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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། ཀ བརོད་པ་གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། ༼ལས་བྱེད་འདྱེམས་བས་ོ
ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།༽ 

 
༡༌༌༌༢༤ 

༢ ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། ཁ བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ༼བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།༽ 

༢༥་་་༣༣ 

 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། ཁ བརོད་པ་གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ།  

 
༣༤་་༌༤༨ 

༤ མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྱེང་དང་། གཏན་འབྱེབས། ༤༩་༌་༦༢ 
 
༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྱེང་དང་། གཏན་འབྱེབས། 

 
༦༣་་༌༩༣ 

 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྱེང་དང་། གཏན་འབྱེབས། 

 
༩༤༌༌༌༡༣༠ 

 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྱེང་དང་། གཏན་འབྱེབས། 

 
༡༣༡༌༌༌༡༧༠ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་ ༩ པ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་རེད། ཁ་སང་བཀྲམ་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་ར་ེ
ར་ེབཞྱིན་དུ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཐགོ་ནས་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་
བག་ོགེང་ཕྲན་བུ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་དགོས་དན་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་དོན་
ཚན་ར་ེརེར་བཞྱིན་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་དུས། དོན་ཚན་ར་ེརེར་བག་ོགེང་བྱེད་དགོས་ན། ར་ེརེར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཚང་
མ་མཉམ་དུ་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དང་པ་ོའདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དནོ་ཚན་ར་ེརེར་བཞྱིན་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། དོན་ཚན་ར་ེར་ེ
གསུང་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ད་ེའགོ་ལ་མར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༨ པ་ད་ེལ་མེད། གཞན་པ་ད་ེཚརོ་ར་ེར་ེབྱས་ནས་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དནོ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་ ༨ པ་ད་ེསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་
མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ། "བསྐྱར་བཅོས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་
མུ་མཐུད་བསྐ་ོགཞག་དགོས་གལ་ཕག་འབུལ་བྱུང་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་བཅས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་ནས་བསྐྱར་བསྐ་ོཐེངས་ཤྱིག་བྱདེ་ཆོག་" ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། བསྐྱར་བསྐ་ོགང་འད་བྱདེ་དང་མྱི་བྱདེ་སྐོར་མདང་དགངོ་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ཚར་དུས་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཧ་ག་ོསོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དནོ་ཚན་དརེ་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་དུས་མ་འོངས་པར་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་མདང་དགོང་ཉེན་བརྡ་ཡྱིན་
ནའང་འད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་སོང་། གལ་སྱིད་ད་ེམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འོག་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་
པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ད་ེལྷག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུང་དུས། འདྱི་ངེས་པར་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཙལ་
བའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག འདྱི་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་གྱི་ད་ེལྷག་བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟེར་དུས་སྔོན་མ་མྱི་གངས་ ༡༨ གོ་
སྐབས་བཟུང་བ་ནང་བཞྱིན་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཚརོ་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དུས་ཚོད་གནང་རགོས་གནངོས། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་
གྱིས་མཁེན་གྱི་རེད། སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་ཐོག་མ་ཕེབས་དུས་ངས་ལས་བྱེད་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་
མང་པ་ོཞུས་ཡོད། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཉན་སྡོད་དུས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་རོགས་དང་། ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
ལས་དོན་བྱེད་འཇུག་རོགས། གསལ་བཤད་ག་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་རང་འཇགས་རེད་འདུག་ཅེས་མང་པོ་ཞེ་དག་
གསུངས་སངོ་། དརེ་དུས་ཚདོ་ཏག་ཏག་ལ་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། 
དང་པ་ོཆོད་གན་ཟེར་མཁན་ད།ེ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་རདེ། གནས་སྐབས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རེད། དེའང་ཆདོ་གན་བསྐ་ོ
མཁན་དང་ཆོད་གན་བཞུགས་མཁན་གཉྱིས་ཀས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོད་གན་བསྐ་ོམཁན་གྱིས་སྱི་ཞུ་བ་ཁ་མ་སྐོང་བ་
དང་། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྐབས་རྱིང་ལས་བྱེད་བསྐོའ་ིཡོད་པ་ཧ་ག་ོབའྱི་ཐོག་ནས་
གསལ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆདོ་གན་ནང་ལའང་ད་ེལྟར་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་འདྱིར་
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཕར་འགངས་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོགསལ་
རྐྱང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་འཕག་འཕག་བཤད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། དཔེ་ཆ་བཞག་ན། སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་རེད། 
ལུགས་བསམ་དང་བད་ེསྐྱྱིད་སླར་གསོའ་ིགཞྱིས་འག་ོགཉྱིས་ཀ་ཆོད་གན་ཐོག་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་འགེལ་བཤད་སྐྱོན་དུས་བརྡ་སྟནོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདམེས་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མེད་ན་བྱ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས། དེར་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རོག་ག་བཤད་སོང་ན། དེའྱི་
མག་ོལ་གཞུ་དགོས་དན་ནས། ད་ེདུས་ནས་བརྡ་བསྟན་ནས་ཚིག་མཛོད་ད་ེའཕེན་གྱི་ཡོད་པར་ངས་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སློང་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ཡྱིད་ཆེས་དང་། རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་གེང་
སློང་མེད་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། བད་ེསྐྱྱིད་སླར་གསོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གྱི་རེད་མ་ོརེད་རོགས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེརེད། མ་རེད་ཅེས་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གང་འད་བྱས་ནས་
བསྐོས་ཡོད་དམ་མེད་ཐགོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། མྱིས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ལ། ད་ེརདེ། ལུགས་བསམ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
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ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། དཀྱིལ་འཁོར་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་གཤྱིབ་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ལང་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་
གཟུགས་གཞྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཕརེ་གྱི་མྱི་འདུག གཟུགས་གཞྱི་བད་ེཐང་མེད་ཅསེ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རདེ། སྱི་ཞུ་ལས་བྱདེ་
ཅྱིག་བསྐསོ་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ (Medical Certificate) དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཟུགས་གཞྱི་
བད་ེཐང་ཡྱིན་པའྱི་ལག་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལུགས་བསམ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཆདོ་གན་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་ཡྱིན་ནའང་། གཟུགས་གཞྱི་བད་ེཐང་ཡྱིན་པའྱི་ལག་འཁེར་བླངས་ཡོད་ཀྱི་རེད་པཱ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་སླེབ་ཡོང་དུས་
ཆདེ་དུ་དམྱིགས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཆདོ་གན་ཐགོ་ལ་གནས་སྟངས་ད་ེསླེབ་ཡངོ་དུས། ད་ལྟའང་
འདྱི་ནས་མར་ལོ་ ༨ རྱིང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚ་ོགཉྱིས་ཡར་སྤར་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། 
ངས་ངོས་འཛིན་ཐད་ཀར་བྱེད་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བྱེད་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། དེ་འདའྱི་གེང་སློང་མང་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ཆོད་གན་ད་ེཆདོ་གན་རང་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱེད་པ་
ལས་རྒྱུན་དུ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་དགསོ་རདེ་ཟེར་ནས་སྔནོ་མ་ང་ཚསོ་གསོ་ཚགོས་ནང་ལ་ག་ཚོད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་ཆོད་གན་གྱི་ཐགོ་ནས་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ལ། དཔརེ་ན། ལུགས་བསམ་འད་པ་ོཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་
སྔོན་མ་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་ཤག་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་གཏན་འཇགས་ཤྱིག་བསྐོས་མ་ཐུབ་པ་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བསྐོས་པ་དེས་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་སྐད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཆུ་རྒྱུག་རྒྱུག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་སྐད་ཤེས་དགོས་རེད་ཅེས་
བྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པའྱི་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཟུང་དྲུང་ཡྱིན་ན་ཟུང་དྲུང་དང་། དྲུང་གཞོན་ཡྱིན་ན་དྲུང་གཞོན། ཆ་རྐྱནེ་ཏག་ཏག་ཚང་མཁན་ཞྱིག་བསྐོས་ན་འགྱིག་
གྱི་ཡོད་པ་ད། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ལྷ་ོསྱིའྱི་ཐོག་ལ་གེང་སློང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ོསྱི་སུ་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད། གནས་
སྟངས་གང་འད་ཆགས་པ་རདེ། དཔ་ེཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་གནས་སྤ་ོབཀདོ་སྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཟུར་མཆན་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་མཆན་གྱི་ནང་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱིས་འདོད་པ་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དང་
ལེན་བྱས་ཡོད་ན་ "འདོད་མོས་" ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ལྷ་ོསྱི་ད་ེའདོད་མོས་ལྟར་བསྐོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐད་ཀར་བསྐོས་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལན་དགོས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། ཐུགས་ལ་འཇོག་དགོས་རེད། མ་འོངས་པར་གེང་སློང་མ་ཡོང་བ་བྱེད་ཀྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་གནད་འགག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ཞབས་གཡར་དང་ཆདོ་གན་བསྐ་ོགཞག་གྱི་ནང་གསསེ་ ༣ པ་དརེ་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཞེ་ན། སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཆོད་གན་བསྐོ་
གཞག་དུས་ཡུན་འདྱི་མང་མཐར་ལ་ོབཞྱི་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་མང་མཐར་ལ་ོབཞྱི་ཡྱིན་ན། བསྐ་ོབའྱི་དུས་ཚོད་
ལ་ོ ༡ བསྐོས་པ་ཡོད་རེད། ལ་ོ ༢ བསྐོས་པའང་ཡོད་རེད། ཐད་ཀར་ལ་ོ ༤ བསྐ་ོགཞག་པ་ཞྱིག་ང་ལ་ཤེས་རྟོགས་མེད། ད་ེ
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འད་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་སྱིག་གཞྱིར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོནས་ཆོད་གན་གྱི་དུས་
ཡུན་དརེ་སྐབས་གཉྱིས་ཟེར་དུས། ཁ་སང་འགེལ་བཤད་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ལ་ོ ༨ ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་དུས་ཆོད་གན་གྱི་
དུས་ཡུན་ལ་ོབཞྱི་ཡྱིན་པ་ད་ེའདྱིས་ལམ་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆདོ་གན་ལ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་
པའྱི་ལས་བྱེད་གང་ཞྱིག་གྱིས་ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་དོན་ཡག་པ་ོམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེ
ཡོད་པ་མ་རེད། དང་པ་ོནས་ལོ་ ༤ རེད། ད་ལྟ་སྐབས་གཉྱིས་ཟེར་དུས་ལོ་ ༨ ལ་གོ་དགོས་དུས། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཐོག་ནས་རེད། གང་ལྟར་འདྱིར་སྐབས་གཉྱིས་ཟེར་བ་དང་། ལ་ོ ༨ གོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས། གང་
ལྟར་དནོ་ཚན་འདྱི་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད།ེ ཁ་སང་ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡྱིན་ཟེར་ན། གལ་
སྱིད་ཆདོ་གན་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ད་ེམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག 
འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ད་ེག་ོརྟགོས་ལོག་ནས་གསུང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཉནེ་བརྡ་གང་ཡང་བཏང་མདེ། འདྱི་ཉནེ་བརྡའྱི་ཚུལ་དུ་གང་ཡང་མྱིན། གལ་སྱིད་ཆདོ་གན་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་ 
༡༨ ད་ེདགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༌༥ བཟོས་པ་ད་ེཉེན་བརྡའྱི་ཚུལ་དུ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའང་ཁག་པ་ོཆགས་འག་ོས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉནེ་བརྡ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཆདོ་གན་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ད་ེམེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས་གང་ཡང་མྱིན། ཆོད་གན་གྱི་ང་ོབ་ོད་ེདག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
དང་མ་གནང་དརེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ། དརེ་ཐུགས་ཁད་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་ངས་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། གཞན་པ་གང་ཡང་མེད་ནའང་། དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ 
༦ པ་ད་ེགཏོང་གནང་རོགས་གནོངས། གཞན་པ་ཚང་མ་བཀག་ནའང་བཀག ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་
ཏགོ་ཙམ་སྟབས་མ་བད་ེཔ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། གཞན་པ་ང་ཚསོ་ལམ་ཞྱིག་སྟནོ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དནོ་ཚན་
བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༦ པ་ད་ེགཏངོ་རགོས་གནང་། གཞན་པ་ད་ེཚ་ོག་ར་ེགནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་བྱདེ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་གནས་
སྟངས་གསུངས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་དུ་ལས་བྱདེ་བསྐོས་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདུས་
དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ནས་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་བར་དུ་གནས་རྱིམ་ཆ་ཚང་གྱི་ཐ་ོགཞུང་བལྟས་པ་ཡྱིན། འབེལ་ཡོད་ལྷན་
ཁང་ལའང་འབེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་ནས་མར་གནས་རྱིམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ། དྲུང་གཞོན་མར་
གཏང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ། ཟུང་དྲུང་མར་གཏང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ་ཞེས་བཤད་དུས། མྱི་གཏང་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མྱི་
གཏང་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་པ་་རེད། ས་གནས་ལ་མྱི་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པམ་རེད། ཟླ་བ་ད་ེཙམ་ཕྱིན་སོང་། ལས་བྱེད་མྱི་འདུག་ཟེར་
ནས་མྱི་མང་གྱིས་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབྱདེ་དུས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་པ་རདེ། འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ོརང་
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སྐུ་གཟུགས་ཐང་པ་ོཡོད་ཅེས་ (Certificate) བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུས་ནས་ཡར་བཅུག་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེའང་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་ཞྱིག་རདེ། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་རྒྱུས་ལོན་ཡདོ་པ་རདེ། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་མང་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་རདེ། 
ལས་འགན་འཁུར་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་བསྐོས་ཡོད་མ་གཏོགས། དགའ་ས་ཉ་ེས་བྱས་ནས་བསྐོས་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན། ད་ེ
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བད་ེསྐྱྱིད་སླར་གསའོ་ིསྐརོ་གསུངས་པ་རེད། བད་ེསྐྱྱིད་སླར་གས་ོདའེང་གནད་འགག་ད་ེག་རང་རདེ། གཞན་པ་གང་
ཡང་མ་རདེ། བད་ེསྐྱྱིད་སླར་གསའོ་ིམཉམ་འབལེ་དྲུང་ཆ་ེཟུར་པ་གཅྱིག་པུར་འབལེ་བ་བྱས་པ་མྱིན། ད་དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཧོན་སུར་ལའང་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལའང་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། གནས་སྟངས་དབང་
གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་མཉམ་འབེལ་ལ་ལོ་མང་པ་ོལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་ན། ཡུལ་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་
ལུགས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས། འདྱི་བསྐ་ོ
གཞག་བྱ་རྒྱུར་ངའྱི་རེད་མ་ོརེད་རོགས་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད། ངས་རེད་མ་ོརེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ངས་རེད་མ་ོརེད་ཀྱི་ཡོད། མང་ཆ་ེབས་རེད་མ་ོརེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེད་མ་ོརེད་
པར་སྐྱོན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད། འོན་ཀང་རེད་མ་ོརེད་རོགས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐ་ོགཞག་པ་གང་ཡང་
མྱིན། མྱི་ད་ེག་རང་གྱིས་མཉམ་འབེལ་ནང་ལ་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུས་ལོན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བསྐ་ོ
གཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཚརོ་ཐུགས་དགོས་གནང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རདེ། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བཟསོ་པ་
དང་། ལང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ལང་གྱི་རེད་པཱ། ལང་མཁན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ལང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆེད་
མངགས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་གནས་ཚུལ་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་སུས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་དམ་མེད་ངས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མེད། 
གནས་སྟངས་འདྱི་རདེ།   
 ད་ལྟ་ལྷ་ོསྱི་གནས་སྤ་ོདེའང་འདོད་མོས་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ཁ་ོརང་གྱིས་ཞུས་སོང་། ངས་ད་དུང་ལབ་པ་
ཡྱིན། ཁེད་རང་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་འགོ་མཁན་རེད། ཁེད་རང་བེང་ལོར་ལ་གང་འད་གཏོང་དགོས་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན། 
ལས་བྱེད་ནང་ནས་ཞུ་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བཏང་བ་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོདང་རྐྱང་གོས་
ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདུས་ཁ་ོརང་གྱིས་ག་ར་ེཟརེ་སོང་ཞ་ེན། ང་བེང་ལོར་གཏངོ་རོགས། ང་ལ་དྲུང་ཆ་ེགནས་
རྱིམ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏོགས། གཞན་ཁེད་རང་དྲུང་
ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་འགན་འཁེར་དགོས་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལྷ་ོསྱིར་བཏང་བ་དེ་གནས་རྱིམ་
ཡར་འཕར་མཁན་གས་ནས་རྱིམ་པ་དང་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་གང་ཡང་མེད། 
གསལ་པ་ོཡྱིན། སྱི་པ་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཐག་གཅོད་བྱས་བཞག་ཡོད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་ར་ེར་ེསླེབ་དུས་
མྱི་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྐ་ོགཞག་བྱེད་དུས་སོ་སོས་བློས་འཁེལ་དང་མ་འཁེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡོང་གྱི་
རེད་པཱ། བསྐ་ོགཞག་ར་ེརེར་དོགས་པ་ར་ེར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་མ་ཞུ་རང་ཞུ་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་མ་ཞུས་ན་སུ་ལ་ཞུ་དགོས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བ་
གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་བཞྱི་ལྔ་དྲུག་ད་ེའད་ཕེབས་ཀྱི་འདུག བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག དེའང་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཐེངས་མང་པ་ོཕེབས་སོང་། ལན་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ནའང་ཕན་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེམ་
གཏོགས་གཞན་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཐུགས་ཐག་ག་ར་ེབཅད་པ་ཡྱིན་ནའང་། 



6 

ད་ེག་རང་རྱིས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། གནང་དང་མ་གནང་རྣམ་པ་
ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དནོ་ཚན་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོལའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བཏང་
བ་རེད། མ་བཏང་ནའང་མ་བཏང་བ་རེད། དེར་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། བྱུང་ན་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་
གསེས་ ༦ པ་ད་ེགཏོང་གནང་རོགས་གནོངས་། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༦ པ་ད་ེམ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་
སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལས་ཀ་བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཨྱིན་ཇྱི་སྐད་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (In Principle) ངས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་
རང་ལ་ལས་བྱེད་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེསྔ་ལས་བྱེད་པའྱི་གནས་སྤོས་དང་། གནས་སྤར་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་བསྡད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་མཛད་དཀའ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ངས་
གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཟརེ་ན། ཨམ་ས་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་མདེ་ང་ཚསོ་དང་པ་ོནས་རྒྱུས་ཡདོ་ནང་བཞྱིན་
ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོར་ལས་བྱེད་ཚད་མཐ་ོཔ་ོམང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་མ་རེད་དེ། གང་ཡོད་པ་ནས་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་དུས་སྐུ་
ངལ་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྐུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དངསོ་སུ་ལས་ཀ་གནང་མཁན་དང་ལྟ་སྡདོ་མཁན་དབར་ལ་ཁད་པར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡདོ་རདེ་སྙམ། 
ང་ལ་ཏོག་ཙམ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
ད་ེམ་ཟད་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ ༡༨ བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ལའང་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེད་མཁན་དང་པའོ་ིགས་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མ་རདེ། བཀའ་
ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་མཛད་དཀའ་ཞྱིག་མ་སོད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དའེང་ང་ཚའོྱི་འགན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ།  
ངས་དགོས་གཅདོ་གཅྱིག་ཞུ་དགསོ་པ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ཚགི་གསར་དའེྱི་ནང་ལ་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ནས༌༌༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་རྒྱུ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ག་ར་ེ
ཡྱིན་ནའང་། དོགས་འདྱི་རྱིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་འག་ོདགོས་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་
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ལ་ཧོབ་ད་ེཁ་ལ་ཕེབས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། བྱས་ཙང་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིལས་རྱིམ་འདྱི་ཕྱིན་ན། 
ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོསྟངས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་རོགས་སོང་ངམ། དགོས་འདྱི་དང་ཚགི་དནོ་ལ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྱིགས་བརོད་པ་དང་
པའོ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་བཞསེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་དུ་ "འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་བསྐ་ོགཞག་དགོས་གལ་གྱི་འཆར་འབུལ་བྱུང་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་བཅས་ལས་བྱེད་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་བསྐྱར་བསྐ་ོཐེངས་གཅྱིག་བྱེད་ཆོག" གསུངས་འདུག བྱས་ཙང་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མ་སླེབ་
གོང་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་གསུང་ཡོང་དུས། ཏོག་ཙམ་རགོ་ག་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐོག་
ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་དགངོས་མངའ་རདེ། དངསོ་གནས་བྱས་ན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་གང་གྱི་འོག་ནས་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་རདེ་མ་གཏོགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེས་ོས་ོདག་
སྤུས་བྱ་རྒྱུ་དང་། འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག 
འདྱི་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་པ་དེར་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་པ་དེར་འག་ོདུས། ཚོགས་
གཙ་ོལ་ཚོགས་གཏམ་བཏང་བ་ད་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་མང་མསོ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏ་ེབསྐ་ོགཞག་གནང་ཡདོ་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ 



8 

ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་བརྱི་བཀུར་ཞུ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། བརྱི་བཀུར་མ་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ངས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ར་བའྱི་ (In Principle) དེར་མོས་
མཐུན་ཡདོ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། "བསྐ་ོཐངེས་གཅྱིག་" ཟརེ་དུས་ལ་ོ ༡ གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། བསྐ་ོཐངེས་ད་ེལ་ོ ༢ 
ར་ེབྱས་ནས་ལ་ོ ༤ བྱས་པ་ད་ེབསྐྱར་ཟླསོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེརདེ་པཱ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེསྔནོ་ལ་ངས་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་ལས་བྱདེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་
འཕྲོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སློང་གང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཕལ་ཆེར་
གེང་སློང་ད་ེཚ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་སོང་། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡར་དྱི་བ་ཞུས་ནས་མར་ལན་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ཡང་བསྐྱར་དྱི་བ་ལྷག་མ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དྱིས་མེད། ད་ལྟ་ད་ེགེང་
སློང་ཐངེས་དང་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན། དརེ་ལན་བརྒྱབ་པ་དའེང་ད་ེརྱིང་མ་གཏོགས་ག་ོམ་མོང་། ད་ལྟ་ག་ོབ་དའེང་སམེས་ལ་བཞག་
ཡོད་མ་གཏགོས། ད་དུང་ད་ེརདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལྷ་ོསྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ལྷ་ོསྱི་ད་ེའདོད་མོས་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལྷ་ོསྱིས་ཞུས་སོང་གསུང་དུས། 
ནམ་རྒྱུན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་སེར་པོའ་ིནང་ལ་ "འདོད་མོས་" ཟེར་ནས་བྱིས་པ་དེ། གང་འད་ཞྱིག་ལ་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། 
ས་ོསོས་ང་ས་ཆ་དརེ་འག་ོརྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟརེ་ནས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་དང་། དེར་
ངོས་འཛིན་མ་བྱས་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འག་ོདགོས་རེད་ཟེར་ན། འག་ོམཁན་ཚང་མར་འདོད་མོས་ཟེར་ནས་འབྱི་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རདེ་པཱ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་འཕྲསོ་འད་པ་ོཞྱིག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེ
ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་
གདོང་རྱིན་པ་ོཆེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅོ་ལྔའྱི་མཁས་དབང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀས་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག བཀའ་ཤག་འདྱིས་ལས་བྱེད་གནས་སྤོས་བཏང་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་སྐད་ཆ་ཀ་ར་ེཀ་ོར་ེབཤད་ས་མེད་
པའྱི་ཐག་གཅོད་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག དརེ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ད་ེའད་བྱས་ནས་ལས་བྱདེ་ཚང་མ་ནང་
ཕར་འཐབ་ཚུར་འཐབ། ཁ་ཤས་ངུ། ཁ་ཤས་བགད། འད་མྱི་འད་བྱས་ནས། རྒྱབ་ལོངས་འད་མྱི་འད་བཤད་ནས་ལྷག་བསྡད་
པ་རདེ། ད་ལྟ་དནོ་དག་རྡགོ་རྡགོ་འདྱིར་འགལེ་བཤད་ག་ཚདོ་བརྒྱབ་ནའང་མ་བརྒྱབ་ནའང་། རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༣ པ་དརེ་སྱིར་བཏང་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་མེད་
དེ། ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཉམས་མོང་ཆེན་པ་ོཡོད་ཙང་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཡོད་ཅེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དུས། ངས་ཀང་ག་ོསྐབས་ལེན་དགོས་ཆགས་སོང་། ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཡུན་སྤར་རྒྱུ་ད་ེསྔོན་
མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་འཁེར་སླེབས་པ་རེད། ད་ེདུས་དགག་པ་བརྒྱབ་པར་བརྟེན་མ་ཚུད་ནས་ཟགས་པ་རེད། ད་ེདུས་
ཕལ་ཆེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་སོང་སྙམ། ད་ལྟ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཙང་དེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོད་ཟརེ་བ་ད་ེགང་རདེ། གང་ཟག་ལ་བལྟས་
ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། དངོས་སུ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཙང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འདྱི་གསལ་པ་ོམ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་དགག་པ་རྒྱབ་
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱདེ་ཟེར་བ་དེ། ང་རང་གྱི་ཐག་གཅོད་རེད། དེར་ངས་དགག་པ་ཡོད་ཟེར་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཟེར་དགོས་པ་
མེད། ལག་པ་རྐྱངོ་དུས་ཧ་ག་ོཡྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕྱི་ལ་ཡར་མར་མ་ཕེབས་རྒྱུ་མཚམས་
འཇོག་གནང་རོགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡོད་རེད། ད་ེདུས་ཕེབས་ཆོག་གྱི་རེད། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེནས་རྱིམ་པས་འོས་འཕེན་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་སླེབ་སྱིད་པ་རདེ།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ། 
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་དེ་རྱིང་གྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་འགོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུ་
དགོས་ཆགས་སོང་། ཁ་སང་སྔོན་མ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ཆདོ་གན་སྐོར་བཤད་ཡོང་དུས། ཆོད་གན་ཕར་འགང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
རདེ། ལམ་ཁ་དེར་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་བསྐ་ོདགོས་
རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ནས་སླེབས་སོང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཡང་བསྐྱར་ཕར་འགང་བཏང་ན་ཞསེ་བཀའ་ཤག་ནས་སམོ་ཡོང་
དུས། ཡང་དགག་པ་ཡོད་ལུགས་ཡོང་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་དུས། བཀའ་ཤག་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་
ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ལ་བལྟས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གང་ཟག་ལ་
བལྟས་ནས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་མོས་མཐུན་མེད་
པ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ད་ེགསུང་གྱི་འདུག ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་རང་གྱི་བསམ་བློར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེར་ཨུ་
ཚུགས་སྐྱོན་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 



10 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱི་མེད། གནས་ཚུལ་ད་ེ
གསལ་པ་ོཆགས་དགོས་རེད། ང་ཚ་ོཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་རེད། གནད་དོན་ད་ེཚ་ོབག་ོགེང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་པ་ོ
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཚང་མ་སྟབས་བདེ་བ་ཡོད་རེད། དེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
གཉྱིས་པ་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལས་བྱེད་ཆོད་གན་ད་ེ
ཚ་ོཕར་འགང་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོམེད་ན་མེད་ཐབས་མེད་པ་རདེ་འདུག་ཅསེ་གངེ་སློང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱས་མདེ། ཆདོ་
གན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གེང་སློང་གོས་ཚོགས་ཐངེས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ེརྱིང་ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ གཅྱིག་འཕྲསོ་ཡོང་དུས་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། གོང་དུ་ཉམས་མོང་ཡོད། ཚང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ས་
ཁུག་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེལག་པས་མ་ཤེས་པ་མེད་ཟེར་མཁན་དེས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེའང་བྱས་མོང་བ་
རེད། སྐབས་ད་ེདུས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་དབར་ཆོད་གན་ཐོག་ལའང་། མང་དགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོབཤད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་རདེ་པཱ།  
 ད་ེནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པས་ཆདོ་གན་ལ་ོ ༢ ཕར་འགང་བྱ་རྒྱུ། ལ་ོ ༦ རྱིང་གཞག་རྒྱུ་དརེ་དགག་
པ་རྒྱག་མཁན་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་བག་ོགེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཕྱི་ལ་ཕེབས་སོང་། ཉ་ེའཁརོ་རུ་ཡོད་ན། ཡར་
ཕབེས་རགོས་གནང་། ལས་རྱིམ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་འདྱིར་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་རེད་པཱ། 
དགག་བྱ་ཡོད་དུས། ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང་། རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་མཁན་གངས་ ༡༩ འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱི་མར་ཟགས་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་ཚིག་བརོད་དེར་ "བོད་དབྱྱིན་" ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་
རདེ། དབྱྱིན་ད་ེབོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅ་ོལྔའྱི་ནང་དུ། སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཛནི་ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་ད་ེག་རང་ 
"དབྱྱིན་" འཁོད་འདུག དེ་ག་རང་བཞག་ན་མ་འགྱིག་པ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ཚང་མར་བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱི་གསུང་འཕྲསོ་ནས། ཚང་མར་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ནང་གསསེ་ ༦ པ་དརེ་དགག་པ་མ་རྒྱག་
ཟརེ་དུས་དརེ་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན། འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཏན་འབེབས་བྱེད་དུས་ "སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕེར་" ཞེས་བྱིས་བཞག་པ་རེད། བཟ་ོ
མཁན་ང་རང་ཚ་ོརེད། ཕྱི་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ག་པར་འཇུས་འཇུས། ག་པར་འཐམས་འཐམས་ཆགས་བསྡད་པ་དེ་
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གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་གྱི་ཚིག་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་ཞྱིག་
བདམས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཡྱིག་དང་དབྱྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་བྱ་ེབག་པ་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་དུས་ 
"བོད་དབྱྱིན་ཕུད་པའྱི་" ཟེར་དུས། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་དགོས་པ་དེ། ཧྱིན་དྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆགོ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་མང་ཆ་ེབས་མཁནེ་གྱི་རདེ། སྔནོ་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ནང་ང་ཚསོ་
ལྡྱི་ལྱིར་ལས་འགུལ་སྤེལ་དུས། ཧྱིན་དྱིའྱི་ཁ་བྱང་ད་ེཚོ་འབྱི་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ (Dr. 

Tika) མཆོག་གྱིས་ང་ཚོར་ཚོགས་གཏམ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གངས་འབས་དང་དལ་ 
(Dal) ར་ོཌྱི་ (Roti) བཟས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གོང་དེར་ཧྱིན་དྱིའྱི་ (Bindi) གཅྱིག་ཀང་འབྱི་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཨྱིན་
ཇྱི་འབྱི་ཟེར་ན་ཁེད་ཚོས་འབྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཆུ་རྒྱུག་རྒྱུག་རེད་པཱ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་མ་འོངས་པར་ཧྱིན་དྱི་ཤེས་མཁན་ད་ེཚོའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཇུག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཚང་མས་ཨྱིན་ཇྱི་ལ་དབྱྱིངས་བཞུགས་བསྡད་ན། ང་ཚའོྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ང་རང་ཚོར་ར་ེབ་ཆ་ེ
ཤོས་བྱེད་མཁན་ (Dr.Tika) མཆོག་སྐུ་གཤེགས་དུས། ང་ཚོས་མ་ངན་གུས་འདུད་གོས་ཆོད་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞག་
ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ེཚསོ་ཐུགས་འཚབ་ད་ེའད་གནང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་ངས་པར་དུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ད་ེསྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་
མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རགོས་གནང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་གཉྱིས་པ་ཆ་ཤས་བཞེས་
མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པར། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་དེ། 
རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱེད་གངས་ ༡༨། ལས་བྱེད་ ༡༨ དེའང་སྱིད་
སྐྱངོ་དང་བཀའ་ཤག་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོས་ོདང་འདདོ་མོས་ཡོད་མཁན། ས་ོསོའ་ིམཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱདེ་ཐུབ་མཁན་ད་ེའདར་
བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཐད་བསྐོས་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་ནས་བསྐ་ོཆགོ་པ་དང་། མང་མཐར་ལ་ོ ༥ ཡྱིན་པ་ད་ེམདང་དགངོ་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་། གནས་སྟངས་འདྱིར་ཁ་སང་
གེང་སློང་བྱུང་སོང་སྟེ། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱིར་བཟ་ོབཅོས་རྱིགས་དགོས་གལ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན། 
མདང་དགོང་ལས་བྱེད་གངས་ ༩ ཟེར་སོང་སྟེ། ལས་བྱེད་གངས་ ༩ ཟེར་ན། གོ་སྐབས་འཛིན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལས་བྱདེ་གངས་ ༩ བསྐསོ་ནའང་། ཁད་མཚར་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 ད་ལྟ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དང་པ་ོརྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ། གཉྱིས་
པ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། མཐའ་མར་སུ་
བསྐོས་དང་མྱི་བསྐ་ོདེ་བཀའ་ཤག་གྱི་དབང་ཆ་རེད། འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། མ་བསྐ་ོསྔོན་ལ་ངེས་པར་དུ་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་སྡ་ེཁག་ཚང་མར་མ་ག་ོམ་ཐོས་པ་བྱེད་དགོས་
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རྒྱུ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་དངསོ་གནས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཐགོ་ལ་ལས་དནོ་
བྱདེ་ཐུབ་མཁན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཡྱིན་ན། ལག་འཁེར་དང་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཡོད་པ། ད་ེཚོར་མ་ག་ོམ་ཐོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་ས་ོསོས་བསྐ་ོཆོག་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེནང་བཞྱིན་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་རྐྱེན་འདྱི་འོག་ལ་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བྱེད་ཁོངས་ལ་
བཅུག་ཚར་དུས། སྱི་པའྱི་མྱི་རང་བྱས་ནས་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་འད་མྱི་འད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་འཁྱིད་
ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་། ཚང་མའྱི་གནད་དནོ་ད་ེཚ་ོརྒྱུས་ལོན་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དགནོ་པ་ག་པར་ཡོད་རདེ། གྲྭ་པ་ག་པར་ཡོད་
རེད། བླ་མ་ཆེ་བ་ད་ེསུ་རེད། ཆུང་བ་ད་ེསུ་རེད། ད་ེདག་གྱི་གནད་དོན་ཚང་མ་སྱི་པའྱི་མྱི་རང་བྱས་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་ཆོས་ལུགས་བྱ་ེབག་པ་ཞྱིག་ནས་སླེབ་དུས་ད་ེམ་གཏོགས་ཤེས་ཀྱི་མེད། གཞན་
པ་ད་ེཚ་ོཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ག་ར་ེབྱས་ན་མྱི་ཤེས་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་བྱས་བསྡད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་
སྟངས་ད་ེཚརོ་བལྟས་ནས་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསསེ་ 
༤ པ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ།༽ 
དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་སྒང་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང་། སྱིར་བཏང་དོན་ཚན་འདྱི་སྔོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པར་སླེབས་དུས། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། མཐའ་མར་དགག་པ་བརྒྱབ་མེད་
ལ། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡང་བྱས་མེད། ད་ེནས་ལ་ོ ༥ འབྱུང་རྱིམ་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་དགོས་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་
ཏག་ཏག་བྱུང་སོང་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེར་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ ཤ་ེ
ན། དགོས་ནྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཟེར་བ་ད་ེམྱིང་
འཛུགས་བྱས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ གསུང་གྱི་འདུག དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཉུང་དུ་
ཐངོས། བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ འད་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེག་རང་བྱས་ནའང་། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་དང་
རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་མ་གང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་ག་ར་ེབྱུང་
སོང་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༢ པར་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་གཏན་འབེབས་
བྱདེ་དུས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། གང་ལྟར་མཐའ་མ་དེར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ་རེད། ད་ེདུས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་
རདེ་ཟེར་ན། འདྱིར་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་དང་། གནས་རྱིམ། ཕགོས་རྱིམ། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་ཚང་མར་སྱིག་གཞྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག འག་ོལུགས་འགོ་
སྟངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བཟསོ་ཡོད་དམ་མེད་ཧ་ག་ོམ་སངོ་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་རྱིང་ལ་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མེད་པ་དང་། ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལྷག་སོང་བསམས་ནས་སོ་སོར་ཚོར་བ་ཡོད། དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྤ་ོདང་། གནས་སྤར་གཏང་རྒྱུ། ད་ེ
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འདའྱི་སྒང་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ལས་ཀའྱི་སྒང་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་པཱ། དེར་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ཤྱིག་ལབ་གེང་ཡོང་བ་དང་། དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ེའད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དོན་དག་ལ་
ལྟ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་བྱས་ནས་འག་ོདགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དགག་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡང་བསྐྱར་བཟོ་
བཅསོ་གོས་འཆར་ལྟ་བུ་ཁེར་ཡོང་ན། དཔེར་ན། རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དང་། ཆོས་དག་ེཟརེ་རྒྱུའྱི་མྱིང་ད་ེམེད་པ་བཟསོ་
ན། དེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག ལས་གཞྱི་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ འད་པ་ོབཀོད་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེག་རང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེར་དང་པ་ོབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་སྙམ། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གྱི་ས་མྱིག་ཅསེ་བཀདོ་གནང་འདུག 
ངས་ཤེས་རྟགོས་ལྟར་ན། ད་ལྟ་དནོ་གཅོད་ཁང་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ད།ེ སྔནོ་མ་དམྱིགས་བསལ་
ལས་བྱེད་ ༡༨ ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏ་ེརྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། གང་ལྟར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཚིག་བརོད་
རྱིང་པའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ལས་བྱེད་མྱི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ཐད་བསྐོ་ཆོག་ཟེར་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་
མཚན་དེའང་ངས་ཁ་སང་བསྡུས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དུས་ཀྱི་འགྱུར་བའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཏང་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚོད་སླེབས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མྱིའྱི་ནུས་པ་ལེན་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་
འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་
རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ ༡༨ ད་ེབསྐ་ོགཞག་བྱདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་སུ་འད་ཞྱིག་
ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་བྱེད་བསྐོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་སླེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གོང་
གྱི་ཕག་སེལ་ནས་ཀང་གསུངས་སོང་། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སློང་
ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་ ༡༨ དེས་རང་དབང་ཆ་ེརུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འོན་ཀང་གང་ཟག་ར་ེཟུང་ལ་བལྟས་ནས་མཐུན་དང་མ་
མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཁ་སང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
མོལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། རསེ་ནས་ལྟ་གྲུབ་གསུངས་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རེད་
ཟེར་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེ། ཁྱིམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེའད་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གོང་མས་
དགངོས་པ་བཞེས་ཏ་ེལས་བྱེད་མང་པ་ོབསྐོས་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་བསྐོས་པ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ལའང་བསྐོས་སོང་། 
ར་ེཟུང་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག སྐབས་རརེ་ང་
ཚོས་ལས་བྱེད་ཚད་མཐ་ོཔ་ོའདེམ་དགོས་དུས། དེར་དཔག་པའྱི་གནས་རྱིམ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
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སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་རྐྱེན་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ལས་བྱེད་འཇོན་ཐང་མེད་པ། ལས་བྱེད་
ཉམས་མོང་མེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་སྱི་ཚགོས་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། བོད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
དངསོ་གནས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་རྣམ་དཔོད་ལྡན་པ་དང་། རལ་ཡདོ་ན། ལེན་ཆགོ་གྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ེདག་བསྐ་ོགཞག་བྱས་
པ་ཙམ་གྱིས་ལམ་སང་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྱདེ་ལ་མ་འདམེ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་གལ་སྱིད་གནས་ཚད་ཏག་ཏཧ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚའོྱི་ཞནེ་ཆ་རདེ་
ཟརེ་དུས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་ལན་ཕེབས་སོང་། ཏན་ཏན་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་སོང་བརྡར་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། 
ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྤོར་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་
བལྟས་ནས། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ལས་བྱེད་ ༡༨ ཀྱི་སྐུ་དབང་ད་ེགོས་ཚོགས་
ཀྱིས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཕུལ་བ་རདེ། གལ་ཏ་ེའདྱི་མ་བཞསེ་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རདེ། དེར་ཞུ་རྒྱུ་
གང་ཡང་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དནོ་ཚན་གསར་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གང་
ལྟར་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ལ་ལྷག་བསྡད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་འདྱིར་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པའྱི་ཐགོ་ལ། ད་
ལྟ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་ "སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གྱི་ས་མྱིག་
ཏུ་" ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་
བཤད་ཀྱི་ ༧་༦ གྱི་ནང་ལ་ "བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡོང་ཆེད། དོན་གཅོད་
རྣམས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཁོངས་ནས་ད་བར་དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་དུས་ཚོད་མང་དག་
ཅྱིག་བདོ་མྱི་དང་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཁག་ལ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དུས་ཆནེ་དང་དུས་དན་ཆ་ེཁག་ལ་བཅར་རྒྱུ་མ་
གཏོགས་དུས་ཚདོ་མང་ཆ་ེབ་སོསོའ་ིགནས་ཡུལ་དང་ཁབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས། བླ་ོའདོན་ལྟ་ེགནས་
ཁང་། བརྒྱུད་ལམ་སོགས་ལ་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལྷག་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་ཆེད། ད་ལྟའྱི་
ཆར་བྱང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རབོ་ཁུལ་དུ་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་གྱི་ལས་བྱདེ་ར་ེབསྐ་ོརྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ།" ཅེས་གསུངས་པ་
དང་། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཙལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འད་པ་ོད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚརོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། སྔནོ་
མ་ང་ལ་ཉམས་མོང་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་
དཔ་ེམང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་འབེལ་ནས། ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ཡྱི་
རངས་འད་ཞྱིག་འཕྲོག་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་མ་དགེ་བཤེས་ཀྱི་སློབ་མར་འགྱུར་བའྱི་ད་ེདང་འབེལ་ནས་བོད་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ད་ེར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེམཐངོ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེ
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ཚ་ོདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྟན་པ་ོརེད་ཅེས་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་མོང་། ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་རེས་བཀའ་ཤག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་། བོད་དནོ་དྱིལ་བསགས་དང་བོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ས་མྱིག་དང་དགསོ་མྱིག་འདྱི་འད་ཞྱིག་
སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོར་
ངམོས་སུ་རན་ཆགོ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེབོད་ཀྱི་ཆོས་རྱིགས་ད་ེརདེ། དེའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་རྒྱབོས་ཤོག་ཟེར་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མར་
གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེཡྱི་བཀའ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་ལ་འག་ོཡྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་དག གོང་དུ་དེའྱི་སྒང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆགོ་གྱིས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་བྱདེ་དུས། གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟརེ་ནའང་རདེ། དང་པ་ོལྟ་གྲུབ་གསུངས་
སོང་སྟ།ེ རསེ་ལ་ལྟ་གྲུབ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་མདེ་པ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། དརེ་ངས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྡགོ་རྡགོ་ག་ར་ེ
ཞུ་བཞྱིན་འདུག་ཅ་ེན། ཟུང་དྲུང་དང་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་སྟངས་སྒང་ནས་མར་ཡངོ་དུས། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒང་ནས་ད་ོཕགོ་
ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། དེར་ངས་གོང་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་པ། 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ན། དེར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དགོས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ད་ེཚོར་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ས་ོསོས་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལ་གོས་ཚོགས་
འཚོགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་ལ་དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ བར་དུ་
འདྱིའྱི་སྒང་ནས་མྱི་གངས་ ༢༡ བསྐ་ོགཞག་གནང་འདུག མྱི་གངས་ ༢༡ བསྐོས་པའྱི་ནང་ནས་མང་ཆ་ེཞྱིག་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དང་འད་མྱི་འད་རེད་འདུག ད་ེཚོར་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབལྟས་ཡོང་དུས། ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱས་དང་མ་བྱེད། ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གནས་སྤར་དང་གནས་སྤ་ོགཏང་རྒྱུ། ཡར་མར་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་སྒང་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་དང་མ་
བསྡད་ཡོང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། མར་བལྟས་དུས་ལས་ཀ་དང་ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལ་འགན་འཁུར་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་
བྱུང་སོང་། འནོ་ཀང་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ར་དགོངས་སམ་དགངོས་པ་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་། ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལ་འདྱི་ལྟར་འཇགོ་དུས་
ལ་ོརང་བཀག་ནང་དུ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཐུབ་པ་དང་། གལ་སྱིད་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ ད་ེདོན་གཅོད་
ཁག་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་། ཆོས་དག་ེད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདའྱི་སྒང་ལ་བདམས་ཐོན་བྱདེ་དགོས་རེད། སྱིར་
བཏང་ངས་འདྱིར་དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ད།ེ གལ་སྱིད་ཕྱིན་སོང་ན་འདྱི་ལྟར་བྱདེ་དགོས་རདེ་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ 
རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གྱི་ས་མྱིག་ཏུ་ལས་བྱདེ་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་
བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པར་དམྱིགས་བསལ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ཟེར་ནས་འཇོག་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་མ་
སོང་། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆགོ་གྱིས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱོན་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྟ་གྲུབ་
དག་ེརྒན་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པར་བརྟེན་ནས་འཁེར་བསྡད་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཏག་ཏག་
བསྡད་མ་སོང་། ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་སྱིར་བཏང་ལས་བྱེད་ ༩ ཡྱི་ས་མྱིག་བཞག་པ་དེ། དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས་
དམྱིགས་བསལ་ཟུར་འདོན་མ་བྱས་པར་འཁེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེམྱིན་པ་ལ་ལྟ་
གྲུབ་དགེ་རྒན་གྱི་ས་མྱིག་དམྱིགས་བསལ་འད་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ནས་འཁེར་ཡོང་བ་དེ་དང་། ཁ་སང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་འགེལ་
བཤད་ལ་བརྟནེ་ནས་དརེ་དགག་པ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་ཆ་ཤས་
ལེན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་སྟ།ེ བག་ོགེང་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོདུས། ད་ེདང་ད་ེའད་
བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ལའང་བཤད་རྒྱུ་འདུག བཤད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་འདྱི་ནས་བསྐྲུན་སོང་། བྱས་ཙང་ང་
ཡར་ལངས་པ་ཡྱིན། སྔོན་མ་དམྱིགས་བསལ་ ༡༨ བསྐ་ོགཞག་བྱེད་དུས་ང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱདེ་མཁན་གས་སུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བསམས་པ་འདྱི། ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་
ལས་བྱེད་ཀྱི་གངས་འབོར་ད་ེམར་བཅག་པ་རེད། དགོས་པ་ད་ེདག་སྔོན་མའྱི་ནང་ལ་མེད་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག 
སྔནོ་མ་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་ནས་གནང་ས་འདུག འནོ་ཀང་འདྱི་བསམས་ཕབེས་པ་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཡ་རབས་པ་དང་། ཉམ་ཆུང་བ་
འད་ཞྱིག་བྱས་པའྱི་ཁུལ་རདེ་འདུག བརྒྱ་ཆ་དའེང་ ༡༌༥ དང་། མྱི་གངས་ ༡༨ ནས་ ༩ ལ་མར་བབས། དའེྱི་བསྐ་ོསྟངས་བསྐ་ོ
ཕགོས་དའེང་སུ་བསྐ་ོཡྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཞལ་གསལ་ཙམ་གྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་། ད་ེམ་གཏོགས་སྔནོ་མ་དམྱིགས་བསལ་ ༡༨ བསྐ་ོ
བའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་མྱི་བསྐ་ོསྟངས་ད་ེའདའྱི་སྐོར་ལ་སྒྲུང་བཤད་དགོས་བྱུང་ན། མང་པ་ོམྱིག་གྱིས་མཐོང་གྱི་
འདུག མང་པ་ོབསམ་བླ་ོའཁརོ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་སྒང་ལ་ཞུས་ནས་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་
ཙང་ངས་ཁནོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཐག་གཅདོ་ཐགོ་ལ་རསེ་སུ་ཕག་རྐྱངོ་དུས་མ་ནརོ་བ་བྱས་ནས་ཐག་གཅདོ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ 
༤ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ད་ེག་རང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་
གྱི་སྐུ་དབང་ཐགོ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེམྱིན་པའྱི་མྱི་ཚད་ལྡན་
གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཡདོ་ནའང་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་ཡོད་པ་རདེ་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ཟརེ་དུས་ ༩ 
གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ་པཱ། ལས་བྱདེ་གངས་ ༧ གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ག་ཚདོ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགི་བརདོ་གསར་པར་མོས་མཐུན་མེད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་གང་འད་བསྐོས་ཡོད་མེད་དང་ད་ེཚོའྱི་གནད་དོན་ལོགས་ཀར་
རདེ། གང་འད་བྱས་ནས་བསྐ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། སྱིག་གཞྱི་དའེྱི་ང་ོགདངོ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་པ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཚགི་དནོ་ལ་ག་
ར་ེགསལ་ཡོད་པ་འདྱི་རདེ། ང་ཚསོ་བག་ོགེང་ག་ཚདོ་བྱས་ན་མ་བྱས་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་
བཀའ་ལན་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་ཚར་དུས། ང་ཚོས་བགོ་གེང་བྱས་ནས་འདྱི་ཡར་སོན་དགོས་ས་རེད། འདྱི་མར་
འཁྱིད་དགོས་ས་རེད། འདྱི་ནས་ཏོག་ཙམ་འགོག་དགོས་ས་རེད་ཟེར་དུས། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ནྱི་འདོན་གྱི་མ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེ
ག་རང་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་སྔོན་མའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེའད་བྱས་ནས་འདྱི་
ཡར་འཐནེ་མར་འཐནེ་མྱི་འདུག ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་སྐོར་སྔོན་མ་གེང་སློང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག 
གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་དག་ལ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མར་དོན་
གཅོད་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་བསྐ་ོདགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས། སྔོན་མ་ང་ཚོར་འགེལ་
བཤད་ད་ེབསྐྱནོ་ནས། ང་ཚསོ་དརེ་མསོ་མཐུན་ཡདོ་དམ་མེད་ཞུ་ས་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཡདོ་ཤག་ཤག་བྱས་ནས། 
ཡྱིན་ཤག་ཤག་བྱདེ་དུས། འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་
ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུས་ནའང་ཆ་ོའད་ཡོད་ན། ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཁ་སང་
ངས་བཟ་ོབཅོས་འད་ཞྱིག་གྱི་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་
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དོན་གཅོད་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སྔོན་མ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་ 
དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན། ཡང་ན། མཁས་ལས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་ཞསེ་བྱིས་ན་ཁབ་ཆ་ེབ་དང་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོབསམ་
གྱི་འདུག  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ "ཟུང་དྲུང་མན་གྱི་གནས་རྱིམ་" ཟརེ་བ་དརེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔནོ་མའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་གནས་སྤ་ོསྤར་བའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱེད་ཀྱི་ར་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཆགས་བསྡད་ཡོད། 
བྱས་ཙང་གལ་ཏ་ེབརྒྱ་ཆ་ ༣ ད་ེརང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་མེད། བྱས་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ 
༣ ད་ེརང་འཇགས་བྱུང་བ་དང་། ད་ེནང་བཞྱིན་ལས་བྱདེ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བྱིས་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཡོངས་ལ་
ཁབ་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ "དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་" ཞསེ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན། "མཁས་ལས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་" 
བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་པ་འཛུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་བད་ེཔ་ོཞེ་དག་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་ད་ེག་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོགསུང་གྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་ཐད་ཀར་བླངས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་
འདུག བཟ་ོབཅོས་འདནོ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ེ
ག་རང་གཏན་འབེབས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསལ་པ་ོམེད་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཅྱིག་ད་ེ
བརྒྱ་ཆ་ ༣ རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ ཟེར་དུས་ལས་བྱེད་དགུ་གཉྱིས་ ༡༨ རེད། ཕེད་ཀ་ཡྱིན་དུས་ ༩ རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོཞེ་
དག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བསྐ་ོགཞག་ ༦ བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག  ལས་བྱེད་གངས་ ༧ བསྐ་ོཡྱི་
ཡོད་ནའང་འད་འདུག ལས་བྱེད་གངས་ ༢ བསྐ་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེར་
ཁད་པར་ཞ་ེདག་འག་ོཡྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་
བསྐྱར་བཅོས་དེར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དརེ་ཚིག་འད་མྱི་འད་དང་འགེལ་བཤད་གཞན་དག་ད་ེའད་བརྒྱབ་ན་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེམེད་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་
འགག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་ཕབེས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཡང་ན་སྔནོ་མ་ད་ེདགོས་རདེ་ད།ེ ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཤོག་གངས་ ༡༡ 
གྱི་ནང་གསེས་ ༢ པར་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། "འདེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསེས་ ༤ པ་བསྐྱར་བཅོས་
གཏན་འབེབས་མ་སོང་བར་དུ། ནང་གསེས་དེར་གསལ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་ཅན་གྱི་ལས་བྱེད་ ༡༨ ད་ེརྱིགས་
བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་པ།" ཞསེ་འཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ནྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་གཅདོ་རདེ། ཁ་སང་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ནྱི་བེད་སོད་གནང་རྒྱུ་རེད་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེམེད་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ལས་
དནོ་བྱདེ་སྟངས་ཀྱི་སྒང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་འགག་གྱི་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཚགི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན་ན། དརེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཆ་རྐྱེན་དང་བརྒྱ་ཆ་བཅས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུར་ཚིག་བརོད་
གསར་པ་དརེ་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་དུས་ཚགི་བརོད་རྱིང་པ་ད་ེལྷག་ཀྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། དརེ་སྔནོ་མའང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད།ེ འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་བྱདེ་འདེམས་
སྒྲུག་གང་འད་བྱདེ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། ག་ོགནས་ག་ར་ེསད་མ་སོད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་རདེ། གང་
ལྟར་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་
ཅྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ན། གོང་དུ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བྱས་པ་རདེ་གསུང་གྱི་འདུག དརེ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆགོ་གྱི་རདེ། གང་ལྟར་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་དགེ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལག་བསྟར་བྱདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད།ེ གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཉམ་ཆུང་
དང་ད་ེའདའྱི་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་ཕལ་ཆེར་ད་ེའད་ཞྱིག་ག་ོམ་སོང་། ཧ་ལམ་མང་པ་ོཞྱིག་སྔོན་མ་ནས་འགྱིག་མེད་པའྱི་
རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་པཱ། དརེ་ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔནོ་མ་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་འབུལ་
རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་ནས། ད་ལྟའང་ད་ེག་རང་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
གང་ལྟར་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ད་ེལྷག་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གསལ་བསགས་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན། དརེ་
དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ར་བའྱི་སྔོན་མ་དང་ད་ལྟ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང། སྐུ་དབང་
ཞྱིག་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། སུ་བསྐོས་དང་མྱི་བསྐ་ོཟེར་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་འདྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་རེད། དེར་ཟེར་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ང་ོཤེས་པ་བསྐོས་འདུག་ཟེར་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན། སྐུ་དབང་སད་ཚར་ན་ཁ་ོརང་གྱིས་ང་ོཤེས་པ་ཞྱིག་བསྐོས་མདགོ་རདེ། ལས་ཀ་བྱདེ་དུས་ང་ོམ་ཤེས་པ་ཞྱིག་
བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ང་ོཤེས་པ་ཞྱིག་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
ངསོ་ལནེ་བྱས་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་དང་མ་བྱདེ་ད་ལྟ་ལག་པ་རྐྱོང་དུས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་མང་པ་ོཞུས་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་ཕག་བརྐྱངས་ནས་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་མང་ཆེ་བ་རང་འཇགས་ཡར་
བཞེངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བསྐྱར་ལྡབ་གནང་མྱི་དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་གནང་རོགས་གནོངས། ས་ོསོའ་ིདགོངས་ཚུལ་གསལ་པ་ོགསུངས་ཚར་བ་
རདེ། ཡང་ས་ེགསུང་ཡོང་དུས་ལན་ལྟ་བུ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་མཁེན་པའྱི་བདག་པ་ོརེད། ཚང་མས་གང་ལ་གང་འཚམ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཕལ་ཆརེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེར་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འདྱིར་དགག་བྱ་ཕབེས་པ་རདེ། དགག་བྱ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་དུས་སྔནོ་ལ་དགག་བྱ་ག་ཚདོ་
ཡོད་མདེ་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དགག་བྱ་ཡདོ་པར་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཚར་རདེ། འདྱིར་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་གངས་ ༣༠ ཡྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་གངས་ ༣༠ 
ཡྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མར་ཟགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་རྐྱངོ་རོགས་གནོངས། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གངས་ ༣༠ འདུག ད་ེ
འད་སངོ་ཙང་འདྱི་ཐནོ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱུང་སོང་།  
དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པ། "ཉེ་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་
པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་
དཔད་ཞྱིབ་པ་བཅས་ཁྱིམས་དོན་ལས་བྱེད་གསར་བསྐ་ོདགོས་རྱིགས་ཀྱི་འོས་ཆོས་དང་། འདེམས་རྒྱུགས་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་འཆར་འབུལ་བྱུང་བར། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་བརྒྱུད་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ།" ཟེར་བ་དེ་རེད། སྱིར་བཏང་འདྱི་ལས་བྱེད་དང་
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དགོས་མཁ་ོདང་གནད་དོན་ག་རེར་བལྟས་ནའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་
གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་དེ། ད་ལྟ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡོད་པའྱི་འགན་
འཁུར་མཁན་ད་ེཚ་ོང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་མེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། མྱི་ད་ེདག་གྱི་མདུན་ལ་འདྱི་
སྟོན་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་ལགས་ ཤེ་ན། "འདེམས་རྒྱུགས་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་
བརྒྱུད་འཆར་འབུལ་བྱུང་བར།" ཟེར་དུས། འཆར་འབུལ་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚོར་ཡྱིད་ཆེས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་
ནས་འདྱིར་དགག་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་དགོས་ཀྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདྱིར་བརྟེན་ནས་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་ནས་མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མ་ཐནོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེད་ལྟ་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཁ་ོརང་གཉྱིས་ལ་
ཐུག་ཡོད་པ་ད་ེང་ོཤེས་པ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་གཞན་སུ་མེད་དམ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ། དགག་བྱ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ ༢༢ བྱུང་སོང་། འདྱི་ཐནོ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མར་ཟགས་སངོ་།  
 དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༦ པའྱི་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༦ པ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡདོ། 
གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མར་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་སྐུ་དབང་སད་པ་རདེ། མྱི་གངས་ ༡༨ ད་ེརདེ། སྐུ་
དབང་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚད་ཅྱིག་བཟུང་ནས། བཀའ་ཤག་དའེྱི་དུས་ཡུན་རོགས་ནས་ཟླ་བ་ ༣ རེས་ལ་ལས་བྱེད་ད་ེརང་
བཞྱིན་གྱིས་འཁྱུར་བ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༦ པ་དེ་ལས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་འདུག ཁད་ལས་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལས་བྱེད་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་གོང་དོན་བཞྱིན་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ལས་བྱེད་གཏན་འཇགས་འཇོག་རྒྱུ་རེད། 
ལས་བྱེད་གཏན་འཇགས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་འདྱིར་དགོས་མཁ་ོཡོད་པའྱི་ཁད་
ལས་ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་དགོས་མཁ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དཔེར་ན། བཀའ་ཤག་གོང་
མས་མྱི་གངས་ ༡༨ ནང་ལ་ཁད་ལས་པའང་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད། འད་མྱི་འད་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་ལ་བེད་མེད་ཀྱི་མྱི་ཆགས་བསྡད་འདུག་ག ད་ེའད་སོང་ཙང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ། ད་ེམ་ཟད་ཁ་
སང་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་མྱི་གངས་ ༡༨ ཡྱིན་ནའང་རེད། གོང་གྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ད་ེཡྱིན་ནའང་རེད། དུས་ཚོད་ཚད་
འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁད་ལས་པ་ཚང་མ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་
འདྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོདང་། ཁད་ལས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་རེས་བཀའ་ཤག་ལ་དགོས་མཁ་ོཆགས་ནའང་། མ་འོངས་པར་བཀའ་
ཤག་གྱི་དགསོ་མཁ་ོམ་ཆགས་ནས། ཁད་ལས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་མདེ་དུ་འག་ོས་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་སྱིག་གཞྱི་དེར་རྒྱབ་
སྐྱརོ་བྱདེ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༦ པ་
གསར་འཇུག དརེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་གོང་དུ་བག་ོགེང་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཁ་སང་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། ངས་ད་ེའད་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སྱིག་
གཞྱི་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་ཁད་ལས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཟུར་མཆན་སྱིག་གཞྱི་
ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཟུར་ལ་བཟསོ་ནས། འདྱིའྱི་འགོ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འག་ོབསྡད་པ་ད་ེཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིའྱི་
འོག་ལ་སླེབས་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ "ལས་ཁུངས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཁད་ལས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་གཏན་འཇགས་སུ་དགོས་
མཁ་ོཡོད་པའྱི་ལས་དོན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་སླད་" ཟརེ་བ་དེ། གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་སྟོན་གྱི་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག གང་ཟག་
བཀའ་ཤག་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། དྲུང་ཆ་ེསུ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁད་ལས་པ་ད་ེགཏན་འཇགས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉནེ་ཁ་འད་པ་ོགང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ཁད་ལས་ནང་ལ་ང་རང་གྱིས་ཤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མདང་དགོང་གངས་ཀ་མང་
པ་ོདངས་པ་ད་ེཚོ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རེད་མ་གཏོགས། དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་འོག་ལ་
བསྐོས་པའྱི་ལས་བྱེད་མ་རེད། ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་འོག་ལ་བསྐོས་པ་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་འཁྱུར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ལ་
འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། བསྡད་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བསྡད་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་མྱི་བཞྱི་བཅུ་
དང་ལྔ་བཅུ་ག་ཚདོ་ཡོད་ནའང་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། དགོས་མཁ་ོཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐོས་ཡོད་དུས། ད་ེརྱིང་གནད་འགག་གཙ་ོ
བ་ོའད་པ་ོད།ེ ད་ེདག་གནས་སྤ་ོགཏང་རྒྱུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ད་ེསླེབས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། བསྐ་ོསྟངས་ད་ེ
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་བཟོས་ནས། ཕ་གྱིར་ཡོད་ཐག་གཅོད་རེད། མདང་དགོང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
འགེལ་བཤད་གསལ་པ་ོབསྐྱོན་སོང་། ང་ཚོས་ད་ེརྱིང་འདྱི་བཀག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཡང་ན། དང་པ་ོང་ཚོས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གྱི་ཟུར་རྒྱན་སྱིག་གཞྱི་དེ་བལྟས་ནས། ད་ེའགོག་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱིར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་
འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ད།ེ སྱིག་གཞྱི་གནད་འགག་ཆ་ེབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་གྱིར་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་གཏན་འབེབས་
བྱས་པ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་ཡན་ལག་འད་པ་ོདང་། འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་ཀང་ཆ་རྐྱེན་ག་རེའྱི་འོག་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། 
ཡང་ན། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན། ཡང་ན། འཛནི་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡང་ན། ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོ
ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ག་རའེྱི་ཆ་རྐྱནེ་འགོ་ནས་བཟསོ་པ་རདེ། ད་ེཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་སྱིག་གཞྱི་ཨ་མའྱི་
ནང་ལ་འཇུག་དགསོ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་ལས་པ་ད་ེཁད་ལས་
པ་རང་དང་། ང་ཚོས་ཚིག་ད་ེཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ར་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ག་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེབྱས་པ་
ལས་པར་རྒྱག་ཤེས་མཁན་ཚང་མ་ཁད་ལས་པ་རདེ། གོག་བརན་བཟ་ོཤེས་མཁན་ཚང་མ་ཁད་ལས་པ་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེང་སང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཚང་མ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་བརན་སྡ་ེཚན་
གྱི་གསར་འགོད་པ་ལས་ལྷག་ད་ེའད། ཕྱི་ན་ཁུག་སར་ཁ་རོག་བསྡད་སྡོད་མཁན། ནམ་རྒྱུན་ལས་ཀ་མེད་མཁན ན་གཞོན་
ལས་མེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོར་སྒྱུ་རལ་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་སྟོན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཔར་རྒྱག་ཤེས་མཁན་རེད། ད་ེ
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ཡྱིན་དུས་ཁད་ལས་པ་ཟེར་དུས་དགོས་མཁོ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུར། དེ་རྱིང་ནས་
ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། པར་རྒྱག་ཤེས་མཁན་ཚང་མ་ས་བརན་སྡེ་ཚན་ལ་བཅུག གོག་བརན་བཟ་ོ
ཤེས་མཁན་ཚང་མ་ས་བརན་སྡ་ེཚན་ལ་བཅུག ད་ེའད་བྱས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་དཔེ་ད་ེས་བརན་སྡེ་
ཚན་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡ་ེཚན་ལ་བཞག་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡ་ེཚན་ལ་
ཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེབ་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་གྱི་ཁད་ལས་པ་ཡྱིན་ཆོག་གྱི་རདེ། རྱིས་པ་མ་ཡྱིན་མཁན་ནང་ལ་མྱིན་པའང་ངས་ཧ་ག་ོ
ཡྱི་ཡོད། ལས་ཁུངས་འགའ་ཤས་ནས་གནད་དནོ་བྱ་ེབག་པ་རྐྱནེ་གྱིས་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡ་ེཚན་ལ་བཏང་བཞག་པའང་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེཁད་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱ་ས་རེད་ཟེར་ན། ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡོད་པ་གད་རྒྱག་མཁན་ཚང་
མ་ཁད་ལས་པ་རེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་པཱ། གད་རྒྱག་མཁན་ཡང་ཁ་ོརང་གད་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཁད་ལས་པ་རེད་ཟེར་ན་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁད་ལས་པའྱི་ས་མཚམས་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོབྱས་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་
ར་ེབ་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན། ར་ེབ་གང་བརྒྱབ་པ་དེར་གོས་ཚོགས་ནས་འག་ོདང་མྱི་འག་ོལོགས་ཀ་རེད་མ་གཏོགས། 
ངས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༦ པ་
དེར་ངས་ཁ་སང་དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་དྱིས་ལན་ལ་ལས་ཁུངས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དཔ་ེམཚན་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་
རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡྱིན་ན། འདྱིས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁ་སང་སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་མང་ཆ་ེཞྱིག་ལས་བྱེད་སྱི་མཚུངས་ལྟར་བསྐ་ོགཞག་
བྱས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེདག་ཁད་ལས་ཀྱི་ང་ོབོར་བསྐ་ོགཞག་བྱས་བཞག་པ་
ཞྱིག་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཁད་ལས་སྡ་ེཚན་ནང་དུ་འཇགོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་ནང་གསསེ་ ༦ པ་དསེ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་
རེད། སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གསལ་ཁ་གང་ཡང་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེར་ཐ་ེཚོམ་འད་ཞྱིག་
བྱུང་།  
 དནོ་དག་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཛནི་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་དབང་ཚད་ཟེར་དགོས་ནའང་། དེའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་བསྐ་ོསྱིག་བྱ་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྐྱངོ་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་དབང་
ཆ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་ནའང་ད་ེའད་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་མེད། གལ་སྱིད་ཡོད་ན། དནོ་ཚན་ག་ར་ེཡྱིན་པ་དང་ལེའུ་ག་པར་ཡོད་མེད་ ཤེས་ན། དརེ་བསམ་བླ་ོ
གཏང་རྒྱུར་ཁད་པར་ཞྱིག་འདུག ར་བའྱི་ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་མ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་
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ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་ཟརེ་དུས། ང་རང་ལའང་གདངེ་ཚདོ་རདེ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྟགོས་མེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་
ད་ེལའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་སོང་། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་གསར་དུ་ཁད་ལས་པ་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ན། སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༦ པ་དེས་ཕན་གྱི་འདུག འདྱིར་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་སྟངས་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
བསྐོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མ་འོངས་པར་གནས་སྤ་ོབྱེད་དགོས་ནའང་། དེའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སྔོན་
མ་ཁད་ལས་པ་བསྐ་ོགཞག་པ་མ་ཡྱིན་པ། ད་ལྟ་ཁད་ལས་ང་ོབོར་གྱུར་ནས་ཕར་ཚུར་གནས་སྤ་ོགཏོང་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་
ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༦ པ་དསེ་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་འགེལ་
བཤད་དརེ་བལྟས་ན། ད་ེརྱིང་འདྱིས་ཐུགས་ཕན་གསསོ་པ་ཞྱིག་ཚོར་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༦ པར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དགག་
བྱ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། "ཁད་ལས་པ་འདྱི་རྱིགས་བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་" ཟརེ་བ་དེ། བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་འདྱིའྱི་ལས་བྱེད་པ་པ་ོད་ེརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཞྱིག་ལ་ཕར་བཞག་ཡོད་ན། ད་ེཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཁ་སང་ཡང་ད་ེ
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོདུས་ཁ་ཐུག་འད་པ་ོཞྱིག་མ་གཏགོས། ལས་བྱདེ་པ་པ་ོདེས་འགལེ་བཤད་གང་རྒྱག་རྒྱག་
ཅྱིག་དང་། ཡར་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེབཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན། མར་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེབཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་
ཟརེ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོང་ང་ཚསོ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགསོ་ས་རདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེནས་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ད།ེ ང་ལ་ཚོར་བ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ལ། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྱི་ཚགོས་ལ་ང་ོས་ོསྟོན་གྱི་ཡོད་ན། 
ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། སྐད་གསང་མཐོན་པསོ་གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། གཉྱིས་གཉྱིས་ཟེར་ནས་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
ད་ེཚ་ོརྒྱབ་ལོངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན་དན་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཕག་སེལ་རྒན་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུང་
གྱི་འདུག ས་ོསོས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེབཤད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡདོ་དམ་མེད། མཐའ་མར་ལག་པ་རྐྱངོ་དུས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད།ེ ངས་
འདྱི་བག་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སྐད་གསང་མཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས་ངས་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་
སྐད་རྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོདུས་ང་ོས་ོལེན་བསྡད་པ་ཞྱིག་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བསྟན་སོང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་བགོ་གེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༦ པ་དེ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ། དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། གཏན་འབེབས་བྱས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། 
རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་གངས་ ༣༢ འདུག འདྱི་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཆགས་སོང་།  
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 ད་ེརྱིང་གྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་ནང་གསེས་ཁ་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ད་ེརདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། 
ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་
ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་རེད་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རདེ། རྒྱུན་ལས་ནང་
ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་རེས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསམ་རྒྱུ་གཏན་མ་ཁེལ་བ་བྱས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
གྱིས་བཀོད་མངགས་གནང་སོང་། བཀོད་མངགས་གནང་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འབེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན། འབེལ་བ་བྱས་
རསེ་འཆར་འབུལ་འདྱི་འཁེར་ཡངོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༣ 
༄༅། །བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
ར་ེགསུམ་པ། 

 
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ།   
 ༢ ག  ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་ནང་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་མུ་མཐུད་

ཁྱིམས་དཔོན་གྱི་ལས་འཁུར་བྱས་མོང་བའམ། 
ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་རོད་
མཁས་པའྱི་གས་སུ་ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་
གཏོགས་འོས་བབ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། འོན་ཀང་
བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ཉྱིད་ལག་ལེན་འག་ོའཛུགས་
བྱས་པ་ནས་བཟུང་ལོ་སུམ་ཅུའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གཉྱིས་བཅས་བསྐ་ོགཞག་དགོས་རྱིགས་ནང་
གསེས་འདྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ལ་བསྟུན་གནང་མྱི་
དགསོ། 

རང་འཇགས།  
 ༢ ག  ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་ནང་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་མུ་

མཐུད་ཁྱིམས་དཔོན་གྱི་ལས་འཁུར་བྱས་
མོང་བའམ། ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུའྱི་
རྱིང་ཁྱིམས་རདོ་མཁས་པའྱི་གས་སུ་ཚུད་
པ་བཅས་ལ་མ་གཏོགས་འོས་བབ་ཡོད་
པ་མ་ཡྱིན། འོན་ཀང་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་
ཉྱིད་ལག་ལེན་འག་ོའཛུགས་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་ལོ་ས་ོགསུམ་རྱིང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆ་ེབ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་
བཅས་བསྐོ་གཞག་དགོས་རྱིགས་ནང་
གསེས་འདྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ལ་བསྟུན་
གནང་མྱི་དགསོ། 

 
 

 
བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ལོ་ ༣༠ ཕྱིན་ནས། ན་ནྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༢༨ ལ་ལོ་སུམ་ཅུ་དེ་
རགོས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལ་ོཟླ་ ༦ སླེབ་གབས་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ལ་ོགཅྱིག་ཚར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་དའེྱི་ནང་
ལ་ོགསུམ་བཀོད་པ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཁྱིམས་
དཔནོ་གསར་པ་བདམ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ཁྱིམས་དཔོན་ཆ་ེབ་བསླེབ་ཐུབ་པའྱི་ཆདེ་དུ་འདྱི་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
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དགོངས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་འདྱི་འག་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཁྱིམས་དཔོན་ཆ་ེབ་ལ་ོ ༡ རྱིང་
འདམེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དཔོན་ཆ་ེབ་གསར་པ་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་འདམེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ ལ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དུས། དང་པ་ོདགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚསོ་
ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག་རང་རེད་དམ། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། འདྱི་མང་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་
གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ལོ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའྱི་སྒང་ལ་ལ་ོགསུམ་བསན་ནས་ལ་ོས་ོགསུམ་
འགོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ན། ལ་ོས་ོལྔ་མ་ཡྱིན་པ། དུས་ཡུན་ད་ེཆ་ཚང་སྒང་ལ་མ་ཡྱིན་པ། ཡང་མྱིན་ན། ལ་ོས་ོ
བཞྱི། "ལ་ོས་ོགསུམ་" གནང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་འད་ཞྱིག་ག་ར་ེལ་ཐུག་ཡོད་ན། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་བཀའ་ཤག་ནས་བསམས་
ཕབེས་པ་དརེ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཅ་ེན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་རྒྱུན་འཁངོས་
ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་པ་ོཆ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་དེའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་ཕེབས་པར་འསོ་ཆསོ་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་དུ། བཀའ་ཤག་ལ་ལས་
དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་འགག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིའྱི་ལས་དནོ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་



27 

ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ལ་འགགོ་རྐྱནེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོཁྱིམས་
བཟ་ོཔ་དང་། བོད་མྱི་མང་གྱིས་བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་ངསོ་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དནོ་ཚན་དྲུག་བཅུ་ར་ེགསུམ་
པའྱི་ནང་གསེས་ ༼༢ ག༽ ད་ེརདེ། དརེ་ལ་ོགསུམ་འཐལོ་བ་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་འདུག དེར་མོས་མཐུན་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་
མཚན་ཅྱི་རདེ་ཟརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གཏན་འབེབས་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལ་ོང་ོསུམ་ཅུའྱི་རྱིང་ལ་མ་
གཏོགས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་ང་ོསུམ་ཅུ་ཟྱིན་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་བར་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ། ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཁད་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ས་གནས་ལ་འགོ་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡོད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ཕེབས་བསྡད་
ཡོད།༽ ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། བརདོ་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། དང་པ་ོབརོད་པ་དང་པ་ོའག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་བརོད་
པ་གཉྱིས་པ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།༽ ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ལོགས་སུ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ༼ཚོགས་
གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ལོགས་སུ་འབྱི་དགོས་མ་རེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་
རགོས་གནང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ག་ོསྐབས་ཆ་ཚང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།༽ བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེར་ལ་ོགཅྱིག་པུ་ཕར་འགང་བ་ཙམ་གྱིས་ཐག་ཆོད་འག་ོབ་ཞྱིག་གང་འད་གཟྱིགས་པ་རེད། 
ཆ་རྐྱནེ་གཞན་པ་ལའང་དགོངས་བཞེས་དང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཆ་རྐྱནེ་གངོ་ད་ེན་ཡདོ་རདེ་པཱ། དརེ་
བཀའ་བསྡུར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང་ནས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོད་ེགཅྱིག་པུ་ཕར་འགང་ནས། སྟབས་བད་ེམདགོ་བྱས་ནས། 
ད་ེག་རང་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འཁེར་ཡངོ་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེགང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་རདེ།  
 ད་ེནང་བཞྱིན་ཉ་ེཆར་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། ཡྱི་ག་ེད་ེའདྱིར་ཁ་ཕསེ་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་མཐོང་ཡོད་
མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེཚ་ོལའང་འོས་མྱི་མྱི་རག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་མ་འོངས་པར་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རྐྱེན་གང་འདའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་ན་ཡག་ས་རེད་ཟེར་བའྱི་
བཀའ་བསྡུར་དང་སྐད་ཆ་འད་པ་ོདྱིས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། དྱི་བ་བསྐྱར་ཟློས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ོ
སང་བསླབེ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་མདེ་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཤེས་མཁན་ནང་ནས་ང་ཚ་ོ
ཤེས་མཁན་གལ་ཆེ་བ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནོངས། མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་
གྱིས་མ་ཤེས་ན་ཁག་ཡོད་མ་རེད་པཱ། ང་ཚ་ོའགན་འཁེར་མཁན་ཡྱིན་དུས། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
ལྟར། ལ་ོགསུམ་ཚབ་ཏུ་ལ་ོལྔ་ག་ར་ེབྱས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། ལ་ོགསུམ་ནང་མ་རག་ན། བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་འཁེར་
ཡོང་ནས་ལོ་གསུམ་ཡང་བསྐྱར་འགངས། ད་ེནས་བསྐྱར་བཅོས་རོགས་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ལ་ོསོ་གསུམ་ཟེར་དུས་ལོ་
གསུམ་ཡར་བསྡམོས་རདེ་པཱ། འདྱི་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་དྱི་བ་གཞན་ད་ེཕག་སེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། མ་རག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་ད་ེག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་
རདེ། འསོ་མྱི་བཙལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མ་རག་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། འསོ་མྱི་དངསོ་གནས་མ་རག་པ་རདེ། དརེ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཡོད་ཀྱི་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ནས་གོལ་ནས་གང་འད་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལ་ོགསུམ་གཞག་རྒྱུ་ད།ེ ཐུགས་རེས་གནང་རྒྱུ་ད།ེ ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་འགན་ད་ེབོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ལ་ོགསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལ་ོགསུམ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ལ་ོགཅྱིག་འགོ་གབས་ཡོད་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༦ 
ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་མ་ོདརེ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ཚར་བ་རདེ། ད་ལ་ོགསུམ་ཕར་འགང་ཟེར་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༢༨ བར་དུ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ལ་ོགཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
 ལོ་གསུམ་གཅྱིག་པུ་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་སོང་
ཙང་། བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོམ་འཕྲད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅསོ་ཆདེ་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། བཀའ་
ཤག་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལའང་གསལ་པ་ོབཀདོ་བཞག་ཡོད། ད་ེརྱིང་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་བཞག་བྱས་ནས་རྱིས་ཡདོ། ཁྱིམས་
བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་
དུས། འདྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེཚ་ོཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགཟྱིགས་རྒྱུ། ད་ལྟ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་འགྱུར་བ་ག་ར་ེགཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
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ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསམས་ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག  
 གཞན་པ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་གསུངས་སོང་། བཀའ་བསྡུར་ད་ེབཀའ་ཤག་དང་ཁྱིམས་དཔོན་རྣམ་པ་
ཚ།ོ ཡང་ན། སྱིད་སྐྱངོ་དང་ཁྱིམས་དཔནོ་ཆ་ེབའྱི་ལས་ཚབ་དབར་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་ངམ་ཟརེ་ན། ད་ེབྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་ཁྱིམས་དཔོན་ཞེས་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། ད་ལྟ་
བསྐྱར་དུ་ད་ེག་རང་གསུང་གྱི་འདུག དང་པ་ོད་ེཞལ་ནོར་མེད་འག་ོབསམས་བྱུང་། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་
"ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་" ཟེར་བ་ད་ེདགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པར་ "ཁྱིམས་དཔནོ་" ཞསེ་ཡང་ས་ེགསུངས་བསྡད་པ་དརེ། དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་
མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་དགོས་པ་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁྱིམས་དཔནོ་ཞུས་ཡོད་ན། དགངོས་འགལ་མདེ་པ་ཞུ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚའོྱི་མཉམ་དུ་
ག་ོབསྡུར་ཞུས་ཡོད་དམ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ག་ོབསྡུར་ཞུས་མེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེར་ག་ོབསྡུར་ཞུ་དགོས་པའྱི་ལས་འགན་
ཞྱིག་མཐོང་མ་སངོ་།  
 ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཚགོས་མྱི་བཙུགས་ཡདོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སངོ་། ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཚགོས་མྱི་སུ་བཙུགས་ཡདོ་
མེད་གང་ཡང་ཤེས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དྱི་བ་འཕར་མ་ཡོད་ན། ཁྱིམས་དཔོན་རྣམ་པ་ཚརོ་ཕར་ཞུས་
ནས་གསོ་ཚོགས་ལ་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དུས་ཡུན་གཅྱིག་པུ་ཕར་འགང་རྒྱུ་མ་གཏགོས།  
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དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འད་པ་ོཞྱིག་མཐོང་མ་བྱུང་། དུས་ཡུན་འགང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་མ་སེལ་ན། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན། སྔོན་མའང་ཞུས་ཡོད། "ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་" ཟེར་བ་དེར་ལ་ོ 
གསུམ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མེད་དམ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཉུང་མཐར་ལ་ོབཅུ་ཟརེ་བ་ད་ེལའང་གཟྱིགས་རྒྱུ་མེད་དམ། དརེ་འགེལ་བརོད་
དེའང་། ཁྱིམས་རོད་མཁས་པ་ཟེར་བའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི༌༌༌ 
༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། འདྱི་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག བརོད་པ་གཉྱིས་
པའྱི་ཐོག་ལ། ཚིག་བརོད་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་རོགས།༽ ལོ་ལྔ་དང་ལ་ོབཅུ་ད་ེཚ་ོཚིག་བརོད་
སྒང་ལ་སླབེ་ཀྱི་མ་རདེ་དམ། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། འདྱི་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 
འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གསུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག༽ ལགས་སོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ེག་རང་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ཚར་སོང་ངམ།༽ ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁེར་ཡོང་བ་རེད། 
དྱི་བ་རང་ཡྱིན། སྔོན་མ་ལོ་སུམ་ཅུ་རེད། ད་ལྟ་ལོ་སོ་གསུམ་རྱིང་ཟེར་ནས་ལོ་གསུམ་སྤར་ནས་ཁེར་འདུག འདྱིར་བཅའ་
ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ ཤྱིག་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ེལས་བསྐྱར་བཅོས་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་
བླ་ོབཏང་ཡོད་མ་རེད་དམ། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་ལ་ཁྱིམས་
ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ། དམྱིགས་བསལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ། 
༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་ཕབེས་རགོས་གནང་།༽ བརདོ་
པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་འདྱི་ཡང་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཆགས་མ་སྱིད་པ་རདེ་མྱི་འདུག སྟངས་འཛནི་གནང་བ་ཡྱིན་
ན། ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལ་ོགསུམ་བཀོད་འདུག ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་གང་འད་རེད་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་དང་དོགས་འདྱི་གནང་སོང་། གཞྱི་རའྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་འགལེ་བརདོ་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་དུས་ཚདོ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་རྱིགས་མང་ཆེ་ཞྱིག་ལམ་ལུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཞུང་
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འབེལ་ཐོག་ནས་བསམས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལན་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དབང་གྱིས་ང་ཚོས་འཁེར་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའད་
སོང་ཙང་བཀའ་བསྡུར་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། འོན་ཀང་ད་ལན་འདྱིར་བཀའ་བསྡུར་གནང་
དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཙང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་མངོ་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ས་རདེ། དཀའ་ངལ་
སངས་བར་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་ཟེར་ནས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བགོ་གེང་གནང་ཆོག་གྱི་རེད། གང་ལྟར་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཡོང་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་བརདོ་པ་དང་པ་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཞུས་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུས་
ན། ཉ་ེཆར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པ་རེད། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ད་ེཚསོ་ཡར་ཕུལ་
པའྱི་སྙན་ཐ་ོདེ། གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཇམེ་ཙེས་ཁ་ཕསེ་ནས་བཏོན་རདེ། ད་ེཕསེ་ཚར་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་མ་
རག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེཚོར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆེ་བ་མ་རག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ད་ེའདའྱི་སྐོར་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། འདྱི་དྱིས་པ་ཡྱིན། དཱ་བྱུང་མདེ་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཡྱིན་ས་རདེ་མ་གཏོགས། ཚགོས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སུ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེགཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དྱིས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ངས་དྱིས་མེད། ད་ེཁ་སང་འདྱིར་བཀླགས་
སོང་། ངའྱི་ཨ་མཆགོ་ཆནེ་པ་ོའད་ཞྱིག་རདེ། ངས་ཆ་ཚང་ག་ོཡང་ག་ོསོང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ས་ོསོའ་ིདགོངས་ཚུལ་རེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བརོད་པ་
དང་པ་ོདང་འབེལ་བའྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚགོས་ཆུང་དེ། ངའྱི་ཨ་མཆགོ་ད་ེཆུང་དགས་ནས་ཐ་ོབརྒྱབ་པའྱི་ནང་ལ་འདེམས་སྒྲུག་
ད་ེཆད་བསྡད་འདུག དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྱིད་སྐྱོང་ལ་སྙན་ཐ་ོའབུལ་དུས། ནང་དོན་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག 
སྐད་ཆའང་དྱིས་མེད། གང་རེད་ཅ་ེན། ད་ེགསང་བ་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ལ་ཆ་ཡང་ཚར་དྲུག་ཙམ་བརྒྱབ་ནས་ཡར་
ཕུལ་སོང་། ཁ་སང་འདྱིར་གཟྱིགས་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབཀོད་
ཡོད་ནའང་རདེ། མེད་ནའང་རདེ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེག་རང་མ་གཏོགས། འདྱི་ལས་ལྷག་
པ་དང་འཕར་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤེས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་བཀའ་
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ཤག་གྱིས་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེཟརེ་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་གསུམ་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་
བསྐྱར་བཅོས་ད་ེའད་འཁེར་ཡོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། འཁེར་སའྱི་ལམ་ཁ་མེད་དུས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་འཁརེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱིའྱི་ནང་དནོ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིན་པ་ཁབ་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚ་ོབང་ཆེན་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། 
ལོ་གསུམ་འགང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེང་ཚོས་སྐད་ཆ་དྱིས་ཡོད་མ་གཏོགས། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁདེ་རང་ཚོས་ག་ོབསྡུར་བྱས་ཏ།ེ ཁེད་རང་ཚའོྱི་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད། ང་
ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་བཤད་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཀང་མཐོང་གྱི་མེད། ཁྱེིམས་བཟོའ་ིལས་ཀ་ད་ེ 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསམས་
ཕབེས་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱེན་ག་ར་ེའགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚསོ་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་བསླེབ་ཀྱི་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་བག་ོགེང་བྱུང་། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གཏན་
འབེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་
བཞྱིན་ང་ཚོས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འདྱི་ཚུར་གནང་ཡོང་བ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
འགྱུར་བ་གཅྱིག་དེ། ལ་ོགསུམ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ལ་ོགསུམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་རདེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་
ལྟར། གང་ལྟར་དནོ་དག་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ལ་ོགཅྱིག་རགོས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོགཉྱིས་ནང་ལ་ཁྱིམས་དཔནོ་གསར་པ་
བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེདག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཟསོ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མོས་མཐུན་ཡོང་
གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་མང་པ་ོཞ་ེ
དག་ཅྱིག་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ་པཱ། དངསོ་གནས་བྱས་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ད་ལྟའང་དྱི་བ་འཕར་མ་ད་ེའད་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོར་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས། ལན་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་གནད་
འགག་དེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་ས་མྱིག་ད་ེད་ལྟ་སྟོང་པ་རེད། གསར་པ་ཞྱིག་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ཚོགས་མྱི་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། དའེང་གོས་ཚགོས་ཀྱིས་མཁནེ་གསལ་རདེ། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དཀའ་ངལ་ད་ེགང་འད་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ། ལ་ོགསུམ་ཟརེ་བ་ད་ེསྟབས་བད་ེཤོས་ཤྱིག་རདེ། ལ་ོགཉྱིས་ནང་ལ་
གལ་སྱིད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
དསེ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགཟྱིགས་ནས། ཁུངས་ས་ོསོར་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མ་དྱིས་ནས། ག་ོབསྡུར་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་བྱས་
ནས། མ་འོངས་པར་ཆ་རྐྱེན་གང་འད་བཟ་ོདགོས་ས་རེད། ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་མུ་མཐུད་ཁྱིམས་དཔོན་གྱི་
ལས་འཁུར་བྱས་མོང་བ་ཟེར་བ་ད་ེཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དམ་མ་རེད། ཁྱིམས་དཔོན་ཟེར་དུས་ཁྱིམས་དཔོན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ག་ོ
དགསོ་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའང་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁྱིམས་རདོ་པ་མཁས་པའྱི་གས་སུ་
ལོ་བཅུ་ཟེར་བ་དེ། ཁྱིམས་རོད་པ་མཁས་པ་ད་ེཚད་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཛིན་དགོས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ 
(Shimla Bar Association) ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཁྱིམས་རོད་པ་མཁས་པ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་དགོས་རེད་དམ་མ་
རེད། ཁྱིམས་རོད་པ་མཁས་པ་ཟེར་དུས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ལ་ཁྱིམས་རོད་པ་རྒན་པ་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོད་རེད། (Senior 

Counsel) ཟརེ་གྱི་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་རྱིས་དགསོ་རདེ་དམ་མ་རེད། ད་ེཚ་ོགས་གསལ་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། གསལ་པ་ོམེད་
དུས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་དང་མ་ཚང་གྱི་གནས་སྟངས། དེ་ཚོའྱི་གས་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་པ། ལོ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་གཏོང་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ནའང་། ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་། དགངོས་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པའང་རདེ། བསམ་བླ་ོད་ེ
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ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་སླེབ་མཁན་ད་ེཚ་ོཁྱིམས་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་སླེབ་ཐུབ་ན། དགོངས་པ་ད་ེ
ཕལ་ཆརེ་ཚང་མར་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ཆ་རྐྱེན་དེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་ག་ོབསྡུར་གནང་ནས་ཡར་ཕབེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ག་ོབསྡུར་དའེང་ཡག་ཏུ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཀང་
དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་འད་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེདང་པ་ོནས་འགོད་ཐུབ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
ཡོད་རདེ། ད་ེནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་ཞེས་མྱིང་བཏགས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། 
ས་ོསོའ་ིལས་འགན་དའེང་ཏག་ཏག་གྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་བརདོ་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ད་ེསྒ་ོཕེས་ནས་བཞག་ཡོད། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
  



34 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ 
ཐགོ་བག་ོགེང་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུར། གནས་ཚུལ་ད་ེགསར་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ཚང་མས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་
བསྐྱར་བཅོས་ད་ེད་ལྟ་སླེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། ད་ེསྔོན་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་དང་པརོ་བསླེབས་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་བག་ོགེང་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་འཁེར་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཀང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
རེད་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཀང་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་གྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་དགོས་རེད་ཟརེ་མཁན་ཡང་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་
ཤེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་ཙང་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འགལ་བྱདེ་མཁན་ད་ེ
སུ་རདེ་ཟརེ་ན། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་མྱིང་འཁེར་ནས་སྡདོ་མཁན་གྱི་མྱི་གཉྱིས་ད་ེཁྱིམས་
འགལ་ཡྱིན་ཙང་། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལས་ཀ་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པར་བརྟནེ་དགག་པ་བརྒྱབ་
ནས། སྐབས་ད་ེདུས་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
དགག་བྱ་བསླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ག་ར་ེབྱས་ནས་འཁེར་ཡོང་བ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མེད་ཙང་
འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅསེ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རདེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་མྱིང་འཁུར་ནས་ཁྱིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་མྱི་གཉྱིས་
ལ་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་འཆར་འབུལ་བྱ་རྒྱུར་འོས་ཆོས་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ཆ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་མེད་པའྱི་འགན་ད་ེསུ་ལ་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་མ་རེད་གདའ། ཁ་ོ
ཚ་ོགཉྱིས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚ་ོགཉྱིས་ཡ་གྱིར་བསྡད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེལྟར་ཡྱིན་ན་གོང་ད་ེལ་རྫུན་
མ་གཉྱིས་བསྡད་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གང་འད་བསྐ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ། རྫུན་མ་ཞྱིག་དང་། བཙན་
འཛུལ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག ཁྱིམས་འགལ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གང་འད་བྱས་
ནས་བསྐ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ། གང་འད་བྱས་ནས་བསྐ་ོདགསོ་རདེ། ཁ་ོཚ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་འགན་ལནེ་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ་དམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་སྟངས་འཛནི་ཡག་པ་ོགནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཁྱིམས་ 
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འགལ་ཡྱིན་ན། དེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེའང་ཁྱིམས་
འགལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིས་ལབ་གེང་མང་དུ་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ལྟ་ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལ་ཡང་བསྐྱར་གེང་དགསོ་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ཚགོས་གཙསོ་སྟངས་འཛནི་ཡག་པ་ོབྱདེ་དགོས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད། བག་ོགེང་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་
ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེཤོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ སྐོར་བཤད་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་
ཡོད་རེད། ཁ་སང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ནུས་མེད་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
འཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ལག་པ་རྐྱོང་དུས། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་མཁན་ད་ེལག་པ་མ་རྐྱོང་མཁན་གས་
ཤྱིག་རེད། གང་ལྟར་ནུས་མེད་གཏང་རྒྱུ་ལ་འདོད་པ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ད་ེནུས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་
མྱིན། ད་ེག་རང་བཞག་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ག་ར་ེལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུས་ཡོད་ཅ་ེན། ནུས་མེད་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་
རདེ། གོས་ཚགོས་ནང་དུ་འཁེར་བར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་མེད་ཙང་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ད་ེལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡང་
ཤེས་དགོས་རེད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ད་ེལྷག་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་ཡོད་ན་ཁྱིམས་འགལ་རེད་པཱ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༣༩ ད་ེསུས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཟུར་དུ་གོས་ཚོགས་གཞན་ཞྱིག་
ཚགོས་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་སྟབས་
དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བསྐྱར་བཅསོ་འདྱི་འཁེར་ཡོང་
བ་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེཡྱིན་ན། དམྱིགས་ཡུལ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་མྱི་འདུག་ལ། ད་དུང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཁྱིམས་འགལ་དང་བཙན་འཛུན་བྱས་ནས་སྡདོ་མཁན་གྱི་མྱི་གཉྱིས་ད་ེམར་མ་དནོ་བར་དུ༌༌་ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྟངས་འཛིན་མ་གནང་ན་མང་དགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེདག་
ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་གཉྱིས་ཁྱིམས་འགལ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཁྱིམས་འགལ་རེད་གདའ། ཚང་
མ་མར་ཐནོ་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྡད་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་དང་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་ཡང་ཁྱིམས་འགལ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེའད་མ་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་དན་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དརེ་གོས་འག་ོགསར་པ་ཞྱིག་བཏནོ་ནས་
གནས་ཚུལ་ཚང་མ་སྤུངས་ཡོང་གྱི་འདུག ཚང་མ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་མར་ཏག་ཏག་འག་ོབཅུག་ན། བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་
བཞེས་མཁན་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་སྙམ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཚར་མ་སངོ་། མང་དགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། མང་དགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྐབས་
ད་ེདུས་སོ་སོས་ཀང་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། མང་དགས་སོང་ཟེར་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཚགོས་གཙོའྱི་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟངས་ཐགོ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་སྒང་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁོན་ནས་བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རདེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གནས་དབྱུང་གཏོང་དུས་མ་གཏགོས་བཤད་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་བག་ོགེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་སྙམ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འོས་ཆོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་
ཐགོ་ལ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀནོ་མཆོག་
ཆསོ་སོན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་སྒང་ལ་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་སོང་། བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཙང་ཆེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཐོག་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་བསླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་ཆ་ཚང་ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ག་ར་ེ
ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་སྡོད་མཁན་གཉྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་ན། 
ཚགོས་གཙ་ོདང་བཅས་པ་ང་ཚ་ོཚང་མ་ཁྱིམས་འགལ་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཡྱིག་ཆ་ ༣༩ གཞྱིར་བཟུང་མར་ཕུད་
བཞག་པའྱི་མྱི་མྱིན། ད་ེཧ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ོབདག་ས་ོས་ོཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ གཞྱིར་བཟུང་ཕུད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཕུད་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན། གང་ལྟར་དམ་བཅའ་འབུལ་ས་གཞྱིར་བཟུང་དམ་
བཅའ་འབུལ་ས་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་དགངོས་གཞྱིར་བཟུང་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནསས་སྱི་འཐུས་ལ་
སླེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ནས་ཕུད་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན་གདའ། འདྱིགསལ་པ་ོཞུ་འདོད་
བྱུང་།  
 ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་དཔནོ་ཆ་ེབའྱི་ལ་ོདུས་ག་ཚདོ་འཁརེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ་
མེད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆེ་བ་ད་ེབསྐོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ཁྱིམས་འགལ་བྱས་ནས་བཙན་
འཛུལ་བྱེད་མྱི་གཉྱིས་པ་ོམར་འགོ་དགོས་རེད། དེ་གཉྱིས་མ་འགོ་བར་དུ་འཆར་འབུལ་འདུག་ག་དུས་འཁེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་
ནའང་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསྐོས་མ་ཐུབ་པའྱི་འགན་དེའང་ད་ཡོད་
བཙན་འཛུལ་དང་ཁྱིམས་འགལ་བྱདེ་མཁན་མྱི་གཉྱིས་ལ་ཡོད་རདེ། ང་ཚ་ོལ་འགན་གང་ཡང་མེད་གདའ། འདྱི་ངས་གསལ་པ་ོ
བྱས་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་སངོ་། གང་བསྡུ་བསྡུ་གསུང་རགོས་
གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ སྒང་
ལ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་འགོ་བར་ལ་ོསུམ་ཅུ་ད་ེལ་ོས་ོགསུམ་ལ་འགྱུར་བ་ཙམ་གྱིས་མ་འོངས་པར་འགོ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་
ཁག་པ་ོརདེ་སྙམ། ད་ལྟ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་དང་པ་ོད་ེགསུངས་སོང་།  
 རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་དེ། ལ་ོསྤར་བ་ལས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འོས་ཆོས་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ག་པ་ཆ་ཚང་ལ་འགྱུར་བ་
ཞྱིག་བཏང་ནས། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡོང་མཁན་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ཤེས་པ་ལས་ཁྱིམས་བཟ་ོལས་ཁང་ན་སྐབས་ ༤ སྱི་འཐུས་བྱས་ཚར་བ་དང་། ལོ་ ༡༥ བྱས་ཚར་བ། ལོ་ ༢༠ 
བྱས་ཚར་བ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་འོས་ཆསོ་ཚང་བ་ཡོད་ན། མ་འངོས་པར་དབུས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་ལྱིད་སྙོམས་སྟངས་འཛིན་གྱིས་འགོ་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
མག་ོའཚསོ་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ལ་ོ ༡༥ ཕྱིན་ཚར་བ། སྐབས་ ༤ ཕྱིན་ཚར་བ། ད་ེའད་
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ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆེ་བ་དང་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མྱིག་ལ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་
རྒྱུར་ཁད་པར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མར་ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་འགན་
འཁུར་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་རེད་ཟེར་ན། ད་ེརྱིང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་
ཡོང་དུས་དྱི་བ་དྱིས་ན་ངས་ལན་སདོ་ཀྱི་མྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་
ཡོང་དུས། ངས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་དྱིས་ན་མ་གཏོགས་ལན་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འགན་མ་འཁུར་བའྱི་རྟགས་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་
གྱིས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་།༽ བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག ད་ེཡྱིན་དུས་དྱི་བ་ག་ར་ེབཏང་ནའང་དེར་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལན་རྒྱག་མ་ཤེས་ན་འདྱིར་ཁྱིམས་
འཆར་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་དང་བཅས་པ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་འཁེར་མཁན་
བཀའ་ཤག་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དྱི་བ་སླབེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཧ་ག་ོདུས་ངསེ་པར་དུ་དྱི་བ་ག་ར་ེ
ཡྱིན་ནའང་ལན་འདེབས་ཏག་ཏག་ག་སྱིག་བྱས་ནས་སླེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡང་ན། 
ལན་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་མ་འཁརེ་བ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་ནས་དོན་ཚན་ར་ེགསུམ་པ་ད་ེརེད། ནང་གསེས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ ༢ པ་ད་ེརེད། ནང་གསེས་ ༢ 
པར་ ཀ ཁ། ག ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ག་པ་ད་ེརདེ། འདྱིས་དཀའ་ངལ་སལེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་འཛནི་བྱདེ་
ཀྱི་མེད། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་འཛམོས་དགོས་པར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་ད་ེཚ་ོའཛམོས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདའྱི་ལ་ོགསུམ་ཕར་འགང་བྱས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་
གོས་ཆོད་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ལ་ོགསུམ་ནང་དུ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་གདེང་ཚདོ་ད་ེཡོད་
དམ། ལ་ོགསུམ་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རག་ཐུབ་པའྱི་གདེང་ཚདོ་ཡོད་དམ། ད་ེམེད་བཞྱིན་དུ་ལ་ོགསུམ་ཕར་འགང་བཟོས་པ་
དརེ་ངས་ངསོ་ལེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
 སྱི་འཐུས་ད་ེཚོ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ཁེད་ཚོས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡར་གཏོང་གྱི་མྱི་
འདུག་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རག་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། གསུང་མཁན་དེའང་ཁ་གཏད་བྱས་ནས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ད་ེཚ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ག་པར་འདུག འཁྱིད་ཡོང་རོགས། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་
སྒང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། "ཁེད་ཚོས་" ཞེས་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་ནས་ཟེར་སོང་། མཁས་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ད་ེཚོས་བཏང་
མེད་རེད་མདོག་མདོག་ཞེ་དག་ཅྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ན་ད་ེརྱིང་འཁྱིད་ཡོང་རོགས། འཁྱིད་ཡོང་ན་རེས་སུ་ཡྱི་
རངས་སྒང་ནས་ཡར་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་འཁྱིད་ཀྱི་བར་དུ་འདྱི་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
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 གཉྱིས་ནས་ད་ེརྱིང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཡག་པ་ོའཁུར་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་
ཡྱིན་ན་བརདོ་པ་དང་པ་ོདང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ལོགས་སུ་འཇགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་རསེ་ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་གཉྱིས་
ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་ཡང་ཡག་པ་ོབྱས་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་བཞག་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ངས་བརོད་པ་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་བཤད་ཆོག་གྱི་རེད་དན་ནས་ཡར་ལངས་ནས་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་
བརོད་པ་གཉྱིས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་བརོད་པ་དང་པ་ོབཞག་ཡོད་ན། ད་ེལྟར་ཆ་
ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྟངས་འཛནི་ཡག་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྒང་ལ་ཁ་ཤས་ལ་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ་གསུང་འཇུག་གྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས། བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་
ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་།༽ ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ཚགོས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་དང་། ཚགོས་དྲུང་བཅས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པས་བརོད་པ་དང་པ་ོལ་བརོད་པ་དང་པ་ོལོགས་སུ་བཞག བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་པ་ལོགས་ཀར་བཞག 
ད་ེམ་གཏོགས་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་འཇོག་ཡོང་དུས་སུས་ཡྱིན་ནའང་། བརོད་གཞྱི་རང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་
གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་བཤད་ཆོག་པའྱི་ཚརོ་བ་སླེབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཡག་པ་ོབཟོས་མྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ཏག་ཏག་བསྱིགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་མང་པ་ོཡོད་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལམ་སང་མཁེན་མ་ཐུབ་དུས་
བརོད་པ་དང་པ་ོརྐྱང་པ་འཇགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནད་དནོ་ད་ེགཅྱིག་རང་རདེ། དནོ་ཚན་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་དུས། འདྱི་མ་
མཁེན་པ་མེད་དུས་ཚོགས་གཙོས་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན། དང་པ་ོབརོད་པ་དང་པ་ོ
ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་འསོ་ཆསོ་ནང་དུ། 
བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་ཟེར་ནའང་རེད། 
ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད། ངས་གང་བཤད་པ་དརེ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་བ་
འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཐད་གཏོང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་གསན་གཟྱིགས་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ ཤྱིག་མདརོ་བསྡུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་རདེ། བྱས་ཙང་ང་ཚོར་ཁྱིམས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
འགན་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པ་
རདེ། བྱས་ཙང་རོད་པ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ལ་བརྒྱབ་པ་རེད། ང་ཚ་ོསླེབ་ས་ཞྱིག་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་ང་ཚོས་ལ་ཉག་
མཛ་ོགཟེངས་བྱས་ཏེ་འག་ོདགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་སླེབས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་
འདྱི་འཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུའང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབཤད་པ་ཡྱིན། དའེང་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་
ཡྱིན། གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསམས་ཡོད་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་བསམས་པ་ལྟར་མ་བྱུང་ནས། སྐབས་ད་ེ
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དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་མ་བླངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོགང་འད་ཆགས་ཡོད་རེད་
ཟརེ་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མང་མོས་ཐོག་ནས་འཁེར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང། ད་ེདུས་ངའྱི་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེའང་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་
བསམ་བླ་ོཞྱིག་བཏང་ཡྱིན། དེའང་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཡྱིན་མ་གཏོགས་འཁབ་སྟོན་ད་ེའད་མྱིན། གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་བྱུང་
ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་གང་བསམ་པ་དའེྱི་ར་ེབ་དང་། འཆར་གཞྱི། སོན་ལམ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་གྲུབ་མ་སོང་། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིར་སླེབས་པའྱི་ག་ོསྐབས་ལ་ད་ེརྱིང་ངས་འདྱི་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་
ཐུབ་ཀྱི་མེད། གང་ལྟར་སོ་སོས་གང་བྱས་པ་དེར་ས་ོསོས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
སླེབས་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་སྒང་ནས་གོང་དུ་ཕག་སལེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སངོ། ད་ེལ་མོས་མཐུན་ཡདོ། 
གང་ལྟར་ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལ། ལས་དཀར་པ་ོབྱས་ན་ནག་པ།ོ། མད་ོཔདྨ་བཞེངས་ན་ཁྱི་རེས།། ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ཆགས་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་
ལ་སླེབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་མ་གཏོགས། ཁ་སང་ཁ་ེཉྱིན་གྱི་བསམ་བློའ་ིབརྒྱུད་རྱིམ་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། ད་ེལ་ཐ་ེཚམོ་གང་ཡང་མདེ། ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མདེ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་སླེབས་སོང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གོང་དུ་བཤད་པ་ད་ེཚ་ོདང་གོང་དུ་ཕག་སལེ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོ
ལ་བརྟནེ་ནས། ད་ེརྱིང་ངས་འདྱི་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ ལ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ར་བའྱི་འདྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་བསྡད་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སོ་ས་ོརང་ཉྱིད་ལ་ཆ་
བཞག་ན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་མེད། ར་བའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལྷག་མེད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་ཀྱི་མེད་པ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་བྱས་ན་བྱདེ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་། ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་དབར་ངས་འབལེ་བ་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག 
མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོགང་འད་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གནང་རྒྱུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ལས་འགན་རདེ་པཱ། ཁྱིམས་བཟ་ོ
རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་འགན་ད་ེང་ཚརོ་བསྐུར་ཡོད་རདེ་
པཱ། ལས་འགན་ད་ེང་ཚོས་འཁུར་གྱི་མྱིན་ཟེར་ན་སུས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་
འདྱི་དབར་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་རྒྱུཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ ལ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེཁོམས་བཟོའ་ིལྷན་ཁང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། གོས་
ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། འདྱི་ས་ོསོའ་ིལས་འགན་ཆགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 དམྱིགས་བསལ་ད་ཆ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ལྷག་ཡོད་རདེ་ཟརེ་བ་དེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
ངསོ་ལནེ་མེད་ཅསེ་ཁ་སང་སྔནོ་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་་ན་གོང་དུ་ཕག་སལེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཁ་
སང་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་སར་ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ང་
ཚསོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ང་ོབཞེས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཡང་ང་ོབཞེས་མདེ་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྟངས་འཛནི་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ད་ེཡོད་པར་ངསོ་ལནེ་
བྱདེ་ཀྱི་མེད་ཟརེ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ད།ེ ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ (File) 
ནང་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེགང་རདེ། དརེ་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱི་ཡོད་མ་
རདེ་ཟརེ་ནས་ངསོ་ལནེ་མེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དེ་མེད་པ་བྱས་ནས། ཐག་གཅོད་སྒང་ལ་ཕྱིན་ན་ཡག་ས་རེད། གང་
ལགས་ཤ་ེན། ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བདེན་པ་ཕར་ཙམ་བཞག་ནས་ཕོགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་པ་སོང་ཙང་
ཐག་གཅདོ་སྒང་ལ་ཕྱིན་ནས་ག་ར་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་ནའང་། སྱིག་འཛུགས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྒང་ལ་
འག་ོརྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱིར་ནང་འཁྲུག་བརྒྱབ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མ་རདེ། ཐག་གཅདོ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༧ ཡོད། འདྱིའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གནང་རོགས་གནོངས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དང་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ཞེ་དག་གེང་སློང་མ་གནང་ན་
བསམས་བྱུང་། ཁ་སང་ང་ཚོས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད། གོ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོཚང་
མས་བསམས་པ་ནང་བཞྱིན་མ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེག་རང་ལ་བཞག་ནས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་འོས་ཆོས་ད་ེག་
རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྐྱར་དུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ཐོག་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་སུས་གངེ་གྱི་ཡོད་མདེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙསོ་
མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛནི་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོ
བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རགོས་གནང་།༽ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙོས་སྟངས་འཛནི་ད་ེའད་ཞྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དརེ་བླ་ོཕམ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ སྐོར་མ་གེང་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་སོང་སྟེ། ད་དུང་ད་ེག་རང་
ཐགོ་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེཆགོ་གྱི་རདེ་དམ། ཐག་གཅདོ་བྱས་པ་དེར་ར་འཛནི་བྱདེ་དགོས་རདེ་དམ་མ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་སྐོར་མ་གེང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་གེང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚགོས་པ་རདེ། གོས་ཚགོས་ནང་དུའང་ཕགོས་གཉྱིས་ཀ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་
མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེག་རང་བཞག་ནས། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་འོས་ཆོས་དང་འབེལ་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
གསུང་རགོས་གནང་། ཚགོས་གཙསོ་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ཚང་མས་ཚོགས་གཙ་ོལ་གཅྱིག་ཟེར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚོགས་གཙ་ོལའང་ཚོར་བ་ཁོན་ནས་མེད་མཁན་མ་རེད་པཱ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞུ་མཁན་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ཐག་
གཅོད་གནང་བ་དེར་ཚང་མས་བརྱི་བཀུར་གནང་ཐུབ་ན། ལས་རྱིམ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་དུས་ཀྱི་ལས་
ཉྱིན་ཡང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡང་ཡག་པ་ོཞྱིག་འག་ོཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རེད་
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བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་འསོ་ཆསོ་དང་འབལེ་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་རང་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་
གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་ཡག་པ་ོའག་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་འགོ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་རེད། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་ཕྱིན་ན། སུ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Two Lighting) 
རྐྱང་རྐྱང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་ཉ་ར་ེཉ་ོར་ེཆགས་ས་རེད། འོས་བསྡུས་ནས་ཐག་གཅོད་ནས་འག་ོདགོས་ནའང་རེད། ག་ར་ེ
བྱདེ་དགོས་ནའང་དའེྱི་སྒང་འག་ོརགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚང་མས་མོས་མཐུན་ཡོད་ན་ངས་ཐག་གཅོད་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་ཁ་ཤས་ ཤྱིག་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ེདག་ལྡབ་སྐྱརོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
གྱིས་ཚང་མ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས། བགོ་གེང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་
ཐོག་ལ་འག་ོདང་མྱི་འགོའ་ིཐོག་ལ་དང་པ་ོའོས་ ཤྱིག་བསྡུས་ཏེ། ཐག་གཅོད་ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་མཁན་མང་
སོང་ན། ད་ེག་རང་བྱས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་པཱ། ང་རང་ཡྱིན་ན་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད་དེ། ཐག་གཅོད་བྱས་ན་ཆ་ཤས་ལེན་
རྒྱུ་མ་རག་ནའང་དརེ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ གསུང་རགོས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བར་དུ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་ཟྱིན་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་དང་ཐད་
ཀར་འབལེ་ཡོད་པར་སོང་། དརེ་ལན་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ  
 དང་པ་ོད།ེ བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་ག་ར་ེབྱས་ནས་འཁརེ་ཡངོ་བ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བཀའ་མོལ་ཐེངས་ག་ཚོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པ་ོཞྱིག་གོ་བརྡ་འཕྲོད་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་རེད་འདུག གང་ལྟར་བཀའ་
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ཤག་གྱིས་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་རྣམ་འགྱུར་འདོན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞེ་དག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཁེར་རྒྱུ་མྱིན་པ་ཐག་བཅད་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་ནས་ཕར་
འབེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དང་དུ་བླངས་ནས་འཁེར་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། འདྱིས་
གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་མེད་པ་ཚང་མས་
མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་ཚབ་རདེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་ཡདོ་མ་རདེ་ཅེས་ངས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་གསར་པ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ཁེར་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། དེ་སྔོན་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་
གཅྱིག་ལའང་། གོས་ཚོགས་སྔོན་མ་ད་ེལའང་ད་ེག་རང་གསུངས་སོང་། ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་བརྒྱུད་
ནས་འཁེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་སྐྱོང་གཅྱིག་པུ་མ་གཏགོས་མེད་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་འཁེར་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མེད་དུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་པ་རེད། རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དུས་སྐབས་ད་ེ
དུས་ཀང་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་བཀོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོང་། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁེར་ཡོང་བ་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་འཁེར་མ་ཐུབ་ཙང་རྒྱུན་ལས་ལ་ཁརེ་བཅུག་པ་རེད། ང་ཚསོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཚུར་བླངས་ནས་མར་འཆར་འབུལ་
ཞུས་པ་དེར་ལོ་ལྔ་བྱིས་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལ་ོབཅུ་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོབཅུ་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་དེའང་
ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟོས་པ་འད་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དེ་ང་ཚོས་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན། ང་ཚ་ོའདྱིར་བང་
ཆནེ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤ་ེན། བཀའ་ཤག་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་མ་རེད། 
ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གནང་
དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ།  
 ད་ེནས་ངས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་དགོས་རེད་ཟརེ་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང་། ངས་འདྱི་
ཞུས་མེད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་དཔོན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་རྱི་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་མཛད་
སྒ་ོའཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་མཐུན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་ཚད་ཚང་མ་
མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་ངས་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་
ལངས་ཕོགས་ད།ེ ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེདག་ཁྱིམས་མཐུན་རྱི་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་གཅྱིག་འདྱི་གསུངས་སངོ་། མ་འོངས་པར་༌༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟའྱི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་ཚབ་ད་ེཚོར་ངོས་ལེན་
བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་མཐུན་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་
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འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ལས་བཞག་པའྱི་གོས་འཆར་ ༣༩ པ་དེར་ངསོ་འཛནི་གང་འད་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། དརེ་
ལན་ཁ་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ འཕྲོས་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ སྐོར་ལ་ཚགོས་གཙོས་སྐད་ཆ་མ་བཤད་ཅེས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། ད་
ལྟ་ཞུ་རྱིས་མེད། སྱིར་བཏང་གནད་དོན་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ང་ཚ་ོཚང་
མས་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་འཐུས་སྐུ་སྒེར་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལའང་དགངོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཞེས་དགསོ་རདེ་མ་
གཏོགས། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕགོས་གཅྱིག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་
དང་། ང་རང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་གཞན་པ་གཅྱིག་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁེར་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་
ག་ར་ེའཁེར་ཡོད་པ་མ་རེད། ལན་རྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སོ་སོས་འག་ོསྟངས་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་པ་
ཚང་མ་ནརོ་གྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་པཱ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁེར་མ་སོང་ཟརེ་བ་དེ། 
རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་བཅར་འདྱི་ད་ེལ་ངས་ལན་རྒྱག་
གྱི་མྱིན་ཟེར་སོང་། ད་ེའགན་མ་ཁུར་བ་རེད། ཁེད་རང་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ངས་མ་ཤེས་པ་ག་པར་འདུག་
གསུངས་ཤོག ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ངསོ་ལནེ་ཡོད། ངས་མ་ཤེས་ཙང་དམའ་ས་ལ་སྡདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། མཐ་ོས་
དརེ་འཛགེས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འདེའྱི་ལག་པ་དང་ལྷའྱི་ལུང་པ་ད་ེའད་བརྐྱངས་མ་མོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ནོར་ཡོད་ན་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་དརེ་ནརོ་སངོ་དང་། འདྱི་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ན་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ངསོ་ལནེ་ཡོད། འགན་ཁུར་མ་སངོ་
ཟེར་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་ངས་ལན་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ཟེར་
སོང་། ལན་མ་བརྒྱབ་པ་དེས་འགན་མ་ཁུར་བ་རདེ་དམ་འགན་ཁུར་བ་རདེ།  
 ད་ལྟ་ད་ེལའང་ངས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེའང་འགན་
ཁུར་བ་རདེ་དམ་མ་ཁུར་བ་རདེ། ད་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མྱི་དགོས་པའྱི་གཙོ་འདོན་བྱས་པ་ཡྱིན། འདྱིར་ཡར་ལན་
འདེབས་གནང་བཞུགས་འདུག ཚོགས་གཙོའྱི་སྟངས་འཛིན་ཐོག་ལ་གང་ཡང་མ་གསུངས་པར། ད་དུང་ཚོགས་གཙོས་
གསན་བསྡད་པ་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ཞུས་མྱི་དགོས་པའྱི་གཙོ་འདོན་བྱས་པ་ཡྱིན། 
ཚགོས་གཙོའྱི་སྟངས་འཛནི་བྱདེ་སྟངས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་གསུང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ས་ོསོས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བླངས་ན་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དརེ་སྟངས་འཛིན་གནང་རགོས་གནངོས་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མྱི་དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་བྱས་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱི་གཙོ་
འདོན་བྱ་ས་མ་རེད། འགྱིག་གྱི་མེད་ན་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེའད་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟང་
ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིར་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མ་རེད། སྟོན་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་
ནས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མ་རདེ།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དཔུང་ 



47 

སྱིག་དང་བག་ོགེང་བྱས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདནོ་རྒྱུ་མ་རདེ། དཔུང་སྱིག་ས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་
ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ ཤེས་
ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚུད་པ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ད་ེག་རང་བྱུང་སོང་བ། བྱུང་ཡོད་དུས་འདྱི་
འགོ་བའམ་མ་འགོའ་ིསྒང་ལ་ད་ལྟ་འོས་འཕངས་ནས་ཕྱིན་ན་ཟེར་བའྱི་ལས་རྱིམ་དེར་ངོས་ལེན་བྱས་ན་ཡག་པ་ོའདུག བགོ་
གེང་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་སུ་གཅྱིག་ལའང་མ་སད་པར། དང་པ་ོབག་ོགེང་གནང་གྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཐག་གཅོད་
ཅྱིག་གནང་རགོས། འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འོས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཕེབས་སོང་། དེར་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པར་ག་ོསྐབས་ཕུལ་བ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཛནི་སྐྱོང་གྱི་གསལ་བཤད་
ཚར་བ་དང་ང་ཚོས་འོས་བསྡུས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག དོན་དག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་ཕེབས་པ་དརེ་ལན་འདབེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། དྱི་བ་མ་ཕབེས་པར་ཞུས་མེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་འགན་འཁེར་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཡྱིན་
ནའང་། ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པའོ་ིསྐབས་དརེ་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཡང་བསྐྱར་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་དུས་
འགེལ་བཤད་ཞུས་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕན་གྱི་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས། རསེ་ལ་འགེལ་
བཤད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མེད། ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུས་ཡྱིན་མ་གཏོགས་འགན་མ་ཁུར་བ་ད་ེའད་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་འདྱིར་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་སླེབས་པ་ད་ེལ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ལན་བརྒྱབ་ཀྱི་མྱིན་ཞུས་སོང་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། 
འདྱིའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ད་ེག་རང་རེད། དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་འདྱིར་མེད་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་ནའང་། དརེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་རྒྱག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ལན་གང་ཤེས་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། ལན་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ང་ཚསོ་ལན་གང་འད་ཞུ་དགོས་རདེ། འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་གང་འད་བསྡད་ཀྱི་རདེ། འདྱིའྱི་འག་ོ
ལུགས་འག་ོསྟངས་ད་ེས་ོསོས་མ་ཤེས་པར། གཞན་པ་ལ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག  
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ད་ེཡྱིན་དུས་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེདག་མཁེན་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེནས་ལ་ོགསུམ་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལ་ོགསུམ་ནང་ལ་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་རག་དང་མ་རག་ཟེར་བ་ད་ེགནས་སྟངས་ ཤྱིག་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ 
ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་མོར་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ དང་པ་ོལ་ོབཅ་ོལྔའྱི་རྱིང་ལ་འོས་ཆསོ་ད་ེདག་
ཚང་བ་མྱི་འདུག ལ་ོབཅ་ོལྔའྱི་རྱིང་ལ་འོས་ཆསོ་ད་ེཕར་ཙམ་བཞག་ནས། འདམ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེབཏོན་པ་རདེ། ངས་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག་ཏ།ེ གང་ལྟར་ཡང་མདེ་ན་ལ་ོལྔ་འགངས་པ་རེད། ཡང་ན། ལ་ོབཅུ་འགང་པ་རདེ། གང་ལྟར་ལ་ོབཅུ་དང་
ལྔ་ཞྱིག་འགངས་ནས། ལོ་སུམ་ཅུ་འདྱི་འད་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟ་ལོ་གསུམ་འགང་དགོས་པ་ད་ེའགྱུར་བ་བཏང་
བཞག་པ་ད་ེརེད། འགྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ང་ཚསོ་ཞུས་པ་རདེ། གང་ལྟར་ལ་ོགསུམ་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རག་ཐུབ་ཀྱི་
རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ལ་ོགསུམ་ཟེར་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ལ་ལ་ོགཅྱིག་རོགས་ཚར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ལོ་
གཉྱིས་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ནས་ཆ་རྐྱནེ་ག་ར་ེབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ག་ར་ེའཛུགས་
ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འག་ོབསྐ་ོརྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ། ག་ོབསྡུར་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཆ་རྐྱེན་བསམ་མ་ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་
འགན་འཁེར་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁེར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགོས་ཚགོས་ནང་དུ་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལངས་ཕོགས་ད་ེགསལ་པ་ོབཟསོ་བཞག་ཡོད། གཏན་འབེབས་གནང་དང་མ་གནང་། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟོས་འགན་བཞེས་སམ་མ་བཞེས། འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས། ང་ཚརོ་བཀའ་གཏང་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ནྱི་མེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ས་མཚམས་འཛིན་དགོས་པ་ད་ེཏག་ཏག་བཟུང་
བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་བྱུང་རྱིམ་དེ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིན་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་རེད། ཁ་སང་དང་པ་ོཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱིར་འབྱརོ་བ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱནེ་ནང་ལ་ཡདོ་
པ་ནང་བཞྱིན་འསོ་མྱི་མ་རག་པ་རདེ། མ་རག་པ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་ད་ེདུས་ཚགོས་གཙསོ་རྒྱུན་ལས་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞུས་པ་རེད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་རྒྱུན་ལས་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་རེད། རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་མྱི་གངས་ ༤ བྱུང་བ་རེད། འཁུར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་མྱི་
གངས་ ༥ བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་རེས་འབེལ་དུ་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་ཕེབས་དགོས་དུས། གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་སོང་
ཞསེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་རེད། དེའྱི་རསེ་འབེལ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བརྒྱུད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
སྙན་སེང་ཞུས་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་སླེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རདེ་ཟེར་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་དན་བྱུང་།  
 ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལོ་ཚད་སྤར་བ་དེ། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་རྟོགས་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། ཐོག་མའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་
འབེབས་སྐབས་སུ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ལོར་འསོ་ཆསོ་དརེ་ལ་ོབཅུ་བཟསོ་འདུག བསྐྱར་བཅོས་ ༩ པ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ལོར་ལ་ོ 
བཅུ་ནས་ལོ་ལྔ་ལ་སྤར་འདུག ༡༥ བཟོས་འདུག བསྐྱར་བཅོས་ ༢༢ པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བསྐྱར་ལོ་ལྔ་སྤར་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་
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བཟོས་འདུག ད་ེརྱིང་བསྐྱར་བཅོས་ ༢༥ པའྱི་སྐབས་སུ། ལ་ོབཅུ་སྤར་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལ་ོགསུམ་
སྤར་ནས་ལ་ོས་ོགསུམ་ཟརེ་བའྱི་བྱུང་རྱིམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་ལེན་མཁན་མྱི་གངས་ ༧ ལྷག་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ལྟར། བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་གཏན་འབེབས་
བྱས་ནས་འག་ོབར་མོས་མཐུན་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། མོས་མཐུན་ཡོད་པ་གངས་ ༣༣ འདུག མང་
བ་སངོ་ཙང་ད་ེག་རང་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་ར་ེགསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ག་པ་ད་ེསྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་
པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་རེད། སྱི་འཐུས་
གངས་ ༣༠ དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། 
རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་གངས་ ༢༡ བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་མར་ཟགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་
དང་། གཏན་འབེབས་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐགོ་ལ་ཕབེས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། 
ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སྱི་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཁ་སང་གྱི་
འཕྲོས་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 

སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མདང་དགོང་གྱི་སྐད་ཆའྱི་
འཕྲོས་ད་ེམར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ད་ེདག་ལ་
མཚན་སད་ཞུ་དུས། ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ་དང་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ནས་གང་ཡང་བྱདེ་ཐུབ་མ་སོང་བས་དརེ་བླ་ོཕམ་ཡོད་ཟརེ་
བ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་གྱིས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་རདེ་ཟེར་བ་དེར་ཧ་ལས་པའྱི་བླ་ོཕམ་ཆནེ་པ་ོཡོད། གང་ལགས་ཤ་ེ
ན། ག་ར་ེགནང་ཡོད་མེད་དེ། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱིག་ཡོད་ན་བལྟས་ན་མཐོང་གྱི་རེད། རྣ་མཆོག་ཡོད་ན་ཉན་ན་
ཤེས་རྒྱུ་དང་ག་ོརྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལ་བླ་ན་མེད་པའྱི་
སྱི་ཞུ་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་མཁན་དེ། བོད་གངས་ཅན་ལངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱི། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་
པའྱི་བསྟན་བདག་བླ་ཆནེ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ས་ོསོས་ཚརོ་གྱི་མེད། ཆསོ་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག 
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་སྱི་ཞུའྱི་ཞབས་འདགེས་བླ་ན་མདེ་པ་སྒྲུབ་མཁན་ཟླ་མེད་པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་ཆེན་པ་ོབཞྱི་ནས་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དགོངས་བཞེད་བཞྱི་ཡྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ད་ེཚོས་འཆར་གཞྱི་དང་པ་ོབླངས་ནས་ད་ལྟ་
ལག་ལེན་བསྟར་ནས་ཕྱིན་པ་དེའང་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ད་ེཚ་ོཡྱིན། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱབོ་ཀྱི་མཚོན་པས། ཚན་རྱིག་གྱི་སློབ་སོང་
བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སློབ་སོང་དང་བཅས་པ། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལའང་ང་ཚོའྱི་ཆོས་རྱིག་
གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་དར་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མཚོན་པའྱི་ཐོག་ནས། དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ད་ེཚོ་མདུན་ལ་ཐོན་པ་མ་
གཏོགས་རེས་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལྷག་མེད། ང་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་བྱེད་དགོས་པའྱི་དོན་དག་
ད་ེལ་ལྡགོ་ནས། འདྱི་འད་ཟརེ་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྡད་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 མཐའ་མ་དེར་བསྡོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མང་པ་ོབཤད་ནའང་དོན་དག་གང་ཡང་ཐོན་རྒྱུ་མྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཚར་བ་ད་ེཚར་བ་རདེ། མ་འངོས་པར་གལ་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་དུས། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཚན་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉེ་བའྱི་ཆར་གསལ་བསགས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། 
དོན་དངོས་སུ་ལག་ལེན་དུ་ཁེལ་བ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནོངས། ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་རྱིག་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་
བཤད་བསྡད་པ་མ་གཏོགས། ལག་ལེན་ལ་ཞ་ེདག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འཁབ་སྟོན་འད་པ་ོཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་ར་དོན་འདྱི་བདེན་པའྱི་འཐབ་རོད་ཟེར་
ནའང་མྱི་འདུག ར་དོན་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་རྒྱུར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་པ་
འཕྲྱིན་ལས་ལ་རེས་སུ་འགོ་དོན་ངེས་པ་ཡྱིན་དུས། ངེས་པར་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། མཚན་
གནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ལག་ལནེ་ཁལེ་བ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་གནང་རོགས་གནངོས། སྱིར་བཏང་གཞན་པ་ད་ེ
ཚ་ོཚར་བ་རདེ་ད།ེ དན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཐུགས་འཇགས་མཛད་རྒྱུ་ཡོད་ན་འདྱི་ལྟར་མཛད་རགོས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ང་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་གཞུང་ཆེན་རྱིག་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག 
གཞུང་ཆནེ་རྱིག་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཐནོ་ཚར་བ་རདེ། སྐབས་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་ཚར་བ་རདེ། ད་ལྟ་ཐནོ་
ཚར་བའྱི་མྱི་ག་ཚདོ་ཙམ་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་སྱིག་ཁུངས་སུ་ཞུགས་པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ "རྱིས་མེད་མཁས་པའྱི་བག་ོགེང་" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ག་པར་ཚོགས་རྒྱུ་རེད། འདྱི་ཚོགས་
རྒྱུར་འཆར་གཞྱི་བཀདོ་སྱིག་གྱི་རགས་ཟྱིན་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ་དམ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དའེང་གནད་དནོ་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནད་དོན་དང་པ་ོད་ེསྔོན་མ་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་སློབ་ཡོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ལན་གཅྱིག་བསྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་། གནད་དནོ་འདྱི་མྱི་ཚ་ེགང་པ་ོདགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་སྐྱལེ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་དང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་རྒྱུན་རྱིང་
པ་ོབསྡད་མོང་མཁན། ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ནས་དན་བྱུང་། དང་པ་ོདེ། ཁ་
སང་ངས་ "སློབ་ཡོན་" ཟེར་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཨེ་ཡོང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་དུས་སློབ་ཡོན་སོད་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ངས་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་གྱི་ཚབ་བྱདེ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྟེ། རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་ཁབ་
ཁངོས་ལ་གྲྭ་བཙུན་སུ་འད་ཞྱིག་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སློབ་ཡནོ་སདོ་དགསོ་ཀྱི་མ་རེད། ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་པའྱི་
སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་མཁེན་གྱི་རེད་པཱ། རྱི་བ་ོདག་ེལུགས་པ་ལ་འདྱི་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སད་མྱི་དགོས་ས་ཞྱིག་ལ་
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ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ག་ོབ་གཞན་དག་ལ་མ་ཕྱིན་ན།  གཉྱིས་པ་ད།ེ བཀའ་ཤག་
གོང་མའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཀར་ན་ཊ་ཀ་བེང་ལོར་ལྷ་ོསྱིའྱི་བརྒྱུད་ལ་ཡྱིན་ནའང་། 
དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་བད་ེསྡུག་ཞུ་ས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་
ཆ་ེདང་ནང་པ་ད་ེཚ་ོལ་རོགས་རམ་གྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོད་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ག་ོབརྡ་འཕྲོད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དེའང་ཁ་ཕོགས་གང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆགོ་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་དུས། ཞ་ེདག་ཅྱིག་རག་རྒྱུ་ཡོད་པར་བཀག་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་
དེ། མང་ཚོགས་ལ་བརྡ་ཁད་མཚར་འགོ་ཡྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་གནས་
སྟངས་ད།ེ སྔོན་མའང་ཕྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་དུས་སློབ་ཡོན་གང་ཡང་སོད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཟརེ་ནས། དའེྱི་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནས་སྟངས་གསུམ་པ་དེ། རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ོ
ཕགོས་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ཕབེས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེྱི་བླནོ་ཆནེ་ལ་བཅར་ནས་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་
རྟོགས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་དགོན་པ་ཁག་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཤུགས་གནནོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོལ་མཐུན་རྐྱནེ་ག་ར་ེསར་རྒྱུ་ཡོད་མདེ། ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཉུང་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེདགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ཕག་མཛདོ་དང་། དབུ་ཁྱིད། མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
རྣམ་པ་ཆ་ཚང་གྱིས་དུས་ཐགོ་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོའྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་
ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ཕགོས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཀང་མཁནེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོམཁེན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ད་ེདག་འཁེར་དགསོ་དམ་མྱི་དགསོ་ཀྱི་
རྟགོ་ཞྱིབ་དང་། ག་ོརྟགོས་ཀང་བསླེབ་ཀྱི་རདེ། མདརོ་ན་ཚགི་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ནང་
དུ་སུ་གཅྱིག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་དུས་སློབ་ཡོན་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོད་མྱི་དགོས་ས་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་
ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མངའ་སྡེ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན་མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚིག་ད་ེགཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་མཐོང་སོང་།  
 གནད་དནོ་བཞྱི་པ་ད།ེ འདྱིའྱི་ཆ་པའྱི་ནང་ལ་ "དངེ་དུས་ཚན་རྱིག་ང་ོསདོ་" ཟརེ་བའྱི་ནང་དུ་སྒོར་འབུམ་ ༩༌༤ ཞྱིག་
འདུག འདྱིའྱི་འབེལ་ཆགས་ཆོས་རྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཚན་རྱིག་གལ་
ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ལྷག་པར་དུ་ནང་ཆོས་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པའྱི་བཀའ་སློབ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེགནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་བཀའ་དྱིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆ་ེབའྱི་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་གདན་ས་ཁག་གྱི་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་
ཐུགས་འཁུར་གྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་དག་ེལུགས་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་སློབ་ཚན་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་སླབོ་ཚན་བཅུག་
ནས་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཙམ་མ་ཟད་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཆ་ཚང་གྱི་སློབ་ཚན་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་སློབ་ཚན་
འཇུག་གྱི་ཡོད་རེད་ལ། དམྱིགས་བསལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཁེན་རྟོགས་ཆདེ་དུ་ཡྱིན། འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གྱིང་
གྲྭ་ཚང་གྱི་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཚན་རྱིག་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཟརེ་བ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས། ཚན་རྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འཆད་འཁྱིད་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ལ། སྐྱ་སེར་གཉྱིས་ཀར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱི་ཨ་ེམ་ོརྱི་ (Emory University) ནང་ལ་
དག་ེརྒན་བྱདེ་མཁན་གྱི་དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛནི་ལགས་དང་། བརནོ་འགྲུས་ལགས། དག་ེབཤསེ་རྡ་ོར་ེདག་འདུལ་
ཁོང་རྣམ་ཚོས་དབྱར་ཁའྱི་གུང་གསེང་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་ལ་ཕ་གྱིར་ནས་སློབ་ཕྲུག་གངས་མང་པ་ོཞྱིག་འཁྱིད་ནས། ད་ེཚ་ོལ་
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བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། ནང་ཆསོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རྒྱུ། ཚན་རྱིག་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདའྱི་ཕག་ལས་རླབས་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཁེན་རྟོགས་འད་པ་ོཡོད་དམ། མཁནེ་རྟགོས་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་དང་། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དགངོས་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཐོག་ནས་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་བསྔགས་བརོད་འད་པ་ོད་ེའད་བྱས་མོང་ཡོད་དམ། ཡང་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེ
ཚ་ོལེགས་སྐྱསེ་ཤྱིག་ལ་མཐངོ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་ཞསེ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལ་
དྱི་བ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་བཤད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་
ཚང་ཁག་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་། ཆབ་སྱིད་མྱི་ས་ཚསོ་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ཕགོས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་པའྱི་བང་རྱིམ་ཐགོ་ལ་
དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ཡྱིན་ནའང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་སྒྲུབ་པ། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ཞབས་
འདེགས་ཞུས་པ། ཕག་ལས་གནང་བ་ད་ེཚ་ོསྱི་ཚོགས་ལ་མཁེན་རྟོགས་ ཤྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་པ་ར་ེཟུང་ཞྱིག་
གྱིས་ཡ་ེཤུའྱི་ལྷ་ཁང་དང་དགནོ་སྡ་ེཁག་ད་ེདག་གཞན་ཕན་རོགས་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་མ་གཏགོས། བོད་པའྱི་དགནོ་སྡ་ེཁག་
ད་ེཚསོ་གང་ཡང་མ་གནང་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ཆབ་སྱིད་ད་ེམཉམ་དུ་འཛུལ་ནས་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ད་ེཚ་ོམཁེན་གྱི་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་པ་འད་པ་ོའདུག མཁེན་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ཕག་
ལས་གནང་སྟངས་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་འགྲུབ་སྟངས་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་གནས་ཤྱིག་ཡོང་
གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཕགོས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་ཤག་ཅྱིག་ལས་ཤོག་རང་ལ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཡྱིག་རང་ཡྱིན། མ་གཏོགས་བརོད་གཞྱི་གཞན་དག་ལ་མྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་པའྱི་ནང་དུ། སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱིས་ད་ཐོག་སློབ་གྲྭ་ཞེས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་རེད། བཀའ་
ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་ལའང་ཐུགས་བརེ་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་
དགངོས་གཞྱི་འགྲུབ་ཀྱི་འདུག ཤུགས་བསནོ་རྒྱག་རགོས་ཟརེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འབོད་བསྐུལ་ཙམ་ཞྱིག་
རདེ་མ་གཏགོས། མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་ད་
ཐོག་སློབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྟ་ཡོང་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༦ ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ ༡༣༠༠ ལ་དགེ་རྒན་སུམ་ཅུས་སྐད་
རྱིགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སློབ་ཚན་ཁྱིད་དང་འཁྱིད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཀང་། ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་ "ངས་བཤད་པ་དང་ད་ེཚ་ོལག་ལེན་དངོས་སུ་བསྟར་སོང་" ཟེར་བའྱི་
བཀའ་ཡྱིག་འདྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ ཤྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གསུང་འཕྲྱིན་འདྱི་སོགས་སང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཁནེ་རྟགོས་ཚུལ་དུ་ཡྱིན།  
 "སེར་བྱསེ་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་བཀྲ་ཤྱིས་ཆསོ་གྱིང་ཤེས་ཡོན་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱིས་ད་ཐགོ་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་བཙུགས་སྟ་ེ
ཨ་རྱི་དང་ཡ་ོརབོ་གཙསོ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༣ ཙམ་གྱི་ནང་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྐྱེས་དང་། མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་སློབ་མ་ ༨༠༠ ལྷག་
ལ་དག་ེརྒན་ ༣༠ ཙམ་གྱིས་བདུན་ར་ེབོད་སྐད་ཡྱིག་དང་ཆོས་རྱིག་འཆད་འཁྱིད་ཐེངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་བྱས་ནས་གྲུབ་
འབས་མངནོ་གསལ་བྱུང་འདུག་པ་དང་། ད་ེནྱི་ངསོ་ནས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་བཅས་སླབོ་
གཉེར་བྱས་ནས་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཞེས་འགེལ་བརོད་བྱས་པ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
སླད་མར་བོད་སྐད་ཡྱིག་འཆད་འཁྱིད་འདྱིའྱི་རྱིགས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སྒང་གར་ཁ་འཐོར་ནས་ཡོད་པའྱི་
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རང་རྱིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཀུན་གྱིས་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཆོས་རྱིག་གལ་གནད་ཤེས་པའྱི་ཐོག་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་སོགས་
སོང་སོད་སྤེལ་གསུམ་ཡོང་བ་འབད་པ་ཧུར་བསྐྱེད་དགོས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ཆོས་རྱིག་འཆད་འཁྱིད་ཀྱི་ལས་འདྱི་དག་
དར་རྒྱས་ཉམས་མེད་ཀྱི་སོན་ལམ་དང་བཅས། ཤཱཀ་དག་ེསོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ 
ལ།" འདྱི་རེད། ངས་གོང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༦ ཟརེ་བ་ད་ེཟླ་བ་བཞྱི་ཙམ་རྱིང་ལ་ཆ་ཚང་ཡར་བསྡམོས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་
ཡྱིག་འདྱི་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་བཞྱི་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༣༠༠ ཟེར་བ་ད་ེཉེ་ཆར་སློབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་འཛུལ་
ཞུགས་བྱས་ཚར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་ད་ཐོག་
སློབ་གྲྭ་དེས་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༦ ཙམ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ ཤེས་རྱིག་གྱིས་ཀང་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཡང་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཟུར་ཟ་མ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་། སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་ད་ཐོག་སློབ་གྲྭ་ལ་ "འགེལ་བརོད་བྱས་པ་དངོས་
སུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་དགའ་པ་ོབྱུང་།" ཞསེ་གསུངས་ཡོད་རེད་ལ། ཚིག་མཐའ་མ་ད་ེལ་ "འཆད་འཁྱིད་ཀྱི་ལས་
འདྱི་དག་དར་རྒྱས་ཉམས་མེད་ཀྱི་སོན་ལམ་དང་བཅས།" འདྱི་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་དགའ་པ་ོབྱུང་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོལ་
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁེན་རྟགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
ཁངོས་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཤུགས་བསནོ་རྒྱག་གྱི་འདུག ག་ཚདོ་
ཙམ་ཞྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་མ་
རདེ་དམ། གལ་སྱིད་འདྱི་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་
གྲྭ་ཚང་གྱི་ད་ཐགོ་སློབ་གྲྭ་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་གདངེ་འཇགོ་དང་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརདོ་གནང་དུས། དརེ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསང་
མ་གནང་ནས་བསྡད་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་པར་ཐུག་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་གནས་བབ་ད་ེམྱི་ལོ་ ༦༠ རྱིང་ལ་བཀའ་དྱིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བའྱི་
སག་སའྱི་བླ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་དཀའ་ལས་བསྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེའགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་
གཞུང་གྱི་འཛནི་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང། གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚརོ་དྱིན་ལ་དྱིན་ཤེས་དགསོ་པ་ད་ེདཔ་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག དྱིན་ལ་དྱིན་ཞྱིག་མ་ཤེས་ན་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་ད་ེལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ངས་ད་རེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་བྱུང་། ར་བའྱི་
སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་
རྒྱུ་ད་ེབོད་མྱི་མྱི་ར་ེང་ོརེའྱི་འགན་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ལོས་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་
གྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་། མཚན་སད་དང་། སྐུར་འདེབས། ས་ོའདོགས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ད་ེགཉྱིད་ཁུག་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་བྱེད་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་མྱིང་སྨྲ་རྒྱུ་མྱིན། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་༸སྐྱབས་ར་ེདགའ་ལྡན་ཁྱི་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མྱིང་སོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ༸དཔལ་རྒྱལ་བ་དབང་ཀརྨ་པའྱི་མྱིང་སོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ༸སྐྱབས་ར་ེས་སྐྱ་གོང་མ་
རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མྱིང་སོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དམའ་འབེས་དང་ཟུར་ཟ་བྱས་སོང་། ད་ལྟའྱི་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཉྱིན་མོའ་ིམྱི་དང་
མཚན་མོའ་ིཁྱི་བྱས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ད་ེཚ་ོགས་རེད། ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད་པཱ། ད་ེབྱེད་དུས་ང་ཚོར་ནུས་པ་
མཉམ་སྤུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་བྱ་ེབག་པ་ད་ེལ་མཚན་སད་བྱས་ན་ནུས་པ་
མཉམ་སྤུངས་གང་འད་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཁནེ་རྟགོས་དགསོ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ནས་བཟུང་
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ཏ།ེ རྣམ་པ་ཚསོ་མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབེལ་བ་མེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྐྱོང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཉྱིན་མོའ་ིམྱི་དང་མཚན་
མོའ་ིཁྱི་བྱས་ནས་ཨ་རྱི་ལ་བཞུགས་ནས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག ད་ེཚོའྱི་གས་ཀྱིས་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་
བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་དམའ་འབེབས་དང་། ཟུར་ཟ། ས་ོསྐུར་བྱས་པ་ད་ེམ་མཐོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེརེད། 
ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱི་མྱིང་ཐོག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱི་
འགན་རེད། ས་ོསོའ་ིཁབ་ཁོངས་མྱི་དེས་ད་ེའད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་འོན་པ་ལྟ་བུ་དང་ལོང་བ་ལྟ་བུ་བསྡད་ན། ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་ཆྱིག་སྱིལ་ཟེར་བ་དང་། འགན་མཉམ་ཁུར་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་རང་སོ་
སོའ་ིབླ་མ་ད་ེལ་དམའ་འབེབས་དང་ཟུར་ཟ་བྱེད་དུས། བོད་པའྱི་ཆསོ་ལུགས་ནང་ལ་རྨ་ཁ་ཆ་ེཤོས་དེས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚོར་ཡ་མེད་ལྟ་བུ་བསྡད་ནས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཆམ་མཐུན་བྱདེ་དགོས་རེད་དང་། འགན་མཉམ་ཁུར་ལྟ་བུ་གསུངས་
བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སྟོང་ནང་གྱི་ལག་སྟོང་ཆགས་ཀྱི་རདེ། དང་པ་ོརྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བླ་ཆནེ་རྣམ་པ་
ཚ་ོལ་སུ་དང་སུས་སྐུར་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཁབ་ཁངོས་ག་པར་རདེ་འདུག ཆབ་སྱིད་མྱི་ས་སུ་དང་སུའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རདེ་
འདུག ཁ་ེཕན་ག་ར་ེརོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འངོས་པ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡམོས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚད་མཐ་ོརུ་འག་ོཡྱི་རདེ། 
ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ལ་གུས་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་གངས་ ༧ ལྷག་ཡོད། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། དགོངས་ཚུལ་
དང་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་མངའ་སྡ་ེསྐོར་གོས་ཚོགས་ནང་
དུ་གསུངས་པར་སོང་ཙང་། སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཟརེ་སོང་། སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་ཀ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་
རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བཀུར་འོས་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་ཀྱི་མེད་ཤག་རྱིས་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་གསུངས་སོང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱིས་དགེ་ལུགས་པ་ལ་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་གསུངས་སོང་། དགེ་ལུགས་པ་ལ་ ཤེས་ཡོན་ལ་སོད་
དགོས་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཚགི་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། ད་ེ
ཚ་ོཆ་ཚང་སེམས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཟརེ་དུས་༌༌  
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཞན་དག་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
གྱིས་དག་ེལུགས་པར་མྱི་དགསོ་གསུང་གྱི་འདུག་ཟརེ་བ་དེའྱི་ཚགི་གོང་མ་ད་ེའཁེར་དགོས་རདེ། དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཧྱི་
མཱ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་དུས་སློབ་ཡོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་གསུང་གྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཚིག་དེ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཕྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ལ་
འཁྲུགས་ཐེབས་ཀྱི་མ་རེད། ངས་ཞུས་པ་དེ། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་དག་ེལུགས་པས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་དུས་སློབ་ཡོན་
སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སློབ་ཡོན་གྱི་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཚིག་ཆ་ཚང་བེད་སོད་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་འཁྲུགས་ཐབེས་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལན་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་གསན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ར་ེརེར་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་ར་ེར་ེབཏོན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གང་འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་ནས་ཐེངས་
མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཨུ་ཚུགས་རང་སྐྱོན་ནས་གནང་གྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་རེད་པཱ། འདྱིའྱི་སྐོར་ཁ་སང་གསལ་པ་ོབཟོས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སློབ་ཡོན་ཟརེ་བའྱི་ཚིག་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། རསེ་མ་ང་
ཚོས་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་གསུང་དུས། གོས་
ཚགོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འདང་གྱི་མེད་པ་དེའང་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་དརེ་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། ཆོས་རྒྱགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འགོ་གཞན་པ་ཞྱིག་རེད། སྔོན་མ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སློབ་ཡོན་བཟོས་པ་རེད། ཡང་སློབ་ཡོན་ཚིག་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར་ནས་འཚ་ོསནོ་བཟསོ་པ་རེད། འཚ་ོསོན་གྱི་ཚགི་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ནས་ཆོས་རྒྱགས་བཟོས་པ་རདེ། 
ཆོས་རྒྱགས་ཚིག་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ག་ར་ེའད་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འཛནི་སྐྱོང་གྱིས་བཟསོ་པ་ད་ེའགྱིག་
གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས་བཟ་ོཆགོ་པ་ཞུ།  
 ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཟེར་དུས་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་འབལེ་བ་གང་འད་འབལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་སོང་། ཁ་སང་ལམ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསོ་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་
འདུག ང་ཚསོ་འབལེ་བ་འཛུགས་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོའཛུགས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་འད་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད། ག་ར་ེབྱདེ་
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ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གནས་བབ་ག་པར་སླེབས་སོང་། ང་ཚོར་ཚུར་ལན་སླེབས་ནའང་རེད། མ་སླེབས་ནའང་རེད། ཕར་འབེལ་བ་
ཞྱིག་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་གསར་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཕྲ་འདྱིར་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བསྐྱར་ཞྱིབ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ན། གང་ལྟར་སྐབས་དང་དུས་ས་ོསོར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ག་པར་སླབེས་འདུག 
མ་འོངས་པར་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལྟ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མར་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་ཀྱི་མེད་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་སོང་། དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་མ་རེད། དགོས་ཀྱི་མེད་ན། དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་དགོས་མཁ་ོཅན་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རེད་བསམས་
ནས་ང་ཚསོ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ་མེད་ང་ཚསོ་ ཤེས་ཀྱི་མེད། དྱིས་ན་མ་གཏགོས་ང་ཚསོ་ ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ།  
 སྔོན་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྔོན་མ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གང་ཡང་བྱས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཀར་ན་ཊ་ཀ་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ནང་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སློབ་སངོ་ས་ོརྒྱུ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་པ་རདེ། 
ཀར་ན་ཊ་ཀ་གཞུང་ནས་སྒོར་ (Crore) ༣ ནས་སྒོར་ (Crore) ༢ ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད། སྔོན་མ་སྒོར་ 
(Crore) ༣ རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་སྒོར་ (Crore) ༢ མ་གཏོགས་རག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིར་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་
ཀར་ན་ཊ་ཀ་གཞུང་གྱིས་ཀང་གསུངས་པ་བྱུང་མྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས་ང་ཚོས་སྒོར་ (Crore) ༡ 
བཅག་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ད་ེའད་བྱུང་མྱི་འདུག ང་ཚསོ་འདྱི་ཡར་སྤར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེའདུག་བལྟ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་
ལོར་སྒོར་ (Crore) ༢ རག་བསྡད་ཡོད། རག་བསྡད་ཡོད་ཟརེ་ནའང་། དངུལ་ད་ེལག་པར་རག་རྒྱུ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཀར་
ན་ཊ་ཀ་གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐབོ་བསྡད་ཡདོ།  
 ད་ེནས་ད་ལོར་འག་ོབརྒྱབ་འདུག རོགས་རམ་ཆད་པ་རེད་དམ་གང་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ཀར་ན་ཊ་
ཀ་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་གྱི་རདེ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མེད་ས། ལུགས་
བསམ་དང་བད་ེསྐྱྱིད་སླར་གས་ོརེད། ད་ེདག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ནྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་
བཀའ་འཁོལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་ས་ཁུལ་ ༣ ད་ེས་གནས་ས་ོས་ོལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སོ་སོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཀར་ན་ཊ་
ཀའྱི་དངུལ་ད་ེརག་དུས། འདྱིའྱི་འགན་ཡོངས་རགོས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་། ས་གནས་འགན་འཛིན་ལྔ་མཉམ་འཛམོས་ཐགོ་
ནས་སུ་དང་སུ་ལ་ལས་གཞྱི་ག་རེ་ལ་དངུལ་བག་ོབཤའ་གང་འད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་བྱས་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་
རདེ་འདུག ད་ལོའ་ིརྱིང་ལས་འཆར་འདྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྔནོ་མ་སྒོར་འབུམ་ ༥ རེད་འདུག ད་ལོར་སྒོར་འབུམ་ ༦ གཞག་
རྒྱུ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོར་སྒོ་བརྒྱབ་མེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་སྔོན་ལ་རེད། ད་ལྟ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་སྔནོ་ལ་དངུལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐནོ་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་སྔནོ་རྱིས་ནང་ལ་སླེབས་ཡོད་མ་
རདེ། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་བསླེབ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་ད་ེའད་
གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ལོ་གསུམ་རྱིང་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེདག་ལོ་
གསུམ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལ་ོགཅྱིག་རེའྱི་ཕན་པ་ོཞ་ེདག་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་ག་ོསོང་། མཐ་ོསློབ་རང་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་འདུག ད་ལྟ་དགངོས་ཚུལ་གཅྱིག་ད་ེལ་ོགསུམ་རྱིང་སློབ་སོང་སདོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དེར་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེན། ལ་ོགསུམ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སྙབོ་ཀྱི་འདུག ཡང་ལ་ོགཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
གངས་ཀ་ཇྱི་ཙམ་ལ་སྙབོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ།ེ མ་འོངས་པར་གམོ་པ་གང་འད་སྤ་ོདགསོ་ཀྱི་
འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལ་ོག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་རདེ་གསུངས་སངོ་། ད་ལརོ་སྒོར་ (Crore) ༢ རང་རདེ། སྒོར་འབུམ་ ༦ ད་ེརདེ།  
 བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་མཐའ་མཚམས་མྱི་སླེབས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་བསླེབ་རྒྱུ་
འག་ོའཛུགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་པ་རང་ཟློས་གར་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཟློས་གར་ད་ེགནས་དགོས་
དུས་ད་ལྟ་བསླེབ་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཟློས་གར་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ། གང་རདེ་ཅ་ེན། 
ཟློས་གར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བཅས་པར་ཡག་པ་ོབལྟས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གསར་པ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་བྱེད་དང་། སློབ་མ། རྒན་པ་ཚང་མ་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༩༤ 
ཙམ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེཚ་ོཚང་མར་མཐུན་རྐྱེན་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡ་
གྱིའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདང་དང་མ་འདང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག མ་འོངས་པར་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་རྒྱུན་འཛནི་བྱདེ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གནའ་བོའ་ིགཏམ་རྒྱུད་དང་གྱིང་སྒྲུང་ད་ེཚ་ོ
གས་ད་ེཟློས་གར་གྱིས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་གསུངས་པ་ད།ེ ཡར་ག་ོབསྡུར་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་གྱིང་བ་ོའཁབ་
རྒྱུའྱི་ལུགས་སལོ་ཞྱིག་སྔནོ་མ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཟླསོ་གར་རང་གྱིས་གྱིང་སྒྲུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ཁ་སང་གྱིང་སྒྲུང་གྱི་རྱིང་ཚད་ད་ེ (महाभारत) ཀྱི་ལྡབ་ལྔ་ཙམ་རྱིང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་
ཅེས་གསུངས་སོང་། (महाभारत) གཅྱིག་པུ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། (महाभारत) གཅྱིག་པུ་ལ་ཚན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། 
གྱིང་སྒྲུང་ཆ་ཚང་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འབ་སུ་འདུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གྱིང་སྒྲུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བྱ་ེབག་
གྱི་སྒྲུང་ད་ེའད་བཟ་ོརྒྱུ། དེའྱི་ནང་ནས་བྱ་ེབག་ཅྱིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག མཐུན་རྐྱནེ་ཡང་སོར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། གྱིང་སྒྲུང་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གོས་ལོག་གོན་སྟངས་དང་། 
ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚའོྱི་མཐུན་རྐྱནེ་འདང་ངསེ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། དེའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་སར་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱིར་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་སྱིད་གནང་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་དེར་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་རྒྱབ་
རྟནེ་བྱདེ་དགོས་ཐུག་གྱི་རདེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སོག་པ་ོདང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་གསུངས་པ་དེ། སོག་པ་ོད་ེདག་ལ་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་འབུལ་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ད་ེདག་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ནས་དག་ེའདུན་པ་གངས་ ༥༠༠ ལ་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༣༧༥ ཞྱིག་
འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱེས་པ་དང་བོད་ནས་ཕབེས་པའྱི་གངས་ཀར། ད་ལྟའྱི་ཆར་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་མྱི་འདུག ད་ེབྱདེ་དུས་
རྒྱ་གར་ལ་སྐྱེས་པའྱི་གངས་ཀ་ད་ེད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་དང་
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འབེལ་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། རེས་སོར་ང་ཚོས་གངས་ཀ་ད་ེལེན་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་གངས་ཀ་ལེན་པའྱི་སྐབས་
སུའང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་པ་ོའདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་
རྒྱུད་དང་བོད་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་ནང་བཞྱིན་བསྡད་ཡོད་རེད་མ་གཏགོས། དརེ་དབྱ་ེབ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚསོ་ཀང་
དབྱ་ེབ་འབྱ་ེརྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་གདའ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་དང་བོད་པའྱི་དབར་
དབྱ་ེབ་འབྱེ་རྒྱུའྱི་བསམ་བློ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གསུང་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་
གསལ་བཤད་ནང་དུའང་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་མྱི་རྱིགས་གཞན་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚརོ་འཆམ་མཐུན་
དང་བརྱི་བཀུར་ཡོང་བར་འབད་བརནོ་གང་ཡོད་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་
ཞུས་པ་མ་རདེ། མ་འངོས་པར་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེའདནོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཐགོ་ལ་བསམ་
ཚུལ་བཤད་བསྡད་པ་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དབང་ལུང་མན་ངག་དེར་ད་ལོར་དངུལ་ཏགོ་ཙམ་སྤར་འདུག འདྱི་ག་ར་ེ
སྐོར་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འདས་པར་དབང་ལུང་མན་ངག་ཞུ་མཁན་ཞ་ེདག་བྱུང་མྱི་འདུག ལ་ོརེས་མའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་
ལ་ཞུ་མཁན་ད་ེཞྭ་ལུ་དགོན་པའྱི་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་དུས་འཁོར་ཁྱིད་ཆེན་ཆེན་མོ་གཙ་ོབ་ོབྱས་ནས་ཉྱིན་གངས་ 
༢༥ ཡྱིན་ན་ ༡༥ ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག གསུང་ཆོས་གནང་མཁན་ད་ེསྐྱབས་ར་ེབྱ་ད་ོརྱིན་པ་ོཆེ་
རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་འགོ་སོང་སྒོར་འབུམ་ ༡༥ ཙམ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱིས་སྒོར་འབུམ་ ༡༠ གནང་བ་དང་། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༥ ཕུལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བསླབ་པ་སླབོ་གཉརེ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེབཤསེ་མ་སྐབས་དང་པ་ོད་ེལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཕག་འཁརེ་ད་ེདག་ཕུལ་འདུག དའེྱི་རསེ་སུ་དག་ེབཤསེ་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་ད་ོདམ་ལྷན་ཚགོས་ ཤྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས་དའེྱི་
མཚན་ཐོག་ནས་འབུལ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མཚན་རྟགས་སྐྱནོ་མཁན་ནང་དུ་བཀའ་བླནོ་གྱིས་གཅྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 གཞན་པ་ཕར་ཕྱིན་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ་ཚརོ་ཕག་འཁརེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ཆ་རྐྱནེ་ད་ེ
འད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཕག་འཁེར་རྱིགས་འབུལ་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོས་
འབུལ་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་བཟསོ་ཏ་ེའབུལ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་མངའ་གཞུང་ལ་གནས་བབ་གནང་རོགས་ཟེར་བ་སྐོར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡང་
བསྐྱར་ཞུས་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 རྱིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཞལ་ལག་དོད་ཅྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
ཕུལ་འདུག ད་ེནས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་འབོར་ཆ་ེདགས་
ཡྱིན་ན། གང་རེད་ཟེར་ན། དགོན་སྡ་ེཚང་མར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ཚང་མ་བསྡོམས་ནས་ ༤༢,༠༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འཆར་གཞྱི་དེའང་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་རེད་འདུག སྒོར་ (Crore) ༤༠ ཡྱི་
འཆར་གཞྱི་ཕུལ་འདུག དབུས་གཞུང་གྱིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས། ཀར་ན་ཊ་ཀ་གཞུང་གྱིས་དངུལ་ད་ེ
གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ལན་ཕེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག རྒྱ་གརདབུས་གཞུང་ནས་གནངཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་ཞལ་ལག་དོད་སྐོར་གནས་སྟངས་འདྱི་
འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་མ་གྱིར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འཛནི་གྲྭ་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ཁ་སང་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ལ་འབེལ་བ་བྱས་
པ་ཡྱིན། འབྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱིས་གཏོང་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག དགོན་སྡ་ེཁག་ཚང་མ་ལ་འབལེ་བ་བྱས་
ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སོང་། འདྱི་ཐད་ང་ཚསོ་དགནོ་སྡ་ེཁག་ཚང་མ་འབེལ་བ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟ་འདྱི་་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་དུས་ཆསོ་
རྱིག་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང། ལས་འཆར་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ།  
 གཅྱིག་ད།ེ དགོན་པ་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འཛནི་གྲྭ་འཚགོས་ཐུབ་ན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་མཐུན་རྐྱནེ་
མང་བ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགོ་སོང་མང་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སོང་འབ་སུ་འདུས་ཀྱི་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། འག་ོསོང་འདང་ངེས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཅྱིག་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བངེ་ལོར་ལ་མ་སློབ་པར། 
དགོན་པ་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་བསླབས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། དའེང་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གསུམ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དགོན་པ་ས་ོསོར་སློབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་
གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཁོན་ཡངོས་ནས་མཉམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེནས་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། ཆོས་རྱིག་ལའང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚ་ོཔདྨའྱི་དབུ་ར་ེརྱི་
ཁོད་ལ་སྒོམ་སྐྱནོ་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག་ཟརེ་བ་ད།ེ ཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་རདེ། 
འདྱིའྱི་སྐོར་ཁ་སང་སྔནོ་མ་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཚགོས་ཚར་བ་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་མཉམ་དུའང་ག་ོབསྡུར་བྱེད་
བཞྱིན་ཡོད། ཧྱི་མཱ་ཅལ་ནང་ལ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཆེན་པ་ོརེད། དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་མ་རདེ། ས་ཆ་དཀའ་ངལ་གྱི་རྱིགས་
མ་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། མྱི་ཚང་ ༢༡༨ ཅྱིག་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་པ། འདྱིར་ (TCV) 
དང་ཟློས་གར་ནས་བྱས་ནས། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤངོས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ཚང་མ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོ
མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེདག དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་ལྷན་ཁང་ངམ་ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོལ་མྱིང་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་
བཀོད་མངགས་ཤྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡང་མཉམ་དུ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་ོསོའ་ིམྱིང་སྒང་ལ་མེད་པ་གཞན་པའྱི་
མྱིང་སྒང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག ཕལ་ཆེར་སྱིར་ལ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་བསམ་འདུག ད་
ལྟ་སྱིར་སྡ་ེཁག་གསུམ་ནས་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་འདུག 
ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་རེ་ར་ེམར་བཀོད་ནས། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་ག་སྱིག་
བྱས་ནས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁབ་བློན་ཆེན་དུས་ཚོད་ཁོམ་མ་ཁོམ་དང་། ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་སྟབས་འགྱིག་མ་
འགྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ (Chief Minister) ལ་ཕར་ཞྱིག་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཕར་བཅར་རྒྱུ་དང་ད་ལོའ་ིའཁྲུངས་སྐར་ཉྱིན་
མརོ་སྐུ་མགནོ་གདན་འདནེ་ཞུ་རྒྱུ། མ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་བོད་པ་མང་བ་གནས་སའྱི་མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁབ་བླནོ་ཆནེ་ད་ེདག་ང་
ཚའོྱི་མཛད་སྒ་ོལ་གདན་འདེན་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོསེལ་བར། ད་ལྟ་ང་ཚོས་
འགོ་གབས་ཤྱིག་སྱིག་བཞྱིན་ཡོད། ཕ་གྱིར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གྱི་ཡངོ་འབབ་ལས་ཁུངས་ད་ེལའང་བཅར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ས་ཆ་ད་ེཚ་ོ (Revenue Department) དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། (Chief 

Security) བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁུངས་ས་ོསོར་འབུལ་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ག་སྱིག་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད། 
ཕར་ནས་དུས་ཚོད་གནང་བ་དང་། (Chief Minister) མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏ།ེ ད་ེནས་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ི
མཉམ་དུའང་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་གཅྱིག་བསྐ་ོཐུབ་ན་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་ེག་རང་ལ་ལས་ཀ་
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བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་གཅྱིག་ལྷན་ཁང་གཞན་ཞྱིག་ལ་འདུག རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་ལ་འདུག ཁ་ོ
རང་སྱིམ་ལར་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་དང་། མཚམས་རརེ་འདྱི་ནས་ (DC) ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་ཡྱིག་ཆ་འག་ོམ་ཐུབ་པ་
དང་། (DC) ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་སྱིམ་ལ་གཏོང་དུས། ཡང་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་ད་ེདག་ལ་འགགས་ནས་ཡར་འག་ོམ་
ཐུབ་པ་ད་ེཚོའྱི་གས་ཁོས་ཡག་པ་ོཤེས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟནེ་ཁ་ོརང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་
ནས། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མང་འ་སྡ་ེགཅྱིག་པུའྱི་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་གང་
འད་ཞྱིག་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འཇོག་ཐུབ་ནས་བསམས་ནས། ད་ེག་
རང་ཐགོ་ལ་ལས་ཀ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་དུས། ང་ཚོར་
འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལམ་སང་གནས་སྤ་ོགཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འགན་འཛིན་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། འགན་འཛིན་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དེའྱི་ཚབ་ཏུ་སུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། 
སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོབྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོ
ཡང་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག མཚ་ོཔདྨ་དེའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་འདུག ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤྱིང་
ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཞེ་དག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད་དེ། ཏོག་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། 
རགོ་ག་བཤད་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསྔནོ་ལ་མ་སལེ་བ་ཡྱིན་ན། སྒྲུབ་ཁང་
ད་ེཚ་ོརྒྱ་བསྐྱདེ་གཏང་རྒྱུ་དང་བཟ་ོརྒྱུར་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དབྱར་ཚོགས་ལ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུ་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
སྤལེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། འདྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབ་སུ་འདུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། གང་འད་རདེ་
འདུག ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་དང་། གསུང་རོམ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་
ཕགོས་བསྡུས་བྱས་ནས། ཚན་པ་གཅྱིག་ལྷ་རྒྱ་རྱི་ཐགོ་ཁར་བཞེངས་བཞྱིན་པ་རེད། ཟླ་བ་མང་པོའ་ིརྱིང་འག་ོརྒྱུ་རག་མ་སོང་
སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་ལུང་མན་ངག་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་
འག་ོཡྱི་རེད། གལ་ཏ་ེདངོས་སུ་བསྡུ་དགོས་པ་དང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡང་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་ཁག་ཁག་ཆགས་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ད་ལྟ་ཞུ་ཚོད་
ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  
 ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཐུགས་བསྐྱདེ་དམ་བཅའ་བཞྱི་ད་ེགཙ་ོབ་ོརདེ། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རདེ།  
 ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དེར་
ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གྱིས་ལན་རྒྱག་དགོས་རདེ་ཅེས་གསུང་དུས། ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་མྱིང་
ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་འད་བཤུས་ཤྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་འབྱོར་སོང་། གོས་
ཚགོས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་བརྟནེ་འདྱི་མར་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
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༄༅། །ལུགས་གཉྱིས་མཁནེ་པའྱི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པ་ོམཆགོ་
          གྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། 
           ཆེད ་ ཞུ །  ཉེ ་
ཆར་བཀུར་འོས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་
གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་དང་འབལེ་
ནས། དཔེར་ན། "ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་སློབ་གྲྭ་འདྱི་ཐོག་མར་རྒན་རབས་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཁུར་ཡོད་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུ་
ཙམ་འགོ་ཚར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ངའྱི་སེམས་ནང་དུ་རྟག་ཏུ་དན་པ་དེ། ༸གོང་ས་མཆོག་གཙོས་པའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་
ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཡོད་ས་གཅྱིག་ལ་བག་ོགེང་བྱེད་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་ནས་ཐནོ་མཁན་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན་སློབ་ཟུར་གཅྱིག་གྱིས་སྐད་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་གདའ། 
ནང་ཆོས་དང་འབེལ་ནས་འདྱི་ངས་སྤོབས་པ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་བཅས་དང་། ཡང་མྱི་ལ་ོ ༥༠ རྱིང་ལ་ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་འདབ་
གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་གས་ོསྐྱངོ་བྱས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚན་རྱིག་གྱི་སྐད་སྒྱུར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ནང་ཆསོ་ཀྱི་སྐད་སྒྱུར་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དཔ་ེམཚོན་གཞག་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལོ་མང་པ་ོབསྡད་པ་ཡག་པ་ོརེད། ད་ེབྱེད་དུས་ད་ེཚ་ོལའང་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོ
སྟོང་པ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ། རང་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་འགན་ཁེར་ནས་སྐོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བཅས།" འདྱི་ཁ་ོརང་གྱིས་
གསུངས་བཞག་པ་ལུང་འདེན་རེད་འདུག "ཁུངས་ལུང་མེད་པ་གཞྱི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་གནང་བ་ད་ེདག་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པས་འདྱི་ག་གཙུག་ལག་སློབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་གསལ་པ་ོབཏནོ་འདུག སྱིར་འཛམ་
བུ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་གཏམ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་
བརོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལུང་ཅྱི་ཕྱིར་རྟོག་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལུང་དང་བཅས་གེང་སློང་
གནང་བ་ནྱི། སྱི་ཡོངས་མང་གཙ་ོཡང་དག་པའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་
རམས་པ་བླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཁུངས་མེད་ལུང་མེད་སྐལ་བཟང་ཐོན་པོའ་ི
གེང་སློང་གནང་བ་འདྱི་ནྱི་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་དང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་མཚན་མཐངོ་ཆ་
འཇགོ་ལའང་གནདོ་སྐྱནོ་ཆནེ་པ་ོཐབེས་ཀྱི་ཡོད། ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ལྟ་བུར་མཚནོ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ནང་༌༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་མྱི་དགོས་ན་དན་སོང་། ལས་བསྡོམས་སྔ་མ་དང་བསགས་ནས། ད་ལྟ་
གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངན་པ་ལག་འབེལ་བྱས་ནས་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་ཁུར་ནས་ཡོང་བ་རདེ་ཅསེ་ངས་ཚགི་ཐག་ཆོད་པསོ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་ཝཱར་ཎ་སློབ་ཟུར་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་ད་ོབདག་ལ་འབེལ་ཡོད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་སྱིད་སྐྱོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཝཱར་ཎ་སློབ་ཟུར་ཁག་ཅྱིག་ནས། ཡང་ན་གོ་བོ་ཕན་བད་ེལ་བསགས་གཏམ་སྤེལ་
དགོས་ཀྱི་རེད། ཡང་ན་སྙན་ཞུ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་གསུངས་སོང་། ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་འདུག་ཟེར་
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ནས་ངས་ག་ོསོང་། ག་ོབ་མ་ཟད་ཁ་སང་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་མོར། ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ལ་ཁོད་ཀྱིས་ང་ལ་དམག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ག་
སྱིག་བྱས་ཚར་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ནས་ད་ེདུས་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཝཱར་ཎ་མཐ་ོསློབ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་
རྟགོས་ཀྱི་ཡོད། ས་ོསོའ་ིདག་ེརྒན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཝཱ་ར་ན་སྱི་ལ་ལ་ོ ༢༠ རྱིང་དག་ེརྒན་བྱས་ནས་སླེབ་མཁན་ཞྱིག་རེད། 
ཝཱ་ར་ཎ་སྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་ད་ེཡང་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གྱིང་བརྒྱུད་ནས་གྲུབ་ཆ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་མ་
རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕགོས་ལྷུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོས་ཚགོས་ལ་སདོ་ངན་བྱས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱབ་
ལངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་གཏངོ་མཁན་བྱས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངསོ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཝཱར་ཎ་མཐ་ོསློབ་
ཀྱི་སློབ་སྱི་ད་ེདག་ེབཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་རེད། ད་ོབདག་དང་འབེལ་བ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ཡྱི་ག་ེགཏང་རྒྱུ་ད་ེཕོགས་སུ་ལྷུང་པའྱི་ཐོག་ནས། ར་ེཟུང་གཅྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིཐོག་ནས་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་ཝཱ་ར་ཎ་སྱིའྱི་ངན་པ་ལག་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས། འཛིན་སྐྱོང་དང་ཝཱར་ན་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་ནང་ལ་ངན་པ་
ལག་འབེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱི་ག་ེད་ེའད་བྱས་པ་དེར་ངོས་ལེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། མ་འོངས་པར་སྤབོས་པ་མཐ་ོཔོའ་ིཐོག་ནས་
ངས་སློབ་གྲྭ་དའེྱི་སྐརོ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཅྱིག་ད་ེཁ་སང་ཕག་སལེ་གཅྱིག་གྱིས་བཤད་དུས་ངས་གང་ཡང་ཞུས་མདེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེརྱིང་དརེ་བསྡམོས་
ཚིག་གཅྱིག་བརྒྱབ་ནས་ད་ེག་རང་ལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེག་རང་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། 
ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དེང་རབས་བ་ལ་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ནགས་གཅྱིག་གསེང་ན་སེའུ་ཆེ་སྙམ་སྟེ།། ༼ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ ནགས་མཐའ་མེས་སྐོར་བ་དེང་རབས་བ།། 
ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན། ནགས་མཐའ་མེས་སྐོར་བ་ངམ་རྱིང་བ་ཟེར་ནས་ངས་བསྡམོས་ཚགི་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཝཱ་ར་
ཎ་སྱི་སྐོར་སྐད་ཆ་ཡོད། འཛིན་སྐྱངོ་དང་སྡ་ེཚན་ད་ེཚོའྱི་གས་ཀྱིས་ངན་པ་ལག་འབེལ་བྱས་ནས་མ་འངོས་པར་གང་འད་ཞྱིག་
འཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་ཁ་གཏད་བཅག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག 
ཚགོས་གཙོས་འདྱི་ནས་གཅྱིག་མར་ཞུ་དུས། ཡང་སྱི་འཐུས་ཚང་མའྱི་འདོད་པ་འཚིམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་
ཐནོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་དུས་ས་ོསོས་ཆ་ཤས་བཞསེ་ན་
ད་ེལ་ལན་ད་ེཚ་ོཡང་གསན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་པཱ། དེའྱི་རེས་ལ་ཡང་གོ་སྐབས་གཞན་པ་ཞུ་དགོས་ན་ཞུ་ཆོག་གྱི་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག གནད་དནོ་རང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། ཡྱི་ག་ེད་ེགང་ལ་གང་
འཚམ་བཀླགས་ཚར་སོང་། ཡྱི་ག་ེབཀླག་རྒྱུ་ད་ེག་རང་ལ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག དགོངས་དག་དུས་ཚོད་དེའང་ཟྱིན་འགོ་ཡྱི་འདུག རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་འགོ་
དགསོ་འདུག  
 ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི། ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོགེང་
དང་གཏན་འབེབས་ཕབེས་བསྡད་ཡདོ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ འཕྲོས་ཀྱི་བཀའ་ལན་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཚིག་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ངན་པ་ལག་འབལེ་ཞེས་པའྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སོད་བཏང་
སོང་། ངན་པ་སུ་ཡྱིན། ལག་འབེལ་སུས་བྱས་ཡོད། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཁུངས་
བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཁུངས་སྐྱལེ་རགོས། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ནང་ག་ར་ེབྱུང་ཡདོ་ནའང་། བྱུས་གཏོགས་སྤུ་ཙམ་ཞྱིག་ཀང་བྱདེ་ཀྱི་མེད། འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཞན་པ་ཕྱི་ལ་
འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐ་ེབྱུས་བྱེད་ཀྱི་མེད་གདའ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡྱི་གེ་བསླེབས་པ་དེའང་ཚོགས་
གཙོའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་སློབ་ཟུར་ཚོས། ཆོས་བརྒྱུད་ལྔ་དང་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏེ་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་ནས་བཏང་འདུག་མ་
གཏོགས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངན་པ་ལག་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་དང་པ་ོ
དརེ། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཁུངས་སྐྱེལ་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལ་མཚོན་ན། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོབྱས་ཡདོ་
པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མང་པ་ོབསྡད་ཡོད་དུས། ངས་ད་ེཚ་ོམཁནེ་གྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག འདྱི་དང་འགལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ལག་བསྟར་གནང་ཡོང་དུས། ངས་ངན་པ་ལག་འབེལ་ཟེར་བ་འདྱི་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཁེན་རྟོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཚིག་ད་ེམར་
སྐྱོར་གྱི་ཡྱིན། དོན་ཚན་ཞ་ེདྲུག་པ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ "སྱི་འཐུས་སུ་རུང་
ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ། དེའྱི་ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་ནང་གོས་མོལ་གེང་ཕགོས་དང་། འོས་བསྡུ་བྱེད་སྟངས་འགྱིག་
མྱིན་གྱི་སྐརོ་ལ་སུས་ཀང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་མྱི་ཆགོ" ཟརེ་ཡདོ་པ་རདེ། རང་དབང་སད་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཚོགས་པ་བྱ་ེབག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱི་གེ་དེའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་བཏང་བ་མ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལག་པར་
བསླེབས་པ་དེའང་ངོ་བཤུས་རེད། དེའང་ཝཱ་ར་ཎ་སྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གྱི་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ཚགོས་པ་བྱ་ེབག་པས་བཟསོ་པ་ད་ེརདེ།  
 གཉྱིས་པ་དེར་ངས་ཁུངས་ག་ར་ེསྐྱེལ་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཝར་ཎ་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གྱི་དཔལ་
ལྡན་རྱིགས་བདག་མཆགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ོབཤུས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སླབོ་གྲྭའྱི་མ་རདེ། ངས་ངན་པ་ལག་འབལེ་
ཞུ་དགོས་པ་དེ། ཁ་སང་ནས་ངས་གནས་ཚུལ་རྟོགས་སོང་། ངས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ལ་བཀའ་མོལ་
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ཞུས་པ་རེད། ཚོགས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་དང་པོ་གསར་འགོད་
གསལ་བསགས་སྤེལ་དགོས་རེད་ཅེས་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སྤེལ་ན་ཡོང་གྱི་མ་རེད་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་ང་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱོབས་ཟེར་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡོང་གྱི་མ་རདེ་ད་ོབདག་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་དང་མྱི་
བྱེད་ཟེར་ནས། གསུམ་པ་དེར་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་དེར་ཁེད་རང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་ནས་
བཤད་ན་ཡག་གྱི་རདེ་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་ཁ་སང་ཆ་ཤས་བླངས་པ་རེད། ཆ་ཤས་ལེན་དུས་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་རེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་དུས་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཆོས་རྱིག་གྱི་
ལན་ད་ེཆོས་རྱིག་གྱིས་རྒྱག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། བྱ་ེབག་པས་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། 
༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་
དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།༽ ལོག་ཙ་ེརྡབ་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་རེད། སྱི་
འཐུས་གསར་པ་ཚསོ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཐགོ་ནས་རྡབ་དགསོ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་ལན་ད་ེཆསོ་རྱིག་གྱིས་
རྒྱག་དགོས་རེད་ཟེར་དུས། ༼སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིག་ལསགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་དགོས་ན། ག་ར་ེའགྱིག་གྱི་མེད་ནའང་ད་ེཡྱི་ཐོག་གསུང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས།༽ ཆོས་
རྱིག་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་པ་ད་ེང་ོབཤུས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་མུ་མཐུད་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ། གཉྱིས་མཉམ་དུ་ལང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་
འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ང་ོབོ་སྒང་ནས་ས་ོསོས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མ་རེད། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ག་ར་ེའགྱིག་གྱི་མེད་ན་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཤད་དགོས་རེད། དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་
སྟངས་འཛནི་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་དགསོ་འདུག ཕགོས་གཅྱིག་ལ་ཚང་མ་གསུང་བཅུག ཕགོས་གཅྱིག་གྱི་མཚམས་བཀག་པ་
ཡྱིན་ན། ལྟ་སྟངས་མཐོང་སང་ཡོང་གྱི་རེད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ར་བ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནས་ལྟ་སྟངས་དང་མཐོང་སང་
ཡོང་གྱི་རདེ་གདའ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཡོད། ལས་རྱིམ་ག་ར་ེབྱས་ནས་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལས་
རྱིམ་གཞན་ཞྱིག་འདྱི་ལྟར་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལམ་སྟོན་དང་བཅས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་ན་
ཚགོས་གཙ་ོལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་པར་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་རྐྱང་རྐྱང་
གསུངས་བསྡད་ན། ཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་
འཐུས་སྒེར་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱུད་རྱིམ་དེར་སོང་ནས་བཤད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་གང་བཤད། གང་དན་བཤད་ས་མ་རདེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བླ་ོབཟང་ཕན་བདེ་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཡྱི་ག་ེབཀླགས་པ་ད་ེཁྱིམས་སྱིག་འདྱི་དང་འགལ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་སུ་ཡྱིན་གྱི་གེང་སློང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་གང་གྱི་ཡང་ཁབ་ཁུངས་སུ་མེད་
ཟེར་དུས། ཚོགས་པ་བྱ་ེབག་པ་གང་གྱི་ཡང་ཁབ་ཁོངས་སུ་མེད་དུས། ད་ེའདའྱི་དཔུང་སྱིག་བྱས་ནས་ཡྱི་ག་ེད་ེབཀླགས་ན་
འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བྱེད་སྟངས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
བདམས་ཐནོ་སྱིད་སྐྱངོ་སྐོར་ལ་ཡྱི་ག་ེམང་པ་ོབསླབེས་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེདག་བཀླག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཡར་བཞེངས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་མཁན་གྱི་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་དེས་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིར་དྱི་བ་དྱིས་པར་སོང་ཙང་། དེར་འབེལ་ཡོད་ཚན་པས་བཀའ་ལན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ལན་
མར་སགོས་སང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག སྱི་འཐུས་ཚང་མར་ར་ེར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ར་ཆེན་པ་ོའདྱི་ཚང་མ་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོང་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རགོས་གནང་། 
 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཚགོས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་ཆུད་ཟསོ་གཏོང་བའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཡག་
པ་ོའག་ོབའྱི་ཆེད་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་དང་སྱི་འཐུས་བྱ་ེབག་པའྱི་གེང་
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སློང་བྱ་སའྱི་གཞྱི་ར་ད།ེ ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གངེ་མོལ་བྱདེ་དུས་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས། ཝཱ་ཎ་སྱི་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་ན་ཝར་ཎ་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉརེ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་ལ་འབྱོར་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཞུས་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གྱིས་གོང་དུ་ལུང་འདེན་ད་ེབྱས་ཏ་ེཡྱི་ག་ེབཀླགས་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡྱི་
ག་ེད་ེཝཱ་ར་ཎ་ས་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཡྱིན་ས་མ་རེད། དེའང་ང་ོབཤུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་འད། ཚོགས་གཙ་ོལ་བཏང་
བའྱི་ང་ོབཤུས་ཤྱིག་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཀློག་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཝར་ཎ་
ཆསེ་མཐའོ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉརེ་ཁང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གྱི་མཚན་ཐགོ་ལ་བཏང་ནས། འདྱི་ལ་སོགས་
སང་བྱདེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ག་ོསྐབས་སོད་དགསོ་ཀྱི་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་བཏང་བའྱི་ང་ོབཤུས་ད་ེཀློག་རྒྱུ་ལའང་ཚོགས་གཙོས་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད། ངས་སུ་
གཅྱིག་གྱི་ཕགོས་བྱདེ་ཀྱི་མེད་གདའ། ངས་ཁ་སང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལན་རྒྱག་དགོས་རདེ་ཟེར་དུས། གཞྱི་ར་འདྱི་
ལ་བཏགས་ནས་ད་ལྟ་ལན་ད་ེབསླེབས་སོང་བ། ད་ལྟ་འདྱི་ཝར་ཎ་ཆསེ་མཐའོ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གྱི་རདེ་དམ། སློབ་
ཟུར་གྱི་རདེ་དམ། ག་ར་ེརདེ། སློབ་ཟུར་གྱི་ཡྱིན་ན་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་ཀློག་དགོས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱི་གེ་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཀློག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག འཕྲོས་ཀྱི་
བཀའ་ལན་ད་ེགསུང་གནང་རོགས་གནངོས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་གནས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙ་ོལ་ཡྱི་
ག་ེའབྱརོ་བ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གྱིས་འདྱིར་སྙན་སེང་མ་ཞུས་བར་དུ་ཧ་ག་ོཡོད་པ་མ་རདེ། ཚོགས་དྲུང་ལ་
རད་གཅོད་གཏོང་དུས་ཡྱི་ག་ེདེ་འབྱོར་ཡོད་པ་གཞྱི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་ག་ེད་ེབེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་དང་ད་ེ
འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་བྱ་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་འདུག་སྙམ། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་འགྲུབ་
བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐག་གཅོད་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་སོང་དན་སོང་། 
ཝཱ་ར་ཎ་སྱིའྱི་ཡྱིན་ན་ཀློག་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེདང་འབེལ་ཡོད་མྱིའྱི་ཡྱིན་ན་བཀླགས་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལམ་དང་ལུགས་
སོལ། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ག་རེ་ལ་གཞྱི་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེལྟ་བུ་བཀླགས་པ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། འདྱི་ཐག་གཅདོ་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཡྱི་ག་ེའདྱི་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིམྱིང་ཐོག་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ལ་ང་ོབཤུས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་
ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མར་སྙན་སནོ་ཞུས་པ་རདེ། དེའྱི་རེས་འབེལ་
གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སླེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དུས་ཚོད་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆུད་ཟོས་སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས། རྟོགས་རྒྱུ་རྟོགས་ཚར་བ་རེད། དོན་དག་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོབཤད་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དུས་ཚོད་
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འཕྲ་ོབརླག་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ངག་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་གང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དརེ་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས་
ཞསེ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་གནས་བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོརྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྱིག་
བསྡད་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ངན་པ་ལག་འབེལ་ཞེས་གསུང་དུས། འདྱི་གཙང་མ་མ་བཟོས་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། གཅྱིག་གྱིས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ན་དེར་ཡ་ལན་མ་བྱས་པར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་སྐྱོན་འཛུགས་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟུག་གྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། ངན་པ་ལག་འབེལ་བྱས་ཡྱིན་པར་དངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ངན་པ་སུ་ཡྱིན་པའང་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ལག་འབེལ་སུས་བྱས་ཡྱིན་པའང་ཧ་ག་ོམེད་ཞུས་པ་
ད་ེརེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་དང་། ས་ོསོས་ག་ར་ེགསུངས་པ་དེར་ཁུངས་དེའང་ས་ོསོས་སྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཁྱིམས་ཁང་ལ་འཁུར་ཆོག་གྱི་མ་རེད་
གསུངས་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེར་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས། ཞལ་ནས་ག་ར་ེའདོན་འདོན་འད་ཞྱིག་གསུངས་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  འདྱི་
ནས་མར་མུ་མཐུད་ནས་བཀླག་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགང་ཡང་མེད། ཐ་ོའདྱི་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་སོང་ཙང་བྱས་པ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་རེས་མ་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་སླེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་འགོ་སོང་ག་ཚོད་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སླེབ་དགོས་འདུག ངས་ཁ་སང་འག་ོསོང་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་བའྱི་བཟ་ོ
འད་ཞྱིག་ག་ོརེད། གལ་སྱིད་འག་ོསོང་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཝཱ་ར་ཎ་སྱིའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ། ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པ་དེ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་པར་སོང་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དེ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་བགོས་བྱས་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མ་སླེབས་པ་ད་ེ
འད་མ་རདེ། ད་ལྟ་ལས་བསྡམོས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུར་ལ་ོགཅག་ནང་དུ་སྒོར་འབུམ་ ༣,༩༥༡ ཙམ་
འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་འཆར་ལོ་དེ་ཁབ་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུས་ན་བསམས་
བྱུང་།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་༸སྐུ་ཕྱྭ་དང་ད་ེཚོའྱི་གས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
གནང་གྱི་ཡང་འདུག་ལ། དརེ་ཚད་མཐ་ོཤོས་གནང་དགསོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེག་རང་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་བླ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཚའོྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་སྐརོ་བཀའ་གནང་སངོ་། འདྱི་ང་ཚསོ་རདེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་
མ་གཏོགས་མ་རེད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། གུས་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུའང་དགོན་པ་
གཅྱིག་ཀང་མ་ལྷག་པར་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། རཱ་ཝང་ལ་ལ་དུས་ཚོད་མ་འདང་ནས་དགོན་པ་གཅྱིག་ལ་
སླེབས་མ་སངོ་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཚང་མར་ཕྱིན་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བླ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ས་ོསྐུར་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རདེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
ལ་ས་ོསྐུར་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་བསྟན་པ་ད་ེའད་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་འདུག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ོསང་བྱདེ་བསྡད་པ་རདེ་འདུག་མ་གཏགོས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ད་ོསང་མ་བྱས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། འདྱི་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་
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འཛིན་སྐྱོང་གཅྱིག་པུའྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ད་ེའད་བྱེད་
མཁན་བྱུང་ན་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་གྱི་ཡྱིན། བསགས་གཏམ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ང་ཚོས་
སྤལེ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དའེང་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེཚ་ོལ་གདངོ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་
ས་ོསོའ་ིཆསོ་བརྒྱུད་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བསགས་གཏམ་སྤལེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། གནས་ཚུལ་བདནེ་
པ་མྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཐོན་ནས་འཛིན་སྐྱངོ་གྱིས་ཧ་མ་ག་ོབ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་ས་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཁ་སང་སྔནོ་མ་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་རདེ། 
སྱིད་སྐྱོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚགོས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ལྟ་ཡྱིའང་མེད། དརེ་ལན་ཡང་
རྒྱག་གྱི་མེད་ཞུ་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རེད། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་མ་སོང་ན་སྐད་ཆ་འདྱི་རྱིགས་གོ་བ་ལ་འབེལ་ཡོད་
ལས་བྱདེ་ཀྱིས་ལན་སད་ན་མ་གཏོགས་ཧ་ག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེལ་རེས་མ་ད་ོསང་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 (COVID) ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་སོང་ཞསེ་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་
པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུའང་ཞུས་ཡོད། བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དགོན་སྡེ་ཁག་གྱིས་
ཀང་གནང་ཡདོ་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཀང་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། སྱིག་འཛུགས་གཞན་པ་ད་ེཚསོ་ཀང་བྱས་ཡདོ་
རདེ། སྒེར་པ་ད་ེཚསོ་ཀང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རསེ་ (COVID) ནད་ཡམས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་བླ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཚསོ་འགན་བཞསེ་པ་ད་ེདངསོ་གནས་དང་གནས་གཞན་དང་མ་འད་བ་ཞྱིག་བཞསེ་སངོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 མཐོང་ནའང་མ་མཐོང་མདོག་མདོག་མ་གནང་རོགས་གསུངས་པ་རེད། གལ་སྱིད་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་གསུང་གྱི་
ཡོད་ན། མཐངོ་ནའང་མ་མཐངོ་མདོག་མདོག་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐོང་མ་སངོ་ན་མཐངོ་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ་མ་
གཏོགས། མཐོང་ན་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ས་མ་རེད། བཀའ་
ཤག་གྱིས་ད་ེའད་ཞུས་པ་གང་ཡང་མདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་གཞན་པ་ད་ེའདས་གསུངས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་བཞག་པ་ད་ེགསུང་མཁན་ད་ེལ་ག་ོབ་འཕྲདོ་པ་བྱདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་རེས་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་ད་ེརེད། སློབ་ཡོན་གྱི་ཚགི་ད་ེཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་དེར་བསམ་བླ་ོ
གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 འདྱི་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱས་སངོ་། ད་ེག་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེག་རང་ལ་ཆ་འཛནི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཁ་ཕོགས་ད་ེགང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་དགོས་
རེད། ཚན་རྱིག་དང་ད་ེའད་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་
མེད། གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་དང་མ་ཤེས་ཟེར་བ་ད།ེ འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ ༡༠ རྱིང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཆ་ཚང་ཤེས་
སོང་ངམ་ཟརེ་ན། ཤེས་མ་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ཟླ་མཇུག་བར་དུ་བོད་པའྱི་གཞྱིས་སྒར་ཚང་མར་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བང་
ཞྱིག་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ས་ཁུལ་མ་སླེབ་སར་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྔགས་བརོད་བྱདེ་དགོས་ས་དང་། 
ཕག་འཁེར་འབུལ་དགོས་ས་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁུངས་སོ་སོས་ཡར་འབེལ་བ་གནང་ནས་ལས་བསྡོམས་འད་པ་ོཞྱིག་
ཡར་འབྱརོ་བ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཤེས་ཀྱི་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ ༢༨༨ ཡོད་
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རདེ། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ཉྱི་མ་ར་ེརེར་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོརེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བསྡོམས་
ཤྱིག་བཏང་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་
མཁན་དང་། འབེལ་ཡོད་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཆེད་བསྟོད་དང་། གཟེངས་བསྟོད། བསྔགས་བརོད། ཕག་འཁེར་ག་ར་ེའབུལ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ང་ཚསོ་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཡར་སྙན་སེང་ཞུས་
ཡོད་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མཁེན་གྱི་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ལ་བཏང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རེད། གལ་སྱིད་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ངས་ཧ་མ་ག་ོབ་ད་ེའད་
ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བྱུང་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ལ་ལྟ་སྟངས་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་གྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞ་ེདག་ཅྱིག་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྟ་སྟངས་ད་ེས་ོསོས་བཟོས་ན་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་གང་ཡང་མེད། ས་ོསོའ་ི
ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་རྱིག་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་རེད། དེ་མ་
གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བློའ་ིནང་དུ་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་ལྟ་སྟངས་གང་ཡང་མདེ། སྔནོ་ལའང་གསལ་བཤད་ཞུ་དགསོ་
པ་ད་ེཚ་ོཞུས་ཡོད། ད་ེསྔོན་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོརྒྱུ་མཚན་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་དེ། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་ལྟ་སྟངས་
སྡུག་ཅག་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་པའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མེད།  
 ད་ེནས་ཨ་ེམ་ོརྱི་ལ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཨ་ེམ་ོརྱི་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུ་ཕྱིན་མོང་། ཆ་ཚང་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། ཨ་ེམ་ོརྱིས་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ན་ེགྱིས་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་
མེད། བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུང་མཁན་
ལས་མང་བ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐོར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གོང་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེདང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རདེ། བླ་མ་ཚ་ོལ་
མཚན་སད་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། འབེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་མཁེན་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དུས་ས་ོས་ོལ་གསུང་གནང་རོགས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་འཁྱིས་
ད་ེག་རང་རདེ། ང་ཚསོ་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་
འདྱི་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ག་ལེར་དྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་དྱི་བ་མགོགས་པ་ོའདྱི་དུས། ལགས་ལན་གནང་རྒྱུ་ཆད་འག་ོ
ཡྱི་འདུག ད་ེངས་མགོགས་དགས་ནས་མྱིན་འག་ོབསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
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 ཤོག་གངས་ ༢༥༨ ཀྱི་ཨང་ ༥ པའྱི་ནང་ "ལྷ་མ་ོཚགོས་པ་དང་། རྱིག་གཞུང་ཚགོས་པ་གསར་འཛུགས་རྣམས་ལ་
རགོས་སྐྱརོ་" ཟརེ་བར་སྒོར་འབུམ་ ༦ འདྱི། ཚགོས་པ་ད་ལྟ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འངོས་པར་ད་ེའད་ཞྱིག་འཛུགས་
མཁན་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་བཞག་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་དེར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
དུས། དེར་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་པཱ་ལགས་
༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། འདྱི་ཚར་བ་རདེ།༽ ལགས་ས།ོ  
 ད་ེནས་ལངས་པའྱི་ཞརོ་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བཤད་ཆགོ་པ་ཞུ། ཁ་སང་ཟློས་གར་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ང་ལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་། ངས་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཕན་ཐོགས་ཡོད་དམ་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད། 
གནས་ཚུལ་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔའྱི་དུས་སུ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟརེ་སངོ་། བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་འཁལེ་ནའང་ང་ལ་
ཁད་པར་མྱི་འདུག ཞ་ོསྟོན་འཚགོས་སུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཅ་ལག་ཞ་ེདག་འོར་འདནེས་བྱདེ་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། གང་ལྟར་ཞ་ོསྟོན་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཞེ་དག་རག་གྱི་མྱི་འདུག གང་རེད་ཅེ་ན། 
གུར་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཕུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཁ་ོརང་ཚོས་བྱེད་དགོས་དུས། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་དུ་
འཁབ་སྟནོ་ཡང་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། མ་འངོས་པར་ས་གནས་ཆ་ེཁག་ལ་ཞ་ོསྟོན་ཆེད་དུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ན། (TIPA) 

ཡྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚ་ོཕབེས་དུས། ས་གནས་དའེྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དའེྱི་མཉམ་
དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཀ་འགའ་ཤས་ཐོག་དང་བླངས་ཐོན་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ནས་སྐད་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཁབ་སྟོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཀ་གཞན་པ། ཁ་སང་འདྱི་གསུངས་སོང་། 
གད་སྙྱིགས་ཡན་ཆད་སྒྲུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བཤད་མཁན་གཉྱིས་ཀ་ངས་ང་ོཤེས་ཀྱི་མེད། ཟ་ཁང་
ཞྱིག་ལ་ཁ་ཐུག་བརྒྱབ་སོང་། ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་ཕག་རོགས་ཞུ་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག  
 དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེབ་ཐེར་ནང་དུ་འགོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྐར་མ་ ༡༠ ལས་མང་བ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་འདུག སྐར་མ་ག་ཚོད་ ཤོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་སྔོན་ལ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སྐར་མ་ ༥ ར་ེཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོགསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་འག་ོས་རདེ། 
 ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་བཏོན་པ་ཡྱིན་སྟ།ེ དརེ་ངསོ་ལེན་གནང་མ་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མང་པ་ོབཏོན་སོང་། དརེ་ངསོ་ལེན་ཡང་གནང་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དེར། དེབ་ཐེར་ནང་འགོད་རྒྱུ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་རྟོགས་སླད་མ་གཏོགས། སུ་ཞྱིག་ལའང་སྐྱོན་
བརོད་མྱིན། འདྱིར་ལངས་སྡོད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། གཟུགས་པོ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ཡོད་པ་བྱས། 
གཟུགས་པའོ་ིསྒང་གྱི་ལག་པ་འདྱི་བྱས། ལག་པའྱི་ནང་གྱི་སྨྱུ་གུ་ད་ེང་ལ་ཡོད་པ་བྱས། ལོག་ཙ་ེརྡབ་མ་ཤེས་པ་ཁོན་ནས་ཡོད་
མ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་ག་ར་ེབྱས་ནས་རྡེབ་ཀྱི་མེད་ཞུས་ན། ང་ཚོས་ཇ་ཚོང་ཁང་ད་ེའད་ལ་ཇ་མངགས་དུས། ཇ་
འཁེར་ཤོག་ཟེར་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཐག་ཐག་བརྡབས་ནས་ཇ་ཁེར་ཤོག་ཟེར་ཀྱི་མྱི་འདུག མང་པ་ོམེད་ནའང་ཉུང་མཐའ་
ལ་ཇ་འཚངོ་མཁན་གྱི་མཐངོ་ད་ེཙམ་ད་ེལ་འཇགོ་རོགས་གནང་། ད་ེགཅྱིག་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ག་ར་ེཟརེ་ན་ང་
ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Temple Of Democracy) ཞུ་ཡྱི་པ་རདེ། མང་
གཙོའྱི་ལྷ་ཁང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷ་ཁང་ནང་ལ་གང་འད་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ལྷམ་མར་ཕུད། མག་ོའབུད་རྒྱུ་མེད་
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ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞསེ་ངས་དེབ་ཐརེ་ནང་འགོད་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོདགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་འདོན་ཡོང་དུས་སྱི་འཐུས་ ༥།༦ 
གྱིས་མཉམ་དུ་འདནོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལེན་དུས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བླངས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་པཱ། གཅྱིག་ལེན་དགོས་རདེ་པཱ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། གོ་
སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ངལ་གང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེདངསོ་གནས་བཤད་ན་ཚགོས་གཙ་ོ
ལ་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཚོགས་གཙསོ་བྱེད་ཕགོས་འགྱིག་མེད་ན་ད་ེལ་འདོན་དགོས་རེད། ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུལ་གཅྱིག་
གྱིས་གཅྱིག་བདེ་སདོ་བཏང་ནས། ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཞྱིག་ཆགས་ནས། ཚགོས་གཙ་ོལའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེལ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་སྔོན་རྱིས་ཚང་མ་ཚར་དགོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་སང་ཉྱིན་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཟ་ོདགོས་
ཡོད་རདེ། ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་ད་ེརྱིང་མ་ཚར་ན་སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ཏགོ་ཙམ་འཁུར་ཆགོ་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་སྔོན་རྱིས་ཚང་མ་ཚར་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་ཆུ་ཚོད་ ༧ པའམ། ད་ེལས་ཕར་འགང་
དགསོ་ཆགས་སྱིད་པ་རདེ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཡྱིག་ཆ་དངསོ་གནས་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་སྐར་མ་ ༥།༡༠ འད་ཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བསྡམོས་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་དྱི་བ་དང་དགོངས་ཚུལ་ཐོག་དུས་ཚོད་རྱིང་པ་ོམ་བཞེས་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་ཡོང་ན་བསམས་པ་རེད། དུས་ཚོད་
ཡུན་རྱིང་པ་ོབཞེས་མཁན་འད་ཡྱིན་ན། སྐར་མ་ ༥ རང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆེན་
རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ར་བའྱི་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་བྱེད་དགོས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་པར་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟ་ང་ཚོར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག ག་ར་ེཟེར་ན། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙསོ་ཐག་ག་ར་ེབཅད་པ་ད་ེལ་
གུས་བརྱི་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་མ་ད་ེཚོས་ག་ར་ེབཤད་བཤད་འད་ཞྱིག མཐའ་མར་ང་ཚོས་ལག་པ་རྐྱོང་
དུས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་སྐར་མ་ ༥ སྟངས་འཛནི་བྱས་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སངོ་། ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་སྐར་མ་ ༥ ནང་
མཇུག་བསྡུས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱིར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐད་ཀར་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ན། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ད་ེདང་
འབེལ་ནས་སྔོན་མ་ལས་བསྡོམས་སྐབས་སུ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་འགོ་
བཙུགས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོ ༡༠ ལྷག་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་འད་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་རླབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་། གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་དུས། དརེ་ང་ཚསོ་རྒྱུན་འཁངོས་དང་། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ལ། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
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ཡྱིན་དུས། དའེྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་རདེ། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ཏ།ེ སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེའད་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བརོད་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། ག་
ར་ེཡྱིན་ནའང་འད། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
ཕབེས་ཐུབ་རྒྱུ་དང། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། བསྡུས་བསྡུས་ཙམ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབལེ་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་དང་ཡྱི་ག་ེཟརེ་བ་ད་ེགལ་ཆནེ་པརོ་
ཚང་མས་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད་ལ། བརྱིའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དའེྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
དང་འབེལ་བ་ཆགས་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོན་པ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འད། སློབ་སོང་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་བོད་ནས་ཕབེས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཟེར་བ་ད་ེདཀའ་ངལ་གནས་སྟངས་ཁ་
ཁ་རེད། ད་ེང་ཚོས་ལམ་སང་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། སུ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་
ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་ཡོད་བསྡད་པ་དང། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་
ལ་ཡང་ཐབས་ལམ་དང་ད་ེའདའྱི་ལམ་ཁ་ཏན་ཏན་མེད་པ་གང་ཡང་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། 
དགེ་འདུན་པ་ད་ེཚོས་སློབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོཚང་མ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ནང་ལ་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ནས་
གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དང་། མདུན་ལམ་ཞྱིག་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སློབ་
སོང་གཅྱིག་པུ་བྱས་ནས་ཁུངས་འཁོལ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེའད་མ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ནང་ནས་གྲྭ་པ་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆརེ་མདེ་ཟེར་ན་ཧམ་པ་ཆ་ེདགས་རདེ་ད།ེ 
བརྒྱ་ཆ་ལྟ་བུར་མཚནོ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་དམའ་བ་ོཞྱིག་ཏུ་སླེབས་སྡོད་ཡོད་རེད། ད་ེཚརོ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། 
དནོ་དག་རྡགོ་རྡོག་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟརེ་ན། མ་འངོས་པར་སློབ་སོང་ཐོན་མཁན་མཁན་པ་ོདང་། དག་ེབཤེས། སློབ་དཔནོ་ག་
ར་ེཐནོ་གྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚའོྱི་མདུན་ལམ་དང་སྡྱིངས་ཆ་མང་པ་ོསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེ
ཤོས་ཤྱིག ལག་འཁེར་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རགོས་གནང་། ལག་འཁརེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་
ནང་ཁུལ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་འད་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ལག་འཁེར་འདྱིའྱི་
ཐད་ཀྱི་བེད་སདོ་དང་ངོས་འཛིན་ད་ེའད་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟ་ལངས་སྡདོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གྱིས་ག་ར་ེ
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལག་འཁེར་ག་ར་ེཡྱིན་ན། སློབ་གྲྭ་ཆནེ་མ་ོད་ེའད་ནས་ཐནོ་མཁན་ཡྱིན་ན། མཐ་ོསློབ་
ག་འད་ཞྱིག་ནས་ཐོན་མཁན་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་ད་ེའད་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་རེད། དགོན་སྡ་ེཁག་
ནང་གྱི་ལག་འཁེར་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདའྱི་འབལེ་བ་བཟསོ་ནས། མཐ་ོསློབ་ཅྱིག་དང་འབལེ་བ་བཟསོ་ཏ།ེ དའེྱི་ཐགོ་ནས་མ་
འངོས་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལག་འཁེར་ད་ེཚ་ོངསོ་ལནེ་ཡོད་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཡདོ་རདེ། ད་ེབཟ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ལ་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་
ཞྱིག ངས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། སྔནོ་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ གྱི་སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་མྱི་ལང་མཁན་ད་ེའད་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་
གྱིས་ད་ེའད་གསུངས་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་གསུང་མཁན་
ཡོད་རདེ་ལ། ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་བཞུགས་ཡོད་རདེ། སོང་ཙང་མ་འངོས་པར་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་
དབུ་འཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་ཤྱིག་གནང་ནས། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་
ལག་འཁེར་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངསོ་ལེན་ཡོད་པ་དང་། ཚད་མཐོན་པ་ོད་ེའད་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་དེའྱི་ནང་ཡར་འཛུལ་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་
ཤྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་ད་ེའད་གང་ཡང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་སྟེ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་
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ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་དང་འདྱི་བྱས་པ་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་དང་འདྱི་འག་ོཐུབ་མ་སོང་། དེར་འདྱི་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཏན་
ཏན་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གོམ་པ་ཞྱིག་སྤ་ོརགོས་གྱིས། ད་ེར་ེབ་དང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཟབ་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་དཔེ་མཛོད་ཁང་
གྱིས་རྱིག་གཞུང་ཟབ་སངོ་དང་སྱིར་བཏང་གྱི་ཟབ་སངོ་ད་ེའད་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་རདེ། རྱིག་གཞུང་ཟབ་སངོ་འདྱི་གང་འད་
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། འཆར་གཞྱི་གང་འད་རེད། འདྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ཕལ་ཆེར་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་
བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་
རྱིས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཨང་ ༩ པ། དགནོ་པ་ཉམས་གསོའ་ིཐགོ་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་
སྱིར་བཏང་ས་གནས་ཤྱིས་ལོང་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཤྱིས་
ལོང་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེར་ཤྱིས་ལོང་ལ་དགའ་ལྡན་ཆོས་གྱིང་ཞེས་དགོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། 
༸གོང་ས་མཆགོ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁངོ་གྱིས་ང་ཚརོ་ར་ཆནེ་པ།ོ རྱིན་ཐང་ཡོད་པའྱི་བཀའ་སློབ་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། 
དགོན་པ་འདྱི་ཁེད་རང་ཚོས་ཞབས་བརྟན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ནང་ཆོས་བསྟྱི་གནས་ཁང་དང་། ན་ལཎྜའྱི་ལྟ་
གྲུབ། སེམས་ཁམས་རྱིག་པར་སློབ་སོང་བྱེད་པའྱི་ག་ོསྐབས་སྐྲུན་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་
སོན་ར་དང་ཡུལ་མྱིའྱི་ནང་དུ་ནང་ཆོས་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་མང་ཆེ་བ་ཡེ་ཤུ་ཆོས་ལུགས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡེ་ཤུའྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་མ་ཡྱིན་པར་འཚ་ོབ་རང་སྐྱངོ་རང་རདེ། མྱི་མང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་མཐུན་སྱིལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཚང་མའྱི་
ཐོག་ལ་དཔ་ེཡག་པ་ོཡོད་རེད། དགོན་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་སེམས་པ་ཆགས་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
རྒས་འཁགོས་ལ་ོརྒན་པ་རྣམ་པ་ཚོ། སྙྱིང་རེ། ད་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གཙུག་ཁང་ཡོད་རེད། ང་རང་
ལྟ་བུར་མཚནོ་ན། འདྱིར་སླེབས་པ་དང་། ཞགོས་པ་ལངས་པ་དང་ཚོར་བ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་
མཆགོ་ད་ེག་རང་དུ་བཞུགས་ཡོད་རདེ། བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་རྒས་འཁགོས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ན། དགནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐག་རྱིང་ལ་
ཡོད་རེད། གྱིང་སྐོར་འག་ོས་ཡོད་མ་རེད། ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གནས་དགོས་རེད་
ཟརེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལའང་ད་ོསང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་ཚོར་གྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དཔལ་འབྱརོ་ཞ་ེདག་མག་ོའཚསོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
བཀའ་གཞྱིར་བཟུང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཚར་བ་དང་། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སྤེལ་བཞག་ཡོད། ལས་
གཞྱི་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། ལས་གཞྱི་དའེྱི་ཆདེ་དུ་ང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་
རང་གྱིས་ལས་གཞྱི་ད་ེཧང་སང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། ཁ་སང་ཡར་མ་ཡངོ་བའྱི་སྔནོ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
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མཆགོ (Governor) མངའ་སྡ་ེསྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་དང་རྐང་བཙུགས་ནས་ད་ེག་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་མཉམ་དུ་
སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཁ་ོརང་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དའེྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་སྐརོ་བསྡད་ན་རྟག་པར་མངའ་སྡེའྱི་སྱིད་སྐྱངོ་མཉམ་
དུ་མཇལ་བའྱི་ (Appointment) ཞ་ེདག་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། སོང་ཙང་ངས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་འདྱི་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་བདོ་གཞུང་དང་བོད་མྱི་མང་ལ་ག་ཚོད་ཀྱིས་ཕན་རླབས་ཆནེ་པ་ོརདེ། བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། 
གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ང་ཚ་ོཤྱིས་ལོང་ས་གནས་རང་གྱི་གནས་སྟངས་དེའང་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཤྱིས་ལོང་ས་གནས་མྱི་
མང་ད་ེཚ་ོཚགས་ཚུད་པ་ོདང་། གཞུང་ལ་ཞ་ེདག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོཚང་མས་གནས་སྟངས་ཧ་ག་ོ
ཡྱི་ཡོད་རེད། ང་གོས་ཚོགས་ལ་སླེབས་ནས་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕེབས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་
ཁང་པ་དང་། གང་ལྟར་ལས་ཀ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་གཞུང་ལ་ཡར་ཁ་བཀག་སྡདོ་ཀྱི་འདུག གསང་སོད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟརེ་དུས་ང་རྦད་ད་ེདངོས་གནས་ཧང་སང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ས་གནས་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་ཡར་ཞུ་ཡྱི་མ་རེད། ང་ཚོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡོད་རེད། བུད་མེད་ཚོགས་པ་
ཡོད་རདེ། གཞནོ་ནུ་ཡོད་རེད། གངས་ལོངས་ཟེར་བའྱི་སློབ་ཕྲུག་སྤ་ོལ་ོརདེ་མཁན་གྱི་ན་གཞོན་རྣམ་པ་ཚ་ོཡོད་རེད། ཁ་ོརང་
ཚ་ོཧང་སང་བ་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། མྱི་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱིའྱི་ཐགོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་རགོས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། རྦད་ད་ེའུ་ཐུག་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚསོ་ཡར་ལག་པ་
རྐྱངོ་གྱི་མེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
ད་ེནས་དགོན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། ཤྱིས་ལོང་དགོན་པ་ད་ེགཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་
ག་རེ་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། ཤྱིས་ལོང་དགོན་པ་དེ་ལ་གདན་ས་གསུམ་གྱི་བླ་མ་དང་གྲྭ་པ་རྣམ་པ་ཚ་ོལོ་ ༣།༣ རྱིང་གྱི་ནང་
བརེས་བོ་བསྐྱོན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེདམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་དགོན་པ་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་
གཞྱི་ད་ེའག་ོབཙུགས་ཚར་བ་རདེ། དའེྱི་ཆདེ་དུ་དག་ེལུགས་མ་དགནོ་རདེ། གདན་ས་གསུམ་རདེ། གྲྭ་ཚང་ ༦ ཡོད་རདེ། ཁ་ོ
རང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ང་ཚརོ་དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་ནས་མཉམ་རུབ་གནང་སངོ་། ང་དང་ང་ཚའོྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི། ས་གནས་ཀྱི་
གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ། ང་ཚོང་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། དཔརེ་ན། ས་གནས་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Governor) ཁ་སང་ང་མངའ་སྡེའྱི་ (Chief Minister) མཉམ་དུ་ (Appointment) 
ཞྱིག་ཡོད། ད་ེད་ལྟ་བྱུང་མ་སངོ་། ཕ་གྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་མཉམ་དུ་ཐུགས་འཕྲད་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤལེ་ཡདོ། ད་དུང་ཞལ་
འདབེས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་འག་ོསྡོད་ཡདོ།  
གཉྱིས་པ་དརེ་ང་ཚོའྱི་སྔོན་མའྱི་ལས་གཞྱི་ (Budget) སྱིར་བཏང་གྱི་ (Budget) ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོད། ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་
ཕྱིན་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚའྱི་རྐྱེན་པས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
(Raw Minerals) གྱི་གོང་ཧང་ཅང་འཕར་ནས། ང་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་འཕྲད་འདུག སྱིར་
བཏང་ང་ཚོའྱི་དགོན་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ས་གནས་མྱི་མང་ནས་ཕག་རགོས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མྱི་མང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་
གསུང་བཤད་ལ་གཞུང་མང་གྱི་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་སོང་། ད་ེསོང་ཙང་།  
གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་དགནོ་པའྱི་ཆ་ཤས་༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་
འག་ོཡྱི་འདུག༽ ངས་དའེྱི་སྔོན་ལ་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ཀང་བླངས་མེད། མ་རེད་གངོ་དུ་ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་ནས་འག་ོབཙུགས་
སོང་། སྱིར་བཏང་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་ནས་དུས་ཚོད་གནང་སྡདོ་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
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མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༡ ནང་མཇུག་སྡུད་རགོས་གནང་།༽ ལགས་སོ། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ངས་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དརེ་ང་ཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་དགོན་པ་ད་ེདཔ་ེརྱིང་པ་རདེ། ལ་ོ ༥༥ ཙམ་
ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་རེད། དགོན་པ་ཤྱིང་ཁང་དང་། ང་ཚོའྱི་ལུང་པ་བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Earthquake Zone) ལ་སླབེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ས་ཡོམ་བརྒྱབ་ན་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོདཔ་ེའདུག སོང་ཙང་ང་ཚསོ་གྲྭ་ཤག་བརྒྱབ་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་བཏྱིང་བཞག་ཡོད། ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བློན་ལ་གདན་ས་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་རེད། ང་ཚ་ོ ཤྱིས་ལོང་
མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། ད་ེའདོད་པ་གང་ཡང་མྱིན་དགོས་པ་རང་ཡྱིན། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ཕག་རོགས་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དུས་ཚོད་མྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ནང་གཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཚང་མས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། རེད་ཀང་རེད། ད་ེདང་དེའྱི་སྒང་
ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ཡྱིན་སྟངས་དང་། དེའྱི་སྒང་ལ་དྱི་བ་
དང་། བཀའ་ལན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། ད་ེཐགོ་ལ་ལྡབ་སྐྱརོ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་དང་། སྱིར་བཏང་བོད་ལ་ངམོས་རྒྱུ་ཡདོ་ན་
མེད་ན་ད་ེང་རང་ཚོས་ཆོས། ང་རང་ཚའོྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚའོྱི་གཙ་ོབ་ོརྱིས་
སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་བླ་ཆེན་རྣམས་པ་ཚ་ོདང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ལ་བརྟེན་བྱས། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ང་ཚོས་ངམོས་སུ་ཆགོ་བྱས་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། དརེ་
བརྟེན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཉམས་པ་སླར་གས་ོབྱེད་ཐུབ་པ་དང་། མྱི་
ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་
བརྟེན་པ་ད་ེབརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐརོ་ལ་མ་དངུལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཏོན་འདུག ད་ེའདནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  
མང་པ་ོའག་ོམྱི་དགོས་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོཆོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕག་སེལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། བླ་ཆེན་རྣམ་པ་མང་པོ་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གཞྱི་མེད་སྐྱོན་བརོད་དང་སྐུར་
འདེབས་ཞུ་སྡོད་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གོས་ཚོགས་རེད། ཚང་མར་
འགན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་རེད། ཚང་མས་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་ས་ོས་ོལ་ལན་འདེབས་བྱས་ནས་ཕན་གྱི་
ཡོད་ན། ལན་འདེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕན་མ་ཕན་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་བྱས་ན་ད་ེལས་རོག་ག་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་
ཞྱིག་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ག ད་ེཡྱིན་དུས་བཟདོ་བསན་འད་པ་ོཞྱིག གནད་འགག་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ལ་བཟདོ་བསན་
བྱས་བསྡད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་སྙམ། གང་ལྟར་བཟདོ་པ་སྒོམ་ན་ཡག་ཤོས་ད་ེརདེ་པཱ། ཡྱིན་ནའང་། གནད་དནོ་
གཅྱིག་སྐྱནོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་ན་ཡང་བཟདོ་པ་སྒོམ་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ།  
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ད་ེདང་ད་ལྟ་ངས་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་བསམས་པ་རེད། དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཨ་ོརྒྱན་
འཕྲྱིན་ལས་རྡ་ོར་ེམཆོག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན་བསམས། བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སམེས་འཚབ་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ལུང་པ་སྡོད་མཁན་བོད་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་རདེ། གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རདེ་ཟེར་ནས་
སེམས་འཚབ་མང་པ་ོཡོད་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། སེམས་འཚབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱེད་
ཆོག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་དང་བཀའ་ཤག ད་ེབཞྱིན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་བཅས་པའྱི་དཔལ་༸རྒྱལ་
དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ། བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕལ་ཆརེ་ཤེས་འདདོ་
ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་ཕགོས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ད་ེཔར་ཞྱིག་ནས་ཨ་རྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་བྱས། 
ཆ་རྐྱནེ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཚུར་ཕབེས་མ་ཐུབ་པར་སྱི་ཀྱིམ། སྒང་ཏགོ ཁ་ོརང་ཚསོ་གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་གདན་ཞུ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། འདྱི་ལ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཆེད་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལའང་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགོག་རྐྱེན་མ་
བཟ་ོབའྱི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཚུར་རྒྱ་གར་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི། ད་ེལ་འབད་བརོན་གང་
ཐུབ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ད་ེཞུ་འདདོ་པ་
གཅྱིག་ད་ེད་ལྟ་ད་རམ་ས་ལའྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་མཚམས་པ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། མཚམས་པ་ད་ེཚརོ་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་དང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཏགོ་ཙམ་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་འད་སར་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚརོ་འཚ་ོ
བའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་ད་ེའདང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ཁད་པར་དུ་ཉ་ེཆར་ལ་ོགཉྱིས་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གོང་ཁེར་ཝུ་ཧན་ནས་བྱུང་བའྱི་ན་
ཚ་དེའྱི་རྐྱེན་པས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་ས་རདེ། མ་འངོས་པར་ད་ེཚརོ་མཐུན་རྐྱེན་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་འཚ་ོགནས་ལས་
ཏགོ་ཙམ་ཁ་སནོ་དང་ཡར་འཕར་དགསོ་རདེ་ཟེར་ནའང་སྤར་དགོས་སར་སྤརོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  
 ད་ེདང་ད་ེརྱིགས་མཚནོ་པའྱི་ད་རམ་ས་ལའྱི་ཨ་མད་ོགོང་གསེབ་ལ་གདན་ས་ཁག་ནས་ཕེབས་བསྡད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་
ད་ེཚ་ོནད་པ་ལ་ལྟ་སྡོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ས་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཏོག་ཙམ་འཚ་ོསོན་གནང་
གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཚ་ོསནོ་གནང་བ་དའེྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འདང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རདེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལྷ་རྒྱ་རྱིའྱི་རྒྱབ་
ལ་བསྡད་སྡདོ་མཁན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ཨ་མད་ོགོང་གསེབ་ཏུ་སྡོད་མཁན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚ་ོཆེད་དུ་
དམྱིགས་ནས་འདྱིར་སན་སྟནོ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གྱི་མཐུན་རྐྱནེ་འདང་བ་གནང་རགོས་གྱིས་ཞསེ་འབདོ་
བསྐུལ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ད་ལྟ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ད་ེརེད། སྔོན་མ་འད་ཡྱིན་ན་ང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ལ་དཔེ་
མོས་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་བསམ་བླ་ོགཏོང་དུས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ལ་ད་ེཙམ་མོས་པ་མྱི་
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འདུག གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་སངོ་། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་ཟེར་དུས་ཆསོ་ལུགས་ཚང་མའྱི་ལྟ་གྲུབ་
ཡྱིན་ནའང་། ཚད་མ་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མའྱི་འབབ་ས་ད་ེསྔོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་རྣམ་པས་ས་མཚམས་ད་ེཚ་ོབཟུང་ནས། ད་ེ
འདས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཡྱིན་ན། ཆོས་ལུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཕན་ས་རེད་སྙམ། ད་ེམ་
ཡྱིན་པར་ཚད་མ་གཅྱིག་པུ། ས་ོསོའ་ིགཞུང་ངམ་རང་ཁོངས་རང་ལ་འཛིན་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། འདྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་
ཆགས་ས་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ང་གཞུང་གྱི་ངོས་ལེན་བྱས་ན་ངས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དང་། ཚད་མའྱི་སྡ་ེམང་པ་ོཞ་ེ
དག་ཅྱིག་བསྟན་བཞག་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དེའྱི་ནང་དུ་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་དགོངས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཟེར་རྒྱུ་དེར། ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ལྟ་གྲུབ་
དེར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཚད་མ་ཡྱིན་ན་ཚད་མའྱི་འཛིན་ཚུལ་ག་ར་ེརེད་འདུག ས་ལམ་རྣམ་
གཞག་གྱི་འཛནི་ཚུལ་ག་ར་ེརདེ་འདུག ཆསོ་ལུགས་ཕན་ཚུན་ལ་ཕན་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ད་ེཡོད། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
གཉྱིས་ནས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བག་ོགེང་བྱདེ་དུས་བག་ོགེང་བྱ་ས་ག་པར་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེགོང་དུས་ཞུས་ཚར་སོང་སྟ།ེ ངས་ཞུས་འདདོ་
བྱུང་།  
ད་ེབཞྱིན་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༌༤ ༼ག༽ རྱིག་གཞུང་། ནང་གསེས་ ༢། བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དབྱར་དུས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་
དང་རྱིག་གཞུང་ག་ོརྟགོས་ཀྱི་ལས་འཆར། ལས་འཆར་འདྱི་ད་ལ་ོགསར་པ་རདེ་འདུག དརེ་སྒརོ་འབུམ་ ༡༨ ཞྱིག་འདུག སྔནོ་
མ་ད་སྟངེ་བོད་ཁྱིམ་དང་། རྒྱུད་མེད་གངས་ཅན་སློབ་གྲྭ་ཟེར་བ་ད་ེགཉྱིས་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ཟླ་བ་མང་པ་ོསདོ་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་འདྱིར་ལོགས་ཀ་ཞྱིག་སད་འདུག བོད་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོསུ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་བོད་ཕྲུག་
ཡྱིན་ན། གང་འད་ཡྱིན་ན། དེར་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་ནས་ཞུ་འདོད་པ་དེར། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ལ་སྐུར་འདེབས་བྱེད་
མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་དགོས་རེད་ཟེར་དུས། དེར་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་ག་ར་ེཕེབས་སོང་ཞ་ེན། ངས་ད་ེཧ་ག་ོམ་སོང་། ཧ་གོའ་ིཡོད་ན་མ་འོངས་པར་རྱིས་སོད་ཤོག ང་
ཚོས་ཏག་ཏག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེམ་ཟད་སྱི་འཐུས་ད་ེཚོས་འགན་འཁུར་དགོས་རེད། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུའྱི་འགན་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེདངོས་གནས་ཡྱིན་གྱི་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ངས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་རྱིས་སདོ་ཀྱི་ཡྱིན། རྱིས་སད་པ་དའེང་
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་སླེབས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། སྱི་འཐུས་ཚོས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ད་ེབདེན་པ་རེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ོདེབ་ནང་བླ་ཆེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་མཚན་འབོད་བྱས་ནས་དམའ་འབེབ་བྱེད་དུས། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅ་ོམཆོག ང་ོདེབ་ནང་ (Share) བྱེད་མཁན་ཡང་འདུག ད་ེ
དག་གྱི་མཚན་སྨྲ་དགོས་ནའང་སྨྲ་ཆོག ངས་བླ་ཆེན་ཚོར་སུས་སྐུར་འདེབས་བྱས་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ཟེར་
ནའང་འད། ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལ་ངས་རྱིས་སོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། རྱིས་སད་པ་ཡྱིན་ན་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་
དུས། དརེ་ལག་ལེན་བསྟར་རགོས་བྱོས། ངས་རྱིས་སོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་
དུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་མྱི་ལ་རང་བཙན་རདེ། ༸སྐྱབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོལ་སྐུར་འདབེས་བྱས་སོང། ད་ེབཞྱིན་ཐུབ་
བསྟན་ཐོགས་མེད་ཟེར་བ་དེས་ཆོས་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་མཚན་སྨྲས་ནས་སྐུར་འདེབས་བྱས་སོང་། སྐུར་
འདེབས་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་ེའདའྱི་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ད་ེཚོས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་བླ་
ཆེན་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱག་དགསོ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཚགོས་པ་བཙུགས་བསྡད་འདུག ད་ེཚ་ོངས་རྱིས་སད་བཞག་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་
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ནང་ལག་ལེན་འདྱི་དང་འདྱི་བསྟར་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་ངསེ་པར་དུ་བྱེད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེམ་གཏོགས་འད་ཆགས་པ་ོབཤད་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རྱིས་སད་ཚར་བ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་སློབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ཐོག་གྱི་སློབ་གྲྭ་ད་ེནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་ལ་ས་སྐྱ་བརེ་ཆེན་
ཚགོས་ཟེར་བ་ད་ེད་ལམ་ཐད་གཏོང་གྱི་སློབ་གྲྭ་དང་པ་ོརེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལ་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་། ཆོས་རྱིག་བཀའ་
བླནོ་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཆ་ཚང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་དགོས་ས་མང་པརོ་ཞུས་ཡྱིན་ཏ།ེ རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་སད་མ་
སོང་། ད་ེརྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ལའང་རྒྱབ་གཉེར་ད་ེསད་དང་མ་སད་ཡོད་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ཡང་བྱུང་། བྱས་ཙང་
ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་སྐྱ་བར་ེཆནེ་ཚགོས་པའྱི་ད་ལམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐནོ་ཟྱིན་པ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛནི་
རྱིམ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་རེད། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་དྲུག་ནས་ཐོན་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གང་ནས་ཡོད་མེད་ངས་ཁ་
ཐུག་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ སློབ་མ་གངས་ ༤༠༠༠ ལྷག་ཙམ་འཛནི་གྲྭ་ཐནོ་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཐནོ་བཞྱིན་པ་ཡདོ་པ་རདེ། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ལམ་ནང་ནས་ཐད་གཏོང་སློབ་གྲྭ་སྔ་ཤོས་དང་། སློབ་གྲྭར་སློབ་མ་མང་ཤོས་ད་ེནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་ས་
སྐྱ་བརེ་ཆེན་ཚོགས་པ་རེད། འདྱི་སྤོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དེར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་དགོས་ས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། ཆོས་རྱིག་བཀའ་
བླནོ་དང་བཅས་ཚང་མས་གནང་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་རྒྱ་
ཆ་ེམང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་གསལ་བཤད་བྱེད་འདོད་བྱུང་། རྒྱབ་གཉེར་ད་ེགནང་མ་གནང་ཡོད་རེད་བསམ་
བསམ་གྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་གསུང་དུས་རྱིས་འག་ོད་ེགསུང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་ལྟ་རྒྱུ་ལས་སླ་བ་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་དེར་དྱི་བ་ཐ་ོཞྱིག་རྒྱག་དགོས་འདུག ཤོག་བུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྟ་དགོས་
དུས་ལམ་སང་རེད་མྱི་རདེ་བྱདེ་དུས་ལན་ལམ་སང་རྒྱག་མ་རྒྱག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་ཁད་པར་གང་ཡང་
མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེའྱི་སྔོན་ལ་ངས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཆད་འདུག ད་ེསྔོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་མེད་ཀྱི་བགོ་གེང་ཟེར་བ་ད་ེག་པར་ཚོགས་
གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཁ་སང་དྱི་བ་བཏང་གནང་སོང་། ད་ེངས་ཞུས་མེད་ན། རྱིས་མེད་ཀྱི་བག་ོགེང་ད་ེན་ནྱིང་དང་གཞ་ེནྱིང་ནད་
ཡམས་ཀྱིས་རྐྱནེ་བྱས་ནས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པ་རདེ། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་ལ་རྣམ་གོལ་གྱིང་གྱི་དགོན་པ་ལ་འཚོགས་རྒྱུ་ཐུགས་
གཏན་ཁལེ་འདུག  
ཁ་སང་དྱི་བའྱི་ནང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ། ར་བའྱི་དེའྱི་སྔོན་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སྐབས་གཉྱིས་པ་མ་གཏོགས་འགོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་དང་པོར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་སློབ་མ་གངས་ ༡༠ རདེ། སྐབས་གཉྱིས་པར་སློབ་མ་གངས་ ༡༠ བཅས། ད་ཆ་སློབ་མ་གངས ༢༠ ཐོན་ཡོད་
རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཟླསོ་གར་ཚགོས་པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞ་ོསྟོན་ག་ོསྱིག་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། གཞས་ས་
འཁབ་མཁན་དང་ཁ་ོཚསོ་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱདེ་དགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག ཞ་ོསྟོན་ད་རམ་ས་ལར་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ན་
ཁ་ོརང་ཚའོྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༦ ནས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དརེ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ལ་ག་ོསྱིག་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཏན་
ཏན་འཕྲད་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གས་ད་ེག་སྱིག་བྱདེ་སྟངས་ཀྱི་ཁད་པར་རདེ། ཟློས་གར་གྱི་འགན་འཛནི་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། དེའྱི་ས་གནས་ལ་ག་སྱིག་བྱེད་སྟངས་དང་། ས་གནས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དའེྱི་རྱིགས་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་ཡག་པ་ོམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏགོས། གཞན་པ་ལས་གཞྱི་ག་ར་ེ
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོས་ོལ་འགན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོས་ད་ེཚང་མ་ག་སྱིག་བྱེད་དགོས་པ་ལས་འགན་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་རདེ། ད་ལ་ོཞ་ོསྟོན་གཞན་པ་ལ་ཚོགས་ཡོད་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་ས་གནས་གཞན་པར་ཞ་ོསྟོན་ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། སྔོན་ཚུད་ནས་ས་གནས་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས། དང་བླངས་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་འདུག་ཚང་མ་
ཟློས་གར་རང་གྱིས་འགན་འཁུར་དགསོ་རདེ། ཡང་ས་གནས་གང་པར་ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དརེ་རགོས་སྐྱརོ་ཞུ་དགསོ་པ་
དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་བཀའ་མངགས་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སྐོར་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཡོད་མེད། སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་བྱེད་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་སྐོར་གོས་ཚོགས་སྔོན་དེ་
ལའང་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུང་མཁན་འདུག སནོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་འདུག ཁ་སང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏངོ་མཁན་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་
ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གནང་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ེདག་ང་ཚོས་ཕོགས་བསྱིགས་ཤྱིག་བྱས་ནས། 
རེས་ལ་བཀུར་འོས་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་མགོན་འབོད་ཞུས་ནས། ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་གཏན་འབེབས་
ཤྱིག་བྱས། སློབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་དང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡག་ཏུ་གང་འད་གཏོང་དགསོ་འདུག་ད་ེང་ཚོས་གཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་ལྡབ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
གནད་འགག་ཆ་ེབ་ད་ེད་ལྟ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ད་ེརདེ། སྱིར་བཏང་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་མ་བྱུང་པ་ད་ེའད་མ་རདེ། 
ཁ་སང་ལམ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགནོ་སྡ་ེཁག་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། བསླབ་པ་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་ཡོད་རདེ། སློབ་ཐནོ་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། དའེྱི་རྱིགས་ལ་ང་རང་ཚསོ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་འག་ོསྟངས་ཐགོ་ནས་ཕག་
འཁེར་འབུལ་སྟངས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཚད་ལྡན་བྱས་ནས་འག་ོསྡོད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ངོས་ལེན་ཡོད་པ། ད་ེའད་
ཞྱིག་གང་འད་བཟ་ོདགོས་རེད་ཅསེ་གསུངས་པ་དའེྱི་ཐོག་ལ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དམ་འབུལ་ཞུས་ཟྱིན་མཚམས་
ལ། ཁ་སང་གཅྱིག་ཞུས་ཡྱིན། རྭ་སྟོད་མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཁངོ་ཕེབས་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་ཐགོ་གྱི་ལས་
འགན་འདྱི་རྭ་སྟོད་མཁན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། འོས་བསྡུ་
སྐབས་ལའང་སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་དེ་ཚོས་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱིས་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོད་པ་ད་ེམཁནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་རང་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབལེ་ཡོད་བླནོ་ཆནེ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྒང་ལ་ལམ་སང་ལས་སླ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་ ༦༠ ལ་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ལམ་སང་ལོ་ 
༡།༢ ཤྱིག་ལ་ཚར་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་སྒ་ོད་ེཚ་ོག་པར་ཡངོ་ས་རདེ། ད་ཡང་ང་ཚསོ་
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ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མར་སྱི་སྙོམས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་ནང་ཡང་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག 
ག་ར་ེཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འགན་བཞེས་པ་ད་ེདག་ེལུགས་ནང་བཞེས་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ཡང་ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་པའྱི་ནང་ནས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ག་ར་ེཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་སྟངས་ག་འད་བྱ་
རྒྱུ་འདུག ད་ེཚ་ོསྒང་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ། དེར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབེལ་བ་
ཞུ་ཆགོ ཡྱིན་ནའང་། ཡོང་གྱི་རདེ་དམ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེདཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་ཁག་པ་ོརདེ། འབད་བརནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་
ཞ་ེན་འབད་བརནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་དངེ་སང་མཐུན་རྐྱནེ་མང་པ་ོའདང་གྱི་ཡོད་དུས། ངས་
ཧ་ག་ོབ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་གར་ནས་དག་ེབཤེས་ཐནོ་པ་དང་། དངེ་དུས་ཀྱི་སློབ་སོང་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་མ་ར་དའེང་ཡོད་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཕེབས་ནས་འབུམ་རམས་པའྱི་སློབ་སངོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་མང་ཙམ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་
པར་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁེར་དརེ་ངསོ་ལནེ་ཡདོ་པ་བྱས། གཙུག་ལག་སློབ་གཉརེ་ཁང་ཆནེ་པ་ོད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ནང་ཆསོ་
དག་ེརྒན་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བདོ་པ་མ་རདེ། ཚང་མ་ཕྱིའྱི་མྱི་རྐྱང་རྐྱང་རདེ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆནེ་མང་ཆ་ེབའྱི་ནང་། ནང་ཆསོ་ཀྱི་
ཚན་པ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་པ་ལ་ལས་ཀ་མ་རག་པ་ད་ེག་ར་ེཟེར་ན། ལག་འཁེར་མེད་པར་བརྟེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས། གལ་སྱིད་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པའོ་ིནང་ང་ཚ།ོ ད་ཡང་རྒྱ་གར་
གྱིས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་དེར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དའེྱི་གནད་དོན་ད་ེཡོད་རེད། རྒྱ་
གར་ནང་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཡང་ཨ་རྱིར་ངོས་ལེན་བྱས་དང་མ་བྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོད་དུས། ཐབས་
ལམ་གང་འད་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུ་ཆགོ འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། ནང་གསེས་ ༼ཐ།༽ བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཟབ་སོང་
ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ད་ེག་ར་ེརེད་གསུངས་སོང་། འདྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཐ་ོསློབ་འགྱིམ་བཞྱིན་པ་དང་མཐ་ོསློབ་ཐནོ་ཚར་ཙམ་
གྱི་སློབ་མ་ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཟབ་སོང་སད་རྒྱུ་འདྱི། ལས་འགན་ད་ེདཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་སད་འདུག ད་ེལ་སྒོར་ 
༤༨༠,༠༠༠ རདེ་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤྱིས་ལོང་ལ་ལས་དོན་ག་ར་ེ
གནང་གྱི་ཡོད་པ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འུ་ཐུག་ན་མ་གཏོགས་སློང་གྱི་མེད་ཟེར་དུས། ད་ལྟ་རགོས་བྱདེ་རགོས་གསུང་
གྱི་མ་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། ཤག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཚོ་ལ་རོགས་བྱེད་རོགས་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེར་ཡང་ང་ཚོས་གནས་
སྟངས་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཉམས་གསོའ་ིསྱིག་གཞྱི་དང་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་ནས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
ས་ོསོ་རང་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་སྟེ་སོ་སོས་གནང་བ་ད་ེལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཀང་བསྔགས་བརོད་གནང་ཡོད་
གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་འབད་བརནོ་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ཡདོ་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་སྐོར་ད་ེད་ེའད་
ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་ད་ེཚ།ོ དའེྱི་སྔནོ་ལའང་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སངོ་། ཁ་ནས་
གཅྱིག་པུ་བཤད་ན་འགྱིག་མྱི་འདུག ལག་ལེན་འཁེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་དའེང་ ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ང་ཚསོ་ལག་ལེན་འདྱིའང་ག་ཚདོ་ཅྱིག་འཁེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་
འདྱི་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་འདྱི་སུ་རེད། བཞུགས་ས་གང་དུ་ཡོད། ལུང་པ་དའེྱི་ཁྱིམས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚ་ོམང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས་ང་ཚོས་ལག་ལེན་འཁལེ་རྒྱུར་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འག་ོརྒྱུ་འག་ོཡྱི་རདེ། 
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གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་གནས་བབ་འདྱི་བལྟས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། སྱིད་
བྱུས་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ཤོག་གངས་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་བསགས་གཏམ་འདྱིའྱི་ནང་ད་ེག་རང་ནས་གསལ་པ་ོབཟོས་
ཡོད། གཞན་པ་འདྱིའྱི་གོང་དུ་གོམ་པ་ག་ར་ེརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རེད་ཟརེ་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་གེང་སློང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང། ཁབ་ཚད། སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག ད་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མཁནེ་མཁནེ་པ་རདེ། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ང་ཚསོ་འགན་
འཁུར་དགོས་པ་ད་ེའཁུར་གྱི་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་གཏུག་དགོས་ས་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ང་ཚསོ་
འདདོ་པ་ཁངེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཏུག་དགོས་སར་ང་ཚསོ་གཏུགས་ཀྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་།  
ད་ེནས་དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ད་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དོན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཞུས་
ནའང་ཆ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཚ་ོམཁེན་འདོད་ཡོད་ན་ཟུར་དུ་ཕེབས་ན་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་དམ་བཅའ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཞབས་ཕྱི་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཙ་ོབ་ོའདྱི་བང་ཆེན་གྱི་ང་ོབ་ོརང་གྱི་ཐགོ་ནས་མ་གཏགོས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རེད། དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཚབ་བྱས་ནས། ང་ཚོས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་དང་ཞུ་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་བསམ་བློར་ག་ར་ེའདུག དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེརང་གྱི་དགངོས་པར་ག་ར་ེའདུག འདྱི་ཚ་ོཐད་ཀར་
དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་འབེལ་བ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱི་ཆ་ེམཐོང་རང་རྱིས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་
ནའང་འབེལ་ཡོད་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས་དོན་ཚན་གང་དང་གང་ལ་དགག་ར་ཐུག་གྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ཚ་ོཚུར་གསུངས་སོང། 
འདྱི་ཚ་ོད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབེལ་ཡོད་འདྱི་ཚོར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དེ། འབེལ་ཡོད་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་དམའ་རྱིམ་ལ་
ཞུས་ནས་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མཐ་ོརྱིམ་ཐུག་རྒྱུར་ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་ནས་བང་སྱིག་སྡོད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་
ནང་ནས་མཐ་ོཤོས་ཤྱིག་ཐུག་རྒྱུའྱི་བང་སྱིག་སྡོད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་གཏན་མ་འཁེལ་བར་ལྷག་སོང་། དངོས་གནས་
བྱས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཕར་འགོ་དུས་གལ་སྱིད་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་ཕར་ཞུས་པ་འདྱི་ཚོར་ཚུར་བསམ་བླ་ོནན་ཏན་གྱི་
གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ། འདྱི་ཚའོྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་འདྱི་འད་བྱེད་ཐུབ་ས་རེད་ཅེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིར་ཕར་མ་འག་ོསྔོན་
ནས་ (Frankfurt) ལ་གཅྱིག་འག་ོདགོས་ཡོད། ད་ེདུས་དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཁངོ་ཡང་ཐུགས་ཁོམ་ཡོད་
མེད་དང། ཁ་སང་གསུང་རྒྱུ་ད་ེག་རང་རེད། ན་ནྱིང་ལ་ོགསར་སྔོན་ལ་དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་གེགས་
ཁལེ་བ་དང་། དཔ་ེམཚམས་ལ་བཞུགས་པ་དང། ཕྱི་མྱི་མཇལ་འཕྲད་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགོ་ནས་སྱིད་སྐྱངོ་
གྱིས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་དེ་འད་བྱས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྐབས་འདྱིར་ལོ་གསར་ཚར་པ་རེད། སྐུ་གེགས་རོགས་པ་རེད། དཔེ་མཚམས་ལ་བཞུགས་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཚ་ོཤེས་མ་
སོང། ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ག་ར་ེཡོད་མདེ་ཚང་མས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་
རེད། རུམ་སྟེགས་དགོན་པར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་མ་གཏོགས། ད་ེསྔོན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་པ་གཅྱིག་
འདྱི་ནུབ་བང་གྷལ་གྱི་མངའ་སྡ་ེཡྱི་བྱང་ཕགོས་དང། སྒང་ཏགོ་ནང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
བད་ེའཇགས་ལྷན་ཚགོས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས། འདྱི་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྒྱུར་བ་
བཏང་ཚར་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་མྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཡོད་རེད། འདྱི་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེབ་ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་རོགས་ཤྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཚུར་གདན་འདེན་ཞུ་
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ཐུབ་པར་འགོག་རྐྱནེ་ཕལ་ཆརེ་འཕྲད་མདགོ་ཁ་པ་ོམ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། འདྱི་ལས་ལྷག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་སར་ཡོད་མཁན་ཨ་མད་ོགོང་གསེབ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེཡྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་མཁན་
འདྱི་ཚོར་འཚ་ོཐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ཚ་ོང་ཚསོ་གཡས་གཡོན་ལ་ག་ཚོད་འདུག ད་ེཚོར་ད་ལྟ་ག་
ཚོད་འབུལ་གྱི་འདུག འདང་མ་འདང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། ད་ལོ་
སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད་དེ། ལ་ོརསེ་མའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་
ད་ལྟ་ཛ་དག་པ་ོའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིར་ཕན་ཐགོས་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་འདྱི་གསུང་བབ་ཅྱིག་མྱིན་འག།ོ རྱིགས་གཅྱིག་
རྐང་འཛནི་རང་ཕན་ཐགོས་མེད་པ་མ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ན་མ་གཏགོས། རྱིགས་
གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་བྱས། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བྱེད་སྟངས་འདྱི་རང་ལུགས་གཅྱིག་པུའྱི་སྒང་ལ་སློབ་སོང་
བྱས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། རང་ལུགས་འདྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སློབ་སོང་གནང་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། གཞན་ལུགས་ལའང་
ཏགོ་ཙམ་བལྟས་ནས། དབུ་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚད་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕར་ཕྱིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཛོད་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་
འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཞན་ལུགས་ཚང་མ་བལྟས། བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་ལུགས་གཞན་པའྱི་ནང་དུའང་ལྟ་གྲུབ་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག ད་ེའད་ལྟ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་ཆགས་ནས། མ་འངོས་པར་ཚན་རྱིག་
པ་འདྱི་ཚ་ོམཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ ཤོད་དགོས་ནའང་བཤད་ཐུབ་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགོངས་པ་
མྱིན་འག་ོཞེས་ད་ེསྔོན་ངས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་
བསླེབ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཏན་ཏན་འགོར་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་བསླེབ་པར་གོམ་པ་གང་འད་རྒྱག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ། འདྱི་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་འད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ། ང་ཚསོ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  
དབྱར་དུས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚརོ་གསུང་རྒྱུ་འདྱི་ག་བར་གནང་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་ངས་ལམ་སང་རེད་མ་སོང། འདྱི་ཚ་ོརེས་སུ་
ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཆུ་ཚོད་ ༣ པའྱི་བར་གསེང་རེས་སུ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཡྱིན་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་འདྱི་དབྱར་ཁའྱི་གུང་
གསེང་སྐབས་དེར་སློབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་དགུང་གསེང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་སོད་རྒྱུ་ཞྱིག་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ག་བར་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི། ངས་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ། ད་ེརསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་རྱིས་སདོ་ཤོག་ཟརེ་གྱི་འདུག ཏག་ཏག་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང། ཏག་ཏག་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་མ་བྱུང། ཏག་
ཏག་བཟ་ོདགོས་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག བཟ་ོདགསོ་ངསེ་ཤྱིག་རེད་འདུག་ན་གང་འད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་
ཡང་ངས་ཞུས་ཡྱིན། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྟ་དགོས་རདེ་མ་གཏོགས། ཏག་ཏག་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེའད་གང་ཡང་
མ་བྱུང་།  
མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་བཏོན་སོང་། ཁ་ོགཉྱིས་ང་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་རདེ་གསུང་གྱི་འདུག ངས་ཁ་སང་སྔནོ་མ་ནས་ཟརེ་ཡདོ། 
ད་རེས་འོས་བསྡུ་འདྱིའྱི་ནང་ཁེད་རང་གྱིས་ང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རོགས་ཟེར་ནས་མྱི་གཅྱིག་བསྐོས་མེད་གདའ། མྱི་གཅྱིག་ལ་
ཁ་པར་ཡང་བཏང་མོང་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སུས་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མེད་ནའང་ཉན་གྱི་མེད། ད་ེའད་བྱས་ནས་བསྡད་
སྡདོ་ཡོད། ས་ོས་ོས་ོསོས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཟུང་ནས། བཀའ་ཤག་ནང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཇུས་གཏོགས་
མ་བྱེད་རོགས་གྱིས། གང་ཡང་ཇུས་གཏོགས་མ་བྱེད་རོགས་གྱིས། ད་ེའད་བྱས་ནས་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ལངས་ཕོགས་ད་ེག་
རང་བཟུང་ནས་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སད་ཞུས་པ་དང་
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བླ་ཆནེ་ལ་མཚན་སད་ཞུ་སྡདོ་མཁན་མྱིང་གཉྱིས་འདྱི་བཏོན་པ་སངོ་ཙང་། མྱིང་གཉྱིས་བཏནོ་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚསོ་འབལེ་བ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱི་འདྱི་བྱས་འདུག ག་ར་ེབྱས་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ལྟ་ཆོག་གྱི་རདེ་པཱ། ག་ར་ེབཤད་འདུག 
ག་ར་ེབྱིས་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པར་མཚམས་འཇགོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་ལ་ས་སྐྱ་བར་ེཆེན་གྱིང་ལ་རྒྱབ་གཉེར་སད་མ་སོང་གསུངས་སོང་། ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཤེས་མ་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་ལ་ད་ེའདའྱི་རྒྱབ་གཉེར་སོད་རོགས་གནང་། སད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་
དམ་མ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་འདྱི་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་ཡོད་ན། ཆོས་རྱིག་དྲུང་ཆེས་མཁེན་གྱི་
ཡོད་ཀྱི་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེའད་ལྷག་སྡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་གནང་བ་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱིས་བཀག་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེརེད། ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རདེ་དམ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་ཕལ་ཆེར་གསན་ནོར་ཐེབས་ཡོད་ས་རེད། ངས་ནྱིའུ་ཡོག་དང་
ནྱིའུ་འཇར་ས་སྐྱ་བར་ེཆནེ་ཚགོས་པར་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་སད་སོང། ཆསོ་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་སད་སངོ་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་དགསོ་ས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་ད།ེ རྒྱབ་གཉརེ་
མ་རག་སའང་བྱུང་། ད་ེཞུས་ཡོད་མ་གཏགོས། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་ར་ནས་སད་མ་སོང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མདེ།  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ འཕྲོས་འདྱི་གསུང་རགོས་གནང།  
 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་གསལ་པ་ོག་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་
གཉེར་ད་ེའད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་སོད་པའྱི་ལམ་སལོ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རེས་མ་འབུལ་ཆགོ འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ལན་རེས་སུ་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་བསྡམོས་འདྱི་སྒོར་ ༤༢,༩༣༩,༠༣༤ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
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ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་འདྱི་སྙན་སོན་
གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་བསྡོམས་སྒོར་ 
༧༠,༡༤༠,༤༩༠ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱི་རྱིས་འག་ོརང་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན། དང་པ་ོརྱིས་འག་ོ ༡༡ ནང་དུ་ཡྱིན། བོད་ནས་
ཕེབས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཆགས། འབེལ་ཡོད་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོསོན་དང་སན་བཅོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགོ་གོན། 
ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་གཅྱིག་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། རྱིས་འག་ོག་
ཚོད་རེད།༽ རྱིས་འག་ོ ༡༡། བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབེལ་ཆགས། འབེལ་ཡོད་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོ
སནོ་དང་སན་བཅོས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་འག་ོགོན་ཞསེ་གསུངས་འདུག འབེལ་ཡོད་འབལེ་ཆགས་ད་ེཆ་རྐྱནེ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་
སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ནང་དུ་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འབྱི་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་འད་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་རེས་སུ་
ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཆ་རྐྱནེ་གཞན་པ་ད་ེའད་ཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁངོ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་
ཟུར་ཡྱིན་པ་དང། འབལེ་ཆགས་དང་འབལེ་ཡདོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཆདེ་དུ་སན་བཅསོ་ཀྱི་འག་ོགོན་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཏོང་དགོས་པ་གཅྱིག ད་དུང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཁེད་རང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཡྱིན་
ནའང་ཆ་རྐྱེན་འདྱི་དགོས་རེད། གཅྱིག་དགོས་རེད་ཟེར་བ་གང་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་འདྱིར་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ཆ་
རྐྱནེ་གང་ཡང་འགོད་ཀྱི་མེད་དུས། རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ཆ་རྐྱེན་ཞེས་པ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ། དཔེར་ན། འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་
ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཚུད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ཉམས་ཞྱིབ་འག་ོབཞྱིན་
པ། དཔེར་ན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་ཚང་མར་འདྱི་ཡྱི་ཐོག་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་
སྱིད་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ཚང་མར་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡང་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཆགས་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་པཱ། སད་རྒྱུར་དང་པོའ་ིཆ་རྐྱེན་གང་འད་ཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་
གསུང་རགོས་གནང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས། རྱིས་འག་ོ ༡༢། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁུལ་དུ་འཐུང་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲདོ་འག་ོགོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་འདྱི་ནང་སྱིད་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་བ་ོཞྱིག་འདུག རྱིས་འག་ོའདྱི་དཔ་ེམང་པ་ོའདུག གལ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་གཙང་བཟ་ོཟེར་ན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ག་ོ
དགསོ་རདེ། གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་གཙང་མ་མྱི་འདུག འདྱི་ཚརོ་གཅྱིག་ལྟ་རགོས་གནང།  
 རྱིས་འག་ོ ༡༨། མང་ཚགོས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ལུས་རལ་ཡ་ོཆས། འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་མང་པརོ་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་བསམས་
སོང། འདྱིའྱི་རྱིས་འག་ོའདྱི་འཁེར་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Gym) ཟེར་བ་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་མང་པོར་
འདྱི་བཙུགས་འདུག གཞྱིས་ཆགས་མང་པརོ་ད་དུང་ཡང་ལྷག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལ་ོརྱིས་འག་ོའདྱི་འཁུར་མྱི་འདུག གཞྱིས་
ཆགས་ས་ོསོས་མྱི་དགསོ་ཟརེ་ཡདོ་རདེ་དམ། ག་ར་ེཡྱིན་ནམ། འདྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༦། ཛ་དག་
ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི། འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་འདྱི་སྒོར་ས་ཡ་ ༥ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག འདྱིས་འདང་གྱི་
རདེ་དམ། ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། འདས་པའྱི་ལ་ོའགའ་ཤས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ལ་གཞྱིགས་ན། ང་ཚ་ོཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམ་གྱི་རྐྱེན་
གྱིས་སྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད། ཡང་སྒོས་སུ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འདས་
པའྱི་སྔོན་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ལམ་སྟོན་དང་ཛ་དག་གྱི་འཕྲོད་
བསྟེན་གྱི་ཛ་དག་ཆགོས་ཆུང། དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཀོད་ཁབ་དང་། ལམ་སྟནོ་ཁ་ཕོགས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་
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འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་སྐྱ་སེར་གཉྱིས་ཀ དགོན་སྡེ། བླ་ཆེན། མྱི་ཆེན། མྱི་སྒེར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མདུན་ལ་ཐོན་ནས་
ཕར་བ་མཉམ་བསྡུས་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱས་ཡདོ་རདེ། གང་ལྟར་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་ཏག་ཏག་ཁབ་རདེ།  
 ན་ཚ་འདྱི་ན་བཞྱིན་པའྱི་རྦ་རླབས་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨམ་ར་ེདང་། སན་ཞབས་པ། འཕྲོད་བསྟེན་
གྱི་འགན་འཛིན་རེད། འགོ་ལས་ཚང་མས་རང་གྱི་སོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་འདྱི་ནད་ཡམས་ལས་སྐྱོབ་པའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དེར། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
མཐའ་དོན་དརེ་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། ནད་ཡམས་འདྱི་ད་དུང་མཇུག་བསྡུས་མེད་དུས། རྱིས་འག་ོའདྱི་ལ་སྒོར་ས་
ཡ་ ༥ མ་གཏོགས་ཞུས་མྱི་འདུག འདྱིས་འདང་གྱི་ཡོད་མེད་དོགས་པ་ཏོག་ཙམ་ཡོད། འདྱི་དོགས་འདྱི་རང་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོ ༡། སན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ཚགི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། ངས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ར་བའྱི་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་འཛུལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་གཅྱིག་དང། 
ཡང་ཛ་དག་གྱི་ཐགོ་ནས་སྙན་ཞུ་ད་ེའད་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་སན་བཅསོ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱནེ་འདྱི་སོར་གྱི་ཡོད་མ་
རདེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནད་ ༡༩ འདྱི་ཕགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན་མརོ་དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་འཕྲདོ་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་བཏང་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགོངས་ཚུལ་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད། ད་ོབདག་ལངས་
སྡདོ་མཁན་ཡང་འདྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་དུས། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཡྱི་ག་ེའདྱི་འབྱརོ་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་དཔང་རྟགས་
ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཉར་བཞག་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱི་ག་ེའདྱི་མར་བཀླགས་ན་ནང་དོན་གསལ་པ་ོརེད། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་འདུག་ཟེར་ན། "དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ འཁོད་
གསལ་བསགས་ཕེབས་དོན། ཏོག་དབྱྱིབས་ ༡༩ ནད་མནར་ཕོག་མཁན་ནད་པའྱི་ནང་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་རྱིགས་ལ་
སན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་ཐབས་མེད་ལུགས་གསལ་བསགས་སྤེལ་སོང་།" དང་པ་ོད་ེམཚུངས་མེད་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་
ཕག་མཛོད་རྣམ་པ་ད་ེཚ་ོལ་རེད་འདུག དང་པ་ོའདྱིར་མཚུངས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི་ཕག་མཛོད་རྣམ་པ་དང་འདྱི་ཚོར་རེད་
འདུག འདྱི་བྱེད་དུས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནད་ ༡༩ སྐབས་སུ་ག་ོསྐབས་རྱིམ་པས་མཐུན་རྐྱེན་རྱིན་མེད་ཀྱིས་
སར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚའོྱི་འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་ན་
སན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་སར་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། འདྱི་ལས་ཀང་ཁ་གསལ་
པོར་ཞུས་ན། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་མང་པ་ོཞྱིག་དགེ་རྒན་གཅྱིག་གྱི་དགེ་ཕྲུག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ོཕོག་འདྱི་འགོ་ཡོད་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐུན་
རྐྱནེ། ང་རང་ཚོའྱི་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་། ཆ་ཚང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་མཉམ་དུ་སོར་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲདོ་
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བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དང་བླངས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་མདེ་ན་མཐུན་རྐྱནེ་མ་སར་ཟེར་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་ནས་འདྱི་
འདའྱི་ཡྱི་གེ་གཏོང་ས་དེའང་མཚུངས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི་ཕག་མཛོད་རྣམ་པར་རེད། འདྱི་བྱེད་དུས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ང་རང་
ཚའོྱི་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་ོཕགོ་ཕྱིན་ཡདོ་རདེ། ཡྱི་ག་ེའདྱི་སྐབས་ད་ེདུས་སླབེས་སོང། ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་
ཁ་འདྱི་མྱི་འདུག ད་ེལས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ལ་མ་
འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན། སན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་སོར་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཛ་དག་གྱི་སྙན་ཞུ་མ་བརྒྱབ་པར་བོད་པ་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་
རང་བཙན་ལག་དེབ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན། སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་སོར་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། གལ་ཏ་ེསོར་གྱི་མེད་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༨ 
ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་ཆེད་དུ་ཡྱི་ག་ེའདྱི་འད་བཏང་ནས། དང་བླངས་དཔ་ཁལ་མེད་ན་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་
མ་སོར་ཟརེ་བ་ད་ེདགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་དམྱིགས་པ་རདེ། འདྱི་དགོས་འདྱི་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་འཐུང་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲདོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་སྔནོ་མ་ནས་
འཕྲོད་བསྟེན་རང་གྱི་འོག་ཏུ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་ (WASH Program) 

ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ལས་གཞྱི་འདྱི་འག་ོམུས་རདེ། ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་དུང་མ་མཐུད་ད་ེའག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་བྱས།  
 རྱིས་འགོ་ ༡༨ འདྱིར། ཁང་པའྱི་ནང་དུ་མྱིན་པར་ཁང་པའྱི་ཕྱིར་རེད་མ་ོརེད་ས་ཞྱིག ལས་གཞྱི་འདྱི་ན་ནྱིང་ས་ཆ་
གསུམ་ཞྱིག་ལ་བང་ཞྱིག་སྱིག་ཡོད་རདེ་ད།ེ འདྱི་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་ང་ཚོར་རོགས་དངུལ་རག་པ་ཡྱིན་ན་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། 
གང་ལ་ཟེར་ན་འདྱི་ཚ་ོརྦད་ད་ེདགོས་མཁ་ོརང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། ད་ེམ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་
མང་ཚོས་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་རོགས་དངུལ་མ་རག་པ་རེད། ད་ལྟ་
ལྷག་མ་ག་ཚདོ་འདུག ཁ་སང་ས་གནས་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ལ་ོང་ཚསོ་རགོས་དངུལ་ཐབས་
ཤེས་བྱས་ནས་འདྱི་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། གལ་སྱིད་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོརསེ་མྱིའྱི་ནང་དུ་འཇུག་ཆགོ་པ་
བགྱིས། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
རྱིས་འག་ོཞྱིག་ལ་སྒོརས་ཡ་ ༥ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་འདྱི་ཉམ་ཐག་དང་ལས་བྱདེ་པར་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱནེ་འདྱི་
རདེ། འདྱི་ནད་ཡམས་དང་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་
བྱདེ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཡར་བསྡུས་ནས་སན་བཅསོ་བྱ་རྒྱུ་འདྱིའྱི་བསྡམོས་འབོར་འདྱི་རདེ།  
 ནད་ཡམས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་འཇམ་བསྡད་ཡོད་དུས། སྔོན་རྱིས་ཆེན་པོ་དེ་འད་འཇོག་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་མ་མཐོང་པ་རེད། ན་ནྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་ལ་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་
སྐོར་ལ་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ནད་ཡམས་རང་ལ་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་
ཛ་དག་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འག་ོགཞན་པ་ནས་ཚུར་ག་སྒྱུར་བྱདེ་དགོས་པ། ད་ེའདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་
ཡོད་རདེ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་གང་ལྟར་ནད་ཡམས་ད་ེའད་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་སར་
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རྒྱུའྱི་འདྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་དང་། ཁབ་ལ་རྱིན་པ་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་མཐུན་རྐྱེན་སོར་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཆ་ཚང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
ལ་ོཚད་བཀག་དང་ལ་ོ ༦༠ ཡན་ཆད། ལ་ོ ༡༨ མན་ཆད། ད་ལ་ོ ༡༢ ནས་ ༡༤ བར་དུ་བརྒྱབ་རྒྱུ། འདྱི་ཚ་ོམར་རྱིམ་པས་
བང་སྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཛ་དག་པ་ོད་ེཙམ་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་དང། ནད་ཡམས་ཁབ་བརྡལ་འདྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་སོང་
ཙང། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བང་སྱིག་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཀང་འག་ོསོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ། བླ་
མ་རྣམ་པ་དང། གདན་ས་ཁག་གྱིས་ཀང་ད་ར་ེའག་ོསོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གྱིས་མཐུན་རྐྱནེ་སར་ནས་
འག་ོརྒྱུ་འདྱི་འག་ོསྡོད་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ནང་མ་འཛུལ་ན་མཐུན་རྐྱནེ་སོར་གྱི་མེད་པ་འདྱི་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང། 
ད་ེད་ག་རང་རདེ།  
 འཕྲདོ་བསྟེན་ནས་ཡྱི་ག་ེབཏང་རདེ་ཟེར་བ་འདྱི་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༣ གསུངས་སངོ། ཕྱི་ལ་ོག་དུས་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ངས་
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ང་ཚསོ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མར་
ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་སྟོང་ཕྲག་ ༤༢ ཚང་མར་ལྟ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། འདྱི་ལྟ་ཐུབ་པའྱི་
ནུས་པ་ང་ཚོར་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ག་བར་ཐུག་ཡོད་མེད་འདྱི་ངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ལ་སྐད་དྱིས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་སྒོར་དེ་ ༧༠,༡༤༠,༤༩༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་
པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་
བཀལོ་གྱི་བསྡམོས་འདྱི་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་སྒོར་
༢༤༧,༠༣༧,༧༡༧ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ང་ཚོས་ས་གནས་ལ་
འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མ་ན་ལྱི་དཔལ་རབ་གྱིང་ (Dobhi) གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཞུས་ནས། སན་ཞབས་པ་དང་
སན་རྱིས་ཁང་ལྟ་སྐོར་ལ་ཡོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལས་བསྡམོས་ནང་བྱིས་ཡདོ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སན་ཞབས་པ་འདྱི་ཟླ་ ༢ 
པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་བསྐོས་ཡྱིན་ཞེས་བྱིས་འདུག འདྱི་འགྱིག་པ་བྱས། དེར་ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། སན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལྟ་
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སྐོར་གྱི་ཐོག་ལ། ལྟ་སྐོར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་བྱིས་འདུག ང་ཚོར་ས་གནས་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་ག་ར་ེཞུས་སོང་ཟེར་ན། 
ཁོང་ཚོའྱི་སན་རྱིས་ཁང་དུ་ཟླ་བ་རེར་ལྟ་སྐོར་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་
དུས། ལོ་ ༧ ཙམ་ཕྱིན་སོང། ཐེངས་གཅྱིག་རྐྱང་ཡོང་མོང་མེད་རེད་ཟེར་སོང། ངས་གསལ་པ་ོདན་གྱི་འདུག ད་དུང་ངས་
རེད་མ་ོརེད་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་ལོ་ ༧ རེས་སུ་གཞྱི་ནས་ཁེད་རང་ཚོས་བོད་སན་བསྟེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ག་
ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ལྟ་སྐོར་སྐྱོད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།" ཟེར་འདུག 
ལན་འདེབས་འདྱི་སན་རྱིས་ཁང་ལ་འབལེ་བ་གནང་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ལན་སོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་རང་ནས་རེད། གང་ལྟར་གང་འད་བྱས་ནས་ལན་སད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ལྟ་སྐོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་ས་གནས་
ནས་ང་ཚོར་དང་པ་ོམྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག མ་འོངས་པར་ས་ོསོས་ས་
གནས་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བསྡམོས་བྱི་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡངོ་ས་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ས་གནས་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུས་པ་ད་ེང་ཚསོ་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་བྱིས། འག་ོཡྱི་ཡོད་ཤག་ཤག་ཅྱིག་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དང་འཕྲསོ་པའྱི་ས་ོསོས་འདྱི་དགསོ་པ་ཆགས་ན་འདྱི་ཡྱི་
ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འག་ོརང་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོ ༡་༤ 
༼ཅ།༽ ཟུར་འཛར། ༥ ནང་གྱི་ ༤། མཛ་ེནད་པ་རྣམ་གྱི་འཚ་ོསོན་དང་སན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཟེར་བ་འདྱི་ལ་སྒོར་འབུམ་
གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་བཞག་འདུག ད་ེསྔོན་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་མཛེ་ནད་ལ་རོགས་པ་བྱ་ས་ 
(Palampur) གྱི་སན་ཁང་ནང་དུ་གསུམ་ཡོད་རེད། ལོ་གཅྱིག་ནང་དུ་ནད་པ་གཅྱིག་དག་སྐྱེས་བྱུང་ནས་ཕལ་ཆེར་གཉྱིས་
ཡོད་དམ་མེད་དམ། གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་རདེ། དག་ཚར་བ་རདེ་དམ། དག་ཡོད་རདེ་དམ་ཡོད་མ་རདེ། ཡང་
ན་གཉྱིས་ཀྱི་དེའྱི་སྒང་ལ་ཡར་འཕར་ནས་གསུམ་བཞྱི་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། དེར་སྒོར་འབུམ་ ༡ ལྷག་
ཙམ་གྱི་འདང་གྱི་རདེ་དམ་མ་རེད། ངས་འདང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ནས་རྱིས་
འག་ོཚང་མ་ནས་འཁུར་རྒྱུ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་འཁུར་འདུག འདྱི་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རྱིས་འག་ོ ༡་༤ ༼ཏ།༽ ཟུར་འཛར། ༩ པའྱི་ ༢ པ། ཆུ་དང་གཙང་སའྱི་སྐོར་འདྱི་ཡྱིན། འདྱིའྱི་གོང་དུ་རྱིས་འགོ་
ཞྱིག་འཁུར་འདུག ད་ེལ་སྒོར་འབུམ་ ༢༡ བཞག་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་སྒོར་འབུམ་ ༤ ལྷག་ཙམ་བཞག་འདུག 
ངས་གོང་དུ་འདྱི་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཏོག་ཙམ་འདུག་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་
རང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང། འདྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་རེད་དེ། ངས་ཞུས་པ་འདྱི་གངས་སྐྱྱིད་དུ་
གཙང་བཟ་ོཟརེ་བ་འདྱི་རདེ། གངས་སྐྱྱིད་གཙང་བཟ་ོད་ེཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་སྒ་ོནས་མར་ཐནོ་ནས་ཕ་གྱི་རྒྱལ་སྒ་ོ
བར་དུ་མ་ོཊ་ད་ེཚ་ོགང་འད་འདུག འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལ་རེད་དེ། འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས་འདྱི་
ཚ་ོགཙང་མ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། དངེ་སང་ས་ོསོའ་ིམ་ོཊ་འཇགོ་སར་རྟགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསྔ་རྟགས་ར་བ་
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ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་ར་ེཞོགས་པ་སླེབ་དུས་ཡར་སྒ་ོནང་དུ་འཛུལ་ས་ཡོད་མ་རེད། ཚང་མས་སག་སག་བསྱིགས་
བཞག་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོལའང་གཙང་བཟ་ོག་ོདགོས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་དེར་སྱིད་བྱུས་གང་འད་
ཡོད། མུ་མཐུད་ནས་གངས་སྐྱྱིད་འདྱི་མ་ོཊ་དང་སག་སག་གྱི་འབབ་ཚུགས་བཟ་ོརྒྱུ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡང་ན་ཏོག་ཙམ་གུ་
ཡངས་པ་ོའད། གཙང་མ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་རང་ཚ་ོམྱིའྱི་མྱི་ཚ་ེནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི། ནད་ན་ཚ་ཡོང་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད། བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞ་ེདག་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་བོད་མྱི་སྟོང་ཁག་ ༧༠།༨༠ ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་
མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དེང་སང་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ། དཔརེ་ན། ཁ་ེན་ཌ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོ
སོའ་ིབང་མྱི་སེར་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ གཞུང་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ད་ེ
འད་ཆགས་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་སན་བཅསོ་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཚུར་རང་རྒྱུ་འདྱི་ཉུང་
ཉུང་ཡྱིན་པས་རྐྱེན་གྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་ཞུགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱིར་དཔད་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་རག་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེམེད་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག གང་ལ་ཞ་ེན། བོད་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་
གྱིས་ཕྱི་ལོག་གྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་དུ། (Life Insurance) ས་ོསོའ་ིསྒེར་གྱིས་མང་པ་ོཞྱིག་ལེན་གྱི་
ཡོད་རེད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཚུར་ད་ལྟའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔད་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བོད་པ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁ་ེཕན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སན་ཞབས་པ་བསྐོས་པ་འདྱི་འགྱིག་འདུག སན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ལྟ་སྐརོ་འག་ོརྒྱུ་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡྱི་ཡྱིན། གང་ལ་ཞ་ེན། ལན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་དུས། ནམ་རྒྱུན་
ལྷན་ཁང་ས་ོསོས་ལན་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ། འབལེ་ཡོད་ཚན་པར་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་འབེལ་ཡདོ་རང་སོང་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་ནའང་། 
ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེལ་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་ལན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། ར་བའྱི་ཆ་ནས་སན་རྱིས་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་ལན་བརྒྱབ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སངོ། ཡང་ན་ས་གནས་ནས་
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རྫུན་བཤད་ཡོད་རདེ། ཡང་ན་སན་རྱིས་ཁང་ནས་རྫུན་བཤད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་པཱ། གཅྱིག་མ་གཏོགས་འག་ོས་ཡོད་མ་རེད། 
འདྱི་ག་ར་ེརདེ་འདུག་རད་གཅདོ་བཏང་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཛ་ེནད་སྐརོ་གསུངས་སོང། མཛ་ེནད་འདྱི་ད་ལྟ་སྒརོ་འབུམ་ ༡ གྱི་འདང་གྱི་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་དུ་ཞ་ེདག་ཕྱིན་མེད། མཛ་ེནད་ཀྱི་གནད་སྟངས་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
པ་ལས་མང་དུ་ཕྱིན་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྒོར་འབུམ་ ༡ གྱི་མ་འདང་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། 
 ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་དེར་སྒོར་འབུམ་ ༢༡ འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ནས་འཁེར་བ་འདྱི། བོད་མྱིའྱི་སྱིགས་འཛུགས་
ཀྱིས་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་འཁེར་བསྡད་པ་སྒོར་འབུམ་ ༤ ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཀྱི་ལས་
གཞྱི་འདྱི་རགོས་དངུལ་ནས་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ།  
 དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་གངས་སྐྱྱིད་ལ་གཙང་བཟ་ོབྱ་རྒྱུ་ཟེར་བའྱི་ཐོག་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་
ཡྱིན། ཚགོས་འདུ་ཚགོས་ནས་དང་པ་ོགཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་ཆདེ་དུ་གང་འད་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་
འདུག འདྱིའྱི་སྐོར་ལའང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག (India Tibet Friendship Society) ཟེར་བ་དང། (Association) ཟེར་བ་དང། (Bharat 

Tibbat Sahyog Manch) ཟརེ་བ་ཁངོ་ཚོའྱི་མཉམ་དུའང་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚསོ་ཐུག་པར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུའང་ད་ེ
ག་རང་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཟ་ཁང་ཚོང་ཁང་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང། བོད་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེཚ་ོལའང་ད་ེག་རང་ཞུས་
ཡོད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལའང་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་
ཙམ་མྱིན་པར་མ་ེགྷན་ (Mcleod Ganj) ཁོན་ཡོངས་ལ། ཁ་སང་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རམ་ས་ལར་ (Bus) ནས་ཡར་
སླེབས་པ་ཡྱིན་ན། འབབ་ཚུགས་དརེ་མ་བབས་རང་འབབ་རེད། ཡར་སླེབ་དུས་དང་པ་ོརང་ནས་གད་སྙྱིགས་སྤུངས་བཞག་
པ་འདྱི། གད་སྙྱིགས་སྤུང་མཁན་ནང་ནས་མཚན་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ནས་ ༡༢།༠༡ བར་དུ་ཟ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་གྱི་བདག་པ་ོད་ེ
ཚོས་མང་བ་སྤུང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡང་ཚད་ལྡན་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཅུག་གྱི་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་སྱིའུ་དང་ས་སླེབས་ནས་གཏོར་
བཞག་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་རེད། གལ་ཏ་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བཅུག་ཡོད་ནའང། ས་དང་སེའུས་གཏོར་གྱི་ཡོད་
རེད། ཡང་ས་དང་སེའུ་སྲུང་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟང་རེད། ཁ་ོཚོས་སྲུང་ནའང་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཨར་
བརྟནེ་གྱི་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གད་སྙྱིགས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཟ་རྒྱུ་དང་འཐུང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ཁ་ོཚརོ་ཟ་
རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་འདུག གང་ལྟར་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟརེ་ན། མཚན་དཀྱིལ་གྱི་ཆུ་ཚདོ་ ༡།༢ 
རྱིང་ལ་གད་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ན་གང་འད་འདུག ཞགོས་པར་མྱི་ཚ་ོསླེབ་དུས་མ་ེགྷན་ (Mcleod Ganj) གཙང་མ་འད་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་རདེ་པཱ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། མྱི་གསར་པ་གསར་རྐྱང་ཞྱིག་བསླེབས། དང་པ་ོརང་ནས་གད་སྙྱིགས་འདྱི་ཚ་ོམཐངོ་
ན། ཨ་ཧོ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཞུགས་ས་རོར་པ་ོའདྱི་འད་འདུག་ཟེར་གྱི་རེད། སོང་ཙང་ག་ཚོད་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་ང་ཚོས་
བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། ཕ་ོབང་གྱི་གཡས་གཡོན་ལ་མཚན་ཉྱིད་གྲྭ་ཚང་གྱི་འགོ་དརེ་གད་སྙྱིགས་བཅུག་ས་ཡོད་པ་དེའང་མར་ཙམ་ཞྱིག་
སྤོས་ཐུབ་པ་རེད། སྤོས་པ་ལ་ཞ་ེདག་དཀའ་ལས་འདུག གངས་སྐྱྱིད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་གསུང་མཁན་མེད་པ་མ་རེད། བད་ེ
ལེགས་སན་ཁང་གྱི་ཌགོ་ཊོར་ (Doctor) རྒན་པ་ཨམ་ར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ཀྱིས་ཀང་ཐངེས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང། 
འདྱི་གཅྱིག་བལྟས་ན་མ་གཏགོས་ས་མང་པ་ོཞ་ེདག་འདུག ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་མང་པ་ོཡར་མར་སློབ་གྲྭར་འག་ོམཁན་ཞ་ེདག་མང་
པ་ོའདུག ད་ལྟ་བར་དུ་སའེུ་དང་ས་ཡྱིས་སྐྱནོ་ཞ་ེདག་བྱས་ཡོད་མ་རདེ་མ་གཏགོས། མ་འོངས་པར་འདྱི་ཚ་ོཉནེ་ཁ་ཡོང་ས་རདེ་
ཅེས་ཟརེ་སངོ་། སྤ་ོདགསོ་བསམས་ནའང་ས་ཆ་རག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ག་པར་སྤ་ོདགསོ་རདེ། གང་དུ་འཇགོ་དགོས་རདེ། འདྱི་
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ཚ་ོདཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་རྱིམ་པས་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་དུ་ཡོད། གངས་སྐྱྱིད་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་ེ
གྷན་ (Mcleod Ganj) ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས། རྱིན་པ་ག་
ཚདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག འག་ོསོང་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་གཙང་མ་བཟ་ོཐུབ་ན་བསམ་
བསྡད་ཡདོ།  
 གངས་སྐྱྱིད་ནང་མ་ོཊ་གཞག་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟ་གཅྱིག་པུའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ལ་ོམང་པ་ོསྔོན་ནས་ཡུལ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་
མཐུན་ལམ་དང་འབེལ་ཆགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པར་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་བསྟན་རྒྱུར་འབད་བརོན་མ་བྱས་པ་ད་ེའད་
མ་རདེ། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་མངའ་སྡེའྱི་བློན་ཆནེ་གཅྱིག་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བྱས། ད་
ལྟ་ (DC) དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་བང་སྱིག་ཅྱིག་ཀང་སྱིག་གྱི་ཡོད། མ་ོཊ་ (Parking) བྱ་ས། ནང་སྱིད་ཀྱི་
ཚུར་ཕགོས་དརེ་ང་ཚའོྱི་ས་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ས་ཆ་འདྱི་འདང་གྱི་མྱི་འདུག སྔནོ་མ་འདྱིའྱི་འགོ་དརེ་
རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན། ཨྱིན་སྐད་དུ་ཞུས་ན། (Chief Medical Officer) ཁོང་གྱི་བཞུགས་
གནས་འདྱི་ཡོད་རེད། ས་ཆ་ཏོག་ཙམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། (Parking) འད་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ས་རེད་བསམས་ནས་རྒྱ་གར་ཁ་ོ
རང་ཚསོ་ག་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་བསྒྱུར་འག་ོམཁན་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། མངའ་སྡ་ེགཞུང་དང་ང་ཚ་ོམཐུན་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་
འད་བྱ་རྒྱུ་འདུག འདྱིའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ས་གནས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་དང་ (DC) ཚོ་
མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་རེས་སུ་ (DC) ས་གནས་ཀྱི་ (SP) དང་གནད་
ཡོད་ཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཇལ་ཁ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཟྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་འདྱིར་མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་གཙ་ོ
བ་ོབྱས་པའྱི་སྡ་ེཚན་འདྱི་ཚོར་ཁ་ོརང་ཚ་ོཉྱི་མ་ཉྱིན་གང་གྱི་མཛད་འཆར་ཞྱིག ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་བཟོས་ནས་ཁ་སང་
འཁེར་ཡོང་སོང་། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཁོང་ཚ་ོའདྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ང་ཚ་ོབཀའ་སྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཁོམ་སོང་ན། (SP) དང་། (DC) (Sub Devissional Officer) 

ཚང་མར་ཐེངས་ཤྱིག་མར་བཅར་དགོས་བསམ་བསྡད་ཡོད། ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་སྐྱབས་བཅོལ་བྱས་ནས་གནས་སྡོད་ཡོད་རདེ། 
ཁ་ོརང་ཚ་ོས་ཆའྱི་བདག་པ་ོརེད། ས་གནས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོས་ཚུར་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་ཀང་ཕར་ཞྱིག་
བཅར་ནས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གུས་བརྱི་དང་ཆེ་མཐོང་གྱི་ཐོག་ནས། མཐུན་མོང་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་གང་འད་
བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདུས་མ་ོཊ་འདྱི་ཚའོྱི་སྐརོ་ལའང་སྐད་ཆ་ཡོང་གྱི་རེད། གལ་སྱིད་
ཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མ་ོཊ་འཇོག་ས་དང་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་རསེ་མ་སྱིག་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་འདྱི་ཡོང་གྱི་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། 
སན་བཅོས་ལྟག་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཐོག་མར་ཡར་ཡོང་དུས། ད་གང་འད་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རེད་བསམས་ནས་སེམས་ཁལ་
འད་ཏོག་ཙམ་བྱུང། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢་་་༡༣ ནས་འགོ་བཙུགས། ད་ེ
དུས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཇ་ོའཕེལ་ལགས་རེད། ཇ་ོའཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཀང་ཐབས་ཤེས་ཞ་ེདག་གནང་འདུག ཐོག་མའྱི་
ལ་ོ ༣ རྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཕྲད་འདུག འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་མྱི་འཛུལ་མཁན་རག་དང་མ་རག་ད་ེ
འདའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། རེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཙམ་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་
ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
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སདོ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེརང་བཟོས་མ་བཟ་ོཡྱི་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་རེད། སྔནོ་མ་ཡོད་པ་
ད་ེག་རང་སུ་ན་ཡྱི་ཡོད་ནའང་། དརེ་རགོས་བྱདེ་ཀྱིན་བྱདེ་ཀྱིན་འག་ོབསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། སན་བཅསོ་ལྟ་སྐྱངོ་ལས་
གཞྱི་འདྱི་ས་ོསོས་ཀང་ཡར་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཕུལ། དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ན་ཚ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལས་མང་བ་ཞྱིག་རག་
གྱི་ཡོད་རེད། ནང་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་རེད། གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོད་
བསྡད་པ་དའེང་། ཁ་སང་ངས་གོས་ཚོགས་འདྱི་རང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དག་ེའདུན་པ་ཞྱིག་ཕེབས་ནས་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་
གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ང་ཚའོྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་ག་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཟེར་སོང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཚང་མ་སོད་དགོས་ཟེར་
ན། ཚན་པ་ར་ེརེར་སླེབ་དུས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་སོད་དགོས་འདུག འདྱི་སོད་དགོས་འདུག་རྐྱང་རྐྱང་གསུང་དུས། 
ཚང་མ་འག་ོསོང་དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ་པཱ། ཚང་མ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ལའང་ཕལ་ཆེར་སྒོར་འབུམ་ 
༣༠༠ དང་། སྒོར་འབུམ་ ༤༠༠། སྒོར་འབུམ་ ༥༠༠ ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་སད་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཡང་བུ་ལོན་གཡར་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ང་
ཚོར་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཡང་ལུང་པ་འགའ་ཤས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཁ་ོརང་ཁག་ཁག་རེད། རང་བཙན་
ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ན་ཁལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ཁལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས་འགོ་སོང་ག་བར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ན་ཚ་བྱུང་སོང་ན་བོང་གུ་གདོན་རྒྱུ་རདེ། ངའྱི་ང་ོཤེས་པ་ཁང་པ་གཉྱིས་ཡོད་
མཁན་ཞྱིག་ (Cancer) ན་ནས་མ་ཤྱི་སྔོན་ལ་ཁང་པ་གཉྱིས་ཀ་འཚོང་དགོས་ཐུག་པ་རེད། ཁེ་ན་ཌ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Universal) ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། (Universal Health Care) འདྱིའྱི་འོག་
ནས་ནད་པར་ཐབོ་ཐང་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་དང། གཞུང་གྱིས་མཐུན་རྐྱནེ་སར་རྒྱུ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱི་ཚ་ོལུང་
པ་ས་ོས་ོས་ོསོར་མ་འད་རེད་མ་གཏོགས། རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་མ་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ སོད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མ་བྱུང་ནའང་ ༥༠ སོད་
རགོས་ཞསེ་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱརོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་འདྱི་ཚརོ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། མ་སོད་
པ་ད་ེའད་མ་རདེ། འདྱིའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་འདྱི་ཁ་ོརང་ཚསོ་ཀང་མཉམ་ཞུགས་བྱས། འདྱིའྱི་ཁ་ེཕན་ཡང་རག་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་
ལྟ་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་འདྱི་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་
ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཨང་ཀྱི་འདྱི་རག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རེས་མར་སན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ལ་དངུལ་གཅྱིག་རྐྱང་སོད་མྱི་དགོས་པ་
དང། གལ་སྱིད་སདོ་དགོས་བྱུང་ནའང་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས། སོད་མྱི་དགསོ་པའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་འདྱི་བོད་
པ་ཚོར་རག་ཐུབ་ས་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བྱས། གལ་སྱིད་ད་ེའདའྱི་མཐུན་རྐྱེན་རག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ལྟའྱི་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་འག་ོསོང་ཡང་
ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་ཞྱིག་རག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་འདྱི་སྒོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡོད། ཕག་ཚོད་ ༣:༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་
བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕབེས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་ཐོག་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ འཕྲསོ་བཀའ་ལན་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་དང་། འབེལ་ཆགས། འབེལ་
ཡོད་ད་ེདག་ཇྱི་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། འདྱི་ཐ་ོརྒྱག་མཁན་ཚང་མ་ལ་མ་རདེ། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཐ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་བཙན་ཟུར་རེད་འདུག འདྱི་འབེལ་ཆགས་རེད་
འདུག འདྱི་འབེལ་ཡོད་རདེ་འདུག་བཅས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་རེས་ད་ེདག་གྱི་ཐ་ོའཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་ནས། ད་ེནས་
འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེདག་ལ་ལྟ་རྟགོ་གནང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་གྱིན་གོང་གྱི་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་ནས་དབྱར་དུས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ག་ོརྟོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ས་རཱ་མཐ་ོསློབ་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཁ་འཐརོ་དུ་གནས་
པའྱི་བོད་རྱིགས་སློབ་ཕྲུག གང་ལྟར་བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭར་གྱིམས་མོང་མེད་པ། རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭ་དང་ད་ེའདར་འགོ་མཁན་ཚོར་ 
བོད་ཀྱི་ར་ཆེན་རྱིག་གཞུང་གཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོདང་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་རེད། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཅས་གོ་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དབྱར་དུས་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ག་ོརྟོགས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོདེ། གོང་དུ་ཞུས་
པ་བཞྱིན་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྱིག་གཞུང་སྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་ང་ོབོ། འཐབ་རོད། སྱི་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་
སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་སྱི་ལ་འབེལ་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རེད་འདུག 
ལས་གཞྱིའྱི་འག་ོགོན་དེར་སྒོར་ ༡,༨༢༣,༥༧༠ དང་། ལས་གཞྱིའྱི་དུས་ཡུན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༤ བར་དུ་ཉྱིན་གངས་ ༢༡ རྱིང་འཚོགས་རྒྱུ་རེད་འདུག སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཚད་དེར། སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༥ ནས་ 
༣༠ བར་དུ་རེད་འདུག འདེམས་སྒྲུག་ཐ་ོའགོད་དེའང་སྙན་ཞུ་འབྱརོ་རྱིམ་བཞྱིན་འཇགོ་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཐེངས་
འདྱིའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་བདོ་ཕྲུག་འཛནི་རྱིམ་ ༦ པ་ནས་ ༡༢ བར་དུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་འདུག  
 མཛ་ེནད་དརེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མྱི་གངས་ ༤ རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདག་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༡ ནང་ལྟ་རྟགོ་
གཙང་མ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཚ་ོཔདྨའྱི་རྱི་ཁོད་དུ་གནས་པའྱི་བཙུན་མ་ད་ེདག་ལ་སན་སྐོར་བྱ་རྒྱུ་དང་འབེལ་ནས་སན་རྱིས་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་
དྱིས་འདུག སན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ལན་དུ་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། "མཚ་ོཔདྨའྱི་རྱི་ཁོད་ཀྱི་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སན་
སྐོར་ཐད། མཚ་ོཔདྨ་རུ་སན་སྐོར་ཆད་མེད་འགོ་དང་འགོ་མུས་སུ་མཆྱིས། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་
གཉན་རྱིམས་ནད་རླབས་གསུམ་པའྱི་རྐྱེན་པས་ཐེངས་ ༡ འག་ོཐུབ་མ་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོསྡོད་ཀྱི་
ཡོད།" ཅེས་ལན་གནང་འདུག ལན་ག་ར་ེགནང་བ་ད་ེངས་ཞུས་ཡདོ། ཡང་རསེ་ལ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་དརེ་སྐད་
ཆ་འདྱི་ཆགོ་པ་ཞུ། ད་ེབཞྱིན་ཌ་ོབྱི་ (Dhobi) གཞྱིས་ཆགས་སུ་མུ་མཐུད་བཅར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལན་གནང་འདུག  
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 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གདན་ས་ལ་བཀོད་ཁབ་ད་ེའད་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དཔང་རྟགས་ཀྱི་
ཚུལ་དུ་ཡྱིན་ཞེས་བསྟན་གནང་སོང་། ད་ེགཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རེད་ཅེ་ན། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་
རེད་འདུག (PRM) རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་དངུལ་སད་རྒྱུ་འདྱི་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ལ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དང་བླངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དང་བླངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། དངུལ་འདྱི་ང་ཚསོ་མར་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པར་བརྟནེ་ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀདོ་
ཁབ་བཏང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏགོས། གཞན་པ་རེད་མ་འདུག ཡང་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ནས་ཡུལ་མྱི་ཚོར་འག་ོ
སོང་བཏང་ནས་སྱིལ་འཛིན་ (Bill) མཐ་ོཔོ་དེ་འད་སླེབས་འདུག དེ་ཚོའྱི་གས་ལ་ (PRM) གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུས། 
སད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔ་ེམཛོད་རྱིག་གཞུང་སྐོར་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ལྷག་མེད་བསམས་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་ལ་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དོན་བྱདེ་
ཕོགས་ཐད་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལོ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རྐྱན་པས་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་དངོས་གནས་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལས་
ལྷག་པ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་པའྱི་བླ་ཆནེ་ཁག་དང་། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཚང་
མས་དང་ལེན་དཔ་ེཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཆ་ཚང་ཁ་གཅྱིག་གགས་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པའྱི་སྐབས་དརེ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལག་རྟགས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལག་
འཁེར་འད་པ་ོཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་
ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ནས་སེམས་ཤུགས་འཕར་ནས་བྱདེ་ཡངོ་དུས། ད་ལྟ་འདྱིས་
བརྡབ་གསྱིག་འགོ་རྒྱུ་དང་། ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ། སེམས་ཕམ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་རེད་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་གཅྱིག་པུར་གནང་རྒྱུ་རདེ་དམ། 
ཡང་ན། བླ་ཆནེ་ཁག་དང་དགནོ་ཁག ཡང་ན། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་སུ་འད་ཞྱིག་ལ་གནང་རྒྱུ་རདེ། ཡང་ན། ཏགོ་དབྱྱིབས་
ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་དང་ལེན་དང་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཚང་མར་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། གང་འད་རེད། འདྱི་ངས་ ཤེས་
འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་སངོ་ཙང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་ནས་གནད་འགག་གཉྱིས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། དང་པ་ོདེ། ས་ོརས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་འདྱི་ཛ་དག་འད་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
རདེ་འདུག ང་རང་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སློབ་གྲྭ་རྱིམ་པ་བརྒྱུད་ནས་སླེབ་པ། ཁ་
སང་ས་གནས་ལ་སྐྱོར་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུའང་། བོད་པ་གཞོན་སྐྱེས་གངས་ ༥ ཙམ་ཞྱིག་ཁང་པ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་
བསྡད་ནས། གནམ་ཉྱིན་མཚན་ལྡོག་ནས་འཚ་ོབ་སྐྱལེ་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཤེས་རྟོགས་བྱུང། ད་ེདུས་སེམས་ལ་ན་
ཟུག་བཏང་བ་མ་གཏོགས། བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོརས་ངན་གམོས་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐགོ ད་ལྟ་
གང་ངན་གོམས་སུ་གྱུར་བ་ད་ེཚ་ོཕར་འགོག་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལས་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞྱིག་དང་། 
གཞྱི་རྱིམ་ནས་དེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་ནས། མ་འོངས་པར་འཚར་ལོངས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའདའྱི་ཁ་ཕོགས་སུ་མ་
འགྱུར་བའྱི་སླད། གཞྱི་རྱིམ་ནས་ད་ེའདའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་བྱུང་།  
 འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སམེས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་རདེ། ན་ནྱིང་གྱི་སྙན་ཐརོ་བོད་མྱི་གངས་ ༡༨༢ ལ་སེམས་
ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འཁདོ་འདུག ཁ་སང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གངས་ཐ་ོརྱིས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུའང་། ད་ལྟ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་བོད་མྱི་གངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་ཐ་ོའགོད་བྱུང་། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་
ནང་དུ་ནམ་རྒྱུན་གསུང་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། བོད་པ་ཡྱིན་ན་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རདེ་ཟརེ་སལོ་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་། འདྱི་རེད་མྱི་འདུག ང་རང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་
སྟངས་ཤྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཨ་ལས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཟེར་ན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟནེ་དང་ངན་གོམས་སུ་འགྱུར་རྒྱུ་གཉྱིས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འག་ོསོང་འཁདོ་པ་དེར་
སྒོར་འབུམ་ ༢ ཤྱིག་དང་། སྒོར་འབུམ་ ༤༩ ལྷག་ཅྱིག་བསམས་ཕབེས་འདུག རྱིས་འག་ོགཉྱིས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་ད་
ལྟ་བར་དུ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བསྡད་པར། སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཟབ་སངོ་འབུལ་རྒྱུ་རདེ་འདུག 
སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལ་མར་གཏྱིང་རྱིང་པ་ོཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ནང་ཆོས་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་ཞྱིག་འཚར་ལོངས་ཡོང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ། ཨ་མའྱི་ཁོག་པ་ནས་མ་སྐྱེས་སྔོན་ནས་འག་ོའཛུགས་
རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག དངེ་སང་འཕྲོད་བསྟནེ་ཚན་པས་འདྱི་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཨ་མའྱི་ཁགོ་པ་ནས་མ་སྐྱསེ་སྔནོ་
ནས་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟེན་འག་ོའཛུགས་ས་དེ། མ་རདེ། ད་ེནས་ཕ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ཅྱིག་ལ་ཕྲུ་
གུ་ཆགས་པའྱི་དུས་ཡུན་འདྱིར། ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ངོས་ནས་ཨ་མར་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་
འགྱུར་བསྐྲུན་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱི་རྱིམ་ནས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟནེ་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདུག སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཟྱིན་པ་ད་ེཚོར་ཁང་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། སན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཁེར་ནའང་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོརདེ་ལ། གང་ཟག་སྒེར་ལའང་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེད་
འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། 
གཞྱི་རྱིམ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། ང་
ཚའོྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཕ་སོད་དང་ཟུར་ཟའྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ངན་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེའད་
སོང་ཙང་གཞྱི་རྱིམ་ནས་མྱི་ད་ེཆེན་པ་ོཆགས་དུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་འཚར་ལོངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་སེམས་
ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འཚར་ལོངས་བྱེད་དུས་ས་ོརས་
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ངན་གོམས་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་མ་འཇགས་བར་གཞྱི་རྱིམ་རང་ནས། ཕྲུ་གུ་ད་ེཨ་མའྱི་ཁོག་པ་ནས་མ་སྐྱེས་པའྱི་སྔོན་ནས་འག་ོ
འཛུགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་མྱིང་ད་ེསུབ་རོགས་གནང་། ངའྱི་འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རང་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེའཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད་ཁོན་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། འབེལ་བ་
ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གསུངས་
པ་ལྟར། ཕག་ཚདོ་ ༥:༠༠ པར་མ་ཚར་ནས་ཕག་ཚོད་ ༦:༠༠ བར་དུ་འགང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ ༧:༠༠ པར་འགང་ཡོད་
པ་རེད། ད་དུང་ཡང་ཚར་རྒྱུ་རེད་མྱི་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཚང་མ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་རྱིས་འགོ་
རང་གྱི་སྒང་ལ་བཤད་ན་སྐར་མ་ ༡ ནང་དུ་དྱི་བ་འདྱི་མ་ཚར་བ་ཡོད་མ་རེད། བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དརེ་ངསོ་ལེན་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་། དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་དུས་ཚདོ་ཐགོ་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས། དྱི་བ་རང་གཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཞ་ེདག་
འགོར་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག སྐར་མ་ ༥ ནང་ལ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གསུང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
རྒྱབ་ལངོས་མང་པ་ོགསུང་དུས། དུས་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་འགག་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་ཐུང་ཐུང་གཉྱིས་ཡདོ།  
 དྱི་བ་དང་པ་ོདེ། ཉ་ེཆར་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྒང་ནས་ཡྱིན། སྱིམ་ལ་ཀུ་སུམ་ཊྱིར་ (Kasumpti) 

འཕྲདོ་བསྟནེ་སན་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སན་ཁང་ཆུང་ཆུང་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་མང་ཚགོས་
ཀྱིས་ཀང་དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྙན་ཞུ་མང་པ་ོབཏང་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲོད་ལས་པ་ཞྱིག་གཏང་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོལྷག་འདུག ད་ེཚ་ོའཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
མཐོང་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅ་ེན། དེའྱི་ཉ་ེའཁོར་ན་དགོན་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀང་གང་
ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ཉ་ེའཁརོ་ལ་རྒན་རབས་པ་དཔ་ེམང་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ལ་འཕྲོད་ལས་པ་ཞྱིག་མེད་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་གང་མགོགས་འཕྲོད་ལས་པ་ཞྱིག་གཏོང་
རགོས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ ཁ་སང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་སྐབས་སུའང་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་
ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་ཡྱིན། དྱི་བ་འདྱིའྱི་ལན་ད་ེམཉམ་འབེལ་དང་སར་ནས་མ་གཏོགས་དྱི་བ་དེར་ངོས་ལེན་གནང་མ་སོང་། 
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ངས་ཁ་སང་དྱི་བ་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོར་གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་མང་ཤོས་ད་ེསན་རྱིས་ཁང་གྱིས་འབུལ་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༧ ལོར་སྒོར་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་མྱི་འདུག དཔེར་ན། སྒོར་ ༡༠,༡༨༠,༠༠༠། འདྱི་
ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ད་ེརྱིགས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་ངས་
དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། དྱི་བ་འདྱིར་ལན་གནང་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་དྱི་བ་དེར་ལན་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཞྱིག་
གནང་རགོས་གནངོས་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ གྱི་གནས་བབ་དང་འཕྲསོ་ད་ེད་བར་དུ་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་གནས་བབ་ད་ེགང་
འད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཁ་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ ༡་༤ ༼ཁ༽ ཨང་ ༣ པ་དེར་ "ནད་པའྱི་ཚོགས་འདུ།" ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེར་སྒོར་ 
༥༦༨,༥༠༠ ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག ཚགོས་འདུ་འདྱི་ག་དུས་འཚགོས་རྒྱུ་རདེ། ཚགོས་བཞུགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཆ་ད་ེགང་
འད་ཡྱིན་ན། ཚགོས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ལས་རྱིམ་ད་ེདག་གང་འད་ཡངོ་གྱི་ཡོད་ན་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ང་དང་ཕག་སེལ་གཉྱིས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྱིར་
བཏང་རྒས་གས་ོཁང་བསྐྱར་སྐྲུན་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། རྒས་འཁགོས་རྣམ་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་
གཙང་ས། ལྷག་པར་དུ་ཟས་བཅུད་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ལ། ཐབ་ཚང་ནང་ལ་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སདོ་ཆས་ད་ེཚ་ོགཙང་མ། དནོ་དངསོ་སུ་གཙང་ས་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་དགའ་ཚརོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ལ། སྐབས་
ད་ེདུས་ང་དང་ཕག་སེལ་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་ཡོད་ལ། བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གཅྱིག་
པུ་མ་ཡྱིན་པར། ང་རང་ཚོའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ལྷག་པར་དུ་ཐབ་ཚང་ནང་ལ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་རྣམ་པའྱི་ངོས་ནས་རྒས་འཁོགས་རྣམ་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཆེད་དུ་ཟས་བཅུད་ད་ེཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་ད་ོསང་
གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཙང་སར་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དང་སགས་
ནས། ང་ཚ་ོཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། སྱིར་བཏང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་བཞུགས་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་
འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། རྒས་འཁགོས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྒས་གས་ོཁང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་མྱིན་གསུངས་ནས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཁརེ་རྐྱང་
བཞུགས་པ་ར་ེཟུང་འདུག འདྱི་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་མང་པའོ་ིནང་དུ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབྱདེ་དུས་མ་འངོས་པར་ས་གནས་གཞྱིས་
འགོས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་དང་བླངས་ཀྱི་རུ་ཁག་ད་ེའད་བཙུགས་ནས། ཉུང་མཐར་བདུན་
ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཐངེས་ ༡ རྱིང་རྒས་འཁགོས་གཅྱིག་པུ་ལྷག་བསྡད་པ། རྒས་གས་ོཁང་ནང་ལ་མ་ཕེབས་མཁན་ད་ེཚོའྱི་
ཉལ་ས་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ། གོས་ལོག་ད་ེཚ་ོགཙང་མ་འད་བཟོ་རྒྱུ། ནང་གཙང་ས་འད་བྱ་རྒྱུ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྐྲ་དང་སེན་མ་ོ
ད་ེཚ་ོཕར་གཏུབ་རོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་



99 

བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་ལ་མ་འངོས་པར་ང་རང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཁག་ནང་དུ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རུ་ཁག་ཅྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒས་འཁགོས་གཅྱིག་པུ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཚརོ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ། འདྱི་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་དང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་། འབོད་
བསྐུལ། དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་ནས་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་རྒྱ་སྒའོ་ིའཁྱིས་སུ་གད་སྙྱིགས་ཐགོ་
ལ་ག་ོབསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ད།ེ ངའྱི་བསམ་ཚུལ་དའེང། དམྱིགས་བསལ་ལྡབ་སྐྱརོ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༡ ལ་ཡྱིན་ན། གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་དགུང་ལ་འདྱི་ནས་ཕར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུའྱི་ཆབ་གཅྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། (Diaper) ཡར་བསྔོགས་ནས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཙགོ་པ་
ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེའད་ལམ་ཁར་འཁེལ་བསྡད་པ་ཁ་ཐུག་བརྒྱབ་སོང་། མཚམས་རེར་གད་སྙྱིགས་གཡུག་ས་མེད་ནས། ད་ལྟ་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་ནས་གསུངས་ཚར་བ་སོང་ཙང་། ངས་
ཞུ་རྒྱུར། གད་སྙྱིགས་གཡུག་ས་ད་ེསྤ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་རྒྱ་
སྒོའ་ིའཁྱིས་ནས་སུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་། ཞགོས་པ་ཕག་ཚདོ་ ༨:༣༠ ཐགོ་ལ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དརེ་སྒུག་
སྡདོ་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཆེད་བསྐྱར་ཟློས་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། 
ངའྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ང་རང་སྡོད་ས་སེལ་ཀོབ་ལ་མཚོན་ན། (CVP) སློབ་གྲྭར་བུད་མེད་ཀྱི་ཟླ་མཚན་ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Pad Burner) ད་ེའད་ཞྱིག་བཙུགས་འདུག འདྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནད་སྐྱོན་
ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དརེ་འག་ོསོང་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཙང་མ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་
ལ། བུ་མ་ོམང་པ་ོཡོད་དུས། བུད་མདེ་ལ་ཟླ་མཚན་དའེང་དུས་ཚོད་མ་འད་བར་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་མཚམས་ར་ེ
ནང་ནས་མཁརེ་མདེ་པ་ཁ་ཐུག་རྒྱག་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སན་ཁང་འགའ་ཤས་ལ་རྱིན་མདེ་ཐགོ་ནས་གནང་སལོ་ཡདོ་ས་
རེད། རྱིན་མེད་ཐོག་ནས་བཞག་པའང་འགའ་ཤས་འདུག ད་ེཚ་ོདཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་ད་ེལྟར་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འཆར་གཞྱི་མེད་པ་འད་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་དང་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་བྱུང་།  
 ཆུ་བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ར་བའྱི་ད་ལྟ་ང་རང་གྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཆུ་བསྱི་
ཚགས་བྱ་རྒྱུར་ད་ལྟ་ (Mumbai) ཀྱི་རྒྱ་གར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དམྱིགས་
བསལ་བུའྱི་གསང་སོད་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆུ་བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའྱི་གསང་སོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ང་
ཐངེས་ ༢ འག་ོདུས་ཆུ་གོད་བཞག་པ་མཐངོ་བྱུང་། ཆུ་ཐངེས་ ༢ བཀག་པ་ཡྱིན། ད་ེདང་ད་ེའད་པ་ོཆུ་བསྱི་ཚགས་བྱདེ་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེཚང་མས་འགན་དང་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་སྙམ།  
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 མཐའ་མ་དེར་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐབས་སུ་
ཞུས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སན་ཞབས་པའྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་
གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་མངའ་སྡ་ེགཞན་ནང་དུ་ཡྱིན་
ནའང་། སན་ཞབས་པའྱི་ས་མྱིག་ད་ེམང་དུ་སྤར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། གལ་སྱིད་ས་གནས་གཞན་པར་
མེད་པ་ད་ེའད་ལའང་ད་ེའད་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། གཅྱིག་རང་གཅྱིག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་ཚརོ་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ 
རྱིང་ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པ་རེད། དེར་དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་
ས་གནས་སུ་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བད་ེལེགས་སན་ཁང་དང་ད་ེཚ་ོཨ་ཅང་
ཅང་། ད་ེདག་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ད་ེནས་གདན་ས་ཁག་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག ཚོགས་པ་སྒེར་མང་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ད་ེདག་
ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་གསོལ་མཚོན་བྱེད་ལག་འཁེར་འབུལ་རྒྱུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
བསྔགས་བརོད་ཡདོ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུར། ཨྱིན་ལེན་ནས་ཕེབས་པའྱི་བླ་མ་བླ་ོབཟང་ལགས་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན། དངསོ་གནས་དང་གནས་ན་ཚ་ཛ་དག་ཆ་ེབའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་ཁངོ་དངསོ་སུ་མང་ཚགོས་ནང་ལ་ཕེབས་ནས། ཛ་དག་ག་
པར་ཡོད་ནའང་། མྱི་ག་པར་གོངས་ནའང་དེར་སོང་ནས། ལག་པ་བཅངས་ནས། ན་ཚའྱི་སྒང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་དང་། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་འཚ་ོབའྱི་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ། འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་པ་ོ
སྐྱལེ་རོགས་བྱས་ནས། ད་ེནས་ཆསོ་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་གནང་བར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་གས་དང་པ་ོམཐོང་དུས་འདྱི་ལྟར་ཚོར་བྱུང་། བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ལའང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དརེ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་
རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ 
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ཡྱིན། ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་བད་ེལེགས་སན་ཁང་དང་། གོང་དུ་
མཚན་འབོད་ཞུས་པའྱི་བླ་མ་བླ་ོབཟང་རེད། ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོ་རེད། ད་ེའད་ལ་སོགས་པའྱི་སྒེར་དང་
སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་རམ་ས་ལར་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡག་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ང་རང་གྱིས་རྒྱུས་ཡོད་ཐོག་ནས་གངས་སྐྱྱིད་ལ་ (Taxi) དང་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེར། སྔོན་མ་ང་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་བྱེད་དུས་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་ཞྱིབ་བཙལ་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་
དེར་ངོས་ལེན་གནང་མ་སོང་། གལ་ཏེ་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ (Taxi) བཞག་པ་དེ། སྱི་ལམ་
གྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ནས་བེད་སོད་གཏོང་དུས། ང་ཚསོ་ཟེར་རྒྱུ་དང་རོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིངས་ནས་གོང་གསེབ་ཀྱི་ (Pradhan) མཉམ་དུ་
སྐད་ཆ་བཤད་ནས། ཁ་ོརང་ཚོས་ཐོག་ཁ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཤོད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེར་ས་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེནས་ཡར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་སད་ན། འདྱིའྱི་འག་ོསོང་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་དཀའ་
ངལ་ད་ེསེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་གོང་གསེབ་ཀྱི་ (Pradhan) ད་ེཚསོ་ཁས་ལེན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བྱས་སོང་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་། འག་ོསོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ངོས་ལེན་མ་གནང་ནས་
ལུས་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་སྙམ། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རདེ། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ (Taxi) འཇོག་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེསྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་སམ་གཞུང་གྱི་ས་ཆ་
ཡྱིན་བསྡད་པ། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཤག་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ (Taxi Stand) ཞྱིག་
བཟསོ་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་བཟསོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ ཤ་ེན། ང་རང་
ཚའོྱི་རྒྱབ་ལ་ཆགས་བསྡད་པའྱི་གོང་གསེབ་ད་ེཚ་ོ (Shyam Lath) ཡྱི་བདག་དབང་འོག་ལ་ཡོད་ཙང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཆོག་མཆན་གནང་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཉུང་བ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཏན་ཏན་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་
འད་ཞྱིག་གནང་ནས་ (Taxi Stand) ཡ་གྱིར་བཟོས་ནས། འགོ་ནས་ར་ེར་ེམར་སྐད་གཏངོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བཟསོ་
པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ད་ལྟ་མ་ེགྷན་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ཀྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དགོང་མ་ོཕགས་མ་འཕག་རྒྱུ་ད་ེའད་
བཟོས་ན་ཟེར་སོང་། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ལག་ལེན་འཁེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱུས་ཡོད་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྣུམ་འཁོར་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཉྱིས་ད་ལྟ་
བེད་སོད་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་དང་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། སྔོན་མ་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འདྱིང་དུས་མ་ེགྷན་
གྱི་གད་སྙྱིགས་མེ་གྷན་རང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
དརེ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ནས་ལག་ལེན་དངོས་སུ་འཁེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ཆ་ཟ་ཁང་ས་ོསོའ་ིགད་སྙྱིགས་དཀའ་ངལ་འདྱི་
ཇྱི་ལྟར་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅ་ེན། ང་ཚརོ་མ་ོཊ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ད་ེདགངོ་མོར་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་བཟསོ་ནས། ས་གནས་གོང་སྡ་ེལས་
ཁུངས་དང་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས། ང་ཚོའྱི་མ་ོཊ་གཉྱིས་དགོང་མོའ་ིགད་སྙྱིགས་བསྡུ་རྒྱུ། འདྱི་ཕར་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་གད་འཕག་རྒྱུ་དང་དངསོ་སུ་ལག་ལེན་འཁལེ་བ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་འག་ོསོང་གཏོང་བསྡད་པ་དརེ་ཏན་
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ཏན་ཕན་ཐགོས་དང་ནུས་པ་འཐོན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་འདྱི་ལྟར་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་རེད། ལག་ལེན་བསྟར་བ་ལྟར་གྲུབ་འབས་ཐོན་པའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས། ངས་མཐོང་བ་དང་། ང་རང་གྱིས་མོང་བ། ང་ཚོས་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གནང་ན་དཀའ་ངལ་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་མ་བྱུང་ནའང་། བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་
བདུན་ཅུ་ཏན་ཏན་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དང་གདངེ་སྤབོས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་དང་། 
གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད། གོང་དུ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རྐྱེན་པས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། མྱི་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ན་དབེ་ལང་ཁུ་ཡར་སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདས་གོངས་
སུ་གྱུར་བ་ནང་བཞྱིན་དེབ་ལོང་ཁུ་ཕྱིར་སློག་བྱུང་ཡོད་དམ། འདྱི་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་དང་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དུས་ལན་བརྒྱབ་དང་མ་རྒྱག་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་གྱི་སྐུ་དབང་རདེ།  
 ད་ེནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ལ་ཡྱིན་ས་ཡོད། མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་ནས་བུ་ཞྱིག་ལས་ཀ་ནས་
ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཞ་ེ
དག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་གནས་ཚུལ་འདྱི་མཐངོ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་ད་ེདུས་སུས་ནརོ་བ་རདེ་དམ། སུས་
འགྱིག་པ་རེད། འདྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ། འདྱི་
བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་དམ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དང་ལམ་སང་འདྱིའྱི་སྒང་
ལ་རྱིག་པ་ཞ་ེདག་གྱིམས་གནང་སོང་། དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་
ཙམ་མ་ཟད། འདྱིའྱི་འགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ན་ཡམས་ཁབ་གདལ་སྐབས་སུ་དཀྱིལ་དུ་ཐནོ་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཟརེ་
དུས་ལས་སླ་པ་ོཞྱིག་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡོད་
ནའང་། མྱིང་ར་ེར་ེངས་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ཚང་མར་ངས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྐབས་ད་ེདུས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཞལ་འདེབས་མང་པ་ོཞྱིག་བསྡུས་ནས། དགོན་སྡེ་ཁག་མང་
པོས་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་སོང་། ར་བའྱི་སྔོན་མ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་སྟེ། ངས་ཀང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་
མྱིང་མང་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་།  
 མཐའ་མ་དེར་སེ་ལེན་ཁང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཉྱིས་འདུག ཁོ་རང་གཉྱིས་དང་གཞན་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོརྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞ་ེདག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཏོག་དབྱྱིབས་མཉན་རྱིམས་སྐབས་སུ་ང་རང་ཡང་ན་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའམ་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་
སྡུག་ཅག་ ཤྱིག་ན་སོང་། སྐབས་དེ་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་སན་རྱིས་ཁང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
གནང་སོང་། དེའང་ང་གཅྱིག་པུ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག བོད་མྱི་ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེ
རྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་རང་ད་རམ་ས་ལར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས་
བླ་མ་བླ་ོབཟང་ལགས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མཐངོ་བྱུང་། དརེ་དངསོ་གནས་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
  ན་ཚ་འདྱི་ན་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཞལ་འདེབས་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་པཱ། འདྱི་བད་ེཔ་ོཞ་ེ
དག་ཅྱིག་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག [Unified Payments Interface (UPI)] དེ་
འདའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་
བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དརེ། ས་ོསོའ་ི (Bank) ནང་ལ་འབལེ་བ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལམ་
ཁ་ད་ེཏོག་ཙམ་ལས་སླ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞལ་འདེབས་སོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག སད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཏོག་ཙམ་
ལས་སླ་རུ་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འག་ོའཛུགས་གནང་དུས་ས་ཆའྱི་མྱིང་ད་ེའབོད་གནང་སོང་། 
ཕལ་ཆརེ་སྱིམ་ལ་ཟརེ་བའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བྱུང་། འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོབའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིམ་ལར་སན་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ད་ེསྒོ་བརྒྱབ་འདུག འཕྲོད་ལས་པ་གཏོང་རོགས། གང་ལྟར་འཕྲོད་ལས་པ་མེད་ས་ཚང་མར་གཏོང་རོགས་ཞེས་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ལའང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་ཉ་ེཆར་འཕྲོད་ལས་པ་གཉྱིས་བཏང་ཟྱིན་པ་
རེད། སྱིམ་ལའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚོས་འཕྲོད་ལས་པ་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དྱིས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་
ལན་བརྒྱབ་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་དེ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར་རེད། སན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ནས་
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ཕུལ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། དརེ་ང་ཚོས་མཇུག་འདདེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་དུ་གང་
ཡོད་པ་ཚང་མར་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་
བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ད་ེའཇགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཉུང་དུ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གམ། མེད་པ་
བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་བསམ་བླ་ོགཏོང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་
བསམ་བླ་ོགཏོང་རྒྱུར་བང་བསྱིགས་ནས་བཞག་ཡོད། ཕུལ་མེད་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་འབུལ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ཕུལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བརྡ་འདདེ་གཏངོ་དགསོ་པ་ད་ེགཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འདུག 
ཚགོས་འདུ་ད་ེག་དུས་ཚོགས་ཀྱི་རེད། ག་པར་ཚོགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟ་ས་ཆ་ད་ེགཏན་ཁེལ་མེད་
ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཆོགས་བཅར་བ་ད་ེདག ལྷ་ོཕགོས་ཁག་ནས་ཡྱིན་ན། གཉན་ནད་རེག་དུག་ན་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༢ མཉམ་
ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱང་དང་བྱང་ཤར་ཁུལ་ནས་ནད་པ་གངས་ ༥ དང་སན་ཞབས་པ་གངས ༢། 
དབུས་ནས་ནད་པ་གངས ༥ དང་སན་ཞབས་པ་གངས ༡། གང་ལྟར་ནད་པ་དང་སན་ཞབས་པ་མཉམ་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་
རྒྱུ་རེད། གཙ་ོབ་ོདམྱིགས་ཡུལ་དེ། ནད་པ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ིཉམས་མོང་དང་ད་ེའད་བར་ེལེན་བྱ་རྒྱུ་
རེད། སན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཟུགས་པོར་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ། ནད་པ་ས་ོསོར་ཕན་པ་བྱུང་ཡོད་ན། ཕན་ཚུན་བསམ་བླ་ོ
བརེ་རེས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་རེད་འདུག ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་དང་ས་ཆ་གསལ་ཁ་ཡོད་མ་རེད། ག་དུས་
སྟབས་ཁེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདུས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་སྒོར་ ༥༦༨,༥༠༠ བཞག་
ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཀ་ོལྱི་གྷལ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཟས་བཅུད་ཡག་པ་ོཡོད་པ་གསུངས་སོང་། རྒས་གསོ་ཁང་མང་ཆ་ེཞྱིག་ལ་མཐུན་
རྐྱེན་གང་དག་ཅྱིག་སར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུའྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ལ་
ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོསོའ་ིས་ཁུལ་ནང་ལ་རྒས་གས་ོཁང་བདག་པ་ོཡག་པ་ོབརྒྱབ་མེད་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་གནད་དནོ་ཡོད་
ན་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ཚ་ོསྐྱོར་བསྐྱོད་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་ཀང་བལྟས་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་ཏེ། ག་ར་ེ
བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ཆ་མ་གྱིར་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཡག་པ་ོཡོད་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
གཞན་གནས་སྟངས་སྐྱ་ོཔ་ོད་ེའད་ཡོད་ན་ང་ཚསོ་ལྟ་དགསོ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རདེ།  
 ད་ེནས་ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་ཁརེ་རྐྱང་བཞུགས་མཁན་མང་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་སྐོར་ཁ་སང་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒས་འཁོགས་ཁག་ཅྱིག་རླུང་ཚ་པ་ོསོང་ཙང་། ང་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཕྱིན་ན་འཁྲུག་པ་ཤོར་ས་
རདེ་བསམས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ (TV) བལྟ་རྒྱུ་མེད་ན་རྒས་གས་ོཁང་ལ་བསྡད་ཀྱི་མྱིན་ཟརེ་མཁན། ད་ེའད་ས་ཚོགས་ཤྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ད་ེདག་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སྡོད་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བསྡད་ཡོད་དུས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བལྟ་སྐྱོང་བྱ་
རྒྱུ་དང་། ཕར་ཚུར་རགོས་འད་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་གསུངས་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོནང་དུ་རྒས་གས་ོཁང་ཡོད་ས་མང་ཆེ་བར་སློབ་གྲྭ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སློབ་
གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོདང་རྒས་གས་ོཁང་དབར་འབལེ་བ་བཟོས་ནས། སློབ་གྲྭ་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོནས་ཀང་ས་ོསོའ་ིཕ་མར་བྱམས་སྐྱངོ་བྱས་པ་
ནང་བཞྱིན་རྒས་གས་ོཁང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒས་འཁགོས་ཚའོྱི་སེན་མ་ོགཏུབ་རྒྱུ་དང་། གཟུགས་པ་ོའཁྲུད་རོགས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། གོས་ལགོ་འཁྲུད་རགོས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྐབས་དང་དུས་ས་ོསོར་ད་ེའད་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ནས་
སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཕྱི་རེད། ཉེ་ཆར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སློབ་གྲྭའྱི་གཞོན་སྐྱེས་དང་རྒན་རྒོན་དབར་འབེལ་བ་ཞྱིག་



105 

ཆགས་ཡོང་དུས། རྒན་རྒནོ་ཚོས་སྔོན་མ་བོད་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིལ་ོརྒྱུས་དང་། ཉམས་མོང་ད་ེཚ་ོགཞོན་སྐྱེས་ཚོར་བཤད་ཡོང་
དུས། དསེ་སླབོ་ཕྲུག་ཚོར་སེམས་འགུལ་ཐབེས་རྒྱུར་ཁད་པར་ཅྱིག་ཏན་ཏན་བཟ་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སློབ་ཕྲུག་དང་། དང་
བླངས་ཟུར་དུ་ཐོན་མཁན་ཡོད་ན་ཡག་ཤོས་རེད། གལ་ཏ་ེདང་བླངས་ཟུར་དུ་ཐོན་མཁན་མེད་ན། སློབ་ཕྲུག་དང་རྒས་གསོ་
ཁང་དབར་འབེལ་བ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་འདྱིར་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཚོར་ཟླ་མཚན་སླེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་གཙང་ས་
འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་ (Pad Burner) ད་ེའད་འདུག 
འགའ་ཤས་ལ་ཆུ་བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའད་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེཚརོ་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ མ་གཏགོས་འག་ོཡྱི་མེད་ན། སློབ་གྲྭ་ས་ོ
སོའ་ིནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་བུད་མེད་ཚོར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ངསེ་ཅན་རདེ། འདྱིས་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་བཤད་མྱི་
དགོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སློབ་གྲྭར་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བལྟས་ནས། རྱིན་གོང་ཆེན་པ་ོ
མེད་ན་མཐུན་རྐྱནེ་ད་ེདག་སར་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མདགོ་མ་རེད། འདྱི་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་གང་
ཡང་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། འདྱིས་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངེས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ  
ཆུ་བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་
སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 སན་ཞབས་པའྱི་ས་མྱིག་མང་དུ་གཏོང་དགོས་གསུངས་པ་རེད། སན་ཞབས་པའྱི་ས་མྱིག་མང་དུ་གཏོང་དགོས་
འདུག་གསུང་དུས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམས་བྱུང་། ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་རགོས་རམ་སད་རྒྱུར་ཚད་བཀག་བཟསོ་ཡོད་ན། 
དརེ་མང་དུ་གཏོང་རོགས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་སན་ཞབས་པ་ཚོས་ས་ོསོའ་ིསློབ་འཇུག་གྱི་ཐབས་ཤེས་ད་ེ
ས་ོསོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སན་ཞབས་པའྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་འད་མང་པ་ོཞྱིག་
འདུག སྱིར་བཏང་བོད་མྱི་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཏོང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་བ་བྱས་ནས་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་འདྱི་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དང་མ་རེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སན་ཞབས་པའྱི་སློབ་སོང་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱིས་སན་ཞབས་
པར་སློབ་སངོ་སདོ་སྟངས་ད་ེཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོརྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་ལས་ཚད་མཐ་ོབ་
མང་པོ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སན་ཞབས་པའྱི་སློབ་སོང་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ངོས་ལེན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་བསྡད་པ། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དཔེར་ན། 
(Iceland) དང་ (Ireland) ལའང་བོད་པའྱི་སན་ཞབས་པ་ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་འག་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡུ་རོབ་དང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ། ཁ་སང་ (FNF) རོགས་ཚོགས་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་སུའང་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོམཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་པཱ། ང་ཚསོ་སན་ཞབས་པ་
ཐོན་པ་དེ་ཚོར་ཟུར་དུ་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སློབ་སོང་སད་ནས། དཔེར་ན་ (Germany) ཡྱིན་ན་ (German) སློབ་སོང་སད། 
(France) ཡྱིན་ན་ (French) སློབ་སོང་སད། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལུང་པ་ད་ེཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས། 
སན་ཞབས་པ་ད་ེཚོས་ཕ་གྱིར་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གནང་སྟངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ནང་མྱི་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
ཕན་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལའང་བསམ་བླ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད། གོས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་།  
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མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འདྱི་ལྟར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དང་མ་རདེ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་ཁག་པ་ོརདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ལྷག་པར་དུ་མྱིང་ཞྱིག་བཏོན་
གནང་སངོ་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་མྱིང་ཞ་ེདག་འདནོ་མྱི་དགསོ་པར་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་རདེ་ཟརེ་ན། གཅྱིག་
བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་པ་ལྷག་འག་ོཡྱི་རེད། ཡང་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ག་ར་ེབྱས་ནས་བཏནོ་པ་རེད་ཟརེ་ནས་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་སང་ཡང་གསུང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། གང་ཟག་སྒེར་གྱི་ངསོ་ནས་གནང་མཁན་དཔ་ེམང་
པ་ོཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་ར་ེང་ོརེའྱི་མྱིང་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་བཏོན་སོང་། ང་ཚ་ོག་ར་ེབྱས་ནས་བཏོན་
ཡོད་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་མ་སྱིད་པ་མྱིན་པ་སོང་ཙང་། ར་ེརའེྱི་མྱིང་བཏནོ་གྱི་མྱིན་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ད་ེསྔའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལམ་ཟུར་མ་ོཊ་བཀག་བསྡད་པ་ད་ེཚརོ་ཐབས་ཤེས་ཡདོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སངོ་། 
ད་ལྟ་འདྱིར་གསུངས་པ་ད་ེདག་སེམས་ལ་ཉར་བསྡད་ཡོད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་བང་བསྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐབས་དརེ་དུས་ཁམོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ག་ོབསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་མྱི་གོངས་པ་ནང་བཞྱིན་དང་བླངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་
ཡར་བསྡུས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། མྱི་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་ལག་དེབ་དེ་དང་པོ་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་སོ་སོར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔ་དེབ་ག་ཚོད་ཡར་བསྡུས་ཚར་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གངས་ཐོ་དེ་ད་ལྟ་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་མ་སོང་། གང་ལྟར་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་ད་ེདག་ལ་དང་བླངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་མྱི་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སས་གསང་བྱས་ནས་
འཇགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ཟུར་བཀག་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དུས་མྱི་ར་ེརའེྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་མ་
རདེ། ད་ལྟ་ཟུར་བཀག་གྱི་གནས་སྟངས་མེད་དུས། སུ་འདས་གོངས་ཕྱིན་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཧ་ག་ོ
ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐ་ོགཞུང་ད་ེདག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་སླེབས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ེནས་མངནོ་དགའ་སློབ་གྲྭ་ནས་ལས་བྱདེ་གཅྱིག་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ལ་འབྱོར་ཡོད་ན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་རག་གྱི་མྱི་འདུག གང་
ལྟར་ཉྱིན་དགུང་ཁ་ལག་ལའང་སྐུ་མགོན་ད་ེདག་ཐུག་དགོས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལའང་སྐད་ཆ་བཤད་དུ་
འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ད་ེཚའོང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་འཆགོས་
པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་མགོན་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལབཅར་རྒྱུ་རག་མ་
སོང་། འཕྲོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀས་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཞེས་གསུངས་མ་སོང་། གལ་སྱིད་གནས་ཚུལ་འདྱི་
གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡདོ་ན། སུས་འགྱིག་ཡོད་དང་སུས་འགྱིག་མེད་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཐག་
གཅདོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་གཞན་པ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་དངུལ་གནང་མཁན་དང་མཐུན་
འགྱུར་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་ཡྱིན་ན། 
སྐབས་ད་ེདུས་ས་ོསོའ་ིསོག་འབནེ་ལ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནད་པར་བརྟག་དཔད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ནད་ཕོག་ཟྱིན་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ནད་མ་ཕགོ་པ་ད་ེའདའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། འཕྲདོ་
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བསྟནེ་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་ད་རམ་ས་ལར་ཡྱིན་ནའང་ས་ེལེན་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་མྱི་
ར་ེརེས་གང་ལྟར། ས་ོས་ོག་ར་ེན་ཡྱི་ཡོད་ནའང་མེད་ནའང་། ད་ེཚོར་ཁོན་ནས་མ་བལྟས་ནས་ནད་པར་གཡོག་རྒྱུག་རྒྱུ་རང་
བྱས་ནས། ཁ་ལོ་བ་ཡན་ཆད་ནས། ནད་པ་དབོར་འདེན་བྱེད་དགོས་རེད་པཱ། མོ་ཊ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དབོར་དགོས་རེད་མ་
གཏོགས་འགོ་ས་ཡོད་མ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་
འབྱུང་དུས། མ་ོཊ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ནད་པ་མཉམ་དུ་ཕྱིན་ནས། འགོས་ནའང་འགོས། ག་ར་ེབྱས་ནའང་བྱས་ཟེར་ནས། སོ་
སོའ་ིསགོ་འབནེ་ལ་བཙུགས་ནས་འག་ོམཁན་གྱི་ལས་བྱདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བད་ེལེགས་སན་ཁང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞ་ེདག་
གནང་སོང་། སན་རྱིས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་ཞེ་དག་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་སེམས་ལ་འཇགས་
དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེདག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགསུངས་སངོ་། ད་ེག་རང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཐུན་རྐྱེན་སར་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་གསུངས་སོང་། ཕྱི་ནས་ལན་ད་ེ
དག་འབྱོར་བྱུང་། ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་འག་ོསོང་གཅྱིག་ཀང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཟུར་བཀག་སྡོད་ས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ག་སྱིག་བྱས་བཞག་ཡོད་ན། དེར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འག་ོསོང་གཏངོ་གྱི་འདུག ཕན་
ཞ་ེདག་ཐགོས་འདུག ཁ་ོརང་རྒས་འཁོགས་གཉྱིས་རེད་ཟེར་བའྱི་ལན་འབྱོར་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ག་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་མྱི་མང་
གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རདེ།  
 དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་རེད། ཞལ་འདེབས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞལ་འདེབས་སྡུ་སྟངས་དེའང་དེང་
སང་ལས་སླ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་དབྱ་ེའབྱདེ་ད་ེའད་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་འདྱི་སྐོར་མང་བ་མཁེན་
གྱི་ཡོད་དུས། མཉེན་ཆས་ད་ེའད་ཡོད་ན་མཉམ་དུ་བེད་སོད་བཏང་བསྡད་ན་མ་གཏགོས། གསར་པ་ཞྱིག་ང་ོསོད་བྱས་པ་དང་
ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་བཞྱིན་པ་དེ། དཔེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྡུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་གསུངས་ནས། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོར་
ཡར་བསྡུས་ནས་འབུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ (UPI) ནང་བཞྱིན་མཉེན་ཆས་དེ་འད་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བློ་
འཁརོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བྱུང་མ་སོང་། མ་འོངས་པར་ཛ་དགས་པའོ་ིགནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ནས་ (UPI) 

དང་ (UPI) ནང་བཞྱིན་མཉེན་ཆས་ད་ེའད་ཡོད་ན། ད་ེཚོར་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་ནས། མ་འོངས་པར་བེད་སདོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གཏངོ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཚིག་ཉུང་ཉུང་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ན་
ཕལ་ཆེར་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ཁ་སང་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་མ་ཕེབས་བར་དུ་
ལན་གནང་མ་སོང་། ད་ེརྱིང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་
གསུང་རགོས་གནང་།༽ དྱི་བ་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡང་བསྐྱར་ཞུ་དགསོ་རདེ་དམ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཕོན་ཆེན་པོ། ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠,༡༨༠,༠༠༠ སྐོར་ཁ་
སང་ཡང་དྱི་བ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཡང་དྱི་བ་བཏང་ཡྱིན་སྟེ། དེར་ལན་རྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག གཙང་ཁ་ེསད་མེད་ན་སྐུལ་འདེད་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། སྐུལ་འདདེ་བྱས་དང་མྱི་བྱདེ་འཛནི་སྐྱོང་གྱི་དབང་ཚད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ག་ར་ེཟེར་གྱི་
ཡོད་ཅེ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོར་ནས་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཕོན་ཆེན་པ་ོསད་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་གནས་བབ་གང་འད་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ནས་ད་བར་སན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ད་ེདང་ད་ེའབལེ་བའྱི་གང་འད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ངས་འདྱི་ཤེས་འདོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དྱི་བ་དེར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལན་རྒྱག་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་
མེད་ན་ཐུགས་ཁག་མེད། ཡྱིན་ནའང་། འབེལ་ཡོད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། འབེལ་ཡོད་ལ་བཀའ་བཏང་ནས་ལན་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་བརྒྱབ་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། ལན་མ་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ རེས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེར་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གང་
ལྟར་ད་ལྟ་ཕུལ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག སན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་
ཞྱིག་འཁེར་ཡོད་དུས་གེང་ཙམ་བྱུང་སོང་། ཁ་སང་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ལའང་ཞུས་ཡོད། དང་བླངས་
དཔ་དངུལ་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་
མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། གལ་ཏ་ེཕུལ་མེད་པའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ན། ང་
ཚསོ་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེབརྡ་འདེད་བྱ་རྒྱུ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ག་ར་ེཆགས་པ་རདེ་ཟེར་སོང་། གལ་སྱིད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་
༢༠༡༧ ལ་ཕུལ་མེད་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ བར་དུ་ཕུལ་མེད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སན་རྱིས་
ཁང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་བརྡ་འདདེ་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་
རདེ་ཟེར་བ་དེར་ལན་གསལ་ཙམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འབེལ་ཡོད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་ཞྱིག་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། གོང་དུ་དྱི་བ་མང་དགས་པ་དང་ཤོག་གངས་མང་
དགས་ནས་ཤོག་བུ་གོང་ད་ེལྷག་བསྡད་འདུག ལྷག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་
བཞག་པ་ད་ེདག་ལ་ངས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་དང་ག་ཚདོ་གཙང་གཙང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་ 
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བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྱི་བས་དབེ་གཅྱིག་གང་ཚང་རགོས་ཚར་སོང་། ད་ལྟ་དབེ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་འག་ོབསྡད་ཡོད། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བ་དརེ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རེད། ད་ེནས་སུ་དང་སུ་ལ་གནང་གྱི་རེད། འདྱི་ཡག་པ་ོམ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེལས་སྐྱནོ་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
ང་ཚོས་དམ་དོན་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས། ང་ཚོས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཕག་འཁེར་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་
རེད། ཕག་འཁེར་གྱི་མ་ཟྱིན་དེ་ཁ་སང་བཟོས་ཚར་འདུག ཁ་སང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་དབྱྱིབས་དང་། 
ཚགི་འབྲུ་ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྟན་སོང་། མ་ཟྱིན་ད་ེའགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུས་བཞག་ཡོད། ཆ་ེཆུང་དང་མང་ཉུང་
ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་གཅྱིག་ཀང་མ་ལྷག་པ་བྱ་རྒྱུ་རདེ། ད་ལྟ་ཐབས་ཤེས་གཅྱིག་ཡོད་པ་ད།ེ ང་ཚསོ་མར་ས་གནས་ལ་འབལེ་བ་བྱ་
རྒྱུ་ད་ེརེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། དབུས་ལ་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ཐ་ོགཞུང་ད་ེདག་དབུས་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། སྱིན་བདག་ཡྱིན་
ནའང་རེད། རོགས་པ་བྱེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་དབུས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་རང་ལ་སུས་
ཕག་ལས་གནང་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚང་མས་མ་ཆད་པ་
བྱས་དང་། མ་ལྷག་པ་བྱས་ནས། ད་རེས་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱས་རེས་གལ་སྱིད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལྷག་སོང་ན། ད་ེག་
རང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱས་པ་ལས་བཀའ་བཀོན་མང་བ་རག་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་ཆད་དང་མ་ལྷག་པ་བྱས་ནས་ས་གནས་ས་ོ
ས་ོནས་ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་ཡར་གཏོང་རོགས་ཞུས་བཞག་ཡོད། ས་གནས་ནས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་ནས་མར་རེས་མའྱི་
གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ད་ེའད་ལྷག་པ་དང་། གལ་སྱིད་རསེ་མའྱི་གོས་ཚགོས་བར་དུ་སྒུག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་
འདྱི་འད་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། འབྱརོ་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་
གྱི་ཡོད་ན། ལམ་སང་བཀའ་གནང་རགོས་གནངོས། ང་ཚསོ་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆད་ལྷག་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོཡྱི་
མེད་རདེ་དམ་ཟེར་ན། འདྱི་ངས་ཁས་བླངས་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
གང་ལྟར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ས་གནས་རང་ལ་བཀདོ་མངགས་ཞུས་ཏ།ེ ས་གནས་རང་ནས་གཏོང་བའྱི་ཐ་ོགཞུང་ལ་གཞྱི་བཅལོ་
ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱིས་ས་ོརས་ངན་གོམས་དང་འབེལ་ནས་སྐྱོར་བསྐྱོད་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་གཞོན་སྐྱེས་
གངས་ ༥ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གསུངས་པ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕབེས་པ་སོང་ཙང་། 
བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱིར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྡྱི་ལྱིར་ད་ེསྔ་བུ་ཤ་སྟག་
རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་བུད་མདེ་ཀང་ས་ོརས་ངན་གོམས་སྒང་ལ་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡངོ་གྱི་འདུག ཁ་སང་གནས་ཚུལ་
འདྱི་འབྱོར་བ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་སློབ་གསོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། སྔོན་འགོག་བྱས་པ་ལ་སློབ་གསོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ེམ་
གཏོགས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལམ་ནརོ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ཚར་དུས་བཟ་ོརྒྱུར་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་འདུག 
ང་ཚོས་བྱདེ་ཐུབ་པ་ད་ེསྔོན་འགོག་གྱི་སློབ་གས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་རདེ། ན་ཚ་བའྱི་རེས་ལ་སན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་རདེ། འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་ནང་དུའང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། ཕར་བཏང་ཚུར་འངོ་། འདྱི་ས་ོརས་རང་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་། གནད་དོན་གཞན་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལྟར་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་ར་ེརེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་དེ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཀང་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དའེྱི་སྐོར་ལ་སློབ་སྟོན་ངེས་པར་དུ་གནང་
རགོས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོརས་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྒྱ་གར་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལའང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
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དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ནྱིའུ་ཡགོ་དང་། པ་ེརྱི་སྱི་ (Paris) རདེ། ཊ་ོརནོ་ཊ་ོ (Toronto) ལའང་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་འཕྲད་
ཀྱི་འདུག གངས་ཀ་མང་ཉུང་གྱི་ཁད་པར་རདེ་མ་གཏོགས། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་སེམས་འཚབ་སྐྱསེ་དགསོ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་སྐྱོན་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྔོན་མ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་མྱི་གངས་ ༡༨༢ འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ཁ་སང་ངས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པར། ད་ལྟའྱི་ཆར་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དཀའ་ངལ་ཅན་མྱི་གངས་ ༢༥༠ ནས་ 
༣༠༠ བར་ཡོང་ས་རེད། ཡང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཟེར་དུས། དཔེར་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག (Epilepsy) འགེལ་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེཚོའང་སེམས་ཁམས་ནང་ལ་བཅུག་བཞག་འདུག ད་ེབྱེད་
དུས་གངས་ཀ་ཏོག་ཙམ་མང་བ་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ན་ཚ་ནང་ནས་ན་ཚ་ལྱིད་ལོད་དང་ཡང་ལོད། ད་ེ
ཚརོ་བཅོས་ཐབས་མ་འད་བ་ས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷག་པ་ར་དུ་ (Autistic) ཡྱིན་
ན། ད་ེལའང་རྱིག་པ་མ་འད་བ་ཡོད་པ་རེད། གཟུགས་པ་ོབད་ེཐང་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྱིག་པ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གསལ་པ་ོ
ཡོད་བསྡད་པ། (Stephen Hawking) ཡང་ད་ེའད་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ནད་པ་ར་ེརརེ་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག་ (Pathological Test) བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ནད་པ་འདྱིར་གང་འད་བསླབས་ན་ཕན་ཐོགས་ས་རེད། འདྱིར་ལག་
ཤེས་ག་རེ་བསླབས་ན་ཕན་ཐོགས་ས་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་འདའྱི་བརྟག་དཔད་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ེཚོ་
གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ས་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོང་ས་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོའང་
བསམ་བླ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་བསམ་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་སྒོར་འབུམ་ ༢ དང་། སྒོར་འབུམ་ ༤༣ ཟེར་བ་དེ། གང་ལྟར་མང་ཆེ་ཞྱིག་ནང་མྱིར་
རགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་རདེ། གཞན་པ་ང་ཚསོ་གང་ཡང་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚརོ་ཟུར་དུ་སན་ཁང་མེད་དུས་སན་ཁང་ལ་
འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཚོར་འཚ་ོསོན་སད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་མྱི་སོ་སོར་ཡྱིན་
ནའང་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། སེམས་ཁམས་བད་ེཐང་མེད་པ་གཅྱིག་ཡོད་ནའང་། དརེ་
བལྟ་སྐྱངོ་བྱདེ་མཁན་ཟུར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནང་ལ་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཐབས་མེད་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ད་ོསང་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡང་བསྡུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཚརོ་དཔད་པ་བྱས་ནས་མ་འངོས་པར་སེམས་ཁམས་ནད་པ་ད་ེཚརོ་སན་ཁང་ཟུར་དུ་
བཙུགས་པ་ལ། ཁ་སང་ངས་གསོ་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨམ་ར་ེཡྱིན་ནའང་རདེ། སན་ཁང་གྱི་མཐུན་རྐྱནེ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། སན་ཞབས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མས་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་པ་བཅོས་ཐབས་ལ་སློབ་སོང་བྱས་པའྱི་
ཁད་ལས་པ་རྐྱང་རྐྱང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་འག་ེསྱི་མཚུངས་ཀྱི་སན་ཞབས་པ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་
ཕན་གས་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོར་ལ་ོནས་ལ་ོའགོར་སྱིད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོལའང་མཐུན་རྐྱེན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ་ལ། བཀའ་འཁོལ་ཡང་ཐབོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུར་ཕ་མའྱི་སེམས་ཁམས་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྦྲུམ་མ་སྐབས་ནས་ལྟ་
རྒྱུ་རེད། འདྱི་ཨ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་དབར་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལས་རྒྱུ་
འབས་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སྐྱ་ེབ་འདྱི་ག་རང་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་སྦུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཚང་དང་མ་ཚང་། ད་ེ 
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འདའྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ (CT Scan) ཞ་ེ
དག་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་བུ་ཡྱིན་དང་བུ་མ་ོཡྱིན་ལྟ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། རྒྱ་
གར་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་མ་ོསྐྱསེ་པ་ཡྱིན་ན། སྐྱེས་པ་དང་མེད་པ་བཟ་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་
གཅྱིག་གཉྱིས་མ་རདེ། ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འདྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་འགོག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་འདྱི་ལྟ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ (CT Scan) བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེརྒྱུ་ཡདོ་པ་ད་ེཚརོ་ལྟ་དུས། ཕྲུ་གུ་དབང་པ་ོསྐྱནོ་ཅན་རདེ་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ (CT Scan) བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོནས་སྐྱོན་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིགས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ད་ེརྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཐུབ་
པ་ག་ར་ེའདུག་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནད་པ་ནྱི་ནད་པ་རེད། ནད་པ་ལ་འཕ་སོད་བྱས་ན་སོ་སོས་སྡྱིག་པ་གསག་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་
ཕོགས་ཤྱིག་རེད། ས་ོས་ོཐང་པ་ོཡོད་དུས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་འཕ་སོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཐོང་ཆུང་གཏང་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལའང་མང་ཚགོས་ལ་སླབོ་གས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་ཤོག་བུ་ཡང་བསྐྱར་སླེབ་ཡོང་དུས། གོང་དུ་ལན་ཞུས་ཚར་བ་ད་ེཚ་ོཡང་བསྐྱར་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་
ལྟ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༢༤༧,༠༣༧,༧༡༧ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 རྣམ་པ་ཚ་ོམཁེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུར། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ད་ེཚ་ོདང་པ་ོགཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཔར་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་རེས་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་བག་ོགེང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རྡོ་རེ་ལགས། འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་
ཁངོས་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭའྱི་སན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤོག་གངས་ ༢༩༦ ནང་དུ། "རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་གསུམ་དང་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་བྱུང་སོང་རྱིས་ཤོག" 
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ཅེས་ནམ་རྒྱུན་ད་ེག་རང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་ཟེར་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་རེད། ས་ོསོར་འག་ོདགསོ་
རདེ་ཟརེ་མཁན་བྱུང་ན་ཟེར་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། བསྡམོས་ད་ེའག་ོདགསོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་འག་ོཆོག་པ་གྱིས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་
གསུམ་དང་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟནེ་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་གསུམ་དང་མངོན་དགའ་བོད་
ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་འབོར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠,༣༢༠,༩༥༢ རེད་
འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་དང་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གསུམ་གྱི་བསྡོམས་སྒོར་ ༡༠,༣༢༠,༩༥༢ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུ་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐོག་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་། ཤོག་གངས་ ༣༢༠ ལ་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། འཕྲོད་བསྟནེ་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཆ་ཚང་ཚར་སོང་། ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་
ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤོག་གངས་ ༢༩༧་་་༢༩༨ ནང་དུ་སལེ་ཀོབ་འཚ་ོབྱདེ་སན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། འཚ་ོབྱེད་སན་ཁང་འདྱི་གོང་གྱི་བསྡོམས་ནང་དུ་
ཚུད་ཚར་བ་རདེ། བཀའ་འཁོལ་སད་ཚར་བ་རདེ།༽ ལགས་ས།ོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཤོག་གངས་ ༣༠༩ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་
བསྟན་ལགས། བལ་ཡུལ་ས་ེལེན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་གྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བལ་ཡུལ་ས་ེལེན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་བསྡམོས་དེར་སྒོར་ ༡,༣༡༣,༦༧༡ རདེ་འདུག ཚགོས་ 
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ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བལ་ཡུལ་ས་ེལེན་ཁང་གྱི་དངུལ་འབོར་བསྡོམས་སྒོར་ ༡,༣༡༣,༦༧༡ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་
བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། སོ་ན་ལྱི་ཡན་ལག་གྱི་
རྒྱུན་གནོ་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་ོན་ོལྱི་ཡན་ལག་གྱི་རྒྱུན་གནོ་བསྡམོས་དེར་སྒོར་ ༢༣༩,༧༠༠ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་
ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ས་ོན་ོལྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་ད་ེསྒོར་ ༢༣༩,༧༠༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་
ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། དབུས་སེ་ལེན་འབེལ་
མཐུད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་སྒོར་ 
༤,༥༠༢,༣༠༠ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡམོས་སྒོར་ ༤,༥༠༢,༣༠༠ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། དབུས་ས་ེལེན་གྱི་ཟུར་
བཀལོ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དབུས་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་ད་ེསྒོར་ ༨,༡༥༩,༠༢༧ རེད་འདུག 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  



114 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་བསྡམོས་ད་ེསྒོར་ ༨,༡༥༩,༠༢༧ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་
ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ད་ེཁ་
སང་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ད་ེཤོག་གངས་ ༣༢༠ ལ་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་བསྡམོས་སྒོར་ ༢༡༨,༣༨༨,༩༡༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་
པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། སཾ་བོ་ཊ་བོད་སློབ་
ཚགོས་པའྱི་ཟུར་བཀལོ་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། ཤོག་གངས་ ༣༣༡ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སློབ་ཚགོས་པའྱི་ཟུར་བཀལོ་བསྡོམས་སྒོར་ ༦༣༦,༣༢༧,༧༥༤ རེད་འདུག 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། སང་ཉྱིན་སཾ་བ་ོཊ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོསྔོན་རྱིས་འདྱི་མར་འག་ོདགོས་རདེ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་རྱིས་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་འབོར་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་
དགངོས་ཚུལ་ཡོད་ན་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་རང་དང་འབེལ་བ་ཟེར་ནའང་རདེ། ལན་ད་ེསང་ཉྱིན་ཡོད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད། ཁ་སང་
ནས་ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སླབོ་ཚོགས་པ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བར་ཐག་རདེ། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བར་ཐག་ལ་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་སྒོར་ ༧༥,༩༥༠,༠༠༠ རོགས་རམ་སད་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་དེའྱི་རྱིས་ག་
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བ་ནས་གསལ་གྱི་རེད་ཅེས་དྱི་བ་དྱིས་ཡྱིན་ཏེ། ལན་ད་ལྟ་བར་དུ་འབྱོར་མ་སོང་། སང་ཉྱིན་ལན་ཞྱིག་ཡོད་པ་བྱེད་རོགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཐུགས་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སཾ་བོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་སྒོར་ 
༦༣༦,༣༢༧,༧༥༤ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ཤོག་གངས་ ༣༥༡ ལ་ཕེབས་རགོས་གནང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་
བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སྔནོ་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༢༣,༢༡༡,༡༡༠ རེད་འདུག དེར་ཚགོས་
ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་གྱི་བསྡམོས་སྒོར་ ༢༣,༢༡༡,༡༡༠ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། 
མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༡༣༢,༧༦༤,༠༥༦ 
རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༡༣༢,༧༦༤,༠༥༦ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།    
 ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
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སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༣༧༩,༡༠༦,༧༤༦ རེད་འདུག 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༣༧༩,༡༠༦,༧༤༦ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ཤོག་གངས་ ༤༠༩ ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་
བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། སེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་བསྡོམས་ད་ེསྙན་སེང་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤོག་གངས་ ༤༠༦ ནང་དུ། 
"རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སེང་ལོར་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་སྱི་ལས་ཁུངས་
དང་ས་འཐུས་མདེ་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀལོ་སྔནོ་རྱིས་བྱུང་སོང་ཕགོས་བསྡམོས་རྱིས་ཤོག" ཟརེ་བ་ད་ེསྙན་སེང་
ཞུས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནས་མར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ེནས་
བག་ོགེང་སྐབས་སུ་ག་ོསྐབས་སད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཡོད་མ་རདེ་པ་ལགས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དེ་ག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། རྟགས་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སླེབས་ཐུབ་མ་སོང་། དེས་འཁྲུག་པ་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། སེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་
གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀལོ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀོལ་
སྔནོ་རྱིས་བསྡོམས་སྒོར་ ༣༦,༤༤༣,༡༩༣ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡོམས་སྒོར་ 
༣༦,༤༤༣,༡༩༣ འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་ཆ་ཚང་ཟུར་འཛར་ཆགས་བསྡད་འདུག  
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 ཁ་སང་ང་ཚོས་སྒོ་ཕེས་ནས་བཞག་པ་དེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངེས་ཅན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངསེ་ཅན་བསྡམོས་སྒོར་ ༡,༤༥༠,༩༡༦ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་
མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་དེ། ཁྱིམས་བརྒལ་
དང་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་དུས། ཁ་སང་ངས་ཁྱིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་ལ་ཕོགས་སད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟའང་རང་འཇགས་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཆ་ཤས་
ལེན་གྱི་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་
ལུང་འདེན་བྱས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངེས་ཅན་སྒོར་ ༡,༤༥༠,༩༡༦ གཏན་འབེབས་ཞུས་
པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་གྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་འབོར་ད་ེསྒོར་ ༥,༥༧༥,༢༧༥ ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྒོར་ ༥,༥༧༥,༢༧༥ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། 
དགག་བྱ་ཡདོ་རདེ་པཱ། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་གངས་ ༨ འདུག རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་རྐྱོང་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་གངས་ ༢༢ འདུག འདྱི་མང་མསོ་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་འབོར་དེ་སྒོར་ 
༤༤༨,༤༡༨ ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དམྱིགས་བསལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད།ེ གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ལྟར། དནོ་དག་ད་ེརང་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འགོ་གྱི་ ༡༡ པ་ད་ེརདེ། "དཔ་ེདེབ་གཉྱིས་གཏོང་ག།" ཟེར་བར་གཅོག་ཆ་ཞུ་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་ང་ཚོའྱི་རོག་གེང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་
དེབ་སྟོན་ནས། འགེལ་བཤད་ནང་དུ་ཟུར་པ་ད་ེཚོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་ད་ེའད་བྱིས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་
པར་ངསོ་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཡྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིར་དགག་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་དགག་པ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་
གངས་ ༦ འདུག གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་རྐྱངོ་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་
གངས་ ༢༡ འདུག འདྱི་མང་མསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡནཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༨,༦༨༦,༥༢༨ ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དགག་བྱ་རདེ་དམ། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་ནས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་
ནས་གནད་འགག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། དང་པ་ོད།ེ འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟརེ་
ན། "རྱིས་འག་ོ ༡་༤ ནང་གསེས་ ༼ང༽ ར་ཁྱིམས་བོད་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན།" ཞསེ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ནས་གནད་
འགག་གང་རེད་ཅ་ེན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དོགས་སློང་ཞྱིག་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་དེར། རྒྱ་
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ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ད་ེབོད་ཡྱིག་སྒང་ལ་ཡོད་རེད་ཟརེ་འདུག འདྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཡོད་རེད་ཟརེ་བ་
ཙམ་ཞྱིག་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་དགོས་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་དངུལ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་གཅགོ་ཆ་བྱས་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་སྟངས་སྒང་ལའང་ཐ་ེཚོམ་དང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་། 
དནོ་དག་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
 དནོ་དག་གཉྱིས་པ་ད།ེ འདྱིའྱི་ ༼ཅ༽ ད་ེརདེ། ཅ་པ་དེར་ག་ར་ེཟརེ་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། "མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་བོད་བསྒྱུར།" ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱིར་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་བཞག་
འདུག་ཟེར་ནས། སྒོར་ ༢༥༣,༠༠༠ བཞག་འདུག མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསགས་ཟེར་བ་ད་ེངས་འདྱིར་ཤོག་བུ་སྒང་ལ་དཔར་བརྒྱབ་ནས་འཁེར་བསྡད་ཡོད། འདྱི་རེད། འདྱི་ཕྱི་ལོ་ཆྱིག་སྟོང་དགུ་
བརྒྱ་བདུན་བཅུ་དོན་གངས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་དྲུང་དང་པ་ོགནང་མཁན་སྐུ་ང་ོསར་སྐྱྱིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་མཆོག་གྱིས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་སྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། རསེ་སུ་མྱི་མང་པོས་འདྱིར་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ང་
རང་ཚའོྱི་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ད་ེཚོས་དེབ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་པར་བརྒྱབ་ནས་འཁེར་བད་ེཔ་ོ
ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་པ་ད་ེཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་
ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོའད་པ་ོཡྱིན་ན། སུད་སྱི་ (Geneva) མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་སའྱི་སྡ་ེཚན་
ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྐོར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན། ངས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་
མྱི་འདུག མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་
བོད་ཡྱིག་ལ་སྒྱུར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༢་༥ བཞག་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དེ། རྡོག་རྡོག་འདྱིས་ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་བརྒྱུད་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་དབུ་སྐོར་བཏང་
བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་གདའ། འདྱི་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ཟརེ་ན། སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཡྱིད་ཆསེ་ཀྱི་མ་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོང་ཁབ་གསལ་བསགས་ཀྱི་དེབ་འདྱིར་ ཤོག་གངས་ ༦ ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། 
དབེ་ནང་ལ་འད་མྱི་འད་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་དཔར་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ། གང་སར་དཔར་བརྒྱབ་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའད་བྱེད་དུས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་རདེ། སྔནོ་མ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། 
ངས་མཐོང་མོང་། སྔོན་མ་ང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུའང་། དཔེ་ཆ་ཞྱིག་
བསྒྱུར་ནས་ང་ལ་ཞུ་དག་བྱོས་ ཤྱིག་ཟེར་སོང་། དང་པ་ོཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཚརོ་སོང་། རེས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་སྔོན་མའྱི་དཔ་ེཆ་
ཞྱིག་གོག་ཀླད་ལ་བཅུག་ནས་སདོ་ཡོང་དུས། ད་ེའདའྱི་ག་ཆ་སད་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་སྒྱུར་དགོས་པ་མ་རེད། འདྱི་སྔནོ་མ་ནས་བསྒྱུར་ནས་སྤུས་དག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདས་དངུལ་ལེན་བསྡད་
པ་ད་ེཚ་ོབཟང་སོད་དང་འགལ་བ། ཡ་རབས་དང་བདེན་དང་འགལ་བ། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་བཏང་བ། ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་
འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། འཛིན་སྐྱོང་དབུ་སྐོར་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་མ་མཁེན་ཟེར་ན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ས་དེར་དོན་གཅོད་ཀྱི་འགན་
གང་འད་ཞྱིག་ཁེར་ནས་བསྡད་པ་རེད། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཙང་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་དང་། 
སེམས་ཚོར་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། གནས་སྟངས་འདྱི་གས་མ་འངོས་པར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་དུང་
ཡང་ང་ཚོས་མྱིག་བཙུམ་ནས་ཤོག་ཁག་ཅྱིག་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་
འགན་བཟདོ་ས་རདེ་དམ། འདྱི་ངས་སམེས་ཚརོ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་བསྡུ་འགོད་
དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་དགུ་པ་ལུང་འདེན་བྱས་ནས། རོགས་
ཚོགས་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ལས་འཆར་བསྱིགས་ཚར་བར་ང་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞོགས་པར་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁད་ལས་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་
འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ལས་འཆར་བཟ་ོསྟངས་དང་བཟ་ོའགོད་གནང་སྟངས། སྙོན་ཐ་ོའགོད་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་
ཤོད་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ 
༼ང༽ ར་ཁྱིམས་བོད་བསྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་མ་ཐག་པའྱི་ ༼ཅ༽ ད་ེཚོར་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། རོགས་ཚོགས་ལའང་དབུ་སྐོར་གཏོང་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། རོགས་ཚོགས་ལ་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚགོས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ད་ེབོད་བསྒྱུར་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད།ེ གང་ནས་བསྒྱུར་གྱི་
ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧྤ་རན་སྱི་སྐད་ནས་བསྒྱུར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། རྒྱ་སྐད་ནས་བསྒྱུར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་
ཡོད་རེད་དམ། ཨྱིན་ཇྱི་ནས་བོད་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཚར་བ་རེད། ད་ེཚོར་གཅོག་ཆ་བྱ་ས་མེད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་
གནད་འགག་ཅྱིག་རདེ།  
 གནད་འགག་གཉྱིས་པ་དེ། "ར་ཁྱིམས་བོད་བསྒྱུར་" ཟེར་བར། མདང་དགོང་མར་ཀློག་ཡོང་དུས་ཉན་བསྡད་པ་
ཡྱིན། སྔོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ལོར་བཟུང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚསོ་རྱིམ་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས་དང་། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་ར་ཁྱིམས་རྱིམ་པ་མང་པའོ་ིཟྱིན་
བྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག ད་ེནང་བཞྱིན་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་། དགའ་ལྡོང་གྲྭ་ཚང་། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ད་ེཚ་ོཚང་
མར་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྱི་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་
རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ར་ཁྱིམས་ག་ཚོད་བེད་སོད་བྱས་ཡོད་པ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱི་ཁ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་དང་བསྟན་པ་བསམ་མཁར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐུགས་
འགན་བཞེས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་བེད་སོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོ
གསལ་རྐྱང་ཡོད་རེད་གདའ། ད་ེཚོར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡང་ན། རོགས་ཚོགས་གཅྱིག་རག་གྱི་འདུག་
དན་ནས་ག་ོསྐབས་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། གང་རདེ།  
 ད་ེནང་བཞྱིན་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱདེ་ཕགོས་ལ་ ཤོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
ང་ལ་རྒྱུས་ཤྱིག་ཡོད། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་མྱི་ལ་ོ ༥༠ ཐམ་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་བྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ང་ཚ་ོནས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། རེས་ལ་བྱིས་པ་རེད། འབྱི་མཁན་ད་ེདང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད། བྱིས་པ་དེར་ངས་ལྟ་དུས་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ལྟ་ལོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱིས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། རསེ་སུ་སུས་བསྐྱར་བཅོས་ཡང་བཅསོ་བྱས་ཡྱིན་ན། 
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མཐའ་མར་བཏོན་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེདག་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་རོགས་ཚོགས་དང་ད་ེཚོས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་རོགས་ཚོགས་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་པ་ོ
འདུག ད་ེཚོས་ད་ོསང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་སྱིག་གཞྱིར་བརྱི་སྲུང་བྱེད་ཟེར་ནའང་འད་འདུག སྱིག་
གཞྱི་ལུང་འདེན་བྱས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེར་ཕ་གྱི་ནས་བཀའ་འཁོལ་སད་ཡོད་པར་ངོས་
འཛནི་བྱས་ནས་གཅགོ་ཆ་བྱ་ས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། དུས་ཚོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཚར་བ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དགག་བྱ་བྱདེ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོ་ཡྱིན། རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མས་དོ་སང་བྱེད་རོགས་གྱིས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆགོ་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་། ལས་འཆར་སྱིག་དགསོ་རེད། ཞྱིབ་
འཇུག་བྱདེ་དགོས་རདེ། བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱདེ་དགོས་རདེ། བང་རྱིམ་སྱིག་དགོས་རདེ་ཅསེ་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ར་ཁྱིམས་
ག་ཚོད་བེད་སོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྔོན་མ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་པ་དེར་ཁ་
སནོ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ར་ཁྱིམས་ད་ེཚརོ་འགྱུར་བ་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱིན་ནས་ཁ་སནོ་བྱེད་ཆགོ་གྱི་རེད་པཱ། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་སྒྱུར་
གྱི་ཡོད་ཟེར་དུས་སྔོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ནག་བསུབས་དང་རྱིས་མེད་བཏང་། མེར་བརྒྱབ། ཆུར་གཡུགས་ཚང་མ་
བྱས་ཚར་བ་རེད་དམ། གང་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚརོ་ད་ོསང་ཡག་པ་ོགནང་དགོས་འདུག ད་ེརྱིང་དགག་བྱ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་དག་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགསོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་གསུང་
བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ག་ོཐུབ་མ་སོང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་ཕལ་
ཆརེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སངོ་། གལ་སྱིད་འདྱི་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག  
 འདྱི་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་ས་ོསོའ་ིརང་དབང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརྱིས་
ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་འབུལ་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་གཅོག་ཆ་བྱེད་མྱི་
དགསོ་པར་གཙ་ོའདནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། འཆར་འབུལ་བྱདེ་མཁན་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་དབུ་སྐརོ་
ཞུས་སོང་། འདྱི་བསྒྱུར་ཚར་འདུག ད་ལྟ་གཅོག་ཆ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་མ་རདེ་གསུངས་པ་ད།ེ ཁ་སང་ངས་ལུང་འདནེ་བྱས་
པ་དེའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གང་འད་ཡོད་མེད་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁག་
ཅྱིག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་
འདྱིར་གནད་འགག་འད་པ་ོད།ེ དཔརེ་ན། བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་བསྒྱུར་ཚར་བ་དང་། ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རསེ་
མ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་གཅོག་ཆ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་
རགོས་ཚགོས་ཀྱིས་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་ས་ོསོར་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟསོ་ཏ་ེཡར་ཕུལ་བཞག་པ་རདེ་མ་གཏགོས། 
ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཅགོ་ཆ་བྱ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གཉྱིས་
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ལ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འོག་ལ་ག་ར་ེཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་
རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མང་དགས་ཀྱི་ཡོད་ན་གང་ཤེས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འཆར་
གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྱིག་གྱི་ཡྱིན། འགྱུར་བ་འདྱི་འད་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ལྟའང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་ཉྱིན་
གངས་ ༡༠ རྱིང་སྔནོ་རྱིས་ཚགོས་ནས་བསྡད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གནད་དནོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤོར་བ་ཡངོ་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེ
མ་གཏོགས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཀང་གོས་ཚོགས་དབུ་སྐརོ་ཞུ་དགོས་བསམས་
ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འཛནི་སྐྱོང་གྱི་ངསོ་ནས་གོས་ཚོགས་དབུ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོགཅྱིག་ཀང་མདེ། གལ་སྱིད་
འདྱི་འསྒྱུར་ཚར་བ་དང་། དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། འདྱིར་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། 
གཞན་པ་ད་ེཁ་བསྒྱུར་བཏང་ནས་མ་འོངས་པར་བེད་སདོ་གཏོང་དགོས་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་འཁོལ་སོད་ཚད་ཚང་མ་
བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་བེད་སོད་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལྷག་བསྡད་ཀྱི་རེད། 
གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དོན་དག་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱིས་མར་གསུངས་པ་ལས་འཕྲསོ་ནས་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་འགན་ལྱིད་མཉམ་སྟངས་འཛནི་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཆར་འབུལ་གནང་བར་དགག་བྱ་འད་པོ་
གནང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་གསུངས་པ་རདེ། ངས་མ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་འདྱི་
མཁེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་མཁེན་དགོས་རྒྱུ། འདྱིའྱི་ནང་
ནས་ དཔེར་ན། "མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོང་ཁབ་གསལ་བསགས།" ཟེར་བ་ད་ེབེད་སོད་ཡོད་
པ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆགོ་གྱིས་མཁེན་གྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་མཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། 
གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཡོད་རདེ་ཟེར་ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཕར་ཕགོས་
དེར་གཅོག་ཆ་བྱེད་དགོས་རེད་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེ་མ་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སླེབ་
དུས། ཡང་ཁ་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་དང་། དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བློན། སྱིད་སྐྱོང་རེད། མ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གཞན་ཞྱིག་སླེབས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆགོ་གྱིས་ཡ་གྱིར་ཉྱིན་གངས་ ༡༢ ལ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ཉྱི་མ་ག་ཚདོ་ལ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་གནས་སྟངས་འདྱི་རྱིགས་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གཞན་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་། རང་དབང་
ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། དེར་གཟྱིགས་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་བཀའ་ཤག་དང་འཛནི་སྐྱོང་གྱི་ངསོ་ནས་གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་གཏོང་གྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུས་མེད། དོན་དག་ཀང་འདྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་དེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་རེད། གང་ལྟར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་བར་
གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེལའང་དབུ་སྐོར་བཏང་འདུག རྡགོ་རྡགོ་ངས་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་ཅ་ེན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ལས་དནོ་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་ཀང་དབུ་སྐོར་བཏང་འདུག གོས་ཚོགས་ཀང་དབུ་སྐརོ་བཏང་འདུག དནོ་དག་འདྱི་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟརེ་ན། "གལ་སྱིད་འདྱི་བོད་ཡྱིག་ལ་
བསྒྱུར་ཡོད་ན་" འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་གསུང་དགོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་
གང་ལགས་ཤ་ེན།  
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བཞྱི་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ར་དོན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚགོས་ཀྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་།" ཞསེ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་ནང་ལ་ཡོད་རདེ་ལ། བོད་ཡྱིག་ནང་
ལ་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། "གལ་སྱིད་འདྱི་བོད་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་ན་" ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོར་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡྱིད་ཆསེ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚགི་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བའྱི་སྐད་ཆ་རདེ་མ་གཏགོས། 
འདྱི་མ་མཁེན་པ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངེས་ཤེས་སྐྱ་ེཡྱི་མྱི་འདུག མདོར་ན། ངས་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་ཅ་ེན། འདྱི་
འདའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སླེབ་ཡོང་དུས། འདྱི་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༢་༥ རེད། སྒོར་འབུམ་ ༢་༥ མང་པ་ོགང་ཡང་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། བསྒྱུར་མ་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་ད་ེཞུས་ནས། འདྱིའྱི་འག་ོསོང་དེར་རེས་མ་འཛིན་ཞྱིག་བཟོས་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་
རྱིས་རེད་པཱ། འདྱི་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཟེར་ན། གང་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་གཅྱིག་གཅྱིག་
གཉྱིས་གཉྱིས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ད་ེབསྒྱུར་
ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན། ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནད་འགག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡ་རབས། 
བཟང་སོད། ཁེལ། ང་ོཚ་གང་གྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་དང་གནས་བླ་ོཕམ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ར་ཁྱིམས་སྐོར་ངས་བསྐྱར་བཤད་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། གནས་
སྟངས་འདྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ། ནམ་རྒྱུན་དང་པ་ོབདནེ་པ་སྱིད་པ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རསེ་ང་ཚསོ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་སླབེས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱི་ནས་དགངོས་འཆར་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་
ཚོགས་མྱི་ ༥ ཡོད། ཚོགས་མྱི་ ༥ ཡྱིས་རྱིག་པ་ག་ཚ་ོའགྱིམ་ཐུབ་ཐུབ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་དང་དང་དང་གང་
གཏན་གཏན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་སྔོན་མའང་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཡང་ད་ེག་རང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོང་ཚོའྱི་
དན་པར་མ་འཁོར་བ་དང་། ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསང་མ་བྱས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ང་ཚོས་དན་པར་འཁརོ་ནས་འབེལ་
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ཡོད་ལས་བྱདེ་སྐད་བཏང་ནས། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བོད་ཡྱིག་སྒང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་
ཡོད་པར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ད་ེབོད་ཡྱིག་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། གཞན་དེ་དག་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ག་ར་ེཐུག་ཡོད་པ་རེད། དེར་མ་ཟད་
དངུལ་འབོར་དའེང་ཆེན་པ་ོརེད་ཟརེ་ནས་ང་ཚསོ་འདྱི་རད་མ་ཞུས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། འདྱི་རད་ཞུས་ནས་འབལེ་ཡོད་ས་ོ
སོས་ལན་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག ལན་དརེ་ཡྱིད་མ་ཆེས་ནས་འདྱིའྱི་གོང་རྱིམ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་ནས། གནས་སྟངས་ག་ར་ེ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཡྱིག་ཐོག་ལ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་རེད། འདྱི་ནས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་གནང་བའྱི་
ནང་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ད་ེབོད་ཡྱིག་སྒང་ལ་ཡོད་ན་འགྱིག་འདུག འདྱི་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་བསྒྱུར་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཡྱིག་ཐགོ་
ལ་གནང་བ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སུད་སྱིའྱི་ར་ཁྱིམས་བསྒྱུར་བར་རྱིན་པ་འདྱི་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་ར་ཁྱིམས་བསྒྱུར་བར་རྱིན་པ་འདྱི་
ཡྱིན་ཟེར་ནས། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་དངུལ་འབབ་བཀོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་ཡོད། གང་
ལྟར་ད་ེདག་གྱི་རོབ་རྱིས་མ་གཏོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་འགོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཡོད་པར་དངུལ་འབབ་འདྱི་ཙམ་འབབ་ཀྱི་འདུག འདྱི་མར་གཅོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཟརེ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེམྱིན་པ་སོང་ཙང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་སྒང་ལ་བཟསོ་ནས་མ་འོངས་པར་ལག་
ལེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་རང་བསྒྱུར་མ་དགསོ་པའྱི་རྱིགས་ད་ེམ་དགསོ་པ་རང་བཞག་གྱི་རདེ་བསམས་པ་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ོཙཱ་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག གན་རྒྱ་ཡག་པ་ོའཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག རོགས་ཚོགས་
རག་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་འགོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ོ
སང་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་གསལ་བསགས་ཀྱི་དབེ་གངས་ ༥༠༠ པར་སྐྲུན་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་འཁོད་འདུག པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་སྒོར་ ༡༥༠ རེད། ལོ་ཙཱ་བར་ག་ཡོན་སད་རྒྱུར་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ ཡོད། ད་ེནང་
བཞྱིན་སག་ག་དང་པར་གཞྱི་བྱུས་འགོད་ལ་སོགས་པ་ལ་སྒོར་ ༡༢༨,༠༠༠ ཐོག་ནས་སྒོར་ ༢༥༣,༠༠༠ ཡོང་སྟངས་ད་ེའད་
རེད། རྱིས་ཤོག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་གནས་སྟངས་འདྱི་དག་རེད་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེདག་འདྱིར་འཁོད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚ་ོ
ཚོགས་མྱི་ ༥ པོས་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས། མཐའ་མར་དེར་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། མྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གནས་
སྟངས་ད་ེདག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀོད་ནས། ད་ེནས་གནས་བབ་གང་འད་ཐོན་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཐོན་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་ནས། ང་ཚོས་མགྱིན་དབྱངས་གཅྱིག་གྱུར་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་འདྱི་བྱས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙོས་རྒྱལ་ཁ་གཅྱིག་ལགོས་བྱས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གནས་
ཚུལ་ད་ེཚོའང་ཧ་མ་ག་ོབ་ར་ནས་མྱིན། ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེར་ད་ོསང་བྱས་ནས། འདྱིར་ཏོག་ཙམ་གནད་འགག་འདུག 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཟབ་པ་ོབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་དང་འདྱི་འད་བའྱི་གནད་དོན་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་ང་ཚོས་ག་ོབསྡུར་
ཞུས་ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་ཐུགས་དགོངས་
སྐོང་ཐུབ་རྒྱུ་ར་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། ངས་སྔནོ་མའང་ཞུས་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དུས་ཚདོ་རདེ། གཉྱིས་པ་དརེ་ཚགོས་
ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཕལ་ཆ་ེབ་གསར་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དང་ཐུགས་དགོངས་ཁངེས་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་མ་
རེད། བྱུང་མེད་པ་དེ་ལའང་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཏན་ཏན་འདོད་པ་ཚིམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་སྔོན་མའང་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ེ
རྱིང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་དགོངས་པར་བཞག་ནས་མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་ལག་
ལེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། ད་ོནན་པ་ོགནང་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་མ་



125 

གཏོགས། འདྱི་ཐནོ་ཚར་བ་རདེ། རགོས་ཚགོས་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུ་རདེ་ཟརེ་ནས་གཡུག་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་ཀྱི་
མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་མ་ལེན་དགོས་དན་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
གསུང་ལན་སྐྱནོ་སྟངས་ད་ེཚརོ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ལ་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱི་མྱིས་བཙགོ་པ་ཐལ་བའྱི་གབ། ད་ེ
རང་འག་ོཡྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། བོད་མྱི་མང་ལྷན་ཚོགས་སྱི་འཐུས་ ༤༥ འདྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་
ལ་སྔནོ་འག་ོལྟ་བུ་དེར། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་སྱི་
མོས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མང་མོས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དེར་ངས་དགག་བྱ་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ཚསོ་རྒྱལ་
ཁབ་ ༦ གྱི་དེབ་བསྒྱུར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། དེར་ཚོད་དཔག་གྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་བལྟས་མེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ད་ེའད་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ོསོས་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་གཅྱིག་བོད་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་དེབ་གངས་ ༦ ལ་བསྒྱུར་ནས། མཐའ་
མར་གཅྱིག་དགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ལ་ོཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ས་ེཁྱིད་མཁན་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སྱི་
མོས་འག་ོསྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ལའང་དོགས་པ་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་ཨ་མ་ཡྱིན་ཤག་དང་ནུ་མ་སྣུན་ཤག་
ལ་ཕྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་པའྱི་བླ་ོཕམ་གྱི་
གཞྱིར་མ་གཏགོས། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། དེབ་གངས་ ༦ བོད་བསྒྱུར་བྱས་ན་སྒོར་ ༡,༣༩༧,༢༠༠ རེད། དེབ་གངས་ ༥ བསྒྱུར་ནའང་སྒོར་ 
༡,༣༩༧,༢༠༠ རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེཚོར་ང་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གང་ཟག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐུགས་བློ་མ་ཁེངས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཐུགས་བླ་ོམ་ཁངེས་པ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་གངས་ ༥ དེར་ག་ོཡྱི་མ་རདེ། ད་ེདག་
ང་ཚའོྱི་སྐུ་ཚབ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 



126 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དེར་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནོངས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་ག་ོསྐབས་འབུལ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཆ་ཚང་རྒྱབ་ལ་ལངས་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ར་ེ
ཟུང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ཡ་ལེན་བྱེད་ཚོད་ཅྱིག་མྱི་འདུག མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡོང་ཁབ་གསལ་བསགས་ད་ེབོད་བསྒྱུར་ལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་བད་བསྒྱུར་བྱདེ་དགོས་འདུག་ཟརེ་བ་ད།ེ བལྟས་ན་མཐངོ་རྒྱུ་ཞྱིག་
རདེ་པཱ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། ཁ་པར་ད་ེམར་གནོན་རགོས་གནང་། འདྱི་ཡང་
བསྐྱར་མ་གསུང་རོགས། གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་།༽ རྣམ་པ་ཚོས་གསན་དགོས་པ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་གྱིས་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་རེད། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙསོ་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་
རདེ། ཡང་ན། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཡོངས་ཁབ་ད་ེབོད་བསྒྱུར་ལ་ཡདོ་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་ལན་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བད་ེསོད་ཡོད་པར་ལན་མ་ཐེབས་པ་བྱས་ནས། དངུལ་གཏོང་དགོས་པ་ག་ར་ེབྱེད་རེད་ཟེར་
དུས། ད་ེའད་གཡུག་གྱིན་གཡུག་གྱིན་འག་ོབསྡད་པ་དསེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་འདྱི་དོགས་འདྱི་རང་ཡྱིན། ཅ་པའྱི་འག་ོབརོད་ལ་བལྟས་ན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ད་ེབོད་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྱིས་འགོ་བཞག་འདུག ད་ལྟ་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསུངས་པར། དེབ་གངས་ ༥༠༠ པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ། བསྒྱུར་བཞག་པ་ད་ེཔར་སྐྲུན་བྱེད་
ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། བོད་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དེར་བསྒྱུར་དགོས་མྱི་འདུག་པཱ། དེར་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་བྱུང་། དེར་
བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། 
 

སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལ་ོཙཱ་བའྱི་ག་ཡོན་བཀདོ་གནང་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དབེ་ད་ེསྒྱུར་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དེ། གོང་དརེ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་ད།ེ ཁོང་ཚོའྱི་དགོངས་པའྱི་



127 

ནང་ལ་སྔོན་མ་ཡོད་པ་ད་ེད་དུང་སྤུས་དག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་ང་ོབོར་འདྱི་བཟུང་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རདེ།  
 ར་བའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ། ངས་སྔནོ་མའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཀག་གེ་ཀོག་གེ་གང་ཡང་མེད། ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་
འདངས་དང་མ་འདངས། ལགོས་དང་མ་ལགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་ང་ཚོས་ངསོ་ལེན་ཞུས་པ་རདེ་མ་
གཏོགས། འདྱི་ལས་འཕྲོས་པའྱི་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་མེད། གང་ལྟར་འགྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་ཚང་མས་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། འགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ ༥ ཡྱི་ཐགོ་ནས་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རདེ། ད་བཀའ་ཡྱི་ཉསེ་པ་དང་གསུང་གྱི་ཆད་པ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་ནའང་འཁེར་རྒྱུ་རེད། ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་
མྱི་སུ་དང་སུ་ཡོང་ས་རདེ། ད་ེཚརོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསྡོམས་དེར་སྒོར་ ༨,༦༨༦,༥༢༨ སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་གངས་ ༩ བྱུང་
སོང་། གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གངས་ ༡༨ 
འདུག འདྱི་མང་མསོ་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ཤོག་གངས་ ༢༢༢ ནང་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་
འདབེས་ཤྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ལན་ད་ེཡྱིག་ཐགོ་ནས་གནང་སོང་།  
 

༄༅། །མཚུངས་མེད་བཀའ་དྲུང་མཆགོ་ལ། 
    ཆེད་ཞུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་སྟེང་དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ཁའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢ པ་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པར་གསལ་བཤད་
ཞུ་རྒྱུར། 
༡། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཟུར་བཀོལ་མེད་པར་བརྟེན། ད་ེསྔ་ལམ་སོལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་
 འགོའ་ིནང་དུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་རདེ། 
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྔནོ་མ་ནས་ཁེར་བསྡད་འདུག མ་འངོས་པར་འདྱི་ལ་བསྒྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེར་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གཉྱིས་ཀར་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འག་ོམེད་པ་སོང་ཙང་། དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཁེར་
བ་རེད། ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ ཤད་གུག་ནང་ལ་རོགས་ཚོགས་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འབྱི་སོལ་འདུག འདྱི་ད་ལྟ་
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གསར་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལམ་སྟོན་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
༢། (DRL) རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤,༠༧༣,༡༧༠ ཐབས་འཚོལ་བྱུང་བ་བཞྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་
 འོས་བསྡུ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ (BRIDGE Training) རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་ས་གནས་འོས་
 བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཡུལ་ཁག་གཉྱིས་ལྡྱི་ལྱི་དང་གྷོ་ཧ་ཊྱི་ལ་བགོས་ཏེ།  རྒྱལ་སྱིའྱི་འོས་བསྡུ་
 མཁས་དབང་ཁག་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༢ རྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་འོས་བསྡུ་སྐོར་ཟབ་སོང་དང་། ད་ེརེས་ཉྱིན་གངས་ ༡ རྱིང་
 བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༢༤ སྔོན་རྱིས་
 འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། རགོས་ཚགོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད། 
༣། འསོ་བསྡུའྱི་ཤེས་བྱ་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཅྱིག་བོད་སྒྱུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣ འཆར་
 འབུལ་ཞུས་ཡདོ། 
༤། དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཟབ་སོང་ཐེངས་ ༢ ཀྱི་ག་ོསྱིག་སླད་འག་ོ
 གོན་སྒོར་འབུམ་ ༤ འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ།  
༥། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་གསུམ་གྱི་གསོལ་ཕོགས་
 སྒོར་ ༩༧༣,༡༧༠ རགོས་དངུལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་པ་བཞྱིན་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་བཅས།  
 དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་བ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་དེ་སྒོར་ ༤,༤༧༣,༡༧༠ དེར། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྡེ་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདེས་བསྡད་འདུག དཔེ་ཆ་བཞག་ན། དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་གསུམ་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འདེས་དུས། ང་ཚོས་དབྱ་ེབ་ཕེས་ནས། 
དུས་ཚོད་ཀང་འདང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ། གནས་སྟངས་དེར་དགག་པ་རྒྱག་བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དེ། མ་འོངས་པར་ལམ་སྟོན་ག་ར་ེགནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ེབྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ང་རང་གྱིས་ཤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔོན་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་། ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་། ད་ེཚོར་རོགས་ཚོགས་
ག་པར་ནས་དངུལ་ཞྱིག་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་བཅུག་ནས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་འདུག འག་ོསྟངས་
ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་འདྱིར་སླེབས་འདུག འདྱི་སླེབས་དུས་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་དང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནང་
བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ཁ་དང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ཁད་པར་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་
འདུག ད་ེམྱིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན། འབེལ་ཡོད་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ད་ེབྱེད་
དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 གཉྱིས་པ་དེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ "འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་
ཕོགས་ཟབ་སོང་།" ཟེར་འདུག སྱིར་བཏང་མྱི་ཚང་མར་ཟབ་སོང་འད་མྱིན་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་འོས་
བསྡུ་བྱེད་ཕོགས་ཟེར་བ་དེར་ས་མཚམས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་གདའ། ཡང་གོང་དུ་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་ར་ཁྱིམས་བོད་
བསྒྱུར་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ནས་ཨ་རྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཕོགས་རེད་དམ། རྒྱ་གར་གྱི་རེད་དམ། ད་ེའད་མང་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱེད་དུས། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ང་ོམ་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ལས་བྱེད་འདེམས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེརྱིང་འདྱིའང་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། གལ་སྱིད་འདྱི་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁརོ་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༣ པ་ལྟར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རདེ། རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་གཟྱིགས་དགསོ་
ཀྱི་རེད། ཕུལ་བ་ཙམ་གྱིས་གཏོང་ཆོག་ཆོག་མ་ཡྱིན་པར་ལས་འཆར་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་ནས་
བཀའ་འཁོལ་སོད་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོ ༢ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་ད་ེག་པར་འགོ་དང་མ་འགོའ་ིགནས་སྟངས་
ཁག་ཁག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 རྱིས་འག་ོདེར་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེསྒོར་འབུམ་ ༤༠ རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། རྱིས་
ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༤༠ འགོ་སོང་བཏང་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ན། ས་
གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་སུ་ཡྱིན་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྐྱང་པ་རེད། མ་
འོངས་པར་འོས་བསྡུ་ཆེན་མ་ོཐུག་པར་ད་དུང་ལ་ོ ༤ ཡོད་པ་རེད། ལ་ོ ༤ ཡྱི་རྱིང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ེཚ་ོགང་སར་
འགོ་གཞག་གྱི་རེད། ག་པར་འགྱུར་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ལྟ་ཟབ་སོང་སོས་སའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་མ་རེད། འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་མཁན་དཀོན་པ་ོརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་གས་ལ་
དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་དོན་དག་ཁོན་ནས་མེད་པར་འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་དེར་
དགག་པ་རྒྱག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་འགོག་གྱི་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་མཐུན་ཕོགས་འདྱི་ཡྱིན། གང་ལྟར་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། 
མྱིག་བཙུམ་བཞག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གང་ཡྱིན་པ་ད་ེམ་བཤད་ན་ང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སླེབས་པས་ག་ོཆདོ་མྱི་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྒོར་འབུམ་ ༤༠ ཐམ་པ་དེ། ཁ་སང་སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་སྒོར་འབུམ་ ༢༠ དང་འད་ཡྱི་མ་རེད་
གདའ། འདྱིས་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཟབ་སོང་སདོ་ས་མྱི་ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་ལ་ོ ༤ རསེ་ལ་འསོ་བསྡུའྱི་
ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གས་ལ་ཕན་ཐགོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པར་དངུལ་འབརོ་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
འཕྲ་ོབརླག་གཏོང་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཐག་གཅོད་དེར་
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འགྱུར་བ་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་མེད་པ་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེམ་བཤད་ན་འགན་མ་འཁུར་བ་ཆགས་འག་ོ
ཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དབུས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པ་ོད།ེ ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་བསྐྱར་ལྡབ་བྱ་རྒྱུ་མྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། འཛིན་ཆས་གསར་ཉ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། ད་ལོར་འཛིན་ཆས་
གསར་ཉ་ོགང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོར་སྒོར་ ༤༨,༠༠༠ རེད། ངས་རྣམ་པ་ཚོར་མཁེན་རྟགོས་ཀྱི་ཚུལ་
དུ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟརེ་ན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༥ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ བར་དུ་ཁྱིམས་
འགལ་གྱི་བཀའ་འཁལོ་ཆ་ཚང་མྱིའྱི་སགོ་ལ་ཐུག་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ངས་ར་སདོ་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་
ཚརོ་གོག་ཀླད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་ཉོས་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་
འདྱི་མྱིའྱི་སགོ་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ནས་རྒྱ་ནད་ན་ཡོད་པ་རདེ། ཁོང་ཚརོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་
དགསོ་པ་ད་ེརྒྱུན་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐགོ་ནས་འགོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་དེ། གནས་སྟངས་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་ཚར་ནས་གོས་ཚོགས་
གསར་པས་དམ་བཅའ་འབུལ་ཁར་ལས་ཀ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ནམ་རྒྱུན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་
ནས་དམ་བསགས་ཐོག་ནས་སོད་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
ངོས་ནས་གོག་ཀླད་དགོས་ཀྱི་འདུག ནང་ལས་བྱ་ས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༢ ལྷག་ཅྱིག་ཞུས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ང་ཚསོ་གཅྱིག་ཞུ་དུས་མྱིའྱི་སགོ་ལ་ཐུག་པ་རྐྱང་རྐྱང་རདེ་ཟེར་དུས་
ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། སྐབས་ད་ེདུས་འཚང་ག་བརྒྱབ་ནས་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་ད་ེཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
རདེ། རྫུན་མ་ད་ེཚ་ོགས་ཀྱིས་ག་ོསྐབས་བླངས་ཡདོ་པ་རདེ། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ག་ོསྐབས་བླངས་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་ཕྱི་
ཟླ་ ༡༠ པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་དང་པ་ོསྐབས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཛ་དག་སན་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟནེ། རྒྱ་ནད་ད་ེདང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཚགོས་དྲུང་ནང་
དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོར་གོག་ཀླད་ཉོས་པ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གྱིས་
སྐབས་ད་ེདུས་ག་ོསྐབས་བཟུང་ནས་ཁྱིམས་འགལ་བྱས་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཁནེ་རྟགོས་ཆདེ་དུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ད་ེསྒ་ོཕསེ་ནས་བཞག་ཡོད། ཕག་ཚདོ་ ༥:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༥ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། 
གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད། ག་ོབརྡ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཕྲོད་ཚར་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་གང་ཉུང་ཉུང་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྡ་ོ
རྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། མེད་པ་འད། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢ 
པར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོར་སྱིན་བདག་དང་རགོས་ཚོགས་རག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོའདྱི་ཐནོ་པ་
གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ནམ་རྒྱུན་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྱིན་བདག་རག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
དངུལ་ཆུད་ཟོས་སུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བསླབ་བྱ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་
ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་ནང་ལ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་སྔནོ་དང་འདྱི་གཉྱིས་ཀར་སྱིན་བདག་རག་པ་གསལ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐགོ་
ནས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་དངུལ་ཕནོ་ཆེན་པོའ་ིརྱིས་འག་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཁེར་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་མཐོང་བ་རདེ། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ངས་འདྱི་ལ་འགག་པ་བརྒྱབ་པ་དང་། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་སོ་སོའ་ིཚོར་སང་དང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ལ། ང་
ཚོས་ལས་དོན་གང་ཡྱིན་རུང་སྡྱིག་པ་མྱིག་བཙུམས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
གནད་དོན་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་མ་གཏོགས། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ལ་སྡྱིག་པ་མྱིག་བཙུམས་བཟ་ོའད་ཞྱིག་
གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེལྟར་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
སླེབས་སོང་། ད་ེའད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོཡྱི་མ་རེད་བསམ་པ་བྱུང། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་
དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་དེ། གཅྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་
བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞན་དག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། རོགས་དངུལ་འདྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྔོན་ལ་ལས་རྱིམ་བང་
བསྱིགས་ནས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་གནང་བ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེབྱས་པ་
ཡྱིན་ནའང་དགོས་པ་རྣམ་རྟགོ་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་གསུང་བཞུགས་ཀྱི་འདུག ད་རསེ་ཀང་ཁ་མཐུན་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱས་པའྱི་བཟ་ོའད་
གསུངས་སོང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གོག་ཀླད་སད་པ་དང་། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་གོག་ཀླད་སད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་
འདུག སྐད་ཆ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་མེད་ཞུས་ཡོད། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དགོངས་དགོས་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་
བསམ་བླ་ོད་ེའད་ཞྱིག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གསུངས་པ་ཆ་ཚང་བདནེ་པ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༤,༤༧༣,༡༧༠ ལ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་
ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་གངས་ ༥ བྱུང་སོང་། གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གངས་ ༢༠ བྱུང་སོང་། འདྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་ནས་གཏན་འབེབས་མ་ཟྱིན་པ་ད་ེའད་ལྷག་སོང་ངམ་མ་སོང་། ༼བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེདག༽ ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གཏན་འབེབས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདེ། འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ་མེད།  
 ས་ེལེན་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།  
 ད་ེནས་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་མཚན་ཐ་ོགང་ལ་གང་
འཚམ་མང་པ་ོཞྱིག་སླེབས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ནས་ག་ཚདོ་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ལ་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་གངས་ ༢༩ འདུག ཆ་ཚང་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་ཐུབ་ས་མ་རདེ། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཉ་ེཆར་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་ཟུར་ཞྱིག་
གྱིས་འབེལ་བ་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ོརང་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཅྱིག་རེད་འདུག སན་རྱིས་ཁང་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཡྱིན་
པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་སྒོར་ ༤༥,༠༠༠ དང་། འག་ོསོང་དརེ་སྒོར་ ༥༧,༣༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེའད་སོང་ཙང་སློབ་ཡནོ་དསེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འདང་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ངས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་སུ་འབལེ་བ་ཞུས་ནས་རད་གཅདོ་བྱས་པ་ཡྱིན། འདྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག སློབ་ཡོན་འདང་དང་
མ་འདང་འདྱི་མྱི་སྒེར་ཞྱིག་གྱི་གནད་དོན་རེད་མྱི་འདུག འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
གང་ལྟར་གནད་དོན་འདྱི་སན་རྱིས་ཁང་དང་། ས་རཱ་མཐ་ོསློབ། ཝར་ཎ་མཐ་ོསློབ་བཅས་ལ་ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱི་འབོད་
བསྐུལ་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ད་ལྟ་ངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་
ཚསོ་གང་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ཅ་ེན། འདྱི་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྐབས་
སུ་ངའྱི་འབོད་བསྐུལ་གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་འབལེ་བའྱི་སློབ་ཚན་ད་ེདག་ལ་སློབ་ཡནོ་ཆ་ཚང་བ་
ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་སྙམ། འདྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་སློབ་ཚན་གཞན་དག་ཆ་ཚང་ལ་
སློབ་ཡནོ་འདང་ངསེ་ཤྱིག་སདོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་ཐོག་ལ་སློབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སློབ་ཡོན་འདང་ངེས་ཤྱིག་སོད་ཐུབ་པ་དགོས་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། 
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 ད་ེདང་མཉམ་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག (Tier System) ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཚང་མའྱི་སློབ་ཡོན་གཅྱིག་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེར་དྱི་
བ་ཞྱིག་སླེབ་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། མཐོ་སློབ་ལ་འགོ་དུས་ (BA) བྱེད་མཁན་དང་། སན་པའྱི་སློབ་སོང་བྱེད་མཁན། 
(Engineering) བྱེད་མཁན། ད་ེཚ་ོཚང་མ་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་དུས་ཆ་ཚང་ལ་སློབ་ཡོན་གཅྱིག་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མེད། དེར་དབྱ་ེབ་ཞོག་ཕེས་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སློབ་གྲྭ་དང་ད་ེཚོར་འག་ོསོང་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན། དེར་གཞྱིགས་ཏེ་ཆ་
ཚང་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་ག་ཚོད་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་པ་བཟོས་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། 
ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སློབ་ཡོན་ལས་འཆར་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Tibetan Scholarship 

Program) འདྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སློབ་སོང་བྱས་ནས་ཚུར་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་རྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་འདོན་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདོན་
རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཁངོ་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མ་འག་ོགོང་ལ་སློབ་ཚན་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་སློབ་སངོ་བྱས་དང་མ་
བྱདེ་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འདྱི་འདནོ་རྒྱུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། རགོས་ཚགོས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་
དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དགསོ་མཁ་ོག་ར་ེཡོད་མདེ་དརེ་གཞྱི་བཞག་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིག་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག འདྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་ཞུ་ཡྱི་མེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཁ་སྔོན་གསུངས་པ་ལྟར། ལ་ོགཉྱིས་དང་ལ་ོགསུམ་གྱི་
འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད་དུས། ཁ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག (Animation) དང་འབེལ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་
སླབོ་སངོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་བཏནོ་ན། ལ་ོ ༢ རསེ་སུ་ཚུར་སླེབ་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡང་ཕན་ཐགོས་པའྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་བརམ་རྒྱུ་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སློབ་ཡོན་ལས་འཆར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་
གཏོང་དགསོ་འདུག་སྙམ། ཆ་རྐྱནེ་ནང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠་་་༡༡ གོང་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ངསེ་པར་དུ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དང་མྱི་གཏོང་ས་ོསོའ་ིའདོད་པ་རེད་འདུག སློབ་ཡོན་འདྱི་ལེན་
མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
མཐངོ་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་དང་པ་ོགཅྱིག་སླེབས། ད་ེནས་བར་མཚམས་ ཤྱིག་བཞག་དུས་
ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚོའང་དན་པ་བརེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་གལ་ཆ་ེ ཤོས་ད།ེ བོད་སློབ་འཛནི་ཚོགས་ནས་ས་ཾབ་ོཊས་སློབ་གྲྭ་ཆ་
ཚང་ཚུར་རྱིས་དུས། དེའྱི་བར་ལ་ཆོད་གན་གྱི་དག་ེརྒན་མང་པ་ོལྷག་བསྡད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་གནད་དོན་གལ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་
ཆགས་འདུག ས་ཾབ་ོཊ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཆདོ་གན་བྱདེ་ཐུབ་
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ཀྱི་མ་རདེ་ཅེས་མ་གསུངས་པར། ད་བར་ཆདོ་གན་ཐགོ་གནས་པའྱི་དག་ེརྒན་དང་ལས་བྱདེ་ད་ེཚོས་ལ་ོམང་པ་ོད་ེཙམ་རྱིང་ང་
ཚོའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་གོས་ཆོད་པ་ ཤ་སྟག་ཡྱིན་ཙང་། བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ནའང་
ཞུས་ཏ།ེ ཁྱིམས་སྱིག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་གཏོང་དགོས་ནའང་བཏང་ནས། ཆོད་གན་ཐགོ་གནས་པའྱི་བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་དང་། 
ལས་བྱེད་རྣམ་པ་མུ་མཐུད་སཾ་བ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག དུས་ཚོད་མདེ་དུས་ཉུང་ཉུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དཔ་ེསྟོན་སློབ་གྲྭ་རེད། དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྲྭ་ད་ེ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་ལ་སྤསོ་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚང་མས་
མཁེན་གསལ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེར་སྱི་སདོ་རླང་འཁོར་ (School Bus) ཡྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། དཔརེ་ན། ནརོ་བུ་གྱིང་ཁ་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོབླངས་ནས། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གངས་སྐྱྱིད་ལ་ཡར་འཁེར་
ཡོང་ནས་གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཁེར་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་ལ་འག་ོདགོས་དུས། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཚོུད་གཉྱིས་མྱིན་
ཙམ་རླང་འཁོར་ནང་དུ་སྡདོ་དགོས་དུས། སློབ་གྲྭར་སླེབས་དུས་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ཐང་ཆད་བསྡད་པ་དང་། ཡང་དགོང་མོར་སློབ་
གྲྭ་གོལ་དུས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆ་ཚང་གངས་སྐྱྱིད་བར་དུ་འཁེར་ཡོང་། གངས་སྐྱྱིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་མར་
བཏོན་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ། ད་ེནས་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་འག་ོདགོས་དུས། རྣམ་པ་ཚསོ་མཁནེ་གསལ་རེད། ང་
ཚའོྱི་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད། ཁངོ་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོགསུང་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་ཞུས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ ཤྱིག་བཏང་ནས། གངས་སྐྱྱིད་ནས་ཕྲུ་གུ་འོར་
འདེན་བྱ་རྒྱུའྱི་སྱི་སོད་རླང་འཁོར་གཅྱིག་དང་། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ནས་རླང་འཁོར་གཅྱིག་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོར་ཐུབ་ན། 
འདྱི་འདྱིའྱི་སྐརོ་བ་རྒྱག་མྱི་དགསོ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གྱི་འཚར་ལོངས་ལའང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་
འདུག  
 ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་དང་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་དབར་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེརེད། དཀའ་ངལ་ཡོང་ས་
གཙ་ོབ་ོད་ེསྐབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འཛནི་སྐྱོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཡག་
པ་ོཞྱིག་བྱས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ ཤ་ེན། ས་ེགཅྱིག་ནས་ས་ེགཞན་ཞྱིག་ལ་མྱི་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་
ཆ་བཞག་ན། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་ལ་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠ དང་ ༡༡ ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་རེད། དང་པ་ོད་ེདག་
གཙང་མ་ཞྱིག་བཟསོ་ནས། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་འདདོ་པ་གང་རེད་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་གང་རེད་འདུག མ་འོངས་ཕུགས་བསམ་
གང་རདེ་འདུག བོད་ཡྱིག་སློབ་དགོས་ནས་ས་རཱར་གཏངོ་དགོས་འདུག་གམ། ཨྱིན་ཡྱིག་སོང་འདོད་ཡོད་ན་གཞན་ལ་གཏངོ་
དགསོ་འདུག་གམ། ད་ེདག་གཙང་མ་བཟསོ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ། སྐབས་ཤྱིག་རྱིང་ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་ད་ེདཔ་ེསྟནོ་
སློབ་གྲྭར་གཡར་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེག་རང་རདེ། གཡར་དགསོ་རེད་མ་གཏོགས་ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་སྒ་ོ
བརྒྱབ་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་མང་པོས་འདྱི་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོགང་འད་ཡྱིན་སྐོར་གསུངས་
སོང་། གང་ལྟར་ད་ེའད་མ་བྱས་ནས་ཕ་གྱིར་གཅྱིག་ཡོད་ཀྱིན་ཡོད་ཀྱིན་དརེ་གཞན་ཞྱིག་བཅུག་ན། གནས་ཚུལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་
པ་རང་བཞྱིན་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དང་། བཀའ་བློན་ར་ེཟུང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་གྱི་
སློབ་མ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རོག་ག་བཤད་ཀྱི་རེད། མྱི་མྱི་དགོས་ཁྱི་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིས་ཆ་སྲུང་རྒྱུ་ད་ེལས་འགན་རེད། སྱིར་
བཏང་དཔ་ེསྟོན་སློབ་གྲྭའྱི་ཕ་མ་ད་ེཚསོ་ཞུ་གཏུག་བརྒྱབ་འདུག ཞུ་གཏུག་གྱི་ཡྱི་ག་ེད་ེཚརོ་བལྟས་ན། ཧང་སང་དགསོ་པ་རདེ་
འདུག ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་ལ་འཛིན་ཁང་ ༡༥ ཡོད་རདེ། སློབ་ཕྲུག་གངས ༡༡ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། དཔ་ེ
སྟོན་སློབ་གྲྭར་འཛིན་ཁང་གསུམ་བཞྱི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༠༠ ཡོད་པ་འཁོད་འདུག འཛིན་སྐྱོང་
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བཀའ་ཤག་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། དཀའ་ངལ་ད་ེཏན་
ཏན་སེལ་དགོས་རདེ། ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་གངོ་མ་རག་པ་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་རདེ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་ལ་བཞུགས་པའྱི་
སློབ་མ་ཚོར་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ ཤྱིག་དང་། ཁ་ོརང་ཚོར་མ་འོངས་པའྱི་འདུན་ལམ་དང་། ཕུགས་བསམ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ད་ེཚརོ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས། དཔ་ེསྟོན་སློབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཕྲུ་གུ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་
ད་ེགཏམ་བཟང་རེད། ཁོང་ཚོར་སློབ་གྲྭ་འདྱི་གཡར་ནས་འཛིན་གྲྭ་ཡག་པ་ོཞྱིག་འཚོགས་ཐུབ་པ། གང་ལྟར་འཛནི་སྐྱོང་གྱིས་
ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་གཟྱིགས་ནས་ཐག་གཅདོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་གངས་ ༣༢ ཡོད་པ་ནས་གངས་ ༡༨ ལྷག་བསྡད་ཡདོ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུར་དགོངས་བཅད་
གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མ་དརེ་སློབ་ཡནོ་མ་འདང་བའྱི་སྐརོ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕབེས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསན་པ་ད་ེཏག་ཏག་རེད། ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་ནས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདྱིང་བཞྱིན་པ་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ལག་ལེན་འཁལེ་བ་ཞྱིག་
བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ངས་ད་དུང་བེལ་འཚུབ་མ་བྱདེ་པར་ལྷདོ་ལྷོད་བྱོས་ཤོག་ཟེར་ནས་ནོར་འཁྲུལ་མེད་
པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཅྱིག་འདྱི་རདེ། 
 ཚང་མ་ལ་སློབ་ཡོན་གཅྱིག་མཚུངས་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད ་དན་གྱི་མྱི་འདུག  སན་པར་སློབ་ཡོན་དང་། 
(Engineering) སློབ་ཡོན། དག་ེརྒན་འོས་སོང་གྱི་སློབ་ཡོན་བཅས་ཚང་མ་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཆ་ཚང་གཅྱིག་
པ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སློབ་སོང་བྱས་ནས་བསྐྱར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཐགོ་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ད།ེ ཕར་གཏོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་དགོས་མཁ་ོལ་དཔག་པའྱི་གནང་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེར་མོས་མཐུན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འགུལ་བརན་ (Animation) ཐོག་ཉམས་མོང་དང་ལག་འཁེར་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོརེད་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་གང་མང་མང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འཆར་
གཞྱི་སྱིག་འཆར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སློབ་ཡོན་ལས་འཆར་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་ལྟར། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་སློབ་ཡོན་
རག་རྒྱུར་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བོད་ཡྱིག་ད་ེདགོས་ཀྱི་
མེད་པའྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཞྱིག་བཞག་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཡྱིག་འདྱི་མེད་ན་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རདེ། ས་ོ
སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ག་ོརྟགོས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏ་ེཆ་རྐྱནེ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་སོང་
རང་སོང་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་གཅྱིག་ལྟ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ཚགོས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སློབ་གྲྭ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལནེ་དང་། ཆདོ་གན་དག་ེལས་ད་ེདག་ 
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གཏན་འཇགས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ངས་འགེལ་བཤད་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཡང་བསྐྱར་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་ན་བཀའ་བཀོན་གནང་གྱི་འདུག འགེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་ན་དྱི་བ་ཡང་ས་ེཕེབས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་
གཞྱི་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་ནས་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་རདེ་མ་གཏོགས། 
བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སློབ་གྲྭ་རྱིས་བླངས་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆོད་གན་དགེ་ལས་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་གཏན་
འཇགས་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་དུ་ཚུད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། མར་འདནོ་རྒྱུ་ཡང་
ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལས་ཁུངས་མང་པ་ོདང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ 
(Kendriya Vidyalaya, Novodaya Vidyalaya) ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཆོད་གན་བསྐ་ོརྒྱུ་བཟསོ་གནང་བ་རེད། རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་ང་ཚསོ་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཁོན་ནས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཁ་སངེ་ངས་ཐངེས་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོ
དགོས་རེད། ལ་ོ ༩ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཆོད་གན་གནང་འདུག དེས་འབལེ་ཡོད་ཚོའྱི་སེམས་ལའང་དཀའ་ངལ་འདུག ཤེས་རྱིག་
གྱིས་འགན་འཁེར་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིན་ནས། ད་ེདག་གཏན་འཇགས་བཟ་ོཐུབ་ན་གནད་འགག་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་
བ་ཕུལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེསྱིག་གཞྱི་རེད། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེལག་ལེན་བསྟར་མྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརོགས་
ཟརེ་ནས་ལྐུགས་པ་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གད་མ་ོཤོར་གྱི་རདེ། ངས་འདྱི་བྱེད་འདོད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ལ་ོབརྒྱད་དགུ་དག་ེརྒན་གནང་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ གཏན་འཇགས་ཆགས་སྱིད་པ་ཞྱིག་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་དག་ེརྒན་གྱི་ཆ་རྐྱནེ་ད་ེདག་ཚང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ས་ོསོས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་རྒྱུགས་འཕྲདོ་པ་
ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་དགེ་རྒན་སོ་སོའ་ིལས་འགན་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་
གནང་གྱི་རདེ། རྒྱུགས་འཕྲདོ་རྒྱུར་ཁོང་རྣམ་པས་འགན་འཁརེ་དགོས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མེས་དབོན་དཔ་ེསྟནོ་སློབ་གྲྭའྱི་སྐོར་བག་ོགེང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གོས་ཆདོ་བཞག་ཡོད་
པ་རེད་དམ། གང་འད་བྱས་ནས་སྤོས་པ་རེད། ངས་འགན་མ་བླངས་གོང་ནས་སྤོས་ཚར་འདུག ངས་ཁ་སང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་འདུག 
ངས་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ། "ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཆེད། ལས་དོན་ཆ་སྱིག་གནང་མཁན་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ནྱི་
ཤེས་ཡནོ་ལྷན་ཚགོས་རདེ་འདུག མ་འོངས་པར་ལ་ོའཁརོ་གཅྱིག་ནང་ཉུང་མཐར་ལྷན་ཚགོས་ཐངེས་་་་་།" དགངོས་དག འདྱི་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་རེད་འདུག ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་དང་འཁྲུག་སོང་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་
མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟོན་སློབ་གྲྭ་སྟེང་ཤོད་གཉྱིས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་དག་ེསློབ་ཡོངས་ལ་དཀའ་
ངལ་ཤུགས་ཆ་ེའཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་འདུག་ན། སློབ་གྲྭ་ད་ེགཉྱིས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་འོག་བར་གསུམ་ས་ོསོའ་ི
ཆདེ་དུ་ད་སའྱི་གཡས་གཡོན་ས་གནས་འསོ་འཚམ་ཞྱིག་ཏུ་གང་མགགོས་གནས་སྤསོ་གནང་དགསོ་འདུག" གོས་ཆདོ་འདྱི་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔའྱི་དུས་སུ་བཞག་གནང་འདུག ལྷན་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས་རེད་འདུག ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡ་ེཤེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་མཐར་ལགས། སྱི་འཐུས་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་རེད་འདུག ཁངོ་རྣམ་པས་
མཚན་རྟགས་བསྐྱནོ་ནས་གོས་ཆདོ་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ངས་ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཐེངས་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་ད་ལྟ་ཕ་
གྱིར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པར་འཛིན་ཁང་ཡོད་པ་རེད། དག་ེརྒན་ཡོད་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་ལས་མང་བ་དག་ེརྒན་
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ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ལག་པ་བཅངས་ཡོད་པ་མ་རདེ། འཛནི་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་སྟངོ་པ་ལུས་བསྡད་པའྱི་ནང་ལ་དཔ་ེསྟོན་སླབོ་གྲྭའྱི་
སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སློབ་སོང་བྱ་རྒྱུར་གཡར་རོགས་ཞུས་ནས། དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་གནང་དང་། འཛིན་ཁང་མང་པ་ོད་ེ
དག་སྟོང་པ་རདེ། སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༡ དང་དག་ེརྒན་གངས་ ༡༣ རེད། འཛནི་ཁང་ད་ེཚ་ོགཡར་བ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེཡོད་རདེ། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་ད་ེཙམ་སོར་ཐུབ་ན། ང་ཚོས་ས་ོསོའ་ིམྱི་ལ་གནང་གྱི་མྱིན་གསུངས་ན་ལ་དག་གྱི་
ཨ་ེཡོད་ན། དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱིས་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
སློབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེདག་རང་འཇགས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། སུ་གཅྱིག་ལའང་ཕར་ཕེབས་རགོས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་
རེད། འཛིན་ཁང་སྟོང་པ་ད་ེདག་བེད་སོད་གཏོང་འཇུག་རོགས་གནང་། འདྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་ནས་སྒ་ཞྱིག་སྐྱནོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭ་རྱིས་ལེན་ཕོགས་དང་། ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་དྱི་བ་
ཡང་ཡང་སླེབས་ཀྱི་འདུག དེར་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ལན་གང་ལ་
གང་འཚམ་བསྐྱོན་གནང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག གལ་ཏེ་ལན་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་ལན་ཞུས་ཟྱིན་ཞེས་བཞག་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག་སྙམ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་
འགའ་ཤས་ ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གང་ཐུང་ཐུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཐེངས་འགའ་
ཤས་ཞུས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་འག་ོསོང་ཆེ་ཤོས་ ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་
ཕག་དངུལ་ཞན་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུར། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་ཚོགས་
ཁག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 འདྱི་དང་སགས་ཉེ་ཆར་སྤོག་ར་ས་ཁུལ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དོ་སང་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་ 
(SOS) ད་ེལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་གནང་སའྱི་ས་གནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག འཛནི་སྐྱོང་ད་ེ (SOS) ཡྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། 
ཁངོ་ཚའོྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཐགོ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིགས་
སོང་བརྡར་དང་། ལྷག་པར་དུ་ན་གཞནོ་ལས་མེད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཁངོ་རྣམ་པར་མཐུན་རྐྱནེ་གསར་པ་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་སྐརོ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་འདུག ཕག་ལས་གནང་ས་གསར་སྐྲུན་བྱདེ་པ་ལས་
ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེར་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ནས། ཕ་གྱིར་ཡོད་པ་ཚོས་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་ད་ེདག་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་པ་
དང་། དརེ་མ་ར་འཛུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོབ་མདེ་ན་སྙམ།  
 ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་དང་འབེལ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་སྟེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
གྱིས་བཀག་སྡོམ་ཞུས་ནའང་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ཞ་ེདག་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། གང་ལྟར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འཐུས་ཤོར་རང་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐར་མ་དརེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སངོ་སད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཐནོ་ 
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ཡོང་གྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག མཐ་ོསློབ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརྟོགས་སྤེལ་རྒྱུར་དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སློབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་འདྱི་འད་གནང་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་
ཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ཆབ་སྱིད་སློབ་ཆོག་གྱི་
མེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཟེར་དུས་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེསློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚའོྱི་
གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཁག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེའང་ཁྱིམས་འགལ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལ་
དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་དང་། བྱུང་ན་བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐ་ོག་ོརྟོགས་སྤེལ་ཐུབ་པ་
དང་། ཁོང་རང་ཚོར་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ལ་ཚོར་བ་སླེབས་སུ་འཇུག་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་སྐྱནོ་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེག་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྤོག་རའྱི་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་དང་འབལེ་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་
ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་འདུག་ཅེས་པ་དེར་ང་ཚོས་དགོས་མཁ་ོལ་དཔག་པའྱི་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་བྱས་ནས། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་
བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་དེས་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཤྱིག་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕན་
ཐགོས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་སྤེལ་ནས་ཆ་ོཡོད་མ་རེད། ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ བྱདེ་
ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་ཆགོ་གྱི་མེད་ཅསེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡདོ་ཀྱི་
ཨ་ེཡོད་ན་དན་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞྱིག་རེད། སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་སྱི་ཕན་རེད་
འདུག་དགོངས་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརྟོགས་སྤལེ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
དང་། འདྱི་ཁྱིམས་འགལ་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེངས་ག་ར་ེཡྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བྱས་ཡོད་ད།ེ དུས་ཚོད་
ཀྱི་རྐྱནེ་པས་ཆ་ཤས་ཞ་ེདག་ལནེ་གྱི་མྱིན། ངས་ར་ེབསྐུལ་དང་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ།  
 ཐགོ་མ་དརེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔ་ེདེབ་དཔར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སྤེལ་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་ནས་ར་ེབསྐུལ་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ "བོད་ཡྱིག་སློབ་དབེ་བསྐྱར་ཞྱིབ།" ཅེས་བཀདོ་གནང་འདུག འདྱི་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག 
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ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེརྱིང་ངས་དཔ་ེམཚོན་ནམ་
གནད་འགག་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། 
ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོབོད་ཀྱི་སོན་ར་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་བདག་པ་ོཟེར་ནའང་ད་ེདག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེབསླབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོཚུལ་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་བསླབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ངས་དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅ་ེན། ད་ེསྔ་ང་ཚའོྱི་སློབ་དབེ་ད་ེཚའོྱི་ནང་
ལ་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་གཅྱིག་པུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡོངས་གགས་རེད། མྱི་ར་ེགཉྱིས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མ་རེད། སློབ་དེབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་
འབྱི་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་སོང་བཙན་སྒམ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ངས་
མཐོང་མོང་། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མྱི་ར་ེཟུང་གྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། འདྱི་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་རེད། 
མ་འངོས་པར་ད་ེཚ་ོཚང་མས་མཁེན་དགོས་པ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གཞོན་སྐྱེས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོས་ཡྱིན་ནའང་སྤོབས་པ་སྐྱ་ེརྒྱུ་ཞྱིག་
དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་རའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་ཐག་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ། 
ལ་ོརྒྱུས་རྒྱབ་ལོངས་མཐུག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་སྤབོས་པ་སྐྱེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ད་ེསྔ་
དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གྱིས། 
རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཤྱིག་སློབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལ་ོརྒྱུས་ད་ེདག་ཚུལ་དང་མཐུན་པ། རྒྱལ་རབས་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་འགོད་ཐུབ་པ། ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ཞྱིག་མེད་ནའང་། རྒྱལ་རབས་མདརོ་བསྡུས་ད་ེའད་བཀདོ་
ནས། འདྱི་ལྟར་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་དང་གནས་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ག་ར་ེཡྱིན་པ། ང་ཚསོ་ཚང་མས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་གསུང་ད་ེཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོ
བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབརྱི་དགསོ་ཀྱི་རདེ། སྱིར་བཏང་ངས་ད་ེརྱིང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་གསུང་ཞྱིག་
ཀློག་དགོས་དན་སོང་སྟ་ེ། དུས་ཚདོ་ཀྱི་རྐྱནེ་པས་ད་ལྟ་ཀློག་རྒྱུ་མྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༩ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆགོ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཕུགས་འདུན་དང་རྒྱབ་ལངོས་ཐགོ་ལ་བཀའ་སློབ་གལ་
ཆནེ་པ་ོམང་པ་ོགསུངས་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་དང་། ལོ་རྒྱུས་ད་ེལོ་རྒྱུས་རང་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པར་སློབ་དེབ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཕྲུ་གུ་
ཚརོ་སླབོ་ཁྱིད་བྱདེ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འདྱི་ལྟར་གནང་རགོས་ཞསེ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་སློབ་
ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཞ་ེདག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༡ ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདའྱི་དཀའ་ངལ་
ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཆ་རྐྱེན་མེད་མཁན། དཔེར་ན། བལ་
ཡུལ་ནས་ཕབེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། (R.C.) མེད་པ་ད་ེཚརོ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གྱིང་ལ་ཞུགས་དུས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ངས་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། (R.C.) དང་ད་ེའད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཚ་ོཡར་ཞུགས་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་གནང་དགོས་པ། དཀའ་ངལ་དེ་དག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ (R.C.) མ་
རགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡར་ཞུགས་དུས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡངས་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཞུགས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (R.C.) མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་
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ཤེས་ཏ།ེ དཔལ་ལྡན་ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱིས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སློབ་ཞུགས་བྱས་པར་
ཆ་རྐྱནེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསལ་པ་ོགསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གསུང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་དཀའ་བློན་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཡྱིག་སློབ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་འགོད་དགོས་རེད་གསུངས་པ་དེར་ངས་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་འཇུག་གྱི་ཡྱིན། ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ཚུར་གནང་རགོས་གནངོས། ད་ེགཞྱིར་བཞག་ནས་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ངས་ཏག་ཏག་མགོ་འཚོས་ཡོད་མེད་ངེས་སོ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་བལ་ཡུལ་ནས་ཕེབས་ཏེ་སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་དེབ་ (RC) མེད་པ་ད་ེཚ་ོ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་ལ་སློབ་འཇུག་སྐོར་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འདྱི་འདྱི་རདེ་དམ། ད་ེཡྱིན་ན། ངས་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཚགོས་ཆུང་
བཙུགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རེད། ངས་འཇུག་གྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞུ་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་
མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་རང་གྱི་ཆེད་དུ་གནས་ཚུལ་
གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དང་པ་ོདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟའ་འཇུག་སློབ་གྲྭ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ར་བའྱི་ཁོང་ཚོས་དགོས་ཡོད་ཟེར་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་འདྱིར་ཞུ་སའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་
དུས། ཁངོ་ཚའོྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཕ་གྱིའྱི་སློབ་སྱི་དང་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་རདེ། ནམ་རྒྱུན་དུ་སློབ་བཞྱིན་པ་
དེ་ཚོ། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ (Sydney) ཁབ་ཁོངས་རེད། དེ་མྱིན་ (Melbourne) དང་། 
(Brisbane) ད་ེནས་ (Canberra) ལ་ཡོད་པ་འད། ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། གང་ལྟར་ཡོངས་གགས་ད་ེ 
(Sydney) རདེ། དའེང་ཏགོ་ཙམ་ག་རྒྱས་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚརོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངསོ་བཞསེ་གནང་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་འཁེར་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ཌ་ོལར་གཅྱིག་ཀང་འབུལ་དགོས་མ་རེད། ཕག་འཁེར་གཅྱིག་པུ་ཕུལ་
བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པར་སེམས་གསོ་
དང་། སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ། ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་ཆ་ེབས་ག་ཆ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
སདོ་མཁན་ཡོད་མ་རདེ་ལ། དགསོ་ཟརེ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གཅྱིག་ད་ེསྙན་ཞུའྱི་སྐརོ་རདེ། འདྱི་དང་འབལེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་དང་སགས་ནས་ཞྱི་རྒྱུར། མ་གྱིའྱི་མྱི་གངས་  
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༡༡ ད་ེཡང་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་བོད་པ་ཞྱིག་རེད། སློབ་ཕྲུག་ད་ེདག་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་
མཉམ་བཟའ་མཉམ་འཐུང་ཟེར་དགོས་རེད་པཱ། ཕོར་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཞལ་ལག་མཆོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་བཞུགས་
རོགས་གནང་། འཛིན་གྲྭར་སྒོ་ལགས་སུས་བརྒྱབ་དང་མ་བརྒྱབ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། སྒོ་ལགས་བརྒྱབ་པ་ད་ེཚ་ོསྒོ་ཕེས་
ནས། སློབ་ཕྲུག་ ༡༡ ད་ེདག་ལ་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། སློབ་ཕྲུག་གཞན་དག་ད་ེཚ་ོ
ལའང་འཛནི་གྲྭ་འཚགོས་ས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་དགསོ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་སྐོར་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་སློབ་
འཛིན་ཚོགས་ནས་ཕར་ཕེབས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཨ་རྱིར་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་གནང་འདུག ཚང་མ་དང་
བླངས་ (Volunteer) གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱིཌ་ནྱི་ (Sydney) ལའང་ད་ེའད་ཡྱིན་ས་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པས་དང་
བླངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནང་བ་དའེང་ཞ་ེདག་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་བསམ་བླ་ོཁེར་ནས་གནང་བ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པས་གང་
ཤེས་པ་ད་ེབོད་ཕྲུག་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་གནང་བ་དརེ་དངསོ་གནས་བསྔགས་བརོད་དང་གཟྱི་བརྱིད་རདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་དརེ་ཕག་འཁེར་འབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཉ་ེཆར་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ནས་ལ་ོ ༡༥ གནང་ཡོད་ན་ང་ཚསོ་
ལེགས་སྐྱེས་ད་ེའད་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་དང་། ལ་ོ ༢༠ གནང་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཟེར་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིང་བ་
ཡྱིན་ཏ་ེཐག་གཅདོ་ཟྱིན་མེད། ང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོགཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སུ་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་གུས་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ། ལེགས་སྐྱསེ་འབུལ་དགསོ་པ་ད་ེདུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚའོྱི་སེམས་
པའྱི་ནང་ལ་ཡདོ། བྱས་ཙང་འདྱི་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ངང་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། ནད་
ཡམས་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རདོ་རོག་སྐོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་སོང་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་པ་འདྱི་ལྟར་བཞེས་པ་དང་། འདྱིར་ཕེབས་ནས་གསུངས་པ་ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་ཡོད། ད་ེའད་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཡག་པོ་དེར་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་ངོས་བཟུང་ནས་ངོས་ལེན་ཞུས་ཏེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་པར་
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ འདྱི་གཟྱི་བརྱིད་རདེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམ་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་གྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་ནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ཀང་། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་
དང་། ཁག་ཅྱིག་གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ 
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དགངོས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནད་དནོ་དང་པ་ོད།ེ ལྟ་གྲུབ་སླབོ་དཔནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གྱིས་སྐུ་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚོར་གུས་ཞབས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་ལ། ཉེ་ཆར་ཉྱི་མ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཀདོ་ཁབ་བཏང་འདུག ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚརོ་ཆ་ེམཐངོ་དང་གུས་ཞབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོམཐངོ་སོང་། དང་ཐགོ་ད་ེརྱིགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དེ། ངས་འདྱིར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ེསྔནོ་ལྟ་གྲུ་སློབ་དཔོན་ ༡༤ དང་མཉམ་དུ་ང་
ཚོས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ད་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཚོགས་ནས། མ་འོངས་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་སྐོར་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གོ་རྟོགས་
གང་འད་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚོར་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་གང་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་
འདུག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ནང་ལ། ཁ་སེང་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་གུས་ཞབས་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། 
ལྟ་གྲུབ་སླབོ་དཔནོ་ ༡༤ དགངོས་ཚུལ་ད་ེཁོང་རྣམ་པ་སྒརེ་ས་ོས་ོལ་ཆ་ེམཐངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གུས་ཞབས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་རེད་མྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔནོ་ཚ་ོལ་ཆ་ེམཐོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་
གནས་སྟངས་དེར་བསྡོམས་རྒྱག་དུས། ཉ་ེཆར་ང་མ་སུ་རྱིར་ཕྱིན་པ་རེད། ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭར་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔནོ་ཐུག་སོང་། 
ཁངོ་རྣམ་པས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཚད་མ་རྱིག་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྐོར་མྱི་ལ་ོབཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡྱི་རྱིང་ལ་གསུངས་ཚར་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་ལྟ་
གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཞེས་མྱིང་གནས་གནང་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སླེབ་དུས་སློབ་སྱི་ད་ེནང་ཆོས་ལ་
དགའ་མོས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་དང་། དགེ་འདུན་པར་གུས་ཞབས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚོས་སློབ་གྲྭ་
དེའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་ཏོག་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་མྱིན་ཁོར་ཡུག་ད་ེཁོན་ནས་སྐྲུན་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། 
ཚད་མ་རྱིག་པ་ཟེར་ནའང་རེད། རྱིགས་ལམ་ད་ེསློབ་ཚན་གྱི་ཁོངས་སུའང་ཡོད་མ་རེད་འ། ཁོང་ཚོས་སློབ་ཚན་འཁྱིད་པའྱི་
སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ག་དུས་རག་ན། ཁོར་ཡུག་ད་ེབསྐྲུན་ནས་འཁྱིད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་
འདུག འདྱི་བྱེད་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་རྱིགས་ལམ་ལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་བསམས་པ། ལྟ་གྲུབ་
སློབ་དཔོན་ཞེས་མྱིང་གནས་བཏགས་པ་དེར་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་ཆ་ེམཐོང་དང་། ག་ོསྐབས་ད་ེདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་མཁནེ་རྟགོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན།  
 ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མཁེན་དགོས་པ་གཅྱིག་དེ། ར་བའྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་
གསལ་རེད། ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་མང་ཆེ་བས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ནང་དོན་རྱིག་པ་སངས། ཁོང་རྣམ་པར་ཆ་རྐྱེན་
དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ད་ེབརྡ་སདོ་རྱིག་པ་ལ་གནས་ཚད་ཡག་པ་ོཡོད་པ། ནང་དོན་རྱིག་པར་གནས་ཚད་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལྟ་
གྲུབ་སློབ་དཔོན་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཟེར་དུས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་མྱི་
འཐོལ་པ་གཏོང་བའྱི་ག་ོབ་ལེན་མཁན་མྱི་ར་ེཟུང་ཡོང་གྱི་འདུག ག་ོབ་ད་ེཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལྟ་གྲུབ་སློབ་
དཔནོ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་རྣམ་པར་གནས་རྱིམ་དའེང་དམའ་རྱིམ་དག་ེརྒན་གྱི་གནས་རྱིམ་ལ་འཇགོ་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། སློབ་གྲྭ་མང་ཆ་ེབའྱི་ནང་དུ་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚསོ་བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་གྱི་ཚབ་ཏུ་བོད་ཡྱིག་འཁྱིད་མཁན། འཛིན་གྲྭ་
དྲུག་པ་དང་བདུན་པ། བརྒྱད་པ། ཚང་མའྱི་ནང་ལ་བདོ་ཡྱིག་འཁྱིད་མཁན་དེའང་ལྟ་གྲུབ་སླབོ་དཔནོ་ཚ་ོརདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ཁངོ་རྣམ་པའྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེདམའ་རྱིམ་དག་ེརྒན་ལ་བཞག་ཡོད་པ། འཛནི་གྲྭ་ ༥ པ་མན་ཆད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལ་བཞག་ཡོད་



143 

རདེ། བོད་ཡྱིག་སློབ་དགསོ་དུས་འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པ་མན་ཆད་ཀྱི་དག་ེརྒན་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་སློབ་བསྡད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་
པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་ད་ེདག་གོང་དུ་ཞུས་བཞག་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་གོམ་པ་རྱིམ་པས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ལན་བསྐྱོན་སོང་། ཆོད་གན་ག་ཕོགས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། དརེ་ང་ལ་ཚོར་སང་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བཀུར་འསོ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
དྱི་བ་གཏོང་དུས། འདྱི་ངས་གོ་སོང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་རེད། ལྡྱི་ལྱིར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
གསུང་གྱི་འདུག ཁྱིམས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་འདྱི་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོབ་ལ་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བད་ེ
སྡུག་རྱིམ་པ་ཡར་ཞུས་ནས་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་
པའྱི་ང་ཚའོྱི་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་དང་། ཆདོ་གན་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེར་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོད་གན་རྣམ་པ་ཚོར་ལོ་མང་པོའ་ིཉམས་མོང་ཡོད་པ་དང། ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློབ་འཁྱིད་
བྱེད་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་པ། ཕྲུ་གུ་ཚོར་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་པ། ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོཡོད་པ། 
ཁོང་ཚ་ོང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། དགེ་
རྒན་ད་ེཚའོྱི་གས་ཆོད་གན་རང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བསམ་བླ་ོདང་མདུན་ལམ། ཁ་ཕོགས་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེབྱདེ་
དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་སྙན་ཞུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་
གཞུང་ལསྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་བོད་པ་རྐྱང་པ་མ་རདེ། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེགོས་ཚོགས་ར་བས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ང་
རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སླེབས་ཡོང་དུས། དེ་ལ་དཔགས་པའྱི་གོས་
ཚགོས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་བྱས་པར། བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་དེས་ངས་ཁྱིམས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 
ཁྱིམས་ལ་འག་ོས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཆདོ་གན་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེགཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་
མ་བྱུང་བར་དུ་ང་ཚོར་ལམ་ཁ་ད་ེརག་གྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེབྱེད་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའྱི་ཐོག་ནས། མྱིང་འཁུར་བའྱི་
ཐགོ་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་རེད། བད་ེསྡུག་ཞུ་ས་ཞྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བད་ེསྡུག་ད་ེསེལ་རྒྱུར་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ལམ་
ཁ་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ལ་ཆ་ེམཐོང་དགོས་ཞསེ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། དའེྱི་
ཐགོ་ལ་ངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཞུས་ཡྱིན་དན་གྱི་འདུག ཆ་ེམཐོང་ལོས་ཕུལ། ཆ་ེམཐོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། འབུལ་
དགསོ་ཀྱི་ཡང་རེད། ཉ་ེསྔནོ་ང་ལྡྱི་ལྱིར་མ་ཐནོ་གོང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བརྡ་ཁབ་ཅྱིག་ཀང་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དག་ེརྒན་
དང་། ཕ་མ། སློབ་སྱི། སྱི་ཚགོས། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ལ་ཆ་ེམཐངོ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ངས་ཁ་སེང་ཁས་ལེན་
བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ངས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡྱི་ག་ེརགས་ཟྱིན་དེར་ཁ་སནོ་བྱེད་ཀྱིན་བྱདེ་ཀྱིན་བྱས་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱི་ག་ེད་ེབཏང་
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ཚར་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆ་ེམཐོང་རག་བར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཆ་ེམཐངོ་འོས་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔོན་པ་ོཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་སྱིད་འཛནི་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་ཆ་ེམཐངོ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་འཛནི་དེས་གནང་སྟངས་མ་འགྱིགས་ན། མྱི་མང་གྱིས་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་
རདེ། ངས་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚོས་ད་ེལྟར་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མེད། ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། ད་ལྟ་བརྡ་ཁབ་དེའྱི་ནང་ལ་
ཚང་མས་འགན་བཞེས་ནས་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚོར་ཆ་ེམཐོང་གནང་རོགས་གནོངས། གང་ལགས་ཤེ་ན། སྐད་ཡྱིག་དང་། 
རྱིག་གཞུང་། ནང་ཆོས་ཚང་མ་སྤེལ་དགོས་ན་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ངས་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཚ་ོ
ལའང་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པར་འགན་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སློབ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར། 
སློབ་གྲྭ་གོལ་བའྱི་རེས་སུ་དངུལ་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་། ཚོང་ཁང་། ཚོགས་འདུ་སོགས་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྱིན་ཐང་
ཅན་གྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དེར་ཆེ་མཐོང་རག་རྒྱུར་ཁེད་རང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་བགྱིས། ལྷག་པར་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ། ངས་དཔ་ེམཚནོ་ཙམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔ་ེམཚནོ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ་པཱ། སློབ་སྱིས་ཕར་ལྟ་རྒྱུར་མྱིག་གཉྱིས་
ཡོད་ན། ཚུར་ལྟ་མཁན་མྱིག་ཉྱིས་སྟོང་གསུམ་སྟོང་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ལ་གཏམ་དཔ་ེཡོད་རེད། གཞན་
ལ་ལྟ་བའྱི་མྱིག་ཡོད་ཀང་།། རང་ཉྱིད་ལྟ་ན་མ་ེལོང་དགོས།། ཟརེ་བ་ལྟར་ཧ་ཅང་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རདེ། ངས་ལྟ་གྲུབ་
ཀྱི་དག་ེརྒན་ཚརོ་གུས་བརྱི་ཡོད། དག་ེརྒན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོད་ེའད་ངའྱི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་མོང་ཡོད། ད་ེདག་ལ་གུས་
བརྱི་དགསོ་པ་ད་ེསླབོ་གྲྭའྱི་འགན་རདེ་ཅེས་བརྡ་ཁབ་ (Circular) ནན་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔནོ་རྣམ་
པས་ཀང་རྱིན་ཐང་དང་། ཆ་ེམཐངོ་འསོ་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུས་ཡོད། 
 གོང་དུ་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང། སྔོན་མ་ངས་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་ཡྱིན་དན་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ། སྱིག་གཞྱི་ཟརེ་ན་མཚམས་ར་ེབཀའ་བཀོན་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་འདུག བརྒྱ་ཆ་་་ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་ལམ་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཚགོས་གཙརོ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ནས་གསན་གྱི་མྱི་འདུག དྱི་བ་
དྱི་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད་དམ། གང་རེད། ལན་གསན་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིར་བཀའ་ལན་གནང་བཞུགས་ནས་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ། འདྱིས་དུས་ཚདོ་འཕྲ་ོབརླག་མ་རདེ་དམ། ཚགོས་གཙརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙསོ་འགགོ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡར་ཕབེས་པ་དང་ལམ་སེང་མར་ཕབེས་འག་ོཡྱི་འདུག 
དངོས་གནས་བྱས་ན་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་གྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ལན་ཉན་དགོས་པ་དང་། ས་ོསོའ་ི
ངསོ་ནས་བསམ་ཚུལ་གངེ་སློང་བྱ་རྒྱུར་ཆ་ཤས་བཞསེ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ གནད་དནོ་ད་ེཚའོྱི་གས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁ་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་
གྱི་འདུག གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱི་རྒྱུ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ས་རེད། དྱི་བ་ལ་ལན་
རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་གསན་པར། ཡང་བསྐྱར་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་དྱི་བ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ལན་ཐེངས་ག་ཚོད་
རྒྱག་དགོས་རེད། དགོངས་པ་བཞེས་གནང་དང་། དཀོན་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་
འདུག ཆུ་ཚོད་ ༧ པ་བར་དུ་ཕར་འགངས་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ལན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་ན། སང་ཉྱིན་ལན་
རྒྱག་ཆགོ་ཟརེ་ནས་དཔང་རྟགས་དང་བཅས་པ་དྱི་བ་སྐུལ་མཁན་ཚརོ་ཕུལ་ཡོད།  
 ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཚོར་དུས་ཚོད་སྟངོ་པར་དུས་ཚདོ་སད་དང་མྱི་སད་ཟེར་བ་དེ། སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སྱི་ལ་འགན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། འཛིན་ཁང་སྟོང་པ་འཇོག་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁེད་རང་གྱིས་འཛནི་གྲྭ་དེར་སློབ་རོགས་ཟེར་ནས་མངགས་
ཀྱི་རདེ། ད་ེལྟར་གནང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ངས་ཡང་བསྐྱར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁེད་རྣམ་པས་བཀའ་བཀོན་གནང་གྱི་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ཁྱིམས་བཟོས་པ་དེར་ལ་ོབཅུའམ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲྱིན་
ནང་དུ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིང་པ་ད་ེཚོས་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ནས་མྱི་ཤྱི་བ་དང་། ལྟོགས་སྒོམ་བརྒྱབ། ག་ཚདོ་བྱས་སོང་། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་སཾ་བ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭ། མཛུབ་མོའ་ིཐོག་ལ་གངས་ཀ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་འདྱི། ཁ་
སང་ཁ་ཉྱིན་ང་མ་གྱིར་བཅར་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ངས་གནད་འགག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་སྱིག་གཞྱི་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་ནམ་
ཡང་ཟེར་མེད། སྱིག་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་དུས། ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་མ་འགྱིག་པ་མ་རདེ་པཱ། ངས་སྱིག་
གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་མེད། ངས་གཏན་འཇགས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལ་དག་གྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་མདོར་བསྡུས་ ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་སཾ་བ་ོཊའྱི་འོག་ལ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དེའང་སློབ་གྲྭ་ཡྱིན་
ནའང་སློབ་ཕྲུག་ཡོད་མ་རེད། དགོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དགེ་ཕྲུག་ཡོད་མ་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་གྱིས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་
ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་འབོར་ཉུང་དགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཚང་མ་ཟླ་སྱིལ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་གྲྭ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་སློབ་ཕྲུག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་སློབ་
སོང་སྤུས་དག་སོད་དགོས་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ཚད་ལྡན་བཟ་ོདགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པའོ་ིནང་ནས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་རདེ། འནོ་
ཀང་སློབ་གྲྭ་མང་པའོ་ིནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་ར་ེཕུད་རྣམས་ལ་ད་ོསང་མང་བ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། ངའྱི་བསམ་པར་སླབོ་
སོང་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་ལས་སློབ་སོང་སྐྱ་ོབ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་བ་འདུག ད་ེཚོར་ད་ོསང་མང་ཙམ་སདོ་རྒྱུ་དང་། བྱུང་ན་ང་ཚའོྱི་
སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དགོས་མཁ་ོཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ད་ེ (Counsellor) མཐོང་གྱི་འདུག (Counselling) གནང་མཁན་དེའང་
དངོས་གནས་སློབ་སོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པ། བྱུང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་སློབ་སོང་བྱས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་
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ནས་ཐནོ་པའྱི་བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་དའེྱི་གནས་སྟངས་དང་བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས། འཚ་ོབའྱི་སྐརོ་ཆ་ཚང་ཧ་
ག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ཕྲུ་གུ་ད་ེརྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་བརྟནེ་ནས་སོང་ལ་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། སྒེར་གྱི་གནད་དནོ་རདེ་འདུག་གམ། 
ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ (Counselling) གནང་ཐུབ་ན། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཀང་འཕྲ་ོབརླག་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཐནོ་གྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ ཁ་སང་ང་ཚསོ་རྩུབ་སོད་སྐརོ་དཔ་ེམང་པ་ོབཤད་སོང་། བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སདོ་ད་ེདང་པ་ོསློབ་གྲྭ་
ནས་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་སློབ་གྲྭ་ད་ེདང་ད་ེལ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་
འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། དེང་སང་མང་ཆེ་བ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ (Boarding) ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། ཕ་མ་མཉམ་དུ་མེད་དུས་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སོད་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་མེད་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་རྒན་པས་ཆུང་བ་ལ་ཐུབ་ཚོད་དང་བཙན་དབང་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མང་པ་ོཞྱིག་བཟུང་
གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ ཤྱིག་ཀང་མཐོང་གྱི་འདུག ང་རང་སློབ་ཕྲུག་ཡྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུའང་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེའབུལ་གྱི་ཡོད་ཅ་ེན། དངེ་དུས་ (CCTV Camera) ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དེས་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བརན་པར་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་རྒན་
པས་ཆུང་བར་ཐུབ་ཚདོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དག་ེམཚན་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། སློབ་
གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ལ་སློབ་ཚན་གང་འད་སློབ་ཀྱི་འདུག འཇམ་པ་ོངང་ནས་སློབ་ཀྱི་འདུག་གམ། རྩུབ་པོའ་ིཐོག་
ནས་སློབ་ཀྱི་འདུག སློབ་གྲྭའྱི་ཁག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་ (Inspection) སླད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་ལབ་པར། ཡོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན་ཚང་
མས་ག་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་རེད་པཱ། དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་འད་གནང་ཐུབ་ན། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་བུད་མེད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་ཁུལ་
དུ་ (Helpline Box) སྒམ་སྙྱིང་ར་ེམ་ོཆུང་ཆུང་ད་ེའད་བཞག་ནས། ཁེད་རང་གྱི་སེམས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེ
ཕ་གྱིར་འཇུག་རོགས་ཟེར་ནས། ཕྱིས་སུ་ཡྱིག་ཆུང་ད་ེདག་དག་ེརྒན་གྱིས་བལྟས་ནས། གསང་བའྱི་སྒ་ོནས་ཞུ་འབོད་ལ་ཡ་
ལན་གནང་རྒྱུ། མཚམས་རེར་སློབ་གྲྭ་དག་ེརྒན་དང་སློབ་སྱི། ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ལོགས་སུ་བཞག་ནས། སློབ་ཕྲུག་གཅྱིག་
པུར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཏ།ེ ཁེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའདུག ག་པར་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་འདུག ཁེད་རང་གྱིས་ག་ར་ེཚརོ་གྱི་
འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་རེ་ར་ེབདག་པ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོས་མྱི་
འབོར་རོགས་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འབོར་རོགས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་འབོར་ཡོད་པ་ད་ེབདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། 
སྒ་ོངའྱི་ནང་གྱི་སེར་རྱིལ་བཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཤྱིས་ལོང་ས་གནས་ནས་བསླེབས་པ་ཡྱིན། སྔོན་འགོ་ནས་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭར་བསླབས་པ་
ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་སློབ་གྲྭ་ད་ེས་ཾབ་ོཊའྱི་འོག་ལ་ཡོད་མ་རདེ། འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་ ཤྱིས་ལོང་དང་ད་ེནས་རྡ་ོར་ེགྱིང་གཏན་
སློབ་ (CST) ལ་བསླབས་པ་ཡྱིན། ད་ེདུས་བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་དང་རྒྱ་གར་དག་ེརྒན་ཚང་མ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོཡོད། སོང་
ཙང་ད་ེརྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་འདྱིར་སླེབས་པ་
དའེང་དག་ེརྒན་དང་ཕ་མའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡྱིན། རང་ཉྱིད་སྡདོ་ས་ ཤྱིས་ལངོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་
བཏང་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་དགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ཤྱིས་ལོང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་འཚ་ོབ་ཡག་པ་ོ
ཆགས་ནས། དཔརེ་ན། མྱི་ཚང་ཞྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༥ ཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་ ༤ བོད་གཞུང་གྱི་སློབ་གྲྭ་དང་ཕྲུ་གུ་ ༡ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སློབ་གྲྭར་
བཏང་བ་དེ་འད་ཡོད་ས་རེད། དེས་འཐུས་ཤོར་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་སོང་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་དེར་ཡོད་པའྱི་བོད་
གཞུང་སློབ་གྲྭར་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་དགས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་ ༥ པ་ནས་འཛིན་ ༣ པར་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་སྔོན་ང་
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ཚོས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བསམ་ཞྱིབ་གནང་ནས་སློབ་གྲྭ་ད་ེམུ་མཐུད་
འཇོག་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕ་མ་ཚོར་སེམས་འཚབ་བྱུང་འདུག བོད་གཞུང་
སློབ་གྲྭར་སློབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་དང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སློབ་གྲྭར་སློབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་དབར་གནམ་སའྱི་ཁད་པར་འདུག བོད་གཞུང་
སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ལམ་དུ་འབུ་ཞྱིག་མཐོང་ན། དེར་རྐང་པས་གནོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སྡྱིག་
པ་གསོག་གྱི་རེད། ལ་དག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སློབ་གྲྭར་སློབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འབུ་གསོད་དགོས་རེད་
དང་། གནནོ་དགོས་རདེ་ཟརེ་གྱི་རདེ། འདྱི་དཔ་ེམཚནོ་ཆུང་ཆུང་རེད། དཔ་ེམཚནོ་ཆེན་པ་ོད་ེའདའང་མང་པ་ོཡོད་ད་ེདུས་ཚོད་
མྱི་འདུག ང་རང་གཞུང་དང་ཤྱིས་ལོང་མྱི་མང་དབར་གྱི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། གང་ལགས་ ཤ་ེན། ཁ་སྔནོ་
སློབ་གྲྭ་སྒ་ོརྒྱག་གྱི་རེད་ཟེར་དུས་ཕ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་སམེས་ཤུགས་ཆག་ནས། ཁངོ་ཚསོ་བཙན་བྱལོ་དུ་སླེབས་པ་ནས་བཟུང་
སྟ་ེད་བར་སློབ་གྲྭ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད། ད་ེཡང་སྒ་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་འདུག འདྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་བྱདེ་སྟངས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ་
གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ངས་ཁོང་ཚོར་སློབ་གསོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ད་ེའད་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་འག་ོསོང་
ཆེན་པ་ོའགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་དུས། ཁོང་ཚོས་ཀང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་དགོན་
པའྱི་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བུད་མེད་ཚོར་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོབཙས་ན་སློབ་གྲྭ་ད་ེགནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གཞན་གང་ཡང་
ཟརེ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དསེ་གྲུབ་འབས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་སྔནོ་གོའ་ིསློབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༤ བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་མར་ཕྱིན་ནས་ཕ་མ་
ཚང་མར་མཇལ་དར་གཡོག་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་འདྱི་མྱི་མང་གྱི་འདདོ་པ་མ་ཡྱིན་པར་དགསོ་མཁ་ོརང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ལ་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དངོས་གནས་དང་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆེ། 
ཡྱིན་ནའང་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་མང་པ་ོཞུས་
ཚར་བ་ཡྱིན། སྤུས་དག་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་ལམ་སྟནོ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
སྔནོ་མ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། དཔརེ་ན། ཌལ་ཧོར་སློབ་གྲྭ་
ལ་ོ ༥༠ འཁརོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ལ་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་། དུས་དན་དརེ་རུ་སྱིག་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སན་པ་
མང་པ་ོའདུག བཀའ་ཟུར་མང་པ་ོའདུག དྲུང་ཟུར་མང་པ་ོའདུག དྲུང་ཆེ་གནང་བཞྱིན་པ་དང་སློབ་སྱི་གནང་བཞྱིན་པ་བང་
བསྱིགས་ནས་འདུག དེས་ག་ར་ེསྟནོ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༠ དང་ ༡༩༨༠།༡༩༩༠ སྐབས་སུ་ཌལ་ཧོར་གྱི་སློབ་
གྲྭ་ད།ེ ངའྱི་སྐབས་སུ་རདེ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེདག་སྐྱབས་ར་ེབཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སློབ་སྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་
སློབ་ཕྲུག་རེད། ཡྱིན་པ་ད་ེརེད་ཟེར་ཐུབ་པ་དང་། མྱིན་པ་ད་ེམ་རེད་ཟེར་ཐུབ་པའྱི་སྤོབས་པ་དང་བླ་ོཁོག་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྤུས་དག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ཀང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་ཏན་ཏན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
དགངོས་འཆར་གནང་བ་དརེ་ངས་མསོ་མཐུན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཏན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 འགེལ་བརདོ་རྱིང་པ་ོམ་བརྒྱབ་ན་ལན་ཐབེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་ལ་བལྟས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡདོ་ས་མ་རདེ། ཉ་ེཆར་
ངས་སློབ་སྱི་ཚང་མར་སློབ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དག་ེརྒན་ཚརོ་སློབ་སྟོན་ཞྱིག་བྱིས་དང་འབྱི་བཞྱིན་པ་ད་ེཚར་སོང་། དག་ེ
རྒན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སློབ་ཁྱིད་བྱེད་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་པ། ལུས་རལ་དག་ེརྒན་གྱིས་འགན་གང་འད་འཁེར་དགོས་རེད། ཟློས་
གར་དགེ་རྒན་གྱིས་འགན་གང་འད་ཁེར་དགོས་རེད། ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱིས་འགན་གང་འད་འཁེར་དགོས་རེད། རེ་རེ་
བཞྱིན་དུ་ངས་བྱིས་བཞག་ཡོད། དཔ་ེམཚནོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཟློས་གར་དག་ེརྒན་ད་ེདག་ལ་ངས་ད་ོསང་མང་པ་ོ
བྱུང་། ཕྲུ་གུ་བཅུ་དང་བཅ་ོལྔ། ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་གྱིས་འཁབ་བསྡད་པ་དང་། ཁོང་ཚ་ོརང་གྱིས་གཞས་གཏོང་བསྡད་པ་མ་གཏོགས། 
ཕྲུ་གུ་མང་བས་ ཤེས་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་འདུག ངས་སྔནོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཟློས་གར་གྱི་དུས་ཚདོ་དེར་ཚང་མ་མར་ཁྱིད་
ནས་འཁབ་འཇུག་དགོས་རདེ། ལག་པ་དང་རྐང་པ་གཡུགས་ན་འཁབ་ཤེས་ཀྱི་རདེ། གཞས་གཏོང་དུ་བཅུག་ན་གཞས་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་རདེ། འདྱི་ཚང་མས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཟློས་གར་
འཁབ་སྟོན་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་སར་མ་ོགང་རང་ལ་ཕུར་བདར་བཏང་ན་ཁོན་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་
ཞུས་པ་ལྟར། ལམ་སྟོན་དེ་དག་བྱིས་ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལུས་རལ་དགེ་རྒན་རེད། རྐང་སྤོལ་དང་ལག་སྤོལ། 
དབྱུག་རེད་ (Cricket) ཡྱིན་རུང་། རདེ་མ་ོད་ེདག་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོསོས་ད་ེདག་མ་ ཤེས་པར། 
ཕྲུ་གུ་ཚརོ་རདེ་ཅྱིག་ཟརེ་ན། ཕྲུ་གུས་ག་ར་ེཤེས་ཀྱི་རདེ། ལུས་རལ་དག་ེརྒན་རྣམ་པའྱི་འགན་འཁརེ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་། ཕྲུ་གུ་
མཉམ་དུ་རྒྱུག་དགསོ་པ། ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་མཆངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེའད་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ལམ་
སྟནོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་འཐུས་ཤོར་ནམ་ཡང་འག་ོཡྱི་མ་རེད་དེ། ངས་ཁ་སེང་རེས་གཟའ་པ་སངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེཕྲུ་
གུ་དང་ཕ་མ་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་མེད་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུས་གྲུབ་འབས་ཐནོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ཟློག་པ་
བརྒྱབ་པར་ལག་པ་གཉྱིས་དགོས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེབདེན་པ་བདེན་རྐྱང་རེད། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་སློབ་སོང་ཡག་པ་ོད་ེ
ཚསོ་ལན་མང་བ་རྒྱག་གྱི་རདེ། དག་ེརྒན་ཚོས་ཁངོ་ཚརོ་ད་ོསང་མང་བ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཡོད་པ་རདེ། ངའྱི་སློབ་སྟནོ་
བྱ་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་སྤེལ་དགོས་རེད། ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ོབ་དང་དྱི་བར་ལན་ཞེ་དག་མ་རྒྱག་
མཁན་དེ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སྤར་ནས་ལན་བརྒྱབ་འཇུག་དགོས་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་ཏོག་ཙམ་སྐྱོ་བ་ད་ེཚོར་གོ་སྐབས་སོད་
དགསོ་པ། ལན་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ན། ལན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་སོང་ཟེར་ནས་སེམས་ཤུགས་སྤརོ་དགོས་པ། 
ངས་ཆ་ཚང་བྱིས་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་པར་ས་བརན་བརྒྱུད་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ལམ་ཚན་པ་ (Counsellor) ལ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛནི་ (Chief Counsellor) 
དང་། མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་ (Counsellor) ཞེས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དརེ་སྱིག་གཞྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་དེབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
དབེ་དེའྱི་ནང་ལ་མཐ་ོསློབ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་གང་འད་འག་ོདགོས་པ་དང་། མཐ་ོསློབ་ད་ེཚ་ོག་པར་ཡོད་པ། མཐ་ོསློབ་ལ་
འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཐུབ་ཚོད་བཏང་ན་དེར་གདོང་ལེན་གང་འད་
བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ། བོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་འབལེ་བ་གང་འད་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་
དགསོ་ན་རགོས་རྒྱུ་མདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེནས་སློབ་གྲྭའྱི་ཁག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆ་ེབས་ཆུང་བར་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། བརན་ལེན་
པར་ཆས་ (CCTV Camera) བཙུགས་ནས་དེར་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུ་ཕལ་ཆརེ་ཁག་པ་ོརེད་སྙམ། འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་
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ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གནད་འགག་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སློབ་གྲྭའྱི་རྒན་བདག་དང་། ཁང་ཚན་གྱི་རྒན་བདག་
འདེམས་རྒྱུར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སྔོན་མ་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡོད། ཁ་ོརང་དཔ་ེགྲུང་པ་ོཡོད་
རེད་ཅེས་ཟེར་སོང་། ཁ་ོརྒན་བདག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོས་སྱིག་འཛུགས་དང་མཐུན་པ་བཟོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་སོང་། ངས་ཁོན་
ནས་བཟ་ོརྒྱུ་མྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁསོ་ཕྲུ་གུར་ཉསེ་གཏག་གཏོང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་འོས་ཤོག་
འཕངས་ནས་འདེམ་དགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་དྱིལ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་
ཁངོ་ཚོས་ཀང་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལངས་ནས། ང་ལ་འོས་འཕངས་ན་ངས་འདྱི་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ངས་རྱིང་པ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་
པར་གཙ་ོའདནོ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་ཚོས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འསོ་ཤོག་འཕང། འོས་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ 
༡༠ ཡོད་ན། རྒན་བདག་གངས་ ༤ ལས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེནས་ཁོང་ཚརོ་དྱི་རད་བྱས་ནས་རྒན་བདག་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་
ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཀང་ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
 ད་ེབཞྱིན་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭའྱི་ཉལ་ཁང་ (Hostel) གྱི་འགན་འཁེར་མཁན་པཱ་ལགས་ཡྱིན་རུང་ཨ་མ་ལགས་
ཡྱིན་རུང་། དའེང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་འདམེ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་རེད་འདུག བོད་སློབ་འཛིན་ཚགོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༣ ལོར་གཏན་སློབ་ཁག་ (CST) རྱིས་ལེན་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ (Rector) ད་ེམེད་པ་བཟོས་བཞག་འདུག 
གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༥ ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ན། དེར་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་མཐ་ོཤོས་དེར་ 
(Rector) གྱི་སྐུ་ཚབ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། ད་ེལས་མང་བ་ཡོད་ན་ (Rector) གཏན་འཇགས་ཤྱིག་ངསེ་པར་དུ་བསྐ་ོདགསོ་
རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། (Rector) མེད་ན་མེད་ཐབས་རེད། སློབ་སྱིས་ཉལ་ཁང་དང་
སྱིག་འཛུགས་གཉྱིས་ཀར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་དེས་ང་ལ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད། གོང་དུ་དགོངས་འཆར་
གནང་བ་ལྟར། ཚགོས་འདུ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་སྱི་དང་དག་ེརྒན་གཅྱིག་ཀང་མེད་པར། སློབ་ཕྲུག་གཅྱིག་པུར་ཁེད་
རང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་ཟེར་ཤོག དཀའ་ངལ་ལབ་མ་ཐུབ་ནའང་བྱིས་ནས་ཁེར་ཤོག་ཟེར་ནས། ཚང་མའྱི་བསམ་ཚུལ་
བསྡུས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་མོང་། མ་འོངས་པ་ལའང་ད་ེལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དག་ེརྒན་ཁྱིད་ལ་མེད་པར་ཕ་མ་
ཚང་མ་ཡར་འཛམོས་ནས། ད་ེལྟར་མ་བྱས་ན་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ནས་དག་ེརྒན་སྐརོ་བཤད་རྒྱུར་ཐ་ེཚམོ་ཟ་ཡྱི་འདུག བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ལ་འདྱི་ཐད་ཉམས་མོང་ཞ་ེདག་འདུག ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་གསུངས་སོང་། དངསོ་གནས་རེད་འདུག 
དངསོ་གནས་ཡྱིན་པ་ད་ེལ་ངསོ་ལནེ་བྱདེ་དགོས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་དགོས་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེའཕེལ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དེར་དགའ་བསུ་ཡོད། 
ང་ཌལ་ཧོར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཉམས་མོང་ཡོད། སྐྱེས་འཕེལ་ཉུང་དུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགོའ་ིདག་ེརྒན་ད་ེཚོས་ཕར་
ཚུར་དྱི་རད་བྱེད་དུས་ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེརྒྱུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུག སྔནོ་འགོའ་ིའཛིན་གྲྭ་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་ཐུག་ས་རདེ་ཟརེ་སོང་། 
ཁ་སང་ཀ་ོལྱི་གྷལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ས་གནས་དེར་ཕྲུ་གུ་གསར་སྐྱེས་མང་པ་ོཞེ་དག་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དགའ་བསུ་
ཡོད། ང་ཚོར་མྱི་འབོར་སར་མ་ོགང་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་འབོར་སར་མ་ོགང་ལས་མེད་པ་དེ་ཚ་ོཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་། ཡ་
རབས་བཟང་སདོ་ལྡན་པ། ཡག་པ་ོད་ེཚ་ོཡག་པ་ོརདེ་ཟེར་ཤེས་པ་དང་། མ་འགྱིག་པ་ད་ེཚ་ོམ་འགྱིག་པ་རེད་ཟརེ་ཐུབ་མཁན་
གྱི་གནས་ཚད་ད་ེང་ཚསོ་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་དངསོ་གནས་གནད་འགག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དན་གས་ོགནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཞེ་དག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་
གྱིས་ལན་རྡོག་རྡོག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་སྡོད་ཀྱི་འདུག འགེལ་བཤད་གསུང་
སྟངས་དེའང་ཉན་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་ངར་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། རྩུབ་སོད་དང་དེ་འད་འགོག་རྒྱུར་
བརན་པར་ (CCTV Camera) བཙུགས་ན་ཟེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེཡག་པ་ོའདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཡོང་གྱི་མ་རེད། 
འདྱི་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཟརེ་ན། རྒན་བདག་ད་ེཚ་ོའསོ་འཕངས་ནས་འདམེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་གསུངས་སོང་། 
ད་ེའད་གསུངས་བསྡད་ན་དུས་ཚདོ་དེའང་ཁད་མཚར་འད་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་ཞུས་ཟྱིན་པ་དེ་ཚོ་བསྐྱར་ཟློས་མ་གནང་རོགས་
གནངོས། འབལེ་ཡདོ་བཀའ་བློན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ལན་གང་བསྡུས་བསྡུས་དང་། གལ་སྱིད་ལན་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
ལན་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ན་བསྐྱར་དུ་གསུང་དགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་དུང་སྱི་འཐུས་ ༡༣ ལྷག་འདུག ད་གྱིན་ཚགོས་གཙསོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཚར་བ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
གཅྱིག་བྱས་ན་སྐད་ཆ་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་ཆགས་ས་རེད། ད་ལྟ་གང་ཐུབ་མར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ད་ེགཅྱིག་ལས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དེའང་འབོད་བསྐུལ་གྱི་
ཚུལ་དུ་ཡྱིན། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེདག་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གོས་
ཚགོས་སྔ་རསེ་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚ་ོད་ེབས་ཀང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྱིན། བླ་མ་མེད་པའྱི་སྔ་རལོ་ན།། སངས་རྒྱས་ཞེས་པའྱི་མྱིང་
ཡང་མེད།། དའེྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ནྱི།། བླ་མ་དག་ལ་བསྟནེ་ནས་བྱུང་།། ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
ང་ཚའོྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོམར་ཐནོ་ནས་འབུམ་རམས་པ་དང་། ཚན་རྱིག་པ་ཟརེ་ནས་ ཤེས་ཡནོ་ཅན་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཐུག་ས་ད་ེདག་ེརྒན་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དག་ེརྒན་ལ་གུས་བརྱི་དང་། 
གུས་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་སློབ་ཕྲུག་ཙམ་མ་ཟད། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཁངོ་རྣམ་པར་མཐངོ་དང་ཆ་འཇགོ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆནེ་པ་ོཏན་ཏན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་
ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཀང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་རྣམ་པ་སྟོན་སྟངས་རདེ། རྒན་ལགས་རེད་ཟརེ་དུས་ཏགོ་ཙམ་འབུར་དུ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་
གནང་རྒྱུའང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེསྔ་དང་མྱི་
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འད་བ། བར་སྐབས་ཞྱིག་ལ་སླབོ་གྲྭ་རྱིས་ལནེ་སྟངས་དང་། ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱནེ་པས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཐུས་ཤོར་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་ངསོ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ེབསྐྱར་གས་ོཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྔ་མོ་དང་མྱི་འད་བར་ཁག་དཀྲྱི་བྱ་ས་ད་ེཡང་ཞེ་དག་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། མང་ཆེ་བ་བོད་རྱིགས་དགེ་རྒན་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། བོད་རྱིགས་དག་ེརྒན་ཚའོྱི་ངོས་ནས་ཀང་དངོས་གནས་དང་གནས་ས་ོསོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་ས་ོསོའ་ི
ར་དནོ་ལ་ར་ཆནེ་པ་ོབརྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས། སྔནོ་མ་ང་ཚ་ོསློབ་གྲྭར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་བོད་རྱིགས་དག་ེརྒན་ད་ེཚོས་ཉྱི་མོའ་ིམྱི་
དང་མཚན་མོའ་ིཁྱི།། ཞསེ་པ་བཞྱིན་གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ད་ེཚ་ོད་ལྟའང་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་རེས་དན་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལྟར་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན།  
 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས། ང་ཚ་ོའདྱིར་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་སྟ།ེ ད་ེདག་ཕར་བཞག་ནས། མད་ོདནོ། 
དག་ེརྒན་ད་ེདག་གྱི་ཕགོས་དང་གནས་བབ་ག་རེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ར་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་
གནང་དགོས་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རང་ཕོགས་ནས་ནུས་པ་གང་ཡོད་པ་ད་ེབཏོན་ནས། གང་ལྟར་འབད་
བརནོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། དརེ་དམྱིགས་བསལ་ལན་གང་ཡང་དགསོ་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ཐོག་མར་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་རྱིས་ལེན་ཐུབ་པ་ད་ེལ། ད་ེསྔ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བློན་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རེད། ད་ལྟ་རྱིས་ལེན་མཁན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐོག་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལས་གཞྱི་ད་ེཐགོ་མར་འག་ོའཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ད་ེཕལ་ཆརེ་
ཡོང་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལག་པར་སླབེས་ཡོད་པ་རདེ། ལས་ཐགོ་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ འགན་འཁུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་སང་གསུངས་པ་
བཞྱིན་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། འདྱི་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསྔོན་ལས་དོན་
བརྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱས་པའྱི་རསེ་སུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེའདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་མ་ཡྱིན་པར། མདུན་ལ་བལྟས་ནས་ཕག་
ལས་གནང་ཐུབ་པ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་མྱི་འབོར་ད་ེ
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ༥༠།༥༠ ཆགས་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་མཁན་ཚ་ོལོ་
ཆུང་བ་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཡོད་པ་མང་ཆ་ེབ་ལ་ོརྒན་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སེང་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་ལའང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ཤྱིག་ཡོད་ཀྱི་རདེ་བསམས་བྱུང་སྟ།ེ ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མཇལ་མ་སངོ་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐགོ་
ནས་འགོ་བསྡད་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ རེས་ནས་བཟུང་སྟ་ེརེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་ཡོད་པ་དང་། 
དའེྱི་ནང་ནས་ཀང་ལ་ོཆུང་བ་ཆ་ཚང་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡདོ་པ། ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ནའང་མང་བ་ད་ེཕྱི་ནས་འབྱུང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གཏན་འཁལེ་
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བ་སོང་ཙང་། ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་དམའ་རྱིམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཚུན་ཆད་
འཛུགས་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོབདག་པ་ོཡག་པ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ལ་མཚོན་པའྱི་
མདོར་ན་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁ་ཕོགས་དེ་ཕྱི་ལ་སྟོན་དགོས་པ་དེ་ཕྱི་མ་དགས་ནའང་སྔ་དགས་མྱི་འདུག འདྱི་ཐུགས་ལ་འཇོག་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གསུམ་པ་དེ། གཞྱི་རའྱི་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དགོན་སྡེ་ཁག་དང་འབེལ་བའྱི་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི་སློབ་གྲྭ་དེ་ཚ་ོབོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་ལ་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་ཤེས་ཡོན་སོད་སྟངས་ལ་ཆ་
བཞག་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སད་མ་ཐུབ་པ་ཟརེ་ནའང་འད། སདོ་མ་
མོང་བ་ཟརེ་དགསོ་ནའང་འད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་སེར་བྱསེ་བཀྲ་ཤྱིས་ཆསོ་གྱིང་ཤེས་ཡོན་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ད་ཐགོ་སློབ་གྲྭར་
མཚནོ་ན། ཁ་སང་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། འག་ོགོན་སྒོར་བྱ་ེབ་ ༡ དང་ས་ཡ་ ༣ ལྷག་ཙམ་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་ཐགོ་ནས་སློབ་འཁྱིད་གནང་བསྡད་པ་དང་། ད་ཐགོ་སློབ་གྲྭ་དེའྱི་ཤོང་ཚད་འད་པ་ོཡྱིན་ན། ཁོང་
ཚའོྱི་དམྱིགས་ཚད་ད་ེམྱི་གངས་འབུམ་ ༡ ཙམ་རེད། མ་འངོས་པར་ཡྱིན་ནའང་དམའ་རྱིམ་ནས་འབྱིང་རྱིམ་བར་དུ་ཡོང་ཐུབ་
རྒྱུར་ཁངོ་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སློབ་ཚན་འཁྱིད་མཁན་དག་ེརྒན་
གངས་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་འདུག ཁོང་ཚ་ོཚང་མ་དང་བླངས་རེད་ལ། ཤར་ནུབ་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་དུས་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་དང་པ་ོ
གཉྱིས་པ་ལའང་ད་ཐགོ་ནས་སློབ་འཁྱིད་གནང་དགོས་པ། ད་ེའདའྱི་སྐུ་ལས་ཆནེ་པ་ོསྐྱནོ་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་ནུབ་ཕགོས་སམ་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དརེ་ད་ོསང་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པ་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་ལའང་ ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་བྱས་ཏེ། ཁོང་རྣམ་པས་ཡར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་
པའྱི་ཐགོ་ནས་མར་འབལེ་བ་ཞྱིག་གནང་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་མཁནེ་རྟགོས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་དེ་རྱིགས་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་རེད། ཟུར་འཛར་ ༤ པའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡ པོ་ཡྱིན་
བསམས་བྱུང་། རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དང་སོང་བརྡར་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་བར་ལ་ནད་ཡམས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་
ནས་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ད་ེབྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྱིགས་ལམ་ད་ེ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་
ལམ་སྟོན་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་ལམ་ཟེར་དུས་ཆོས་ལུགས་ ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། རྱིགས་
ལམ་ཟེར་བ་ད་ེཆོས་ལུགས་ཤྱིག་མ་རདེ། གྲུབ་མཐའ་ཞྱིག་ཀང་མ་རེད། རྱིགས་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེསློབ་སོང་བྱ་སའྱི་ཐབས་ལམ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཐབས་ལམ་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་བླ་ོསྐྱེད་ཆེན་པ་ོརག་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་
ཙང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁབ་དང་མ་ཁབ་ཟེར་བ་ད་ེནང་ཆོས་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་
གསུངས་བ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་མཐོང་བ་དེ། ཚན་རྱིག་གྱི་ལམ་ནས་རྱིགས་ལམ་གྱི་དེབ་གཅྱིག་
འདུག ད་ེབཞྱིན་བརྡ་སོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཀང་དེབ་གཅྱིག་འདུག་སྙམ། ད་ེབཞྱིན་ཨང་རྱིས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྱིགས་ལམ་གྱི་དེབ་
གཅྱིག་ཐོན་རྒྱུར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་གས་དཔ་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚན་
རྱིག་དང་། ཨང་རྱིས། བརྡ་སོད་སོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དེབ་ཚ་ོའདོན་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ལས་
གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིགས་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེལ་ཁད་ཆོས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ག་ར་ེ
ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ཤེས་བྱའྱི་གནས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དུས་ཚདོ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྟགོས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རལ་ད་ེཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། 
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རྱིགས་ལམ་ཞེས་པ་ད་ེསློབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་སྐྱནོ་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སློབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་དྲུག་ནས་སློབ་སྱི་དང་འབེལ་ནས་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ངས་སློབ་གྲྭ་
ད་ེདག་གྱི་འདནོ་རྒྱུ་མྱིན། ད་རེས་ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
སློབ་སྱི་ད་ེཚོར་ཆ་རྐྱནེ་དང་ཕག་འཁེར་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་པ་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཚང་དགོས་པ་གནང་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་
ཆེན་པ་ོརེད། སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སྱི་ཟེར་དུས་ ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁ་ཕོགས་གང་དུ་འཁྱིད་དང་མ་འཁྱིད་ཀྱི་ཁ་ལ་ོབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེ
དཔ་ེམ་སྱིད་པ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ ༥ རོགས་
སོང་།༽ ད་ེལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཐུགས་འགན་ཞསེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དག་ེརྒན་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཚང་མས་གསུངས་སོང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་འབལེ་ནས་གསུངས་སངོ་། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་འགུལ་བརན་ (Animation, 

Cartoon) ནང་དུ་བཟ་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཁོང་ཚོར་ལམ་སྟནོ་གང་
འད་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ནའང་ད་ལྟ་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ལས་ཕྱིན་མེད་ཙང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་
གནང་བ་བཞྱིན་ངས་ཏན་ཏན་འདྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དགོན་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ད་ེངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། ང་སྔོན་མ་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སྱི་ཡྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་དགནོ་པའྱི་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོདང་འབལེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན། དགསོ་པའྱི་
སློབ་གྲྭའྱི་འགའ་ཤས་ལ་ཕྱིན་ནས་འཛིན་གྲྭར་རྟོག་ཞྱིབ་དང་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་འད་མྱིན་བྱས་པ་
ཡྱིན། རྒས་ཡོལ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བསྡད་མེད། བཀའ་གནང་བ་བཞྱིར་བཟུང་བཅར་བ་ཡྱིན། ངས་ཁ་སྔོན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
ཙམ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་ན་དེར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ས་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ས་ཾབ་ོཊ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལག་འཁེར་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ (CBSE) གྱི་ཆ་རྐྱནེ་
གཞྱིར་བཟུང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ང་ཚོར་དགོན་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ལ་ལག་འཁེར་སོད་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་མ་རདེ་ལ། 
སདོ་ཆགོ་གྱི་ཡང་མ་རདེ། ངས་ཁ་སེང་ཞུས་ཚར་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་་་ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པར་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། དགནོ་པའྱི་སློབ་གྲྭ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་འབལེ་
ཡོད་བཀའ་བླནོ་ལ་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་དགོས་མེད། 
ངས་ཞུས་པ་ད་ེསེར་བྱེས་བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་གྱིང་གྱི་ད་ཐོག་སློབ་གྲྭར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ཀང་ཆ་ེམཐོང་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཆ་ེམཐངོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཁངོ་རྣམ་པར་སེམས་ཤུགས་སྐྱ་ེརྒྱུར་ཁད་པར་ཡོད་དུས། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སམོ་མ་མཆགོ་ནས། 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། ངས་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་ཡྱིན་ས་རེད། ག་དུས་ཕབེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་
རོགས་གནང་། ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་ཞྱིག་བྱས་ནས་ཐབས་ལམ་དག་པ་ག་རེད་འདུག འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་རྱིགས་ལམ་སློབ་འཁྱིད་སྐོར་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་དང་གནས་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྱིགས་ལམ་ཐགོ་ནས་སློབ་ཁྱིད་བྱེད་ཐབས་ཐགོ་ནན་པ་ོཞ་ེདག་
གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ལྟ་ཨང་རྱིས་ད་ེབོད་སྒྱུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཚགོས་ཚན་རྱིག་དང་། ཚན་རྱིག ད་ེ
ཚ་ོགསུམ་ང་ཚསོ་རོམ་སྱིག་བྱས་ཚར་བ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགོན་པའྱི་ནང་དུ་རྱིགས་ལམ་རདོ་
སྟངས་བཞྱིན་སློབ་ཁྱིད་བྱེད་ཐབས་ཨེ་ཡོད། རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་སོང་བྱ་རྒྱུ། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མ་སློབ་གྲྭ་འགྱིམས་པ་ ཤ་སྟག་རེད། དག་ེརྒན་གྱིས་མར་སློབ་རྐྱང་བྱས། ང་ཚོས་ཉན་རྐྱང་
བྱས། གང་བསླབས་པ་ད་ེསངས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་བ་རེད། ཀླད་པ་དེར་འགུལ་སྐྱོད་ཞ་ེདག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཚར་བ་རེད། སློབ་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིག་པ་བཏང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དྱི་བ་བཏང་ནས། 
ཕྲུ་གུས་ཚུར་ལན་བརྒྱབ་པ། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུས་ཀླད་པ་བེད་སདོ་བཏང་ནས་སོང་རྒྱུ་དང་། སོང་རྒྱུའྱི་ཁརོ་ཡུག་ད་ེདག་ེ
རྒན་གྱིས་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དག་ེརྒན་གྱིས་སྐར་མ་ ༤༥ རྱིང་བཤད་སྡོད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེརོགས་ཚར་བ་རེད། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྟནོ་བྱ་རྒྱུ་དེར་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སློབ་སྱི་དང་འབེལ་ནས་ངས་སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སྔོན་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ཚོགས་འདུ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཞུས་
པ་ཡྱིན། སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡར་བསྐྱལ་ནའང་རདེ། མར་བསྐྱལ་ནའང་རེད། སློབ་སྱི་ཁེད་རང་ཚ་ོརདེ། ཁེད་ཚོས་ཡག་པ་ོམ་བྱས་
ན་སློབ་གྲྭ་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། སློབ་སྱི་
གཅྱིག་གྱིས་སློབ་གྲྭ་འཕྲ་ོབརླག་གམ་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་གྱི་རེད། སློབ་སྱི་གཅྱིག་གྱིས་སློབ་གྲྭ་ཡག་པ་ོབཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད། 
སློབ་སྱི་ཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ཤེས་ཡོན། དང་བདེན། སྱི་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ད་ེདག་མེད་ན། དགེ་རྒན་དང་སློབ་
ཕྲུག་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགསོ་ཡདོ་ཟེར་ནས་མར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉན་མཁན་རག་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁེད་རྣམས་
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པས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་དུང་ང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་སློབ་སྱི་ཚད་ལྡན་བསྐ་ོརྒྱུར་
འབད་བརནོ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་མགོགས་པ་ོཞུ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ཕོགས་
བསྡམོས་ཀྱི་འག་ོགོན་སྔནོ་རྱིས་ལ་ལྟ་སྐབས། ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རེས་ལ་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འག་ོགོན་དངུལ་འབོར་ད་ེཆ་ེཤོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ། ང་དང་ཕག་སལེ་ཀ་ོལྱི་གྷལ་
ལ་གཟྱིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་གྱིའྱི་དགོན་པ་ཁག་ལའང་སྐོར་བསྐྱདོ་བྱས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་རྟ་རྣ་དགོན་
གྱི་སས་མ་ོལགས་ནས་དགོན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་ཡྱིག་གྱི་སློབ་དེབ་མེད་པ་དང་། དགེ་རྒན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ང་དང་ཕག་སལེ་གྱིས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སླབོ་དབེ་དང་དག་ེརྒན་ཞྱིག་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རདེ། དརེ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཡང་རྟ་རྣ་དགོན་
གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་དགོན་པ་གཞན་ལའང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། གཞྱིས་ལས་ཁང་
གྱི་ནང་ལ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་དབེ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རྣམས་རྱིན་མདེ་ཐགོ་ནས་དགོན་པར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དག་ེ
རྒན་གཅྱིག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ ཤྱིག་རྟ་རྣ་དགོན་པར་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག དེར་ངས་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་ལ་འཆར་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་སློབ་དེབ་
རམོ་སྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྒྲུང་དབེ་བོད་སྒྱུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དགོན་པ་ཁག་
ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སླ་ོགྲྭ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སློབ་དེབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་སྒྲུང་དབེ་ད་ེཚ་ོཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་དུས། སྱིར་བཏང་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྲུ་གུ་གྱི་ལོ་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་སྒྲུང་དེབ་ཀྱི་
རྱིམ་པ་དང་། སློབ་དབེ་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོདའེང་གཟྱིགས་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་མཁ་ོསདོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོ
ཡོང་ས་རདེ་ལ། དའེང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ང་དང་ཕག་སེལ་འགོ་ས་གཞན་པ་ད་ེཨུ་ཊྱི་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་གྱི་ས་ཆ་ད་ེཆགས་ཡོད། སྱིར་བཏང་ས་
གནས་དརེ་བདོ་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེ
བྱདེ་དུས་ས་གནས་ཀྱི་ཚངོ་པ་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་། གདན་ས་ནས་ཕབེས་པའྱི་དག་ེབཤེས་བསྟན་དགའ་ལགས་ཞུ་
མཁན་ཞྱིག་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་འགན་གཙ་ོབ་ོབཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་གངས་ ༢༠ 
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེལ་ཨུ་ཊྱི་བོད་མྱིའྱི་སོན་ར་སློབ་གྲྭ་ཟརེ་ནས། སློབ་གྲྭ་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་འཛནི་ཁང་དང་
ད་ེའད་མྱི་འདུག་སྟེ། ཁོང་ཚོས་མྱིང་ཞྱིག་བཏགས་ནས། ཉྱི་མ་ར་ེརེར་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་
བོད་ཡྱིག་སློབ་ཁྱིད་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག རྒན་བསྟན་དགའ་ལགས་འད་པ་ོཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཁོང་གྱི་ཆོད་
གན་གྱི་དུས་ཡུན་ད་ེརོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཁ་སོན་ཞྱིག་གནང་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་གསལ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་
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རྒན་བསྟན་དགའ་ལགས་ཀྱི་ཆདོ་གན་གྱི་དུས་ཡུན་ད་ེརགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་འཇགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཞ་ེདག་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕ་གྱིར་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོཆསེ་བརམས་གནང་མཛད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་སློབ་དབེ་ད་ེམ་གཏགོས། 
སློབ་དབེ་གཞན་དག་གང་ཡང་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཀློག་དབེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་གྱི་སྒྲུང་དབེ་འད་མྱིན་དང་། 
བོད་ཡྱིག་གྱི་སློབ་དེབ་ངསེ་པར་དུ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ཁོང་ཚོར་འཛིན་ཁང་དམྱིགས་བསལ་
མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒན་བསྟན་དགའ་ལགས་བཞུགས་སའྱི་ཧྱི་ཌྱི་ ༡༠ འད་པོའ་ིས་ཆ་དེར་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༠ མ་
ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འཚང་ག་བརྒྱབ་ནས་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་ཀྱི་འདུག ང་དང་ཕག་རོགས་ས་གནས་དེར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ས་
གནས་གོས་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ད་ེའདའྱི་སྒེར་དྲུང་བརྒྱུད་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འངོས་པར་ཁངོ་ཚོར་འཛིན་ཁང་
ཞྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། སྐབས་ད་ེདུས་ཁོང་རྣམ་པས་ཀང་
ཐུགས་སང་ཆནེ་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་ནས་བཀའ་འདྱི་ད་ེའད་གནང་སོང་། གང་ལྟར་ད་ཆ་ཁོང་ཚརོ་འཛནི་ཁང་མེད་
པ་དང་། རྒན་ལགས་ཀྱི་ཤག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློབ་འཁྱིད་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག མ་འངོས་པར་ཁོང་རྣམ་པར་ཁང་རྱིན་
ཞྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཡོད་ན། དརེ་དགངོས་པ་ཞྱིག་ཞེས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༧:༣༠ བར་དུ་ཕར་འགང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀང་འཚོགས་དགོས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ལན་གང་བསྡུས་བསྡུས་རྒྱག་ཆོག་པ་ཞུ། སློབ་དབེ་མཐུན་འགྱུར་དང་། བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་
བསྐ་ོགཞག་དགོས་རྒྱུ། སློབ་དེབ་ག་པར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཁོང་རྣམ་པས་ང་ཚོར་ཡྱི་ག་ེབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གང་
ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཨུ་ཊྱིར་ཡོད་པའྱི་དགེ་རྒན་དག་ེབཤེས་བསྟན་དགའ་ལགས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཁ་སོན་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དག་ེབཤེས་བསྟན་དགའ་ལགས་ཕེབས་རེས་དེའྱི་ཚབ་ཏུ་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ང་ཚསོ་བསྐ་ོཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ངས་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཏན་ཏན་ཞྱིག་མེད་ན་ཁས་ལནེ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ།  
 སྔར་དང་མྱི་འད་བ་ཕྲུ་གུའྱི་གནས་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་སྒྲུང་དབེ་མྱི་འད་བ་ཡདོ་པ་རདེ། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་སླབོ་གྲྭར་དཔ་ེ
མཛོད་ཡོད་པ་རདེ། དངེ་སང་འཛནི་ཁང་ནང་དུའང་དཔ་ེམཛདོ་ཡོད་པ་རེད། ཉལ་ཁང་གྱི་ནང་ལའང་དཔ་ེམཛདོ་ཡོད་པ་རེད། 
ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་ནང་ལའང་དཔ་ེམཛདོ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སློབ་སྟནོ་གནང་མུས་རདེ། ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དརེ་ལག་ལེན་ད་ོ
བདག་ས་ོསོས་འཁལེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
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 ཨུ་ཊྱི་དང་ས་གནས་ཁག་ནས་སློབ་དེབ་ཞུ་མཁན་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རདེ། མ་ཞུས་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མ་རེད། ག་པར་སོད་དགོས་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད་པཱ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཨུ་ཊྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་
བོད་ཕྲུག་གངས་ ༢༠ ཡོད་པ་དེ། ངས་ཉེ་སྔོན་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འཛིན་ཁང་མང་པ་ོསྟོང་པ་ལུས་
བསྡད་འདུག སློབ་གྲྭ་སྐམ་སྟངོ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་སྐད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཨུ་ཊྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོའང་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་
གྱི་ཁངོས་གཏོགས་ཡྱིན་རྐྱང་རདེ། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན། ཁ་སེང་ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ལྟའང་ཞུས་བཞག་ན་གནད་
འགག་ཨ་ེཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་ག་ོསྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ད་ེདག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭར་བཞག་ནས། 
བོད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་སློབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ད་ེ
ཁངོ་ཚོས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཨྱི་ཊྱི་དང་ས་གནས་ད་ེའདར་གཏན་འཇགས་བཞུགས་མཁན་ཚ་ོདཔལ་
འབྱརོ་ཉམ་ཐག་ཁནོ་ནས་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ནརོ་ཡདོ་ན་མྱི་ཤེས། དཔལ་འབྱརོ་ཡདོ་མཁན་ཞྱིག་དང་། ལ་ོཁརོ་
མ་ོཚོང་རྒྱག་མཁན་གྱིས་འཛིན་ཁང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཨ་ེཡོད་ན། ང་ཚསོ་ས་ོསོའ་ིརྐང་པའྱི་ཐགོ་ལ་ལང་གྱི་ཡྱིན་
ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རང་ཁ་རང་གས་ོད་ེག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དུས་ཚོད་ལ་རྱིས་བཀུར་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དང་པ་ོདེ། འཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐ་ོཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུར། (JNU) གཙུག་
ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སློབ་ཡོན་ལྡབ་མང་པ་ོའཕར་བའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་མ་ཐུབ་པར་ད་ལྟ་
ཡང་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དེར་ཡོད་པའྱི་དག་ེརྒན་འབུམ་རམས་པ་ཡ་ེཤེས་ཆོས་སོན་ལགས་དང་། 
དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ད་དུང་ཡང་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་
རྣམ་པས་གསུངས་པར། དམྱིགས་བསལ་འབུམ་རམས་པ་རྒན་ཡ་ེཤེས་ཆོས་སོན་ལགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར། དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ནས་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་གནས་ཡོད་མྱི་ས་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
གནས་ཡོད་མྱི་སར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག ལན་ནང་དུའང་མཇུག་སོན་བྱ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་འདུག དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཇུག་སོན་ནན་པ་ོགནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ས་གནས་སྒང་ཏོག་གྱི་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དང་བླངས་དོན་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་འག་ོགོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་སྒང་ཏགོ་མྱི་མང་རང་ནས་བསྡུས་ནས། ཚགོས་པ་དྲུག་གྱིས་ཕག་རགོས་གནང་གྱི་
འདུག ཁངོ་ཚརོ་སེམས་འཚབ་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་སྐད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང། གོམས་
གཤྱིས། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་དའེང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་དགོངས་བཞསེ་
གནང་རགོས་གནངོས། ཁངོ་རྣམ་པས་སྐད་ཡྱིག་གཅེས་འཛིན་གྱི་ཚགོས་ཚུང་ཞྱིག་ཀང་བཙུགས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་
ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཕ་གྱིར་ཐནོ་མྱི་སམ་བ་ོཊའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། བོད་གཞུང་ལ་འཕ་
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གྲུ་མཉམ་འདེགས་བཅས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཆེད་དུ་ས་ཆ་ད་ེགནང་རོགས་ཞུ་བཞྱིན་
འདུག ས་ཆ་ད་ེལ་ོམང་རྱིང་ལུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གྱིས་འཚོང་རྒྱུ་བྱས་ནས་ད་བར་ལུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ས་
ཆ་དེར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གང་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། གོང་རགོས་ཀྱིས་ས་ཆ་ཏོག་ཙམ་བཟས་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ཡུལ་
མྱི་གཞོན་སྐྱེས་ད་ེའདས་མོས་རས་དང་ཆང་རག་བེད་སད་ད་ེསྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ། ག་ལེར་ས་ཆ་ད་ེཉམ་ནས་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ངསེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ས་ཆ་ད་ེབོགས་
མ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཀང་གནང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོའྱི་འདོད་པར་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ད་ེཚོགས་པ་ ༦ ལ་གནང་
ཐུབ་ན་གསུང་གྱི་འདུག ཚོགས་པ་ ༦ པོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ལ་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཕ་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ར་ེབསྐུལ་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་འདུག ང་རང་གྱིས་ཀང་དརེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དུས་ཚོད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཞུས་རྒྱུར། (JNU) ཐོག་ངས་ལན་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེའད་སང་
ཙང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ལགས་རེད། 
འདྱི་བྱུང་སོང་།༽  
 སྒང་ཏགོ་མྱི་མང་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྟངས་ད་ེཚ་ོཧ་ལས་པ་ཡདོ་པ་ང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད། རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོན་མྱི་སམ་བོ་ཊ་སློབ་གྲྭ་ད་ེལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་སྟོང་པ་ལུས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་འཚོང་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ས་ཆ་དང་འཛིན་ཁང་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཞེ་དག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་ཁེ་
པོར་བཏང་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བོད་གཞུང་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཏེ་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། 
ཚགོས་པ་ ༦ གྱིས་གཡར་རགོས་ཞུས་པར་བརྟནེ་ང་ཚསོ་འཛིན་ཁང་གྱི་ཐགོ་བརེགས་གཉྱིས་གཡར་བ་རདེ། ཐགོ་བརགེས་
གཉྱིས་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁང་མྱིག་ ༨ ཡོད། ད་ེལ་ཟླ་རརེ་ཁང་ག་སྒོར་ ༥༠༠༠ ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངེ་སང་ཁང་པ་ཐབེས་ཆག་
ལའང་ཟླ་རརེ་སྒོར་ ༧༠༠༠ དང་ ༨༠༠༠ སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་པ་ ༦ ལ་སྒོར་ ༥༠༠༠ ཟརེ་དུས་ཚགོས་པ་ར་ེ
རེས་སྒོར་ ༡༠༠༠ ཡང་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཙམ་བསམ་གཞྱིགས་བྱས་པ་རེད། གལ་ཏ་ེརྱིན་མེད་ཐོག་གནང་
རགོས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཞན་པ་ོཡོད་པ་
ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་གསལ་རེད། (Minus) འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རྣམ་པས་མཁེན་གསལ་རེད། ང་སོག་
ཆད་པ་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་རེད། ང་ཧོན་ཐོར་སོང་། ད་ག་པར་སླེབས་
སོང་། གནས་སྟངས་འདྱི་འད་རདེ། དགངོས་དག་རྱིན་མདེ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་
ཕགོས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། དརེ་ལན་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདས་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨།༡༩ གཉྱིས་ལ་པེ་ར་ེསྱི་རྒྱལ་སར་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་དང་། དོན་
གཅདོ་ཁག བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་ཚགོས་པ་རདེ། ད་ེདུས་གོས་ཆདོ་གསུམ་བཞག་པའྱི་ནང་ནས་
གོས་ཆོད་གཅྱིག་དེ། ཡུ་རབོ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ད་ེདག་མ་འངོས་པར་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་
འབལེ་བ་ཞྱིག་བཞག་ནས་དག་ེརྒན་འསོ་སངོ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཆདོ་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཡར་བསྐུར་རྒྱུའྱི་འགན་དེ་དོན་གཅོད་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
གཞུང་འབལེ་གྱིས་ལས་འགན་སྐུར་ས་ད་ེཇྱི་ནྱི་ཝ་ (Geneva) དནོ་གཅོད་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་ཉྱི་མོར་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐུར་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཕལ་ཆེར་འབྱོར་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་
ལགས་ཤེ་ན། ཁ་སང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ད་ེདག་ལ་དག་ེརྒན་
འསོ་སོང་གྱི་རྱིས་འག་ོཞྱིག་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལོར་ཚར་བ་ད་ེཚར་བ་རདེ། མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་ ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཡང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཆ་ནས་དོན་གཅོད་ད་ེདག་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ཁབ་
ཁོངས་ལ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྱིལ་བརྒྱུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རུང་། གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༣་་་
༢༤ སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་རྱིས་འག་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་གསར་གཏོད་གནང་རོགས་གནོངས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། འདྱིའྱི་ (Stake) ཆནེ་པ་ོཡྱིན། སུད་སྱི་ལ་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་གངས་ ༢༦ འདུག ཧ་རན་
སྱི་དང་། སེལ་ཇམ། ཨྱིན་ལེན། ཇར་མ་ཎྱི། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་ཡོད་ས་ད་ེདག་ཚང་མ་བརྱིས་ན་གཟའ་མཇུག་
སློབ་གྲྭ་སུམ་ཅུ་ས་ོགངས་སམ་བཞྱི་བཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གྱི་རྒན་ལགས་ད་ེདག་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། དང་
བླངས་རེད། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ནུབ་ཕོགས་སུ་ (SEE) ཤེས་ཡོན་གྱི་བསླབ་གཞྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིང་ནས། བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་ཤེས་པ་ཙམ་མྱིན་པར་གཤྱིས་ཀ་དེའང་ཡ་རབས་བཟང་སདོ་
ཡོང་བ། མྱི་དང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་མྱི་རྱིགས་གསར་པ་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་
ཐགོ་ལ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་མཛད་འགན་བཞསེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ང་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་ཡདོ།  
 དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ད་ེ
འད་རྐྱང་རྐྱང་མ་ཡྱིན་པར། མཚམས་རེར་ཡག་པ་ོགནང་བ་དེ་ལའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཟེར་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འདས་
ལོའ་ིནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སུད་སྱི་དང་། ཧ་རན་སྱི། གང་ལྟར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཟའ་
མཇུག་སློབ་གྲྭ་ད་ེཚོར་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསླབ་གཞྱི་སློབ་དེབ། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་མང་
ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེདག་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགེམས་སྤེལ་གནང་བར་ཡུ་རོབ་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་མཁེན་དང་མཁེན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་ཕལ་
ཆེར་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་ད་ེལོངས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འདུག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཛད་འགན་བཞེས་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོང་ོབཅུ་ཕྲག་མང་པོར་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་པའྱི་བོད་ཡྱིག་ད་ཚིགས་ཤྱིག་འདུག བོད་ཡྱིག་སློབ་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ངས་གོས་ཚོགས་ར་བར་བཞུགས་
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མཁན་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་མེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་གསན་གཟྱིགས་གནང་མཁན་ཕ་མ་ཚོས་དེར་ཐུགས་སང་གནང་
རགོས་གནོངས། ད་ཚིགས་དེའྱི་མྱིང་ལ་བོད་ཡྱིག་སློབ་སོང་རདེ་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་པར་སྐྲུན་གནང་བའྱི་བསླབ་གཞྱིའྱི་དེབ་འད་མྱིན་ས་ཚོགས་འདུག བྱྱིས་པའྱི་སྒྲུང་འད་མྱིན་འདུག བརན་ཐུང་གྱི་སྒྲུང་འད་
མྱིན་འདུག འགུལ་རྱིགས་ཀྱི་གོང་བརན་འད་མྱིན་འདུག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་སྐྱོན་བཞག་པ་ད་ེ
དག་ང་རང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་རྱི། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་བཅས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་
ཚགོས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ན་མེད་པ། བཟའ་ཟླ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་པའམ། འཚ་ོབའམ་ལས་ཀའྱི་དབང་གྱིས་བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་ས་ཐག་རྱིང་པརོ་བཞུགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་འབལེ་བ་མཐུད་ཐབས་ད།ེ ད་ལྟའྱི་བོད་ཡྱིག་སླབོ་སོང་ཞསེ་
པའྱི་ད་ཚགིས་ད་ེརདེ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ (Resource) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེནས་དཔ་ེལེན་ཐུབ་ན་ཞ་ེདག་ཡག་
པ་ོའདུག འདྱི་ཁབ་བསགས་ཀྱི་ཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག  
 ད་ེནས་ཁ་ེཎ་ཌ་ནས་བྱུང་སོང་། ཨ་རྱི་ནས་བྱུང་སོང་། ད་ལ་ོབོད་ཀྱི་ས་སྒྱུར་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟེར་བ་ཞྱིག་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཡོད་པ། ར་བའྱི་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པའོ་ིགསུང་ཨྱིན་ཇྱིར་ཡདོ་པ་ད་ེབོད་སྒྱུར་ཐགོ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དག་ེ
ར་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་འདུག ཁོང་ཚོས་ཞར་ཞོར་ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཨྱིན་སྐད་དུ་ [Children's School (PDA)] ཟེར་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་དེབ་གངས་ ༣༢ པར་འགེམ་གནང་འདུག མ་
འངོས་པར་དབེ་ད་ེདག་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཟུར་ལྟའྱི་སློབ་དབེ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འགེམས་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་ལན་འདེབས་དགོས་པ་མྱི་
འདུག ཚང་མས་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ལ་གཟྱིགས་ན་ཧ་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་མར་འག་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་མ་
གཏོགས། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པར་ཉྱི་མ་མང་པའོ་ིརྱིང་གོས་ཚོགས་ཚགོས་པ་རདེ། འདྱིར་ཡདོ་པ་ཚང་མས་དཀའ་ངལ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་
ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་འདྱི་ལྟར་བྱས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུར་ཉྱི་མ་མང་པོ་
ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚར་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེབྱེད་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། དེར་སྟངས་འཛིན་གནང་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་ེཚརོ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་ལན་འདབེས་དགོས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ས་ོ
སསོ་བདེ་སདོ་བཏང་ནས་གང་སར་ནས་འཚལོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་ནས་ལན་མྱི་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཚར་སོང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། མཇུག་བསྡུ་
རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Be Patience) ཚར་གབས་ཡོད་གདའ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུ་བོད་ཀྱི་ས་སྒྱུར་དང་
ཉམས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བྱྱིས་པ་ཚ་ོདམྱིགས་པའྱི་དེབ་གངས་ ༣༢ དེ་ཡག་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་འདུག དེ་ཟུར་ལྟའྱི་ཆེད་དུ་
བཀྲམ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༥ ཚར་སོང་།༽  
ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དོན་ཚན་གསུམ་ཐོག་ལ་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོ
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབལེ་ཡདོ་རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་ཆ་ེབཞེས་སླད་རང་ཡྱིན།  
 དང་པ་ོདརེ་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། ང་ཚའོྱི་ ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོདེ། མྱི་བཟང་པ་ོདང་བོད་
པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་
ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་རྒན་ལགས་རྣམ་པས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ངས་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གང་མཐངོ་
གྱི་འདུག་ཅ་ེན། མྱི་ཡག་པ་ོདང་མྱི་བཟང་པ་ོམེད་པ་དེ་མཐའ་མའྱི་ཐུག་ས་ད་ེད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཡག་སྡུག་དབྱ་ེབ་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཐོག་ལ་ཐུག་བསྡད་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་གང་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། རྒན་པ་ཚོར་ཉམས་མོང་མང་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒན་པས་
བཤད་པ་ད་ེབདནེ་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངའྱི་ར་ེབ་ལ། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་
དུ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་
གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་དངསོ་གནས་དང་གནས་བོད་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་། 
མྱི་ཚད་ལྡན་ཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་འདུག འགེལ་བཤད་མང་པ་ོམྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ ང་ཚོས་སློན་ཡནོ་འད་མྱིན་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཚམས་རརེ་ང་ཚསོ་དགངོས་པ་བཞེས་པའྱི་
སྐབས་སུ་མྱི་ཚང་ཞྱིག་དང་གོང་པ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་འཚོར་གྱི་འདུག ཞུ་དོན་གང་
རེད་ཅ་ེན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སློབ་ཡོན་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་མཁ་ོའདུག་
དང་མྱི་འདུག དེར་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་འད་ཞྱིག་རྱི་གནང་གྱི་འདུག བྱུང་ན་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཐབ་
རདོ་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས། ད་ཆ་སྱི་ཚགོས་ནང་གྱི་དགོས་མཁ་ོགཅྱིག་པུར་གཟྱིགས་
གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚ་ོལུང་པར་ཕར་ལོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚོའྱི་མྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་ལུང་པ་
འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་སྙམ། དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་
ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Tibetan Scholarship Program) ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། (Full Bright 

Scholarship Program) ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཟ་ོདགོས་དོན་ད་ེར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དེ། 
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ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སློབ་ཡོན་ལ་ཁག་མྱི་འད་བ་ ༡༥༠ ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ལམ་ལྔ་བཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལའང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེར་ཆ་རྐྱནེ་འཇགོ་པའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་སོང་
ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཚུར་ཡོང་དགོས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟ་ེབ་ཞྱིག་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། ཨ་རྱིའྱི་ཐོངས་མཆན་གྱི་འགོ་ལུགས་དང་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཚུར་མ་ལོག་ཀ་མེད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ (J-1 Exchange Visa) ཐགོ་ནས་སླབོ་སངོ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཚུར་མ་ལགོ་རང་ལོག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱིར་
སློབ་སངོ་བྱས་ནས་ཚུར་སླབེས་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ལ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་སམ་དཀྱིལ་འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་སདོ་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ་དམ་ཟརེ་ན་ཞ་ེདག་ཁག་པ་ོརདེ། བྱས་ཙང་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ནས་ཚུར་ལོག་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ནས་རྒྱལ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ན། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། ད་ོབདག་སོ་སོས་
སློབ་སངོ་བྱས་པ་ད་ེབེད་སདོ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་མོང་གསགོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་
འངོས་པར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ག་དུས་དགསོ་མཁ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སློབ་སངོ་དང་ལག་ཤེས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། དའེྱི་ཐགོ་
ལ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཉམས་མོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་དུས་ང་ཚརོ་ཐུགས་ཕན་ཆ་ེབ་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལག་ཤེས་སླབོ་སོང་གྱི་ཐགོ་ལ་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་སླེབས་སོང་། ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་ཨྱིན་ཇྱི་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འཚ་ོབ་
སྐྱལེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ལག་ཤེས་སློབ་སོང་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་གལ་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལག་ཤེས་ཤྱིག་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁག་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་ལྟ་ོགོས་འཚལོ་
རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱི་ཤེས་པ་ལས་དེས་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་
ཙང་མ་འོངས་པར་སློབ་ཡནོ་གྱི་ལས་འཆར་སྤལེ་བའྱི་སྐབས་སུ་དགངོས་པ་ཆ་ེབཞསེ་ཐགོ་ནས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ངས་བསམ་པར་འདྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཙམ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ག་ོསྐབས་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་གཞྱི་ར་གང་ལ་ཐུག་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ཨ་རྱིར་མཚོན་ན། གཟའ་
མཇུག་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་མ་ཆ་ཚང་བསྡོམས་ན། ཉུང་མཐར་མྱི་གངས་ ༡༣༠༠།༡༤༠༠ ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་ད་ེདག་
དང་ཕ་མ་ཚ་ོམཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིན་མདེ་ཐགོ་ནས་སློབ་དབེ་འབུལ་རྒྱུ་
དང་། དག་ེརྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་ཙམ་མྱིན་པར། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་
ཕ་གྱིར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡྱིག་
དང་རྱིག་གཞུང་ཤེས་པ་མ་ཟད། ཕ་གྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་དང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབར་འབེལ་བ་དེའང་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་
འདུག་སྙམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེར་དངོས་གནས་དང་གནས་མོས་མཐུན་ཡོད། 
གང་ལྟར་དགསོ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་གསུངས་སངོ་། བཟང་སདོ་ད་ེསྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱི་ཐངེས་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོཕ་མ་
དང་དག་ེརྒན་ཚོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཟང་སདོ་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་ཡོན་གཅྱིག་པུས་ཕན་ཐོགས་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག 
བེད་སོད་ལོག་པ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་ལག་པར་སད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་དཔ་ེམཚོན་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཞུས་
ན། ལྡྱི་ལྱིར་ (आम आदमी पार्टी ) ཡྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་དེབ་ཅྱིག་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཅུག་ནས་ལོ་
གསུམ་བཞྱི་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། འདྱི་ཞར་དང་ཞོར་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བསླབས་ནས་ཁད་པར་ག་ར་ེཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་མང་པ་ོམ་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔེ་མཚོན་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ཉྱིན་ཞྱིག་ཕ་མ་ཞྱིག་གྱིས་སློབ་གྲྭའྱི་ཤེས་
ཡོན་འགན་འཛནི་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་བླནོ་ཆནེ་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་སར་ཕྱིན་ནས་ཕ་མ་དསེ་སྐད་ཆ་དྱིས་འདུག དངེ་སང་
ཁེད་ཚསོ་སླབོ་གྲྭར་གང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། མྱི་འད་བ་གང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚསོ་གང་ཡང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མ་
རདེ། ག་རདེ་བྱས་སངོ་ཞུ་དུས། ངའྱི་ཕྲུ་གུར་འགྱུར་བ་ཞ་ེདག་ཕྱིན་འདུག གང་འད་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། སྔནོ་
མ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་དེ་སློབ་གྲྭ་ནས་ལོག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དེབ་དེ་ཕར་གཡུག དེབ་བླུག་སོད་དེའང་ཕར་གཡུག རྐང་པ་
བརྐྱངས་ནས་བསྡད། ཕ་མར་སྐད་ཆ་ཡག་པ་ོབཤད་ཀྱི་མ་རེད། དེང་སང་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚུར་ཡོང་བ་དང་ལམ་སང་པཱ་ལགས། ཨ་
མ་ལགས། གསལོ་ཇ་མཆདོ་ཚར་བ་ཡྱིན་ནམ། ཁའོ་ིསྐད་ཆ་ ཤོད་སྟངས་དང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་
ཕྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སློབ་གྲྭ་ལ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ལྟར་ལག་ལེན་ཡག་པ་ོཞྱིག་འཁེལ་ན། ཕ་མ་སུ་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་། བཟང་སོད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ད་ེཚོས་ཚོར་བ་འདྱི་ལྟར་
སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་བུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལག་པར་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱིས་ལག་ལེན་བསྟར། ང་ཚོའྱི་མྱིས་དངོས་གནས་
དང་གནས་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་བཟང་སོད་འདྱི་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུར་འཇགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ཁ་སང་
ཞུས་ཡྱིན་བསམ་བྱུང་། རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་བཟང་སོད་སྤེལ་རྒྱུའྱི་སྱི་ཤེས་ཡོན་ (SEE Learning) དེར་ང་ཚོས་ཤུགས་ཞེ་
དག་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཨ་རྱི་ཨ་ེམ་ོརྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉརེ་ཁང་གྱིས་གཙུག་ལག་སློབ་དཔནོ་ (Professor) བླ་ོབཟང་བསྟན་
འཛནི་ནའེྱི་ཁྱི་དང་བཅས་ནས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ཕག་ཚདོ་ ༡ ལྷག་དག་ེརྒན་གངས་ ༣༠ ལ་སྐད་བཤད་ནས། མཐུན་སོར་བ་ད་ེ
ཚོས་དགེ་རྒན་གཞན་དག་ལ་སོང་བརྡར་སད་ཡོད་པ་རེད། རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་བཟང་སོད་ད་ེམཐུན་སོར་བ་གཅྱིག་པུ་ལ་མ་
ཡྱིན་པར་དག་ེརྒན་ཚང་མར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཤུགས་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆུང་དུས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་སྤལེ་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
དངསོ་གནས་རདེ། ཆུང་དུས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་སྤལེ་དགོས་རདེ། བོད་པའྱི་ཕ་མ་དང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་
ཕྲུ་གུས་ཁ་ཡར་གདང་བ་དང་ཁ་བཙུམས་བཅུག་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ད་ེཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུར་བྱུས་གཏགོས་བྱདེ་དུ་འཇུག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྲུ་གུར་བྱུས་གཏོགས་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་རེད། ཞལ་ལག་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཙོང་
ལྤགས་པ་བཤུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕྲུ་གུར་བྱུས་གཏགོས་བྱདེ་དུ་འཇུག་དགོས་རདེ། ཕྲུ་གུར་སྐད་ཆ་འདྱི་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་ངས་ཕ་མའྱི་ཉྱིན་མོའ་ིགསུང་འཕྲྱིན་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད། ཁེད་རྣམ་པས་ (Youtube) ནང་ལ་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཕ་མ་ཕྲུ་གུའྱི་མ་ེལོང་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཕ་མའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་ཡག་པ་ོཡོད་ན་ཕ་མ་ཡག་
པ་ོཡོད་པའྱི་རྟགས་སྟནོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུས་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཕ་མའྱི་གཟུགས་བརན་རདེ། ཕ་མ་གང་འད་ཡོད་
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མེད་ཕྲུ་གུ་དའེྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་། སྐད་ཆ་ ཤོད་སྟངས། བྱདེ་སྟངས། ཞ་ེས་ཤོད་སྟངས་ནས་མཁནེ་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕ་མར་
འགན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག ཕ་མའྱི་ཉྱིན་མའོ་ིགསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ནན་པ་ོཞུས་ཡོད།  
 ད་ེབཞྱིན་ལག་ཤེས་ནྱི་ཧང་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཁ་སྔོན་ཞུས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན། ཡང་བསྐྱར་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ (Life Skill) ལས་རྱིགས་སློབ་སོང་། ཁ་སེང་ངས་ ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ (BA, MA) འབུམ་རམས་པ། ཉེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ། (Engineer, 

Doctor) བཅས་པ་ཚང་མ་དགོས་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚང་མས་འདྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། (Policy Maker to Shoe Maker) དགོས་རེད་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་
ཙང་ང་ཚོར་གོག་བཟ་ོམཁན་དང་། ཆུ་བཟ་ོམཁན། སྐྲ་གཞར་མཁན། འཚེམ་བཟ་ོབ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་
པའྱི་ལག་ཤེས་ད་ེདག་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Professional Course) འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་
དུས་ད་ེཚརོ་འག་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཟརེ་ནས་ངས་ལམ་སྟོན་བྱས་བཞག་ཡོད། འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕ་མས་གོག་བཟ་ོམཁན་དང་། ཆུ་བཟ་ོམཁན། སྐྲ་གཞར་
མཁན། འཚམེ་བཟ་ོབྱདེ་དགོས་མ་རེད་ཟེར་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེཚོར་མཐོང་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་
ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ཚང་མར་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚརོ་གནད་འགག་
ཡོད་རེད། ཕྲུ་གུས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཅྱི་ཡང་མ་གསུང་རོགས། གོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སན་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
ངའྱི་ཕྲུ་གུ་དེའང་སན་པ་བྱདེ་ཀྱི་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་དརེ་སན་པ་བྱེད་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་རེད་དམ། (Engineer) བྱེད་རྒྱུའྱི་
ནུས་པ་ཡོད་རེད་དམ། ནུས་པར་དཔག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་མ་འོངས་པའྱི་མདུན་ལམ་ད་ེའཚོལ་དགོས་རེད། སོ་
སོའ་ིནུས་པ་དང་འཇོན་ཐང་། འདོད་མོས་ཚང་མར་ལྟ་དགོས་རེད། ཕ་མས་བཀག་སྡོམ་ཁོན་ནས་མ་བྱེད་རགོས་ཞུས་ཡོད། 
མ་འོངས་པ་ལའང་ངས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་འདྱིར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ནས་ལན་མྱི་དགོས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་
གྱིས་གཙོས་པའྱི་གཤམ་འོག་གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ཐུགས་འཇགས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་
ལན་སྐྱོན་པའྱི་སྐབས་སུའང་ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་ལ་བསྟོད་ར་བཏང་ན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཟརེ་གྱི་འདུག གཞན་པས་དྱི་བ་དྱིས་
པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཟེར་གྱི་མྱི་འདུག ངས་ཀང་བསྟོད་ར་གཏོང་འདོད་བྱུང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆོག་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ངས་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་དེ། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་རེད། དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་དེར་ངེས་པར་དུ་ཨྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་གཅྱིག་པུ་འཇོག་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེང་ལ་
ཉམས་མོང་ཡོད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ལ་དག་ེརྒན་བྱས་མོང་མཁན་ང་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་
རདེ་ཟེར་ན། ཕལ་ཆརེ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་ད་ེསེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
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ཐགོ་ནས་དཔ་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མདུན་ལམ་སློབ་སྟནོ་པ་ད་ེསེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ལ་ཉམས་
མོང་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ངས་ེཔར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་མང་ཆ་ེབས་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོད་པ་སློབ་པའྱི་སྐབས་སུ་
མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པའྱི་སར་ཕྱིན་ནས་དེས་སློབ་གས་ོསད་ཡོང་དུས། ད་ེལ་ངེས་པར་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སློབ་སོང་
དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་དང་ཆདེ་ལས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་གནད་འགག་རདེ་འདུག 
 གཉྱིས་ནས་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རེད། གཅྱིག་བྱས་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་གསན་ནོར་ཤོར་ཡོད་ས་རེད་
དན་ཀྱི་འདུག ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔནོ་ལ་ཆ་ེམཐངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་དུས་གུས་ཞབས་བྱདེ་དགོས་པར་ག་ོཡྱི་ཡོད་རེད་དན་གྱི་
མྱི་འདུག ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (TGT) དང་། (PGT) ཡྱི་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་འབྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྟ་གྲུབ་སླབོ་དཔནོ་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ (PGT) མ་གཏོགས་ཆ་ེམཐངོ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ལྟ་གྲུབ་སླབོ་དཔནོ་
མང་ཆ་ེབར་ (TGT) ཡྱི་ག་ཕོགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་མང་ཆ་ེབར་ (PhD) ཡྱི་ལག་
འཁེར་ཡོད་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རེད་མ་གཏོགས། དེར་ཁད་པར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་དུང་ལྷ་རམས་པའྱི་མྱིང་ཡོད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྒོར་ ༡༠༠༠ ཐོལ་བ་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གཅྱིག་པ་རེད། (PhD) གཅྱིག་པ་རེད། 
ད་ེལ་ (PGT) དང་ (TGT) ཡྱི་སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ལ་འབྱེད་དགོས་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁད་པར་དུ་ལྟ་གྲུབ་སློབ་
དཔོན་རྱིགས་གཅྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Family Quarter) སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་ (Single 

Quarter) སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྡོད་ས་སོད་སྟངས་གཅྱིག་པ་དང་། ལག་འཁེར་སོད་སྟངས་
གཅྱིག་པ། ཐབོ་ཐང་སོད་སྟངས་གཅྱིག་པ། ད་ེའདའྱི་ཆ་ེམཐངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། གུས་ཞབས་སོད་
ཀྱི་ཡོད། གལ་མགོར་འཇགོ་གྱི་ཡོད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོནས་ (Respect) དགསོ་
ཀྱི་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། (PGT) ལ་ཐོབ་ཐང་སོད་སྟངས་གཅྱིག་པ་དང་། (TGT) ལ་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་པ། ཆསོ་དག་ེཡོངས་
སུ་རོགས་པར་ (PhD) ལག་འཁེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚརོ་གཅྱིག་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྡདོ་སའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཟརེ་དུས་ལས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་དག་ེཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཤག་ཧ་ཅང་སྐྱ་ོཔ་ོཡོད་པ་རདེ། ཁ་ཤས་རྦད་
ད་ེ (Family Quarter) རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོབ་ཐང་མ་བཟ་ོརོགས། ངས་དགེ་རྒན་བྱས་མོང་བའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་དགོན་པ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཚན་རྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་དགསོ་ཀྱི་འདུག མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེདག་ལ་ངསེ་པར་དུ་མཐུན་རྐྱནེ་སརོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་ལན་འདེབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། དཔེར་ན། མ་སུ་རྱི་མ་
ཚབ་ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མོའ་ིསྐོར་རེད། སྙན་ཞུ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་ ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བློན་གྱིས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་སོང་ཟེར་བ་ཡྱིན། ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཡྱི་
ཞགོས་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཇལ་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་སྙན་ཞུ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཕུལ་འདུག དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་འདུག སྙན་ཞུ་ད་ེབཀའ་དྲུང་ལ་སད་ཡདོ། ཟུང་དྲུང་ལ་སད་ཡོད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡད་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་སྙན་ཞུ་
ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ནས་སདོ་ས་དརེ་སད། ཆ་ཚང་ཞུས་འདུག ད་ེག་རང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ཞགོས་པར་ད་ལྟའྱི་ཤེས་
རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཇྱིགས་མེད་ལགས་ལ་ཆ་ཚང་ཕུལ་འདུག སྙན་ཞུ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་བྱིས་
འདུག མྱི་ ༡༨ ཀྱི་ས་ཡྱིག་ཡོད་པ་དང་། མྱི་ ༧ གྱི་ས་ཡྱིག་ཡོད་པ། ད་ལམ་ནས་སད་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
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བླནོ་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་སྙན་ཞུ་མ་མཇལ་བ་ད་ེགཤམ་འོག་ལས་བྱེད་ཚོས་འཐུས་ཤོར་གཏོང་
གྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་མ་མཁེན་པ་དེར། མ་འོངས་པར་གཤམ་འོག་ལས་
བྱདེ་དེར་སྟངས་འཛནི་གང་འད་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། བད་ེསྡུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལ་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༩ ལ་ད་ལྟའྱི་ལས་ཐགོ་པ་འཇྱིགས་མེད་ལ་ཆ་ཚང་ཞུས་བཞག་འདུག ད་ེབཞྱིན་ས་ཾབ་ོཊ་དང་ཡོངས་
སུ་རོགས་པར་ཞུས་བཞག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ངས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་ཡོད་རེད་ཞུ་དུས། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་
བརྒྱབ་མ་སོང་ཞེས་འདངེ་ཚོད་ཆནེ་པོའ་ིངང་ཞུས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་བཅར་
འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་བད་ེསྡུག་ཚང་མ་ཞུས་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་ངསོ་ལེན་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱིས་ངསེ་པར་དུ་གཤམ་འགོ་ལས་བྱདེ་ད་ེཚརོ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགསོ་རེད། མྱི་མང་གྱིས་བད་ེསྡུག་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བད་ེསྡུག་ད་ེཚ་ོ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཛ་
དག་ཆ་ེཤོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆ་ེའཇྱིགས་མེད་ལགས། སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྔོན་མ་
ཡང་ལས་ཀ་འདྱི་འད་པ་ོགཅྱིག་བྱས་སོང་། ངས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིར་མྱིང་འབོད་བྱས་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཡང་ངས་མྱིང་འབོད་བྱདེ་ཀྱི་
ཡོད། ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆ་ེའཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཏག་ཏག་ཡར་སད་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཏག་ཏག་བཟོ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་མྱི་དགསོ་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ   
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔོན་ལ་ངས་ར་ེའདུན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བསྟདོ་ར་ལ་དགའ་པ་ོམེད། བསྟདོ་ར་བཏང་ན་གུས་
བརྱི་བྱས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ད་ེལམ་ལུགས་རེད། བསྟོད་ར་གཏོང་མ་ཤེས་པས་བཏང་བ་ལས། སད་ར་གཏོང་མ་ཤེས་
པས་བཏང་ན་དགའ་རདེ་ཅསེ་བདོ་པའྱི་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་རདེ།  
 སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རདེ། ཞ་ེདག་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ལྟ་གྲུབ་དག་ེ
རྒན་གྱིས་ལམ་སྟནོ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
 ད་ེནས་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་རྣམ་པའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁེར་དང་འབལེ་ནས་གསུངས་སངོ་། ངས་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་མཁེན་རྟགོས་སླད་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དག་ེརྒན་གྱི་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་འདུག མཐ་ོརྱིམ་
དགེ་རྒན་འོས་སོང་ (PGT) དང་། འབྱིང་རྱིམ་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ (TGT) ཞེས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་ཚ་ོཁོང་ལ་
ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་རྟགས་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། རྐུབ་སྟགེས་སྟངོ་པ་མདེ་ན། ངས་གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ང་སློབ་སྱི་ཡྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་དག་ེརྒན་ཞྱིག་འབུམ་རམས་པ་ (PhD) ཐོན་པ་དང་ངའྱི་སར་ཡོང་ནས། (Madam) ངས་སློབ་སྱིའྱི་ས་
མྱིག་ཐོག་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་སོང་། ངས་གསལ་བསགས་ག་དུས་བྱས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གསལ་བསགས་བྱེད་མ་
སོང་ཟརེ་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། ངས་འབུམ་རམས་པ་ཐནོ་པ་ཡྱིན་ཟརེ་སོང་། ངས་ད་ེའད་
མ་རེད། འབུམ་རམས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྐུབ་སྟེགས་སྟོང་པ་ཡོད་པའྱི་གསལ་བསགས་མ་བྱེད་བར་དུ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (MA) ཐོན་མཁན་མང་པོས་དམའ་རྱིམ་དགེ་རྒན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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བོད་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་གར་བ་འབུམ་རམས་པ་ཐནོ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ཁོང་ཚ་ོདམའ་རྱིམ་གྱི་དག་ེརྒན་རདེ། 
མཐ་ོརྱིམ་ (PGT) སློབ་སྱི་ཡྱིན་ནའང་དེར་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སློབ་སྱི་ཡྱིན་ན་ཉུང་མཐར་ལ་ོ ༧ རྱིང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ 
དང་ ༡༢ སློབ་མོང་བ། ད་ེཚ་ོལའང་ལ་ོཚད་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོཡར་བརྒལ་ན་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་ཀའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་པ་ད་ེཚོར་ལ་ོ ༥ གུ་ཡངས་གཏོང་གྱི་རདེ། ལག་འཁེར་དགོས་པ་རདེ། ཆ་རྐྱནེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་ནའང་། སྐབས་ཤྱིག་ལ་
རྐུབ་སྟགེས་གཅྱིག་ལ་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་གངས་ ༧༦ བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ལག་འཁེར་ཚང་ཡོད་པ་རདེ། ཚང་མ་ཚང་ཡོད་
པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུགས་སོད་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ཏག་ཏག་གག་མ་ཐུབ་པ་དང་། ལན་ཏག་ཏག་མ་ཐབེས་པའྱི་རྐྱནེ་
གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབུམ་རམས་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཧ་ལས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རྐུབ་སྟེགས་
སྟངོ་པ་དགོས་རདེ་ལ། རྒྱུགས་འཕྲདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཁ་ཤས་ལ་ལས་ཤག་ཆུང་ཆུང་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ནང་མྱི་ཆེན་པོའ་ི
ལས་ཤག་ཐོབ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་ད་ེའད་ཡོད་ཀྱི་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ས་གནས་ས་ོསོར་ལས་ཤག་
མང་ཉུང་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Single Quarter) མེད་པར་ 
(Family Quarter) སྟོང་པ་ལུས་ཡོད་ན། ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་དེར་རག་གྱི་རེད། ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བཟའ་མྱི་ཡོད་མཁན་
ཤ་སྟག་ཡྱིན་ནའང་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Family Quarter) སྟངོ་པ་མེད་པ་དང་། (Single Quarter) ལུས་
ཡོད་ན། ལས་ཤག་ད་ེསོད་ཀྱི་རེད། འདྱི་ས་གནས་ས་ོཐོག་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ལ་བལྟས་
ནས་བྱས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གནས་སྟངས་མ་མཁེན་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་
གཏོགས། རྐང་བཙུགས་ནས་འདྱིར་རདོ་པ་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མདེ།  
 མཐའ་དོན། ངས་བསྟོད་ར་རྫུན་མ་གཏོང་མཁན་དང་། བསྟོད་ར་དངོས་གནས་གཏོང་མཁན་བར་དབྱ་ེབ་ཏག་ཏག་
འབྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢ ལྷག་བསྡད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་མར་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་
ལགས། བཞུགས་མྱི་འདུག  
 གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སྐོར་ག་ོསྐབས་གནང་རོགས་ཞུས་སོང་། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་གང་ཐུབ་ཚིག་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་
ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། སེལ་ཀོབ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་སྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་ཞུ་ཀ་མེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཡོད། ང་རང་སེལ་ཀོབ་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུས་མངའ་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་གང་ཡང་མེད་དེ། ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ནས་
མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་ཤོད་རགོས་ཟརེ་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་རྟགོ་ཞྱིབ་ཀང་ཏགོ་ཙམ་བྱས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་
ནས་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 སེལ་ཀོབ་སཾ་བོ་ཊ་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སྱི་དེས་སློབ་མ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག 
དཔརེ་ན། ཉ་ེཆར་འཛནི་གྲྭ་ ༩ པ་གཅྱིག་པུའྱི་སློབ་མ་གངས་ ༡༠།༡༢།༡༣ ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་རདེ་ཟེར་སོང། གངས་ཀ་ད་ེ
ཏག་ཏག་ཡདོ་མདེ་ངས་ཧ་ག་ོམ་སངོ་། ད་ེབཞྱིན་ཧནོ་སུར་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ས་རདེ། 
ཞལ་འདནོ་འཚགོས་དུས་རེས་ལུས་ཐེབས་ནས། རསེ་ལུས་ཐབེས་པར་བརྟནེ་ནས་ཆསོ་དགེས་བཀའ་བཀོན་གནང་དུས་ཕྲུ་
གུ་དསེ་ཁ་ལན་བསློགས་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཚ་ོབདནེ་པ་ཡྱིན་ས་རདེ། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་འདུག ད་ེ
དང་ད་ེམཚོན་པའྱི་དཔ་ེམཚོན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཡང་ལ་ོའགའ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་ཕྲུ་གུ་ད་ེའད་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕུད་ད།ེ སདོ་པ་ཐ་
ཤལ་གྱི་ལམ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་འདུག ད་ེདག་བདེན་པ་རེད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཕྱིར་
འབུད་ཟེར་བ་ད་ེལས་སླ་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། མྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚའེྱི་མདུན་ལམ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་འཕྲད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེརྟགོ་ཞྱིབ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དག་ེརྒན་ལའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ས་རེད། དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་བཀའ་བཀོན་ཞ་ེདག་གནང་ཡོང་
དུས། ཁེད་ཚོར་ངས་ག་ར་ེབྱས་བྱས་རེད་གདའ། ཁེད་ཚ་ོཆོད་གན་རདེ། ངས་སང་ཉྱིན་འབུད་དགོས་བསམས་ནའང་འབུད་
ཆགོ་གྱི་རདེ། སུ་གཅྱིག་ལའང་ཞུ་དགོས་མ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག དཔརེ་ན། ཉ་ེཆར་དཔ་ེམཛདོ་དུ་ལས་ཀ་
བྱེད་མཁན་ཞྱིག་སླེབས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཀང་བསྡད་མ་ཐུབ་པར་འགོ་དགོས་བྱུང་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེདང་ད་ེམཚོན་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དུས་ཚོད་ཕྱི་པོ་ད་ེའད་ལ་ཚང་མ་ཞུས་བསྡད་ན་ཆ་ོམྱི་འདུག གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེར་ངསེ་པར་དུ་རྟགོ་ཞྱིབ་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ལ། ས་གནས་ཀྱི་འག་ོའཛནི་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་ས་མང་པོར་རད་གཅདོ་ཅྱིག་བྱདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རདེ་མྱི་
འདུག ད་ེབཞྱིན་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ནའང་དབྱ་ེའབྱེད་བྱས་འདུག དག་ེརྒན་ཁ་ཤས་ལ་ཁེད་རང་ལ་བླ་ོཁོག་ཡོད་ན་ངེད་གཉྱིས་ཕྱི་
ལོགས་ལ་འགོ་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་བྱུང་འདུག སློབ་སྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
རདེ། དག་ེརྒན་ལ་ཡང་བོད་ནས་ཡངོ་བ་དང་དའེྱི་བར་ལ་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀྱི་སྐད་ཆའང་མང་པ་ོའདུག དརེ་བརྟནེ་ངས་སྐད་ཆ་ཚང་
མ་འདྱིར་བཤད་བསྡད་ན་ཆ་ོམྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་ད་ེཛ་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རེད་འདུག ངའྱི་
ངསོ་ནས་ཀང་རད་གཅདོ་མང་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན། ང་རང་དེར་སོང་བའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུས་མེད་ད།ེ ཛ་དག་ཐགོ་ནས་ ཤོད་མཁན་མང་
པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་
ཚང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་དེར་རྟོག་ཞྱིབ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས། གང་ལྟར་ནོར་བ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་། མེད་ན་
མེད་པ་རེད། རྟོག་ཞྱིབ་ཡང་དག་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོདང་། དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་ཐུག་འདུག ད་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ   
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལུས་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་
དང་། སྐུལ་སྟངས། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཟླ་བ་བཞྱི་ལ་དཔག་པའྱི་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་སོང་དན་གྱི་འདུག སྔནོ་མ་ངས་ཚུལ་



169 

ཁྱིམས་དཔལ་མོའ་ིལོ་རྒྱུས་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལོ་རྒྱུས་ད་ེསཾ་བ་ོཊར་བཏང་འདུག 
བཀའ་ཤག་ལ་བཏང་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། ང་བཀའ་ཤག་ལ་སླེབས་ནས་ ༼བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་
གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ ངས་འདྱི་མ་ཞུ་ཀ་མེད་རདེ་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་བཀའ་བློན་མཆགོ་གྱིས་ད་ེའདའྱི་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ག་ར་ེརེད། ངས་ས་ཾབ་ོཊ་
ལ་སད་འདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཇལ་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ། བད་ེསྡུག་ཞུས། ད་ེནས་མར་སླེབས་ནས་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེལ་སད་འདུག དཔང་རྟགས་དང་བཅས་པ་དགོས་
ན་ངས་སང་ཉྱིན་མྱི་ད་ེཚ་ོསྐད་གཏོང་ཆགོ ས་ཾབ་ོཊ་ལ་སད་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་སད་མྱི་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། 
ད་དུང་སད་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གྱིས་ག་ར་ེཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོས་ན་ངས་
སང་ཉྱིན་མྱི་ད་ེཚ་ོའདྱིར་སྐད་གཏངོ་ཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་མེད། ང་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཤད་སོང་། ཡང་བསྐྱར་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱེད་ཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཏག་ཏག་བྱས་འདུག་དང་མྱི་འདུག ཏག་ཏག་མྱི་བྱེད་
མཁན་ལ་ངས་ད་ེབྱདེ་དུ་བཅུག་གྱི་ཡྱིན། ཡག་པ་ོབྱདེ་མཁན་ལ་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། དརེ་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་ཆགོ 
དགངོས་དག ངས་གང་ག་ོབ་གཞྱིར་བཟུང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 སལེ་ཀབོ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་སྱི་སྐོར་གསུངས་པ་དརེ་ངས་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། སློབ་སྱི་དསེ་དག་ེརྒན་ལ་
དབྱ་ེབ་ཕེས་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ནས་མྱི་ཚ་ེའཕྲ་ོབརླག་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ནོར་
འཁྲུལ་རེད། ད་ལྟ་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གནང་ཡོད་ན། སློབ་སྱི་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེའད་ནམ་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ནས་མག་ོབཙུགས་ཏ་ེརྱིམ་བཞྱིན་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོ (Youtube) གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའང་བསྡད་འདུག 
ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ལྟོས་དང་། ངས་སློབ་སྱིར་ནན་པ་ོག་ཚོད་ཞུས་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་ལམ་སྟནོ་དང་ 
ནན་པ་ོབྱས་ནའང་། ལས་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ད་ེམེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་
ཚོའྱི་ངོས་ན་ཏག་ཏག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་ཞུས་ཚར་ནས་ཏག་ཏག་མ་བྱས་པར། དབྱ་ེའབྱེད་བྱས་པ་དང་། ཕྱིར་འབུད་
བཏང་བ། མ་འསོ་པའྱི་ལས་དོན་འདྱི་ལྟར་བྱས་ཡོད་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པར་བག་ོགེང་དང་། ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སང་
སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 
 


