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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་ཐོག་

༡༌༌༌༣༠

བགྲོ་གྱེང་མུ་མཐུད།) ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ( ༡ ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཐུན་གཉིས་པ། ) ( ༢༦ ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཐུན་
གསུམ་པ། )

༢

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

༣༠༌༌༌༣༢

༣

མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། འགྲིམས་འགྲུལ། མཚན་དོད། ཉིན་དོད་བཅས་ཀི་

༣༢༌༌༌༣༦

༤

དཔལ་ལྡན་ཤྱེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་ཀི་བགྲོ་

༣༧༌༌༌༡༠༢

ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་གཉིས་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ།

ཐོབ་ཐང་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། བརོད་པ་གཉིས་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ།

གྱེང་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདྱེབས་དང་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད།( ༥༦ ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཐུན་བཞི་པ། )
( ༨༩ ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཐུན་ལྔ་པ། )

༥

ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི། གཞུང་འབྱེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་

༡༠༢༌༌༌༡༠༥

༦

གཞུང་འབྱེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། བརོད་པ་གཉིས་

༡༠༥༌༌༌༡༠༦

༧

གཞུང་འབྱེལ་ཁིམས་སིག་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། བརོད་པ་གཉིས་པ། ཡིག་ཆ་

༡༠༦༌༌༌༡༠༨

༨

དཔལ་ལྡན་བདྱེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལོ་འཁོར་

༡༠༩༌༌༌༌༡༡༢

༩

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བདྱེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦

༡༡༢༌༌༌༡༡༣

འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། བརོད་པ་གཉིས་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ ཀ་པ།
པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ཀ་པ།
ཨང་ ༢༦ ཀ་པ།

ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ།

ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཤག
ོ ་གྲངས་ ༡༥ ཡོད་པར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་
པའི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ།

༡༠

གཞུང་འབྱེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ།

༡༡༣༌༌༌༡༡༤

༡༡

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

༡༡༤༌༌༌༡༢༣

བགྲོ་གྱེང་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདྱེབས་གསལ་བཤད་བཅས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པར་ཕེབས་བཞྱིན་

ཡོད། དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་གསེས་ང་པ། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཐོག་ལ་

ཕེབས་བསྡད་ཡོད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། མུ་མཐུད་
དེ་གསུང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་གང་ཡང་མེད། རྒྱུ་མཚན་སོན་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་
སྟབས་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརེན་ནས། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་རེད། འདྱི་རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་
དེ་སོན་ལའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ཤས་

ལེན་མཁན་རྱིམ་པས་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་བསྡོམས་རྒྱག་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེ་

ས་གོས་འདྲྱི་པ་ཟེར་ནའང་རེད། གོས་འདོན་པ་ཟེར་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་བསོས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་བསོས་དགོས་དོན་དེ་
ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། Moscow རུ་སོག་ Russia རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ Russian སད་ཤེས་མཁན་དང་

Russia ལ་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་མཁན་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ལྟར། དེ་

བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ Russia དོན་གཅོད་ནང་ལ་གོས་འདྲྱི་པ་བསོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། Belgium དོན་གཅོད་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་

སང་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། Brussels དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ས་ཆོད་གན་ཡོད་པ་དང། ཆོད་གན་གྱི་ལོ་བཞྱི་
ཚར་བ་དང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འགའ་ཤས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ཆོད་གན་བསོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་གཅྱིག་ཟླ་གཅྱིག་མཚམས་

བཞག་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཆོད་གན་བསོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ནས་ར་བ་ནས་ཆོག་
གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད།

དཔེར་ན། ཨོ་རྱི་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། ཨོ་རྱི་སའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་

པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཆོད་གན་ལོ་བཞྱི་ཚང་གབས་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་གཟྱིགས་ཁོ་རང་ཨོ་རྱི་སར་
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བསྐྱར་དུ་བསོ་རྒྱུ་མེད་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསོ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཟེར་ན། འདྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།
ཆོད་གན་བསོ་རྒྱུའྱི་ཚིག་འདྱིའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཆོད་གན་ལོ་བཞྱི་བསོ་ཚར་རེས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་རེད།

མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཐ་
སྙད་སྡེ་ཚན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཆོད་གན་བསོ་ནས་དངོས་གནས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ལས་བེད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ་ལོ་བཞྱིའྱི་

མཚམས་ནས་མཚམས་འཇོག་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འགའ་ཤས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ཆོད་གན་བསོས་ནས་བསྐྱར་
དུ་བསོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་ན། འདྱི་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ Brussel
དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བེད་ཆོད་གན་ཚང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ French སད་ཤེས ་མཁན་གཅྱིག་དགོས ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོག ས་

Brussel དོན་གཅོད་ནང་ལ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག ཁ་པར་གཏོང་མཁན་ French གྱིས་སད་ནང་བཏང་ཡོང་གྱི་

འདུག མྱི་ཐུག་ཏུ་ཡོང་རྒྱུ་ French སད་རྒྱག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་སབས། ལས་བེད་དོ་བདག་ཁོ་རང་ཆོད་གན་ཚར་བ་རེད་དེ།

གོས་འདྲྱི་པ་བསོས་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕྲད་ཀྱི་

འདུག སོང་ཙང་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ང་ཚོས་གོས་འདྲྱི་པ་བསོ་དགོས་དོན་འདྱི་གོས་འདྲྱི་པ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་
བསོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བསོས་ཡོད་སྟབས་གོས་ཚོགས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་ག་རེ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁེད་རང་ཚོས་
གོས་འདྲྱི་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བསོ་རྒྱུ་དེ་དག་ཁྱིམས་ནང་མྱི་འདུག་པས་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་དགོས་འདུག ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་ཤོག་

ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྱིམ་པས་གསུངས་པ་རེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་གནང་ཡོང་སབས། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་
ནས་བཀའ་གནང་ཡོང་སབས། ད་ལོ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་འཁུར་ཡོང་བ་རེད། བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན།
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ངེས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཟེར་ན་གོང་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་བསོ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ནང་དོན་དཀའ་ངལ་
མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ཐོག་ནས་འགོ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཐོག་ནས་འགོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་
མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མས་དེ་ལ་འགྱིག་ཐབས་བེད་དགོས་ཀྱི་

འདུག་ལབ་སབས། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་སྐྱོང་རང་བཅར་བ་ཡྱིན། བཅར་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ལས་བེད་དེ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་སྟེ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོས་ཟེར་སབས་བཀའ་ཤག་ནས་མོས་མཐུན་བས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། ང་ཚོ་བཀའ་ཤ ག་གྱིས་འགན་འཁུར་

དགོས་པ་རེད། མོས་མཐུན་བས་ཏེ་གོང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་ཕེབས་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་སྱི་མོས་ལ་ཕེབས་པ་འདྱི་ ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ང་ཚོས་འགན་འཁེར་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོས་འགན་འཁེར་བའྱི་

ཐོག་ནས་གོང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེ་སེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེ་དག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུ་བའྱི་
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སབས་ལ་ཁྱིམས་འཆར་འཁེར་ཤོག་ཟེར་མཁན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རེད། སྙན་ཐོ་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཁྱིམས་འཆར་

ཁུར་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་ཁེར་བ་དེ་ཟྱིན་བྱིས་རང་ཡྱིན། དང་པོ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་
ནའང་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་རེད། སོང་ཙང་ཁ་སང་འདྱི་གསུངས་སོང་། འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་འདྱི་དག་ལ་

འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་དགག་པ་མེད། གོས་འདྲྱི་པ་རང་ལབ་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། འདྱི་གསུངས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་
ཡོང་ན་ཡག་པོ་འདུག བཀའ་ཤག་རང་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་

ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་འཆར་བཟོས་བཞག་པ་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ད་

ལྟ་ལས་བེད་འདྱི་དག་བསོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལེགས་ཤོས་ཤྱིག་ལ་
བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་རེ་བ་འདྱི་སྱི་མོས་རང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པ་འདྱི་དངོས་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་འཆར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། རང་འཇགས་མུ་མཐུད་དེ་འགོ་རྒྱུ་
རེད།

འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྲྱི་བ་འགའ་ཤཤས་ཤྱིག་སེབས་སོང། འདྲྱི་བའྱི་ནང་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་སེབས་སོང་ཟེར་ན། ལས་

བེད་དོ་བདག་བདམས་པ་འདྱིས་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ལ་གང་ཡང་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལས་བེད་བསོ་རྒྱུ་འདྱི་
ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་རང་རེད། འདྱི་དོ་བདག་རང་གྱིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད། ཁོ་རང་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་གནང་

འདོད་ཡོད་ན་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་དེ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བཞུགས་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་ལ་ཕེབས་དགོས་
པ་རེད། ཁོ་རང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལོ་སུམ་ཅུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས ་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ང་ལ་བལྟ་
དགོས་འདུག་ཅེ་ན། ཁོ་རང་ལ་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་ཟེར་བ་དེ་གང་ལགས་ཟེར་རམ་ཞེ་

ན། སེར་ཐོག་ནས་ང་འདྱིར་ལོ་གཉྱིས་ལས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་མེད། ལོ་གཅྱིག་ལས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ང་ལ་ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་
གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་

ཞྱིག་ལས་མེད་ཅེ་ན། ཡང་ན་ལོ་ལྔ་བཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན། ལོ་ལྔའྱི་མཚམས་ལ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། ལས་བེད་དེ་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་འདྲ་ཡོད་ན་དེ་འདྲའྱི་ལས་བེད་ཕེབས་རྒྱུའྱི་སད་དུ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་འཁེར་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། མྱིང་ཤས་ཡོད་ནའང་འཁེར་རྒྱུ་

རེད་ཅེས་པ་འདྱི་སོང་ཙང་། དང་ཐོག་ནས་མྱིང་ཤས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་ཅེས་གསུངས་

སོང། ངས་འདྱི་ཁ་སང་ཞུས་ནོར་ཐེབས་པ་འདྲ། ངས་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མ་འོངས་པར་མྱིང་ཤས་ཡོང་རྒྱུ་དེ་རྱིགས་མྱི་
ཡོང་ངམ་ཟེར་སབས། ངས་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལས་ཀ་བཟང་པོ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐྱོན་འཛུགས་བེད་ཀྱི་འདུག
ལས་བེད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསོས་ནས་སྐྱོན་འཛུགས་བས་ནའང་སྐྱོན་དེ་འཁེར་རྒྱུ་རེད། མ་གཏོགས་མཚན་ཤས་ཡོང་སད་དུ་ལས་

བེད་བསོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་མེད་ལ་ཀུན་སོང་ཡང་མེད། ད་བར་བསོས་པའང་མེད་ཅྱིང་། མ་འོངས་པར་ཡང་བསོ་རྒྱུ་མྱིན། སུ་ཞྱིག ་
བསོས་ཡོད་ནའང་ལས་བེད་དེས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཐུགས་ཕན་སོས་པར་ཕན་ཐོགས་
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ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་གཟྱིགས་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་གོགས་པོ་ཡྱིན་པ་འདྲ། ཡང་ན་བཀའ་བོན་
གཅྱིག་གྱི་ངོ་ཤེས་ཡྱིན་པས་བསོ་མྱི་ཆོག་ཅེ་ན། སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་ངོ་ཤེས་ལས་བེད་ར་བ་ནས་བསོ་མྱི་ཆོག་པ་འདྲ།

ཕན་ཐོགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསོ་ཆོག་དགོས་པ་རེད། ལར་ནས་སྱིད་སྐྱོང་ལ་གོགས་པོ་ ༡༠༨ ཡོད། དེ་དག་འདྱིར་འབོད་རྱིས་
ཀང་མེད་ལ་འདྱིར་ཡོང་གྱི་ཡང་མ་རེད། ཐག་ཆོད་པ་རེད། དྲང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འབོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ཁག་པོ་འདུག ཨ་རྱི་བོས་
བཏང་བ་དང་། ཡུ་རོབ་དང་སོ་སོའ་ི འཚོ་བ་བོས་གཏོང་བས་ཏེ་འདྱིར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུར་ཡོང་མཁན་དཀོན་པོ་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་

དཀོན་པོ་རེད་ལ་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཉེ་འགམ་ནས་ངོ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ན། དང་པོ་ངོ་ཤེས་པ་ཚོར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནའང་ཡོང་རོགས་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡོང་མཁན་དེ་ཚོའང་ཧ་

ཅང་གྱི་དཀོན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་ནས་ཐུགས་ཁལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རོགས། མ་
འོངས་པར་དེ་འདྲ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རེད། སྐྱོན་བརོད་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་རུང་། མ་འགྱིག་པ་ཅྱི་ཞྱིག་
གསུངས་ནའང་རེད། དེ་འགྱིག་པ་ཡོད་ན་དུས་རག་ཏུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སྟངས་རེད། དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་

ཡྱིན་ཞེས། ང་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ཡོད་ན་འཛེམས་མེད་ཐོག་ནས་དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས། དགོངས་སེལ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་དང་
བརྒྱད་དེ་རྱིང་ལས་བསྡོམས་སྐྱོར་སབས་ཞུས་ཟྱིན། འགྱིག་ཡོད་ན་འགྱིག་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་རེད། གསལ་
བཤད་བ་རྒྱུར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་གོ་སབས་དེ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིས་རེན་པས་དང་ཐོག་ནས་འགའ་

ཤས་ཀྱིས་འདྱི་ཡང་གསུངས་སོང་། བཅོ་བརྒྱད་ཟེར་བ་དེ་དང་པོ་རང་ནས་མྱི་དམྱིགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་བྱུང་། གཏན་ནས་
དམྱིགས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཅྱིག་རང་མེད་ལ་ར་བ་ནས་མེད། ཡྱིན་ནའང་གངས་བཅོ་བརྒྱད་དེ་གང་འདྲ་བས་

ནས་སེབས་པ་རེད་ཅེ་ན། དེ་ས་གོས་འདྲྱི་པ་ཕལ་ཆེར་བཅུ་གཉྱིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི་དེ་འདྲ་བསོས་པ་འདྲ་དྲན་བྱུང་། སོང་
ཙང་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་། མང་མཐའ་ལ་བཅོ་བརྒྱད་བྱུང་ན། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔའྱི་ནང་བཅོ་

བརྒྱད་བསོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཁང་གྱི་དཔེ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ཅྱི་ཞྱིག་ལ་འཇོག་གམ་ཞེ་ན། དངུལ་ཁང་གྱི་ལས་
གཞྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་རེད། ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དངུལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་གསུངས་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་དངུལ་ཁང་འགོ་
འཛུགས་རྒྱུ་དེ་རེད། USAID ང་ཚོའྱི་རོགས་དངུལ་ཐོན་གབས་ཡོད་པ་རེད། རོགས་དངུལ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་

ལ་ལོ་རེས་མར་དང་པོ་ཨ་སོར་འབུམ་ལྔ་དེ་ནས་རྱིམ་པས་ལོ་རེར་ཨ་སོར་ས་ཡ་རེ་རེ་བུན་གཡར་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་གྱི་ཡོད་
པ་རེད།

སོང་ཙང་གོང་དུ་ཕག་རོགས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་གསུངས་སམ་ཞེ་ན། དངུལ་ཁང་མེད་པའྱི་

འདྱི་གསུངས་སབས་ག་རེ ་ཟེ ར ་རམ་ཞུས་ན། (NBFC) Non Banking Financial Cooperation འདྱི ་དང་པོ ་
འཛུགས་དགོས ་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ Community Bank ཟེར་ནས་དངུལ་ཁང་འབྱིང་བ་གཅྱིག ་རྒྱ་གར་གཞུང་

ནས་བཀའ་འཁོལ ་གནང་གྱི་རེད ། (license) ཟེར ་ནའང་ (Certificate) དེ་འདྲ་གནང་གྱི་རེད། ང་ཚོས ་ལོ་གསུམ་ཞྱིབ ་

འཇུག་བས་ཟྱིན་པ་རེད། རོགས་དངུལ་ལ་དངུལ་ཞུས་པ་རེད། རོགས་དངུལ་གྱི་དངུལ་ཐོན་གབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ནས་གོམ་
པ་སོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་སོར་ལ་ཤཤེས་མཁན་སུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་
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ལ་མེད་པ་རེད། ལས་བེད་ (M.Com) དང་ (M.phil) བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ (Commerce) རེད་ (Banking) མ་རེད།
(Bank) ཐོག་བེད་མཁན། ང་ཚོ་ (Switzerland)ལ་(Bank)ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་ཨ་རྱི། བལ་ཡུལ།

རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དངོས་གནས་འཚོ་བ་ཡག་པོ་སྐྱེལ་མཁན་ (Banking) སོར་ཡག་པོ་ཤེས་མཁན་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས་བྱུང་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ང་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་མྱི་འདོད། དང་ཐོག་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཡྱིག་
རྒྱུགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་འདྱི་དག་ལ་ཞུགས་འདོད་ཅྱི་ཡང་མེད། ང་ཁད་ལས་པ་ཡྱིན་ལ་ངའྱི་འཚོ་བ་ལེགས་
པོ་ཡོད། བོད་གཞུང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ང་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གུས་བརྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན།
ངས་འདྱིར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་པ་རེད།

གལ་ཏེ་དངུལ་ཁང་དེ་འཛུགས་མ་ཐུབ་ན་རོགས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ལེན་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། འདྱིའྱི་སོར་ལ་ངས་

ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་བཀའ་ཤག་གྱི་སབས་ལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཨ་རྱིར་ཨ་སོར་ས་ཡ་
བརྒྱད་ཐེངས་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། དེ་གནང་བའྱི་རེས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་སོར་མོ་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཞེས་ཡྱིག་

ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་འདུག སོར་མོ་གཅྱིག་ཀང་ཐོབ་མྱི་འདུག ཡུ་རོབ་ལ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་འདུག ཡུ་རོབ་ཀྱི་རོགས་དངུལ་
གནང་མཁན་མཁས་པ་ཚོ་ང་ཚོས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ལ་
ཟབ་སོང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། ཁོང་གྱི་གསུངས་རྒྱུར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་དེ་ཡུ་

རོབ་ལ་འཆར་གཞྱི་ཐེངས་གཅྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ཐེངས་གཉྱིས་པ་དེ་ཕུལ་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གལ་ཏེ་ཐེངས་གཉྱིས་ཕུལ་བ་
ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ Black list བེད་ཀྱི་རེད། འཆར་གཞྱི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་
མྱི་འདུག ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་རོགས་དངུལ་རག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སེམས་ཁལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། རོགས་དངུལ་

ཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། ཐོབ་རེས་ལག་བསྟར་དེའང་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ནང་ལ་དངུལ་ཁང་དེ་ལག་བསྟར་བས། དངུལ་ཁང་དེ་ལམ་ལྷོང་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་

ཁེད་རང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་རོགས་དངུལ་སོད་ཡོད་ཀང་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་མ་སོང་། ཁེད་རང་ཚོར་ མྱི་འདྲ་བ་མྱི་
འདུག མྱི་འགོ་མྱི་འདུག དེས་རེན་པས་བཅད་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གཞུང་ནས་དངུལ་དེ་བཅད་ན། བསྐྱར་དུ་རག་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་

ཁག་པོ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ས་ཐོབ་མྱི་འདུགཤད་གཟོད་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཐོབ་རེས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བེད་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོག ས་དེ་བེད་མ་ཐུབ་ན་དངུལ་ཆད་ཀྱི་རེད། ཁད་པར་འདྱི་ཡོད ་པ་རེད། (Individual Funding, Organisation

Funding, Institution Funding) ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད། མྱི་སེར་ཞྱིག་ནས་དངུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ལ་ཞུ་གཏུགས་

འབུལ་ཆོག་པ་རེད། ཚོགས་པ་ནས་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཁག་པོའང་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གྱི་དངུལ་དེ་ལ་

གཞུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གཅྱིག་འབོར་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཚར་བ་རེད། དངུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་

རེད། དངུལ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ནང་མེད་པ་རེད། (M.com) ཡོད་ནའང་འདྲ། ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་རུང་ཕན་གྱི་མ་

རེད། (Bank) ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་མོང་མཁན་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསོ་ཡྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་བ་གཅྱིག་རེད། དེ་
འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་གོས་འདྲྱི་པ་བས་ཏེ་བསོ་ན་ཟེར་ནའང་འདྲ། དམྱིགས་བསལ་བས་ཏེ་བསོ་ན་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་གོས་འདྲྱི་
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པ་ཟེར་ནའང་འགྱིག་འདུག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསུང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཉུང་ཤས་གཅྱིག་བསོ་ན་ཞེས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དམྱིགས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་གྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད། ང་ལས་བེད་མཐོ་པོ་ཡྱིན་སྟབས་
གཞུང་ཞབས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞུང་ཞབས་ལས་བེད་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ང་བེད་ཀྱི་མྱིན། ང་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་ལ་ནང་མྱི་བོས ་

གཏོང་བས་ཏེ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། དེར་ཁོད་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ལབ་ན། དེ་ལ་མཐུན་རེན་
སོར་དགོས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་གཞྱི་རའྱི་དེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་ཡོང་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་ཏོག་ཙམ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་བསམ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་

འདྱི་མྱིང་ཤས་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་འབོད་རྱིས་མེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཀ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་མྱིང་ཤས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བེད་ཀྱི་མ་རེད། སྱི་

པར་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་བེད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་བསོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི་རང་ཡྱིན། འདྱི་བསྐྱར་བཤད་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

གོས་ཚོགས་རང་ནས་གོས་འདྲྱི་པ་དང་གོས་འདོན་པ་བསོས་པ་རྣམས་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཐེངས་

གཅྱིག་མ་རེད། གཉྱིས་མ་རེད། གསུམ་མ་རེད། མང་པོ་གསུངས་པ་རེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་གསུངས་པ་

རེད། དེ་རྱིང་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེར་ཁུར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་སོན་འཕྲྱི་སར་གཅོག་འགྱུར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བཏང་
རུང་། རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྐུ་དབང་རེད། དེ་བཏང་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་གནང་བར་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་དགོས་པ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་
ཁེར་ཡོད་པས་ཁྱིམས་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ང་ཚོའྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་ཡོད་ན་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།

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

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་དེ་ལ་གོང་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རེད། དེ་ལ་ངོས་ལེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཐུག་གམ་ཞེ་ན། ས་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་བདུན་འདྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་

གཅྱིག་ར་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། ས་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་ས་མྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༣ དང་མྱི་གངས་ ༡༨ ལབ་པ་
རེད། བསོ་རྒྱུ་ཡོངས་རོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བསོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་སྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་

ནང་ལ་འདྱི་བཅུགས་པ་ནྱི་ར་བ་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང། འདྱི་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་
དམ། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ལ། ལར་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་

སོང་། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་དེ་འདྲ་ཡོད་ཆོག་པའང་རེད་ལ་དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་
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འདྱི་དང་ཐོག་མཐོང་སབས་ང་ལ་ཚོར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཟེར་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ས་བརན་ཆགས་དང་མ་

ཆགས་ཟེར་བ་དེ་གོང་ལའང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ང་ཚོ་ལས་བེད་ཚོར་བརེན་དགོས་པ་རེད། ལས་བེད་གསོ་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ལ་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དེ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་ཤྱིག་
གང་འདྲ་ཞུ་དགོས་འདུག ང་ཚོས་ནུས་པ་སྤུངས་དགོས་པ་རེད།

འདྱིའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་རང་རང་ཞྱིག་བསོས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། ང་རང་ཚོར་ལས་ཀ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གཅྱིག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་བསོས་པ་འདྱིས་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་

ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ག་ཚོད་ཙམ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འཕྲལ་སེལ་
འདྱི་དག་གྱིས་འཕྲལ་སེལ་བ་བ་གཅྱིག་བས་ནས་སྱིག་འཛུགས་དེ་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། གཏན་འཇགས་བཞུགས་རྒྱུ་མེད་པ་རེད།
དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་མ་འོངས་པར་འཕྲལ་སེལ་བསོས་པ་འདྱིས་ལོ་ལྔའྱི་རེས་སུ་ལས་བེད་མྱི་འདུག བསོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་ཞྱིག་
ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་

བསོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན ་ན། ཁེད་རང་ཚོ་མྱིང་ཐོ་འཁེར་ཤོག ་དགོངས་བཞེས ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས ་གསུངས་པ་རེད། དེ་འདྲ་གོས ་

ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་གསུངས་ཡོང་སབས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་ག་པར་སེབས་པ་རེད་དམ། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་
ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་ཟེར་བ་དེ་གང་དུ་སེབས་སམ། འདྱི་དག་ལ་སེམས་འཚབ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཁད་
ལས་ཀྱི་མྱི་ས་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། བོད་ཡྱིག་ཤེས་དང་མྱི་ཤེས། ཡྱིག་ཚད་བཏང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཐོག་ལ། དེ་མྱིན་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་
སོ་ཕེ་ཡོད་པ་ལས་སོ་ར་བ་ནས་རྒྱབ་མེད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་ན་གཞོན་
ནུས་པ་ལྡན་པ་སུ་དང་སུ་ཞྱིག་ཡོད་རུང་། ཕོ་མོ་ཁད་མེད་ཀྱི་ལྟག་སོ་མ་འགྱིམ་པར་སྱི་སྱིག་ལ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆེ་
བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། དེ་རྱིང་ངས་འདྱི་ནས་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཞྱིག་ཆགས་སོང།

དཔེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆ་ཚང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

གཞུང་ཞབས་སྱི་ཞུ་བ་དེ་དག་ཅྱི་ཞྱིག་རེད་དམ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་དམྱིགས་བསལ་ཟེར་མཁན་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།
འདྱི་ཏན་ཏན་རང་སེམས་ནང་ལ་སྱིག་འཛུགས་དེར་ལྟ་དགོས་མཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཁར། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ལ།

ང་ཚོའྱི་བཤད་སྟངས་མ་འགྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཕོགས་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་བ་ཐབས་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སོང་ཙང་ངོ་གདོང་དེར ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་རྣམ་དཔོད་ཐོག་ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས།

གལ་སྱིད་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་སོན་དགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་སོ་སོའ་ི ལས་ཡུན་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་ཐད་

བསོ་ཆོག་རྒྱུ་ཡང། གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ལ་བསོ་གཞག་མྱི་ཆོག་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་
དགེ་མཚན་ཞྱིག་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག གང་ལགས་ཞེ་ན་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་དབང་ཚད་ཁབ་འགྱུར་གནང་སབས། གཏོང་
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ལེན་འགན་འཛིན་དང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ལ་ཁབ་འགྱུར་གནང་དུས། འདྱི་དག་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད་རང་ཡོང་དགོས་པ་འདྱི་

གནད་འགག་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོས་དགོངས་བཞེས་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་མ་བརྒྱུད་པར་བསོ་ས་

ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བགེས་པ་ཚོས་བཀའ་གནང་སོང། ཏན་ཏན་རེད། མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་གསུང་བབ་ལ་གཟྱིགས་

པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཁད་ལས་མྱི་ས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དཔེར་ན་གསུངས་པ་རེད། སད་ཡྱིག་
གྱི་ཐོག ་ལ་ French བསྐྱོན་མཁན་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། (French) བསྐྱོན་མཁན་མ་རག་པ་འདྱི་

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ས་མ་ནས་རང་ (French) སད་ཤེས་མཁན་དཀོན་པོ་ཡོད་པ་དང་མ་རག་པ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་
ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། སོབ་ཡོན་གནང་བའྱི་སབས་ལ་དངོས ་
གནས་རང་དེ་འདྲའྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་དོ་དབྱིངས་ཡོད་པའྱི་ན་གཞོན་དེ་དག་ལ་སེམས་ཤུགས་སར་ནས་དེ་དག་ལ་ཇྱི་ཙམ་ས་

དམྱིགས་སྟོན་ཡོད་དམ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ངས་བས་ན་འདྱི་ཚོ་གང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག
དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམ ས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་བསྐྱར་བཅོས་བཏང་སྟེ་སད་ཡྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་
འཕེར་ག་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ངོ་གདོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐད་བསོ་ཆོག་རྒྱུ་ཡང་ཞེས། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་
དེ་བསོ་གཞག་མྱི་ཆོག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་འདྲ་བཏང་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་པ་འདྱི་འདྲ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་
འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་གསུངས་མ་ཐག་རེད། སོང་ཙང་བསྐྱར་ཟློས ་མྱི་དགོས ་པ་དང་།
བརོད་བ་འདྱིའྱི་ངོ་གདོང་ལ་ལྟ་སབས་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ནས་མེད་པ་དེ་

གསལ་པོ་རེད་འདུག ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་པའྱི་གནད་དོན ་དེ་དག་ལས་བེད་འདེམས་

བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་བཏགས་ནས་སེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་རྣམ་

གཉྱིས ་ནས་དགོས ་པ་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དག་གྱི་ཐོག ་ལ་འགེལ ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག ་བསྐྱོན་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་
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དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དཔེ་མཚོན་དེ་ཡང་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་ལ་དཔེ་མཚོན་བཞག་ནས་གང་ལྟར་དམྱིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སོར་གསུངས་སོང་བས། དེ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་དེ་རྱིང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པར་བརེན་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ཞྱིབ་

ཙམ་ཞྱིག་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་འདྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སྐྱོན་

བརོད་ལ་སོན་འགོག་ཅྱིག་ཐུབ་བམ་ཞེས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ལས་འཕྲོས་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་
རེད་ལ་ཞུ་གྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞུ་ཤེས་ཐབས་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན། བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བོན་སོ་

སོར་སོབ་སྟོན་པ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་རེད། དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་སུ་གང་གྱིས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་

ནའང་ཁྱིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་དགོས་འདུག་ཅེས་ང་ཚོའ་ྱི ཤུགས་རྒྱག་ཡུལ་ནྱི་དེ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ས་
མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་འདྲྱི་པ་དང་གོས་

འདོན་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་དགོས་འདུག་ཅེས་ས་རེས་སུ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ཁྱིམས་

འཆར་དེ་རྱིང་བསམས་ཕེབས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཆོད་གན་ཐོག་བསོ་གཞག་འཇོག་གནང་ནས་ཆོད་
གན་བསོ་གཞག་འདྱི་དག་ལོ་གཉྱིས་དང་དེའྱི་ཐོག་ལོ་གཉྱིས་བཅས་ལོ་བཞྱི་ལས་ལྷག་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ལས་བེད་
འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དགག་པ་བསྐྱོན་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་འཆར་བསམས་ཕེབས་འདུག་ཟེར་དུས། ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཚོད་དེར་ཡང་ཁྱིམས་

འཆར་ཞྱིག་བསམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཨེ་ཡོད་དམ་སྙམ། དེར་དུས་ཡུན་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། དེའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་འགྱུར་བཅོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་
ཁྱིམས་འདྱི་དང་སར་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ན་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་བདེ་བ་མྱི་འདུག་གམ། དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་རོག་རོག་

ཞྱིག་འཁེར་ནས་ཨེ་འགོ་མྱི་འགོ་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་ལས། དེ་འདྲ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་བསམ་བོར་དེ་ཡག་པ་མེད་
དམ་སྙམ། ལར་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དཔེ་མཚོན་མང་དག་ཅྱིག་དྲངས་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་
རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་རང་ནས་ས་མྱིག་གཏོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སད་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞྱིག དེ་དག་གསོ་སྐྱོང་བེད་དགོས་པ་དེ་དང་པོ་
གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་གཏོང་ཕོགས་སོར་དེར་ས་མྱིག་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ལམ་

ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་མཐོང་བ་འདྲ་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་དང་ཐོག་འདྱི་བསམས་མ་ཕེབས་སོན་ནས་དེ་རྱིགས་
ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ང་རང་སེར་ལ་མཚོན་ན་དམྱིགས་བསལ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེར་འདོད་པ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་མྱིན། དེ་ལ་མྱིང་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་འདོགས་དགོས་ཡོད་ཀང་། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་
བླུགས་དགོས་ན་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་དང་དེའྱི་སྐུ་དབང་ལ་ཕར་སོར་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའྱི་
དེ་མ་སར་བར་འགོ་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྙམ།
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དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས། ཅྱི་སྟེ་འདྱི་འགོ་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བེད་ས་

མྱིག་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ དང་མྱི་གངས་ ༡༨ གསུངས་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ཁ་སང་ཡང་ཕལ་ཆེར་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་ན།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འདྱི་གཞྱི་རྱིམ་ལས་བེད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་བང་རྱིམ་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་མྱི་འཕྲད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། འདྱི་འཕྲད་ཀྱི་མེད་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་བེད་མྱི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཐོག་བཀའ་

ཤག་སབས་སོ་སོའ་ིལས་ཡུན་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་ཡོང་བའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་དགོས་
འདུན་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་ཏེ་བསོ་རྒྱུ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཡང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་

ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་ལ་དོ་ཕོག་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་ལ་ཞེ་ས་མ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན་ཇུས་གཏོགས་བེད་ས་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ལ། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ཏུ་སར་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་

ཏག་ཏག་གཏན་ནས་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་དང་འགོ་ལུགས་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་
པས། དེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། ང་ཚོ་དེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་ནས་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་དེ་ལས་
འཕྲོས་པའྱི་བ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།

གང་ལྟར་ལས་བེད་པ་ཟེར་མཁན་དེ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་དེ་ངས་རག་ཏུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱལ་སས་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་རེད། དེ་ཚོར་ཆེ་མཐོང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གནང་སྟངས་དང་
གནང་ལུགས། གནང་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་གནང་ལུགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་པའྱི་སེམས་ཤུགས་དང་དེ་ཚོར་

དོ་ཕོག་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་སྟེ། གང་ལྟར་
ཅྱི་སྟེ་འདྱི་ནང་བཞྱིན་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་
འགོ་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

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

དེ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་སྙམ།ཤབཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསམ་དགོས་ན་སབས་མཚམས་སོ་སོར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསམ་
ཕེབས་རོགས། ཚིག་མང་པོ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 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། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་གྱི་ཐད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་

དམ་མེད་ཀྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་འདོད་གཅྱིག་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཁག་ཕོག ས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས། འགོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་

བཅོས་ཅྱིག་བསམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། མཉེས་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ངའྱི་ཞུ་དོན་
གཙོ་བོ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ལ་དོན་ཚན་དྲུག་ཅན་ཞྱིག་དང་ཤོག་ངོས་བཅུ་
གཉྱིས ་ཅན་ཞྱིག ་འདུག འདྱིའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་གང་བཀོད་འདུག་ཅེ་ན། དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་དང་
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དགོས་མཁོའ་ི འོག་ནས་བསོ་ཉར་བས་སྟབས། དེ་རྱིགས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ། ལས་ཞོར་དང་གོས་འདྲྱི་བ་
ཡུལ་གྱི་གོས་འདོན་པ་དུས་ཡུན་རྒྱས་བཅད་རྱིང་ས་མྱིག་མ་དགོས་པར་བསོ་གཞག་ཆོག་རྒྱུ། ཞེས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ར་འཛིན་

ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ནུས་མེད་དམ་རྱིས་མེད་དུ་བཏང་བ་རེད་དམ་གང་རེད། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བསམས་ཕེབས་པ་འདྱི། ར་

འཛིན་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་བཏང་ཡོད་དང་ཡོད། འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུའང་ངོ་བཤུས་བཏང་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཕུལ་ཡོད་དམ་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གོས་འདོན་པ་བསོ་དང་མ་
བསོའ་ི གནས་སྟངས་འདྱི་བསོ་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བཀའ་

མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཟྱིན་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་རྱིང་བཀོད་ཁབ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ར་འཛིན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། གནང་གྱི་མྱིན ་ཞེས ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཅྱི་རེད། འདྱི་ཡང་གོས ་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤེས་འདོད་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་ཚར་སོང་། བས་ཙང་ང་ལ་མང་པོ་
རང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་བསྐྱར་བཅོས་བསམ་ཕེབས་པ་དེ་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་
སེབས་སྟངས་ར་བ་ནས་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་སེབས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་འོག་ལ་སེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་

འོག་ལ་མེད་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཞྱིག་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་ཐབས་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཡྱིན་ཚུལ་ཞྱིག་དང་། རེས་མའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་ན་ཉར་རྒྱུ་གསུངས་པ་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་མ་ཤེས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གཏན་ཁེལ་བ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ད་ལྟ་བཀོད་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཉར་གྱི་རེད། དགོས་
ཀྱི་མེད་ན་མ་ཉར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་བ། དེའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་སྟངས་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཞྱིག ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་དངུལ་ཁང་གྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ག་རེ་

ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀོད་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ཕུགས་འཕེར་ཡོད་མེད་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་བས་ཏེ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ལས་གཞྱི་ལེན་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་ཕུགས་འཕེར་འདུག་དང་མྱི་འདུག

བོད་མྱི་བེ་བག་པ་ཞྱིག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བུ་ལོན་ཞྱིག་གཏོང་གནང་གྱི་ ཡོད་ནའང་དེའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཕུགས་འཕེར་
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འདུག་དང་མྱི་འདུག་གང་འདྲ་རེད་འདུག དེ་ལ་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དངུལ་ཁང་དེར་ད་ལྟའྱི་ལས་བེད་
བསོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་རེས་མའྱི་སབས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་དེ་ཐག་མ་ཆོད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག ལས་བེད་

གཞན་དག་དེ་ཚོ་སབས་མཚམས་སབས་མཚམས་སུ་དགོས་གལ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་ནས་བསོ་རྒྱུའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ། དེའྱི་
བཟོ་འདྲ་པོའ་ི འགེལ ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིག ་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས ་དེ་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག ་ཡྱིན་དུས། དེ་སབས་མཚམས་སབས་
མཚམས་ལ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་དེ་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་གྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་

ནང་ལ། ལས་བེད་སྡེ་ཚན་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁད་ལས་ཞབས་གཡར་ཞུ་དགོས་དང་གཉྱིས་མོས་ཆོད་
གན་འོག་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་བསོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་མ་འཐུས་པ་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་

འདུག གོང་དུ་ཆོད་གན་གྱི་བསོ་གཞག་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་
རེད། དེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་།

དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་བཅོས་བསམ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་

བརྒལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་
ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ར་བ་ནས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བཀོད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དཔེར་ན་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་རེད། ཁ་

ཐུག་གྱི་ལས་བེད་དང་ལས་བེད་བསོ་གཞག་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལས་བེད་ཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་

ནའང་། ལས་བེད་དེ་མ་འོངས་པར་ཚུར་ལོག་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་དུས། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་
བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་གྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉྱིས་ཀ་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
འགན་དབང་འོག་ནས་བསོ་གཞག་བེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་འགན་དབང་ར་བ་ནས་མེད་པའྱི་བསོ་གཞག་ཅྱིག་བ་རྒྱུ་མེད་དུས།

དཔེར་ན། འདྱི་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ལ་གསུང་རྒྱུ་

ཞྱིག དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ལ་དཔེར་ན་སྱིར་བཏང་ཆོད་གན་ལས་བེད་དང་གོས་འདྲྱི་དང་དམྱིགས་བསལ་གང་བསོ་བ་ཡྱིན་

ནའང་ཁོ་ལ་དབང་ལྡན་གྱི་འགན་འཛིན་བསོ་གཞག་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་

དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་བསོ་གཞག་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་
དེའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། འདེམས་བསོ་ལྷན་
ཁང་གྱི་འགན་དབང་འོག་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རེས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ལྷུག་པོ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་བར་

དུ་གཙོ་བོ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་མང་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། སོ་
སོའ་ི ངོས་ནས་དེ་རྱིང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། གོས་ཚོགས་ནང་བསྡད་ནས་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ས་
གོགས་ཚོགས་ཐེངས་མ་དང་པོ་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཚོར་སང་དང་། གཙོ་བོ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཐོག་
བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱི་འཐུས་མང་པོར་སེམས་འཚབ་བྱུང་འདུག སེམས་འཚབ་བྱུང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག ལྷག་པར་དུ་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་དེ་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་མྱིས་ཁས་ལེན་བ་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འཛམ་
བུ་གྱིང་གྱི་འགོ་སྟངས་རེད་ལ་རང་བཞྱིན་ཡང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ར་ཆེན་པོ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ང་རང་ཚོས ་

བཟོས ་པ་རེད། སྱིག ་གཞྱི་དེ་སྲུང་སྐྱོབ ་བེད་དགོས ་རྒྱུ་གལ་ཆེན ་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྔ་ལྔའྱི་མཚམས་ལ་སྱི་འཐུས་འོས ་
འདེམས་ཀྱིས་བདམས་ཐོན་གནང་ནས་སྱི་འཐུས་གསར་པ་སེབས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ནས། དེ་དགོས་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། གལ་སྱིད་དེ་ལ་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་དེ་ང་རང་ཚོར་ཡོད་པ་
རེད།

དུས་དང་འཚམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་སོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དུས་དང་འཚམ་པའྱི་གོམ་པ་སོ་

མ་ཐུབ་པར་བརེན་ང་རང་ཚོ་བོད་དེ་རྒྱ་མྱིས་བཙན་བཟུང་བས་པ་རེད་དེ། གཙོ་བོ་དེ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གང་འདྲ་བས་
ཏེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་མ་ཤེས ་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག ་ལ་ང་རང་ཚོས ་མ་མཐོང་བའྱི་ཐོག ་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོ་ཞྱིག ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་འཐབ་རོད་དང་། བཙན་བོལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དེར་ང་རང་ཚོས་དོ་

སང་ཞྱིག་བེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གོམ་པ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་ལོ་
བཅོ་ལྔའྱི་སོན་ནས་བཟོས་བཞག་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས ་ཀྱི་འདུག་ཅེས ་དེར ་དགོངས་པ་བཞེས ་

དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ར་ཆེན་པོར་རྱིས་ནས་འགྱུར་བ་ཁོན་ནས་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་དང་འཚམ་

པའྱི་ང་རང་ཚོས་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་རྱིང་
རེད། དེ་བཞྱིན་ཁ་སང་ཐོག་མར་བསྐྱར་བཅོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་སད་ཆ་སེབས་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སད་ཆ་
བཤད་སོང་། སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གོས་འཆར་འདྱི་མཐོང་བའྱི་སབས་སུ་ངའྱི་མྱིག་ནང་ལ་མྱི་སུ་དང་སུ་རེད་བསམ་པའྱི་དེ་

འདྲའྱི་འཆར་སང་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུང་བྱུང་། གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། སོ་སོར་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད།

ཡྱིན་ནའང་སེམས་ནང་ག་དུས་ཤར་སབས་སུ་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་གང་ཟག་ལ་མ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་
གནད་དོན་འདྱི་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

སོན་མ་བཀའ་ཟུར་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་དུས་ཡུན་གཉྱིས་ཚང་བའྱི་སབས་སུ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེར་འགྱུར་བ་

བཏང་ནས་བཀའ་ཟུར་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡང་བསྐྱར་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་
སབས་སུ་ང་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སར་བཅར་ནས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པའྱི་སབས་སུ་རྱིན་པོ་
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ཆེས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ལབ་ན། སྱིག་གཞྱི་དེ་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་དུས་
ལ་བབ་པའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་

སོང། ད་ལན་གྱི་གེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་ཁོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བ་ཡྱི་ཡོད་དམ། དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་
དམ་མ་རེད། དེ་འདྲའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད།

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྐྱོང་འདྱི་མྱི་མང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་པོར་ཐོབ་ནས་མྱི་མང་གྱི་

སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ནས་འདྱིར་སེབས་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། 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 ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་ཟུར་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་གནང་སོང་།
དེ་དེབ་ཐེར་ནང་ནོར་བ་ཞྱིག་འཁོད་འགོ་ས་རེད། བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་རེད་ཅེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེར་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེར་ནོར་བཅོས་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

ནོར་བཅོས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དེ་ག་རང་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་དེ་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲའྱི་མྱི་མང་གྱི་མང་མོས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ། ལྷག་པར་དུ་དེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
འདྱི་ལ་མང་མོས་བཏང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་དེ་ང་ཚོ་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱིས་ག་རེ་བཤད་ཀང་ཉྱིན་མ་ལྔ་དང་བཅུ་

འཛོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་བཀའ་ཤཤག་ལྷན་རྒྱས་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་
ཡྱིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་ཀང་དོ་སང་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ་མཐོང་གྱི་

འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། གང་ཟག་ཅྱིག་གང་འདྲ་ཡོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཡོང་
གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ་ང་རང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
14

དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མ་དེར་ངའྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་ལས་བེད་མང་པོ་ཞྱིག སོན་མ་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་མོང་མཁན་

མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ། དེ་འདྲའྱི་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་པར་ནུས་པ་ཏན་ཏན་
ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ལོ་གཞོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཛམ་བུ་གྱིང་གང་ས་གང་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་

ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དམ་དྲགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
འདྱི་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་དགོངས་འཆར་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དེ་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་དེ་ཉུང་དུ་གཏོང་གྱི་འདུག་

གསུངས་སོང། ངའྱི་བསམ་པར་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ཉུང་དུ་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་དབང་
ཚད་དེ་ཆེ་རུ་གཏོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོས་མཁོ་དང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་རང་ངོས་ནས་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་ལན་ནང་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ ཡྱིན་ལབ་པའྱི་སབས་སུ། ང་རང་གྱི་
ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ་སྐྱོན་འཛུགས་བེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སྐྱོན་འཛུགས་བས་པ་དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཁབ་པ་
མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐྱོན་འཛུགས་བེད་མཁན་ཡོང་

སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་ཆེ་བས་ཡྱིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གདེང་ཚོད་ཆེན་པོའ་ི སང་ནས་

གོམ་པ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ངོས་ནས་སོ་སོའ་ཤ
ི ེས་ཚད་ཟེར་ནའང་རེད། སོ་སོའ་ིབསམ་
ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་རེས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ལ་གང་ཟག་ལ་མ་བལྟས་པར། བཀའ་ཤག་གྱི་དབང་ཚད་རེད། བཀའ་
ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བའྱི་རེ་བ་དང་སོན་འདུན་ཐོག་རེས་སུ་མ་བྱུང་བ་དེར ་གེང་སོང་དང་གོས་བསྡུར་
བྱུང་ཆོག་གྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སོར་
ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ངེས་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་གྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་ཡག་པོ་ཞྱིག་

བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད། ངས་བཤད་མ་ཤེས་པ་དེའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ར་ཆེན་པོ་མྱིན་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
དེ་ར་བ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དང་མཐུན་པའྱི་སང་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོའ་ི ཆ་
ནས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་།
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དཔེར་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསོ་གཞག་དེར་ང་རང་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་ཞྱིག་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྒྱ་ཡྱིག་

ཚན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས ་ནས་ཡྱིག་ཚད་ཐེངས་མ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དེའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། མཚམས་མཚམས་ལ་དང་པོ་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ཚུད་དང་མ་ཚུད་
མང་པོ་ཞྱིག་འགོག་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཚད་ནང་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། ལག་འཁེར་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འགྱིག་ཡོད་ཀང་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སང་ནས་

རྒྱ་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་ན་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་མ་ཚུད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
དེའྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བས་ཏེ་བསོ་གཞག་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
རེད།

དེ་མ་ཡྱིན་པ་གང་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ང་རང་དང་

འབེལ་བ་ཡོད་དུས། ངས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་གཅྱིག ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་གཅྱིག བོད་
ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསོ་གཞག་ཞྱིག་བས་ན། དཔེར་ན། ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ཁ་སང་
ངས་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་སང་ལ་ཞུས་པ་དེ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་སོར་དེ་ཡྱིག་ཆ་མང་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱ་ཡྱིག་སང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་

སྡེ་ཚན་ནང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་ཆེ་ཤོས་དེ་ཨྱིན་ཡྱིག་
སང་ལ་བལྟས་ནས་དབེ་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁོ་ཚོས་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་བཞག་ན་

ཐད་ཀར་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ལམ་སང་ཧ་གོ་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བོད་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་
ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་གསར་

འགོད་པ་དང་། རོམ་སྱིག་པ་དེ་ཚོ་རག་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་ལས་

བེད་ཅྱིག་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཡྱིག་སང་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བོད་ཡྱིག་
ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་ཨྱིན་ཡྱིག་ཡག་པོ་མེད་དུས། ཁོ་ལས་བེད་ནང་དུ་ཚུད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོར་དེ་
ངས་འདྱི་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལམ་ནས་གཅྱིག་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། དེར་མ་གཞྱི་ནས་འགོ་སའྱི་ཐབས་ལམ་

མྱི་འདུག གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་བས་ཏེ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་
འགོ་དགོས་པ་རེད་དེ།

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

ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་བསྡད་པའྱི་ཆ་རེན་དེ་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་
གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུའྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་ཚང་མ་གསལ་འདུགཤབས་ཙང་དེ་ཡང་བསྐྱར་གསུང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་དེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་དགོས་པ་དེ་
གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དེ་དང་འབེལ་བ་འདུག་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་དེ་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་

སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་ནས་དེ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་ཕྱིན་ན་བསོ་གཞག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
དེ་འགུལ་སྐྱོད་བེད་མྱི་ཐུབ་དུས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཆོད་གན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཆོད་གན་དེ་
ལོ་བཞྱིའྱི་རེས་ནས་མུ་མཐུད་དེ་བསོ་གཞག་བ་ཐུབ་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་བསོ་གཞག་དེ། རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་དང་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་ཀ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་ཚོ་
གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཡར་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་དེ་བརྒྱུད་ནས་བསོ་གཞག་བས་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུགཤ(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་ཕལ་

ཆེར་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་སྙམ། བས་ཙང་བསྐྱར་ཟློས་མ་གནང་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་
མྱིན་ད་དུང་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བསོ་གཞག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་ལྟ་བུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསོ་གཞག་ལམ་ནས་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་
སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ག་རང་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ གྱི་སོར་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་གང་

ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྱིར་བཏང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་སྙན་པོ་མེད་པ་དང་། དེ་
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ཚོའྱི་གས་དེ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའ་ྱི ནང་ལའང་འབེལ་བ་མེད་པ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་
སོང། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཏན་ཏན་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་

ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའྱི་ནང་དུ་རྱིམ་པས་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་ཟེར་བ་དེ་ཡོད་པ་
རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོར་ཚིག་དེ་སྙན་ནའང་རེད། མྱི་སྙན་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེས་དུམ་མཚམས་དེ་ཚོ་

ཚང་མའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་གཅྱིག་གྱིས་ལུང་འདྲེན་གནང་ནས་དང་པོ་དེ་མ་གཏོགས་གཉྱིས་པ་དེ་ཚོ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་

ཁང་གྱི ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་མྱིང་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུགཤ དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ དེའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུས་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་ཚང་འཛོམས་ཞྱིབ་ལྷུག་དྲག་འདེམས་ཀྱིས་བཀའ་
ཤག་ནས་བསོ་འཛུགས་གནང་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུར་སྱིག་གཞྱི་
འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་བསྟུན་གནང་མ་དགོས ་ཤྱིང། བསོ་གཞག་འདྱི་རྱིག ས་ཀྱི་མྱི་འགོ་ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག ་ཡྱིན་ན།

ཕོགས་རྱིམ་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་དག་བསོ་གཞག་དང་ཆབས་ཅྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། ལས་བེད་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་
ལས་རྒྱུན་རྱིང་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་དང་དེའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅྱིང་། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་བཞྱི་ཟྱིན་མཚམས་གནས་སོ་བ་རྒྱུ་

དང་། དགོས་གལ་དམྱིགས་བསལ་ཅན་བྱུང་རྱིམ་ལ་ལོ་གཉྱིས་ཕར་འགངས་ཆོག་རྒྱུ། དོན་གཅོད་འཁྱུར་རེས་སྱི་མཚུངས་གནས་
སར་བྱུང་ན་ལས་དེ་མྱིན་སོན་མའྱི་གནས་རྱིམ་དང། རྒན་རྱིམ་གང་ཡྱིན་གྱི་གལ་མཚམས་རང་སོར་གནས་རྒྱུ། དོན་དག་རོག་
རོག་དེ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་གྱི་འོག་

ཏུ་མེད་པ་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་དང་པོ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་

དབེ་བ་འབེད་དགོས་ན། ངས་བལྟས་ན་དེ་རོད་པའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་སྙམ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགག་བ་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་གཉྱིས་ཀར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་བེད་འདེམས་

བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་
དབང་དང་སྟངས་འཛིན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་

དགོངས་པ་བཞེས་གནང་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། མྱི་ཚང་མར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

དེབ་འདྱི་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་གསལ་པོ་
ཆགས་སོང།) དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།

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

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ལྟ་སྱིག་
གཞྱི་དེ་ཁ་ཕེ་ནས་བསྡད་ཡོད། འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང་འབེལ་བ་མྱི་འདུག་པས་དེ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་

འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་རེད། འགན་དབང་དང་འབེལ་བ་
མེད་མཁན་ཡང་འདུག

གཉྱིས་པ་དེར་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་སང་ནས་ཡང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་སོང།

ང་ཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རོགས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་རག་
རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཧ་ལམ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་ན། དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་
ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། སྱིག་གཞྱི་དེ་གཏན་འབེབས་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་མ་འོངས་པར་དངུལ་རག་རྒྱུ་
དེའང་རེ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དེ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དངུལ་སེབས་སྟངས་དེ་

དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་འབེལ་བ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་སེབས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་དངུལ་སེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིགཤ དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་དོགས་པ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སོང་བས། དེར་ཡང་བསྐྱར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སད་ཆ་དེ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་
རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། སྱིར་བཏང་འདེམ ས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག ་གཞྱི་དང་འབེལ ་བ་ཆགས་དང་མྱི་

ཆགས་ཐོག་ནས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཆགས་པ་དང། འགའ་ཤས་ཀྱིས་མྱི་ཆགས་པའྱི་གནད་དོན་གསུངས་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་འདོགས་རྒྱུ་དང་

འབེལ་བ་ཡོད་ཙང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་མེད་འགོ། ལས་བེད་འདེམས་
བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་དབང་ཆ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་གྱི་མེད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་སྱི་འཐུས་གསར་པ་དེ་འདྲ་ཕེབས་ནས་ཕལ་ཆེར་རྱིང་པ་དེ་ཚོས་བཀག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་

གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། དང་པོ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་དེ་དག་ཡག་པོ་བས་ནས་བཀླགས་ཏེ། དེ་ནས་འབེལ་བ་འདུག་དང་མྱི་
འདུག་བལྟས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ་དགོས ་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག སོན ་མ་སབས་ ༡༥ པའྱི་གོས ་

ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ངས་ཞུས་པ་རེད་ལ་སྱིད་སྐྱོང་ནས་ཀང་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་བསོ་སྟངས་དང་
དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་དུས། སབས་དེ་དུས་འཇོན་ཐང་སུ་ལ་ཡོད་ནའང་དེ་ཚོ་བསོ་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་མཁན་གཞོན་
སྐྱེས་འགའ་བྱུང་བ་རེད། མཐའ་མ་ན་ནྱིང་བཀའ་ཤག་འཁྱུར་ཁར་ཉེ་དུས་འཇོན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་སེབས་བསྡད་
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འདུགཤ བཀའ་ཤག་དེས་བེད་སྟངས་དང་ལས་སྟངས་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་གྱི་གས་དེ་འདྲ་སེབས་བསྡད་འདུགཤ སོན་

མ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་དང་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་རེད། ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་སུ་ལ་ཡོད་ནའང་དེ་ཚོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
ཟེར་མཁན་དེ་དག་རེས་སུ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུགཤ དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་བརན་
པོ་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད།

གཅྱིག་དེ་ཁ་སང་ནས་གོས་འདྲྱི་བ་དེའྱི་སོར་ཡང་ཡང་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་གོང་དུ་གོས་འདྲྱི་

བའྱི་གནས་སྟངས་སོར་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁབ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དེར་མ་གཏོང་དང་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས ་ཞྱིབ་ཀྱིས ་ཕར་
ཕོགས་སུ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མེད་དང་སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདྲེན་བས་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁབ་དེ་ཡང་སྱིག་གཞྱི་ཆ་རེན་གང་གྱི་

འོག ་ནས་བཏང་འདུག་དང། ཆ་རེན་འོག ་ནས་བཏང་མེད་ཚེ་བཀག་ཡོང་དུས་མང་ཚོག ས་རྱིས ་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་
སོགས་ལ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་རང་རང་ལུང་འདྲེན་བས་བསྡད་དུས།

དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པ་དེ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིག་གཞྱི་དང་ཆ་རེན་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་མྱི་གཞན་པ་བསོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཟེར་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་རྱིང་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེར། དེང་སང་ལམ་ཁ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཀང་གཏོད་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་སྟངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། མྱི་གཅྱིག་ལོ་གཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་རེད། ལོ་གཉྱིས་བསྡད་ཀྱི་རེད། གོགས་
པོ་ཡོང་རོགས་བེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེང་སང་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་

བའྱི་ལམ་ཁ་ཡང་གཏོད་ཡོད་པ་རེད། དངོས ་གནས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ལ་དང་བངས་བེད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལམ་ཁ་གཏོད་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེར་ས་གསལ་དང་འཕྲལ་སེལ་དེ་ཚོ་ནྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་

བཀའ་འཁོལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མར་བལྟས་ནས་མ་གཏོགས་རྒྱུ་མཚན་
རེ་བཟུང་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ཏེ་འཕྲལ་མར་ང་གཞོན་སྐྱེས་ཡྱིན། ངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་བས་ཏེ་འུར་ཚ་པོ་བས་
ཏེ་ལངས་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་གཅྱིག་ལ་ངེས་པར་དུ་མ་ལྟོས་ནའང་

འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གང་འདྲ་བས་ཏེ་འཛུལ་གྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ། དོན་དག་དང་པོ་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་རེད་དོ། དེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་གཞག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་དེ་སུ་ཡྱིན་ནའང་
དེར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

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

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གོ་སབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་དང་འབེལ་བའྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་གསུངས་ཚར་སོང། དེ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཟུར་ཞྱིག་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཉུང་

ཉུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་གོགས་པོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ནས་ཡོང་རོགས་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤ གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་བོས་གཏོང་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཀའ་ལན་གྱི་འཕྲོས་ནས་གསུངས་སོང། དེ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཡུ་རོབ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ི ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་

ཡོད་ནའང་འདྲ། སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གང་གྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་དུ་སེབས་ཏེ་ལས་ཀ་བས་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཐོབ་ནའང་འདྲ། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་མྱིང་ཐོབ་ནའང་འདྲ།
མྱི་རབས་རྱིམ་བརྒྱུད་དེ་ར་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་

འདྱི་དང་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལོགས་སུ་ཧ་ལམ་མ་སོང་ན། ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ལ་སོགས་པ་བོས་གཏོང་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་
འཛིན་གྱི་གཏམ་བཤད་དེ་མང་པོ་གནང་ཚར་བ་རེད། མ་གཞྱི་ངས་ར་བ་ནས་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་མང་པོ་ཞུས་ཚར་བ་རེད།
དེ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་སྙམ།

དེ་ནས་མྱི་རབས་གསར་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་དང་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་འཁེར་ཡོང་བ་དེ་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཤེས་ཏེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། གསར་བརེ་བ་ཞྱིག་དང་འགྱུར་བ་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་

ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འཁེར་ཡོང་ནས་མྱི་རབས་གསར་པ་དང་སྱི་ འཐུས་གསར་པ་ཡྱིན་ཙང་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་བརོད་ན། དོན་ལ་གནས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་པ་དེ་སོ་སོ་སྱི་འཐུས་གསར་པ་
ཞྱིག་དང་མྱི་རབས་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཤེས་ནའང་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་

མ་ཤེས་ནས་གཞུང་ཞབས་ལ་མ་ཚུད་པ་དེ་ཆ་རེན་དེའྱི་འོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ་པ་དེ་སོ་སོར་ས་མོ་ནས་བསམ་

ཚུལ་ཡོད། ག་རེ་བས་ནས་ལབ་ན། ཨྱིན་ཇྱི་ཡག་པོ་ཤེས་ནས་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་མ་ཤེས་པའྱི་གཞུང་ཞབས་གོགས་པོ་དེ་འདྲ་ང་ལ་
མང་པོ་ཡོད། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག ་གཞུང་ཞབས་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤ ག་གྱི་ཐོག ་ནས་

དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། སོན་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སབས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་རང་དེ་འདྲ་ཞུ་བསྡད་མཁན་མྱི་ཞྱིག་
ཡྱིན། དེའྱི་ཆ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས ་དགོས ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོག ས་ཡང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ནས་བརྒྱུད་དགོས་པའྱི་ངོས ་
འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དེའྱི་རེས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་
ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དུས་ཚོད་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
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དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་ཟེར་ན། ཚོགས་གཙོས་དེ་ག་རང་མར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་དག་ཅྱིག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད། དགོངས་ཚུལ་དེ་དག་
ཕན་ཐོག ས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་ཚུལ་གཞྱིར་བཟུང་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འཁེར་དགོས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་འཁེར་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་རྒྱུ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་

བཀའ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་རེད། དེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་རེད། རྱིས་
ཞྱིབ་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གོས་འདྲྱི་པ་དང་གོས་འདོན་པ་བསོས་བཞག་པ་དེ་ཁྱིམས་མཐུན་བ་དགོས་

པ་རེད་ཅེས་ཕེབས་པར་བརེན་ནས་ད་ལན་ཁྱིམས་འཆར་ཁེར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཁེར་ཡོང་དུས་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་
གནང་རྒྱུའྱི་འགན་དེ་རྣམ་པ་ཚོ་རང་ལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ང་འོག་ནས་ཡར་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས། ཁྱིམས་འཆར་གསར་པ་ཁེར་བ་ཙམ་གྱིས་

དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་དང་མྱི་རབས་གསར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གསར་པ་ཡྱིན་པ་ཁབ་ཀྱི་མ་རེད། དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་གྱི་

ལམ་ལུགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་སོང། ངས་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་སྙམ། ཁ་སང་
ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་ང་
རང་ཕྱིན་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་དུའང་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་ཟེར་བ་དེ་གཞུང་དང། སྱིད་བོན་དང་སྱིད་འཛིན་ཚང་

མར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་སའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་ཡོད་པ་རེད། སབས་དེར་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྱིས་པའྱི་ཐོག་

ནས་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་བེད་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་གནང་ནས་དྲུང་ཆེ་
གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། བསོ་གཞག་གནང་སྟེ་

ད་ལྟ་གནས་རྱིམ་དྲུང་ཆེ་དང་དོན་གཅོད་ཕེབས་མཁན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆེ་གནང་མཁན་ཚོར་གཟྱིགས་གནང་དང། ད་
ལྟ་ཕལ་ཆེར་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་བྱུང་ཡོད་

པ་རེད། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་། དེ་ནས་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་སབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་

དེ་འཐེན་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་དབང་དང་མཉམ་དུ་འཐེན་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་
ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་སྱིད་བོན་སྱིད་འཛིན་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་
དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་ས་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འཐེན་པའྱི་རེན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
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ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་དང་མཐུན་པའང་རེད། དེ་ས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐུན་པ་དེ་ག་རང་ང་ཚོས་བསྐྱར་གསོ་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ངས་གོང་དུ་གོ་བ་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་

པ་ཡྱིན། ངས་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། གོ་བ་གཅྱིག་ལ་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་ངོ་ཤེས་པ་བསོ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་
དོ་ཞེས་གོ་ཡོང་གྱི་འདུགཤ དེ་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན། ངོ་ཤ
ཤ ེས་མཁན་བསོ་ས་རེད་ཟེར་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངོ་ཤེས་པ་ཡོད་ནའང་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་ཡོང་མཁན་ལས་ས་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་རེད། མྱི་མང་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཨ་རྱིར་འགོ་དུས་ཀང་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོ་ང་ཚོར་ Tibet corps བས་ཏེ་
ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལས་ཀ་གཏོད་ནས་བཞག་ཡོད་ལ་ཁང་པའང་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད། ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཕྱི་རྒྱལ་

ནང་དུ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད། ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། གཞུང་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། གཞུང་དེ་ལྟེ་གནས་རེད།

དེ་ཚང་མས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ཏེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོགས་སུ་གཅྱིག་བཤད། ནང་
ལོགས་སུ་གཅྱིག་བཤད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ང་ཚོའང་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་

རེད། ངས་མང་པོ་ཞུ་འདོད་མེད། ཡང་ཕོག་ཐུག་ཕྱིན་ཡོང། སོ་སོའ་ིབུ་དང་བུ་མོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཏང་བ་མ་གཏོགས་ར་རམ་ས་
ལར་འཇོག་མཁན་ག་ཚོད་འདུག་གམ། དེའྱི་སང་ལ་དེ་རྱིང་བགོ་གེང་བ་རྒྱུ་མྱིན ། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། གཞུང་དེ་

བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤརང་བཞྱིན་གྱིས་གོ་བ་འདྱི་ཡང་ཁ་སང་གསུངས་ཀྱི་འདུག མྱིས་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག་
ཟེར་དུས་དེ་རན་པོ་མྱི་འདུགཤངོ་ཤེས་པ་ར་བ་ནས་བསོ་ཆོག་གྱི་མེད་པ་ནང་བཞྱིན། ངོ་ཤེས་པ་བསོས་པ་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན།

དོ་བདག་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་རོགས་གནང། དེ་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་
མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། རོགས་དངུལ་ཡོང་གབས་ཡོད་དེ་ཁྱིམས་འཆར་དེ་

མ་ཕྱིན་བར་དུ་རོགས་དངུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ངས་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། རོགས་
དངུལ་ཡོང་གབས་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་དེ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ལམ་ལྷོང་མ་ཕྱིན་

པ་ཡྱིན་ན་རོགས་དངུལ་ཆད་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་ག་རེ་བས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། རྱིམ་པས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༨་་༌༢༠༡༩ ལ་དངུལ་ཁང་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད། བུན་གཡར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་ཡོད་པ་རེད།
ལས་བེད་དགོས་པ་དེ་དག་མེད་ནས་ལས་ཀ་དེ་ལམ་ལྷོང་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཉྱིས་གསུམ་རེས་སུ་ང་ཚོར་རོགས་དངུལ་

གནང་མཁན་དེ་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལག་བསྟར་གང་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་དྲྱིས་ན། ར་བ་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་མ་
སོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་བེད་འདང་མ་སོང། ང་ཚོའྱི་ཁད་ལས་པ་དགོས་ངེས་ཤཤྱིག་ཕྱིན་མ་སོང་། དེ་ནས་ལམ་ལྷོང་ཕྱིན་མ་

སོང་ཞེས་བརོད་ན་དངུལ་བཅད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལག་
བསྟར་བ་རྒྱུར་ལས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་དངུལ་ཁང་རང་དཔེར་བཞག་པ་ཡྱིན།
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དེ་དང་དེ་བཞྱིན་གོང་དུ་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་གསུངས་སོང།

རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་པའང་དེ་ག་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འབེལ་མཐུད་པ་བསོས་བཞག་པ་དེ་དག་གོས་
འདྲྱི་པའྱི་ཐོག་ནས་བསོས་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་ཆོད་གན་དང་དམྱིགས་བཀར་འདུག་

གསུངས་པ་དེ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་བསོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུགཤ རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱི་ལ་ང་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་

བཏང་ནས་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐེངས་གསུམ་གསལ་བསགས་བས་པ་རེད། མ་རག་ཙང་སོན་མའྱི་ལས་བེད་ཕར་བསྐྱར་དུ་
བཏང་བ་རེད། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་ཉེ་ཆར་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ཚར་ཙམ་རེད་དེ་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་རང་ནས་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་

འདུག ཆ་རེན་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སོག་ཚར་ཙམ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ག་རེ་བས་ཏེ་བསོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། Brussel ལ་ཆོད་གན་བསོས་ནས་ལས་བེད་དེ་

ལས་མཚམས་བཞག་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་བཞག་པ་རེད། བཞག་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་རེས་སུ་ Brussel ལ་ French སད་
ཤེས་མཁན་ཡོད་དམ་ཞེས་གསལ་བསགས་བས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་བ་རེད་ཀང་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། སུད་སྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་
རྒྱུགས་བཏང་བ་རེད་ཀང་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གནང་
ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་གོས་ཚོགས་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་

ཡྱིན། ཨ་རྱི་ནས་རག་གྱི་མྱི་འདུགཤ Belgium ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། Swiss ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཨོ་
སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་སོང། ཁད་ལས་པ་དེ་འདྲ་ལ་ང་ཚོས་

འབུམ་ ༨༠ གནང་གྱི་འདུག འབུམ་ ༣༠ གནང་གྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། CA ང་ཚོས ་ག་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འབུམ་དང་
འབུམ་སོད་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ CA ཞྱིག་ང་ཚོས་འདྱིར་འདེམས་འདོད་ཡོད་ན། ཁོ་ལ་ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་

བཟུང་ཡྱིག་ཚད་ཐོངས་ལབ་ན་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གང་འདྲ་བས་ནས་བསོ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ནང་
སྱིད་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སོན་མ་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོ་སེལ་ཀོབ་ལ་ Isreal ནས་ཞྱིང་འབོག་ལ་མཁས་པ་དེ་འདྲ་བདམས་ནས་འབུམ་

༥༠ ལམ་ལྷོང་འགོ་མ་སོང་ཞེས་པ་དེ། གང་ལགས་ཞེ་ན་ཞྱིང་འབོག་ལ་མཁས་པ། འབུམ་རམས་ལག་འཁེར་ཡོད་མཁན། ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་རེ་རེ་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཡོད། སབས་སབས་ལ་ཐུག་གྱི་
འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་རང་རེད།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་འགའ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ལས་བེད་ཡོངས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་གྱི་མ་རེད། དོ་ཕོག་འགོ་

གྱི་རེད་ཅེ་ན། འགོ་གྱི་མ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ ད་ལྟ་ལས་བེད་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཡྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧

ལ་དོ་ཕོག་ག་པར་འགོ་གྱི་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ འདེམས་ཀྱི་ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རེད་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཞེས་པ་དེ་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ ལ་དོ་ཕོག་ག་བར་འགོ་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་བེད་ལ་

སྲུང་སྐྱོབ་བས་ཡོད། དེ་ནས་ག་རེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ལས་བེད་ལ་ French སད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན། French སད་དོན་དུ་ག་
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རེ་གནང་ཡོད་ཟེར་དུས། བེད་ཀྱི་ཡོད། Taiwan རྒྱ་སད་ཤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དམྱིགས་བཀར་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།

ལོ་གཉྱིས ་རྒྱ་ཡྱིག་སོབ་སོང་བ་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་བཏང་ཡོད། Japan ལ་ལས་བེད་གཅྱིག་བཏང་ཡོད།

ཤེས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ French. Japanese Spanish འཛམ་གྱིང་སད་ག་ཚོད་ཤེས ་མཁན་ཡོད ་
ནའང་སོབ་ཡོན་བསྐྲུན་ཡོད། མཐོ་སོབ་ལ་འཛུལ་བའྱི་སབས་སུ་ཞོར་དུ་ French སད་སོང་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་སོང་
མཁན་ལ་སོར་སྟོང་ཕྲག་ ༥ ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་བེད་ནང་ལ་དགོས་ཀྱི་

འདུག ཕྱི་རྒྱལ་སད་ཤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔ་ནས་
མཚམས་འཇོག་བ་རྒྱུ་ཞེས་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་གསལ་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་འདྱི་ལ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལོ་ལྔ་ཁོ་རང་ཕག་ལས་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་ཟེར་ནས་ཐག་བཅད་བཞག་ཡོད།
དེ་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་མཁན་དེས་ཟླ་བ་གསུམ་དེའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོས་

ཉར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ཡང་གན་རྒྱ་གསར་པ་བཞག་ནས་ཁོ་རང་ལ་བསོ་གཞག་གསར་པ་གནང་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས།

བཀའ་ཤག་གསར་པ་དང་རྱིང་པའྱི་བར་ལ་སྐུ་དབང་དང་འགན་གཙང་མ་ཡོང་རྒྱུར་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཁོ་རང་ལས་མཚམས་
བཞག་དགོས་ཞེས་ཐག་བཅད་དགོས་དོན་དེ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ལས་མཚམས་བཞག་དང་མ་བཞག་བཀའ་ཤག་གསར་པས་
ཐག་གཅོད་དགོས་ཟེར་ན། ཡང་དེ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ནས་ང་ཡང་བསྐྱར་བསོ་བས་མ་སོང་། ཕོག་ཐུག་འགོ་སོང་། ང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་རོག་དྲ་ལུང་པ་གང་བཤད་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས། ལོ་ལྔ་ཚར་བ་རེད། ཟླ་བ་གསུམ་རེས་ལ་

ཁེད་རང་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གསར་པར་ཕེབས་མཁན་དེས་ལྟ་ཡྱི་རེད། ལས་གཞྱི་འགོ་ཡྱི་
རེད། དངུལ་ཁང་ལས་གཞྱི་འགོ་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དངུལ་ཁང་གྱི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་གཟྱིགས་ནས་ལོ་གསུམ་
བཞྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ བྱུང་སོང། དངུལ་ཁང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་

དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཁ་སང་གསུངས་ཚར་སོང། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་
ན། ངས་མྱིང་འབོད་ཀྱི་མྱིན། འགའ་ཤས་ཀྱིས ་དངུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ བཅོལ ་ནས་བརླག་སོང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞུ་ན་
འགྱིག་གྱི་རེད། ད་དུང་ཡང་དགོན་པ་དང་མྱི་འགས་དངུལ་བཅོལ་ནས་རག་གྱི་ཡོད་དང་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། བུ་ཕྲུག་སོབ ་གྲྭར་འཇུག་རྒྱུར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབུམ་ ༡༠ དང་ ༢༠ གཡར་མཁན་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
Sweater ཚོང་རྒྱག་དུ་འགོ་དུས། བུ་ལོན་ཆ་ཚང་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་

ནས་ཨེམ་རེ་བེད་མཁན་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༡༥།༢༠ དེ་འདྲ་གཡར་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁྱི་

འགའ་ཤས་དང་འབུམ་གཅྱིག་གཡར་རྒྱུ་བྱུང་ན། Sweater ཚོང་མཁན་འགས་འབུམ་ ༢།༣ གཡར་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་
ལྟ་དངུལ་བཅོལ་ས་དེའང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཡོད་པར་དངུལ་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་ལ་བརན་པོ་ཡོང་གྱི་

རེད་བསམ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་བཏྱིང་ནས་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་བལྟས་ཏེ་དངུལ་ཁང་དེ་ འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས ་པའྱི་
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འཆར་གཞྱི་དེ་རེད། འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེ་དག་འགོ་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་

(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ག་ཚོད་གསུང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་དམ།) ཨོ་ཙམ་ཡོད། དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཕེབས་ཙང་། ཡང་གསལ་བཤད་མཐྱིལ་
ཕྱིན་པ་ཞྱིག་དང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྱི་མོས་རང་འགོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། གསོལ་ཚིགས་ཤྱིག་བཟའ་དགོས་ས་རེད།ཤཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༢༧ཤཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་རྱིམ་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག འཕྲོས་དེ་གསུང་གནང་རོགས་གནང།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་གྱིན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། བུད་མེད་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཏེ་ལས་བེད་ཁོ་རང་ཚོ་དང་ཐུག་བསྡད་པའྱི་སབས་ལ། ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡོད་ན་ཤོག་ཅེས་བཤད་པ་

དེ་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རང་དབང་དང་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དེ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེ་དུས་སབས་ལའང་དེ་ག་རང་ཞུས་བཞག་ཡོད། གལ་ཏེ་ལས་བེད་ཅྱིག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན་ཆོད་གན་སོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསོ་ཡྱི་ཡྱིན། ཆོད་གན་དང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཆར་འབུལ་བ་རྒྱུ་དེ་

བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་རེད། སོང་ཙང་ལས་བེད་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་འགན་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཆ་རེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་དེ་དུས་སབས་སུའང་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཆ་རེན་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་

མཐུན་པ་ཡྱིན་ན་ཁེད་རང་ལས་བེད་དུ་འཁོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། འཆར་འབུལ་བ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཡྱིན་ཙང་ཕྱི་

ནང་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་གནང་མཁན་ཡོད་ན་ཤོག་ཅེས་ཞུ་དགོས ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་འགན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཕྱིར་
ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་འགོ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་རྒྱུར། ཆོད་གན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་

ནས་འཁུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཆོད་གན་གྱི་ལས་ཡུན་དེ་མང་དུ་བཏང་ན་ཟེར་བ་དེ་དེ་སའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁུར་བ་

རེད། ལོ་བརྒྱད་བས་པར་གོས ་ཚོགས་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས ་ཚོགས་ཀྱིས ་དེ་འདྲ་འཁུར་ཡོང་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཁུར་ཡོང་དུས་ཡང་བཀའ་འཁོལ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་རེས ་ཡྱིན་ནའང་
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དམྱིགས་བསལ་དེར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེ་ས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་པ། དེ་ས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་དམྱིགས་བསལ་

བསོས་ཡོད་པ། བསོས་ནས་བཀའ་བོན། དྲུང་ཆེ། དོན་གཅོད་བར་དུ་ཕེབས་ནས་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ། ལམ་
ལུགས་ཀང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་རེས་ང་ཚོ་ལ་འགན་དབང་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཀང་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་

རྒྱུར་ཏན་ཏན་རང་ཕན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་
ཚར་བ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་རང་གྱི་སང་ལ་མར་བབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་ནས་

ང་ཚོར་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཆ་ཚང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་ཁས་ལེན་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དཔེར་ན་གཅྱིག་

གྱིས་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་ཟེར་ནའང་རེད། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་མེད་པ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། དེ་ཏན་ཏན་
རང་དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་སུ་བསོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཏོང་ལེན་དང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱི་སྐུ་དབང་མེད་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།
མ་གཞྱི་ནས་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། མེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཕལ་
ཆེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་རེད།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ས་དམྱིགས་བཀག་པ་ཞེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་གནང་སོང། ས་མྱིག་བཀག་གྱི་མ་

རེད། ད་ལྟ་འབེལ་མཐུད་པ་བསོས་བཞག་པ་མང་ཆེ་བས་ས་མྱིག་བཀག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ས་དམྱིགས་བཀག་
གྱི་མེད་པར་བརེན་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།

གཞྱི་རའྱི་ས་མྱིག་ ༦༤༦ ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་བེད་བསོས་བཞག་པ་ ༥༥༢ ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཀང་། ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ས་མྱིག་ ༦༤༦ བཏོན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ༥༥༢ བསོས་པ་ལས་ལས་བེད་དགུ་བཅུ་

ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བསོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བསྱི་ཚགས་རང་བས་ནས། དེར་དགོངས་པ་ཞྱིག་གཞེས་རོགས་གནང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་བསྱི་ཚགས་བས་ཏེ་ལས་བེད་བརྒྱ་མན་ཙམ་ལས་མ་བསོ་དུས། ང་ཚོས་ལས་བེད་དེ་ལ་
ལོ་རེའྱི་ཕོགས་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་གསུམ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་རེར་འབུམ་ ༢༥༠ འམ་འབུམ་

༣༠༠ ཙམ་བསྱི་ཚགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ལས་བེད་འདྱི་བསོས། ལྷན་ཁང་དེར་ལས་བེད་དེ་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལས་བེད་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་མན་ཙམ་ཉུང་བ་

ཡོད་ནའང་། ང་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ དེས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཡྱི་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བསྱི་ཚགས་བས་ཏེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ས་དམྱིགས་བཀག་གྱི་མ་རེད། ས་དམྱིགས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མང་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁས་ལེན་ཆེ་ཤོས ་དེ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས ་འདྱིར་ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་བཏོན་གནང་སོང་།

གོས་དྲྱིས་པ་ད་ལྟ་ཡོད་བཞག་པ་འདྱི་ག་རེ་བེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་པ་དེ། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་

པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དགོས་མཁོ་ལ་བརེན་ནས་མ་བསོ་ཐབས་མེད་ཡྱིན་ཙང་བསོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་
ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་རེས་གོས་དྲྱིས་པ་བསོས་པ་འདྱི་དག་ཆ་ཚང་དམྱིགས་

བསལ་ཁྱིམས་འཆར་གཞྱིར་བཟུང་ས་དམྱིགས་ ༡༨ འདྱི་རང་ནང་དུ་བཙུགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་འཐོལ་པ་འཇུག་རྒྱུ་མེད། དེ་
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འདྲ་སོང་ཙང་གོས་དྲྱིས་པ་ད་ལྟ་ཡོད་བཞག་པ་འདྱི་དག་ཆ་ཚང་དམྱིགས་བསལ་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ས་མྱིག་དེའྱི་ནང་དུ་ཟླ་སྱིལ་
གཏོང་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་མྱིག་ར་བ་ནས་བཀག་གྱི་མ་རེད། དེ་རྱིང་ནས་བཟུང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བེད་ནས་དམྱིགས་

བསལ་ཐོག་ནས་མང་མཐའ་ནའང་ལས་བེད་ ༡༨ ལས་ལྷག་བསོ་ཡྱི་མ་རེད། དེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་གཙང་མ་གཙང་རང་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། ད་ནས་བཟུང་གོས་དྲྱིས་པ་དང་གོས་སྟོན་པ་སུ་ཡང་བསོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཡྱི་
རེད་ཅེས་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་གཙང་མ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་གཙང་ཤོས་དེ་དོགས་གཟོན་ར་བ་
ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་ངོ་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་བསོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡང་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མདུན་ལ་མཐོང་གྱི་ཡང་མྱི་

འདུག ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཁང་དང་ chartered accoutant གཙོས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་

ཡྱིན་ནའང་རེད། དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་དང་། དོན་གཅོད་ལས་བེད་
གཙོས་པའྱི་དགོས་མཁོ་དེ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་རེ་རེ་བསེབས་ཡོང་དུས་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ནས་བསོས་ན་མ་གཏོགས་བ་

ཐབས་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དག་ཆ་ཚང་ཁས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་དེ་དག་ཡོད་ན་དགག་བ་ཡོད ་ཟེར་མཁན་ཚང་
མས་དགག་བ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བས་ཙང་དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བེད་
ཡོང་དུས། དགག་པ་མེད་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དེ། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྐུ་དབང་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་རང་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཡང་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ནང་ལ་འཁུར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་

ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་འཁུར་ཡོང་ཆོག བསྐྱར་དུ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་ཆོག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁས་བངས་པ་འདྱི་དག་
གོས ་ཚོག ས་ར་བ་ལ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོར ་འགན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས ་འགན་ཁུར་དགོས ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་

དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་འཆར་འབུལ་ལྟར་ཞེས་དང་། དེ་ནས་
བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བེད་ས་མྱིག་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ། ལས་བེད་མྱི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་
ཐོག་བཀའ་ཤག་སོ་སོའ་ིལས་ཡུན་རྱིང་། དེ་ནས་འཐོལ་པ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་དང་གོ་བསྡུར་དང་

སྦྲགས་ཐད་བསོ་བ་ཆོག འདྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་དུས་ཐད་ཀར་བ་ཆོག ལས་བེད་དེའྱི་རྱིགས་བཀའ་ཤག་སབས་སོ་སོའ་ི
ལས་ཡུན་འཁྱུར་རེས་ཟླ་གསུམ་མམ་ནང་ཚུད་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡང་ལས་བེད་དེར་མཚམས་བཞག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་མ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་བར་ལ་ཁ་ཕྲན་བུ་ཕེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།

ལས་བེད་དོ་བདག་ཁོ་རང་རེད། ཡང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་ནས་མཚམས་བཞག་
དགོས་ཅེས། དེ་ནས་རྱིམ་པས་བསོ་དང་མ་བསོས་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ཐུགས་ཐག་རེད། ལས་གཞྱི་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་

བསྡད་ཀྱི་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་སུ་བསོ་མ་བསོས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་རང་རེད། ཡང་དེ་དག་གྱི་ལས་འགན་དང་གནས་རྱིམ་

དང་ཕོགས་ཐོབ། ཁེ་ཕན་གཞན་ཟེར་བ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། ཁེ་ཕན་གཞན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
བགེས་ཕོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བགེས་ཤག་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་ལ་དེ་བསྱི་ཚགས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕན་ཐོགས་པའྱི་
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ལས་བེད་ཅྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་བསྱི་ཚགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁེ་ཕན་གཞན་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཁེ་ཕན་མ་གཏོགས་དེ་དག་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ཞེས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་

གནང་བ་ཚང་མ་གསལ་པོ་འབྱུང་བ་དང་། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་བ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་

ཡྱིན་དུས། ཏན་ཏན་རང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོངས་པར་ག་རེ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསོ་བ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་
ཆགས་ས་རེད་ཅེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། འདྱིའྱི་སོན་
ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚུར་ཟླ་སྱིལ་བཏང་དུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྦད་

དེ་གུ་ཡངས་པོའ་ིཐོག་ནས་མོས་མཐུན་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལ་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་གུ་ཡངས་པོའ་ིཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཚིག་ཆ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་སྟེ། འདྱི་ཐད་ཀར་ལེན་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་གོས་ཚོགས་
ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ངས་ཐད་ཀར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡང་འདྱིར་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་མ་འགོ་བ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་
ན། ཡང་བཟོ་བཅོས ་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག ་ནས་འཁུར་ཡོང་རོག ས་གནང་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། ལས་རྱིམ ་རྣམ་གཞག་རེད་དམ། འདྱི་
མཚམས་བཞག་པ་ཡྱིན། བགོ་གེང་གྱི་རྣམ་པ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་མཚམས་བཞག་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་
ལགས། གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས ་གསུངས་པའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་སོན་

གསུམ་པ་དེར། ལས་གཞྱི་དེའྱི་རྱིགས་བཀའ་ཤག་སབས་སོ་སོའ་ི ལས་ཡུན་མ་འཁྱུར་སོན་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་
འཇོག་དགོས་ཞེས་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་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 ཡང་མྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསམ་ཕེབས་རོགས་
གནང་། ཡང་མྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསམ་ཕེབས་རོགས། འདྱི་ལྟར་བས་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

དེ་ག་རང་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚིག་འདྱི་ཐད་ཀར་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཕག་ཚོད་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཞྱིག་བསམ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ད་ལྟ་སོ་ཕེ་ནས་བཞག་
ཡོད། ཕག་ཚོད་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ། དེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་གྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ་དེ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤
པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རེའྱི་ནང་བགེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་
དང་ཆབས་ཅྱིག་བགེས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ་ི སྙན་ཞུ་གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག་ཐོག་བསངས་ཏེ་ས་ཁང་བདག་

གཉེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་དེ་དག་འབོར་རྱིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ི ནང་དེབ་
འགོད་བེད་དགོས ། བགེས ་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་གནས་རྱིམ ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བགེས ་ཤག་ཨང་རྱིམ ་

བཞྱིན་དུ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཅྱི་སྟེ་བགེས་ཁང་མེད་པ་དང་། ཡང་སབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་སོད་མ་ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་

ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ཟླ་རེ་བཞྱིན་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་སོད་རྒྱུ། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྱི་བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་བགེས་ཤག་གྱི་དོད་དུ་ཞུ་སོད་

ཆོག་ཀང་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧྱིན་སོར་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དང་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སྟོ ང་དང་ལས་བའྱི་སྡེ་
ཚན་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧྱིན་སོར་འབུམ་བཅུ་བཞྱི་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགོས།ཤའདྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས་བགེས་

ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད། ལས་ཤག་སྱིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། འོན་ཀང་དེ་ས་བགེས་ཤག་གྱི་དོད་ས་
འདོན་ཞུས་ཟྱིན་རྱིགས་ནས་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་བགེས་ཤག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་

བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། བགེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སྟོང་པ་བྱུང་ཚེ་བགོ་སོད་ཆོག་རྒྱུའང་དོ་བདག་ནས་དེ་ས་བགེས་ཤག་
དོད་ཞུ་ལེན་ཇྱི་བས་ཐོག་སྐྱེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསན་ཏེ་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་

ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བ་རྒྱུར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་
སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་གྱི་ནང་གསེས་ཆ་པ། ཞལ་པར་ཁ་

བཀག་རོགས་གནང། ནང་གསེས་ཅ་པ་དེ་ཡྱིན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་།

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།

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

ཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་

ཡོད། དེ་མྱིན་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་
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ག་མེད་གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༢༤ ཉྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། དེའྱི་རེས་ལས་བེད་པ་ཡྱིན་
མུས་ཤྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་གང་རུང་དུ་བསོ་གཞག་གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་
བེད་པའྱི་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་

གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་
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 ད་ལྟའྱི་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་
སོང་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཞུས་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐུགས་དགོང་དྭངས་ཕྱིར་དང་སྱིག་གཞྱི་མ་འོངས་པར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོ་འདྱིར་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་
ཚིག་གཅྱིག་ཡོད། དང་པོ་དེར་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་ལམ་སྟོན་གནང་
བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་དེ། རང་འཇགས་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱི་གེ་ནག་པོ་བཏང་བ་དེ་ལ་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་
ཞེས་པ་འདྱི་ནས་མར་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད། ནང་གསལ་ལྟར་བགེས་ཤག་མ་ཐོབ་པར་ཁང་དོད་གཏན་འབེབས་བཞྱིན་

ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། ཁང་དོད་གཏན་འབེབས་དེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་དོན་ཚན་ ༡༢ ནང་གསེས་ ༣ པ་དེར་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཞུ་རྒྱུ་དང་།
གཞྱིས ་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་གནས་རྱིམ ་དེར་ད་ལྟའྱི་ལས་འཁུར་

འཁྱུར་སབས་བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུར་བསྒྱུར་བའྱི་དངུལ་འབོར་བགེས་ཤག་གྱི་དོད་ཞུ་སོད་ཆོག་ཀང་། མང་མཐའྱི་ཚད་
གཞྱི་གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ ༣ པའྱི་ནང་གསལ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགོས། འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས ་

བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་བགེས་ཤག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཞེས། ད་གྱིན་གོང་དུ་དོན་ཚན་ ༡༢
པའྱི་ནང་གསེས ་ ༣ པ་སྱི་མོས ་ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས ་ཕྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག ་ལ་གཞུང་
ཞབས་ནས་མ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གོང་གྱི་སྡེ་ཚན་དེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་
གཞུང་ཞབས་ནས་ཡར་བསེབས་པ་དེ་ལ་འོག་དེ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་

ཚོར་ཁ་སང་ཏོག་ཙམ་དོགས་སོང་ཡོང་བ་དེའྱི་ཚིག་ཕལ་ཆེར་ཚུར་རང་འཇགས་ཁེར་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ ༡༢ ཀྱི་ ༣ པ་ལ་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཟེར་བ་དེ་མེད་པ་ཆགས་ནས་དེ་འགྱུར་བ་ཚུར་ཁུར་ནས་སེབས་པ་རེད། ལས་བེད་གང་ཞྱིག་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་སོ་སོར་གདམ་ག་ཡོད་པ་རེད། གདམ་ག་གོང་མ་དེ་འདེམས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་འོག་མ་དེ་འདེམས་ཀྱི་

ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་རེད། གལ་སྱིད་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྡེ་ཚན་གོང་མ་དེ་རེད། ལས་བེད་ཀྱི་
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ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན་འོག་མ་དེ་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་བའྱི་ལས་བེད་དེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་འཁྱུར་བའྱི་སབས་སུ་གལ་

སྱིད་ལས་བེད་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ས་སོ་སོ་ལས་བེད་འཁྱུར་བའྱི་སབས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཕོག ས་གང་ཡོད་པ་དེ་བརྱི་རྒྱུ་རེད། དེ་
འདྱིར ་གསལ་པོ་བཟོས ་བཞག་ཡོད ། དཔེར ་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡང་དེང་གྱི་ཆར་དམག་མྱིའྱི་སོར ་ལ་ One rank one

pension ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའྱི་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སབས་འདྱིར་ཏག་ཏག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ལོ་ ༢༠ ནས་ ༣༠

བར་དུ་རྱིས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དག་ཡག་ཉེས་ཐོབ་ཐང་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་
ང་ཚོས་ཕྲན་བུའྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་འདྱི་སྙན་གསང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གང་ལམ་སྟོན་
གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ནང་བཞྱིན་དུ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ན་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཆོག

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

དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་བསམ་ན་ཡག་ས་རེད། ཕག་ཚོད་གསུམ་པའྱི་བར་དུ་དུས་ཚོད་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། དེར་ཡྱིག་ཆ་
༢༦ དེ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་ ༢༧ དང་ ༢༨ ཚང་མར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མཉམ་དུ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསམ་ཡོང་

རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཐ་པ་དེ་རེད། མཛད་
གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། འགྱིམས་འགྲུལ། མཚན་དོད། ཉྱིན་དོད་ཅེས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་

འཆར། དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་མར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པའྱི་འོག་སྱིད་སྐྱོང་དང༌། བཀའ་
བོན་རྣམ་པའྱི་ཟླ་རེའྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། འགྱིམས་འགྲུལ་ཐོབ་ཐང་བཅས། དང་པོ།ཤམཚན་གནས།ཤར་ཕོགས།ཤཡུལ་ཐང་
གུན་གསབ།ཤཕོགས་བསྡོམས།ཤགནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།ཤཕོགས་བསྐྱོད་ཉྱིན་རེའྱི་ཟུར་ཕོགས།ཤརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ནང་ཧྱིན་སོར།ཤཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།ཤཟུར་བརོད།
སྱིད་སྐྱོང་ལ། ར་ཕོགས།༣༠༤༧༥་༠༠
ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ། མེད།

ཕོགས་བསྡོམས། ༣༠༤༧༥་༠༠
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

༡༣༥

ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།ཤཟུར་བརོད།

༤༠

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༢༠
བཀའ་བོན་རྣམ་པ། ར་ཕོགས།

༣༠༢༠༥་༠༠

ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ། མེད།

ཕོགས་བསྡོམས། ༣༠༢༠༥་༠༠
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

༡༣༥

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༡༠
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ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།ཤཟུར་བརོད།

༣༥

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་
དགག་བ། མེད་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པའྱི་འོག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། ཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོད། ཉྱིན་དོད་བཅས།
མཚན་གནས།ཤམཚན་དོད།ཤཟླ་རེའྱི་མཚན་དོད་དང༌ལས་དོད་བསྡོམས།ཤགནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།ཤཕོགས་བསྐྱོད་ཉྱིན་
རེའྱི་ཉྱིན་དོད།ཤཕོགས་བསྐྱོད་ཉྱིན་རེའྱི་ཉྱིན་དོད།ཤརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར།ཤཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།
སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།ཤམཚན་དོད། ༣,༠༠༠.༠༠
ཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོད།

༩༢༠.༣༣

ཟླ་རེའྱི་མཚན་དོད་དང༌ལས་དོད་བསྡོམས།
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

༡༣༦

༣༠,༦༡༠.༠༠

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༢༠
ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།

༤༠

ཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོད།

༩༡༡.༣༣

སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན།ཤམཚན་དོད།

༣,༠༠༠.༠༠

ཟླ་རེའྱི་མཚན་དོད་དང༌ལས་དོད་བསྡོམས།
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

༣༠,༣༤༠.༠༠

༡༣༥

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༡༠
ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།

༤༠

སྱི་འཐུས་རྣམ་པ།ཤམཚན་དོད།
ཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོད།

༣,༠༠༠.༠༠

༨༩༧.༨༠

ཟླ་རེའྱི་མཚན་དོད་དང༌ལས་དོད་བསྡོམས།
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

༡༣༥

༢༩,༩༣༤.༠༠

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༠༠
ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།

༣༥

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་གང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚར་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་ཟེར་བ་དེའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། དེ་ལ་ངས་གསལ་ཁ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འདྱི་ལྟར་ཕྱིན་བསྡད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལ་ཏོག་
ཙམ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་ཟེར་དུས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་ཟླ་རེའྱི་མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་ཡོད་

པ་འདྲ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་མྱིན་ན་འདྱིར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་དང་སྱི་འཐུས་ཞེས་ལོགས་སུ་གཅྱིག་གསལ་ཁ་ཞྱིག་བསྟན་དགོས་པ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག

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

འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་འཆར་གྱི་སབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ཉྱིན་རེའྱི་

ལས་དོད་ ༨༩༧ ཡོད་པ་རེད། མཚན་དོད་ ༣,༠༠༠།༠༠ ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་མེད་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ལ་མ་གཏོགས་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོ་ལ་ལས་དོད་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལྟར་གཏན་

འབེབས་བས་ན་ཁད་པར་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་
བ། མེད་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གསུམ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་རེ་ལྔ་པ་དང༌། དོན་ཚན་
གོ་བརྒྱད་པ། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞྱི། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅས་ཀྱི་འོག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གཉྱིས། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ། ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀྱི་ཟླ་རེའྱི་
ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། འགྱིམས་འགྲུལ་ཐོབ་ཐང་བཅས།

དང་པོ།ཤམཚན་གནས།ཤར་ཕོགས།ཤཡུལ་ཐང་གུན་གསབ།ཤཕོགས་ཐོབ།ཤགནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།ཤཕོགས་བསྐྱོད་ཉྱིན་
རེའྱི་ཟུར་ཕོགས།ཤརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར།ཤཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར། ཟུར་བརོད།
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ། ར་ཕོགས།
ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ།

༣༠,༧༤༦.༠༠

མེད།

ཕོགས་བསྡོམས། ༣༠,༧༤༦.༠༠
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

མེད།

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༢༠
ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།

༤༠

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན། ར་ཕོགས།
ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ།

མེད།

ཕོགས་བསྡོམས། ༣༠,༢༠༥.༠༠
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

༣༠,༢༠༥.༠༠

༡༣༥

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༡༠
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ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ཨ་སོར། ༣༥

དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང༌། འགན་འཛིན་ལས་འཕར།ཤར་ཕོགས། ༣༠,༠༧༠.༠༠
ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ།

མེད།

ཕོགས་བསྡོམས། ༣༠,༠༧༠.༠༠
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

༡༣༥

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༠༠
ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།

༣༥

ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ།

མེད།

ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། ར་ཕོགས།
ཕོགས་བསྡོམས། ༣༠,༠༧༠.༠༠
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

༣༠,༠༧༠.༠༠

༡༣༥

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༠༠
ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།

༣༥

རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ། ར་ཕོགས།
ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ།

མེད།

ཕོགས་བསྡོམས། ༣༠,༠༧༠.༠༠
གནས་རྱིམ་གོང་འོག་གྱི་བར་ཁད།

༣༠,༠༧༠.༠༠

༡༣༥

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཧྱིན་སོར། ༧༠༠
ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཨ་སོར།

༣༥

ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་ར་ཕོགས་གོང་གསལ་ལས་གནས་སོ་སོའ་ི ར་ཕོགས་ཐོབ་འབབ་གཞྱིར་བཟུང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཐོབ་
ཐང་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ཞབས་ལོ་རྱིས་བསོར་གྱིས་ཐོབ་རྒྱུ། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་ལས་བཅར་

སབས་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོའྱི་ར་ཕོགས་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ལ་རྱིས་བསོར་གྱིས་ཉྱིན་རེར་ཐོབ་ཆ་ཇྱི་
བེད་ལས་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དང་། ཟླ་རེར་མཚན་དོད་སོར་ ༡,༣༠༠ ཐོབ་རྒྱུ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

བཞྱི་པ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པར་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ནམ་འཕར་སབས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལའང་གཅྱིག་གྱུར་

རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕར་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ར་ཕོགས་དང་། མཚན་དོད། ལས་དོད་བཅས་ལ་རྱིས་སོར་གྱིས་

ཐོབ ་རྒྱུ། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་ལ་གཞྱིག ས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་མཚན་དོད ་དང་། ལས་དོད ། ཉྱིན ་དོད །
འགྱིམས་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སང་ལ་ཕེབས་
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རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

ལྔ་པ། སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམ་པར་ཕོགས་རྱིམ་བསྐྱར་བཅོས་སབས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་

ཕོགས་ཀང་དུས་ནས་དུས་སུ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མུས་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནས་དང་། དེ་མྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནས་སར་ཆ་གནང་དགོས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱིས་སུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་སབས་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགོས།

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་

པར་དགག་བ། མེད་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དྲུག་པ། ཚད་རྱིམ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ར་འཛིན་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས། འོན་

ཀང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཉྱིན་རེའྱི་ཟུར་ཕོགས་སམ་ཉྱིན་དོད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ར་འཛིན་
འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

བདུན་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་སབས་སྱི་འཐུས་མང་མོས་ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བར་

སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཆོག་མཆན་མྱིང་རགས་འགོད་དགོས ་བཅས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབ ས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་
གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན།

འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེ་

ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའྱི་གོང་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཅ་པ།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་དང་
གསལ་བཤད། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འབོད་

བསྐུལ་དང་ཁ་ཤས་ཅྱིག་བསྐྱར་ཟློས་འདྲ་པོ་ཆགས་སྱིད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་བསྡུས་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྐྱར་ཟློས་ཁ་
ཤས་ཅྱིག་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག སབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་

ཤག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཤཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུའང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་
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དོན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གསུངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དེ་ཡང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་
ནས་བྱུང་བ་དེ་ལ་སོ་སོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དགའ་ཚོར་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་

དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ཞུས་ནས་གསུངས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་རྒྱབ་ལོངས་ཚང་མ་མཁེན་པའྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ཞུས་མ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ངས་ག་རེ་དྲན་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་
ཕོགས་དེ་སར་རོགས་གནང་། ངས་ནམ་རྒྱུན་རོགས་པ་དེ་འདྲའྱི་ནང་བསམ་ཚུལ་བཤད་སབས། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
ལྟ་དུས། དཔེར་ན། ང་ཚོ་འདྲ་བོ་ཅྱིག་བཀའ་ཤག་ནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ག་ཕོག ས་ལས་གཞྱི་རྱིམ་

སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་གྱི་ག་ཕོགས་དེ་མཐོ་བ་ཅྱིག་ངེས་པར་དུ་བཟོ་ས་རེད། དེ་འདྲ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འཐབ་རོད་བེད་མཁན་གྱིས་སྱིག་འཛུགས་ཅྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་གནང་
རྒྱུ་མེད་ན་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་འདུག་ཟེར་བའྱི། དེ་འདྲའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཅྱིག་མ་འོངས་པར་མྱི་རབས་གསར་པས་འབྱི་རྒྱུ་

དང་ཀློག་རྒྱུ་ཡང་རག་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་འཁོར་བསྡད་མཁན་ཅྱིག་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་
ཕོགས་དེ་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོར་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་བསྡད་པ་དེ་

གསལ་པོ་གསལ་རང་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་དེ་ཚད་མཐོ་པོ་ཅྱིག་སར་རོགས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་བ་དགའ་

གཟེངས་རགས་ལ་སོགས་པ་སོབ་མ་ཚོས་རོམ་ཡོན་དང་དེ་ཚོ་སར་རྒྱུ་ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཤ
ཤ ེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྱི་ཚོགས་ཕ་མ་དགེ་རྒན་ཆ་ཚང་ནས་ཕོགས་བཞྱི་ནས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་བཀའ་སོབ་ལ་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་

གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས། གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གསར་འབོར་ནང་ནས་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་དེ་མང་རུ་གཏོང་རྒྱུ་
དང་། གསར་འབོར་ནང་ནས་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ཐོག་ལ་སོང་བརར་སད་ནས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་
པ་བཞེས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་དགོས་ནའང་རེད། ག་རེ་གནང་དགོས་ནའང་རོགས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་

བྱུང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་མཁས་དབང་དང་ནམ་རྒྱུན་གྱི་རོམ་པ་པོ་དང་དེ་ཚོའྱི་
ནུས་པ་དེ་བཙན་བོལ ་བོད་མྱིའྱི་བེད་སོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཚུར་ནུས་ཤུགས་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག ་ལ་འབད་བརོན་བེད་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ནམ་རྒྱུན་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནང་ནས་མཁས་པའྱི་གསོལ་རས་ཟེར་བ་ཟུར་དུ་རྱིས་འགོ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་དེ་འདྲའྱི་ལས་

གཞྱི་ཞྱིག་བརམས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་ལ་སོགས་པ་ལོ་ཙཱ་བའྱི་ཡྱིག་བསྒྱུར་

ལ་སོགས་པ། ཡང་སབས་དང་དུས་མཚམས་སོ་སོ་ལ་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་མཁས་དབང་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་འདྲ་སོངས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་བ་ན་མེད་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་འཇྱིག་རེན་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་

འགན་འཁུར་གྱི་འོག་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ ཞྱིག་དང་། དེ་ས་ཡྱིན་ནའང་རྱིག་གཞུང་
གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཞུ་བ་ན་མེད་པ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསྟོད་བསགས་དང་མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་

དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་འདྲྱི་བ་གཅྱིག་དེ་
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འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ལན་མ་སེབས་བར་དུ་

གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་ཆུ་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་ལ་བཏང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཉོབ་དུ་མ་བཅུག་ན་ཡག་པོ་འདུག་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། དོན་ཚན་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་གྱིས་གེང་གནང་སོང་

ཡང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྱིས་སོད་བས་པའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ནས་ལོ་ནའྱི་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒས་ཡོལ་ལ་འགོ་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་མེད་ནའང་། ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་རྒས་ཡོལ་ལ་ཕྱིན་བཞག་པ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་གྱི་ཉེར་ལེན་ལ་
བརེན་ནས། དེ་འདྲའྱི་གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། སོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་ལ་ཡོད་པ་རེད། མཚན་གཞུང་ག་རེ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་

ཞྱིབ་འཇུག་བས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་གཅྱིག་གསུངས་རོགས་གནང་། བང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་བོད་ཡྱིག་ཀློག་དེབ་
གཏན་འབེབས་ཀྱི་སོར་ལ་ཞུ་མ་དགོས་ན་བསམ་ནས་ལག་པ་བཀག་རྒྱུ་དེ་མཐའ་མ་བས་ནས་ལག་པ་བཀག་པ་ཡྱིན། གནད་
དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་རྒྱུ་གསུང་སོང་སྟེ། གནད་དོན་དེའྱི་སང་ལ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་ཤེས་

ལྡན་པའྱི་མྱི་ས་དང་རོམ་པ་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་བརེན་ནས། ཁོང་རྣམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་
འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་གནས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གཟའ་འཇུག་གྱི་སོབ་དེབ་ཀྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་ཁ་ཤས་

ཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་པ་དྲན་སོང་། ཐོག་མ་དེར་ང་ཚོ་གཟའ་འཇུག་སོབ་དེབ་ཀྱི་སོན་འགོ་དང་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་བས་
ནས་ཤེས ་རྱིག་བཀའ་བོན་རང་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཤེས ་རྱིག་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་དེབ་དེ་ལ་མཐུན་

འགྱུར་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེབ་གསུམ་ཀའྱི་ནང་ནས་ཡྱི་གེ་ན་གཅྱིག་ཀང་མ་ལྷག་པར་ཆ་ཚང་བཀླགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བསམ་ཚུལ་མ་ཞུས་སོན་ལ། དེབ་འདྱིའྱི་ནང་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་

གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བའྱི་ཆ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་དཔལ་ལྡན་ཤས
ེ ་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྙྱིང་སྟོབས་

ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་ངོས་བཞེས་གནང་པ་དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་ཞྱིག་རེད། དེབ་འདྱིའྱི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་
དེ་རོམ་སྱིག་པ་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་གྱི་མ་འདང་བ་ཞྱིག་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། དེབ་རོམ་སྱིག་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་

ལས་བརྒྱབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་དུ་ཝ་ཤྱིན་ཌོན་དུ་འཚོགས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུ་ལ་སོགས་པའྱི་དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བརྒྱུད་རྣམ་དཔོད་དང་ཀླད་པ་མང་པོ་ཅྱིག་བརར་ནས།

དེབ་འདྱི་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུམ་པ། དེབ་འདྱིའྱི་ནང་

ཁ་སད་ཡྱིག་སད་དུ་བྱིས་པའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཅྱིག་ཤོར་བ་དེ་ལའང་ཡུལ་ལུང་བེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་ཁ་སད་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་སོལ་འདྲ་པོ་ཅྱིག་འདུག ཡང་ན་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་རོག་དང་གེང་སོང་བསྐྲུན་འདོད་པ་གང་ཡང་

མྱིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ཐོག་མ་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་སོང་། སྱིར་བཏང་དེབ་དེའྱི་སོར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དེར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིག་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དེར་ཤཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་ག་རེའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་འདུག མྱིང་གཅྱིག་འདོགས་དགོས་

ན། ངས་ནོར་འཁྲུལ་དེའྱི་མྱིང་ལ་ག་རེ་བཏགས་ཡོད་ཅེ་ན། འདྱི་ལ་ཁ་སད་དང་ཡྱིག་སད་ཀྱི་སྱིག་ལམ་དེ་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་
ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཤོར་བ་རེད། དེ་སུ་གང་གྱིས་བསུབ་ཏུ་མེད་པའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཅྱིག་རེད། དེ་འདྲའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བའྱི་སབས་ལ་ང་
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ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་ལ་རང་ལུགས་ལྟ་བུ་ག་རེ་འཛིན་དགོས་པ་རེད། འདྱི་ཚོར་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཡོད་པས། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རང་ལུགས་ག་རེ་

འཛིན་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་རེད། དེ་ལ་བསམ་བོ་ཅྱིག་བཏང་ཡོང་དུས། ཁ་སད་དེ་ཡྱིག་སད་དུ་
འབྱི་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱིག་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཤཤེས་ཚོད་ལྟར་
ན་དུས་རབས་གཅྱིག་ལྷག་ཞྱིག་འགོར་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱིག་རེད་འདུག སོན་གྱི་མཁས་དབང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་མཚན། ༸པཎ་
ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ། དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕྲྱིན་ལས། མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།

༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་ལྔ་ནས་ཁ་སད་ནས་ཡྱིག་སད་ལ་ག་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ཐོག་འབྱི་དགོས་པ་རེད། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོ་རང་ལུགས་གང་འདྲ་བས་ནས་
འཛིན་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་བཞག་པའྱི་ལུང་འདྲེན་ཅྱིག

མ་གཞྱི་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོམ་སྱིག་པ་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁེན་

པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་གནས་རྒྱུ་དང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས། འདྱི་མར་ལུང་
འདྲེན་ཞུས་ནས། ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ལབ་ནའང་འདྲ་འདུག ཁ་སད་དེ་ཡྱིག་སད་ཐོག་ལ་འབྱི་སྟངས་ཀྱི་རང་ལུགས་དེ་འདྱི་ལས་
ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་པའྱི་སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དང་པོ། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གསུངས་པ་དེ་མར་ལུང་འདྲེན་ཅྱིག་ཞུས་ན། དེང་སང་ཕ་མ་འགའ་ཞྱིག་

གྱི་དབུས་ཀྱི་ཕལ་སད་དང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཕལ་སད་སོགས་སང་བ་གང་དྲན་གྱི་སད་མཛོད་དང་གེང་སོང་བསྡད་པ་འདྱི་རྱིགས་རྒྱ་ལ་

དར་སོལ་ཆེ་རུ་སོང་ན། ཡུལ་སད་སོ་སོའ་ི ཕ་སད་མྱི་འདྲ་བའྱི་རེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་སྱི་ཡང་དུམ་བུར་ཆད་དེ། ནམ་ཞྱིག་ན་ཡུལ་
སོ་སོའ་ི སད་དང་ཡྱི་གེ་ཕན་ཚུན་གོ་བར་མྱི་སོད་པ་ཞྱིག་ཡོང ་ངེས་ལ་སད་ཡྱིག་སོ་སོར་གེས་པའྱི་བསམ་འཆར་དང་སོད་ལམ་
སོགས་ཀང་ཐ་དད་དུ་སོང་སྟེ། མཐར་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁམས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྱིལ་པོར་འཐོར་བའྱི་རེན་དུ་འགོ་བ་ལ།
འདྱི་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་འདྱིའྱི་སང་གསུངས་བཞག་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་མཁས་དབང་དུང་དཀར་བོ་བཟང་

འཕྲྱིན་ལས་ཀྱིས། སོན་མ་རྱིག་གནས་གསར་བརེ་སབས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བྱིས་པའྱི་དེབ་ཅྱིག་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་
བྱིས་པ་ཞྱིག་རེད། དེབ་འདྱིའྱི་ནང་བེད་འབེལ་གྱི་ཕྲད་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སད་ནང་བཞྱིན་སྟབས་བདེ་བོ་བས་ཏེ་བཟོས་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དཔོན་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱི་གྱི་ནང་ཁ་སད་གཞྱིར་

བཟུང་ནས་འབྱི་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁ་སད་ཀྱི་ནང་ནས་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གྱི་སད་དེ་བོད་ས་གནས་སུ་ཁབ་པའྱི་སད་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།

འབྱུང་འགྱུར་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གྱི་སད་དེ་ཁབ་བརལ་དུ་གཏོང་དགོས་པ། དེར་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཡྱི་གེ་བྱིས་དགོས་པ། སར་སུམ་
རགས་དང་དག་ཡྱིག་གྱི་འགོ་ལུགས་མེད་པ་བཟོས་ཏེ། སུམ་རགས་ཀྱི་གཞུང་གསར་པ་དང་དག་ཡྱིག་གསར་བཟོ་བས་པ་སོགས་

ནྱི་ཁ་ཕོག ས་ཆེན ་པོ་དང་ཁ་ཕོག ས་དེ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་བེད་སྟངས་དང་འཁོད་སྟངས་ཚང་མ་རྱིང་ཞེན ་རྱིང་ལུགས་དང་ཕྱི་
གཤོལ་རྱིང་ལུགས་རྱིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོའ་ི གྲུབ་འབས་ཁས་མ་ལེན་པར་ངོས་འཛིན་བས་པ་དེ་ནྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་
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དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གསར་གཏོད་རྱིང་ཞེན་རྱིང་ལུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་གསར་གཏོད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
གཏན་ནས་མྱིན།

དེ་ནས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཡྱིག་འབྲུ་ཁྱི་བདུན་གྱི་སྙན་ཞུ་ལས། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་

ཡང་གོ་བར་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་དང་བོད་རང་

སྐྱོང་ལོངས་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས། ལྷ་སའྱི་སད་དེ་བོད་ཀྱི་སད་ཚད་ལྡན་དུ་བརྱིས་ནས་བེད་སོད་བཏང་བ། ཚད་ལྡན་མེད་
པའྱི་ས་གདངས་རྣམས་སོ་སོས་འདོད་པ་བཞྱིན་དག་ཆ་འབྱི་ཡྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ལྷ་སའྱི་ཡུལ་སད་མྱི་ཤེས་མཁན་ཚོའྱི་

ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་གོ་དོན་ཆ་ཚང་རོགས་མྱི་ཐུབ། དེ་བཞྱིན་མཚོ་སོན་དང་ཞྱིང་ཆེན། ཀན་སུ། ཟྱི་ཁོན། ཡུའུ་ནན་དེ་མྱིན་ས་ཁུལ་གཞན་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་དང་དྲུང་ཡྱིག་ཚོས་ཀང་སོ་སོའ་ི ཡུལ་སད་དེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སད་ལ་བརེན་ནས་འབྱི་ཡྱི་འདུག
དེ་བཞྱིན་ས་ཁུལ་གཞན་གྱི་མྱི་ཚོས་སད་ཆ་དང་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་གོ་དོན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལག་
བསྟར་འདྱི་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་ནུས་པ་དེ་མེད་པ་བཟོས་ཡོད།

མཐའ་མ་དེ་མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་མཆོག་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་སད་དང་མཐུན་པ་བ་དགོས་ཅེས་འུར་

རྒྱག་མོད། དོན་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སད་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཨེ་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་པར་བོད་ཀྱི་སྱི་འགོས་མྱིང་ཚིག་དོར་དེ་ཁ་སད་ཀྱི་མྱིང་

ཚིག་རེ་ཁེར་ཡོང་ནས་སྱི་སད་ཀྱི་ཚབ་བས་པ་ནྱི་སད་ཡྱིག་གཅྱིག་གྱུར་ལ་འགོ་བར་གེགས་བས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྙམ།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས།

ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པར་སད་བར་
རྱིག་པ་བ་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་མཁས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་ནའང་། འདྱི་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་དུས།

ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་མཁས་པ་གནམ་གྱི་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུའྱི་མཁས་པ་འདྱི་ཚོའྱི་རང་ལུགས་དེ་ང་ཚོས་ར་འཛིན་བ་དགོས་པ་

རེད་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་སོབ་དཔོན་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས། ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་འདྱིར་
ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་འགྱུར་འགོས་དེ་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཁྱིད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་
ངེས་པར་དུ་ཡྱིག་སད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དེ་ཡུལ་སད་དང་ཐག་ཉེ་རུ་གཏོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་སད་ཀྱི་ནང་དུ་ཁྱིད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་
བེད་དགོས་པ་རེད། དེ་མ་བས་པར་ཡྱིག་སད་དེ་ཁ་སད་ནང་དུ་ཁྱིད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤཤེས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་ང་

ཚོའྱི་བར་དག་དང་ལུང་བསྟན་གྱི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཚོ་བེད་སོད་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲའྱི་མང་པོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོ་ར་བའྱི་རང་ལུགས་དེ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཛིན་དགོས་པ་རེད། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་རོགས་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་མ་དྲྱིས་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དང། དབུས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་དགེ་རྒན་ཡོངས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་

མཇུག་སྐྱོང་ཡག་པོ་གནང་བ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསྡོམས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བརོད་གཞྱི་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཁ་སོན་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར།

མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༩༡ ད་ལྟའྱི་ཆར་མཐོ་སོབ་ཁག་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ཕེབས་བསྡད་འདུག ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་མ་ཡྱིན་ན་ SOS Holland
ཡྱི་འབུམ་ ༢༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ལོ་ལྟར་རོགས་རམ་དེ་འབུམ་ ༢༨ ལ་ཆག་པ་དང། ན་ནྱིང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ཐེབས་ར་ངོས་ནས་

ལོ་གཅྱིག་རྱིང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང། ད་ཆ་ ༢༠༡༦ ལོར་སོབ་ཡོན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་གང་ཐུབ་ཅྱི ག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༩༡ ཙམ་ཞྱིག་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡང་མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་མ་སྱིད་པ་དེ་འདྲ་རེད་མྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་ནང་དུ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་

སང་གསལ་བཤད་བྱུང་སོང། ཉེ་བའྱི་ཆར་དང་ད་ལོ་སོབ་ཕྲུག་འཛུལ་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དེ། སྱིར་བཏང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དྲ་རྒྱ་ནང་དུའང་རེད། དེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ཆ་ཚང་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་

ཞྱིག་དུས་ཐོག་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག Delhi University ནང་ལ་སོབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་དེ་དམྱིགས་བསལ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་
ནས་སོབ་འཇུག་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ དང་ ༢ ཁོང་རང་ནས་འགོ་བཙུགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལན་གང་འདྲ་
འབོར་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་དུས་ཐོག་ལ་སོབ་འཇུག་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག

མཐའ་མ་དེར་ Delhi University ཀྱི་དུས་ཚོད་ Date line བེད་ནས་སེབས་ཡོང་དུས། ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་
ནས་རེད། དངོས་སུ་མ་གྱིར་བཅར་ནས་བེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀོད་

ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་ང་ཚོ་ལ་གོ་སབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདུམ་བདེ་པོ་དང་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག
དེ་འདྲ་འགེངས་མོང་མཁན་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་འགེངས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་ཏེ་ཕ་གྱིར་དྲ་རྒྱ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་

Computer ཁོ་རང་ནང་ལ་ pop up block བས་ཏེ་ཡོང་གྱི་ཡོད ་དུས། ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག ་ཆ་མཉམ་སར་བས་ནས་

བཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་འདུག དེ་བཞྱིན་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཀྱི་གྲུབ་འབས་དེ་མཉམ་དུ་མེད་དུས། ཕ་གྱིའྱི་ནང་འབྱི་ས་
མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་སྟོང་པ་བཞག་དགོས་ཡོད་དམ་ག་རེ་འབྱི་དགོས་མེད་མགོ་མྱི་འཚོས་པར་འགེངས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་

དཀའ་ངལ་རྱིགས་བྱུང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལམ་སྟོན་མཉམ་དུ་འགེངས་ཕོགས་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྲུབ་འབས་དེ་རེད་ཅེས་
སྟོན་རྒྱུ་མེད་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ཚིག ་གང་འབྱི་མྱིན་ཐད་ལའང་ལམ་སྟོན ་གནང་རྒྱུ་དང། ཡྱིག ་ཆ་མཉམ་སར་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག ་ལ་
སབས་རེར་ Computer ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་བས་ནས་དུས་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།
མཐའ་མ་དེར ་དངོས ་སུ་ས་གནས་ནས་ཡྱིག ་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག ་དག་མཆན་ attest བས་ཏེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག མ་གྱིར་ལྡྱི་ལྱི་དོན ་
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གཅོད་ཁང་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བོད་ཁྱིམ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ཆ་ཚང་བསྡུ་རུབ་བས་ཏེ་
རོགས་རམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ནན་པོ་དང་གསལ་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་
བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཁྱིམ་རང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་དེ་
ཙམ་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཞན་པ་ལ་སབས་རེར་ལམ་སྟོན་དུས་ཐོག་ལ་མ་རག་པ་དང། འཚོལ་མཁན་མ་

རག་པ་དང་དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཐོག་ལ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་འགེངས་ཤོག་མ་བྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དུས་ཚོད་དེ་བརྒྱུད་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་
ཤེས་རྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་ངོས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་རེད། དེ་བཞྱིན་ར་ས་རང་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་

ནས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དུས་ཐོག་ཕྱིན་
ནས་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་འདུག མཐོ་སོབ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོག ས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་
འཛུགས་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་མཐོ་སོབ་སོར་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་མཐུད་དང་རོགས་

རམ་གནང་མཁན་གྱི་འགན་ཁུར་བའང་འདུག དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་དེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ Madras Chennai ནང་ལ་
༢༠༠༢ ནས་ད་བར་ལོ་ ༡༤ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ Mrs Aasha Reddy མོ་རང་ངོས ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་

Chennai ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་སོང་བེད་མཁན་ཡོད་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གོ་སབས་དེ་བརྒྱུད་ནས་

འབེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རེད། དེ་བཞྱིན་ལམ་སྟོན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རེད། དེ་བཞྱིན་མཐོ་སོབ་
ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་རེད། དེ་བཞྱིན་ Mrs Aasha Reddy རེད། ཚང་མ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཁ་སང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ སོབ་ཕྲུག་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་སོང་གྱི་

སོབ ་སོང་ཞྱིག ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་བཀའ་མོལ ་ཞྱིག ་བྱུང་སོང་དེ་ཡང་ས་ས་ནས་གཅྱིག ་བྱུང་ན། དམྱིགས་
བསལ་སོབ ་ཚན་རང་ལ་འབེལ ་བ་ཡོད ་པ་དེ་སོབ ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག ་ལ་དེ་སའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འཛིན ་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་འགོ་

བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་རེ་ཕུད་ཁག་དེ་ཡང་ཨང་རྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། དེ་ཚོ་འདེམས་
སྒྲུག་བས་ནས་དེ་བཞྱིན་ཕ་མ་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་ཏེ། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་འགོ་

གོན་ཕ་མ་ངོས་ནས་ཕེད་ཀ་བཏང། དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཕེད་ཀ་བཏང་དེ་ཡང་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ཡན་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཚན་
གང་ལ་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་གཏན་ཁེལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ཡན་རྣམས་ལ་ཟླ་

བ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཟུར་སོང་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་ Avanti དང Akash ལ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་
ཉུང་མཐའ་ལ་ཟླ་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཟུར་སོང་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་རྐུབ་སྟེགས་

མང་པོ་ཞྱིག་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཚོན་ན་ས་མ་དང་མྱི་འདྲ་བར་དངོས་གནས་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་
དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཐད་ལའང་བོད་ཕྲུག་རྣམས་

42

མདུན་ལ་ཐོན་ནས་གང་ཙམ་གོ་སབས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཟུར་སོང་དེ་ལོ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད།

ད་ལོ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་

དུ་སོབ་གྲྭ་བཅུ་ཞྱིག་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཚུར་རྱིས་ལེན་ནས་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ ༥༧ ཞྱིག་ཕར་ KVS རྒྱ་གར་དབུས་ཉྱིན་སོབ་ནང་དུ་

ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ཕར་ཕེབས་རེས་ KVS ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར།

དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁེད་ཚོའྱི་ལག་འཁེར་དང་ཉམས་མོང་གྱི་བསབ་པ་དེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་བསྡད་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཁེད་རང་ཚོར་ལས་ཀ་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ཕར་ནང་ལ་ལོག་ཕེབས་ཞེས་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་
འདུག རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ ༥༧ དེ། ས་མ་ང་ཚོ་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་དུ་དགེ་རྒན་བཞྱི་ཞྱིག་ KVS ལ་བཏང་
ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོ་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དགེ་རྒན་བཏང་མཁན་དེ་དག་ཟླ་གསུམ་ལྷག་ཅྱིག ་ནང་ལ་

བཞུགས་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་ཀ་མྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ག་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཕར་རྱིས་སད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་བཞག་

པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་དེ་ KVS ཡྱི་སོན་མ་
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་གང་ལྟར་ཏན་ཏན་ KVS ཡྱི་ངོས་ནས་གང་མགོགས་ཞྱིག་ལས་

ཀ་ལ་བླུགས་རྒྱུ་དང། དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༡༤ ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒན་
ལགས་རྣམས་ཀྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ འདུག ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ཕལ་ཆེར་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་འདྱི་བོ་
འཚབ་གནང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་བཏང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་རག་མྱི་འདུག ང་ཚོ་ལ་གང་འདྲ་རག་གྱི་རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་

འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་དུ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་

༥༧ རྣམས་ལ་གང་མགོགས་ཅྱིག་ལས་ཀ་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་རོགས་གནང། དེ་དག་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་ཉེ་བའྱི་ཆར་རྱིས་ལེན་བྱུང་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༤༧ དེའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད།
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ་འབེལ་ཡོད་རང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་འབེལ་ནས་དམྱིགས་
བསལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ས་རེད།

ཁ་སང་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་ལ་བོ་འཚབ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག གོ་ནོར་ཐེབས་པ་ཞུས་ནའང་ཁད་མཚར་

ཞྱིག་དང་དེར་ཞུ་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཀ་ཉུང་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་

གོས ་བསྡུར་ཞྱིག་བས་པའྱི་སབས་ལ་ཕལ་ཆེར་ཕྲུ་གུ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་དང་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། དེ་
འདྲའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཕལ་ཆེར་ཕྲུ་གུ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བཟོ་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་

འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ཕྲུ་གུ་མེད། དེ་མེད་པ་རང་རེད་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གོ་ནོར་ཐེབས་པ་ཞྱིག་
འདུག གང་ལྟར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་མ་བཏང་བའྱི་དཀའ་ངལ་རེད་འདུག ཉེ་བའྱི་ས་ཆ་གཡས་གཡོན་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ དང་། ཡྱིན་
ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འགོ་དུས་ཕྲུ་གུ་ ༤༠ ཙམ་ལས་མེད་པ་དང་མང་ཆེ་བ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་
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ས་མཚམས་ཁག་ནས་ཡྱིན་པ། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་མོ་ཊ་

ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ལེན་མཁན་ལེན་མཁན་འགོ་བསྡད་རྒྱུའྱི་ རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཏང། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོང་ཁེར་གཡས་
གཡོན་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག ཉེ་བའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་
བཅར་བའྱི་སབས་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ལས་བེད་ ༡༡ དང་སོབ་ཕྲུག་ ༢༦ ཟེར་བ་ལྟ་བུ། དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ལ་ཕྲུ་

གུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་། རེས་མ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་སྟོང་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཟེར་དུས། མ་རེད་མ་རེད་སོན་འགོ་ཡོད་པ་རེད །

སོན་འགོའ་ིནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཤས་དེ་ཚོ་ཚུར་ལ་སེབས་ཀྱི་རེད་པཱ་ཟེར་དུས། མ་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་ཡར་མར་འབེལ་བ་བས་ནས་ད་
ལྟ་ནས་འགོ་ས་ཚང་མ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། སོན་འགོ་ནས་ཚུར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ལས་མེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁུག་ཀོག་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ནའང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ངང་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་

དེ་སེལ་ཐབས་འདུག སོ་སོའ་ི རྐང་པར་ལངས་རྒྱུར་རང་ཉྱིད་སེར་ངོས་ནས་བསམ་བོ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་གྱི་
སོབ་གྲྭ་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག་ལབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་དེ་མ་བཏང་བར་ཕྱི་ལོགས་ལ་སྒུག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་
ཏག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་རེད་འདུག

ལྷན་ཁང་དང་སོབ་གྲྭ དེ་བཞྱིན་དགེ་རྒན་གཅྱིག་པུའྱི་ནོར་འཁྲུལ་རེད་མྱི་འདུག་སྙམ། ཕྲུ་གུ་ནྱི་ཏག་ཏག་འདུག སྱིར་ས་མ་དང་
རྱིས ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཉུང་རུ་འགོ་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་པ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་གྱི་འགོ་

སྟངས་བས་ན་ཉམ་ཐག་དང། འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་

གནང་སོང་། ས་མོ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ལ་འདུག་ལབ་པ་མ་གཏོགས་བཟོས་ཐུབ་འདུག་ཅེས་
ངས་ནམ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཆེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་
མ་ནང་བཞྱིན་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོ་སོའ་ི འཚོ་གནས་དང་མ་འོངས་པའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་ནས་

གལ་ཆེ་ལ་བརྱི་རྒྱུ་དང། འཁྲུངས་ས་ཡྱིན ་ནའང་ཕྲན་བུ་ཕྱི་པོར ་རྒྱབ་རྒྱུ་དང། དེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིབ ་གྱི་ཐོག ་ནས་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེང་དུས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱིག་དཔེ་བ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་རྒྱུ། ད་ལྟ་
ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དང། སོ་སོའ་ི མ་འོངས་པའྱི་རང་དབང་དང་། དེ་འདྲའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་

ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན་དཀའ་ངལ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལོངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག་སྙམ།

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་དང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་

མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སར་མ་ཕེད་ཀ་ནང་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་སོ། སྡྱིངས་ཆ་
འདྱི་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ང་རང་གྱིས་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོ་ལ་ང་དང། ང་རང་གྱི་ཚར་ལོངས་བེད་སའྱི་ཁོར་

ཡུག་ནང་དུ་བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་བཏང་བ་དང། ཁད་གསོད་བས་བཞག་པ་དང་། དབང་ཆ་འཕྲོག་པ་དང་བུད་མེད་ལ་ཐུབ་
ཚོད་བཏང་བ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཉུང་ཉུང་རེད། སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ལོ་ ༡༣ དང་ ༡༤ ཞྱིག་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོ་

སོའ་ི ངོས ་ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་། ང་ཚོ་སོན་མ་འཆར་འགོད་ཀྱི་ཐོག ་ནས་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དང། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་
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བཞུགས་གནང་སྟེ་མཉམ་དུ་སོ་སོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་ཡང་བྱུང་སོང། ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་

གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱི་སེབས་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཔའ་མོ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཉག་རོང་སོལ་དཀར་ལགས་རེད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ སབས་ལ་རྱིག་འཛིན་ལགས་དང་ཁོང་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་རེད། དེ་ནས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལགས་རེད། དེ་བཞྱིན་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་ཟུར་དཔེར་ན་ཨ་ནྱི་དཔའ་ཆེན་ལགས་དང། ཨ་ནྱི་ངག་དབང་གསང་སོལ་ལགས། དེ་བཞྱིན་ཕུན་ཚོག ས་ཉྱི་སོན་

ལགས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བོལ་ནང་ལ་བཀའ་ཟུར་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་མཁན་
དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པོ་ལེན་མཁན་མང་ཆེ་བ་བུ་མོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་མགོ་འཁག་འཁག་བཟོ་མཁན་དེ་ཡང་བུ་མོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་སོབས་
པ་ཡོད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་བུ་མོ་ཟེར་
དུས་ལོག་ཀ་བརྱི་ཡྱི་མེད། སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོའ་ིནང་གྱི་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་
དོགས་འདྲྱི་འགའ་ཤཤས་ཅྱིག་ཡོད། དང་པོ་དེར། གོས་ཚོགས་ས་རེས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་

བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ས་རེས་སད་རྒྱག་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་
རྱིང་འདྱིར་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གོམ་པ་མདུན་སོས་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེར་ལེགས་སོ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ནས་བསབ་གཞྱི་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དགེ་རྒན་

ཚོར་སོང་བརར་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དེ་དག་ཚང་མ་ཁད་ལས་མྱི་སས་བ་རྒྱུ་ཤ་སྟག་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་
འཛིན་སྐྱོང་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་

གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཀང་ཞུས་སོང། ཆོད་གན་དེ་དག་བསོ་གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་གོམ་པ་མདུན་སོས་གནང་
བ་དེ་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་དང་དུས་ཀྱི་རྒྱུགས་སོད་ཀྱིས་རེན་པས་ལས་

བེད་ཚོའྱི་སོབ་ཁྱིད་བེད་ཕོགས་དང་། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་སོང་བརར་ས་མང་ཞྱིག་གནང་འདུག དེ་དག་ལ་ལེགས་གསོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།
དགེ་རྒན་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་དཔེ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིགས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང།
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ད་ལྟའྱི་ཆར་དྲྱི་བ་དེ་གང་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འབོད་སྐུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སོབ་དེབ་རོམ་

སྱིག་དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་གྱིན་གོང་དུའང་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་དེབ་དེ་དག་ས་རུ་ས་

རུ་ཕྱིན། ཕལ་སད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་བར་
རྱིང་དུ་འགྱུར་ནས་མྱི་ཚང་མས་གཞྱི་ནས་སང་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོང་མ་སྱིད་པ་མྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་ཀློག་དེབ་དེ་དག་
རོམ་སྱིག་གནང་བའྱི་སབས་སུ། དེ་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་དགོས་མཁོ་གཅྱིག་པུར་མ་གཟྱིགས་པར་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ར་བའྱི་གནད་

དོན་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་སོང་ཚན་སོགས་དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་དོན་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་དང་ཚིག་ཕྱུག་པོ་དེ་
དག་ཕྲུ་གུར་ངོ་སོད་བ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས། ང་ཚོའྱི་དེང་དུས་ཀྱི་སོབ་དེབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཚིག་བསྡུས་དེ་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས། ང་རང་

ཚོ་ཕྲད་དེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་བརླག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་དེ་ཏན་ཏན་འདྱི་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་སོ་སོ་ལ་དོགས་པ་
འདྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་སོབ་དེབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཚིག་ཕྲད་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་གང་དགོས་པ་དེ་དག་རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་།

དེ་ཚིག ་བསྡུས་བ་རྒྱུ་དེ་སོང་ཚན་གྱི་ངོ་བོར ་འཇོག་དགོས ་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ ཞྱིག ་འདུག དེར་ངེས ་པར་དུ་སོབ་དེབ ་
བརམས་མཁན་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ཆོད་གན་གཉྱིས་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཤག་མ་རག་པའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པའྱི་སོར་ལ་ཁ་

སང་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་

གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥་༨༦ ཡྱིན་དུས། ང་
ཚོས་ཁྱིམས་སྱིག་ལུང་འདྲེན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་བཀག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་

འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དཔེར་ན། སོ་སོ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་མ་སུ་རྱི་ལ་འགོ་མོང་། ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་
ག་རང་རེད། དམའ་ས་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱད་པ་ཡན་ཡོངས་རོགས་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཡང་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ། ཁྱིམ་ཚང་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ། ཨང་རྱིམ་ལེན་མཁན་ཚང་མ་བོད་པ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་གཞེས་གང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་དེར་ཤོག་
གངས་བདུན་པའྱི་ ༡༡ དེའྱི་ནང་ལ། རོར་གྱིང་གཏན་སོབ། སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ། གྷོ་པལ་པུར། སུ་ཇཱ། རཇ་སྤུར། དེ་དག་ལ་ཀམ་

པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཡོ་ཆས་བསྐྲུན་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ར་བའྱི་ Smart
class ཞུ་རྒྱུ་དེ་སོན་མ་དགེ་རྒན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ཚབ་ལ་ཕྲུ་གུ་སོ་སོས་སོང་ཚན་སང་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་གྱི་ངོ་

བོ་ལ་སོན་མ་དེ་ལྟར་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ Smart class གནང་ས་དེ་དག་
ལ་དགེ་རྒན་འདང་ངེས་བཞྱིན་པ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དགེ་རྒན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ Smart class ཡྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་

བ་ཞྱིག་རེད་དམ་ཡང་ན་དགེ་རྒན་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཟུར་སོང་གྱི་མཐུན་རེན་གྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སར་བ་རེད། དེ་ང་ལ་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

46

ང་ཚོར་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དྲགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དྲགས་ན་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མྱི་འབོར ་

གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།
ང་དགེ་རྒན་བས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། དགེ་རྒན་གཅྱིག་གྱིས་སྐྱེ་སོ་བཀག་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐྱེ་སོ་བཀག་པའྱི་

དཔང་ཡྱིག་དེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དགེ་རྒན་དེ་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དངུལ་འབོར་འཕར་རྱིམ་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ཐེངས་གཅྱིག་འཕར་རྒྱུའྱི་
མཐུན་རེན་ཞྱིག་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ལ་མྱི་ཉུང་དྲགས་པའྱི་སྐུ་ངལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེད་སྱིང་གནང་

མཁན་ཚོར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་བ་དགའ་དེ་འདྲ་འབུལ་བ་ཡྱིན་ན། དེས་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགེ་མཚན་ཡོད་པ་
གཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནང་བཞྱིན ་གྱི་ད་ལྟ་སོན ་འགོའ ་ི སོབ ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞལ་ལག་ཕུལ་རྒྱུ་དང་མེ་ཤྱིང་གྱི་ཐད་ལ་སྐུ་ངལ་ཞྱིག ་ཡོད ་ཅེས ་

གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ བུད་མེད་ལ་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་

ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སོན་འགོའ་ིཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱི་
རང་ལ་འདྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་དགུང་གྱི་གསོལ་ཚིགས་དེ་གཞུང་རང་ནས་ནར་གཏོང་ཡྱིན་པའྱི་ཕུལ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་ཐབས་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་
ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་སོབ་སོང་ཡག་པོ་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ཟེར་བ་དེ་དགེ་རྒན་གཅྱིག་པུས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བསབ་པ་

དེས་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བལ་བ་རེད། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་རེད། རྣམ་གཡེང་བ་ས་ཧ་ཅང་མང་པོ་

རེད། ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཕ་མའྱི་འཁྱིས་སུ་ཡོད་དུས། ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་དེ། སྱི་ཚོགས་ཨ་ཅང་ཅང་། ཕ་མ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་
ཕྲུ་གུ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ཏེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་

ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ངས་ཚོགས་ཆེན་དེ་འདྲ་འཚོགས་པ་ལས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་དགེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་
ཚགས་ཚུད་དུ་དང་། རྣམ་པ་བཟང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་།

དེའྱི་ནང་ལ་ཕ་མ་ཚོའྱི་མཉམ་བཞུགས་དེ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མར་བཤད་དུས་ཉན་

མཁན་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཁབ་བསགས་བེད་ས་དེ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚོགས་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་མ་ཉན་པར་དེའྱི་རེས་སུ་སོ་སོར་གཅྱིག་མ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཐོབ་མ་སོང་མ་གཏོགས་

ངས་ཉན་དུ་ཕྱིན་མེད་ཟེར་བའྱི་ལུགས་སོལ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་དགེ་རྒན་བས་པའྱི་གནས་སབས་ལ་དགེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་པའྱི་སབས་ལ་ང་འགོ་ཁོམ་མེད། གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་ཡོད། ངའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཁོད་རང་ཚབ་བེད་རོགས། གཉྱིས་

ཚབ་བེད་རོགས་ཅེས་མཐའ་མ་ཕ་མའྱི་ཚབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ངན་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་ན་
གཞོན་དེ་དག་འཕྲོ་བརླག་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཕ་མ་སོ་སོའ་ོ ཕྲུ་གུའྱི་སོ་གསུམ་གྱི་སོད་པ་རེད། སོང་མཚན་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་སང་བ་

དགོས་པ་རེད། ཟས་བཅུད་ཐོག་ལའང་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་བཞུགས་དེ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས། ཁ་སང་དཔེ་མཚོན་
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ཞྱིག་བགངས་གནང་བ་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོག་ལ་སྤུས་ཚད་ཡོད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་

ནང་ལ་དེང་སང་ཕྱུག་པོ་མང་པོ་རེད། ཕྱུག་བདག་གསར་པ་མང་པོ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུར་རྔན་པ་སད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོ་བརླག་ལ་
འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས། དཔལ་འབོར་ཡག་ལོས་ལ་མ་ལྟོས་པར། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབོར་ལེགས་པ་འདྱི་ཚོར་གོ་བསོན་

སོབ་གསོ་དེ་མང་བ་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ་པ་ཚོར་བྱུང་། ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་དེ་ཡྱིན། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་དེ་ལས་གོལ་ཐབས་
སུ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཡག་པ་ཞྱིག་མེད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱུག་པོ་དེ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ནང་ནས་

སྱི་ཚོགས་ཐོག་དཔུང་བསྱིག་ནས་རྒྱག་རེས་རྒྱག་གྱིས་ཟེར་བ་དང་། མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱུག་པོའ་ིནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཐུགས་སང་གནང་རོགས། དགེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚོར་དེ་གཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།

དེ་ནས་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་རེད། སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བང་སྱིག་ཡོད། སོབ་ཡོན་

སོར་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོས་མ་ཤེས་པར་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་

རེད། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་འདུག གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་ཡོན་འདུག དམྱིགས་བསལ་
གྱི་སོབ་ཡོན་འདུག དེ་དག་གང་གྱི་ནང་དུ་སད་ཡྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ཡོད་དམ། སོབ་ཡོན་ག་ཚོད་ཕུལ་ཡོད་དམ། སུ་དང་སུ་ལ་
ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དང་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ཁག་ཅྱིག་

ཡོད། འབོད་སྐུལ་གནང་བ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ལ་བསྱི་ཚགས་རང་བས་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་མྱི་དགོས་རྒྱུའྱི་གཙོ་འདོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་སར་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཚད་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མར་བཀའ་གནང་ནས་

སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཕོག ས་ལས་གཞྱི་རྱིམ་དགེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་དེ་ཡག་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས ་ཀྱི་འདུག་ཅེས ་

གསུངས་པ་རེད། མ་གཞྱི་ར་བའྱི་ཁ་སང་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ནང་ལ་སོག་ཤངྱི ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་
འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཕོགས་ཀྱི་སོར་དེ་ཁ་སང་རོབ་

ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སཾ་བོ་ཊའྱི་འགན་འཛིན་ལ་ཆ་བཞག་ན་དྲུང་འཕར་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དེ་ད་ལྟ་ཕུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ནས་མར་བང་རྱིམ་བས་ཏེ་སོབ་སྱི་ནས་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་བར་ལ་ཧེ་བག་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་ཞབས་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། སཾ་བོ་ཊའྱི་དགེ་རྒན་ལས་བེད་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀང་

འཕར་འགོ་ཡྱི་རེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་ཁྱིམ ་ཁག་གཉྱིས་ལའང་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁོ་
རང་ཚོས་ཕོགས་སར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་
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དེ་ཚོ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་མྱི་ལྟ་ཐབས་མེད་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ལྟར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེར་
དངོས་གནས་དགའ་བོ་བྱུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། ང་ཚོས་དེ་ག་རང་ཕོགས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་སར་རྒྱུར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་བསམ་བོ་ལའང་དེ་ག་རང་ཡོད་པ་རེད། རེ་བ་ཡང་དེ་ག་རང་ཡོད། འབད་བརོན་ཡང་དེ་ག་རང་བ་རྒྱུ་རེད་ལ་བེད་ཀང་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སོབ་མའྱི་རོམ་ཡྱིག་གྱི་བ་དགའ་དང་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་དགེ་རྒན་ནང་ལ་གང་མང་

མང་གསུངས་རྒྱུ་དེ་དང་དེ་ནས་མར་དོན་ཚན་ཁག་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་འབོད་བསྐུལ་གནང་འདུག བསྐྱར་དུ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བས་ཏེ། ཁ་
སང་ང་རང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སོབ་མའྱི་རོམ་ཡྱིག་བ་དགའ་དེ་ང་ཚོས་
སར་ཆ་བ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བོད་དགེ་རྱིང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་སྐུ་བགེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་པ་

ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོ་གཞུང་དེ་འདྲ་ཡོད་མེད་དང་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་གང་དང་གང་ནས་རེད་ཅེས་དྲྱིས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་མེད་

ཀང་གཞུག་ལ་ཨེ་རག་མེད་རག་ཅྱིག་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས ་
གཉྱིས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་བ་རྒྱུ་དེ་དཔེ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ངའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་གང་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཡྱིག་
ཆ་སོད་རྒྱུ་དེའྱི་ཐད་ལ་ཐེ་ཚོམ་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག སུ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཁ་ཐུག་དགོས་ཟེར་བ་དང་སོད་བཞག་པ་ཞྱིག

སང་བ་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་དཔེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་སྙན་ཞུ་དང་སྦྲགས་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཕྱིན་ནས་མཐའ་མ་གོང་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་
ཀྱིས་ལམ་སང་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ག་ཙམ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་པོ་གཅྱིག་ནྱི་ལོ་གཅྱིག་

གཉྱིས་མ་གཏོགས་མེད་པ་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་སོན་ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་
ཙང་རེས་སུ་ངས་གནས་ཚུལ་གང་རག་རག་བལྟས་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་དེ་ལ་ང་ཚོ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་

ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོ་བང་ཨ་རྱིའྱི་སོབ་ཡུལ་གྱི་གནས་བབ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ང་ཚོ་ནམ་
རྒྱུན་གྱི་ལུང་འདྲེན་གནང་བ་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་པ་ནང་ཁུལ་དུ། བོད་པའྱི་སད་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱི་གེ་འབྱི་སྟངས་སད་ཆ་

བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་བོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་བོད་པ་རེད། ཕ་མ་གཉྱིས་ཀའམ་ཡང་ན་གཅྱིག་བོད་པ་རེད།
ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། བོད་སད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་

འཁྱིད་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཚུལ་དུ་བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་བར་སོད་དང་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་

དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ལའང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སང་གནངས་ཤཤྱིག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་ཡང་ཕ་གྱིར་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

ཤྱིག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་ལྔ་པའྱི་དེབ་ནང་ལ། པས། རེད་པས། ཟེར་བཅུག་དུས།
དམ་ཞེས་ཤེད་གུག་ནང་དུ་བཅུག་འདུག ཅེས་ཟེར་དུས་ང་ཚོས་ད་རེས་ཕ་གྱིར་ཤཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཕེབས་པའྱི་
སབས་སུ་ཡྱིག་སད་བྱིས་ན་འདྱི་ལྟར་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་སད་ཆ་འདྱི་ལྟར་བཤད་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གོས ་

ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། གསོལ་ཇ་མཆོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། དེ་འདྲ་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་ལབ་

ཀྱི་མྱི་འདུག་གཱ ཕྲུ་གུ་ཚོས་དེ་ཚོ་གཅྱིག་གོ ཕར་ཕོགས་ནས་གསོལ་ཇ་མཆོད་ཀྱི་ཡྱིན་པས། ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་པས། པས། ཟེར་བ་
དེ་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་བཤད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གང་ཡང་མྱི་ཤེས་མཁན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་

དུས། མགོ་འཁྲུག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེའྱི་འགེལ་བཤད་དེ་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་བསྐྱོན་ནས་དེ་ལྟར་བཞག་ན་ཞེས་དེ་
འདྲའྱི་ལེའུ་གཅྱིག་གཉྱིས ་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ར་བའྱི་བར་སོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག ་ནས་འགོ་

དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། གལ་ཆེ་ས་ནས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བཙན་བོལ་བའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའྱི་
སོབ་དེབ་ལ་གཟྱིགས་དང། དེ་ཚོའྱི་ནང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རང་དང་བོད་སད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀློག་དེབ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། མེད་པའྱི་སང་ལ་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་
ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བསགས་བརོད་ཐོབ་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་བསྐྱར་དུ་མང་པོ་ཞུ་མ་

དགོས་པ་བས་ཏེ་ཁ་སང་ཞུས་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ར་བའྱི་ད་ལྟ་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་སེམས་བཅངས་
བས་ཏེ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་མར་བཏོན་ཡོང་དུས། གང་འདྲ་ཞྱིག་བ་དགོས་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམ་དོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་མཐོ་སོབ་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཡོད་པ་དེའྱི་སོར་ལ་ཐུགས་འཚབ་དང་སྦྲགས་

ནས་གསུངས་སོང། སོང་ཙང་ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་དེ་ཞུ་ཡོང་དུས། ངས་དེའྱི་སོན་ལ་དེ་ཙམ་ཤཤེས་

མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ཏོག་ཙམ་སེམས་འཚབ་བྱུང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ར་བའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་
རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕ་གྱིར་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མར་

ཞྱིབ་བསྡུར་ཞྱིག་བས་ནས་ཡང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་གྱི་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་ང་
ཚོས་བལྟ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་སོར་ལ་ཁ་སང་སོབ་འཇུག་བས་སབས་དཔེར་ན་ད་ལྟ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་འཇུག་བ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་

སོར་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོར་དངོས་གནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། ར་བའྱི་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནང་ལ་

ཤེས ་རྱིག་ལས་འཛིན་གཅྱིག ་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ཤེས ་རྱིག ་ལས་འཛིན་དེ་ཡང་འགྱུར་བ་ཡང་ཡང་གནང་དགོས ་པ་ཞྱིག ་
ཆགས་སོང། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་འཛིན་གཅྱིག་ཕེབས། གཉྱིས་ཕེབས་ཞྱིག་བས་ཏེ་མང་ཆེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་འགོ་
ཡྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་གྱིར་འགན་འཁུར་མཁན་དེ་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་
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མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བ་ཕྱིར་མ་གྱིར་སཾ་བོ་ཊའྱི་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཕག་རོགས་དེ་མ་འོངས་པར་ཇྱི་ལྟར་ཞུ་ཐུབ་ས་རེད་དམ། དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་དམ་དོན་བེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས།

དེ་ནས་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་བ་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་སོབ་འཇུག་

སབས་སུ་རོགས་རམ་བ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ཁོ་རང་ཚོ་རང་ཁུལ་གྱི་འགན་ཞྱིག་འདུག དེ་ང་ཉེ་ཆར་སེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ཁག་ལ་ལྟ་སོར་འགོ་
བའྱི་སབས་སུ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ་གཉྱིས་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསེབས་བྱུང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་
Tibetan International Students Union དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག བོད ་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སོབ ་ཕྲུག་ཚོག ས་པ་

ཟེར་ནའང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག བས་ཙང་ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོ་ཆབ་
སྱིད་དང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ལག་པ་ར་བ་ནས་འཆང་གྱི་མྱིན། གཙོ་བོ་དེ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་ཡོང་དུས། གཅྱིག་
ཕན་གཅྱིག་གོགས་བེད་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དུ་ལས་བགོས་ཀང་གསལ་པོ་ཡོད ། དཔེར་ན། སོབ་ཚན་བེ་བག་པའྱི་ཐོག་ལ་

ལམ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་མཇལ་ཞེས་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དེ་འདྲའྱི་སོར་ལ་
གནས་ཚུལ་དགོས ་ཀྱི་ཡོད ་ན། སོབ ་འཇུག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཤེས ་དགོས ་ཀྱི་ཡོད ་ན། དཔེར ་ན། མཐོ་རྱིམ ་སོབ ་གྲྭ་

Chennai ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ Chennai ནང་ལ་སོབ་ཚན་འདྱིའྱི་སང་ལ་སོབ་ཕྲུག་འདྱི་དང་འབེལ་བ་བགྱིས། ཕྲུ་གུ་

དེས་ཀང་དེའྱི་སོར་ལ་དོ་སང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བས་ཏེ་སོབ་འཇུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་སོན་ཚུད་ནས་ཤེས་ཐབས་བས། དེ་ནང་
བཞྱིན་གྱིས་ Baroda ལྟ་བུ་ཞྱིག ་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། Baroda ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཚན་སོ་སོའ་ི ཐོག ་ལ་ཁོང་ཚོས ་
འགན་འཁུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སད་འདུག དེ་ཁོང་ཚོས་དྲ་ཚིགས་བརྒྱུད་ནས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་པ་རེད་

འདུག དེ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག ནང་ཁུལ་ལ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་བེད་ཡོང་དུས་བཀའ་མོལ་ཡང་

ཞུ་བདེ་བོ་ཞྱིག་མེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་མདུན་ལམ་ཚན་པ་ནས་ཡང་ཁོང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་མཉམ་
དུ་འབེལ་བ་བེད་ནས་ཕར་ཚུར་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། བས་ཙང་དེའྱི་སང་ལ་ཉེ་ཆར་ཚོགས་གཙོ་

དང་དྲུང་ཆེ་ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་མདུན་ལམ་དང་། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཕྲུ་གུ་ཚོར་གསལ་བཤད་དང་། ལམ་སྟོན་འགའ་ཞུ་རུ་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་

གསུང་གྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་ཕྲུ་གུ་གཞྱི་རྱིམ་ཐོན་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་
ནས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་གནང་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་གང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ནའང་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བ་དགོས་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད།

དེ་ནས་ Chennai ལ་ཆ་བཞག་ན་ལྕམ་སྐུ་ Mrs Aasha Reddy ལགས་རེད ། དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་དངོས ་གནས་

བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་སེམས་བཅངས་བས་བསྡད་ཡོད། དེ་ནས་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་ཁ་སང་ལྷོ་ཕོགས་
ནས་ཡར་ཡོང་དུས་ལྷོ་སྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་དུས་ Bangalore ཁུལ་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་

པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མ་གྱིར་མཐོ་རྱིམ་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྱིག་བདག་མཇལ་འཕྲད་ལ་སོགས་པ། དེ་ནས་སན་པའྱི་སོབ་སོང་
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སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཞུ་བསྐུལ་ཞྱིག་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཚུར་ Chennai དང་ Hyderabad དེ་དག་གྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཀོད་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེའྱི་སབས་སུ་
ཡང་ Mrs Aasha Reddy ལགས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ཙམ་ནས། ས་སང་སང་ནས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་

གསུངས་པ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ Avanti བེད་ནས་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་གཉྱིས་ལ་རོགས་པ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
དགུ་པ་ཙམ་ནས་བེད་རྒྱུ་དེ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ ་ཞྱིག ་བྱུང་སོང། སོང་ཙང་འདྱི་ང་ཚོས ་བསྐྱར་དུ་འབེལ ་ཡོད་ཤེས ་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཉེ་ཆར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་
གུ་ཞྱིག་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བས་པའྱི་སབས་སུ་ངར་ཚོར་བ་གང་ཞྱིག་བྱུང་ཟེར་ན། ཁོ་རང་གྱིས་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། སོབ་

གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དྲག་གས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཚན་རྱིག་ནང་དུ། གཙོ་བོ་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་རེད་འདུག ཚན་རྱིག་ནང་ལ་སེབ ས་
མཁན་ཚོ་སོབ་མ་དྲག་གས་རེད་ཅེས་དྲག་འདེམས་བས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་དང། དེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་བསེབ ས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་

ཡག་པ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་བེད་ཡོང་དུས། དེ་བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ཁོ་
རང་སྒྱུ་རལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁུངས་ནས་རེད་འདུག རང་བཞྱིན་གྱིས་འདྱི་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་བོ་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་དང་ཉམས་དམའ་བོ་ཡོད་

པ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོ་སོ་སོའ་ི དབྱིངས་དེ་གང་དུ་ཡོད་ནའང་དེ་ལ་བཞག་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ རྒན་ལགས་ཚོས་
ཀང་ཁེད་རང་ཧ་ཅང་རྱིག་པ་ཡག་པོ་འདུག་གཱ ཁེད་རང་ཚན་རྱིག་ནང་ལ་འཛུལ་དགོས་པ་རེད། སོགས་དེ་འདྲ་ཡན་ཆད་ལབ་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞན་པ་ཚོ་རྱིག་པ་སྐྱོ་བ་འདྲ་ཞྱིག་དང་གཞན་དེ་ཚོས་གང་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་

པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ནས། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ལ་དེས་ཤུགས་གནོན་དེ་ཀླད་པའྱི་ནང་ལ་སྡུག་ཞན་ཅྱིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།
བས་ཙང་ཁོ་རང་གྱིས་དྲ་ལམ་ཞྱིག་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བས་པ་ཞྱིག་ངས་མཇལ་བྱུང། དེ་དུས་ངས་ཀང་དེ་ཚོའྱི་གས་དེར་ང་ཚོས་

བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་འབེལ་ནས་གོ་
བསྡུར་གང་གཏྱིང་ཟབ་ཟབ་ཅྱིག་བ་ཨེ་ཐུབ་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ནས་རྱིས་བངས་

པའྱི་སོབ་དགེ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ག་རང་རེད། ཁོ་རང་ཕར་ནང་ལ་ལོགས་
ཕེབས་སོང་། ཕར་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ཀེ་ཝྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་ཚང་ཨ་མ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོང་ནས་འབོར་ཐོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ས་རེད།

དེ་ནས་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་ཁོང་ཚོར་ལས་ཀ་ཞྱིག་འཕྲལ་དུ་བཀོད་སྱིག་མ་ཐུབ་པ་མྱིན་འགོ ཁོ་རང་ཚོ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་

ལོག ལེན་བ་རུ་ཡོང་དགོས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་ཚོ་གང་འདྲ་རེད་འདུག་བརད་གཅོད་བེད་ཡོང་དུས། ཁ་ཤས་ནྱི་
བཀོད་བསྱིག་བེད་ས་དེ་ལ་འཕྲལ་མར་འདོད་པ་བེད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀོད་སྱིག་བེད་སའྱི་ས་ཆ་མང་པོ་
ཞྱིག་ KVS སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཐའ་འཁོབ་དང་ས་ཐག་རྱིང་པོ་དང། ཁོང་ཚོའྱི་སོན་ལ་བཞུགས་

འབབ་ཀྱི་ས་ཆ་ལྔ་ལྔ་སོད་དགོས་ཡོད་ཅེས་སོན་ལ་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་ལྔ་ལྔ་ཡྱི་ནང་ལ་འཕྲལ་དུ་སེབས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ་
གཅྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་དང་སུ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཁ་སང་ཞུས་
པ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ངེས ་སྟོན་པ་དེ་ KVS ཡྱི་ Commissioner ལ་བསོ་གཞག་གནང་
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འདུག བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སྟངས་དང་འདུག་སྟངས་བཟོ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་འདྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག དེ་འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཞག་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་
དྲན་བྱུང། བས་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ར་བའྱི་ཕྲུ་གུ་འདུག ཕྱི་ལོག་སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ལ་བཏང་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་ས་མ་དེ་རྱིགས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྣུམ་འཁོར་

ཟེར་དགོས་སམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག bus bus རྒྱངས་ནས་ཕ་གྱིར་ཨྱིན་ཇྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
འགོ་ཡྱི་འདུག་ལབ་པ་རེད། རེས་ལ་ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཚང་མའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་རེད་འདུག་ལབ་ནས། ཐོ་གཞུང་ཞྱིག་ལེན་པ་རེད།

དེ་ལེན་པའྱི་སབས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ཚང་ནས་འབོར་མ་སོང་། དེ་ཡང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁག་ ༡༧ དང ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་ནས་འབོར་
སོང། དེ་འབོར་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་སེར་པའྱི་སོབ་གྲྭ་འགོ་མཁན་དེ་ཕྲུ་གུ་ ༣༢༧ གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༡༧ ཡྱིན་ནའང་ ༡༨ ཡྱིན་
ནའང་གཅྱིག་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་གང་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཡང་ ༩༠༠ ཙམ་ཞྱིག་

ཁོན་བསྡོམས་ཕྲུ་གུ་ ༡༢༠༠ ཙམ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་འགོ་བསྡད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མཚམས་རེ་ང་ཚོ་སེར་པའྱི་སོབ་
གྲྭ་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཏོག་ཙམ་འུར་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་དེ་སོབ་གྲྭ་གང་

ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་སྤུས་ཚད་དང་སོབ་སོང་དེ་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། གལ་
སྱིད་དེ་དག་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚུར་གཅྱིག་སེབས་མྱི་ཡོང་ངམ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་ Dalhousie ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོན་འགོ་མ་གཏོགས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་ནང་ལ་འགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བེད་དུས་སོན་མ་ཡོད་པ་

རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྲུ་གུ་མེད་པའྱི་རེན་གྱི་བསྡུ་གསོག་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཉེ་
ཆར་ཁོང་ཚོས་ཞུ་མཁན་སེབས་སོང་། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་ཕར་ལ་བཞག་རོགས་གནང་ལབ་སོང། དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་ག་
ཚོད་ཡོད་མེད་སོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་སབས། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་ཉེ་ཆར་རང་ཕར་ཕེབས་ནས་བལྟ་དུས། ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གསུམ་

ལས་མྱི་འདུག དང་པོ་ལ་འགོ་མཁན་གསུམ་དང་། གཉྱིས་པ་ལ་འགོ་མཁན་གསུམ་ལས་མྱི་འདུག དེ་དག་མཉམ་བསེས་བེད་ནས་
ཕྲུ་གུ་དྲུག་ལ་དགེ་རྒན་གཅྱིག་བཞག་ནས་འགྱིག་པ་བས་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ། གང་ལྟར་གཙོ་བོ་དཀའ་

ངལ་དེ་གང་ལྟར་ག་ནས་བལྟས་ནའང་རྨོ་རྨོ་བག་ལེབ་ཚོང་མཁན་འཁྱིས་ལ་སེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ལྟར་རེད། ཕྲུ་གུ་ཉུང་བའྱི་
དཀའ་ངལ་དེ་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་སྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་རང་ར་འཕེལ་བ་ཡོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་གོམ་པ་

མདུན་སོས་གནང་བར་བསགས་བརོད་གནང་སོང། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་དེར་

ཀློག་དེབ་རོམ་སྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚིག་བསྡུས་དེ་མང་པོ་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་སེམས་བཅངས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

Kollegal གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཁྱིམས་དང། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སད་ཆ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་ན། བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ལྷག་བཙུགས་མ་ཆོག་པ་འདུག
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ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤཤས་ཀྱི་ནང་ལ་དཔེ་མང་པོ་འདུག དེ་གང་འདྲ་བས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་ས་ནས་

གནས་ཚུལ་དེ་རྱིགས་བྱུང་བའྱི་སབས་ལ་སད་འབོད་འགའ་མང་པོ་ བརྒྱབ་འདུག ང་རང་ཡང་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ང་སོན་མ་
ཤེས་རྱིག་དྲུང་གཞོན་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ངག་ཐོག་ནས་ལབ་ཡོད་པ་རེད།
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་གང་འཚམ་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ང་

རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེའང་ཉུང་རུ་ཕྱིན། མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཡུལ་མྱི་སོ་སོའ་ིནང་ལ་གནོན་ཤུགས་གང་ཙམ་སེབས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། མ་
སུ་རྱི་དང་སྱིམ་ལ་ནང་ལ་ཡུལ་མྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚིའྱི་ནང་ལ་ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་སོབ་

སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ Local Advisor Committee ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གཙོ་འཛིན་དེ་ཁོང་ཚོ་ཕ་གྱིར ་ District

ཀྱི་འགན་འཁེར་མཁན་དེ་གོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་
དེ་བརྒྱུད་ནས་གནོན་ཤུགས་སད་ནས་ཁ་ཤས་ལ་སོན་མ་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་སོབ་སྱི་དེ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོང་དང་མ་
མཐུན་པ་བས་ཏེ་འཁྲུག་པ་དེ་འདྲ་ཤོར་རེས། ཁོང་རང་གྱི་རྒྱ་གར་ District དེའྱི་གཙོ་འཛིན་དེས་གནོན་ཤུགས་སད་པ་ལ་མ་

ཉན་པ་ཡྱིན་ཙང། དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲ་བས་ནས་ཚུད་མཁན་
མང་དུ་ཕྱིན། ག་ལེ་ག་ལེར་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་མང་པོ་མེད་པ་དང་། ཕ་ཕོགས་ལ་འཛིན་ཁང་གྱི་མཁོ་ཆས་ཡོད་དུས། དུས་རག་
ཏུ་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་ནས་མ་བདེ་བ་མེད་འགོ ཕྱིས་སུ་ལབ་རྒྱུ་ཡང་རག་མ་སོང། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག

Smart class དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་དེས ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་དེང་རབས་ཡྱིན་ལབ་སོལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་

ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག སོབ་ཚན་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཚན་རྱིག་དང་

ཨང་རྱིས་ཐོག་ལ་འདུག ཕར་ནས་གཅྱིག་བལྟ་ཡོང་དུས་བརག་དཔད་ཁང་གྱི་ནང་ལ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་བས་ཏེ། སོབ་ཕྲུག་ལ་འགེལ་

བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་པོ་འདུག་ཅེས། དང་པོ་ང་ཚོས་སོབ་

གྲྭ་ཁག་ལ་འཛིན་རྱིམ ་བཅུ་གཉྱིས ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཕུལ་བ་རེད། དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕན་ཐོག ས་པོ་འདུག་དང་ feedback
འབོར་དུས་དེ་ཡག་པོ་འདུག་ལབ་དུས། དེ་ནས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལ་སད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ཡོད་པ་དེ་ཕར་འཁོད་

ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ཚབ་ཆ་ཚང་རང་དང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་ལ་གཞོགས་འདེགས་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བསབ་ཡོང་དུས་ཡག་པོ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིགཤ དེ་དང་པོ་མགོ་མ་བཙུགས་གོང་ནས་

མང་པོ་ཞྱིག་བལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ Sidhbari ལ་སོབ་གྲྭ་ཡག་
པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོ་ལའང་དེ་འདྲ་བཙུགས་ཚར་འདུག དེ་ཚོར་ཆེད་མངགས་ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་འདུག་བལྟ་དུས། ཁོང་ཚོ་

འཛིན་ཁང་ཡོད་ཚད་ལ་བཙུགས་འདུག དེ་འདྲ་རང་ང་ཚོས་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་བ་ཡོད་ས་ལ་
འཛིན་ཁང་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་སད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དེ་འདྲ་རེ་རེ་ལ་

འབུམ་ ༡༢ དེ་འདྲ་བེད་ཀྱི་འདུག འགོ་སོང་ཏོག་ཙམ་ཆེན་པོ་འདུག་ཏེ། ར་བའྱི་སོབ་སོང་སད་སྟངས་དང། ལྷག་པར་དུ་ཨང་རྱིས་
དང་ཚན་རྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤཤུགས་རྒྱབ་རྒྱུ་དེ་བར་ལམ་ལོ་ལྔའྱི་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཡྱིག་རྒྱུགས་དེའྱི་ཐོག ་ལ་

ཉམས་ཞྱིབ་ཞྱིག་བས་པ་རེད། Analyse ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དང་སོབ་
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ཚན་སྐྱོ་ཤོས། བརྒྱ་ཆ་དམའ་ཤོས་རག་པ་དེ་སོབ་ཚན་གསུམ་གཅྱིག་ཚུར་ལ་སྟོན་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཨང་རྱིས།

ཨྱིན་ཇྱི་ Elective ལེན་མཁན་དེ་རེད། སྱིར་དེ་ལེན་མཁན་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་ Gopalpur ཡྱི་སོབ་
ཚན་དེ་ཨྱིན་ཇྱི་མཁེགས་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་ཁོང་ཚོས་མཁེགས་པ་དེ་འདེམས་འདུག རྒྱུ་རེན་གང་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། དེ་སོབ་ཚན་
ནང་ལ་ཨང་ཀྱི་ཉུང་ཤོས་རག་མཁན་ཞྱིག་རེད་འདུག གསུམ་པ་དེ་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ། ང་ཚོས་དེའྱི་ནང་ལ་བསྡོམས་ཅྱིག་རྒྱབ་

དུས། ང་ཚོ་རྱིས་རྱིག་པ་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ། གང་ལྟར་དེ་གསུམ་ནང་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་ཕར་ཕུད་པའྱི་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ། དེ་ཡང་
ཚན་རྱིག་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་ནང་ལ་རྱིས་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས་དེའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོ་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཅྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་བའྱི་ཆ་ནས་འཕྲུལ་ཆས་དེ་
དག་དེ་རྱིགས་སང་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག

དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་བ་དགའ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ཏན་ཏན་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་

འགོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་ཡོད་ནའང་དེ་ལ་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་ཟས་བཅུད་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མངའ་སྡེའྱི་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་ཡོད་པ་དེ་དངོས་

ཡོད ་གནས་ཚུལ་རེད ། ལྷོ་ཕོག ས་ཡྱིན ་ནའང་ཁ་ཤས་ལ་རོག ས་རམ་ཏོག ་ཙམ་རག་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ State Social
Welfare Board སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་རོག ས་པ་ལེན་མཁན་འགའ་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་

Karnataka ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ན། ནང་པའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་དང་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་
Sambhota ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆེན་སོར་ལ་དགོངས་འཆར་དང་བཀའ་སོབ་ཕེབས་སོང། དེ་རྱིགས་དངོས ་ཡོད་གནས་ཚུལ་

རེད། ཚོགས་ཆེན་དེ་འདྲ་ཚོགས་པ་ལས་ས་གནས་སོ་སོ་ནང་ལ་ཕར་ལ་ཕྱིན་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག གང་ལྟར་
ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམ ས་ནང་ལ་ས་ཆ་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག ་ལ་འགོ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོག ས་ཆེན་དེའྱི་ཕན་ཐོག ས་ནྱི་ཚང་མ་ལ་གོ་

རོགས་སེལ་དང་ཚང་མ་གཅྱིག་བརྒྱུད་གཉྱིས་མཐུད་བས་ཏེ་ཡག་པོ་ཤེས་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོས་སོན་མ་ག་རེ་
ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། ཁེད་རང་ཚོ་ཚུར་འཐུས་མྱི་མ་གཏོགས་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་མ་མང་ཆེ་བ་དེ་ཕ་གྱིར་ཡོད་

རེད་པ། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ནས་གང་བཤད་དགོས་པ་དེ་ཕ་གྱིར་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཕ་མ་ཚོར་བརྒྱུད་བསགས་བེད་དགོས་པ་
རེད་ཅེས། དེ་ང་ཚོས་བསབ་བ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱབ་པ་དེས་ག་རེ་ག་རེ་བེད་ཡོད་མེད་དེ་ལས་བསྡོམས་དགོས་ཡོད་ཅེས་

ལབ་ནས་དེ་དག་གྱི་ལས་བསྡོམས་དེ་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བས་ཏེ་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་གནང་འདུག ང་ཚོ་
དེ་འདྲ་བེད་དགོས་འདུག་ལབ་པ་དང་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་ང་ཚོའྱི། དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག ག་ཚོད་ཅྱིག་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སྐུ་བཞུགས་
གནང་རོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། ལགས་སོ།

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

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

ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་
དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག འཕྲོས་དེ་གསུང་གནང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཆེ་ཤོས་གོང་དུ་སྙན་གསང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་རྒྱུར། སད་

ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་དེ་གང་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང། དེ་ར་བའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་
རེད། JNU ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་སོབ་མ་གཉྱིས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་རྒྱ་སད་ཐོག་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་
ནས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་རྒྱུར། སོ་སོས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་སོང་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ཞོར་ལ་སད་ཡྱིག་

དཔེར་ན་ France སད་ཡྱིན་ནའང་རེད། སད་ཡྱིག་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་ཡོད་ས་ཡོད། Russia སད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨྱིན་ཡྱིག་མ་རེད།

རྒྱ་སད་སོང་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཐུང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་སོབ་སོང་བས་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ཁྱི་གཅྱིག Certificate course
ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་གྱི་སོབ ་སོང་ལས་ས་ལོས་ཤྱིག ་གྱིས ་ Certificate course ཡྱིན་ན། སོར་མོ་ཁྱི་གཅྱིག་དང་།
Diploma ལེན་པ་ཡྱིན་ན་སོར་ ༡༥,༠༠༠ ཞྱིག ་ང་ཚོས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་སོབ་ཡོན་གྱི་སོར་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་གསལ་

བསགས་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད།

ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་རྔན་པ་ཉོ་ཆེད་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སད་ནས་ཕྲུ་གུ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པ་དང་། དེས་རེན་བས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་

གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་ད་ག་རང་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་
པར་དུ་དཔེར་ན་མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། མ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་སྱི་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ལ་ཤ་ཚ་དང་། མོ་རང་
འགན་ཁུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཁེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་གྱིས་རག་ཏུ་འདྱི་འདྲ་གསུང་གྱི་འདུག བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུར་དངུལ་དང་རྔན་
པ་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་རེད། དེ་ཚོའྱི་གས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་

པོ་ཞྱིག་གྱིས་དོ་སང་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕོགས་ནས་སོབ་སོང་རང་ལ་དོ་སང་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ལྟར་ལྟ་དུས། རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཧ་
ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཕ་མའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཕ་མ་ལས་དཔལ་

འབོར་ཡག་གྱི་རེད། ཁོ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གལ་ཆེན་པོ་རྱིགས་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་

རྣམས་ལ་དངུལ་དང་རྔན་པ་ཉོ་བེད་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་སོན་མ་ང་ལ་གསུངས་མོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་དེ་ཚོའྱི་སོར་དེ་ང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་ཕ་མ་ཚོར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོ་དངུལ་འབེལ་པོ་ཡོད་

ན། ཕྲུ་གྲུའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Account དངུལ་འཛིན་བཞག་ནས་བླུགས་གྱིན་བླུགས་གྱིན་བས་པ་
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ཡྱིན་ན། མ་འོངས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་ཅེས། དེ་འདྲ་ཡན་ཆད་ནས་ཞུས་མོང་། སྱིར་བཏང་

ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕ་མ་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཕྲན་བུ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་རགས་མཚན་ཞྱིག་གང་འདུག་ཅེ་ན། ཉེ་བའྱི་ཆར་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་ལ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲའྱི་ཚོགས་འདུ་སབས་སུ་ཡོང་མཁན་
མང་ཆེ་བ་དེ་རྒས་འཁོགས་སོ་དང་རྨོ་འགའ་རེད། ཉེ་ཆར་ག་པར་ག་ས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཡོང་མཁན་མང་ཤོས་དེ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་

གངས་ཅན་ཚོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ཚོགས་ཁང་ཁེངས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལས་དོ་སང་ཅུང་ཟད་སེབས་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་
དང་འབེལ་ནས། བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་དང་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེ་ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བང་

ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ནང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་

བཀའ་ལན་དམྱིགས་བསལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་ཞུས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སབས་བཅོ་ལྔ་ནས་བཟུང་སྟེ་གོས་
ཚོགས་ས་རེས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་ཛ་དྲགས་ཤོས་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་དེ་ལ་ཆ་ཤས་མ་བངས་པ་གཅྱིག་
ཀང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གཏོང་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ཀྱི་སོས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས།

གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་བསྟོད་བསགས་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལམ་གསུངས་སྟངས་ཀྱི་སོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་
བསྟོད་བསགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག

དེ་ཡྱིན་དུས། ར་བ་ནས་བསྟོད་བསགས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྟོད་བསགས་གནང་འོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་

ན་བསྟོད་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ནོར་འཁྲུལ་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་ཡོད་པ་
དེ་ནོར་འཁྲུལ་ལ་གཟྱིགས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ནང་ལ་ཉེས་པ་ལ་ཉེས་པ་མཐོང་ངམ་ཟེར་དུས། མཐོང་ལགས།
ཕྱིན་ཆད་ལེགས་པར་སྡོམ་མམ་ཟེར་དུས། སྡོམ་ལགས། དེ་འདྲ་བས་ནས་ཉེས་པ་དག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་ཆོག་གྱི་

མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ར་བ་ནས་ངོས་
ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཟེར། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚར་གཉྱིས་ནན་པོ་བས་ཏེ་གསུངས་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཀུན་
སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དབུ་ལ་བཞུགས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པས་རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་ཞྱིག་བ་
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དགོས་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས། ང་དེ་ལ་དོགས་པ་ར་བ་ནས་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། དཔེར་ན། ཁ་སང་སོབ་དེབ་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་
རེད།

ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད། རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་མྱི་ལས་

སྡུག་པ་ཆགས་མེད། སྡུག་པ་ཆགས་འདུག་ཟེར ་ནས་སྡུག་པ་ཆགས་འགོ་བ་དང་། ཡག་པོ་ཆགས་འདུག་ཟེར ་ནས་ཡག་པོ་
ཆགས་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚང་མ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སང་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་གྱིས་ཁ་གགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ནང་ལ་མཁས་པ་ཟེར་ན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མཁས་པ་དེ་འདྲ་མེད་ཅེས་ནོར་

འཁྲུལ་ཡོང་ཆོག་པ་རེད་མདོག་མདོག་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། མཁས་པ་གང་འདྲ་བས་ཏེ་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ངས་འདྱི་ནས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ང་ཚོ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ལུང་པ་མེད། མྱིའྱི་ལུང་པར་སེབས་ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲའྱི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་

རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོ་ཁ་ལས་རླུང་ར་དར། བོད་བཙན་པོའ་ི སབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་གཞུང་
འབེལ་གྱི་ཡྱི་གེ་འདྱི་འདྲ་ནོར་ཡོད་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་ལས་ཁུངས་ནང་གྱི་མྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སོག་
ཐོག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཉེས་པ་དག་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཛ་
དྲག་པོ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་དུས། མང་པོ་མང་པོ་བཤད་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་གཏན་འབེབས་བགྱིས་ཟེར་ནས་ཚིག་དེའྱི་འོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས།
སད་རྒྱག་ནས་ཞུ་སྡོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་རེད།

ལྷག་པར་དུ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན། ཤེས་རྱིག་རོམ་སྱིག་འགན་འཛིན། མྱིང་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ནང་མཁས་པ་

མེད་པ་གང་འདྲ་བས་ཏེ་ཆགས་པ་རེད། མཁས་པ་བསོ་མ་ཐུབ་པ་དེ་གང་འདྲ་བས་ཏེ་བསོ་མ་ཐུབ་པ་རེད། མཁས་པ་དེ་དག་ལ་
མེད་ན་མཁས་པ་གང་དུ་དགོས་ཀྱི་རེད། མཁས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མཁས་པ་བཞག་དགོས་པ་རེད། ས་མྱིག་བཀག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ང་ཚོ་ཛ་དྲག་པོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ག་ཚད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།
འདྲ་ཆགས་པོ་བས་ཏེ་བསྡད་ན་ང་ཚོ་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འགན་འཁུར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཧ་ལམ་

མ་བརོད་ན། འགན་ཞྱིག་བངས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་དེ་ལ་འགན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་
སོང། སད་ཆ་དེ་ཅུང་ཐལ་ཆེ་དྲགས་པ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་

རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ལ་འགན་མེད་པ་དེ་གང་འདྲ་བས་ཏེ་ཆགས་པ་རེད། གལ་སྱིད་འགན་འཁུར་མེད་ན། འགན་བངས་ནས་ཕག་ལས་
གནང་བ་དེ་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་ཆོག་

ཆོག་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ངས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུས་མེད་དེ། གང་
ལྟར་ལས་ཀར་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་ལས་ཀ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད།
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གཤམ་འོག་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེ་དག་གྱིས་ལས་ཀའྱི་འཐུས་ཤོར་གང་ནས་ཕྱིན་ཡོད་

ནའང་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དེ་ངོས་ལེན་མ་གནང་པར་མུ་མཐུད་ལྷག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་ཚང་མར་འཐུས་ཤོར་འགོ་གྱི་ཡོད་

པ་རེད། ཡུས་བཤད་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མ་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཤཤ་སྟག་རེད། ཚང་མ་
འགན་འཁུར་མཁན་རང་རང་རེད། འགན་འཁུར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་འགན་མ་འཁུར་བ་ཡྱིན་ན། ཁེད་རང་
ཡག་པོ་རང་རང་རེད་འདུག ཁེད་རང་དཔེ་ཡོག་པོ་འདུག ཁེད་རང་ལས་ལྷག་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ལབ་ན། ཚང་མ་ཐུགས་
མཉེས་མདོག་ཁག་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་སེབས་སོང། ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་

ནང་བསྟོད་བསགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མ་འགྱིག་ས་དེ་ཚོ་བཤད་ཡོང་དུས་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པོ་མེད་པ་ཞྱིག ཡང་ན་རེས་སུ་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་བསམ་ཕེབས་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ནས་བཟུང་སྟེ་གོས་ཚོགས་ནང་བསྟོད་བསགས་མ་གཏོགས་

མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པ་དེ་ཚོ་ར་བ་ནས་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་འཁུར་ཡོང་ན། ཉྱིན་མ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚིག་ཅྱིག་ཀང་
ཞུས་མྱི་ཡོང་། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་དེའྱི་སོར་ལ་རེད། འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། འདྱིར་རེ་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་མེད་

གསུངས་སོང་། རེ་བ་ཆེན་པོ་གང་འདྲ་བས་ཏེ་མ་བརྒྱབ་པ་རེད་དམ། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ང་རང་ཚོས་རེ་བ་ཆེ་

ཤོས་དེ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ཞེས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ག་ཚད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་རེ་བ་མེད་པ་གང་འདྲ་བས་ཏེ་ཆགས་པ་
རེད། དེ་ནས་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་དེབ་དེ་ཁ་སད་ཡྱིན། ཕྲུ་གུར་དང་པོ་ཡྱི་གེ་སོབ་དུས། བར་སོད་རྣམ་གཞག་ཉག་གེ་ཉོག་གེ་དེ་

ཚོ་སོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལབ་ཀྱི་རེད། དེས་ན་ང་ཚོས་ཁ་སད་བས་ཏེ་བསབ་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ཁ་སད་བས་ཏེ་བསབས་
པ་ཡྱིན་ན། དུས་གསུམ་གྱི་དབེ་བ་ཕེ་ཏེ་གང་འདྲ་བས་ནས་དཔེར་བརོད་འདྱི་བཞག་པ་རེད་དམ། དུས་གསུམ་གྱི་དབེ་བ་ཕེ་
སྟངས་དེ་བར་སོད་ཀྱི་ནང་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དང་མགོ་རོག་ཆེ་ཤ
ཤ ོས་དེ་རེད།

ང་ཁ་པར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟ་བའྱི་ཚིག་གྲུབ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཇ་བཏུང་གྱི་ཡྱིན་

ཟེར་བ་འདྱི་མ་འོངས་པའྱི་ཚིག་གྲུབ་ཡྱིན་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ང་མྱིག་མཐོང་བྱུང་ཞེས་པ་འདྱི་དུས་འདས་པའྱི་ཚིག་གྲུབ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དུས་གསུམ་གྱི་དབེ་བ་ཕེ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ཙམ་མ་རེད། འདྱི་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་སང་ཞྱིག་

མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྲ་ཆགས་པོ་བཤད་དང་མ་བཤད་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ད་ལྟ་བཙན་བོལ་ནང་
གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་

ན། རོ་ཡྱི་རོ་མདོག་དོན་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་འདྱི་མཐོང་ཡོང་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཟོད་སན་
མ་ཐུབ་ནས་ཞུ་བསྡད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱི་པའྱི་ཆེད་དུ་སད་ཆ་བཤད་དུས། སེར་ལ་ཕོག་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་འགོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འགན་ཇྱི་སྱིད་འཁུར་བའྱི་རྱིང་དེ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་སེར་ལ་དོ་ཕོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་འགོད་པ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྲྱི་བ་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཤོག་གངས་བཞྱི་ པའྱི་

ནང་ལ་འདུག ཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་ཚང་མ་བསྡོམས་ཡོང་དུས། ཐེངས་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་ཡོང་གྱི་
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འདུག དེ་ཚོ་སྱིར་བཏང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རང་རང་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་
ར་རམ་ས་ལ་རང་ལ་གནང་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག ་ཆགས་བསྡད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག ་གྱིས་གསུངས་

གནང་སོང་། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཆ་ཤས་མང་པོ་ལེན་མ་ཐུབ་པ་དེ་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲོག་བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དེ་

ཡང་མ་འོངས་པར་མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་བཅར་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་
དམ། དེ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་ལམ་ཁ་ལ་འཕྲོག་

བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་སོབ་གྲྭ་རང་ལ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དྷ་རམ་ས་ལར་
མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས། སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་དང་། དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲོག་བརླག་ལ་
འགོ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཟོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་གནང་བ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་

ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་བསམ་སོང་། དེ་ཁོན་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་
རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གསུང་སད་བསྐྱོན་སྡོད་མཁན་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་
བྱུང་སོང་། དེ་ལ་ང་ཚོས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཚང་མས་གཅྱིག་གསུང་བསྡད་པ་ལས། འགོ་རང་ཉྱིད་ནས་
བརམས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕྱི་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ང་

ཚོ་བོད་པ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ལ་སེབས་པའྱི་སབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་དཀྱུས་མ་དེ་ཚོའྱི་
འཚོ་བ་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱུས་ལོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ། ཕྲུ་གྲུ་དེ་ཚོས་བོད་

སད་དང་བོད་ཡྱིག་མ་ཤེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་མཛད་དཀའ་ག་ཚོད་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་པ་མ་གཏོགས། ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་

ལ་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དང་། མཁས་པ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན། ཨ་ཡོད་ནང་གྱི་ད་ཡོད་ཚང་མ་ཕར་ཕྱི་ལ་སེབས་འདུག དེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་ལ་དགེ་རྒན་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་སར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག ་

ཆགས་འདུག ཕྲུ་གུ་ཚོས་བོད་སད་དང་བོད་ཡྱིག་ཅྱིག་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ང་རང་

ཚོའྱི་རེ་བ་མེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཤེས་ཡོན་གྱི་སོར་ནས་ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྟོན་ཉེས་ཕྱིན་འདུག་ལབ་པ་དང་མ་འདྲ་བ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞབས་བརན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་

འདུག་ཅེས་པ་དང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འདྲ་ཡྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ཚོ་ད་ལོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་རེས་མ་བ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
ཤེས ་ཡོན ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ ་གྲྭའྱི་དུས་ཚོད་ཉྱིན ་གཅྱིག ་དང་ཆུ་ཚོད་རེ་རེ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས ་ཚུར་ར་བ་ནས་
གསབ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག
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དེ་ནས་སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་ངས་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ས་

དགོང་གཉྱིས་ཀར་ཞལ་འདོན་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་སྐྱོར་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་སོན་མ་ནས་ཞུས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ནས།
སབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དགེ་འདུན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་འདྲ་གསུངས་ནས་གང་མྱིན་ཚད་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་

ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞལ་འདོན་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞལ་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན་ཞལ་འདོན་རང་རང་བེད་ས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཡོད་པ་རེད།

ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག ཕྱི་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་གཅྱིག དུས་ཚོད་ཡག་ཤོས་དེ་དེའྱི་སང་ལ་གཏོང་གྱི་འདུག ཞལ་འདོན་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་ནས་བསྡད་པ་ལས་དེ་ཚོའྱི་
ནང་དོན་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བསབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ། དེ་ཅུང་ཟད་དུས་ཚོད་རྱིང་དྲགས་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས།

ཞལ་འདོན་བས་པ་དེ་རྦད་དེ་སྡུག་ཅག་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་ཞུས་མེད་དེ། གང་ལྟར་ལམ་ལུགས་དེ་མུ་མཐུད་དེ་འགོ་ནས་
བསྡད་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་རྒྱུ་འདྲ་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག བཀའ་ཤག་

སབས་བཅུ་བཞྱི་ནས་བཅོ་ལྔའྱི་བར་དུ་ཤེས ་ཡོན་འདྱི་གལ་ཆེན ་པོ་ཡྱིན ་ཞེས ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དེའྱི་ཐོག ་ལ་དམྱིག ས་
བསལ་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་འདྱི་བྱུང་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་གསུང་རྒྱུ་འདུག་
གམ། དེ་འདྲ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་ཞྱིག་བས་ཏེ་སྙན་ཐོ་མང་པོ་ཞྱིག་

ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོའ་ི ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་འདྱི་རེད་འདུག ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འདྱི་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་འདུག་གམ། དྲྱི་བ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་དང་འབོད་སྐུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། དེ་མ་ཞུ་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག སབས་བཅུ་བཞྱི་ནས་སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བཀའ་བོན་ལ་ཕེབས་

མཁན་ཁོང་གཅྱིག་པོ་ཡྱིན་དུས། དེ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དེ་ནས་གནད་དོན་དང་པོ་དེ།
ཨ་རྱིའྱི་བོ ད ་མྱི འྱི་སོ བ ་ཡོ ན ་ལས་གཞྱི ། དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་མཆོ ག ཨྱི ན ་ཇྱི འྱི་ནང་ལ་ Tibetan Scholarship
Programme ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
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སོབ་ཡོན་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ལོ་ལྟར་རེ་ཞྱིག ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཕྲུག་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ལ་ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་རང་ནས་

སོབ་ཡོན་ཐོབ ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ཁང་བརྒྱུད་ནས། ཨ་རྱི་ལ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་

སབས་ཤྱིག་རག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་སོན་འགོ་སྟོད་ལ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཚུར་ཕྱིར་ལོག་བེད་

མཁན་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཡྱི་འགོ་སྟོད་ཞྱིག་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་དེ་ཉུང་
དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས། སབས་ཤྱིག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་སད་ཤོར་ནས་ ༢༠༡༡ ལ་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཀག་པ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་རེས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཕར་ཕེབས་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་ཚུར་ཡོང་བ་རེད། ཡང་ན་ཚ་གསར་པ་དེ་ཚུར་ལོག་ནས་ད་ལོ་གོ་རྒྱུར་
སོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལོག་མྱི་འདུག་ཅེས་གོ་ཡྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཁོན་ནས་ཡག་པོ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཡོན་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལོ་གཉྱིས་ནང་ལ་མྱི་གཅྱིག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ནང་ཚུར་ཕབ་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོར་འབུམ་
ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གཏོང་གྱི་ཡོད ་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་དངུལ་ཕོན ་ཆེན ་པོ་བཏང་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས ་ནས་དེའྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་གང་ལ་བཟུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ཚོར་སོབ་སོང་ཧ་ཏག་ཏག་སད་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཚུར་ལོག་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཞབས་འདེགས་དེའང་ཉུང་མཐར་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

རོགས་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ཞུས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ཚུར་ལོག་པའྱི་ཆེད་དུ་སྱིག་
གཞྱི་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་ཐབས་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚུར་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་དཔ་ཁལ་ལག་
དེབ་ལ་སོགས་པ་བསྡུ་རྒྱུ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་རང་དང་འབེལ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཕྱིར་ལོག་མྱི་བེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་

པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་སོབ་སོང་བས་ཏེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཚུར་ཡོང་དུས། སོབ་སོང་དེའྱི་ལས་ཀ་རག་གྱི་མྱི་འདུག

བེད་སོད་གཏོང་ས་རག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་དོན་ཡོང་
གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་སོབ་ཡོན་དེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
དགོས་མཁོ་ཡོད་པ། སན་ཁང་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ། ནང་སྱིད་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ། དེ་འདྲ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་

ཡོན་དེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་གདམ་ག་ལྷོད་ལྷོད་ཞྱིག་གནང་ནས་ཕ་གྱིར་སྡོད་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ནས་
སྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་མཁོའ་ི དབང་གྱིས་སོབ་ཡོན་དེ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་དཔག་
པའྱི་ཡོང་གྱི་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་སོང་ཚར་དུས་ཚུར་ལོག་རྒྱུ་ལ་ཡང་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་སོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི་དེ་དང་འབེལ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་སྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རྱིར་ཕེབས་དུས། ཨ་རྱིའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་

རེད་དམ། Dean མཉམ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྙན་གགས་ཆེ་རེ་ཆེ་ཚད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ Ivleague School ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངེས་སྟོན་པ། ཨྱིན་སད་ནང་ལ་ dean ཞུ་ཡྱི་
62

རེད། སོབ་ཕྲུག་ཡར་འཇུག་མཁན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་སོབ་ཡོན་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཕར་འགོ་མཁན་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ཚང་མ་སོབ་གྲྭ་སྙན་གགས་ཆེ་ཤོས་
དེ་ཚོའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ཁང་ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཅུང་ཟད་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དེ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་

གྲྭའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཚད་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཕྱིས་སུ་མདུན་སྐྱོད་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་
དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བར་ལ་བཀའ་མོལ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གནད་དོན་ལྔ་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའྱི་བགོ་གེང་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། བཙན་བོལ་ནང་ལ་སྐྱེས་མཁན་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིགཤང་རང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་

ཡྱིན་ན་བཙན་བོལ་ནང་སྐྱེས་ནས་འཚར་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། བོད་ནང་དང་གནས་སྟངས་ཅུང་ཟད་འདྲ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙན་
བོལ་ནང་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོགས་ལ་རྒྱ་གར་སད་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བརན་འཕྲྱིན་ནང་

ལ་རྒྱ་གར་བའྱི་སད་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལྟད་མོ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་ཡོད་དུས། ཅུང་
ཟད་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དེའྱི་འོག་ནས་འཕྲལ་ལས་ཁད་གསོད་མ་བས་པར་བཙན་
བོལ་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་མ་བཞུགས་པར། གཞྱི་རའྱི་རྒྱུ་རེན་དེ་འཚོལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

འདུག གཞྱི་རའྱི་རྒྱུ་རེན་དེ་ང་རང་ངོས་ནས་གང་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་བེད་སྟངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དེར་འགྱུར་བ་

གཏོང་དགོས ་པ་མེད་དམ་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཡྱིག ་སོབ་འཁྱིད་བེད་སྟངས་དེ་ས་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ལ་མཚོན་ན། ངག་ཐོག ་
འཇུས་ནས་འགོ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་ནང་ཁོར་ཡུག་ཞྱིག་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད་དུས།

ཟང་ཟྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དེ་གཞྱི་རར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་བེད་སྟངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ངས་འདྱི་ཞུ་དུས། བོད་ཡྱིག་རྒན་ལགས་ཚོས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་

ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། བོད་ཡྱིག་རྒན་ལགས་ཚོས་དངོས་གནས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་འཁྱིད་
བེད་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་ཅུང་ཟད་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག

གནད་དོན་མཐའ་མ་འདྱི་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཡང་གསུངས་སོང་། དེ་རྱིང་ཡང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་

ཞྱིག ་གྱིས ་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག ཞྱིབ ་ཕྲ་ཞུ་ཆོག ་པ་གྱིས ། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་ལ་གཟྱིགས་དང་། དགེ་རྒན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས ་ཞུ་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་དང་གསོལ་ཕོགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་
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ཚར་སོང་། གུས་པ་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་སབས་སུ་ཚན་རྱིག་བངས་པ་ཡྱིན། དེ་དུས་ང་ཚོའྱི་

ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་ནས་སོབ་ཚན་ཁག་ཤོས་ཤྱིག མྱིང་དེ་འབོད་མ་དགོས་པ་དང་། སོབ་ཚན་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་དེ། ཁོ་རང་གྱིས་སོབ་
ཁྱིད་ཡག་པོ་མ་བས་པར་གང་ཐུབ་བསབ་པར་བརེན་ནས་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་ཚན་དེར་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཁོ་ཚོ་ཚན་རྱིག་ལ་ཆུང་ཆུང་སབས་ནས་དབྱིངས་ཡོད་པ་དེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་སབས་སུ་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། དེ་

འདྲ་ཡྱིན་དུས། དགེ་རྒན་ཁོ་རང་ཡང་སབས་རེ་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ཁ་ཐུག་ང་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་རེད། ང་ལ་ག་ཕོགས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལས་མེད་

པ་རེད། མང་པོ་མང་པོ་བསབ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཁོང་རང་གྱིས་ཁ་ཐུག་ཞུ་ཡྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་དེ་དུས་ཆུང་ཆུང་
དང་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་བས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་མྱི་ཚེ་མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ངས་འདྱི་ཞུ་དུས།

དགེ་རྒན་འདྱི་ལ་བསྟེན་ནས་ང་འདྱི་འདྲ་ཆགས་སོང་ཞུ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་མྱི་
ཚེ་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད།

ང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་ནང་ཡོད་པ་རེད། བ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའོ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའོ། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆྱིའོ། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའོ། ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོན་ལ་བ་མ་ཟེར་ནས་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་
ཟེར་ནས་མཚན་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་བས་ཏེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། སངས་རྒྱས་ཆགས་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་བ་མ་ལ་བསྟེན་ནས་བྱུང་གྱི་ཡོད་དུས། བ་མ་དེ་དབུ་ལ་བཞག་པ་རེད།

སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བ་མ་དེ་དབུ་ལ་བཞག་པ་རེད། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དེ་དབུ་ལ་བཞག་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རེ་བཙུན་མྱི་ལ་རས་པ་ཚེ་གཅྱིག་ལུས་གཅྱིག་ལ་སངས་རྒྱས་མཁན་ཁོང་ཡྱིན་

ནའང་དགེ་བའྱི་བཤེས ་གཉེན་མར་པའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་པ་རེད། ང་རང་གྱིས ་དྲན་གྱི་ཡོད།

དངོས་གནས་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་སོན་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་འདུ་འཛོམས་བས་པའྱི་སབས་སུ་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་

པ་༸སྐྱབས་རེ་སོབ་དཔོན་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་སོང། ཁོང་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། སོབ་ཕྲུག་
ཚོར་ཕ་མ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕ་མ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དགེ་རྒན་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། སོབ་ཕྲུག་དེ་ཧ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས། ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འཆར་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་བས་ནས། འཆར་སང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཕུགས་ཐག་རྱིང་པོ་ཞྱིག་

གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འཆར་སང་འདྱིའྱི་ནང་ལ། ཡག་ཤོས་བྱུང་ན། ལོ་ལྔ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡོང་རྒྱུ། དེ་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ལོ་ལྔ་བཅུ་འགོར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ས་བརན་ཡོང་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་

ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་ཆེད་དུ་གང་ལ་རག་ལས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་དེ་ཚོར་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་དེ་ཚོ་ཧ་ཏག་

ཏག་ཅྱིག་དགོས་རྒྱུར་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཧ་ཏག་ཏག་ཡོང་བར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་ཧ་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་དགོས་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས།) ལགས་སོ།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་ཡོན་ཧ་ཏག་ཏག་ཞྱིག་ཡོང་བར་དགེ་རྒན་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པོ་རེད།

དགེ་རྒན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུར་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་གཏོ ང་རྒྱུ་དང་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ ་

ཕོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ལ་རག་ཆེན་པོ་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་ཡར་
རྒྱས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་

ནའང་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་ཡོད་ནའང་རེད། ཁྱིམས་ལུགས་
ཀྱི་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་ཉར་ཚགས་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ཚང་མ་དགེ་

རྒན་གྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་གྱིས་རེ་བ་དང་སོན་འདུན་ཆེན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་
ཚོའྱི་ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྦྲེལ་ནས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡོང་བ་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་

མཆོག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྡོད་རྒྱུའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་
ཐོག་ལ་གོམ་པ་ཞྱིག་སོས་སོང་ཞེས་གནས་སྟངས་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་དང་སོན་འདུན་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་མཐའ་དོན་དེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ང་ཚོས་དགེ་རྒན་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་མཁན་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ནང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Teachers are Nation Builder ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་སེམས་

ཤུགས་ཅན་མང་པོ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་རང་འཇགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནའང་། མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་

ལས་རྒྱག་གྱི་རེད། བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་རེད། ང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སད་
ཆ་འདྲྱི་དུས། གལ་སྱིད་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གནས་བབ་དེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ཁེད་རང་གྱི་སེམས་ནང་ཚོར་བ་གང་འདྲ་ཡོང་ས་
རེད་ཅེས ་ངས་སད་ཆ་དྲྱིས ་པ་ཡྱིན ། རྒན་ལགས་ཁོང་རང་གྱིས ་གསུངས་སོང་། ང་སེམ ས་པ་ཅུང་སྐྱྱིད ་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཟེར །
ལགས་སོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཕག་མཛོད་ཚང་པདྨ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དང་པོ་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དེར་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་བསགས་བརོད་དེ་ཡང་སྙྱིང་དབུས་
ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཁྱིམས་རོད་པ་ཚོའྱི་ལས་འགན་གང་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་

གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་དོ་སང་གནང་རྒྱུ་དང་། བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ། བསམ་འཆར་འདོན་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདྲ་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ང་ཚོས་བསམ་འཆར་ལྷུག་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་སབས་སུ་ཐུགས་ཕམ་གནང་རྒྱུ་
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དང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་རོགས་གནང་། བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་བཞྱིན་དུ་དགོངས་ཞུ་མ་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་དང་དེ་རྱིང་བར་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་

བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་སོར་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དེ་དག་ནྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་ཕན་ཐོགས་པོའ་ི བསམ་ཚུལ་
མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་བས་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆོས་དང་

རྱིག་གཞུང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་སང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད། ང་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཕར་ཚུར་འགོ་སབས་ལམ་

སྟོན་བ་རྒྱུ་དང་ས་གནས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་
བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཨྱིན་སད་ཐོག་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། (Young Community) འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ང་ཚོས་དོ་སང་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོང་ངམ་ཞེ་ན་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་མྱི་འབོར་ཉྱི་བརྒྱ་ལྷག་ལ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་རེད།
སོང་ཙང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་སོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བང་

ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོ་སོ་སོའ་ིམཐུན་རེན་དང་ཚང་མ་ཕག་ལས་ཕེབས་དགོས་པས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་སོ་སོའ་ི རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་མ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་དང་བངས་བས་ཏེ་གཟའ་
མཇུག་གཟའ་སེན་པ་ཉྱི་མའྱི་སོབ་གྲྭ་དེར་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཚང་མ་དང་བངས་ཤ་
སྟག་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་དེབ་བཏོན་གནང་བ་དེ་དངོས་གནས་ང་ཚོར་

ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་མང་པོ་ནོར་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་བརོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུར་གཅྱིག་
བེད་དགོས ་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་དེ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས ་པའྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་དཔར་གོག ་ཚར་གྱི་ཡོད་ཅེས ་

བཀའ་གནང་སོང་བས་དགའ་པོ་བྱུང། ང་ཚོ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཅྱིང་ཛ་དྲག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་དེབ་

འགེམ ་རྒྱུ་དེ་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དོན ་གཅོད་བརྒྱུད་པའྱི་ཐོག ་ནས་ཡྱིན ་ནམ། ད་ལྟ་ཨྱིན ་སད་ནང་ཞུས་ན། ཚིག ་དེ་
(Time Line) འདྱི་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་སྟངས་དེར་
ཞྱིབ་འཇུག་བསྐྱར་དུ་གནང་སྟེ། ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་སེམས་འཚབ་གཅྱིག་ཤཤྱིག་སེབས་བྱུང།
སོབ་དེབ་དེ་དག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་དེ་ཁེད་ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་

ཚོགས་པས་སོབ་དེབ་ཀྱི་འགོ་གོན་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་དང་
བངས་ཀྱི་ཐོག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དེ་དག་ཡོང་རྒྱུར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཏེ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཁུངས་དག་
པོ་མྱི་ཡོང་ནའང་མྱི་མང་གྱིས་དང་བངས་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་ཚང་མར་བོད་པའྱི་ཞལ་འདོན་དང་རྒྱལ་གླུ་བཅས་གང་

ཅྱིའྱི་ཐད་བསབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་བརོད་ན། དགེ་རྒན་དང་སོབ་སྱིའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཤེས ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ང་ཚོར་སོབ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་

ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོར་ངེས་པར་དུ་
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སོབ་སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
འདུ་དེ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་དེར་ང་ཚོར་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་ན་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེར་ཞུ་འདོད་ཅྱི་བྱུང་ཟེར་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སོར་ལ། ང་ཚོ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་

ནུས་སྟོབས་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང། ཁ་སང་ཉན་ནས་སྡོད་སབས་མྱི་རེ་རེར་གོ་སང་རེ་རེ་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་གོ་སང་ལ་

བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མྱི་འབོར་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ནུས་སྟོབས་དེ་ཕལ་ཆེར་གནང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཚོར་སང་
བྱུང། འདྱི་ལ་མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བུད་མེད་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཏོག་ཙམ་གསུང་ཕོགས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་

ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་མྱི་རེ་རེར་གོ་སང་རེ་རེ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་མཇལ་མཁན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡང་འདྲ་མྱིན་ཡོང་གྱི་རེད།
དེས་རེན་པས་སྱིར་ས་མྱི་ལངས་བའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མེད་དམ་སྙམ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཕོ་མོ་འདྲ་
མཉམ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་ངས་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་གང་འདྲ་ཡྱིན་
ནམ་སྙམ། གང་ལགས་ཞེ་ན་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ནང་ལ་ལས་འགུལ་ཆེ་ཁག་ཅྱི་ཞྱིག་སེལ་རུང་བུད་མེད་

ཉུང་ཤས་ལས་ངས་མཇལ་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་བུད་མེད་བཀའ་བོན་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རེད་ལ་མང་དག་
ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་

ཡོད་པ་འདྲ། དེའྱི་ནང་བུད་མེད་གཅྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་སད་ཤཤེས་མཁན་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་ཕོ་མོ་
འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་གསུངས་ཚེ། ཡང་ན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་གནང་དགོས་པ་རེད། ཏོག་ཙམ་བུད་མེད་ལ་མང་བ་ཞྱིག་དེ་ནང་དུ་

འཇུག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མེད་དམ་སྙམ་གྱི་འདུག ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཞུ་ཆོག་
པ་བགྱིས་ Work The Talk ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུངས་པ་བཞྱིན་ཏན་ཏན་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་སྟོན་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་
རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་རང་གྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་

གང་ཡང་མྱིན་ཏེ། དེ་ས་ལོ་མང་པོའ་ི ནང་དུ་སོ་སོའ་ི སེམས་ནང་བསམ་བསྡད་ཡོད། ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་

པ་ཞེས་ལབ་དུས་བཙན་བོལ་ནང་སེབས་ཏེ་ད་ལྟ་བར་ལོ་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཙོ་བོ་གཞྱིས་
ཆགས་ས་དེ་རྒྱ་གར་ནང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་ལོ་བཅུ་གངས་ནང་དུ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་
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གནས་སོས་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ནང་དུ་བོད་པ་གང་ལ་གང་

འཚམ་ཞྱིག་སེབས་བསྡད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་

རོབ་སོགས་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ས་

ཕལ་ཆེར་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཨ་རྱིར་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་ Charter School ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་
ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་སེར་གྱིས་དེ་ས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་བསམ་བོ་

བཏང་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལག་པ་རྱིང་དྲགས་པ་དང་ཕུ་ཐུང་ཐུང་དྲགས་ནས་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་ཞྱིག་བཞེས་ཏེ་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་པ་ཞེས་ལབ་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་

གཅྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འཐབ་རོད་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བ་

དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུར་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་
གསར་པ་ཚོར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེ་དག་ཁོ་ཚོར་སོབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་བང་ཨ་རྱི་ནང་དུ་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ་འབྱུང་འགྱུར་
བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་པ་མང་དུ་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་ར་བ་ནས་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་སྙམ། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་བོད་པ་རང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཐོག་མར་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དམའ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་

འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ི ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་སྙམ། དེ་གཅྱིག་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་

གྲྭའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་སད་གགས་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང།
དེ་རྱིང་གོ་སབས་དེ་བརྒྱུད་ནས་སོ་སོའ་ི ངོས ་ནས་བང་ཨ་རྱིར ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ཤེས ་རྱིག ་

བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ལས་དོན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་སྒྲུབ་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ཞུས་པ་དང་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སོབ་དེབ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གེང་
སོང་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། གེང་སོང་ཙམ་མ་རེད། སོབ་དེབ་དེར་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་དང་འབེལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་ངོས་ཤེས་གནང་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་འབྱུང་འགྱུར་སོབ་དེབ་དེའྱི་རྱིགས་པར་བསྐྲུན་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ནོར་འཁྲུལ་མྱི་ཡོང་བ་ངེས་པར་དུ་དེ་གཟབ་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་འགའ་ཤས་སོན་ལ་རེད། དེ་ས་སོ་སོ་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་རེད། དེ་བཞྱིན་

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བས་པའྱི་སབས་སུའང་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་དང་། སབས་རེ་གནས་ཚུལ་ཡོང་བསྡད་
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ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་འགའ་ཤས་སོན་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ང་ལ་བཅའ་འདྲྱི་ཞྱིག་བས་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་བཅའ་
འདྲྱི་བས་པའྱི་སབས་སུ་གནད་དོན་གཉྱིས་རང་རེད། གཅྱིག་ནས་ད་ལན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ག་རེ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དང་།

བང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་དེབ་སོར་ལ་དྲྱི་བ་གནང་བ་རེད། སབས་དེ་དུས་སོ་སོས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བང་ཨ་རྱིའྱི་
གཟའ་མཇུག་སོབ་དེབ་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས ་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བཀམ་གནང་

འདུགཤ གསལ་བཤད་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལན་སོབ་དེབ་པར་བསྐྲུན་བས་པ་དེ་ཚོད་ལྟ་ཡྱིན་པ་དང་། མང་ཚོགས་ནང་ནས་དེར་ནོར་

བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་འདུགཤ དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ནང་ལོགས་སུ་དག་ནོར་ག་
རེ་བྱུང་ཡོད་ནའང་དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་པོ་གསུངས་འདུགཤ དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་དེ་ལས་

འཕྲོས ་པའྱི་གཞན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས ་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་དྲྱི་བ་དེ ་ག་རང་ཐེངས་འགའ་ཤ ས་ཤྱིག ་ང་ལ་བཏང་བ་རེད།
སབས་དེ་དུས་ང་ལ་ཚོར་བ་གང་ཞྱིག་སེབས་སོང་ཞུས་ན། ངའྱི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་དེ་སྡུག་ཆགས་རེད་དང། དེ་མ་འགྱིག་པ་
དང་མྱི་མཐུན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་དགོས་ཡོད་བཟོ་འདུགཤ ངས་དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་མ་

སོང། བཅའ་འདྲྱི་དེ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་སོ་སོས་བལྟས་པ་ཡྱིན། དེ་བལྟ་དུས་བཅའ་འདྲྱི་དེ་ར་བ་ནས་མེད་པ་བཟོས་
འདུགཤ བརན་འཕྲྱིན ་དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུགཤ ངས་དེ་གོས ་ཚོག ས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་ཞུ་དགོས ་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གོས ་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ང་རང་ཚོས་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་སབས་སུ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐྱོན་བརོད་ཅེས་ལབ་པའྱི་སབས་སུ་

སྐྱོན་བརོད་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།
Constructive criticism ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་སྐྱོན་བརོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་

ཐུགས་ལ་གཞག་སྟེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་སྐྱོན་བརོད་རང་གྱི་ཆེད་དུ་སྐྱོན་བརོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་
སྱི་པར་ར་བ་ནས་ཕན་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་སྱི་པར་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་

བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐྱོན་བརོད་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་ལ་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་སྐྱོན་བརོད་གནང་

རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྱིན་འགའ་ཤས་ཀྱི་སོན་ནས་སོ་སོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུས་ཡོད། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་
དང་ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཟྱིན་པ་རེད། བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་དོན་བ་དགོས་པ་རེད་
ཅེས་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་བཞག་ཡོད། དེ་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཕོགས་རྱིགས་ཀྱི་

འཐེན་འཁེར་དེ་དག་ཆ་ཚང་སངས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡང་དེ་ཞུས་པའྱི་
སབས་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྐྱོན་བརོད་བ་ཆོག་གྱི་མ་རེད། འཛེམ་ཟོན་བ་དགོས་པ་རེད། འདྲ་ཆགས་པོ་བ་དགོས་
ཀྱི་རེད་ཅེས་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སར་ཡང་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར་སྐྱོན་བརོད་བེད་པའྱི་སབས་སུ་ངེས་པར་དུ་དོན་ལ་
ཕན་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས།
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མཐའ་མ་དེར་གང་ལྟར་སྱི་ལ་ཕན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ལ་འཇགས་ཏེ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་

རྒྱུ་དང། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བསྡད་

ཀྱི་ཡོད་ཙང་། བང་ཨ་རྱི་ལ་གཟའ་སེན་པ་དང་ཉྱི་མ་ཞེས་ལབ་པའྱི་སབས་སུ་དུས་ཚོད་ར་ཆེན་པོ་རེད། ཉྱི་མ་ལྔ་ལས་ཀར་ཕྱིན་

ནས་གཟའ་སེན་པ་ཉྱི་མ་གུང་གསེང་སབས་དེར་སོ་སོ་ནང་མྱི་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་གཟའ་སེན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉྱི་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ཁག་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་དུས་ཚོད་བཏང་
སྟེ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཡྱིག་བསབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པོར་
རྱིས་ཀྱི་ཡོད། བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚང་མར་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པར་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་ཕག་ཚོད་ ༧ པ་བར་དུ་འགངས་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕག་ཚོད་ ༥ པར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཞྱིག་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་ལྟ་བུ་གཉྱིས ་ཙམ་ཞུ་དགོས ་པ་ཆགས་སོང། ར་བའྱི་ད་ལན་གྱི་གོས ་
ཚོགས་ནང་དུ་བསྟོད་བསགས་དགོས་ཚུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཐོན་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་མ་

སོང། སྱིར་བཏང་བས་ན་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་གོས་ཚོགས་རེད། ལས་ཀ་བེད་མཁན་འཛིན་སྐྱོང་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བས་
པ་དེ་འགྱིག་འདུག་དང་མ་བས་པ་དེར་ནོར་འདུག་ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་འགྱིག་འདུག་ཟེར་དུས་སེམས་ཁམས་
མཐོ་རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་བོ་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་བ་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་སྐྱོན་བརོད་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས ་གོང་དུ་

བཤད་མ་ཐག་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤContsructive criticism

ཟེར་བ་དེ་ངས་ Objectively བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན་མོས་
མཐུན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བསགས་བརོད་ཞུ་མཁན་ཚོར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞེས་ལབ་དགོས་པ་དེ་ང་དང་མཉམ་དུ་ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་ལས་བེད་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་

ཟེར་བ་དེར་སྱིར་བཏང་བསགས་བརོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གྱི་འདུགཤབདག་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཅེས་བས་པ་དེར་ངོ་སོ་
དང་ཆེ་མཐོང་ཞྱིག་བེད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་སྙམ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཏོག་ཙམ་ཡར་མར་སེམས་ཤུགས་འཕར་ཆག་འགོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་

རེད། དེ་འདྲ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་བསགས་བརོད་གནང་དང་མྱི་གནང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཁོ་ལངས་རྒྱུ་སོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད་ལ་རེ་བའང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཁ་སང་རྒྱ་མྱི་ལས་ཀང་སྡུག་པ་ཆགས་

འདུག་ཟེར་དུས། དེ་ནད་མ་འཁོག་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དེ་ག་རང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་
གནང་དུས་ངའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས ་རྱིག ་གྱི་ལས་བེད་ཚོས ་དེ་འདྲ་བེད་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ར་བ་ནས་མེད་ཅེས ་བཀའ་
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གསལ་པོ་གནང་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་སྙམ། ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ངས་ལབ་

པ་ཙམ་གྱི་ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་དང་སྡུག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་དེ་གསུངས་པའྱི་
སབས་སུ་ཚོར་བའྱི་ནང་གསུངས་མཁན་དེ་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སང་བ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་རེད། གསུངས་ས་དེ་

གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དང་། གསུངས་མཁན་དེ་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང། གསུངས་རྒྱུ་དེར་རྒྱ་མྱི་
ལས་སྡུག་པ་འདུག་ལབ་བཞག་དུས། དངོས་གནས་གཞན་པ་ཕར་གཞག་ནས་རྒྱ་མྱིས་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་བེད་སོད་གཏོང་

སྱིད་པ་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིགཤབོད་ནང་དུ་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ནས་བས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
དང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རང་དབང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སད་འབོད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁེད་རང་ཚོས་ང་ཚོས ་

གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཁེད་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལྟོས་དང། ཁེད་རང་
ཚོའྱི་གཞུང་ཧ་ཅང་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེས་ང་ཚོ་ལས་ཀང་སྡུག་པ་བེད་ཀྱི་འདུགཤདེ་ལབ་མཁན་དེའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་

རེད་མྱི་འདུག་གམ། ལབ་ས་དེའང་གོས་ཚོགས་རེད་མྱི་འདུག་གམ་ཞེས་དེ་འདྲ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་མྱི་སྱིད་པ་
མ་རེད། དེ་འདྲ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་རེད་བསམ་ནས་དེར་ངོས་ལེན་

ནམ་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ར་བའྱི་དེའྱི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་

པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཀུན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་མྱིན་གསུངས་དུས་བསམ་ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད ་དུས་དམྱིགས་བསལ་
དེའྱི་སང་ང་ལ་འཐོལ་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

དེ་ནས་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ནས་མར་འཕྲོས་ཏེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རོམ་སྱིག་པ་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་

འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱིང་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། མཁས་པ་ཟེར་བ་
དེ་ཚད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འཇོག ་དགོས་མྱིན་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་མྱི་ཚང་མར་མཁས་དབང་མཁས་

དབང་ཞེས་ལབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་མཚམས་རེ་དེ་ནོར་གྱི་མེད་འགོ་སྙམ། མཁས་པ་མང་པོའ་ི ནང་ནས་དབང་པོ་ཐོན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆེད་མཁས་རྱིགས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དེ་འདྲ་ཨ་ཡྱིན་ན་སྙམ་
པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་བསོ་གཞག་བེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རེན་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་དེ་ཕེབས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་དྲོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བཞུགས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་

ནས་ཏོག་ཙམ་རོགས་ཐུབ་པ་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོར་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཚང་མ་རག་གྱི་མྱི་འདུགཤ མཁས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ།
དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཚང་མས་འདྱིར་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོང་དང་ར་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཏོག་
ཙམ་ཁག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏེ་འདྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་ཚོར་འགན་མེད་ཅེས་ཁ་སང་གསུངས་པ་དེ་གང་འདྲ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད།

ར་བའྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ི ནང་དུ། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་གང་དུ་ཡོད་ནའང་འགན་འཁུར་ཡོད་རྒྱུ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་དེའྱི་ཐོག ་ལ་ལག་པ་གང་ཡང་མ་འཆང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གེང་སོང་གང་

ཡང་མ་བྱུང་དུས། ངེས་པར་དུ་བ་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། གང་ལྟར་འདྱི་རེད། དེ་ནས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་སོབ་མ་
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ཚོར་རེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱག་གྱི་མེད་གསུངས་པ་དེ་གང་འདྲ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། གོང་དུ་བང་ཨ་རྱིའྱི་བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསལ་པོ་གསུངས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་སོ་
སོ་དངོས་སུ་ཕ་གྱིར་བསྡད་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། ཁ་སང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་ཐོག་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༣༥ གསུངས་གནང་སོང་། ངས་ཨ་རྱི་ནང་ལ་ཐོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་སབས་སུ་ཆུ་ཚོད་ ༤༦་་༤༧ ཞྱིག་
བེད་ཀྱི་འདུགཤ གང་ལྟར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཐེངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཟློས་གར་དང་

ཞལ་འདོན་སྐྱོར་རྒྱུ་སོགས་མང་པོ་བསབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས། ཁ་སང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ་རེ་བ་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད་དམ་
ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དངོས་དོན་དེ་རེད། ཡང་ཕ་གྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་རེ་བ་ར་བ་

ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་རེ་བ་བརྒྱབ་སའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ད་ལྟ་ང་ཚོས་དོན་དག་འདྱིའྱི་སང་ལ་རེ་ བ་བརྒྱབ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས ་པ་དེས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གནས་དེ་དག་ལ་

མཁས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ནས། མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བེད་ཐུབ་མཁན་དང་ཉམས་པ་སར་གསོ་གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་རེ་བ་རྒྱག་
གྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་རོག་རོག་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་

གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཁ་སང་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཕར་ཚུར་གསུངས་གེང་གྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོས་པའྱི་ཆ་ནས་
གསལ་བཤད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་ནང་ལ་ཟབ་སོང་དང་འོས་སོང་མང་ཆེ་བ་ར་རམ་ས་ལར་གནང་བ་དེ། ས་གནས་ས་ཐོག་

ལ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཚོའྱི་གས། ཁ་སང་དེའྱི་སོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་ག་རང་འཆར་གཞྱི་བསྱིག་
ཏེ། དཔེར ་ན་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག ་གྱིས ་ Canada ནས་ཕེབ ས་པའྱི་མཁས་པ་དེའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
གསུངས་པ་དེ་ཚོ་འཆར་གཞྱི་དེའྱི་ཁུངས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོར་ཆེད་མངགས་ཕར་ཕྱིན་སྟེ།

ང་ཚོའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལྷན་དུ་བཅར་ནས་སོབ་སྟོན་ཞུས་པ་དེ་འདྲ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་

བསྡད་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཁ་སང་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ Bangalore དང་བང་ཤར་ཁུལ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ཟབ་སོང་ཕར་འབུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་འཆར་གཞྱི་དེའྱི་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཟབ་སོང་འབུལ་གྱི་ཡོད།

ཡང་སབས་སབས་ལ་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་འདྱིར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་ཆ་གཞན་ལ་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུགཤ དེ་ཚོའྱི་གས་ང་ཚོས་ད་དུང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་དུས་དེ་ཚོའྱི་སོབ་གསོའ་ི ལས་འགན་ཐོག་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་ཐུགས་ཚབ་ཡོད་

པའྱི་བཀའ་གནང་སོང། དེ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་རེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་ལ་རོགས་སྐྱོར་བ་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་གསུངས་སོང། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་སབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་
འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་དང་བངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ་ིསོབ་འཁྱིད་བ་རྒྱུའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་
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ཉམས་མོང་ཟེར་ནའང་འདྲ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོར་སོབ་འཁྱིད་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དང་
སོབ་འཁྱིད་བ་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་པ། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རེད་བསམ་པའྱི་འཚོར་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་

མོང། དཔེར་ན་ན་ནྱིང་ཡྱིན་པ་ཡོད། ང་ཨ་རྱིར་འཁྱུག་ཙམ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་བསོར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་དུས་

གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ཤྱིག་གྱིས་དབྱུག་པ་འཁེར་ཏེ་འདྱི་གར་བེད་བཞྱིན་པ་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཕྱིན་པ་
སོགས་བེད་ཀྱི་འདུགཤངས་དེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་རྒན་ལགས། དབྱུག་པ་འཁེར་ཏེ་དེ་འདྲ་བེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་

ནའང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཞད་ཤོབ་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་ཨ་རྱིར་དབྱུག་པ་བཞུ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་
ལག་ཏུ་དེ་ལྟར་འཁེར་ཏེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཞེད་འགོ་ཡྱི་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་རྒན་ལགས་དེ་ལ་ལྷག་བསམ་གྱི་

སྐྱོན་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་ཐབས་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ང་ཚོས་ངོ་སོད་བ་ཐུབ་ས་
རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིགཤང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཕེབས་ཏེ་དེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་
བསམ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རེས་སུ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་

རེད་སྙམ། དེ་མྱིན་དགེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་ཕག་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ཞལ་འདོན་གྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་བཅོས་འགྱུར་བས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་

ན་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་ཡོད་ན་ཕེད་ཀ་ཙམ་རྱིག་ལམ་གྱི་སོབ་འཁྱིད་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡང་ཞལ་འདོན་རང་བ་མྱི་

དགོས་པར་ལྟ་གྲུབ་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགེ་སྡྱིག་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་སོབ་
སྟོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ནས་ཞལ་འདོན་ཁོ་རང་རྒྱུན་རྱིང་པོ་སྐྱོར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགྱུར་བཅོས་ལྟ་བུ་
འགོ་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ལ་བརྱིས་གནང་

བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཕྲན་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་དེ་འདྲ་སྟོན་རྒྱུ་དང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་

རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཆ་ཚང་ཞྱིག ་དྲན་གྱི་ཡང་མྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་གང་དྲན་པ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱིས་ང་རང་ལ་
བསྟོད་ར་ཞུས་པ་མྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་དང་། ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་ཚང་མས་

སྐུ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་འབས་བུ་རེད། ཡག་ཐག་ཆོད་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ག་རེ་དྲན་གྱི་འདུག་ཞུས་ན།
གཅྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་གཟེངས་ཐོན་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་ང་ཚོས་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕོགས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད། དེའྱི་སང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མར་ར་བ་ལྟ་བུ་བརན་པོ་བཏྱིང་ཐུབ་པ། དེ་
ད་ལྟ་ལམ་སེང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ལོ་བཞྱི་ལྔའྱི་རེས་སུ་ཏན་ཏན་གྲུབ་འབས་ལྟ་བུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་

དུས་གཞྱི་གཏན་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ཏེ་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གྲུབ་འབས་ཅྱིག་ཐོན་བསྡད་ཡོད། དེ་
ནས་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་རང་ལ། DATA ཡྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ། ངའྱི་མདུན་དུ་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལོན་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་བལྟས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་སོབ་ཕྲུག་

༡༢༧ རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ ༢༡༨ རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ ༢༠༡ རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ ༢༨༣ འདུགཤ ༢༠༡༤ ལོར་
༣༢༡ རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ ༤༤༣ གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ གོང་ལ་སེབས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ ༣༤༢ རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཟེར་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་མཐོ་པོ་ནང་ལ་སེབས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་སེབས་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་དེ་མང་དུ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཁོ་ཚོའྱི་གྲུབ་འབས་དེ་ཡག་ཏུ་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིགཤཡང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་གསུང་ན་ངས་ཞུ་ཚོད་གང་ཡང་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གྲུབ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་དེ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་མང་དུ་མང་དུ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡

ལོར་ཕྲུ་གུ་ ༢༠༢ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ ༣༠༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ ༣༤༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ ༥༠༧། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥

ལོར་ང་ཚོས་ཕུལ་བ་དེར་ ༦༣༨ ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་དེ་དངོས་སུ་བཞེས་ཐུབ་མཁན་དེ་ ༤༠༨ རེད། ད་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་
༥༧༧ བཅས་དེ་ལྟར་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའང་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་མཛད་རེས་ལྟ་བུར་

བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་རེད་སྙམ། དེ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན། བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་
དེ། དེ་ས་རྨྱི་ལམ་ཚུད་ཆད་ལ་བརྱིས་བསྡད་པ་དང། ང་ཚོས་དེའྱི་གསལ་བསགས་བེད་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མགོ་

སོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཤེལ་སོའ་ིནང་གྱི་མོག་མོག་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་བཤད་མཁན་ཡང་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་རེས་ལོ་དེ་རང་ལ་བུ་མོ་ཞྱིག་
གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་བཞེས་པ་རེད། དེ་ནས་ལོ་གཅྱིག་བཞག་ནས་ལོ་གཉྱིས་པ་དེར་ཡང་བུ་ཞྱིག་

གྱིས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་བཞེས་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་མྱིན་ནའང་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ་

སོབ་སོང་རེད་ཕུད་ནང་ལ་ཐོན་ཡོང་ན་ང་རང་ཚོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་འདུག་བསམ་
ནས་ཕག་འཁེར་འབུལ་རྒྱུའྱི་སོལ་ཞྱིག་གཏོད་པ་རེད། ངའྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་སོང།

དེ་ནས་དགེ་རྒན་ཕལ་ཆེ་བར་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕལ་ཆེ་བ་ཟེར་དུས་

གངས་ཀ་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤཕལ་ཆེར་བརྒྱད་རྒྱ་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ཆགས་མེད་དམ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཐུབ་
པ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྲུ་གུ་སོབ་སོང་ཆེད་དུ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གྱི་ཏན་ཏན་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་

བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུགཤ དེ་ནས་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་གྱི་ལས་འཆར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་འགོ་དང་
འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ཕ་མ་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཏེ་ཚོར་བ་ཡར་བསང་ཐུབ་སོང་བསམ་
བསམ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཨེ་ཡོད།

དེ་ནས་རྱིགས་ལམ་གྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་བར་ལམ་ཤུགས་ཏོག་ཙམ་བརྒྱབ་པ་རེད། གཙོ་བོ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་

ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རང་གྱི་འོག་ནས་ལྟ་གྲུབ་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཧུར་
བསྐྱེད་གནང་ནས། ད་ལྟ་རྱིགས་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་ཡག་ཡག་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་དྲན་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད།
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ར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་པ་དེ་མཁེན་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སོབ་ཡོན་སོར་ལ་ཚུར་ལོག་མཁན་དེ་བར་ལམ་ནས་སྐྱོན་ཆ་ཏོག་ཙམ་

ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་བཟོ་ཆགས་འདུགཤདེ་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་བདེན་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠་་༢༠༡༡ དེ་དག་ལ་ཕྲུ་
གུ་ཚུར་ལོག ་མཁན་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་དུ། དཔེར་ན་ཕྲུ་གུ་བརྒྱད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཞྱི་མ་

གཏོགས་བཏང་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ། Visa ཐོངས་མཆན་སོད་རོགས་མ་བས་པ་དང་། ཐོངས་མཆན་ལ་འབད་བརོན་བས་ཏེ་ཨུ་
ཚུགས་བརྒྱབ་དུས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ American center བརྒྱུད་དེ་འབེལ་བ་

བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོན་ལ་ཕྲུ་གུ་ཕར་ཕྱིན་པ་དེ་ཚོ་ཚུར་འཁེར་ཤོག་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུགཤ དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་འོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཏོག་ཙམ་དམ་འཛིན་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཆར་

གཞྱི་ག་རེ་བཟོས ་པ་རེད་ཅེ་ན། ཕྲུ་གུ་སུ་འདྲ་ཞྱིག ་ཕར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་ཁག་ཐེག་གསུམ་དགོས ་པ། ཁག་ཐེག ་
གསུམ་དེ། གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚུར་མ་ལོག་པ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྲུ་གུ་དེའྱི་སོབ་ཡོན་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་

དང་། གཉྱིས་པ་ཁག་ཐེག་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ RC འམ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་ཕྱིར་འགངས་བ་རྒྱུའྱི་བཀག་འདོམས་བ་རྒྱུ། དེ་
བཞྱིན་ IC འམ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལག་འཁེར་སེར་པོ་དེ་བཀག་འགོག་ཐོག་ལ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་

ཕག་ཡྱིག་ཕུལ་ཏེ་འགོག་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་ད་ལྟ་ལས་བེད་པ་འགའ་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའང་ཡོད། ཁག་ཐེག་བས་ཏེ་རེས་སུ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚུར་མ་ལོག་དུས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དེ་འདྲར་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། བསྡད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་མཐའ་མ་དེ་ཕར་ཕོགས་སུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུར་དེང་སང་

ཨ་རྱི་དང་ Canada ནང་ལ་ཁོ་ཚོས ་ཆ་རེན་གཅྱིག ་ག་རེ་བཟོས ་འདུག་ཅེས ་ཞུས་ན། བོད་པ་ངོ་མ་ཡྱིན་ཞེས ་ Bonafide
Tibetan ཟེར་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལག་འཁེར་དེ་སད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས། གལ་ཏེ་དེ་ནས་ཚུར་མ་སེབས་པའྱི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འཕྲལ་དུ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལ་འབེལ་བ་བས་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཁྲུལ་ཆས་རྱིགས་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སོ་སོའ་ི མྱིང་རང་གྱི་སང་ལ་ཁག་ཐེག་ཚོའྱི་མྱིང་བྱིས་པ་དང་དེ་བྱིས་མ་ཐག་ཏུ་ལམ་སང་ཚུར་དོན་རྒྱུ་

ཡོད་པ་དེ་འདྲ་བཟོས་ཏེ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་དང་ཚགས་ཚུད་པོའ་ི ཐོག་ནས། ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཤོར་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས་ཏེ་
གང་ལྟར་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་བར་ལམ་ཏོག་ཙམ་མཁེགས་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་གཞུང་འབེལ་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལའང་

འདྲ་པར་སྟོན་རྒྱུ་སོགས་པ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བ་དགོས་མེད་དམ་ཞེས་ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༤ ལོར ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས ་ཚུར་སེབ ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཆ་ཚང་ཚུར་འབོར་སོང། ད་ལོ་བཀུར་འོས ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་རེད། གཉྱིས་ད་ལྟ་འབོར་མེད། གསུམ་ཡོད་པ་རེད་ཀང་གཅྱིག་ད་ལྟ་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐོག་བོད་ཀྱི་

ཐེབས་ར་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་དང་འབེལ་བ་གནང་སྟེ་ཕར་འགངས་གནང་ཡོད་ས་རེད། སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་
གཉྱིས་ཚུར་ལོག་མ་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལམ་སང་བེད་
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འགོ་དེ་དག་ཚང་མ་བས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་ཁོ་རང་ཚོས་ད་ལྟ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད་སྙམ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་འཇུག་གྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཙུགས་ཏེ་

Global Leadership incubator ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འཁུར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་

དེ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ toefl སོགས་པའྱི་ནང་ལ་དགོས་མཁོའ་ི བརྒྱ་ཆ་དེ་མ་ལོན་པར་མཚམས་རེ་ཕྲུ་གུ་ཚུད་རྒྱུར་ཁག་པོ་

བེད་ཀྱི་འདུགཤ བས་ཙང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ། ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་རྱིན་མེད་ཀྱི་ལེན་གྱི་ཡོད། གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། འགོ་སོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་རྱིན་མེད་ཐོག་ནས་

འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་རེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་དེ་སྒྲུབ་པ་བ་རྒྱུར་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཆ་རེན་དེ་མ་འདང་
པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ toefl ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ས་ས་ནས་ཤེས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས ་བ་
རྒྱུའྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་བོད་ཡྱིག་སོབ་འཁྱིད་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་འབད་བརོན་བེད་བསྡད་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་དག་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བསགས་བརོད་གནང་

སོང། དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་གནང་སོང། དེར་བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་དེ། སྡེ་
ཚན་དང་པོ་དེ་སོན་འགོ་དང་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་གཉྱིས་པའྱི་དེབ་གསུམ་པོ་པར་བསྐྲུན་ཟྱིན་ནས་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ལ་ཕུལ་ཚར་བ་

ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕར་ཕོགས་སུ་ས་གནས་ཁག་བརྒྱུད་དེ་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཚོགས་པ་ཚོར་གཏོང་གྱི་མེད་འགོ འགོ་སོང་གྱི་ཐོག་

ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཨ་སོར་ཁྱི་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་རང་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་ཐུབ་པ་རེད། དེའྱི་འཕྲོས་དེ་སྟོང་ཕྲག་
བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་མྱིན་འགོ དེ་དག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཏེ་སྦྲག་ག་སོགས་ཙག་ཙིག་གྱི་འགོ་སོང་
དེ་རེད། ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཏེ་འགོ་སོང་དེ་ཁུངས་འཁོལ་བ་བེད་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དགེ་རྒན་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་པ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་པ་རེད། དེ་

འདྲ་སོང་ཙང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཨ་རྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་
གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གནང་སོང། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་

གསུངས་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སབས་སུ་དེའྱི་སོར་
ལ་ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་ཞྱིག་གནང་སོང། དེ་དུས་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཨ་རྱི་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ།

ངས་ལོ་རྒྱུས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཕ་གྱིར་བསྡད་པའྱི་སབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐུ་ངོ་ཞྱིག་གྱིས། ང་ལ་ཁེད་

རང་སོན་མ་ཤེས་རྱིག་ལ་བསྡད་ཡོད། དེ་འདྲའྱི་འཛུགས་རྒྱུར་ཆ་རེན་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དང་
གསུངས་བྱུང། ངས་སྙན་ཐོ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེ་དུས་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུགཤ གང་ལྟར་ཨ་
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རྱི་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་དེར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཞྱིག་བངས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་འཇུག་
ཕོགས་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དབེ་འབེད་ར་བ་ནས་བེད་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག

དེ་མྱིན་ང་རང་ཚོ་རང་གྱིས་འགོ་སོང་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་འདུག དེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་འགོ་

གོན་དེ་ཕ་མས་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུགཤ དེ་ནས་ཕ་མའྱི་ཆོད་སེམས་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཕ་མས་ཕྲུ་གུ་དེར་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། འགོ་
སོང་ཡང་ང་ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཞྱིག ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤ དེ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མྱིན་འགོ་བསམ་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཞྱིག་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཕ་གྱིར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་རྱིན་མེད་ཡྱིན་པ་དང་དེའྱི་སང་ལ་ཉྱིན་མོའ་ི ཁ་ལག་སོགས་
ཡོད་པ་རེད། སོབ་སོང་ཡང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་དེ་ལས་ཡག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
བས་ཙང་དེ་ལ་བལྟས་པའྱི་སབས་སུ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུགཤཡང་ན་ང་ཚོ་སྟོབས་འབོར་

ཆེན་པོ་དང་ཕ་མ་ཚང་མས་ཕྲུ་གུ་དེར་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། འགོ་སོང་གཏོང་མཁན་གྱི་ཕ་མར་ཆོད་སེམས་བརན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་
ན་ང་ཚོས་དེར་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡོད་ཚུལ་འདུགཤ དེ་མྱིན་ཕྲན་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུགཤཡྱིན་
ནའང་ད་དུང་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་མུ་མཐུད་དེ། དཔེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐུགས་འཁུར་ཞྱིག་བཞེས་ཏེ་ཕ་གྱིར་དེ་འདྲ་ཡོད་

པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་བ་རྒྱུ་འདུག ཕ་མ་ག་ཚོད་ཀྱིས་གཏོང་ས་རེད་དམ། སོབ་སོང་གྱི་སྤུས་ཚད་དེ་ག་ཚོད་ཙམ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

མེད་སོགས་ལ་ཐུགས་སང་དང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བསྐྱར་དུ་གོ་སབས་གསར་པ་དེ་འདྲ་ཐོན་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད།
དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རེས་སུ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་མྱི་ཡོང་ངམ་སྙམ། དེ་མྱིན་བང་ཨ་རྱིའྱི་
སོབ་དེབ་སོར་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་གསར་ཤོག་གྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་

གསུངས་སོང་བས་ངས་འདྱི་དྲན་སོང། དཔེར་ན་ཁ་སང་རྒྱ་མྱི་ལས་སྡུག་པ་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ། ངས་གསར་ཤོག་གྱི་གནས་
ཚུལ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དེ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་དང་གསར་འགོད་གནང་མཁན་ཚོ་
ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། དེང་སང་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་མང་ཆེ་བས་སྡུག་
ཆག་ཁོ་ན་ཡར་བཏོན་ནས་དེ་དངོས་གསལ་དོད་པོའ་ི ངང་ནས་འདོན་གྱི་འདུགཤ དེ་འདྲ་རང་ཨ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།

དཔེར་ན་ཁ་སང་རང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དུས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། དེ་རྱིང་དུས་བབ་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་ཞྱིག་
གྱིས་བསམ་ཚུལ་བྱིས་ཏེ། དེ་རྱིང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་མགོ་བོ་གསོན་གཏུབ་བས་སོང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་བྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཡྱིན་ནའང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་བྱིས་པར་ང་ཚོ་ཧ་ལས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱིར་
བཏང་སོབ་གྲྭ་ཚུར་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གཤག་བཅོས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བ་དགོས་ས་རེད། རེས་སུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་

ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཕག་རོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་འདྲ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མའྱི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། དཔེར་ན་འདྱིའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ཤེས་ཡོན་
གྱི་ཚོགས་ཆུང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་དང་། གོས་ཚོགས་ནས་བཙུགས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་

བྱུས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཞེ་ན། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེ་གུ་དོག་
པོ་འདུགཤམ་གྱིར་ཁོར་ཡུག་ཏག་ཏག་མྱི་འདུགཤགང་ལྟར་སོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དངོས་
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ཡོད་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མ་གྱིར་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་རྱིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་འཛུགས་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དེ་དག་ཡོད་པ་མ་རེད། མཐུན་རེན་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་གྱི་ལུས་སེམས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་ལ་དཀའ་

ངལ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤ དེ་ད་ལྟའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དཀའ་ངལ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་དེར་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་ལྟར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལོ་ང་ཚོས་སོན་འགོ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ལེན་ཐུབ་
ཀྱི་མེད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ནམ་རྒྱུན་ཕྲུ་གུ་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་དེ་འདྲ་གསར་འཇུག་བེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་དག་འགོ་ས་
སྡོད་ས་མེད་དུས། ཡང་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤ དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དེ་

འདྲ་ཞྱིག་བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཉྱིས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཅུ་དགུ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
དེ་དག་ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་ལ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་

རེད་མ་གཏོགས། དེ་སོབ་གྲྭ་གསར་པ་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཆ་བཞག་ན། སོབ་གྲྭ་དེར་འཛིན་

རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ལྟར་ཉར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་ཅོན་ཏ་རར་གཏོང་རྒྱུར་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅོན་ཏ་རའྱི་ཁོངས་ལ་ཐོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་
གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་རེད། བས་ཙང་
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་གྱི་བཀའ་མོལ་ཕར་བཞག་ནས་ལམ་སང་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དེའྱི་རྱིགས་

སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་དེའྱི་མགོ་བོ་གཏུབ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གང་ཡང་མ་རེད།

དངོས་གནས་བས་ན་དེ་ཧ་ཐག་ཐག་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་རེད། སོབ་གྲྭ་དེར་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཕ་གྱིར་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་འདྱིར་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་ཤེས་ཡོན་དང་གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་ནས་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡང་དེའྱི་སབས་སུ་མགོ་བོ་གཏུབ་འདུག་ཟེར་བའྱི་བསམ་འཆར་
ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ཁ་སང་གྱི་གནས་ཚུལ་སང་ལ་སོ་སོའ་ི ཚོར་སང་དང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་
ཆགས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་མང་པོའ་ིནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་འདྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་
འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་འདུག འདྱི་དགའ་པོ་བྱུང་། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

བས་རེས་གཙོ་བོ་གཅྱིག་འདྱི་མྱི་རབས་གསར་པ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་རེད་ངས་དྲན་གྱི་འདུག འདྱི་
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ང་རང་ཚོའྱི་གཟྱི་བརྱིད་གཅྱིག་རེད་དྲན་གྱིས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་འདས་པའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་ནང་འཐུས་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་

ནས་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་ལྷུག་པོ་གནང་སོང། འདྱི་ཡྱིན་སྟབས་ང་རང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བས་པ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། བགོ་གེང་འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མཐའ་མ་ང་ཚོ་གཉྱིས ་

གསུམ་ལས་ལྷག་མེད་པ་འདྲ། ང་ལ་འདྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པས། མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་གནང་
ཟྱིན་སོང། སོང་ཙང་དྲྱི་བ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ཐད་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་གཅྱིག་
དེའྱི་ཐོག་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཁ་སོན་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཁ་སང་ང་ཚོ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་

ཡྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན་བཙན་བོལ་ནང་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག སོང་ཙང་བུད་མེད་ཚོར་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་བུད་
མེད་ཚོར་འགན་གཅྱིག་ཡོད་པ། དེ་འདྲའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། བགོ་གེང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

མང་པོས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ཕོ་དང་མོ་གཉྱིས་ཀར་འགན་
འཁུར་ཞྱིག་ཡོད་པ། འདྱིར་ངས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་སྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་
པར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནད་འགག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེང་དུས་ཀྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ཚོ་སོབ་སོང་

ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་འཚོ་ཐབས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོ་ཨ་མ་ཆགས་པའྱི་སབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་འདྲ་བེད་དགོས་སམ། འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་བཤད་སབས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ།

བསམ་བོའ་ི འཁེར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གཅྱིག་ཨ་མ་གཅྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ི འཚོ་
ཐབས་འདྱི་བོས་གཏོང་དགོས་པ་དང་ཨ་མ་གཅྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་གྱི་ཨ་མ་རང་ཆགས་ནས་སོ་སོ་ཨ་མ་མ་ཆགས་གོང་དུ་
སོ་སོའ་ི འཚོ་ཐབས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་བོས་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་ངས་གོང་ལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། གཙོ་བོ་ཁོར་ཡུག་འདྱིའྱི་བསམ་བོ་འཁེར་ཕོགས་དེར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་གཅྱིག་

ཆགས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་འདྱི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག སོ་སོའ་ི བུད་མེད་འདྱིས་བཟའ་ཟླ་གཅྱིག་
ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་བོད་པའྱི་བུད་མེད་དེས་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། ཕ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ནང་གྱི་ཕག་

ལས་གནང་རྒྱུར་འགན་འཁུར་མང་བ་ལེན་ཐུབ་པ། དེ་བཞྱིན་ཕ་ཚོས་ཨ་མས་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སབས་ཟ་མ་བཟོ་རྒྱུར་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་
དང་། གལ་ཏེ་ཞལ་ལག་བཟོ་མྱི་ཤེས་ཀང་སྡེར་མ་འཁྲུ་བ་སོགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གད་ཕག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་འདྱི་ག་ལེར་

བརེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་སྱིད་བྱུས་བཟང་པོ་ཞྱིག་
བསྐྲུན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག གལ་ཏེ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོ་སོ་སོའ་ིཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་འཚོ་ཐབས་གང་འདྲ་

གཅྱིག་གྱི་ནང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རུང་། ཨ་མ་ཆགས་པའྱི་སབས་སུ་ལོ་གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་ནས། སོ་སོའ་ིའཚོ་ཐབས་དེར་འགོ་

ཐུབ་པའྱི་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་

ཆར་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་གང་ལྟར་ག་ཡོད་ཀྱི་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་འདྲ། འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚང་མར་སྙོབ་ཐུབ་བམ་ཞེས་དེ་འདྲའྱི་
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བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ང་རང་ལ་བྱུང་སོང། གལ་ཏེ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་དེ་ཨ་མ་མ་ཆགས་པའྱི་གོང་འཚོ་ཐབས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཡོད་ན།

ཡང་ལས་མེད་འདྲ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སོན་མ་ནས་ལས་མེད་ཡྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་ཤེས་
ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཨ་མ་ཆགས་པའྱི་སབས་ལ་ཕྱིས་སུ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་སར་ཡང་འགོ་ཐུབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་

ཐུབ་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་སེབས་སོང། གང་ལགས་ཤེ་ན་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་ཨ་མ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Working
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རེད་དམ། ལྷན་ཁང་ཁག་བདུན་ནང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ད་བར་དུ་བུད་མེད་ཇྱི་ཙམ་ཆགས་ཡོད་དམ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོ་ཚང་མས་

འགན་འཁུར་དགོས་པ་དང་དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ལན་འདེབས་དགོས་པའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག བུད་མེད་ཡྱིན་

ནའང་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་རྒྱུ་དང་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག སྐྱེ་པ་ཕོ་
ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་སོ་སོའ་ིབཟའ་ཟླ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྒྱུ་དང་། སོ་སོའ་ིམ་ཡྱིན་པར་སོ་སོའ་ིསྱིང་མོ་ཡྱིན་ནའང་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་རྒྱུ།

སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་རོད་ཀྱི་ཡོད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡྱིན་
པ་དང། སྐྱེ་པ་ཕོའ་ིཐོབ་ཐང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲར་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་དགོས་པ་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག བོད་པའྱི་བུད་མེད་
འདྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་ཞྱིག་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིངང་མངོན་གྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་བུད་མེད་དེ་ལས་གནས་ཆེ་བའྱི་རྐུབ་སྟེགས་ཐོག་འཇོག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་སབས། འཇོག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་
ནས་བོད་པའྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་བཞག་ན་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བོད་པའྱི་བུད་མེད་འཇོན་ཐང་ཡོད་པ། ཤེས་ཡོན་
ལྡན་པ་དང་། ཉམས་མོང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་འགན་འཁེར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དྲན་གྱི་འདུག དངོས་གནས་ཁོ་རང་གྱི་
ནུས་པ་དེར་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་དྲན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་བོད་པའྱི་བུད་མེད་དགོས་པ་རེད། ཁོ་རང་ལ་གང་ལྟར་རྣམ་

དབེ་དང་པོ་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ་བཞྱིན་ཁོ་རང་འཇོག་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། འདྱི་ཡང་ཕན་པ་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་
འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་བོ་བཏང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སུ་སོབ་ཡོན་
མང་པོ་ཞྱིག་གནང་འདུག་པས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་པོ་འདུག ངའྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་པོ་འདུག ངའྱི་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཁོང་ཚོ་ལས་བེད་ཀྱི་

དུས་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཤྱིང་སོབ་ཡོན་ཐོབ་ནས་ཁོ་ རང་ཚོའྱི་ལོ་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་ཕྱིན་པར། ད་ལྟ་སོབ་སོང་གང་ལེགས་
བེད་མུས་རེད་ཅེས ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། སོབ ་ཡོན ་འདྱི་ལ་ལས་གཞྱི་གསར་པ་མང་པོ་བསྡུས་འདུག་པས་

བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ལྷན་དུ་ཆེད་ལས་སོབ་ཡོན་སོར་ལ་ངས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ལ་སན་པ་
དང་། བཟོ་སྐྲུན་སོབ་ཚན་དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་འདུག་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་འདུག
སོན་མ་ཡྱིན་ན་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ལོ་ལྟར་བསང་ཐུབ་མེད་པ་རེད ་ལ་ཕངས་པོའང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་ད་ལོ་སན་པའྱི་ས་མྱིག་ཚང་མ་བསང་ཐུབ་སོང་གསུངས་པར་དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་
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ཤག་སབས་སོན་མར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སན་པ་དང་བཟོ་སྐྲུན་སོབ་ཚན་དེ་ཚོར་ས་མྱིག་ཐོབ་རྒྱུ་དང་འཛུལ་རྒྱུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་

གྱི་མཐོན་པོ་ལོན་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་ངེས་ཤྱིག་རེད་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་རེད། དེ་འདྲ་
ཡྱིན་སྟབས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སོ་སོའ་ི སྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་མཁོའ་ིགོ་སབས་གང་དུ་ཡོད་པ་དེ་བཙལ་ནས་སོབ་ཡོན་གནང་ན་
ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་སོས ་ས་རེད ་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། དཔེར ་ན། ཉྱིན ་གཉྱིས ་གསུམ་སོན ་ལ་འཕྲོད ་བསྟེན ་བཀའ་བོན ་གྱིས ་

གསུངས་པ་ལྟར་སན་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ་མཆོ ག (MBBS) དེ་མེ ད ་ན་འདྱི་ལ་གཞན་ཞྱིག ་ (Bachelor of
Ayurvedic and Medicines Studies) (BAMS)མེད ་ན། (Registered Medical Practitioner) འདྱི་ལྟ་བུ་

ཡོད་ན། སན་པ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་རག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུ་བཟོ་སྐྲུན་སོབ་ཚན་འདྱི་ལ་སོབ་ཡོན་འདྱི་མ་

ཡྱིན་པ་ད་དུང་དཔེར་ན་གང་གོག་བཟོ་རྒྱུའྱི་སོབ་སོང་དང། ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བཟོ་རྒྱུའྱི་སོབ་སོང་འདྱི་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། གོ་སབས་གང་དུ་འདུག་པ་དང་སོ་སོའ་ིསྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་མཁོ་གང་དུ་ཡོད་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་གོ་སབས་ལེན་ཐུབ་ནས་དེར་
སོབ་ཡོན་གནང་ཐུབ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་
བཅར་བ་འདྱི་ལ་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་མྱི་མང་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་
གསུངས་འདུག་ཅེ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱིས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་དོ་སང་མང་པོ་སད་ནས་ས་གནས་གཞན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
འཐུས་ཤོར་འགོ་ས་རེད་ཅེས་སེམས་འཚབ་བཏོན་འདུག

གཉྱིས་པ་དེར་ཁོང་ཚོས་གསུངས་རྒྱུར་ས་གནས་འགའ་ཞྱིག་དཔེར་ན་ (Mysore) དང་ (Dharwad) འདྲ་ཡྱིན་ན།

བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུ་མང་པོ་ཡོད་པ་འདྲ། བརྒྱ། ཉྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་འདྲ། ས་ཆ་དེ་གཉྱིས་ལ་ (Delhi) དང་ (Bangalore) ལྟ་
བུར་བོད་ཁྱིམ ་གྱི་ཉལ་ཁང་བཙུགས་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་འདྲ་གཞུང་གྱིས་འཛུགས་ཐུབ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་རྱིག ་

གཞུང་ཡྱིན་ནའང་བདག་ཉར་བ་རྒྱུར་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཕན་ཐོག ས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་སྦྲགས་ཧོན་སུར་རབ་

རྒྱས་གྱིང་སོབ་གྲྭ་དེར་ཧ་ཅང་གྱི་མཐུན་རེན་བཟང་པོ་འདུག་ལ་དགེ་རྒན་ཚོས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་དང་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ཚང་མ་ཡག་པོ་འདུག ཞལ་ལག་དེ་ཚོའང་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་སོབ་
གྲྭ་དེར ་དགེ་རྒན་ལྔ་དྲུག་ཙམ་དགོངས་པ་ཞུས་གནང་བ་འདྲ། ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན ་ནའང་སོབ་སོང་ལ་

འཐུས་ཤོར་འགོ་ས་རེད་ཅེས་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དགེ་རྒན་གང་མྱུར་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་
འདུག

དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱ་གར་ལུང་པ་འདྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་

ལྟ་བ་དང་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་གཞུང་ཚང་མའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཡྱིན་ཁར། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐད་ཀར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟངས་

འཛིན་འོག་ལ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གཅྱིག་བཙུགས་གནང་འདུག (Nalanda University) སོབ་གཉེར་ཁང་འདྱི་ལ་
གནས་ཚད་དེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚད་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་དགེ་རྒན་རེ་གཉྱིས་དང་ཐུག་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་ལ་ཁོང་ཚོར་མཚོན་ན་བོད་

པའྱི་སོབ་མ་ལེན་འདོད་འདུག སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་ལ་སོབ་ཡོན་ལེན་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་འདུག ཁ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།
བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁབ་བསགས་
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གནང་དགོས་པ་ནྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཁོ་རང་ཚོར་བོད་པའྱི་ནང་ཆོས་སོབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ས་མྱིག་འདུག་ལ་དེ་ཟླ་ཤས་

སོན་ལ་རེད། ད་ལྟ་ས་མྱིག་དེ་བསང་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས། གལ་སྱིད་བསང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གཞུང་ངོས་ནས་ངེས་པར་དུ་
མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སོབ་གཉེར་ཁང་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ནས་སོབ་ཕྲུག་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ང་རང་ཚོའྱི་
སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་ཡོད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

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

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། གོ་སབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་རྱིགས་ལམ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཞྱིག་ལུས་འདུག དེ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་རྱིགས་ལམ་འཆད་ཁྱིད་པ་
ཟེར་ནའང་འདྲ། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཟེར་ནའང་འདྲ། དེ་ཚོ་བདུན་ཕྲག་རེ་རེར་ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་རེད། བདུན་
ཕྲག་རེ་རེར་སོབ་ཚན་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དེ་བདུན་ཕྲག་དང་པོར་སོབ་རྒྱུ་དེ་བདུན་གཉྱིས་པར་ཚང་མ་དྲན་པ་བརེད་རྒྱུའྱི་དཀའ་

ངལ་ཧ་ཅང་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོ་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་

མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སད་འཕྲྱིན་གྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་ནས་རེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ནང་ལ་སོབ་
ཚན་ཐེངས་གསུམ་བཞྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ནང་ལ་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་བེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གྱི་རྱིགས་ལམ་འཆད་འཁྱིད་པ་ཡོད་ལབ་པ་ཙམ་ལས་དོན་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་

རྱིགས་ལམ་གྱི་སོབ་ཚན་གཅྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་ལས་མེད་དུས་བདུན་ཕྲག་རེས་མ་དེ་སེབས་དུས། སོན་མ་བསབ་
པ་དང་མཚན་ཉྱིད་བོ་འཛིན་བས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དྲན་པ་བརེད་ཀྱི་འདུག་པས། ངེས་པར་དུ་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་བཟོ་ཐུབ་
པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ངས་ཀང་དེ་རྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སྟེང་ནས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་ནས་ང་ཚོས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྱིགས་

ལམ་འཆད་འཁྱིད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་ལམ་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་མཁེན་རོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་མ་
འོངས་པར་རྱིགས་ལམ་དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། སོན་
མ་ང་ཚོས་རེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། རྱིགས་ལམ་འཆད་འཁྱིད་པ་ཚོ་ཚུར་འཛོམས་པའྱི་སབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ངེས་པར་དུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཚད་ལ་གཞྱིགས་ནས་དོ་སང་ཤུགས་ཆེན་པོ་
སེབས་ཀྱི་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོས་རྱིགས་ལམ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་
གྱིན་གསུང་གྱིན་ལ་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ངེས་པར་དུ་མ་འོངས་པར་བརྒྱ་ཆ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་
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ཆ་ལྔ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་སོད་དགོས་ནའང་འདྲ། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྱིགས་ལམ་གྱི་འདྲྱི་
བརད་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞལ་འདོན་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཀང་

ཡོད་པ་མ་རེད། ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀའང་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་དགོང་གྱི་ཞལ་འདོན་འདྱི་ལ་སར་མ་བཅོ་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
རྱིང་ངས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་སོད་མ་ཐུབ་ནའང་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་སོད་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉྱིས་
ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ཆ་ཚང་བསོར་བ་རྒྱག་པར་འགོ་དགོས་སྟབས། འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ཡ་བསོར་བ་རྒྱག་ནས་མར་ཡོང་སབས་

ཏྱིང་ཞེས་གོལ་བར་བཏང་ནས། དེ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བེད་རྒྱུ་དང་གང་བོ་མ་འགེལ་བརོད་བ་རྒྱུ་དང་། བོ་སོང་ཚིག་བརྒྱད་མའྱི་

འགེལ་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ར་བ་ནས་རག་གྱི་མྱི་འདུག ཟུར་དུ་དུས་ཚོད་འཕར་མ་བཏོན་ནས་འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་དགོས་པ་
རེད་མ་གཏོགས་ཚོགས་ཐེངས་ཁོ་རང་ལ་ར་བ་ནས་དུས་ཚོད་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སར་མ་བཅོ་ལྔ་ལས་མེད་པ་
རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་མ་འོངས་པར་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་

རྒྱུ་ཡྱིན། རང་སོང་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་འོངས་པར་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་ས་དགོང་གྱི་ཞལ་འདོན་དང་
ལྷག་པར་དུ་ཞོགས་པས་ཞལ་འདོན་ལ་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སོན་མ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ནང་ཆོས་དགེ་རྒན་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་རྱིགས་ལམ་འཆད་འཁྱིད་པ་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་

ཚོ་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་ནང་ཆོས་གནད་དོན་ཤེས་ཀང་རུང་མ་ཤེས་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་འདྱི་ཚོ་བོད་ཡྱིག་དགེ་རྒན་གྱིས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་དེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་འགའ་རེར་ནང་ཆོས་ཀྱི་སོབ་

ཚན་དེ་རྱིགས་ལམ་དགེ་རྒན་ལ་སད་ནས་རྱིགས་ལམ་དགེ་རྒན་གྱིས་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཚན་བདུན་ཕྲག་

གཅྱིག་ལ་དེ་རང་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་རེད། བདུན་ཕྲག་དང་པོར་རྱིགས་ལམ་འཁྱིད། བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་པར་ནང་ཆོས་འཁྱིད། དེ་
ནས་དུས་ཚོད་འཕར་མ་སད་མེད། དེ་ཚོར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་སོན་མ་ལྟར་འཆད་
འཁྱིད་བེད་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ལ་དུས་ཚོད ་བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྱིགས་ལམ་འཆད་འཁྱིད་པ་དེ་ཚོ་ལའང་ནང་ཆོས་ཀྱི་སོབ་

ཚན་གྱི་དུས་ཚོད་ལོགས་སུ་དང། རྱིགས་ལམ་སོབ་ཚན་ལོགས་སུ་ངེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་བཏོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་
བྱུང་།

བལ་ཡུལ་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག བལ་ཡུལ་དགེ་རྒན་གྱི་སོབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བ་

ཤེས ་རྱིག ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད ་ས་མ་རེད ། དེ་འདྲ་ཡྱིན ་སྟབས་མཚམས་རེ་ཡོད ་པའྱི་རྣམ་པ་སྟེ་གསལ་བར་སེབ ས་པ།

མཚམས་རེ་མེད་པའྱི་རྣམ་པས་དགེ་རྒན་ནང་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་དུས། བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་འདྱི་ཚོར་
ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ན་ཡོད་དམ་མེད་ངེས་པར་དུ་ཁ་གསལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་དེ་བཞྱིན་དུ་འཛིན་

གྲྭ་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་ཤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་དེབ་ར་བ་ནས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་
ངེས་པར་དུ་གང་དུ་མཁོ་སོད་གནང་དགོས་རུང་གནང་རོགས་གནང་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་དགེ་རྒན་དེ་
ཚོའྱི་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཡོད་ན་གསལ་བསགས་གནང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། སོ་སོ་སེར་ངོས་ནས་དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་སེབས་
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མྱིན་མ་ཤེས་པར་དགེ་རྒན་བསོ་གཞག་མང་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་དགེ་རྒན་དེ་ཚོའྱི་ས་མྱིག་ཡོད་ན་ས་མྱིག་གསལ་བསགས་

བས། ཆ་རེན་ཚང་མ་གསལ་བསགས་གནང་ནས་གནང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས་ག་དུས་བསོ་གཞག་བས་པ་མ་ཤེས་པར།
དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་དགེ་རྒན་བསོ་བ་མ་ཤེས་ནས་དེར་ཧ་ཅང་གྱི་དོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་གསུངས་བྱུང་། འདྱིར་ང་ཆབས་
འབངས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཆབས་འབངས་གཉྱིས་ལ་ངོ་ཚབ་མེད་ཅེས་དགེ་རྒན་ཚོས་ཅྱི་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྣམས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

བལ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དེ་ཚོར་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པ་བཞྱིན་ལོ་ལྔ་རེའྱི་མཚམས་ལ་བརེ་ལེན་བེད་དགོས་

འདུག་མ་གཏོགས། ཧ་ལམ་རག་པ་བཞྱིན་བསྡད་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་པས་འགན་འཛིན་དེ་ཚོ་ལོ་ལྔ་རེའྱི་མཚམས་ལ་བརེ་སྒྱུར་བ་
རྒྱུ་འདྲ་ཡོད་ན་བརེ་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་འདུག

དེ་ནས་ཤེས ་རྱིག ་འགན་འཛིན ་དང་དེ་བཞྱིན ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་བལ་ཡུལ་དུ་ཆེད་ཕེབ ས་གནང་སབས་སོར ་

གཟྱིགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དགེ་རྒན་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་དགེ་རྒན་ལ་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཐོག་
ནས་བེད་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས་སོར་གཟྱིགས་གནང་། ཇ་རེ་བཏུང་ནས་མང་ཆེ་བས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་
ངེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་འཕར་མ་བཏང་སྟེ་དགེ་རྒན་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་དགེ་རྒན་ལ་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཡོད་ངེས་པར་
དུ་གོ་བསྡུར་གནང་རོགས་ཞེས་ཧ་ཅང་གྱི་ནན་པོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག

རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ཤཤོག་གངས་བརྒྱད་པའྱི་ཨང་གངས་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༩༧ གྱི་

ཡྱིག་ཕྲེང་བཞྱི་ནས་གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་ ༣ ཁྱིམ་ཚང་སུམ་ཅུ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༣ །༡༠། ༡༥། ༡༨། ༡༩ །༢༨
སོ་བརྒྱབས་དགོས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེར་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་བས་མྱིན་ངས་མྱི་ཤེས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་སོ་བརྒྱབ་པ་དེ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡ །༣།༡༣ །༡༥ །༡༩། ༢༦། ༢༨ ཁྱིམ་ཚང་བདུན་སོ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཐོག་ནས། ང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཉེ་ཆར་ངས་ངེས་སྟོན་པ་ལའང་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་དྲྱིས་པ་ཡྱིན།

ངས་ནོར་བ་མྱིན་ནམ་བསམ་ནས། དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྱི་དགེ་ཆེ་ལའང་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། དེ་རང་རེད་འདུག
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ ༡༠།༡༣།༡༥ ཞེས ་པ་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་གནང་མྱིན་ཤེས་མ་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་
གསལ་པོ་དགོས ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་མ་གཏོག ས། ཡང་མཚམས་རེ་ལས་བསྡོམས་ནང་འདྲ་ཆག་ཆག་དང་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་དེ་ཚོ་ལོགས་བཀར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ར་བའྱི་ཆ་ནས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དགེ་རྒན་དེ་ཚོའྱི་ག་ཕོགས་སར་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཧ་

ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ར་བའྱི་ཆ་ནས་ང་རང་དགེ་རྒན་ཞྱིག ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་སར་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་ན་འཚམ་པོ་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སོབ ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཤེས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དེ་ཚོ་

ཕེབས་སབས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་དགེ་རྒན་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

རེད། རྒྱ་གར་གྱི་སད་ཐོག་ཞུས་ན། आगे पीछे ཡོད་པ་མ་རེད། ག་ཕོགས་མཐོ་པོ་ཡོད་ནའང་འདྲ། མེད་ནའང་འདྲ་ཁད་པར་གང་
ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སབས་ཀྱི་དགེ་རྒན་མང་ཆེ་བའྱི་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་སོབ་ཡོན་མ་འདང་
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བའྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་འདུག དགེ་རྒན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས ་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ཟས་དོད་ནས་མར་འཐེན་ཏེ་
དངུལ་བསག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་མ་འོངས་པར་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ག་ཕོགས་དངོས་གནས་སར་ཐུབ་
ན་ཡག་པོ་འདུག དགེ་རྒན་ཚང་མས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ངས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ག་ཕོགས་

སར་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགེ་རྒན་མང་ཆེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ཤེས་ཡོན་གྱི་ཕྱུག་པ། སེམས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས།
ཕྲུ་གུར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་མྱི་ཚེར་ཕན་ཐོག ས་མཁན་ཚང་མ་ཐོན་འགོ་ཡྱི་འདུག རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་དང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་ཇྱི་ཙམ་མར་ཐོན་གྱི་འདུག་གམ། དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བེད་དང་། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་

བེད་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཡ་རབས་སོད་བཟང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་བེད་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་བསྐྱོད་མོང་ཡོད། བོད་སད་
གཙང་མ་བསྐྱོན་མཁན་ཧ་ཅང་གྱི་དཀོན་པོ་རེད། ཀུན་སོད་དེ་བས་ཀང་ཡ་རབས་སོད་བཟང་མྱི་འདུག རྣམ་འགྱུར་ལེགས་པོ་མྱི་
འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཁར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་ལས་བེད་ཁག་ལ་ཐོག་མ་བོད་སད་ཡག་པོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་སེལ ་

དགོས་ས་རེད་ལ། དེའྱི་སྟེང་དུ་ཀུན་སོད་ཡག་པོ་དང་རྒན་གཞོན་ཆེ་ཆུང་སུ་ཞྱིག་སེབས་ཀང་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པོ་སྟོན་དགོས་པ།
ཉེ་ཆར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས ་གསུངས་པ་ལྟར། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཡྱིག་ཆ་སོད་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། སྱི་
འཐུས་མྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་མ་སད་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་པར། ཁོས་གནས་ཚུལ་དེར་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་གྱི་ཡོད་རུང་མེད་རུང་གང་

ལྟར་རྣམ་འགྱུར་ལེགས་པོས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་སྟབས་དེ་རྱིང་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་སེ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང།

ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་གྱི་གསུང་འཕྲོས་ཀྱི་ནང་ལ་རྱིགས་ལམ་སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་

རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མའྱི་འཐུས་མྱི་ཡོད་དམ་མེད་

ཅེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་རོམ་སྱིག་པ་ཚང་མ་རྱིགས་ལམ་འཆད་འཁྱིད་པའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་རེད་དམ། སོབ་ཚན་
གཏན་འབེབ ས་བེད་པར་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོག ས་པ་དགོས ་པ་ཡྱིན ་སྟབས། དེ་ཚོ་མེད་པ་ཡྱིན ་ན་རྱིག ས་ལམ་གཏན་

འབེབས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ཁད་པར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མའྱི་འཐུས་མྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཚན་དེ་ཐུན་མོང་དུ་
གྲུབ་པའྱི་ཤེས་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་བ་དགོས་འདུག རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཚོས་མ་ཤེས་ན་ནང་པའྱི་ལྟ་
གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རོམ་སྱིག་པ་དེ་ཚོ་

ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་འཐུས་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་བམ། མཚན་ཉྱིད་རྣམ་གཞག་འཇོག་དགོས་ན་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་
རྣམ་གཞག་ཤེས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང།
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ཁ་སང་བགེས་སོང་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་སྱི་

འཐུས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཆོག་གམ་ཞེས་ཞུ་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་ངས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭས་བས་ཆོག་གྱི་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་སྱི་འཐུས་བས་པ་

ཡྱིན་ན་སོབ་ཚན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་འཛིན་
གྲྭ་གཅྱིག་ལས་མེད། འཐུས་ཤོར་འགོ་ས་རེད་དམ་མ་རེད། ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག འཇྱིག་རེན་གནའ་

མྱིའྱི་གཏམ་དཔེ་ཡོད་པ་རེད། རང་ངོར་གཡག་འགོ་བ་མ་ཤེས། གཞན་ངོར་ཤྱིག་འགོ་བ་ཤེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རེད། (འདྲེ་རང་ངོ་མ་
ཤེས། འདྲེ་ཤ་ཐག་ལ་བས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།) སོ་སོའ་ི ངོ་ལ་གཡག་ཡོད་པ་མ་ཤེས། སོ་སོ་ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་འགན་འཛིན་བས་ཏེ་
འགན་འཛིན་དེས་འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་རྱིགས་ལམ་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ས་རེད་དམ་མ་རེད།

བསམ་བོ་བཞྱི་གསུམ་བཅུ་གཉྱིས་བཏང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་དག དེ་བཞྱིན་གུས་པས་སོན་མ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡོད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བགེས་སོང་བཀུར་འོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གཟྱི་བརྱིད་རེད་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བགེས་སོང་བཀུར་འོས་འགའ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་ལས་མེད་ན་དགའ་བ་འདུག སབས་ཇྱི་ཙམ་བསྡད་རུང་། དྲྱི་ངན་ཐལ་ར་ར་བསྡད་པ་ལས། ངས་དེ་རྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་

ཐོག་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེ་ཚོར་ལོ་ལྔའྱི་ཚད་བཀག་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཚོར་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལས་བསྡད་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཚད་བཀག་ཅྱིག་དགོས་ས་རེད་མ་གཏོགས། ལོ་ཇྱི་ཙམ་བསྡད་རུང་

བས་རེས་མེད་པའྱི་ཞབས་འདྲེན་ཐལ་ར་ར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཡང་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོ་འཇྱིག་རེན་གནའ་མྱིའྱི་གཏམ་དཔེ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱི་རྒན་ཡུལ་ལུང་གང་དུ་སོང་ཡང་སྐུ་ཅོ་སོག མྱི་ངན་ཡུལ་
ལུང་གང་དུ་སོང་ཡང་སྡེ་ཕུག་དཀྲུག་ཟེར་བའྱི་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བགེས་སོང་
གྱི་བཀུར་འོས་དགོས་ངེས་རེད་དེ། ཡོད་པ་དེ་ཡང་མྱིག་དཔེ་དགོས་ས། ལྷག་པར་དུ་ང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གསར་པར་མྱིག་

དཔེ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ལམ་སྟོན་བེད་དགོས་པ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལའང་། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་སྱི་འཐུས་གསར་པར་ཟབ་

སོང་སོད་པའྱི་སབས་སུ་གཟབ་སོང་སོད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་མ་རབས། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་སྐྱོ་
པོ་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཡང་བགེས་སོང་གྱི་སྐུ་ངོ་གཅྱིག་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་
བསམ་གྱི་འདུག) དེ་དང་དེ་རྱིགས་མཚུངས་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ང་ཚོ་བགེས་སོང་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོས་སྱི་འཐུས་གསར་པར་ངེས་

པར་དུ་མྱིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞྱིག་སྟོན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་ མཆོག ་ནས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།) སོན་འདུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོ་ལའང་མྱིག་དཔེ་
བཟང་པོ་ཞྱིག་སྟོན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་མོལ་བསྒྲུབས་སོང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་མྱི་ཤེས། ལས་རྱིམ་
འདྱི་ཡྱིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ལན་འདེབས་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དང་འགོ་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག ་ནས་འགྱིག ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར ་ཚོག ས་གཙོས ་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས ་པ་རེད། ཚོག ས་གཙོས ་གསན་ནས་
བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། དྲྱི་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བཀོད་རུང་བཀའ་བོན་ལ་བཀོད། དེར་ལན་གང་རྒྱག་རུང་སྡེ་

ཚན་སོ་སོའ་ིབཀའ་བོན་བརྒྱུད་དེ་གོས་ཚོགས་ལ་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལན་འདེབས་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཤད་དགོས ་པ་བསམ་པ་དང་གསར་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཐོག ་ནས་ད་བར་དུ་བསགས་པ་དེ་གོ་བུར་དུ་

བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ཚང་མ་ཐུགས་ལ་འཇགས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ལགས་སོ། སྟངས་འཛིན་གནང་བསྡད་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་གཡས་གཡོན་ལ་ཕན་ཚུན་མཚམས་རེ་ཡོང་གྱི་
འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་འདྱི་དེ་འདྲར་ཕྱིན་པ་རེད། ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༢༧ཤཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ།

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

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བགོ་གེང་དང་། གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤགོ་སབས་གཉྱིས་པ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་ན་

ཏོག་ཙམ་ཁ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞྱི།ཤརེ་བ་དང་རྨྱི་ལམ་དེ་
གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེ་ཉམས་པ་སར་གསོ་དང་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཆ་
ཤས་ལེན་དགོས་བསམ་པའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་བ་ཡྱིན།ཤཡྱིན་དུས་འདྱི་འདྲའྱི་སང་ལ་གོ་སབས་ལེན་རྒྱུ་
དེ་ཡང་ཏོག་ཙམ་མང་དྲགས་འགོ་ན།

ཕོགས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ།ཤད་ལྟའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།ཤཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་ཞུ་ས་

ཡོད་པ་ཞྱིགཤཡང་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་ཡང་།ཤགོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་པ་
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ལ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས།ཤསོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལམ་དྲྱི་བ་དེ་དག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་བོ་བ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤདེ་མ་གཏོགས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྣ་བས་ཉན་མཁན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན།ཤཞུས་པ་དེ་ཡང་

དོན་དག་མེད་པ་ཞྱིག་དང་།ཤབཤད་པ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད།ཤདེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སབས་ལ་ཞུས་ན་ཞུ་ས་ཡོད་པ།ཤ
ཉན་ན་ཉན་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན།

མང་པོ་སོར་ར་བརྒྱབ་ནས་མྱི་ཞུ་སྟབས་བདེ་པོའ་ི སང་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ཡང་ཐོག་མ་ཤེས་

རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དེའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན།ཤདེའྱི་ནང་ལ་
ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤལོ་འགོ་ནས་བཟུང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་རྱིས་ཀྱི་

ཐ་སྙད་རྣམས་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་གྱིས་དཔེར་བརོད་དང་བཅས་པའྱི་ཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་ཅྱིག་བརམས་དང་རོམ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་འདུགཤའདྱིར་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་ཟེར་བ་དེ་སད་གཉྱིས་ཤན་སར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་རེད།ཤདེ་རྣམ་པ་ག་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ངས་གོ་བ་ལོན་ཐུབ་མ་སོང།ཤདེའྱི་སང་ལ་དཔེར་བརོད་ཅྱིག་འཇོག་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཡང་ཕོག ས་གཅྱིག ་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན ་ན།ཤཨྱིན ་བོད་ཤ ན་སར་ཞེས ་ཐ་སྙད་གསར་སྱིག ་ཅྱིག ་ཕལ་ཆེར ་ཤ

༢༠༡༠ཤཙམ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད།ཤདེའྱི་སབས་སུ་ཐ་སྙད་གསར་སྱིག་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།ཤདེ་རེད་དམ་མ་རེད།ཤ
སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་དཔེར་ན་ཐ་
སྙད་གསར་སྱིག་གྱི་སང་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ས་ཆ་སྟོད་སད་བར་གསུམ་པོ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐ་སྙད་གསར་བཟོ་བ་རྒྱུའྱི་
བསམ་བོ་དང་འཆར་གཞྱི།ཤརེ་བ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་དྲྱིས་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་ཟེར་བ་འདྱི་ཐ་སྙད་གསར་སྱིག་ཅེས་པ་དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤདེ་ཡང་རྣམ་པ་ཚོས་

མང་པོ་ཞྱིག་དོན་བསྒྱུར་མ་ཡྱིན་པ།ཤས་བསྒྱུར་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་དཔེར་བརོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤཀམ་པུ་ཊར་ལ་ཡྱི་

གེ་དེ་ག་རང་བྱིས་བཞག་འདུགཤཡང་ཤ TB ཟེར་བའྱི་ན་ཚ་ཞྱིག་འདུག་པ་དེ་ལ་སོགས་པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ས་བསྒྱུར་བས་བཞག་
འདུགཤདེ་འདྲ་ང་ཚོའྱི་བར་སོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་བཟོས་བསྡད་ན།ཤབཟོ་མཁན་ཚོ་མ་འོངས་པར་ང་
རང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་རེས་མ་ཚོས་མཐོང་ཡོང་དུས།ཤདེ་འདྲ་བའྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ནག་ཉེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བ་ཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད་
ཅེས་པ་དེ་གཅྱིག་རེད།

སྱིར་བཏང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིར་ཏོག་ཙམ་སོབས་པ་འདུག་ཅེས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་

ནོར་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པ།ཤཁ་སང་ཡང་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་དེབ་དེ་ནོར་བ་ཞྱིག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རེད།ཤ
དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་ཀང་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།ཤདེའྱི་སབས་ལའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་

བརྒྱ་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་རེད།ཤདེར་བརེན་ནས་དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཕྱིར་བསྡུ་བ་ཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་

ཡྱིད་ཆེས་དང་།ཤརེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།ཤདེ་ཡང་བསམ་བོ་ག་ལེར་བཏང་ཡོང་དུས།ཤཁ་སང་ཚོད་ལྟ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད་
ཀང་ཚོད་ལྟ་དེ་ལམ་དུ་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་བསམ་པ་ཐག་ཆོད་པོ་མཐོང་གྱི་འདུགཤཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལམ་དུ་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན།ཤང་ཚོ་

བོད་དང་དེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་སོགས་སུ་ ༦༦ཤགྱི་ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཤ༧༦ཤགྱི་བར་དུ་མྱི་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་རྱིག་གནས་གསར་བརེ་
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ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརམས་ནས་རྱིང་བཞྱི་ར་གཏོར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞྱིག་སད་ནས་མང་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་པ་

རེད་ཀང།ཤམང་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་ལམ་འགོ་སོང་མེད་པ་རེད།ཤཇྱི་ལྟར་སོང་མེད་པ་རེད་ཅེ་ན།ཤང་རང་ཚོ་
བོད་མྱི་རྱིགས་རང་ལ་ལྷག་བསམ་དང་།ཤསྙྱིང་སྟོབས་ལྡན་པ།ཤསོབས་པ་ལྡན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རོལ་བ་ལ་བརེན་ནས་རྱིང་བཞྱི་
ར་གཏོར་གྱི་ལམ་ཁ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤརྱིང་བཞྱི་ར་གཏོར་བེད་མ་ཐུབ་ནས་ཁ་སང་དེ་རྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ཡང།ཤ༦༦ཤནས་བཟུང་སྟེ་ལམ་ཁ་དེ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་རྱིང་

བཞྱི་ར་གཏོར་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཨོ་ཙམ་སེལ་བ་རེད།ཤད་ལོའ་ིབར་དུ་མྱི་ལོ་ ༥༠ཤའགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།ཤམྱི་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་
དེ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་ཁ་དེར་ཕྱིན་པ་རེད་ཀང་།ཤཁ་སང་དེ་རྱིང་གྱི་མྱི་རབས་གསར་པ།ཤཤེས་ཡོན་ཅན།ཤརྒྱལ་ཞེན་ཅན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
བསམ་བོ་གསར་པ་ཁུར་ནས་དེ་འདྲ་བའྱི་ལས་རྱིགས་དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཀྱིས་རོམ་ཡྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་ནས་ཕལ་ཆེར་རྱིང་བཞྱི་ར་

གཏོར་ལ་ལམ་འགོ་རྒྱུགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནའང་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུགཤདེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཐ་སྙད་གསར་བཟོ་འདྱི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤདེ་ཡང་ས་བསྒྱུར་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་གསལ་པོ་བས་ཏེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་དང་བསྟུན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ལ་ཐུག་དུས་ག་འདྲ་ཅྱིག་བསྟུན་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་སོང་།ཤང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་ཨྱིན་བོད་ཤན་

སར་ཟེར་བ་འདྱི་ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའྱི་སབས་སུ་ཡང་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡང་
ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ངོས་ལེན་མ་བས་ནས་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་
རེད།ཤདེ་དངོས་བདེན་རེད།ཤསོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ནས་བསྱིགས་བཞག་པའྱི་ཐ་སྙད་གསར་

སྱིག་དེ་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤམྱི་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན།ཤདེ་སོ་སོའ་ི རྱིག་
གཞུང་དང་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཅྱིག་མཐུན་གྱི་མེད་པ།ཤབརོད་མྱི་བདེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤདེ་འདྲ་
ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་ཨུ་ཚུགས་བས་ཏེ་རྒྱུ་དཔལ་འབོར་མང་པོ་བཏང་།ཤཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་དཀའ་ཚེགས་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ད་
དུང་ཡང་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་དེའྱི་དགོས་པ་དང་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་རེད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་

ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐ་སྙད་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ལ་ངོས་ལེན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་དང་།ཤ
དེ་ལ་རམ་འདེགས་དང་མཉམ་འབེལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤ ག་སབས་ཤ༡༣ཤཔའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་པ་འདྲ།ཤསབས་དེ་དུས་ཀང་ཐ་སྙད་གསར་བཟོའ་ི དེབ་དེའྱི་

རྱིགས་གནད་ཡོད་མྱི་ས་གཅྱིག་ལ་ཕུལ་བའྱི་སབས་སུ་ངོས་ལེན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་རེ་ཚོར་རྒྱུ་

འདུགཤམཐོང་རྒྱུ་འདུགཤདེ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཏག་ཏག་ཧ་མྱི་གོཤདེ་འདྲ་དེ་འདྲ་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན།ཤང་ཚོ་གཅྱིག་
གྱུར་ལབ་རྒྱུ་དང་།ཤགཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་གཡང་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དོན་དངོས་པོའ་ི སང་

ལ་བབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤགང་ལྟར་ངས་དྲྱི་བ་རོག་རོག་དེ་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་ཞེས་པ་དེ་
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ཐ་སྙད་གསར་པའྱི་རྣམ་གཞག་དེ་རེད་དམ་མ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ས་བསྒྱུར་དང་དོན་བསྒྱུར་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་

སེམས་གཏྱིང་གྱི་བསམ་བོ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།ཤདེ་ནས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ལབ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ།ཤབོད་མྱི་རྱིགས་བརྒྱ་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མངོན་འདོད་དང་བསྟུན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད།ཤདེ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ཁ་སང་བོད་ཡྱིག་འདྱི་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱིས་གསུངས་སོང།ཤདེ་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་རེད།ཤབོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་
ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤའདྱིར་ང་ཚོ་ཤེས ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལོ་རེ་རེ་བཞྱིན་གསུང་

བསྡད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བེད་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།ཤཡང་ན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ལམ་སང་ལ་ཕར་ལྟ་

བའྱི་གནས་སབས་ལ་བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ།ཤཡང་ན་སོ་སོ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད།ཤརྣམ་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་འདྱི་ཡང་བསྐྱར་དུ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་གཅྱིག་ཡྱིན།ཤཞོར་ལ་ང་ཚོས་ནང་དུ་སད་ཆ་ཏོག་ཙམ་འདྲ་མྱི་འདྲ་བཤད་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་དེ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་

རེད།ཤབཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས།ཤམག་གྱི་མུག་གྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སོར་བ་རྒྱག་ནས་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་འགོ་གྱི་འདུགཤདེ་ཚོ་
ལ་ལྟོས་ནས་ངས་སྒྲུང་ཞྱིག་དྲན་སོང།ཤཆུང་དུས་ཨ་མས་ང་ལ་སྒྲུང་བཤད་ཀྱི་རེད།ཤསབས་ཅྱིག་ཁྲུང་ཁྲུང་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷོ་ལམ་ལ་

འཕུར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར།ཤདེ་ནས་ཁྲུང་ཁྲུང་གཅྱིག་གྱིས་སད་ཆེན་པོ་མ་རྒྱག་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད།ཤཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
བཤད་པ་རེད་ཟེར།ཤཡང་ཁྲུང་ཁྲུང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་དེ་བཞྱིན་སད་ཆེན་པོ་མ་རྒྱགཤསད་ཆེན་པོ་མ་རྒྱག་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ལབ་པ་རེད།ཤདེ་ནས་ནམ་ཞྱིག་ལ་ཚང་མས་དེ་ཇྱི་བཞྱིན་བཤད་ནས་སད་ཆེན་པོའ་ི ནམ་མཁའ་གང་སོང་བ་རེད་ཟེར།ཤདེ་ནས་
བ་འཛིན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས ་བ་ཚང་མ་མཐོང་ནས་བཟུང་བ་རེད་ཅེས་པའྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤསྒྲུང་དེ་དེའྱི་བར་ལ་དོན་དང་
འབེལ་བ་ཅན་ཞྱིག་དྲན་སོང་།

དེ་ནས་ང་ཚོ་འཚམས་འཚམས་ཕར་ལྟ་ཡོང་དུས།ཤགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ཡང་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་རོད་སའྱི་གར་སྟེགས་ཀྱི་

རྣམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས།ཤབོད་ཀྱི་ར་དོན་དངོས་གནས་ཤྱིག་གྱི་སང་ལ་བབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་སོ་
སོ་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག

ཡང་འཚམས་འཚམས་སྱི་འཐུས་གསར་རྱིང་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་དགག་བཞག་ཞྱིག་དང་ལམ་སྟོན་ཞྱིགཤསྱི་

འཐུས་རྱིང་པ་ཚོའྱི་རྐུབ་སྟེགས་ལ་རྟུག་དྲྱི་བོ་ཡྱི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་དང་།ཤསྱི་འཐུས་གསར་པ་ཚོས ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་སོངས་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤདེ་འདྲ་ལབ་རྒྱུ་མང་དྲག་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤུགས་རེན་བཟང་
ངན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤསར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མཇུག་

བསྡུ་རོགས་གནང།ཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས།ཤཨོ་ལགས་སོ།ཤད་དེ་ག་རང་ཡྱིན།ཤསད་ཆ་ཡང་ཕལ་ཆེར་རོགས་སོང་།ཤ
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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གོ་སབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང། དེ་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིབ་
ཕྲ་འདྱི་ལྟར་བཀོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་ཀང་ཆ་ཤས་མང་པོ་བཞེས་ནས་གསུངས་གནང་སོང། བས་ཙང་ངར་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས། ལས་བསྡོམས་ཕེབས་སྟངས་དེའྱི་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
དགོངས་པའྱི་དཔད་གཞྱིར་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་སོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཕག་ལས་གང་གནང་བ་དེ་མ་གཏོགས།

འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཟུར་འཛར་ལྔ་པའྱི་གསུམ་པ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དེབ་བསྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་
མཚན་ཐོ་ཡོད་པ་དེ་དག་དང། དེ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཉམ་འབེལ་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཚོགས་པ་དེ་དག་
གྱི་ལས་བསྡོམས་དེ་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མེད་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྙྱིང་བསྡུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་

མ་གཏོགས་སྡེ་ཚན་དེ་དག་གྱི་སོར་དེ་སྟོང་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་ཏེ་བསྡད་ཡོད་པ་སོང་ཙང། དེ་གཅྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་བསམ་
ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་གནང་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ལས་བསྡོམས་

རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་དུ་གང་གསལ་བ་དེ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ཏེ་ཕེབས་ཡོད་དུས། དེའྱི་ནང་དུ་
ར་ས་བོད་ཁྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཞེས་ཁབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་དེ་ལྟར་བཀོད་ཡོད་དུས། དེ་ས་ཡྱིན་ན་དེ་ཆགས་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ནས་ར་ས་བོད་ཁྱིམ་དེ་ཡང་བོད་ཁྱིམ་གཞན་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་ཞྱིག་བས་ཏེ། བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་

ཡྱིག་ཚང་ཞེས་པ་གཅྱིག དེའྱི་འོག་ལ་ར་ས་བོད་ཁྱིམ། ར་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ། ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ། སེལ་ཀོབ་
བོད་ཁྱིམ། ཞེས་དེ་ལྟར་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གསུང་མཁན་རང་དང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཀང། འདྱི་ང་ཚོ་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་གྱི་

མྱིན། འདྱི་ར་ས་བོད་ཁྱིམ་རང་རེད་འདུག ང་ཚོ་ར་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་མྱིན་ཞེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ནའང་གསུང་ཆོག་པ་ཞྱིག་

ཡོད་དུས། དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་དེ་ལ་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་ཅེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་འོག་ལ་བོད་ཁྱིམ་
ཡོངས་རོགས་དེ་ཡོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་སེང་ལོར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་མཐོ་སོབ་དེ་ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་

པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བོད་ཁྱིམ་གྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་ཡོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ར་ས་བོད་ཁྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་རེད། དེའྱི་འོག་ལ་མཐོ་སོབ་དེ་ཡོང་སྟངས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་སྱི་

ཁབ་ཡྱིག་ཚང་དེ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་འོག་ལ་མ་གྱིའྱི་སེང་ལོར་བོད་ཁྱིམ་གྱི་མཐོ་སོབ་དེ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེའྱི་ལས་བསྡོམས་
དེ་ཕུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཐུགས་སྐྱེད་དོན་དག་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང།

དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ། སབས་ ༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་མཐའ་མའྱི་སབས་སུ་ངས་

མ་གྱིའྱི་སེང་ལོར་མཐོ་སོབ་དེའྱི་མཚན་བང་གྱི་སོར་ལ་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེ་ནས་དེའྱི་སོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
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མཆོག་ནས་ཀང་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཀང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་གནང་ནས་མཚན་བང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་འགོ་ཞེས་དེ་
ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། བས་ཙང་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མེད་དུས། གཅྱིག་བས་ན་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཀྱི་རེད། རྒྱས་
པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་
བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གལ་སྱིད་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་ཞྱིག་གང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནང་བདེ་བོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་

གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཟའ་མཇུག་འཛིན་གྲྭའྱི་ཀློག་དེབ་དེའྱི་སོར་ལ་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་

ཞུ་རྒྱུ་མེད། རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་དེ་དང་འདྲ་བོ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ངས་ད་ལྟ་དྲན་བསྡད་པ་གཅྱིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཅྱིག་བས་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཕྱི་དྲགས་ཀྱི་མེད་འགོ གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཀློག་དེབ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ཚར་ཡོད་དུས།

ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་སོ་སོར་ཕག་བསྟར་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ཡང་
དགེ་རྒན་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བས་ན་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་སོས་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་སོང། དེ་མ་གཏོགས་
སོབ་ཚན་ཞྱིག་སྱིག་ནས་ང་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་ས་གནས་རང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་དགོངས་འཆར་རེད། ཆུ་ཚོད་
སུམ་བཅུ་སོ་གངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་འཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཅྱི་ཡང་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཁ་སད་བསབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བ་དེའང་བསབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚོད་སུམ་བཅུ་
སོ་གངས་ཤྱིག་རེད། བར་དག་དེ་ཚོ་ཡང་སྱིར་བཏང་བསབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ངས་ཁ་སད་དེ་དག་སྱིར་
བཏང་རང་ནས་བསབ་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དཔེ་འགའ་
ཞྱིག་བགངས་པ་རེད། དཔེ་ཞེས་སར་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཁ་སད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་

པས་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་བུ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་མཚོན་

པས་སུ་གཅྱིག་ལའང་བསབ་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་མཉམ་དུ་ཤེས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཤེས་རྒྱུ་དེ་གང་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་ན། ནང་ནས་ཕ་མས་བཀའ་མོལ་དེ་གནང། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་གནང། བཀའ་མོལ་དེ་ལྟར་གནང་ནས་
མཉམ་དུ་ཤེས ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལས་དེ་བསབ་རྒྱུ་ཞྱིག ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕ་མས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ ་དེ་

གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་མཉམ་དུ་མཉམ་དུ་ཤེས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཇ་འཐུང་ཀས། འགོ་ཀས། ཞེས་ཕ་མས་ཀང་ཕྲུ་གུ་དེར་ནང་ལ་

གསུང་བཞུགས་ན། ཕྲུ་གུ་དེའྱི་རྣ་བ་ལའང་དེ་འབར་ནས་ཤེས་འགོ་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོས་ཡྱིག་སད་
སང་ལ་བསབ་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁོང་ཚོ་ལ་འབྱི་ཀློག་བསབ་རྒྱུ་དེ་རེད། འབྱི་རྒྱུ་དེས་ཕན་
ཐོགས་ཇྱི་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཀློག་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཀློག་སྟངས་དེ་ཚད་ལྡན་

ཞྱིག་བསབ་ཐུབ་ན། བདུན་ཕྲག་སུམ་བཅུ་སོ་གངས་དེའྱི་ནང་ལ་བསབ་ཀང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག ་
བསབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཁ་སད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་དེང་སང་ཤེས་རྱིག་གྱིས་སྒྲུང་དེབ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་འདོན་གནང་གྱི་
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ཡོད་པ་རེད། ཀློག་རྒྱུ་དེ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤེས་སོང་ན། དེ་དག་ཀློག་རྒྱུར་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བཟོས་ནས། ཆུ་ཚོད་སུམ་བཅུ་

སོ་གངས་དེའྱི་ནང་ལ་དེབ་དེ་དག་ཀློགཤ དེབ་དེ་དག་ཀློག་གྱིན་ཀློག་གྱིན་ལ་དེའྱི་ནང་གྱི་བེད་འབེལ་ལ་སོགས་པ། ལ་དོན་གྱི་ཚིག་
ཕྲད་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡང་མཉམ་དུ་ངོ་སོད་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཟུར་དུ་བར་སོད་དང་ཁ་སད་བསབ་པ་དེ་ཚོ་

དང་། ཕ་གྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་རྦད་དེ་ཁ་ཁ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཉམ་དུ་ཤེས་
ཡོང་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་ཚོས་ཁོན་ནས་རང་ནང་

ལ་བོད་སད་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་ཁོན་ནས་རང་ཞེས་ལབ་ན་ཕ་མ་བསྐྱོན་མཁན་རྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། སད་ནམ་ཡང་
བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྲུ་གུར་ཆ་མཚོན་ན་ཕ་མ་དེས་བོད་སད་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་མས་རྒྱུན་དུ་དེ་གསུང་བཞུགས་པ་

ཡྱིན་ན། དེ་ཁོའ་ིརྣ་བར་འཇགས་ནས་ཤེས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཕ་མས་མ་བསྐྱོན་ན་དགེ་རྒན་ཚོས་དངོས་གནས་གཟའ་ཉྱི་
མར་སྐུ་ལས་མང་པོ་བསྐྱོན་གྱི་འདུག ང་ཕ་གྱིར་སེབས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཕ་མས་ནང་ལ་འཁུར་ཞྱིག་མ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། གཟའ་

ཉྱི་མའྱི་ནང་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཚོགས་བཞག་པ་དེས་གང་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། བས་ཙང་
དེར་ཕ་མ་ཚོས་འགན་འཁུར་ཏེ་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་བོད་སད་དེ་བསྐྱོན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་

ཞྱིག་དང། ཕ་གྱིར་གཟའ་སེན་པའྱི་འཛིན་གྲྭར་གཙོ་བོ་ཀློག་རྒྱུ་དེ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བསབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

འདྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་རེས ་ལ་སྒྲུང་དེབ ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་བཀླགས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ན། སད་ཡྱིག་ལ་འབྱི་ཀློག ་
གཉྱིས་དེ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བར་སོད་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་བསབ་པ་ཡྱིན་ན།

བསབ་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། གཞན་དམྱིགས་བསལ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་དེ་ ༢༢༨ རེད་འདུགཤདེའྱི་སོར་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དེར། གོང་དུ་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཁག་ནས་དྲྱིས་ལན་ཕུལ་རྒྱུ་བསྡད་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག་པས་དེ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས ། གོང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་

གཅྱིག་ནང་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་ནས་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་ག་ཚོད་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་དེ་དག་
གང་དང་གང་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་དེ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་
འབེལ་ཡོད་ནས་མར་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པར་བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས། ནང་མ་བས་ཏེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་

གནས་ཚུལ་དེ་སོད་རྒྱུར་འགན་པ་བས་འདུགཤ ཡྱིན་ནའང་འབོར་བསྡད་པ་དེར་དགེ་རྒན་རང་ལོའ་ིཆ་ནས་རྒས་ཡོལ་རང་ཡྱིན་པ་
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དེར་ ༢༧ འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་སོན་ལ་ས་བསྣུར་གྱི་རྒས་ཡོལ་ཞུས་པ་དེར་ ༥ བཅས་ཁོན་
དགེ་རྒན་ ༣༢ རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་སོང་ཆེད་བཏང་བའྱི་སབས་ནས་ཚུར་ལོག་ཡོང་དུས།

ལས་ཀ་དེ་དག་ཏག་ཏག་རག་དང་མྱི་རག་གྱི་སང་ལ་སོ་སོས་སོབ་སོང་བས་པ་དང་། འདྱིར་ཕག་ལས་ཡོད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་

འགབ་རོལ་ཞྱིག་ཁེལ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ་དང། མཉམ་དུ་སོན་ནས་དེ་ཚོར་དགོས་
མཁོ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་སྱིག་འཛུགས་ལ་སད་ཆ་ཞྱིག་དྲྱིས་ཏེ་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་ན་ཞེས་དགོངས་འཆར་
གནང་བ་དེ་ར་བའྱི་ཡག་པོ་འདུག་ལ་ང་ཚོས་དེ་རང་བས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱིས་ད་ལྟ་

དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ལ་དགོས་མཁོ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང། སོབ་སོང་ག་རེ་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཚོའྱི་ཐོ་དེ་གཞྱི་
རར་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གལ་ཆེ་ཆུང་བཞྱིན་བང་བསྱིག་ནས་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ཡང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཁོ་
ཚོ་ལའང་དེ་རྱིགས་དེ་གལ་ཆེ་ཆུང་གྱི་དགོས་མཁོ་དེ་ཡྱིན་ཞེས་ང་ཚོས་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་རེད། གཞྱི་རའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ནང་དུ་

ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་གནས་ཚད་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོ་དང་ཨང་རྱིས། དེ་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱི་

གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ཡོངས་རོགས་ལ་སྱི་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་ཞྱིག་ང་ཚོས ་ད་ལོ་གསར་གཏོད་ཞྱིག་རེད། དེ་འགོ་
བཙུགས་པ་རེད། གཞན་པ་ནང་ཁུལ་འགན་བསྡུར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་གནས་བབ་དེ་

གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་མེད་དེ་དག་ང་ཚོ་འབེལ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འདྲའྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་ཐག་བཅད་དེ་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་མཚམས་འདྱིར་སྙན་སེང་ཞྱིག་ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང་།

དེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པའྱི་སོར་ལ་བཀའ་གནང་པ་རེད།

བོད་མྱི་ཚོའྱི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོས་དངོས་གནས་དྲང་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་སྟངས་དེ་
དག་ཧ་ལས་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན ་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་ཁལ་གསོས ་ཀྱི་ཡོད ་པ་རེད། Indira
Gandhi བཞུགས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་ཕེབས་དུས། ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཡོད་

པའྱི་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོའྱི་ཁྱིམ ་ཚང་ཡར་རྒྱས་ཡག་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ངོས ་ནས་ Indira
Gandhi ནས་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་དང་། ཁོ་ཚོར་ཐོབ་ཐང་སོད་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་

པོ་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ། སབས་དེ་དུས་ Indira Gandhi ཡྱིས་བོད་པ་ཚོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཁེད་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། ཁོ་ཚོས་
སྐྱེས་པ་ཕོ་མོ་མེད་པས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ཚོས་ག་ཚོད་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་འདུག་གམ་ཞེས། དེ་དུས་
ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཏེ་དངོས་གནས་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་
གནས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་སྟངས་དང་སྱིར་བཏང་གྱི་འཇོན་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་གས་ཤེས་ཡོན་ཙམ་མ་རེད།

ཤེས ་ཡོན ་གྱི་ཐོག ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན ་ནའང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ་གྱིས ་ར་བའྱི་གསུངས་སོང་སྟེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་
DATA ཐོག་ནས་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ལེན་མཁན་ཆ་བཞག་ན་ ༢༣༤ བུད་
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མེད་རེད། བུའྱི་ནང་ལ་ ༡༧༢ བས་ཏེ། བརྒྱ་ཆ་ཆ་བགོས་བས་པ་ཡྱིན་ན་བུ་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༢། བུ་མོའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༥༨ རེད། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༦ ལོའ་ི དེ་ཉེ་ཆར་བགོས་འགེམ་ཞྱིག་བས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༤ བུ་དང། བརྒྱ་ཆ་ ༥༦ བུད་མེད་བཅས་ཨང་

ཀྱི་བས་ན་ ༢༥༥ དང་ ༣༢༢ རེད་འདུགཤདེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བགོས་ནའང་ཕོགས་གང་སར་བུད་མེད་ཚོ་ཡང་
རེར་སོན་འགོ་བ་དེ་ཚོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ནས་འགན་མཉམ་འཁུར་བ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་ང་རང་
ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་མོས་མཐུན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད། ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཞལ་ལག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཕོར་
པ་འཁྲུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ། ང་རང་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཁ་ལག་ཡག་པོ་བཟོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོར་པ་འཁྲུ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད།

ཡྱིན་ནའང་གཟའ་ཟླས་ནམ་རྒྱུན་དེ་འདྲ་བཀྲུ་ཡང་བཅུག་གྱི་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆེར་རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ན་ལམ་འགོ་དང་
བསོད་ནམས་ཤྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིགས་འདྲ་འདྲ་བ་དགོས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་མྱིན་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གུང་སེང་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

གཞན་པ་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་སོ་སོར་གནས་བབ་འདྲ་མྱིན་ཡོད་

པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་གང་ཐུབ་ཐུབ་བ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས ། ང་ཚོ་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་དང་ཆབས་གཅྱིག་

ཏུ་ཕོགས་བསྐྱོད་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་ཞུ་དོན་

ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། Mysore ལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སྡོད་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་ཞེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག་ལ་ཁ་སང་ང་
རང་ཕོགས་བསྐྱོད་དུ་འགོ་བའྱི་སབས་སུའང་ད་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་འདུག བས་ཙང་དེའྱི་སབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་
འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་གང་ལྟར་རེས་མར་ཕག་དངུལ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་

ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། Madras Chennai ནང་ལའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ Baroda
ནས་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ཆགས་གཅྱིག་ཏུ་ད་རེས་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་དེ་དྲ་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཕ་མ་ཚོ་ལ་ངས་འབོད་
སྐུལ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉེ་ཆར Mysore ལ་ལྟ་སོར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་ཐུག་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་
༢༦༩ ཡོད་ས་རེད། སོབ་མའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དེའྱི་ནང་ལ།

སབས་དེར་ཕྲུ་གུ་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་མ་གཏོགས་འབོར་མ་བྱུང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་

དེས་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོབ་སྱི་ཐུག་རྒྱུ་ལས་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཐུག་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་

ཡོད། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་ཚོར་ཞག་མ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལམ་སང་མཇལ་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚོད་རག་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས། ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་སོད་ནའང་མཇལ་ཁ་
རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཆགས་ཅྱིག་ཏུ་ཁོ་རང་གྱིས། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འདྱི་གར་སོབ་སྱི་ཚང་མས་ཟེར་གྱི་འདུག
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ཁེད་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་མྱི་འདུག སོབ་སོང་ལའང་ཏག་ཏག་དོ་སང་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་མྱིན་གྱི་གོན་ཆས་
དང་དེ་རྱིགས་ལ་དང་དོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས། དེ་འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར།

དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། རྒན་པའྱི་ནང་ལའང་ཐ་མག་ངན་རས་ལ་སོགས་པ་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་དང་། སོབ་གྲྭ་ལ་ཏག་ཏག་

མ་འགོ་མཁན་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་དེ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆའྱི་རྱིགས་བཟོ་བཅོས་འགའ་རྒྱག་ནས་གཏོང་བསྡད་པ་འགའ་

ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་ཅེས། ཁོང་གྱིས་དེ་འདྲའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ངས་གཞུག་ལ་ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་རེད། བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སོབ་སོང་དེ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། སོབ་ཡོན་སོད་མཁན་གྱི་ཕོགས་
ལ་གང་འདྲ་བས་ཏེ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་གོ་བསྡུར་རམ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་དགོས་
བསམ་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཕ་མ་ཚོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་

ཞྱིག་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུར་སོབ་ཡོན་སད། ཕྲུ་གུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཡོད་བསམ་

ནས་རྱི་ལ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་འཇོག་མ་གནང་རོགས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཟྱིགས་པར་ཕེབས་མ་གཏོགས། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་རྱིགས་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས། གང་ལྟར་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཕ་མ་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྲུ་གུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་བསྡད་
རྒྱུ་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག དེ་ཙམ་མ་རེད། ཕ་མས་ཀང་ཕྲུ་གུར་དངུལ་མང་པོ་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་གཙོ་དེས་གསུངས་སོང་།

དེ་གསུངས་པའྱི་ཞོར ་ལ་དངོས ་གནས་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤ ས་ཀྱིས ་ཤེས ་རྱིག ་བོད་ཁྱིམ ་གཉྱིས ་ནས་སོབ ་ཡོན་དེ་དུས་ཐོག ་ལ་

མཚམས་མཚམས་ལ་མ་འབོར་ན། ངའྱི་སག་སག་གྱི་སྣུམ་རྱིན་དེ་སེབས་མ་སོང་ཅེས། དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལབ་མཁན་ཀང་འདུག་
ཟེར། ངའྱི་སག་སག་གྱི་སྣུམ་རྱིན་དེ་ཡང་ད་ལྟ་འབོར་མ་སོང་། དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལབ་མཁན་ཀང་འདུག་ཟེར། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་གང་དུ་
སེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཕ་མས་དངུལ་མང་པོ་སོད་ཀྱི་འདུག མང་པོ་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོ་

ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་གོན་ཆུང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་
ཏོག ་ཙམ་ཏོག ་ཙམ་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་དགོས་མཁོ་ག་ཚོད་འདུག དེ་ཚོར་ཏོག་ཙམ་གཟྱིགས་

རོགས་གནང་ནས་འཁྱུག་ཙམ་འཁྱུག་ཙམ། ང་དེའྱི་འགམ་ལ་ཡྱིན་ཙང་། ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཏོག་ཙམ་
ཕེབས་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས། ངས་དེ་རྱིང་གྱི་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་རྱིགས་ལམ་སོབ་འཁྱིད་ཀྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དུས་ཚོད་དེ་བདུན་ཕྲག་

ཅྱིག་ལ་སོབ་ཐེངས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད། འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ས་རེད། ང་ཚོ་ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ད་དུང་ས་དགོང་གྱི་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་

ནམ་ཡྱིན་ལ་དེ་འདྲའྱི་དུས་ཚོད་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས། དེ་འདྲ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་བལྟས་ཡོང་དུས།
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལག་ལེན་ལ་འགོ་ཡྱི་མེད་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། དེ་ང་ཚོས་བརད་བཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་ལ། ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། དེ་ནང་ཁུལ་གྱི་ Internal Asessment རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ནང་ལོགས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་སོད་རྒྱུ་ང་ཚོས་
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བཀོད་འདོམས་དང་མ་བཟུང་ན་དེ་འདྲ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ི ནང་ལ་འབེལ་བ་དང་
ཉམས་ལེན་ཡོང་སྟངས་དེ་ཅུང་ཟད་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

རྱིགས་ལམ་སོབ་དེབ་ཚོགས་ཆུང་དེ་བསོ་གཞག་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་

ཚང་མས་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་གསུང་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ནང་ནས་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་གྱི་ཉམས་
མོང་ཡོད་པ་ཚོར་སྦྲག་ག་རྱིམ་བརྒྱུད་བས་ཏེ་ཚུར་ཕོགས་བསྡུས་བས་པ་ཞྱིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོག་ནས་བསོ་གཞག་བེད་ཀྱི་འདུག
མ་གཏོགས་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་འཐུས་མྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེ་རྱིགས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་

ཐུགས་སང་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དེ་ལྟ་བུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་
ཚོས་དེའྱི་སང་ལ་ངེས་པར་དུ་དོ་སང་གནང་ཆོག དེ་ནས་དེ་དང་ཆགས་ཅྱིག་ཏུ་ནང་པའྱི་ལྟ་སོད་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་
སུ་དང་སུ་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་

སོབ་དེབ་དེ་དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིན་མེད་ཀྱི་འགེམས་སེལ་བ་རྒྱུའྱི་སྒྲུང་ལ་སོགས་པ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་

བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་མངགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སོབ་གྲྭ་
ཚང་མའྱི་བེད་སྟངས་གཅྱིག་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་བལ་ཡུལ་ལ་འབོར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། དེ་ཚོ་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་
ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གནང་ནས་འབོར་བ་ཞྱིག་བས་ནས། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་རག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བལ་ཡུལ་དེ་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རེད་དམ་ཞེ་ན།

ཁབ་ཁོངས་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལོག་བཀར་དང་། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་

སྟངས་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་

ལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་རེ་རེ་ཡོད་པ་དང། དེའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རེ་རེ་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་
བཏང་ཕ་གྱིར་འཛིན་སྐྱོང་དེ་གངས་ཅན་བདེ་ར་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལྟ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་

དུས་དགེ་རྒན་བསོ་གཞག་དང་། དགེ་རྒན་གྱི་འཕོ་ལེན་གྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་དེ་གངས་ཅན་བདེ་རྩྭ་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དྲང་པོ་ཞུས་ན། དེའྱི་སང་ལ་མཚམས་རེ་མཚམས་རེ་དགེ་རྒན་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་རང་གྱི་དགེ་རྒན་འདྱི་དང་འདྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག སོབ་སྱི་འདྱི་འདྲ་བས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་
ཐབས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ལྟ་རོགས་བགྱིས་ཟེར་ནས་དེ་འདྲའྱི་ཞུ་མོས་འགའ་འབོར་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ང་ཚོར་
འབོར་བ་དང་གསལ་བསགས་ཞུས་ནས་འདྱི་ནས་ཕར་མཐུན་སོར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་མྱིན་ས་གནས་རང་ནས་

གལ་ཏེ་གསལ་བསགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བེད་ཀྱི་མེད་ན། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་གསལ་བསགས་བ་དགོས་པ་རེད་
ཅེས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སབས་ལ། ལོ་གཅྱིག ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་།

སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་གྱི་ Kathmandu ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་པོ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཐེངས་མ་དང་པོར་འགོ་དུས་ས་ཡོམ་གྱིས་
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རེན་པས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་དང་སོབ་གྲྭ་ཚུགས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནས་རེས་མ་དེར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ། ར་བའྱི་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་དངུལ་རོགས་རམ་བསྡུ་རུབ་ཞུས་པ་དང་། སོབ་

གྲྭ་སོ་སོ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཉམ་དུ་བས་པ་དང་། དེ་འདྲའྱི་བསྡུ་རུབ་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
༣ པའྱི་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན ། སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ས་ཐག་ཐག་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་འདུག དངོས་གནས་སོབ་སྱི་སོ་
སོས་འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཁུར་ནས་སོབ་གྲྭ་དཔེར་ན་སོང་བཙན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་ཁང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མེད་
པའྱི་ཆ་ནས་གཡས་གཡོན་ལ་འགོ་ནུས་ཚད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་དེ།

དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡར་སངས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་

ཏོག་ཙམ་ལོག་ལོག་སུད་སུད་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་སོན་ནས་ང་ཚོ་ཡོང་གྱི་

ཡྱིན་དཱ་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ལབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་འཕྲད་མཚམས་རེར་བེད ་རྒྱུ་བེད་ཀྱི་
ཡོད་དེ། མ་འོངས་པར་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཛིན་ཚོ་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་ཟེར་བ་དེ་གོང་དུ་ཆེད་མངགས་གཅྱིག་གསུངས་སོང།

དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྒན་ལགས་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་དང་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཞྱིག་འདུག་བལྟ་ཙམ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་ Gopalpur གྱི་སོ་བརྒྱབ་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་དང་དེ་དངོས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁེན་པ་དེ་དང་ལས་བསྡོམས་

ནང་ལ་ཡོད་པ་གཉྱིས་པོ་དེ་འདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་རེས་སུ་བརད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་སེ་
ལེན་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཚོའྱི་གས་ལ་རག་ཏུ་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་ཏན་ཏན་གཏོང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག་པས་དེར་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཐ་སྙད་གསར་སྱིག་སོར་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང། ད་ལྟ་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་གྱི་

ཨང་རྱིས་ཀྱི་ཞོར་དེབ་ལག་དེབ་དེ་སྱིར་བཏང་ཨང་རྱིས ་ཀྱི་སོབ་དེབ་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཨང་རྱིས ་སོབ་དེབ་མང་པོ་ཡོད་

སྟབས། འཛིན་གྲྭ་མང་པོའ་ིསོབ་དེབ་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་ཚོ་དཔེ་དང་སར་ནས་དཔེར་ན། དཔེར་ན། Triangle ཁོ་
རང་སར་ཏེ་ཨྱིན་བོད་ཤན་སར་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ལག་དེབ་ཅྱིག་ཕོགས་གང་སར་ཁེར་ནས་མྱུར་དུ་ཀློག་ཆོག་ཆོག་ཞྱིག་དང་།
གང་ལ་ཞེ་ན་ཨང་རྱིས་ནང་ལ་ཐ་སྙད་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་དུས། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་རག་ཏུ་དྲན་ཤེས་སྐྱེས་ཆེད་
དུ་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་ཚུལ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ཨང་རྱིས་དང་ཚན་རྱིག་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་བཤད་
སབས་ཕ་མ་དང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ངོས་ནས་ཀང་འདྱིའ་ྱི ཐད་སོབ་གཉེར་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

དཔེར་ན། ང་རང་ལ་མཚོན་ན་དེའྱི་ནང་ནས་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་པ་མྱི་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་འདུག་ཟེར་དུས། ཕ་མ་ལ་མཚོན་ན་ཕྲུ་
གུ་དེར་གཅྱིག་སོབ་དགོས་ཚེ་དང་ཐོག་ནས་སོ་སོས་ཐ་སྙད་དེ་མྱི་ཤེས་ན། ཕྲུ་གུར་སོབ་རྒྱུ་ནྱི་སོས་བལ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དང་། དེ་ངེས་
པར་དུ་ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བར་ཆད་

དང་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་དེབ་གངས་བརྒྱད་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།
བཏོན་ཟྱིན་པ་དེ་ཚོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ད་
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ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་གནང་རྒྱུའྱི་བར་ལ་ཁད་པར་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དེ་

ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། དེ་ངོས་ལེན་མེད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་ད་ལྟ་འདྱི་མཉམ་ཞུགས་བེད་སབས་ཚང་མ་
དེའྱི་ཐོག་ཏུ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིདཔེར་ན་ཟློས་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཟློས་གར་རྱིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་སོར་དེ་དག་འབུལ་དགོས་པ་
རེད། དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲའང་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་རེས་སུ་མྱི་ཆ་མེད་ཅེས་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ལ་སོགས་པ་
དེ་འདྲའྱི་མཉམ་ཞུགས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་

མྱིན། དེ་ནས་ར་བའྱི་བར་ཆད་ཀྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་མང་མང་ཞྱིག་ལོ་རེར་དེབ་གཉྱིས་ཙམ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བཏོན་ཐུབ་རྒྱུ་
དང་། ད་ལྟ་དེབ་གཅྱིག་ལས་བཏོན་གྱི་མེད་སྟབས་རེས་སུ་གཉྱིས་ཙམ་གདོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པའྱི་སོར ་ལ་

བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། བར་ལམ་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བེད་དམྱིགས་བསལ་ཆེད་ལས་གཉྱིས་ས་མྱིག་གནང་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་འབད་བརོན་འདྲ་བས། དེའྱི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་བོད་ནང་ནས་ཐ་སྙད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ང་

ཚོས་མར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་དེའྱི་ནང་དུ་འཇུག་ནས་གཅྱིག་འགྱུར་ཡོང་སད་ཐོག་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐ་སྙད་སོར་ལ་
རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་བྱུང་།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་གནང་བ་དེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་

སེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་གསུངས་རྒྱུ་དེ་དགོངས་འཆར་ཡག་པོ་འདུག ད་ལོའ་ི སྙན་ཐོའ་ི ནང་བཀོད་ཐབས་བལ། དེ་དང་

ཆབས་གཅྱིག་ལ་སེང་ལོར་ Bangalore མཐོ་སོབ་ཀྱི་མཚན་བང་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། ཏཱ་
ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་རྱིམ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་སོན་མའྱི་གོས ་ཚོགས་སབས་སུ་བརོད་བདེ་པོ་ཡང་མྱི་འདུག་ལ་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག ་

བཏང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག སབས་དེར་ངས་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ངས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སབས་
སུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་བདེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་སབས་སུ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཞུ་དུས་དེར་མོས་མཐུན་གནང་མ་སོང་། གང་ལ་ཞེ་ན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་
རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཟེར་བ་དེ་གཙོ་བོ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡར་ཡྱིག་ཆ་འཇོག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན། བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ཏེ་ཆ་ཚང་བས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་གསུངས་སོང། དེ་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ང་ཚོས་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཚོད་གང་ཡང་ཐེབས་མ་སོང། ར་བའྱི་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་
ནང་ལ་གེང་སོང་གཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཟུང་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཟེར་བ་དེ་ཐད་

ཀར་ལབ་རྒྱུ་དེ་ཡང་བདེ་པོ་ཞྱིག་དང་། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་དུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རེད་བསམ་ནས་དེང་སང་ལབ་ཀྱི་ཡོད།
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་སོར་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ག་ལེར་ག་ལེར་བང་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སོར་ལ་ཕ་མའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུར་ཁ་སད་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲ་བསབ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་ཕ་

མས་འགན་འཁུར་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་
ད་བར་ཨ་རྱིར་དེ་འདྲའྱི་སྐྱ་ཟད་སོ་གཏུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཐུག་པ་དེ་དངོས་གནས་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནན་ཏན་གྱི་བཅུན་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་མྱི་ཡོང་བར། བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་སད་ཁོ་རང་རྒྱག་དགོས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏག་
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ཏག་མྱི་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་རེན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག གཞན་ཡང་འདྱི་ལབ་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུར་འབད་བརོན་བས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་འགའ་ཞྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། མང་ཆེ་བའྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་
ཞྱིག་དང་། དེ་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་ཁག་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཕ་མའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་
ཏན་འགན་འཁུར་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་

སྟབས་མཉམ་དུ་མོས་མཐུན་ཞུས་པ་དང་ཆགས་གཅྱིག་ལ། ངས་ལབ་པ་ལྟར་སྱི་འཐུས་ག་ཚོད་ཀྱི་བཀའ་གནང་བ་དེ་ངས་དྲན་
གྱི་མྱི་འདུག་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་ ༢༢༨ གནང་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཐུགས་འཚབ་

ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་དངོས་གནས་མང་པོ་བྱུང་སོང་། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དོ་སང་བེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་

པོ་འདུག་བསམ་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བཀའ་སོབ་དེ་ཚོའྱི་གས་དངོས་
གནས་དྲང་གནས་གོས་ཚོགས་བར་དུ་མ་སྒུག་པར། གནད་དོན་ཛ་དྲག་རྱིགས་མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་ན། ཐད་ཀར་གསུང་རོགས་གནང་མ་ཟད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཀང་གནང་རོགས་གནང་། དེ་མྱིན་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོས་དངོས་གནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

འདྱི་ཡན་ཆོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་

རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་། དྲྱི་བ། གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཚང་མ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་
ཡྱིན།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་བསྐྱར་བཅོས་བེད་ཆོག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་

ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ཀ་པ། གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་རང་སྙན་སོན་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རེད།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་

༢༣ ཀ་པ། སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ལས་བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ ནང་གསེས་བཞྱི་པ།

བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད། འགོ་བརོད། དམྱིགས་བསལ་བསོ་གཞག རང་འཇགས། དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འབེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི འཆར་འབུལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བེད་ས་མྱིག་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་

བེད་མྱི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཐོག་བཀའ་ཤག་སབས་སོ་སོའ་ི ལས་ཡུན་རྱིང་ལས་བེད་འདེམ ས་ལྷན་
དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐད་བསོ་ཆོག་རྒྱུ། ལས་བེད་དེ་རྱིགས་བཀའ་ཤག་སབས་སོ་སོའ་ི ལས་ཡུན་འཁྱུར་རེས་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུད་
ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས། དེ་དག་གྱི་ལས་འགན་དང་། གནས་རྱིམ། ཕོགས་ཐོབ། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
101

གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ད་གྱིན་ང་ཚོས་ཁྱིམས་འཆར་དེ་

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་དང་བསམ་འཆར་ལྷུག་པོ་གནང་བ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་དང་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་སྙན་གསང་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས་ནས། ལྷག་པར་དུ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་འཆར་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཟོ་བཅོས་ནང་ལ་ཚིག་ཁུར་

དགོས་རྒྱུ་དེ་ཁུར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡོང་བར་ངས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།

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

བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་བཟོ་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་
༢༣ ཀ་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཚང་མས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

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

བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་གནངས་ཞོགས་
པ་བགོ་གེང་མང་པོ་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ཕལ་ཆེར་བགོ་གེང་གནང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་
པོ་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་གཉྱིས་དེ་གཅྱིག་བདམས་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་བསྐྱར་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ཕག་
གཅྱིག་བརང་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱིས་ཕག་ཅྱིག་བརང་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་གཏན་

འབེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་ཅྱིག་བརང་རོགས་གནང། ལགས་འོང་།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དགག་པ་ཡོད་མེད་གཟྱིགས། དེ་ནས་དགག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་མོས་རང་རེད་ལགས།
དེ་མ་གཟྱིགས་སོན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གཟྱིགས་ན་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ།

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

དང་པོ་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་གཉྱིས་ལས་གཅྱིག་འདེམས་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགག་པ་ཡོད་ན་

དགག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་
གནང་། གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་བས། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང། དེ་
ཡྱིན་དུས་མང་མོས ་ཀྱིས ་བཟོ་བཅོས ་ཚིག ་བརོད ་འདྱིར ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཐོན་པ་ཡྱིན། འདྱི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཏན་

འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་ཡོད་མེད་དང་པོ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། འདྱིར་ངོ་ཡོད་

སུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་ ༤༡ འདུག སྱི་འཐུས་ ༢༧ གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།
དགག་བ་ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་གསུང་དགོས་འདུག་གམ། ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གསལ་པོ་མ་བས་ན་བསམ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ཡང་གོ་སབས་གནང་དུས། གོ་སབས་

བངས་ནས་དེ་ས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་མང་པོ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་ལྟ་ཡོང་དུས། དངོས་
གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཆེད་ལས་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལས་བེད་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་ན། དེ་ས་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་བོད་ཡྱིག་མ་ཤེས་མཁན་ཚོ་ཆེད་ལས་ཀྱིས་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ལས་བེད་འཛུལ་ཞུགས་

བེད་པའྱི་སབས་སུ་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མེད་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་དེ་དང་ལམ་སྟོན་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།
དེ་ཚོ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཆེད་ལས་པ་དང་ལས་བེད་སུ་ཞྱིག་འཛུལ་ཞུགས་བེད་ཀང་འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཅྱིག་

ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་སབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སབས་སུ་ཡང་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་
དེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དེ་མེད་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་མང་པོ་འཛུལ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་ས་རེད།

དངོས་གནས་ཀྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལས་བེད་མང་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆ་རེན་འདྱི་ཚོ་མེད་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་གང་མང་མང་
ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དེ་ས་གསལ་བཤད་ཞུས་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང ་
མཆོག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ི ཐོག་ལ་སྙྱིང་རེ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སྙྱིང་དེ་གཞྱི་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་དེ་ལ་བརེན་ནས་སོ་སོ་ཁྱིམས་བཟོ་

ལྷན་ཁང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་གཏན་འབེབས་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
གོ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། གསལ་བཤད་གནང་སབས་ང་ལ་གོགས་པོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡོད། དེ་གསུངས་དུས་ང་
རང་ལ་ཚོར་བ་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ང་སྱི་འཐུས་རྱིང་པ་ཅྱིག་གྱིས་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བོད་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཅྱིག་དང་
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ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ།
སོ་སོ་རང་གྱི་ཐག་གཅོད་བས་ཏེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་གོགས་པོ་དང་ངོ་ཤེས་ག་ཚོད་འདུག་

བསམ་ནས་ཞུས་པ་མྱིན། སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་གོགས་པོ་དང་ངོ་ཤེས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དེ་ངའྱི་ལས་འགན་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་

ཁོང་གྱི་གོགས་པོ་ཚོ་ཤོག་ལབ་ན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་སོང་། གོགས་པོ་ཡྱིན་ན་ཉན་དགོས་པ་རེད། ཡོང་དགོས་པ་རེད།
བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སབས་ལ་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། སུ་གང་ཟག་བལྟས་ནས་དེ་འདྲ་གསུང་སོང་སུ་ཡྱིན་ན་གང་ཤེས། སོ་སོ་
དང་པོ་སྱི་འཐུས་དང་པོ་ལངས་པའྱི་སབས་སུ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེའྱི་སབས་སུ་རང་དོན་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པའྱི་འཇྱིགས་

ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན་སུ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོ་སོ་འགན་ཁུར་

ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན ། ང་རང་གྱིས་གང་ཞུས་པ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་མེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་གསལ་བཤད་
གནང་ཡོད་དུས་ས་མྱིག་ལྟ་རྒྱུ་མེད། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཅྱིག་གསུངས་སོང་སྙན་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དོན་ངོ་མ་འགོག་དགོས་འདུག་
བསམ་སོང་། དམྱིགས་བསལ་དགོས་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་རེད། རང་བཞྱིན་གྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གསོལ་ཕོགས་གནང་

ཐུབ་ཀྱི་མེད་མོད། དེ་དུས་ས་མྱིག་འགོག་གྱི་འདུག་སྙམ་པ་སོ་སོས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་དང་
དེ་ཡྱིན་ཞེས་སོ་སོ་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ཐུབ་ས་མ་རེད།

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

གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ ༣༡ འདྱི་ངོ་ཡོད་
སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས ་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། ཀ་པ། གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་
བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གནང་མཁན། 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 གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་
༢༥ པ། ཀ་པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།ཤལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།

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

ཤག་ཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐོབ་

ཐང་ཡོད། དེ་མྱིན་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་
དང་ག་མེད་གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་

པ་དང་། དེའྱི་རེས་ལས་བེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་གང་རུང་དུ་བསོ་གཞག་

གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བེད་པའྱི་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་
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དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་བགེས་ཤག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་
དོད་གཏན་འབེབས་བཞྱིན་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དང་། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐེངས་

གཅྱིག་རྱིང་གནས་རྱིམ་དེར་ད་ལྟའྱི་ལས་འཁུར་འཁྱུར་སབས་བགེས་ཕོག ས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུ་ཡྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་དངུལ་སོར་བགེས་

ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཀང་། མ་མཐའྱི་ཚད་གཞྱི་གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ནང་གསལ་
ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགོས། དེའྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས་བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕྱིར་
འབུལ་ཞུ་དགོས། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

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

གཞུང་འབེལ ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས ་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཐོག་བཟོ་བཅོས་གོས ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

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

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

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

བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་། གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་
གཉྱིས ་པའྱི་ཐོག ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིར་བཟོ་བཅོས ་ཚིག ་བརོད་དེ་དང་

བསྡུར་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་རང་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྐྱར་དུ་བཟོ་བཅོས་
ཚིག་བརོད་དེ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ཀ་པ། བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་

འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་རག་པར་ཆུ་ཚོད་བདུན་པའྱི་བར་དུ་བསྡད་བཞག་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཡྱིག་ཆའྱི་ཨང་དང་། དེ་གསུང་གྱིན་གསུང་གྱིན། མར་གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱིན་བེད་ཀྱིན་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
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འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་བཀླགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཡང་
མྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་བཀླགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཚབ་བས་ཏེ་མར་བཀླགས་བཞག་ན་འགྱིག་
གྱི་འདུག་གཱ དེ་མ་གཏོགས་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་བཀླགས་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང།

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

ར་བའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལྟར་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མོས་མཐུན་གནང་ན་དེ་ལྟར་ཞུ་
ཆོག་གྱི་རེད། དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ཀ་
པའྱི་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེར་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོས་གཅྱིག་བཀླག་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ལྷག་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤབསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།ཤལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། བགེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བགེས་ཤག་ཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་

ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེ་མྱིན་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་པར་ཁང་དོད་
དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་ག་མེད་གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་
བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན༌ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། དེའྱི་རེས་

སུ་ལས་བེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོར་བསོ་གཞག་གམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བེད་པའྱི་

བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་བགེས་ཤག་མ་ཐོབ་ཁར་ཁང་དོད་གཏན་འབེབས་བཞྱིན་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དང་།
གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་གནས་རྱིམ་དེར་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་

སབས་བགེས་ཕོགས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུའྱི་བསྒྱུར་དངུལ་འབོར་བགེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་ཆོག་ཀང་། མང་མཐའྱི་ཚད་གཞྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལས་
མ་བརྒལ་བ་བ་དགོས། དེ་རྱིགས་ལ་བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་རྱིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།

བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་
པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པར་
སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པའྱི་ཀ་པ། གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའ་ྱི

སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ཕོགས་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐོན་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་།
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ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན/ བགེས་ཡོལ་སྱི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་བགེས་ཤག་

ཐོབ་རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་

ཡོད། དེ་མྱིན་བགེས་ཤག་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཐོབ་རྒྱུ། འོན་ཀང་གཞྱིས་ཁང་དང་
ག་མེད་གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའྱི་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན༌སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པའྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་

དང་། དེའྱི་རེས་ལས་བེད་པ་ཡྱིན་མུས་ཤྱིག་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་བསོ་གཞག་གམ་འདེམས་ཐོན་
བྱུང་རྱིགས་ནས་ལས་བེད་པའྱི་བགེས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་
བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་བགེས་ཤ ག་མ་ཐོབ་ཁར་ཁང་དོད་གཏན་
འབེབས་བཞྱིན་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ་དང་། གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་

གནས་རྱིམ་དེར་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་སབས་བགེས་ཕོག ས་ཇྱི་ཐོབ་ལོ་བཅུའྱི་བསྒྱུར་དངུལ་འབོར་བགེས་ཤག་དོད་དུ་ཞུ་སོད་

ཆོག་ཀང་། མང་མཐའྱི་ཚད་གཞྱི་གོང་གསལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
དོན་ཚན་ ༡༢ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགོས། འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དེའྱི་རེས་བགེས་ཤག་གྱི་ཐོབ་

ཐང་མེད་པ་དང་། ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་རྱིས་འབུལ་ཞུ་དགོས། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པར་
སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བ་
རྒྱུར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་དེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བརྒྱད་པ། མུ་

མཐུད་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་གཤེར་ལས་དོན། ཀ་པ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་
༢༠༡༦ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ པའྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཕུལ་
ཡོད་པ་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གུས་ཕག་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་གཅྱིག བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

༄༅།ཤ།བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤཟླ་ཤ༤ཤཚེས་ཤ༡ཤནས་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡
བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་
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ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན།

སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ།

དང་པོ།ཤ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དང་།ཤགལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནྱི་བོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་ལས་ཚང་

མའྱི་སེམས་བཅངས་ཐོག་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤདེ ་
ཡང་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མཐོ་

གས་ཕུལ་ནས་གང་ལེགས་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། རང་ཕོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐུ་ཕྱྭ་
དང་འབེལ་བའྱི་དགོས་མཁོ་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་རེ་འདུན་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་འདོམས་ཐོག་ཞུ་སོ་ཅྱི་མཆྱིས་ལ་དམྱིགས་
བསལ་འགན་འཁུར་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ལྷོད་མེད་ཞུ་མུས།

༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་ཏེ་དུས་ནས་དུས་སུ་

བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་།ཤགནད་དོན་ཆུང་རྱིགས་ཁག་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
མྱི་དགོས་པར་རང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་དྲུག་དང་།ཤརྒྱ་གར་ནང་

ས་གནས་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་བརྒྱད་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་སབས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་དང་།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་ཕོགས་
ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་ཞུ་སོའ་ི ག་སྱིག ་གང་ལེགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག ་རང་ཕོག ས་ནས་སར་ལམ་ལྟར་མྱི་འགོ་སོན་བསྐྱོད་དང་།ཤདེ་

བཞྱིན ་ཆྱིབ ས་ཞབས་སུ་ལྷན་བཅར་ཞུ་སོ་སོགས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།ཤརྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་
སབས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་།ཤཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡུལ་ས་གནས་མངའ་གཞུང་གསང་ལས་ཚན་པ་བཅས་པར་སོན་ཚུད་
ནས་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤདེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མང་ཆེ་བར་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་གཉྱིས་ཀའམ།ཤཡང་ན་

དྲུང་ཆེའམ།ཤབཀའ་བོན་གང་རུང་ངོ་ བཅར་གྱི་ཕེབས་སྱིག ་ཞུ་སོའ་ི སོར ་བཀོད་འདོམས་སྟངས་འཛིན་ཞུ་སོ་ཁག་སར་བཞྱིན ་
ཚགས་ཚུད་ཞུས་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སབས་ཀང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་

བརྒྱུད་སར་ལྷག་འབེལ་ལམ་ཞུ་སོ་ཁག་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤརྣམ་ཀུན་ལྟར་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་སྲུང་བ་དང་།ཤཕེབས་འཁོར་ཁ་

ལོ་བ་བཅས་ཀྱི་ལུས་པོར་ཟླ་དྲུག་རེའྱི་མཚམས་སན་པས་བརག་དཔད་བེད་བཞྱིན་པ་དང་།ཤརྒྱུན་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་
ཉེན་སྲུང་ཞུ་ཕོགས་ཐད་སྐུ་སྲུང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ལམ་སྟོན་བཀོད་མངགས་དང་།ཤདེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་
གང་ཅྱིའྱི་ལམ་སྟོན་སར་བཞྱིན་ཞུས་ཡོད།

བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་དང་།ཤཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས།ཤརྒྱ་རྱིགས་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་དད་ལྡན་མྱི་མང་

མཇལ་མང་དང་སེར་མཇལ།ཤདེ་བཞྱིན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གསུང་ཆོས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་ལ་རྒྱ་གར་སྐུ་
སྲུང་བ་མཉམ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་ལུས་བཤེར་བ་སོས་མཚོན་གང་ཅྱིར་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
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གཙུག་ལག་ཁང་ཉེ་འཁོར་ཉེན་སྲུང་སར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་བོད་རྱིགས་དྭང་ཟུར་ཕོ་མོ་གངས་ཤ༡༥ཤཡྱིས་མུ་

མཐུད་ལས་འཁུར་སར་བཞྱིན་ཞུ་མུས།ཤསྐུ་ཕྱྭའྱི་སོར་རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཛ་དྲག་སབས་སྲུང་
འདོམས་ཞུ་ཕོགས་སོང་བརར་དང་།ཤམཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཕོ་བང་གཡས་གཡོན་ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་སར་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ས་གནས་སོར་སྲུང་བའྱི་དཔོན་རྱིགས་དང་།ཤབཀའ་ཤགཤདགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་

ཚང་།ཤའཕྲོད་བཞེས་འགན་འཁུར་བ་བཅས་འབེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་ཇྱི་དགོས་བཀའ་བསྡུར་ལམ་སྟོན་ཞུ་སོ་
ཁག་སབས་མཚམས་སོ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་པ་ལྟར།ཤབཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།ཤསྱི་འཐུས་སེར་གྱི་ཐུགས་
སང་གཞེན་བསྐུལ།ཤཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་གྱི་སྱི་སན་གོས་ཆོད་ཁགཤསེར་པ་ཁག་གྱི་དགོངས་འཆར་བཅས་ལ་དོ་སང་གྱིས་དམྱིགས་

བསལ་ཞུ་སོ་ཅྱི་མཆྱིས་ཉྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར།ཤའདྱི་གའྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་མཐུན་རེན་དང་རང་རང་གྱི་སོ་
གསུམ་ནུས་པས་གང་ལྕོགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།
གཉྱིས་པ།ཤའཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན།
༡།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་དང་།ཤཁབ་ཁོངས་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་།ཤཚིག་ཐོ་སྡེ་ཚན།ཤདཔད་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན།ཤ
བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ ་བའྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོའ་ི ཐོག་ལམ་སྟོན་བ་དགོས་ཅྱི་
མཆྱིས་སབས་མཚམས་སོ་སོར་དམ་དོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།

༢།

༣།

སྱི་ནོར ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན ་པོ་མཆོག ་གྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དང་།ཤམང་གཙོའྱི་དུས་དྲན་སོགས་གཞུང་

འབེལ ་མཛད་སོ་ནམ་ཡྱིན་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས ་པར་མཛད་རྱིམ་བཟོ་རྒྱུ་དང་།ཤ
ཞབས་སྟེགས་སྱིག་རྒྱུས་མཚོན་མཛད་སོ་ཁག་སར་བཞྱིན་གོ་སྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁེར་ (IC) ཞུ་མྱི་མྱི་སྐྱ་ཕོ་མོ་གངས་ཤ༢༧༢༣ཤདང་།ཤགྲྭ་བཙུན་གངས་ཤ༣༤༠ཤ
ཁོན ་བསྡོམ ས་གངས་ཤ༣༠༦༣ཤབྱུང་བར་ཞྱིབ ་འཇུག་མཆན་བཀོད ་བས་པ་དང་།ཤནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ ་ (Travel
Document) ཞུ་མྱི་གངས་ཤ༢༢ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀོད་ཞུས་ཡོད།

དབུས་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་དང་།ཤཚིག་ཐོ།ཤདཔད་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན།
༡།

རྣམ་ཀུན་ལྟར་སེ་ལེན ་ཁང་ནས་སེ་ལེན ་ཐོ་འགོད ་དང་།ཤརོག ས་ཕན་ཐོག ་ཚིག ་ཐོ་སྡེ་ཚན་ནས་བོད ་ནས་གསར་དུ་
ཕེབ ས་མཁན་བོད་རྱིག ས་རྣམས་ཐོ་འགོད་དང་འབེལ ་བའྱི་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་རེ་དང་།ཤགནས་ཚུལ་
མཁོ་སོད ་བ་རྒྱུ་ཡོད ་རྱིག ས་ཀྱི་ཚིག ་ཐོ་འགོད ་ལེན ་ཞུ་བཞྱིན ་ཡོད །ཤཡང་གནད་ཡོད ་མྱི་ས་དང་དོག ས་ཅན་མྱི་སའྱི་

རྱིགས་ལ་འདྲྱི་ཞྱིབ་གཟབ་ནན་དང་།ཤབསྐྱར་རད་དགོས་རྱིགས་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་འདྲོངས་ཀྱིས་འབེལ་ཡོད་གོང་
༢།

རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནང་གཉེན་འཕྲད་ལ་ཕེབས་མཁན་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་གངས་ཤ༢༨༢ཤབྱུང་འདུག
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༣།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་གངས་ཤ༡༢༨༢ཤབྱུང་ཁོངས་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་

དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་ SEP ཡོད་པ་གངས་ཤ༩༨ཤདང་།ཤགནས་མཇལ་རེས་ཕྱིར་བོད་
དུ་ལོག་ཕེབས་མཁན་གངས་ཤ༡༡༩༤ཤབྱུང་འདུག

བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།
༡།

སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཇལ་བཅར་ཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མྱིན་ནས་ཕེབས་པའྱི་
ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་དང་།ཤབོད་རྱིགས།ཤརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ནས་ཕེབས་པའྱི་མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་

འཁོལ་ཐོན་མཚམས་མཇལ་མང་སབས་བདེ་སྲུང་ལས་བེད་མཉམ་བཅར་གྱིས་ཐོ་བཤེར་ཞུ་སོ་ཁག་འཐུས་ཚང་ཞུ་
མུས་སུ་ཡོད།
༢།

ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤཟླ་ཤ༥ཤཚེས་ཤ༡༡ཤནས་ཤ༡༣ཤབར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་ཁག་ལ་བཀའ་ཆོས་གནང་སབས་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་གངས་ཤ༢༨༩༠ཤལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཐོ་

འགོད་ཀྱིས་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁེར་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༧ཤནས་ཤ༡༠ཤབར་བཞུགས་སར་
ཐེག་ཆེན་ཆོས ་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་དད་ལྡན་ཆོས ་ཞུ་བ་གཙོ་འགྱུར་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མྱི་མང་
ཡོངས་ལ་བཀའ་ཆོས་གནང་སབས་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་གངས་ཤ༥༣༥༩ཤལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཐོ་འགོད་ཀྱིས་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་
༣།

འཁེར་ཕུལ་ཡོད།

འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་བཞུགས་སར་དྷ་སར་ལོ་ལྟར་གསུང་ཆོས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཡོད་སྟབས་གསུང་ཆོས་ཐེངས་རེར་
ཆོས ་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁེར་གཅྱིག ་རེ་བཟོ་དགོས ་པའྱི་མང་ཚོག ས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་རྱིང་བེད་
སོད་ཡོད་པའྱི་ཆོས ་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁེར ་རེ་འབུལ་རྒྱུ་གསར་གཏོད་བས་ཡོད་པ་དང་།ཤལོ་འདྱིའྱི་ནང་སེར ་སྐྱ་ཕོ་མོ་
གངས་ཤ༡༥༨༣ཤལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁེར་བཟོས་ཡོད།

༤།

བཞུགས་སར་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སོར་དང་གཉེན་འཕྲད་སོགས་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུའྱི་ལམ་

༦།

སྐྱབས་བཅོལ ་ལག་དེབ་ཤ(RC) གསར་བཟོ་དང་དུས་འགངས་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་གསར་སྐྱེས ་ཕྲུ་གུ་

ཡྱིག་ཞུ་མྱི་བོད་མྱི་གངས་ཤ༤༨༧ཤབྱུང་བར་རྒྱབ་གཉེར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

གངས་ཤ༡༠༤ཤདང།ཤབོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་

འཁེར་ཤ(SEP) ཡོད་མཁན་གངས་ཤ༡༡༠ཤབཅས་ཁོན་བསྡོམས་གངས་ཤ༢༡༤ཤལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
༧།
༨།

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་འབོར་བརླགས་དང་གནས་སོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་གངས་ཤ༧༤ཤབྱུང་ཡོད།

སྐྱབས་བཅོལ ་ལག་དེབ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ཤ༣༤༥ཤཔ་དང།ཤམཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ཤ༡༤ཤབྱུང་ཡོད།
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༩།

ལོ་ན་བགེས ་པ་དང་དམྱིག ས་བསལ་བལྟ་རོག ས་དགོས ་རྱིག ས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ ་ལག་དེབ ་དུས་འགངས་ཞུས་པ་

༡༠།

བོད་རྱིགས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཕྱིར་སོག་ཞུས་པ་གངས་ཤ༡༠ཤབྱུང་ཡོད།

༡༢།

ནག་ཉེས ་མེད་པའྱི་ངོས ་སོར ་ཡྱི་གེ་ཤ(Police Clearance Certificate) གངས་ཤ༥༥༡ཤལ་རྒྱབ་གཉེར ་མཐུན་

༡༣།

ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཐོངས་མཆན་ཤ(Return VISA) ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་བ་གངས་ཤ༥༡༠ཤབྱུང་ཡོད།

༡༥།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ལ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་ནམ་ཡྱིན་ལ་འབེལ་

༡༡།

༡༤།

གངས་ཤ༡༧༥ཤབྱུང་ཡོད།

ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་ཤ(NORI) སེབས་པ་གངས་ཤ༧༢༠ཤཞྱིབ་འཇུག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
འགྱུར་ཞུས་ཡོད།

ཕྱིར་ཐོན་ཡྱིག་ཆ་ཤ(Exit Permit) གངས་ཤ༩༦༦ཤལ་རྒྱབ་གཉེར་སད་པ་བྱུང་ཡོད།

ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་བཅས་
ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།ཤབདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༢༢ཤཉྱིན་

ཕུལ།

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

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ི ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ། སྙན་སོན་གནང་མཁན།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
༄༅།ཤ།བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ཤལོའ ི་ལོ་འཁོར་ལས་
བསྡོམས་ཤག
ོ ་གངས་ཤ༡༥ཤཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་

ཀ

༡།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།

གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།

ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༦ ནང་། " བཞུགས་སར་དུ་འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནས་ལོ་ལྟར་གསུང་ཆོས་ཐེངས་ཁ་ཤས་
ཡོད་སྟབས་ཆོས ་ཞུ་བ་མང་ཚོག ས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ ་ཆེད་ལོ་འཁོར ་གཅྱིག ་རྱིང་བེད་སོད་ཡོད་པའྱི་ཕག་འཁེར ་

འབུལ་རྒྱུ་གསར་གཏོད་ཀྱིས་ན་ནྱིང་ནས་འགོ་བཙུགས་ཞུས་པ་ལྟར། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༥༨༣ ལ་
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ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཆོས ་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁེར་ཕུལ་ཡོད་ " ཅེས་གསལ་ཐད། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་ཞུ་
བའྱི་ཕག་འཁེར་ཐོབ་དགོས་ན་ཆ་རེན་གང་དང་གང་ཚང་དགོས་སམ།
༢།

དབུས་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་དང་། ཡན་ལག་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་། " བོད་ནས་བཙན་

བོལ་དུ་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་ལ་འབོར་སབས་ལམ་བར་དཀའ་སྡུག་དང་། འཇྱིགས་དངངས ་
ཀྱི་འགག་འཕྲང་དོག ་པོ་ནས་ཐར་ཏེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ ་དུ་སེབ ས་པ་ལྟ་བུའྱི་དགའ་མགུའྱི་སེམ ས་ཚོར ་ཡོང་གྱི་ཡོད་

འདུག་ " ཅེས ་སོག ས་གསལ་ཐད། འདྱི་ལོར ་སེ་ལེན ་འབེལ ་མཐུད་ཁང་སོ་སོའ ་ི ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབ ས་
མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག ་འབོར་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་རྣམ་པར་སྐྱབས་བཅོལ ་ལག་དེབ ་ཀྱི་མཐུན་རེན ་སོར་ཐུབ་ཡོད་མེད་
གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

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

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་

བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། དེ་རྱིང་ཚན་པ་དེ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་མེད་དུས། དེ་རང་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱི་བཟོ་བཅོས་གནང་རྒྱུར་

ཕུལ་ཡོད། དགོངས་སེལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཕུལ་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ།

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ི ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱི་ ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ལ།

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

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

གོས་འཆར་དེ་ཚུད་པར་དགག་བ་དེ་མེད་པ་སོང་ཙང་། གོས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་ང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་
ནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བོན་མཆོག

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་གསུང་ཆོས་སབས་ལ་ཕག་འཁེར་ལ་ཆ་རེན་ག་
རེ་ག་རེ་དགོས་མྱིན་སོར་རེད། ང་ལ་ཆ་རེན་གསུམ་ཡོད། གཅྱིག་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་
དགོས་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་རང་ཁུངས་སོ་སོའ་ི ལག་འཁེར་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པ་དེ་ས་གནས་གཞན་ནས་དྷ་རམ་

ས་ལ་ཡོང་དགོས། རྒྱ་གར་སོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ལ་སྡོད་ཆོག་པའྱི་མཚན་རགས་དགོས་པ་རེད། གོང་གསལ་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཁག་མེད་ཚེ་དྷ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཡྱིན་ན་
གཏན་སྡོད་ཁ་བང་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཡྱིན་དགོས་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དྷ་རམ་ས་ལར་ལོ་ལྔ་ལ་
སྡོད་ཆོག ་པའྱི་ཆོག ་མཆན་དགོས ་ཀྱི་ཡོད ། དྲྱི་བ་གཉྱིས ་པའྱི་ལན་ལ་གསུངས་ཆོས ་ལག་དེབ ་བཟོ་སབས། ང་ཚོས ་གསལ་

བསགས་གཏོང་གྱི་རེད། དེའྱི་ནང་ཆ་རེན་ཚང་མ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་དྲ་རྒྱ་དང་བརན་འཕྲྱིན་གསར་ཤོག་སོགས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་བཀམ་གྱིས་ཡོད། ལོ་དེའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ ༩༤ ཡོད། དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཚར་རེས་ཕྱིར་བོད་དུ་ལོག་ཚར་བ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚང་མར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟོས་ཡོད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

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

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསེས་ཅ་པ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་
དང། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད།

དོན ་ཚན་དང་པོ་དེ། ཤོག ་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་སྱི་ནོར ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེན ་པོ་མཆོག ་གྱི་ ༸སྐུའྱི་

འཁྲུངས་སར་དང། མང་གཙོའྱི་དུས་དྲན་སོགས་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ནམ་ཡྱིན་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་མེད་
ལ་མ་ལྟོས་པར་མཛད་རྱིམ་བཟོ་རྒྱུ་དང། ཞབས་སྟེགས་སྱིག་རྒྱུས་མཚོན་མཛད་སོ་ཁག་སར་བཞྱིན་གོ་སྱིག ་འཐུས་ཚང་ཞུ་

བཞྱིན་ཡོད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གོ་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཡང་གཟྱིགས་རོགས་དེ་བཀའ་ཤག་

གྱི་གནང་དགོས་པ་རེད་དྲན་ནས། དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཁག་ལ་སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པ་དང། དེ་བཞྱིན་ན་
ནྱིང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་དང་། ཚང་མར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པའྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལས་
བེད་རྣམ་པ། མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཁང་ཚུན་ཆད་ནས་བང་བསྱིགས་མྱི་དགོས་པར། སན་ཁང་ནང་ལ་བང་བསྱིགས་མྱི་དགོས་པར་

བཞུགས་གལ་ལ་སྱིག་དགོས་པ་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གསུངས་ཡོད་དུས། ཐོག་མར་དབུས་ནས་འགོ་འཛུགས་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ར་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགེ་
རྒན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བསྡད་ས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསྡད་པ་ལས་དངོས་གནས་གཞུང་གྱི་ས་ཆའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་བཟོ་
མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེ་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་འདུག

གཉྱིས་པ་དེ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་བར་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། ཡོངས་གགས་བེད་འོས་

པ་དང་མྱི་འོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དགོས་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
ངའྱི་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཉེ་ཆར་ཕེབས་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཚ་མོ་དང་འབེལ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཁ་སང་རོབ་
ཙམ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འུར་ལངས་ནས་ཚང་མ་ཡར་རྒྱུགས་མར་རྒྱུགས་བེད་ནས་
ཕེབས་བསྡད་ཡོད་ས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་བེད་ནས་མང་པོ་ཅྱིག་གནང་སོང། དོན་ངོ་མ་དེ་ང་ཚོ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ཚར་བ་
རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོ་བལ་ཡུལ་ནས་ཚུར་བརྒལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མཐུན་རེན་དང་གོ་སྱིག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་

གནང་ནས། མཐའ་མ་དེར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ངོས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་གཏྱིང་པ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་མ་གནང་གོང་ལ། ང་ལག་པ་མགོགས་
པོ་ཁ་མགོགས་པོ་ཞྱིག་བས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཁ་སང་བྱུང་སོང་དུས། དོན་སྙྱིང་ངས་གོང་ལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་

དང། བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་ངས་དཔེ་ཞྱིག་བཞག་ནས་ཞུས་ཡོད། གནད་

འགག་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་གཞུང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཆ་ཤས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་རྣམས་ལ་གོ་བར་སོད་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་
དྲན་གྱི་འདུག རང་དབང་རེད། ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་བཞྱི་པ་རེད། གསར་འགོད་རང་དབང་རེད། དེ་ཡང་རང་དབང་ཆེ་
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དྲག་ན་གང་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤ
ཤ ེས། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་བེད་ན་གཞུང་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་

འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་དུས། ཕྱི་ནས་མཐོ་དམའ་ཨ་མ་བུ་མོ་གཉྱིས་ཀ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དང། དེ་འདྲ་མང་པོ་
ཞྱིག་བས་ཏེ་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤག
ྱི ་ཆགས་དུས། མ་འོངས་དེའྱི་རྱིགས་ལ་འགན་ཡག་

པོ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་འདུག སོ་སོའ་ིའཆར་གཞྱི་ཏག་ཏག་བསྱིགས་ཡོད་ན། གཞན་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ཡོད་
དཱ། ད་དུང་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། ལན་ད་ལྟ་རང་གང་ཡང་དགོས་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།

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

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ གྱི་ལས་བསྡོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་སོར་ལ་བསམ་ཚུལ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དང་པོ་དེ་ཤོག ་གངས་གཉྱིས ་པའྱི་ནང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཉེ་འཁོར ་ཉེན ་སྲུང་སར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་བོད་

རྱིགས་དྭང་ཟུར་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༥ ཡྱིས་མུ་མཐུད་ཟེར་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་དེའྱི་སོར་ལ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་དང་པོ་སེབས་དུས་དྲྱི་བ་
མང་པོ་དྲྱིས་མོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བསྐྱར་དུ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལོ་སོན་མ་དྭང་ཟུར་ ༡༥ དེ་ཚོར་མཐུན་རེན་ཧ་ཅང་
སྐྱོ་པོ་རེད་འདུག ར་རམ་ས་ལ་རང་ལ་སོན་མ་ནས་གཏན་འཇགས་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཙམ་དཀའ་ངལ་མེད་

སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཡོང་མཁན་མཐུན་རེན་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་གཞུང་རེད། དེ་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་གནས་སྟངས་དེ་

ཚོར་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་མྱིན། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག་ལ་ཚོར་སང་ཡང་ཡོད།
ལས་ཀ་ནྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་འགན་དེ་ལས་ཀང་ཆེ་བ་རེད། མཐུན་རེན་དེ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཡྱིན་དུས། ར་རམ་
ས་ལའྱི་གནས་འབབ་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་རེད་འདུག བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་སོན་མ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་ན་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། མེད་ན་ངེས་པར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་འབད་བརོན་ཞྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་དེབ་སེར་པོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གསུངས་འདུག ངའྱི་དེ་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ནན་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་རྒྱ་གར་ར་ཁྱིམས་ནང་ལ་འཁོད་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ནང་ལ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་
ནས་ཉེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོ་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
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ཐོག་ནས་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ནང་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་ངོ་མ་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་
གྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཧ་མ་གོ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཀང་རེད་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་

བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དེ་དང་དེ་འདྲ་བའྱི་བཟོ་ཆོག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
བཟོ་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་མེད་དང། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་གལ་སྱིད་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་གནོད་སྐྱོན་དེ་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོང་
སྱིད་ཀྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཞྱིབ་འཇུག་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་

འདུག མང་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པ་དང། བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་དང་མཉམ་དུ་འདོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ། དེ་འདྲའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ཁབ་འོག་འབེལ་ཡོད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་
གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས། སྱི་ཡོངས་ལ་ལུང་པ་ཚང་མར་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་རག་ན་ལེན་

རྒྱུ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་དེ་མྱི་འདྲ་བ་བོད་མྱི་མང་ཤོས་བསྡད་ས་དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རེན་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁེ་ཕན་དང་མ་འོངས་པར་འཕྲད་སྱིད་པའྱི་ཉེན་ཁ་གང་ཡོད་མེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གཏྱིང་ཟབ་པོ་

ཞྱིག་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་དེ་ཡང་རྒྱབ་ལོངས་དེ་མ་བཟོས་ན་དགའ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། དེ་ལ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་སྟེ་མྱི་མང་ལ་སོབ་གསོ་བ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་
ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ལས་བསྡོམས་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བས་ཙང་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་དེ་རྱིང་བསམ་

ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་ལ།

གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཡོད་མཁན་གྱི་སང་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་གེང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།

ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འགན་འཁུར་མེད་པའྱི་སོར་མང་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་

ཐོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་ན། ལྷག་པར་དུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་སོར་ལ་གལ་སྱིད་ནོར་བ་དང་འཁྲུག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན། གནས་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་མང་པོ་ཡོད་
པ་རེད། བས་ཙང་དེ་མ་གཏོགས་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་ཟེར་རྒྱུ་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་གཅྱིག་འགྱིག་དང་མྱི་འདུག་མང་པོ་

ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན། ལན་འདེབས་དང་འགན་འཁུར་འཁེར་མྱི་དགོས་པའྱི་རང་དབང་
ཡོད་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་སྱི་ཚོགས་བཤད་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་ལ་དོ་ཕོག་

འགོ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་གས་ལ་སབས་རེར་ཚོད་ལྟ་བུ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་གང་འདྲ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས ་
དགོས་པ་གནད་འགག་འདུག གོང་དུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་

མྱིན་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་སབས་ལ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་དེ་རྱིང་ཁ་སང་མང་གཙོ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་བཏང་མཁན་ཕྱི་ནས་གང་མང་མང་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ར་
བ་ནང་དུ་དེ་འདྲ་མང་པོ་སེབས་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རང་
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བཞྱིན་གྱི་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་ཐུགས་བསམ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གསུམ་ཡོད། དེ་

འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་སྱིར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཅེས་འཁོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་
བའྱི་ལག་དེབ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སྱིར་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེང་སང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཨྱིན་སད་
ཐོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། FRO ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་

ལབ་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལག་དེབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་པ་ཚོར་ད་ལྟ་འཁེར་རྒྱུ་དེ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཨྱིན་སད་ཐོག་ལ་ཞུས་ན།
Online Registration དེ་བ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལམ་སྟོན་བས་པ་ལྟར་ན་ཕྱི་ཟླ་

༨ ཚེས་ ༣༡ ལབ་ཀྱི་འདུག ང་ཡང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚང་མའྱི་
དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དེབ་བསྐྱེལ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་མྱིན།

དུས་བཀག་གྱི་ཚད་གཞྱི་གང་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ནང་ལ་བེད་དགོས་ཡོད་ན་བོད་མྱི་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་ཕེབས་
མཁན་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་རེད། དེའྱི་སོན་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སོ་སོའ་ི མ་ཕེབས་ཀྱི་གོང་ལ་དེ་འདྲ་
གནང་ན་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་རྒྱ་གར་བང་དང་ཤར་ལ་དུས་ཡུན་དེ་ཚད་གཞྱི་ལོག་ཀ་རེད་ཅེས་སད་ཆ་ཡོང་

གྱི་འདུག དེའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་དེ་འདྲ་ཕུལ་ཡོད་ན། དེ་གཅྱིག་
དྲྱི་བ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ Return Visa ཆགས་ཀྱི་འདུག Return Visa ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འགེངས་ཤོག་དེའྱི་ནང་

ལ་མར་གཅྱིག་བལྟ་བ་ཡྱིན་ན། ཚར་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཕུལ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་
ལྷན་ཁང་རྣམས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། བོད་པ་རྣམས་ལ་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་དེ་འདྲ་ཕུལ་ལུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་འདྲ་ཡོད་མྱིན། གལ་སྱིད་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕུལ་

དགོས་འདུག སོ་སོའ་ི ས་གནས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ས་གནས་ཚང་མའྱི་ FRO ལས་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་
ཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ནས་ཡག་ཤས
ོ ་ཤྱིག་རེད། ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ Sirmaur སྱི་མོར་རོང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། དངོས་གནས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་གོ་སབས་བཞེས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Exist
permit ཞུས་དགོས་ན་ཉྱིན་གཅྱིག དེ་ནས་ Return Visa དང་ཚང་མ་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་ས་པོ་ངང་ནས་ཕར་སེབས་
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པ་དང་འཕྲལ་དུ་ཞུ་ཆོག་ཆོག་དེ་འདྲའྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོའྱི་འགོ་བཙུགས་དང་མ་བཙུགས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ལ་གཉྱིས་བྱིས་འདུག གཉྱིས་སམ་ལྷག་ཁེད་ཚོར་ཕུལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ང་ཚོ་ར་རམ་ས་ལར་ཕུལ་གྱི་འདུག དེ་ལྟར་
ལབ་དུས། ཁེད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། གལ་སྱིད་ཡྱིག་ཆ་དེ་
འདྲ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་ལན་འདེབས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང།

དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དེ་ལ་སྱིར་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་འདུག སྱིར་ལམ་འགོ་ཡང་ཡྱིན་ས་རེད། གལ་སྱིད་ཟླ་བ་

གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། Return Visa དང་ Exist permit དགོས་པ་མ་རེད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལམ་

སོལ ་རེད ་འདུག ཡང་མཚམས་རེར ་ Immigration གྱི་དཔའ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆོག མྱི་ཡག་སྡུག་ལ་བལྟས་ནས་
Return Visa མེད་ནས་ད་དུང་སྐུ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཕེབས་པ་

ཡྱིན་ནའང་ Visa མ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད།

གཅྱིག་ཡང་དོགས་འདྲྱི་རང་རེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལག་དེབ་སེར་པོ་ IC བཟོས་པའྱི་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཚང་མ་འཁོད་

པར་གནམ་ཐང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་ཡང་ང་རང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་པ་གཉྱིས་གསུམ་བྱུང་སོང། དེ་ལྟ་བུ་ས་གནས་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་འཕྲད་མཁན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། དེ་རྒྱ་གར་གྱི་དེབ་སེར་པོ་བཟོ་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་

ཨྱིན་སད་ཐོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Passport Office གྱི་ནོར་གྱི་ཡོད་ན། དེ་མྱིན་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ནོར་གྱི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་མ་འཁོད་པར་གནམ་ཐང་ལ་བཀག་རེས ། དེ་ནས་དེང་སང་གྱི་

གནམ་གྲུ་ཨྱིན་སད་ཐོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས ། Ticket དེ་ Cancellation བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྟོང་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་
ནས་བརྒྱད་བཅུ་བར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་ཡོད་ན།

གཅྱིག་དེབ་སེར་པོ་སོར་ལ་འདུག སྱིར་བཏང་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེ་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། བདེ་སྲུང་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེབ་སེར་པོ་དེ་ཡར་བཟོ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་

ནང་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཚར་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་འགོར་གྱི་རེད། དེ་མྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཁ་པར་མང་པོ་བཏང་ནས་ཡང་མགོགས་པོ་ཐོན་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་

འདྲ་ཞྱིག་རེད། དེབ་སེར་པོ་དེ་ཡང་ཛ་དྲག་བཟོ་བའྱི་སབས་སུ་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་འགོར་མྱིན། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་འགོར་གྱི་འདུག ཁ་
ཤས་ལ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་གྲུབ་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་དབེ་བ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ཁ་ཤཤས་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད། དེ་ལ་
ལན་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཅྱིག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོའ་ི སབས་ཞབས་སྟེགས་སྱིག་སྟངས་ཀྱི་

སོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་ནས་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་གསུང་སོང་། ང་བཙན་བོལ་ལ་སེབས་
ནས་ལོ་ ༢༣།༢༤ ལྷག་ཕྱིན་སོང་། དང་པོ་ ༡༩༩༣ ལོར་བདེ་སྲུང་གྱི་ཁབ་ཁུངས་ལ་སེབས་པ་རེད ། སབས་དེ་ནས་ཞབས་
སྟེགས་སྱིག་དང་སྱིག་བཞྱིན་པ་རེད། གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་

བས་ཆོག་པ་བགྱིས། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཉྱི་མ་ལྷ་མོའ་ི སོར་ལ་གསུངས་སོང་། དེ་སབས་དང་དུས་ལ་བསྟུན་ནས་ལས་ཀ་བས་
ཆོག མ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་བེད་ཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དྭང་ཟུར་ཕོ་མོ་ ༡༥ ནས་གཙུག་ལག་ཁང་སྲུང་རྒྱུ་དེ་

རེད། སྙྱིང་རེ་ཁོ་ཚོ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཐོབ་ཐང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་སྐྱོ་པོ་རེད། ང་ཚོ་སོན་མ་བདེ་སྲུང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་བེད ་
དུས་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་ཚང་མས་རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་

ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། རེས་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་ཁུར་ལ་སེབས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
ཀྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་སོར་ལ་གསུང་སོང་། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་བཟོ་

རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དགག་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་རྒྱ་གར་
དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་སེབས་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་འཇུག་དགོས་རྒྱུའྱི་བཀོད་

ཁབ་བམ་གསལ་བསགས་ཅྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་གསལ་བསགས་བཏང་ཡོད།

མཉམ་དུ་ར་རམ་ས་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་ཡང་སད་ཡོད། ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁེར་ Exist Visa ངའྱི་ནོར་མེད་ན། ཉྱིན་
གངས་ ༡༥ ནང་ཚུན་ལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་བསྐྱོད་ཡྱིག་ཆ་མྱི་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལན་དེ་
ག་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་
ཀང་། ཕལ་ཆེར་དེ་དག་ལ་ལན་རག་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ད་ལྟ་ང་རང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་སྲུང་དེ་ཡང་ཨྱིན་སད་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། police ཚོ་གཡས་གཡོན་ལ་བསྡད་མཁན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
ལག་ཆ་འཁེར་རྒྱུར་མེ་མདའ་ carbine machine gun 9mm ལབ་པ་ཞྱིག་འཁེར་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་གང་ཞྱིག་ལ་འབར་རས་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་དེང་སང་འདྱི་ཚོ་གཏན་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་། དེའྱི་ control
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དང lock བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕར་ལ་ཤོར་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་མདེའུ་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་ ༣༥ ལྷག་ཙམ་
བླུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པའྱི་དམག་མྱི་རྣམས་ཉེན་

ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། དམྱིགས་བསལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སབས་ལ་ཕེབས་དུས། ཁོང་ཚོའྱི་མངའ་སྡེ་ཕོགས་ལ་དམག་

མྱི་ཚོས་འཁེར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་བཞྱིན་མེ་མདའ་ཁག་ཅྱིག་ AK
47 དང་ 55 ལབ་དུས། རྒྱ་མྱིས་བཟོས་པ་དེ་རྱིགས་ཀང་ཕལ་ཆེར་འཁེར་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བེད་སོད་བཏང་

མཁན་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་བདེ་སྲུང་ཐོག་ནས་དོ་སང་ཡོད་མེད་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ ཤོག་ངོས་དང་པོ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་

ལས་འགན་གཙོ་བོ་དང་། གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནྱི་བོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉེན་སྲུང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་ལས་ཚང་མས་སེམས་བཅངས་ཐོག རང་དོན་རང་
གཅེས་དང་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེ་ལ་བསགས་བརོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

ཁག་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ༸སྐུའྱི་ཉེན་སྲུང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་དེ་གཉྱིས་
ཀའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན། དེ་རྱིང་མ་གཏོགས་རྒྱང་སྱིང་ཕལ་ཆེར་འགོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་རང་ཡྱིན་ན་གདོང་དང་གདོང་ཐུག་ནས་དོན་

བསྡད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་དད་ལྡན་དང་བངས་ཚོགས་པ་དང་དོལ་རྒྱལ་དཔད་ཞྱིབ་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་གཉྱིས་ཡོད་
པ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོ་སེར་གྱི་འགོ་སོང་
བཏང་ནས་དངུལ་བསྡུ་རུབ་དང་ཚོགས་མྱི་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཚོགས་མྱི་ ༡༦ ཡོད་པ་རེད། དྷ་རམ་
ས་ལ་ཉེ་འཁོར་དུ་ཚོགས་མྱི་ ༤ ཙམ་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་སབས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་

དོལ་རྒྱལ་དང་རེན་བས་ཏེ་ཁ་མཆུ་ལ་ཐུག་ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཐུགས་ཁུར་གནང་མ་
སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་བྱུང་། མ་འོངས་པར་ཚོགས་མྱི་དེ་དག་དང་བངས་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་སབས་དོལ་རྒྱལ་
དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་སབས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དོ་ ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས། དེ་དང་འབེལ་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་ཕར་ཚུར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སབས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་
ལས་འགུལ་གསུམ་ཙམ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སོད་དང་པར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུ། ལོ་སོན་མ་༸གོང་ས་མཆོག་ལྷོ་ཕོགས་སུ་
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ཕེབས་སབས་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་བརན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་བ་ཆེན་ཁག་དང་ཁད་པར་དུ་གདན་ས་

ཁག་གྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཅྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་ཚོར་
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