཀ ྱི་ ག ོང ་ག ས ེབ ་འཕོད ་བ ས ེན ་ལ ས ་འཆ ར ་
(Comprehensive Rural Health Project) དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ནང་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག་

དང་།ཤདྲུང་ཆེ།ཤཟུང་དྲུང་།ཤདེ་བཞྱིན་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་གྱི་ སན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་།ཤསན་ཞབས།ཤའཕོད་ལས་པ་
བཅས་ནས་སྔ་ཕྱིར་མཉམ་ཞུགས་ཞུས།
༩༌༢།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༢༡ཤནས་ཟླ་ ༡༢ཤཚེས་ཤ༣ཤབར་ཉྱིན་གངས་ཤ༡༣ཤརྱིང་སྱི་ཨེམ་སྱི་ཝེ་ལོར་སན་ཁང་དུ་
ཀོ་ལེ་གལ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་དང་།ཤསྦེལ ་ཀོབ ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་གཉྱིས ་ཚ་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ ནད་
རྱིགས་ (Tropical Diseases) ཟབ་སོང་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཞུས།

༩༌༣།

ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕོད་བསེན་སོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཀོ་ལེ་གལ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་དང་།ཤ
སྦེལ ་ཀོབ ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་གཉྱིས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚེས ་ཤ༡༢ཤནས་ཚེས ་ཤ༣༡ཤབར་ཉྱིན་བཅུ་
དགུའྱི་རྱིང་ཐའེ་ཝན་དུ་མལ་ལུས་ནད་གཞྱིའྱི་ཤ(Clinical Training) ཟབ་སོང་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཞུས།

༩༌༤། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༦ཤནས་ཤ༡༡ཤབར་ཉྱིན་དྲུག་རྱིང་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཁུལ་དང་།ཤབལ་ཡུལ་ཁུལ་
ནས་སན་ཞབས་དང་འཕོད་ལས་གངས་ཤ༢༣ཤལ་དུད་ཁྱྱིམ ་སོར ་སོར ་བསྐོར ་བསྐྱོད ་ཀྱི་འཕོད་བསེན ་ལས་གཞྱི་ཤ
(CCOCC) དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཞུས།

༩༌༥།

འཕོད་བསེན་སོབ་གསོ་དང་།ཤསོང་བརྡར་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༨༡,༩༩,༩༩༨།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།
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༡༠།

རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི།

༡༠༌༡། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༢ཤཟླ་ཤ༨ཤཚེས་ཤ༢༧ཤཉྱིན་མན་སར་ཕན་བདེ ་གྱིང་སན་ཁང་ལ་དངོས་སུ་
འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་བསར་ཞུས་པ་དང་།ཤརྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་ད་བར་གཞྱིས་མྱི་གངས་ཤ༨༡༠ཤཙམ་
ལ་ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་བརྟག་དཔད་ཐུབ་པ་བྱུང་།
༡༠༌༢། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༢ཤཔའི་ནང་རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་ནས་ཧུན་སུར་དང་།ཤཀོ་ལྱི་གལ།ཤམེའོ།ཤམན་སར་བཅས་ཀྱི་
སན་ཁང་སོ་སོར ་མཁོ་བའྱི ་འཕྲུལ་ཆས་(Hematalogy Analyzer, Biochemistry Analyzer, ECG)
བཅས་སྤུས་གཟྱིཌ་ཀྱིས་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས།
༡༠༌༣། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱིའྱི་དངུལ་ལྷག་ནས་གོང་གསལ་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༢,༨༧,༨༤༣༥༌༨༠ཤའགོ་གོན་སོང་།
ཁ༽

བདེ་དོན་སེ་ཚན།

༡།

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་།ཤའབེལ་ཡོད།ཤའབེལ་ཆགས་བཅས་པར་འཚོ་སྣོན་དང་།ཤསན་བཅོས།

༡༌༡།

བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མྱི་གངས་ཤ༦ཤདང་།ཤཆབ་སྱིད་འབེལ་ཆགས་མྱི་གངས་ཤ༡༡ཤཆབ་སྱིད་
འབེལ་ཡོད་མྱི་གངས་ཤ༢ཤབཅས་ཁྱོན་མྱི་གངས་ཤ༡༩ཤལ་དོ་བདག་གྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཟླ་རེར་
འཚོ་སྣོན་སྒོར་ཤ༡༠༠༠ཤདང་།ཤསྒོར་ཤ༣༥༠༠ཤསྒོར་ཤ༦༠༠༠ཤབཅས་འབུལ་མུས་དང་།ཤསྱིར་བཏང་འཚོ་སྣོན་ཚད་གཞྱི་
ལོ་གསུམ་ཡྱིན ་ནའང་།ཤཆབ་སྱིད ་བཙོན ་ཟུར་དགུང་ལོ་བགེས ་སོང་གཟུགས་བབ་འཕོད ་བསེན ་དཀའ་ངལ་ཅན་
རྱིགས་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་གཞྱིར་བཟུང་འཚོ་སྣོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།

༡༌༢།

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་།ཤའབེལ་ཆགས།ཤའབེལ་ཡོད་མྱི་གངས་ཤ༢༥ཤལ་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་དང་བདེ་ལེཌ་སན་
ཁང་གཉྱིས ་ལ་བསེན་གཏུཌ་གནང་མཁན་ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༡༠༠ཤམཐུན་འགྱུར་དང་།ཤལྡྱི་ལྱི་དང་ཅན་རྡྱི་གར་
གཙོས་སྒེར་པའྱི་སན་ཁང་ཁག་ལ་སན་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་གཞྱིར་བཟུང་བསེན་གཏུཌ་གནང་མཁན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་
ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༡༠༠ཤདང་།ཤའབེལ་ཆཌ་ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༨༠ཤའབེལ་ཡོད་ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ཤ༥༥ཤབཅས་
འབུལ་མུས།

༡༌༣།

འདྱི་གའྱི་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ནས་མནར་གཅོད་ཕོགས་མྱི་གངས་ཤ༨ཤཀྱི་གནས་སངས་དང་དཀའ་ངལ་རྟོགས་ཞྱིབ་ཆེད་
དོ་བདག་སོ་སོའ ་ི བཞུགས་གནས་སུ་སྐོར་བསྐྱོད་ཞུས།

༡༌༤།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༦ཤཚེས་ཤ༢༦ཤཉྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་དང་།ཤམང་ཚོགས་གངས་ཤ
༢༠༠ཤལྷག་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་ཁང་ནང་བོད་ཀྱི་གཏམ་བརོད་ཚོགས་པས་བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་
བཙོན ་པའྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་སོག ས་མཚོན ་ཐུབ་པའྱི་དངོས ་བྱུང་གཏམ་བརོད ་(ཁག་གྱིས ་བྱིས ་པའྱི་ལོ་
རྒྱུས།)ཞེས་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཕུལ་ཞུས་ཏེ་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་མཚོན་ཐུབ་པ་དང་
འབེལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་མནར་གཅོད་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས།
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༡༌༥།

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་།ཤའབེལ་ཡོད།ཤའབེལ་ཆགས་བཅས་པར་འཚོན་སྣོན་དང་།ཤསན་གོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ཤ
༢,༡༣༩,༤༡༢།༠༠ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢།

དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་འཚོ་སྣོན།

༢༌༡། ༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་རྒྱ་གར་དང་།ཤའབྲུག་ཡུལ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཤ༣༦ཤནང་
གནས་སོད་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གངས་ཤ༡༡༠ཤལ་ཟླ་རེར་འཚོ་སྣོན་སྒོར་ཤ༡༥༠༠།༠༠ཤརེ་འབུལ་མུས།
༢༌༢། རྡ་ས་ཁུལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གཉྱིས་ལ་རྐང་ཚབ་དང་།ཤཨོ་རྡྱི་ཤ་གཞྱིས་ཁོངས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་
མཁོ་ཅན་ཞྱིག་ལ་མྱིག་ཤེལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༣།

མཛེ་ནད་ཅན་ལ་སན་བཅོས་དང་།ཤའཚོ་སྣོན།

༣༌༡། པ་ལམ་པུར་མཛེ་ནད་གསོ་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་རང་རྱིཌ ་མཛེ་ནད་གངས་ཤ༥ཤལ་ནད་པ་རེར་ཟླ་རེ་སྐམ་ཟས་དོད་སྒོར་ཤ
༡༠༠༠ཤརེ་དང་།ཤའཚོ་སྣོན་ཟླ་རེར་སྒོར་ཤ༡༥༠༠ཤརེ།ཤགཞན་ཡང་སན་བཅོས་འགོ་གོན་འཛིན་གསལ་ལྟར་འབུལ་མུས་
ཐོག་ལོ་རེར་སན་དོད་སྒོར་ཤ༡༠༠༠༠ཤཐམ་པ་མཛེ་ནད་གསོ་ཁང་དུ་འབུལ་མུས།ཤ༣༌༢།ཨ་རྱིར་བཅའ་བཞུགས་གཞུང་
ཞབས་ཟུར་པ་མཚམས་གཅོད་སོལ་མ་ལགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་སབས་
བསྟུན་མཛེ་ནད་ནད་པ་རྣམས་ལ་ལོ་ལྟར་སྒོར་ཤ༦༠༠༠ཤརེ་ཞལ་འདེབས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་
ཁུངས་འགེམས་ཞུ་མུས།
༣༌༣། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་དང་མཛེ་ནད་ཚོར་འཚོ་སྣོན་དང་སན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༣,༠༧༣,༩༡༩ཤམཐུན་
འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་།
༤།

སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན།

༤༌༡། སེམས་ཁམས་ནད་པ་གངས་ཤ༣༣༠ཤཡོད་ཁོང ས་ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ནད་པ་གངས་ཤ༢༢༨ཤལ་དགོས་ངེ ས་སན་བཅོས་
ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༤༌༢། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༡༤ཤནས་ཤ༡༩ཤབར་ཉྱིན་གངས་དྲུག་རྱིང་རྡ་ས་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་
དུ་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཞབས་གངས་ཤ༢༥ཤལ་ཕྱི་ལུགས་ཁྱད་ལས་སན་པ་དང་གསོ་རྱིག་སན་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སེ མས་
ཁམས་ནད་གཞྱི་ངོས་འཛིན་བེད་སངས་དང་གྱིབ་སྐྱོན་སྐོར་ཟབ་ཁྱིད་ཞུས་པ་དང་།ཤདེ་བཞྱིན་དབུགས་སོང་གྱི་ལམ་
ནས་ནད་གཞྱི་དག་སྐྱེད་དང་སྔོན་འགོག་བེད་ཕོགས་སྐོར་ཟབ་ཁྱིད་ཞུས།
༤༌༣། སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་སན་གོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༦༠༦༨༩༤༌༥༠ཤའགོ་གོན་སོང་།
༥།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་།

༥༌༡། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༡ཤནས་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ལོ་ལྔ་པ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ནས་ཚོགས་
མྱི་མྱི་གངས་ཤ༢༤༠༦༡ཤནས་ཚོག ས་ཞུགས་གནང་ཡོད །ཤབོད ་མྱིའྱི་སན་བཅོས ་ལྟ་སྐྱོང ་ལས་གཞྱིའ ྱི་ནང་ཚོག ས་
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བཞུགས་གནང་རྒྱུར་ཚོགས་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཨ་རྱི འྱི་རོགས་ཚོཌ་ནས་ཚོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་
ཆ་ཤ༧༠ཤམཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད།
༥༌༢། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླཤ༩ཤཚེས་ཤ༡༥ཤཉྱིན་དང་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༡༠ཤསོ་སོར་རྡ་ས་དབུས་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་
ཁང་དུ་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་།ཤསན་པ།ཤསན་ཞབས།ཤསན་བཅོས ་ལྟ་སྐྱོང ་གྱི་འབེལ ་ལས་
སོགས་ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ཤ༥༠ཤལ་འདས་ལོའ ་ི ནང་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཐད་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་མ་འོངས་
གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་སེལ་སངས།ཤཚོགས་ཞུགས་ཐོ་འགོད་བེད་སངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་སོབ་ཁྱིད་ཞུས།
༥༌༣།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚེས་ཤ༡༠ཤཉྱིན་ནོ་སྦེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་
དང་བསྟུན་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་གོ་སེལ་ཁྱབ་བསགས་གང་ཐུབ་སེལ་ཐུབ་
པ་བྱུང།

༥༌༤། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་
ཆེན་ཐེངས་ཤ༣༤ཤབཀྲྱིན་ཆེ་སྐབས་དབུས་སན་བཅོ ས་ལྟ་སྐྱོང་ཚན་པ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་མྱི་མང་ཁྱི་ འཚོ་བརྒལ་བ་འདུ་
འཛོམས་སྐབས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ་དང་།ཤསན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་
གོག་བརན།ཤགང་སར་པར་རྱིས་དང།ཤལྟེབ་ཤོགཤཕེད་དར་སོགས་སར་འགེམས་ཞུས་ཏེ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་
གཞྱི་ཁྱབ་བསགས་རྒྱ་ཆེ་སེལ།
༥༌༥།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ཤལོའ ་ི སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཕྱི་ཟླ་ཤ༡ཤཚེས་ཤ༡ཤནས་
ཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤབར་ས་གནས་ཁག་གྱི་སན་ལྟའྱི་འབེལ་ལས་དང་སན་ཁང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་
ལས་གཞྱི་གོ་སེལ་ཁྱབ་བསགས་དང་ཚོགས་ཞུགས་གསར་པ་ཐོ་འགོད་ཞུས།

༥༌༦།

སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ནས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༢ཤཔའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་དང་།ཤདབུས་ཁུལ་
ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་གོ་སེལ་དང་།ཤམྱི་མང་དང་མཉམ་སན་བཅོས་
ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་ཞུས།

༥༌༧།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦་་་༡༧ཤལོར་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོཌ་མྱི་གངས་ཤ༡༦༢༨ཤལ་སན་བཅོས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་
པའྱི་སན་བཅོས་ཐོག་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡༨༧,༡༠,༡༤༤།༠༠ཤཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

༥༌༨།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༢༢,༠༣༤,༢༨༦།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།

ག

ལས་འཆར་སེ་ཚན།

༡།

ཆུའྱི་ལས་གཞྱི།

༡༌༡།

ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་གངས་སྐྱྱིད་ལས་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་གནས་
སངས་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་ཆེད་རྡ་སེང་ན་རྡྱི་རྱི་འདབས་ནས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གངས་སྐྱྱིད་
བར་ཆུའྱི་སྦུག་མདོང་འཕར་མ་ཞྱིག་གསར་འཐེན་ཞུས།
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༡༌༢།

ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་མཐན་འགྱུར་འོག་གངས་སྐྱྱིད་ལས་ཤག་གྱི་ཆུ་མཛོད་ཉམས་གསོ་ཞུས།

༡༌༣།

སྦྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི་འཐུང་ཆུའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཨ་མ་ནས་ཆུ་མཛོད་དབར་གྱི་སྦུབ་མདོང་རྱིང་པ་གསར་བརེ་
ཞུས་ཏེ་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

༡༌༤།

མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཀེམ་དྲུག་པའྱི་ཆུའྱི་སྦུག་མདོང་གསར་བརེ་ལས་འཆར་ལག་བསར་འགོ་འཛུཌ་ཟྱིན་པ་
དང་།ཤགཞྱིས་ཀེམ་བདུན་པའྱི་ཆུ་མཛོད་ཤོང་ཚད་ཆུ་ལྱི་ཀྲར་ཆྱིག་འབུམ་ཅན་ཞྱིག་གསར་བསྐྲུན་ཟྱིན་པར་གཞྱིས་ཀེམ་
གཉྱིས་ཀྱི་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

༢།

གཙང་འཕོད་ལས་གཞྱི།

༢༌༡།

ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས ་ཆགས་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་ལ་སྱི་སོད་གསང་སོད་དཀའ་སེལ ་ཆེད་ཨ་རྱི་གཞུང་
PRM ནས་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཏེ་གསང་སོད་གསར་རྒྱག་ཞུས།

༢༌༢།

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་བང་ཐང་ཁུལ་གནས་འཁོད་མྱི་མང་རྣམས་ལ་གསང་སོད་དགོས་ངེས་
ཅན་ལ་སོང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོག ས་སྐྱོར་འོག ་ས་གནས་སུ་སྔོན ་འགོའ ་ི ལས་གཞྱི་ལག་བསར་འགོ་འཛུགས་ཆེད ་
གསང་སོད་ཀྱི་སྒོ་སྒེའུ་ཁུངས་སོགས་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསང་སོད་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་
ལག་བསར་ཞུ་མུས།

༢༌༣།

ཀོ་ལེ་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་སྒར་མྱི་མང་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕོ་བང་གྱི་ཉེ་འགམ་དུ་ལོ་ལྟར་མ་ཎྱི་དུང་སྒྲུབ་གསོག་
སྒྲུབ་དང་།ཤབསན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་གནད་སྱིན་འབད་སྒྲུབ་ཞུ་མུས་དང་།ཤགཞན་ཡང་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོ་ཚོགས་
ཀྱིན་ཡོད་པར་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཆེ་སྐབས་ཕོ་བང་སྱི་སོད་གསང་སོད་ཀྱི་དཀའ་སེལ་ཆེད་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་
དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་སྱི་སོད་གསང་སོད་གསར་རྒྱག་ཞུས།

༢༌༤།

ཆུ་དང་།ཤགཙང་འཕོད་ལས་གཞྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡༥,༢༤༡,༨༧༣ཤའགོ་གོན་སོང་།

༣།

ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན།

༣༌༡།

ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་གྱི་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་
ཁང་དང་།ཤཁག་ལུད་བརྟག་དཔད་ཁང་།ཤགོག་པར་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུས།

༣༌༢།

ཨྱི་ཊ་ལྱི་རོག ས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་ཁག་བརྒྱད་ནང་གནས་སོད་མྱི་མང་རྣམས་ཀྱི་
འཕོད་བསེན་གནས་བབ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་ས་གནས་སུ་སན་ཞབས་གཉྱིས་བཀོད་སྱིག་དང་འབེལ་ས་གནས་ཀྱི་
སན་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་སན་ཞབས་པའྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཞུས།

༣༌༣། ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་རྒྱ་སྐྱེད་དང་བཟོ་དགོས་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡,༥༣༡,༢༢༡།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།
༤།

སན་ཁང་ཡོ་བད་དང་།ཤའཕྲུལ་ཆས།

༤༌༡།

ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་ཆེད་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་བརྟག་དཔད་
ཁང་ལ་མཁོ་བའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཁག་ཅྱིག་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས།
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༤༌༢།

ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་སན་ཁང་དུ་བགེས་སོང་གྲུམ་ནད་
དང་།ཤསྒལ་ཚིག ས་སོག ས་ནད་མནར་དཀའ་སེལ་ཆེད་ཕྱི་བཅོས ་གསོ་ཐབས་ཁང་ལ་མཁོ་བའྱི་ཡོ་བད་དང་།ཤསོ་
བརྟག་དཔད་ཁང་ལ་མཁོ་བའྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཅས་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས།

ང་།

ལས་དོན་གཞན་ཁག་ཅྱིག

༡།

དགོས་ངེས་སན་གྱི་མཐུན་འགྱུར།

༡༌༡། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་ཁོངས་རྒས་
གཅོང་མགོན་མེད་གངས་ཤ༦༠༠ཤདང་།ཤལོ་གཞོན་ནད་མནར་གངས་ཤ༣༤༥ཤསྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ལས་ཐོགཤབགེས་ཡོལ།ཤ
བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་འཕོད་བསེན་ཚོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བེད་བཅས་གངས་ཤ༢༣༠ཤལ་དགོས་ངེས་སན་གྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
༡༌༢། དགོས་ངེས་སན་དང་།ཤཡོ་བད་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡,༧༤༣,༨༦༥ཤའགོ་གོན་སོང་།
༢།
༢༌༡།

ཉམ་ཐག་དང་།ཤསྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་པའྱི་སན་གོན།
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་
ཁོངས་ནས་རྒས་གཅོང་མགོན་མེད་དང།ཤལོ་གཞོན་ནད་མནར་ཉམ་ཐག་གངས་ཤ༡༧༧ཤལ་སན་བཅོས ་ཧྱིན་སྒོར ་ཤ
༣,༥༣༢,༥༨༦ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢༌༢།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།ཤསྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ལས་ཐོག་དང་།ཤབགེས་ཡོལ་བཅས་གངས་ཤ
༡༨༦ཤལ་སན་བཅོས་སྒོར་ཤ༥,༡༤༡,༨༠༡ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢༌༣།

བོད ་མྱིའ ྱི་དྭང་བངས་འཕོད ་བསེན ་ཚོག ས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོང ས་ལས་བེད ་གངས་ཤ༥༩ཤལ་སན་བཅོས ་ཧྱིན ་སྒོར ་ཤ
༤༠༦,༧༣༣ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢༌༤།

མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བེད་གངས་ཤ༢༠ཤལ་སན་བཅོས་ཧྱིན་སྒོར་ཤ
༩༧,༤༩༧ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢༌༥།

༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སྐུ་སྲུང་ལས་བེད་གངས་ཤ༢ཤལ་སན་བཅོས་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༣,༢༠༠ཤམཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢༌༦།

གོང་གསལ་སན་གོན་ཁག་ལྔ་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༩,༡༨༡,༨༡༧ཤའགོ་གོན་སོང་།

ཅ།

ཐད་ཀའྱི་འཛིན་སྐྱོང་སེ་ཚན།

༡།

མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱི གས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ

༡༌༡།

ཐའེ་ཝན་རོགས་ཚོགས་ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དགེ་དང་།ཤགསོ་སྐྱོང་ལས་བེད།ཤའཕོད་བསེན་ལས་བེད་
བཅས་པར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལྟ་རྟོགས་བེད་སྒོའ ་ི སོང་བརྡར་དང་།ཤཕྱི་
བཅོས་གསོ་ཐབས་པར་ལམ་སོན།ཤསོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སོ་བརྟག་དཔད་དང་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་།
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༡༌༢།

བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སན་པ་ནས་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་འཆར་ཅན་མངོན་སོབ་ཏུ་ཕེབས་ནས་སོབ་
ཕྲུག་ཚོར་བརྟག་དཔད་དང་སན་བཅོས་ཞུ་མུས།

༡༌༣།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༦ཤསྔ་དོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ཤ༩།༣༠ཤཐོག་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་མཆོག་བདེ་
སྐྱྱིད་གྱིང་ཉེ་འཁྱིས་ཐད་འཕུར་གནམ་ཐང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་ཕེབས་ལམ་
དུ་ཞལ་མཇལ་སྐལ་བཟང་གྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ།

༡༌༤།

ལྕམ་སྐུ་རྱི་མྭ་ཕུ་ཇྱི་ཏ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་རྐུབ་སེགས་འཁོར་ལོ་ཅན་དང་།ཤརས་ལྷམ།ཤགཅྱིན་གདན།ཤཨྱིན་ཡུལ་བོད་
ཀྱི་ངལ་སེལ ་ཐེབས་རྩ་ཤ(Tibet Relief Fund, U.K.) རོཌ་ཚོགས་ནས་སོབ་གྲྭར་སྐམ་གོག ཤཇར་མན་རོག ས་
ཚོགས་ནས་སྣུམ་འཁོར་ཤ(Tata Zenon) དེ་བཞྱིན ་༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག ་ཚང་ནས་ཤ(Swaraj
Mazda Ambulance) ནད་པ་འོར་འདེན་སྣུམ་འཁོར་བཅས་གསོལ་བསྩལ་གནང་།

༡༌༥།

ཨ་རྱིར་བཅའ་བཞུགས་རང་རྱིགས་གཞས་མ་བསན་འཛིན་ཀུན་གསལ་ལགས་དང་།ཤབསན་འཛིན་བདེ་སྐྱྱིད་ལགས་
གཉྱིས་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་དང་།ཤཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་ཁང་།ཤའཛིན་སྐྱོང་ལ་མཁོ་བའྱི་དངོས་ཆས་ཁག་ཞལ་
འདེབས་གནང་།

༡༌༦།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༨ཤཚེས་ཤ༨ཤཉྱིན་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཤ༩ཤདང་།ཤདགེ་ལས་ཤ༤ཤབཅས་སྱི་ལ་ཁུའྱི་བོད་
ཁྱྱིམ ་ལག་ཤེས ་སོང ་བརྡར་ཁང་དང་ཕྱི་ལོ་ ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས ་༡༥ཤཉྱིན ་སོབ ་ཕྲུག་གངས་ཤ༩ཤམངའ་སེ་
(Uttarkhand State Council for Science & Technology Education Tour) བཅས་གོ་རྟོག ས་

སད་སྐོར་བསྐྱོད་ཞུས།
༡༌༧།

རོགས་ཚོགས་ (Vimala Association) ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ཉམས་གསོ་དགོས་རྱིགས་དང་དགོས་མཁོ་
འཕྲུལ་ཆས་ཁག་ཅྱིག་དང་རོགས་ཚོགས་ (American Himalayan Foundation) ནས་མངོན་སོབ་གྱི་སོབ་
ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་དང་གཞན་ཡང་རྒྱུན་གོན་བཅས་རོགས་སྐྱོར་གནང་།

༡༌༨།

མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡༠,༢༠༧,༩༨༨།༠༠ཤའགོ་གོན་སོང་།

༢།

རྡ་ས་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང་།

༢༌༡།

ནད་གསོ་ཁང་དུ་ནད་པ་གྲྭ་བཙུན་ཞལ་གངསཤ༤༢ཤཕེབས་པར་བཞུགས་གནས་དང།ཤཞལ་ལག་སོགས་རྱིན་མེད་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༢༌༢།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤལོར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་ཁང་པའྱི་ཕྱི་ནང་ཡོངས་རོགས་དཀར་རྩྱི་
དང་།ཤཁང་པའྱི་རྩྱིགས་ཟུར་བཟོ་བཅོས་ཞུས།

༢༌༣།

ནད་གསོ་ཁང་གྱི་ཆེད་འགོ་གོན་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༢༧༧,༨༡༧ཤསོང་།

ཆ།

ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ཚན།

༡།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས།
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༡༌༡།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་ད་བར་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་གངས་ལྔ་དཀའ་
བཅུ་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་དང་འདྱི་ལོ་གསོ་རྱིག་སན་པ་གངས་ཤ༥ཤདེབ་སྐྱེལ་ཞུས་སྤྲོད་ཀྱིས་ད་
བར་གསོ་རྱིག་སན་པ་གངས་ཤ༤༦༣ཤལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས།

༡༌༢།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༡༨ཤཉྱིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གནས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་ཆེད་ཉྱིན་གཅྱིག་
གྱི་དམྱིཌ་བསལ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་འཚོགས་ཞུས།

༡༌༣།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤལོའ ་ི གཡུ་ཐོག་གཟེངས་རྟགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་བཞྱིན་ཞྱིང་གཤེགས་མཁས་དབང་ཁི་རུ་ཚེ་རྣམ་
རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ཕུལ།

༡༌༤།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱིས་ཆགས་དང་།ཤསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཕོད་བསེན་གོ་
རྟོཌ་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་།ཤཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་ས་བརན་གེང་སེགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའྱི་ནད་རྱིགས་མྱི་འད་
བ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་དང་སྔོན་འགོག་ཞུ་ཐབས།ཤགཞན་ཟས་སོད་འཕོད་པར་བསེན་ཚུལ།ཤསན་ཚུལ་བཞྱིན་བསེན་ཚུལ་
བཅས་ཀྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་བགོ་གེང་གོ་སྱིག་ཞུས།

༡༌༥།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༧ཤཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་སན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པ་བསྐོ་གཞག་གྲུབ་
པར་འཚམས་འདྱིའྱི་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་འབེལ་རྒྱ་
གར་དབུས་སན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདྱི་གའྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་སན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ར་
བསྐོ་བཞག་ཡོང་བ་སྙན་བསྐུལ་ཞུས།

༡༌༦།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༢༢ཤཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་བོན་ཆེན་ Shri Shripad Naik མཆོག་
མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ཚོགས་མྱིར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བའྱི་རེ་འདུན་ཞུས།

༡༌༧།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚེས ་ཤ༢༠ཤཉྱིན ་ཧྱི་མ་ཅྭལ་མངའ་སེའྱི་ཨྭ ་ཡུ་ཤ འྱི་བོན ་ཆེན ་སྐུ་ཞབས་ཤ(Karan Singh)
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་མངའ་སེའྱི་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྒོ་བསེན་སན་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་།ཤཧྱི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སེའྱི་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སན་པའྱི་ས་དམྱིགས་བཞྱི་ལས་གསུམ་སོང་པ་ལུས་ཡོད་པས་ས་མྱིག་དེ་དག་
ཁ་བསྐོང་ཡོང་བའྱི་རེ་འདུན་ཞུ་བསྐུལ་ཞུས།

༡༌༨།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༢ཤཚེས་ཤ༡༤ཤནས་ཚེསཤ༢༣ཤབར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ་གཉྱིས་ཨུ་རུ་སུ་རྒྱལ་
ས་ (Moscow) དང་ (Saint Petersberg, Buryat) བཅས་ནང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱིས་དེ་ཁུལ་བོད་རྱིགས་སན་
པ་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལག་ལེན་གནང་མཁན་སན་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་འཕད་དང་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ངོ་སྤྲོད་
ཞུས།
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༢།

བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་།

༢༌༡།

རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པའྱི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྱི་ལྷ་སྐལ་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་དང་།ཤ
སྐར་དཔད་རྩྱིས་རྱིག་གྱི་སྒོ་ནས་༸སྐུའྱི་དགུང་ཀེག་ཁག་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད།

༢༌༢།

རྩྱིས་ལོའ ་ི ནང་བོད་རྱིགས་དང་།ཤཆོས་འབེལ་ནད་པ།ཤདགེ་བཙུན།ཤསོབ་ཕྲུགཤསྱི་ཞུ་བ།ཤཉམ་ཐག་བཅས་པར་སན་སྱིན་
དང་ཕེད་བཅག་སན་སྱིན་ཁྱོན་བསོམས་སྒོར་ས་ཡ་ཤ༣༣༌༥ཤཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

༢༌༣།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཕོགས་མཐའྱི་ཡན་ལག་སན་ཁང་ཁག་ཤ༥༦ཤདང་།ཤཟུང་འབེལ་ཡན་ལག་སན་ཁང་ཤ༦ཤབཅས་
ནས་གསོ་རྱིག་སན་བཅོས་ཞབས་འདེགས་གྲུབ་དང་འགྲུབ་བཞྱིན་ཁར།ཤས་གནས་གཞན་དུ་རྒྱུན་ལྡན་སྐོར་བསྐྱོད་
ལམ་ནས་སན་བཅོས་མཐུན་རེན་སོར་མུས།

༢༌༤།

རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བའྱི་ནད་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དང་།ཤགོ་ནད་ཊྱི་བྱི།ཤཕོ་བའྱི་འབས་ནད།ཤཁག་
རླུང་སོད་འཚངས།ཤདབུགས་མྱི་བདེ་བ།ཤགྲུམ་བུ།ཤཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱི།ཤསྦྲུམ་མའྱི་འཕོད་བསེན་བཅས་ནད་རྱིཌ་སྔོན་འགོག་
གྱི་དེབ་ཕེང་བརྒྱད་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་དེ་དག་ཕྱི་ཟླ་ཤ༡༢ཤཚེས་ཤ༩ཤཉྱིན་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དབུ་འབེད་བཀྲྱིན་ཆེ་རེས་མང་ཚོཌ་ལ་འགེམས་སེལ་ཞུས།

༢༌༥།

བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལས་གཙོ་བོ་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན ་ཞབས་ཞུ་ཚད་
མཐོར་གཏོང་ཐབས་སུ་དམྱིགས་ཏེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞྱི་པ་གོ་སྱིག་ཞུས།

༢༌༦།

སྙན་གགས་ཅན་གྱི་ཨ་རྱི་ཨེ་མོ་རྱི་མཐོ་སོབ ་དང་།ཤརྡ་ས་བོད ་ཀྱི་སན་རྩྱིས ་ཁང་གཉྱིས ་དབར་(Emory Tibet
Medical Sciences Program) ཞེས་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཤྱིང་།ཤཨེ་མོ་རྱིའྱི་སན་གྱི་སོབ་

གྲྭའྱི་གཙོ་འཛིན་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བོད་སན་ཐོག་ཉྱིན་ཤས་མོང་ཚོར་རྟོག་ཞྱིབ་གྲུབ་རེས་ཨེ་མོ་རྱི་སོབ་
ཕྲུག་བོད་སན་སོང་དུ་བཏང་བ་སོགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྙན་གངས་ཅན་གྱི་སན་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་གཙོ་འཛིན་རང་ཉྱིད་ནས་
བོད་སན་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་།
༣།

བདེ་ལེགས་སན་ཁང་།

༣༌༡

བདེ་སན་སྱི་ཁྱབ་སན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རེ་ལགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྱིད་འོག་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞྱི་བས་
པའྱི་དགོན་སོབ་བཙུན་གསུམ་གྱི་ཚོགས་སེ་མང་དག་ནང་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་གྲྭ་བཙུན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཁྱོན་བསོམས་ཤ
༨༤༩ཤལ་ནད་གཞྱི་བརྟག་དཔད་ཞུས།

༣༌༢།

སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཉྱིན་མོར་ཀང་ར་ཤ Fortis སན་ཁང་དང།ཤ
རྡ་ས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཤRotary Club ཚོགས་པ་དང་།ཤབདེ་སན་བཅས་ཚོགས་པ་གསུམ་ཟུང་འབེལ་གྱིས་མེག་གན་ཡན་
ལག་སན་ཁང་དུ་ནད་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སན་སྒར་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས།
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༣༌༣

འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་།ཤབདེ་སན་གཉྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འཛམ་གྱིང་ཊྱི་བྱི་ཉྱིན་མོ་ལེགས་པར་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས།ཤ
བདེ་སན་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་མང་སྔོན་ནས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་པར་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའྱི་སན་བཅོས་ཞབས་
ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་ཐུབ་ཕྱིར་ཊྱི་བྱིའྱི་རྟོག་ཞྱིབ་དང་།ཤགོ་རྟོགས་སོབ་གསོའ ་ི ལས་འགུལ་གཏམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་
ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད།

༣༌༤། བདེ་སན་སྱི་ཁྱབ་སན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རེ་ལཌ་ནྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་ཀྱི་འགན་འཁུར་
གཙོ་བཞེས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆཌ་ཡོད་སབས།ཤརྒྱ་གར་གཙོ་གྱུར་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་གགས་ཅན་སན་
པར་འབེལ་མཐུད་གང་ལེགས་ཡོད་པས་དེང་དུས་ཚན་རྱིག་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་༸སྐུ་
ཁམས་བརྟག་དཔད་ཞུ་དགོས་མཚོན་པའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་སོགས་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་
ཁག་ནང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀྲྱིན་བསྐྱངས་སྐབས་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་བཅར་དགོས་ནམ་བྱུང་ལ་ལྷན་བཅར་གྱིས་༸བ་སན་
ཞབས་ཞུ་འཐུས་གཙང་སྒྲུབ་མུས་ཡྱིན་པ་དང་།ཤཆྱིབས་ཞབས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་ནར་གཏོང་འགན་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།
༣༌༥།

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མཆོད་ཆབ་ནང་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔད་ཀྱི་འཁུར་འགན་ཆ་ཚང་བངས་ཏེ་ཟླ་བ་གཉྱིས་
སམ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་ཕོ་བང་གྱི་ཆབ་མཛོད་ཨ་མ་ནས་ཆབ་ཤེལ་དམ་གཉྱིས་རེ་བངས་ཏེ་རྡ་ཤོད་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་ཆུའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔད་བེད་དུ་བསྐྱལ་བ་མ་ཟད།ཤཕོ་བང་གྱི་འབེལ ་ཡོད་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པའྱི་མཁྱེན་རྟོགས་སད་བརྟག་དཔད་བགྱིས་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ངོ་བཤུས་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཇ།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་ཤ༣༤ཤཔར་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུ།
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་
ཆེན་ཐེངས་ཤ༣༤ཤཔ་བཀྲྱིན་ཆེ་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བར་འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུ་གང་ཐུབ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།

༡།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚེས་ཤ༢༨ཤནས་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༡ཤཚེས་ཤ༡༤ཤབར་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་།ཤ
ཁྱབ་ཁོངས་ཕྱི་ལུགས་སན་པ་ཤ༦ཤསན་ཞབས་ཤ༣༠ཤསན་སྤྲོད་ཤ༣ཤའཛིན་སྐྱོང་ལས་བེད་ཤ༡༨ཤནད་པ་འོར་འདེ ན་སྣུམ་
འཁོར་གསུམ་བཅས་ནས་སྐབས་དེར་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་རྱིན་མེད་གསུང་ཆོས་རཱ་བའྱི་ཉེ་འགམ་དང་།ཤ
མང་ཚོགས་བཞུགས་སའྱི་དབུ་གུར་ཡོད་ས།ཤབོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཆོས་ཞུ་བ་བཞུགས་ཡུལ།ཤཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་ཉམ་
ཐག་བཞུགས་གནས་བཅས་སུ་སན་སྒར་ཁག་བཞྱི་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོུད་ཤ༢༤ཤརྱིང་འཕོད་བསེན་ཞབས་འདེགས་
གང་ཐུབ་ཞུས།

༢།

གོང་ཞུས་སན་པ་གཙོས་ལས་བེད་རྣམས་སན་སྒར་སོ་སོར་ལས་བགོས་སེང་།ཤས་གནས་གཞུང་ལ་འབོད་བསྐུལ་སྔོན་
ཞུས་བཞྱིན་སན་སྒར་སོ་སོར་སན་པ་རེ་དང་སན་སྤྲོད་གཅྱིགཤསན་ཞབས་གཅྱིགཤགཞྱི་རྱིམ་གྱི་སན་བཅས་ཀྱི་རོགས་
སྐྱོར་གནང་།ཤསྐབས་དེར་བཞུགས་སྒར་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པས་དང་བང་ཐོག་ནད་པ་འོར་འདེན་སྣུམ་
འཁོར་གཅྱིགཤམངའ་རྱིས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་དྭང་བངས་ཐོག་ནད་པ་འོར་འདེན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་གཉྱིས་དང་དང་
52

བང་ཞབས་ཞུ་བ་མྱི་གངས་བཅུ་གཉྱིས།ཤབོད་རྱིགས་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ནས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་དང་།ཤ
ཐའེ་ཝན་བམས་བརྩེ་ཚོགས་པའྱི་སན་པ་འུའུ་གཙོས ་སན་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་དུས་དབང་སྐབས་དྭང་བངས་འཕོད་
བསེན་གྱི་ཞབས་ཞུ་མ་ཟད་རྱིན་མེད་སན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་ཡང་གནང་།ཤསྐུའྱི་བ་སན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རེ་
ལགས་ནས་དུས་དབང་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་སན་བཅོས་ཐོག་རོགས་སྐྱོར་གནང་།ཤདེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནས་
ཡྱིན་པའྱི་སན་པ་བསོད་ནམས་བ་མ་ལགས་ནས་ཉྱིན་བདུན་རྱིང་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་གནང་བ་བཅས་གོང་གསལ་
དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ཡོངས་རོགས་ལ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ།
༣།

དུས་དབང་རྱིང་ཆོས་ཞུ་བ་སེར་སྐྱ་རྒན་བྱིས་བསོམས་མྱི་གངས་ཤ༢༣,༩༢༧ཤནས་སྱིར་བཏང་ནད་རྱིགས།ཤདབུགས་
གསག་ནད།ཤསྙྱིང་དང་འབེལ་བའྱི་ནད།ཤའཇུ་བེད་དང་ཕོ་བའྱི་ནད།ཤརྣ་དང་མྱིད་པའྱི་ནད།ཤཚ་ནད།ཤམགོ་ནད།ཤཟ་ཁུ་
གཅྱིན་སྙྱི་ནད།ཤཁག་ཤེད།ཤསྙྱིང་ནད།ཤཆམ་རྱིམས་སོགས་བརྟག་དཔད་དང་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༤།

ཆོས་ཞུ་བ་འདུ་འཛོམས་ཆེ་བས་བགོས་ནད་ཅན་གྱི་ནད་ཁྱབ་གདལ་འགོག་ཐབས་སུ་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་
ཐོགཤམང་ཚོགས་ལ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་དང་།ཤགཉན་ནད་རེག་དུགཤཊྱི་བྱི།ཤགཞན་ཡང་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་
འབེལ་བའྱི་གོ་རྟོགས་བརན་ཐུང་གངས་ཤ༦ཤདང་།ཤགང་སར་ཡྱིག་ཆ།ཤཕེད་དར།ཤཡྱིག་ཆ་གཞན་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་གང་ཆེ་གོ་སེལ་ཞུས་པ་དང་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ཆེད་ཁ་རས་གངས་འབུམ་གཉྱིས་ལྷག་བགོས་འགེམས་
ཞུས།

༥།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་སྐབས་དེ་སྔ་ནས་འབེལ་ཞུས་ཀྱིས་རང་རྱིགས་སན་པ་གངས་ཤ༡༣ཤལྷན་འཛོམས་ཐུབ་པར་
རང་རེའྱི་སྱི་ཚོཌ་ཀྱི་འཕོད་བསེན་གནས་སངས་སྱི་དང་ལྷག་པར་སན་པ་ནང་ཁུལ་འབེལ་ལམ་ཞུ་ཕོཌ་ཐོག་བཀའ་
བསྡུར་ཞུས།

༦།

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དབང་ཆེན་ཐེངས་ཤ༣༤ཤཔའྱི་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་དུས་དབང་ཆེས་
མཐོའ ་ི གོ་སོག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་བ་དང་།ཤཡང་སྒོས་
སུ་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཆུ་དང་གཙང་འཕོད་ལས་གཞྱིས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཞབས་འདེགས་གང་ཐུབ་ཞུས་
ཐུབ་པར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཡོངས་རོགས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ།

ཉ།

སྱི་སན་རེ་འདུན།
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་།ཤདགོན་པ་གྲྭ་ཚང་།ཤསོབ་གྲྭ་སོགས་
ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་སྐབས་མང་ཚོགས་ལ་འཕོད་བསེན་ཐོག་དོ་སྣང་དང་ནད་རྱིགས་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བའྱི་
རྱིགས་སྔོན་འགོག་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།ཤམཐའ་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་གསང་གསུམ་མཛད་འཕྱིན་རྒྱས་པ་དང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་
འགྲུབ་ཡོང་བ་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།ཤའཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ཤ༢༡༤༤ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༩ཤ
ཚེས་ཤ༢༧ཤལ།
53

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

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་
པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་
ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ།

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་
ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༡༡༥ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་

༡།

འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་དུ་ནད་པ་

གངས་ཐོ་རེའུ་མྱིག་ ༡༤ ཊྱི་བྱི་ར་སྤྲོད་གངས་ ༣༡༤ གསལ་བ་དེ་དག་བོད་མྱིའྱི་སོད་སྒར་གང་དང་གང་ནས་ཡྱིན་
དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐོའ ་ི ནང་བོད་ཁྱྱིམ་སན་ཁང་ཁག་གྱི་ནད་པ་རྣམས་
ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ཚེ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་ནང་གོ་ནད་ཊྱི་བྱི་ཅན་གངས་ག་ཚོད་གསལ་ལམ། མེད་ཚེ་མ་ཚུད་

༢།

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ ༦༽འཕོད་བསེན་སོང་བརྡར། ༡། དང་ ༢། ནང་ཟབ་སོང་དུ་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀོ་
ལེ་གལ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་འཇྱིགས་མེད་སྐལ་བཟང་དང་སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་བཀྲྱིས་རྣམ་རྒྱལ་

གཉྱིས་མཉམ་བཞུགས་ཞུས་ཞེས་གསལ་འདུག་ན། སོང་བརྡར་སྔ་རེས་གཉྱིས་ཀར་སན་པ་རང་འཇགས་ལ་གོ་སྐབས་
ཐོབ་འདུག་པས་སན་པ་གཞན་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཚ་དོད་ཆེ་བའྱི་ནད་གང་དང་གང་ལ་ངོས་
༣།

འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ ༢། སྐོར་བསྐྱོད་སྐབས་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་། འཕོད་བསེན་སོབ་གསོ། ནད་
རྱིགས་བརྟག་དཔད་ལ་མཁོ་བའྱི་ཡོ་བད་གངས་ ༤༠ མཐུན་འགྱུར་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས་འདུག་པའྱི་ཐད། ཡོ་བད་གངས་
༤༠ དེ་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སོད་སྒར་གང་དང་གང་དུ་བགོ་འགེམས་ཞུས་དང་། སྐོར་བསྐྱོད་ལས་རྱིམ་སྐབས་ནད་གཞྱི་

༤།

གཙོ་བོ་གང་དང་གང་སྔོན་འགོག་དང་བརྟག་དཔད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་དམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ༧༽ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་། ༡། ཚོགས་མྱི་ ༢༤༠༦༡ ཚོགས་
བཞུགས་བྱུང་ཡོད། དཔལ་འབོར་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་དུད་ཁྱྱིམ་རྣམས་ལ་ཚོགས་དོད་ཐོག་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་

རོགས་དངུལ་ནས་ཚོགས་དོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡྱི་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་ཡོད ་གསལ་ཐད། ཚོགས་དོད་
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བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཐོབ་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཉམ་ཐག་གངས་ཐོའ ་ི ནང་ཡོད་པ་ཞེ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནམ། མྱིན་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༥།

༦།

སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཚད་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་བྱུང། དམྱིགས་ཚད་
སྒྲུབ་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན། བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལྔའྱི་ནང་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལ་འཛུལ་
ཞུགས་ཀྱི་གནས་སངས་ཞྱིབ་ཕ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༧ ༨༽མོས་རས་ངན་གོམ ས་སྔོན་འགོག་དང་། བཅོས་ཐབས། ༡། མོས ་རས་ངན་
གོམས་ཅན་གངས་ ༢༤ ར་ཇཱ་སྤུར་ཞྱི་བདེ་ཁང་གསར་། Naveen Kiran, Jagrati Rehab Center མོས་

རས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་སོ་སོར་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་གསལ་ཐད། དུས་དབང་ ༣༤ པའྱི་
དངུལ་ལྷག་ནས་སྒོར་ ༣༥༠,༠༠༠ ཞྱི་བདེ་ཁང་གསར་ལ་གནང་བ་དེ་བོད་རྱིགས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ག་ཚོད་ཀྱི་

སན་བཅོས་འཚོ་དོད་ཆེད་ཡྱིན་ནམ། Naveen Kiran Jagrati Rehab Center ནང་བོད་རྱིགས་མོས་རས་
ངན་གོམས་ཅན་ག་ཚོད་ཡོད་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་གང་གནང་ཡོད་དམ།
༧།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༣ ༡༡༽ སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན། ༡། འདྱི་ལས་ཀྱི་ལྟ་རྟོགས་འོག་ཡོད་སེམས་
ཁམས་ནད་པ་གངས་ ༣༣༠ ནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ནད་པ་གངས་ ༢༢༨ ལ་དགོས་ངེས་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་

ཞུས་གསལ་ཐད། སེམས་ཁམས་ནད་པ་གངས་ ༣༣༠ དེ་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སོད་སྒར་གང་དང་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་
དང་། སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་ཆེད་སོབ་གསོའ ་ི ལས་དོན་སེལ་བ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༨།

མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ ་ཕྲུག་ནང་གོ་ནད་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་ཅན་ཡོད་དང་མེད། ཡོད་ཚེ་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་
གསལ་བཤད་ཡོང་བ། ལས་བསོམས་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་འཕོད་བསེན་བལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་གང་ཡང་གསལ་
མྱི་འདུག་ན་མ་འོངས་པར་ངེས་པར་ཆ་ལག་ཚང་བ་དགོས་གལ།

༩།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༠ ༢་༢༽དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སན་པའྱི་གནས་
རྱིམ་གཏན་འབེབས་ཞུས། གནས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་འདྱི་བཞྱིན་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་

སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ལག་བསར་གནང་དགོས ་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་གསལ་བསགས་བཅས་ཟྱིན་གསལ་ཐད། གཏན་
འབེབས་གནང་བའྱི་གནས་རྱིམ་བཀོད་ཁྱབ་གསལ་བསགས་ལྟར་ལག་བསར་བེད་བཞྱིན་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་
༡༠།

ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༢ ༤། ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་འཕོད་བསེན་གོ་རྟོགས་ལས་གཞྱི། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག ་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྔ་ཕྱིར ་འཕོད་བསེན ་དང་འབེལ ་བའྱི་དུས་ཚིགས་ཁག་ལ་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱི ས་
ཆགས་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཕོད་བསེན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་གསལ་ཐད། གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གང་དང་གང་དུ་བརོད་གཞྱི་གང་དང་གང་གྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གངས་ག་ཚོད་གནང་གསལ་བཤད་ཡོད་པ།
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༡༡།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༣ ༦་༡། ཀངྒ་ར་རོང་གྱི་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་སན་ཁང་ནང་གསོ་རྱིག་སྒོ་བསེན་སན་ཁང་གཅྱིག་

༡༢།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༠ ༢༽ མཁས་དབང་གདན་ཞུའྱི་ལས་དོན་སྐོར། ༢། བ་སན་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་

སྒོ་འཛུགས་སད་ཡྱིག་འབེལ་ཞུས་པ་ད་ལྟ་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

མཆོག་གྱིས་དྱི་ཆུ་བརྟགས་ཐབས་སྐོར་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ཞྱིག་གསལ་འདུག འོན་ཀང་སན་རྩྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལག་
ལེན་སོབ་ཁྱིད་ནང་དྱི་ཆུ་བརྟགས་ཐབས་སྐོར་གང་ཡང་གསལ་མྱིན་ལ་སོང་། སོབ་མ་རྣམས་ལ་དྱི་ཆུ་བརྟགས་ཐབས་
སྐོར་སོབ་འཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

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

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་

པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་བོ་
བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ།

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར།

༄༅། །འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦་་༡༧ཤལོའ ་ི ལས་བསོམ ས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦་་༡༧ཤལོའ ་ི ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༢༧ཤལ།

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

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་གོས་འཆར་འདྱིཚུད་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་
གསེས་ང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་དང་གསལ་
བཤད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༡ཤནས་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤབར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་
ཁྱབ་ཁོངས་བཅས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བ་ཤ༡༢ཤཕེབས་
པར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར།

དྱི་བ།༡༽ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༣ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤལོར་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་དུ་ནད་པ་
གངས་ཐོ་རེའུ་མྱིག་ཤ༡༤ཤཊྱི་སྦྱི་ར་སྤྲོད་གངས་ཤ༣༡༤ཤགསལ་བ་དེ་དག་བོད་མྱི་གཞྱིས་སྒར་གང་དང་གང་ནས་ཡྱིན་དང་།ཤབོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐོའ ་ི ནང་བོད་ཁྱྱིམ་སན་ཁང་ཁག་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།ཤ
ཡོད་ཚེ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་ནང་གོ་ནད་ཊྱི་སྦྱི་ཅན་གངས་ག་ཚོད་གསལ་ལམ།ཤམེད་ཚེ་མ་ཚུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
ལན།༡༽ གངས་ཐོ་རྱིའུ་མྱིག་ཤ༡༤ཤནང་གསལ་ཊྱི་སྦྱི་ར་སྤྲོད་བྱུང་བའྱི་ནད་པ་གངས་ཤ༣༡༤ཤབོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་རྡ་རམ་ས་ལ་
དང་།ཤབདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་།ཤསྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དང་བདེ་སར།ཤམོན་གོ་འདོ ད་རྒུ་གྱིང་།ཤཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་།ཤཧུན་སུར་
རབ་རྒྱས་གྱིང་།ཤཨོ་རྡྱི་ཤྭ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་།ཤམན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་།ཤསྦྱིར།ཤལྡྱི་ལྱི།ཤལ་དྭགས།ཤསྤུ་རུ་ཝ་ལ།ཤབསུ་ན་མདའ།ཤཏྱི་
ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་།ཤམཚོ་པདྨ་བཅས་ཡྱིན།ཤཊྱི་སྦྱི་ནད་པ་གངས་ཤ༣༡༤ཤནང་བོད་ཁྱྱིམ་སན་ཁང་གྱི་ནད་པ་ཚུད་ཡོད།ཤསུ་ཇ་བོ ད་
ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭར་གོ་ནད་ཊྱི་སྦྱི་ནད་པ་གངས་ཤ༥ཤགསལ།
དྱི་བ།༢༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤ༦༽ཤའཕོད་བསེན་སོང་བརྡར།ཤ༡།ཤདང་ཤ༢།ཤནང་ཟབ་སོང་དུ་འདྱི་གའྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་ཀོ་ལྱི་གལ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་འཇྱིགས་མེད་སྐལ་བཟང་དང་སྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་བཀྲྱིས་རྣམ་
རྒྱལ་གཉྱིས་མཉམ་ཞུགས་ཞུས་ཞེས་གསལ་འདུག་ན།ཤསོང་བརྡར་སྔ་རེས་གཉྱིས་ཀར་སན་པ་རང་འཇགས་ལ་གོ་སྐབས་ཐོབ་
འདུག་པས་སན་པ་གཞན་ལ་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ།ཤཚ་དོད་ཆེ་བའྱི་ནད་གང་དང་གང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་
གྱི་ཡོད་དམ།
ལན།༢༽ སན་པར་ཟབ་སོང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་སོང་ཏུ་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སན་པ་ཚང་མར་འད་མཚུངས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་
སྐབས་དེར་ཀོ་ལྱི་གལ་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་འཇྱིགས་མེད་སྐལ་བཟང་དང་།ཤསྦེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་བཀྲྱིས་རྣམ་
རྒྱལ་གཉྱིས ་ཐེ་ཝན་དུ་ཟབ་སོང ་སྐྱོད ་རྒྱུའྱི་རེ་མོས ་འཁེལ ་ཏེ་བསྐྱོད ་པ་ཞྱིག ་ཡྱིན །ཤཚ་དོད ་ཆེ་བའྱི་ནད།ཤཚ་བ་བདར་ཚད་ཤ
(Dengue, Malaria, Typhoid) སོགས་ཡྱིན།
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དྱི་བ།༣༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༡༤ཤ༢༽ཤསྐོར་སྐྱོད་སྐབས་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་།ཤའཕོད་བསེན་སོབ་

གསོ།ཤནད་རྱིགས་བརྟག་དཔད་ལ་མཁོ་བའྱི་ཡོ་བད་གངས་ཤ༤༠ཤམཐུན་འགྱུར་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས་འདུག་པའྱི་ཐད།ཤཡོ་བད་གངས་ཤ
༤༠ཤདེ་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སོད་སྒར་གང་དང་གང་དུ་བགོ་འགེམས་ཞུས་དང་།ཤསྐོར་སྐྱོད་ལས་རྱིམ་སྐབས་ནད་གཞྱི་གཙོ་བོ་གང་
དང་གང་སྔོན་འགོག་དང་བརྟག་དཔད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་དམ།
ལན།༣༽

ནད་རྱིགས་བརྟག་དཔད་ལ་མཁོ་བའྱི་ཡོ་བད་གངས་ཤ༤༠ཤདེ་དག་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་དང་།ཤའཇོར་པ་ཏྱི།ཤ

སོག་ར་བམས་པ་གྱིང་།ཤསོག་ར་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་།ཤསོག་ར་བཀྲྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་དང་།ཤདཔལ་འབོར་གྱིང་།ཤརྡོར་པ་ཊན་ནོར་འཛིན་
གྱིང་།ཤཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གྱིང་།ཤར་སུ་ཝ་དགེ་རྒྱས་གྱིང་།ཤམེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་།ཤཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་།ཤར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་
གྱིང་།ཤབསུ་ན་མདའ།ཤསྦེལ་ཀོབ་བདེ་སར་དང་ལུགས་བསམ།ཤམོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་།ཤཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་།ཤཀོ་ལྱི་ གལ་
དོན་ལྡན་གྱིང་།ཤཨོ་དྷྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་།ཤམན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་།ཤསྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་།ཤལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་།ཤ
བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་།ཤསྦྱིར།ཤརྡ་ས།ཤཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོཌ་གྱིང་།ཤསྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ།ཤཧ་པུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་།ཤ
ཁེ་ར་དང་།ཤལ་ཁན་ཝ་ལ།ཤས་ཊོན།ཤབཀྲྱིས་ལྗོངས།ཤསོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ།ཤས་གཞྱིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ།ཤསེ་ལྡུན་དོན་གྲུབ་གྱིང་།ཤཀུ་ལུ་
དཔལ་རབ་གྱིང་།ཤམན་ཌྱི།ཤགྱིང་ཚང།ཤལྡྱི་ལྱི་བཅས་པར་བགོ་འགེམས་ཞུས།ཤསྐོར་བསྐྱོད་ལས་རྱིམ་སྐབས་ནད་གཞྱི་གཙོ་བོ་
ཁག་ཤེད་དང་།ཤགཅྱིན་སྙྱི།ཤགཅྱིན་པ་བརྟག་དཔད།ཤཁག་རྱིགས་སེ་ཚན།ཤགཟུགས་པོའ ་ི ལྗྱིད་ཚད།ཤནད་གཞྱི་སྔོན ་འགོག་དང་
འབེལ་བའྱི་སན་བཅོས་བརྟག་དཔད་བརྒྱུད་རྱིམ་ཤ(Hemoglobin, blood group, blood sugar) བཅས་
ཡྱིན།
དྱི་བ།༤༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༡༥ཤ༧༽ཤབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་།ཤཚོགས་མྱི་ཤ༢༤༠༦༡ཤ

ཚོཌ་ཞུགས་བྱུང་ཡོད།ཤདཔལ་འབོར་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་དུད་ཁྱྱིམ་རྣམས་ལ་ཚོཌ་དོད་ཐོག་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རོཌ་དངུལ་
ནས་ཚོགས་དོད་བརྒྱ་ཆ་ཤ༧༠ཤཡྱི་རོཌ་རམ་འཚོལ་ཐུབ་ཡོད་གསལ་ཐད།ཤཚོགས་དོད་བརྒྱ་ཆ་ཤ༧༠ཤཐོབ་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་
ཉམ་ཐག་གངས་ཐོའ ་ི ནང་ཡོད་པ་ཞེ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནམ།ཤམྱིན་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
ལན།༤༽

ཚོཌ་དོད་བརྒྱ་ཆ་ཤ༧༠ཤཐོབ་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཉམ་ཐག་གངས་ཐོའ ་ི ནང་ཡོད་པ་མྱིན།ཤགང་ལ་ཞུ་ན།ཤནང་སྱིད་

ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གཅོང་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་དང་།ཤའཕོད་བསེན་ཁྱབ་ཁོངས་ལོ་གཞོན་ནད་མནར་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་སན་གོན་
གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་འབུལ་མུས།ཤསན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་ཚོཌ་མྱི་རྣམས་ལ་སན་གོན་ཚད་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་ཡོད།ཤསན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཚོགས་དོད་བརྒྱ་ཆ་ཤ༧༠ཤཐོབ་མཁན་ཚན་པ་ཁག་ཞུ་རྒྱུར།
༡།

ངལ་ཡོད་དུད་ཁྱྱིམ་མམ་ཁེར་རང།ཤཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་ཁ་པ་དང་།ཤང་པའྱི་ནང་མྱི།

༢།

དགོན་སེ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་གྲྭ་བཙུན།

༣།

ཕྱི་ལོ་ཤ༡༩༩༤ཤརེས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ།ཤ༼ཚོགས་ཞུགས་སྐབས་དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་
སོར་དགོས།༽
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༤།

ཕྲུ་གུ་གསུམ་དང་གསུམ་ཡན་ཡོད་པའྱི་དུད་ཁྱྱིམ །ཤ༼ཚོག ས་ཞུགས་སྐབས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་དེ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མ་
བརྒལ་བ་ཞྱིག་དགོས།༽

༥།

སྱིག་འཛུགས་འོག་ཡོད་པའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་བགེས་སོང་རྣམས།

༦།

གཉན་ནད་རེག་དུག་ HIV AIDS ནད་པའྱི་ནང་མྱི།ཤ༼གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་རང་ཉྱིད་འཛུལ་མྱིན་དོ་བདག་གྱི་
འདོད་མོས་ཡྱིན།༽

༧།

དབང་པོ་སྐྱོན ་ཅན་ནང་མྱི།ཤ༼དབང་སྐྱོན ་ལག་འཁྱེར ་ Disability Certificate ཡོད་པའྱི་ནད་པའྱི་ནང་མྱི།༽ཤ
༼དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ནད་པ་རང་ཉྱིད་འཛུལ་མྱིན་དོ་བདག་གྱི་འདོད་མོས་ཡྱིན།༽

༨།

བཟའ་ཟླ་གཅྱིག་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ནང་མྱི།

༩།

སེམས་ཁམས་ནད་གཅོང་གྱི་ནད་པའྱི་ནང་མྱི།ཤ༼འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ Mental Health ཐོའ ་ི ནང་ཡོད་
པའྱི་ནད་པའྱི་ནང་མྱི།༽ཤ༼སེམས་ཁམས་ནད་གཅོང་ནད་པ་རང་ཉྱིད་འཛུལ་མྱིན་དོ་བདག་གྱི་འདོད་མོས་ཡྱིན།༽

༡༠།

ལ་དྭགས་བང་ཐང་དང་ཨ་རུ་ན་ཅལ།ཤའབས་ལྗོངས་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་གནས་སོད་བོད་རྱིགས་རྣམས།

༡༡།

ཨར་ལས་འོག་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་ལས་མྱི་དང་།ཤལམ་བཟོའ ་ི ལས་མྱི།ཤཁོང་ཚོའྱི་ནང་མྱི།

དྱི་བ།༥༽

སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་ཚོཌ་ཞུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཚད་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་བྱུང་།ཤདམྱིགས་

ཚད་སྒྲུབ་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན།ཤབོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱིས ་ཆཌ་ཁག་ལྔའྱི་ནང་སན་བཅོས ་ལྟ་སྐྱོང་ལ་འཛུལ་ཞུ གས་
གནས་སངས་ཞྱིབ་ཕ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
ལན།༥༌༡༽

སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་ཚོཌ་ཞུགས་ཀྱི་དམྱིཌ་ཚད་ལོ་རང་འགག་སོ་སོར་གཞྱིས་ཆཌ་ཀྱི་

མྱི་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་དམྱིཌ་ཚད་བཟུང་ཡོད།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦།༢༠༡༧ཤལོའ ་ི ནང་གཞྱིས་ཆཌ་ཁག་ཤ༣༨ཤནས་
ཚོགས་ཞུགས་དམྱིགས་ཚད་མ་ལོན་པ་གཞྱིས་ཆགས་གངས་ཤ༡༥ཤབྱུང་ཡོད།ཤདམྱིགས་ཚད་མ་ལོན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཤ
༡༥ཤའབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པར་ལས་གཞྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་ཕོགས་དང་ཚོཌ་མྱི་གསར་ཞུགས་ཡོང་ཐབས་སུ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་
ཞུས་ཡོད།ཤཚོགས་ཞུགས་དམྱིཌ་ཚད་མ་ལོན་པའྱི་ས་གནས་ཤ༡༥ཤཐོ་གཞུང་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ཟུར་དུ་ཡོད།ཤཟུར་འཛར་ཤ༼༡༽
༥༌༢༽ བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལྔའྱི་ནང་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནས་སངས་ཞྱིབ་ཕ་གསལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱུར།
ཨང་།

གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་།

འདྱི་ལོའ ་ི ནང་འཛུལ་ཞུགས་གངས་འབོར།

༡

སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱྱིད་སར་གསོ།

༢

སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ།

༣

མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་།

༣༤༣༡

༤

ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་།

༡༠༥༤

༣༣༡༨
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༥

ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་།

༢༠༨༣

ཚོགས་ཞུགས་བསོམས།
དྱི་བ།༦༽

༩༨༨༦

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༡༧ཤ༨༽ཤམོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་།ཤབཅོས་ཐབས།ཤ༡།ཤམོས་

རས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་སོ་སོར་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད ་གསལ་ཐད།ཤདུས་དབང་ཐེངསཤ༣༤ཤཔའྱི་
དངུལ་ལྷག་ནས་སྒོར་ཤ༣,༥༠,༠༠༠ཤཞྱི་བདེ་ཁང་གསར་ལ་གནང་བ་དེ་བོད་རྱིགས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ག་ཚོད་ཀྱི་སན་
བཅོས་འཚོ་དོད་ཆེད་ཡྱིན་ནམ། Nivan Kiran, Jagrati Rehab Center ནང་བོད་རྱིགས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་
ག་ཚོད་ཡོད་དང་།ཤཁོང་ཚོའྱི་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་གང་གནང་ཡོད་དམ།
ལན།༦༽

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧།༠༣།༣༡ཤཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་སེ་ལྡུན་ཁུལ་རཱཇ་སྤུར་ཞྱི་བདེ་ཁང་གསར་མོས་

རས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་བསྐྱངས་ཏེ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དེར་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་ཤ༢༧ཤདང་།ཤ
ཡུལ་མྱི་ན་གཞོན་ཤ༣ཤབཅས་བསོམས་ན་གཞོན་གངས་ཤ༣༠ཤཐམ་པར་མྱི་རེར་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་སྒོར་ཤ༡༠༠༠༠ཤཐམ་པ་
རེ་གསོལ་བསྩལ་གནང་།ཤདེའྱི་ཁོངས་བོད་ནས་རེས་འབོར་ན་གཞོན་གངས་ཤ༥ཤཡོད་པར་མྱི་རེར་གོན་ཆས་གསར་ཉོའ ་ི ཆེད་
ཧྱིན་སྒོར་ཤ༡༠༠༠༠ཤཐམ་པ་རེ་འཕར་མ་གནང་སེ་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ཤ༣,༥༠༠༠༠ཤཐམ་པ་ཞྱི་བདེ་ཁང་གསར་བཅོས་ཐབས་
ཁང་ལ་དུས་དབང་ཐེངས་ཤ༣༤ཤཔའྱི་དངུལ་ལྷག་ནས་སེ་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་གནང་ཡོད།ཤཞྱི་བདེ་ཁང་
གསར་བཅོས་ཐབས་ཁང་ནས་ད་བར་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་མང་དག་ཅྱིག་ལ་རྱིན་མེད་ཐོག་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་
ཡོད།ཤNivan Kiran, ནང་བོད་རྱིགས་མོས་རས་ངན་གོམ ས་ཅན་གངས་ཤ༡༥ཤསན་བཅོས ་འགོ་གོན་སྒོར་ཤ༤,༦༡,༨༧༤ཤ
དང་།ཤJagrati Rehab Center བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་ན་གཞོན་ཤ༣ཤལ་སན་བཅོས་འགོ་གོན་སྒོར་ཤ༩༩,༦༠༠ཤབཅས་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཕུལ་ཡོད།
དྱི་བ།༧༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༢༣ཤ༡༡༽ཤསེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན།ཤའདྱི་ལས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག ས་འོག ་ཡོད་

སེམས་ཁམས་ནད་པ་གངས་ཤ༣༣༠ཤནས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ནད་པ་གངས་ཤ༢༢༨ཤལ་དགོས་ངེས་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་
གསལ་ཐད།ཤསེམས་ཁམས་ནད་པ་གངས་ཤ༣༣༠ཤདེ་རྣམས་བོད་མྱིའྱི་སོད་སྒར་གང་དང་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་དང་།ཤསེམས་
ཁམས་འཕོད་བསེན་ཆེད་སོབ་གསོའ ་ི ལས་དོན་སེལ་བ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
ལན།༧༽

སེམས་ཁམས་ནད་པ་མྱི་གངས་ཤ༣༣༠ཤདེ་དག་བོད་མྱིའྱི་སོད་སྒར་མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་དང་།ཤསྦེལ་ཀོབ་

བདེ་སར་དང་ལུགས་བསམ།ཤཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་།ཤཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་།ཤར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་།ཤཀ་སྦུགཤརྡོར་
གྱིང་།ཤབསུ་ན་མདའ།ཤས་གཞྱིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ།ཤསོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ།ཤབདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་།ཤརྡ་རམ་ས་ལ།ཤསྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་
ཚལ།ཤཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་།ཤམ་ན་ལྱི།ཤལྡྱི་ལྱི།ཤསོ་ལན་བོན་གཞྱིས་ཐོབ་རྒྱལ་གྱིང་།ཤསྦྱིར་གཞྱིས་ཆགས།ཤཅོན་ཏ་ར།ཤལ་དྭགས།ཤ
སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་།ཤམན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་།ཤཨོ་དྷྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་།ཤཧ་པུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་།ཤམེའོ་ཆོས་
འཕེལ་གྱིང་།ཤམཚོ་པདྨ་དང་།ཤཤྱི་ལོང་བཅས་ནས་ཡྱིན།ཤབོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ཁག་གྱི་ནང་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གོ་རྟོགས་
སེལ་སད་འདྱི་ལོ་རྡ་ས་དབུས་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་དུ་སན་ཞབས་དང་།ཤའཕོད་ལས་གངས་ཤ༢༥ཤལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་།ཤ
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ཕྱི་ལུགས་ཟུང་འབེལ་ལམ་ནས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས།ཤཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ནས་ས་ཁུལ་སོ་སོར་སེམས་ཁམས་འཕོད་
བསེན་སྐོར་གོ་རྟོགས་སེལ་བ་བྱུང་ཡོད།
དྱི་བ།༨༽མངོན་དགའ་སོབ ་གྲྭའྱི་སོབ ་ཕྲུག་ནངགོ་ནད་ཊྱི་སྦྱི་ནད་གཞྱི་ཅན་ཡོད ་དང་མེད།ཤཡོད་ཚེ་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད ་
གསལ་བཤད་ཡོང་བ།ཤལས་བསོམས་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་འཕོད་བསེན་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག་ན་
མ་འོངས་པར་ངེས་པར་ཆ་ལག་ཚང་བ་དགོས་གལ།
ལན།༨༽ མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ ་ཕྲུག་ཅྱིག ་ཊྱི ་སྦྱི་ན་ནས་སན་བཅོས ་ཆེད་ཤDoon Hospital སན་ཁང་ནས་སན་
བཅོས་རྱིན་མེད་ཐོབ་སེ་དག་བསྐྱེད་བྱུང་ཡོད།ཤལས་བསོམས་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་འཕོད་བསེན་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་མ་
འོངས་ཆ་ལག་ཚང་བ་འགོད་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ།
དྱི་བ།༩༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༤༠ཤ༢༢༽ཤདམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སན་པའྱི་

གནས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་ཞུས།ཤགནས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་འདྱི་བཞྱིན་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་
གཉེར་ནས་ལག་བསར་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་གསལ་བསགས་བཅས་ཟྱིན་གསལ་ཐད།ཤགཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་
གནས་རྱིམ་བཀོད་ཁྱབ་གསལ་བསགས་ལྟར་ལག་བསར་བེད་བཞྱིན་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
ལན།༩༽བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་གངས་ལྔ་དཀའ་བཅུ་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་
ཚད་ལྡན་ངོས་ལེན་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས་སྤྲོད་ཟྱིན་ཁོངས་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་སེ་ཚན་དང་།ཤལ་
དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་སེ་ཚན་གཉྱིས་ནས་སན་པའྱི་གནས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་
གཞྱིར་བཟུང་ཕག་བསར་གནང་ཡོད།ཤརྡ་ས་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་མཐོ་སོབ་ཁང་ནས་འབེལ ་ཡོད་རྣམས་རྱིང་མྱིན་ཚོག ས་འདུ་
བསྐོང་འཚོག་གནང་འཆར་དང་།ཤརྡོར་གྱིང་ལྕགས་པོ་རྱི་དན་རྟེན་བོད་སན་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕག་བསར་གནང་
གྱི་མེད་ཀང་གང་མྱུར་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་འདུ་སྐོང་འཆར་ཡོད་འདུགཤགསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་མཐོ་སོབ་སན་རྱི་གྱིང་དེ་བཞྱིན་
བཙན་བོལ་ནང་འབུམ་བཞྱིའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སབས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དེ་གའྱི་སོབ་འཁྱིད་སན་དགེ་
གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་འཁྱིད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཐོག་སོབ་འཁྱིད་སོབ་གཉེར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་
ལས་གོང་གསལ་སན་པའྱི་གནས་རྱིམ ་དེ་ཕག་བསར་གནང་ཐུབ་མེད་ནའང་མ་འོངས་པར་འབུམ་བཞྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ནས་མུ་
མཐུད་སོབ་གཉེར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱུང་མཚམས་གོང་གསལ་གནས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་དེ་ཕག་བསར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག
དྱི་བ།༡༠༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༤༢ཤ༤༽ཤནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་འཕོད་བསེན་གོ་རྟོགས་ལས་གཞྱི།ཤབོད་

ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྔ་ཕྱིར་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་ཚིག་ཁག་ལ་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱིས་ཆགས་
དང་།ཤསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཕོད་བསེན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་གསལ་ཐད།ཤགཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གང་དང་གང་དུ་
བརོད་གཞྱི་གང་གྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་གངས་ག་ཚོད་གནང་བ་གསལ་བཤད་ཡོད་པ།
ལན།༡༠༽

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྱིག་ཐོག་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

བོད་ཀྱི་ས་བརན་གེང་སེགས་ལས་རྱིམ་ཐོག་སན་རམས་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྱིན་ལགས་དང་།ཤསན་རམས་པ་བསན་འཛིན་ལྷ་སོན་
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ལགས།ཤསན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ་ལགས།ཤསན་རམས་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགོ་ལགས་སོགས་ནས་བརོད་གཞྱི་ཡོངས་
ཁྱབ་ཆེ་བའྱི་ནད་ཁག་ཤེད་དང་།ཤཕོ་བའྱི་ནད།ཤཆམ་པ་ལ་སོགས་རྱིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུའྱི་ཕན་ཡོན་ངོ་
སྤྲོད།ཤཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད།ཤདེག་གྲུམ་ནད།ཤམཆྱིན་ནད་སྔོ ན་འགོག་བཅོས ་ཐབས།ཤགོ་གཅོང་ནད།ཤམ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕོད་
བསེན།ཤརླུང་སེམས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རེན་དང་སྔོན་འགོག་བ་ཚུལ།ཤའབས་སྐྲན་ནད་སྔོན་འགོག་བེད་ཚུལ་སྐོར་གཏམ་བཤད་ཞུས།ཤ
གཏམ་བཤད་རེའུ་མྱིག་ཤཟུར་འཛར་ཤ༼༢༽བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྔ་ཕྱིར་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་ཚིག་
ཁག་ལ་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱིག་ཆགས་དང་།ཤསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཕོད་བསེན་གོ་རྟོགས་བརོད་གཞྱི་འད་མྱིན་ཐོག་གཏམ་བཤད་
གངས་ཇྱི་སེལ་རྱིའུ་མྱིག་ཤཟུར་འཛར་ཤ༼༣༽
དྱི་བ།༡༡༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༤༣ཤ༦་༡༽ཤཀངྒ་ར་རོང་ཨ་ཡུ་ཤའྱི་སན་ཁང་ནས་གསོ་རྱིག་སྒོ་བསེན་སན་

ཁང་གཅྱིག་སྒོ་འཛུགས་སད་ཡྱིག་འབེལ་ཞུས་པ་ད་ལྟ་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་གསལ་ཐད།
ལན།༡༡༽

ཀངྒ་ར་རོང་ཨ་ཡུ་ཤའྱི་སན་ཁང་ནང་གསོ་རྱིག་སྒོ་བསེན་སན་ཁང་གཅྱིག་སྒོ་འཛུགས་སད་འདྱི་ནས་རོང་གྱི་

སན་པ་གཙོ་བོ་ District Ayurveda Officer ངོ་བཅར་ཡྱིག ་འབེལ ་ཞུས་རེས ་རོང་ནས་མངའ་སེའྱི་ཨ་ཡུ་ཤའྱི་འགན་
འཛིན་མཆོག་ལ་སྙན་གསན་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཟྱིན་ཏེ་མངའ་སེ་ནས་དེའྱི་ཐོག་ས་དམྱིགས་ཆེད་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་
དབུས་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་འདུགཤརྱིང་མྱིན་དབུས་གཞུང་ནས་ས་དམྱིགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཐོན་
མཚམས་གསོ་རྱིག་སྒོ་བསེན་སན་ཁང་དང་།ཤདེ་བཞྱིན་སན་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་སན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་བཅས་འཐོབ་རྒྱུ་ཡྱིན་
པ་རོང་གྱི་སན་པ་གཙོ་བོས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་བས་ད་ལྟའྱི་ཆར་མུ་མཐུད་ཡྱིག་འབེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
དྱི་བ།༡༢༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ཤ༥༠ཤ༢༽ཤམཁས་དབང་གདན་ཞུའྱི་སྐོར།ཤ༢།ཤབ་སན་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་

མཆོག་གྱིས་དྱི་ཆུ་བརྟགས་ཐབས་སྐོར་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ཞྱིག་གསལ་འདུགཤའོན་ཀང་སན་རྩྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལག་ལེན་སོབ་
ཁྱིད་ནང་དྱི་ཆུ་བརྟགས་ཐབས་སྐོར་གསལ་མྱིན་ལ་སོང་།ཤསོབ་མ་རྣམས་ལ་དྱི་ཆུ་བརྟགས་ཐབས་སྐོར་སོབ་འཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་
མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
ལན།༡༢༽

སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ལོ་རྱིམ་བཞྱིན་གཞུང་ཚད་ཆ་བགོས་ལྟར་མན་ངག་དང་ལག་ལེན་གྱི་

སོབ་འཁྱིད་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་སུ་དྱི་ཆུ་བརྟགས་ཐབས་ཀྱི་སོབ་འཁྱིད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤལས་བསོམས་ནང་གསལ་གཞུང་ཚད་སོབ་
འཁྱིད་ཁོངས་སུ་རྩ་མདོ་དང་།ཤཆུ་མདོ་ཞེས་པ་རྩ་དང་།ཤདྱི་ཆུ་བརྟག་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ ་ཡྱིན་ཞྱིང་།ཤདེ་དག་ལོ་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་
སྐབས་རྩ་ཆུ་བརྟག་ཐབས་གཞུང་བཤད་སོབ་འཁྱིད་དང་ལག་ལེན་དམར་འཁྱིད་བས་པ་དང་།ཤབསྐྱར་དུ་ལོ་རྱིམ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་
གཞུང་བཤད་དང་ལག་ལེན་གཏྱིང་ཟབ་པ་སོབ་འཁྱིད་བེད་བཞྱིན་ཡོད།ཤསན་རྩྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལས་འཆར་ནང་རེས་གཟའ་པ་
སངས་ནམ་ཡྱིན་གྱི་ཕྱི་དོ་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་གཙོས་ཆོས་དང་རྱིག་གནས་ཁག་ལ་མཁས་པའྱི་མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དམྱིགས་
བསལ་ཉམས་མོང་དང་མན་ངག་ཐོབ་ཐབས་ཞུས་ཡོད།ཤམཐོ་སོབ་སན་གྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ལག་ལེན་སོབ་འཁྱིད་དོན་ཚན་ཁ་
པའྱི་ནང་སན་པ་རྒན་གས་ས་ནས་བལྟ་རེག་འདྱི་གསུམ་གྱི་ལག་ལེན་སོབ་འཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད།ཤལྷག་པར་ནད་ཐོག་གྱི་ལག་
ལེན་ཐད་ལོ་རྱིམ་དྲུག་པ་ཉམས་གསོག་རྱིང་དེར་བརྟག་ཐབས་དང་།ཤབཅོས་ཐབས་ཟུང་འབེལ་ངང་ལག་ལེན་སོབ་འཁྱིད་ཐོབ་
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བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ། དྱི་བ་བཞྱི་པའྱི་ལན། དེ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོའ ་ི ནང་ཡོད་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོའ ་ི ནང་ལ་
ཡོད་བསད་མཁན་དེ་ད་གྱིན་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་ཞུ་དུས་ས་ཡ་གསུམ་དང་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་གོན་བཏང་བ་དེ། ཉམ་ཐག་
གྱི་ཨང་ཐོ་ཅན་དེ་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཁུངས་སུ་འདྱི་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།
འདྱིའྱི་ཁུངས་སུ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་སེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་གཅྱིག་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ད་ལོ་དེའྱི་ནང་ལ་
བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་བསད་པ་དེ། ལན་ལྔ་པ། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་དེ་བཞྱིན་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་ཡང་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། དེ་བཞྱིན་ཆེད་ལས་པ་ཡང་འདྱིའྱི་ཐོག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་
གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་འདྱི་ལྟར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་
དམྱིག ས་ཚད་འཛིན་སངས་དེར ་དང་པོ་དེ་ལ་ས་གནས་རང་ལ་དངོས ་སུ་དམྱིག ས་ཚད་འཛིན་ས་གཅྱིག ་དང་ཡང་ན་དེ་ལ་
དགོངས་པ་གཞྱི་འཛིན་ས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དང་། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་འབོར་རང་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་
བསད་པ་ཡྱིན་ན་ལག་ལེན་འཁེལ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེར་དམྱིགས་
ཚད་ཅྱིག་བཟུང་ཟེར་དུས་ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད་བསད་པའྱི་དགེ་རྒན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་སོ་སོ་སན་བཅོས་ཉེན་ལ་སྲུང་ཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཤས་ Yashasvi ཟེར་བ་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་
ཞུགས་བསད་མཁན། ཡང་དམག་མྱི་ཡྱིན་ན་དྭང་ཟུར་གྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་བསད་མཁན། དེ་འད་བས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ག་ས་
ག་ལ་སྱིམ་ནས་འཕོས་ངོ་མ་ལྷག་བསད་པ་དེ་དགོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ། དེ་འད་དངོས་སུ་དམྱིགས་ཚད་འཛིན་ས་གངས་ཚད་དེ་ཙམ་དངོས་ཡོད་རེད་འདུག་ཅེས་པ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་མ་
བས་པར་མྱི་མང་གྱི་གངས་འབོར་རང་བས་ནས་གསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ས་མ་རེད་ཅེས་ཁ་སང་སྔོན་མ་དེ་
འད་ཞྱིག་ཞུས་བསད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསར་བེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་བ་རེད། སྱིར་བཏང་དམྱིགས་ཚད་
འད་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་པ་དཔེར་ན་ས་ཆ་༡༥་ཙམ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ཚད་བཟོས་བཞག་པ་དེ་ང་ཚོས་སྙོབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་ཡྱི་ཟུར་འཛར་འདྱི་རུ་ཡོད། དེ་ཡྱི་ནང་གྱི་ས་ཆ་འདྱི་ཚོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།
དྱི་བ་དྲུག་པ། སོ་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་སྐོར་འདྱི་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ལོའ ་ི རྩྱིས་ལོ་ནང་ལ་སེབ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད་རེད་ཀང་བཀུར་འོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱིས་བཀོད་གནང་འདུག དེ་ལ་ཕར་ལན་འབུལ་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་མྱི་འདུག
ལན་འབུལ་རྒྱུ་འདུག ད་ལོའ ་ི ལས་བསོམས་ནང་ལའང་ཕེབས་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདྱིའྱི་དངུལ་དེ་དུས་འཁོར་གྱི་དངུལ་
ལྷག་དེ་ལས་ད་ལོའ ་ི རྩྱིས་ལོའ ་ི ནང་ལ་ཚུར་རག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད།

དེ་ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ T.B ནད་གཞྱི་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། ན་ནྱིང་རྩྱིས་

ལོའ ་ི ནང་ལ་གཅྱིག་བྱུང་འདུག རྩྱིས་ལོའ ་ི རེས་དུ་རེས་མའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཡོང་གྱི་རེད་ཀང་ད་ལྟ་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན། ཁ་
སྔོན་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དེ་གསུམ་ཀ་སན་ཁང་ལ་བསན་ནས་ད་ལྟ་ཚང་མ་ནད་
འབུ་དེ་འགོས་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོས་ནས་སན་མཆོད་ཀྱིན་པའྱི་གནས་སངས་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་རེས་མའྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་གནས་བབ་དེ་འཁོད་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ང་ཚོས་གནད་འགག་ཆེན་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། དེ་གལ་པོ་རེད་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁ་
སྔོན་དྱི་བ་སེབས་པ་ནས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་མར་འབེལ་ཡོད་ལ་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

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

ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དེ་རེས་

ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ཅུང་ཙམ་ལྟ་ཀོག་བེད་ཆོག་པར་ཞུ། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་བསོམས་སྙན་
སོན་དང་། ཞྱིབ་གཤེར་ལས་དོན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་
ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར། ནང་གསེས་ང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། དུས་ཚོད་ཀྱི་རེན་པས་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་
དང་སགས་དྱི་བ་ཀོག་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏེ། ལན་ཐད་ཀར་བཀགས་ན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། ( ལགས་སོ། འགྱིག་གྱི་འདུག ) ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་
ཁྱོན་ཤོག་གངས་ ༢༩༩ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་
སེ་ཚན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བར་
ལན་འདེབས་གཤམ་གསལ།

ཀ

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས།
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༡།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ཀ་ ༢།༥ ཡྱིག་སྒྱུར། ནང༌། ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་སྐད་ཚན་པས་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་གལ་

ཆེ་ཁག་ཡྱིག་སྒྱུར་བས་པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་བཅས་ཡྱིག་སྒྱུར་ཞེས་གསལ་ཐད།

དྱི་བ། ༡ རྒྱ་ནག་གྱི་འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་ཐེངས་ཅྱི་ཙམ་སྒྱུར་ཡོད་མེད་དང་དེ་རྣམས་ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་ལམ་གང་དང་གང་
དུ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ།

ལན། རྒྱ་ནག་གྱི་འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་བསྒྱུར་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར་བོད་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་མྱིན་

སོགས་ལ་ལན་འདེབས་དང༌། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐོར་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པའྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་
རོགས་བོད་མྱི་རྱིགས་ལས་གཞན་སུ་ལའང་མེད་པའྱི་ལན་འདེབས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐོར་བོད་དུ་གོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་ཀྱི་

འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན། འབོག་པ་གཏན་སོད་ལས་གཞྱི་ཞེས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁོད་ཀྱི་འཁྱོག་གཏམ་ཁག་ལ་རྒོལ་ལན་ཞུས་
ཡོད། དེ་རྣམས་ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག རྒྱ་སྐད་ཐོག་བོད་ཀྱི་ད་གནས། སྱི་ཚོགས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ངོ་དེབ་དང༌། ཐུའེ་ཌ། (Twitter) ཡྱིའུ་ཁྲུའུ་བེ། (Youtube) དེ་བཞྱིན་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་གགས་ཅན་ད་བ་པའོ་ཞུན་དང༌། ཝན་ཝེ།
དམངས་གཙོ་ཀྲུང་གོ་བཅས་སུ་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

དྱི་བ། ༢ ཡྱིག་ཆ་དེ་རྣམས་ཕྱི་ནང་གྱི་དཔེ་མཛོད་དང་མཐོ་སོབ་གང་དང་གང་གྱི་ནང་འགེམས་སེལ་བས་ཡོད་མེད་གསལ་
བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང༌། རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང༌། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང༌།
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང༌། ས་རཱ་མཐོ་སོབ་བཅས་ནང་འགེམས་སེལ་ཞུས་ཡོད།
༢།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ཀ་༣།༣ འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཁག་ལ་

མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང༌། བོད་ཕྲུག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མཐུན་འགྱུར་བཞེས་མཁན་གཅྱིག་ལས་མེད་སྐོར་གསལ་ཐད།
འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་བོད་ཕྲུག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གང་མང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་བཞེས་ཕོགས་ཐོག་ཐབས་ལམ་
གང་བཙལ་ཡོད་དམ།

ལན། ཕྱི་འབེལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའྱི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་རྒྱ་གཞུང་ནས་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་
རྩྱིས་མེད་རྡོག་རོལ་དུ་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དེ་འབེལ་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས་ཏེ་

རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་ཡོད་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་
ཀང་བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་རྱིགས་ཡོད་ཚེ་སྐབས་བསྟུན་མཐུན་འགྱུར་
གང་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།
༣།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ཀ ༥།༡ ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ནང་མྱི་སྣ་སྣེ་ལེན་ཞུས་སྐོར་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་སྐུ་

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

སོབ་ཕྲུག་གཟྱིགས་སྐོར་བ་རྣམས་ལ་འབེལ་ཡོད་ཕྱི་འབེལ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བོད་དོན་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞྱིན་

ཡོད་པ་དང༌། སོབ་ཕྲུག་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་མགོན་རྣམས་ལའང་ཕྱི་འབེལ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བོད་དོན་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་གྱི་
ཡོད།
༤།

ལས་བསོམ ས་ཤ ོག ་གངས་ ༡༥ ཀ ༥།༡ ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ནང་མྱི་སྣ་སྣེ་ལེན་ཇྱི་ཞུས་ནང༌། ཡུ་གུར་གྱི་སྐུ་

མགོན་ཕེབས་ཡོད་སྐོར་འཁོད་ཡོད་འདུག་ན། སྐུ་མགོན་གྱི་མཚན་ཐོའ ་ི རེའུ་མྱིག ཀ ༥།༢ ནང་ཡུ་གུར་གྱི་སྐུ་མགོན་གསལ་མྱི་
འདུག་པས། ཡུ་གུར་གྱི་སྐུ་མགོན་དེ་སུ་ཡྱིན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གང་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཡུ་གུར་གྱི་སྐུ་མགོན་དེ་ཇར་མ་ནྱིར་གཏན་སོད་ཤར་ཏུར་ཀྱིསྱིཏན་རང་དབང་ལས་འགུལ་བ་ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས་སྐུ་ཞབས་

ཨེར་ཀྱིན། ཨལཔ་ཏྱིཀྱིན། (Erkin Alptekin) ཡྱིན་པ་དང༌། ཁོང་བཞུགས་སྒར་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་མཇལ་རྒྱུ་དང་གཟྱིགས་
སྐོར་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་གོ་སྱིག་ཞུས།
༥།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༦ ཁ།༢།༢ ཟླ་བ་གཉྱིས་མཚམས་ཀྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་རེར་དེབ་གངས་

ལན།

ཟླ་བ་གཉྱིས་མཚམས་ཀྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་མྱིང་ལ་ Tibetan Bulletin ཡྱིན།

༣༧༥༠ དཔར་སྐྲུན་ཞུས་སྐོར་གསལ་ཐད། དཔར་སྐྲུན་ཞུས་བའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་དེ་ལ་མྱིང་ཡོད་ཚེ་བཀོད་དགོས་གལ།
༧།

ལས་བསོམ ས་ཤ ོག ་གངས་ ༤༤ ཁ།༥།༡ བོད་ཀྱི་འགེམ ས་སོན ་དང་བོད ་དོན ་དྱིལ ་བསགས་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་

བསོམས་ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༠༦།༡༥ ནས་ ༢༡ བར་བོད་ཀྱི་འགེམས་སོན་ཁང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་སྐལ་བཟང་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་

ཞུས་པའྱི་ IN FRAME ཞེས་པའྱི་པར་རྱིགས་འགེམས་སོན་དབུ་འབེད་གནང་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། འགེམས་སོན་ཚན་པའྱི་
མཐུན་འགྱུར་གནང་སེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དབུ་འབེད་གནང་བ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ། དེ་ལྟར་མྱིན་ཚེ་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི་གནང་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༤ ཁ།༥།༡ བོད་ཀྱི་འགེམས་སོན་དང་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསོམས་

ཞེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ ནང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༡ བར་བོད་ཀྱི་འགེམས་སོན་ཁང་དུ་བོད་རྱིགས་ན་
གཞོན་སྐལ་བཟང་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ IN FRAME ཞེས་པའྱི་པར་རྱིགས་འགེམས་སོན་གནང་བ་དེ་
འགེམས་སོན་ཚན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལས་རྱིམ་དབུ་འབེད་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན་ནོར་བཅོས་ཡོང་བ་ཞུ།

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

འདས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ནང་རྩོམ་སྒྱུར་ཚན་པའྱི་ནང་ལས་བེད་འདང་ངེས་ཞྱིག་མེད་པས་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་

བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དེབ ་རྱིག ས་གངས་ ༣ ནང་དོན་ཡོངས་རོགས་ཞུ་དག ལྕགས་པར་སྐྱོན ་པ་དང་དཔེ་དེབ ་གསུམ་
བསོམས་དེབ་གངས་ ༦༧༠༠།༠༠ པར་སྐྲུན་ཞུས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་འཆར་ཚན་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ས་གནས་ཁག་དྲུག་ཏུ་དབུ་

མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ། ལྡྱི་ལྱིར་བགོ་གེང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཆ་ཚང་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར། གཞན་ཡང་ཚན་པ་
འདྱིའྱི་ལས་བེད་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་འོས ་བསྡུ་ཆེན་མོའ ་ི སྐབས་འོས ་ཤ ོག་གངས་བཤེར་དང༌། དབུལ་ཕོངས་ལྟ་སྐྱོང་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་གནང་ཡོད།

༩། ལས་བསོམ ས་ཤ ོག ་གངས་ ༥༡ ཁ།༧།༢ ཟབ་སོང་ཆེད ་སོབ ་སོན་པ་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་རེའུ ་མྱིག ་ནང་སྐུ་ཞབས (Ashok) མཆོག་ནས་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་དཔར་འཕྲུལ་གསར་པ་བེད་སོད་བེད་སངས་ཐོག་ཟླ་བ་ ༣ རྱིང་འབེལ་ཡོད་ལས་

བེད་ལ་སོང་བརྡར་གནང་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་དཔར་འཕྲུལ་གསར་པ་ཚད་ལྡན་བེད་སོད་
བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ།

ལན། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༡ ཁ།༧།༢ ནང་གསལ་ཟབ་སོང་ཆེད་སོབ་སོན་པ་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་སྐུ་
ཞབས་ Ashok མཆོག་ནས་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་དཔར་འཕྲུལ་གསར་པ་བེད་སོད་བེད་སངས་ཐོག་ཟླ་བ་ ༣ རྱིང་འབེལ་ཡོད་
ལས་བེད་ལ་སོང་བརྡར་གོ་སྱིག་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་སེ་ད་ཆ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་དཔར་འཕྲུལ་གསར་པ་ཚད་

ལྡན་བེད་སོད་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀང་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་ཚོན་ཁ་སེ་སོར་གཏོང་སངས་གཙོ ས་ཆེད་ལས་
ལག་རྩལ་ཐོག་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་ཡྱིན།
༡༠།
༡

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༣ གཤ༢།༢ གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ནང༌།

བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་བདུན་ཕག་རེར་ ༢༠༠༠ བསོམས་ལོ་གཅྱིག་ཁྱོན་ ༡༠༨༠༠༠ དང༌། འོད་སེར་གསར་

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

ལན། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༣ ག༢།༢ ནང་གསལ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་བདུན་ཕག་རེར་འདོན་ཐེངས་ ༢༠༠༠ རེ་རྩྱིས་
ལོ་རེར་ ༡༠༨༠༠༠ དང༌། འོད་སེར་ཟླ་རེར་འདོན་ཐེངས་རེར་ ༣༠༠ རྩྱིས་སྐོར་གྱིས་ལོ་རེར་ ༥༧༠༠ གསལ་འདུག་པ་འདྱི་

ནས་རྩྱིས་ནོར་ཤོར་འདུག་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་བདུན་ཕག་རེར་འདོན་ཐེངས་ ༢༠༠༠ རེ་རྩྱིས་ལོ་
རེར་ ༡༠༤༠༠༠ དང༌། འོད་སེར་ཟླ་རེར་འདོན་ཐེངས་རེར་ ༣༠༠ རྩྱིས་སྐོར་གྱིས་ལོ་རེར་ ༣༦༠༠ ཞེས་ལན་འདེབས་གསལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱུ།

ཁ། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང༌།

༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ པོའ ་ི ནང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙོ་བོ་ཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་བདག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པའྱི་དཔད་གཞྱིར་སྙན་
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འབུལ་བ་མཁན་བསམ་བོའ ་ི མཛོད་འཛིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དེ་གསར་འཛུགས་བགྱིས་ཏེ་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ ༥ སོང་ཡོད་ན་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་དག་ཐུགས་རེ་
གནང་བ་བཞྱིན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་དམ། ད་བར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པའྱི་
དཔད་གཞྱིར་གནད་དོན་གང་དང་གང་སྙན་འབུལ་ཞུས་ཡོད་དམ།
ལན།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་དང་པོའ ་ི ངོ་སྤྲོད་ནང་གསལ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་

དགོངས་པའྱི་དཔད་གཞྱིར་སྙན་འབུལ་བ་མཁན་བསམ་བོའ ་ི མཛོད་འཛིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་སུ། འདྱི་གའྱི་ཁོར་ཡུག་
ཚན་པ་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་སྐོར ་ཟླ་རེར ་ཐེངས་རེ་ཙམ་ཚན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ ་པས་དཔད་པ་བེད ་པའྱི་

གནས་ཚུལ་ཁག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྙན་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། མ་འོངས་ཁོར་ཡུག་ཙམ་མྱིན་པར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
༢།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ པོའ ་ི ནང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལོ་ལྟར་ཟླ་བ་

༨ པའྱི་ནང་ཚོགས་པ་དང་འགན་ལྷན་འཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བེ ད་ཕོགས་སྐོར་ལམ་སོན་གནང་
གྱི་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ཉེ་སྔོན་ཚུགས་པའྱི་འགན་ལྷན་ནང་ལམ་སོན་གཙོ་བོ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ།
ལན།

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ཚོགས་ཟྱིན་པར་དེའྱི་

སྐབས་འགན་ལྷན་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཉམས་ཞྱིབ་
ཁང་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་དབེ་བ་དགོས་མྱིན་སྐོར་ལ་ལམ་སོན་གནང་བ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་
དང༌། བརོད་གཞྱི་འཕར་མ་གང་དང་གང་གྱི་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་བ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སོན་གནང༌།
༣།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ནས་ཚོགས་འདུ་མཉམ་ཞུགས་དང་གཏམ་བཤད་ཀྱི་

ནང་གསེས་ ༡༠ པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཐེ་ཝན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི ་
ཚོགས་འདུའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྩོམ་པ་པོ་དང་མཁས་དབང་ཁག་ཅྱིག་ལ་བོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་
སེལ་ནས་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད་གནང་ཞེས་གསལ་ཐད། གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་འགེལ་བརོད་ཡོད་པ་ཞུ།
ལན།

ཐའེ་ཝན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་བོད་དོན་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་གནང་བར། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་

གྱི་འགན་འཛིན་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་གནས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཇྱི་ཞུས་སྐོར། ཞེས་
པའྱི་བརོད་གཞྱིའ ྱི་ཐོག ་གཏམ་བཤད་གནང་འདུག ལས་བསོམ ས་ནང་གཏམ་བཤད་ཀྱི་འགོ་བརོད་འགོད ་ནོར ་སོང ་བར་
དགོངས་སེལ་དང་སགས་ནོར་བཅོས་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ།
༤།

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ནང་འདྱི་གའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་གདན་ཞུ་

བས་པའྱི་མཁས་དབང་ཁག་གྱི་གཏམ་བཤད་རྣམས་བརན་དཔར་ཕོགས་སྱིག་དང་དེབ་གཟུགས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་གནང་ཡོད་
དམ།
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ལན།

འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་མཁས་དབང་ཁག་གདན་ཞུས་ཀྱིས ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་

རྣམས་ལ་གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་བེད་བཞྱིན་པར་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཁག་གྱི ་བརན་དཔར་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ད་རྒྱ་ www.tibetpolicy.net ནང་དུ་འཇུག་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། བརན་འཕྱིན་དེ་དག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་
ཚན་པའྱི་ནང་ཕོགས་བསྡུས་ཀྱིས་གསོག་འཇོག་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་གཏམ་བཤད་ཁག་
ཕོགས་སྱིག་གྱིས་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་རེའྱི་དུས་དེབ་ནང་འདོན་སེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
ག ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང༌།

ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ལྟར་ན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་ནས་ལོ་འཁོར་མར་རང་འགན་ཧུར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུང་བར་བསྔགས་འོས་སུ་
གྱུར། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་དང༌། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། ལྡྱི་ལྱི་བཅའ་བཞུགས་གཞུང་ཚབ་ཁག་རྣམས་ལ་
འབེལ་ལམ་ཞུ་ཕོགས། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་ཡྱིག་ཆ་དགོས་རྱིགས་དང་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་རོགས་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གང་ལེགས་ཞུས་ཡོད་པ་མངོན།

ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ།
ང་། བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།
༡

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་ནང་གསེས་ ༡༢ པའྱི་ཐོག་དོན་ཁང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་

ལས་འགུལ་ཁང་སོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ཕོ་བང་དཀར་པོ་དང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཅས་མཇལ་འཕད་སྐབས་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཁྱིམས་ཡྱིག ༢༠༠༢ ཞེས་
པ་ལག་བསར་མུ་མཐུད་དགོས་སྐོར་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཡོང་བ་དང༌། ཡང་སྒོས་བོད་དོན་དམྱིགས་
བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་གང་མྱུར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་བཅས་གསལ་ཐད།
དྱི་བ།

༡ ཉེ་སྔོན་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་ཊོ་ནལ་ཊམ་ཕུ་མཆོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་

ཁྱིམས་ཡྱིག ༢༠༠༢ ཞེས ་པ་དེ་མུ་མཐུད་ལག་བསར་གནང་དཀའ་བའྱི་བོ་དོགས་ཡོང་བ་མ་ཟད། བོད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གཅྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་སྐྱོར ་མུ་མཐུད་གནང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡོངས་གགས་བྱུང་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐོག་དོན ་ཁང་ནས་ཞུ་
གཏུགས་དང་འབེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ད་ཆ་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་འཐོབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་གང་འད་
ཆགས་ཡོད་དམ།

ལན། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་སྐབས་དང་སྱིད་འཛིན་གྱི་མཛད་འགན་

བཞེས་ནས་ད་བར་བོད་དང་བོད་དོན་སྐོར་དགོངས་པ་གང་ཡོད་གསལ་པོ་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་བོད་དོན་
དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད་ཀང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་ཕན་ཐོག་སྱིད་བྱུས་སྔར་ལྟར་གནང་

རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆེ་བོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Rex Tillerson མཆོག་བསྐོ་གཞག་འོས་མྱིན་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་

པའྱི་ལན་ནང་དང༌། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རྒྱ་ནག་ནང་གཞུང་ཚབ་ Terry Branstad བསྐོ་གཞག་འོས་མྱིན་སྐབས་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་
ལན་ནང༌། དོན་གཅོད་དང་དོན་ཁང་ལས་བེད་ཕོ་བང་དཀར་པོ་དང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་མཇལ་བཅར་སྐབས་ཀང་
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ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་སྔར་སྱིད་བྱུས་གང་འཛིན་པ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་མངོན་ཞྱིང༌། ཨ་རྱི་སྱིད་འཛིན་མཆོག་གྱིས་ ༢༠༡༨
སྔོན ་རྩྱིས ་འཆར་འབུལ་ནང་ PRM-Population, Refugee,Migration མྱི་འབོར ། སྐྱབས་བཅོལ ། མྱི་འབོར ་སོ་
ཤུགས་ཚན་པ་ནས་འཐོབ་བཞྱིན་པའྱི་རོགས་དངུལ་མ་གཏོགས་གཞན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་སྐྱོར་

མེད་པ་བཟོས་པ་དེའྱི་ཐོག གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གུས་བརྩྱི་
དང་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཁར། འདྱི་གའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང༌། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞུ་

གཏུགས་རྱིམ་བསྟུད་ཞུས་པ་དང༌། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ས་གནས་སུ་ཕོགས་ཕེབས་སྐབས་སུ་ནན་
ཞུ་གནང་འབས་སུ་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འབེལ་ཡོད་སྔོན་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་མུ་མཐུད་དཔལ་འབོར་
གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་དགོས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཐོན་ཡོད་ཅྱིང༌། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆེད་རོང་གནང་བའྱི་

དོན་ཟུར་སྐལ་རྡོར་ལགས་ནས་ཀང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༤ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་ལ་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབར་ཁའྱི་གུང་སེང་མཚམས་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀང་དེ་

ལྟར་རྒྱབ་གཉེར་ཡོང་རེ་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་ནང་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བེད་ཕོགས་ཐད། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་
གཉྱིས་ལ་འགན་དབང་ཆེ་བ་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ཆ་ ༡༠་་་་༡༨ བར་གཅོག་བ་གནང་སྱིད་པ་ལས་

ཆ་ཚང་གཅོག་བ་གནང་རེ་མེད་པས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་ན་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ ༢༠༡༧ ལོའ ་ི བོད་དོན་
རོགས་སྐྱོར་སྔོན་རྩྱིས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་ ༢༠༡༨ ནང་ཐོབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དྱི་བ། ༢ ཨ་རྱིའ ྱི་སྱིད ་གཞུང་གསར་པའྱི་བོད ་དོན ་དམྱི ག ས་བསལ་འབེལ ་མཐུད་པ -[Special Coordinator for
Tibetan Issues] གང་མྱུར་བསྐོ་གཞག་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ།

ལན།

ཨ་རྱིའ ྱི་ཕྱི་སྱིད་བཀའ་བོན་གསར་པ་འདེམ ས་ཐོན ་བྱུང་མཚམས་འདྱི་གའྱི་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ་གྱི་མཚན་ཐོག ་ནས་

འཚམས་འདྱི་དང༌། བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ནན་ཏན་ཞུས་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་
འབོར་ལན་ཡང་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་སྙན་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གངས་ ༣༧ ནས་ས་རྟགས་བརྒྱབས་ཡོད།
༢།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣།ཀ་ གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་མཇལ་འཕད་ཞེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་

གྱི་ནང༌། ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཁྱོན་ ༡༨ མཇལ་སྐོར་གསལ་ཐད། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་
མྱི་ ༡༨ ཙམ་ལས་མཇལ་ཐུབ་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ།
ལན།

རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་ལས་བེད་གོང་འཁོད་ལས་མང་བ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་

རུང༌། ད་རེས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༡༨ དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ལས་བེད་ ༣༢ མཇལ་འཕད་
བྱུང་ཐུབ་པ་གསལ་ཡོད།
༣།

དེ་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང༌། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠༡༦།༡༡།༢༡ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་

མཆོག་ཁེ་ན་ཊར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༣༠ ལྷག་དང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ་ི མྱི་སྣ་མང་
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དག་ཅྱིག་མཇལ་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ལོ་འཁོར་མར་དོན་ཁང་ནས་ཁེ་ན་ཊ་གཞུང་འབེལ་མྱི་སྣ་དང་དཔོན་རྱིགས་ཁག་མཉམ་
འབེལ་གང་འད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དམ།
ལན།

དོན་ཁང་ནང་ལས་བེད་བཞྱི་ལས་མེད་སབས། དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་དེ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། ཁེ་ན་ཌར་

དགོས ་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ཆེད ་བཅར་ཞུ་བཞྱིན ་ཡོད ། དེ་མྱིན ་ཁེ་ན་ཌ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོག ས་པ་ Canada Tibet
Committee དང༌། ཁེ་ན་ཌ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ Arif Virani མཆོག་

གྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབེལ་བ་བེད་མུས་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕོགས་ཕེབས་གནང་སྐབས་དང༌། ཕྱི་ཟླ་ ༤ དང་
༦ པ་སོ་སོར་ཁེ་ན་ཌར་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པ་ཁེ་ན་ཌའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚགས་

ཚུད་ཡོང་སད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང༌། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་མཉམ་རུབ་ནུས་པ་གོང་སེལ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
༤།

ལས་བསོམས་མཐའ་ཤོག་ནང་ཟུར་འབུལ་ཡྱིག་ཆ་ལོ་འཁོར་རྩྱིས་ཁའྱི་ཁ་ཤོག་དང་ཚོགས་ཆེན་ཁག་གྱི་གོས་ཆོད་

ལན།

ཟུར་འཛར་ཡྱིག་ཆ་ཁག་མཉམ་སར་ཞུས་ཡོད།

༡།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ང་པ་ སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་དཀའ་སེལ་ལས་དོན་ནང་གྱི་ཡྱིག་

སོགས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ཟུར་འབུལ་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མཉམ་སར་མྱི་འདུག་གོ།
ཅ༽

བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

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

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ འཁོད་ཡྱིག་ཨང་བཀའ།༦༠༤༼༢༥༽༠༨།༠༩ རྩ་འཛིན་

ལམ་སོན་ནང་བོད་མྱི་ངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་ཡོད་པ། ལག་དེབ་ཚད་ལྡན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་དཔ་ཁལ་དུས་

ཐོག་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ། ལག་འཁྱེར་ནང་འཁོད་རྒྱུའྱི་སྐྱེས་ཚེས་སམ་གཉེན་སྱིག་བེད་སྒོ་ཚད་འཛིན་འཕེར་བ་ཡོད་རྱིགས་ལ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བེ་བག་པ་རེ་རེ་ནས་སྤྲོད་མ་དགོས་པ་བལ་དོན་ཁང་རང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གྱིས་སྤྲོད་འཐུས་ཞེས་
པའྱི་བཀའ་ཡྱིག་དགོངས་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་གནང་མུས་ཡྱིན།
༢།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩ དང་ ༡༠ པའྱི་ནང༌། བལ་ཡུལ་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་བགོ་གེང་

ཆེད་ཚོགས་ཆེན་སོགས་ནང་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་སེལ་སད་ས་གནས་ནས་སྙན་འབུལ་ལྟར་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཀང་
དངོས་སུ་ཕག་ལེན་འཁེལ་ཐུབ་རྱིགས་འཕལ་མར་བཀའ་ལན་འབོར་བ་སོགས་ཀྱི་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རོགས་སྐྱོར་གནང་

བྱུང་ཞེས་གསལ་ཐད། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རོགས་བསྐྱོར་གནང་ཡོད་ཚེ་ས་གནས་བོད་མྱི་
རྣམས་ཀང་དེ་མཚུངས་འདོད་བོ་ཁེངས་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ།
ལན།

ས་གནས་མྱི་མང་རྣམས་ཀང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་འདོད་བོ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
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༣།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ པའྱི་ནང་གསེས་ ཆ་པ། བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ནང་

དོ་བདག་བུ་ཕྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་མཁན་ནས་ཕ་མ་རྒས་འཁོགས་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་བཅུག་དགོས་རྱིགས་ལ་ཉྱིན་རེ་ཟས་གོས་
གནས་མལ་གྱི་དོད་ཨ་སྒོར་ ༡ འབུལ་དགོས་ཞེས་གསལ་ཐད། ཨ་སྒོར་དོད་ཕུལ་ཏེ་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཉར་བཞྱིན་པའྱི་རྒས་
འཁོགས་ཁྱོན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང༌། དེ་དག་ས་གནས་གང་དང་གང་ནས་ཡྱིན་ནམ།
ལན།

ཉྱིན་རེར ་ཟས་གོས ་དོད ་ཨ་སྒོར་ ༡ ཕུལ་ཏེ་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཉར་བཞྱིན ་པ་ལས་བསོམ ས་ནང་གསལ་ལྟར་རྒས་

༡།

ཀུན་ཐུབ།

ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ནག་པོ་ཆེ་ནས་ཡྱིན།

༣།

རྨོ་རྨོ་ཡེ་ཤེས།

མཆོད་འཇོར་ས་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་མཆོད་རྟེན་ས་ཁུལ་ནས་ཡྱིན།

༡།

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

འཁོགས་གཉྱིས་དང་འདྱི་ལོ་གཅྱིག་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་གསུམ་ཡོད།
༢།
ཆ༽

ཀུན་བཟང་ལྷ་མོ། མཆོད་འཇོར་ས་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་མཆོད་རྟེན་ས་ཁུལ་ནས་ཡྱིན།
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

ཁག་ཐུན་མོང་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་དང་

གཏམ་བཤད། དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་གེང་བའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་སུ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༣༢།༣༣།༣༤ བཅས་སུ་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརོད་དང་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་བབས་ཐོག ་བོ་འཚབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་ཡོད ་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཚོག ས་ཀྱི་དམྱིག ས་བསལ་དཔད་ཞྱིབ ་པ -[UN Special Procedure Mandate
Holder] ༦ ནས་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འདྱི་རྩད་ནན་པོ་བས་པ་མ་ཟད་འདྱི་རྩད་དེ་རྣམས་

ཚོགས་ཆེན་དུ་ཡོངས་གགས་བས་པ་སོགས་བྱུང་འདུག་པས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་རྒྱུན་
མཐུད་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
ལན།

འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་དང༌། གཏམ་བཤད། བགོ་གེང་སོགས་

གང་ལ་ཅྱི་ཐུབ་བེད་འབས་སུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སྔ་རེས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརོད་དང་བོད་

ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་བོ་འཚབ་དང་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་འབེལ ་ཡོད་ཚང་
མར་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་རྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཕེབས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ། སད་མར་ཡང་མུ་
མཐུད་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ངེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ།
༢།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་གསེས་ ཏ་ ནང་གྱི་རྱི་སྱི-(Greece) ནང་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཁྱིམ ས་

འགལ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུལ་རེན་ཡུན་རྱིང་བཙོན་བཅུག་བཀག་ཉར་འོག་བོད་མྱི་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད་སྐོར་གསལ་ཐད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱི་གཅྱིག་པོ་དེའྱི་གནས་བབས་གང་ཆགས་ཡོད་དམ།
ལན།

གྱི་རྱི་སྱི་ནང་བོད་མྱི་གཅྱིག་ལྷག་པ་དེ་རེས་སུ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་སོང་འདུག དོ་བདག་ནས་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ལ་

འབེལ་གཏུགས་ནམ་ཡང་བེད་རྱིགས་མ་བྱུང༌། འོན་ཀང་འདྱི་ནས་གྱི་རྱི་སྱི་མཚོ་ཁུག་གཡས་གཡོན་གྱི་བཙོན་ཁང་འགའ་ཤས་
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ཡོད་པ་དེར་འབེལ་བ་ཞུས་ཀང་བརྩད་གཅོད་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང༌། གོ་ཐོས་སུ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ལ་བསེབས་

འབོར་བྱུང་སྐད་ཙམ་ལས་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ། ལར་ནས་རང་རེའྱི་བོད་རྱིགས་གང་
ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བེད་པ་ལས་དེ་ནས་གོལ་རེས་འབེལ་བ་ཞུ་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ།
༣།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢ ནང་གསེས་ག༽ ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པ་ནང་གསེས་ ཀ་ ནང་ཡོ་

རོབ་ཁུལ་ནས་བོད་དོན་ལ་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་བཞུགས་སྒར་དུ་
གདན་ཞུ་མགོན་འབོད་གནང་འཆར་ལྟར། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་འཇར་མན་དུ་བཅའ་བཞུགས་རྒྱ་རྱིགས་གསར་འགོད་པ་

གང་ཕྱིང་ཕེབས་རྒྱུ་གནང་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་བཅས་ཀྱི་དོགས་གཞྱིའྱི་འོག་མཐོང་མཆན་མ་ཐོབ་
པའྱི་རེན་གྱིས་གསུམ་དུས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་བཅར་ཐུབ་མེད་ཅེས་གསལ་ཐད། མ་འོངས་གནས་སངས་འདྱི་རྱིགས་ཐད། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ལ་མཐོང་མཆན་ཞུས་ཚེ་གཞུང་ཚབ་ནས་མཐོང་
མཆན་འབུལ་བདེའྱི་དགེ་མཚན་མེད་དམ།
ལན།

མ་འོངས་པར་གནད་དོན་འདྱིའྱི་རྱིགས་ནམ་འཕད་སྐབས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བཅས་ལ་འབེལ་

༤།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༣ ནང་གསེས་ ཅ༽ སྱི་སན་རེ་འདུན་འོག་ཡྱིག་ཕེང་ ༨ པའྱི་ནང༌། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་

བ་ངེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ།

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུའང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་ཆེའྱི་རྱིག་
གཞུང་དང༌། སྐད་ཡྱིག་ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་བཟང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གཅེས་ཉར་ཐུབ་ཐབས་སུ་

ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་དམྱིགས་པའྱི་ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་འོག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དངོས་འབེལ་ལ་སོང༌། གནས་སངས་དེའྱི་ཐོག་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་བའྱི་
འཆར་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།
ལན།

འདྱི་ཐད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གཙོས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕོགས་ཕེབས་སྐབས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་དང་གནང་

མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཟུར་མཇལ་གྱིས་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་རྒྱག་མུས་ཡྱིན།
ཇ༽ ཉྱི་འོང་དང་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

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

རྣམ་པ་མངོན། དམྱིགས་བསལ་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་ས་སྱིག ས་གནས་སྱིད་གཞུང་
དང་དཔོན་རྱིགས། ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་མཉམ་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་
བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་དང་ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ། བོད་དོན་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལག་དེབ་
སྔོན་པོ་བརྒྱུད་འདེབས་བསྡུ་ལེན་བཅས་ལས་དོན་རྣམས་བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར།
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༡།

དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གྱི་འཐུས་མྱི་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པར་བརྟེན་དོན་ཁང་ནས་མ་འོངས་ལས་འཆར་ནང་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བདུན་པའྱི་ནང་ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའྱི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང༌།
ལན།

ལས་དོན་རྣམས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བདུན་པའྱི་ནང་ཉྱི་འོང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཉ། ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣།༣ ནང་ཨྱིན་ཡུལ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི -[All
Party Parliamentary Group for Tibet UK]-ཚོགས་འདུ་དོན་ཁང་དུ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཞེས་གསལ་ཐད། ད་ཆ་ཨྱིན་

ཡུལ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་དང༌། ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་བོད་དོན་
ལས་འགུལ་ཁག་ནང་དེ་སྔ་བཞྱིན་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།
ལན།

ཨྱིན་ཡུལ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ-[All Party Parliamentary Group for Tibet UK]

གནས་བབ་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་ཕེབས་ཐད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ནང་ཨྱིན་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་དང་
འབེལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ནས་སྐབས་དེའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནུས་མེད་ཕྱིན་པར་བརྟེན་ཨྱིན་ཡུལ་གོས་

ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཡོད་མུས་དེ་ལྟར་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས ་ནུས་མེད་ཆགས་ཡོད། ད་ཆ་ཨྱིན་ཡུལ་གོས ་

ཚོགས་གསར་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ནས་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་གསར་འཛུགས་གནང་རེས་དབར་ཁའྱི་བར་གསེང་ཐོག་
གནས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་བསྐོང་གནང་བའྱི་རེས་སུ་ཨྱིན་ཡུལ་གོས་

ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང༌། གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གསར་
འདེམས་རེས་སྔར་བཞྱིན་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༢། ལས ་བསོམ ས ་ཤོག ་གངས ་ ༦ པའྱི་ནང་ག ས ེས ་ ༣ །༧ དོན ་ཁང་ནས ་ས ྱི་ཀོ་ཊྱི་ཤྱི་གོས ་ཚོག ས -[Scottish
Parliament] ནང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད ་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་༼Cross Party Parliamentary Group
for Tibet༽ གསར་འཛུགས་ལ་དམྱིག ས་པའྱི་གོས ་ཚོག ས་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག ་གདན་ཞུས་ཀྱིས ་གོས ་བསྡུར་དང་གོས ་

ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད།
ད་ཆ་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཙམ་ཐོན་ཡོད་དམ།
ལན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས ་ ༡༦ ཉྱིན ་སྱི་ཀོ་ཊྱི་ཤ ་ (Scottish) གོས ་ཚོག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོག ས་པ་

Cross Party Parliamentary Group for Tibet གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

74

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣།༡༡ ཡུ་རོབ་ནང་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྱིང་ཤོས་ཡྱིན་པ་

ཨྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཊོན་དུ་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ ༼Tibet Society༽ ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སངས་ཉམས་སད་ཕྱིན་པ་
དང་འཛིན་སྐྱོང་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕད་མུས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་མྱི་རྣམས་དང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ དང་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥།༩།༡༤ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༡།༡༩ སོ་
སོར་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་གོམ་པ་མདུན་བསྐྱོད་དགོས་སྐོར་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་ཞེས་གསལ་ཐད། ཉེ་ཆར་ཚོགས་པ་དེའྱི་རྒྱུན་

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

ལན། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ཚོགས་པའྱི་གནས་བབ་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕད་པར་བརྟེན་དོན་ཁང་ནས་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་
མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་སད་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་དོན་ཁང་དུ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་པའྱི་གནས་

སངས་དཀའ་སེལ་དང་ཚོག ས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོག ས་ཐད་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། ཉེ་ལམ་ཚོག ས་པའྱི་དཔལ་
འབོར་བསྡུ་རུབ་དང༌། ཞུ་གཏུགས་ལས་དོན། གཞན་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཞོར་ལས་ལས་བེད་བཞྱི་བསྐོ་

གཞག་གནང་ཟྱིན་འདུག་ན་འདྱི་ནས་ཚོགས་པའྱི་གནས་བབས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཚོགས་པ་འདྱི་
ཉྱིད་དམྱིགས་བསལ་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ཡུན་གནས་དང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཐུབ་
དགོས་གལ་ལ་སོང་འདྱི་ནས་ཀང་མཐུན་འགྱུར་གང་འོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
ཏ། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

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

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

༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧ ནང་གསེས་ བཞྱི་པ་ སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར། ནང་གསེས་ ༤།༣ བོད་

མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་དང་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་སོགས་མྱི་གངས་ཁྱོན་ ༤༨༧ ལ་རྒྱབ་གཉེར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་
གསལ་ཐད། ད་ཆ་སྦེལ་ཇམ་ནང་མུ་མཐུད་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་ཏེ་ཡྱིག་ཆ་མྱི་ཐོབ་མཁན་ལྷག་བསད་རྣམས་ཀྱི་གནས་
སངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། འདྱི་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་དཔོན་རྱིགས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་
སོགས་པར་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་རྱིགས་ཡྱིག་ཆ་མེད་མཁན་རྱིགས་ལ་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་

སྒྲུབ་དང་རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་དགོས་རྱིགས་གང་ཡོང་རོགས་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང༌། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་དང༌། ལྷག་
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པར་དུ་སྦེལ་ཇམ་ནང་ཁྱིམས་སྱིག་སྔར་བཞྱིན་ལག་བསར་གནང་མུས་ལ་བརྟེན་སྐྱབས་བཅོལ་ངོས་ལེན་མ་གནང་བའྱི་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པོ་མུ་མཐུད་འཕད་མུས་ཡྱིན།

ཐ། ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

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

ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་སད་མར་ཡང་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་འབད་བརྩོན་ངེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
ད། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ཐྱིག་ཕེང་ ༥ པའྱི་ནང་དོན་ཁང་དུ་ལས་རོགས་མེད་པར་རྒྱུན་རྱིང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཞུ་
སབས་བདེ་མྱིན་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མའྱི་གནས་སངས་འོག་འདྱི་ལོའ ་ི ནང་གོས་ཚོགས་སུ་དངོས་སུ་མཇལ་བཅར་དམྱིགས་

བསལ་ཞུ་མ་ཐུབ་ཀང་ཞེས་གསལ་ཐད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ནམ་རྒྱུན་ཕག་རོགས་ལས་བེད་ལས་དྲུང་གཅྱིག་ཡོད་ན་
ཡང༌། ད་ལན་ལས་རོགས་མེད་པར་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་སོང་ཡོད་པ་དང༌། ད་ཆ་དོན་ཁང་དུ་ལས་རོགས་བཏང་གྲུབ་ཡོད་དམ་
མེད།

ལན། དེ་སྔ་འདྱི་གར་ཕག་རོགས་ལས་དྲུང་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ལ་གནས་སོ་གནང་ཚབ་ཏུ་བཀའ་
ཤག་གྱི་དགོངས་པར་འདྱི་གའྱི་གང་ཅྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་པར་ཆོས་དགེ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་བྱུང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་

གཟྱིགས་ནས་ཆོས་དགེའྱི་གསལ་བསགས་རྱིམ་པ་སེལ་རེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་སོབ་དགེ་ཞྱིག་ཆོས་དགེར་བསྐོ་གཞག་གནང་
ཡང་རེས་སུ་དོ་བདག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང༌། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་བསྐྱར་དུ་ཆོས་དགེ་བསྐོ་གཞག་གནང་ནས་ད་ལྟ་
ཐོངས་མཆན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་མུས་ཡྱིན།

༢། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་གཞུང་ནས་ལོ་མང་རྱིང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་རུ་ཆྱིབས་

སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུའྱི་མཐོང་མཆན་ཕུལ་མེད་པའྱི་གནས་བབས་འོག སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་རུ་ལས་དོན་གཙོ་བོ་
གཅྱིག་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་རུ་གདན་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་དེ་ཡྱིན་སབས། མ་འོངས་
གོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་རུ་གདན་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་དམ།

ལན། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོང་དང་དཔལ་འབོར་སོགས་ཀྱི་འབེལ་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང༌། གཉྱིས་ནས་
གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་ཨེ་ཨན་སྱིའྱི་ཤོག་ཁག་ནང་ཁུལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་དང༌། ལྷག་པར་ད་ལྟའྱི་སྱིད་འཛིན་ཇ་ཀོབ་
ཛུ་མར་ཁྱིམས་གཏུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད་པར་བརྟེན་གནས་སྐབས་རྱིང་ྋགོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུ་ཐུབ་མྱིན་ད་ལྟ་ཞུ་ཚོད་
དཀའ་བཅས་ཀྱི་ལན་འདེབས་སུ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཚན་༼ཅ་པ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བགོ་གེང་དང། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ། བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེ་ལ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ནས་
རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱི འྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་མང་དག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ལྷོ་དང་ཤར་རྒྱ་ནག་རྒྱ་
མཚོའྱི་རྩོད་རོག་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཉེ་བའྱི་ཆར་འབོག་ལམ་གྱི་གནད་དོན་དེ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཚབ་ཆེའྱི་བང་ཀོ་རྱི་ཡའྱི་

གནད་དོན་དེ་ཡོངས་གགས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བང་ཀོ་རྱི་ཡའྱི་གནད་དོན་དེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་ལ་ཐད་ཀར་
འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པ་དང་། བང་ཀོ་ཡ་བའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ཡོང་ཁུངས་འད་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཡས་
མས་ཤྱིག་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གནོད་ཤུགས་སྤྲད་དེ་བང་ཀོ་རྱི་ཡ་

ལ་བཀག་འགོག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་དེ་
དག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས། རྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་བ་སོད་ངན་པ་ཟེར་ན་མྱི་འདུག

དེ་འདའྱི་རེན་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། ཡང་ན་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དེའྱི་སྐོར་ལ་གལ་གསུང་

རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཟེར་ནས་དྱི་བ་དང་པོ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཁ་
གསལ་པོ་མཇལ་མ་སོང་། ཡྱིན་ན་ཡང་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལ་ད་ལྟ་ངས་དེ་བོད་བསྒྱུར་བས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཡོད་ན་མེད་
ན། དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ (mix heritage) དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱི ག་དེ་རྱིང་གོས ་
ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་རྩ་ཆེན་པོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། བོད་རྱིག་འདེས་མའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཚོགས་འདུ་བས་ནས་ཕལ་
ཆེར་ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་བདུན་ཕག་དང་པོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད་འདུག གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་

སོས་བསམ་ཚུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་ནས། གསལ་པོ་ཞྱིག་གང་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཟེར་ན། མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རེད། བོད་མྱི་
གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་རང་དབང་དེ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བཀག་འགོག་དང་། དེ་ལ་རང་དབང་འཕོག་རྒྱུའྱི་བསམ་

བོ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས། སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་སོ་སོ་རང་གྱི་འདོད་པ་རེད། དེ་ལ་རང་
ཉྱིད་ལ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་གུས་རྩྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད། དེ་བཟོས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དེ་རྱིང་ད་ལྟ་

ཡོང་རྒྱུ་ཡྱི་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་གསལ་བསགས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་དང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར་ནས། དེ་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དེ་འད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་

བསད་འདུག སོ་སོས་དན་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་སྔོན་དངུལ་རྩྱིས་ནང་ལོགས་ནས་
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བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་ངས་དེ་རྱིང་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་མྱི་རྱིགས་འདེས་མའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ངོས་ནས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད ་དམ། དེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་མ་རེད། དེ་ཁ་གསལ་
པོ་བས་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ངས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་

མེད། གལ་སྱིད་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གོ་སྱིག་སོགས་ཆ་ཚང་གནང ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་བོ་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོ་འཚབ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བརྡ་ལན་ལོག་པ་ཞྱིག་འགོའ ་ི རེད་བསམ་པའྱི་སོ་སོར་བོ་འཚབ་ཆེན་

པོ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་འཐབ་རྩོད་པ་ཡྱིན ་ཟེར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། དེ་སྔར་ད་ལྟ་
གོས་ཚོགས་འདྱི་ཚོགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཉྱིན་དང་པོ་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་
རང་ཚོ་གཙང་མ་སྐྱེད་སྱིང་བེད་དགོས་རེད་ཟེར། སོ་སོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟར་བར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤར་སྐྱོད་བས་ནས་འགོ་
སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གང་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་ཟེར་ནས་བཀའ་ལན་

ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་གནང་པ་ཡྱིན་ན་མཇུག་མ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་
སེར་ལག་དེབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། འབྱུང་འགྱུར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་དེ་འད་
བེད་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་གནང་གྱི་རེད་དམ། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། སོ་སོས་དེ་དེ་རྱིང་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དཔེར་མཚོན་གྱི་ཚུར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག ས་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་
གནད་དོན་དེའྱི་སྒང་ལ་སོ་སོ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བུ་མོ་གཉྱིས་ཡོད། ལོ་ ༡༨ དང་ ༡༦ ཞྱིགས་ཆགས་བསད་ཡོད། བུ་མོ་རྒན་
པ་དེ་ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་སྔོན་ནས་མཐོ་སོབ་ལ་ཡར་བསྐྱལ་བ་ཡྱིན། མཐོ་སོབ་ལ་ཡར་བཅུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་
ངོས་ནས་བོ་འཚབ་སྐྱེ་ས་གཙོ་བོ་གནད་དོན་གཉྱིས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག གནད་དོན་དང་པོ་དེ་བུ་མོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་བོ་

ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབེལ་བའྱི་སྒང་ལ་སོབ་སོང་བས་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་གྱི་ཐོག་ལ། ལས་དོན་སྒྲུབ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གདོང་ལེན་བས་ནས་ཤར་སྐྱོད་བེད་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་གཅྱིག་

དང་། བོ་འཚབ་གཉྱིས་པ་དེ་བུ་མོ་ཡར་གང་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ན་བུ་མོ་རང་ཉྱིད་ཤ་ཁག་རུས་གསུམ་བོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། སོང་ཙང་འབྱུང་འགྱུར་བུ་མོ་མོ་རང་མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའ ་ི བཟའ་ཟླ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། དེ་བོད་པ་རང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཡོད་རེད་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་ཕ་

མ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚོར་བ་ཆེན་པོས་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་བསམ་བོ་ཁུར་སངས་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཟེར་ནས་དེ་རྱིང་གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སྒང་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་
འགག་ཅྱིག་མཐོང་ནས་དེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ནས་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། གནད་དོན་གསུམ་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
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མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཉེ་ཆར་སྦེལ་ཀོབ་ལ་ཉྱི་མ་གསུམ་གྱི་སྔོན་ནས་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཡྱིན་ས་ཡོད།
སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཟེར་ནས་མར་ལ་བསྐོང་ཚོགས་

གནང་འདུག སྐབས་དེ་དུས་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆོད་གན་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཆེད་བཅར་གནང་ནས།

ཕ་གྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐོག་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་རེད། གཟེངས་རྟགས་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག དེ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་འདྱི་སྐོར་རྒྱབ་ལྗོངས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་འགན་འཁུར་མཁན་དེ། བྱ་ཉལ་ཚེ་རིང་ལྷ་སྐྱབས་
ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་རེད། ཁོ་རང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་སྔོན་སྱི་འཐུས་འོས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལངས་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་འོས་ཐོབ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་གཞོན་ནུ་
ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཁོ་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་དེ་གོ་སྐབས་དེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་

གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག གནས་
ཚུལ་དེ་ཁ་སང་རང་བྱུང་འདུག དེ་སྔོན་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོས་ལག་པ་བརངས་ནས་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས ་བས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དུས་གོ་སྐབས་གནང་མ་སོང་། ད་ལྟ་དེའྱི་གོང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་གང་

བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་བཀའ་ཤག་ཟུང་འབེལ་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་ཕེབས་
རེད་དང་མ་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་དེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གལ་སྱིད་
སྦེལ་ཀོབ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་
རེད། གལ་སྱིད་ད་ལྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བེད་བང་དོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ བརྩྱི་སྲུང་བེད་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་དམ་མེད། དེ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་

ད་རྱིང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེ་མ་ཚར་གྱི་སྔོན་ནས་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་སྱིད་སྐྱོང་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་བཀའ་ཤཤག་གཅྱིག་ལྕོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་ བ་ཕུལ་ན་དེ་ཏག་ཏག་
ཅྱིག ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཕག་བརངས་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་བཅུ་གཅྱིག ་ཡོད། དེའྱི་རེས ་ལ་གོ་
སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཨང་ ༡༡ པའྱི་དོན་ཚན་བདུན་པ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དེའྱི་ནང་དུ་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་ཞུ་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ནྱི་ལག་དེབ་སྔོན་པོ་ཕན་ཡོན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་མང་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་བཀོད་འདུག དེ་དང་འབེལ་
ནས་སྔོན་རྩྱིས་ལ་ཕན་པ་དཔ་དངུལ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ནས་སུད་སྒོར་ ༤༧༩༧༦།༦༩ ཙམ་ཞྱིག་ཡར་ལ་
ཕུལ་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཟེར་ན་རེད་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་ལ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་དང་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་སོགས་པས་
བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་འོངས་རྩྱིས་ལ་ཕན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ལས་དོན་ཧུར་ཐག་

ཙམ་གནང་བ་དེ་ལ་རེས ་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་དང་འབེལ ་ནས་འདྱི་ལོའ ་ི རྩྱིས ་ལོའ ་ི ཕན་པ་དཔ་དངུལ་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ལ་སུད་སྒོར་ ༤༩༠༠༠༠ རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དྱི་བ་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། དེའྱི་
ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པ་ཉྱིང ་ཧོང་དང་ཨྱིན་ལན་གཙོས་པའྱི་དོན་གཅོད་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཁག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་
མྱིའྱི་འདུས་བསོད་ལ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བས་ནས་ཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་འདྱི་ནང་བཞྱིན་ལས་དོན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་

རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན། དྱི་བ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན། ཨ་རྱིས་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སོད་
མང་ཤོས་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཨ་རྱི་ཕོགས་ལའང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སུད་སྱི་ལྟ་བུ་དཔ་དངུལ་དེ་འད་ཞྱིག་
བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་འགོའ ་ི ཡོད་ན། དཔ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

སྒོར་མོ་དེ་ཁྱབ་ཁོངས་གང་གྱི་ཁུས་སུ་འགོའ ་ི ཡོད་རེད། དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དྱི་བ་དེ་ཕོགས་མཚུངས་
ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་དེ་དང་མཉམ་དུ་དྱི་བ་གཅྱིག་འབུལ་འདོད་བྱུང་། དེ་སྔོན་ལ་ཨ་རྱི་ལ་སོད་མཁན་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་

དང་འབེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བསེབས་སོད་ཀྱི་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་
འད་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཐོས་པ་མ་གཏོགས་མཐོང་བ་དེ་མེད་དུས་དེ་ཛ་དག་ཡྱིན་མྱིན་ལབ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཞུགས་པའྱི་བོད་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་དང། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་གསུམ་ཀ་ལ་དགོངས་པ་

བཞེས་ཤེས་མཁན་ཚོས་ལན་ཞྱིག་བསེབས་སོད་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་བསད་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། དེ་གང་གསུང་གྱི་
འདུག་ཟེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་དེ་འད་དེའྱི་སྔོན་ལ་མང་པོ་ཞེ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་

དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་གྱི་འདུག སྒོ་རྒྱག་གྱི་འདུག དེ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་དེ་ཨ་རྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་
བསེབ ས་པའྱི་ཐོག ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག ་འཕད་ཀྱི་ཡོད ་རེད ་དམ། ཡང་ན་དེ་མ་ཡྱིན ་ན་ཨ་རྱི་དོན ་གཅོད ་ཀྱི་ངོས ་ནས་
America ཁྱབ་ཁོངས་ལ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ལས་གཞྱི་ཟེར་ན་རེད། དེ་མར་ལ་སྒོ་རྒྱག་དགོས ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གང་ཡྱིན་ནམ།

གནས་སངས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་བསེབས་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འབེལ་ཆགས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གནས་
ཚུལ་དེ་ཚོ་དངོས་བདེན་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་དངོས་བདེན་ཡྱིན་ན་དེ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཐུག་

པ་ཡྱིན་ནམ། དྱི་བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དྱི་བ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། ལོ་སྔོན་མ་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་བཏང་པ་རེད། རྩ་
བའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཚག་ཚུད་པོ་འགོའ ་ི ཡོད་པ་དང་། དེ་ལཟུར་ཟ་དང་
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གེང་སོང་གང་ཡང་མྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་སྱི་འཐུས་དང་པོ་ཡར་ལངས་ཚར་བའྱི་རེས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པར་ཡར་

ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་དང་། བདེ་
སྡུག་དེའྱི་ཚོར་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཤད་སངས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་སྐྱོ་པོ་འད་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ན་ནྱིང་ཞུས་པ་རེད། ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཙོ་

བོ་བརོད་གཞྱི་དེ་པཎ་ཆེན་སྐུ་འཕེང་བཅུ་གཅྱིག ་པ་དགེ་འདུན་ཆོས ་ཀྱི་ཉྱི་མ་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་བ ཙོན་ཁང་ནང་སོད་

བཞྱིན་པ་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཞུགས་སོད་མཁན་ཚོར་བདེ་སྡུག་སྙན་ཞུ་རྒྱབས་
པ་གང་ཡང་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་གཞྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག
དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གཉྱིས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ལྔ་བཅུ་གཙོ་བོ་འཛིན་པ་མ་གཏོགས་ལྔ་གཙོ་བོ་འཛིན་པ་གལ་མཐོང་མ་སོང་

ཟེར་ནས་དེ་དུས་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་པ་ཡྱིན། སྐབས་དེ་ད་དུས་དྱི་བ་དེ་ལ་ངར་ལན་གང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དྱི་བ་ཞུ་མཁན་
དེ་ཉྱི་མ་ལྔ་བསེབས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ལྔ་དེ་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཁེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ལ་

ལན་དེ་འད་ཞྱིག་བསེབས་པ་རེད། བསེབས་དུས་ཙ་ན་དེ་དེ་བཞྱིན་འད་ཆགས་བསད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་དྲུག ད་
ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཚུལ་དུ་བསད་པ་ཡྱིན། བསད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ཁ་སང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་
ཡུལ་རབ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་གནས་སངས་དང་། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་

གཏུག་ཕུལ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་གཙོས་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་པ་ཚོའྱི་གནས་སངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཞུས་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་

ཅང་གྱི་བོ་ཕམ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་དྲུག་ནས་ད་ལྟ་ཉེར་བདུན་
ཕལ་ཆེར་རེད། ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སྱི་འཐུས་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་ངས་ཕོགས་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་
སུ། བོད་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་དེ་ཞྱི་གཏུག་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་འད་མ་

གཏོགས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱིས་ལག་པ་འཆང་ཐུབ་ས་དེ་ཚོ་ལ་སྣང་མེད་གཏོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐོར་ལ་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་གལ་ཆེན་ཁག་བརན་

པར་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་གལ་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་
ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་། ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་བཙོན་པ་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་དེའྱི་གནས་སངས་དང་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་ཟུར་དེ་ཚོའྱི་གནས་བབས་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ རྒྱལ་ཁག་ལ་སན་བཅོས ་དགོས ་སྐོར་ལ་དེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་

བརྩམ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་བདེ་སྡུག་སྙན་ཞུ་ལས་གཞྱི་མ་ཚང་བ་དེ་རྒྱུ་རེན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་
ཟེར་ནས་དྱི་བ་དེ་འབུལ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ བར་དུ་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞྱི་རྩ་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོའ ་ི ཡོད་རེད། ཤར་ཨེ་ཤྱི་ཡ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འབོག་ལམ་རེད།

དཔེར་ན། བང་ཀོ་རྱི་ཡ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས་ཙ་ན། རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་དོན་
གྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ལ་དོགས་ཟོན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་
ཞྱིག་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་ཟོན་ཆེ་རུ་འགོའ ་ི ཡོད་པ་དང་བོད་དོན་གྱི་སྐོར་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གེང་

སོང་དང་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་འགོའ ་ི ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་ཆར་ང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ལ་
བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་གྱིར་ཁོ་རང་ཚོས་བརན་འཕྱིན་ནང་དུ་ཁྱབ་བསགས་བས་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱ་ནག་
ཚོང་པ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱ་ནག་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཨོ་སྱི་ཊོ ་ལྱི་ཡའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྒང་ལ་
གནོན་ཤུགས་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ། གནོན་ཤུགས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་གཞུང་གྱི་

འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གནོ ན་ཤུགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་སྱིད་བྱུས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་

ལྡོག་འགོའ ་ི ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སྐོར་ནས་སྐད་གགས་ཆེའྱི་གོག་བརན་དེ་གཟྱིགས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་འདུག དེ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཉེ་ཆར་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་།

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

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཀྱིས་མ་འདང་བར་ཕར་འགངས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ཟླ་བ་རེས་མའྱི་ནང་དུ་ཏང་གྱི་ཚོགས་ཆེན་གཉྱིས་པ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་སྱི་ཡོངས་

ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྱི་བའྱི་ཐོག་མར་ཐད་ཀར་
ཕུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ལ་སངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

གསལ་བཤད་ཕེབས་རྒྱུ་ལ་ཚོགས་གཙོས་སངས་འཛིན་གང་ཡང་ཞུ་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་ཡོད་རེད། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་ག་ཚོ ད་ཡོད་ཡར་ཞུས་ཡོང་དུས་དེ་བཀའ་
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ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་མེད་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་རྱིང་གལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་བསེབས་པ་དེ་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དང་། ཉེ་ཆར་མྱི་སྱི་ཁོ་ Mexico ལ་སོགས་པ་ག་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་འབེལ ་

ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོའ ་ི ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོ ད། གཙོ་བོ་
རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐོར་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་མཁེགས་བཟུང་བས་ཏེ་
འཛིན་བཟུང་གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེའྱི་སྐོར་ནས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མེད་མ་འོངས་པ་
རྒྱ་ནག་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐོར་ནས་ཡག་པོ་

མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཟེར་ཡོང་དུས། ཏན་ཏན་རང་མཁྱེན་མཁན་དང་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཡོང་བཞྱིན་འདུག དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་འབོག་ལམ་གྱི་སྐོར་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེ་ད་རེས་འབོག་
ལམ་གྱི་གནད་དོན ་ཡོང ་པ་དེ། འགའ་ཤས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ལ། ༸གོང ་ས་མཆོག ་རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད ་པ་དང་
Arunachal Pradesh ཕེབ ས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བོད་པ་བཙན་བོལ ་ལ་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས ་རེད་ཟེར་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤ ྱིག ་

བྱུང་བ་རེད་དེ། དེ་མ་རེད་ཟེར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དེ་སྔོན་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་འཆར་གཞྱི་ངེས་པར་དུ་
བསྐྲུན་ནས་འགོའ ་ི ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་དུས། སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་ནག་
དཔལ་འབོར་དང་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནུས་སོབས་ཆེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ།

བོད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་བེད་མཁན་ཡང་མང་དུ་འགོའ ་ི ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ན་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་བོད་
རྱིགས་འདེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་རང་རེད། དེ་ཁོ་རང་ཚོ་འཚོགས་ཐེངས་ཤྱིག་ཨྱིན་ཡུལ་ལ་ཚོགས་ཡོད་ས་ཡོད།

གཉྱིས་པ་དེ་སུད་སྱི་ལ་ཚོགས་ཡོད་ས་ཡོད། གསུམ་པ་དེ་ཁོ་རང་སྐབས་དེར་དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་འད་འདུག མཐུན་འགྱུར་
གནང་ན་ཡག་པོ་ཞེ་དགས་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གང་འཕད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། གཞྱི་རྩ་ང་

ཚོ་བོད་རྱིགས་འདེས་བསད་ཡོད་རེད་དེ། ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་དང་མྱིན་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་པ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ཕ་མ་གང་རུང་མང་ཆེ་བ་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཕུལ་ས་དེ་འད་ཡྱིན། ཡྱིན་ན་ཡང་བོད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་དོན་དོ་སྣང་དང་ཞབས་ཞུ་ཞུ་འདོད་ཡོད་དེ་འད་ཁོ་རང་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱི ས་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆེན་པོ་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་བང་ཤར་པ་རྣམས་ལ་ཕེབས་མཁན་ཡང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཚུར་
ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཀང་འདྱི་ཡྱི་འདུག ད་ཁྱོད་རང་གྱིས་བོད་མའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་བས་
ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྒང་ལ་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་གང་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ཡང་། བོད་རྱིགས་བསད་
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བཞག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ལ་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་གང་ཡང་མེད་ངས་ཁྱོད་རང་བོད་པ་རང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། བོད་
པ་ཡྱིན་ཙང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྒང་ཞབས་ཞུ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་མ་འོངས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་

དགས་རེད་ཟེར་ཏེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལོན་ཌོན་ london རེད། སུད་སྱི་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་གྱི་
ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཟེར་དུས་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོར་ཕག་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རེས་འཚོགས་འདུ་

བསྐོང་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་དེ་ཡྱིན་ན་ཡང་འདྱི་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྷ་རམ་ས་ལ་བཞུགས་ས་དང་། བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་
ཕར་ཚུར་འགོ་སོང་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་སར་ཆོག་འདྱི་ཁྱོད་རང་ཚོ འྱི་གཞུང་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོ་འདྱི་ལ་ཕེབས་ནས་ཁྱོད་རང་ཚོས ་

གཟྱིགས་མ་འོངས་པ་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁྱེད་ཅག་བོད་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཟེར་ནས་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་རེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་སོ་སོའ ་ི བུ་མོ་བསྐྱལ་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་
མའྱི་སོབ་གྲྭར་དེ་བཞྱིན་བསྐྱལ་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ཟེར་ན་རེད་སྙྱིང་ཟེར་ན་རེད་

དེ་ཁོའ ་ི ལས་དབང་གྱིས་ག་བ་ལ་ཁྱིད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཕོགས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། བེད་ཐབས་ཡོད་མ་རེད། སོང་ཚར་
བའྱི་རེས་ལ་ཕྲུ་གུ་བསྐྱལ་བ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བམས་སྙྱིང་རེའྱི་
ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ཚོར་བ་དེ་འད་བསེབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུ་དང་ག་སྱིག་གནང་རྒྱུ་གསལ་
བསགས་སེལ་རྒྱུ་སོགས་ཚང་མ་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདེས་པའྱི་དུས་ཚོད་
ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཕོགས་གཞན་ནས་བོད་ཕྲུག་ཚོ་ཡྱིན་ན་ཕེབས་རོགས་གྱིས། ཁྱོད་རང་ཚོ་ལ་བཞུགས་ས་བཟོས་
ཡོད། ང་ཚོས་སྒོར་མོ་སོང་བརྒྱད་ཁྱོད་རང་ཚོ་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོ་གཞུང་གྱི་ངོས་

ནས་ཕེབས་རོགས་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ་ད་འད་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཟེར་

ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དེ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་གོ་ནོར་མྱི་ཐེབས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། གཞྱི་རྩ་བོད་པ་ཡྱིན་
པའྱི་རེས་སུ་བོད་པ་དང་མཉམ་དུ་ཆང་ས་རྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། བོད་ཕྲུག་གཙང་མ་ཟེར་ན་རེད། དེ་འད་བྱུང་ན་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚང་མས་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དེ་ཚོ་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་

ཐོག་ནས་ཞེ་དགས་གལ་མ་རེད། ད་རེས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཐུབ་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་ཁོ་རང་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་མ་འོངས་རྩ་དོན་གྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྦེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བོད་ཀྱི་

གཞོན་ལྷན་ཚོགས་སྐོར་ནས་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཀའ་བགོས་ཡོད་པའྱི ་ཐོག་ནས་ཕེབས་
འདུག་དང་མྱི་འདུག དེ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ལེན་དེ་དབུས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དེ་ག་རང་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་འདི་དེ་སྔ་རེད་དང་ད་ལྟའང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱིའཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སོབས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དོགས་འདྱི་འད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དྱི་བ་འབུལ་མཁན་མང་མ་དགས་ན་ཉུང་དགས་མ་སོང་བསམ་པ་དེ་འད་བྱུང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་
སོའ ་ི ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་གོང་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རབ་དང་

རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་སོང་སེ། ཡྱིན་ནའང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཟེར་བའྱི་དཔེ་ལྟར་དུ། དེ་རྱིང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་
ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་རམ་དེབ་སེ ར་པོ་དེ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཆེ་མཐོང་དང་རྱིན་

ཐང་སབས་བདེ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་གུ་ཡངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་
གཞན་ཚང་མ་རྒྱུག་འགོ་བ་འད་པོ་དང་། ཕྱི་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་ཁུར་འགོ་བ་དེ་འད་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་དང་། ང་
རང་ཚོ་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞྱིག་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དེ་ལ་རྩྱི་མཐོང་ནུས་པ་ཞྱིག་ཐོན་ས་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ནམ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ན་ཏན་

ཏན་ནུས་པ་ཞྱིག་ཐོན་ས་རེད་དན་གྱི་འདུག དཔེར་ན། སྔོན་མ་ RC ས་ཡྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་

དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ལོ་ལྔ་ལ་ས་ཡྱིག་རྒྱག་མྱི་དགོས་པ་གྲུབ་འབས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་མྱིག་མཐོང་
ལག་ཟྱིན་ཐོན་ཡོད་རེད། ད་རེས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཤྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
དང་ (Narendra Modi) གཞུང་འདྱིའྱི་ཐོག ་ལ་གང་ཅྱི་ཐོག ་ལ་འབེལ ་ཡོད་པ་ཞྱིག ་དང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད ་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན ་

བསད་པ་ཞྱིག་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་

དང་། དེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གཅྱིག་གྱིས ་བཀའ་ཕབ་སོང་། ཆུ་སོང་ན་ཟམ་པ་གནས་དགོས ་རེད་ཅེས ་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཉྱི་མ་མང་པོ་ལ་བགོ་གེང་བས་བསམ་ཚུལ་ལེགས་ཉེས་མང་པོ་

ཞྱིག་སྤུངས་བཞག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་འོངས་པའྱི་ཆུ་དང་ཟམ་པ་གང་ཆགས་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཟམ་པ་ཞྱིག་གནས་དགོས་དུས། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་ང་ཚོ་འདྱི་ན་
ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱི་ག་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནས་སང་ཉྱིན་སོ་སོའ ་ི ས་གནས་ས་ཐོག་ཕེབས་འགོ་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་བསན་སྱིད་

དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ང་ཚོས་འདྱིར་བསམ་ཚུལ་བཤད་བཞག་པ་དང་
གནས་ཚུལ་ལེགས་ཉེས་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་བཞག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་དུ་ལག་བསར་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་

དེ་རྱིང་ས་བཅད་མ་སོང་ཙམ་དེ་གཅྱིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་
ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ། ཁ་སང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་སྐབས་སུ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་གྱི་སྔོན་གེང་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སངས་དམྱིགས་བསལ་
རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་གནང་མཁན་དེ་ཚོའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་། དེའྱི་སྐོར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་དེ་གང་

ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་དེ་ཚོས ་རང་ལུས་མེ་སེག་གཏོང་བའྱི་
གནས་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་མྱི་སུས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་འདུག་བསམ་བསམ་འད། དེ་ནང་

བཞྱིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྐུ་པར་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་མ་དེ་ཚོ་ཕྱི་ལ་ཐོན་བསད་པ་དེ་འདའྱི་གནས་སངས་གསལ་པོ་གསལ་རང་བས་
ནས་ང་ཚོས་མཇལ་བསད་པ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་འདས་གོངས་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་མ་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་འདས་གོངས་ཕྱིན་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ཚོའྱི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་
ཡོད་མེད་དེ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་། དེ་གནང་ཚར་དུས་དེ་ཚོ་ཕྱི་ལོག ས་ལ་སན་
བཅོས་དང་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་ཐུབ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཟབ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་རོགས། ཁ་སང་ཞུས་ཡྱིན་ད་ལྟ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ཁ་སང་བཀའ་ལན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ལྱི་ཞུའོ་པོ་ (Liu Xiaobo) ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་གཅྱིག་བཙོན་
ཁང་ནས་བཏང་དུས་སན་བཅོས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་ད་རྒྱ་ནས་དེ་ཚོ་ནས་ཕར་
བཏོན་བཞག་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགན་མང་བ་ཁུར་རོགས། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དེ་འཚོགས་རན་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཐོག་

ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་གང་བྱུང་སོང་ཟེར་ན།

གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས། ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་
ཕག་ལས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ལས་འགུལ་གང་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་དུས་མཁྱེན་གྱི་མེད་

གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
འད། བོད་ནང་དུ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འཕོད་བསེན་བོད་དོན་སོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་གྱི་མྱི་དེ་ཚོས་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ཐུགས་འགན་ག་རེ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་དེ་དེ་འདུག ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་
སྐབས་སུ་དེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚང་མས་མཐུན་འབེལ་དང་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་བེད་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་ཟེར་ནས་མང་པོ་བཤད་པ་རེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཁ་བལ་གཏོང་བཞག་བསམ་

བསམ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་སྔོན་མ་སྱིད་སྐྱོང་གནང་བ་རེད། དེ་དུས་གཅྱིག་སྱིལ་དང་
གསར་གཏོད་རང་ཁ་རང་གསོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་

ཞྱིག་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ཁ་གཏད་སྐབས་དེ་དུས་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཤཤག་ནས་ཕག་ལས་གནང་སངས་ལ་མ་འགྱིག ་པའྱི་ཐོག་ནས་མར་ཐོན་འགོ་མཁན་བདེ་
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སྲུང་བཀའ་ཟུར་དེ་དག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་སྐབས་བཅོ་ལྔའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་དང་། ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་དོན་གཅོད་རྱིམ་པ་ལ་བསྐོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མཐུན་འབེལ་དང་གལ་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གནད་ཡོད་དང་

བས་རེས་ཆེན་པོ་ཅན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བསྐོས་པ་དེའང་འགྱིག ་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སེབས་ཀི་འདུག་
གམ། དེ་བཞྱིན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་སང་ཟུག་བེད་མཁན་དེའྱི་
རེས ་འབེལ ་དེང་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད ་སྐྱོང་མཆོག ་ལ་མ་འགྱིག ་པ་དང་མ་འཐུས་པ་བེད་མཁན་གྱི་ཚོག ས་པ་དང་ད་རྒྱ་ལ་

སོགས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་གེང་སོང་བེད་མཁན་མེད་པ་ཆགས་སོང་ངམ། དེ་ལས་མང་བ་ཆགས་སོང་བསམ་བསམ་གྱི་

ཚོར་སྣང་ཡོད་དང་མེད། གཙོ་བོ་དེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་དོན་གཅོད་གཉྱིས་ཀའི་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་
དུས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནང་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་སྐོར་ལ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་གདའ། དེང་སང་ཁུངས་མང་

པོ་བསྐྱེལ་ནས་བཤད་མ་ཤེས་ན་མཚན་སད་ཆགས་འགོ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་རྒྱ་
གར་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་ལ་འབེལ་ལམ་གནང་སངས་དེ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབེལ་ལམ་གནང་

སངས། དེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་མ་ཚིམས་ནས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ནས་དོན་གཅོད་
ཟུར་པ་དེ་སར་ཡང་ལྡྱི་ལྱི་ལ་བསྐོས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་རེད་ཟེར་ནས་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེ་བདེན་པ་རེད་དང་མ་
རེད། གལ་སྱིད་དེ་བསྐོས་ཡོད་ན་ག་རེ་བས་ནས་བསྐོས་པ་རེད། བསྐོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལ་ལས་ཀ་རྒྱ་གར་

གྱི་མྱི་སྣ་ཁག་ལ་འབེལ་ལམ་གནང་སངས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སྣ་ཁག་ལ་འབེལ་ལམ་གནང་སངས། དེ་ཚོའྱི་སྐུ་དབང་དེ་ག་ཚོད་ཆུང་
དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་ཐད་ཀ་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་སྐོར་དེ་རེད། ཕྱི་འབེལ་རྒྱ་

ཡྱིག་སེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་གནས་རྱིམ་ལས་ལྷག་པའྱི་གནས་རྱིམ་མཐོ་བ་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་བསྐོས་

ཡོད་རེད། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་དྲུང་ཆེ་ཆགས་སོང་ཟེར་ནས། བོད་ཨེ་ཤ་ཡ་ནང་དུ་བཏང་པ་རེད། དོ་བདག་རང་ཉྱིད་
ཀྱིས་ཁྱབ་བསགས་བས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གནང་ཡོད་མ་
རེད། དེ་མྱི་གནང་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་བས་ནས་གནང་ཡོང་མ་རེད། ལས་བེད་བེ་བག་པ་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་

གནས་སར་ལ་དང་ལེན་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་གནང་སངས་གཅྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཕར་ལ་ལས་འགན་དེ་བཀོད་སྱིག་
བས་པ་ཡྱིན་ནའང། དེ་ལ་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་བཞག་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ད་ལྟ་གང་གྱི་ཐོག་

ལ་བཞག་ཡོད་རེད། ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་ལ་དྲུང་ཆེའྱི་ས་མྱིག་བསྐོས་ས་མ་རག་ནས་ལྷག་བསད་རེད་དམ། ག་རེ་བས་ནས་ལྷག་
བསད་ཡོད་རེད། དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་དེ ༢༠༡༡།༩ ནས་དཔེ་དེ་ག་རང་བཞག་ནས་སྔོན་མ་

ཟུང་དྲུང་ལ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ཨ་རྱི་ལ་བཏང་བ་རེད། བཀའ་ཤག་འདྱིས་དེ་ལྟར་མྱི་གནང་བའི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། དང་པོ་ཟུང་
དྲུང་ལ་བསྐོས་པ་རེད། སྐབས་གཉྱིས་པ་དྲུང་འཕར་ལ་གནས་རྱིམ་འཕར་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་ས་མྱིག་ཅྱིག་
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ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་བཞག་ནས། དྲུང་འཕར་གྱི་ཐོག་ལ་བཞག་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་སྐབས་དེ་དུས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་

གཏམ་དཔེ་དྲངས་གནང་བ་རེད། རྟ་ཡྱིས་ལྕང་མ་ཟ་རྒྱུ་དེ་རྭ་ཡྱིས་བསབས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ལབ་མཁན་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་དོན་དག་གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་དང་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་རྒྱུ་མྱིན་དུས། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་དྲུང་ཆེའྱི་ས་མྱིག་ཡོད་
པ་མ་རེད། ག་རེ་བས་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དང་མཁས་པ་རེད་ཟེར་ནས་མང་པོ་

ཞྱིག་གསུངས་སྱིད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བར་སྐབས་གང་ཟག་དེ་དྷ་རམ་ས་ལར་
བཞག་པའྱི་རྱིང་ལ་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་གང་དང་གང་ཕྱིན་ཡོད་
པ་རེད། འཐུས་ཤོར་ཆེ་བ་གང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་བསྐོས་ཐབས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འདྱི་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་བ་

དགོས ་པ་རེད་མ་གཏོག ས། གསལ་བསགས་བས་ནས་མྱི་མ་རག་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་དགོས་ཀྱི་མེད། ལན་དེ་
འཁུར་མ་ཡོང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གཞན་གནད་འགག་གཅྱིག་དེ་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཡོམ་གོད་ཆག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞལ་འདེབས་མང་པོ་ཞྱིག་བསྡུས་པ་

རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞལ་འདེབས་དེ་ཚོ་གང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ལབ་དུས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གནང་གྱི་རེད་ཟེར་

སེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བགངས་ནས་དེ་ཚོར་རག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་དུས། མཇུག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་

གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་ས་ཡོམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཞལ་འདེབས་བསྡུས་པ་དེ་ཆ་ཚང་རྩྱིས་ཁ་
དེ་གཙང་མ་གཙང་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། རྩྱིས ་བརྒྱབ་ཟྱིན ་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། གལ་སྱིད་མེད་ན་དངུལ་ལྷག་
བསད་ཡོད་ན་སུའི་མྱིང་ཐོག་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

གཞན་དེ་ཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་ལག་འཁྱེར་ལས་འཕོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ལ་ཕེབས་སོང་།

དོ་བདག་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ཡོད། དེའྱི་སྐོར་ནས་གཅྱིག་བཤད་རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག སྙན་ཞུ་དེ་ལ་གཅྱིག་

བལྟས་པ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ལུང་འདེན་བས་ཏེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ལས་ཀ་
བས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་བྱིས་འདུག དེ་འད་རང་ཨེ་ཡྱིན་ན་བསམ་བསམ་འད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་

རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་དོན་དག་སྙན་ཞུ་དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བཟོ་དུས། བོད་པ་ཚོར་ཆ་རེན་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་མོ་དེ་ག་རང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་ནས་དོན་

དག་ང་ཚོ་བོད་པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག ་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་
དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་ཆེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་བཀོད་ཁྱབ་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་བཏང་།
ལུང་འདེན་རེ་གཉྱིས་ཤིག་བས་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོས་འབ་སུ་བསྡུས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་
དེ། དགོངས་པ་ཆེ་ཙམ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་དང་བང་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཡོད་ན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཆ་རེན་འགྲུབ་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེའང་

དོ་སྣང་གནང་རོགས། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དང་བང་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའི་ཆ་རེན་སྒྲུབ་
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བེད་ཅྱིག་རེད་ལབ་དུས། སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དངུལ་བསྡུ་བེད་ཙམ་མ་གཏོགས།
གཞན་པ་གང་ཡང་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ལན་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་གནང་སོང་། ཅྱི་བ་འདྱི་བེད་མེད་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་།
དེ་རྱིང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱི་དངུལ་བསྡུ་བེད་ཙམ་མ་རེད་གདའ་ཟེར་ནས། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའི་ཆ་རེན་ཚང་ཡོད་
ཟེར་དུས། སྔོན་མ་ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དེ་ནོར་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་འད་བྱུང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་ཞུ་

འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་འདུག སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་སྔོན་གོང་ནས་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་སྱིལ་དང་དེའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ང་ཚོས་
གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་མར་གང་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོ་ བཅད་གཏུབ་ནས་སྱི་ཚོག ས་ནང་དུ་གཏོང་སོད་མཁན་སྱི་

འཐུས་དེ་འདའྱི་ནང་དུ་འདུག གསལ་པོ་གསལ་རང་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་དེ་དག་ལ་དོ་
སྣང་གནང་རོགས་གནང་། དཔེར་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཚེ་དབང་བུ་ཁྱིད་ཞེས་པ་དེ་སུ་རེད། གང་
ནས་གཏོང་གྱི་འདུག་རྩད་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟེར་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་སྔོན་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོར་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་གཙོ་བོ་དེ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཀམ་པུ་ཌར་ཡོད་ཚད་དེ་ཕྱི་དྱིལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་མཐོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ནས་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དང་པོ་དེ་
ནས་མར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ད་རེས་དུས་ཚོད་དང་གང་ཅྱི འྱི་ཐད་ནས་དྱི་བ་དེ་
འད་ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མེད། དམྱིག་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དོན་དག་ཟེར་ནས་གལ་ཆེ་བ་དེ་འད་མྱི་འདུག ད་ཡྱིན་ན་ད་སྔོན་དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཕབ་སོང་བསམ་པ་འད་བྱུང་སོང་། ང་ལ་གསལ་པོ་རང་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་

དེའྱི་མཇུག་ལ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་དང་སྱིད་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་འབུལ་
མཁན་འགའ་བྱུང་སོང་། ང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་འདོད་ཡོད། དེ་ལམ་
སོན་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགལ་གྱི་ཡོད་ན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། འགལ་གྱི་མེད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་མ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། འདི་གོང་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རང་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་

ནས་དང་པོ་སྔོན་ལ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་ཁ་སང་ཉྱིན་ཤས་ནང་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
བྱུང་སོང་། དེའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེ་ཡྱི་གེ་དག་ཆ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་དང་སྤུས་དག་པོ་ཁོད་
སྙོམས་པོ་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་བསྱིགས་འདུག་ད་སྔ་ང་རང་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་འད་ཆགས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་
མཁན་དེ་སུ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནྱི་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རེད། སུ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་
ཡྱི་གེ་དག་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་གཅོད་སངས་དང་ཡང་ན་བར་མཚམས་བཞག་སངས་དབེ་

བ་ཞེ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་རེད། དོན་དག་ལ་དཔག་པའྱི་གཅོད་མཚམས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་མཇལ་ཡོང་དུས་ཡྱི་གེ་དེ་ཚོ་ཕར་ལྷོད་ལྷོད་འད་བསད་ཡྱི་གེ་ཀོག་མཁན་དེའང་ཕར་ལྷོད ་ལྷོད་འད་
ཆགས་ཏེ་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ངས་དེ་ག་ཙམ་ཆོབ་སོང་གྱི་མེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ང་ཡྱི་གེ་དེ་གལ་ཆེན་
པོ་ཞེ་པོར་རྩྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འབྱི་མཁན་སུ་
ཡྱིན་ན་དེ་ལ་དང་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ། སྣེ་ཤན་ཚན་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་སྣ་ཉྱིས་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་སྣེ་ལེན་ཆེན་པོ་ཞུས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག གཞུང་འབེལ་གྱི་སྣེ་ལེན་ཞུ་སངས་དེ་སྱིག་གཞྱི་

དང་ཆ་རེན་འད་པོ་གང་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ནས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག དྷ་
རམ་ས་ལའྱི་ས་ཆ་འདྱི་མྱི་འད་མྱི་འད་ཚང་མ་ཡོང་ས་ཞྱིག་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཡོང་ཞོར་ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་ཚང་མ་བཞུང་འབེལ་

གྱིས་སྣེ་ལེན་ཞུས་བསད་ན་དེའང་ཆེ་མཐོང་ཉམས་འགོ་བ་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོ་འགོ་སོང་ལྷག་མ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་པའྱི་བཟོ་

འད་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་སྣེ་ལེན་ཞུ་ས་གང་ཟག་དེ་ལ་ཆ་རེན་འད་ག་རེ་ག་རེ་བསྐྲུན་ཡོད་རེད། ཕར་
ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཆ་རེན་གང་ཡོད་ན་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་དྲུག་པའྱི་ནང་དེ་རེད། ས་བརན་ཚན་པ་དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་བཞེས་ན་ཟེར་ནས་དྱི་བ་

འད་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཐུགས་སྣང་བཞེས ་དགོས ་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཁ་སང་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་དུས།

འགུལ་རྱིས་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་དེ་ཏོག་ཙམ་ང་ཚོའྱི་བརན་འཕྱིན་ནང་དུ་སོན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོས་ག་དུས་
ཡྱིན་ན་མཐོང་བསད་ཀྱི་རེད་བ། དེ་འད་མང་པོ་ཞེ་པོ་གལ་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག བརན་འཕྱིན་དེའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་༸གོང་ས་

མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་སྐོར་གལ་ཆེན་པོ་རང་རང་བསན་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་རེད་དེ། ཡང་ཕྲུ་གུ་དེ་
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ཚོས་ཞོགས་པ་དང་དགུང་མོ་ག་དུས་ཡྱིན་ན་ལྟ་རྒྱུ་བཟོས་ཏེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་བཏང་བཞག་པ་དེ་ང་
ཚོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཏོག་ཙམ་བཏང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག

དེ་ནས་འགེམས་སོན་ཚན་པ། འགེམས་སོན་གྱི་ཚན་པ་དེ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡོད་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་

ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལོགས་རེད། ག་ས་གང་ལ་འགེམས་སོན་མང་པོ་ཞེ་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་དུང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ཉེ་བའྱི་ཆ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་བྱུང་བ་

རེད། སྐབས་དེར་ཚོར་སྣང་དང་སགས་ནས་ང་རང་གྱིས་གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་དྱིལ་
བསགས་དང་འགེམས་སོན་གང་ཡྱིན་ན་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོའྱི་བདེ་སྡུག་དེ་ཚོ་ཞུས་སྐབས་དྷ་སའྱི་སྐོར་བཤད་དུས་དྷ་ས་ཟེར་བ་དེ་ལྷ་ས་ལ་ཡོད་
རེད་དམ་ག་བ་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་འད་དྱི་བ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་ལ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་ཞུ་དུས་བོད་པ་ཚོ་ད་དུང་ཕར་ལོག་

ཚར་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ་འདའྱི་དྱི་བ་བསེབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སངས་ང་ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སངས་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ནས་ཤུགས་ཆེ་
ས་ཞྱིག་ནས་དྱིལ་བསགས་དང་འགེམས་སེལ་བེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་

ལ། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་དེ་འད་ཆགས་བསད་འདུག ལས་
བསོམས་ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ནང་དུ། རྩོམ་དེབ་པར་སྐྲུན་ཚན་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དོན་ཚན་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་དཔེ་

དེབ་ཁག་གསུམ་པར་བསྐྲུན་བས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དཔེ་དེབ་ཁག་གསུམ་དེ་གང་ཡྱིན་ན་དེ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ན་ཤོག་གངས་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་དུ་གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ཚན་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེ་དང་དེའྱི་

རྒྱབ་ལོགས་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ཟེར་བ་དེ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉེ་
བའྱི་ཆ་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་བ་དུས་དེབ་དེ་སྤུས་ཀ་ཧ་ཅང་ཞན་དུ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དུས་
དེབ་དེ་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་སྣར་ཐང་གྱི་པར་ཁང་ནས་ཡག་པོ་ཞེ་ པོ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཡྱིད་ཆེས་འད་ཞྱིག་བས་ནས་པར་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་

འབད་བརྩོན་བས་པ་རེད། ད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འབྱུང་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་བསད་འདུག ༸་སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་པར་དེ་ཚོ་

མཇལ་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་འད་ཞྱིག་ཡོང་སོད་པ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་ཁེ་མཚར་ཞྱིག་བཞག་གྱི་འདུག ཡྱི་གེ་དེ་ཚོ་གཅྱིག་ཐོག་གཉྱིས་ཐོག་
འབར་བསད་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་གང་ལྟར་སྤུས་དག་པོ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག པར་བསྐྲུན་བེད་མཁན་ཡག་པོ་མེད་ན་ཚད་ལྡན་

ཡོང་གྱི་མེད་དུས། དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་དེབ་དེ་ཚོ་
འད་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་རང་ལ་སྤྲད་ན་མ་གཏོགས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ཡང་ཤེས་བ་དེ་

ད་དུང་མྱི་མཐུད་ནས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་དེ་སྤུས་ཀ་ཞེ་པོ་སྐྱོ་རུ་ཕྱིན་འདུག དེ་དམྱིགས་བསལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་འཆར་
གཞྱི་གང་ཡོད་དམ། མེད་ན་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་དང་རེ་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།
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ཤོག་གངས་དགུ་པའྱི་ནང་དུ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་གཅྱིག་གསུང་བཞག་འདུག དེ་

དང་འབེལ་ནས་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ལ་གང་ཟག་རང་ཉྱིད ་སྦེལ་ལྗམ་ལ་

ཕྱིན་པའྱི་ཁ་ཐུག་དེར་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ཚུལ་དང་དེ ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་སོད་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྦེལ་ལྗམ་གྱི་ནང་དུ་ཚོགས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་དུས་དྱིན་མཛད་སྒོ་དེ་ལ་གཞུང་འབེལ་

མཛད་སྒོ་མཚམས་ནས་དེ་མཛད་སྒོ་ཆེ་ཤོས་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དཔེར་ན། མྱི་ ༧༠༠ དང་ ༨༠༠ བར་ལོ་ལྟར་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཟེར། གཞས་སྣ་མང་པོ་གོ་སྱིག་བས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུ་

མགོན་གཙོ་བོ་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འདུག ད་ལོའ ་ི སྐབས་སུ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་བེད་པའྱི་སྐབས་དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་

འཁོལ་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་ལན་ཞྱིག་བསེབས་ནས། གང་ལྟར་དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་བཀའ་ཤག་དང་ཡར་མར་ཡྱིག་འབེལ་ཐེངས་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཚར་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་འདོག་ཁག་པོ་རེད། ཞྱིབ་ཕ་ནྱི་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་དེ་
ཚོ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞེ་པོར་ཐུག་བསད་འདུག ང་ཚོ་ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་བཙུགས་བསད་རྒྱུ་དེ་ས་གནས་དེ་ལ་ཡོད་

པའྱི་བོད་པ་དེ་ཚོ་ཚུར་རུག་རུག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་པའྱི་ཆེད། དེ་ཚོ་ཁ་
བལ་མྱི་འགོ་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞེ་བོ་ཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བསྐོས་བཞག་པ་དེ་དག་ཕྲུ་གུའྱི་སྐྱེ་
སྐར་ཚུན་ཆད་ལ་ཕེབས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་འད་རང་ཡང་ཡྱིན་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་ཁོ་ཚོ་དེའྱི་ཉྱིན་མོ་དུས་

ཚོད་ཁོམ་མ་སོང་ལབ་ན་གང་ཡང་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་ཟེར་དུས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞེ་ པོ་ཞྱིག་
བསེབས་བསད་འདུག མ་འོངས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཟབ་དགོས་ས་རེད། དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་ས་རེད་

མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་སོ་སོའ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་བཞག་ན་ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་

ཅྱིག་བསད་མེད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་དེབ་
སེར་པོའ ་ི སྐོར་དེ་རེད། ད་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལ། རྒྱ་གར་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་

དཔོན་པོ་དེ་ཚོས་ཁྱོད་རང་ཚོ་ལ་ RC བཟོས་བཞག་པ་དེ་ཚོ་སབས་བདེ་ཡྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱོད་རང་
ཚོས་རྩ་ཆེན་པོ་རྩྱིས་ཀི་མྱི་འདུག་གསུངས་ནས་དེ་འད་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕར་ཚུར་གསུང་རྒྱུ་བྱུང་འདུག ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་
དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་སབས་བདེ་བ་ཡོང་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་དེབ་སེར་པོའ ་ི ཐོག་ལ་ (Return VISA Exit Permit) དཀལ་ངལ་མང་

པོ་འཕད་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་འགོ་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་རག་གྱི་ཡོད་
པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འད་ཡར་མར་དཀའ་

ངལ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་དེ་འད་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད།

དེ་སྔོན ་གནང་ཡོད་པ་རེད ་དམ་མ་རེད། ཡྱིན ་ནའང་འབད་བརྩོན ་ཞྱིག ་གནང་མེད་པ་ཡྱིན ་ན། ཡྱིན ་གཅྱིག ་མྱིན་གཉྱིས ་དེ ར་
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དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། དེ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་བསད་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་
ཐུགས་ལ་གཅྱིག་བཞག་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་དང་ཕྱིས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། བོད་
པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་འགོ་ཆོག་པའྱི་ལག་ཁྱེར་དང་ Return Visa དང་ Exit Permit དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་སབས་བདེ་པོ་དང་ཆེ་

མཐོང་ཡོད་པ་བཟོ་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་ལ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་དེ་དག་ཞེ་དག་ཞུས་ཚེ་ལན་
པོ་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་
འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལན་བརྒྱབས་རེས་སང་ཉྱིན་ཡང་ལས་ཀ་དེ་མ་འགྲུབ་པའྱི་སྔོན་

དུ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དང་ཚགས་པར་བཏོན་ནས་མཚམས་རེར་དོ་ཕོག་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་གནང་། ད་
ལན་གོས་ཚོགས་མ་རེད། དེའྱི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ཡང་ RC དེ་ Travel Documents བཟོ་རོགས་གནང་ཟེར་བ་

དེ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཕྱི་ལ་འགོ་བའྱི་ལག་ཁྱེར་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པ། དེ་དང་མཉམ་དུ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད།
ཨ་རྱིར་ཡྱིན་ཡང་ཨ་རྱིར་མྱི་སེར་ལེན་མཁན་ཚོར་ Travel Documents ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ ་ི

Travel Documents བས་དུས་སྒང་ལ་གནམ་གྲུའྱི་ཐང་ Immigration ཟེར་གྱི་འདུག་པ། དེ་ཁོ་རང་ཚོས ་ Travel
Documents གཟྱིགས་སྐབས་ལམ་སང་རྒྱལ་སྱི་ནས་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་།

ཕེབས་ཐབས་བདེ་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེ་སྔ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོང་
དུས་ཐོག ་མར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མར་གནང་དུས་བཀོད་ཁྱབ་ནང་ལ་ག་རེ་འདུག་ཟེར ་ན། Identity Certificate or
Travel Documents ཞེས ་འཁོད་འདུག ཡྱིན་ཡང་དེ་དུས་ཕེབ ས་མཁན་མང་པོ་མེད་ཙང་། དང་པོ་རང་ནས་དཔར་སྐྲུན་

གནང་རྒྱུ་དང་ང་ཚོར་ IC དེ་བསྣམས་འདུག བསྣམས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕེབས་བསད་ཡོད་རེད། ཕེབས་མཁན་འགོ་དུས་དཀའ་
ངལ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་བ་ཚོར་མཁན་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་དེའྱི་སྒང་ལ་བསྐྱར་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་བགོ་གེང་བས་ནས་སྔོན་མ་

བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ག་རང་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། འགའ་ཤས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཐབས་
དང་བསད་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དེ་འད་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་ནས་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་

ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ Exit Permit དང་ Return Visa བཅས་དེ་དག་སྱི་ཡོངས་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ངས་
ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་ཕར་ཕོགས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་མྱི་རེད། མྱི་ཡྱིན་ཙང་། ཁོ་རང་ཚོ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
བར་དུ་ཕག་རོགས་གནང་བ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འགོ་སངས་བས་ན་རྒྱལ་
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སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོང་རྒྱུར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ཤོག་བུ་མ་གནང་ཡང་ང་ཚོར་ཐོབ་ཐང་

ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། བལ་ཡུལ་དུ་བོད་པ་ཞྱིག་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྐྱེས་ཚེས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། སོད་
གནས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོར་བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བ། དེ་སོང་ཙང་རྒྱ་གར་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་

ཆེན་པོ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་ནས་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་དག་ཚང་མར་ཐོན་པའྱི་རེ་བ་བེད་བསད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ RC མེད་མཁན་ཁ་སང་ཐོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་དུས་ ༧༠༠་་༨༠༠་་༩༠༠ དེ་འད་བཟོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་གང་
འད་བས་ནས་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག འགའ་ཤས་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་དེ་འད་རེད་དེ། དེ་འདའྱི་སྒང་ལ་ང་

ཚོས་འབད་བརྩོན་བས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྒང་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཡྱིན་ཡང་དགོངས་པ་

ཆེ་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་དག་གནང་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆུ་འགོ་ན་ཟམ་པ་གནས་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ལྟར། རྣམ་པ་ཚོ་
ཆུ་ནང་བཞྱིན་དང་བཀའ་ཤག་ཟམ་པ་ནང་བཞྱིན་རྩྱི་ཡྱི་མེད་ཏེ། ང་ཚོ་མཉམ་མཐུན་གྱི་འགན་རེད་ལ། མཉམ་མཐུན་གྱིས་གནང་

གྱི་ཡོད་རེད། བོད་བསན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་སོབ་ག་རེ་གནང་པ་ཡྱིན་ཡང་། ལག་པས་ཁེབས་པ་བེད་
ཐུབ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ངས་ཉྱིན་མ་དང་པོར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོ་དགོངས་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་

གསུངས་ཚེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་དཔེ་ཆ་བཞག་ Travel Document ལྟ་བུ་རེད།
གཞྱི་རྩའྱི་སྔོན་མ་ནས་བཀའ་མོལ་འགོ་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བར་གེང་ཡོང་དུས་དན་གསོ་ལྟ་བུ་སེབས་ནས་
ད་ནྱི་དངོས་གནས་གཅྱིག་བེད་དགོས་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་། དེ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་གྱི་
འདུག རྣམ་པ་ཚོ་གནངས་ཉྱིན་ཕེབས་འགོ་མཁན་རེད་དེ་ང་ཚོའྱི་ཟམ་པ་ཟེར་ན་རེད། མཇུག་སྐྱོང་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་ང་ཚོས་མུ་
མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རང་ལུས་མེ་སེག་གཏོང་མཁན་ནང་འདས་གོངས་སུ་མ་ཕྱིན་པ།

བཙོན་དུ་ལྷག་པའྱི་ནད་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཟེར་ནའང་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཕོད་བསེན་གནས་སངས་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་
ནས་གོས་གོལ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་སན་བཅོས་གནང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་

གནང་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རང་བསམ་ཤེས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ལག་པ་འཆང་ཚེ། ཕར་ཕོགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་འདུག ཁྱེད་རང་དེ་འད་དང་དེ་འད་ཟེར་གྱི་འདུག་

ཟེར་ནས་ཡང་ཕར་ཕོགས་ལ་ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་སྔར་འགོ་སངས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བོད་
ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཡོད་ཚེ་གོད་གོལ ་གཏོང་དགོས ་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་སན་བཅོས ་བེད་དགོས ་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་

གཞུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་འབད་བརྩོན་མང་བ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ཡང་། རྒྱབ་ལ་མཐུན་རེན་སར་དགོས་
པ་དེ་འད་ཡོད་ཚེ་ང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཐད་ཀར་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་ཏེ་མྱིང་འབོད་བས་ནས་དེ་དང་དེ་གོད་གོལ་

གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དག་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། འགོག་རེན་དེ་ཚང་
མ་གཟྱིགས་དགོས་དུས་གནད་འགག་དེ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།
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དེ་ནས་ལེའུ་ཞོའ ་ི པོའ ་ི སྐོར་ནས་ཁ་སང་གསུངས་སོང་། ངས་ཁ་སང་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ལེའུ་ཞོའ ་ི པོའ ་ི ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ནས་ནོ་བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ཞྱིག་གྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་ནོ་

བེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་བརྒྱ་ཕག་མང་པོས་ཁོ་རང་གོད་གོལ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་སྙན་ཞུ་ཟེར་

ནའང་རེད། འབོད་སྐུལ་ཐེངས་གཅྱིག་མ་རེད། རྱིམ་པས་ཞུས་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་། ཆེས་མཐོང་ཡོད་པའྱི་མྱི་
སྣ་ཞྱིག་རེད། ཁོ་རང་ཡྱིན་ཡང་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་དང་། དེའྱི་སྔོན་ལ་ལོ་གསུམ། དེའྱི་སྔོན་ལོ་གཉྱིས། བཙོན་ཁང་ལ་
འགོ་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་བོད་དོན་སྒང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བོད་དོན་སྒང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ཁོ་རང་
འདས་གོང ས་སུ་ཕེབ ས་སྐབས་མཆོད་འབུལ་བེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག ་དབུས་ནོ་ སེལ ་ཞྱི་བདེའྱི་
གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་ཡོད་བཞག་པ་དང་། ཚོར་བ་ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོ་མཉམ་མཐུན་གྱི་འགན་ནྱི་རྒྱ་ནག་མང་གཙོར་བསྒྱུར་དགོས་པ་དང་། བོད་མྱིར་
མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་རག་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོ་ནང་པ་དང་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཆ་ནས་ཁོ་རང་གྱི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་པར་ཤོག་ཟེར་ནས་མཆོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི ས་འགན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། ཁོ་རང་གྱིས་དེ་ཙམ་སྐུ་ལས་བརྒྱབས་ནས་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་བོད་དོན་དང་འབེལ་ནས་བཙུད་པར་བརྟེན་ང་
ཚོས་མཆོད་འབུལ་ཞུས་ན་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག ་ལ་ཏན་ཏན་རེད། ག་རེ་ཟེར་དགོས ་རེད། ཁ་སང་ཤ ེས ་རྱིག ་བཀའ་བོན ་

མཆོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་ལྗགས་རྩོམ་དེ་ཀོག་རྒྱུ་བྱུང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོར་ཡུག་དང་འཕོད་བསེན། སྱི་
ཚོགས་གང་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱུ་བཅས་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཉེ་བའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་རྩོམ་གནང་ཡོད་ལ། རྩོམ་དེ་

དག་ཀང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚགས་པར་དང་སྙན་ཐོ་ཞུས་པ། Diplomate གཙོས་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་ཚགས་པར་ཁག་ནང་ཐོན་པ་
བྱུང་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་མང་དག་ཅྱིག་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིབ་འཇུག་
བེད་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ད་ལྟ་གང་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་ལན་ཞུ་

མཁན་དང་དེ་བཞྱིན་སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་གཙོས་དེ་འད་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་བསྐོས་པ་རེད། དེ་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་སོང་ངམ་མ་སོང་
ཟེར་ནས་གསུང་ཡོང་དུས་ངས་ནྱི་ལན་རྒྱག་བདེ་པོ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞྱི་རྩའྱི་བསྐོ་རྒྱུ་ནྱི་བསྐོས་
ཚར་བ་རེད། ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་རྱིམ་པས་གྲུབ་འབས་སྱིན་དང་མ་སྱིན་ཚང་མས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད།
དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ཡང་བསྐོས་ཚར་བ་ནྱི་བསྐོས་ཚར་བ་རེད་ལ།བསྐོས་པ་དེ་ཡང་བཀའ་ཤག་རང་ནས་བསྐོས ་

བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། མཐའ་མ་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་། མ་འོངས་པར་འགྱིག་
དང་མ་འགྱིག་བྱུང་ཚེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་འགྱིག་ན་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ན་འགྱིག་མ་སོང་ཟེར་ནས་
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ཐག་བཅད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་བསྟུན་མཁས་བས་ནས་བཞག་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ཕག་ལས་
གནང་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་བསན་པ་ལགས། དོན་གཅོད་ཟུར་

པ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ཚབ་བས་ནས་བསྐོས ་ཡོད་རེད། དེ་གསལ་ཁ་བཏོན་པ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་སྐུ་
ཚབ་ལྟ་བུ་བསྐོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་མཛད་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་དེ་དག་གནང་རྒྱུར་དེ་སྔ་ནས་གང་ཟག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་གནང་ཡོང་དུས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་
ན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་གཞན་

དང་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དེ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། དེ་ངས་གསལ་ཁ་བཏོན་བཞག་ན་སྙམ་བྱུང་། དེ་
མ་གཏོགས་གཅྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སངས་མ་འགྱིག ས་པའྱི་རེན་གྱིས་གཞན་ཞྱིག་བསྐོས་བཞག་པ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་
ནས་གསལ་བཤད་ཡོད་མ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་མེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན།

ཏན་ཏན་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལས་གནས་རྱིམ་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ ་

མཐུད་པ་བསྐོས་བཞག་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་གྱི་གནས་བབ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གཞྱི་རྩའྱི་ཁོ་རང་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ལས་ཕབ་
པ་རེད་དེ། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ལ་ཁོ་རང་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་

པའྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་གནས་སོས་བེད་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བརྒྱངས་ནས་བཞག་ཡོད་རེད། དེ་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་
ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་། དུས་ཚོད་འགངས་བཞག་ཡོད་དུས་དུས་ཚོད་དེ་མ་ཚང་བར་དུ་ཚུར་གནས་སོ་མ་བས་ནས་ལྷག་པ་
རེད་མ་གཏོགས་གཏན་འཇགས་བསྐོས་བཞག་པ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན། ཁོ་རང་གནས་བབ་དེ་གཞྱི་རྩའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་

འབེལ་མཐུད་པ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བའྱི་ཐོག་ཕོགས་དང་དེ་དག་དྲུང་འཕར་རང་གྱི་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསད་

ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པར་བརྟེན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་
ལག་བསར་བེད་དགོས་ཙང་། དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཏང་ཡོད་རེད། དུས་ཚོད་དེ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། སྒེར་གྱི་གནད་དོན་
གྱི་ཐོག་ནས་བཞག་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་ལྟར་ལྷག་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་བས་པ་མ་རེད་ཟེར་ཀང་

དམྱིག ས་བསལ་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག ་གྱི་འོག ་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད ་རེད་ཟེར ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། དེ་སྔ་ཁོ་རང་རྒྱ་གར་དུ་
བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕར་ཕོགས་རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་འཐུད་པའྱི་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་རེད་ཀང་། འཛམ་གྱིང་སེང་གྱི་
འགོ་སངས་ནྱི་མྱི་དང་མྱིའྱི་བར་གི་འབེལ་བ་ཞིག་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཞྱིག་ལ་ཁ་པར་

གཏོང་བ་དང་མཇལ་འཕད་བེད་པ། བཀའ་མོལ་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་འགྲུབ་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚགས་ཚུད་པ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་དེ་འད་ཞྱིག་སྔོན་མ་ནས་ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག་དང་ཕར་ཕོགས་སུ་རྒྱ་རིགས་ལ་འབེལ་བ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་རེད། ཨ་རྱི་རང་ནས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་འདེམས་རྒྱུར་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་བས་པ་དེ་མ་བྱུང་
ཙང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ཁོ་རང་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་ཕར་ཕོགས་སུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཚོད་རྱིམ་
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པས་ཚང་ཚེ་ཁོ་རང་གནས་སོས་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་མྱིན་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རེད།

དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡོམ་བརྒྱབས་པར་བརྟེན་ནས་དངུལ་དེ་དག་ག་རེ་བས་པ་རེད་ཟེར་སྐབས། དངུལ་ཡོད་པ་དེ་

དག་བགོ་འགེམས་བས་པ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་ས་ཡོམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཐོག་
ནས་བགོ་འགེམས་བས་བཞག་པའྱི་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ག་པར་བགོས་མྱིན་དང་སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་

ཞྱིག་འགེམས་སེལ་བས་ཚར་བ་རེད། ཚར་ནས་ལྷག་འཕོས་བལ་ཡུལ་སྒོར་མོ་འབུམ་ ༣༠་་༤༠ དེ་འད་ཞྱིག ་ཡྱིན་ས་ཡོད།
ལྷག་མ་དེ་དག་བལ་ཡུལ་མྱི་མང་ཡྱིན ་ཡང་། བལ་ཡུལ་སྒོར ་མོ་ ༡༥༠༠ བས་ནས་རེ་རེ་བཞྱིན ་ཕར་བགོས ་བཞག་ན་མ་
གཏོགས་ས་ཡོམ ་དང་འབེལ་བ་རེད། དངུལ་དེ་ལྷག་ན་འགྱིག ་གྱི་མ་རེད། མཚམས་རེ་ཛ་དག་དང་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་

གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་འབུལ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དོན་གཅོད་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སངས་
དཀའ་ངལ་ཆེན ་པོ་ཡོད་སྐབས་ཕ་མ་ཚོས ་སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུ་ཡང་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་

གསུང་མཁན་འདུག བོད་ཕྲུག་ཅྱིག་དཔལ་འབོར་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་བཞག་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར། དེ་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་གདའ། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། དཔལ་འབོར་
འདང་གྱི་མེད་ན་མར་རྒྱ་གར་ལ་གཏོང་ཤོག བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ཕག་བྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། བལ་ཡུལ་དཔལ་འབོར་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་དེ་འད་ཡོད་ན་ཕྲུ་གུ་བལ་ཡུལ་ལ་གཏོང་ཤོག དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་

གཏོང་ཤོག བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་གོན་འདང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་ནས་ལྡབ་འགྱུར་བས་ནས་
འབུལ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་རྒྱ་གར་དང་བལ་པོའ ་ི སོབ་གྲྭ་ལ་ཕྱིན་ཏེ། དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་
གྱི་དབང་གྱིས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་བོ་ཕམ་པོ་རེད་ཟེར། གདམ་ཀ་དང་དགའ་མོས་ཀྱི་ངང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ལ་

བཙན་དབང་གཏོང་བཞག་ཟེར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་
གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོ ད་ནས་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་བ་
རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས ་རྒྱུ་དང་སྙན་ཐོ་བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་དགོས ་རྒྱུའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་

ཏན་རང་ད་ལྟ་གནད་དོན་དེ་ལངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གནད་དོན་དེ་ལམ་སང་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་
ཞྱིག་མ་རེད། གནད་དོན་ཧ་ལས་པའི་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཏན་ཏན་དོ་སྣང་བས་པ་མ་
ཟད་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ནས་འགོ་བསད་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་
མཐོང་བ་དང་། དེ་ཧ་སང་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཅྱིག་བས་ན་བཀོད་ཁྱབ་དེ་ལས་ངན་པ་ཞྱིག་

གཏོང་སྱིད། གཅྱིག་བས་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་ཡོད་བཞག་པ་དེ་བཞྱིན་བཞག་སྱིད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་རག་ལས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁྱབ་བསགས་དེ་འད་ཕྱི་

ལོགས་ལ་འགོ་ཡོང་དུས་གོ་ནོར་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག གོ་ནོར་མང་པོ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་བེད་ས་དེ་ཡང་རྒྱ་
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གར་གཞུང་རེད། རྒྱ་གར་ལས་བེད་དང་མྱི་སྣ་རེད། ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།

བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ཚུར་རྩྱིས་ལེན་རྒྱུར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བེད་
དང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཐེངས་བཞྱི་བཅར་ཡོད་རེད། ཐེངས་བདུན་བཅར་ནས་ད་དུང་ལས་དོན་མ་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་

ན། དབུ་འཛིན་དང་དྲུང་ཆེ་དྲུང་གཞོན་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་སོགས་རེ་རེ་བཞྱིན་བརེ་བོ་རྒྱག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ཐེངས་གསུམ་
བཞྱི་བཅར་ནས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞུ་ཐུབ་ན་མ་གཏོགས་ཐག་གཅོད་དེ་ཕར་བཞག་གོ་བ་ཡང་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་
དུས་རྒྱ་གར་གྱི་ IC སོགས་ཀྱི་གོང་ནས་ལས་བེད་བེད་མཁན་བོད་དོན་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་མཁྱེན་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་

ཞེ་པོ་ཞྱིག ་འགོར ་རྒྱུ་རེད ། ཤ་ཞེན་ཡོད ་མཁན་མྱི་ཉུང་ཤས་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ཡོད ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕག་ལས་དེ་ཚོ་ གང་
མགོགས་མགོགས་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གྲུབ་འབས་སྱིན་གྱི་རེད། སེམས་ཤུགས་དང་ཤ་ཞེན་ཡོད་མཁན་ཡོད་ན་སེམས་

ཤུགས་ཆགས་ཏེ་ང་ཚོ་རྟག་པར་དཀའ་ལས་རྒྱག་སོད་ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་དགོས་ཀྱི་མེད་མདོག་མདོག་བེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་ནས་
གོ་ནོར་ཐབས་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེ ར་ནས་ངས་ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་དེ་ག་

རང་ཡྱིན། ཏན་ཏན་གནས་ཚུལ་དེ་གང་ལ་འགོའ ་ི ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་
ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཤ་ཞེན་ཡོད་མཁན་ལས་བེད་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོས་གང་གསུང་གྱི་འདུག་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་དང་ཞུ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཡོད་རེད། དེ་རྱིང་ངས་དེ་ཞུས་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད་ལ་ཞུ་གྱི་ཡང་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་དེ་འད་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་གནང་

རོགས། སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་དང་ཤོག་བུ་སོགས་རག་དང་མྱི་རག་གང་ཟག་གྱི་སྐད་ཆ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྒྱ་བོད་འབྲུག་གསུམ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཁྱི་བརྒྱད་དང་དགུ་དེའྱི་གནས་

བབས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་དཀྲོག་གཏམ་དང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་
འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ཧང་བུ་ཁྱིད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད་ཟེར། དེ་དྱིལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ལ་གནས་ཚུལ་རྟོགས་པར་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་བས་ཡྱིན་ཏེ་འགྲུབ་མ་སོང་གསུངས་སོང་། ཡང་བསྐྱར་རྩད་གཅོད་བེད་

ཆོག་པ་ཞྱིག དྱིལ་བསགས་ལསཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་གྱི་ཐོས་པ་དང་པོའད་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་

འཇུག་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རང་བོད་པ་འད་བཟོ་མདོག་གཉྱིས་བས་སོ་སོ་གང་ཟག་འགན་འཁུར་མཁན་ཡྱིན་དུས། ཡང་དེ་
འདའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཁུར་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་མོལ་དེ་འད་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་འགྱིག་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་སོང་ཙང་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་

གྱི་མྱིང་ཁུར་ནས་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ངས་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ག་རེ་གནང་བ་

ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། དངོས་གནས་རང་ཁོ་དང་པོ་དང་ཤག་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད། དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ནསབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་
ནས་ད་རེས་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེ་དག་ཆ་དང་གཞྱི་རྩ་སྙན་པོ་ཞྱིག་འདུག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་འབྱི་མཁན་
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དེ་སྱིད་སྐྱོང་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་དང་མྱིན་དེ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལགས་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་མ་འགྱིག ་པ་ཡིན་ནའང་འགན་འཁུར་མཁན་དེ་བཀའ་བོན་རེད། ཡྱི་གེ་
འབྱི་མཁན་དེ་སྱིད་སྐྱོང་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོས་གསུངས་ཡོང་དུས། སེམས་ལ་ཏོག་ཙམ་གཅྱིག་བས་ན་ཀོག་

སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱིན་འགོ། ག་ཚོད་སྙན་པོ་བྱིས་ནའང་ཀོག་སངས་ཡག་པོ་མེད་ན་གད་མོ་དང་སགས་ནས་དཔལ་ལྡནཚོགས་
གཙོ་མཆོག་དེ་མར་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཆོག་པར་ཞུ། དེ་རན་པོ་འད་ཞྱིག་མྱི་འདུག སྣེ་ཤན་ཚན་པ་རེད། དེ་ཕག་ལས་གནང་སངས་
དེ་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འགོ་སངས་ལ། གཞྱི་རྩ་ས་གནས་ས་ཐོག་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་

དགོས་རེད། ༸སྐུ་མདུན་ཚུར་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང། དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་མ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་

ནས་ང་ཚོས་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ས་གནས་བརྒྱུད་ནས་མྱི་སྣ་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཁོ་རང་ཚོས ་གཞྱི་མཐྱིལ ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག ་བས་ནས་ཕེབ ས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གོ་བུར་དུ་མྱི་ཞྱིག ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་མཚམས་

མཚམས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་མར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རང་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། གོ་བུར་དུ་ཕེབས་
ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ང་ཚོས་ངོ་འཕོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དོགས་ཟོན་བེད་དགོས་པ་དེ་འད་

ཡོད་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་མྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ག་རེ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་
འགོ་སངས་དེ་འད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་

དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་རྒྱབ་གཉེར་དང་ངོ་སྤྲོད་བེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་

ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་དེ་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག
ང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་འཕར་ཏེ་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་དང་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཨ་ནེ་ཕག་པ་དང་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་དེ་འད་བཟོ་དགོས་བྱུང་
བ་ཏན་ཏན་རང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུང་ཡོང་

དུས། བརྒྱུད་ལམ་དེ་མང་དུ་གཏང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་གཞྱི་ག་རེ་ཡྱིན་ན་གསར་པ་སེལ་དུས་འབུམ་བདུན་དང་
བརྒྱད་རེད ། སྐར་མ་ལྔ་དང་དྲུག་རེད ་ཅྱིག ་གྱི་ནང་དུ། འགོ་གོན་ཆེན་པོ་གཏང་ན་ཐེ་ཚོམ ་ཞྱིག ་ཡོང་གྱི་འདུག ཏོག ་ཙམ་མ་
འགྱིག ས་ན་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་དེ་འད་བས་སོང་ཟེར་སྱིད་ཀྱི་རེད་བ། ང་ཚོས ་ད་རེས ་ཚོད་ལྟ་བེད་ཡོང་བའྱི་

སྐབས་སུ་ཚང་མས་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོང་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་རང་ང་ཚོས་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གཞྱི་
རྩ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལ། ཨ་ཁུ་ཕག་པ་དེ་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ངོ་དེབ་ནང་དུ་བླུགས་ནས་ཡོངས་གགས་དཔེ་

བཞག་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་ Youtube ནང་དུ་བླུགས་ནས་ང་ཚོས་འགེམས་སོན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་

ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བརན་འཕྱིན་ཚན་པ་དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་
ལས་ཁུངས་འཐོར ་བའྱི་སྐབས་སུ། བརན་འཕྱིན་ཚན་པ་དེ་ག་རྒྱས་སུ་དང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། དེའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན ་པ་ཡྱིན་ནའང་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རེད། དག་ཆ་གཙོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཁེ་ལས་པ་

ཞྱིག་གས་ནས་ལོ་གཅྱིག་འདྱིར་བཞུགས་ནས་ཉྱི་མ་དང་བདུན་ཕག་ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞྱིན་ག་རེ་ག་རེ་བ་རྒྱུ་འདུག མང་དུ་ག་རེ་
གཏོང་རྒྱུ་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་སེ་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཆེད་ལས་ལས་བེད་པ་མང་
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དུ་གཏོང་དགོས་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་གཙོ་བོ་དཔལ་འབོར་དངུལ་རྩྱིས་

དང་རོགས་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། མྱི་
རབས་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོར་སྙོབ་ཆེད་དང་། ཁོ་རང་ཚོར་གོ་རྟོགས་པ་དེ་ངོ་དེབ་དང་ད་རྒྱ།་

བརན་འཕྱིན་སོགས་བརྒྱུད་ནས་མང་བ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་དེ་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཞུ་བའྱི་ཞོར་ལ།
xizang ད་རྒྱ་དེ། ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་དེ་ལ་གཟྱིགས་མཁན་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་འབུམ་གཉྱིས ་སོང་ཕག་དྲུག་གྱིས ་ལྟ་བཞྱིན་

ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོ་དགོངས་དག་འབུམ་གཉྱིས་དང་དྲུག་ཁྱི་དྲུག་སོང་གྱིས་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ད་རེས་ཉྱིན་
གཉྱིས་ཙམ་ལ་གངས་ཀ་དེ་ནོར་གྱི་འདུག ངའྱི་གངས་ཀའྱི་ཀད་པ་དེ་ མགོ་རྟྱིང་སོག་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནས་མ་གཏོགས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ལ་ལྟ་མཁན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འབུམ་ ༡ བྱུང་འདུག དེ་ནས་ Tibet.net ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་།

དང་པོ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ད་རྒྱ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐུན་རེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་འདུག་ཟེར་མཁན་ཧ་ཅང་

ནས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཞུས་དུས། ད་ལོ་ Tibet.Net
ནང་ལ་གསར་འགྱུར་གཟྱིག ས་མཁན་ས་ཡ་དྲུག་དང་འབུམ་བདུན་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་རྟེན ་

འབེལ་མཚོན་ནས་ Tibet.Net ནས་སྙོབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། Bod.Asia ཡྱིན་ནའང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་ལམ་སང་རེད་ཀྱི་
མྱི་འདུག་སེ། འབུམ་ ༣ ལྷག་ཅྱིག་གཟྱིགས་མཁན་བྱུང་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་ངོ་དེབ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ མ་གཏོགས་འགོ་བཙུགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཧ་ཅང་ནས་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་ ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གཟྱིགས་
མཁན་དེ་མང་དུ་ཞེ་དགས་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ལ། ལས་བེད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ནས་ངོས་འཛིན་དང་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་འབེལ་མཐུད་ཚན་པ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་

གར་ནང་ལ་མང་དུ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་ཏན་ཏན་རང་རེད། ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་
འབེལ་མཐུད་ཚན་པ་དེ་རྒྱ་གར་ཁུལ་ནང་བཅུ་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མང་དུ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་མ་
འོངས་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གསར་འགྱུར་ཡྱིན་ན་ཧྱིན་ཡྱིག་གྱིས་ཀོག་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ང་

ཚོར་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་འདུག ཧྱིན་ཡྱིག་ཀོག་ཐུབ་མཁན། ལྗགས་ཀོག་གནང་ཐུབ་མཁན། སྐད་གསང་པོ་དེ་འད་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་མཚམས་
ང་གནམ་གྲུ་ཐང་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ལ་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་ཚོ་བོད་ནས་ག་དུས་འབོར་སོང་། བོད་ལ་གནམ་གཤྱིས་
གང་མོ་ཡོད་རེད་བ་ཞེས་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག ངའྱི་ངོ་སྤྲོད་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་རེད་ལབ་ཚར་

བ་རེད་དེ། དེ་འད་ལབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དངོས་གནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་པ་དང་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་

དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་རང་འབད་བརྩོན་

གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པ་ནས་དེབ་གསུམ་ཞྱིག་བཏོན་འདུག གཅྱིག་ཆབ་སྱིད་ལམ་སོན་རེད་འདུག
གཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་རེད་འདུག གཅྱིག་བོད་ནང་ལ་བོད་མྱིས་རྩོད་ལེན་ཟེར་ནའང་རེད། རྩ་དོན་ག་འད་
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ཞྱིག་རྩོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་དེབ་གསུམ་དེ་རེད། གནང་སངས་ཡྱིན་ནའང་དེ་ག་རང་རེད། བཀའ་ཤ ག་ནང་ལ་བཀའ་

བསྡུར་བྱུང་སོང་། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། དེ་ང་ཚོས་ཁ་
གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། ག་རེ་ཞུས་ཡོད་ཅེ་ན། ད་རེས་ལོ་མཇུག་དངུལ་རྩྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་སྣག་ཚ་སྤྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འགོ་སོང་ཆེན་པོ་འབུམ་ལས་ལྷག་པ་བཏང་ནས་འཕྲུལ་

ཆས་དེ་འད་ཞྱིག་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། ཚོན་ཁ་ཐོག་ནས་དཔར་རྒྱག་ཐུབ་བེད་ཅྱིག་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་གྲུབ་འབས་དེ་ལ་

གསལ་ལ་མྱི་གསལ་ལ། སྐུ་རྩེད་དང་སགས་ཐུག་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་བཟོས་པ་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ ་ི པར་
ཡྱིན་ནའང་ངོ་ཤེས་ལ་མ་ཤེས་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ག་རེ་ཡྱིན་ན་ཞེས་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་རེས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་བར་
དུ་ཡར་རྒྱས་ག་རེ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཏོང་རོགས་གནང་། འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་འད་ཟེར་གྱི་འདུག དྷ་རམ་སར་
ཆར་ཞོད་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་བཞའ་ཚན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ན་ཚ་གོག་གཏོང་དགོས་བྱུང་པ་

ཡྱིན་ནའང་། ག་རེ་བེད་དགོས་བྱུང་ནའང་རེད། སོང་བརྡར་ག་རེ་སྤྲད་དགོས་བྱུང་ནའང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་བར་དུ་ཚར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་དངུལ་རྩྱིས་བླུག་དང་མྱི་བླུག་དེ་ག་པར་སོར་དགོས་འདུག་མྱི་འདུག དེ་ཚོར་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འགོ་སོང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་། འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་གནང་ནའང་མཐའ་མ་གྲུབ་འབས་

ཤྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་དང་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ཁོར ་ཡུག་དང་གནམ་གཤྱིས། ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲུལ་ཆ་དེ་ས་གནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་སར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་འད་བོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་འབད་བརྩོན་གནང་པ་གཞྱི ར་བཟུང་འགྲུབ་ཡོད་མ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་
འགྲུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ། Brussel ལ་རེད། ཚོགས་པ་ཁག་གཅྱིག་ནས་དོན་
གཅོད་མགོན་འབོད་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་

བསྡུར་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དང་པོ་ཚོགས་པ་འདྱི་དང་འབེལ་བ་མ་རེད། ཚོགས་པ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ལ་འབེལ་
བ་ཞུས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་དང་
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞེས། དེ་ནས་ག་བར་ཕེབས་ཆོག་གྱི་རེད། ག་བར་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་

དུས། བཀོད་ཁྱབ་དེ་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྔོན་མ་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་

པ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་ཕེབས་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་པ་གཞན་ལ་ཡང་ཕེབས་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་
ཚོགས་པ་དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མགོན་འབོད་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་པ་གཞན་ལ་ཡང་ཐག་གཅོད་གནང་ཚར་བ་རེད། ད་
རེས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དེ་ག་རང་ལ་ཡང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཕེབས་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་གནང་བསད་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་

བཀའ་ཤག་ནས་བསྐྱར་དུ་གསལ་བཤད་བས་ཏེ། མ་འོངས་པར་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དོན་གཅོད་ཁག་ཡོངས་ལ། ཁ་
གསལ་གཏྱིང་གསལ་དང་། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་བ་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། ཚོགས་
པ་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་མ་རེད། དོ་བདག་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ནས་མ་རེད། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་པ་དེ་
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ལག་བསར་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་དུས། མཚམས་མཚམས་སུ་ཡོང་མ་ཡོང་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་
གྱིས་བཀའ་བསྡུར་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་སྔོན་མའྱི་གཏམ་དཔེ་ནང་ལྟར་ཞུ་ཕོགས་མ་ནོར་ཡང་གསན་ཕོགས་ནོར་ཡྱིན་ས་རེད། དོན་
དག་ཚེ་དབང་བུ་ཁྱིད་ལབ་རྒྱུ་དེའྱི་གནད་དོན་དེ་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་ན། ངོ་དེབ་ཀྱི་མྱིང་ཚེ་དབང་བུ་ཁྱིད་ཟེར་མཁན་དེ ས། ད་ལྟའྱི་
བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ལ་དཀྲུགས་ཤྱིང་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ཡོད་རེད། དེ་སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་ནའང་འད་ངོ་བོ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་

གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད་དན་ནས་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་གསུང་སངས་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཚེ་དབང་བུ་ཁྱིད་ལབ་པ་དེ་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གང་རུང་ཡྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་དེ་ཞུས་མེད། དོན་དག་ computer སེ་ཚན་གྱིས་ཚེ་
དབང་བུ་ཁྱིད་ལབ་རྒྱུ་དེ་ད་དུང་རྩད་ཆོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སངས་འདྱི་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དེ་མཆན་འད་མྱི་འད་དང་ད་

རྒྱ་ནང་ལ་དཀྲུགས་ཤྱིང་བེད་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག computer སེ་ཚན་ནས་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཡོ་བད་ computer
ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཇུས་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་རྟོག ་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚེ་དབང་བུ་ཁྱིད་ཟེར་བ་དེ་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གང་རུང་རེད་ཅེས་ཞུས་མེད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་བསམས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལམ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་བགོ་གེང་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་

མར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དང་པོར་གནད་དོན་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གནང་། ཉེ་ཆར་ Italy གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ངོས་ནས་

དེབ་སེར་པོའ ་ི སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ནས་ངོས་ལེན་མྱི་བེད་པ་དང་དེ་འདའྱི་གསལ་བསགས་བྱུང་བ་རེད། ཡུ་རོབ ་

གཞུང་ཚབ་དང་མཉམ་དུ་ jadabudi ལས་འགུལ་བསྱི་གནས་ཁང་རེད། དེ་མྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། དེ་མ་
ཡྱིན་པར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་ནས་དོན་དག་བསྒྲུབས་ཏེ་ད་ལྟ་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དེ་
ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་ཞེ་དག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་གནད་དོན་དཀའ་ངལ་
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འཕད་བསད་པ་ཞྱིག་ནྱི་ Sweden གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་སྔོན་མ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བས་པ་དང་། ད་ལྟ་ IC ཡྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་

འཕད་བསད་ཡོད་ས་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ ་ི ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ Sweden གྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ IC དེ་ངོས་
ལེན་མ་བས་པ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག དེ་ནས་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ཟླ་༤ པའྱི་ཚེས་༤ ལ་ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགྱུར་ཞྱིག་
གྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འཕད་བཞྱིན་པ་དེ་ལྟར་ལབ་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་

བརྒྱུད་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་ངོས་ནས་ Italy ནང་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡང་དེ་ནང་བཞྱིན་དོན་དག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། མ་
འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། འཁྱུག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་

བགོ་གེང་དང་ལན་འདེབ ས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བཞྱིན ་ཡོད། སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། འཕོས ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་
གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

༼གོག་སྐུད་ལ་སྐྱོན་ཤོར་ནས་ས་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག༽

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

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།
༼གོག་སྐུད་ལ་སྐྱོན་ཤོར་ནས་ས་གསལ་གི་མྱི་འདུག༽

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ ༼ཁ༽ པ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཡུ་རོབ་སྱི་
མཐུན་གྱི་བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང་། དོན་ཚན་དང་པོ་དེར། ང་བསད་ས་དེ་ལ་ཡུ་རོབ་
མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞྱི་སྒང་དྲུག་གྱི་སྱིག ་འཛུགས་དེ་ཡོད་ཡྱིན ་པ་རེད ། དེ་ནང་བཞྱིན ་ཡུ་རོབ ་དབུས་གཙང་ཆོལ ་ཁའྱི་སྱིག ་

འཛུགས་དེ་ཡང་མ་གྱི་ལ་བཙུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་སུད་སྱི་མདོ་སད་ཆོལ་ཁའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡང་ཕ་གྱི་ལ་རྟེན་སོད་
གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། ཆོལ་གསུམ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ལས་པ་ཡོངས་ནས་ད་རེས་ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༤ ལ་གུང་

གསེང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་བོས་བཏང་གནང་སེ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་བཅར་ཞྱིང་། གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐྱེད་ཀྱི་བོད་དོན་གྱི་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ཕག་བྱིས་གཅྱིག་ཕུལ་ཡོད། འདྱི་དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་གཅྱིག་བཟུང་ནས་ཞུ་རོགས་གནང་

གསུངས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང། འདྱི་དང་ཆ་མཚུངས། ཆོལ་གསུམ་འགོ་ལས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་འདྱི་ལོའ ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱིའྱི་ལོ་

གསར་གྱི་འདུ་འཛོམས་ཞེས། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ལོ་གསར་གཅྱིག་ཀང་གོ་སྱིག་གནང་སེ། ཆོལ་གསུམ་བོད་
མྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འཛོམས་ཤྱིང་། ཆོལ་གསུམ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་གཞས་སྣ་ཁབ་སོན་གནང་སེ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀྲ་
ཤྱིས་པ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོའ ་ི ལོ་འདྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ལོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དང་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་

བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མཐུན་སྱིལ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་
ཐོག ་ནས་གནད་དོན ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་གྲུ་གཞན་པའྱི་ནང་ལའང་མྱིག ་དཔེ་དང་སགས། ཐུགས་ཕན་སོས ་ཀྱི་རེད ་
བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང།

ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སུད་སྱི་ནང་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་བདུན་

གྱི་ངོས་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ནང་གུང་གསེང་ཉྱི་མ་ ༢༥ ཞྱིག་ལོ་རེར་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཉྱི་མ་ ༡༢
གུང་གསེང་བོས་བཏང་བས་ཏེ། ཟླ་བ་མྱི་རེ་ངོ་རེ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ལ་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སེལ་གནང་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལོ་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་སྒོ་རུ་ཕྱིན་ནས་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་
གནང་འདུག དེར་བརྟེན། ད་ལོ་ལས་འགུལ་གྱི་ལོ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཁ་བཤད་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་ཁ་ཞེ་

གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་སེལ་གྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་

འཕོས་པ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། དེར་བརྟེན།
གཞྱི་རྩ་ང་རང་གྱི་ལྟ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་མང་དུ་འགོ་དགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མྱིའྱི་མཉམ་པོར་འབེལ་བ་དེ་ཉར་ཏེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་དེ་མང་དུ་སེལ་ནས་སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའྱི་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་གཏུགས་རྒྱག་རྒྱུ་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཐོན་གྱི་ཡོད་སབས། འདྱི་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ལ་ཕག་
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སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ (latvia) རྒྱལ་ས་ (Riga) ལ་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ལ་ཡོང་ན་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་གཉྱིས་ཀ་

བཅར་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་སྱིའ ྱི་བོད ་དོན ་འབེལ ་མཐུད་ལས་ཁང་། དབྱིན ་སྐད་ནང་ (International Tibet
Network) ཞེས ་གསུང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ངོས ་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་

མཐོང་བྱུང་། དེར་བརྟེན་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་ (ITN) དང་ (ITC) གཉྱིས་ཀའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་

རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་འདྱི་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་གཞྱི་རྩའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་སྔོན་མ་ནས་གོ་མོང་ལ་
ལྷག་པར་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་བ་འདྱི་བོད་སྐད་ནང་ལ་ཁུང་ཙི་བསྱི་གནས་ཁང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག
འདྱི་ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ (Confucius Institute) ཞེས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་བཙུག་

སེ། འདྱིའྱི་འགོ་གོན་དང་དགེ་རྒན་གྱི་འགོ་གོན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་ནས་བཏང་གནང་ཞྱིང། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་འདྱི་རྒྱ་འོག་
ཡྱིན་པ་དང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཁྱབ་སེལ་བེད་དུ་མྱི་འཇུག་པ་དང་ལྷག་པར་དུ། ༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག གདན་འདེན་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་བཀག་སོམ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆབ་

སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་འད་ཞྱིག་སེལ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ངོས་
ནས་དགག་ལན་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་གཅྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། སེལ་གྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས། དྱི་བ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་དང་ཆ་མཚུངས། ལས་འགུལ་གྱི་ལོ་གཅྱིག ་ཡྱིན་སབས། (Swiss liechtenstein) བོད་རྱིག ས་མྱི་མང་གྱི་

ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྱིར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བདུན་ཕག་སྔོན་མའྱི་ཚེས་ ༡༧
ནས་ ༢༣ དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལྒང་བུ་བཀྲ་ཤྱིས་ཞེས ། སུད་སྱི་གོང་ཁྱེར་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་བོད་དོན་དྱིལ ་བསགས་ཤྱིག ་
གནང་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ས་ (Bern) ལ་ལྒང་བུ་བཀྲ་ཤྱིས་གནམ་ལ་གོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སུད་སྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
གཙོ་ཟུར་པ་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པ།
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མཆོག་ཕེབས་ཏེ་གསུང་བཤད་གནང་། བོད་དོན་དྱིལ་

བསགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་བདུན་ཕག་སྔོན་མ་དེར་ལས་འགུལ་གྱི་ལོ ་གཅྱིག་ཡྱིན་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང། སུད་སྱི་གོང་
ཁྱེར་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལྒང་བུ་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་ལས་འཆར་དེ་སེལ་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཚགས་ཤོག་ཁག་

མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ཐོན་འདུག རླུང་འཕྱིན་ནང་ལའང་ཐོན་པ་དེ་བཅད་ནས་ང་ལ་ཚུར་བཏང་གནང་བྱུང། དེར་བརྟེན། དྱིལ་
བསགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཅྱི་གསུང་སྒྲུབ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག་ཅེས། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ། ད་ལོའ ་ི ལོ་མགོ་ཚོགས་དུས་ ༣ པའྱི་རེས་སུ་སུད་སྱི་གོས་ཚོགས་སྒོང་འོག་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྐུ་

སྐྱེ་མ་ ༦ འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། མྱི་མང་གྱི་ནང་ནས་བཀའ་
འདྱི་གནང་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ག་རྒྱས་པོ་གནང་

སོང། འོན་ཏེ། སུད་སྱིས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཤ་སག་ཡྱིན་སབས། གོ་སྱིག་དེ་འད་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན། ཨ་རྱི་
སོབས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རེད། ཅེས་གསུང་སོལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དེ་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན། ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ཙ་གསུམ་གནང་
གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། ང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
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ཤག་གྱི་ངོ་ཚབ་མཚོན་ཏེ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་སབས། བཀའ་འདྱི་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་མཚམས་འཇོག་བེད་ཆོག་པ་ཞུ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོ མས་ཨང་ ༣༦ ཐོག་ལ་བསམ་

ཚུལ་སྙྱིང་བསྡུས་ཁ་ཤས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གོང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དེ་བསྐྱར་ཟློས་མ་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནས་དྱིལ་བསགས་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་ཡག་པོ་ཞེ་དགས་བྱུང་བཞག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་འདྱིའྱི་ཤོག ་གངས་ ༤ པ་ནང་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོག ས་པའྱི་འབེལ ་མཐུད་དང་། ཡྱིག ་ཆ་
གསོག་འཇོག་ཁང་། དེའྱི་འོག་གྱི་གསུམ་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ད་འདྱི་གཙོ་བོ་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་

རྟོགས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། དེའྱི་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་།༼ས་གསལ་གི་མྱི་
འདུག༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རོགས་གནང་།

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

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་རྡོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༼ས་ཆུང་དགས་ནས་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཁ་པར་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ནམ། ད་ལྟ་ཁ་པར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་གྱིར་ས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་སོ། ལགས་སོ། རྩད་
གཅོད་བཏང་བ་ཡྱིན། ལགས་སོ། ལགས་སོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེ ལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།
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སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཆ་མཚུངས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་དེ་འདའྱི་ཟབ་སོང་ལས་མང་གནང་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་དུས་
ཙམ་པ་ལ་གནད་འགག་གཅྱིག་དེ་གསལ་པོ་བས་ནས་བཤད་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་མེད་འགོ་བསམ་པ་ང་རང་ལ་མོང་ཚོར་

ཞྱིག་ཡོད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལབ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་དག་བོ་རྒྱ་མྱི་ལ་འཐབ་རྩོད་དང་ཐོབ་ཤོར་གཅྱིག་པོ་མྱིན་པར་བོད་
པ་ནང་ལ་ཡང་དེ་འདའྱི་བསམ་བོ་དགོས་རེད་གདའ། དེའྱི་བསམ་བོ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་རེད་ཚོར་བྱུང་། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་

ན་ནྱིང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ ་ི རོག་ག་དེ་ཛ་དག་པོ་ཡྱིན་པ་བསམ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་བས་
པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་ཡང་གཙོ་བོ་དབུ་མའྱི་ལམ་སྱིད་བྱུས་ཤར་བསྐྱོད་བེད་མཁན་རྣམ་པ་མགོ་དང་དབུ། འོག་དང་མཇུག ཡོངས་

སུ་རོགས་པའྱི་རྩོད་རོག་རེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། བས་ཙང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཨང་དང་པོ་ང་རང་ཚོས་རྒྱ་མྱི་ང་
ཚོའྱི་དག་བོ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་སེབས་ཐུབ་གཅྱིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ནང་ལ་ཡང་
ཡྱིད་ཆེས་སེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཤྱིག་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཟབ་སོང་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ས་རེད། དེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་དཀའ་ལས་
ཁག་པོ་གང་འད་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སེ། ང་རང་ལ་སེམས་འཚབ་གཅྱིག་ཡོད། བས་ཙང་།
དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གནད་འགག་དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པ་དགོངས་པ་བཞེ ས་རོགས་གནང་། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་བཙན་འཛུལ་བས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་
པོ་ཆེ་དབུས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་ཚོ་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐྱོན་བརོད་མང་པོ་ཞེ་དགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་

ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་མ་འོངས་པ་བསད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཟབ་སོང་སྤྲོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་
དཔུང་ཤུགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་སྤྲད་ཐུབ་རྒྱུཡོད་ན་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་
ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཤོག་གངས་ ༩ ནང་ལ་དེ་རེད། དེའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་
ཁག་གྱི་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ལ་༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་འབེལ་ཡོད་ཐོག་

ནས་ཕག་ལས་གནང་པ་ཞྱིག་འཁོད་བཞག ཞེ་དགས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་གཉྱིས་
པ་དེ་གལ་ཆེ་བ་གཉྱིས་པ་དེ་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་བེད་རྒྱུའྱི་སྐོར་དེ་རེད། དེ་ཡྱི་གེ་ཚང་མ་ངས་འདོན་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག
ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་བཙུགས་ནས་ང་རང་ཚོ་ལོ་སྔོན་མ་དེ་དམྱིག ས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་

མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་བེད་རྒྱུ་གཅྱིག་པོ་རེད་བསམས་སོང་། ག་རེ་བས་ནས་ཟེར་ན། གཅྱིག་པོ་བས་ནས་བསད་ཡོད་མ་རེད།
གལ་གནས་ཆེན་པོ་གཉྱིས ་པ་དེ་མཆོད ་འབུལ་སོན ་ལམ་ཙམ་དེ་ཨེ་ཡྱིན ་ན། ང་རང་གྱི་བསམ་པ་ལ། དེ་མ་ཡྱིན ་པའྱི་ལས་

བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་མ་གཏོགས་རྒྱས་པ་དེ་ལྟ་རྒྱུ་རག་ཡོད་མ་རེད། ཆབ་སྱིད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བས་ཡོད་ས་རེད་བསམ། དོན་
གཅོད་ཁག་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་འབེལ་བ་མྱི་འདུག བས་ཙང་། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ཙམ་དེ་

གལ་ཆེན་པོ་རྩྱི་ཡྱི་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་བ་མ་གྲྭ་པ་དགེ་བཤེས་མཁན་པོ་དེ་འད་ཞྱིག་བཏང་ན་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། བས་
ཙང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རྩྱི་ཡྱི་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགོ་སོང་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
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དེ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་བསམ་བོ་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་གཉྱིས་པ་དེ་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གནས་སངས་ཡོད། ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་པའྱི་སྐད་ཆ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་
གཅོད་ཁག་གྱི་གད་སྙྱིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་

རྒྱ་གར་ནང་ལ་མྱི་སེར་ལག་འཁྱེར་བཟོ་རྒྱུ་མང་པོ་བྱུང་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁྱབ་བསགས་བེད་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཕྱི་
རྒྱལ་དོན་གཅོད་རྣམ་པས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་རེད་དེ། སྐབས་ཐོག་སྐབས་ཐོག་

ལ་མོང་ཚོར་ཞྱིག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་བཏང་བཞག་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་ཨང་དང་པོ་ཁོང་རྣམ་
པས་ཕ་གྱི་ནས་མྱི་སེར་དང་གནས་སངས་དེ་བརྩན་གནོན་བས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ད་ལྟ་གཅྱིག་པོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
བཤད་བཞག་པ་མེད། སྔོན་མ་ནས་དེ་འད་ཞུས་མོང་། ད་ལམ་གོས་ཚོགས་དངོས་གཞྱི་ནང་ལ་ད་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་

ལ་ཡོང་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཆོག་པའྱི་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་རྒྱས་སོས་མང་པོ་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གནས་སངས་

ཤྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་ཕག་ལས་གཙོ་བོ་དེ་འད་རེད་བསམ་གྱི་མེད། ཆ་ཚང་གྱིས་དེ་འད་བེད་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་ཀྱི་མེད། དེ་འད་བེད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམས་བྱུང་སོང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བེད་

དགོས་རྒྱུ་དང་སྐབས་སུ་འབབ་པ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སངས་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཁྱེན་པ་དང་དན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་

ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་བརྩྱི་སངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དགོངས་པ་བཞེས ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཆ་ཚང་ལ་སྐད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། དོན་གཅོད་གཞན་པ་ནང་ནས་ཁག་ཅྱིག་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གནད་འགག་ལྷག་ཨེ་ཡོད་ན་

བསམ་བསམ་བྱུང་། སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིན་ནའང་བཀོད་དགོས་རེད་བ། དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་

པར་དེའྱི་སྒང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གསལ་པོ་བས་ནས་གཅྱིག་གནང་དགོས་ས་རེད། ལོ་སྔོན་མ་ནས་ཁ་ཤས་ཟེར་ན་
ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ལ་དེའྱི་སྐབས་ལ་གནང་ཕོགས་དང་སྐྱབས་བཅོལ་རང་ལ་དེ་འདའྱི་གནས་སངས་བྱུང་པ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཚོའི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་ཀྱི་མེད་དེ། བསམ་བོའ ་ི གནས་བབ་ཁོ་རང་དེ་འད་ཁྱེར་ནས་འགོ་བསད་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་
ཚོར་ཛ་དག་པོ་གནང་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་སྒང་ནས་དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ཚབ་བས་ཏེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཚེ་དབང་བུ་ཁྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཕོགས་ནོར་མྱི་འདུག གསན་ཕོག་ཀང་ནོར་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དོ་བདག་གང་ཟག་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང། རོག ་ག་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འད། བཀའ་སྱིའྱི་བར་ལ་
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གནས་ཚུལ་གོ་བ་ལོག ་སེལ ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་གཅྱིག ་ཡྱིན ་ན་རོག ་ག་ཆེན ་པོ་ཞྱིག ་རེད ་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་དྱིལ ་
བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ངོ་འཕོད་རྒྱུ་འདྱི་ཁོང་ཚོས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་

གནང་མུས་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་བེད་རྒྱུ་འདུག བསྐྱར་དུ་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ (Italy) ལ་ (IC) དཀའ་ངལ་འཕད་བ་དེ་སེལ་བ་ལ་བསྔགས་བརོད་བས་
པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་ནང་བཞྱིན་ (Sweden) ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ནས་གསུངས་

སོང། གཞྱི་རྩའྱི་༼ས་མྱི་འདུག༽ གསལ་བསགས་ཟེར་ནའང་འད། འདྱི་བས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་དང་ཉྱི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཁོ་རང་ཚོ་ (Sweden) ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་རང་འཕད་མྱི་འདུག

གཅྱིག་བས་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་རང་ཕ་གྱིར་འགོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད། འདྱི་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་ཏེ་གནས་སངས་གང་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་ནས་ཞུ་དགོ ས་འབྱུང་རུང་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ས་མྱི་འདུག༽འབོག་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ (Mulyam singh Yadhav) མཆོག་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་
(Narendra Jadav) རེད། གོས ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས ་རྒྱ་གར་གོས ་ཚོགས་ནང་ལའང་གེང་སོང་བས་ཡོད་

རེད། རྒྱ་གར་སྱི་ཡོངས་ནང་ལའང་གེང་སོང་བས་ཏེ་བོད་དོན་སྐོར་ནས་ཁྱབ་སེལ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད། དེ་ནས་སྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་ཆེ་ཙམ་སེལ་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཏན་ཏན་རང་རེད། ད་ལན་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་གྱི་ལོ་ཡྱིན་

ཞུས་པ་ལྟར། དོན་གཅོད་ཁག་མྱི་ཉུང་བ་གཅྱིག་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་འདུག ༼ས་མྱི་འདུག༽ ཡྱིན་
ནའང་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། དོན་གཅོད་ཁང་ཚང་མས་འགན་ཁྱེར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་

རེད། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ཡྱིན་ནའང་འད། (Mexico) ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཞུས་ན་འཚམ་པོ་འད་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སེ། ཁོ་རང་ཚོ་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ནང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚགས་པར། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན། དེ་དག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཐེབས་པ་དེ་འད་

བྱུང་འདུག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད་རེད། (Mexico) ཡྱིན་ནའང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དེ་འད་མཇལ་
འཕད་བྱུང་སོང། དེ་དག་མྱིང་འབོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་

ལས་འགུལ་སེལ་ཞྱིང་འགོ་མུས་རེད་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ལ་མུ་མཐུད་དེ་འབེལ་བ་འཇོག་རྒྱུ། ཉྱི་
ཧོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུ།

དེ་ནང་བཞྱིན་ (EU) (European Union) ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུ། དེ་དང་
དེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྙྱིང་བསྡུས་རང་
ཡྱིན་སབས། ཚང་མ་འཁོད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།

ད་ལན་ལས་འགུལ་ལོ་ཟེར་བ་ལྟར། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སུད་སྱི་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་མདུན་དུ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ། ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་བ། དེ་ནང་བཞྱིན་སྒེར་གུང་

གསེང་ཉྱི་མ་ ༢༥ ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱི་མ་ ༡༢ བཏང་བ། ལོ་གསར་ཡྱིན་ནའང་ཆོལ་གསུམ་གཅྱིག་གྱི་ལོ་གསར་བཏང་བ། དེ་དག་
ཡོངས་དངོས་གནས་རང་མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ལྟར། ཆ་ཤས་བངས་ནས་ལས་
109

འགུལ་སེལ་བ་དེ་དག་ལ་ངོས་ལེན་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་མང་པོའ ་ི ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་

དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་དེ་འད་སེལ་ནས་འགོ་མུས་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལོ་
རེས་མར་ཐུགས་རེ་ལེགས་གསོལ་ལོ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་སྐབས། དེ་ཡང་ལས་འགུལ་གྱི་ལོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣
པའྱི་ཚེས་ ༡༠ འདྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དེ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོ་ཞེས་ཡོངས་གགས་འཆད་བཞྱིན་པ་འདྱིའྱི་ལོ་

རེས་མ་ལོ་བཅུ་ཧྱིལ་པོ་འཁོར་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། ལོ་རེས་མའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དེ་ལོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བ་གཅྱིག་པུ་

མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལོ་བཅུ་འཁོར་གྱི་ཡོད་སབས། དམྱིགས་
བསལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ གོང་དུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལུས་པ་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་
ཚེས ་ ༡ ནས་ཕལ་ཆེར་ ༤་་་༥ བར་དུ་ལྡྱི་ལྱིར་ (IIC) ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་རྱིག ས་གཞུང་དང་ཆོས ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་

འགེམས་སེལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ། བཀའ་སོབ་གནང་མཁན། བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ་དེ་དག་མང་པོ་ཞྱིག་བང་བསྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། ཚོང་

པ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཀང་སབས་བསྟུན་པ་ཡྱིན་ན། ལྡྱི་ལྱི་ (Haat) ལ་གཟའ་པ་སངས། སེན་པ། ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་མོར་བོད་པའྱི་སྒྱུ་
རྩལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགེམས་སེལ་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་རུང་། ཚོང་བསྐྱོན་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་དག་གནང་སེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་

གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ། མངའ་སེ་ ༣༠ ཚང་མར་བཅར་རྒྱུ། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་

བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ང་ཚོ་གནས་མུས་རེད། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བཞྱིན་པ་རེད། དེར་
བརྟེན། ཐུགས་རེ་ལེག ས་འབུལ་དེ་ཡྱིན་ནའང། བམས་སྙྱིང་རེ་གཅྱིག ་པུ་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་གཞྱི་ ལ་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུ་བར་བཅར་རྒྱུ་དེའང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་རང་ལས་
འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།

གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། བོད་རྱིགས་འབེལ་བའྱི་གཞོན་སྐྱེས ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེར་བཀའ་ཤཤག་ནས་མཐུན་

རེན་གནང་བ་བཞྱིན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར་བ་ལའང་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསྔགས་བརོད་ཧ་ཅང་

གནང་སོང། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་དང་། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན། བོད་ཀྱི་འགེམ་སོན་ཁང། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཁང་། དེ་དག་ཡོངས་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བེད་མུས་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལའང་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་

ཡོད་མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ཙམ་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་ལས་མང་བ་བཞྱི། ལྔ་། དྲུག བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་
ཟེར་སྐབས། འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ན་འདྱི་རྒྱལ་

སྱིའྱི་སྱིང ས་ཆའྱི་ཐོག ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བསྱི་གནས་ཁང་དེ་དག་ལ་བསྙབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཆོས ་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ནས་གཅྱིག་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བསྱི་གནས་ཁང་དེ་དག་ལ་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུ་
འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག འཛམ་གྱིང་གཞན་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན་བསྱི་གནས་ཁང་ལ་བཞུག་པ་དེ་དག་མ་འོངས་པ་ན་
འབེལ་བ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་དབང་ཆ་ལྟ་བུ་འདྱི་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་དག་གཞུང་ནང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

གལ་ཏེ་གཞུང་ནང་ཕན་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན་བསྱི་གནས་ཁང་ལ་ཕེབས་སྐབས། དེ་དག་ལ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་རེད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་
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ལུང་པ་རེད། (Italy) རེད། ཨ་རྱི་རེད། དེ་དག་ཡོངས་ལ་སྙོབ་ཅྱིང་། འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་
ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་གངས་ཀ་འདྱི་ནོར་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན་སབས་གངས་

ཀ་ནོར་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག གོང་དུ་ངས་ (Bod.Asia) ཟེར་བ་འདྱི་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་གཅྱིག་ནང་གཟྱིགས་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་

འདྱི་ ༡༡༦༠༠༠ རེད་འདུག གོང་དུ་ངས་ ༣༠༠༠༠༠༠ ཟེར་བ་དེ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ (Tibet TV) བརན་འཕྱིན། ལོ་དྲུག་ནང་དབྱིན་
ཇྱིའྱི་བརན་འཕྱིན་ (YouTube) ལ་བྱུང་བ་འདྱི་ ༢༩༠༠༠༠༠ ཡྱིན་ནའང་ངོ་དེབ་ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནས་མ་གཏོགས་འགོ་བཙུག་
ཡོད་པ་མ་རེད། ངོ་དེབ་ནས་གཟྱིགས་མཁན་ ༣༣༠༠༠༠༠ བྱུང་འདུག ཟླ་བ་ ༡༢ ཆ་ཚང་འཁོར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་རྟེན་

འབེལ་དང་སགས་ཏེ། ༦༠༠༠༠༠༠ ཙམ་གཟྱིགས་ཐུབ་མཁན་འབྱུང་བ་འདུག་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་དག་ཡོངས་
རོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་འགོ་ལ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། དེའྱི་ནང་བཀོད་པ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སྣ་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཕྱི་ནས་བོད་རྱིགས་བཀའ་ཟུར་དང་གཙོས་པའྱི་དོན་

གཅོད་དང་ལས་བེད་དེ་ཚོ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་

མྱི་སྣ་དེ་འད་འཛོམས་ཏེ་ང་ཚོ་ལོ་ལྔ་ལ་གང་བེད་རྒྱུ་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་གང་བེད་རྒྱུ་རེད། ད་ལན་གཙོ་བོ་འདྱི་ཕྱི་ན་ཡོད་པའྱི་
མཁས་དབང་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཅྱི་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ་ན་བསམ་པ་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན། གཞྱི་རྩའྱི་བོད་

པའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཚོགས་འདུ་མང་པོ་ཞྱིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གཙོས་པའྱི་སྱི་འཐུན་ཚོགས་པ་
དང་མང་པོ་ཞྱིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་རྱིག་པ་བསྱིམས་ནས་དགོངས་འཆར་དང་འཆར་གཞྱི་དང་ལས་

འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་འདོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཡོངས་རོགས་ལེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རེད་དེ། ཕྱིའྱི་མཁས་པ་བོད་དོན་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མཁན། བརྩེ་སེམས་ཡོད་མཁན། ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ཕག་ལས་མ་གནང་མཁན་དེ་འདའང་

ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡོད་པ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་སོས་པ།

གནད་ལ་འཁེལ་པའྱི་ཐབས་བྱུས་ཟེར་ནའང་འད། ལས་འཆར་འདོན་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདོན་དང་མྱི་འདོན་
རྱིམ་པས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ལྟ་བུ་བས་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་དེར་དབུ་འབེད་
མཛད་སྒོའ ་ི སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ་འཚོགས་འདུའྱི་ནང་གང་འབྱུང་བ་ཆ་ཚང་བ་ང་ཚོས་བརན་

འཕྱིན་བརྒྱུད་དེ་གསལ་བསགས་བེད་རྒྱུ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གསལ་བསགས་བེད་རྒྱུ་མ་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་སབས། ད་ལན་དགོངས་པ་གང་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་རུང་། ཐེ་ཚོམ་མེད་པའྱི་ཐོག་
གསུང་རོགས་གནང་། འདྱི་ང་ཚོས་བརན་འཕྱིན་ནང་སོན་གྱི་མྱིན། གསར་འགྱུར་ནང་ལའང་སོན་གྱི་མྱིན། ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་
དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་རུང་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ང་ཚོས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བསྐྲུན་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་རང་ཕན་ཐོགས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ (Paris) ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་ཤས་ཞུ་མཁན་ཡོང་གྱི་

འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ཏན་ཏན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། དེར་བརྟེན། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་
ཤས་སུས་ཞུ་བ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བེད་རྒྱུ་འདྱི་བཀའ་ཤག་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་འགན་
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རེད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དེ་སྔ་ཡང་ངོ་རྒོལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་སུ་ཞྱིག་

ཡྱིན་རུང་རྩ་བ་ནས་མོས་མཐུན་མེད། དམྱིགས་བསལ་བོད་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། རྩ་བ་ནས་ལས་རྒྱུ་འབས་མྱི་རྩྱི་མཁན། བཀའ་
དྱིན་བསམ་མྱི་ཤེས་མཁན། དང་པོ་ཞུས་ན་ཞབས་འདེན་ཞུ་མཁན། ཁ་སང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་བས་ཏེ་ཕ་གེར་ཕེབས་མཁན་ཚོ་གཞྱི་རྩའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་བཏང་བ་དེ་དག་

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་སད་དུ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡས་ཐོབ་ཐང་གནང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། བོད་མྱི་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ལ་གནང་བ་ཞྱིག་རེད།
ཡྱིན ་ནའང་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་དམྱིག ས་བསལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན ་པོ་ཡྱིན ། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ཐོབ ་ཐང་
དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་ཕུལ་ནས། ཕ་གྱི་ལ་ཕེབས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་དང་

ལག་སེལ ་བེད་པ། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་ཤས་ཞུ་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཧ་ལས་པའྱི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། ཞབས་
འདེན་རེད་ཞུས་ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཚོགས་འདུ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡག་པོ་བས་ནས་གསན་རོགས་གནང་། འདྱིར་མེད་ན་དེ་ལ་
ངེས་པར་དུ་བརྡ་ལན་འཕོད་པ་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ཕར་བཏང། དམྱིགས་བསལ་བོད་མྱི་སྱི་

ཡོངས་ཀྱི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོ་ཕམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་གྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་དང་ལག་སེལ་བས། མཚན་ཤས་བེད་མཁན་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བོ་ཕམ་དེ་བས་ཀང་ཆེ་བ་

ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སུ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ན། བོད་རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་བོས་བཏང་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་
གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་བདག་གཉེར་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་ལ་བདག་གཉེར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཕར་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་དེ་འད་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ཞབས་འདེན་རེད་ཅེས་སྐབས་དེར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་འད་སུ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་

དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དེ་རྱིང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན། ཆོས་ཕོགས་ཕར་གཡུག་ཞོག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ལས་ལྷག་པ་སྐུ་ལས་སྐྱོན་མཁན་སུ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གྱིང་ནང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབ་

ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་ཁོང་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་མེད་བ། དེ་འད་རང་བས་ཏེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དེ་འད་
བས་ན་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ངས་དེ་སྔ་ཡང་ཞུ་མོང་ཡོད་ལ། ང་ཡྱིན་ནའང་དུས་རྟག་ཏུ་དམ་བཅའ་དེ་རྩྱི་ཡྱི་ཡོད།

དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་དང་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ཞྱིག ང་ཚོར་བཀའ་ཇྱི་

ཙམ་གནང་བ་དེ་དག་བསྒྲུབས་སོང་ཞེས་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་དཀའ་ལས་རྒྱག་ཅྱིང། སོད་
མཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ལན་ཚང་མས་མཇལ་ཡོད་རེད་ལ་ད་ལྟ་གནམ་ཐང་ལ་ཚོགས་གཙོ་ངེད་གཉྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་

མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལན་གང་འད་བྱུང་ངམ་ཞེས་ཞུས་པའྱི་སྐབས། སྐུ་ཐང་ཏོག་ཙམ་ཆད་སོང་ཞེས་གསུངས་བྱུང། ཁ་སང་
ལ་དགས་ནང་བཞྱིན་དུ་རྦད་དེ་སྐུ་ཐང་ཆད་སོང་ཞེས་དེ་འད་གསུངས་མ་སོང་སེ། གཞྱི་རྩའྱི་སྐུ་ཐང་ཆད་པ་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
སེམས་འཚབ་ཡོད་དེ་ཁ་སང་ནང་བཞྱིན་རྦད་དེ་ཆད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁ་སང་ལས་
ལྷག་བོ་བདེ་བ་འད་བྱུང་སོང། འདྱི་ངས་ཞུས་ན་བསམ་པ་དན་སོང།
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༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ངལ་གསོ་དགོས་པ། མཛད་རྱིམ་སྱིག་སངས་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ། གོང་དུ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་སོང། ཁ་སང་ (Dibrugarh) གནམ་གྲུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་འབེལ་

ཡོད ་ཕག་རོག ས་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན ་ག ྱིས ་གསུངས་ས ོང ་སེ། ངས ་འདྱི་རོབ ་ཙམ་ཞུས ་ན། (Guwahati) ནས ་
(Dibrugarh) བར་གནམ་གྲུར་ཕེབས་རྒྱུ་འདྱི་ཕ་གྱིའྱི་མཐོ་སོབ་གཅྱིག་ལ་མཛད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཡོད་སབས། མངའ་

སེ་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་གནམ་གྲུ་ཡག་པོ་ཆུང་བ་གཅྱིག་ག་སྱིག་གནང་བ་རེད། གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ལས་

དམྱིགས་བསལ་གནམ་གྲུ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་གནང་བ་རེད། དེ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དུས་རྟག་ཏུ་གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་རེད། གནམ་
ཐང་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་རེད། ཚང་མས་གནམ་གཤྱིས་གང་འད་འདུག འདྱི་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། སྨུག་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་ཆར་པ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་ན་གནམ་གྲུར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་
ངོས་ནས་ཀང་འདྱི་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་ནས་གནམ་ཐང་གྱིས་ཀང་མ་ཕེབས་རོགས་ཟེར་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལན་གོ་བུར་དུ་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གནམ་གྲུ་འཁྲུགས་པོ་ཆགས་འདུག འདྱིའྱི་རེན་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོང་རྒྱུ་

དང་གསུངས་པ་དེ་དག་རང་རེད་མ་གཏོགས་འདྱི་ནས་སྣང་མེད་ཤོར་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ནམ་རྒྱུན་གནམ་གྲུ་གཅྱིག་ནས་
གཅྱིག ་ལ་མ་ཕེབ ས་སྔོན ་དུ་འབེལ ་ཡོད་ལས་ཁུངས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན།

གནམ་གྲུ་འབུལ་མཁན། མངའ་སེ་གཞུང་ཚང་མས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སེ་གང་གཟབ་གཟབ་བས་ན་མ་གཏོགས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། ད་ལན་དེ་འད་ཆགས་པ་དེ་མ་འོངས་པ་ལ་མྱི་ཆགས་པ་ང་ཚོར་འགན་ཡོད་རེད་ལ་འདྱི་ཁྱེར་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་
དང་གནང་མུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་སྐབས་དེར་ (Guwahati) ནས་ (Tawang) བར་ (Heliocopter) ནང་ཕེབས་རྒྱུ་

རེད་དེ། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་གྲུའྱི་ནང་ཕེབས་སྐབས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བྱུང། སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་སོང།
ཡྱིན་ནའང་སབས་ལེགས་པ་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་གོང་གསེབ་མང་པོ་དེ་འདའྱི་ཁོད་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་མོང་

མེད་མཁན་དང་དེ་སྔ་མཇལ་མོང་ཡོད་རུང་། ད་ལན་མཇལ་ཡོད་སྐབས་ཁོང་ལ་དད་པ་བརྩྱི་བཀུར་གང་འད་ཡོད་པ་འཛམ་གྱིང་
ཡོངས་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཞྱིག་འགེམས་སེལ་བེད་ཡོང་སྐབས། རང་བཞྱིན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ཀང་ཕྱིས་སུ་ཐུགས་མཉེས་པོ་

བྱུང་སེ། (Arunachal) ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་བས་ན་ལོ་རེས་མ་ལའང་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་
གནང་ཡོད་རེད། དང་པོ་དེར་ཐུགས་འཚབ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་རེད་དེ། གང་ལ་ཞེ་ན་མྱི་མང་གྱི་དད་བཀུར་བརྩྱི་བཀུར་བས་

པར་བརྟེན། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། (Arunachal) ལ་
ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་འདྱི་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་དབུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ལགས་སོ།

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

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།
113

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་གོང་དུ་ངས་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་ཤས་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་

མཚན་ཤས་ཞུས་པ་དང་དེ་ཚོ་སུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དེ། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་འདྱི་ (France)
འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་ཤས་བས་པ་འདྱི་

ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲེལ་ལད་བཤད་པའྱི་རེན་གྱི ས་དེ་འད་བེད་ཀྱི་འདུག

འདྱི་དང་འདྱི་འད་བའྱི་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཡུལ་ལུང་གཞན་ནང་ཡོང་མྱི་སྱིད ་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ང་རང་
ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་འད། བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཁོ་རང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་འདྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། གསལ་པོ་བྱུང་སོང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་
རྒྱ་གར་རེད། (France) གཙོས ་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཁག་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོག ས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལྟ་གྲུབ་ནང་གཡོན ་

ཕོགས་སུ་འཁེལ་མཁན་ནང་ལ་ (Left) ཟེར་གྱི་རེད་བ། དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རེད། (France) རེད། འཛམ་གྱིང་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་གུང་གན་ཏང་དང་སྱི་
ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པ་དེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་དག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དོགས་ཟོན་བེད་དགོས་པ། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་གཞྱི་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་བརོད་དེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན།

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ཟག་ལ་བཅར་དགོས་འབྱུང་རུང་བཅར་ནས་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་པ་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་ཐོ་བསྐྱོན་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཁག་དེ་དག་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱིས་
སུ་ང་དང་འབེལ ་ཡོད་བཀའ་བོན ་རྣམ་པ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབ ས་ཀྱི་རེད ་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་
(Strasbourg) ལ་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ལ་འགོ་འཆར་ཡོད། སྐབས་དེར་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་དེ་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཅར་

ཞྱིང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་འགན་རེད། དེ་དག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཞྱིག་ནས་

ཁུང་རྩྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་ (Confucius Constitute) ཐོག ་ནས་གང་གནང་གྱི་ཡོད ་རེད་དམ་ཞེས ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། འདྱི་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོག ས་པའྱི་ལས་འགུལ་ཆེ་ཤོས་སེལ་རྒྱུ་
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གཅྱིག་ཁུང་ཙིའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བསྱི་གནས་ཁང་། མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་སབས། དེ་དག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་

ནས་ལས་འགུལ་དེ་སྔ་ཡང་སེལ་ཡོད་རེད་ལ་མུ་མཐུད་དེ་སེལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཡྱིན་སབས། བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་མུས་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག ཉེ་
ཆར་ (New Zealand) ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་རང་ནས་ཁ་པར་སེ བས་སོང་། དེ་རྱིང་

འདྱིར་སྱིད་སྐྱོང་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་མཚམས་འཇོག་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་
ཚང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ (Confucius Constitute) འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། ཏན་ཏན་རང་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཆབ་སྱིད་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་ལ།

དེ་དག་ (Confucius Constitute) མཐོ་སོབ་ཁག་རེ་རེར་བཙུགས་པའྱི་རེན་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱི་ (Three T) ཟེར་གྱི་
ཡོད་རེད། (Tibet Tiananmen Square and Taiwan ) སྐོར་ནས་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བགོ་གེང་ཆེན་

པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ཆ་ཤས་བངས་ནས་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་ལྟ་བུ་བཟུང་སེ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ག ོང ་དུ ་ཞུ ས ་པ ་ལྟ ར། ལྒ ང་བུ ་བ ཀྲ ་ཤ ྱིས ་ (Bern) ལ ་དེ་འད་ག ནང་བ ་དང་འདྱི་ལ ་ཚ ོག ས ་ག ཙ ོ་ཟུ ར་པ ་

(Mayagraph) ཕེབས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སུད་སྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་སབས། སུད་སྱི་ནས་

སྐུ་ཚབ་བུད་མེད་ ༦ ཕེབས་པ་དང་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཕེབས་པར་དབེ་འབེད་ཀྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་བུད་
མེད་ནུས་སོབས་སེལ་བའྱི་སྒོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་མང་གསུང་གྱི་འདུག་སེ། འོན་ཏེ། ལག་བསར་ལ་ཡང་བུད་མེད་རང་

པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་སྣང་ཏོག་ཙམ་ཆུང་བ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་དེ་འད་རང་མ་
རེད། དངོས་ཡོད་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། གཅྱིག་ཁ་གསལ་ལྟར། འཛམ་གྱིང་ནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོབས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཨ་རྱི་རེད།

གཉྱིས་ནས་ཨ་རྱིས་གང་གསུངས་པ་དང་གང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྒྱ་ནང་གྱིས་ཀང་དོ་སྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་
ཚབ་དེ་དག་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡྱིན་རུང་། ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་ལོ་ལྔ་། ལོ་བཅུ་དེ་འད་

འགོར་གྱི་ཡོད་རེད། ཨ་རྱི་སོབས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ཁར། ཁོ་རང་ཚོས ་གང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ལྕམ་ (Nancy Pelosi) མཆོག གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ། ང་
ཚོའྱི་གོགས་པོ་རྱིང་པ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོ་དང་པོ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བོད་ལ་ཕེབས། དེ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་
འགག་བས་ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ། དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་

འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཞྱི་རྩའྱི་སུད་སྱིའྱི་གཞུང་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་
རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྐྱབས་བཅོལ ་བ་མང་ཤོས ་གས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གཅྱིག་གང་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ནའང་དང་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། རོགས་དངུལ་མང་བ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཙམ་མ་རེད། རོགས་དངུལ་ཡང་མང་ཤོས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཆབ་སྱིད་ཐོག་
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ནས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྦ་གསང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསལ་བསགས་བས་སྐབས། བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཨ་རྱི་རེད། དབུ་
མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཨ་རྱི་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་ནའང་རྒྱུན་མ་ཆད་བཞྱིན་དུ་མཇལ་འཕད་

གནང་མཁན་དེའང་ཨ་རྱི་རེད། རྒྱལ་ཁབ་སོབས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཀང་ང་ཚོས་ཆེ་མཐོང་དེ་འབུལ་དགོས་
སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་བོད་ལ་ཕེབས་ཏེ། ཚུར་ལོག་ཡོང་དུས་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་སྔ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་

པ་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྩྱིབས་པ་བཞྱིན། ད་ལན་བཀའ་ཤག་ནས་དེ་དག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་ད་
ལན་ཕེབས་པ་དེར་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་འཚམས་འདྱི་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སུད་སྱི་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་ནས་དམྱིག ས་བསལ་གྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་སོན་མ་ཐུབ་རུང་། སེམས་གཏྱིང་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ནས་གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་སྱིད་སྐྱོང་

འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ནས་རེད། བགོ་གེང་རེད། གེང་སོང་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ང་ལས་ཁྱོད་ཆེ་བ་བེད་ཀྱི་འདུག ཁྱོད་ལས་ང་ཆེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས། རྩོད་གེང་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཡོངས་གགས་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ནང་ལ་གེང་སོང་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་

གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་གོ་རྟོགས་གནང་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་
འགན་དབང་ལྟ་བུ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་སབས། འགན་དབང་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་འདྱི། ལངས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་

ཡྱིད་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་དེ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་འགོ་འཁྱིད་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕུལ་ཡོད་རེད། འདྱི་ལས་ལྷག་མྱི་

སྒེར་གཅྱིག་གྱིས་ངའྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། འདྱི་ལས་ལྷག་པའྱི་སྐད་འཕྱིན་གྱིས་ཀང་ངའྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་
ལས་ཀང་ལྷག་པ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་བཙུགས་ནས་ངའྱི་ཡྱིན་ཟེར་ས་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པོ་ཞུས་ན་བསམས་སོང། འགན་

དབང་འདྱི་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་འགོ་འཁྱིད་བའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕོགས་དེ་གང་རེད་བརོད་ན། སྱིད་
སྐྱོང་གྱིས་འགོ་འཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེམས་སེལ་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་རེད། དེར་བརྟེན། མཚམས་རེར་འདྱི་ཁུལ་

དུ་གོ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཡྱིན་ན། གཞུང་གཅྱིག་ཡོད་བཞྱིན་དུ་གཞུང་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། འགོ་
སངས་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་བ་སྤུ་གནོན་ལྟར་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བ་སྤུ་གནོན་དེ་རྩེ་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་

རེད། དེ་ནས་མར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཕེབས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་ལ་འགན་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་གསུང་མཁན་དེ་
འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ནོར་བ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྱི་ཡྱིན།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་རེད། མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་རང་པ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཨ་

ཡོད་ན། ཞེས་གསུངས་སོང། ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་སྙྱིང་བསྡུས་རང་རེད། གལ་ཆེ་བ་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་བཀོད་ཡོད་

རེད། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་དང་གང་
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སེལ་གྱི་ཡོད་མེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་རེད། མུ་མཐུད་ནས་སེལ་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་

བེད་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དང་པོ་ཁོ་རང་ཚོས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་ལ་བརྩྱི་རྒྱུ་ནྱི་སོ་སོ་ཕར་ཕོགས་
ཀྱི་མྱི་སེར་གྱི་ལག་འཁྱེར་ཟེར་ནའང་འད། སོ་སོ་བརྟན་སོད་བེད་རྒྱུའྱི་སད་དུ་འབད་བརྩོན་དེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་

ལས་འགུལ་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་མཐོང་གྱི ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་རྩ་བ་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཏེ། དེ་སྔ་དེ་འད་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་
ལམ་སོན་དང་ལངས་ཕོགས་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གང་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། གཞྱི་རྩའྱི་གང་ཟག་གྱིས་གང་གནང་དང་མ་གནང་འདྱི་སོ་སོ་

ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་བང་དོར་སྱིག་ཞྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་ལས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཁ་

གསལ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕར་བཏང་བ་དེ་ལས་བེད་པ་བས་ནས་བཏང་བ་རེད། ཚུར་ཡང་ལོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་
བས་ནས་ང་ཚོས་གང་བས་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དེ་སྔ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་པ་ཡྱིན་བཞྱིན ་དུ་ཁོ་རང་གྱི་བཟའ་ཟླ་ཡྱིན་ནའང་འད་
ལས་བེད་པས་སོ་སོ་ཕ་གྱི་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕ་གྱིར་གཏན་སོད་བེད་རྒྱུའྱི་ལག་འཁྱེར་ཞུས་པའྱི་

སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱི་གེ་ལྟ་བུ་བས་ནས་ཁོ་རང་བོད་མྱི་ངོ་མ་རེད་ཅེས། དོན་གཅོད་ཀྱིས་ལས་ཤོག་ཐོག་ཏུ་
མཚན་རྟགས་དང་དམ་ཕྲུག་བརྒྱབས་ནས་འབུལ་གྱི་འདུག འདྱི་བོད་པ་སྱི་ཡོངས་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག འདྱི་ཁོ་རང་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག ་གྱི་མྱི་འདུག བོད་པ་སྱི་ཡོངས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན་བོད་པ་ཡོངས་

རོགས་ཕ་གྱི་ལ་སེབས་ནས་ང་བོད་པ་ཡྱིན་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱི་གེ་དེ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་དུས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད།

དོན་གཅོད་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་དེ་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འབུལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཕར་
ཕྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ཚུར་ལོག་ཡོང་དགོས་རེད། དེར་བརྟེན་འདྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་མེད། རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ཀྱི་མེད་
ཅེས་ཕག་བྱིས་གནང་རྒྱུ་དེ་མཚམས་འཇོག་བས་པ་རེད། འདྱི་ལས་ལྷག་པ་བ་ཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཕག་བྱིས་འདྱི་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རྩྱི་ཡྱི་འདུག ཡུལ་ལུང་ཁག་ནང་ལ་ཁྱེད་རང་བོད་པ་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་འཁྱེར་ཤོག

བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རྟགས་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་སྐབས། ཡྱིག་ཆ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་དེ་ལས་བེད་ལ་རྩ་བ་ནས་

གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་མཚམས་འཇོག་བས་ཟྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། དེ་ནས་ཚུར་མ་ལོག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་
སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཉེས་པ་ཆེ་ཙམ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། བསམ་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སེ། ཕར་མ་འགོ་སྔོན་ནས་ཁོ་རང་
ཚོས་ཁས་ལེན་ཡྱིག་ཆ་ལའང་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དག་བས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

གཙོ་བོ་འདྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་དུང་ཆད་ལྷག་འད་ཡོད་ཚེ།
དན་སོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རེ་སྐུ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་འབེལ་བ་དང་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ལེགས་པོ་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད།

དེ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་རེད། ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་བར་བརྟེན། ལས་བསོམས་

དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བསྔགས་བརོད་གང་མང་ཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ང་
ཚོ་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་སྐད་རྱིགས་རྒྱ་སྐད། བོད་སྐད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་བཤད་བཞྱིན་

པ་དེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། སབས་བདེ་པོ་བཟོས་ཏེ་གང་ལྟར་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུནད་པ་ལ་བརྟེན།
ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་གང་སར་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་
སངས་གཅྱིག་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན། དམྱིགས་བསལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཕྱི་དྱིལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ལ། གང་མགོགས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྐོར་ལ་གོས་བསྡུར་གཅྱིག་

ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། ངས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ནས་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་ག་ས་ག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་དེ་

ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ས་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། སྱིར་བཏང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དེ་སྔོན་ཉྱི་ཤུ་ཉྱི་ཤུ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། འདྱི་ངས་གལ་

ཆེན་པོ་འད་ཞྱིག་འཐོང་སོང་། འདྱིའྱི་རེས་སུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་འདྱི་བྱུང་ཡོད་སྐབས། ༢༠༢༠ ལོ་ལ་རྒྱ་བར་
འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་དེ་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་སབས། ད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིག ས་དེ་དག་ཡོངས་

རོགས་རྡོག་སྱིལ་བེད་རྒྱུ་དང་ནུས་པ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྤུངས་ཐུབ་པ། དེ་ཡང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ཚུར་ཟླ་སྱིལ་ཐུབ་པ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་སད་དུ་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་འད་ཡོང་བར་བ་བ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དོན་གཅོད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལྟ་ཅྱི་སོས། འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་བོད་

རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པ་དང་བངས་ལྟ་བུ་རེད། དེ་འདའྱི་
ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ཁ་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ན་བཞུགས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་

གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ལས་དོན་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོ་

དང་ཚོགས་མྱི་དེ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ཕག་འཁྱེར་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ཚོར་ཕག་འཁྱེར་
གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་འགོ་དེ་ ཚོར་ཡང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གོས་བསྡུར་དང་བགོ་གེང་བེད་རྒྱུ། ཤེས ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དང་འགན་འཛིན་དེ་ཚོ་

མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་བགོ་གེང་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་

ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་འཛམ་
གྱིང་ཕྱི་ཕོགས་གང་སར་བཀྲམ་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་ སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་
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ལ་འབད་བརྩོན་གང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་གཅྱིག་བཞེས་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

མཐའ་མ་དེར། སྱིར་བཏང་ཉེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག ་ནས་སྔོན་རྩྱིས ་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས་འབོད་ས་ལྟ་བུ་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གགས་པ་རེད། གགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཨ་རྱིར་

ཕེབས་ཡོད་རེད་ལ་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་མཇལ་རྒྱུར་ཆ་མཚོན་ན། ཨ་རྱིར་

ཕེབས་སྐབས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གྱི་ལག་ཏུ་སེབས་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་དེ་
འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་སྐབས། ང་ཚོ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མཇལ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་དེ་ཧ་

ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད། ཉེ་ཆར་ཨ་རྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་འཐུས་མྱི་ ༡༨ དང་མཇལ་ཡོད་ཅེས་ལས་
བསོམས་ཀྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལ་རེད། དྱིས་ལན་ནང་ལའང་རེད་དེ་འད་གསུངས་སོང། དེར་བརྟེན་གཞྱི་རྩའྱི་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་

ལ་ཕ་གྱིའྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཁོ ་རང་ལྟ་བུར་ཆ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་བོལ ་སྱི་ཚོག ས་ནང་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ནུས་ལྡན་གྱི་མྱི་ཞྱིག ་ངའྱི་ངོས ་ནས་ངོས ་འཛིན་བེད་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མང་ཚོགས་དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ལྟ་བུ་

འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག འདྱི་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་གང་
ལྟར་ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༡༨ དང་མཇལ་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་
རེད་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འཐུས་མྱི་ ༡༨ མཇལ་བ་འདྱི་སྔོན་མ་
མཇལ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། གསར་པ་ཇྱི་ཙམ་མཇལ་ཐུབ་ཡོད་རེད་དམ། གསར་པ་ཇྱི་ཙམ་མཇལ་ཐུབ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངས་

ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྱིག་དེ་འད་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། ས་གནས་
ས་ཐོག་རང་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་སབས། དེ་འད་མཇལ་བ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངོ་དོན་
གཅོད་རང་གྱིས་གོ་སྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན། དེ་མ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་
རེད་དམ། དྱི་བ་འདྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་དང་མཚུངས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པས་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནས་གཞན་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ལྟ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང། དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་

མས་ལས་དོན་གང་ཡག་ཡང་གནང་འདུག དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་བེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་འདྱི་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་འདུག་ཅེས། འདྱི་
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སོ་སོས་ཡོངས་རོགས་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་དང་འདྱི་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ (Latin America) དོན་གཅོད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་འགུལ་གང་ཞྱིག་སེལ་རུང་། རྩ་བའྱི་
ད་ལྟ་ལས་འཆར་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་གསུངས་འདུག་སེ། ཡྱིན་ན་ཡང། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ལས་འགུལ་གང་ཞྱིག་སེལ་བ་
ཡྱིན་ནའང་། དེ་དག་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཡོང་མཁན་གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་ཁང་རེད། དེ་དག་བེད་སོད་ཐུན་མོང་ལ་བཏང་ནས་མཉམ་

རུབ་བས་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་འདུག དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པ་ང་ཚོ་སྔོན་རྩྱིས་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་

ཐོག་ལ་བོད་མྱི་འདུས་སོད་ཡོད་མེད་ཀྱིས་ཏན་ཏན་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དཔེར་ན།
ཨ་རྱི་དང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དེ་དག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྱིགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་ཡོང་སྐབས་ཁོ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་དང་འདྱི་གཉྱིས་ལ་བོད་མྱི་འདུས་སོད་དེ་ཙམ་མེད་སབས། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་
གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དེར་བརྟེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མ་འོངས་པ་ལ་བསམ་བོ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་སྐད་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕབ་བསྒྱུར་

རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་གང་དང་གང་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་ཟེར་སྐབས། དེ་ང་རང་ཚོའྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང། ནོར་བུ་
གྱིང་ཁ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་དེ་དག་འབོད་གནང་སོང། སོ་སོ་འདར་ཆ་མཚོན་ན། སྔ་རེས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་

ཞུས་མོང། ལས་བསོམས་ནང་ལའང་བྱིས་མོང། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཁྱོག་བཤད་བས་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཡང་འདྱི་ནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་གྱིས། ཆུ་ལོག་ནང་བཞྱིན་ཐེབས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་ངའྱི་

སྐད་ཆ་མྱིན། (Madras) གཙུག་ལག་མཐོ་སོབ་ཏུ་བཅར་བའྱི་སྐབས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་
འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཡོད་རེད། འདྱི་དང་ལྷན་དུ་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་དང་བདེན་གྱི་ཡྱིག་

ཆ་དེ་འདྱི་དང་ཚད་མཉམ་པ་ཞྱིག་མེད་ན། ཞྱིབ་འཇུག་པ་ཚོའྱི་སེམས་ནང་ལ་འཁྱོག་བཤད་བས་པའྱི་གཏམ་དེ་དང་པོ་ཡྱིན་པར་
ངོས་འཛིན་བས་ཏེ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་སོབ་ཁག་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བསྱི་གནས་
ཁང་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ཞེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་

ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁྱོན་ཡོངས་རེད།
ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གང་དུ་མང་བ་ཡོད་སར་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཁྱབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་འོངས་པ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་

སྱིད། གཅྱིག་བས་ན་ལས་བསོམས་ནང་ཆ་ཚང་བྱིས་མ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

(England) ལ་ཡོད་པའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ (Tibet Society) འདྱི་ (England) ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག ་ལ་

ལས་འགུལ་བེད་མཁན་རྱིང་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཆ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་

གོ་སྱིག་གནང་སེ་ས་གནས་དེ་ལ་ཕེབས་ཤྱིང། ལས་དོན་བསྒྲུབས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེའྱི་ཡྱི་གེ་གཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་
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པའྱི་བཀའ་དྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་རུང་སར་གསོའ ་ི ཐོག་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་མུ་མཐུད་དེ་སར་གསོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་

དག་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ། (England) ལ་གཙོ་བོ་ (Tibet Society) སྱིག་འཛུགས་དེ་ག་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་དེ་དག་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་

རྒྱལ་ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཕེབས་ནས་བཞུགས་ཡོད་རེད། ཁག་ཅྱིག་ལ་ལམ་འགོ་བརྒྱུགས་ཏེ་ཡྱིག་ཆ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ཁག་ཅྱིག་དཀའ་ངལ་འོག་ལ་ཚུད་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་
ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལའང་མྱི་མང་གྱིས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོའ ་ི ངང་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡུད་ཙམ་ཡུད་ཙམ་རྱིང་ལ་

མཇལ་བའྱི་སྐབས་དེར་གང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་མ་
འོངས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྔར་ལྷག་ཚང་མའྱི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གནང་སེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་སད་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི། ཤོག་གངས་ ༡ པོ་དེ་ནས་ཡྱིན། རྒྱ་སྐད་ཚན་པ། རྒྱ་སྐད་ཚན་པ་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་སད་

དུ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མང་དག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་རེད། ངའྱི་དན་ཚོད་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོའྱི་གཞུང་ཞབས་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད་སོང་མཁན་གཉྱིས་ལ་ས་མྱིག་ཕུལ་ནས་ཆེད་མངགས་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་སོང་བརྡར་དེ་འད་ཞྱིག་

བཏང་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དེ་དག་འཁོར་ཏེ་འདྱིར་རྒྱ་སྐད་ཚན་པར་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་འདུག གནས་སངས་འདྱི་གང་འད་
ཞྱིག་རེད་དམ། ལས་བེད་ཁོ་རང་གཉྱིས་དང་པོ་འཛུལ་ཞུགས་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་སོ་སོའ ་ི ཆོད་སེམས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་

འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་སྤུངས་ཀྱི་ཡྱིན་བསམ་ནས་ཏན་ཏན་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སབས་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་
སོབ་སོང་འདྱི་མ་འགྱིགས་པ་རེད་དམ། ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་གང་མ་འགྱིགས་པ་རེད་དམ། དེ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་སྐད་ཚན་པ་མེད་པ་འད།
ཁོང་གཉྱིས་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་རེད་དམ། ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།

དུས་ཚོད་ཀང་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན། གཙོ་བོ་འདྱི་དེ་སྔ་ཡང་ཞུས་ཡོད། གང་ཟག་དབང་སྒྱུར་མེད་པར་ཁྱིམས་

ཀྱི་དབང་སྒྱུར་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་

ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ། ལམ་ལུགས་ཡྱིན་ཤག་མ་ཡྱིན་པར་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་པ་འདྱི་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་
བང་དོར་དང་ཐོབ ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞེས་ཡོད་རེད། བང་དོར་འདྱི་ལ་སྲུང་བ་ལྟ་བུའྱི་སང་བརྩོན་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིར་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་མཚམས་པའྱི་རྟགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བརྒྱབས་ཡོད་དེ་འདྱི་མར་ཞུ་གྱིན་བསད་

པ་ཡྱིན་ན། སྒེར་གྱི་ན་ཚ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག དེར་བརྟེན། ངས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ངས་འབོད་སྐུལ་གསོལ་
འདེབས་གཅྱིག་གང་ཡོད་ཞུས་ན། གཟའ་སེན་པ་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ལས་བེད་ཚོ་ལྷན་འཛོམས་གནང་། ལེགས་ཆ་སེལ་
རེས་དང་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་གང་ཡྱིན་རུང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་མཚམས་རེར་ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་
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འདྱི་ལ་བགོ་གེང་གནང་སེ། སུས་འདྱི་དང་བརྒལ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ལེགས་བཅོས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
ངེས་པར་དུ་བཞེས་རོགས་གནང་། ང་རང་ཚོ་ཁ་ནས་ལབ་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱི་དང་བརྒལ་བ་ཡོང་དུས་གཅྱིག་ལབ་པ་ཡྱིན་

ནའང། གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་སང་ཟུག་གང་ཟག་གཉྱིས་ལ་སང་ཟུག མྱིང་འདོན་བ་རྒྱུ་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་མ་ཡྱིན་པར་ངས་འདྱི་གང་
ཡང་སོན་གྱི་མྱིན། བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི འྱི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་ཚོས་ཀང་འདྱི་ངེས་པར་དུ་གནང་

རོགས་གནང། འདྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཡང་གནང་རོགས་གནང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་བརྒལ་གྱི་འདུག གང་ཞྱིག་ལེགས་བཅོས་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་སོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ཚོད་ ༧ པ་བར་དུ་ཕར་འགང་གནང་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
ས་བརན་སེ་ཚན་གྱིས ་ (CD) སྱིག ་སངས་གཅྱིག ་རེད། ཕོག ས་གཅྱིག ་ནས་ལས་དོན་དང་པོ་འཕོད་བསེན ་ཏོག ་ཙམ་འགོ་
འཛུགས་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱིས ་འཐུས་གཅྱིག ་ནས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས ་
བཀའ་གནང་སོང། དེ་ག་རང་རེད། དེ་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག ་ནས་ཡར་རྒྱས་རྱིམ ་པའྱི་ངང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལའང་བསྙབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཕྲུལ་ཆས་
དང་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་འདང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དབྱིན་ཇྱི། བོད་ཡྱིག རྒྱ་ཡྱིག་ཡོད་པ་དང་བརན་འཕྱིན་
ཁང་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསྙབ་རྒྱུའྱི་བཀའ་བསྡུར་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཕོགས་གཅྱིག་
ནས་འགོ་གོན་ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བེད་དང་བེད་མུས་ཡྱིན།

བོད་ ༢༠༢༠ སྐོར་ནས་ཟེར་སོང། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ནས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེལ་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། ད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་བརོད་གཞྱི་

བཞྱི་ཡོད་རེད། བརོད་གཞྱི་དང་པོ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་ལ་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་ ༡༩ པ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་འཁྱིད་སུ་ཞྱིག་འཕོ་འགྱུར་འགོ་ཡྱི་རེད། འདྱིའྱི་ནང་སུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
རེད། བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་གང་འཛིན་གྱི་རེད། རྒྱ་གར་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུང་གང་འཛིན་གྱི་རེད། འདྱི་ལ་བོད་པའྱི་གནས་སངས་གང་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད།

གཉྱིས་པ་འདྱི་རྒྱ་གར་དང་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། བོད་དོན་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་

རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཐུབ་པ། གང་བེད་རྒྱུ་ཡོད་རེད། གསུམ་པ་འདྱི་རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཡོངས་དང་དམྱིགས་བསལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ (Information age) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་གང་བེད་རྒྱུ་ཡོད་རེད། བརོད་
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གཞྱི་གསུམ་པ་འདྱི་རེད། བཞྱི་པ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལྔའྱི་འཆར་གཞྱི འྱི་ཐོག་ལྔ་བཅུ་གང་བེད་དགོས་རེད། དམྱིགས་
བསལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་བེད་དགོས་རེད། ཅེས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ནས་རྒྱ་
གར་དང་ཨེ་ཤྱི་ཡ་ནང་ལ་ནང་ཆོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ལ་གཟྱིགས་ཕོགས་གང་འད་ཡོད་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་གང་

འད་ཡོད་རེད། འདྱི་བརྒྱུད་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་འཚོལ་ཐུབ་པ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ངས་གོང་དུ་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་
གཞྱི་བཞྱི་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་
ཡོད་རེད། འཛམ་གྱིང་ཁག་ནང་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་དམྱིགས་ཏེ་

འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་རང་

ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ལ་དང་པོ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང། ཤེས་ཡོན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
གནང་སེ། ཁེ་ལས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་འཐོབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གཉྱིས ་པ་འདྱི་སོ་སོའ ་ི གཞུང་ནང་ལ་

འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ། དཔེར་ན། འཇྱིའུ་མྱི་འབོར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ (Israel) ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་

རེད། ལོ་རེར་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་གསུམ་ཙམ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། (Israel) མྱི་རྱིགས་ས་ཡ་དྲུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་
(Israel) མྱི་རེ་རེ་ལ་ཨ་སྒོར་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་རག་གྱི་ཡོད་རེད། དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང། (Israel) ཁོ་རང་ཡར་ཐོན་ཅན་

གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རེད། དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་ཕྱུག་པོ་རེད་དེ། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ལོ་རེར་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་གསུམ་གནང་དགོས་

དོན་ (Israeli) ཟེར་ནའང་འད། (Jewish) མྱི་རྱིགས་ཨ་རྱི་གཞུང་ནང་དཔལ་འབོར་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ཞྱིང་འགན་འཁྱེར་

ཐུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ནུས་པ་འདྱི་སོ་སོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྤུངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་བོད་པའྱི་
གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཁེ་ལས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྱིད་གཞུང་།
དེ་ནང་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་སྱིད་གཞུང་ཁག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་ཤཤྱིང་། ཕག་ལས་གནང་སེ། གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་

གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། དེ་དག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་བས་རབ་བྱུང་ན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཤྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདག་

གཉེར་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་མྱི་ཐོག་གསུམ་པ། བཞྱི་པ་བས་ནས་མཐུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད། ངེས་
པར་དུ་ཕེབས་རོགས་གནང་། གཟྱིགས་རོགས་གནང་། འདྱིའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་

ཕུལ་བ་འདྱི་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་བརླག་པ། ཆོས་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་སང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུས་ནས་འགོ་མུས་ཡྱིན། འདྱི་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༡༨ དང་མཇལ་འཕད་གནང་

འདུག འདྱི་ཨ་རྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་འདྱིར་བཙལ་ཏེ་གཅྱིག་རེད་མཁན་འད་ཞྱིག་བས་སོང།

མྱིང་ཐོ་ ༡༨ དེ་གོ་བུར་དུ་བལྟས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ ༢ རང་འཇགས་ཐེངས་གཉྱིས་འཁོད་འདུག དེར་བརྟེན། མྱི་ ༡༦ རེད་འདུག
༡༦ ནས་ཕལ་ཆེར་ ༡༢་་་༡༣ དེ་སྔོན་མ་མཇལ་མོང་བ་རང་རེད་འདུག གསར་པ་འད་གང་ཡང་མ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དེ་དག་རྱིང་པ་ཡྱིན་སབས། དེ་སྔ་ནས་མཇལ་ཟྱིན་པ་
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རེད་འདུག དོན་གཅོད་རང་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་བ་རེད་དམ། བོད་དོན་ལས་ཁུངས་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་པ་རེད་དམ། ཞེས་
བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་ལས་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་དེ་མཇལ་བའྱི་བཟོ་ འད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་
ཡང་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཉེ་ཆར་སྱིད་སྐྱོང་

ཨ་རྱིར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ནམ་རྒྱུན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གསར་པ་འད་མཇལ་འཕད་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དོན་གཅོད་ལ་དེ་
འད་ཞྱིག་བང་སྱིག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེ ད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་དེར་སྙན་ཞུ་དང་ཕག་བྱིས་དེ་ཚོ་ཕུལ་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དམྱིགས་བསལ་གོས་ཚོགས་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་བས་ནས་སྱིད་སྐྱོང་དང་ཐུག་འཕད་བེད་རྒྱུའྱི་འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་མ་

སོང། མཐུད་ཐུབ་པ་དེ་དག་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༨ ཕེབས་མཁན་རྣམས་རེད་འདུག སྐབས་དེར་སྱིད་སྐྱོང་ཕ་གྱིར་བཅར་

བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ (Senator) གཉྱིས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ་འདྱི་ང་ཚོ་བང་ཨ་རྱིའྱི་བཀུར་འོས་སྱི ་
འཐུས་པདྨ་ལགས་ནས་ངོ་སྤྲོད་བས་ཏེ་ (Utta) མངའ་སེའྱི་ (Senator) གཉྱིས། དེ་སྔ་ནས་རྒྱུས་ཡོད་པ་ (Senater) ཁོ་
རང་གྱི་མཚན་བརེད་འདུག འདྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་པར་རྱིས་ཐོན་ཡོད་རེད། འདྱི་མཇལ་འཕད་དེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་

དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྐལ་རྡོར་ལགས་ལ་མངགས་ཏེ། ཁོ་རང་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཁོ་རང་
ཡང་སྱིད་འཛིན་ (Trump) དང་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐག་ཉེ་ པོ་རེད། ང་ཚོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་བས་པ་རེད་མ་གཏོགས།

སྐབས་དེར་ཨ་རྱིའྱི་དོན་ཁང་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང། ད་ལྟ་ ༡༦ ཡོད་བཞྱིན་པ་
དེ་དག་ལས་གང་འད་བས་ནས་ངོ་སྤྲོད་བས་པ་རེད། དེ་དག་ངས་ཞྱིབ་ཕ་ཞུས་ཏེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཅོག་ཐོག་ཕུལ་ཆོག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་དང་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐོར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ཏན་ཏན་རང་བོད་པ་

ཉུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཡང་རང་

བཞྱིན་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། མང་བ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མེད་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་
བརྒྱད་ཅུ་འདྱི་ཆ་ཚང་འགོ་གོན་འདྱི་རང་བཏང་ནས་འགོ་མུས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་འགོ་མོང་མེད་དེ་ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་

ཀར་ཉེ་ཆར་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། (Mexico) ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་འབད་བརྩོན་གང་ཡག་ཡག་གནང་གྱི་འདུག ཕ་
གྱི་ལ་ (Mexico) བོད་ཁང་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་འགན་འཛིན་ནས་ཀང་ཕག་རོགས་གང་ཡག་གནང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་

གྱི་མྱིང་ཞྱིག་འབོད་པ་ཡྱིན་ན་ (Tonny) གནད་འགག་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
དད་བཀུར་བརྩྱི་བཀུར་ཡོད་མཁན། བོད་པ་ལས་ལྷག་པ་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནའང་ཆོག གཅྱིག་རྒྱུགས་བཞག་གྱི་
འདུག གཅྱིག་འབེལ་བ་བས་བཞག་གྱི་འདུག ཨུ་ཚུགས་གཅྱིག་རྒྱག་བཞག་དུས་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་རང་ཁྱབ་བསགས་

དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཡྱིན ་ནའང་ཁོ་རང་གྱིས ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ (Mexico) གོས ་ཚོག ས་འཐུས་མྱི་
གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་ག་རེ་བེད་དགོས་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དེ་ཚོས་བ་རྒྱུ་གང་ཡོད་རེད་ཅེས ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་

སྐབས། ཁྱེད་རང་ཚོས་གཞུང་ནང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་བ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་བེད་རུང་མ་བེད་རུང་ལོ་བཞྱི་ལྔ་ལས་
བསད་ཀྱི་མ་རེད། ང་མ་ཤྱི་བར་དུ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་རེད་ཅེས། ངའྱི་བསམ་པར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡག་
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པོ་འད་བཤད་སོང་བསམས་སོང། ཁོ་རང་གྱིས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བཀའ་བཀོན་གནང་མཁན་འད་ཞྱིག་བས་སོང། ཁོ་
རང་གཞྱི་རྩའྱི་སོབ་སོང་དང་ནང་ཆོས། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་གྱི་མཐོ་བོ་རེད། ཁོ་རང་གྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དེ་
ཞུས་ན་བསམས་སོང།

སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེ་དག་བགོ་འགེམས་བ་རྒྱུ་དེ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་དེ་

འད་ལ་བེད་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན། སྙན་ཐོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་རེད་འདུག་ཅེས། མཐོང་མྱི་སྤྲོད་མཁན་
ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ཏན་ཏན་རང་རེད། སེམས་འཚབ་འདྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བརན་ཐོག་བཏོན་

པའྱི་ནང་ནས་ཉེ་ཆར་བོད་རང་བཙན་གྱི་ལུང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་རེད་ཅེས་བརན་ཐོག་
བཏོན་པ་དང་ (Cultural Genocide) གྱི་བརན་ཐོག་བཏོན། དེ་དག་ཡོངས་རོགས་གཞྱི་རྩའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར ་བེད ་ཀྱི་ཡོད ་རེད ་དེ། རྒྱལ་སྱིའ ྱི་གནས་ཚད་ལྡན་པ་ཡོང ་སད་དུ་འདྱི་ནས་སྱིད ་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ ་ཁང་དང་དྱིལ ་

བསགས་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་ནས་གོ་སྱིག་གནང་བ་མ་རེད། འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་དབང་ཁག ཁྱིམས་ཐོག ་ནས་མཁས་
དབང་ཁག གནད་དོན་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་མཁས་དབང་ཁག་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་དགོངས་

ཚུལ་གང་ཡོད་པ་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཐོག་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆོག་
ཤེས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་གནས་ཚད་དང་ང་ཚོ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོ་བོ་ཡོད་པ་

འདྱི་ཐག་ཆོད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་སབས། མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་

རྒྱུ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན། རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཁག་རེད། དེ་དག་ལ་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། (England) ལ་
ཡོད་པའྱི་ (Tibet society) སྐོར་ནས་གསུང་གནང་སོང། འདྱིའྱི་སྐོར་ནས་ངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ཉེ་ཆར་ཁོ་རང་ཚོ་དཀའ་

ངལ་ཏོག་ཙམ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་བེད་དགོས་པ་དེ་བས་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ཞུ་མ་དགོས་པར་ཁོ་རང་ཚོ་
ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་རང་གསུང་གྱི་རེད། ལར་ནས་ (Rickey) དང་ (Norman) ཁོ་རང་གཉྱིས་པོ་ལྔ་དང་ལྔ་

བཅུའྱི་ཚོག ས་འདུ་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་
མཁན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ལོ་གཉྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་སོབ་སོང་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚུར་ལོག་པ་རེད། དྱིལ་བསགས་

ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་བ་རེད། གཅྱིག་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་རེད། གཅྱིག་ལྷན་ཁང་གཞན་པའྱི་ནང་ཕེབས་ཡོད་

རེད། གང་བས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁ་སང་སྔོན་མ་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་སྔོན་ལ་བགོ་གེང་གང་བྱུང་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པར་ལས་

བེད་གཏན་ནས་མྱི་འདུག ཅེས་དཀའ་ངལ་འཕད་སབས། ང་ཚོ་གང་བས་ན་ལེགས་སམ། ལས་བེད་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་བསབས་ན་
ཡག་པོ་འདུག་གམ་ཞེས་ཐེའྱི་ཝན་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་འབད་བརྩོན་བས་ཤྱིང་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། སབས་ལེགས་པ་

ཟེར་རུང་མྱི་ལེགས་པ་ཟེར་རུང་། ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་ཁྱབ་བསགས་བས་ཏེ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པར་ལས་བེད་བཞྱི་སྔོན་མ་ཡོད་བཞྱིན་པ་
གཅྱིག་ཁྱོན་ལྔ་དེ་དག་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་དང་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་སང་བའྱི་གནས་ཚད་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་
པའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་གནས་ཚད་དེ་མཐོ་བ་ཡྱིན་སབས། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ལ་ས་དམྱིགས་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཉར་བཞག་པ་ཞྱིག་
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རེད། གང་ཟག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཡོད། མ་གཞྱི་ད་ལྟ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༡༣་་་
༡༤་་་༡༥ ལ་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

ཁག་རེ་རེ་ནས་བཅུ་རེ་བཅུ་རེ་ཤོག་ཅེས་ཟབ་སོང་གཅྱིག་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་

རེད་དམ་ཟེར་ན། ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་དང་བེད་མུས་ཡྱིན། དེར་བརྟེན།
སབས་མ་ལེགས་པ་ཟེར་ནའང་འད། སབས་ལེགས་པ་ཟེར་ནའང་འད། སྔོན་མ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ལ་ལས་བེད་མྱི་འདུག་ཅེས ་

བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐབས་ལམ་དེ་དག་བཙལ་བ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་བཞྱི་ཡོད་
སབས། དེ་དག་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སྤུས་ཚད་བསྡུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ཟག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ལ་བརྟེན། གནས་སངས་དེ་འད་
ཆགས་ཡོད་རེད། ལར་ནས་མ་འོངས་པ་ན་རྒྱ་སྐད་སོང་བར་གཏོང་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་ན། དམའ་རྱིམ ་གྱི་གནས་ཚད་ཡོད་པ་

གཅྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཡར་རྒྱས་འདྱི་ཚད་མཐོ་བ་འགོ་ས་རེད། དམའ་རྱིམ་རྩ་བ་ནས་མེད་མཁན་གཅྱིག་གཏང་བ་ཡྱིན་

ན་ཁོ་རང་ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་ཤེས་ཙམ་ཞྱིག་དང་ཡང་རྱིག་པ་ཧ་ཅང་གྱི་རྣོ་པོ་ཡོད་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་འདའྱི་
མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཆགས་སབས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དང་འབེལ་

བའྱི་ཐོག ་ནས་ xizang-zhiye ཁོ་རང་ཚོ་ (Twitter Account) ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Twitter) བརྒྱུད་ནས་ ༡༤༠༠༠༠
(Twitter Account) ཁོ་རང་ཚོས ་བཀྲམ་ཡོང ་སྐབས། ཀོག ་མཁན་འདུག དེར ་བརྟེན ་རྒྱ་ཡྱིག ་ཚན་པའྱི་ཐོག ་ནས་
(Twitter Account) འདྱི་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གང་ཟག་གྱི་དབང་སྒྱུར་མེད་པ་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི ན། བང་དོར་སྱིག་

གཞྱི་འདྱི་མཁྱེན་པ་བཟོ་དགོས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ནང་བཞྱིན་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཕེབས་རོགས་གྱིས། ང་ཚོ་ལས་བེད་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ལས་བེད་གནས་རྱིམ་འོག་མ་དེ་དག་རེད།
ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞན་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡོངས་རོགས་ཕལ་ཆེར་ཉྱི་མ་ཕེད་

ཀ་ཡྱིན་པ་འད། དེ་འད་ཞྱིག་ཟབ་སོང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ང་ཚོས་ཞུས་ཏེ་ལས་བེད་ལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་གོ་རྟོགས་འཕེལ་བ་ལ་
ང་ཚོས་དེ་སྔ་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་ལ་ད་ལྟའང་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

མཐའ་མ་དེར་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བེད་རྒྱུ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་

ལན་སབས་མྱི་བདེ་བ་འད་བྱུང་སོང་། འདྱི་ལ་ཡང་ལས་བེད་ཀྱི་འཐུས་ཤོར་དང་ལས་བེད་ཀྱི ་གནས་ཚད་མ་འདང་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ི ངང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་དུས་འཕད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་འདྱི་
ཚུར་སོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱིའྱི་ཏར་སྐུད་ཆ་ཚང་ཁ་སང་སྔོན་མ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁང་པ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་བ་རེད།

སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁང་པ་གཏོར་སྐབས་ཏར་སྐུད་དེ་དག་ཚང་མ་བཅད་པ་རེད། (Fiber Obtic) ཏར་སྐུད་ཚང་མ་
བཅད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན་སོས་ཡོད་ཙང་། ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་ཏར་སྐུད་དང་གོག་དང་ཚང་མ་འཐེན་ཐུབ་ཡོད་མ་

རེད། དེར་བརྟེན། ད་ལན་ང་ཚོས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བེད་རྒྱུ་འདྱི་ཏར་སྐུད་དཀྱུས་མ་མཐུད་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནའང་འད། དེ་
འདའྱི་ཐོག་ནས་བས་ཏེ་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་ཅྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག གཉྱིས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ནས་གསུང་མདོག་ཁ་པོ་
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རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཞུས་ན་མཚམས་པོ་ཡོད་ན། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་བཀའ་མོལ་གནང་
ཟྱིན་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་ཞལ་ལག་དང་མང་པོ་ཞྱིག་མཆོད་པར་བརྟེན། ཙི་ཙི་མང་པོ་ཡོད་ནས་ཏར་སྐུད་མང་

པོ་ཞྱིག་བཅད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེ་བརྟེན། ང་ཚོ་འདྱིར་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་སོང་པ་བཞག་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིར་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་

ཞྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུ་མེད་པ་དགོང་མོར་ཕེབས་ཏེ་ཏར་སྐུད་ཟ་མཁན་དེ་འད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་རེན་པས་ཕ་གྱིའྱི་ང་ཚོའྱི་
དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་གཉྱིས ་ཆེད་མངགས། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་བདུན་ཕག་གཅྱིག ་ནང་ལ་ག་སྱིག་བས་ན་

འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ད་ལན་བདུན་ཕག་གཉྱིས་ཕེབས་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་བས། ཏར་སྐུད་སར་ནུས་ཡོངས་རོགས་སར་
གྱི་ཡོད་རེད། གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཏར་སྐུད་ཚང་མ་གང་སར་སྦས་བཞག་ཡོད་སབས། ཏར་སྐུད་

མ་སྙོབ་ས་ལ་ཟ་མཁན་གྱིས་བཟས་ཟྱིན་སབས། མཐུད་རྒྱུ་འདྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བས་པའྱི་རེན་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དེ་འད་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན། དེ་ནང་བཞྱིན་འཕྲུལ་ཆས་འདྱིའྱི་རེན་པས་རེད་འདུག་ཅེས་ངས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་

ཡྱིན། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རེས་སུ་ཁང་པ་དང་ཀམ་ཏར་ཡོངས་རོགས་སོས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ (Fiber Obtic) ཡོད་པ་དང་འདྱི་མ་
བོས་མགོན་པོ་ཚོས་ཏར་སྐུད་མ་བཟས་པ་དང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དོ་དམ་པོ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཐད་ཀར་རྒྱང་

སྱིང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་རེད། གཞྱི་རྩ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལས་བེད་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་

འབད་བརྩོན་གནང་སེ། ཡག་ཐག་གཅོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། བསྔགས་བརོད་
གནང་བ་དེར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་ལན་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་མས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ། ཏན་ཏན་རང་དྱིལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ཐོག་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་དུང་ཡང་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དེ་
དག་གྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་དེ་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འདྱི་ཡན་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཅ་པ། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་

བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་
བཞེས་མཁན་རྣམ་པ་ཕག་བརང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་

འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་མེད་ཀང་། ཉེ་ཆར་ས་གནས་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱགས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
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ནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། དང་པོ་དེར་སྦྱིར་ས་ཁུལ་གྱི་སན་ཁང་དེས་སྱིར་སྦྱིར་ཅོན་ཏ་རའྱི་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་

ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཚོ་ལའང་ཕན་ཐོགས་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་པ་འད། བས་ཙང་དེ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་
ཧ་ཅང་གྱིས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དོ་སྣང་བྱུང་སོང། དེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚོགས་པ་འགས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ནས་ལས་
གཞྱི་གསར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ངས་སྱིར་བཏང་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་ཀང། དེར་ནན་ཏན་
གྱིས་ཞུས་ན་བསམས་སོང། གནད་འགག་ཞེ་དགས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག སྱིར་ཏང་དེང་སང་ཨར་པོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐད་དངུལ་
རག་ཁག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་གསལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོར་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག
ཁོ་རང་ཚོས་ད་ལྟ་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་སན་ཁང་དེར་འགན་འཛིན་ཞྱིག་དགོས་འདུག་

གསུང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་འགན་འཛིན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོས་དཔལ་འབོར་གཏོང་བཞྱིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཧང་
སང་བའྱི་གལ་གནད་ཅྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག མ་གཞྱི་སན་པ་དེས་སན་པ་དང་འགན་འཛིན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
དགོས་ན་ཧང་སང་བའྱི་ལས་ཀ་ཁག་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སན་པས་ནད་པར་བརྟག་དཔད་བ་རྒྱུ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་
འགན་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་

སེལ་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡང་དེ་འདྱིར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ་ན། གང་ལྟར་བུད་མེད་ལས་

བེད་པ་ཚོ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་གུང་གསེང་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བསགས་
མང་པོ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་གོ་ཐོས་གཞྱིར་བཟུང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་སན་

ཞབས་པ་དང་སན་པ་བུད་མེད་ཡྱིན་པ་དེ་ཚོར་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་གུང་གསེང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་
ན་ཞེས་འདྱི་རྒྱུ་དང། དེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོར་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་གུང་གསེང་མ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ཕོགས་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སན་ཞུ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱི ག་འདུག དེ་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་གང་ཟག་

གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུག ཁོང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་དང་སྦུན་ཏར། མྱི་ལྱི་བཅོ་ལྔ་དང་པ་ཏྱིལ་ཀུལ་བཅས་ས་ཁུལ་ཚང་

མར་ལྟོ་ཕད་ནང་ལ་སན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་སྐོར ་བ་བརྒྱབས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག དེ་གང་འད་ཡྱིན་ན་སྱིར ་བཏང་ས་
གནས་ཁ་འཐོར་དེ་ཚོར་ཁག་པོ་ཡོད་རེད་ཀང་དེ་ཇྱི་ལྟར་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་

གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་ན་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་བཞྱིན་ཅོན་ཏ་
རའྱི་ས་ཁུལ་ལའང་དཀའ་ངལ་དེ་རང་འཕད་བསད་འདུག དེ་ལའང་སྱིར་བཏང་སན་བཅོས་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འདུག་ཀང་དེར་
རྒྱུན་ལྡན་ནས་སན་ཞབས་པ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། དེ་ཡང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐེངས་གསུམ་ཞྱིག་ལ་གཏོང་

གནང་གྱི་མྱི་འདུག ངས་སེམས་ཁལ་བེད་ས་གཅྱིག་ག་རེ་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན་ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་
ཞྱིག་ཁེལ་བསད་ཡོད་རེད། བས་ཙང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ནང་ལ་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཁོ་རང་ཚོར་ཧོབ་དེ་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་
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རེན་དགོས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་སྐབས་ལ་སྦྱིར་བར་དུ་ཐག་རྱིང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཕེབས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་ལས་ཤྱིག་

འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ནམ་རྒྱུན་ནས་དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཁོ་རང་ཚོར་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོ་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་
གང་ཟག་ཁོ་རང་ཚོས་བསྐྱོན་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ན་སན་སྤྲད་རྒྱུ་དང་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཉམས་མོང་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད།

བས་ཙང་དེ་འདའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་དེ་ཚོ་གནང་ཡོང་དུས་སྱིར་བཏང་ཁོ་རང་ངོས་ནས་སེམས་ཤུགས་བས་ནས་དེ་
འད་བེད་ཀྱི་འདུག་ཀང། ལག་རྩལ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག ་གྱིས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས། དེ་བརྟན་པོ་ཇྱི་ཙམ་
ཡོད་ན། ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཅོན་ཏ་རའྱི་ས་ཁུལ་ལ་སན་ཞབས་པ་ཞྱིག་གཏན་འཇགས་ཐོག་ནས་བཏང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་དགུང་ལོ་བགེས་པ་དང་རྒས་གསོ་ཁང་ཁོ་རང་ཚོ་གཅྱིག་པོར་མྱིན་པར་ཅོན་ཏ་རའྱི་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ཡང་ཕན་

ཐོགས་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་ས་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་
ཚོའྱི་སན་བཅོས་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཅ་ལག་མང་པོ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་རེད། སན་མང་པོ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་རེད།

བས་ཙང་སན་དེ་ཚོ་ཡང་འཕོ་བརླག་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་
བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་མང་པོ་བཀག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དྱི་བ་གཉྱིས་མགོགས་པོ་འདྱི་ཆོག་པར་
གྱིས། དང་པོ་དེ་ས་གནས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྗོངས་ལ་གད་སྙྱིགས་གཡུག་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསད་འདུག

དེར་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕེབས་སྐབས། ཁོང་ཚོར་ལམ་སོན་གང་གནང་ཡོད་དམ། དེའྱི་གནས་
སངས་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར། མན་ཌྱི་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སོན་ཌ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་། དེ་ལ་ད་ལྟ་བགེས་

སོང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སན་ཞབས་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རེད་

འདུག ཁོ་རང་ཚོས་རེ་སྐུལ་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ཅེ་ན། ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བས་ནས། མཚོ་པདྨ་ལ་
སན་ཞབས་པ་ཞྱིག་འདུག ཁོ་རང་ཟླ་བ་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚམས་ལ་སྐོར་བ་ཞྱིག་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚར་གཅྱིག་

གཉྱིས་ལས་སྐོར་བ་རྒྱག་མ་ཐུབ་དུས་པོན་ཌ་བཀྲྱིས་གྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་ཀྱིས་འཕད་བསད་འདུག དེའྱི་སྐོར་དེ་ཞྱིབ་
ཕ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀོད་བཞག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་
གནང་དགོས་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཚར་བའྱི་སྱི་འཐུས་དགུ་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ཆ་དུས་ཚོད་ཕྱི་པོ་ཆགས་ཚར་དུས། ངས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཡོད་ཚད་བསྡུས་ནས་གང་ལྟར་མྱི་ཞུ་ཐབས་མེད་ཀྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ང་རང་ཚོའྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ནས་སམ་ན་ཚའྱི་ཐོག་

ནས་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཅེས་དྱི་བ་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། དེ་ལ་ལན་ཁ་ཐུག་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་

ཅེས་པ་དེའྱི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོགཤ གང་ལྟར་ལས་བེད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ང་
རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ ་ནང་གྱི་བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་དོ་ ཅོག་ལ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་བལྟས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་
འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་དེ་དག་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ཡག་པོ་ཞེ་དག་ཡོང་རྒྱུ་དང་མྱིའྱི་བསམ་བོ་ལའང་ཁྱད་པར་ཞེ་དག་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དེ་སོས་རས་ངན་གོམ་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ཞེས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་འགོ་ཡྱི་

འདུག དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་མང་པོ་སྤྲད་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག ཟབ་སོང་དེ་ཚོ་མཚམས་མཚམས་ཕན་རྒྱའྱི་ཚབ་ལ་གནོད་རྒྱུ་
སེ། ཧ་མ་གོ་མཁན་ཚོ་ལ་སོ་རས་ངན་གོམས་གང་འད་བེད་དགོས་ཡོད་མེད་སོབ་ཀྱི་ཡོ ད་པའྱི་ཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་སྒྲུང་དེ་
འད་གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་འད་མ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་པ་ཞྱིག་
འདུག སྱིར་བཏང་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཀང་སོ་རས་ངན་གོམས་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་བས་

ནས་སན་བཅོས་བས་བསད་ན་མ་འོངས་པར་དེ་ཚོར་མྱིག་དཔེ་བལྟ་ནས་ང་སོ་རས་ལ་ངན་གོམས་བས་ནའང་གལ་མྱི་འདུག

བོད་གཞུང་གྱིས་ལྟ་འགོ་ཡྱི་འདུག ངན་གོམས་ཆགས་ནའང་སན་བཅོས་བེད་མཁན་ནྱི་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་དེ་འདའྱི་
དབང་གྱིས་མ་འོངས་པར་མང་དུ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་མཐོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་དེ་ཚོ་ལ་སན་སོར ་

སོགས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཚང་མ་ཕར་འཕུར་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་ད་ཞེ་དག་ལྷག་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་ཡང་། ད་དུང་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ཞྱིག་
འདུག དེ་ཡྱི་གངས་ཀ་དེ་ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡོད་རེད། མེད་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྒང་ལ་གནང་རོགས་གྱིས་
ཞེས་གཅྱིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཚན་པ་ཞེས་པ་ལས་ཆུ་ཡྱི་ལས་གཞྱི་ཞེས་པའྱི་ནང་ལ་

མང་པོ་ཞེ་དག་འདུག་ཀང་། ངས་གོས་ཚོགས་སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡོད། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་དགའ་ལྡན་
ཁང་དུ་ཆུ་ལ་སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཞེ་དག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆུ་ཡྱི་ཆུ་མཛོད་ཁང་པའྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་

པའྱི་ tanker ནང་ལ་གད་སྙྱིགས་ཀྱིས་ཁེངས་བསད་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་
ཡྱིན། འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་གྱིས་དེ་སྔོན་དེ་འད་མཐོང་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་བཅར་ནས་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང། དེ་ནས་ད་
ལྟའྱི་བར་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཟྱིན་ཚར་རེད། གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་གྱི་ཆུ་མཛོད་དེ་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ།
གལ་སྱིད་གཟྱིགས་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ན་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཞལ་ལག་དེ་འགོ་
ས་རེད་དམ་མ་རེད་སྒང་ནས་མར་ཞྱིག་གཟྱིགས་ན་མཁྱེན་ས་ཡོད་རེད། འཕོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་རེན་གྱིས་

ཡོང་བ་ཡྱིན ་ན་གཞུང་གྱི་འགོ་གོན ་ཇྱི་ཙམ་འགོ་ཡྱི་རེད ་དམ། གཞན་རྣམས་རྒྱུས་མེད། རྒྱུས་མེད ་པ་དེ་ཚོ་ཧ་ལམ་གཅྱིག ་

མཚུངས་ཡྱིན་གྱི་རེད་བམས་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་
མུ་མཐུད་དེ་ལྷག་བསད་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ནང་ལ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ ་ི གཡུ་ཐོག་

གཟེངས་རྟགས་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་བཞྱིན་ཞྱིང་གཤེགས་མཁས་དབང་ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕུལ་

ཡོད། ཅེས་གསུངས་འདུག གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞེས་མཁན་སུ་རེད། སུ་ཞྱིག་ལ་ཕུལ་ཡོད་རེད། ཁོང་ནྱི་བཞུགས་ཡོད་པ་མ་
རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༡༧ ནང་ལ། བདེ་ལེགས་སན་ཁང། ༣་༥། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་མཆོད་ཆབ་ནང་ནད་འབུ་ཡོད་

མེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག མཆོད་ཆབ་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དེ་ག་རེ་འད་ཞྱིག་ཟེར་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་འགེལ་
བཤད་གནང་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦྱིར་སན་ཁང་ལ་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང། འདྱི་དེ་སྔ་ནས་ཕ་གྱིའྱི་
སན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་

འབད་བརྩོན་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་བས་པ་རེད། འདྱི་བས་པའྱི་མཐའ་བསོམས་དེ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྦེལ་ཀོབ་ནས་ཡར་ལས་
བེད་གཅྱིག་གནས་སོས་འགོ་བའྱི་ཐོག་ནས་སན་ཁང་འགན་འཛིན་བསྐོ་གཞག་ཟྱིན་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
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དེ་ནས་འཕོད ་བསེན ་དང་བངས་ཚོག ས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོང ས་ནང་ལ་ལས་བེད ་བུད་མེད ་རྣམས་ལ་ (Maternity

leave) ཕྲུ་གུ་སྐྱེས ་པའྱི་གུང་གསེང་འདྱིའ ྱི་ཐད་ལ་དུས་ཡུན་གཅྱིག ་གསུངས་སོང་། འདྱིའ ྱི་ཐོག ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱིག ་གཞྱི་

བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་རང་ཚོ་གཞན་ལ་ཐོབ་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོ ས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བཀོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནང་བཞྱིན་གཞྱི་རྩའྱི་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་རེད། ཅོན་ཏཱ་ར་རེད། (Pondoh) རེད། དེ་དག་ལ་འཕོད་ལས་པ་དགོས་ཀྱི་

འདུག་ཅེས་གསུང་བཞྱིན་པ་འདྱི་ང་ཡྱིན་ནའང་དེ་ནས་ཕ་སྐོར་བ་རྒྱག་རྒྱུ་བྱུང་སོང། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་

བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་དེ་དུས་བསྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་བལྟས་པས་ན་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང། ཐོ་འགོད་དང་དེ་ཚོ་གཅྱིག་བལྟས་ཡོང་སྐབས། ཉྱིན་རེ་ནས་ཉྱིན་རེ་ལ་བསེན་གཏུགས་བེད་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཅྱིག་

བལྟས་སྐབས། ༦ ཙམ་སྐབས་རེད་མང་ལ་ ༨ ཙམ་མཚམས་རེར་ ༢ ཙམ་གནས་སངས་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་
བརྟེན ། དེ་སྔ་བཀའ་ཤ ག་གྱི་ཐོག ་ནས་རེད ། དེ་སྔ་འཕོད ་བསེན ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་རེད ། དེ་འད་བས་པའྱི་ཐོག ་ནས་

(Golden Hand shakes) ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་མོའ་ི ངང་ནས་ལས་བེད་ཟེར་ནའང་འད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་

ལས་བེད་ ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡར་མཁོ་སྒྲུབ་བས་པའྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ས་
གནས་ཁག་ ༦་་་༧ ཞྱིག་བསེས་བཞག་པ་དེ་འད་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་མཉམ་རུབ་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་བཟོས་པའྱི་གནས་སངས་དེ་

འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ད་ལྟ་གསུང་བཞྱིན་པ་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན། ས་ཁུལ་ཁག་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མང་པོ་

ཞྱིག་ལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་ས་དམྱིགས་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ས་དམྱིགས་ལྟོས་པའྱི་ལྟོས་སངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ལ་དེ་ནང་བཞྱིན་ལས་བེད་ཀྱི་ཕོགས་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་སབས། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་ཟེར་ནའང་འད། འདོད་པ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ལག་བསར་བེད་པ་ལ་ཏོག་ཙམ་
ཞྱིག་སྐུ་ངལ་ཟེར་ནའང་འད། བདེ་མྱི་བདེ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་ནང་བཞྱིན་ཅོན་ཏཱ་ར་ས་གནས་ལའང་དེ་དེ་བཞྱིན་རེད། རྩ་བའྱི་དེ་ལ་སྦྱིར་སན་ཁང་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་

ཉེ་འདབས་ཡྱིན་སབས། དེ་ནས་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་དགོས་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་དགོངས་པ་དེ་འད་བཞེས་མུས་རེད། ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་དང་ལྷན་དུ་ཅོན་ཏཱ་ར་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་སྐོར་ལའང་གསུངས་པ་རེད། རྒན་གསོ་ཁང་ལྟ་བུར་མཚོན་
ན་ནང་སྱིད་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ནང་སྱིད་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་

བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ཤྱིང། ཁུལ་དེ་ལ་འཕོད་ལས་པ་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སར་སངས་དེ་གང་འད་བས་ནས་སར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། འདྱི་དང་ལྷན་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་འཕོད་ལས་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་དེ་ནས་
སོབ ་སོང་བས་ཏེ་ (Nurse) ཐོན་པ། སན་ཞབས་ཐོན་པ་དེ་འད་ས་གནས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འདའྱི་ཐོག ་ནས་ང་ཚོ་ལ་
འབེལ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་བེད་རྒྱུ་དང་བརྒྱུད་རྱི མ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གཅྱིག་ཀང་
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ཡོང་ས་རེད་ཆེས་ང་ཚོས་ལམ་སོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ས་གནས་དེ་རང་ནས་སན་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་ཐོན་ཡོད་

པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་ཡྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་དང་ས་གནས་རང་ལ་བཞུགས་ཏེ། ཕག་ལས་གནང་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་དང་མོས་པ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཡང་དེ་ཙམ་མ་མཇལ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དེ་བཞྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རེད། སྐབས་དེར་ས་གནས་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང། ས་གནས་སུ་

བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་རྒྱུ་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྱི་ (Baijnath) གོང་སེ་དེ་ལ་ཕར་གད་སྙྱིགས་
གཡུག་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་ལྷག་དོན་དུ་ (Baijnath) གོང་སེ་རང་གྱི་གད་སྙྱིགས་འོར་འདེན་བེད་
མཁན་ཚུར་ཡོང་བ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེར་བརྟེན་ས་གནས་ནས་གོང་སེ་དང་དེའྱི་ནང་གྱི་ལས་བེད་ལ་བཀའ་
མོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་གད་སྙྱིག ས་གཡུག་ས་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་གད་སྙྱིགས་གཡུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་

ཅེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དེ་འད་གསུང་མཁན་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང། ས་གནས་ནས་སྐབས་དེ་དུས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མོ་ཊ་ཆུང་བ་གཅྱིག་ཐབས་ཤེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། མོ་ཊ་ཆུང་བ་ཟེར་
སྐབས་དཔེར་ན། (TATA Ace) ལྟ་བུའྱི་མོ་ཊ་ཆུང་བ་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་གསུང་གྱི་འདུག

དེར་བརྟེན། ཚུར་སེབས་ཏེ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་སེ་ཚན་རེད། དེའྱི་ནང་བཀོད་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ནང་བླུགས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་
པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ཡང་འཛུལ་ས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རག་མ་སོང་། དེར་བརྟེན། རོགས་ཚོགས་ཁག་རེད། སྒེར་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་

རེད། དེ་འད་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་བེད་མུས་ཡྱིན། ནམ་ཞྱིག་ཐོན་པ་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་མ་ཐག་རོགས་

སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་
བཀའ་བོན་མཆོག དབུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང།

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

འཕོས་ལས་རྱིམ་ལྷག་མ་དེ། སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

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

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨
དེ་རྱིང་ལས་ཉྱིན་དགུ་པ་དང་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་རྱིང་སྔ་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་
རྱིམ ་དང་པོ། མུ་མཐུད་ལས་བསོམ ས་སྙན་སོན ་དང་ཞྱིབ ་བཤེར ་ལས་དོན་གྱི་ཐོག ་ལ་འཕོད་བསེན ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ འཕོད་བསེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ། སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཕེབས་བསད་ཡོད།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག འཕོས་དེ་གསུངས་རོགས་གནང་།
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དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀྲ་ཤྱིས་ལྗོངས་དང་སོན་ཌོའ ་ི གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་བཀུར་འོས ་སྱི ་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་དང་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ ན་ཚ་
འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ག་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སྩལ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་
བབ་ནང་ལ་ནད་རྱིགས་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་གོ་ནད་ TB མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་རེད། ཕོ་བའྱི་སྐྲན་
ནད། ཁག་ཤཤེད། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་ནད་དང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཚོ་དང་འབེལ་བའྱི་ན་ཚ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག

དེ་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱི་ནང་ལ་མ་དང་བྱིས་པར་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་སོར་

སར་བསད་པ་དེ་དག་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ ་ཕེབས་སོང་། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་སྔ་རྩ་

འཛིན་ལམ་སོན་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་འགོ་འཛིན་དང་དེ་བཞྱིན་འཕོད་བསེན་དང་སན་ཁང་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་དེ་ལྟར་ཕག་
ཕེབས་ཞུ་པ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་རྱིང་དུས་ཚོད་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་གྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་འདྱི་ཀོག་ཐུབ་པར་ཡོང ་
གྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མཐུན་སོར་སྱི་ཡོངས་ལ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་ཕེབས་

ཡོད་རེད། སོང་ཙང། འཕོད་བསེན་སན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་བཞེས་ཐུབ་པར་གནང་དགོས་རེད། དེ་བཞྱིན་འཕོད་
བསེན་སན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་སོར་དེ་དག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སོ་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པའྱི་ནང་ལ། འགོ་གོན་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཞྱིག་བཏང་

ནས་དེ་ལ་མ་འོངས་པར་སོ་རས་ངན་གོམས་ལངས་ལ་ཤོར་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་

ཕེབས་བྱུང་། འགོ་གོན་ནང་དུ་བལྟས་ན་མང་པོ་འད་པོ་ཞྱིག ་རེད་དེ། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སོ་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་སྔོན་འགོག ་དང་
བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགོ་སོང་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཅོས་ཐབས་ཁང་ནང་བཏང་ཡོང་དུས་

དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་བརྒྱ་ཆར་ཕབ་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་རོགས་དངུལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་འབོར་མེད་པའྱི་
ཁྱྱིམ་ཚང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་འགོ་གོན་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་

ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སོ་སོའ ་ི མ་འོངས་པའྱི་མདུན་ལམ་རེད། སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ནང་སྱི་སྙོམ་གྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་
ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་སོང་བརྡར་རེད། དེ་བཞྱིན་སོ་སོའ ་ི འཚོ་བའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་སོར་བརྡར་

ཁག་འད་མྱིན་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་སོར་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དང་དེ་གཙོས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དང་། ལྷག་པར་
དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དེ་འདའྱི་སོ་རས་ངན་གོམས་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚོ་སྔོན་འགོག་ཡོང་བའྱི་ཐད་ལ་ཚོགས་འདུ་དང་དེ་ནང་
བཞྱིན་ལས་གཞྱི་འད་མྱིན་སེལ་བ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་གོན་འགོ་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གངས་འབོར་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་ འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་

གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སེང་ལ་ཚོགས་གཙོར་འབུལ་ཆོག ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་དུ་མྱི་བཅུ་དགུ་འཁོད་པའྱི་མཚན་ཐོ་དེ་
དགོས་ཚེ་ད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན། དེ་དག་ནྱི་ས་གནས་ཁག་འད་མྱིན་ནང་དུ་བཞུགས་པ་ད་ལྟ་གནས་སངས་ནང་ལ་མྱི་བཅུ་དགུ་

ཡྱི་ཐོ་གཞུང་ནྱི་བདེ་སྐྱྱིད་མཚོ་མོ་དང་དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ། རྡོ་རེ་ཚེ་རྱིང་། རྒྱལ་མཚན། སྐལ་བཟང་སྐྱབས། བོ་བཟང་སོལ་
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དཀར། བོ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། བོ་བཟང་བཀྲ་ཤྱིས། བོ་བཟང་ཐུབ་བསན། ངག་དབངདགེ་ལེགས། བསན་འཛིན་རྱིན་ཆེན། ཐུབ་
བསན་སོལ་དཀར། བསན་འཛིན་ཆོས་གགས། ཚེ་རྱིང་འགྱུར་མེད། ཚེ་རྱིང་ཆོས་འཕེལ། བོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། བསན་འཛིན་

ཆོས་བསན། མཁན་པོ་ཆོས་འཕེལ། བམས་པ་བརྩོན་འགྲུས་སམ་བམས་པ་འཕྱིན་ལས་བཅས་བས་ནས་མྱི་བཅུ་དགུ་འདྱི་དག་
ཆགས་འདུག ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ཐོ་གཞུང་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཞེས་
ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྱི་བ་བཞྱི་པ་དེར་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་གྱི་ཆུ་མཛོད་རེད། ཐོག་མར་ངའྱི་སེམས་སུ་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་ལབ་དུས་

ག་བར་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། རེས་ལ་རྩད་གཅོད་བས་ཡོང་དུས་དེ་སྱི་འཐུས་ལས་ཤག་གྱི་དགའ་ལྡན་ཁང་

གསར་ཞུས་པ་ཡྱིན་འདུག འདྱི་ལ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཆུ་ཡྱི་ལས་བེད་ཁང་གསར་དེའྱི་འོག་ལ་བསད་ཡོད། དེ་བསད་ཡོད་ཙང་
ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཡྱི་ནང་ཆུ་ཡྱི་ཆུ་མཛོད་ཁག་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་རེད། ཆུ་ tank རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཞུས་ན། དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་གཙང་བཟོ་བེད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤཤྱིག་རེད་འདུག དེ་དེ་སྔ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་གནང་བ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་ལས་བེད་མངགས་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དང་པོ་ཆུ་མཛོད་དེ་དག་གྱི་ཁ་གཅོད་ཚང་མ་

སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་རེད། དེ་བརེས་ནས་ལྕགས་གྱིས་བཟོས་བཞག་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ དང་རྱིགས་གཅྱིག་ཕྱི་ཟླ་
༣ པའྱི་ནང་གཙང་མ་བཟོས་བཞག ཡྱིན་ཡང་ཆར་དུས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཆུའྱི་ནང་ཆུ་སྙྱིགས་དང་རོ་ཏོ་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་

བས། དེས་གཏྱིང་ལ་གད་སྙྱིགས་ཏོག་ཙམ་ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་
བསྐྱར་དུ་གཙང་བཟོ་བེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཆུ་མཛོད་ཨ་མའྱི་ནང་ལ་དུས་ནས་
དུས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཞུས་པའྱི་སན་དེ་རྒྱག་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ཞྱིང་གཤེགས་མཁས་དབང་ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་རྱིན་པོ་ཆེར་གཡུ་ཐོག་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་དེ་སུ་ལ་ཕུལ་བ་རེད་

ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། འདྱི་ཐོག་མར་ང་ཚོ་གསོལ་རས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རྩད་གཅོད་བས་ཡོང་

དུས་འདྱི་ལ་ཐད་ཀར་ཁོང་གྱི་འབེལ་ཡོད་གཉེན་ཚན་དེ་འད་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་། ཁོང་གྱི་

འཁྲུངས་ཡུལ་དེ་ཆབ་མདོ་ཡྱིན་པས་དྷ་རམ་སར་ཡོད་པའྱི་ཆབ་མདོ་སྐྱྱིད་སྡུག་བརྒྱུད་ནས་གཡུ་ཐོག་གཟེངས་རྟགས་དེ་ ཞྱིང་
གཤེགས་དམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་འདུག

དེ་ནས་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མཆོད་ཆབ་ཞུས་པ་དེ་འཐུང་ཆུ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་

ྤུུ ་ཚད་དེ་ཤེལ་དམ་ནང་ལ་མར་ཁྱེར་ཏེ་དེའྱི་ནང་དུ་གཟུགས་པོར་གནོད་
གར་ལས་ཁུངས་ལ་མར་འགོ་བ་དེ་མཆོད་ཆབ་ཀྱི་སྤུ ས

འཚེ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་དེ་འད་འདུག་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་དེ་དག་མེད་པའྱི་གནས་སངས་འབེལ་ཡོད་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།
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སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་རེ་ཟུང་
ཞྱིག་དང་དོགས་འདྱི་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོད། ཐོག་མར་དེར་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དེའྱི་ནང་ལ་མར་མཇལ་ཡོང་
དུས་ཞྱིབ་ཚགས་ཞེ་དག་འདུག ཡྱིན་ཡང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤ ག་གྱི་ཐོག ་ནས་རྩེད་ཐང་ལ་སོག ས་པ་ཞེ་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག ་ལ་

དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་གྱི་འདུག ལན་འདེབས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་
སན་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི ས ་ཐོན་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ཙང་ལས་འཆར་མར་བསྱིགས་པའྱི་

སྐབས་སུ་ཆུ་དེ་མེད་ཚེ་གཙང་འཁྲུད་དེ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། གཙང་འཁྲུད་མ་བྱུང་ན་ག་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱིན་དེ་ཞུ་མ་དགོས་པ་
ཡྱིན་ཙང་། འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་དང་སན་ཁང་ནང་དུ་སན་ཞབས་ཡོད་མེད་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཀྱི་རེད་ལ། དེ་དག་
རྩེད་ཐང་ལྷག་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སོགས་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་

ལ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་དེ་དག་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ཡང་མཐའ་འཁོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཀྲུ་ཀྲྱིང་།
མེའོ། ཏྱི་ཛུ། བསན་འཛིན་སྒང་བཅས་དང་། དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ཕོགས་དེ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་ང་ཚོས་སྔོན་ལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་བཞག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉེ་འགམ་ལ་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རེན་མེད་ཙང་དེ་དག་ཐོག་ལ་དགོངས་
བཞེས་གནང་གྱི་རེད་ལ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་འཚོ་བེད་ ༣༩་༣༩ སན་ཁང་དེའྱི་ཐོག་ལ་སན་ཁང་ཁག་གྱི་སན་རེད། དངོས་ཟོག་ཉོ་སྒྲུབ་

དེའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཛིན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་དེ་ནས་སོབ་གསོ་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་

ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་སན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་རེད། དེ་ཚོའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོག ས་མྱིང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནུས་པ་ལྡན་པ་བཟོ་དགོས ་རྒྱུ་དེ་སན་ཁང་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་
གསལ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཚོ་བེད་སན་ཁང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སན་ཁང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སན་ཉོ་སངས་རེད།

དངོས་ཟོག་མཁོ་སྒྲུབ་བེད་སངས་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་རེད་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་

ཟེར་ནས་བཀོད་བཞག་ཡོད་རེད། དེ་དག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དེ་ཚོར་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་མཁན་གྱི་མྱིང་ཡོད་པ་ལྟར་
མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དང་མཚམས་པའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོ་ རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ནྱི་ངའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།
དེ་དང་འབེལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་བབ་གསར་གཏོད་གནང་བར་བརྟེན་ནས་ང་རང་ཚོ་

དེའྱི་ཁོངས་ལ་ཡུལ་ཁྱིམས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སན་སོགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཡར་གང་རུང་མཐོ ན་པོར་
ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བོད་སན་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གཉྱིས་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་ཕོག་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གོ་

ཐོས་བྱུང་། དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ Allopathic འདྱི་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་

བོད་སན་དེ་ལ་ཕན་བུ་ཆག་ཡང་ཡོང་བ་དེ་ལ་ཞུ་གཏུགས་འད་པོ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་སན་རྱིན་དེ་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སན་རྩྱིས་ཁང་དང་
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བདེ་ལེགས་སན་ཁང་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྱི་ཡོངས་ཉམ་ཐག་ནང་མ་ཚུད་པ་དེར་དཀའ་ངལ་ཕན་

བུ་ཡོད་ས་རེད། གནས་སངས་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་འད་ཞུ་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་ཚེ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་
བཞེས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་

སུ་མཚམས་རེར་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་གསོལ་སན་ཞུ་བར་འགོ་སྐབས་སན་སྒང་དེར་ཕག་བྱིས་གནང་རྒྱུ་དེ་གཞོན་པ་ཚོས་ལས་ས་

དུས་ཙང་། ཨྱིན་ཇྱི་ནང་འབྱི་བསད་པ་ཞྱིག་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ཆུང་ཆུང་རེད། སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་ཡར་འཛུལ་ཞུགས་སྐབས་ལ་
བོད་ཡྱིག ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་བོད་

ཡྱིག་ངེས་པར་འབྱི་དགོས་རྒྱུ་དང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་དག་ཆ་ཡྱིན་ཡང་མཚམས་རེར་དོ་སྣང་མ་བས་ཚེ་སྔོན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་
སོགས་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། མང་པོ་བྱིས་ཚེ་སངས་པའྱི་ཐོག་ལས་ས་རུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་སན་རྩྱིས་
ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་གནང་བར་བཀའ་ལན་གནང་བ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་གོང་སུ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྱི་བ་དེ་ཚོར་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་ལན་དེ་ཚོར་ཚིག་གྱི་ལོ་མ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག དེར་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ནས་བསོད་
བསྔགས་ལབ་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སེ་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་དང་པོར་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་ཡྱི་ཐོག་ལ་དྷ་རམ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་སོ ་སོ་ཡྱི་ཐོག་ནས་ནན་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁ་
བརྡར་མཁན་ཞྱིག་དང་བཀུར་འོས་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་དེ་ལ་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབས། དོན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

གྱི་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་དུས་ཡང་ཡང་ཞུས་ན་ཕན་པ་ཞྱིག་ཨེ་ཡོད་བསམ་པ་དེ་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག་སེ། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁོར་
ཡུག་དེ་སྡུག་ནས་སྡུག་ཏུ་འགོ་བ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་

ལས་སྣེ་དེ་འད་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ལ། སོ་སོས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཡར་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། གཞན་པའྱི་

ཐོག་ནས་སོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཀང་གཞུགས་སྒར་ཁོར་ཡུག་དེ་ག་བ་གང་སར་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་མཐོང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་གནས་སྐོར་དང་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ལུས་རྩལ་སོང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ཙང་། ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་གསེང་སོགས་གང་སར་བཙོག་
པ་མང་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཨེ་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་གྱིས་དེ་ལ་མ་བས་པ་དེ་འད་ཨེ་ཡོད།

དང་པོར་དེ་ལ་ཤཤུགས་གཅྱིག་རྒྱག་དགོས་པ་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་མེག་
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གན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བས་པའྱི་ལྷ་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རྟག་པར་རང་རྱིགས་དང་གཞན་རྱིགས་མཉམ་

སྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་ཧ་ལས་པའྱི་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་གནང་གྱི་འདུག་ལ་མྱི་མང་གྱི ་མཐོང་ཚུལ་ཡག་
པོ་འདུག དེ་ལ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བཅོས་མ་མེད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལ་སོ་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་གཅོད་ཐབས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་སྒེར་དང་སྱིག་འཛུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་མཉམ་
རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སོ་སོས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་
བྱུང་ཡྱིན། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དྷ་སར་ཡོད་པའྱི་ཀུན་ཕན་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ནང་ལ་སོ་རས་ངན་གོམས་ཕྱིན་པ་བསད་ས་དང་འདུག་ས་མེད་པར་དུར་ཁོད་ལ་སོགས་པར་སོད་མཁན་དེ་འདའྱི་ཕོ་གསར་མང་
པོ་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་དེང་སང་ཧ་ལས་པའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེ་ལ་ཡྱིན་ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་བཞྱིན་འདྱི་ལ་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ངར་མཚོན་ན་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གྱི་སན་

ཡག་ཤོས་ནྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ནང་ནས་བོ་སོང་ཚིགས་བཅད་མ་དང་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའྱི་
བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་ཚད་གོང་དུ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཞེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་

རྩྱི་ཡྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དྷ་རམ་སར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་ཡྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་བདུན་ཕག་རེ་
རེའྱི་ཐོག་ནས་མྱིག་སན་མྱིག་ཐོག་ཏུ་ཧ་ལས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཡག་པོ་གནང་མཁན་དེ་འད་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་

ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཡོད་རེད། བས་ཙང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ནྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གདན་ས་

ཁག་གྱི་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་གྱི་འཕོད་བསེན་ཐོག་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མཇལ་མ་སོང་། བདེ་ལེགས་སན་ཁང་

གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཅྱི་ཡང་བཀོད་མྱི་འདུག སོ་སོས་གོ་བ་ལྟར་ན་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་ཨེམ་
ཆྱི་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་ཆེད་མངགས་གདན་ས་ཁག་ལ་བཅར་ནས་དཔེ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གྱི་

དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ལ་རྟག་དཔད་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད་གོ་ སོང་། བས་ཙང་དེ་ཚོ་
བསོད་བསྔགས་དང་མཉམ་དུ་འཕོད་བསེན་ངོས་ནས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་ཡོད་རེད། ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་
དྱི་བ་འད་པོ་ཞྱིག་ཞུ།

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་གཟྱིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུ་དང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་སོད་ཤག་ལ་

སོགས་པ་ཁོང་རྣམ་པ་རང་ལ་བདག་རྒྱུ་སོགས་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་ནས་ཉེ་སྔོན་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་ཕྱིན་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རེ་འགའ་ཡྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་

ནས་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཐ་ཚིག་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག སྔོན་མ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་
ཟུར་བ་དེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་དུས་དང་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་དུས་དྱི་བ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་
དེའྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་སེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོར་ཆ་མཚོན་ན་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ཆ་
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ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་ཉེ་བའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཐོང་བ་ལ་བོད་ནང་ལ་གཞྱིས་སོད་བོད་རྱིགས་སྤུན་

ཟླའི་སྐུ་ཚབ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཚོགས་པ་དེ་འད་ཕྱིན་འདུག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བསོམ ས་ཀྱི་ཐོག ་ཕེབ ས་བསད་ཡོད ། འཕོད ་བསེན ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམ ས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ ་བ་ཡོད་པ་
གསུངས་རོག ས། བས་ཙང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་བ་དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ཙང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་

མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་སོབ་ཉྱི་མ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཐ་ཚིག་བསགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ལངས་
ཕོགས་གསལ་སོན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། དེ་འད་བས་ནས་བཀའ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མར་དེ་རྱིང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ལ་
དྱི་བ་མ་ཞུ་སྔོན་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་

འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་མས་སོ་སོའ ་ི མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་གྱི་སྒང་ནས་ད་

བར་དུ་ཕག་ལས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་གནང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཡོད། དེ་
དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཟེར་ན་ཆུང་ཆུང་རེད་ལ། ཆུང་ཆུང་མ་རེད་ཟེར་ན་ལས་ཀ་ལས་པར་འགོ་དུས་དཔེ་

མྱི་སྱིད་པའྱི་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་ཡོད་པ་རེད།
དེ་དང་མཉམ་དུ་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་རྒྱ་གར་
གྱི་སན་ཁང་ཁག་ལ་བོད་པ་སན་ཞབས་པ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་འད་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་སན་ཁང་ཁག་
གྱི་ནང་ལ་དང་བང་ཐོག་ནས་འཕོད་བསེན་སྒང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་ད་བར་དུ་སོ་སོ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ལ་རྒྱ་བཟུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་

གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཡ་རབས་སོད་བཟང་ངང་ནས་སོ་སོས་འཇོན་ཚོ ད་དཔག་ཚོད་ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་གནང་འདུག
དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབས་རོགས་གནང་། འཕོད་
བསེན་དེ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་བོ་གནམ་བསན་ཚང་མས་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་དང་དཔུང་པ་མཉམ་
གཤྱིབས་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད།
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སོ་སོ་ས་ཁུལ་ཕོགས་བསྐྱོད་དང་འབེལ་བའྱི་མྱི་མང་ནང་གྱི་མཐོང་ཐོས་མོང་གསུམ་བྱུང་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད། དེ་

འགེལ་བཤད་རྒྱག་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་ཀོག་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དེ་ལ་ལན་
གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དང་པོ། སེ་ར་ལྡུན་གྱི་ཁྱབ་ཁོང ས་་Dharawali Tibetan Colony ལ་སན་ཁང་དང་སན་ཞབས་པའྱི་སོད ་ཁང་

གསར་རྒྱག་ཟྱིན་ནའང་སན་ཞབས་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པས་དེ་སེལ་ཐབས་ཡོད་དམ་མེད། ད་བར་དེའྱི་ཐད་ལ་ཕག་
ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད།

གཉྱིས ་པ། Dharawali Tibetan Colony གཞྱིས ་ཆགས་ནང་འཐུང་ཆུ་ཡྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད ་པའྱི་སྐོ ར ་དེ་སྔོན ་

འཕོད་བཀའ་བོན་དང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་རྱིམ་པར་ཞུས་ཡོད་ནའང་། གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་སྐོར་གསུང་གྱི་
འདུག་པས། དེའྱི་སྐོར་ལ་མཐུན་སོར་གནང་བའྱི་འབད་བརྩོན་བས་ཡོད་དམ། མེད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི།

གསུམ་པ། གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དེ་སྔོན་འཐུང་ཆུ་དབོར་འདེན་ཆེད་ཡོ་ཆས་དང་ཡང་ན་འཕྲུལ་འཁོར་ཞྱིག་ཞུས་

ཡོད་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ད་བར་དུ་རྩེད་ཐང་ལ་སོགས་མཐུན་རེན་བྱུང་མེད་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་
འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་རྩྱིས་ཡོད། ག་རེ་གནང་ཚར་བ་རེད།

བཞྱི་པ། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་བརྟག་དཔད་ཁང་ནང་ཆེད་ལས་ལག་རྩལ་བ་ཞྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག lab technician དེ་འད་ཞྱིག་དགོས་གསུངས་འདུག དེར་ད་བར་དུ་དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད་རེད་དམ། སེལ་
མེད་ན་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད།

ལྔ་པ། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་བསྐོ་བཞག་བེད་སངས་གང་འད་རེད། དེ་ལ་དུས་ཡུན་གྱི་ཚད་

བཀག་ཡོད་རེད་དམ། ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡིན། མེད་ན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད།

དྲུག་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་

ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་ད་དུང་ཡང་གོ་རྟོགས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་པས། དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བར་མུ་མཐུད་ལས་གཞྱི་ག་རེ་
བརྩམ་འཆར་ཡོད།

བདུན་པ། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་གདན་ས་ཁག་ཏུ་འཕོད་བསེན་སེ་ཚན་ཡོད་པ་དང་།

དེ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་ཞབས་ཞུ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་དགོས་
རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པས་འབེལ་བ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད། ད་བར་དུ་འབེལ་བ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་
མཚོན་ཁ་ཤས་གསུངས་རོགས་གནང་།

བརྒྱད་པ། སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོར་འཕོད་བསེན་ཡན་ལག་སན་ཁང་དེ་ཚོའྱི་ནང་སན་པ་ཡྱི་དཀའ་ངལ་ཞེ་དག་འཕད་ཀྱི་

ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པར་ཞུས་ཡོད་རེད། དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ད་བར་དུ་གནས་སངས་ག་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་
རེད། འཕོད་བསེན་ཡན་ལག་སན་ཁང་དེ་ཚོའྱི་ནང་སན་པ་ཡྱི་མཐུན་སོར་དེ་ག་ཚད་གནང་ཚར་བ་རེད། སན་པ་ག་ཚད་ཡོད་
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རེད། ད་དུང་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། དེ་སེལ་བར་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་གནང་རྩྱིས་ཡོད། དེ་ག་རང་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་བཀའ་གནང་བར་ས་གནས་ཁག་ནང་དུ་གཙོ་བོར་ཆུ་དང་འབེལ་
བའྱི་གཙང་འཁྲུད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་དགོས་པའྱི་བདེན་དོན་དང་ལམ་སོན་གནང་
བ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་དང་དེ་ནང་བཞྱིན་རྩལ་ཆེན་པོ་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རོགས་ཚོགས་དང་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་

སངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆུ་དང་གཙང་འཁྲུད་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཅྱིག་གནང་བསད་པ་མངོན་པར་གསལ་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་
ཙང་། དེའྱི་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཁག་ལ་ཆུ་དང་གཙང་འཁྲུད་ཀྱི་

ལས་གཞྱི་དེ་གང་མང་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་དུ་ཕར་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་གོན་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་རྒྱག་

བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ནམ་ཞྱིག་ལ་ wash ཟེར་ན་རེད་ washroom དེའྱི་ privaty ཟེར་ནའང་རེད། གལ་ཆེན་པོ་བརྩྱི་རྒྱུ་
དེ། གལ་ཆེན་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་སོང་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ལ་ལག་པ་མ་
འཆང་རང་འཆང་གྱི་གནས་སངས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་མ་དངུལ་ལ་
ཆད་གཅོག་མ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ནས་རོགས་སྐྱོར་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བེད་བསད་ཡོད།

རྩེད་ཐང་གྱི་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། རྩེད་ཐང་དེ་དེ་ལྟར་བལྟས་ན་

འགོ་སོང་འཕར་མའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། ཆུ་དང་དེ་ཚོ་ལས་གལ་མྱི་ཆུང་བ་གསལ་པོ་ཞེ་དག་རེད། ཡྱིན་ཡང་། དངོས་སུ་རྩེད་
ཐང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བརྒྱབས་ཡོང་དུས་ད་རེས་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་མང་པོའ ་ི ནང་ད་ལོའ ་ི རྩྱིས་ལོ་

འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ་སྔར་གྱི་རྩྱིས་ལོ་ལྟར་མྱིན་པར་ད་ལོའ ་ི སྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་རྒྱུ་རག་སོང་། ས་
གནས་ས་ཐོག་དེའྱི་ནང་འབེལ་ཡོད་ཁག་གྱི་གསུང་བབ་དང་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་རྩེད་ཐང་དེ་ཡོང་པའྱི་རེན་གྱིས་

གཞྱིས་ཆགས་འཚོ་བའྱི་ཆ་རེན་ནང་ལས་ཆ་རེན་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོ་འད་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་འདུག དེ་
འད་ཡྱིན་ཙང་། ང་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཡོང་ས་དེ་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་རེད། དེ་ལ་ད་ལོ་རྩེད་ཐང་ཞྱིག་བཟོས་གྲུབ་པ་རེད།

དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་གྱི་མཐུན་སོར་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། འདྱིར་དེ་སྔ་གཞོན་པ་
དེ་ཚོ་ཕར་རྒྱ་ལམ་གྱི་ཇ་ཁང་དེ་ཚོར་གཡེང་མཁན་དེ་དག་ཚང་མ་རྩེད་ཐང་ལ་སེབས་ནས་དེར་རྩེད་མོ་རྩེ་བ་དང་། མྱི་རྒན་
རབས་རྣམས་དེ་ཚོ་ཡང་ཉེ་འགམ་གྱི་དགོན་པར་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་ཚུར་ཡོང་སེ་རྩེད་ཐང་ཟུར་དེར་ཆ་ཚང་སྐོར་བ་བརྒྱབས་
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ནས་བསད་ས་བཟོས ་ཡོད་པས་དེ་ལ་བསད་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་བཀའ་མོལ ་གནང་རྒྱུ་དང་། གཞོན་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་བཅས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་དང་མྱིའྱི་འབེལ་བ་ཡྱིན་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཁར་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་སེ།

གཟུགས་པོ་འགུལ་རྒྱུ་དང་གཟུགས་པོར་འགུལ་སྐྱོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པ་དེ་ཚོར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་

འདུག མ་འོངས་པར་ནད་ཡོང་རྒྱུར་སྔོན་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ད་རེས་འདྱི་ལ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་།

དེ་དང་མཉམ་དུ་མཐའ་མཚམས་ཁག་ལ་བཞུགས་པ་དེ་དག་ལ་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་རྟོག་གནང་སེ་དཀའ་ངལ་

སེལ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་འཕོད་བསེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། གལ་ཆེན་དུ་བརྩྱིས་པ་མ་ཟད་ཟབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚོགས་འདུ་ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕེབས་ཐུབ་མྱིན་གྱི་གནས་སངས་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངེས་པར་དུ་

ཕེབས་དགོས་རེད་ཟེར་བ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བེད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དང་དེ་ནང་
བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལོའ ་ི ལོ་ཡྱི་ནང་ལ་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང་། ལས་བེད་ཁག་

ནས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་བསྐྱངས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་ཀྱི་རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ས་གནས་ཀྱི་སན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་སན་མཁོ་སྒྲུབ་བེད་ཕོག ས་ཀྱི་ཐོག ་ལ་རྩ་བའྱི་དེ་སྔ་འཕོད་བསེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་སོན་ཞྱིག་སེལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་

ཡོད་རེད་ལ། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་སན་དོད། རྩྱིས་པ། སན་ཞབས་རྒན་པ་ཞྱིག་དང་། ས་གནས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་བཅས་མྱི་བཞྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་འཛུགས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་རེད། དེའྱི་སན་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་འཕོད་བསེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྔར་ལས་ལྷག་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། དེ་རྱིང་ཆར་མཚོན་ན། རྩ་བའྱི་ད་རེས་སྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་རེས་ཀྱི་དྱི་བ་དང་དཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ ༢༠༡༧་་
༢༠༡༨ ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་སེབ་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། འདྱི་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོད་དུས་ལན་ཞྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཙང་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་ནྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་མྱི་འབོར་གྱི་གནད་

འགག་གམ་གངས་འབོར་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེར་སྐོར་བསྐྱོད་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྷན་ཁང་ནས་

བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ། དེ་བཞྱིན་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ཁག་གཉྱིས་བཅས་ཡོད། དེའྱི་སྐབས་
སུ་ས་གནས་འཕོད་བསེན་ཚོགས་ཆུང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་མང་ཚོགས་ལ་བཤད་པ་མ་ཟད་། ས་གནས་འཕོད་བསེན་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་སན་ཁང་ནས་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་བཅས་ཆ་ཚང་བསྐོངས་ནས་སྱི་ཡོངས་ལ་

ཤུགས་གང་ཐུབ་བརྒྱབས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། བས་ཙང་། དེ་རྱིང་འདྱི་ལྟར་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་རེད།
དེ་ཚོའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་ས་གནས་འཕོད་བསེན་ཚོགས་ཆུང་དེ་སྔར་ལས་ལྷག་ཙམ་ནུས་པ་
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ཏོག་ཙམ་ཐོན་པ་དང་། སྔར་ལས་ལྷག་ཕག་ལས་མང་བ་བཅས་ས་གནས་འཕོད་བསེན་གནད་དོན་ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་གང་ཅྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་རེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ལ། ཡྱིད་ཆེས་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་ལབ་དུས་ GSP Service tax དེའྱི་ཐད་ལ་

རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་སན་རྩྱིས་ཁང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་སན་སོར་གྱི་སེ་ཚན་དང་དེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག མཛེས་བཟོ། བྱུག་རྒྱུ་སོགས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་དངོས་ཟོག་མང་པོ་ཞྱིག་འདོན་གནང་གྱི་ཡོད། འགེམ་སེལ་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་༡༢

ཞྱིག་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟེར་ནའང་རེད། Ayurvedic ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་འབབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ཐད་ལ་ཆག་ཡང་ཞུས་ཡོད་མེད་དང་། ཆག་ཡང་ཞུ་འཆར་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་པ་
རེད། དེའྱི་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩ་བའྱི་ Goods Service tax དེ་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་བབ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསར་པ་

ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ནང་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་དང་། དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག CA Chatered Accountant དེ་
འདའྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་རབ་དང་རྱིམ་པར་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག ་

ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་འོག་ལ་སན་ཁང་
ཆེ་ཁག་ལྔ་ཞྱིག་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་གཉྱིས་ GST ནང་དུ་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་བདེ་ལེགས་སན་
ཁང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་ཁལ་བབ་དེའྱི་ནང་དུ་ཐོ་བཀོད་གནང་ཚར་བ་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད། ཡྱིན་
ཡང་། སན་ཁང་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ལ་ཁེ་ལས་པ་དང་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་གྱི་མཁས་དབང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཞུ་བཞྱིན་གོམ་པ་

རྒྱག་བཞྱིན་འགོ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། སན་རྩྱིས་ཁང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་
ཞྱིག་ལ་སན་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་ཁལ་བབ་ཀྱི་ནང་ལ་དེབ་
སྐྱེལ་ཞུས་ཚར་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་༡༢ ཡྱི་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སྱི་ཡོངས་ནས་

ཁལ་གྱི་འགོ་ལུགས་དེ་རྩ་བར་ཆགས་ཙང་། རྒྱ་གར་ཁོ་རང་ཚོས ་ Patanjali ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་ Himalaya ཡོད་པ་
རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ག་རེ་ལབ་དགོས་རེད། སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ནས་རྒྱུ་དངོས་མར་ཚོང་འགེམ་བེད་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་

ཡང་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་བསད་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་རྱིམ་པར་བཅར་ཡོད་པ་དང་། དེ་
བཞྱིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་བསགས་སེལ་གནང་ཡོད་པ་དེ་འདའྱི་གནས་སངས་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ཙང་། འབྱུང་

འགྱུར་རྱིམ་བཞྱིན་གནས་སངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ནང་ལ་ Sodeshi ལབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ཡུལ་རང་ངོས་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལ་ཆག་ཡང་དང་དེ་ལ་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་

པ་དེ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་
པའྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕོགས་ག་སར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་སན་གྱི་འགོ་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་གནང་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ GST གྱི་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་བབ་དེ་ཡྱི་དབུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་ལས་མར་ཐག་
གཅོད་དེ་ཉྱིན་རེར་ལབ་ན་ཧམ་པ་ཆེ་འགོ་བ་རེད་དེ། ཟླ་རེའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་རེ་འགོ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་ཡྱི་
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འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་

འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ ཨེམ་ཆྱི་གཞོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡྱིག ་གྱི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་ཁུར་བཞེས་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་རེད། དེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ཨེམ་ཆྱི་གཞོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསན་གྱི་ཡོད་རེད་
ལ། དེ་བཞྱིན་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཡང་། སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་

དང་མྱིང་འགོད་སོགས་བོད་ཡྱིག་ནང་བཀོད་རྒྱུ་བཅས་དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ལམ་སོན་དེ་དང་དེ་
ལྟ་བུ་ཞུ་ཆོག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དྷ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་རེད། ཐོག་མར་དྷ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ལབ་ཡོང་དུས་

ད་བར་དུ་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་གཉན་འཕང་གྱི་སྒང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་བཟོ་འད་བ་ཞྱིག ད་མེག་གེན་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ཡང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་དང་ཚོར་བར་གུས་

བརྩྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རེད། ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་བབ་དེ་རྒྱ་ཆུང་ས་ནས་ཆེ་ས་དང་། དེ་ནས་ཆེ་སར་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་གནས་སངས་བཟང་དུ་འགོ་དགོས་པ་དེ་ཚང་མའྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དྷ་ས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རེད། གཙོ་བོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གོང་བརྡར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོང་བརྡར་སྱི་ཁྱབ་པ་དང་། དེ་
བཞྱིན ་ Divisional Commissioner དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་འབེལ ་བ་ཞུས་པའྱི་ཐོག ་ནས་འདྱི འྱི་ Smart city ཟེར་ནས་དྷ་
རམ་ས་འདྱི་དེང་དུས་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པ་ཆགས་ཙང་། གོ་སྐབས་དེ་འཛིན་དགོས་པའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་གནང་བ་རེད།

རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་སུ་ཡར་ཐེངས་མང་ཕེབས་ནས་ཚོགས་འདུ་བྱུང་བ་རེད། དེ་
བྱུང་ཙང་། ཁོར་ཡུག་དེ་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུར་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་བདེ་
པ་ཡོད་ས་རེད། དྷ་སར་ཟེར་ན་དཔེ་ཆེན་པོ་རེད། མེག་གེན་གྱི་གནས་སངས་དེའྱི་ནང་དུ་བལྟས་ཡོང་དུས། དེའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་

ཙམ་མ་ཟད། ཡུལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ནས་ཡོང་མཁན་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་བཅས་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་ངོས་ཀྱི་གོང་བརྡལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་པའྱི་སྒང་ལ་ཁལ་དང་ཉེས་པ་གང་ཞྱིག་གནང་ན་མ་

གཏོགས། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤར་རྒྱག་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་གནང་བདེ་པོ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་ཐད་
ལ་དེ་འད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་གངས་སྐྱྱིད་རང་གྱི་ནང་ལ་

དེང་དུས་གོང་ཁྱེར་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ནས་གད་སྙྱིགས་བླུག་ས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་
ཡང་། ང་ཚོའྱི་དྷ་རམ་སའྱི་ས་གནས་ཆགས་ས་དེ་རྱིའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་པ་དང་གུ་དོག ་པོ་ཡོད་པ། གད་སྙྱིགས་ལེན་མཁན་གྱི ་
རླངས་འཁོར་ཡྱིན་ཡང་འགོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པ། ཁ་ཤས་གད་སྣོད་བཟོས་ཡོད་ཀང་གད་སྙྱིགས་ལེན་པར་ཡོང་

སྐབས་མོ་ཊ་ཁ་སྐོར་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པར་འཕད་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་

ས་འོག་གད་སྙྱིགས་བླུག་ས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
རྡ་སེང་དང་མེག་ལོར་བཅས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ཁག་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད།

དེའྱི་ཐོག ་ལ་མངའ་སེའྱི་ནང་གྱི་བོན་ཆེན་གཞོན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མངའ་སེའྱི་གོས ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་
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བཞྱིན་གོང་བརྡལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁྱབ་དང་དེ་ཡྱི་ཚོགས་མྱི་བཅས་ལ་ཚང་མར་འགན་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་

གསུངས་པ་ལྟར་དེའྱི་ཐད་ལ་གང་ཟག་སྒེར་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་རེད། ཚོགས་སེ་ཁག་རེད། དེ་འདས་ཐུགས་ཁུར་
བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ ་ི ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་སྙྱིང་གཏྱིང་

ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ག་རེ་ཡོང་འདུག་ལབ་ན། ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་ཆགས་པ་གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་པར་བོད་པ་ཟེར་བ་དེ་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ཕྱི་ལ་དཔེ་མཚོན་ཡག་པོ ་མཐོང་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ང་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་དུ་ཕར་

ཚུར་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་དེ་མེད་དེ། ཡྱིན་ཡང་། བར་དེར་གཞན་པ་ཞྱིག་ནང་རྦག་སུ་གཡས་གཡོན་དེར་གཙང་མ་བཟོ་བསད་པ་

ཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། དངོས་གནས་སེམས་དགའ་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་མྱིར་ཡྱིན་ཡང་གོ་བརྡ་སྤྲད་རྒྱུ་དང་། ཕྱིའྱི་
མྱིས ་ང་ཚོ་བོད ་པ་ཟེར ་བ་དེ་གཙང་མ་བསད་ཀྱི་རེད ། དེ་སྔ་ཡྱིན ་ཡང་། ང་ཚོས ་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད ་པ། Upper Jhanta དང་
Nijey ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བཤད་སོལ་ཡོད་རེད་པ། དེ་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་གཙང་མ་མ་བཟོས་ན་མྱིས་གཡས་གཡོན་ཚང་མ་

གཙང་མ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་གསལ་པོ་རྟོགས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། སྒེར་དང་སྱི་བཅས་དེའྱི་ནང་འབད་བརྩོན་གནང་
མཁན་ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། སེམས་ཁམས་

འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས་སོ་སོ་དངངས་འཚབ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྐྱེས་སོང་། ༣༣༠ ཙམ་ཞྱིག་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐོ་ཡོད་པ་དང་། རེས་ལ་ཐོ་དེ་ཚང་མ་བཤེར་
ནས་བལྟས་ཡོང་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ས་རེད། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་སྙན་

གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གངས་ཀ་དེའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་དེ་ཙམ་ཞྱིག་སར་ཡོད་མེད་དེ་ལྟ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ས་
རེད། ཡྱིན་ཡང་། དེའྱི་ནང་མང་ཆེ་བ་གྱིབ་སྐྱོན་རྒྱག་སོད་མཁན། ང་ཚོས་གཟའ་རྒྱག་མཁན་ལབ་ཀྱི་འདུག་པ། དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་
གངས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ཚུད་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ཙང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ས་
རེད། depression ཟེར་ན། སེམས་པ་ཉམས་རྒུད་ཆགས་ནས་རྦད་དེ་སེམས་ལ་གཏད་མ་ཐུབ་པར་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་བ་ལྟ་

བུའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་རྱིགས་དེ་ཚོར་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚོར་བ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་རླབས་ཡོང་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་ལམ་སོན་གྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུས་བསད་ཡོད།

དེའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོང་སོང་ན་དཔལ་འབོར་དང་དེ་དག་ཚང་མའྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་

རྱིགས་གཅྱིག་ནང་ཁོ་ནར་འཛུལ་ནས་ཕྱི་ལོགས་ལ་མར་མྱི་ཐོན་པ་དེ་འད་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་གོ་ཐོས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་
ཚོ་འདུས་ས་གཅྱིག་ལ་ཡར་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་དེ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་དེ་བཞྱིན་སོ་སོར་བསམ་བོ་གུ་ཡངས་པོ་ཡོང་རྒྱུ་
དང་། གུ་དོག་པོར་མ་བསད་པ། སྣང་བ་གཡེང་བ་དང་དེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོང་ཨེ་ཐུབ་ཀྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་དང་འབད་བརྩོན་
ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་བཞྱིན་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་གྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ཀྱི་

ལས་བསོམས་ནང་ལ་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པར་སེབ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་ཙང་། དེ་
ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའྱི་ཟླ་མཇུག་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་ས་ཡོད། བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་སན་པ་ས་འདུ་ཚང་ Doctor ཚེ་བརྟན་རྡོ་
རེ་ལགས་དང་། དེ་བཞྱིན་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བཅས་རྣམ་པ་གཉྱིས་མར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་སྦེལ་ཀོབ་ཀྱི་སེ་ར་བེས་སད་གཉྱིས་དང་། དེ་བཞྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ། ཧོན་སུར་རོང་དཀར་ཆོས་སེ། དེ་བཞྱིན་རྒྱུད་སད་
སོགས་རེད། དེ་དང་དེ་གཙོས་པའྱི་སན་ཁང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་དང་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གྱི་སྐུ་བགེས་པ་དགེ་

རྒན་རྣམ་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཟུགས་པོའ ་ི རྟོག་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བརྩམས་གནང་བ་རེད། དེ་ཡག་པོ་དང་ཕན་རླབས་
ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ངེས་པར་དུ་གསུང་དགོས་པ་དེ་སོ་སོའ ་ི ལོ་ཚད་ཀྱི་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགུང་ལོ་བཞྱི་

བཅུ་བརྒལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ཐེངས་རེར་གཟུགས་པོ་སྱི་ཡོངས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དང་། རྟོག་ཞྱིབ་
གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས ་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱིས་འགན་

བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དང་པོ། དེར་ཕེབས་པར་བརྟེན་ནས་མྱི་མང་ནང་དུ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུར་ཕན་
རླབས་བྱུང་བ་དང་། གཉྱིས ་པ། སོ་སོའ ་ི དོ་བདག་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་ནང་དུ་ནད་དང་ན་ཚ་ག་རེ་ཡོད་མྱིན་དེ་ངོས ་

འཛིན་རྒྱུར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། མ་འོངས་པར་སོ་སོས་ཟས་ག་རེ་འཕོད་མྱིན་བསེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་

ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མངོན་བསད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐད་ལ་མ་འོངས་པར་
ཡྱིན་ཡང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་ཆེ་རུ་སོ་རྒྱུར་ག་འད་གནང་དགོས་མྱིན་ཐད་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བཞྱིན་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པ་ནས་ Chandmani Dharawali Tibetan Colony་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་

གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་པ་རེད། སན་ཞབས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེད། རེད། བཀུ་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་གྱི་

རེད། Dharawali Tibetan Colony གཞྱིས་ཆགས་དེ་ང་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་ Neru memory foundation
དོན་གྲུབ་གྱིང་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ཅྱིག་དང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡན་ལག་དང་གཞྱིས་ཁོངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ལ་དེ་སྱིད་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་ཞྱིག་

ཡོད་ན། འཕོད་བསེན་སན་ཁང་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བཟོ་ཡྱི་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ཁ་སང་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། ༡༦་་༡༧་༡༨ KM ཀུ་ལུ་དང་དེ་བཞྱིན་ 15 mile མ་ན་ལྱི། འདོད་རྒུ་
དེའྱི་སྱི་ཡོངས་དེར་ 45.46 KM ལམ་རྱིང་དེ་ཡྱི་ནང་ལ་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་

རེད། དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཅྱིག་དང་། མཉམ་དུ་ལན་འཕར་མ་ཆགས་འགོ་ས་རེད་དེ། དེ་
སྔ་གོ་བསྡུར་བས་པའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་རེད། ད་ལྟ་ Dharawali Tibetan Colony ལ་གོ་བསྡུར་བེད་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་མ་
རེད། Dharawali Tibetan Colony དེ་ Nehru memorial foundation དོན་གྲུབ་གྱིང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བསད་
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པ་དེ་ལ་སན་ཞབས་མ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སན་ཞབས་མ་དེ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ། མཐུད་
ཐུབ་དགོས ་ཀྱི་རེད ་ཟེར ་ནས་དེ་འདའྱི་དགོང ས་པ་བཞེས ་པའྱི་ཐོག ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད ་པ་ཞྱིག ་ཆགས་ཡོད །

Dharawali Tibetan Colony ཆར་མཚོན ་ན། བདེ་ལེག ས་སན་སྐྱོང ་ ༡༦་༡ དོན ་གྲུབ་གྱིང ་ནས་ཕལ་ཆེར ་རྒྱང་སར་

5,6Km དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ལས་རྱིང་བ་ཨེ་ཡོད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་། ས་གནས་ས་ཐོག་

ལ་མྱི་འབོར་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་དགོས་མེད་མཁན་ཆགས་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་བེད་ཀྱི་

རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་རྱིང་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། འགོ་ནས་དེ་ཡྱི་གནས་སངས་གང་
འད་རེད་ཟེར། གཙོ་བོར་དེ་ངས་དེ་སྔ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་ཡང་དེ་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཙོ་བོར་དེ་འཕོད་བསེན་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་

གནས་བབ་དེ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལས་བེད་ཅྱིག་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེ་ལ་དེ་ལ་འགོ་སོང་མ་བཏང་རང་བཏང་རེད། སང་ཉྱིན་
ལས་ཀ་མྱི་འདུག་ལས་བེད་ཁྱེད་རང་མར་ཐོན་ཤོག་ལབ་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ལ་

བཀའ་བཀོན་ཕེབས་ཡོང་གྱི་འདུག གང་འད་བས་པ་རེད། ག་རེ་བས་ནས་མཐུན་སོར་སར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དེ་
ལ་ལབ་ནས་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དམ། སན་ཞབས་མ་བསྐོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ན་དེ་ཡང་
ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། དེའྱི་སྒང་ལ་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།

དེ་བཞྱིན་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་གསུང་སོད་པ་དེ་གཅྱིག་རེད། འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་སོད་པ་དེ་ཕ་གྱིར་ལས་འཆར་

འབོར་བ་རེད། ལས་འཆར་འབོར་དུས་ད་ལྟའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ག་བར་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརྩམས་ཡོང་དུས་ས་གནས་དེའྱི་ནང་ལ་

དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་དང། དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་ཅེས་པ་དེ་ས་གནས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་དང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་
ཡོད་མེད་ལྟ་རྒྱུ་དེ་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ Dharawali Tibetan Colony ཡྱི་
ས་ཆ་དེའྱི་ནང་ལ་ས་ཆའྱི་ཐོག་ཁྱིམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འགོ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད ། སྱི་ཡོངས་མ་རེད་ད།
ས་ཆ་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་སེ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠་་༤༠ ཡྱི་ནང་གྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་ཁ་མཆུ་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་འད་ཞྱིག་ངས་མཇལ་མོང་ཡོད།

བས་ཙང་། དེ་ཡང་རྩ་བའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ཁ་མཆུ་བཅས་དེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག ་འགྱིགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་ཁྱིམས་

ཁང་ཆེ་ཤོས་ནང་ལ་སེབས་པ་དེ་འདའྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་མཇལ་བྱུང་། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་
ཙང་། དེའྱི་ནང་ལ་འགོ་གོན་བཏང་ནས་ལམ་སང་ཅྱི་ཞྱིག་བེད་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོང་བསད་ཀྱི་

འདུག རྩ་བའྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སོན་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ནང་སྱིད་དང་འཕོད་བསེན་ཐོག་དང་། ལྷག་
དོན་དུ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དེ་འདའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། འབྱུང་འགྱུར་དུས་
ཡུན་མྱི་རྱིང་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་དེ་སེལ་འགོ་ཡྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག གནད་དོན་དེ་སེལ་བ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསར་
བེད་རྒྱུ་དང་ཕག་བསར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་འཆར་གཞྱི་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་དང་། གོམ་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག
དེ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

གྱིང་ཚང་ནང་དུ་འཐུང་ཆུ་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་འབོར་ཚར་བ་རེད། འཆར་གཞྱི་འབོར་བ་གཞྱིར་

བཟུང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་སེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི ་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་མ་ཟད། འཆར་གཞྱིའྱི་རོགས་
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དངུལ་མར་འཐོན་པར་སྒུག་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། མགོགས་པོ་སེབས་པའྱི་རེ་བ་ང་ཚོས་རྒྱག་བསད་ཀྱི་

ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་རྩ་བའྱི་ན་ནྱིང་གྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་འདུག་སེ་རྩེད་ཐང་གྱི་ཐོག་གྱི་ལས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
དེ་ཕྱི་དགས་པའྱི་རེན་གྱིས་ང་ཚོ་དེའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ལེན་མ་ཐུབ་ཙང་རྩེད་ཐང་གྱི་

ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་རྩྱིས་འགོའ ་ི ནང་དུ་ཚུད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། བས་ཙང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ག་པར་
ཡྱིན་ཡང་། རྩེད་ཐང་དང་དེ་འདའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ལ། གཙོ་བོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ཞུ་དགོས་རེད་ལ་དེ་ཞུ་ལོས་
དགོས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ནྱི་ཟམ་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ང་ཚོར་ལམ་སོན་

དང་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་རེད། དགོངས་འཆར་དང་ལམ་སོན་ནྱི་ལམ་སོན་འབའ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་
ཐོག་ལ་གོམ་པ་རྒྱག་པའྱི་ཚོར་བ་དང་འདུན་པ་བཟུང་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། སྐབས་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ས་གནས་ལ་ཁོ་

རང་ཚོར་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་དེ་དུས་ཚོད་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཡར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རེད། འབུལ་དགོས་རེད།
དེ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་དང་འདྱི་ཚུད་དགོས ་རེད། དཔེར་ན། Quatation དེ་འད་འབོར ་ཚད་ཀྱི་རྱིམ ་པ་ཁག་

གསུམ་ཙམ་དེ་འད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོ་ལམ་སོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ Quatation གཅྱིག་ཚང་མྱི་འདུག རྱིམ་འབོར་
གྱི་གངས་ཚད་ཚོད་དཔག་བེད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་ཡར་འགོ་མར་འགོ་དེ་ཡྱི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ཤོར་འགོ་བ་དེ་

འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་འཕྲུལ་ལས་པ་མེད་པ་དང་། ས་
གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཕྲུལ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དེ་སྔ་ནས་གསུང་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ་ད་ལྟ་ཡང་་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་

ལ་ཡྱིན་ཡང་ང་རང་ཁ་སང་སྐོར་བ་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཀང་དེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་རང་ལ་སོབ་སོང་བས་ཏེ ་
ཐོན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་འད་ས་གནས་རང་ལ་འཕྲུལ་ལས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ། དེ་འད་ཞྱིག་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོའ ་ི

རང་གྱི་ཉེ་འཁོར་ཕར་ཚུར་སྐད་ཆ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ལྡྱི་ལྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པ་འཕྲུལ་
ལས་པ་དཔེ་མང་པོས་ཕག་ལས་གནང་བསད་ཡོད་རེད། སེ་ར་ལྡུན་ལ་ Indresh དེ་ཚོའྱི་འཕྲུལ་ལས་བརྒྱ་སྐོར་ཕག་ལས་

གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད། Banglore དེ་དང་ནང་བཞྱིན་རེད། Manglore དེ་དང་དེ་ནང་བཞྱིན་རེད། བས་ཙང་། ལྡྱི་ལྱི་
དང་ Banglore རྒྱལ་ས་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་བོད་པ་འཕྲུལ་ལས་དེ་དག་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ཡང་སོ་སོའ ་ི ས་
གནས་རང་ལ་འཕྲུལ་ལས་པ་དེ་དག་ཕག་ལས་གནང་ཚེ། འགོ་སོང་ཐོག་དང་དེ་བཞྱིན་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སོ་སོ་རང་ནས་

ནང་མྱིར་ཞབས་འདེགས་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། མ་འོངས་པར་དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་སྐུལ་ལམ་སོན་དེ་འད་གནང་ཐུབ་ཚེ་ཕན་རླབས་ཡོང་གྱི་རེད་དན་

གྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་ཁག་བརྟག་དཔད་བ་བེད་ labStation ཕ་གྱིའྱི་གཅྱིག་ labStation ཡོད་པ་རེད།
ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕེབས་སྐབས་མ་མཇལ་པ་ཡྱིན་ནམ། ག་རེ་ཡྱིན་ན། ང་ཁ་སང་འགོ་དུས་ཕ་གྱིའྱི་ labStation
ཞྱིག་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་རྒྱུར་ཁག་བརྟག་དཔད་བ་བེད་ཡོ་ཆས་གསར་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དེ་ང་ཚོས་ཁ་
སང་ཕུལ་གྲུབ་པ་ཡྱིན ། ཡང་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་གསུངས་པ་དང་ངས་ཞུས་པ་གཉྱིས ་གོ་བརྡ་མ་འཕོད་པའྱི་གནས་
སངས་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན ་བཀའ་བོན ་མཆོག ཏོག ་ཙམ་དབུ་བཞུགས་གནང་རོག ས་གནང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སེལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ངས་དྱི་བ་བཀོད་སངས་ཏོག་ཙམ་ནོར་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་འཕྲུལ་ལས་པ་གཅྱིག ་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིས ་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག ་དགོས ་ཀྱི་འདུག་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན །
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརྟག་དཔད་གནང་མཁན་འཕར་མ་གཅྱིག་ངས་འགྱིག་གྱི་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།
ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཁྱོན་ནས་
མེད་པ་འདྱི། སོ་སོ་གཟུགས་པོའ ་ི དབང་པོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྙྱིང་རུས་དང་འད་མཉམ་རེད་མ་གཏོགས་གཅྱིག་ལ་འཕར་མ་དང་

གཅྱིག་ལ་ཉུང་བ་དེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཡོང་ས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག དྱི་བ་གསུམ་པ་འདྱི་ལ་ས་གནས་ཀྱི་སན་པ་འགན་འཛིན་འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཕོགས་དེ་ལ་རེད་བཞག ས་
གནས་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་འདྱི་རྩ་བའྱི་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་ནང་ལ་ཕག་ལས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ གནང་། ཕག་ལས་དང་པོ་
འཕོད་བསེན་འད་བོ་ཕག་ལས་དེ་ནས་ཡར་གོ་རྱིམ་བས་ནས་སན་ཞབས་ཀྱི་ཕག་ལས་བས་དེ་ནས་སན་ཞབས་གཙོ་བོ་འད་བོ་

བས། ཁ་ཤས་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་སེ་ཚན་རང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ནས་ལོ་མང་ཕྱིན། ཁ་ཤས་སེ་ཚན་གཞན་པ་ནང་ལ་ཕག་ལས་ལོ་
མང་ཕྱིན་པ་གཅྱིག རྩ་བའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ལོ་མང་ཕྱིན་བཞག་པ་དེ་ཚོ་རྱིམ་

བཞྱིན་སན་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་བསྐོ་བཞག་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་
སམ་དུས་ཡུན་དམྱིགས་བསལ་ཁ་གསལ་གཅྱིག་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལོ་གསུམ་བཞྱི་དེ་འད་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།
དེ་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་ཉུང་བའྱི་ཞན་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་འད་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་

ཡོང་སྱིད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་ཚོགས་འདུར་འགོ་
བའྱི་སྐབས་ལ་སན་བཅོས ་ལྟ་སྐྱོང་སྐོར་ལ་གོ་རྟོག ས་སེལ་དགོས ་པ་གསུང་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ཁག་ཁ་ཤས་ནང་ལ་སན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གོ་རྟོགས་ཡག་པོ་ཡོད། ཡག་པོ་བྱུང་སོང་དེ་འད་གསུང་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཡོད་ས་ལ་འཕར་
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མ་དང་མེད་ས་ལ་ཨ་ཅང་ཅང་ཡྱིན་དགོས་པ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་གང་མང་སེལ་

རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད། འདྱི་ལོ་ཡྱིན་ན་འདས་པའྱི་རྩྱིས་ལོ་འད་པོ་ཆགས་ན་རྣམ་
པ་ཚོས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་ཆེན་བཀའ་དྱིན་ཆེ་སྐབས་ལ་གོ་སྐབས་

ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་རྒྱ་གང་ཆེ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་རེད།
དེ་དང་ད་ག་ནང་བཞྱིན་དེ་རྱིང་འད་པོ་ཡྱིན ་ན་ཉེ་ཆར་རང་ཚོག ས་འདུ་ཞྱིག ་ཚོག ས་ཚར་སོང་། ད་ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས ་པའྱི་ནང་ལ་
ཚོགས་འདུ་གཞན་པ་དེ་འཚོགས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་རེད་དེ་བཞྱིན་

དེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་འབེལ་ལམ་གང་འད་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་

ཕེབས་ཡོད་རེད། ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་འབེལ་ལམ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ཚོད་གང་ཡང་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་
ནའང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་མར་གཙོ་བོ་གདན་སའྱི་ནང་ལ་སེ་ར་སད་དང་བེས་གཉྱིས་རེད། དེ་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་
དང་འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་གྱིང་རེད། དེ་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་བམས་བརྩེ་སན་ཁང་རེད། དེ་བཞྱིན་ཤེས་རབ་གྱིང་སན་ཁང་རེད།

དེ་བཞྱིན་རྣམ་གོལ་གྱིང་སན་ཁང་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་མར་ཁྱབ་བསགས་བེད་དགོས་
རྒྱུ་དང་ཞུ་གཏུག་བེད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་མར་བེད་ཀྱི ་ཡོད། མར་ནས་ཡར་འཕོད་བསེན་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་དགོས་འཁོད་

ཡོད་པ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དགོན་སེ་ཁག་ནས་སོ་སོ འ ་ི འཕོད་བསེན་གྱི་

ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རེད། དེ་སྔ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་རེད། དེ་རྱིང་ཡྱིན་ནའང་སོ་
སོ་མར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་དངོ ས་གནས་ཤྱིན་ཏུ་བསྔགས་འོས་པ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་

གནང་གྱི་འདུག སྒྲུབ་འབས་འཐོན་གྱི་འདུག མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་མོ་བེད་ཀྱི་འདུག ཡག་པོ་ཞེ་དགས་རེད་བཞག་ཅེས་དེ་
རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ འ ་ི དབང་ཆེན་སྐབས་

ལ་དགོན་སེ་ཁག་ནས་འདྱིར་སན་གྱི་སྒར་བརྒྱབ་ལབ་ནས་གསུང་ཡོང་དུས་ང་ཚོ འྱི་ངོས་ནས་གང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་
ཐུབ་ཐུབ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་འགོ་བསད་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། བས་ཙང་། འབེལ་བ་གང་
ཡག་ཡག་གྱི་སྒང་ལ་གནས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཨེམ་ཆེའྱི་གནས་བབ་དེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རེད་

ཅེས་བཀའ་བབས་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨེམ་ཆྱི་མེད་པའྱི་ས་གནས་དེ་ཨོ་རྱི་ས་ཆགས་བསད་ཡོད། མེའོ་ས་གནས་ཆགས་
ཡོད། ལ་དྭགས་ས་གནས་ཆགས་ཡོད། ལ་དྭགས་ཀྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་བསོད་ནམས་གྱིང་དན་རྟེན་གྱི་སན་ཁང་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་

ཚད་མཐོན་པོ་གཅྱིག་དང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་བཞག དེ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་སན་པ་རང་དགོས་པའྱི་གནས་

སངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཨོ་རྱི་ས་དང་མེའོ་ལ་སན་པ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་

མྱིན་གྱི་ཀོ་ལྱི་གལ། ཧོན་སུར། སྦེལ་ཀོབ། མོན་གོ། སྦན་ད་ར། མན་སར། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་། སྦྱིར། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་སན་པས་
ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད། གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་སན་པ་གསུམ་བཞྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
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ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ཡང་མུ་

མཐུད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་པ་དང་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ལ་ངས་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པ་བཞྱི་པའྱི་བདུན་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ལྔ་
པའྱི་ནང་འདྱི་ལས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མོས་རས་ངན་གོམས་གོ་
རྟོགས་སེལ་བ་དང་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་གཞྱིར་བཟུང་མྱི ་གངས་༥་ལ་མོས་རས་ངན་པ་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་

ལ་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། ལྔ་པའྱི་ནང་ལ། རྡ་སར་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་གཉན་ནད་རེག་དུག་ཉྱིན་མོ་
སྲུང་བརྩྱི་ཞུས།

དེའྱི་ཐོག་ལ་དྷ་ས་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

ཡྱིན་ནའང་། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པ་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོ ད་
མེད་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་དང་ཉམ་རུབ་དང་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པས་རྒྱབ་གཉེར་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་དམ།

ཡང་ན་གནས་སངས་གང་འད་རེད་དམ། གལ་སྱིད་དེ་འདའྱི་ཚོགས་པ་དང་དེ་ཚོ་ལ་བརྟེན་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་རེད་དམ། དེ་དང་མཉམ་དུ་ངས་གོ་ཚོད་ལྟར་བས་ན། རྡ་ས་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་ལ་སྐུ་
སྒེར་ཡྱིག་ཚང་ནས་འབུམ་ ༢༥ ཞྱིག་གནང་ཡོད་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་བས་

ནས་གནང་རེད་དམ། ཐད་ཀར་གནང་བ་རེད་དམ། འདྱི་གནས་སངས་གང་རེད་དམ། དེ་དང་མཉམ་དུ་ས་རམ་ས་ལའྱི་གསུང་

ཆོས་ཁག་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་སོང་མོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་
སྔོན་དཔག་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མའང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་བྱུང་པ་རེད། མོས་རས་ངན་གོམས་དང་ཚིག་བེད་སོད་འད་
མྱི་འད་བཏང་ནས་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་དཀའ་ངལ་འཕད་འགོ་ས་རེད་

བསམ། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། གཙོ་བོ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དེ་ཚོ་ལ་སོང་མོ་བེད་རྒྱུ་དེ་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
རེད་དམ་མ་རེད། སུས་སོང་ན་སོང་ཆོག་ཆོག་རེད་དམ། ང་ཚོ་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་དེ་ཚོས་ཞལ་འདེབས་ཤྱིག་སོང་གྱི་ཡོད་ན། དེ་
ལ་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་སྤྲད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་སྤྲད། འདྱི་ཅོག་རྩེའྱི་སྒང་
ལ་བཞག དེ་ནས་སོང་དགོས་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ལ་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ན་ནྱིང་ལས་གནས་དང་པོ་བཞེས་ནས་ཕལ་ཆེར་མཛད་སྒོ་དེ་དང་པོ་ཀུན་ཕན་ཚོགས་
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པའྱི་མཛད་སྒོ་ལ་བཅར་གནང་ཡོད་པ་རེད་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཁ་སང་དེ་རྱིང་ཆེས་མཐོའ ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་

གནས་སངས་དང་སྱི་འཐུས་སྒེར་བདག་གནས་སངས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐུག་ནས་འཕོས་དུས་ཡར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། མར་
འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད།

གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོག ས་རེད་དང་མ་རེད་དེ་འདའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཉྱི་མ་

གཅྱིག་ལ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་འགན་འཁུར་མཁན་དང་མཉམ་དུ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་བེད་ཀྱི་

འདུག་ཅེས་ཟེར་དུས། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་རེ་གནང་གྱི་རེད། དེ་འདའྱི་དོགས་པ་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། དེ་འད་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཉྱིས ་པ་ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་ལ་ཨ་རྱིར་བཅའ་བཞུགས་རང་རྱིག ས་གཞས་མ་བསན་འཛིན་ཀུན་

གསལ་ལགས་དང་བསན་འཛིན་བདེ་སྐྱྱིད་ལགས་གཉྱིས་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་དང་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་ཁང་། འཛིན་སྐྱོང་
ལ་མཁོ་བའྱི་དངོས་ཆས་ཁག་ཞལ་འདེབས་གནང་། དེ་འད་ཞྱིག ་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཁོ་རང་གཉྱིས ་ཀྱི་

བསམ་ཚུལ་ཟེར་ནའང་འད། རེ་བ་འད་པོ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དེང་
སང་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་སངས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ཚོ་ལ་བསྟུན་ནས་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་
བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞྱིན་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་

འགོ་ལམ་བདེ་བ་དང་དཔེར་ན་དགོན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་སྐོར་ར་འགོ་དགོས་དུས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གཅྱིག་པོ་མ་རེད། ལོ་ན་རྒས་
གཞོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་

པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཤོག་གངས་ ༡༦ གི་ནང་གསེས་ ༢་༡
ནང་ལ་སྐར་དཔད་རྩྱིས་རྱིག་གྱི་སྒོ་ནས་༸སྐུའྱི་དགུང་ཀེག་ཁག་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་བཏང་
ང་ཚོ་དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སན་གྱི་གནད་དོན་དེ་ལ་ག་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ཞེ་དགས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ཡྱིན་ནའང་རྩྱིས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་ལྟ་བསད་ཡོད་རེད་ལ་དེ་ཙམ་མྱིན་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚན་རྱིག་པ་དང་དེང་དུས་ཀྱི་མྱི་དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་གཅྱིག་འཛོམས་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་བཀའ་སྱི་

རྩྱིས་རྱིག་གྱི་གནས་སངས་དེ་ཚོ་ཚད་མཐོན་པོ་ཞེ་དགས་སེབས་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་དང་
མཉམ་དུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ཡྱིན་ན། ད་དེ་རྱིང་ཞུ་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གསང་གསུམ་དོན་གྱི་མཛོད་
འཛིན་༸སྐྱབས་རེ་སན་རྱི་ཡོངས་འཛིན་སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་ལན་གཅྱིག་ཙམ་མྱིན་པར་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་སེ་སེང་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་སངས་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལོ་ཐོ་ ཕབ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་

ལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་དངོས་གནས་གནང་བཞག དེ་ཡྱིན་དུས་ཉེ་ཆར་རང་ལ་ France ལ་ཕེབས་དུས་རྱིན་པོ་
ཆེ་མཇལ་ཡོད་རེད། དེ་དུས་ཡང་གསུང་གྱི་འདུག བོད་ཕྱི་ནང་ག་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དེང་སང་རྩྱིས ་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ལ་
མཐོང་ཆུང་བེད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ས་དེ་འད་གནང་བ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག

འདྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་སྔོན་མ་བཀའ་སྱི་རྩྱིས་རྱིག་སེ་ཚན་ལ་ངས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཕུལ་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་
བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་དེ་རྱིན་པོ་ཆེ ས་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་རེད། འགན་འཁུར་མཁན་རྣམ་པ་རེད། དེ་ཚོས་ཕག་ལས་
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གནང་བཞག་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་ཐོག་ལ་ཉམས་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆེར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ང་རང་

ཚོའྱི་སན་རྩྱིས ་ཁང་འདྱི་ལྟ་བུ་གཅྱིག ་དཔེ་དཀོན་པོ་རེད་ཤག་ཅེས ་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་
རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༢་༣ པ་ནང་ལ་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་དེ་ཚོ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ངོ་བོ་བརླགས་མྱི་བརླག་
དང་རྒྱ་གར་མྱི་དེ་ཚོས་བོད་པ་ཤཤེས་མྱི་ཤ
ཤ ེས་དང་། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོང་ན་མཐོང་མཆན་ཞུ་དགོས་མྱི་དགོས་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞེ་
དག་གསུང་གྱི་འདུག་བ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྒྱ་གར་གོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་འད་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཕོགས་སྐྱོད་སྐབས་སུ་ chennai སྐབས་དེ་དུས་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་མྱི་གངས་མང་ཉུང་ལ་སན་ཁང་གལ་ཆེ་ཆུང་བརྩྱིས་ན་
གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་དེ་ལ་མང་པོ་ཞེ་དགས་འདུག མང་པོ་སྒུག་དགོས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་

བསམ་ཚུལ་དེ་ལ་འདྱིར་སན་པ་གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུག་ད་དུང་མང་པོ་དགོས་འདུག དེ་ཚོ་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། དེ་
ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་གལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དེ་ཚང་མ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ལ་ཁྱབ་སེལ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་བསྔགས་དགོས་རྒྱུ་རེད་བཞག མ་
འོངས་པ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད།
དེ་ཚོས ་བོད་པའྱི་ཆོས ་དང་རྱིག ་གཞུང་ག་བ་ནས་དེ་འད་བེད་དགོས ་ན། སན་རྩྱིས ་ཁང་དང་ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་མདོར་ན་

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕ་གྱིའྱི་མྱི་དེ་ནད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དེང་སང་འགོ་སངས་འད་པོ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོང་བརྒྱབ་སར་
ཚོང་ཤཤག་འད་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཆགས་དུས། ཁོང་རྣམ་པའྱི་མཉམ་དུ་འབེལ ་ལམ་གནང་ནས་དེ་
གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དོན་དག་གཅྱིག་དེ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་

མཆོག་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དེང་སང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི ས་ལབ་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་
ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་གྱིས་ལབ་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་སེབས་ཡོད་རེད་ཅེས་གོ་

རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དེ་སེབས་ཡོད་རེད་དམ། སེབས་ཡོད་ན་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་ཡྱིན་ལབ་དུས་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པ་
བརྒྱུད་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། རྒྱ་གར་གྱིས་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ (Ayurveda) བརྒྱུད་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ། དེ་གང་འད་ཞྱིག་བས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱ་གར་པས་བཤད་རྒྱུ་དེ་ལ་ང་རང་ཚོ་ཡང་མཉམ་དུ་བར་

སྐབས་རྒྱ་གར་ལ་ཁྱིམས་གཏུགས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་ཡང་ཐ་སྙད་གཅྱིག་བེད་སོད་གནང་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་རེད་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་གྱི ས་ཡོད་རེད་དམ། དེ་འད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། གསོ་རྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་
བོད་གངས་ཅན་ཞྱིང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མཉམ་དུ་སེལ་ནས་ཐག་རྱིང་པོ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་ཞབས་སྐུལ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ངས་ཞེ་དག་རྟོགས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་སྦེལ་ཀོབ་ལ་

ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་གོང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་དུས་མྱི་གཅྱིག་མྱིག་ཆུ་གཏོང་གྱི་འདུག ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་སྐད་གགས་ཅན་གྱི་
འཚོ་བེད་ཁང་སར་སན་ཁང་ནང་ལ་འཕྲུལ་ཆས་འདང་མྱི་འདང་དེ་འད་བས་ནས་ཁོ་རང་གྱི་བཟའ་ཟླ་འདས་གོངས་ཕྱིན་སོང་།

དོན་དག་དབུགས་གསོག་རྒྱུ་འགྱིག་དབུགས་དེ་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་སན་ཁང་ལ་འགོ་དུས་ཚང་མ་ཡོད་གསུང་
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གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞྱིབ་ཕ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་དེ་རྱིང་གང་བཤད་དགོས་མེད་ཚར་
བཞག ཡྱིན་ནའང་ཚར་རྒྱུ་མེད་ནའང་ཚར་འདུག དེ་བཞྱིན་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་དཔེ་འཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ལ་བརྟག་དཔད་བེད་
རྒྱུ་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་གསུངས་པ་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་སན་པ་ཕེབས་སྐབས་སུ་བརྟག་དཔད་ཀྱི་གནད་

དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ངས་ཞྱིབ་ཕ་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཕལ་ཆེར་སྔོན་མ་འཚོ་བེད་ཁང་སར་ནས་ཕར་ཕེབས་དགོས་ཆགས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་
གྱིས་ཟུར་ནས་བརྟག་དཔད་བེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་འཚོ་བྱེད་ཁང་སར་ནང་ལ་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་དེ་འད་བཤད་ཀྱི་འདུག
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས་བརྟག་དཔད་བེད་རྒྱུ་ཚང་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག དོན་དག་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་མ་བསད་པར་དངོས་གནས་
ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་ལྟོས་པའྱི་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་
ནང་ལ་མར་མཇལ་ཡོང་དུས་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་སེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་ཤུགས་

ཆེན་པོ་དང་འགོ་གོན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བཏང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཉེ་ཆར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་
སོབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་ཐེངས་མང་པོ་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་རེད།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་པ་དེ་ག་ལམ་སང་ཕག་ལེན་བསར་བའྱི་རྣམ་པ་མཇལ་དུས་བསྔགས་བརོད་དང་གལ་
ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་དེ་བཞྱིན་གྱི་ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་༸་གོང་ས་མཆོག་གྱི ས་ལམ་སོན་བཀའ་བོན་གནང་པ་དེ་དག་

དེ་མ་ཉྱིད་དུ་སྒྲུབ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་མཇལ་བྱུང་། གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་འད་པོ་
ཞྱིག་རེད། ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་བ་མ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁོང་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་པ་འདྱི་ང་ཚོ་
ཚང་མའྱི་འགན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་བོད་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་མེད་པ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་
གཏད་བཅག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་མེད་པ། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ས་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་དང་གཅྱིག་

སྱིལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་དེ་ལས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མེད་པ། འཛམ་གྱིང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་ང་རང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་དོ་སྣང་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལས་གལ་ཆེན་པོ་མེད་པ། མདོར་ན་ང་ཚོ་བོད་ཉག་ཕ་བའྱི་སྐབས་འདྱིར་ནད་བརྒྱ་
ལ་སན་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་འདྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། མཁས་པ་ལ་དན་གསོ་དང་བླུན་པོ་ལ་གསོ་

སྐྱོང་ལྟ་བུ་འདྱི་བཤད་འདོད་བྱུང་། སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་འདྱི་
གནང་མ་ཐག་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མཇལ་ཡོང་དུས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ཐོག་ལ་འགན་འཁྱེར་རྒྱུ་དེ་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ཐོག་ལ་འགན་འཁྱེར་
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སངས་དེ་ཡང་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་བེད་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ནད་པའྱི་ན་ཚ་བཅོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་
ཆགས་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ངས་སྔོན་མ་ནས་འཕེད་བསེན་

ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་མོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ན་ཚ་བཅོས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཅོས་ཐབས་ཟེར་ན་རེད། དེ་ལ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སན་པ་དང་ང་
རང་ཚོའྱི་གསོ་ལུགས་ཀྱི་སན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ན་ཚ་བཅོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོ་འཕོད་བསེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི། བོད་ལུགས་ཀྱི་སན་བཅོས་བེད་སངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་སན་རྩྱིས་ཁང་
དང་དེའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཞྱིག་ཁྱེར་ཏེ་ཐུགས་འཁུར་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་

རེད་བསམ་ནས་ཚོར་གྱི་འདུག ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སན་བཅོས་དང་ནང་ལུགས་ཀྱི་སན་བཅོས་གཉྱིས་དེ་བོད་འད་པོ་ཡྱིན་ན་བོད་

དགོས་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་སན་རྩྱིས་ཁང་དང་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་བཅོས་ཐབས་འདྱི་ཡྱིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ནད་པའྱི་ན་ཚ་བཅོས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཅོས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཇུས་ཐོག་ནས་

ཕྱི་ལུགས་སན་པའྱི་ཐབས་བཅོས་དང་དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་གསོ་རྱིག་པའྱི་ན་ཚ་བཅོས་རྒྱུ་ཐབས་ཇུས་གཉྱིས་ཆར་ལ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་མ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ ཞེ་དག་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་དེའྱི་ཐོག་ལ་

བཅོས་མ་ཐུབ་པའྱི་ན་ཚ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ངའྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན། བཅོས་མ་

ཐུབ་པའྱི་ན་ཚ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་བཅོས་ཐབས་མ་རེད་པའྱི་ན་ཚ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། སོང་
ཙང་། དེ་བཅོས་རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་རེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཙལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་ཐབས་ཤེས་བཙལ་ཡོང་བའྱི་

སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ཀྱི་སན་གྱི་ཐོག་ནས་བཅོས་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན།
ཕྱི་ལུགས་སན་པའྱི་ནད་བཅོས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཇུས་དེ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་གསོ་རྱིག་སན་པའྱི་ནད་བཅོས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་

ཆར་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་རེད། ཕྱི་ལུགས་སན་པའྱི་ན་ཚ་བཅོས ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཇུས་དེ་ན་ཚ་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མཚམས་བཞག་རོགས་གནང་།

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

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱད་མཚར་ཞིག་བེད་ཀྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་སངས་འཛིན་གནང་དགོས་ས་རེད། ལོ་
རྒྱུས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་ན་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་ཚར་ས་མ་རེད། ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་དང་དྱི་བར་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། ངས་ད་ལྟ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་

ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ཞུ་ཡྱི་མེད། སོང་ཙང་ཕྱི་ལུགས་སན་པའྱི་བཅོས་ཐབས་དེ་ན་ཚ་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་ཚོ་
གསོ་རྱིག་སན་པའྱི་ན་ཚ་བཅོས་ཐབས་དེ་ན་ཚ་དེ་མ་ཡྱིན་པར་ན་ཚ་དེའྱི་རྒྱུ་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད། འདྱི་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདྱིས་ཉོན་མོངས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་འདྱི་ལ་སར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་

རེད། རེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པོའ ་ི མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ནང་ལ། ནད་ནྱི་ཤེས་བ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་སང་བ་ལ།ཤ།བདེར་གནས་ཐོབ་

བ་སན་ནྱི་བསེན་པར་བ་བ་ལྟར།ཤབས་ཙང་ང་ཚོ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སན་གྱི་བཅོས་ཐབས་འདྱི། ནད་དེ་བཅོས་རྒྱུ་མ་རེད། ནད་
དེའྱི་རྒྱུ་དེ་སང་དགོས ་རེད། སང་བ་དེ། བས་ཙང་ད་ལྟ་ངས་དཔེ་ག་རེ་བཞག་གྱི་ཡོད་ལབ་ན། ང་ཚོ་རྩྱིག་པ་གཅྱིག ་ནས་ཆུ་

སེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སན་པས་བཅོས་ཐབས་དེ་ལམ་སང་རྩྱིག་པ་དེ་ལ་ཨ་ཅོར་འཁྱེར་ནས་རྩྱིག་པའྱི་སྒང་གྱི་ཆུ་དེ་
བཤོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤཤེས་བེད་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ལུགས་སན་པའྱི་བཅོས་ཐབས་དེ་རེད། ང་ཚོ་གསོ་རྱིག་སན་པའྱི་ན་ཚ་བཅོས་ཐབས་དེ་

ལམ་སང་ཆུ་དེ་བཤོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱབ་ཀྱི་ཆུ་ཡོང་ས་དེ་ཨྱི་ཁུང་དེ་ག་བ་ཡོད་མེད་དེ་འདྱི་དེང། དེ་དེང་ཚར་རེས་ལ་ཆུ་དེ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་སྐམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ནད་དེའྱི་རྒྱུ་སང་ཚར་རེས་ལ་ན་ཚ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དག་འགོ་ཡྱི་རེད། བས་ཙང་། དེ་འད་
བའྱི་ཐབས་ཇུས་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྒང་ལ་བཅོས་ཐབས་མ་རེད་པའྱི་ན་ཚ་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་གསོ་རྱིག་སན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅོས་

ཐབས་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། བཅོས་ཐབས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ང་ཚོའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མཁས་པ་དེ་ཚོ་དེ་བཞྱིན་བགོ་གེང་
གྱི་ཐོག་ནས་བཅོས་ཐབས་དེ་རེད་ཐབས་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོང་ཙང་བཅོས་ཐབས་ལ་དེ་འདའྱི་

ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་དཔེར་ན་གོ་བུར་མོ་ཊ་བརྡབས་ནས་རྨ་བཟོས ་བཞག་པ་དང་རྐང་པ་ཆག་དེ་འད་ཡྱིན་ན། ཕྱི་
ལུགས་སན་པའྱི་རྩ་་ལ་འགོ་ན། རྩྱིག་པའྱི་སྒང་ལ་ལམ་སང་ཆུ་མེད་པ་བཟོས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེ་འདའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་རྒྱུ་
རེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེབས་ཡོད་པའྱི་ན་ཚ་དེ་དག་ང་རང་ཚོའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སན་པའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཅོས་

ཐབས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་། ངས་སྔོན་མ་ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་མ་དུས་རབས་མང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ན་ཚ་གསར་པ་
མང་པོ་སེབས་ཡོང་དུས་རབས་ཨེམ་ཆྱི་དེས་ང་ཚོས་ལྷ་རེ་ཟེར་གྱི་རེད། ལྷ་རེས་དུས་རབས་ཀྱི་ན་ཚ་བཅོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་
ཙང་། ད་ལྟའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་ལྷ་རེ་དེ་ཚོ་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་ན་ཚ་བཅོས་ཐབས་མེད་པ་དེ་ཚོ་བཅོས་ཐབས་བཙལ་དགོས་

རྒྱུའྱི་འགན་དེ་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། འགན་བཞེས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཅོས་ཐབས་གནང་དགོས་འདུག དེ་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།
156

ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་གསོ་རྱིག་སན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅོས་ཐབས་མེད་པའྱི་ན་ཚ་དེ་ཚོ་གཅྱིག་རེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བས་

ཡོད་རེད་དམ་མེད་རེད་དམ། གཞྱི་རྩའྱི་སན་བཟའ་རྒྱུ་དེ་འད་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་
བཅོས་ཐབས་མེད་པའྱི་ན་ཚ་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དེ་དག་གྱི་ན་ཚ་བཅོས་རྒྱུའྱི་སན་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་ཡོད་རེད་དམ་མ་

རེད། དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་ནས་ཞུས་འདོད་བྱུང་། མཐའ་མར་འདྱི་ལ་ང་ཚོ་དྷ་ས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་ངལ་གསོ་ཁང་ནང་ལ་དངོས་གནས་
ཀྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་དོན་དག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞེ་དགས་ཤྱིག་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་རེ་ཞྱིག་ཤེས་མཁན་གཅྱིག་ལ་
བཞུགས་གནས་དེ་ཚོ་མཐུན་རེན་སར་ནས་གནང་བཞག་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་དེ་ལ་དུས་ཚོད་
ཀྱི་ཚད་རྟགས་ཤྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནད་པ་སན་རྒྱུན་རྱིང་པོ་བསེན་དགོས་རྒྱུའྱི་དབང་གྱིས་དུས་ཚོད་ཚད་

རྟགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ན་ཚ་དེ་དག་མ་ཐུབ་སེ། རྒྱུན་རྱིང་པོ་བཞུགས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་
པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡ་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་ལེན ་མཁན་མཐའ་མ་ཡྱིན ་པ་འད། མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེ་དག་མེད ། ཐུང་ཐུང་ཞྱིག ་མ་
གཏོགས་མེད། དེ་རྱིང་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་མཐའ་མ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་འཕོད་བསེན་ལས་
ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལྷན་ཁང་ཁ་ཤས་ལ་ངས་ཆ་ཤས་དམྱིགས་བསལ་ལེན་

རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ལས་བསོམས་ཁག་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་མཐུན་པོ་ཞེ་དག་འདུག འདོད་པ་ཁེངས་པ་
འད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་གནང་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་འབོད་སྐུལ་སྔོན་ལ་བཏང་

ནས་ད་ལྟ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བ། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་

དཔེར་ན་ད་ལྟ་འདྱིར་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་གང་ཟག་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རྩྱི ་ཡྱི་ཡོད། དེ་མྱི་མང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཡང་དེའྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་དག་གྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་བས་ན། ཆོས་དང་འཇྱིག་རྟེན་གཉྱིས་ཆར་ཡོང་
རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ངོས་འཛིན་ཙམ་མྱིན་པར་མང་ཚོགས་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་

སྐབས་ནམ་རྒྱུན་ཐོག་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་འགེལ་བཤད་དང་མཐའ་ན་མ་བྱུང་ནའང་མྱི་ཚང་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་
དགོས་བྱུང་ནའང་ཕ་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ཕག་སེལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པོའ ་ི རྱིགས་ལྷག་པར་ཐད་ཀར་མྱི་མང་དང་ཉྱིན་རེར་གནད་དོན་འབེལ་ཆགས་ཡོད་

པའྱི་ཐོག་ལ་དེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ངེས་པར་དུ་གནང་གྱི་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་ཚུལ་དུ་དེ་དག་ག་

དུས་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་དུ་བང་དགོས་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་བྱུང་། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་
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བས་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཚང་མ་བདེན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་སྐྱོང་ཟེར་

མཁན་དེ་ཁོ་རང་འགོ་སངས་གཅྱིག་དང་གནང་སངས་གནང་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་གནང་སངས་གནང་ལུགས་དང་
མ་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ལ་དེ་དག་རག་མ་སོང་། གཅྱིག་བས་མ་སོང་གཉྱིས་བས་མ་སོང་། ཞེས་པ་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་
རང་རང་ཐོག་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། ང་ཚོའྱི་འགོ་སོང་

༩༠༠༠༠ ཕྱིན་སོང་། མ་གྱིར་རག་རྒྱུ་ལ་འདྱི་འགྱིག་མ་སོང་། དེ་འད་བཤད་པའྱི་རེས་སུ་ ༡༥༠༠༠ ལས་འབབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་
འད་འཆད་མཁན་ཡང་འདུག དེའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ལན་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན། སྒོར་མོ་ ༣༥༠༠ སྤྲད་ནས་ ༡༠༠༠༠ རག་གྱི་
འདུག་བ། དེ་འད་ཡང་ལབ་མོང་། གང་ལྟར་མྱི་མང་ལ་བབ་བདེ་པོ་དང་སབས་བདེ་པོ་གཅྱིག་འགོ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་

གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གང་འད་ལ་ཕྱིན་ནའང་འོག་གྱི་ཡྱི་གེ་ཆུང་ཆུང་ལ་བལྟས་མྱི་འདུག་བ་ཟེར་རྒྱུ་མྱིན་པ་བས་ནས།
ཡྱི་གེ་ཆེན་པོའ ་ི སྒང་ལ་བལྟས་ནས་ཚང་མ་གོ་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་བཟོ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་མྱི་ཡོང་ངམ་སྐུལ་མའྱི་ཚབ་ཏུ་ཞུས་པ་

ཡྱིན། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒང་ལ་ངས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་ལ་དཔག་
ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མ་གནང་གྱི་འདུག ཚིག་དེ་འཁོས་ལ་དཔག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོ་སོ་སོ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་མཁན་

གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སངས་དེ། ང་ཚོ་ཞྭ་མོ་ལྷམ་གོན་དེ་འད་བོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འཁོས་ལ་དཔག་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་

ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཕག་ལས་དེ་དག་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཐུན་པོ་ཞེ་དག་འདུག མཐུན་པོ་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་རང་ནས་
ཚོར་བ་བྱུང་། སྔོན་མ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་ཚོ་ཆོར་མེད་ཐོག ་ལ་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་དེ་འད་འཆད་
མཁན་ཡང་འདུག ད་ལྟ་དེ་ཚོ་དཀོན་པོ་རེད་བཞག བས་ཙང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབུས་བཀའ་
བོན་ནས་མཐུན་པོ་བེད་རྒྱུ་དེ་དང་ལས་བེད་པ་ལྟ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་གལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གཅྱིག་བས་ན་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་ན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་

བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡་༣ ནང་ལ་དེ་བཞྱིན་ཞྱིང་གཤེགས་
མཁས་དབང་ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོ ག་ཕུལ་དེའྱི་ནང་བཀོད་བཞག བཀའ་ལན་ནང་ལ་ཁོང་གྱི་འཁྲུངས་
ཡུལ་དེ་ཆབ་མདོ་རེད། དེ་འད་བརྒྱུད་བས་ནས་ཚིག་དེ་བེད་སོད་གནང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། དེ་འད་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་བའྱི་

བཟོ་འད་པོའ ་ི ང་ལ་གོ་བ་ཏག་ཏག་རང་འཇགས་མ་སོང་། གཅྱིག ་བས་ན་ང་རང་ཡག་པོ་མ་གོ་བ་ཡྱིན་གྱི་རེད། དེའྱི་འགེལ ་
བཤད་གསལ་པོ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྱིན་འགོ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་བས་ན་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་ཡྱིན་འགོ་མང་
པོ་ཞྱིག་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསན་ནོར་ཐེབས་མེད་པ་འད། ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་བོད་ཀྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་སྐོར་དེ་ང་ཚོ་ཉྱིན་རེར་འབེལ་ཆགས་བསད་པའྱི་ལས་ཁུངས་གལ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཚེ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་སོད་མཁན་དེ་སྔ་ང་ཚོ་ཚོགས་དུས་སྐབས་གསུམ་པོའ ་ི
སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། རྩ་བའྱི་ང་རང་ཚོ་ཕྱི་ལུགས་དང་
ནང་ལུགས་སན་པ་ཁག་ཚང་མས་དངོས་གནས་དང་གནས་དུང་ཕྲུག་འོ་མས་གསོས་པ་དེ་དག་ཆུ་སྱིན་སྒང་ལ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དཔེ་
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ལྟར་ཁོ་རང་ཚོས་སོབ་སོང་བས་པ་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་བས་པར་བརྟེན་ནས་ཐོན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོར་ཧུར་ཐག་གནང་བར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་སན་པ་དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་དེ་འད་ཕེབས་ཀྱི་

འདུག དེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞེ་དག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དངོས་གནས་དང་གནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག མགོ་དཀར་པོ་ཆགས་ནས་
ལབ་བསད་དུས་ཐུགས་ལ་བབ་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག སྐབས་དེར་བཀའ་བསྡུར་ནང་ལ་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་གོས་

ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་མང་ཆེ་བར་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ ་ི ངང་ནས་སྐུའྱི་བ་སན་དང་ཕྱི་ལོགས་ Doctor ཞུ་དགོས་རེད་
བ། Doctor ཚེ་བརྟན་རྡོ་རེ་ལགས་དང་། སྐུའྱི་བ་སན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ང་རང་ཚོའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་
པོ་གནང་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་འབོད་གནང་ནས་ཨེམ་ཆྱི་ཚེ་དབང་རྟ་མགྱིན་ལགས་དང་ Doctor ཚེ་བརྟན་རྡོ་རེ་བཅས་
རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསེན་བས་རེས་ཆེ་བ་ངོ་ཤེས་པ་བས་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

པ་ཞྱིག་དགོས ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྔོན་མ་བཀའ་མོལ་དེ་འད་བྱུང་སོང་། ཕལ་ཆེར་དེའྱི་བཟོ་འད་པོ་གཅྱིག་བས་ན་དགོངས་

བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་རང་མགོགས་པོ་ཤེས་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་དེ་འད་ཞྱིག་དན་བསད་པ་རེད། རྩ་བའྱི་
དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་མེད་ཡྱིན་གྱི་རེད། གལ་སྱིད་དགོངས་བཞེས་གནང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ཚོར་བ་
ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། གཙོ་བོར་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཇུས་བཀོད་ལ་བརྟེན་ནས་
བཀའ་ཤག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་བཀའ་འདྱི་ལ་ངས་བཀའ་ལན་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ཡང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ངས་ལན་ཕུལ་བ་དེ་མ་འགྱིག ས་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་མཇལ་མ་སོང་སེ་ངས་ཚིག་དེ་

ཏོག་ཙམ་འཁྲུགས་ཡོད་ས་རེད། ད་གྱིན་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཨེམ་ཆྱི་གཞོན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ངས་གསུངས་ཡོད་ས་རེད། ཕལ་ཆེར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེར་སན་སྤྲོད་མཁན་གྱི་ལས་བེད་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བ་གསུང་བསད་ཀྱི་

ཡོད་ས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ཨེམ་རེ་གཞོན་པའྱི་ཚིག་དེ་མར་འཐེན་པའྱི་ཐོག་ནས་སན་སྒྲུབ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་གཞོན་པ་དེ་
ཚོ་ཟེར་ནས་དེ་ཡར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་ཡར་སྣོན་པ་ཡོང་བར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་འདྱི་དང་པོ་གནང་མཁན་དེ་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་འབེལ་བའྱི་སྔོན་འགོག་དང་བརྟག་

དཔད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་འོག་ནས་ ༥་༥ དེའྱི་ནང་ལ་མ་རེད། མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་དེའྱི་འོག་
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ནས་ ༤་༧ ཀུན་ཕན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་ ༥་༥ ནང་གཉན་ནད་རེག་དུག་བརྟག་དཔད་དང་

སྔོན་འགོག་བརྟག་དཔད་ནང་ལ་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལབ་པ་དེའྱི་ཐད་ཕོགས་གང་སར་རང་ཉྱིད ་
འགོ་སྐབས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་མ་འབེལ་བ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གང་མང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་གང་མང་

འཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་གསོལ་འདེབས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཀུན་ཕན་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་དེ་
སྔ་སོ་སོ་རྡ་སར་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་རྱིང་ལ་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་དེ་ཐོག་མར་ངོས་འཛིན་གནང་བཞག་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད།
དེ་ནས་བཟུང་སེ་མོས་རས་ངན་གོམས་དང་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་གནང་བསད་པ་
སོ་སོས ་མཐོང་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྱིས ་སུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་ནང་དུ་འདེམ ས་ཐོན་བྱུང་ནས་མར་ལས་

བསོམས་བལྟས་ཡོང་དུས་ལས་བསོམ ས་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷན་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་བསད་པ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ངོས་བཞེས་དང་ངོས་ལེན། ད་དུང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁུར་བཞེ ས་མཁན་གང་མང་

ཞྱིག་ཡོང་ཨེ་ཐུབ་ལྟ་རྒྱུ་དང་། ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚོར་ནང་དུ་དེ་འད་ཞྱིག་གནས་བསད་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དེ་སྔ་
ནས་ཡོད་བསད་པར་མུ་མཐུད་ནས་ལས་བསོམས་ནང་དུ་སེབས་པ་ཞྱིག་ལས་སབས་བསྟུན་བས་པ་དེ་འད་ཞྱིག་མ་རེད། དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཕེབས་བསད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག འཕོས་
དེ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དགོངས་སེལ་དང་སགས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། ད་གྱིན་ལུང་འདེན་ཞུ་དུས་
རེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པོའ ་ི མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་སྐབས་སུ། རྒྱུ་དང་ལམ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་། དེའྱི་ཁ་བཏད་དེར་རྒྱུད་བ་

མའྱི་བ་མའྱི་ཞེས་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ངས་རྒྱུད་བ་མ་ཞེས་པ་དེར་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཞུས་འདུག དེར་དགོངས་སེལ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་
པར་གྱིས།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་བ་དེ་ཚིག་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་
བཞྱིན་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འདོད་པ་གང་ཡོད་བཤད་ས་དེ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཤད་ས་བས་པ་ཡྱིན་ན།
ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་སངས་འཛིན་གནང་རོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

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

དེ་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་སོང། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅེས་པ་འདྱི་ཚོགས་

གཙོའྱི་ཐག་གཅོད་བེད་སངས་དང་ལས་རྱིམ་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རེད་དམ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་
ཚེ་བརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་དེ་སྱིར་བཏང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བ་བཞྱིན་ཆགས་བསད་
ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུང་མཁན་དེས་ཀང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུང་
སོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ལས་རྱིམ་དངོས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག འཕོད་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལན་དེ་གང་བསྡུས་བས་ནས་ཕུལ་ཆོག་པར་གྱིས། དེ་སྔ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་
ལྔ་ཞྱིག་མར་གསོལ་རས་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་

ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ངར་ཤེས་ཚོར་གང་ཡང་མེད། ཤེས་ཀྱི་མེད་པས་ཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མེད། དེ་བཞྱིན་དུས་དབང་གྱི་སྐབས་དེར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་མྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་དེར་
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ཕལ་ཆེར་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དེ་དུས་ང་ཚོ་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་བསེབས་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། བས་ཙང་རྒྱབ་གཉེར་དེ་འད་གང་ཡང་
ཕུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང།

དེ་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསང་ཏེ་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ནའང་དེ་
ཚོའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིད་གཟབ་དང་དེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཐོག་གར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་གར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་འད་སེམས་ནང་ལ་

ཚོར་གྱི་མེད། རྩ་བའྱི་དེ་འདའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་ནང་ལ་མྱི་ཆུད་པར་འབད་བརྩོན་བས་ནས་འགོ་སོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན། དེ་
འདའྱི་གནས་སངས་དེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་གནད་དོན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རླབས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་འགོ་བསད་པ་ཙམ་དང་། དེ་ལས་དོན་ཁག་དེ་ཚོ་འབེལ་ཡོད་ཚན་པས་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཀུན་
ཕན་ནས་མར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་དང་སན་བཅོས་ལ་འགོ་དགོས་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསེན་གྱི་སེ་

ཚན་གྱིས་དེ་ཚོ་བཅོས་ཐབས་ཁང་ལ་མར་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་དེ་འདའྱི་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསད་པ་ལས་དེ་ལས་
འཕོས་པའྱི་གཞན་པའྱི་རྒྱུ་ཅ་དངོས་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནད་དོན་གྱི ་ཐོག་ལ་གང་ཡང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།

བས་ཙང་དེ་ཚོ་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་བཞྱིན་མྱི་ཡོང་བ་དང་། ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་འདྱི་ཙམ་མྱིན་པར་
ལས་དོན་ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་འདྱི་འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བསན་འཛིན་ཀུན་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་དེ་ཚོར་དགོངས་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

བསམ་ཚུལ་དང་ཁོང་གྱིས་རེ་འདོད་གནང་བསད་པ་དེ་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་

པའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རེད། གང་ཐུབ་གང་སྙོབ་གང་འཚམ་འཚམ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་གོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སན་རྩྱིས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པའྱི་ནང་ལ་༸སྐྱབས་རེ་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་རྱིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་དཀར་རྩྱིས་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་གྱིས་བསྔགས་བརོད་དང་བཀའ་སོབ་ཟབ་མོ་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་
འབེལ་ཡོད་སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་བརྡ་འཕོད་པར་གནང་བ་དེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལའང་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་བཞྱིན་ཡན་ལག་སན་ཁང་ནང་ལ་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་བེད་རྒྱུ་དེ་དེ་སྔ་ནས་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ནང་ལ་

གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ངས་ཀང་དེ་འད་སན་ཁང་རེ་ཟུང་གྱི་ནང་ནས་མཇལ་མོང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་
རྩད་གཅོད་བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་། གནང་གྱི་ཡོད་ཤག་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་གཞན་དེ་ཏོག་ཙམ་རྱིང་པོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དེ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཚན་རྱིག རྱིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། UNESCO ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་
ནང་ལ་སྔོན་མའྱི་ཤུལ་བཞག་གྱི་རྱིག་གནས་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ Intengible Cultural Heritage དེ་འདའྱི་ཐོག་
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ལ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་དམར་གྱི་བོད་སན་ཞེས་དེའྱི་མཚན་འོག་ནས་སྔོན་མ་དེབ་སྐྱེལ་བེད་
རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་བས་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་རང་གྱི་མཚན་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

དེབ་སྐྱེལ་བེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐད་ལ་དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་སན་རྩྱིས་ཁང་དང་དེའྱི་འབེལ་ཡོད་

ཀྱི་ཐོག་ནས་ UNESCO མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དེ་ལ་ཐད་ཀར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་འདུག ཕུལ་བ་མ་ཟད་དེ་འད་
བས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སྐོར་ཚུར་ལན་ཡང་འབོར་འདུག དེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ངོས་ནས་སངས་ཤེས་དང་གོ་བསྡུར་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་འབེལ་ཡོད་མཁས་དབང་ལའང་
ལམ་སོན་ཞུས་པའྱི་གནས་སངས་བྱུང་བསད་ཡོད། བས་ཙང་དེ་འད་བེད་ཡོང་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ནང་ལ་རྩ་བའྱི་རྱི གས་
གཅྱིག་གྱིས་ལམ་སོན་དུ་དེ་འདའྱི་དེབ་སྐྱེལ་གནང་ཡོང་དུས་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་

བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གསུང་བསད་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་

པའྱི་ལས་འཆར་ཁག་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཁག་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའྱི་རེ་
བ་ཞྱིག་འཆང་བཞྱིན་ཡོད། ད་ཡང་འདྱི་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱིང་གྱི་འོག་ནས་རྒྱ་

མྱིའྱི་བོད་སན་ཞེས་ལབ་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བས་པ་མ་འགྱིག་པ་རེད་ཅེས་དེ་སྔོན་ཡྱི་གེ་ཕུལ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་

ལ་ད་ཆ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱིས་གསོ་རྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་བས་བཞག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་
དང་རྒྱ་གར་ཕན་ཚུན་བར་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སྐྱོ ན་འཛུགས་དང་དགག་བ་གནང་རེས་བས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་

གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཤེས་རྟོགས་བྱུང། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྩ་བའྱི་བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཆ་ནས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སེལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་དེ་མྱི་ཉམ་རྒྱུན་འཛིན་ལ་
སེམས་འཁལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཀང་དེའྱི་ནང་ནས་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཤས་ཞུས་ན། བདུད་རྩྱི་སན་སྒྲུབ་དང་། རྩ་སོང་གྱི་
ལག་ལེན་དང་གསོག་སྒྲུབ་ཆེན་པོའ ་ི ལག་ལེན་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་སྔོན་མེད་ཤུལ་བཞག་གྱི་རྱིག་གནས་ནང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བེད་

ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་དེ་འད་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་གཙོ་བོ་དེ་
གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་བོད་ཀྱི་སན་རྩྱིས་ཁང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ཐོག་
ལ་ལམ་སོན་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སངས་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་འགོ་བཞྱིན་འདུག

དེ་ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་འགེལ་བརོད་མྱི་དགོས་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རེས་དེ་ལ་ང་ཚོ་ཡང་ས་གནས་སྦེལ་ཀོབ་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་རེད། དེར་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས། དབུགས་ལེན་
རྒྱུའྱི་ལྕགས་མདོང་དེ་ད་ཆ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་རེད་འདུག ང་ཚོ་ལ་ཞུ་མཁན་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་བ་དེ་ང་ཚོས་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལ་ཞུས་ན་བྱུང་བ་དེ་བྱུང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་
འད་མྱི་འབྱུང་བར་སྔོན་བྱུང་ལས་སོབ་གསོ་དང་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་དེ་འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཉེན་འགོག་བེད་རྒྱུ་དེ་སྱི་སྒེར་
ཡོངས་ནས་བསམ་བོ་དེ་ཁྱེར་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལམ་སོན་རང་ལ་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་
རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་ཉེ་ཆར་མ་གིའི་ས་གནས་སན་ཁང་ལ་ཁག་གྱི་བརྟག་དཔད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་རེད། དེ་ལས་

གཞྱི་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ལས་གཞྱི་དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་འཚོ་བེད་སན་ཁང་ནང་ལ་
ཁག་གྱི་བརྟག་དཔད་སྱི་ཡོངས་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དེའྱི་ནང་ནས་བརྟག་དཔད་བེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གསུམ་བཞྱི་

ཞྱིག་མ་ཚང་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་འདུག དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་དུ་བཟུང་ནས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཚུར་ཕོགས་སྒེར་གྱི་ཁག་བརྟག་དཔད་བེད་ས་དེ་ནས་སྒེར་རང་གྱིས་བརྟག་དཔད་བས་པ་རེད་མྱི་འདུག་ཀང། ཁག་གྱི་
མ་དཔེ་དེ་བངས་པའྱི་ཐོག ་ནས་དེ་སན་ཁང་ཆེ་ས་ཞྱིག ་ལ་ཁྱེར་སོང་ནས་ངེས ་དགོས ་ཀྱི་བརྟག་དཔད་ཆ་ཚང་བས་ཏེ་ཡར་

བསྣམས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྐབས་དེ་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་ནས་
ཆྱིབ ས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ཡར་སོས ་ཚར་བའྱི་རེས ་ལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབ ས་ནས་གནད་དོན ་གང་བྱུང་ཆ་ཚང་ཞྱིབ ་ཕར་

གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་མར་ས་གནས་ལ་འགོ་དུས་ཡྱིན་ན་གནས་སངས་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་རྩ་བའྱི་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ལ་

འདྱི་མཁན་བྱུང་མ་སོང་ཡང་། ཕྱི་ལོགས་ནས་གནད་དོན་དེ་འད་ཞྱིག་གསུང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་འད་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
གོ་ཐོས་བྱུང་སོང་། དེ་གོ་བ་དང་ས་གནས་སན་ཁང་ལ་འདྱི་རྩད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ལས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། བརྟག་དཔད་
རྱིགས་བཞྱི་ཙམ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག ཕར་ཕོགས་དེ་ནས་བརྟག་དཔད་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཁུར་ནས་བས་འདུག

ངས་ང་ཚོ་ལ་མེད་པ་དེ་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཁུར་ནས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་དུས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་དེ་གཟའ་མཇུག་གྱི་གུང་གསེང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དག་གྱི་དགོས་
མཁོའ ་ི ཐོག་ལ་ཕག་ལས་དེ་སྔ་གནང་ཡོད་རེད་ལ་ད་ལྟ་ཡང་གནང་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སུ་སུ་ཕེབས་

འདུག ལས་དོན་ག་རེ་རེད་འདུག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ས་རེད། དཔེར་ན་ང་ཚོར་ཁག་བརྟག་དཔད་བེད་རྒྱུའྱི་ཡོ་བེད་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན་གཞན་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་བརྟག་དཔད་བེད་དུ་

ཁུར་མྱི་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསེན་སན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། སན་ཁང་གཞན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་གསལ་བཤད་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ནད་རྱིགས་སྔན་འགོག་གྱི་ཐད་ལ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་དེ་

བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁུར་བཞེས་པ་དང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་

ལག་ལེན་བསར་བ་དེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང། དེ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྩ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གཏམ་
དཔེའྱི་ནང་ནས་གཏམ་དཔེ་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། བཟང་པོ་ལ་ཇ་ཆང་ཞེས་དུས་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་

དེ་ཚོ་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རེད་ཀང་། དེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བསྔགས་བརོད་གནང་
སོང་བསམ་པའྱི་དགའ་ཚོར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་ཕན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་འཕོད་བསེན་ལས་

ཁུངས་ཙམ་མ་རེད་ས་གནས་དང་ཡན་ལག་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བསད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་བསྔགས་
བརོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་ངས་དབུས་དང་ཡན་ལག་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདུན་པ་

ཡོད་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོར་བ་ཡང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་བཞྱིན་བོད་སན་གྱི་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཡག་པོ་

ཞྱིག་མྱི་ཤེས་དུས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སང་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞེ་དག་འགོ་མྱི་ཤེས་པ་

ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ས་གནས་ས་ཐོག་གང་ཞྱིག་ཏུ་བསྐོར་བསྐྱོད་ཕྱིན་ཀང་ཆེས་མཐོའ ་ི ནད་རྱིགས་སྔོན་
འགོག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ཟུང་འབེལ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱི་ལུགས་དང་ནང་གྱི་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་གསོ་

རྱིག་འདྱི་ཟུང་དུ་སེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ་འཚོགས་རྒྱུར་
བསམ་བོ་ཡང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྔོན་འགོའ ་ི ཚུལ་དུ་རང་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་རེ་དང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཨེམ་ཆྱི་དེ་ཚོའྱི་

ཐོག་ནས་ཀང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བསེན་གཏུག་བེད་དུས། ནད་པ་འདྱི་ལ་བོད་སན་བསེན་དུ་བཅུག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་
གསུང་དགོས་པ་དང་དེ་འད་ཞྱིག་སོ་སོའ ་ི བསམ་བཞེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དེ་འདའྱི་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང། དེ་བཞྱིན་མ་
འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསེན་ལྟ་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་འད་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་

དང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་དབང་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་བཀའ་སོབ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་ནས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ལྷ་རེའྱི་ནད་གསོ་ཁང་དེའྱི་ཐད་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་

དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་བཀག་དེ་ལྷུག་ཙམ་ཞྱིག ་དགོས ་པའྱི་བཀའ་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཆོས ་རྱིག ་གྱིས ་ཕར་ནས་ཚུར་རྒྱབ་

གཉེར་གནང་ནས་ག་ཚོད་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་དེ་ཚོ་བཀའ་ཕེབས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཀང་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་བས་ནས་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འགའ་ཤས་ཡར་ལ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་བཞུགས་པའྱི་གནས་སངས་ཀང་ཆགས་བསད་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་
དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་བཞུགས་པའྱི་གནས་སངས་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱབ་གཉེར་ག་ཚོད་རག་པ་དང་དེ་བཞྱིན་ཨེམ་ཆྱི་ཡྱི་

ལམ་སོན་གང་ཡོད་མེད་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་དགོས་རེད། རྩ་བའྱི་ལམ་སོན་
ཞྱིག་མར་གཏན་འབེབས་ཡོད་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་

མཐའ་མ་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྐོར་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་རྣག་ཐོག་
གཙག་འཁེལ་གྱི་ལམ་སོན་གནང་བའྱི་སྐོར་ཡང་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཚོར་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསྔགས་
བརོད་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་གང་འཁོད་བསད་པ་དེ་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་ཐུབ་པ་ཞྱི ག་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་གནང་སོང། རང་གྱི་ངོས་ནས་
ཀང་དེ་ག་རང་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། སྔོན་མ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བ་

དང་དེའྱི་རེས་ལ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་བེད་མཉམ་དུ་འཛོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། བར་ལ་གནས་ཚུལ་
གསལ་པོ་མེད་ནས་དེའྱི་རེན་གྱིས་གནས་ཚུལ་གཞན་དེ་འད་ལྷག་བསད་པ་དེ་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ལག་དེབ་ནང་དང་དེ་ག་ནང་

བཞྱིན་ལམ་སོན་གྱི་ཤོག་བུ་བཀྲམ་ཡྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྩ་བ་ནས་མ་འཁོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། ག་རེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ག་རེ་རག་གྱི་མེད་པ་དེའང་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་
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ཀྱི་ཡོད། ཅེས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ནས་ཁ་གསལ་ཐག་ཆོད་བཟོས་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡང་ལམ་སོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འགྱིག ་ས་མ་རེད། དེ་འདྱི་འད་ཞྱིག ་ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལམ་སོན་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ངས་བསྔགས་བརོད་དང་དགའ་བསུ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་དང་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

དེ་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་འགོད་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཉེན་སྲུང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པ་ཡྱི་གེ་ཆུང་ཆུང་ངམ། T
and C apply , terms and conditions apply ཟེར ་བ་དེ་འད་སན་བཅོས ་ལྟ་སྐྱོང་གྱི ་ཡྱིག ་ཆའྱི་ནང་ལ་རྩ་བ་ནས་

མེད་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ནང་ལ་སན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་མཐུན་པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང།

དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་རེད། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དབུས་པའྱི་ལས་བེད་སོགས་
ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བསད་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་

སོད་མཁན་ཨེམ་ཆྱི་རེད། ཨེམ་ཆྱི་ཡྱི་མཉམ་དུ་དེ་བཞྱིན་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གུས་བརྩྱི་དང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བསྟུན་པའྱི ་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསད་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལས་
གྲུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་

པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སོན་ཟབ་མོ་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སངས་བཟང་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དེ་རྱིང་ཐུགས་

ཞྱིབ་བྱུང་བ་དེ་འདྱིར་གསུངས་བ་དེས་ང་ཚོར་ཡང་ལས་ཀ་བེད་པར་ད་དུང་བོ་སོབས་འཕེལ་སོང། དེར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ཞྱིང་གཤེགས་དམ་པ་ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གཡུ་ཐོག་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཆབ་མདོ་སྱི་འཐུས་

ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་སྤྲད་པ་རེད་ཅེས་ངས་བཤད་སོང་གསུངས་པ་དེ་དང་། ལས་བསོམས་ནང་ལ་སྤྲད་པ་རེད་ཀང་

འདྱིར་གསལ་མ་སོང་གསུངས་པ་དེ་གཉྱིས་ཕལ་ཆེར་དེའྱི་ནང་ལ་ངའྱི་ཚོར་བ་དེ་འཚང་ཀ་བརྒྱབ་ནས་འཛུལ་ཡྱིན་ས་རེད། གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན་གཅྱིག་སྤྲད་དུས་ཕུལ་ས་དེ་ལ་འབུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིན་དགོས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ནམ་ཞྱིག་
གནས་སངས་བཟང་པོ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཞྱིང་གཤེགས་དམ་པ་ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་ནང་མྱི་དང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་

གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཞྱིག་མ་བསེབ་བར་དུ་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཚོགས་གཙོ་སྱི ་འཐུས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་ལ་བཞག་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་
ཞྱིག་མཇལ་བའྱི་སྐལ་བཟང་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཤར་སོང་ན་དེའྱི་གཟེངས་རྟགས་དེ་དེའྱི་ནང་མྱི་དེ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་རེད། ད་ངས་བརྒྱུད་
ཟེར་ནའང་རེད། སྐུ་ཚབ་ཟེར་ནའང་རེད། ངས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་ཅེས་བཀོད་འདུག ཆབ་མདོའ ་ི སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
ཚོགས་གཙོར་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་ཡོད། ཅེས་དེ་ལྟར་འཁོད་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་སྐུ་ཡྱི་བ་སན་པ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨེམ་ཆྱི་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རེ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཨེམ་ཆྱི་རྟ་མགྱིན་

ལགས་རེད། དེ་ང་ཚོས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་ཐད་
ལ་ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡོད། སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་
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སྐབས་ལ་ཡྱིན་ས་ཡོད། དེ་དུས་ཀང་བཀའ་མོལ་དེ་བྱུང་སོང། དེ་དུས་ཀང་འདྱིར་ལངས་བཞྱིན་པ་འདྱིས་དེ་དང་དེ་བཞྱིན་ནོ་

ཞེས་ལན་ཕུལ་བ་ཡྱིན། བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡང་དེ་ག་རང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་ངས་ད་ལྟ་ཕུལ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ཡང་ག་རེ་བས་ཡོད་པ་དང་ག་རེ་བས་མེད་པ་དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞུས་ན་དན་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་རང་རྟགས་དང་
རྟེན་འབེལ་ལ་རྩྱི་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་སྐུ་གཟུགས་ཐང་པོ་དང་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་
མཁན་གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡང་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་དེ་ལྟར་གནང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་སོ་སོའ ་ི ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་བསམ་བོ་འདྱི་ཁུར་བསད་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་གྱི་གོག་བརན་འཁབ་མཁན་སྙན་གགས་ཅན་དེ་ཚོས་ད་ང་མཚམས་ཞོག་ཟེར་
གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དེ་འདའྱི་གོ་བ་བཏང་ནས་བཤད་བསད་དུས་ཡང་དེ་འདའྱི་གོ་ལོག་རྒྱུག་མྱི་འགོ་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་

ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་གཏྱིང་གྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་སོད་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ངོ་ཤེས་དང་

ཁོང་རྣམ་པར་བཀའ་དྱིན་རེས་དྱིན་གྱི་བསམ་བོ་དེ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་དངོས་གནས་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་སྐབས་བཟང་པོ་
ཞྱིག ཏག་ཏག་ཅྱིག་རན་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་བར་རྱིམ་སྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སྱིག་རྒྱུའྱི་སྔོན་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་
འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྙན་གསན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དྱི་བ་དེ་མཐའ་མ་ཡྱིན་དུས་གནས་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་བརྒྱུད་

ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལོའ ་ི ལོ་ནས་ ༢༠༣༠ བར་དུ་རྒྱལ་སྱིའི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་

TB རྩ་མེད་གཏོང ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འམ་གསལ་བསགས་སེལ ་བཞྱིན ་པ་ཞྱིག ་རེད ། དེ་བཞྱིན ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས ་

༢༠༢༥ བར་དུ་ TB འདྱི་རྩ་གཏོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་སེལ་བཞྱིན་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་མངའ་སེ་གཞུང་

གྱིས་ ༢༠༢༢ དང་ ༢༠༢༣ གྱི་བར་དུ་ TB འདྱི་རྩ་གཏོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་སེལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐད་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ TB
ཡྱི་གོ་རྟོགས་དང་ TB ནད་དེ་རྩ་གཏོར་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ལག་རྩེད་སོ་ལོའ ་ི ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་བཞག་པ་ཆགས་ཡོད་

པ་རེད། དེ་དེ་སྔ་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་བགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷོ་ཕོགས་དང་དབུས་ཀྱི་ཕོགས། བང་ཕོགས། བང་དཀྱིལ་དང་བང་
ཤར་ཁག་གཉྱིས། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ཕོགས་ནས་བཅས་དེ་ལྟར་བས་ནས་ཕོགས་བགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ནས་སྱིལ་
པོལ་རྩེད་མཁན་གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚེས་ ༢༧ ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་

རོགས་གནང། འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དང་དོགས་འདྱི་ཕེབས་པ་དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ལས་འཕོས་པའྱི། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། འཕོད་བསེན་ཟེར་བ་འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཚར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ནས། ལགས་རེད། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་

མཆོག་ནས། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འཕོད་བསེན་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིས་ཚོར་བ་ག་ཚད་ཡོད་མེད་དེ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ག་ཚོད་གནང་
མྱིན་དེ་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མངོན་པར་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་
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རྱིང་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་བཟུང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོགས་འདུ་གོལ་འགོ་

དུས་ལག་རྩེད་སོ་ལོའ ་ི རྩེད་འགན་དེ་ཉྱིན་ཁ་ཤས་འདྱི་ལྟར་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བར་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
friendly invitation རྣམ་པ་ཚོ་མགོན་འབོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ལ་སོ་སོའ ་ི ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གྱིས ་ཞེས ་དེ་

གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་དང་མཉམ་དུ་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་ནང་ནས་ལུས་སོང་དང་

དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སྒེར་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ད་ཐག་དང་གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕྱིན་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

འད་མྱིན་གྱི་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་སོད་མཁན་དེ་འདའང་འདུག ང་ལ་དེ་འད་གསུང་མཁན་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་

ཚང་མ་ལ་སྒེར་དང་སྱི་ཚང་མ་ལ་དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ཡང་ལས་
རྱིམ་འདྱིའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཚོར་སྔར་ལས་ལྷག་སེལ་རོགས་གྱིས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཆེས་མཐོའ ་ི ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་ལྟར་དང་འཕོད་བསེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཞུ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ནོར་ཡོད་ན་ནྱི་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དཔེར་ན་
VOA ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་དེའྱི་ཟུར་དུ་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དེ་བཞྱིན་གལ་

ཆེའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་དང་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གནང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་། ཤུགས་བརྒྱབ་བསད་པ་དེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྔགས་འོས་དང་དགའ་
ཚོར་སྐྱེ་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་ལ་དགོངས་ཚུལ་

ཕེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཀང་དུས་ཚོད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོ ལ་དང་
སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། གཟུགས་པོའ ་ི འཕོད་བསེན་དཔད་ཞྱིབ་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་དེའྱི་ནང་ལ་ H filery test ཟེར་བ་དེའྱི་

ཞྱིབ་འཇུག་དེ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་རེད་མྱི་འདུག འགོ་སོང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕོ་
བའྱི་ Cancer ཕོ་ཁའྱི་སྐྲན་ནད་དེ་ནམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྔོན་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད ་པ་ར་འཕོད་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དེའྱི་སྐོར་ལ་གོ་
རྟོགས་ཡོང་བའྱི་གསོལ ་འདེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གལ་སྱིད་སྐད་ཆ་མཐོ་

དམན་རབ་འབྱིང་དེ་འད་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན་ངས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། གོ་སྐབས་གནང་བ་དེར་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ ་ི འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་
ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཐོ་འགོད་ལ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་

ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྱི་ལས་བསོམས་དང་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ཨང་ ༣༣ དང་དེ་བཞྱིན་
ཤོག་གངས་ ༡༡༠ དེ་ལྟ་བུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡོད་པ་ཚང་མར་སོ་སོའ ་ི སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱི་བཅུ་དགུ་ཇ་པ། དང་པོའ ་ི
ནང་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་ས་ཆེ་བའྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ལ་འོས་འཚམ་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་

དགོས་རེད་ཅེས་པ་དེ་འད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། འདྱི་ཉེ་བའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་དམྱིགས་གསལ་གྱིས་བསྐོ་གཞག་དེ་འད་ཞྱིག ་བྱུང་ཡོད་རེད། བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དེ་ཚོ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱི་
ཞབས་སེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཡོང་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་མེད་བཞག་པ་ཞྱིག་

མཐོང་གྱི་འདུག དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་དེ་གཤམ་འོག་ལས་བེད་ཅྱིག་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེས་དངོས་

གནས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ལའང་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་མེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་འདས་པའྱི་
ང་རང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་མཐོང་དུས་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་རྱིགས་འདྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ན་དེ་ལ་

གསལ་ཁ་གཅྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན། ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་འགན་ཁུར་མཁན་གཉྱིས་ཀ་ལ་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་གསལ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དམ། མ་འོངས་པ་ཡང་མང་ཚོགས་རྩྱིས ་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་འདྱི་འདའྱི་གནས་
ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་འགན་དབང་དང་ཉེས་ཆད་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་པའྱི་ཉེས་ཆད་གནང་སངས་དེ་ཚོ་ལའང་

ཡང་རྩོད་རོག་དང་རོག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་དེ་འད་ཁ་གསལ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་བརྟག་དཔད་
གནང་རྒྱུ་དང་འགན་འཁུར་དགོས ་རྒྱུ་དེར་གསལ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སོ་སོའ ་ི སེམས་
འཚབ་ཡྱིན། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འདུག་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་བཀའ་མོལ་

གནང་སངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བདེ་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་ངས་མཇལ་སོང། མོ་སོ་སོར་འགན་ཞྱིག་སྤྲད་ཡོད་རེད། འགན་སྤྲད་པ་
ནང་བཞྱིན་དབང་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཀང་དབང་ཆ་དེ་ཏག་ཏག་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་མེད་དུས་དེ་ཕག་ལས་གནང་དུས་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཞབས་སེགས་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚོ་ཚང་མའྱི་གནས་སངས་ག་འད་ཆགས་ཀྱི་

རེད། སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། དེ་ལ་ཁ་གསལ་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་རོག་
གེང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སུས་འགན་ཁུར་གྱི་རེད། སུ་ལ་ཉེས་པ་ཁེལ་གྱི་རེད་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་
ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མ་འཕད་པར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གང་ཟག་རེ་ལ་ཐུག་ཡོང་
དུས་དེར་སྱིག་གཞྱི་བཅད་དུས་ཡང་ང་ཚོས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་ཕོག་མཁན་འད་ཞྱིག་དང་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ན་ཏག་ཏག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་བཤད་དུས་མྱི་སུ་གང་ལའང་མ་བལྟས་
པར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ནས་བཅད་དགོས་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་སྔོན་ནས་གསལ་ཁ་ཞྱིག་
དགོས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལའང་དགོངས་བཞེས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་གསལ་ཁ་ཞྱིག་དགོས་

ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དང་པོ་བཀའ་འདྱི་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་དངོས་གནས་འདྱི་
ཚོར་གསལ་ཁ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་འདྱི་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཐུག་སོང།

འདྱི་ཕལ་ཆེར་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་རང་ལ་མ་གཏོགས་ཞུ་ས་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ངས་
དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཁུར་ཡོང་བ་འདྱི་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་དེའྱི་ནང་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་ ༦ ཇ་ ༨ དེ་
ཡྱིན ། རོག ས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག ་འབུལ་དགོས ་རྒྱུ་སྔོན ་མ་བོད ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་རང་གྱིས ་གོས ་ཆོད་

དགོངས་དོན་བས་ཏེ་དེ་ལྟར་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བད་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་གནས་སངས་ག་རེ་ཆགས་བསད་
འདུག་ཅེ་ན་དཔེར་ན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་དེ་ད་ལྟ་གཞུག་ལ་འདོན་གནང་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་འདྱི་ནས་མར་འཛིན་

སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་གནང། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕར་བས། ཁུངས་སོ་སོས་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདེབས་
བས་ཏེ་ཡང་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་འབོར། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ། དེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་

པས་བཟོ་བཅོས་མྱི་གཏོང་ཀ་མེད་དེ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྱི ་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་གོས་ཚོགས་སུ་བསྣམས་པ་དེ་འད་བྱུང་
ཡོད་མེད་ངས་ཁྱོན་ནས་དན་ལམ་དུ་མྱི་འདུག ཞུ་ཚོད་ཀང་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་གང་ལྟར་འབེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་འད་

ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག ་གྱི་རྩྱིས ་ཞྱིབ་དེར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
རོགས་དངུལ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་ཆགས་བསད་འདུག ཁ་སང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལའང་བཀའ་
མོལ་ཞྱིབ་ཕ་བྱུང་ནས་ངས་ཀང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མ་ལེན་རང་ལེན་ཐུག་སོང།

རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རོག ས་དངུལ་ཆ་རེན་དེ་ཁོ་རང་གྱི་ནང་ལ་སྒོར ་གཅྱིག ་ཀང་དོན ་དག་གཞན་གྱི་ཐོག ་ཏུ་ཕྱིན་ན་

འགྱིག་གྱི་མེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁུངས་གཞན་གྱི་མ་དངུལ་གཞན་དེ་ཚོ་ནས་སྱིག་

འཛུགས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕུལ་ཁུངས་ཁྱོན་ནས་མེད་དེ་མ་དངུལ་གཞན་དག་ནས་ཕུལ་བ་དེ་འད་
བས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་འདྱིར་ཕུལ་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟ་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་རྟག་པར་དུ་ངེས་
པར་དུ་སྒྲུབ་དགོས ་རེད། ངེས་པར་དུ་སྒྲུབ་དགོས་རེད་ཅེས ་ཕེབས་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་
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བསད་འདུག དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ཚན་དེ་ཚོའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་སྐུ་ཚབ་དེ་འདའང་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་མདུན་ལ་དེ་འདའྱི་རོགས་དངུལ་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཁལ་གྱི་བཟོ་འད་
ཞྱིག་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བས་ནས་ཕལ་ཆེར་དེ་མཚམས་མཚམས་དོན་དག་མེད་པར་གོ་

ནོར་དང་མཚན་ཤས་ཡོང་བའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཀང་མཐོང་གྱི་འདུག ངས་མཐའ་མ་དེར་ཞུ་དོན་དེ། དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ཚང་མ་
རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་འད་ཞྱིག་མྱིན་པར་སོ་སོ་དབེ་བ་ཕེས་ཏེ་ཕུལ་ཐུབ་ཐབས་ཁྱོན་ནས་མེད་མཁན་དང་། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཕུལ་
འདོད་ཀང་མེད་མཁན། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་

ཡག་པོ་མེད་འགོ། གཞན་མ་གཏོགས་རྟག་པར་འཐོན་སོད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ག་
ཚོད་ཕྱིན་ཀང་འདྱིའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཡང་ཡང་དུ་ཏན་ཏན་འཐོན་སོད་རྒྱུ་རེད་འདུག སྐོར་བ་རྒྱག་སངས་དེ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་བཞྱིན་

སྐོར་བ་རྒྱག་སོད་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་སེབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་རེད་ཀང། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དེ་སེབ ས་མ་
ཐུབ་པའྱི་བཟོ་ལྟ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེར་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཅྱིག་དེ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་

ལྟར་གེང་བར་བས་པ་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དོན་བས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། སྔོན་མ་ནས་
ཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་འདས་པའྱི་ལོ་དྲུག་བདུན་གྱི་ནང་ལ་སྙན་ཐོ་འདྱི་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་བསད་སྤྲོད་བསད་ཀྱི་བཟོ་འད་

ཞྱིག་དང་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འགྱིག་མྱི་འགྱིག་གྱི་གནས་སངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་བལ་ཡུལ་དེ་ཤ
ཤ ེད་ནས་
གཅྱིག་གྱིས་ཟོས་སོང་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ལས་ང་ཚོ་ལ་ཞེ་དག་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག་ལ་གཙང་མ་གང་ལ་

གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དོན་དག་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན་སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས ་ཀང་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོ་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོག ས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་བེད་དུས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ན་ནྱིང་དགོས་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ལོ་འགོ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་

དུས་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་ད་དུང་ཡང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཀྱིས་འདང་གྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེ་རྩྱིས་
ཞྱིབ་དང་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་ཀས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ཞྱིག་ནས་འགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་

གསུངས་ན་ནྱི་འཆར་འབུལ་གང་བས་པ་དེ་ཡོད་གསུང་མདོག་ཁག་པོ་རེད། དཔེར་ཆ་བཞག་ན་ཉེ་ཆར་སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱྱིད་སར་
གསོ་ལ་མཉམ་འབེལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བསད་འདུག རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་འདུག རྩྱིས་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་

གསུང་གྱི་འདུག ག་ཚོད་ཙམ་འགོར་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟླ་བ་དྲུག་འགོར་གྱི་རེད་གསུངས་སོང་། ཟླ་བ་དྲུག་རེད་ད། ལོ་
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ཕེད་ཀ དེ་ལྟར་འགོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་ལྷོ་ཕོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལ་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་

ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ལྟ་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡང་གཙོ་བོ་
དེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་གཞྱི་མ་ཕུལ་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་གནང་མདོག་ཁ་པོ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་དངོས་གནས་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།

གཉྱིས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོའ ་ི

ཐོག་ནས་ད་དངོས་གནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དཔེ་མཛོད་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་དེ་རྱིང་གསུངས་པ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་མཐོང་སོང་། ང་རང་ལ་རྒྱུས་ཡོད་ཙང། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་གསུམ་པ་

ནས་བཟུང་སེ་ཞུས་པ་རེད་ལ་ལམ་ཁ་ཡང་མང་པོ་བསན་པ་རེད། ད་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་
ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛིན་གྱིས་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་བཞག་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་འད་ང་ཚོར་བསན་པ་རེད། ང་
ཚོས་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་མཐའ་མ་དེར་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ག་རེ་བྱིས་ཡོད་རེད་ཅེ་ན་དེ་འད་ཞྱིག་ཆག་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་གོས་ཆོད་ཀྱི་ལམ་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་གྱི་ལམ་ནས་

ཁུར་ཤོག་དང་ང་ཚོས་ཆག་ཡང་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། དེར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་སྐབས་བརྒྱད་པ་ལ་སེབ་

དུས་ཡང་འབུལ་དགོས་ཞེས་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་ཚུར་སེབ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་དེ་ངས་ལམ་ཁ་དེ་རང་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཉེ་
ཆར་དྷ་སའྱི་མཉམ་འབེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་རེད། དོན་དག་ཅྱིག་དེ་ང་ཚོས་ད་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་དེ་

མེད་པར་བས་ཚར་བ་རེད། དེ་བས་ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་ཕྱིན་ཚར་རེད། ད་དུང་ཡང་ལྷག་མ་དེ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། ལྷག་
བསད་པ་དེ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཕར་ཁག་དཀྲྱིས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཚུར་ཁག་དཀྲྱིས་བསད་པ་མྱིན་པ་དོན་དག་དེ་ག་

རང་དེ་རྱིང་འདྱི་ནས་གཙང་མ་དེ་བཟོས་ཡྱིན་ད་ཞེས་པ་ཞྱིག་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རེས་མའྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་འདྱིའ ྱི་རྱིག ས་སུ་གྱུར་པ་ག་ཚོད ་ཡོད ་པ་ཡྱིན ་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་བོན ་རྣམ་པ་ཚང་མ་མགོ་ནས་བར་དུ་འདྱིར ་

བཞུགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་དག་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་ཚོར་གོས་

ཆོད་ཅྱིག་བསྣམས་ཡོང་ནས་གཙང་མ་བཟོས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་འདུག ཁོ་སོ་སོའ ་ིཤ
ཤ ེས་ཚོད་དེ་ཞུས་བཞག་ན་ཕན་ཐོགས་
ཀྱི་རེད་དན་ནས་ཞུས་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྱི་སྙན་ཐོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་
༡༢༨ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ཉྱིས་བརྒྱ་མན་ཙམ་ཞྱིག་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕུལ་བ་རེད།
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དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་པོ་དབུས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་
༨ པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་དང་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་དང་

སགས་ནས། ད་ལྟ་གོང་དུ་དོགས་འདྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མ་ཕེབས་པའྱི་སྔོན་ལ་ངས་སྙན་གསན་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང། ད་འདྱི་ངས་དང་པོ་མྱི་ཞུ་བསམས་ནས་ཚོགས་གཙོར་སན་བསར་ཞུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལངས་བའྱི་ཞོར་ལ་ཞུས་

ན། རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ ་ིཤོག་གངས་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་སེ་ཚན་ཀ་པ་དེ་སྐྱོ་ནད་སོགས་གངས་ ༡༨༠༦ ཡོད་རེད། དེ་ནས་
མར་མང་རྩྱིས་སྐབས་བདུན་པ་ནས་འགྱིག་པ་དེ་མར་འཐེན་པ་ཡྱིན་ན། ༤༤༧ མར་འཐེན་པ་ཡྱིན་ན་ ༡༣༥༩ ལྷག་གྱི་འདུག

དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གསུངས་པ་དེ། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་བདའ་འདེད་གནང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱུན་

ལས་ལལན་ཕུལ་ནས་དེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འགྱིག་པར་བཏང་། དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སེབ་པ་དེ་འགྱིག་པ་དེ་ ༡༦༠ རེད། དེ་
མར་འཐེན་པ་ཡྱིན་ན་ ༡༡༩༨ ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་མང་རྩྱིས་སྐབས་ ༨ པ་རང་གྱིས་རྩྱིས་གཉེར་ལན་འདེབས་འགྱིག་པ་དེ་
༣༦༤ དེ་མར་འཐེན་པ་ཡྱིན་ན་ ༨༣༧ ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་དོགས་འདྱི་བཏང་ནས་དོགས་འདྱི་ལན་འགྱིག ་པ་དེ་མར་

འཐེན་པ་ཡྱིན་ན་ ༢༧༦ ཁྱོན་ ༥༩༡ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩྱིས་འདྱིར་བལྟས་ན་རྣམ་པ་ཚོས་ ༥༩༠ བྱིས་འདུག
དེ་གཅྱིག་ཡྱིན།

ད་ཡང་མཇུག་སྐྱོང་དགོས ་པ་ ༡༢༨ ཇ་པ་ཚང་མ་བཏང་ཡོད་དུས་བསོམ ས་དེ་ཏག་ཏག་བསད་འདུག དེ་གང་དུ་

འཁྲུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ནས་འཁྲུག་བསད་འདུག མང་རྩྱིས་སྐབས་བདུན་པས་འགྱིག་པ་འཁྲུག་ཡྱིན་ནའང་འད། གོས་
ཚོགས་འགྱིག་པ་འཁྲུག་ཡྱིན་ནའང་འད། གཅྱིག་འཁྲུག་བསད་འདུག མཐའ་མ་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ ༥༩༠ རེད་འདུག་ཅེས་
དེ་ངས་གསལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

བདེན་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་དེ་གོས་ཚོགས་ནས་བཏང་པ་རེད། དེ་དུང་ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་

གཞག་གྱི་ས་མྱིག་ ༡༨ དམ་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེར་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་སོགས་ཚང་མ་ཚུད་པར་བས་རེད་
ཀང་མཐའ་མ་དེར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་དུས་ང་ཚོས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་མར་འཐེན་དུས་དཀའ་ངལ་དེ་

ཆགས་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། འོན་ཀང་དེ་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུ་རྒྱུར། དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ཡོད་

པའྱི་ལས་བེད་དེ་དག་ལས་ཀའྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དེ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྩྱིས་ཀྱི་སྐོར་དེ་དབང་
ལྡན་འགན་འཛིན་བསྐོ་གཞག་བས་པ་དེས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་རྱིང་དེ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་ཡྱིན། དབང་ལྡན་
འགན་འཛིན་གྱིས་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་པ་དེ་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་འགན་དེ་ཁོས་འཁུར་དགོས་རེད། ལས་ཀ་དེ་ཁོ་རང་འབེལ་
ཡོད ་འགན་འཛིན་གྱིས ་ཁུར་འགོ་ཡྱི་རེད། དོ་བདག་ལས་བེད་སུ་ཡྱིན ་པ་དེས ་འཁུར་དགོས ་པའྱི་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་
བསམས་སོང། དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་སོ་སོ་དང་དེ་བཞྱིན་དེའྱི་འོག་ལ་དབང་

ལྡན་འགན་འཛིན་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་གྱི་གཤམ་འོག་ལས་བེད་སུ་ཡྱིན་ནའང་འགན་དེ་གསལ་པོ་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་བའྱི་དེ་
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ཏོག་ཙམ་བདེ་པོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་ཀང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བ་གནང་བ་དེ་བདེན་པ་རེད། དེའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གྱིས་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གྱི་སྐོར ་དེ་ང་ཡང་དེ་སྔ་མང་ཚོགས་རྩྱིས ་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་ནང་བསད་མོང་།

དཀའ་ངལ་དེ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་སྐུ་ངོ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་ལམ་སོན་གནང་པ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་ག་རེ་བ་
རྒྱུ་འདུག་ལམ་ཁ་བཙལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་དྷ་སའྱི་མཉམ་ལས་སྐོར་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་དང་

སགས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ། དེ་ནས་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་གཙང་མ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་

རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་རྱིང་སྐུ་ངོ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་སྐོར་འདྱི་གསུངས་པ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐད་
འཛིན་གྱི་རོགས་དངུལ་ལ་ང་ཚོར་ཁལ་རྒྱག་པའྱི་འོས་བབ་ཚང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་དཀའ་ངལ་བས་ནས་གསུངས་པ་རེད་མ་
གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་མེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱིར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་
དེ་སྙན་གསན་གནང་པ་རེད། དེ་ལ་ལམ་སོན་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་སྐོར་དེ་རེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཕུད་དགོས་པ་དེ་རང་

དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་ཡྱིན་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཏག་ཏག་ཚར་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ།

དེ་རྱིང་འདྱིར་ང་ཚོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ ༡༢༨ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། རྩྱིས་
ཞྱིབ་མ་གཏང་ན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བས་ཙང་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་ཏུ་བེད་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། སྐབས་སྐབས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་བེད་མ་ཚར་ནས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་འཁྱུར་ཚར་

བ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལྟ་བུས་རེན་བས་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་ལས་བེད་འདང་ངེས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་
རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བེད་གང་འད་བེད་

དགོས་ཀྱི་འདུག་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལའང་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་དེའང་ང་ཚོའྱི་རྩྱིས་པའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་བེད་སངས་དང་། རྒྱ་གར་
རྩྱིས་པའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་བར་ལ་གནམ་སའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་དུས་ཚོད་ཉུང་བ་དང་སྤུས་དག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་དགོས་
མེད་ཐད་ལ་ལམ་སོན་ཞུས་ནས་མ་འོངས་པར་རྩྱིས་ཞྱིབ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་

བཞྱིན་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་གོ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་
གང་ལྟར་ཕོགས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀའྱི་རྩྱིས་ཀྱི་ལས་ཀ་དེ་གཙང་མ་དགོས་པ་དེ་སྱི་ཡོངས་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ང་

ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་འདོད་པ་བཀང་ཐུབ་མྱིན་གང་ཤེས་ཏེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཀོད་
རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གཞྱི་རྩའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་
སོང་ཡང། སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ས་གཅྱིག་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ས་མྱིག་ཡོད་པ་

དྲུག་ཅུ་རེད། ལས་བེད་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་རེད། ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་སངས་གཞྱིར་བཟུང་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་དགོས་མཁོ་དེ་ ༨༨ ཙམ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་སྱི་ཡོངས་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་མྱིག་ ༦༥༠ རེད། ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་

བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ག་རེ་འབད་བརྩོན་དོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན་ལས་བེད་ ༦༥༠ རེད་ཀང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་
ལྷན་ཁང་རེ་རེ་ནས་ཉུང་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོ ད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ས་མྱིག་སྒང་ལ་ཡོད་བཞག་

པའྱི་ལས་བེད་ཕལ་ཆེར་ ༥༦༥ འམ་ ༥༦༧ དེ་ཙམ་ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོས་ལས་བེད་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཉུང་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་རྩྱིས་ཞྱིབ་གཅྱིག་པུར་ལས་བེད་ ༨༨ བས་པ་ཡྱིན་ན་ས་མྱིག་སྱི་ཡོངས་ལ་ ༦༥༠
ལས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་
དྲུག་དང་བདུན་ཙམ་རེད་འདུག ཨ་རྱི་སོགས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ལྔ་དྲུག་བདུན་

ཙམ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་རང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ཆབ་སྱིད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆབ་

སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་ནང་ལ་ལས་བེད་མང་ཤོས་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་དང་། དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་དེ་འད་ཡོད་རེད། ང་
ཚོས་སེ་ཚན་བགོས་ནས་ཁ་ཁ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་ང་ཚོས་ལས་བེད་ ༨༨ བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་བསྐོ་ཆོག་གྱི་རེད།
བང་མཛོད་ལའང་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྐང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཆེ་ཤོས་དེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགོ་སོང་ཆེ་ཤོས་དེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་སོང་ཙང་
རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་ན། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོའྱི་

སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་སྒོར་མོ་གཅྱིག་དང་བཅུ། སྒོར་མོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བརྒྱ་སོགས་སྔོན་མ་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་
གནང་མཁན་གྱི་ལས་བེད་དེ་ག་རང་ལ་རྩྱིས་གསུབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་བས། དེའྱི་སྒང་ལ་ཟུང་དྲུང་གྱིས་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་དང་དེ་ནས་དྲུང་ཆེ་ཡྱིས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་ནས་དོ་བདག་བཀའ་བོན་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འད་རྱིམ་པས་བཟོས་
བཞག་པ་ཡྱིན ་ན་ལས་བེད་དེས ་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་བས་ནས་རྩྱིས ་གསུབ་གཏོང ་བའྱི་སྐབས་ལ་སྒོར ་མོ་ལྔ་བཅུ་དང་བརྒྱ་དེ་ཚོར ་

གཟྱིགས་མྱི་དགོས་པ་བས། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་པད་ཤག་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རྩྱིས་ཚང་མ་སྔོག་དུས་དུས་ཚོད་
ཚང་མ་འགོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་དེ་ག་རང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་རྒྱུ་མེད་ན། དེ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་བེད་ལའང་སབས་བདེ་པོ་ཆགས། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ལའང་སབས་བདེ་ པྱི་དང་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་དེབ་མཐུག་པོ་རེ་

དོན་ཡོང་དུས་མྱི་མང་གྱིས་ཀང་ག་རེ་ཡྱིན་ན་བསམ་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་རྒྱུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པོ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་སོགས་དེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་གྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་
ཞྱིག་བཞེས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་ག་ཚོད་ཕུལ་ལབ་
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ཀང་འབུལ་རྒྱུ་རེད། ཕུལ་འདོད་ཡོད་ནས་ང་ཚོར་བཀའ་བསྡུར་འདྱི་བྱུང་རེད། དེ་བེད་ཡོང་དུས་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་བེད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སོམ་གཞྱི་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དེ་ཡང་དགོངས་པའྱི་དཔད་གཞྱིའྱི་
ཚུལ་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནས་དེ་རྱིང་ང་ལ་དུས་ཚོད་འདྱི ་ཡང་རགཤདེ་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་དེ་རྱིང་ཕེབས་འགོ་མཁན་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་

ལམ་ཁར་ཕེབས་ལམ་བདེ་པོའ ་ི ངང་ནས་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སྐུ་གཟུགས་ཐང་པོའ ་ི ངང་ནས་ནང་ལ་འབོར་བ་དང་། ཡང་ང་ཚོ་

ལོ་སར་གྱི་རེས་ལ་མཇལ་ཡོང་དུས་ལོ་སར་སྤྲོ་པོ་ཡོང་བ་དང་། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ད་ལན་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཞེ་དགས་བྱུང་
སོང། བཀའ་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་འཆར་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་ཚང་མ་མཉམ་
བསྡུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པ་མ་ཚད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡང་མཐུན་པོ་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ཡང་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང།

དེ་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་གནང་བཞག་པ་ཚང་མ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ལག་
བསར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལན་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཚོགས་གཙོ་

རྣམ་པ་གཉྱིས་ལའང་སྐུ་ལས་ཡོད་རེད་ཀང་ད་ལན་གོས་ཚོགས་འདྱི་ང་ཚོས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་ཡོད་
རེད་ལ་དེ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་འགེམ་སེལ་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་དང་། བོད་ནང་ནས་ཀང་གཟྱིགས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་ཀང་བཙན་བོལ་འདྱི་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱིས་མང་གཙོ་གསོལ་རས་གནང་བཞག་པ་དེ་ལག་བསར་ཚུལ་བཞྱིན་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་དགའ་སོབ ས་དང་སྙྱིང་སོབས་སྐྱེ་
དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡོན་ཏན་ཅན་དང་གནད་འགག་ཅན་གྱི་ང་ཚོའྱི་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཆ་
ཤས་བངས་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་དུས་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བགོ་གེང་
ཞྱིག་འགོ་ཡོང་དུས་དེའྱི་བར་དེ་ལ་གཅྱིག་མཐོང་ནས་ཡང་གཅྱིག་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་དགོས་ཆགས་སོང། ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་
གཙོ་སེལ་པོའ ་ི ལམ་སོན་ནང་གྱི་དང་པོ་དེ་ལ་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ ་ི རྩྱིས་སྙན་དང་ལན་འདེབས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་

ནན་པོ་འགོ་དགོས་སྐོར། ཞེས་པ་ཞྱིག་ཕེབས་བསད་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྱི་
ངོས་ནས་ ༢༠༡༦ གྱི་བཀའ་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་གནང་འདུག དེ་འཕར་མ་གནང་གྲུབ་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་གང་

ཡྱིན་ཞུས་ན་ཁག་ཅྱིག་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ ་ི ནང་མ་ཚུད་པ་དང་གནང་མ་ཐུབ་པ། རྩྱིས་ཞྱིབ་མ་གྲུབ་པའྱི་རེན་གྱིས་གནང་མ་

ཐུབ་པའྱི་སེ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་ལུས་བསད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག བས་ཙང་དེ་འད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང། མ་འོངས་པར་སྙན་ཐོ་
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འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེ་ཚན་དེ་དང་དེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་མ་གྲུབ་པའྱི་སེ་ཚན་དེ་དག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ག་ཚོད་

ཡོད་པ་དང་། ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཞྱིག་གོ་འགོ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་སོང། དེས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་ལ་མ་གཏོགས་པར་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ན་རེས་མ་ཕག་ལས་གནང་དུས་ད་དུང་ཡང་རྩྱིས་ཞྱིབ་མ་ཚར་བ་ག་ཚོད་ཡོད་
མེད་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོན་རྒྱུའྱི་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་འདུག་བསམས་སོང། གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

གཉྱིས ་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་གོང ་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ་ནས་ཀང་བཀའ་གནང་སོང ། གང་ལྟར་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་རྩྱིས་གསུབ་བཏང་དང་མ་བཏང་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་འདྱི་རེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་དུ་ཕེབས་
དུས་སྐབས་སུ་སེ་ཚན་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་འགེལ་བཤད་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དེ་ངོས་ལེན་བེད་པའྱི་མཚན་
རྟགས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་དག་པ་ཞྱིག་གནང་ན་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་མ་རེད།

རྩྱིས་གསུབ་ཅྱིག་དེ་དུས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་པ་རེད། བས་ཙང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་མ་
ཕེབས་ཀྱི་གོང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སེ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་

དུས་ཡུན་དེ་འགོར་པོ་ཞེ་དགས་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག འགོར་པོ་ཡོད་མེད་ང་ཚོས ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག ་གྱི་མ་རེད། ལས་ཀ་ཞྱིབ ་
ཚགས་དང་མ་ཚགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཀང་ཏན་ཏན་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

གཉྱིས་པ་དེར་གང་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མ་གཞྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་

མཁྱེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གནས་སངས་འགའ་ཤས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ནས་ལ་མ་དག་པ་དཔེར་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བེད་གནས་སོས་བཏང་ནས་མཇུག་མ་སེ་ཚན་དེ་ག་རང་ལ་གནས་སོས་བཏང་དུས་སྔོན་མ་སོ་སོས་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ་

དེ་སོ་སོས་གསུབ་མ་ཐུབ་ནས་སོ་སོས་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བ། དེ་འདའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོར་ལྟ་དུས་
དེའྱི་སྐབས་སུ་སྐྱོན་བརོད་བཏོན་ཙམ་ལས་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་འདུག་བསམ་པའྱི་ར་སྤྲོད་དེ་འད་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བེད་ལའང་བྱུང་བ་རེད། དེ་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་འཁོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞུས་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་

དེ་རྱིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཉྱིད་མཇུག་སྐྱོང་བེད་ཕོགས་ལ་

གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཁུར་ཡོད་རེད། གོས་ཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུང་གནང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་སྒོ་བརྒྱབས་ཚར་ཡྱིན།
གོས་ཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ལན་འདེབས་དམྱིགས་བསལ་ཅྱི་དགོས་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་དན་གྱི་

འདུག འཛིན་སྐྱོང་ལ་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་དྱིས་སོང། དེ་ལ་ནྱི་ལན་གསལ་པོ་ཕེབས་སོང་། དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་མ་འོངས་པའྱི་ལས་
དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ལས་ད་ལྟ་གང་ཡང་འབེལ་བ་ཆགས་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག
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དེ་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཉྱིད་མཇུག་སྐྱོང་བེད་ཕོགས་ལ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཁུར་ཡོད་པ་རེད།

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་
སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གེང་།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༢ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༦།༡༦།༢།༤༥ པ་
དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་ལྟར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིག ་གཞྱི་དོན ་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགོངས་དོན ་མང་ཚོག ས་རྩྱིས ་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༢༠༡༥ གཙོས་རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་
ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ འཁོད་པ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག ་བགོ་གེང་ཟྱིན་པས་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་ཕོག ས་ཀྱི་གོས ་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག ་
དགོས་སུ་མཐོང།
༡།

གོས་ཆོད།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི ་
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་༡༥ གཙོས་རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་སྒོར་རུ་ང་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་ཁུར་བསྐྱེད་གང་ལེགས་
གནང་འདུག་པར་ལེགས་སོའ ་ི བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ།

༢།

སྙན་ཐོའ ་ི ནང་འཁོད་རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་དང་། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་

༣།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཟུར་འཛར་བཅས་པ་ཆ་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་

༤།

ཁག་བཅས་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ངོ་བཤུས་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དུ་འབུལ་རྒྱུ།

འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་གསལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས ་ཁག་ལ་ཕག་བསར་ཇྱི་གནང་དང་།
ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བཅས་ཞྱིབ་གསལ་འཁོད་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས ་ ༣༡ ནང་ཚུད་སྱི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་བཅས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་
༢༨ ལ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་
མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གོས་ཆོད་ཨང་བཞྱི་པ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་གོས་
ཆོད་དེ་བཞག་པ་ནས་བཟུང་སེ་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་དེའྱི་སྙན་ཐོ་

དེ་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཙམ་ལས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དེར་གནང་དགོས་རྒྱུ་གསལ་
གྱི་མྱི་འདུག དེ་ག་རེ་བས་ནས་མ་གསལ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་ཞུ་འདོད་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཡང་བསྐྱར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕེབས་ཡོང་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་སྙན་ཐོ་ཁུར་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་གསལ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང། གོས་ཆོད་རྱིགས་གཉྱིས་འདུག
འདྱི་ཁུར་འདུག གཞན་ཞྱིག་ཀང་ཁུར་འདུག འདྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ནང་ལ་མ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན་བགོ་གཞྱི་དེ་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་དེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་
པའྱི་སྐབས་སུ་གནང་གྱི་ཡོད་དྲུག་པ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད། ག་ཚོད་བར་དུ་ལུས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག
བས་ཙང་ལས་ངལ་ཞྱིག་ལྷག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སེབས་སོང་། བས་ཙང་ཞལ་གསལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་
བརྟན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པའྱི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དེ་སྱིར་བཏང་
དེའྱི་བྱུང་རྱིམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཞེ་དག་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་སྔོན་མ་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལྟར་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་
སྐབས་སུ་སྱིར་བཏང་ལས་དོན་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་དེའྱི་མཇུག་སྐྱོང་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
ཕྱིར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་གནོ ན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་

ཞུས་པར་བརྟེན་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུའྱི་བྱུང་སངས་འད་དེ་འད་ཞྱིག་བས་ནས་
བྱུང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་བསམ་པ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་ན་དེའྱི་རེས་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ ་བོན་ལ་
དགོས་ངེས་ཅན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དེའྱི་ལས་
དོན་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་དེ་འདའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་བས་པ་

ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་མཇུག་སྐྱོང་གྱི་རྩྱིས་རོག་དང་མ་མཚུངས་མང་པོ་ཞྱིག་དྭངས་ནས་ཡོད་ཙང། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་
བཞྱི་པ་དེ་ངས་བས་ན་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པའྱི་ལས་བསོམས་ག་རེ་ཡོད་

པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་རེས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པ་ལ་ཕར་སྤྲད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ངས་འདྱི་
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དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན་གཞྱི་རྩའྱི་དང་པོ་ འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ལོགས་ཀ་རེད། རྩྱིས་རོག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གསང་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཕན་ཐོག ས་
ཆེན་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དེ་འདྱི་ལྟར་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ལ་མར་ཕྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་སོ་
སོ་ལའང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་བར་ཆད་དམ་ལས་རོབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་དང་འགལ་རེན་ཤུགས་ཆེན་པ་ཞྱིག་ཡོང་

སོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དགག་བ་དང་དགོས་པ་ལ་བལྟས་ན་ད་རེས་འདྱི་མེད་པར་བས་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་

ཆུང་ལ་ཐད་ཀར་སྤྲད་རྒྱུ་སྔར་སོལ་ནང་བཞྱིན་བས་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་ཨང་བཞྱི་པ་དེ་མར་ཕྱིར་འཐེན་བས་
བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ལ་དགག་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱི ན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ཨང་ ༤ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་བརྒྱུད་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་

ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱིན་གུང་ཞལ་ལག་མ་ཟྱིན་བར་ཚར་ས་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་ལ་ལབ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཞལ་ལག་མ་ཟྱིན་སྔོན་ནས་ཚར་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ཡྱིན་ཡང།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་པས་ཕག་བརངས་ཡོང་དུས་གོ་སྐབས་མ་ཕུལ་ན་ནྱི་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ཞུས་ན་དན་སོང། ང་ཚོ་སྔོན་མ་

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་གསུམ་པ་བེད་དུས་སྙན་ཐོ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སོན་ཞུ་ས་རག་ཙམ་ཞྱིག་ལས་

དེའྱི་རེས་སུ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་

མཇུག་སྐྱོང་གང་གནང་ཡོད་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚུར་ཁུར་ཡོང་བ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞག་གནང་པ་རེད། ད་ལྟ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱུན་ལས་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཟེར་བ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞག་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞག་དུས་ཡང་དེ་ལ་

ཞྱིབ་འཇུག་དེ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་ཞྱིག་ལས་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཕབས་བཅོས་བས་ནས་འདྱི་འགྱིག་གྱི་རེད་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་མེད་དུས། ཡང་གཞན་ཞྱིག་

ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལག་པ་ཞྱིག་འཆང་ན་ཞེས་སྐབས་ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ་བཅས་གསུམ་ལ་ལག་པ་ཞྱིག་འཆང་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་ཡང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ལས་བསོམས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོ་ ༢༠༡༧ གྱི་ལོ་འགོ་ལ་ཚོགས་དྲུང་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཕར་འཁྱུར་འགོ་མཁན་ཚོགས་
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དྲུང་ཟུར་པ་དེས་ཀང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་

རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཡྱིན་ནའང་འད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིན་ནའང་འད། དེའྱི་ནང་ལ་
འགལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ངམ་གནད་དོན་རབ་ཆེ་ཆུང་དེ་ཚོ་ནས་བལྟས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་མྱི་འདུག

སྔོན་མ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོ་འབ་སུ་འདུས་མ་ཐུབ་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་དུས། ཐེངས་ལྔ་པ་དྲུག་པ་བདུན་པ་བཅས་
གསུམ་གྱི་ནང་ལ་དེ་འད་བེད་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདུག དངོས ་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་བཀའ་ཤ ག་གྱི་མཇུག་

བསོམས་དེ་རྒྱུན་ལས་ལ་སྤྲད་པ་དེ་ཐད་ཀར་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རེས་མ་དེ་ལ་སྤྲད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་མཇུག་

སྐྱོང་བེད་མ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་བསམས་ནས་དེ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་མདང་དགོངས་ཟྱིན་བྱིས་ཤྱིག་སོ་
སོར་གནང་སོང་བ་ལས་གོ་བསྡུར་ཅྱི་བས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱིས་གོ་བ་དེ་དེ་བངས་པ་རེད། དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྤྲད་ཀྱི་རེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རེས་མ་མང་ཚོགས་རྩྱིས ་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པ་དེ་བཙུགས་པའྱི་

གནས་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་མཉམ་དུ་ཕར་གཏོང་གྱི་རེད་དན་པ་རེད། དེས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་
ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ལས་ཀ་བེད་པར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་བཅད། ཕར་ལ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་
ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས། ཚུར་ཕོགས་ལ་རྒྱུན་ལས་གཅྱིག་བས་པ་དེས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ལ་
འགོག་རེན་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མཐའ་མ་དེར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ཀང་དེའྱི་བར་དེ་ལ་འགོག་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལག་པ་འཆང་མ་ཤེས། དེ་གལ་ལ་ཡོད་རེད་
ད་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་བས། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་བསམ་ཚུལ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་ཡང་དོན་དག་

གོ་བ་འད་དེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྤྲད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྔོན་མ་སྐབས་ལྔ་པ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ནང་བཞྱིན་མཇུག་སྣོན་བེད་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པ་དེ་ལ་ངེས་པར་
དུ་ཕར་སྤྲད་ནས། སྐབས་དགུ་པ་དེས་རེས་མའྱི་གོས་ཚོགས་དེ་ལ་ཏག་ཏག་འབུལ་ཐུབ་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག
དེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས་གོས་ཆོད་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་བསམ་ཚུལ་
དེ་དེ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་མ་ཞུགས་མཁན་དེ་ཚོར་གསུང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་

ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསད་པ་དང་ལས་དོན་དེ་བེད་དུས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་

འགོག་རེན་ཡང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་རྩྱིས་པ་ཁག འབེལ་
ཡོད་ཀྱི་ལས་བེད་ཁག་ཅེས་དེ་ ཚོས་ལན་འདེབས་མ་འད་བ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་གཅྱིག་བརྒྱབ མང་ཚོགས་རྩྱིས ་ཁའྱི་

ཚོགས་ཆུང་ལ་གཅྱིག་བརྒྱབ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལའང་གཅྱིག་བརྒྱབ། དེ་འདའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་རྒྱུ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན ་དུས་དེ་རྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་བགོས ་བཞག་པ་འདྱིའ ྱི་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤ ག་ཡྱིན ་ནའ ང་དོ་ནན་ཙམ།
འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཀང་ཏག་ཏག་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པ་
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དེས་དེད་འགོ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་
རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ངས་བསམ་ན་དེ་ལྟར་བས་ན་ཡག་གྱི་རེད ་བསམ་གྱི་འདུག རེས ་སུ་ག་རེ་གནང་མ་གནང་དེ་གོས ་
ཚོགས་ཀྱི་ལག་ལ་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་པའྱི་དབང་དུ་བཞག་གྱི་ཡོད་ན།

ངས་པར་དུ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་རེད། གསལ་པོ་བས་ནས་འབྱི་དགོས་ཀྱི་རེད། དུས་ཚོད་ཀང་འབྱི་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་མདོག་མདོག་དང་འགྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད་མདོག་མདོག་གསུང་གྱི་འདུག་ཀང་།
ཡྱིན་ནའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་པ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་

མཐོང་སོང་ཞེས་དང་པོ་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང། ངས་ད་གྱིན་བཞྱི་པ་དེ་ལ་དགག་པ་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པོ་གནང་ནས་དགག་བ་དང་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་

གཟྱིགས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བགོ་གེང་ལ་མར་ཕེབས་ཡོང་དུས་དགོངས་
ཚུལ་ལ་ཉན་དུས་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཅྱི་ཡང་དན་མ་སོང་། ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ། ང་ཡང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་

ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པར་བསད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བས་ཙང་ལས་རོག་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་འད་དེ་
བབ་ས་གཅྱིག་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དེ་ནས་མར་ལམ་སོན་གསུང་ཡོང་དུས་དོན་
ཚན་བཞྱི་པ་དེའྱི་ནང་ལ་སྔར་ལམ་བཞྱི ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པ་དེ་

གཞྱིར་བཞག་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང། ངས་ད་གྱིན་གྱི་བཀའ་མོལ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ལ་འགོ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐད་ཀར་ལན་འདེབས་གནང་བཞག་པ་དེ་ཐད་ཀར་མང་
183

ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པར་འགོ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ག་རང་ལ་མོས་མཐུན་
བེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེར་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་གྱིན་དོགས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྔོན་མ་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་འད་
ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རོབ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་དངོས་ཡོད་རེད་
ལ་མོས་མཐུན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་ཉྱིད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཞྱི་ཙམ་བས་པ་ཡྱིན།
དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ཚོགས་གཙོ་བས་པ་ཡྱིན། རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེར་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་མཁེགས་བཟུང་གང་ཡང་
མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ཐད་ཀར་བཀའ་ཤག་
གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གནང་རྒྱུ་དེ་ག་རང་གྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་

ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་མར་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་སྱིད་དགོངས་པ་བཞེས་སངས་དེ་འད་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ འདྱི་དུས་
བཀག་མ་གནང་ན་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་མེད་འགོ། བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཚོད་འདང་ངེས་རག་གྱི་རེ ད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བརྩྱི་
ཡོང་དུས་བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གཉྱིས། དེ་ནས་དང་པོ་སེབ ས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལན་ཡག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པ་
འབུལ་རྒྱུར་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པ་མགོགས་པོ་འཛུགས་དགོས་པ་དེ་རང་ཉྱིད་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་

སྐབས་སུ་ངས་མཐོང་གྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་མགོགས་དག
རྩྱིས་ཞྱིབ་མ་ཚར་ནས་ལས་ཀ་ལྷག་བསད་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་

དགུ་པ་དེ་མགོགས་པོ་འཛུགས་མྱི་དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས། ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཕར་བསྣར་གནང་ན། ང་ཚོ་
ལ་ཡང་ལན་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བས། དེ་ནས་སྐབས་དགུ་པས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་
184

ན། ད་ལྟ་འདྱི་ལ་ཡང་གནང་རྒྱུ་དེ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པས་གནང་རྒྱུ་དང་། དུས་ཚོད་དེ་དང་པོའ ་ི

སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཚོད་ཉུང་དག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ལའང་ལས་
དོན་མང་པོ་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་ལྟ་དགོས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དུས་ཚོད་
དེ་ཁ་གསལ་པོ་གསུང་རོགས་གནང། དུས་ཚོད་དེ་ག་ཚོད་དགོས་མྱིན་ཁ་གསལ་པོ་གསུང་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་བཀའ་

བོན་མཆོག་ནས། དུས་ཚོད་དེ་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་དགོས་ས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཟླ་བ་དྲུག་ཨེ། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ལགས་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་བར་དུ། ཟླ་བ་དྲུག་གྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། གསུམ་པའྱི་བཅོ་ལྔ་དེ་གཟའ་ཉྱི་མར་འཁེལ་བསད་ཡོད་ན་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས།
ངས་གསུམ་པའྱི་ཟླ་མཇུག་ནང་ཚུན་ཙམ་དུ་བྱུང་ན་བསམས་སོང།

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ནང་ཚུད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། གོས་དོན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་

འབེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠
བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

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

ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དེ་གཏན་

འབེབས་གནང་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཡོད། ནང་གསེས་ཀ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
༄༅།ཤ།གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

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

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བགེས་ཡོལ་ལས་བེད་ཀྱི་སོད་ཁང་།

ཟུར་བརོད།

བགེས་ཡོལ་ལས་བེད་ཀྱི་སོད་ཁང་།

གཉྱིས་པ། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རེའྱི་ ཀཤཤལས་བེད ་འདེམ ས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་
ནང་གསེས།ཤ ནང་བགེས ་ཡོལ ་ཐོན ་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན ་པ་
༣

དང་ཆབས་ཅྱིག་བགེས་ཡོལ་སོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་
སོའ ་ི སྙན་ཞུ་གཏན་འབེབ ས་འགེང ས་ཤ ོག ་ཐོག ་
བསྐངས་ཏེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར ་འགན་འཛིན ་ལ་

འབུལ་དགོས །ཤས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་
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ནས་ཟླ་དྲུག་རེའ ྱི་ནང་བགེས ་ཡོལ ་
ཐོན ་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན ་པ་དང་

བསྐྱར་བཅོས ་

ཆབས་ཅྱིག་བགེས་ཡོལ་སོད་ཁང་ཞུ་ མ ང ་མ ོས ་
མཁན་སོ་སོའ ་ི སྙན་ཞུ་གཏན་འབེབས་ ཀྱིས་གཏན་ལ་
འགེངས་ཤོག་ཐོག་བསྐངས་ཏེ་ས་ཁང་ ཕབ།

གྱིས་སྙན་ཞུ་དེ་དག་འབོར་རྱིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་

བདག་གཉེར ་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་

དེབ་འགོད་བེད་དགོས།ཤབགེས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་

དགོས །ཤས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་

པའྱི་བགེས ་ཤ ག་ཨང་རྱིམ ་བཞྱིན ་འབུལ་རྒྱུ་དང་།ཤ

རྱིམ ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ ་ི ནང་དེབ ་འགོད ་

སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་གནས་རྱིམ ་ལ་གཞྱིག ས་

འཛིན ་གྱིས ་སྙན་ཞུ་དེ་དག་འབོར ་

ཅྱི་སེ་བགེས་ཁང་མེད་པ་དང་།ཤཡང་སྐབས་དུས་སོ་

བེད་དགོས།ཤཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཞྱིས་སོས་

ཤག་གྱིས ་གཏན་འབེབ ས་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་རེ་

ཡ ོལ ་ཐོན ་མ ཚ མ ས ་སྒུ ག ་ཐོ་ ནང་

སྤྲོད་རྒྱུ།ཤགཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་

པའྱི་བགེས ་ཤག་ཨང་རྱིམ ་བཞྱིན ་

བའྱི་དངུལ་འབོར ་སེབ ་གཅྱིག ་ལ་བགེས ་ཤ ག་གྱི་

མེད ་པ་དང་།ཤཡང་སྐབས་དུས་སོ་

ལས་བེད ་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧྱིན ་སྒོར ་འབུམ་

དུ ས ་སུ ་བ ཀ འ ་ཤ ག ་ག ྱིས ་ག ཏ ན ་

སོར་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་
བཞྱིན ་བགེས ་ཤ ག་གོ་སྱིག ་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད ་
པར་རང་གྱི་བགེས ་ཕོག ས་ཇྱི་ཐོབ ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་
དོད ་དུ་ཞུ་སྤྲོད ་ཆོག ་ཀང་འགན་འཛིན ་སེ་ཚན་གྱི་

ཟྱིན་པའྱི་བགེས་ཡོལ་བ་ཕུད་བགེས་
གསལ་ལྟར་གནས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་
འབུལ་རྒྱུ་དང་།ཤཅྱི་སེ་བགེས ་ཁང་
སོར ་བགོ་སྤྲོད ་མ་ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་

བཅུ་དྲུག་དང་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སོང་དང་ལས་བའྱི་སེ་ཚན་གྱི་

འབེབ ས་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་རེ་བཞྱིན ་

བཅུ་བཞྱི་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགོས།ཤའདྱི་རྱིགས་

དོད ་སྤྲོད ་རྒྱུ།ཤགཞྱིས ་ཁང་ཐོབ ་ཐང་

ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ཕྱིར་འབུལ་

བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་

འདོན ་ཞུས་ཟྱིན ་རྱིག ས་ནས་གནས་སངས་དབང་

བགེས ་ཤག་གྱི་དོད ་དུ་ཞུ་སྤྲོད ་ཆོག ་

ལས་བེད ་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧྱིན ་སྒོར ་འབུམ་
ལ་དེའ ྱི་རེས ་བགེས ་ཤག་གྱི་ཐོབ ་ཐང་མེད །ཤལས་
ཞུ་དགོས །ཤའོན ་ཀང་དེ་སྔ་བགེས ་ཤ ག་གྱི་དོད ་སྔ་

བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་
ཡ ོད ་མ ེད ་ལ ་མ་ལྟོས ་པར་རང་ག ྱི་

བའྱི་དངུལ་འབོར ་སེབ ་གཅྱིག ་ལ་

གྱིས ་བགེས ་ཤ ག་ཞུ་དགོས ་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་

ཀང་འགན་འཛིན ་སེ་ཚན་གྱི་ལས་

དགོས།ཤབགེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སོང་པ་བྱུང་

འབུམ་བཅུ་དྲུག་དང་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སོང་དང་

ཤག་དོད་ཞུ་ལེན་ཇྱི་བས་ཐོག་སྐྱེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ཤ

ལ་མང་མཐར་ཧྱིན ་སྒོར ་འབུམ་བཅུ་ གསར་འཇུག་

གཉེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་
ཚེ་བགོ་སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་ནས་དེ་སྔ་བགེས་
༧ཤབསྣན་ཏེ་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

བེད ་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧྱིན ་སྒོར ་

ལས་བའྱི་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་
བཞྱི་ལ ས་མ་བརྒལ ་བ་བ་དགོས །ཤ མ ང ་མ ོས ་
འདྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས་བགེས་ཤག་

གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད།ཤལས་ཤག་སྱིག་དོན་
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ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ།

ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་
དགོས །ཤའོན ་ཀང་དེ་སྔ་བགེས ་ཤག་

གྱི་དོད ་སྔ་འདོན ་ཞུས ་ཟྱིན ་རྱིག ས་
ནས་གནས་སངས་དབང་གྱིས་བགེས་
ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་

གཉེར ་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་
སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས །ཤབགེས ་ཤ ག་

གསར་རྒྱག་གམ་སོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་
སྤྲོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་ནས་དེ་སྔ་

བགེས་ཤག་དོད་ཞུ་ལེན་ཇྱི་བས་ཐོག་
སྐྱེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ཤ༧ཤབསྣན་ཏེ་ཕྱིར་
འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

ཁཤཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུར་གཞྱིས ་སོས ་ཟྱིན ་

པའྱི་བགེས ་ཡོལ ་བ་གང་ཞྱིག ་ཁང་
དོད་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་

ཡུལ་དུས་གནས་བབ་དང་།ཤཁྱིམ ས་
མེད།

དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་བགེས་ཤག་གོ་

སྱིག ་ཞུ་ཐབས་མེད ་པར་བརྟེན ་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས་སོས་བ་
གཏན་འཁེལ ་བ་དང་བེད ་ལ་ཉེ་བ་

རྣམས་ལ་བགེས་ཡོལ་ཐོན་ཉྱིན་ནས་
སྱིག ་གསལ་བགེས ་ཤག་གྱི་དོད་ཞུ་

སྤྲ ོད ་ཆ ོག ་རྒྱུ ་ལ ས ་ཁ ང་དོད ་དང་
བགེས ་ཤག་གྱི་ཐོབ ་ཐང་མེད །ཤཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས་སོས་ཟྱིན་
པ་གང་ཞྱིག་ཁང་དོད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ན།ཤ
དེ་ རྣམ ས ་ལ ་སྐ བ ས ་དེའ ྱི་ བ ག ེས ་
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ཕོག ས་ཐོག ་རྩྱིས ་སྐོར ་གྱིས ་བགེས ་
ཤག་གྱི་དོད་གཅྱིག ་མཚུངས་འཐོབ ་

རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་ལོ་ཤ༡ཤནས་ཤ༢ཤཧྱིལ་པོར་
ཁང་དོད་ཞུས་ཟྱིན་རྱིགས་ལ་བགེས ་

ཤག་གྱི་དོད་བརྒྱ་ཆ་ཤ༧༠ཤདང་།ཤལོ་ཤ

༣ཤནས་ཤ༥ཤཧྱིལ ་པོར ་བརྒྱ་ཆ་ཤ༥༠།ཤ
ལོ་ ཤ༦ཤཧྱིལ ་པོར ་ཡན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཤ
༣༥ཤརེ་གནང་སེ་ཁང་དོད་གནང་རྒྱུ་

མཚམས་འཇོག ་དང་བགེས ་ཤག་

སྒུ ག ་ཐོ་ ན ས ་ཀ ང་ཕ ྱིར ་འ ཐེན ་བ ་
དགོས།ཤ
བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་ལྔ་པ། ལས་དོན་འཕོ་སྐྱོང་དགོས་རྱིགས། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་མ་དན་པའྱི་ཐོག་

ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་ཅྱི་ལྷག་སོང་བསམ་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། མཚུངས་མེད་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ།

མཚུངས་མེད་ཚོགས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚེ་རྱིང་སོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཨང་།
༡

མཚན།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

དགོངས་ཞུའྱི་ཚེས་དང་། རྒྱུ་མཚན།
སྒེར ་གྱི་ལས་དོན ་གལ་ཆེ་ཞྱིག ་གྱི་རེན ་པས་གོས ་ཚོག ས་སུ་བཅར་
ཐུབ་མྱིན་ལ་བརྟེན། ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གཅྱིག་དགོངས་ཞུ།

༢

སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིག ས་ཐར་ བདག་གྱི་དྱིན་ཆེན་མ་ལོ་ན་ཆེ་བ་དང་། ནད་མནར་གྱི་རེན་པས་འདས་
ལགས།

གོངས་སུ་གྱུར་བས་རྣམ་དཀར་མཆོད་སྱིན་ཞུ་རྒྱུ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད།
ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༢༨ བར་ཉྱིན་གསུམ་དགོངས་ཞུ།

༣

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་ ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་རྒྱབ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གང་གོས་ཚོགས་སུ་
སོན་ལགས།

བཅར་ཐུབ་མྱིན་གྱིས་ཉྱིན་གཅྱིག་དང་ཕེད་དགོངས་ཞུ།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བདུན་པ། ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསོམས་གཏམ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད།

༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའྱི་མཇུག་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ། རྩ་བའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་གཏམ་
བཤད་རྱིང་པོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གང་ཡང་ཞུས་མེད། འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོས་གང་བཤད་པ་དེ་ཚོགས་འདུའྱི་གྲུབ་འབས་དང་འབེལ་བ་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ཐག་གཅོད་དང་བཀོད་ཁྱབ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ལྔ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་

བདུན་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་། ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་རྱིགས་གཅྱིག་ཕེབས་ཡོད། ང་ཚོ་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
༤ པའྱི་ལས་རྱིམ་མང་ཆེ་བ་དེ་བཀའ་བོན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷན་
ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བཅས་ཀྱི་

ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་བཏང་བའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གཙོས་པའྱི་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། གོས་ཚོག ས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡོངས་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ ་ཕེབས་པ་རྣམས་ལ་
ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ ་ི ངོས་ནས་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལས་རྱིམ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་།

རྩ་བའྱི་ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་དང་གང་བརྩམས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྱི་རྱིག ས་

དབར་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་དགོས་པ་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་ཐད་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་དུ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་རེད། ང་རང་ཚོས་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམར་ཤོག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་འཕལ་
མར་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་དམར་ཤོག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་

འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་
འབེལ་ནས་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ན་མྱི་འགྱིག་པའང་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག

ཉེ་ཆར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་ Wang Yi ཞེས་པ་དེས ་གཏམ་བཤད་
གནང་འདུག སྐབས་དེར་ཁོང་གྱིས་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཐག་
གཅོད་བ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་དེ་འད་གསུངས་འདུག གནས་སངས་དེ་འདར་གཞྱིགས་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་རེད། མདོར་ན་སྱིད་བྱུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་གྱི་ལམ་ནས་ང་རང་ཚོ་མདུན་སྐྱོད་བེད་ཐུབ་དགོས་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་

གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་རེ་བ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པ་དང་། གནས་སངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བ་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་དེའང་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་ཐུབ་ཐབས་
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མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཅྱིག་ནས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སེམས་ཤུགས། ལྷག་བསམ་
དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པ་དེ་ཡང་གནས་སངས་གཅྱིག་རེད། དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ། གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་

སེམས་ཁུར་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་ནས་ཟུར་ལ་གཡུག་བཞག་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་
ཚོགས་གཙོས་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད། དེ་ཚོ་མང་མོས་ཀྱི་སྒོ་

ནས་གཏན་འབེབས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གཙོ་བོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་སའྱི་ཡན་ལག་ལ་གཏམ་བཤད་ཡྱིག ་འབེལ ་

རྱིགས་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གནས་སངས་
ལ་གཞྱིགས་ན་ཚོགས་གཙོས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་

གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སེམས་འཚབ་སྐྱེ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་འཚབ་སྐྱེ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་དང་། གཉྱིས་ཐད་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་

འཚབ་སྐྱེ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་འདུག དཔེར་ན། བོད་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་དང་ས་མཚམས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་
གནས་སངས་རེད། གཞན་ཡང་བོད་ནང་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་མ་ཤེས ་པའྱི་གནས་སངས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་

གྱི་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཆགས་ཡོད་དུས། རང་རྐང་
གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་གྱི་འོག་
ནས་གང་ལ་གང་འོས་པ་དང་། གང་ལ་གང་འཚམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་རྒྱུན་འཛིན་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་

དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ལ་བཞུགས་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ནའང་། བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་ཕྱུ་པ་གོན་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་

ཐོག་ལ་དོ་དབྱིངས་གསར་པ་ཞྱིག་བསེབས་བསད་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ཡག་ཏུ་འགོ་བ་གཅྱིག་དང་། སོ་སོའ ་ི
ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་ཡོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་རེ་
བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པ་དང་། བོད་མྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་དང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་དེ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐབས་ ༨ པའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་

རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་རེད། ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་དངོས་གནས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་

གནང་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་
ཕོགས་དེ་གོང་དུ་བགོ་གེང་བས་མ་ཐག་པ་དེ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་སའྱི་ཡན་ལག་ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོག་ཟ་རུལ་

སུངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཤུགས་ཆེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་
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སྙན་ཐོའ ་ི ནང་གནས་ཚུལ་དེ་རྱིགས་ལྷག་པ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་རྱིམ་པས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ཀྱི་སྒོ་ནས་
འགྱིག་འགོ་བ་གཅྱིག་དང་། བྱུང་ན་འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡང་བསྐྱར་འཛུགས་མ་དགོས་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་དེ་རྱིང་གྱི་བཀའ་བོན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་མང་ཤོས་ཤྱིག

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་མང་ཤོས་ཤྱིག་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོའ ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་
པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སངས་འཛིན་བེད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི ས་སངས་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་
ནའང་སངས་འཛིན་བེད་དུས་གནས་ཚུལ་རྱིགས་གཅྱིག་བདེ་ པོ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་འགའ་ཡོང་གྱི་འདུག གེང་གཞྱི་མང་བ་དེ་བུད་
མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོའ ་ི གནས་སངས་དེ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་དགོས་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེའྱི་ཐད་ལ་བགོ་
གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསེབས་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་

དང་། བྱུང་ན་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་ནའང་ཞུས་ནས་གང་ལྟར་བསྐྱར་དུ་བགོ་གེང་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་
ཉྱིན་མོ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་བགོ་གེང་བྱུང་སའྱི་གཞྱི་རྩ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་

བེད་ཕོགས་དང་། སྱིག་གཞྱི་སོགས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཆ་ནས་གེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད ། དེ་ཚོར་འཛིན་སྐྱོང་
གྱི་ངོས་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་དང་། ཐག་གཅོད་དང་ལག་བསར་གང་དང་གང་གནང་དགོས་པ་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ཡང་གེང་

སོང་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དུས་ཚོད་གཏོང་ཐུབ་པར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སོས་
ཀྱི་རེད་སྙམ།

དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སྐྱོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ལ་ཚོར་སྣང་ངམ། གང་ལྟར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་

ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ འྱི་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་ཕོགས། དེ་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་

པའྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་སོགས་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐོན་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་གས་ལ་ང་ཚོས་དགའ་
བ་སྒོམ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། ངས་མྱིང་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གནད་ཡོད་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱེད་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་

ཚོགས་བསད་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ལམ་སང་གོས་ཚོགས་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་དུས། ཁོང་བོད་པ་མ་
རེད། ཁོང་གྱིས་ལམ་སང་ཁྱེད་ཚོ་དཔེ་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག སོ་སོའ ་ི སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟ་བུའྱི་བགོ་གེང་དང་བེད་སོད་བཏང་

ཐུབ་པ་དེ་ཡང་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོ་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལ་དེ་ལྟ་བུ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡག་པོ་
ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ ་ི སྐད་ཡྱིག་དང་ལས་དོན་བཅས་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདའྱི་ལས་རྱིམ་

ཚགས་ཚུད་པོ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་འགའ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོ་ང་ཚོ་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་ ཐོག་
ནས་དགའ་བ་སྒོམ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ཤྱིག་ཚོགས་མ་

ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐབས་དེར་གཏམ་བཤད་གནང་སངས་དང་།
ཚིག་ཆ་བེད་སོད་གཏོང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་འཚབ་ཆགས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བརྩད་གཅོད་དང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཏམ་བཤད་ཕེབས་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་གཙོའྱི་
ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་རེད། རྩ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེས་ལ་བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་སྒེར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཚིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཕྱིར་འཐེན་
ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང། གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚོགས་
གཙོས་ཡར་ལངས་ཏེ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཚིག་ཆ་ཐམས་ཅད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་པོ་
བས་ནས་ཐག་གཅོད་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཐག་གཅོད་ཚད་མཐོ་ཤོས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་ལ་གནོད་གཞྱི་བཟོ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཀྱི་གཞྱི་གང་ཡང་ལྷག་མེད་ཅེས་དེ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་
དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོ་བདེ་པོ་གནང་རོགས་
གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལར་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གོ་སྐབས་ལེན་དུས་ཚོར་བའྱི་དབང་

གྱིས་སྐད་ཆ་རེ་ཟུང་རྱིང་ཐུང་ཤོར་བ་མཚམས་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་
ནའང་འགན་ཁུར་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དེའྱི་ཐོག་འགན་ཁུར་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་དེ་དག་བཅད་བཏུབ་བས་ནས་ཕར་ཚུར་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བེད་
སོད་གང་བྱུང་བཏང་པ་དེ། ངས་བལྟས་ན་དེ་འགན་ཁུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་འགན་ཁུར་ཡག་པོ་ཡྱིན་ན་

དང་པོ་སོ་སོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་སྱི་ཚོགས་འདྱི་བརྟན་ལྷྱིང་དང་ལྷྱིང་འཇགས། མཐུན་ལམ་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བ་ཐུབ་
དགོས་པ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ལར་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ཉྱིད་རེད། མ་འོངས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་

ནང་ལ་གེང་སོང་ག་རེ་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནང་ལུགས་གནང་ཕོགས་དེ་རྒྱུ་མཚན་དང་ཁུངས་ལུང་ལྡན་

པའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལུས་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཀུན་སོད་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན།
གཟྱིགས་མཁན་གྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པར་ཡྱིད་ཆེས་དང་ཆ་འཇོག་ཤུགས་ཆེ་

བ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུལ་དང་མཐུན་
པའྱི་སྒོ་ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ངས་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད། ང་རང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གཏམ་བཤད་ནང་

ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་སྐྱྱིད་ན་མཉམ་སྐྱྱིད་དང་སྡུག་ན་མཉམ་སྡུག་དགོས་ཀྱི་རེད་
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ཅེས་ཚང་མའྱི་དམ་བཅའ་དེ་རང་རེད། དམ་བཅའ་དེ་རང་རེད་དེ་མཚམས་རེ་ང་རང་ཚོའྱི་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྡབ་གསྱིག་

རྱིགས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་མ་ཡོང་བ་བ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་
ཡྱིན་ནའང་འད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཁུར་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོས་ཆྱིག་

སྱིལ་ཟེར་དུས་དོན་ཐོག་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་སོད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་
དེ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མཉམ་གནས་དང་མཉམ་དུ་བསད་ཐུབ་པ་དེ་དང་མཉམ་དུ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བེད་དགོས་ཀྱི ་ཡོད་

པ་རེད། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བས་པའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་
ཡོང་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན། ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བགོ་
གེང་དང་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་གནང་སེ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་

བོད་ཀྱི་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐག་ཆོད་ཡོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་
ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་འགན་ཁུར་བཞེས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་མཚོན་རྟགས་

ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གས་ང་རང་ཚོས་ཡྱིད་ལ་བཅངས་ཏེ་ཁོང་གྱི་དགུང་ལོའ ་ི བབ་དང་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱི ག ད་ཆ་
མྱིའྱི་ལུས་སུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཡོད་དུས་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་

བོད་ཀྱི་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སེམས་འཁུར་བས་ནས་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྐུ་ལས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་གནང་
བ་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ང་ཚོས་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་སོ་སོའ ་ི སེམས་པའྱི་ནང་ལ་ཚོར་བ་མ་འད་བ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོང་བའྱི་གནས་སངས་

ཤྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་འདུག མདོར་ན་ཁོང་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པ། ཁོང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་བཞྱིན་དང་དེའྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་འབད་སྒྲུབ་བ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་གེང་སོང་མང་པོ་
བྱུང་སོང། དེ་བཞྱིན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་དེ་འདའང་ཞུས་སོང། Guwahati ནས་ Dibrugarh ཡྱི་བར་ལ་གནམ་
གྲུ་འཕུར་བའྱི་སྐབས་སུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ག་གལ་ལ་ཕེབས་དུས། དེ་དུས་སྱིད་སྐྱོང་ང་
གཉྱིས ་མཉམ་དུ་ཕེབས་བསུར་བཅར་བ་རེད། བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་མཇལ་དར་ཡར་ཕུལ་བ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས ་

གསུངས་དོན་ལ། " གནམ་གྲུ་ཆུང་ཆུང་དེའྱི་ནང་འགོ་དུས་ཆར་འཚུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨ་ཁ་གནས་སངས་ཤཤྱིག་ལྷག་སོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་
སྣང་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡྱིན་ཡང་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་གནས་སངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ་སེམས་པའྱི་ནང་
ཤུགས་ཆེན་པོ་དན་སོང་ " ཟེར་ནས་ང་ཚོར་དེ་གསུངས་གནང་སོང་། གང་ལྟར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིས་དེ་འདའྱི་མཛད་པ་
འཕྱིན་ལས་བསྐྱངས་པ་དང་། སེམས་ནང་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སེམས་ཁུར་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱིས་ང་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་དང་

རླབས་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་ས་ཤོར་ནས་གནས་སངས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་འད་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོར་སྐལ་བཟང་དུས་བཟང་ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འདྱིར་
མཉམ་སེལ་བེད་ཐུབ་པ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་པ། གང་ལྟར་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་གཙོ་བོ་ནྱི། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་

ང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་ཚོར་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེ་ཞུས་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག ན་
ནྱིང་སྤྲེལ་ལོའ ་ི སྐབས་སུ་ང་ཚོ་མཚོ་པདྨར་བཅར་བ་རེད། སྐུ་ངོ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཡོད་པ་རེད། ཞོགས་པ་ཆོས ་སྐྱོང་ཁག་དེ་ཚོ་སྐུ་
གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་རེས་ལ་བར་གསེང་བཞག་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཆེད་མངགས་ཡར་ཤོག་

ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོ་ཡར་བཅར་བ་ཡྱིན། བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐབས་དེར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་གནད་

ཡོད་མྱི་སྣ་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་བཞྱིན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་བང་སེམས་དེ་
ཚོར་འབེལ་བ་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་ཁྱི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་འབེལ་བ་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ ས་
དེ་འདའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པའྱི་རེས་ལ། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཏན་ཏན་ལས་སོན་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་དཱ། དེ་འད་སོང་ཙང་ཁྱེད་རང་

ཚོ་སོབས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་རྒྱོབས་ཤོག་ཨ་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་འདའྱི་གནད་དོན་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལས་
དོན་ག་རེ་བརྩམས་ཀང་སོབས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཆེད་དུ་སེམས་ཤུགས་སྐྱེ ས་ནས་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་
དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་ཐོ ག་ལ་ལས་དོན་གང་འཚམ་ཚགས་ཚུད་དང་ཡག་པོ་གནང་གྲུབ་ཐུབ་སོང་།

འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ལེགས་ཆ་ལེན་

ཐུབ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཡང་། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་གནས་སངས་མང་པོར་བརྟེན་ནས་མཐོང་བསད་པ་དེ་རྱིང་
འདྱིར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བོ་བདེ་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་ང་
རང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་བྱུང་ན་ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་དོན་ཞུ་འབོད་གནང་

རྒྱུ་དང་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་རྱིམ་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་
བསྡུར་བས་ནས་རྱིམ་པས་མར་སྱི་ཚོགས་ནང་ཐོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་གོ་སྐབས་དེ་འད་བྱུང་ན། ཞུགས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་
དང་མཉམ་དུ་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་ཐད་ཀར་སྐྱོན་བརོད་ཟེར་
ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ཡང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་འདྱི་འད་བྱུང་སོང་སྙམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དང་སོ་སོ་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པར་བརྟེན། སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་སྒོ་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་འགན་ཁུར་ཐུབ་དགོས་པ་

ཞྱིག་དང་། ལས་ཀ་དེ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་
དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ། ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་སེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཧ་

ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་། འོན ་ཀང་ང་ཚོར ་ཐོག ་མར་བར་ཆད་ལྟ་བུ་ཕན་བུ་བྱུང་སོང ་། དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གཉྱིས ་ཀའྱི་ཐོག ་ནས་རེད །
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གངས་སྐྱྱིད་ལ་ཨར་པོའ ་ི ལས་གཞྱི་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག ཕོགས་
གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ནང་གྱི་གོག་སྐུད་འཁྱིད་སངས་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་བྱུང་འདུག གཞན་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་
རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གཟྱིགས་མཁན་རྣམ་པ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སུན་པོ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་

སོང་བསམས་སོང་། སོང་ཙང་དེར་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དེའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་རྒྱུར་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་འདུག་ཀང་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་སེ་ཚན་ངོས་ནས་
ཀང་མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལྷག་ཞུ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གཞན་ཞྱིག་ནྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་

ཚོར་འདྱིར་ཕྱི་མྱི་ལྟ་རྟོག་བེད་རྒྱུ་དང་། གཞན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཁུར་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཡང་དུས་
ཚོད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་གནང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཡྱིན་ཡང་

ཞོགས་པ་སྔ་ལངས་དང་དགོངས་མོ་ཕྱི་ཉལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་དེ་དག་བེལ་བ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་
ཚོགས་དྲུང་ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོ ན་གནང་སོང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ ་ི ངོས་ནས་ང་

ཚོ་གོས་ཚོགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་སེ་ཚན་དང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བེད་འགོ་མང་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱི་གོལ་བའྱི་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་སར་ཡང་ལྷན་འཛོམས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བར་དུ་ཚང་མ་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡོང་བ་དང་། བསྐྱར་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་
བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་། ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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