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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

༡

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལོའ ་ིཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་

༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལོའ ་ི བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་

༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལོའ ་ི ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་

༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལོའ ་ི འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་

༥

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལོའ ་ི

སན་སོན་གནང་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ།

བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན་གནང་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།
སོན་གནང་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ།

སན་སོན་གནང་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ།

ཤོག་གྲངས།
༡༌༌༌༡༦
༡༧༌༌༌༢༠
༢༡༌༌༌༣༤
༣༥༌༌༌༤༩

ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་
སན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ།

༥༠༌༌༌༦༨

༦

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་སམ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཇྱི་ཡོད་ཞྱིབ་འཇུག་
ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་སན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ།

༦༩༌༌༌༧༡

༧

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ ཁ་པ།

༧༢༌༌༌༧༣

༨

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ།

༧༣༌༌༌༧༤

༩

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང།

༧༥༌༌༌༩༤

༡༠

ཚོགས་དྲུང་སོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན།

༩༤༌༌༌༩༨

༡༡

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང། བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་
བྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་སྱིང་བསྡུས་དང། སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྱིས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་
༢༠ པ།

༩༩༌༌༌༡༠༦

༡༢

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ།

༡༠༧༌༌༌༡༠༨

༡༣

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་བཅས།

༡༠༩༌༌༌༡༤༤

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༥ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མུ་མཐུད་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཨང་ ༡༤ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
ག༽
༡།

མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་བགོ་འགེམས།
ཤེས་རྱིག་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ཆེད་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་སོབ་མ་ ༥༥༢ བྱུང་བ་ནས་ ༢༡༥ ལ་སོབ་
ཡོན་བགོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད། (ཟུར་སྦྱར་ ༥)
༢།

མཐོ་རྱིམ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་ཡོན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་མས་ཞྱིབ་ཁོངས་སྱིག་ཞུགས་དང་སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པ་སེ་ཚན་
གྱིས་སུ་དབེས་ཏེ་ལས་གཞྱི་ནང་སོབ་ཡོན་ས་མྱིག ༢༠ ཡོད་པ་ལྟར་སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པ་སོབ་ཡོན་ ༡༠

དང༌། སྱིག་ཞུགས་ཡྱིན་པ་སོབ་ཡོན་གངས་ ༣ ནས་༼(M.Phil) ལ་ ༢ དང་ (PhD) ལ་ ༡༽ བཅས་འཛུལ་
ཞུགས་བྱུང་བར་སོབ་ཡོན་སྦྱར་ཐུབ་ཡོད།
༣།

སོང་བཙན་སོབ་ཡོན།

༤།

བལ་ཡུལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་སོང་བཙན་སོབ་ཡོན་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༣ ལ་སོབ་ཡོན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
བལ་ཡུལ་གྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཆེད་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་ས་མྱིག ༡༥ ཟུར་བཅད་ཡོད་པ་ནས་ ༢༠༡༡ ལོར་
སོབ་ཕྲུག་ ༡༤ ལ་སོབ་ཡོན་བགོ་འགེམས་ཞུས་ཤྱིང༌། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༢༥ ལ་སོབ་ཡོན་ཐོབ་
བཞྱིན་ཡོད།

༥།

བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་ཡོན།

ལོ་འདྱིར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གནས་སོབ་སྦྱོང་ཆེད་ནོར་གྱིང་མཐོ་སོབ་ལ་སོབ་ཡོན་ ༡༠ དང༌། ས་རཱ་མཐོ་སོབ་
ལ་སོབ་ཡོན་གངས་ ༡༥ བཅས་སོབ་ཡོན་ ༢༥ བགོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད།

ང༽

ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སོབ་གེར་བ་འདེམས་གཏོང་ཞུས་པ།

༡།

ཨྱིན་ཡུལ་ Pestalozzi ནས་བོད་ཕྲུག་ ༥ འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་ཡོད་པ་ཨྱིན་ཡུལ་དུ་སོབ་གཏོང་ཞུས།

༢།

སལོ་ཝེ་ནྱི་ཡ་མ་རྱི་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ནས་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་ཁས་ལེན་བྱུང་བ་ལྟར་སོབ་ཕྲུག་
གཅྱིག་བཏང་ཡོད།
1

༣།

ཀོ་རྱི་ཡ་རོང་རྒུག་མཐོ་སོབ་ནས་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ཀོ་རྱི་ཡ་སྐད་ཡྱིག་དང་ལོ་བཞྱི་ེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་

༡་༦།

གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཡོན་དང་སོབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན།

ཀ༽

པའྱི་སོབ་ཚན་ཐོག་སོབ་ཡོན་ཁས་ལེན་བྱུང་བ་བཞྱིན་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག ༤ བཏང་ཡོད།

ཕྱི་རྒྱལ་སྦྱྱིན་བདག་དང༌། རང་རྱིགས་འབོར་ལྡན་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༩༡༩ ལ་གཞྱི་རྱིམ་
སོབ་ཡོན་ཆེད་རོགས་དངུལ་བསོམས་སོར་ ༤༣༦༡༠༤༤༡་༢༢ ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
(ཟུར་སྦྱར་ ༦)

ཁ༽

མ་ཐག་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་གོན་རོགས་སོར།

༡།

བཀའ་ཤག་གྱི་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་མ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༩ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སོབ་དོད་དང༌།
གཏན་སོབ་ཁག་ནང་བསོད་མུས་ཕྲུག་གངས་ ༡༨༡ ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ག་དོད་ཆ་ཚང༌། ལག་དངུལ་དང་
སོབ་འཇུག་སྐབས་ལམ་གོན་ཞུས་རྱིགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

༢།

༣།

མེའོ་དང༌། ཏི་ཛུ། འབུམ་ལ་བསྟན་སང་བཅས་ལ་སོབ་འཇུག་དང་སོབ་དོད་སོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང༌། འབུམ་ལ་ཁུལ་གནས་སོད་མ་ཐག་བོད་པྲུག་སོབ་གྲྭ་བསོད་ཡུལ་མེད་པ་ཕྲུག་གངས་ ༦ ལ་
བསྟན་སང་ས་གནས་སོབ་གྲྭའྱི་ལ་ཁང་ནང་སོབ་འཇུག་གིས་སོབ་དོད་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

འདྱི་ལོར་ཀྲུ་ཀྱིང་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༡༥ འབོར་བ་ནས་སཾ་བྷོ་ཉ་སོག་རེ་སོང་སོབ་གྲྭར་ ༡༤ དང་ ༡ ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ་
ནང་ཟས་གོས་འགོ་གོན་ནར་གཏོང་གྱིས་སོབ་འཇུག་ཞུས་ཡོད། ཀྲུ་ཀྱིང་ཕྲུ་གུར་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་
དོན་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་ཕྲ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་གསལ་འགོད་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏན་སོབ་
ཁག་ནང་ཀྲུ་ཀྱིང་གྱི་ཕྲུ་གུ་བསོམས་ ༧༩༠ ཡོད་པའྱི་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་འདྱི་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༤།

དྭང་ཟུར་མ་ཐག་དང༌། དྭང་ཞབས་དམག་དཀྱུས་མ་ཐག ཤྱི་ན་སར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེ་མ་ཐག་བཅས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ

ག༽

ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་བཞེས།

གངས་ ༣༩ ལ་མ་ཐག་ཕྲུ་གུ་སྱི་མཚུངས་འཚོ་སོན་རོགས་སོར་ཞུས་ཡོད།

ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ ༩ ནས་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༠༢ རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའྱི་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་འཇུག་
ཞུས་ཐོག བོད་ཕྲུག་མ་ཐག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རོགས་སོར་དང་ལྟ་སོང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏན་སོབ་
ཁག་གྱི་ལ་ཁང་ནང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༤༢༥ ཡོད།
ང༽

སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་འཇུག

༡།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སཾ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༩༨ ལ་གཏན་སོབ་ཏུ་སོབ་

འཇུག་གམ་སོབ་དོད་འབུལ་སོ་སྱིག་གསལ་ལྟར་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང༌། ལོ་འདྱིར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་
གནང་མཁན་མ་བྱུང༌།
2

ཅ༽

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་འཇུག་དང་སོབ་དོད།

བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་གྱི་ྱིན་སོབ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་བུ་ ༢༥༨ དང་བུ་མོ་ ༢༦༥ བསོམས་ཕྲུག་གངས་ ༥༢༣
གཏན་སོབ་ཁག་ཏུ་གསར་འཇུག་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏན་སོབ་ཁག་གྱི་ལ་ཁང་ནང་སོབ་ཕྲུག་ ༣༠༡༩

ཡོད་པ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༡༠༥༣ རྣམས་ཀྱི་ཟས་གོས་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་མུས་དང༌།
སོབ་ཕྲུག་ ༣༦༠ ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཟས་གོས་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་མུས་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ ༡༦༠༦
ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ག་ཡོན་ཕེད་བཅག་ཐོག་སོབ་བཞེས་བྱུང་ཡོད། (ཟུར་སྦྱར་ ༧)
༡་༧།
ཀ༽

ཤེས་ཡོན་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་འཆར་ཐོག་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་པ།
དེབ་རྱིགས་པར་བསྐྲུན།

སམ་བྷོ་ཉ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ནང་བགོ་སོད་ཆེད་རོགས་བརོད་དཔག་བསམ་འཁྱི་ཤྱིང་གྱི་
དེབ་ས་པར་བསྐྲུན་ཆེད་སོར་ ༡༥༠༠༠༠་༠༠ རོགས་རམ་དོན་སོན་བྱུང་བ་དེབ་ཕྲེང་ ༥ ལེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན།
ཁ༽

ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་དང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར།

ཌེན་མག་གཞུང་ནས་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་དང༌། ཟབ་སྦྱོང༌། སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས། གཞོགས་
འདེགས་རྒྱུ་ཆ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ ༦༥༥༩༧༣༠་༠༠ རོགས་རམ་དོན་སོན་བྱུང་ཡོད།

ག༽

ཨར་ལས་འཛུགས་བསྐྲུན།

ཌེན་མག་གཞུང་སོགས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ ༤ ནས་རོར་གྱིང་དང༌། ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ། སཾ་བྷོ་ཉ་ཁྱབ་ཁོངས་

སོབ་གྲྭ་ ༣ བཅས་ལ་འཛིན་ཁང་མས་གསོ་སོགས་ལས་འཆར་ཆེ་ཆུང་ཁག་ ༨ ཙམ་གྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་
བསོམས་སོར་ ༤༣༢༤༨༠༩་༠༠ བྱུང༌།
ང༽

དགོས་མཁོ་གཞན་གྱི་ལས་འཆར།

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ TAWS དང༌། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་སོགས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ ༧ ཙམ་ནས་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ཅྱིག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོའ ་ི ལས་འཆར་ཆེ་ཆུང་
༩༡༤༤༥༩༣་༠༠ བྱུང༌།

༡༡

གྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་བསོམས་སོར་

གོང་གསལ་ཤེས་ཡོན་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་འཆར་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་རོགས་

དངུལ་ཁྱོན་བསོམས་སོར་ ༢༠༡༧༩༡༣༢་༠༠ ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཡོད་པ་ལས་འཆར་སོ་སོའ ་ི ཐོག་སྱིན་གཏོང་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

༢།

(ཟུར་སྦྱར་ ༨)

ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་འཛིན་སོང་གནད་
དོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་པར་རང་ཕོགས་ནས་ཞུ་འབོད་དང་བསར་བསྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་

ཀང་། ད་བར་གྲུབ་འབྲས་ཆེ་བ་གང་ཡང་ཐོན་མེད་ལགས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ལས། དེ་མྱིན་རྱིས་ལོའ ་ི ནང་ལས་དོན་
3

གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ་གཞན་བྱུང་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ལ།།

(¸Þ¼-¢¼- 1)

{}üü xÛ-¾ô- 2011 ¾ôºÛ-M-G¼-M¾-»ôPÅ-º²Ûm-¼Û¤- 12 qºÛ-»ÛG-MãGÅ-Iâz-ºƒÅ¼ïºÞ-¤ÛG-GÁ¤-GÅ¾ü
ÍP-ü ÇÀzô -IÔº-Û ¤ÛP-ü

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Å-¾-;Ý-»Û-zôhEÛ¤ü
JË-ô q¾-Çt¼ä -zôhEÛ¤ü
^¾-Èô¼-GbmÇÀzô ü
¤ôm-JË-ô Gbm-ÇÀzô ü
Ç~¾ï -;ôz-hzÞÅ¤ü
È-Çt¼ä -ZÛm-ÇÀôzü
;-ÇtGä -GbmÇÀzô ü
Çtmô -‡-GbmÇÀzô ü
Ç~¾ï -;ôz-zôhEÛ¤ü
¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤ü
ÅÛ¤-¾-GbmÇÀzô ü
l-Å-zôh-EÛ¤ü
¤-ÅÞ-¼Û-Gbm-

¯-zºÛ-ÇÀzô - »ÛG-MãGÅ »ÛG-MãGÅ- ÇÀzô -±m- MãGÅ-vôhyâG-IPÅü GbôP-¤Dm- ºyôh-q- GTÛG-zB¼- hÝ-¤-ŸÝGÅIPÅü
IPÅü MãGÅ
qü
IPÅü

»ÛGuÛ-»ôPÅMãGÅ-¤- zM-Vü
ºyôh-qIPÅü

62

60

60

0

2

0

100.00

153

153

153

0

0

0

100.00

16
155

15
152

15
152

0
0

1
3

0
0

100.00
100.00

44
27

44
27

44
27

0
0

0
0

0
0

100.00
100.00

47

47

46

1

0

0

97.87

39

33

32

1

6

0

96.97

180
83

168
82

161
73

7
9

12
1

0
0

95.83
89.02

28
198
180

26
196
178

23
169
140

2
16
27

2
2
2

1
11
11

88.46
86.22
78.65

4

ÇÀzô ü
14 lô¼-JÀÛP-GbmÇÀzô ü
15 z¾-»Þ¾-n¤M¾-¤fô-ÇÀôzü
zTÅ-zÇk¤ô ÅIPÅü

85

82

64

15

3

3

78.05

57

57

57

0

0

0

100

1354

1320

1216

78

34

26

92.12

(¸Þ¼-¢¼- 2)

{}üü xÛ-¾ô- 2011 ¾ôºÛ-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-º²Ûm-¼Û¤- 10 qºÛ-»ÛGMãGÅ-Iâz-ºƒÅ-¼ïºÞ-¤ÛG-GÁ¤-GÅ¾ü
ÍP-ü ÇÀzô -IÔº-Û ¤ÛP-ü ¯-zºÛ-ÇÀzô yâG-IPÅü
1

lô¼-JÀÛP-GbmÇÀzô ü
2 JË-ô q¾-qÞ¼-zôhEÛ¤ü
3 Å-¾-;Ý-»Û-zôhEÛ¤ü
4 ^¾-Èô¼-GbmÇÀzô ü
5 „Ëàm-‡¼-GbmÇÀzô ü
6 Èôm-ÅÞ¼-ZÛmÇÀzô ü
7 ¼-W-Çt¼ä -zôhEÛ¤ü
8 Ç~¾ï -;ôz-;-Ç~-ï
¼Û-ZÛm-ÇÀzô ü

»ÛG-MãGÅ- »ÛG-MãGÅGbôP-¤Dm- ºyôh-qIPÅü
IPÅü

ÇÀzô -±m- »ÛG-MãGÅ- ÇÀzô -I- uÛ-»ôPÅzB¼- ÅÞ-¤GmÅ-Çtüô zM-Vü
MãGÅ- ŸÝGÅ-qü
IPÅü

63

63

63

0

0

0

100

79

79

79

0

0

0

100

44

44

44

0

0

0

100

43

42

42

0

1

0

100

30

30

30

0

0

0

100

31

31

31

0

0

0

100

41

40

40

0

1

0

100

22

22

22

0

0

0

100

5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

zÅÞ-m-¤hºZÛm-ÇÀzô ü
¾-hÐGÅ-zôhEÛ¤ü
ÅÛ¤-¾-GbmÇÀzô ü
^ô-¾m-WÛ-ÇÀôzIÔü
¤-ÅÞ-¼Û-zôhEÛ¤ü
;ô-¾Û-JË¾-ZÛmÇÀzô ü
;-Ç~Gä -GbmÇÀzô ü
Íô-¼Û-Å-ZÛmÇÀzô ü
¤ôm-JË-ô GbmÇÀzô ü
È¼-q-Çt¼ä -ZÛmÇÀzô ü
ÅÞ-W-zôh-EÛ¤ü
l-Áôh-zôhEÛ¤ü
¤-ÅÞ-¼Û-GbmÇÀzô ü
Ç~¾ï -;ôz-hzÞÅ¤ü
Çtmô -‡-GbmÇÀzô ü
Tôm-b-¼-GbmÇÀzô ü
Tôm-b-¼-zôh-

18

17

17

0

1

0

100

151

151

151

0

0

0

100

67

67

67

0

0

0

100

49

49

49

0

0

0

100

114

114

114

0

0

0

100

61

61

61

0

0

0

100

55

55

55

0

0

0

100

23

23

23

0

0

0

100

81

81

81

0

0

0

100

32
215

32
215

32
214

0
1

0
0

0
0

100
99.53

88

88

87

1

0

0

98.86

71

71

70

1

0

0

98.59

37

37

36

1

0

0

97.30

35

35

34

1

0

0

97.14

26
99

26
99

25
95

1
4

0
0

0
0

96.15
95.96

6

26
27
28
29

EÛ¤ü
l-Å-zôh-EÛ¤ü
Ç~¾ï -;ôz-zôhEÛ¤ü
z¾-»Þ¾-n¤M¾-¤fô-ÇÀôzü
z¾-»Þ¾-ÆôPz®m-ÇÀzô -IÔ
zTÅ-zÇk¤ô ÅIPÅ.

143

143

132

11

0

0

92.31

108

108

98

10

0

0

90.74

82

78

69

9

4

0

88.46

25

25

23

2

0

0

92

1933

1926

1884

42

7

0

97.81

(¸Þ¼-¢¼- 3)
ÍP-ü
1

{}üü ¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-»ôm-¼ôGÅ-¼¤-fzÅ-º±ô¾ü
¼ôGÅ-±ôGÅü
ÇÀôz-»ôm-fôz- 2011ü12 ¾ô¼- 2011ü12 Eôm-IPÅü
zŸÛm-qü ÇÀôz-»ôm-GÅ¼- ¾ô¼-ÇÀôz-¢ôPºhï¤Å-‚ãP-zü fôm-qü
ÍÛm-»Þ¾-hGï-¯-±ôGÅ-qü

0

0

4

4

2

0

1

3

3

2

0

5

6

0

3

9

14

20

17

51

15

1

7

23

Tibet Foundation, UK

2

Í-¼Û-ÈÛ-¤-¾-»-hGï-¯±ôGÅ-qü American
Himalayan
Foundation, US

3

‡-¼-ÅÛ-¼ôGÅ-±ôGÅü
TRAS, Canada

4

ÍÛÛm-»Þ¾-zôh-ˆÛ-P¾-Åï¾fïzÅ-¯ü Tibet Relief
Fund, UK

5

zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ÁïÅ¼ÛG-D-Çoômü
Supplementary for
CTSA

6

Ç+Ý-ŸzÅ-È»Û-^Û-¤ï-»¼¼ôGÅ-±ôGÅü Heide

7

Meyer, Germany

7

Í-¼Û-qÛ-¼×-Íï¤ü

PRM,

28

5

15

48

7

0

3

10

6

0

3

9

22

23

16

61

14

10

24

48

4

16

0

20

0

0

3

3

1

0

1

2

1

0

1

2

4

0

5

9

US

8

Íï-ÍÛ-‡Û-w-¼m-ÅÛ-±ôGÅ-qü
AET, France

9

^m-¤G-zôh-ˆÛ-hGï-¯±ôGÅ-qü Tibet Charity,
Denmark

10 hGº-¿km-wô-ƒP-»ÛG-±PmÅ-ÆôP-z®m-ÇÀôz-»ômü
Songtsen Scholarship

11 ZÛ-ÈôP-zôh-¼ÛGÅ-ÇÀôz-yâGMz-Bô¼-±ôGÅ-qü
Tibetan Education
Support Foundation,
Japan

12 hq¾-º‚ô¼-¾Å-DÞPÅzMãh-ÇÀôz-»ômü His
Holiness the Dalai
Lama's Charitable
Trust

13 Ç+Ý-ŸzÅ-Íï-¾Ûm-hP-;¾mô-¤ÛP-‡ôm-ÇÀôz-»ômü
Eileen & Karl
Normington, US

14 wÞ¼-zÞ-Oô¾-¤ºÛ-im-dïmÇÀôz-»ômü Phurbu
Dolma Memorial
Scholarship, Nepal

15 Íô-Åï-=Û-¾Û-»-Ç+Ý-ŸzÅ-qô¾hP-qï¤-¤×¼-=Ûm-mÅü
Pam & Paul Martin,
Australia

16 lô¼-Ghm-hGº-¿km-ºwï¾MÅ-JÀÛP-ÇÀôz-»ômü
Gadhen Phegyeling
Scholarship

8

17 ZÛ-ÈôP-¼×T-m-BÛh-ÇkÝGü

1

0

1

2

15

12

3

30

2

0

7

9

0

0

1

1

1

0

0

1

64

44

33

141

34

16

2

52

0

65

0

65

Rachna Club, Japan

18 Í-¼Û-zôh-ˆÛ-fïzÅ-¯ºÛ-Eh¾Å-ÇÀôz-»ômü The Tibet
Fund's supplementary
Professional
Scholarship Program

19 ‚P-Í-¼ÛºÛ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ¤fÞm-±ôGÅ-q-hP.ü ¼ÛhÐGÅ-±¾-mP-qºÛ-VôÅ±ôGÅü North
American Tibetan
Association and Deer
Park Buddhist Centre,
Oregon, Wisconsin

20 zÇem-º²Ûm-mô¼-BÛh-±m¼ÛG-ÇÀôz-»ômü Tenzin
Norkyi Science
Scholarship

21 ¾D-mô-zôh-¼ÛGÅ-ÅÞh-±ôP±ôGÅ-qü Tibetan
Refugee Sweater
Seller Association,
Lucknow

22 hGº-¿km-wô-ƒP-»ÛG-±PmÅ-Eh-¤DÅ-hP-Z¤ÅŸÛz-ÇÀôz-»ômü ResearchOriented &
Professional courses
of the Office of His
Holiness Dalai Lama,
Mcleodganj,
Dharamsala

23 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü
DOE, CTA

24 Í-¼Û-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-fïzÅ¯ü

The Dalai Lama Trust

9

(USA) FC

25 z;º-FÛ-¸¤-GhôP-¼Ûm-qVï-ÇÀôz-»ômü

Katri Samdhong
Rinpoche Scholarship.

26 ÍÛm-»Þ¾-zôh-DP-fïzÅ-¯ü
Tibet House Trust, UK

0

1

0

1

4

0

25

29

2
250

0
215

0
175

2
640

27 ZÛ-ÈôP-»ô-;ô-JËô-bô-ÇÀôz-»ômü
Yoko Gotoh
Scholarship Fund,
Japan

Eôm-zÇkô¤Åü

(¸Þ¼-¢¼- 4)
{}üü GŸÝP-ÇKï¼-GZÛÅ-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-Vïh-h¤ÛGÅ-zÅ¾-¸Þ¼-zTh-ŸzÅ-ÇeïGÅü
ÍP-ü
¢P-‚ºÛ-ÇÀôz-±mü
ŸzÅ-ÇeïGÅ-IPÅü
1
2

Ç¨m-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP-ü MBBS (Reserved seats)
¤fô-¼Û¤-;¤-qÞ-=¼-ÇÀôz-¢ôP-ü Computer Engineering

3
2

(Reserved seats)

3

º²âGÅ-Cæm-ºV¼-ºGôh-ÇÀôz-¢ôP-ü

Civil Engineering (Reserved

2

Chemical Engineering (Reserved

1

seats)

4

¤fô-¼Û¤-µÅ-¢ô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü
seat)

5
6

±m-¼ÛG-hGï-ºôÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü B.Sc. Ed (Reserved seats)
ºFâ¾-ºDô¼-GÁÛG-OÛG Mechanical Engineering (Reserved

4
1

seat)

7

¤fô-¼Û¤-JÀôG-¾Å-ÇÀôz-¢ôP-ü

Electrical Engineering (Reserved

1

seat)

8
9

¤fô-¼Û¤-Ç¨m-¢ô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü B.Pharmacy (Reserved seat)
¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-mP-Ç¨m-ŸzÅ-ÇÀôz-¢ôP.ü B.Sc. Nursing

1
6

(Reserved seats)

Eôm-zÇkô¤Åü

21
(¸Þ¼-¢¼- 5)
10

ÍP-ü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

{}üü ÁïÅ-¼ÛG-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-»ôm-zGôÅ-ºIï¤Åü
ÇÀôz-±mü
GÅ¼-ÇÀôzü

16

uÛ¼-zbP-¤fô-¼Û¤-uÛ-±ôGÅ-¼ÛG-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP.ü (BA.)
Vï-zÇeôh-¤fô-¼Û¤-uÛ-±ôGÅ-¼ÛG-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP.ü (BA Hons.)
uÛ¼-zbP-¤fô-¼Û¤-±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP.ü (B.Sc.)
Vï-zÇeôh-¤fô-¼Û¤-±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP.ü (B.Sc Hons.)
¤fô-ÇÀôz-¯ÛÅ-ºƒï¾-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.Com)
±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.Sc. Biotechnology)
±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP (Bachelor of Technology)
¤fô-¼Û¤-;¤-qÞ-‡¼-ÇÀôz-¢ôP-ü (BCA)
ÇÀôz-hqôm-ÇÀôz-¢ôP-ü (MA)
VïÅ-¤fôºÛ-±ôP-ºƒï¾.ÇÀôz-¢ôP-ü (MBA)
;¤-qÞ-‡¼-ÇÀôz-hqôm-ÇÀôz-¢ôP-ü (MCA)
Vï-zÇeôh-¤fô-¼Û¤-G®ßG-¾G-±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP-ü (M.Sc.)
¤fô-¼Û¤-G®ßG-¾G-¯ÛÅ-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP.ü (M. Com)
uÛ¼-zbP-Ç¨m-ŸzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (General Nursing)
¸-DP-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-¢ôP-ü (Bachelor of Hotel Management)
¤fô-¼Û¤-hÝÅ-fÞP-¾G-ºEï¼-ÇÀôz-¢ôP-ü (Dental Technician and Post

17

hÝÅ-fÞP-¸-DP-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-¢ôP-ü

18
19
20
21
22
23
24

¤fô-¼Û¤-¾ÞÅ-¯¾-ÇÀôz-¢ôP.ü (BP.Ed)
Ç¨m-ŸzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.Sc. Nursing)
Ç¨m-ŸzÅ-ÇÀôz-¢ôP.ü (Post B.Sc. Nursing)
Ç¨m-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP-ü (MBBS)
;¤-qÞ-‡¼-ÇÀôz-¢ôP-ü (Computer Engineering)
KDP-z¸ôºÛ-¼ÛG-GmÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (Civil Engineering)
JÀôG-¾Å-ºyâ¾-ºDô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü (Electrical Engineering)

Graduate Event management & Public Relation)
(Diploma in Hotel

Management)

11

9
15
3
13
14
2
6
3
7
6
1
4
10
7
9
3
6
1
10
9
1
6
1
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ºyâÅ-VÅ-z¸ô-¾Å-¼ÛG-¯¾-ÇÀôz-¢ôP-ü (Mechanical Engineering)
ÅôºÛ-zTôÅ-fzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (BDS)
±m-¼ÛG-¤fô-¼Û¤-hGï-ºôÅ-ÇÀôz-¢ôP.ü (B.Sc. B.Ed)
¤fô-¼Û¤-±ôP-¾Å-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-¢ôP-ü (BBM)
¤fô-¼Û¤-±ôP-¾Å-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-¢ôP-ü (BBA)
±h-¤fôºÛ-¯ÛÅ-¼ÛÛG-ÇÀôz-¢ôP-ü (Chartered Accountancy)
h¤ÛGÅ-zÅ¾-;¤-qÞ-‡¼-hÝÅ-fÞP-ÇÀôz-¢ôP-ü (Graphic Designing)
¤fô-¼Û¤-Ç¨m-¢ô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü (Bachelor of Pharmacy)
¤fô-¼Û¤-hGï-ºôÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.Ed)
xÛ-zTôÅ-GÅô-fzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (BPT)
¤fô-¼Û¤-¼ÛG-GmÅ-ÇÀôz-¢ôP.ü (Thorim Rigney)
;] ¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-¢ôP-ü (M.Phil)
D] ¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-¢ôP-ü (PhD)
OÛG-ŸÝGÅ-¤-»Ûm-q-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-¢ôP.ü(Non-Formal)
hÝÅ-fÞP-¾Å-¼ÛGÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (Vocational Courses: Food
Production, Secretarial Practices & Beautician/travel &
Tourism)

G®ßG-¾G-uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-ÇÀôz-¢ôP-ü (Master of Social Work)
G®ßG-¾G-Dô¼-»ÞG-ÇÀôz-¢ôP-ü (M.Sc Environment Science)
¤fô-¼Û¤-±ôP-¾Å-ÇÀôz-¢ôP- (Bachelor of Business Studies)
¤fô-¼Û¤-DP-z;ôh-z¸ô-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP- (Bachelor of Architecture)
¤fô-¼Û¤-±m-¼ÛG-GÅô-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP (B.Sc Bio Medical)
¤fô-¼Û¤-±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP (B.Sc Animation)
¤fô-¼Û¤-±m-¼ÛG-;¤-qÞ¼-‡¼-ÇÀôz-¢ôP (B.Sc Computer Science)
GÅô-z-¼ÛG-qü (TMAI)
º±¤Å-¢ô¼ü (Sarah Intermediate)

Eôm-zÇkô¤Åü

1
2
2
6
6
3
1
3
3
1
15
2
1
10
4
2
1
1
1
1
2
1
2
1

215
(¸Þ¼-¢¼- 6)
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{}üü GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-»ôm-fzÅ-º±ô¾ü
ÍP.ü ¼ôGÅ-±ôGÅ-DG-GÛ-¤ÛP-ü

¼ôGÅ-fôz-yâG-IPÅü ¼ôGÅ-hPÞ¾-WÛ-Åôm-ÇKô¼ü
220

1,520,756.50

140

30,99,253.035

z¾-»Þ¾-¢Ûm-zhG-mô¼-zÞ-VôÅ-z¸P-mÅü

15

360,000.00

4

Í-¼Û-‚¤Å-z¯ï-±ôGÅ-q-mÅü

6

112,320.69

5

Zï-ÈôP-¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅü Shimizu

21

337,763.00

6

ÅÞh-ÅÛ-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qôºÛ-±ôGÅ-qü Tibet

48

5,86,527.00

7

ZÛ-ÈôP-zôh-¼ÛGÅ-ÁïÅ-»ôm-¼ôGÅ-Bô¼-fïzÅ¯ü Tibetan Education support

530

79,40,000.00

8

ÍÛm-¾ïm-zôh-ˆÛ-hGï-¯ü

78

929,909.00

9

ºW¼-¤m-¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅü

82

11,57,195.00

10

ÍÛ-ÅÛ-¼¾-zôh-¤ÛºÛ-IôGÅ-qôü

11

211,405.00

11

ZÛ-ÈôP-;-ÅÞ-»ï-Ç~-Ç~-¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅü

210

4,607,224.00

12

ÇKï¼-qºÛ-¢Ûm-zhG-DG

378

72,79,041.00

13

Í-¼Û-DÞ¾-zôh-¼ÛGÅ-¢Ûm-zhG

40

681,370.00

14

w-¼m-ÅÛ-‚ÛÅ-qºÛ-¼ôGÅ-±ôGÅü

14

152,859.00

1

ÍÛm-¾ïm-zôh-ˆÛ-P¾-Åï¾-fïzÅ-¯ü

2

Íï-Á-»-¼ôGÅ-±ôGÅü

3

Tibet

Relief Fund , England (UK)
Associazion Per

La Solidarieta Internazionalein Asia,
Italy (ASIA)
Himali Rug House (HRH)

Jamtse

Sponsorship Project, USA (JT)
Foudation, Japan (SJ)

Friend, Switzerland (TFS)

Foundation, Japan (YSJ)

Tibet

Foundation, England (OTE)
German Aid

to Tibetans , Germany (GAT)
Israeli

Friends Of Tibetan People (IFT)
Kasuya Baba, Japan ( J )

Individual

Sponsor (ID)

Tibetan

Abroad Sponsors (TAS)

Association Free Tibetan Childhood,
France (AFTC)

13

109

15,82,397.00

15

ÍÛm-¾ïm-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qü

16

Íô-ÅÛ-=ï¼-¾ï-»-zôh-¤ÛºÛ-¤²º-IôGÅ-±ôGÅ-qü 13

158,865.91

17

ºW¼-¤m-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qü

38

383,000.00

18

»ô-;ô-JËô-bô-¤-hPÞ¾ü

50

750,400.00

19

mô¼-¶ï-¼ôGÅ-±ôGÅü

264

1,757,298.00

20

w-¼m-ÅÛ-Íï-ÍÛ-bÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅü

167

2,901,711.00

21

z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-¼P-¼ÛGÅ-zôh-¤Û-ÇKï¼- 42
DG-mÅü Tibetans in Nepal (TN)
¤Û-¼ÛGÅ-¼P-hôm-¼P-ÆâP-GÛ-ÇÀôz-»ôm-¤fÞm- 6
¢ô¼ü Self-Help Sponsorship

397,440.00

¤Û-¼ÛGÅ-¼P-hôm-¼P-ÆâP-GÛ-ÇÀôz-»ôm-¤fÞm- 2
¢ô¼ü Tibetans in Dimapur

14,400.00

24
25
26

20
l-Å-zôh-EÛ¤ü ( O )
9
¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤ü (THF)
ÇKï¼-qºÛ-¢Ûm-zhG-GZÛÅ-mÅ-yâ-GÝ- 2 Vïhü 2

168,000.00
75,600.00
21,600.00

27

ÍÛ-ÅÛ-¼-¾Û-Íï-¼ôm-;ïÅ-=ô-mÅü

18

72,316.00

28

ÍÛm-¾ïm-zôh-ˆÛ-DP-qü

40

412,027.00

29

wÞ¼-zÞ-Oô¾-¤ºÛ-im-dïm-ÇÀôz-»ômü

14

141,600.00

30
31

w-¼m-ÅÛ-¼ôGÅ-±ôGÅü LTDM, France
ÅÞ-ÅÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-ÇKP-bôG-DÞ¾-yâ-GÝ-

282
6

4,817,950.08
4,12,970.00

22

Tibetan

Refugee Charitable Trust, England
(TCB)
Tibetan Friendship Group ,
Australia (TFG)

(Tibet

Forderkieis Kailash, Germany
(TFK)
Yoko Gotoh

Interest Fund, Japan (YG)
SOS Kinderdrof

International, Norway (IT/NB)
Aide A

L'enfance Tibetaine, Frane (AET)

43,850.00

Program (SHSP)

23

Individual (TDI)

Individual sponsor

Ahron

Castro, Isreal

THT, England

(THE)

Phurbu

Dolma Memorial Sponsorship,
Nepal (PDM)

14

zŸÛºÛ-¼ôGÅ-hPÞ¾ü

Children of Sikkim

Foundation, Swiss

42

32

w-¼m-ÅÛ-Åô¾-ÈÛ-¤¾-¼ôGÅ-±ôGÅü

33

w-¼m-ÅÛ-wm-zhï-JÀÛP-±ôGÅ-qü Phendey- 2

4,85,599.00

Solhimal,France

37794.00

Ling Assoc.

zTÅ-GôP-GÅ¾-zÇkô¤Åü

2919

43,610,441.22

(¸Þ¼-¢¼- 7)
xÛ-¾ôÍP-ü
1
2
3
4
5
6
7
8

{}üü Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-ÇÀôz-ºWâG-hP-ÇÀôz-hôh-Ç+ô¼ü
2011ü2012 ¾ô¼-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-DG-GÛ-ZÛm-ÇÀôz-DG-mÅ-¤fº-¤ºÛ-º²Ûm-¼Û¤-fôm-qºÛÇÀôz-yâG-Gbm-ÇÀôz-DG-mP-ÇÀôz-ºWâG-ŸÝÅ-q-GÁ¤-GÅ¾ü
Gbm-ÇÀôz-DG-GÛ-¤ÛP-ü
zÞü
zÞôü
zÇkô¤Å-yâG-IPÅü
¤-ÅÞ-¼Ûü
73
69
142
lô¼-JÀÛP-ü
39
53
92
ÅÛ¤-¾ü
22
12
34
;-Ç~äG
40
33
73
^¾-Èô¼ü
14
3
17
¤ôm-JËôü
39
58
97
Çtôm-‡ü
13
18
31
Åô-m-¤hºü
18
19
37
¯-ºzô¼-xôGÅ-zÇkô¤Åü
258 265
523

(¸Þ¼-¢¼- 8)
{}üü ÁïÅ-»ôm-hP-ÇÀôz-IÔºÛ-¾Å-ºV¼-fôG-¼ôGÅ-hPÞ¾-fzÅ-º±ô¾-ŸÝÅ-qü
15

ÍP.ü ¾Å-ºV¼ü

¼ôGÅ-±ôGÅü

1

TRS Himalaya

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

dôGÅ-zXôh-hqG-zÅ¤-ºFÛ-ÁÛP-GÛ-hïz-Çoq¼-ºIï¤Åü
hGï-Lm-ºôÅ-¢ôP.hP-ü ¸z-¢ôP.ü
lô¼-JÀÛP-Gbm-ÇÀôz-¾-zÞºÛ-GÅP-uôh-GÅ¼MG-¾Å-GŸÛü
;-Ç~äG-Gbm-ÇÀôz-ˆÛ-±m-ÆâP-zºÛ-¾Å-ÁGZ¤Å-z¸ôºÛ-¾Å-GŸÛü
Tôm-b-¼-ÇÀôz-IÔºÛ-º²Ûm-DP-GÅ¼-MG-hPü º²Ûm-VÅ-GÅ¼-Zôü
GPÅ-BÛh-ZÛm-ÇÀôz-ˆÛ-@P-¾¤-z¸ô-zTôÅVïhü
ÁïÅ-»ôm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-»ÛG-±P-Z¤Å-z¸ôVïhü
Çtôm-‡-ÇÀôz-IÔºÛ-±ôGÅ-;P-Z¤Å-z¸ôü
Çtôm-‡-ÇÀôz-IÔºÛ-zÞ-hP-zôÝºÛ-Z¾-DP-mP-ZÛºôh-Vß-ÆôÅ-ºFâ¾-ºDô¼-GÅ¼-º²âGÅ-¾ÅGŸÛü
Gbm-ÇÀôz-DG 13 HÛ-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-¸ÅIôm-ºw¼-Çoôm-Vïhü
Gbm-ÇÀôz-DG 7 HÛ-Ç¨m-DP-Mãm-Iômü
Gbm-ÇÀôz-DG-zŸÛºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-¸Å-Iômºw¼-Çoôm-Vïhü
zhï-BÛh-JÀÛP-ÇÀôz-IÔºÛ-Vïh-GŸÅ-Ço-ºFzVÅ-hP-ü »ÛG-±P-¾-hq¼-JÀôG-ºyâ¾VÅ-GÅ¼-Zôü

¼ôGÅ-hPÞ¾- ¤Vmü
‚ãP.ü
ÈÛm-ÇKô¼ü
150,000.00

Le Tiot Du Monde,
France

6,559,730.00
304,830.00

Le Tiot Du Monde,
France

71,343.00

CICED Denmark

CICED Denmark

2,900,000.00

TESF Japan

70,000.00

TESF Japan

135000.00

TESF Japan

282,636.00
561,000.00

Tibet Fund, US

Ann Down, USA

SOIR-IM Sweden
SOIR-IM Sweden

SOIR-IM Sweden

16

1,773,000.00
449,280.00
518,400.00
288,000.00

14

15
16
17

¤fô-ÇÀôz-ÇÀôz-»ômü ºƒÛP-¼Û¤-hGï-Lm-hP.ü
ÍÛm-WÛü uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG ±m-¼ÛG-zTÅˆÛ-hGï-Lmü VôÅ-hGï-zTÅ-¾-¸z-¢ôP.ü
‚P-Á¼-DÞ¾-hÝ-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-hPºƒï¾-zºÛ-¸z-¢ôP.ü hGï-Lm-HÛ-JÀ-wôGÅhP-Z¤-fG-yâ-GÝºÛ-ÇÀôz-hôh-zTÅ-ˆÛ-Vïhü
Åø-„Ëô-‡-ÇÀôz-DG-GÅÞ¤-HÛ-Vïh-hÝ-±m-¼ÛGhP-ÍP-¯ÛÅü h‚¼-hÝÅ-±m-¼ÛG-ÇÀôz-±mÇÀôz-ºFÛh-¾Å-GŸÛü
M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-DÞ¾-ÇÀôz-DG 15 ¾¸Å-Iôm-ºw¼-Çoôm-Vïhü
¼-¶P-¾-hP-bï-²â-h¼-MÅ-JÀÛP-ZÛm-ÇÀôz-ˆÛZÛm-¤ôºÛ-¿eô-hôhü ¤-‚m-HÛ-Ç¨m-Iôm-zTÅ-ˆÛVïhü

PRM, USA

Friends of Tibet,
Switzerland

3,960,000.00

170,200.00

Berry Harshey, US

1,893,150.00

Le Tiot Du Monde,
France

92,563.00

¾Å-ºV¼-¼ôGÅ-hPÞ¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü

20,179,132.00

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

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་

ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས་སན་གསེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

༄༅། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་
འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར།
17

ངོ་སོད།
༄༅།། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། བདེ་སྲུང་ཁྱབ་

ཁོངས་སུ། སེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དང༌། བདེ་སྲུང་ཚིག་ཐོ་དང་ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན། བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་བཅས་
ཡོད་པ་དང༌། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་སྐུ་ཕྱྭ་དང༌། འཛིན་སོང་བཅས་ཁག་གྱིས་སུ་དབེ་སྟེ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།།
༡༽

སྐུ་ཕྱཱའྱི་སྐོར།

༄༅། །བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནྱི། ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇྱིག་རེན་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་༧གོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་འདེན་༸སབས་མགོན་༧རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་མཆོག་

གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་མེད་སྟབས་འདྱི་གའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་རང་དོན་རང་
གཅེས་ཀྱིས་རང་ནུས་གང་ལོག་འབད་བཙོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།

གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐུགས་འགན་རྐང་

བཞེས་ཀྱིས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མཐོ་གས་ཕུལ་ནས་གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད།

རང་ཕོགས་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གྱིས་ཀའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དགོས་མཁོ་ཇྱི་

ཡོད་ཀྱི་རེ་འདུན་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་འདོམས་ཐོག་ཞུ་སོ་ཅྱི་མཆྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་འཁུར་
གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་ཕར་གྲུ་མམ་འདེགས་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།

སྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ པའྱི་

ཚེས་ ༣༡ བར་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང༌། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་བཅས་པར་ཟླ་རེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་
ཐེངས་རེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕོགས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ེན་སྲུང་ཞུ་སོའ ་ི ག་སྱིག་གང་ལེགས་ཡོད་མུས་

ཐོག་རང་ཕོགས་ནས་ཀང་སྔར་ལམ་ལྟར་མྱི་འགོ་སྔོན་བསོད་དང༌། དེ་བཞྱིན་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་ལྷན་བཅར་ཞུ་སོ་སོགས་གང་
ཐུབ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང༌། ཆྱིབས་བསྒྱུར་

གནང་ཡུལ་ས་གནས་མངའ་གཞུང༌། གསང་ལས་ཚན་པ་བཅས་པར་སྔོན་ཚུད་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་
ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མང་ཆེ་བར་དྲུང་ཆེའམ།

བཀའ་བོན་གང་རུང་ངོ་བཅར་གྱིས་ཕེབས་སྱིག་ཞུ་སོའ ་ི སྐོར་བཀོད་

འདོམས་སྟངས་འཛིན་ཞུ་སོ་ཁག་སྔར་བཞྱིན་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཀང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་
སྐོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་བརྒྱུད་སྔར་ལམ་བཞྱིན་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་སོ་ཁག་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད།

དེ་བཞྱིན་རྒྱུན་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་འདོམས་ཞུ་ཕོགས་ཐད་སྐུ་སྲུང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་བཀོད་

མངགས་དང༌།

དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་གང་ཅྱིའྱི་ལམ་སྟོན་སྔར་བཞྱིན་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང༌། སྐུ་ཕྱྭ་དང་

འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་བའྱི་དཔོན་རྱིགས་དང༌། བཀའ་ཤག སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང༌། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
བཅས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ལེགས་སེལ་ེས་འགོག་ཇྱི་དགོས་བཀའ་བསྡུར་ལམ་སྟོན་དང༌།
འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྱིད་ཁག་དང༌།

གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་

མྱི་སེར་ཁག་གྱི་དགོངས་འཆར་བཅས་ལ་དོ་སང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་སོ་ཅྱི་
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མཆྱིས་ྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར་འདྱི་གའྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་མཐུན་རེན་དང་རང་རང་གྱི་སོ་གསུམ་ནུས་
པས་གང་ལོག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།
༢༽ འཛིན་སོང་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར།
༡

འདྱི་ག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དང༌། ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ལེན། ཚིག་ཐོ་སེ་ཚན། ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན། བདེ་
སྲུང་ཡན་ལག་བཅས་ཀྱི་འཛིན་སོང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོའ ་ི ཐོག་ལམ་སྟོན་བ་དགོས་ཅྱི་མཆྱིས་སྐབས་
མཚམས་སོ་སོར་དམ་དོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།

༢

རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གང་ཅྱིའྱི་གནས་ཚུལ་བཟང་ཞན་ཇྱི་བྱུང་རོགས་ཞྱིབ་དང་འབྲེལ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་

༣

༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ི སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དང༌།

༤

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྱེར་ (IC) ཞུ་མྱི་ས་སེར་ཕོ་མོ་གངས་ ༢༩༥༥ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་

འོས་རྱིགས་ཀང་སྔར་བཞྱིན་དུས་ཐོག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།

འཕར་མཛད་སོ་ཁག་སྔར་བཞྱིན་གོ་སྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

མང་གཙོའྱི་དུས་དན་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་འཆར་

མཆན་བཀོད་ཞུས་ཡོད།

ཚིག་ཐོ་དང༌། ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན།
༡

རྣམ་ཀུན་ལྟར་ཚིག་ཐོ་སེ་ཚན་ནས་གསར་འབོར་བ་རྣམས་འབོར་རྱིམ་བཞྱིན་ཐོ་འགོད་དང་འབྲེལ་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་ལོ་

རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་དང༌། གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་བ་རྒྱུ་ཡོད་རྱིགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་འགོད་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡང་
གནད་ཡོད་མྱི་ས་དང༌།

༢
༣

དྭོགས་ཅན་རྱིགས་ལ་འདྱི་ཞྱིབ་ཟབ་ནན་དང་བསར་བརད་དགོས་རྱིགས་ལའང་ཞྱིབ་

འཇུག་ནན་འདོངས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནས་ཚིག་ཐོ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བསར་བརད་དགོས་རྱིགས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་
ཏན་གྱིས་དབེ་འབེད་དང་འབྲེལ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་འོས་རྱིགས་ཀང་སྔར་ལྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།

ཚིག་ཐོ་ཇྱི་ཕུལ་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཡོད་རྱིགས་ལ་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་གྱིས་དབུ་བཞུགས་
ཚོགས་ཆུང་ནས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབྲེལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་རྣམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཏེ་
གཏན་འབེབས་ལྟར་འཚོ་སོན་དང་སན་གོན་སོགས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མུས་སུ་ཡོད།

ར་སྟེང་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།
༡

སྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ི མཇལ་བཅར་ཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་འད་མྱིན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང༌།
བོད་རྱིགས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ནས་བོད་མྱི་དང༌། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཁུལ་གནས་ནང་པ་བཅས་ལོ་
ལྟར་འབོར་མུས་རྣམས་ལ་སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་ནས་མཇལ་མང་གྱི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་

མཚམས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་དང༌། འགོས་ནད་སོགས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་ཐོ་འགོད་
དང༌།

མཇལ་མང་སྐབས་བདེ་སྲུང་ལས་བེད་མམ་བཅར་གྱིས་ཐོ་བཤེར་ཞུ་སོ་སོགས་འཐུས་ཚང་ཞུ་མུས་སུ་

ཡོད། འོན་ཀང་བར་ལམ་ལོ་རེ་ཟུང་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་སོགས་ཀྱི་མཛད་
འཆར་ཧ་ཅང་མང་རེན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ཁག་ནས་འབོར་རྱིགས་གསར་འབོར་མཇལ་མང་དང་སྟབས་
འཁེལ་བྱུང་ཚེ་མམ་གཏོང་ཞུས་པ་ལས་དེ་མྱིན་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་མང་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད།
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༢

༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ ་ི ཟླ་བ་ ༦།༨།༡༠།༡༢ བཅས་ཀྱི་ནང་བཞུགས་སར་དུ་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་ཁག་ནས་གསོལ་
འདེབས་ཇྱི་ཞུས་ལྟར་གསུང་ཆོས་ཐེངས་ ༥ གནང་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་སེར་ས་བསོམས་ ༢༨༡༣༤ ཞྱིབ་འཇུག་
ཐོ་འགོད་དང༌། ལག་འཁྱེར་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་ཞུ་སོ་རྣམས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལག་འཁྱེར་སེ་ཚན་ནས་ལོ་འདྱིར་རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སོད་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྱེར་
གསར་བཟོ་ཞུས་པ་གངས་ ༡༣༧༦ བྱུང་ཡོད།

(RC)

དེ་བཞྱིན་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་བས་དགག་ཆ་མེད་པའྱི་ཆོག་

མཆན་ (PC) ཞུ་རྒྱུ་དང༌། མཐོ་སོབ་ཁག་དང༌། བསྙེན་མཚམས་པ། བོད་རྱིགས་ལོ་ན་ ༦༠ བརྒལ་བའྱི་རྱིགས་

བཅས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུ། ཕྱི་བསོད་ལག་ཁྱེར་སེར་པོའ ་ི སྐོར་འདྱི་བརད་སོགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
འོས་ཁག་སྔར་ལྟར་ཞུས་ཡོད།
སེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང༌།

སྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཞལ་མཇལ་དང༌།

དགོན་སེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོབ་གེར་སོགས་ཀྱི་

ཆེད་ལོ་ལྟར་བོད་མྱི་མང་དག་གསར་དུ་འབོར་མུས་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་ནས་བསུ་ལེན་དང༌།

ངོས་

སྦྱོར། དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྱེར། སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ་སོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་
དང་གང་ཅྱིའྱི་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན།

འཚོ་སོད་སན་གསུམ་གྱི་བལྟ་རོག་ཇྱི་དགོས་སོགས་གཏན་འབེབས་སྱིག་གསལ་ལྟར་

དམ་དོན་ཞུ་བཞྱིན་ཐོག་ལི་ལི་སེ་ལེན་བརྒྱུད་བཞུགས་སར་དུ་འབོར་མཚམས་༧གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ི མཇལ་
ཁ་གོ་སྱིག་དང༌།

དེ་རེས་སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་སེ་སོགས་གང་དུ་འགོ་ཡུལ་ཁུངས་སོ་སོར་ངོས་སྦྱོར་དང་ལམ་གོན་སོད་རྒྱུ་

སོགས་སེ་ལེན་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལག་འཁྱེར་ཞུས་ཏེ་འབོར་བ་མྱི་གངས་

ཁྱོན་བསོམས་ ༦༣༣ འབོར་ཁོངས་ནས་རྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་དང༌། བུ་ཁྱྱིམ་སོགས་ལ་གཏོང་རྒྱུས་མཚོན་སྱིག་
གསལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སོ་ཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།

དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ལོའ ་ི ནང་བོད་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་ཆེན་ཞུ་བར་ཕེབས་མཁན་བོད་ནས་

གསར་འབོར་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༧༧༦༡ ལ་སེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཡང་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།
མ་འོངས་བེད་འཆར་ལས་གཞྱི།
༡༽

སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་ྋམགོན་པོ་གང་ྱིད་ཀྱི་ཐུགས་རེའྱི་གཟྱི་

བྱིན་དང༌། གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སྲུང་ཁག་གྱི་འཕྲྱིན་ལས། རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་
མུས་ལ་བརེན་ད་བར་ྋསྐུའྱི་ེན་སྲུང་ཐད་མྱི་མཐུན་པའྱི་མཚན་མ་ངན་པ་བྱུང་མེད་ཀང༌།

འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་

ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཀྱི་སེ་མོར་གཏོགས་པ་ཚང་མར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཆེད་ལས་པའྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་ཟབ་སྦྱོང་
དང༌། བསར་ཞྱིབ་ཞུ་འཆར་ཡོད།
༢༽

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་དོན་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་

ཡོང་སད་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་ནས་ལེགས་བཅོས་བ་འཆར་ཡོད་པ་བཅས་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སུ། བདེ་སྲུང་
ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་ལ།།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཐུང་ཐུང་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། མ་གཞྱི་

ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་བཞྱིན། དེ་སྔ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་གནས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ།
བར་ལམ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕར་ཕྱིན་པ་སོང་ཙང་། ལོ་སྟོད་རང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཕུལ་ན། ལས་

བསོམས་ཕེད་ཀ་ཕེད་ཀ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཀང་། དགོས་མཁོ་མེད་པ་ཟེར་ནའང་འད། སྱིག་འཛུགས་བོད་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངོ་བོར་བརེན། དེ་རྱིང་དེར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འཁྱེར་མེད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

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

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།
སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ པའི་
ཚེས་ ༣༡ བར་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ།

༄༅། །དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་
༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ།

ཕྱི་འབྲེལ་སེ་ཚན།
༡༽

ཁོར་ཡུག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཚན་པ།

ཚོགས་འདུར་མམ་ཞུགས་དང་ཟབ་སྦྱོང་སོབ་ཁྱིད།
ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་ྱི་ཤུ་ར་
བརྒྱད་ཙམ་གྱི་ནང་མམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌།

དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང༌།

གཞྱིས་ཆགས། དེ་བཞྱིན་དགོན་པ་བཅས་ཁག་མྱི་འད་བ་༡༤ ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ངོ་སོད་དང་

སོབ་ཁྱིད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་ཛ་དག་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དྱིལ་བསགས་
དང་དམྱིགས་བསལ་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་རྣམས་ལ་གོ་རོགས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཁ།

དུས་དེབ་ནང་དཔྱད་རོམ་སེལ་བ།
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༡།

༢།
༣།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཚན་པ་ནས་ The

Impacts of Climate Change on the Tibetan

Plateau:A Synthesis of Recent Science and Tibetan Research ཞེས་པའྱི་དབྱིན་ཡྱིག་

སྙན་ཐོ་བོད་བསྒྱུར་ཞུས།

སྔ་ལོ་ལྟར་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་དུས་དེབ་སྔོ་ལྗང་ཅན་གྱི་བོད་ (Green Tibet) ཞེས་པ་དེ་དྲྭ་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་
འདོན་སེལ་ཞུས།

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་འདོན་སེལ་དང༌། ཁྱབ་བསགས་རྒྱ་ཆེར་ཡོང་སད་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་གསར་
འགོད་འགེམས་སེལ་ཡྱིག་ཆ་ (Press Kit) གངས་ ༥༠༠ འདོན་སེལ་ཞུས།

ག།

རླུང་འཕྲྱིན་གྱི་བཅར་འདྱི་ཁག་ལ་དྭང་ལེན་ཞུས།

༢།

རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ།

༡།

ཀ༽

ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང༌། ༢། ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང༌། ༣། ཨེ་ཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང༌།
བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས།

གཞུང་འབྲེལ་རྒྱ་ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱའམ་བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་སུ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་རྒྱའྱི་གནད་དོན་ཐད་
འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དང༌། གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་ཆ། དེ་བཞྱིན་ྱིན་རེའྱི་གསར་འགྱུར་དང་དཔར་རྱིས། བོད་དོན་སྐོར་

གྱི་རོམ་ཡྱིག་འཚོལ་བསྡུ་དང༌། བརྙན་པར། དཔེ་དེབ་སོགས་ནང་འཇུག་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ལོ་ཧྱིལ་པོ་འདྱིའྱི་ནང་
བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ཐོག་སྒྱུར་འགོད་བས་པའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ ༥༢༥ དང༌། དཔར་རྱིས་གངས་༨༠༠ ལྷག བརྙན་
དཔར་ ༢༦ རྒྱ་རྱིགས་མཁས་པ་དག་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་སེལ་བའྱི་ཆེད་རོམ་ ༡༡༧ བཅས་བཀོད་ཡོད།
ཁ༽

བོད་གནས་གསར་འཕྲྱིན།

རྒྱ་ཡྱིག་ཟླ་གྱིས་གཞུང་འབྲེལ་དུས་དེབ་འདྱི་དབུས་བོད་རྒྱ་ཡྱིག་ཟླ་གྱིས་གཞུང་འབྲེལ་དུས་དེབ་འདྱི་དབུས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཕོ་འགྱུར་དང་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆེ།

དེ་བཞྱིན་བཀའ་སོབ།

གསུང་འཕྲྱིན། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ། བོད་རྒྱའྱི་མཁས་པ་དག་གྱིས་བོད་དོན་སྐོར་སེལ་བའྱི་རོམ་བྲྱིས་
དག་ཇུས་འགོད་དང་རོམ་སྱིག་བས་ཏེ་ཕྱི་སོད་རྒྱ་རྱིགས་དང༌། འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ། དཔེ་མཛོད་ཁང་ཁག་
སོགས་བརྒྱུད་འགེམས་སེལ་ཞུ་མུས།
ག༽

ཡྱིག་བསྒྱུར།

སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དང་ཡྱིག་ཆ། རྒྱ་ནག་གྱི་འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན་སོགས་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་བསྒྱུར་ནས་
བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ནང་བཀོད་ཡོད།

ང༽

དཔར་བསྐྲུན།
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ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྩལ་

གནང་བའྱི་སྱིད་དབང་རྱིས་སོད་སྐོར་གལ་ཆེའྱི་གསུང་བཤད། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བོད་
མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ལ་བསྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྲྱིན། དེ་བཞྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༢ ཐོག་བཀའ་སྱི་
གྱིས་ཀྱི་གལ་ཆེའྱི་གཏམ་བཤད་བཅས་པ་ཕོགས་བསྡུས་ཀྱིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།
ཅ༽

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་དོན་ངོ་སོད།
རྒྱ་ཡྱིག་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་དང༌། ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང༌། སྱི་སྱི་སྱི། བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་
སོགས་ལ་བཅར་འདྱི་དང་ལེན་དང་གནས་ཚུལ་ངོ་སོད་ཞུས།

ཆ༽

རྒྱ་ཕོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྙན་སོན།

རྒྱ་ཕོགས་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ཐོན་དང་འཐོན་བཞྱིན་པའྱི་ཡ་མ་ཟུང་གྱི་གནས་ཚུལ་དང༌།

དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་འཁྱོག་བརོད་དང་ཁག་དཀྱི་ཅྱི་རྱིགས་འདེབས་བཞྱིན་པ་རྣམས་དང༌། རྒྱ་ནག་
འགོ་ཁྱིད་ནང་ཁུལ་གྱི་དབང་ཆའྱི་འཐབ་རོད་སོགས་གལ་ཆེའྱི་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་ཏུ་གོང་བཞུགས་དབུ་ཁྱིད་ལ་
སྙན་གསེང་དང་བོད་བསྒྱུར་ཞུ་མུས།
ཇ༽

རྒྱ་གཞུང་གྱི་འཁྱོག་གཏམ་ལ་རྒོལ་ལན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་མ་ེས་ཁ་གཡོགས་དང་ེས་མེད་
ེས་འགེལ་བས་པའྱི་རྒོལ་གཏམ་རྣམས་རྒྱ་བསྒྱུར་དང་དྲྭ་གནས་སུ་འགོད་སེལ།

དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་སུ་

ལན་འདེབས་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་སེལ་བའྱི་རོམ་ཡྱིག་རྣམས་གཞུང་འབྲེལ་རྒྱ་ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱའྱི་མདུན་ངོས་
སུ་ཆེད་བཀར་ལེ་ཚན་བཟོས་ནས་འདོན་སེལ་ཞུས།
༽

དྲྭ་ལམ་གཞན་ནས་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་ཁྱབ་སེལ།
དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཡོངས་ལ་ཧ་ཅང་སོད་སོ་ཡངས་པའྱི་ངོ་དེབ་ཏུ།

བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ཁ་བང་སད་ནས་ྱིན་

རེའྱི་གནས་ཚུལ་དང་རོམ་ཡྱིག་སོགས་བརྒྱུད་བཀོད་བེད་པའམ་གཞུང་འབྲེལ་རྒྱ་ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱའྱི་གནས་ཚུལ་
ཏ༽

རྣམས་འབེལ་མཐུད་བས་ནས་འགོད་ཀྱི་ཡོད།
གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་མགོན་སེ་ལེན།

ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་དང༌། ཧོང་ཀོང༌། ཨ་རྱི། ཐའེ་ཝན། ཐའེ་ལེནཌ་སོགས་ནས་ཕེབས་
པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༢༡ ཙམ་ལ་སེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

ཐ༽

ཚོགས་འདུར་མམ་ཞུགས།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༢༩ བར་ཐའེ་ཝན་བོད་རྒྱའྱི་འབྲེལ་མོལ་ཚོགས་འདུར་མམ་ཞུགས་
ཞུས།
༣༽

མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འགོ་བ་མྱིའཐྱི་ ོབ་ཐང་ཚན་པ།

ཀ༽

རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད་སྐུ་ཞབས་ (Todd Stein) ལགས་ནས་འབོད་བསྐུལ་

༡

སྙན་ཐོ།

ཞུས་པ་བཞྱིན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་རྣམས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁོང་ཚོར་འགོ་

བ་མྱིའྱི་ལྟ་སོད་དང་མཐུན་པའྱི་བམས་བརེའྱི་གཟྱིགས་སོང་དང་སོབ་གྲྭ་སོགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་བཏང་མྱིན་ཐད་ལ་ཞེས་
པའྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་མས་ཞྱིབ་དང་འབྲྱི་རོམ་ཞུས།
ཁ༽

བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཟླ་བཞྱིའྱི་གསར་འཕྲྱིན་ (Newsletter) ཞྱིག་གསར་དུ་

༢

ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ།

འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པས་གསར་འཕྲྱིན་དང་པོ་འདོན་སེལ་ཟྱིན།

ཀ༽

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་དབྱིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་སྟར། བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་

ཁ༽

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ པོའ ་ི ནང་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་ལྟར། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

ག༽

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་འཛམ་གྱིང་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ།
སེག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐད་ལ་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ།

འདུར་བོད་ནང་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་མས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ངོ་སོད་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ།
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའྱི་གཏམ་བཤད།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་གཞོན་སེས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ས་ཚོགས་ཁག་མྱི་འད་བ་བཞྱི་ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གཏམ་བཤད་སེལ།
ཀ༽
ཁ༽

འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སྦྱོང༌།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ ནས་༢༧ བར་ལྷོ་ཀོ་རྱི་ཡར་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་
མམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ངོ་སོད་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༡༦ བར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་ (International
Tibet Network) ནས་ཐབས་ཇུས་དང་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཐད་ལ་ྱིན་གསུམ་རྱིང་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྱིག་

ག༽
ང༽

གནང་བའྱི་ཐོག་མམ་ཞུགས་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༡༥ བར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཚོགས་པའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་
ཚོགས་འདུར་མམ་ཞུགས་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ བར་ཇྱི་ནྱི་ལྦར་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མམ་ཞུགས་ཞུས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་མམ་ཞུགས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་སེལ།
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༤༽
༡

རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ TSG དང་ཡྱིག་ཆ་གསོག་འཇོག་ཚན་པ།

རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་དང༌། བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས།

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འབྲེལ་

ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་མྱུར་འཕྲྱིན་ (TSG-L@LISTS.MCGILL.CA) བརྒྱུད་དུས་ཐོག་
༢

ཁྱབ་སེལ་ཞུ་མུས།

བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བོད་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྱི་བ་
ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང༌། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་
མྱི་ས་མཇལ་འཕྲད་དགོས་རྱིགས་ལ་དུས་ཚོད་གོ་སྱིག་ཞུ་མུས།

༣

རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཟུར་

ན་ཐོག་བཅར་མུས་མ་ཟད། བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་བ་ཕོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་སྐབས་མམ་ཞུགས་
བེད་མུས།

༤

རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ (International Tibet Network) གྱི་གོ་སྱིག་འོག་ྱིན་གསུམ་རྱིང་ར་

༥

(Vivekananda International Foundation) ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ནས་ ༧ བར་ལྡྱི་

ཁ༽

༡།
༢།
༣།
༤།
༥།

༥།

སར་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་མམ་ཞུགས་ཞུས།

ལྱིར་དམྱིགས་བསལ་བོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ (Tibet in the aftermath of Devolution of
Political Authority) ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་གཏམ་བཤད་སེལ།

སྐུ་མགོན་སེ་ལེན་ཞུས་པ།

བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱི་དང༌།

གཞན་ཡང་སྐུ་མགོན་མང་བའྱི་སྐབས་སེ་ཤན་ཚན་

པར་ཕག་རོགས་ཞུས་ནས་སེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་ཁག་གྱི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།

དབྱིན་ལེན་གཞུང་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ (Mr.Bevan and his wife) དང་དབྱིནལེན་གཞུང་ཚབ་ཆབ་སྱིད་དྲུང་
ཆེ་སྐུ་ཞབས་ (Simon Sharpe)

ཇར་མན་གཞུང་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ (H.E.Thomas Matussek) དང་ (Counselor Ms.Sabrina
Schmidt and Ms. Bettina Ferrand)

ྱི་ཧོང་ནས་ (Ms. Yoshiko Sakurai, Presedent of Japanese Think Tank and along
with two PMs from LDP) དང་ (Professor Yoshiyuku Nagata with his students)

ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་ (Mr. Luca Toschi, Assistant to Chair of Foreign
Committee)

ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བདེ་སྲུང་སོབ་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་ (Michael Pillsbury)

སེ་ཤན་ཚན་པ། སེ་ཤན་ཚན་པ་ནས་ ༢༠༡༡།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༢།༣།༣༡ བར་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༡༨༤ ཚུད་པའྱི་
གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་མགོན་ཁག་ ༤༠ ཙམ་ལ་སེ་ཤན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

དྱིལ་བསགས་སེ་ཚན།
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ཀ།

ཤེས་བ་དུས་དེབ། དུས་དེབ་འདྱི་ནྱི་ཟླ་རེར་ཐེངས་རེ་རོམ་སྱིག་དང་འགེམས་སེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང༌།

ཁ།

བོད་མྱིའྱི་རང་དབང༌། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཟླ་རེར་འདོན་ཐེངས་བཞྱི་རེ་ཞུ་མུས་དང༌། འདོན་ཐེངས་

ག

དྲྭ་གནས། ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་གུང་གསེང་ྱིན་གངས་ ༦ ཕུད་པའྱི་ྱིན་གངས་ ༢༤ ནང་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཐེངས་རེར་དུས་དེབ་ངོ་གངས་ ༢༧༥༠ འདོན་སེལ་ཞུ་མུས།

འདོན་

རེར་ངོ་གངས་ ༢༠༦༠ དཔར་སྐྲུན་ཞུ་མུས།

མྱི་འད་བ་གངས་ ༡༠༤ ཙམ་ཞྱིག་འདོན་སེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས། ལོ་གཅྱིག་ནང་ཁྱོན་བསོམས་གནས་ཚུལ་མྱི་
འད་བ་གངས་ ༡༢༤༨ ཙམ་འདོན་སེལ་ཞུས།

༢།

དབྱིནཡྱིག་བོད་གནས་དྲྭ་རྒྱ་ (Tibet.net) དང་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚན་པ།

༣།

གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༡༢ ལོའ ་ི ནང་གནས་ཚུལ་བསོམས་གངས་ ༧༧༧ ཙམ་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་འདོན་སེལ་ཞུས།

༡།

དབྱིན་ཡུལ་ནས་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅྱིག་བཞུགས་སར་དུ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རྱིག་བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་

༢།

༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ྱིན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་དམ་འབུལ་མཛད་སོའ ་ི སྐབས་ཕྱི་ནང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

༣།

ཨ་རྱིའྱི་དུས་དེབ་ TIME

གོག་བརྙན་བཟོ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

ཁག་༡༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་བཅར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་བཅར་འདྱི་ཁག་གོ་སྱིག་ཞུས།

ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་བོད་ཀྱི་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆབ་

སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་ྋབཀའ་བོན་ཁྱི་པར་རྱིས་སོད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་

གཞོན་སེས་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་འད་ཡོད་མེད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཆེད་ཕེབས་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་མྱི་
༤།
༥།
༦།
༨།

སར་ཐུག་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

པོལཌ་ནས་ཡྱིན་པ་གསར་འགོད་པ་ Mr. Krzysztof Renik དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་མྱི་ Mrs.
Elizbieta Dziuk-Renik རྣམ་གྱིས་ལ་སེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

རོར་གདན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་ ༣༢ སྐབས་གསར་འགོད་པ་དང་དཔར་པ་གངས་ ༣༠༠ ལྷག་འདུ་
འཛོམས་ཐུབ་པ་དང་བཀའ་ཁྱིའྱི་ལྷན་དུ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང༌།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༦ པའྱི་སྙན་ཐོ་དབུ་འབེད་ཞུ་རྒྱུའྱི་
གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་གོ་སྱིག་ཞུས།

རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ནས་ཕེབས་པ་ BBC Special Correspondent Sue-LIoyd Roberts ནས་
བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

༡༠།

ཅེག་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ Valcav Havel དགོངས་པ་རོགས་པར་བཀའ་

༡༡།

བཀའ་སྱི་ཐུན་མོང་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་རེན་པས་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གསར་འགོད་ལྷན་

ཤག་གྱི་ཐུགས་གསོའ ་ི འཕྲྱིན་ཡྱིག་ཕུལ་བ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཁྱབ་སེལ་ཞུས།
ཚོགས་བསངས་པ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་གོ་སྱིག་ཞུས།
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༡༢།

༡༣།
༡༤།
༡༥།

ཕ་རན་སྱི་གསར་ཁང་ Le Monde གྱི་གསར་འགོད་པ་ Angela Bolis ལ་སེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
དབྱིན་ཡུལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་བཞུགས་སར་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་
སྐབས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་གོ་སྱིག་ཞུས།

ལི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་ Swiss National Public Radio གྱི་གསར་འགོད་པ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་ལ་བཅའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྱིག་ཞུས།

༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ བར་ྋགོང་ས་ྋསབས་གོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ྱི་འོང་དུ་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཆེད་ྱི་འོང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་

Satsuki

Takahashi,

Representative of Norbu Create གྱི་གདན་ཞུས་གནང་བ་བཞྱིན་ཆེད་བཅར་ཞུས།

༡༦།

བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱའྱི་དབར་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་
བདུན་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་བཙན་དབང་དུ་ངོས་ལེན་བེད་དགོས་བྱུང་བ་

ནས་བཟུང་བོད་ནང་དག་གནོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པ་གསལ་སྟོན་ཆེད་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
༡༧།
༡༨།
༡༩།

༢༠།

གོ་སྱིག་ཞུས།

ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་ Canadian Television

གསར་འགོད་པ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཅའ་འདྱི་ཞུ་

རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གོ་སྱིག་ཞུས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ་ི ཡྱིག་ཆ་འདོན་སེལ་བས་པ་དེར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ངོས་ནས་དགག་ལན་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་གོ་སྱིག་ཞུས།

བོད་དོན་ཐོག་ཁྱད་ལས་པ་དང་རོམ་སྱིག་པ་སྐུ་ཞབས་ Claude Arpi ལགས་ཀྱི་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་རྱི་མོའ ་ི

འགེམས་སྟོན་ Glimpses of the History of Tibet ཞེས་པ་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དབུ་འབེད་སྐབས་གསར་འགོད་པ་གདན་འདེན་ཞུས།

༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ཁམས་རྟའུ་ྱི་ཚོ་དགོན་པའྱི་གྲྭ་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་བར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་དག་གནོན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའྱི་བསྐུལ་མ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་
ཞུས།

༢༡།

ཕྱི་དྱིལ་ཁོར་ཡུག་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་ཚན་པས་བོད་མཐོ་སང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཤུགས་རེན་སྐོར་

༢༢།

བཀའ་ཤག་གྱི་གསར་འགོད་བསགས་གཏམ་བརྒྱུད་བོད་ནང་བོད་མྱི་གཅྱིག་མཇུག་གྱིས་མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་

སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་དབུ་འབེད་གནང་རྒྱུར་གསར་འགོད་པར་འབྲེལ་ལམ་ཞུས།
མེར་སེག་བཏང་བའྱི་འབྱུང་རེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡྱིན་པས།
དགོས་པའྱི་བསྐུལ་མ་ཞུས།

༢༣།

རྒྱ་གཞུང་གྱི་དག་གནོན་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་

དེ་སྔོན་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཀྱིརྱི་དགོན་པའྱི་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་རེས་རྒྱ་
ནག་དམག་དཔུང་ཕོན་ཆེ་ཀྱིརྱི་དགོན་མཐའ་སྐོར་ཏེ་དག་གནོན་བས་པ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའྱི་
ཡོངས་ཁྱབ་གསར་འགོད་བསགས་གཏམ་ཞྱིག་སེལ།
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༢༤།

ཀྱིར་ཁྱིས་ཐན་གྱི་གགས་ཅན་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱིས་སྙན་རོམ་པ་སྐུ་ཞབས་ Kazat Akmatov ཡྱིས་བྲྱིས་

༢༥།

རྒྱ་གཞུང་གྱི་དག་ཆས་ེན་རོག་པས་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ཞྱི་རྒོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་རེས་སེ་ར་དགོན་པའྱི་ེ་

པའྱི་ཕག་དེབ་ Arhat དབུ་འབེད་ཀྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་གོ་སྱིག་ཞུས།

འཁྱིས་སུ་གནས་པའྱི་རོག་སེ་ས་ཁུལ་གྱི་མྱི་མང་སོད་ཁང་བསྔོག་བཤེར་དང་བོད་མྱིར་ེས་བརྡུང་དང་འཛིན་

བཟུང༌། བཙན་འཁྱིད་བས་པ་སོགས་ཀྱི་བརྙན་དཔར་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་བ་སྐད་བསྒྱུར་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས་
སྟེ་གསར་འགོད་པར་འགེམས་སེལ་ཞུས།
༢༦།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དག་གནོན་འོག་བོད་མྱི་རྣམས་ནས་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་
དོན་རེན་མུ་མཐུད་བྱུང་བར་བོ་འཚབ་ཡོད་པ་དང༌།

རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་དག་གནོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཕྲལ་དུ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱི་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ངོས་ནས་གདུང་སེམས་མམ་བསེད་
མཚོན་ཆེད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ྱིན་བོད་དོན་ཞྱི་བའྱི་ལས་འགུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཚུལ་མཐུན་ཐོག་སེལ་གནང་
ཡོང་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་འབོད་བསྐུལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་གསལ་བསགས་ཞུས།
༢༧།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དག་གནོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་བརྙན་

༤།

ལས་འཆར་ཚན་པ།

པར་ཕོགས་སྱིག་ཞུས་པའྱི་འོད་སེར་ཞྱིག་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་འགེམས་སེལ་ཞུས།
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང༌།

རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང༌། རྒྱ་རྱིགས། དེ་བཞྱིན་རང་
༥།
༦།

རྱིགས་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བསར་དུ་ངོ་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང༌།
དབྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་ཚན་པ། Tibetan Bulletin

ཟླ་ཟུང་དབྱིན་ཡྱིག་དུས་དེབ་གངས་ ༣༣༥༠།༠༠ དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།
རོམ་བསྒྱུར་དང་དཔར་བསྐྲུན་ཚན་པ།

༡

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཆེས་ ༨ ྱིན་བཀའ་ཁྱི་དམ་འབུལ་མཛད་སོའ ་ི སྐབས་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་

༢

བཀའ་སྱི་གྱིས་ནས་དུས་ཆེན་ཁག་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་བཤད་ཁག་དང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་རྣམས་

༣

བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་སྐབས་གནང་བའྱི་གསུང་བཤད་བོད་ཡྱིག་ནས་

༤

ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ྱིན་མོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༣ པས་གནང་

༥

མཆོག་ནས་བསྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་བོད་ཡྱིག་ནས་དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།
དབྱིན་བོད་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།

དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།

བའྱི་གསུང་བཤད་བོད་ཡྱིག་ནས་དབྱིན་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དང༌།
གསུང་བཤད་དབྱིན་བོད་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།
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མང་གཙོ་དུས་ཆེན་སྐབས་གནང་བའྱི་

༦

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་བཞག་པའྱི་

༧

དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོར་གནང་བའྱི་ལན་འདེབས་དབྱིན་

༨

ཀྱིརྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དང༌། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྐུ་གཤེགས་བཟོད་པ་རྱིན་

༧།

ས་བརྙན་དང་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པ།

༢༽

ལོ་འདྱི་ནང་བརྙན་འཕྲྱིན་པར་ལེན་གངས་ ༥༠ དང་བརྙན་འཕྲྱིན་ཕོགས་སྱིག་དང་འགེམས་སེལ་ཞུས་པ་གངས་

༣༽

བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་བརྙན་པར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ།

༡༽

གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་བོད་ཡྱིག་ནས་དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།
ཡྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།

པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་ཞལ་ཆེམས་བཅས་བོད་ཡྱིག་ནས་དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།
ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བརྙན་འཕྲྱིན་འོད་སེར་གངས་ ༢༦༣༦༤ འགེམས་སེལ་ཞུས།

༤༤། དེ་བཞྱིན་བསར་དུ་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་འགེམས་སེལ་ཞུས་པ་གངས་ ༣༣ བཅས།

ཀ༽

Sky News Beijing ྋགོང་ས་མཆོག་བོད་ནས་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་དང༌། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཙོ་

ཁ།༽

Bruno

ག༽

Claire Henny ྋགོང་ས་མཆོག་བོད་ནས་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་བརྙན་པར་མཁོ་སོད་ཞུས།

༣༽

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བརྙན་འཕྲྱིན་སྦྱྱིན་ཤོག་རྙྱིང་པ་གངས་ ༡༡ དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་བསར་བཟོ་ཞུས།

ང་༽

འཛིན་མའོ་དང་མཇལ་འཕྲད། བོད་ཕྱི་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་བརྙན་པར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།
Gex

ྋགོང་ས་མཆོག་དང་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གྱིས་ལྷན་བཞུགས་གནང་བ།

༡༩༨༦།༨༧ ༢༠༠༨ ལོ་སོ་སོར་རྔམ་སྟོན་ཁོམ་སྐོར་ཀྱི་བརྙན་པར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།

བོད་ནང་

Agrippino Russo ༡༩༩༩ ལོའ ་ི གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་བརྙན་པར་མཁོ་སོད་ཞུས།

ཁ༽

བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་དྲྭ་རྒྱ་ཚན་པ།

༢།

སྐབས་དུས་སོ་སོར་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ཁག་བྷག་སུ་ཀེ་སལ་བརྒྱུད་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསིངས་དང་དྲྭ་རྒྱའྱི་

༨༽

འགེམས་སྟོན་ཚན་པ།

༡།

༢༽

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༡༢ ལོར་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་བརྙན་འཕྲྱིན་གངས་ ༤༡༠ གསར་འཇུག་ཞུས།
བརྒྱུད་རྒྱང་བསིངས་ཞུས།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་ Claude Arpi མཆོག་གྱིས་རོམ་སྱིག་དང༌། པར་རྱིགས་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟེ་
Glimpses of the History of Tibet ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འབྱུང་རྱིམ་མདོར་

༥༽
༦༽

བསྡུས་ཤྱིག་དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་པར་རྱིགས་གངས་ ༢༨ པར་སྐྲུན་ཞུས།

ྋཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་དང༌། སྐུ་ཚེའྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་ཞིག་བོད་ཡྱིག་དང་
དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་རོམ་སྱིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏེ་པར་སོམ་ཞྱིག་ར་སྟེང་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་སྱིག་གཤོམ་ཞུས།

དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་འགེམས་སྟོན་ཚན་པས་འགེམས་སེལ་ཞུས་པའྱི་ Journey In Exile ཞེས་པ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྱིམ་ངོ་སོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ད་བར་བཙན་བོལ་སྱི་
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ཚོགས་དང༌། སྱིག་འཛུགས་ནང་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དེ་དག་ཐོག་དུས་བསྟུན་ཁ་གནོན་ཞུས་ཏེ་དཔེ་དེབ་གངས་ ༡༠༠༠
ཞྱིག་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།
༧༽

ད་བར་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁྱོན་གངས་ ༣༦ ནས་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་

༨༽

བོད་ནང་རང་དབང༌།

ཁ༽

ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད་པ་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྐུ་དཔར་གྱི་འཇོག་དེབ་གྱིས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ནས་ཞྱི་རྒོལ་

མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པས། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་མཚོན་ཆེད་འད་པར་འཇོག་དེབ་གྱིས་དཔར་
སྐྲུན་ཞུས།

སྐོར་བསོད་འགེམས་སྟོན།
བཙན་བོལ་ནང་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་དང༌། ཕ་ཡུལ་ཕོགས་ལ་རྒྱང་ལྟ། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་
ཀྱི་བརོད་གཞྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ས་གནས་ཁག་ ༡༤ ཙམ་ལ་སྐོར་བསོད་འགེམས་སྟོན་
ཞུས་པས་ས་གནས་མང་ཚོགས་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་སོགས་ལ་བོད་དོན་ཐད་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་

༩༽

པོ་བྱུང་ཡོད།

དུས་དེབ་འགེམས་སེལ་ཚན་པ།

༡།

བདུན་རེར་རང་དབང་གསར་ཤོག་གངས་ ༡༨༡༠

༢།

ཟླ་རེ་ཤེས་བ་དུས་དེབ་གངས་ ༢༢༢༠།༠༠ འགེམས་སེལ་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུས་དེབ་གངས་ ༢༦༦༤༠།༠༠

༣།

ཟླ་ཟུང་དབྱིནཡྱིག་དུས་དེབ་ Tibetan Bulletin གངས་ ༣༣༥༠།༠༠ ཙམ་འགེམས་སེལ་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་

༤།
༥།

༨༦༨༨༠།༠༠ འགེམས་སེལ་ཞུས།

འགེམས་སེལ་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་གསར་ཤོག་གངས་

འགེམས་སེལ་ཞུས།

གྱི་ནང་དུས་དེབ་གངས་ ༢༡༠༥༥།༠༠ འགེམས་སེལ་ཞུས།

ཟླ་རེར་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་འོད་སེར་གངས་ ༢༥༠།༠༠ འགེམས་སེལ་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་འོས་སེར་གངས་
༣༠༠༠།༠༠ འགེམས་སེལ་ཞུས།

རྒྱ་ཡྱིག་ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ་གངས་ ༩༣༥།༠༠ འགེམས་སེལ་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུས་དེབ་གངས་ ༥༦༡༠།༠༠
འགེམས་སེལ་ཞུས།

ཁྱབ་ཁོངས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་ཀམ་སྤུའུ་ཀར་སེ་ཚན།
ཀ།

༡༽
༢༽

༣༽

སར་ཐང་དཔར་ཁང༌།

བོད་དབྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དུས་དེབ་དང༌། གསར་ཤོག གསར་འཕྲྱིན་སོགས་རྱིགས་འད་མྱིན་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་
གངས་ ༡༦༥༧༤༢།༠༠

བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་གཏམ་བཤད་བོད་དབྱིན་གྱིས་ནང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གངས་ ༥༥༠༠།༠༠

ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཛད་འགན་ཡོངས་རོགས་མང་ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་འགོ་
ཁྱིད་ཚོར་རྱིས་སོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་སྱིག་ཞུས་པ་བོད་དབྱིན་རྒྱ་གསུམ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་
གངས་ ༧༦༩༠།༠༠
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༤༽

བོད་མཐོ་སང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཤུགས་རེན་ཞེས་པ་ཁོར་ཡུག་སེ་ཚན་གྱི་ཕག་དེབ་ངོ་ཤོག་གྲངས་

༥༽

ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡

༦༽

ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འད་མྱིན་དེབ་གཟུགས་དང་ཤོག་ཆག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གངས་ ༡༢༡༤༤༤།༠༠

༨༽

ལོ་རེའྱི་ཤེས་བ་དང༌། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང༌། གལ་ཆེའྱི་དྱིལ་བསགས་ཡྱིག་ཆ་བཅས་ལོ་འཁོར་ཕོགས་སྱིག་དེབ་

༧༽

༡༤༤ ཡོད་པ་རྒྱབ་ཤ་ཚོན་ཁ་ཅན་དེབ་གངས། ༢༠༣༠
བཅག་ངོ་ཤོག་ ༨ ཡོད་པ་གངས། ༢༠༠༠

ཐོག་སྩལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་སྐོར་གྱི་བཀའ་སོབ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ལྟེབ་

དབུས་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་དགོངས་ཞུའྱི་འགེངས་ཤོག་ཤོག་ལྷེ་ ༥༠ ཅན་གྱི་དེབ་གངས། ༡༢༥

བཟོ་བེད་མུས་བཞྱིན་འདྱི་ལོ་དེབ་གངས་ ༣༣ དང་ཕྱི་དྱིལ་ཡྱིག་ཆ་གསོག་ཁང་དང༌། ཁོར་ཡུག་སེ་ཚན། དཔལ་
ལས་སྔོན་རྱིས་སེ་ཚན་སོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕོགས་སྱིག་སྐབས་སོ་སོར་དེབ་བཟོ་རྒྱབ་ཤ་སབ་མཐུག་འད་མྱིན་

ཁ།

གཡོགས་པ་དེབ་གངས་ ༡༠༠།
ཀམ་སྤུའུ་ཀར་སེ་ཚན།

འདྱི་གའྱི་གངས་མཛོད་ ( Database ) ཚན་པས་དྲྭ་རྒྱ་དང་གངས་མཛོད་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་དང་ཡར་རྒྱས་
བཏང་བ་གཤམ་གསལ།
ཀ༽

དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ www.tibet.net དབྱིན་ཡྱིག་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་རྣམ་པ་གསར་བཟོ་
ཞུས་པ་དང༌། དེང་དུས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་ (Facebook, Twitter, CTA Blog, Youtube) བཅས་

མཐུན་རེན་གསར་པ་བསྐྲུན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་པར་ཐོན་པ་རྣམས་འཇོག་ས་གཅྱིག་གྱི་ནང་
ཁ༽

ཡོང་ཆེད་ (Flicker) ཞེས་པ་པར་མཛོད་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིན་མེད་མཐུན་རེན་ཡོད་པ་དེ་དག་བེད་སོད་ཞུ་མུས།
དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་དྲྭ་རྒྱ་དེ་སྔ་མྱིང་སྦྱང་ལོགས་སུ་མེད་པ་དབྱིན་ཡྱིག་
དྲྭ་རྒྱ་མམ་དུ་ཡོད་པས།

བོད་ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱ་རྣམ་པ་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་དང་མམ་མྱིང་སྦྱང་ཡང་

(www.bod.asia ) གསར་ོ་ཞུས།

ག༽

ནང་སྱིད་ས་ཁང་ཚན་པའྱི་ཆེད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ལས་ཤག་གནང་རྒྱུའྱི་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་སོགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་

ང༽

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྱེར་གནང་མུས་ཀྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྱེར་དང་འབྲེལ་

ཅ༽

འདྱི་ག་སེ་ཚན་ནས་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

འཇུག་ཆེད་ (Database) ཞྱིག་གསར་བཟོ་ཞུས།

བའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་མཁོ་སྒྲུབ་ཡོང་སད་ (Database) ཞྱིག་གསར་བཟོ་ཞུས།
ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ།

གཞུང་འབྲེལ་རྒྱ་ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱ་བཅས་ལ་མས་གསོ་དང་ལེགས་བཅོས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས།

དེ་བཞྱིན་

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ (Database) ལས་
བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་ཀྱི་ནང་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

(Database) ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྱེར་སེར་པོའ ་ི སེ་ཚན་ལ་ཕྱི་བསོད་ལག་

འཁྱེར་སེར་པོ་བཟོ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་འཇུག་ཆེད་
བཅོས་ཞུ་མུས།
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(Databas)

བཅས་ལ་མས་གསོ་དང་ལེགས་

༡།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ།

ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན།

སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡
བར་རྒྱ་གར་ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་དབྱིན་ལེན་

(UK)

དང༌།

ཨ་ཡར་ལྱིན་དྱི་

(Ireland)

སུ་ཝྱི་

ཌན།(Sweden) ཌན་མཀ (Denmark) ཕ་རན་སྱི། (France) ཨྱི་སུ་ཉྱི་ནྱི་ཡ།(Estonia) ལཉྱི་ཝྱི་ཡ།

(Latvia) ལྱི་ཐུ་ནྱི་ཡ། (Luthinia) ཕྱིན་ལན་ཌྱིར། (Finland) སུད་སྱི། (Swiss) ྱི་ཧོང༌། (Japan) ཨོ་

སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ། (Australia) ཨ་རྱི། (USA) ཁེ་ན་ཌ་ (Canada) བཅས་སུ་བསྟན་འགོའ ་ི སད་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
བཀའ་དིན་བསངས་སྐབས་ྋསྐུ་ཕྱྭའི་ེན་སྲུང་དང་མཛད་འཆར་ཁག་གོ་སྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུས།
༢།

གནས་ཡུལ་སྱིད་གཞུང་ཁག་དང་འབྲེལ་ལམ།

དབྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༢༧ ྱིན་ཌན་མག་གོས་ཚོགས་ནས་བོད་དོན་ཐད་

གོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌། དབྱིན་ལེན་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་མམ་དུས་ཚོད་ནམ་བྱུང་
བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་མུས། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་སུད་སྱི་
གཞུང་དང་དེར་ཡོད་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་

བོད་ཀྱི་བདེན་པའྱི་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་རྱིམ་པ་ཞུས། ྱི་ཧོང་དོན་ཁང་ནས་དུས་རྒྱུན་
དུ་གཞུང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་མུ་མཐུད་ར་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་ས་
གནས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མཚོན་ལས་དོན་མང་དག་ཞྱིག་ལ་དངོས་གསལ་དོད་པོའ ་ི སོ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་

བྱུང་ཡོད། བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་ནས་དུས་རག་ཏུ་བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་ལ་བོད་ཀྱི་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཡང་སོས་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་སོད་བོད་མྱིར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྣམས་ཞུ་
བསྐུལ་ཞུས།

ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དོན་ཁང་ནས་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་ནང་གྱི་ཆོས་དད་རང་

དབང་སྐོར་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་བཏོན་པའྱི་སྙན་ཐོ་ནས་ཟུར་འདོན་གྱིས་རྒྱ་ནག་མམ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྐབས།
བོད་དོན་སྐོར་གེང་གོང་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས།

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ ་ི

གནད་ཡོད་ལས་བེད་གཙོས་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གྱིས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་བེད་རྣམས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་
དཔོན་རྱིགས་མམ་བོད་དོན་གེང་སོང་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས། ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཔོན་
རྱིགས་ཚོ་ལ་བོད་དོན་སྐོར་གསལ་བཤད་དུས་ཚོད་ནམ་བྱུང་ཞུ་མུས། ཡུ་རོབ་སར་སྱིལ་དོན་ཁང་ནས་ཡུ་རོབ་
སྱི་མཐུན་འཛིན་སོང་སེ་ཚན་ལ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་སྐོར་ཞུ་བསྐུལ་ཞུ་མུས།

ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་

ནས་ད་ལྟའྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དཀའ་ཡང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་

འབྲེལ་ཞུས་ཀྱིས་འབྲེལ་ལམ་མུ་མཐུད་འཇོག་མུས། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཨུ་རུ་སུ་ནང་པའྱི་མངའ་སེ་
གསུམ་གྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་མུ་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་མུས།
འཐུས་མྱིར་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་མུས།
༣།

ཨུ་རུ་སུ་དབུས་གོས་ཚོགས་

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་གཞུང་འཛིན་གནས་ཡོད་མྱི་ས་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་

རག་ཏུ་འབྲེལ་ལམ་ཞུས་ནས་བོད་དོན་ངོ་སོད་ཞུ་མུས།

གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་དང་འབྲེལ་ལམ།
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ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་
རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་བཅས་ར་སར་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟྱིགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།

བགོ་གེང་དང་གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་ཞུས། སུད་སྱི་ཁུལ་ཡོད་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང༌། གོས་ཚོགས་འཐུས་
མྱི།

དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མཁས་དབང་གཙོས་པའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་

བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ངོ་སོད་གསལ་བཤད་ཞུས།

ཨ་རྱི་དོན་ཁང་ནས་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་

དང་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྣམས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་སོད་ཞུ་མུས།

དེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁག་གཞན་ནས་དེ་མཚུངས་དུས་རག་ཏུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པར་འབྲེལ་བ་གནང་ནས་བོད་དོན་དཀའ་སེལ་སད་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས།
༤།

རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྲེལ་ལམ།

ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ན་ཌ། འབེལ་ཇྱི་འམ། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ། ྱི་ཧོང་བཅས་ནང་བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་
ཆེད་འཛུགས་ཞུས་པས་དུས་ནས་དུས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་མང་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གསལ་
བཤད་དང་དེ་བཞྱིན་བགོ་གེང་གཏམ་བཤད་སོགས་གོ་སྱིག་ཞུ་མུས།

དེ་བཞྱིན་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་

འབྲེལ་མཐུད་པ་ནས་ཁུལ་དེར་དང་ེ་འཁོར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་རྒྱ་རྱིགས་མཁས་དབང་དང་སོབ་ཕྲུག་
༥།

སོགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དང་སེལ་མུས།
བོད་དོན་དྱིལ་བསགས།

བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཡོངས་ཁྱབ་གཏམ་བཤད་དང་གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཁག་

བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཁག་ནང་ཡོད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི སྐད་
ཡྱིག་འཇར་མན། སྱི་པེ་ནྱི་ཤྱི། རུ་སུ། ྱི་ཧོང༌། ཕ་རན་སྱི། ཧྱིན་སྐད་བཅས་ནང་འདོན་སེལ་ཞུས་པ་དང༌། ཕྱི་དྱིལ་

ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་སེལ་ཞུས་པའྱི་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་ནང་དུས་དེབ་དང༌། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བཅས་
གལ་ཆེའྱི་ཆབ་སྱིད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འགེམས་སེལ་རྒྱ་གང་ཆེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས།
༦།

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ།

དབྱིན་ལེན་དང༌། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ། ྱི་ཧོང༌། ཨུ་རུ་སུ། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ སུད་སྱི། སར་སྱིལ་བཅས་ཀྱི་ནང་མང་
ཚོགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་བཅས་ལ་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སད་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ངོ་སོད་དང༌།
བརོད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ནང་ཡོད་པ་འགེམས་སེལ་ཞུས་ཏེ་ལས་འགུལ་སེལ།

༧།

གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིར་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀྱི་ལས་འགུལ།

དབྱིན་ལན་དོན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༨ ྱིན་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིར་གདུང་སེམས་མམ་སེད་ཀྱི་ལས་
འགུལ་སེལ་བ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང༌། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས། དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་
བོད་དོན་སྐོར་ཞུ་བསྐུལ་ཞུ་མུས།

སུད་སྱི་དོན་ཁང་ནས་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་མྱི་སར་ཐུག་

འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སང་དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དང་གདུང་སེམས་མམ་

སེད་མཚོན་ལས་འགུལ་འད་མྱིན་ནང་མམ་ཞུགས་ཞུས། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་དོན་ཁང་ནས་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་
དང་ཕོགས་འགལ་ལྗང་ཁུའྱི་ཚོགས་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ལ་ཞུ་བསྐུལ་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིར་
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གདུང་སེམས་མམ་སེད་མཚོན་ཆེད་གོས་ཆོད་ཀང་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང༌། ཨ་རྱི་དོན་ཁང་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་སྐོར་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དང༌།

གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་

གདུང་སེམས་མམ་སེད་མཚོན་ཆེད་ྱིན་གཅྱིག་གྱི་ཟས་བཅད་མཆོད་འབུལ་ཡང་གོ་སྱིག་ཞུས། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ངོ་སོད་ཞུས་པ་དང།

བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་

ཚོགས་པ་མམ་རུབ་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སེལ། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་

མུ་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་ཞུས་པས། ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐོར་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་བྱུང་ཡོད།

ཐའེ་ཝན་དོན་ཁང་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་

མམ་སེད་མཚོན་ཆེད་ལས་འགུལ་སེ་མང་སེལ།

ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་

ཚོགས་པ་མམ་རུབ་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མམ་སེད་མཚོན་ཆེད་ལས་
འགུལ་སེལ་དང་སེལ་མུས།

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་

གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། དེ་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱིར་འབྲེལ་བ་ཞུས་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་
༨།

དག་གནས་སྟངས་ཐད་ལས་འགུལ་སེལ།

ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་ལས་འགུལ།
དབྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབྱིན་ལེན་དང་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་ནང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་གསུང་ཆོས་སོགས་ཀྱི་ག་སྱིག་ཞུ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་དང།
ཞོར་དུ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཁྱབ་སེལ་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ། ྱི་ཧོང་དོན་ཁང་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་ས་གནས་སུ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་གསུང་ཆོས་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བོད་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅྱིག་གདན་ཞུས་

ཀྱིས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གོ་སྱིག་ཞུས། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་རོལ་དབངས་འཁབ་སྟོན་པ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་
སྐབས་སེ་ལེན་དང་ྱི་ཧོང་གྱི་གཞོན་སེས་མང་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཁྱབ་སེལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་

ཞུས། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་དང་ས་གནས་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་མམ་རུབ་ཀྱིས་ཁུལ་དེའྱི་
བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་གཞས་འཁབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་དང་སེལ་མུས།

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཨ་རྱིའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ས་གནས་ཁག་ ༣༠ ནས་ ༢༠ ལ་བོད་ཕྲུག་ཚོ་བོད་
ཡྱིག་དང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྦྱོང་སའྱི་འཛིན་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་ཞུས། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གྱི་བོད་མྱི་མང་ཤོས་
སོད་ས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་གསར་ོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པར་མཐུན་

འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་རྒྱ་གར་གནས་ཡོད་མྱི་སར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་
གསུང་ཆོས་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང།

འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གྱིས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་མཐོ་སོབ་འགྱིམས་

བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གོ་རོགས་སེལ་
སད་ས་གནས་དང་ར་སར་སོ་སོར་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་མུས།

ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་

བདུན་གཅྱིག་ནང་ྱིན་གངས་ ༣ ལ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང། ྋགོང་ས་མཆོག་དང་འབྲེལ་བའྱི་
སྐུ་དཔར་དང་དཔེ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་ཐའེ་ཝན་མང་ཚོགས་ལ་འགེམས་སེལ་ཞུ་མུས། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་
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ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གསུང་ཆོས་གོ་སྱིག་དང་བོད་ཡྱིག་འཛིན་གྲྭ་སོགས་གོ་
སྱིག་ཞུ་མུས། བཅས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ ལ།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སྐར་མ་གྱིས་
ལས་འགོར་མྱི་ཡོང།

( ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་གེང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་

དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་བོན་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་
རེད། འོན་ཀང་། ཐད་ཀར་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན། ད་ལྟ་གསུང་རོགས་གནང་། ) ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས།
བསྒུག་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག

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

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་
གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ།

༄༅།། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་
༡།

ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་སན་ཁང་ཆེ་བ་གངས་ ༧ དང༌། འབྲྱིང་བ་གངས་ ༤ ཆུང་
བ་གངས་ ༣༡ དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་སན་ཁང་ཆུང་བ་གངས་ ༡༢ བཅས་ཁྱོན་སན་ཁང་གངས་ ༥༤ ཡོད། དེ་

བཞྱིན་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད། ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་
ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་དང༌།
༢།
༣།

མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་

ནང་ཁྱོན་བསོམས་ལས་བེད་གངས་ ༣༨༡ ཡོད།

གོང་གསལ་དུས་ཡུན་ནང་རོགས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༡་༦༢ ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད།
གོང་གསལ་རོགས་དངུལ་ཁོངས་ནས་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་དང༌།

འཛིན་ཆས་དང་

འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ། སན་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོ། གན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་

འགོག་དང་སན་བཅོས། མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས། ཛ་དག་སན་བཅོས། དགོས་ངེས་
སན་གྱི་མཐུན་རེན། དབང་པོ་སོན་ཅན་དང་མཛེ་ནད་བལྟ་སོང༌། མ་དང་བྱིས་པ་དང་བུད་མེད་འཕྲོད་བསྟེན། ཉྱི་སྱི་

སྔོན་འགོག་དང་སན་བཅོས། དབང་པོ་ནུས་མེད་དང་མཛེ་ནད་བཅས་ཀྱི་སན་གོན་དང་འཚོ་སོན། ཆབ་བཙོན་ཟུར་
པ་དང་འབྲེལ་ཆགས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི། འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་དང་སྦྱོང་བརར། ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ལས་
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གཞྱི། འཕྲོད་བསྟེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི།

ནད་པ་འོར་འདེན་སྣུམ་འཁོར། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང༌། མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་
ཅན་སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གོན། དབུས་དང་ཕོགས་མཐའྱི་སན་ཁང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན།

ཆེས་མཐོའ ་ི སན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༧༣་༤༨ བེད་འདུག
ཀ༽
༡།

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

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ ནང་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་
ལྔའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་དང༌། ཨོ་རྱི་ས་སན་ལྷ་སན་ཁང༌། སན་ར་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་སན་ཁང༌། མན་སར་ཕན་

བདེ་གྱིང་སན་ཁང༌། རྒྱ་གར་བང་ཤར་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་དང༌། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང༌། འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་
སང༌། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང༌། སོ་ན་མདའ། ར་ས་བདེ་ལེགས་སན་ཁང༌། ལྡེ་ལྡུན་བདེ་སྱིད་གྱིང༌། ལྡྱི་ལྱི། སོན་

ཉ། ལ་དྭགས་བཅས་སན་ཁང་ཆེ་འབྲེང་ཁག་ ༡༨ ནས་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཤྱིང༌། སན་ཁང་དེ་རྣམས་

ནས་ཟླ་རེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་གངས་ཐོ་འབུལ་མུས་སུ་ཡོད་ཅྱིང༌། གོང་གསལ་སན་ཁང་ཁག་གྱི་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་གངས་ཐོ་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ངོ་སོད་དང༌།

གངས་ཐོ་བཀང་ཕོགས་ཚགས་ཚུད་

འབྱུང་ཐབས་སུ་ཨོ་སི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་ཁྱད་ལས་པ་གསུམ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གངས་སྱིད་སྱི་ཐབ་ཡང་སྟེང་དུ་སན་ཁང་

སོ་སོའ ་ི སན་པ་དང༌། སན་ཞབས་མར་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་ ༢༠༡༠ ལོར་ཕུལ་ཟྱིན་རུང༌། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་སྐབས་
གངས་ཐོ་བཀང་ཕོགས་ཚད་ལྡན་ཆ་སྙོམས་མ་བྱུང་བར་བརེན། སར་ཡང༌ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ནང་གངས་ཐོ་
༣།

ཕོགས་བསྡུའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་སར་ཡང་བསར་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད།

གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་ཡམ་ཁྱབ་གདལ་དང༌།
ནད་པའྱི་གངས་ཐོ་གོག་ཀླད་ཀམ་སྤུ་ཀར་བརྒྱུད་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཆེ་འབྲྱིང་ཁག་
རྱིགས་གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་སྙྱིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ།
ཨང།

འགེལ་བརོད།

གངས།

༡

བྱིས་པ་གསར་སེས་བྱུང་བ།

༢༡༨༩

༢

འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ།

༩༨

༣

ཚ་བ་འདར་ཚད།

༤༨༤

༤

ཁག་ཤེད།

༡༦༥༤

༥

པགས་ནད།

༡༩༧༡

༦

གཅྱིན་སྙྱི་ནད།

༣༤༨

༧

མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད།

༡༠༧

༨

ཉྱི་ཝྱི།

༤༡༣

༩

སྙྱིང་ཁམས་ནད།

༤༩༩

༡༠

དབུགས་གསག་ནད།

༢༧༥
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༡༨

ནས་ནད་

༡༡

ཕོ་བའྱི་ནད།

༦༥༣

༡༢

འབྲས་ནད། (Cancer)

༦༣

༡༣

གྲུམ་ནད།

༡༢༧༦

༡༤

ཁག་ཚད་མ་ལོན་པའྱི་ནད།

༣༤༦

༡༥

འཇུ་བེད་དཀའ་བའྱི་ནད།

༥༡༥

༡༦

མྱིག་ནད།

༡༡༧༡

༡༧

མགོ་ནད།

༡༥༨༤

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

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་
གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡
དང་ ༢༠༡༢ ཀི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད།
མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༢ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་

བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་མུ་མཐུད་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ་མུ་མཐུད།
ཁ༽
༡།

བཙན་བོད་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི།
ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་

བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ནས་ལས་གཞྱི་འོག་གབས་
འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ད་བར་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་ངོ་སོད་ལག་འཁྱེར་གྱི་ཆ་རེན་

བསྐྲུན་རྒྱུ་ཕུད་དེ་མྱིན་ལས་གཞྱིའྱི་སོམ་གཞྱི་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་ནང་སན་བཅོས་
བལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་ནས་ཧུར་བརོན་ལྷོད་མེད་ཀྱིས་ལས་དོན་

སེལ་མུར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ དང་ཚེས་ ༡༤ ྱིན་གྱིས་རྱིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་གར་ནང་
གནས་འཁོད་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང༌། སན་པ། ས་གནས་སན་ཁང་
འགན་འཛིན་བཅས་མྱི་གངས་ ༣༠ ཙམ་ལ་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་ལམ་སྟོན་དང་སྦྱོང་བརར་ཕུལ། དེ་
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རེས་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་ར་སའྱི་ེ་འཁོར་དང༌། ལྡེ་ར་

ལྡུན། ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་བཅས་པར་ངོ་བཅར་གྱིས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་མྱི་མང་ལ་འགེལ་བཤད་ཞུས། སན་བཅོས་
བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལས་གཞྱི་གསར་གཏོད་གནང་བར་སོང༌། མྱི་
མང་ནང་དེ་ཙམ་གོ་རོགས་མེད་ཁར།

བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་རྱིང་དཔལ་འབོར་

མཐུན་རེན་མང་དག་ཅྱིག་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་གནས་ཀྱིས་གཞན་བསྟེན་ཆ་རེན་
ལས་གཞྱིའྱི་བསྡུ་དངུལ་དེ་ཙམ་ཆེན་པོ་མེད་རུང།

རང་ྱིད་ཀྱི་དངུལ་ཁུག་ནས་བཏོན་དགོས་དུས་རང་བཞྱིན་

སེམས་ནང་དྭོགས་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་མང་དག་རེན་པས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་གཡས་གཡོན་ཙམ་ལ་སྔོན་འགོའ ་ི མྱིང་ཐོ་
དེབ་བཀོད་ཞུས་པ་དེར་འདྱི་ནས་ཚོད་དཔག་བས་པའྱི་ཁ་གངས་ལྟར་ཚོགས་ཞུགས་མེད་སྟབས།

ལྡྱི་ལྱིར་རེན་

གཞྱི་བས་པའྱི་ེན་སྲུང་སོབ་རྱིག་ཁང་ Micro Insurance Academy (MIA) ནས་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་

ལས་གཞྱིའྱི་ཁྱད་ལས་པར་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཤྱིང༌། ཁོང་ཚོའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་གསུམ་ར་སར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ། ལས་གཞྱིའྱི་འགན་འཛིན།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་ལྷན་དུ་བཀའ་

བསྡུར་ལྷུག་པོར་ཞུས་མཐར་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་སར་ཡང་མྱི་མང་ལ་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་གོས་ཆོད་བྱུང་དོན་ལྟར།
ལོ་མཇུག་ཏུ་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའ ་ི དབང་ཆེན་སྩལ་སྐབས་དང་བསྟུན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་འགེལ་

བརོད་གང་ཐུབ་དང་ཡྱིག་ཆ་དང༌། དཔེ་རྱིས་ལམ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་
ཚེས་ ༢༨ བར་ལྡྱི་ལྱི་ Micro Insurance Academy (MIA) ཁྱད་ལས་པ་གསུམ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལྡྱི་ལྱི་

དང༌། སེལ་ཀོབ། ས་ལུ་གྷར་བཅས་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆ་ཚང་དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བེད་གྱིས་བཅས་མྱི་གངས་ ༥༤ ལ་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་དང༌། ལས་འགན། ལས་གཞྱིའྱི་
སོམ་གཞྱི་བཅས་ཆ་ཚང་གསལ་བཤད་ཀྱིས་སྦྱོང་བརར་གནང་སོ་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་

གཡས་གཡོན་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གནས་སོད་མྱི་མང་རྣམས་རང་ཁྱྱིམ་དུ་འདུ་འཛོམས་དུས་སྐབས་དང་
བསྟུན་ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་གཞྱིས་གོང་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་བསྐོར་བསོད་ཀྱིས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་

འགེལ་བརོད་ཞུས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་
འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་འགོ་མུས་སུ་ཡོད། རྱིས་ལོའ ་ི ནང་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་
༦༢ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
༢།

གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང༌།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུས་རབས་དང་འཚམས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ེན་སྲུང་ལྟ་

བུའྱི་ལས་གཞྱི་གསར་གཏོད་གནང་བ་འདྱི་རང་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་བར་དབུས་
ས་གྱིས་ནས་ཧུར་བརོན་ཆེན་པོས་མང་ཚོགས་སུ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་རླུང་འཕྲྱིན།

བརྙན་འཕྲྱིན་དང༌། གསར་ཤོག་ཁག དེ་བཞྱིན་ཟབ་སྦྱོང་དང་བགོ་གེང་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འགེལ་བརོད་གསལ་
བཤད་གང་ཐུབ་ཞུས་པས་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༧༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལས་གཞྱིར་མམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
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ག༽

ཆུའྱི་ལས་གཞྱི།

༡།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་ལྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་སུ་ཆར་སྱིན་བརོལ་ཏེ་བདེ་སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་སར་གྱི་ཆུ་

ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།
མཛོད་བཤུལ་མེད་དུ་སོང་བར་ས་གནས་ནས་ཞུ་བསྐུལ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རར་འཆར་འབུལ་

ཞུས་ཏེ་རོགས་རམ་ཞུས་ཐོབ་ཀྱིས་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་ ༢༠༡༡།༡༡།༡༠ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་
༢༠༡༡།༡༢།༡༧ ྱིན་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན།
༢།

༣།

མོན་གྷོ་གཞྱིས་གོང་ ༦ པའྱི་ཆུའྱི་ལགས་གདོང་རྙྱིང་སོང་གསར་བརེ་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་
(Bureau of Population Refugee Migration) གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་ལགས་དོང་རྙྱིང་པ་གསར་

བརེས་ཞུས།

བཞུགས་སར་གངས་སྱིད་ལས་ཤག་གྱི་ཆུ་མཛོད་ཚད་ལྡན་མས་ཞྱིབ་ཆེད་

World

Watershed

Alliance ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བགྱིས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་ཆུ་མཛོད་མས་གསོའ ་ི ལས་འཆར་ཆེད་ཨ་

རྱི་ Bureau of Population, Refugee Migration མཐུན་འགྱུར་ལ་བརེན་ནས་ཆུ་མཛོད་མས་
གསོ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན།
༤།

བཞུགས་སར་གངས་སྱིད་ཆབ་ཀྱི་སྐུ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཀ་ཅ་རྱི་ལ་ཆུ་འགོ་རྙྱིང་པ་དེ་དག་དབར་དུས་ཆུ་སྐམ་འགོ་བ་

དང༌། ཆར་དུས་ཆུའྱི་ལགས་གདོང་ཆུ་རུད་ཀྱིས་འཁྱེར་ཏེ་ཆབ་ཀྱི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པར་བརེན། ར་སྟེང་བོད་
ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེའྱི་གཞུང་ལམ་ེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་མྱིག་ནས་གངས་སྱིད་ཆུ་མཛོད་བར་ཆུའྱི་ལགས་གདོང་མཐུད་

འདེན་ཆེད་ཨ་རྱི་ Bureau of Population, Refugee Migration ནས་དགོས་དངུལ་ཞུས་ཐོབ་ཀྱིས་
ལགས་མདོང་མཐུད་འདེན་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན།
༥།

སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་སོད་སར་གྱི་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཐེ་ཝན་དུ་བཅའ་བཞུགས་བུམ་མང་

༦།

འདྱི་གའྱི་གོ་སྱིག་འོག

རྱིན་པོ་ཆེས་་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཏེ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ལྟ་འགོ་མུས་སུ་ཡོད།
SOIR-IM

རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་ལོ་འཁོར་འདྱི་ནང་སེལ་ཀོབ་ཏུ་ྱིན་

གསུམ་རྱིང་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱིའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གཙོས་མྱི་གངས་ ༡༨ ལ་འཐུང་ཆུ་
བཏང་འཛིན་དང༌། ཆུ་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་སྐོར་གོ་རོགས་སེལ་ཆེད་སེང་ལོར་དུ་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ Space

Geo Tech ཀྱི་ཁྱད་ལས་པ་ཁག་ཅྱིག་དང༌། ཨ་རྱི་ World Watershed Alliance ཁྱད་ལས་པ་ཟུང་

ནས་ཟབ་སྦྱོང་གནད་སྱིན་གོ་སྱིག་ཞུས།

ང༽
༡།

གཙང་འཕྲོད་ལས་གཞྱི།
ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།

ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་སོད་སར་གྱི་སྱི་སོད་གསང་སོད་མས་གསོ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན།
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༢།

ཧ་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་དགོན་དཀར་ཆོས་སེ་དགོན་དུ་གསང་སོད་གྱིས་དང༌།

༣།

ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བརྒྱུད་སྟོད་བགེས་སོང་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་གསང་སོད་གྱིས་གསར་རྒྱག་ཞུས།

༤།

གསར་བསྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན།

ཁྲུས་ཁང་གྱིས་

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཀེམ་གྱིས་པ་དང་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་འཕྲོད་ཆེད་གད་སྙྱིགས་
བླུགས་ཡུལ་ས་མདོང་གྱིས་འདྲུ་རྒྱུའྱི་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར།

ཅ༽
༡།

ཨར་ལས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི།

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་རྒྱ་བསེད་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨྱི་ཉ་ལྱི་རོགས་
ཚོགས་ Africa Tremila ཞེས་པའྱི་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཏེ་སན་ཁང་རྒྱ་བསེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་
ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ད་ལམ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ྱིན་ཕྲན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ནས་སན་ཁང་སོ་འབེད་
ཞུས།

༢།

ནོར་ཝེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ལ་བརེན་ནས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་

༣།

ཨ་རྱི་ PRM རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་དང། སོན་ཉ་སམ་

༤།

མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་སོབ་གྲྭའྱི་སན་སོད་ཁང་དང༌། ཕྱི་བཅོས་སེ་ཚན་རྙྱིང་པའྱི་

གྱི་སན་པ་དང༌། འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཟྱིན།
བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭའྱི་སན་ཁང་མས་གསོ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན།

ཁང་སྟེང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཤག་གསུམ་གྱི་གསང་སོད་མས་གསོ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན།
ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་༥་༠༦ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

ཆ༽
༢།

ཉྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་དང་སན་བཅོས།
ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་དང༌།

ཨྱི་ཉ་ལྱི་ AISPO རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་བལྟ་རོག་འོག ༢༠༡༡ ལོར་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་དུ་ཁྱབ་ཁོངས་
སན་ཁང་ཁག་དང༌། སོབ་གྲྭ དགོན་སེ་བཅས་ཀྱི་སན་ཞབས་དང༌། ཉྱི་སྱི་བལྟ་རོག་འགན་འཁུར་བ་གངས་ ༢༡

དང༌། སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་དང༌། ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་སན་ཁང༌། བདེ་སྱིད་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་
ཁང་བཅས་ཀྱི་ཁག་ལུད་བརག་དཔྱད་མཁན་ ༣ ཐེ་བས་ཉྱི་སྱི་ལས་དོན་ནང་ཞུགས་མཁན་ལས་བེད་གངས་ ༢༤
༣།

ཉྱི་བྷྱི་ལས་གཞྱི་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྱིག་ཞུས།

སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་ཚེ་རྱིང་ཆོས་སོན་དང༌།

མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་བོ་

གོས་ཕུན་ཚོགས་གྱིས ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ བར་ཡེ་ཤུའྱི་སན་པའྱི་མཐོ་སོབ་
Christian Medical College Hospital , Vellore ཝྱི་ལོར་དུ་ International Clinical
Tropical Medicine Course བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་སོབ་གེར་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད།
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༤།

༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ནང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཉྱི་སྱི་ལས་གཞྱི་ Revised National Tuberculosis and

Lung Disease (IUATLD) མཐུན་འགྱུར་འོག་སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་

དང༌། བདེ་སྱིད་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་བོ་བཟང་ཚེ་རྱིང༌། བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་དཀོན་
མཆོག་རོ་རེ་བཅས་ལྡྱི་ལྱིར་ Comprehensive course on MDR TB ཟབ་སྦྱོང་དུ་མམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད༌།

གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང༌།
༡།

ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརེན་ནས་མ་སུ་རྱི་དང༌། སྱིམ་ལ། ཌལ་ཧོར། རོར་གྱིང་གཏན་སོབ། ར་སྟེང་

བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ག ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་གཞྱིས་སར་ྱིན་སོབ།
སམ་བྷོ་ཉའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ

བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་དང་སོང་བཙན་མཐོ་སོབ།

གདན་གསུམ་དང་དགོན་སེ་

བཅས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༦༢ གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༢༦༣༠ ཉྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་རྱིན་མེད་བརག་དཔྱད་ཀྱིས་ཉྱི་སྱི་
ནད་རགས་ཐོན་པ་སོབ་ཕྲུག་ ༡༦ སན་ཁང་སོ་སོའ ་ི ནང་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད།
༢།

རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉྱི་སྱི་བསྙབ་ TB Reach དང༌། ཉྱི་སྱི་བཀག་ Stop TB གྱིས་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར།

དེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་ནས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་

ཁུལ་དང༌། ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་ཉྱི་སྱི་སྱི་དང༌། བེ་བྲག་ཏུ་ཉྱི་སྱི་ནད་ལྱི་བ་ MDR-TB བརག་དཔྱད་དང་སན་བཅོས་
ཚད་གཞྱི་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སུ་ཉྱི་སྱི་བསྙབ་ཅེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིས་སོབ་ཕྲུག་མང་དག་ཅྱིག་ལ་ཉྱི་སྱི་

བརག་དཔྱད་དང་ནད་རགས་ཐོན་མ་ཐག་སན་བཅོས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འགོས་ནད་
ཅན་གྱི་ཉྱི་སྱི་ནད་ཁྱབ་གདལ་མྱི་འགོ་བའྱི་དགེ་མཚན་བྱུང་ཡོད།

ཉྱི་སྱི་སྔོན་འགོག་དང་སན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་༥་༢༦ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
ཇ༽

མ་དང་བྱིས་པ་དང༌། བུད་མེད་འཕྲོད་བསྟེན། ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།

༡།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་སན་ཁང་དང༌། ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་སན་ཁང༌། ཧོན་སུར་ཕན་བདེ་
སན་ཁང།

སན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང༌། མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང༌། ཨོ་རྱི་ས་སན་ལྷ་སན་ཁང༌། ལ་དྭགས་འཕྲོད་

བསྟེན་སན་ཁང་བཅས་ཀྱི་སན་པ་དང་སན་ཞབས་མ་བཅས་ནས་ས་ཁུལ་སོ་སོའ ་ི ནང་བུད་མེད་འཕྲོད་བསྟེན་དང༌།
བྱིས་པ་གསོ་སོང༌། གཞྱི་རྱིམ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སོབ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།
༢།

བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༩༩༠ ལ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་དང༌། བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༢༩༥ ལ་གན་ནད་

རེག་དུག་ནད་རྱིན་མེད་བརག་དཔྱད་དང༌། བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༡༦༢༦ ལ་ཟུངས་ཁག་གསོ་སད་བཅུད་སན་
མཁོ་སོད་ཞུས།

༣།

བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༢༨༤ ལ་བྱིས་པ་གསར་སེས་ར་རྒྱུས་འཁུམ་ཧེང་གྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་སན་ཁབ་
(TT) དང༌། བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༣༩༧ ལ་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་འཚར་ལོངས་བརག་དཔྱད་རྣམ་པར་ཕྲ་བའྱི་

གོག་པར་ Ultrasound ཐེངས་གྱིས་རྒྱབ་དགོས་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར།
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༤།

བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༩༢ ལ་ནད་པ་འོར་འདེན་ཆེད་སྣུམ་འཁོར་དོད་སོར་ ༣༠༠ དང༌། བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་

༥།

བེུད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༢༡༠ ལ་སན་རྱིས་ཁང་བརྒྱུད་གསོ་རྱིག་བཅུད་སན་དང༌། ཟུངས་ཁག་གསོ་སད་སན་དང༌།

༦།

ལོ་འདྱིར་སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་དང༌། མོན་གྷོ་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང༌། ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་སན་ཁང༌།

གངས་ ༨༣ ལ་སེས་བསུའྱི་མཐུན་རེན་དོད་སོར་ ༥༠༠ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར།
མངལ་སྲུང་ཐབས་རྱིལ་བུ་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར།

ཧུན་སུར་ཕན་བདེ་སན་ཁང༌། མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་སན་ཁང༌། སན་ར་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་སན་ཁང༌། ལྡེ་ལྡུན་བདེ་

སྱིད་གྱིང་སན་ཁང༌། ལྡྱི་ལྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང༌། སྱིར་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་བཅས་ནས་བེུད་ཁྱད་ལས་སན་པ་
Gynaecologists

༧།

དམྱིགས་བསལ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བུ་སོད་འབྲས་ནད་སྔོན་འགོག་ཆེད་ལམ་སྟོན་དང༌།

བེུད་གངས་ ༨༣ ལ་བུ་སོད་ནད་རྱིན་མེད་བརག་དཔྱད་ཞུས།

འདྱི་གའྱི་སན་པ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་མེའོ་དང༌། ཏྱི་ཛུ། ར་ཝང་ལ། ཀ་

རོར་སང་གསུམ་ཁུལ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བེུད་གངས་ ༢༦༦༨ ལ་བུ་སོད་འབྲས་ནད་སྔོན་འགོག་སྐོར་ལམ་སྟོན་
ཞུས།

མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡་༧༦ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
༡།

གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང༌།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བེུད་སྦྲུམ་པ་གངས་ ༡༦༢༦ ལ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད་ (Hep- B) དང༌། སྦྲུམ་མ་གངས་ ༢༩༥
ལ་གན་ནད་རེག་དུག་ནད་བརག་དཔྱད། སྦྲུམ་མ་གངས་ ༢༨༦ ལ་ VDRL དང༌། བེུད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༣༤༡

ལ་ Hemoglobin སན་ཁབ། བེུད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༢༧༠ ལ་གཅྱིན་སྙྱི་ནད་བརག་དཔྱད། བེུད་སྦྲུམ་མ་གངས་
༢༥༥ ལ་ Blood group བརག་དཔྱད་དང་། སྦྲུམ་མ་གངས་ ༢༨༧ ལ་གཅྱིན་པ་བརྒྱུད་ནད་བརག་དཔྱད་
ཞུས། རང་ལོ་ལྔ་མན་གྱི་བྱིས་པ་གངས་ ༢༢༦༤ ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་དང༌། རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གྱིས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་སན་ཁབ་རྱིན་མེད་
ཐོབ་པའྱི་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་སེས་བྱིས་པ་གངས་ ༩༩༠ ལ་ Hep- B དང༌། བྱིས་པ་
གངས་ ༣༡ ལ Hib Immunoglobulin སན་ཁབ། བྱིས་པ་གངས་ ༨༠༨ ལ་ Hib དང༌། བྱིས་པ་
གངས་ ༤༨༩ ལ་སྔོན་ཁབ་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཏེ་ནད་དེ་དག་ལས་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༽

མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང༌། སན་བཅོས།
ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།
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༡།

༢།

༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྱིག་འོག་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
མོས་རས་ངན་གོམས་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུས། དེ་ྱིན་མེག་གྷན་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་སུ་མོས་རས་ངན་གོམས་
བརོད་གཞྱི་འཁོད་པའྱི་ལོ་ཐོ་དང༌། སྟེབས་ཤོག་གང་མང་འགེམས་སེལ་ཞུས།

༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ བར་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་མྱི་དང༌། ལ་དྭགས་བོད་
ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་དྭང་སོབ་བཅས་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ལས་སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ་དང༌།

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་སྟོན་པ་པདྨ་ནོར་སྱིད། རྒན་དྲུང་བོ་བཟང་དར་རྒྱས་བཅས་ནས་མོས་རས་ངན་
གོམས་དང་གན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང༌།

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གོ་རོགས་སེལ་སྐབས་

ཚོགས་བཅར་བ་མྱི་གངས་ ༡༣༤༨ ནས་མམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
༣།

༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ནས་ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ བར་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་དང༌། སེང་ལོར་ལས་རྱིགས་སྦྱོང་བརར་

ཁང༌། བོད་ཁྱྱིམ་མཐོ་སོབ། བོད་ཁྱྱིམ་སོད་ཁང༌། སེང་ལོར་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་བཅས་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྒན་དྲུང་བོ་བཟང་དར་རྒྱས་དང༌། གན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་གྱིས་ནས་མོས་རས་
ངན་གོམས་དང༌། གན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་གོ་རོགས་སེལ་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་མྱི་གངས་ ༣༤༦༠ ནས་
མམ་བཞུགས་གནང་ཡོད།

༤།

༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ནས་ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ བར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ལས་སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ་
དང༌། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་སྟོན་པ་པདྨ་ནོར་སྱིད་བཅས་ནས་ལྡེ་ལྡུན་ཁུལ་བདེ་སྱིད་གྱིང་དང༌། ར་ཇ་

སྤུར། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང༌། གཏན་སོབ། ཧ་ཝ་སྤུར་འདོད་རྒུ་་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང༌། དོན་གྲུབ་གྱིང༌། སོན་ཉ་ཆོལ་

གསུམ། ས་གཞྱིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ། ཀུམ་རའོ་དང༌། ས་ཉོན་བཅས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་དང༌། སོབ་ཕྲུག་བཅས་པར་མོས་
རས་ངན་གོམས་དང༌། གན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་སྐོར་གོ་རོགས་སེལ་སྐབས་མྱི་གངས་ ༡༠༤༨ ནས་
༥།

མམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ འཛམ་གྱིང་གན་ནད་རེག་དུག་ྱིན་མོར་གངས་སྱིད་གསོལ་ཚང་ཡང་སྟེང་
ཚོགས་ཁང་དུ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་སན་པ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་

ལགས་ནས་གན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་སྐོར་གཏམ་བཤད་ཞུས། སྐབས་དེར་ར་སར་གཏན་སོད་བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ་ཞྱིག་ནས་གན་ནད་རེག་དུག་བརོད་གཞྱི་ཐོག་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའྱི་གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟོན་

དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོའ ་ི ཚན་པས་གན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་གྱི་དེབ་གཟུགས་དང༌། སྟེབས་ཤོག་
༦།

སོགས་འགེམས་སེལ་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༠ བར་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་ཆེན་

ཐེངས་ ༣༢ བཀྱིན་ཆེ་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་འདུ་འཛོམས་སར་གན་ནད་རེག་དུག་དང་མོས་རས་ངན་གོམས་སྐོར་
གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟོན་དང༌། གོག་བརྙན་གཟྱིགས་འབུལ། ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་དེབ་གཟུགས་དང་སྟེབས་
ཤོག་རྒྱ་ཆེ་འགེམས་སེལ་ཞུས།

༧།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ྱིན་ཌལ་ཧོར་ས་གནས་གཞྱིས་མྱི་དང༌། ཌལ་ཧོར་གཏན་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅས་
པར་འདྱི་གའྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་སྟོན་པ་པདྨ་ནོར་སྱིད་དང༌། རྒན་དྲུང་བོ་བཟང་དར་རྒྱས། གན་
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ནད་རེག་དུག་ནད་པ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་བཅས་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་དང༌།

གན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་གོ་

རོགས་སེལ་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་མྱི་གངས་ ༡༧༣ ནས་མམ་བཞུགས་གནང་ཡོད།
༨།

གཏན་ྱིན་སོབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག ༡༦ ནང་མོས་རས་ངན་གོམས་དང༌། གན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་བགོ་གེང་དང༌། རྱི་མོ་
བྲྱིས་རོམ།

གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་གོ་རོགས་སེལ་ཆེད་སོབ་གྲྭ་རེར་དམྱིགས་བཀར་འགོ་

གོན་སོར་ ༡༠༠༠༠ ཆྱིག་ཁྱི་ཐམ་པ་རེ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད།

མོས་རས་ངན་གོམས་སན་བཅོས་དང་གོ་རོགས་སེལ་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་༣་༩༡ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང༌།

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ནས་རྒྱབ་གེར་གནང་དོན་ལྟར་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༡༥ ལྡྱི་ལྱི་དང༌། ལྡེ་
ལྡུན།

སེང་ལོར་བཅས་ཀྱི་མོས་རས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བས་མོས་

རས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༩ དག་བསེད་ཀྱིས་རང་ཁྱྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
ཏ༽
༡།

གན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའྱི་གོ་རོགས།

འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་
མང་ཚོགས་ནང་གན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞྱི་རྱིན་མེད་བརག་དཔྱད་དགོས་པའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་

སོང་དོན་ལྟར། ཁྱབ་ཁོངས་སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་དང༌། ཧུན་སུར་ཕན་བདེ་སན་ཁང༌། ཀོ་ལྱི་གྷལ་འཕྲོད་
བསྟེན་སན་ཁང༌། མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་སན་ཁང༌། བདེ་སྱིད་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་བཅས་པར་མྱི་གངས་
༥༥༠ ནས་གན་ནད་རེག་དུག་བརག་དཔྱད་ཞུས་ཤྱིང༌། ནད་རགས་ཐོན་རྱིགས་ལ་སན་བཅོས་དང༌། ལམ་གོན།

ྱིན་དོད། ཁང་དོད་བཅས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་རྱིན་མེད་ནད་
༢།

གཞྱི་བརག་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའྱི་སན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་སྱི་མཚུངས་གནང་བཞྱིན་ཡོད།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་གངས་ ༢༤ སན་བཅོས་དང༌། ལམ་གོན། ྱིན་དོད། ཁང་དོད་བཅས་ཀྱི་
མཐུན་རེན་སྦྱར་ཡོད། གན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་སན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་༧་༡༢ འགོ་གོན་
བཏང་ཡོད།

ཐ༽

མཛེ་ནད་ཅན་ལ་སན་བཅོས་དང༌། འཚོ་སོན།

༡།

པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སོང་ཁང་དུ་གནས་བཞྱིན་པའྱི་བོད་རྱིགས་མཛེ་ནད་ཅན་གངས་ ༡༠ ལ་ཟླ་རེ་མྱི་རེར་
འཚོ་སོན་སོར་ ༡༠༠༠ རེ་དོ་བདག་སོ་སོར་ལག་སོད་ཞུས། དེ་བཞྱིན་སྐམ་ཟས་དོད་མྱི་རེར་ཟླ་རེ་སོར་ ༥༠༠ རེ་

དང༌། ནད་པ་དེ་དག་གྱི་ཆེད་ལོ་འཁོར་སན་དོད་སོར་ ༢༠༠༠༠ ྱི་ཁྱི་ཐམ་པ་པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སོང་ཁང་
གྱི་འཛིན་སོང་འགན་འཛིན་ལ་ཕུལ་ཡོད།
ད༽

དབང་པོ་སོན་ཅན་ནུས་མེད། ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།
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༡།

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་འཁོད་རང་རྱིགས་དབང་པོ་ནུས་མེད་གངས་ ༡༦༨ སོ་སོའ ་ི དབང་པོ་དང༌།
འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པས་ཟླ་རེར་མྱི་རེར་འཚོ་སོན་དོད་སོར་ ༢༠༠ ནས་སོར་ ༥༠༠ བར་བགོས་

འགེམས་ཞུས། འཚོ་སོན་ཞུ་མཁན་ཡོང་ཁུངས་ནྱི། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་དང༌། སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། བདེ་
སྱིད་སར་གསོ། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང༌། ར་ས་བཞུགས་སར། སན་ར་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང༌། ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་

གྱིང༌། ཀ་རོར་སང་གསུམ། འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སང༌། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང༌། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང༌། ཤྱིས་
ལོངས། སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ། ཌལ་ཧོར། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི། ཤྱི་ན་གྷར། ལྡྱི་ལྱི། ས་གཞྱིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ།

ལ་ཁན་ཝ་ལ། ཀུམ་རའོ། ས་ཉོན། སྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ། ལྡེ་ལྡུན་བདེ་སྱིད་གྱིང༌། ཀེལ་མོན་ཉོན། སོན་ཉ་ཆོལ་
གསུམ། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང༌། བལ་ཡུལ་དང༌། འབྲུག་བཅས་ནས་ཡྱིན།
༢།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མོན་གྷོ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དང༌། སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང༌། ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་སན་
ཁང༌། ཨོ་རྱི་ས་སན་ལྷ་སན་ཁང༌། ལ་དགས་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་དང༌། མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་སན་ཁང་བཅས་

ཀྱི་འཕྲོད་ལས་པར་དབང་པོ་ནུས་མེད་བལྟ་རོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་ཞུས་ཡོད་
པ་ལྟར་ཁོང་ཚོས་དུས་ནས་དུས་སུ་དབང་པོ་ནུས་མེད་སྐོར་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང༌།

ལྷག་པར་ཆེས་དབང་པོ་

ནུས་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་དུ་སྐོར་བསོད་ཀྱིས་ནང་མྱི་རྣམས་ནས་དབང་པོ་སོན་ཅན་ལ་རོགས་སོར་གཟྱིགས་
རོགས་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་ལམ་སྟོན་དང༌།

ལྷག་པར་ས་གནས་སན་ཁང་ནས་སན་བཅོས་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་

ནུས་མེད་རྱིགས་རྒྱ་གར་སན་ཁང་གྱི་ཆེད་ལས་སན་པར་བསྟེན་གཏུགས་ཆེད་ལམ་སྟོན་དང༌།
༣།
༡།

སྐབས་འགར་

མམ་བཅར་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དབང་པོ་ནུས་མེད་དང་མཛེ་ནད་ཅན་གྱི་སན་གོན་དང་འཚོ་སོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་༡་༩༤ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང༌།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གནས་འཁོད་རང་རྱིགས་དབང་པོ་ནུས་མེད་གངས་ ༧

ལ་འཁོར་ལོ་རྐུབ་སྟེགས་དང༌། དབང་པོ་ནུས་མེད་གངས་ ༥ ལ་དཔུང་སྟེགས་མཁར་རྒྱུག་ (Crutches) ཆ་ལྔ་
དང༌། ཧུན་སུར་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་པོ་ནུས་མེད་གངས་ ༣ ལ་མྱིག་ཤེལ་དང་གྱིས་ལ་གོ་ནུས་ཡོ་བད། དབང་

པོ་ནུས་མེད་གངས་ ༤ ལ་འཁོར་ལོའ ་ི རྐུབ་སྟེགས་དང༌། དབང་པོ་ནུས་མེད་གངས་ ༡༣ ལ་མཁར་རྒྱུག ཨོ་རྱི་
ས་གཞྱིས་ཁོངས་བྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱི་མྱིག་ཤེལ། སན་ར་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་

ཡོད་པའྱི་དབང་པོ་ནུས་མེད་གཅྱིག་ལ་རྐང་ཚབ་མཁོ་སོད་ཞུས་ཏེ་དབང་པོ་ནུས་མེད་གངས་ ༣༨ ལ་དགོས་
མཁོའ ་ི ཡོ་བད་མཁོ་སོད་ཞུས་པར་ཕན་ཐོགས་དགེ་མཚན་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོད།

དབང་པོ་ནུས་མེད་དང་མཛེ་ནད་ཅན་གྱི་འཚོ་སོན་དང་སན་གོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་༡་༩༤ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
ན༽

མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ།

ལྡེ་ལྡུན་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་་སོབ་གྲྭ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༨ ྱིན་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་གསར་བཙུགས་ཞུས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌།

སྐབས་དེར་སོབ་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གངས་ ༢༦ ནས་འགོ་འཛུགས་
45

ཞུས་ཤྱིང༌། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༤ ཡོད། མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་
སོབ་གྲྭའྱི་བལྟ་སོང་དང༌། ཤེས་ཡོན། འཕྲོད་བསྟེན། གསོ་སོང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ལས་བེད་གངས་ ༣༨ ཡོད།
༡།།

ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།

འདྱི་གའྱི་སོབ་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གངས་ ༤༤ ཡོད་ཁོངས་ནས་བུ་རྣ་བ་འོན་ཞྱིང་སྨྲ་བརོད་མྱི་
ཐུབ་མཁན་གཅྱིག་འདྱི་གའྱི་ེ་འགམ་རྣ་བ་འོན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཏུ་ྱིན་སོབ་ཁོངས་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཁྱོལ་ཡོད།

༢།

༣།

ལྡེ་ལྡུན་ཁུལ་དབང་པོ་ནུས་མེད་ཚོར་རོགས་ཕན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གཞུང་འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོས་འཁུར་

མམ་ལེན་གྱིས་མངའ་གཞུང་ནས་དབང་པོ་ནུས་མེད་ཚོར་གཟྱིགས་སོང་དང་མཐུན་རེན་སོན་ཐབས་སུ་ཟླ་རེ་
ཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་ཚོགས་འདུར་འདྱི་ནས་ཆ་ཤས་དྭང་ལེན་ཞུས།

འདྱི་གའྱི་འཁོར་ལོའ ་ི རྐུབ་སྟེགས་བདག་གཅེས་ཚོགས་ཆུང་ནས་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་འཁོར་ལོའ ་ི རྐུབ་

སྟེགས་རྣམས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་ཆེད་དུས་ཐོག་བཟོ་བཅོས་ཞུ་དགོས་མཚོན་སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའ ་ི
གཟུགས་པོའ ་ི གནས་སྟངས་དང༌། འཕོ་འགྱུར་ལ་གཞྱིགས་པས་ཞུ་སོ་ཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས་པར་ཕན་ཐོགས་དགེ་
མཚན་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོད།

༤།

༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེ་ ༣ ྱིན་འཛམ་གྱིང་དབང་པོ་ནུས་མེད་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རེད་རྱིགས་

༥།

མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥་༢༢ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

པ༽

འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོ། ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།

༡།

འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་དང༌། མོན་གྷོ་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང༌། ཀོ་ལྱི་གྷལ་འཕྲོད་བསྟེན་

འད་མྱིན་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོས་ྱིན་དེར་མམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

སན་ཁང༌། ཧུན་སུར་ཕན་བདེ་སན་ཁང༌། ཨོ་རྱི་ས་སན་ལྷ་སན་ཁང༌། མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་སན་ཁང༌། སན་ར་ར་

འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང༌། ལྡེ་ལྡུན་བདེ་སྱིད་གྱིང་སན་ཁང༌། སྱིར་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང༌། ལ་དྭགས་འཕྲོད་བསྟེན་
སན་ཁང༌། ལྡྱི་ལྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང༌། ར་ཇ་སྤུར། ཀུམ་རའོ། ལ་ཁན་ཝ་ལ། མཚོ་པདྨ། མེའོ། ཏྱི་ཛུ། སང་ཏོག

ར་ཝང་ལ། འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སང༌། སོན་ཉ། ས་གཞྱིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ། ཀུ་ལུ། མ་ན་ལྱི། ས་ཏྱི་ཀུལ་བཅས་ས་
ཁུལ་ཁག་ ༢༩ ནང་ཡོད་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་གྱི་སན་པ་དང༌། སན་ཞབས། འཕྲོད་ལས་པ་བཅས་ནས་དུས་
ནས་དུས་སུ་མོས་རས་ངན་གོམས་དང༌། གན་ནད་རེག་དུག མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚད། མ་དང་བྱིས་པ་དང༌། སྦྲུམ་

མའྱི་འཕྲོད་བསྟེན། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན། ཟས་སོད། ཁ་དང་སོའ ་ི འཕྲོད་བསྟེན། གཙང་འཕྲོད་བཅས་ཀྱི་

སྐོར་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་ཐེངས་ ༡༥༩ གོ་སྱིག་ཞུས་པར་ལོ་འདྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་དང་མྱི་མང་ཁྱོན་བསོམས་
༢།

༣༠༤༣༩ ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོར་མམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྱིག་འོག་བོད་ནས་གསར་འབོར་བེུད་ན་གཞོན་གངས་ ༧༥ ལ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢
ཚེས་ ༡༣ ནས་ཚེས་ ༡༩ བར་བདུན་གཅྱིག་རྱིང་ར་ས་དབུས་སེ་ལེན་ཁང་དུ་ཕྱི་ལུགས་སན་པ་བསོད་ནམས་
དོན་གྲུབ་དང༌། སན་རྱིས་ཁང་གྱི་སན་རམས་པ་བསོད་ནམས་སོལ་མ། སན་ཞབས་མ་ཀརྨ་སོལ་མ་བཅས་ནས་ཕྱི་
46

ལུགས་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལམ་ནས་བེུད་འཕྲོད་བསྟེན་དང༌། ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་སྐོར་སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་
ཞུས།
ཕ༽

ཆབ་བཙོན་ཟུར་པར་འཚོ་སོན་དང༌། སན་བཅོས། ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།

༡།

འདྱི་ལས་ནས་བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་མོང་བའྱི་བོད་རྱིགས་རྒྱལ་གཅེས་ཆབ་བཙོན་ཟུར་པ་

༢།

གངས་ ༤༨ དང༌། ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཆགས་གངས་ ༦༩ འབྲེལ་ཡོད་གངས་ ༤ བཅས་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༡༢༡ དོ་
བདག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཟླ་རེར་མྱི་རེར་འཚོ་སོན་སོར་ ༡༠༠༠ ནས་སོར་ ༣༥༠༠ བར་ཕུལ།

ཆབ་བཙོན་མྱི་གངས་ ༩༡ ལ་དབུས་སན་རྱིས་ཁང་དང༌། བདེ་ལེགས་སན་ཁང་བསྟེན་གཏུགས་བས་རྱིགས་ལ་
སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང༌། ལྡྱི་ལྱི་དང༌། ཅན་རྱི་གྷར་གཙོས་སེར་པའྱི་སན་ཁང་ཆེ་ཁག་བསྟེན་གཏུགས་བས་
རྱིགས་ཆབ་བཙོན་ཟུར་པར་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང༌། འབྲེལ་ཆགས་ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ དེ་བཞྱིན་
འབྲེལ་ཡོད་ལ་སན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མྱི་གངས་ ༤ ལ་

ནང་ཆས་ོ་ཆེད་མྱི་རེར་སོར་ ༡༠༠༠༠ དང༌། ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཆགས་མྱི་གངས་ ༧ ལ་ནང་ཆས་ོ་ཆེད་སོར་
༣༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད།
༤།

ཆབ་བཙོན་ཟུར་པ་དང་འབྲེལ་ཆགས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱིར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་༤་༠༡ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།

བ༽

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན། ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།

༡།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་དང༌། བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལ། ལྡེ་ལྡུན་བདེ་སྱིད་གྱིང༌། ལ་
དྭགས། མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང༌། ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང༌། སྱིམ་ལ། ས་གཞྱིས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ། སོན་ཉ་ཆོལ་

གསུམ། སོ་ལན་བོན་གཞྱིས། ཀུ་ལུ། སྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ། ཀ་རོར་སང་གསུམ། ལྡྱི་ལྱི་བཅས་ཀྱི་ནང་འཁོད་
སེམས་ཁམས་ནད་པ་གངས་ ༢༢༨ ལ་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠
ཕུལ་ཡོད། མ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་ལ་སན་བཅོས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད།
མ༽
༡།

ཛ་དག་སན་བཅོས་མཐུན་རེན། ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་རོགས་དགོས་པ་མ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་མྱི་གངས་ ༣༣༣ དང༌། མ་
ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་ཁོངས་སུ་མ་ཚུད་ཀང་ཛ་དག་སན་བཅོས་བ་རྒྱུར་དངོས་འབྲེལ་དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་

ཅན་རྣམས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་རྒྱབ་གེར་དང་སྦྲགས་ནང་མྱིའྱི་འགེངས་ཤོག་དང༌། རྱིས་ཁ་
སྱིལ་འཛིན་བཅས་འདྱི་གར་ཕུལ་འབོར་བྱུང་རྱིགས་ཛ་དག་སན་བཅོས་དགོས་པའྱི་ནད་པ་ ༣༡༩ དང༌། བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་གངས་ ༢༩༩ དེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་པའྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བེད་གངས་ ༡༢༢ དང༌། ལྡེ་ལྡུན་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་སོབ་
གྲྭའྱི་ལས་བེད་གངས་ ༥༩ བཅས་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༡༡༣༢ ལ་སན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༤་༡༧
འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།
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ཙ༽

བོད་ཀྱི་སན་རྱིས་ཁང༌།

༡།

བོད་ཀྱི་སན་རྱིས་ཁང་འདྱིའྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ལས་འགན་ནྱི། རང་ཅག་ཁ་བ་རྱི་པ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་
ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པ་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྱི་ལྷ་སྐལ།

སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་འདེན་ྋསབས་

མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ྋསྐུའྱི་འཕྲོད་བཞེས་ཞབས་ཞུ་སན་པ་
བགེས་པ་རྣམས་ནས་མགོན་པོ་གང་ྱིད་ཀྱི་ྋསྐུའྱི་འཕྲོད་བཞེས་དང་མཐུན་པའྱི་ལྗགས་སྱིན་གསོལ་སན་ཁག་

རྒྱུད་གཞུང་དང་མཐུན་པར་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སྦྱོར་འབུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང༌། སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་སེ་ཚན་
ནས་སྐུ་ཡྱི་དགུང་གེགས་ཀེག་རྱིས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང༌།

སན་དང་རྱིས་ཀྱི་བསྟན་པ་

གྱིས་ནས་བོད་རྱིགས་དང༌། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ི ངོ་བོ་དང་མཚན་ལར་དགུང་དུ་འདེགས་པ་དང༌། ནད་ཀྱིས་
༢།
༣།

གདུང་བས་མནར་བའྱི་འགོ་བ་ཡོངས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བསྐྲུན་བཞྱིན་ཡོད།
བོད་མྱི་མ་ཐག་དང༌།

སྱི་ཞུ་བ།

གྲྭ་བཙུན་དང༌།

སོབ་ཕྲུག་བཅས་པར་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སན་སྦྱྱིན་ཁྱོན་

བསོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༧་༨༥ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད།

སན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་སེ་ཚན་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སན་གཞུང་དང༌། དེའྱི་ལག་ལེན་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་
འཛམ་གྱིང་སྟེང་གྱི་ཕྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་དོན་གེར་ཅན་ཡོངས་ལ་གོག་རྡུལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་ངོ་སོད་ཐུབ་པའྱི་སན་

རྱིས་རྱིག་གཞུང་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་ཞྱིག་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ྱིན་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ནས་དབུ་འབེད་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་བྱུང་ཡོད།
ཚ༽

བདེ་ལེགས་སན་ཁང༌།

༡།

བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་སན་པ་ཆེ་བ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརན་རོ་རེ་ལགས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ྋསྐུའྱི་འཕྲོད་
བཞེས་ཀྱི་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌།

རྒྱ་གར་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་

གགས་ཅན་སན་པར་འབྲེལ་མཐུད་ལེགས་ལམ་ཡོད་པས། དེང་དུས་ཚན་རྱིག་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པའྱི་ལམ་ནས་
སྐུ་ཁམས་བརག་དཔྱད་ཡང་ཡང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན།

ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་སོགས་རྒྱ་གར་ནང་རང་རེའྱི་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་སྐབས་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་བཅར་དགོས་ནམ་བྱུང་ལ་མམ་བཅར་
གྱིས་བ་སན་པའྱི་ཞབས་ཞུ་འཐུས་མེད་ངང་སྒྲུབ་མུས་ཡྱིན།
༢།

ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་མ་ལག་གྱིས་དང༌། གོག་དཔར་རས་འགྱུར་བརག་དཔྱད་ཁང༌། ནད་བཅོས་

ཁང༌། ཉྱི་སྱི་སེ་ཚན། ཕོ་བ་བརག་དཔྱད་ཁང༌། དམྱིགས་བསལ་གོག་དཔར། སྣུམ་འཁོར་དང༌། སོའ ་ི སེ་ཚན་
བཅས་ནས་ནད་པར་ཆག་ཡང་དང་སན་སྦྱྱིན་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣་༧ མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད།

ས་བཅད་ལྔ་པ།

མ་འོངས་བེད་འཆར།
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ད་ལྟ་དངོས་སུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་
བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༨ པ་དང་ ༩ པའྱི་ནང་ཚུད་ཨོ་རྱི་ས་སན་ལྷ་སན་

ཁང་དང༌། མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་སན་ཁང་གྱིས་སུ་རྒྱང་བཅོས་ Tele Medicine སན་བཅོས་ལས་གཞྱི་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་འཆར་ཡྱིན།

ས་བཅད་དྲུག་པ། སྱི་སན་རེ་འདུན།

རང་གཞུང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང༌། དགོན་སེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་
བསངས་སྐབས་མང་ཚོགས་ནས་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་དོ་སང་དགོས་གལ་ཆེ་སྐོར་དང༌།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་

སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཁེ་བཟང་མྱི་རོད་པར་དགེ་རའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཡང་དག་ཅྱིག་
ཡྱིན་རུང།

ལས་གཞྱི་འདྱི་གཞུང་སེར་གྱིས་ནས་ཕར་གྲུ་མམ་འདེགས་མ་བྱུང་ན། མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་

མཐུད་གནས་མྱིན་བརོད་དཀའ་བས། འདྱི་ནས་ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྟོང་གྱིས་མྱི་མང་གང་མང་ལས་གཞྱིར་མམ་ཞུགས་ཐུབ་
པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།

མྱི་མང་རྣམས་ནས་ཀང་ངེས་པ་མེད་པའྱི་རང་ྱིད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་

བསམ་ལེགས་བཞེས་ཀྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱིར་མམ་ཞུགས་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་

གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྲྱིན་ཡར་ངོའ ་ི ཟླ་
ལྟར་རྒྱས་པ་དང༌། ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་བའྱི་སོན་འདུན་རེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ལགས་པ་བཅས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཡན་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་
༢༠༡༢ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་བསོམས་
རྒྱས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།

འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།

སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་

སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ།
སྔོན་བརོད།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༢༠༠༧།༡༤།༣།༡༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ འཁོད་པའྱི་དགོངས་དོན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་གོས་
ཚོགས་ནང་འགོད་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཁྱོན་ཤོག་གངས་
༼༡༦༦༨༽ འདུག་པ་རྣམས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སེ་ཚན་གསུམ་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བལྟ་ཞྱིབ་བས་ཏེ་སེ་ཚན་སོ་སོའ ་ི

མཐོང་ཚུལ་དང་། བཀའ་འདྱི། རེ་སྐུལ། བསྔགས་བརོད་བཅས་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་
གོ་བསྡུར་གྱིས་སོན་འཕྲྱི་སོར་གཅོག་གང་འོས་ཞུས་ཏེ་མཐའ་བསོམས་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་
སུ་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར།

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སེ་ཚན་སོ་སོས་ལས་བསོམས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཐོ་གཞུང་ཁག་གཤམ་གསལ།
ཀ༽

ཆབ་སྱིད་སེ་ཚན།
༡།

༢།
ཁ༽

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།

འཛིན་སོང་རོག་ཞྱིབ་སེ་ཚན།
༡།

༢།
ག༽

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།

རྒྱུན་འབྲེལ་སེ་ཚན།

༡། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ། (ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལས་བསོམས་འཆར་ཅན་ལྟར་འབོར་མེད།)
༢། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།
༣། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།

དོགས་འདྱི་དང་རེ་སྐུལ་མཐོང་ཚུལ་ཁག་སོགས།

གཅྱིག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།
༡༽

ཀ༽

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༩ ས་བཅད་དང་པོའ ་ི ༼ཇ༽ ནང་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ཁག་ནང་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་

རོགས་སེལ་སད་ནང་ཆོས་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཁྱོན་བསོམས་ ༣༩ བཙུགས་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་བཞྱིན་ས་ཁག་
༤༣ ཙམ་ནས་ལས་འགུལ་ཇྱི་སེལ་གྱི་ལས་བསོམས་འབོར་བ་ཁག་ནང་གཙོ་ཆེར་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་དང་།
ཞབས་བརན་སོགས་རྒྱ་གང་ཆེ་བསྒྲུབས་ཡོད་སྐོར་ལས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ལས་འཆར་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་གཏན་
འབེབས་ནང་གསལ་བཞྱིན་གནང་མཁན་ཉུང་ངུ་ལས་མྱི་འདུག་པས་བསར་ཞྱིབ་དགོས་གལ།
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༢༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦༢ ས་བཅད་བཞྱི་པ་སྱི་སན་རེ་འདུན་གྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་ནང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་གོམས་གཤྱིས། བཟང་སོད་སོགས་མས་རྒུད་དུ་འགོ་བཞྱིན་པར་གདོང་ལེན་གྱིས་གཙོ་ཆེར་
སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དང་། ཕ་མ། དེ་བཞྱིན་ཆོས་སེ་ཁག་སོགས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་སོད་གོམས་གཤྱིས་བཟང་

ཕོགས་སུ་འཁྱིད་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་གལ་ཆེ། ཞེས་བཀོད་གནང་འདུག་ཀང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་དང། ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་།
བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་། འཇམ་དབངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་བཅས་དང་།
དམྱིགས་བསལ་ས་ཁག་ ༤༣ གྱི་ཆོས་ཕོགས་ལས་བསོམས་བཅས་ལས་ཡྱིག་ནོར་མང་པོ་ཐོན་བཞྱིན་འདུག་

པས། གོང་གྱི་རེ་འདུན་ཐད་དེ་ག་དང་ཁྱབ་ཁོངས་བཅས་པས་ཐུགས་སང་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ཕག་བསྟར་དགོས་གལ་
མཐོང་།
༡༽

ཁ༽

ས་ཁག ༤༣ གྱི་ཆོས་ཕོགས་ལས་བསོམས།

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་བསམ་འགྲུབ་གྱིང་གྱི་ཆོས་ཕོགས་སྐོར་ལས་བསོམས་ནང་། སྱིར་འཇོ་ཁེལ་ས་གནས་མྱི་མང་
ཡོངས་ནས་བོད་ཀྱི་དུས་དན་ནམ་འཁེལ་དང་། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཡྱི་བ་གཟའྱི་ྱིན། ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་དང་ཚེས་
བཅུ་ེར་ལྔ་སོགས་སུ་མང་ཚོགས་ནས་ལྷ་སྲུང་འཕྲྱིན་སྐུལ་དང་། བསང་གསོལ་དར་འཛུགས་བས། ལྷག་པར་
ཚེས་བཅུ་ནམ་ཡྱིན་ལ་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་འབུལ་ཞུས་ཤྱིང་ལོ་འདྱིར་ཁྱོན་ཆོས་ཕོགས་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་འགོ་གོན་

བལ་སོར་བཏང་ཡོད་འདུག ཅེས་གསལ་བ་ལས་བལ་སོར་གྱི་གངས་ཚད་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས་གསལ་བཤད་
༢༽

གནང་གལ།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་གྱི་ཆོས་ཕོགས་སྐོར་གྱི་ལས་བསོམས་ཕོགས་བསྱིགས་གནང་

སྐབས། བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ལས་ཐམ་གཅྱིག་པུ་འཁོད་པ་དང། ཡང་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པའྱི་ལས་ཤོག་ཐོག་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འཁོད་པ་བཅས་
མང་པོ་ཞྱིག་མགོ་མཇུག་ལྡོག་པའྱི་རྒྱབ་ཤོག་བེད་སོད་གནང་འདུག་པ་རྣམས་གཞུང་གོན་བསྱི་ཚགས་ཆེད་ཡྱིན་
སྱིད་ཀང། མགོ་མཇུག་ལྡོག་པ་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆེ་མཐོང་མ་སད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་མངོན།
ག༽

༡༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༡ ནང་འགན་ཁུར་བེད་པོའ ་ི ཁོངས། ངེས་སྟོན་པ་དང་། འགན་འཛིན་ལས་རོགས་
ཞེས་གསལ་ཡང་། འགན་འཛིན་གྱི་མྱིང་མ་གསལ་བས་འགན་འཛིན་མེད་པར་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ཞེས་
ཡོང་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

༡༽

ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་།

ང༽

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་སེ་ཚན་གྱིས་ལོ་འདྱིར་ལོ་རྒྱུས་གསར་པ་ས་འཇུག་
འཚོལ་ཐབས་རྱིགས་ ༡༣ ཙམ་བས་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག་པས། དེ་ནས་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་བཅར་འདྱི་ཞུ་
ཡུལ་གྱི་མྱི་ས་འཚོལ་སྟངས་དང་། ལོ་རྒྱུས་གསར་རྙྱིང་གྱི་ས་མཚམས། མྱི་ས་གལ་ཆེ་ཆུང་ཐག་གཅོད་གནང་
ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལག་བསྟར་གང་འད་གནང་སོལ་ཡོད་དམ།
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༢༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥ ལོ་རྒྱུས་མས་ཞྱིབ་རྒྱུ་ཆ་གསོག་འཇོག་ནང་། བོད་དུ་དར་སོལ་ཆེ་བའྱི་གར་

དང་། རྡར་མ་བསུ་རྞ། ནང་མ་སྟོད་གཞས། རོལ་ཆ་གསར་རྙྱིང་། གཞས་ཆེན་དང་། གདངས་རྱིང་། འཁྲུག་གཞས།
གཞས་མ་རྣམ་ཐར། སྐེད་ར། དར་ལེན་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་བཙུན་འཁོར་ཐག་བཅུ་སྐོར་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་
ལམ་ནས་ར་ཚགས་གནང་ཡོད་སྐོར་གསལ་འདུག་པས། ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའམ། གཞན་དོ་སང་ཅན་གྱི་
རྱིགས་ལ་དར་སེལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་གནང་མཛད་ཡོད་དམ།
ཅ༽

༡༽

ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཀྱི་ཁང་པ།

ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཀྱི་ཁང་པ་ནྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང།

ལོ་ལྟར་བཞྱིན་ལས་

བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་བོད་ཡྱིག་ཐོག་བྲྱིས་གནང་བ་ཙམ་ལས། ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་དང་ལྷན་ཐབས་བཅས་
པ་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་གནང་སོལ་ཡོད་པ་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མྱི་འདུག་པར་ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མ་འོས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་འབྲེལ་ཡོད་ལ་བར་ལན་ངེས་འཕྲོད་དགོས་གལ།
ཆ༽

༡༽

ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ་ི གཙུག་ལག་སོབ་གེར་ཁང་།

འདས་པའྱི་ལོ་མང་པོའ ་ི སྔོན་ནས་བཟུང་ཆོས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ་ི གཙུག་ལག་སོབ་གེར་

ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་དུས་ཐོག་འབུལ་སོལ་མེད་པ་ཆགས་འདུག་ཀང། ད་བར་ཕུལ་འབོར་མ་བྱུང་ཟེར་བ་ཙམ་
ནས་འབུལ་དགོས་མྱིན་དང་། མ་ཕུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་འགེལ་བརོད་ཁ་གསལ་གནང་བ་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་དང་།

མ་འོངས་པར་གནང་ཕོགས་ཇྱི་ཡྱིན་གོས་ཚོགས་སུ་

གསལ་བཤད་དགོས་འདུག

གྱིས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།
ཀ༽ མཐོང་ཚུལ་ཁག།

༡༽

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ས་གནས་ཀྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་

གཞྱིའྱི་ནང་ངོས་བཞེས་མ་བྱུང་བ་དང་། གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་ལྔ་པའྱི་ནང་ཚུད་ཐབས་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དང།

ཡང་ས་གནས་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལས་འཆར་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་

འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ངོས་བཞེས་གནང་ཡོད་རུང་དབུས་ས་གྱིས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པས་

ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་མྱིན་འཁོད་འདུག་ན། ལས་འཆར་དེ་དག་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་
ཚུད་ཀང་དེ་ཙམ་གྱི་དགེ་མཚན་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུར་མངོན།
༢༽

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང། བེད་སོད་བ་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞེས་པའྱི་འོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གཅྱིག་ནས་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་གང་
ལེགས་གནང་འདུག་པ་དཔེར་ན་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་ནང་གཞྱིས་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གཏན་བསོད་བས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཞྱིང་ས་ཐོབ་སྐལ་ཕྱིར་བསྡུས་ཀྱིས་རེས་ཤུལ་ཕྲུ་གུ་དང། སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ཞྱིང་ས་ཐོབ་སྐལ་མེད་པ་
མྱི་གངས་ ༡༡༧ ལ་ཞྱིང་ས་བགོས་སོད་ཞུས་འདུག་པ་དང། སེལ་ཀོབ་བདེ་སར་ས་འགོ་ལས་ཁང་ནས་ཞྱིང་ས་
ཐོབ་སྐལ་མེད་པ་མྱི་གངས་ ༩༣ ལ་བགོས་འགེམས། དེ་བཞྱིན་སན་ད་ར་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་ཞྱིང་ས་གངས་

༤༠ ཕྱིར་བསྡུས་ཀྱིས་བགོས་འགེམས་གནང་འདུག་པ་ནྱི་བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར། འོན་ཀང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
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ཁག་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་རྒྱག་མུས་སུ་ཡོད་གནས་ལས་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག ཧོན་སུར་རབ་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ས་ཁང་
སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཇྱི་བས་སྐོར་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ན། འགོད་རྒྱུ་འཚེམས་ལུས་ཤོར་ན་ལས་དེ་མྱིན་
ཁ་གསལ་ངེས་འགོད་དགོས་རྒྱུ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རེ་ཟུང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་
གྱི་གོ་དོན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་ཁ་གསལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། "ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཞྱིས་མྱི་རང་ངོས་ནས་
འགོ་གོན་བཏང་ནས་ཕྱིན་པ་དེ་དག་ད་ལྟའྱི་འགོ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རག་གྱི་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ལ་བརེན་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༠(༣) གནས་སྐབས་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་མྱི་འདུག་ཅེས་དང།

ཡང་ལ་དྭགས་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ས་ཁང་ཇྱི་ཡོད་དེ་སྔ་བཙོང་ཟྱིན་པ་ཕུད། དེ་མྱིན་འབྱུང་འགྱུར་
ས་ཁང་སུ་ལའང་བཙོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་ལམ་སྟོན་དང།

གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ནང་ས་ཁང་གཞན་ལ་ཚོང་བསྒྱུར་

གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་བེད་མཁན་ལ་ེས་པ་མེད་པར་ཁྱིམས་སྱིག་འཁྱེར་མཁན་ལ་ས་ཁང་བཙོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་སོབ་
གསོ་བརྒྱབས་པ་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་འདུག་ཅེས་བཀོད་པར་གཞྱིགས་ཚེ་ས་ཁང་བདག་འཛིན་

དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ པ་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང། ཕུལ་སྦྱྱིན་ནང་ཁ་གསལ་ཡོད་
པ་གོ་བར་འཕྲོད་མྱིན་ཞུ་ཚོད་དཀའ།
༣༽

བལ་ཡུལ་ཁྱབ་ཁོངས་ར་སུ་ཝ་དགེ་རྒྱས་གྱིང་དང་། གོ་ཚེ་རོག འཇོ་འཁེལ་བསམ་གྲུབ་གྱིང་། སོག་ར་གོ་སྱིག
ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གྱིང་སོགས་མཐའ་མཚམས་ཁུག་ཀོག་ས་ཁག་ཏུ་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཕྲུག་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་

གནས་སྟངས་སྐོར་གང་ཡང་གསལ་མེད་པ་དང་། ས་གནས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀང་གནང་ལམ་མེད་པའྱི་
མཐོང་ཚུལ་བྱུང་།
༡༽

ཁ༽

དོགས་འདྱི་ཞུ་དགོས་ཁག

དབུས་བོད་མྱིའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་རེན་
ཕུགས་འཕེར་ས་བརན་ཡོང་སད་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་གཙོ་གྱུར་ལག་ཤེས་དང། འཕྲུལ་རྱིགས་ཚོང་ལས་སོགས་

ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་གོ་སྐབས་འཛུགས་བསྐྲུན་གསར་རོམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་འདུག་པར། དབུས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མམ་འབྲེལ་གྱིས་ནས་གཤམ་གསལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ད་ཡོད་

ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་རྣམས་གོང་གུན་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་དང། ཁེ་བཟང་ཡོད་པར་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཆེད་ལམ་སྟོན་
དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཇྱི་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
ཀ༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༦ སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཁ༽ ༨ ནང་མམ་

འབྲེལ་གྱི་རུམ་གདན་འཐག་མྱི་ཉུང་རེན་གྱིས་བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ་ཡོང་མྱིན་དཀའ་ངལ་ལ་བརེན་རུམ་འཐག་བཟོ་གྲྭ་
སོ་མ་བརྒྱབ་ཐབས་མེད་ལ་སོང། ༢༠༠༡།༣།༣༡ ནས་སོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ།

ཁ༽

ཤོག་གངས་ ༥༨ མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཁ༽ ༥ ནང་སོས་བཟོ་སེ་ཚན་ནས་སོས་
ཕྱི་ཁག་ལ་གཏོང་ཐུབ་མྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལས་གསར་བཟོའ ་ི ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་བས་པ།
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ག༽

ང༽

ཤོག་གངས་ ༧༢ སེལ་ཀོབ་བདེ་སར་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཅ༽ ལག་ཤེས་སེ་ཚན་ནང་ "འོན་ཀང་
རུམ་བཟོ་སེ་ཚན་ནང་གདན་འཐག་མྱི་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཐོག

རྱིས་ལོའ ་ི ནང་འཇེམ་རྒྱག་སོགས་ལོ་རེ་

བཞྱིན་ལས་མྱི་ཇེ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལས་གོང་གུན།

ཤོག་གངས་ ༧༣ སེལ་ཀོབ་བདེ་སར་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ༢ ཏ༽ གོན་ཆུང་ཨར་པོའ ་ི ལས་གཞྱིའྱི་
ནང་ ‛དམྱིགས་བསལ་ལས་མྱི་མེད་པར་ཁ་ལོ་བ་རྣམས་ལས་དུས་མེད་སྐབས་ས་ཕག་བཟོ་བསྐྲུན་བེད་བཞྱིན་
ཡོད། ལོ་རེ་བཞྱིན་རྒྱ་བོད་གྱིས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ་ཉུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་འགན་ལྷན་ཐོག་ཤས་བདག་མྱི་མང་ལ་
བོགས་མ་གཏོང་རྒྱུ་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་གསལ་བསགས་ཞུས་ཀང།
འཇོག་དགོས་བྱུང།

ད་བར་བར་ལན་མེད་པས་ལས་མཚམས་

ཅ༽

ཤོག་གངས་ ༨༩ ཧུན་སུར་རབ་གྱིང་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ང༽ ༡ འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་ལོ་མང་ནས་

ཆ༽

ཤོག་གངས་ ༡༢༦ མན་སར་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཁ༽ ༡ ནང་འཕྲུལ་བཟོ་སེ་ཚན་གོང་གུན་ནང་ཕྱིན་

ཇ༽
༽

གོང་གུན་ནང་འགོ་མུས་ཡྱིན་པ།
པ།

ཤོག་གངས་ ༡༢༧ མན་སར་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཁ༽ ༥ ཚོང་ཁང་དང། དཔར་གོག ཁ་དཔར་སེ་
ཚན་གསུམ་འདས་ལོ་བསྟུད་མར་གོང་གུན།

ཤོག་གངས་ ༡༢༩ མན་སར་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཅ༽ ༡ རུམ་བཟོར་འཐག་མྱི་མ་རག་པའྱི་རེན་
གྱིས་ལོ་ལྔ་བསྟུད་མར་རུམ་བཟོ་སོ་ཕེ་མ་ཐུབ་པར་གོང་གུན་རག་པ་མ་ཟད། ཟོག་ལྷག་ཀང་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་

ཏ༽

སྟབས་སེ་ཚན་འཁུ་བསྡུ་བ་མ་ཐུབ་པ།

ཤོག་གངས་ ༡༣༨ སན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཁ༽ ༡ ནང་རུམ་བཟོ་སེ་
ཚན་འདྱི་བཞྱིན་འཐག་མྱི་དང་འཇེམ་རྒྱག་བཅས་པའྱི་ལས་མྱི་ཉུང་ཤས་ལས་ཡོང་མཁན་མེད་སྟབས་གོང་གུན་དུ་
སོང་སྟེ་ག་ཆ་སར་ཆ་བས་ཀང་ཧ་ལམ་འཐག་མྱི་གྱིས་གསུམ་ལས་ཡོང་མཁན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་

ཐ༽

འཕྲད་བཞྱིན་པ།

ཤོག་གངས་ ༡༣༨ སན་ད་ར་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཁ༽ ༢ ནང་ཁུག་མ་སེ་ཚན་གོང་གུན་དང། ཁ༽
༤ ནང་སོས་བཟོ་སེ་ཚན་ནང་ལས་མྱི་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརེན་བར་མཚམས་འཇོག་དགོས་བྱུང་སྟེ་རྱིང་མྱིན་
ཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཚམས་སུ་གནས་ཡོད་པ།

ད༽

ཤོག་གངས་ ༡༧༢ བསྟན་འཛིན་སང་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཁ༽ ༤ ནང་རམ་འཐག་སེ་ཚན་དེ་བཞྱིན་

ན༽

ཤོག་གངས་ ༡༧༤ བསྟན་སང་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ང༽ ༢ ནང་རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ་དེ་བཞྱིན་རྱིས་

པ༽

ལོ་ལྟར་གོང་གུན་ནང་འགོ་མུས།

ལོའ ་ི ནང་གོང་གུན་ཆགས་རེན་གཙོ་བོ་ནྱི་རུམ་གདན་འཐག་མྱི་མ་ཐོབ་པའྱི་དཀའ་ངལ།

ཤོག་གངས་ ༡༨༤ ར་ཝང་ལ་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཁ༽ ༥ ནང་གོག་ཀླད་སེ་ཚན་འགོ་གོན་དང་ཡོང་
འབབ་གྱིས་ཁ་མ་འདུམ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལས་ཁུ་བསྡུ་བ་རྒྱུར་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ།
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ཕ༽

བསུ་ན་མདའ་མམ་འབྲེལ་ལ་རང་བྱུང་གནོད་འཚེས་རེན་པས་སྟོན་འབྲས་བསྡུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གོང་གུན་དང།

བ༽

ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གྱིང་དུ་སྔར་གཞྱིས་མྱིའྱི་འཚོ་རེན་འདུ་འགོད་ཆེད་ཡོད་པའྱི་འཇའ་ས་མམ་འབྲེལ་ཚོང་

གོག་ཀླད་སེ་ཚན་འགྲུལ་བཞུད་མྱི་བདེ་བའྱི་རེན་གྱིས་གོང་གུན་ཕོག་པ།

ཁང་དང། རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ། རམ་འཐག་འཕྲུལ་འཁོར། ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཤྱིང་འབྲས་
ལྡུམ་ར་བཅས་ཡོད་ན་ཡང། དེང་མམ་འབྲེལ་བཟོ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབས་ཟྱིན་འདུག ཚོང་ཁང་ཡུལ་མྱིར་བོགས་མ་
བཏང་བ་དང། རམ་འཐག་འཕྲུལ་འཁོར་ནས་ཀང་ཡོང་འབབ་དེ་ཙམ་ཡོད་མྱི་འདུག་པ།

མ༽

འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་སོག་ར་བཀྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་བཟོ་གྲྭའྱི་ཚོང་གྱི་གནས་སྟངས་སོ་བའྱི་སྐབས་གཙང་ཁེ་ཕྲན་

༢༽

ཤོག་གངས་ ༥ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ ང༽ ༧ བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དང་གཞན་བཀའ་བོན་རྣམ་

བུ་དང་སྐབས་རེ་གོང་གུན་ཕོག་གྱི་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།
པའྱི་ལས་ཤག་དང།

བཀའ་ཤག་མགོན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ནང་འཛིན་ཆས་བཟོ་བཅོས་ཞེས་གསལ་འདུག་ན།

བཀའ་ཤག་མགོན་ཁང་ཞེས་པ་གང་དུ་ཡོད་དང། མགོན་ཁང་དེའྱི་ནང་སུ་དང་སུ་བཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ།
༣༽

ཤོག་གངས་ ༨ དོན་ཚན་ ༢་༣ སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན་ ག༽ སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱྱིམ་ཚང་
༦༣༠ ནས་ས་ཞྱིང་ཁྱོན་བསོམས་ཨེ་ཀར་གངས་ ༣༠༠༨་༨ འདེབས་ལས་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ནང་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་
གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་ག་བར་སེབས་ཡོད་མེད་དང།

སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་རྣམས་

བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་བཞྱིན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པར་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་འགོར་རྒྱུའྱི་ཚོད་དཔག་གནང་གྱི་
༤༽

ཡོད་དམ།

ཤོག་གངས་ ༤༠ སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ས་བཅད་ ༢༌ཀ༽
ནང་ས་གནས་སུ་གཞྱིས་གོང་ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་བཞྱིན་ཐད། གཞྱིས་གོང་དང་པོ་དང། གྱིས་པ། གསུམ་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། སྤུ་ཧེང་བཅས་ནས་སྱིག་

གསལ་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོད་ནའང། གཞྱིས་གོང་བཞྱི་པ་ནས་དང་ལེན་གནང་
༥༽

མེད་པ་འཁོད་འདུག་ན། དང་ལེན་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གསུངས་ཡོད་དམ།

ཤོག་གངས་ ༥༦ ས་བཅད་ ༧ མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་ས་གནས་སུ་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཡོད་ནང།
"རྒྱ་ཕོགས་ཀྱི་ངན་བྱུས་ཀྱིས་ཤུགས་རེན་ནམ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་

ཡུལ་མྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་དབར་ཞེ་འཁོན་འཁྲུག་རོད་སོང་རྒྱུར་ཕྱིར་ཡུལ་སྐད་ཚགས་ཤོག་ནང་བོད་མྱིར་གཞྱི་མེད་
སོན་བརོད་བེད་བཞྱིན་པ་དེས་ཞྱི་བདེ་ལྷྱིང་འཇགས་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་བེད་བཞྱིན་པས།

རྒྱ་གར་དབུས་དང་

མངའ་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་རྣམ་པས་གསན་སྐབས་བོད་མྱིའྱི་བ་སོད་འགྱིག་མྱིན་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་ངེས་

ལ་བརེན། དེ་ལྟའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་མྱི་ཡོང་སད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་གལ་ཆེ་ ‛
ཞེས་གསལ་འདུག་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྱི་མཆོག་དང།

ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ས་གནས་སུ་

ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་གཞུང་ལ་དེ་འབྲེལ་གསལ་བཤད་སྙན་སེང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ།
༦༽

ཤོག་གངས་ ༨༣ ཧུན་སུར་རབ་གྱིང་མམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསོམས་ ཁ༽ ༡་༢ ནང་ ༢༠༠༨་་༠༩ ལོར་འབབ་
ཁལ་ལས་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་འབབ་ཁལ་སོར་འབུམ་ ༡༡ ཙམ་སོད་དགོས་ཀྱི་བཅད་ཁ་འབོར་བར་
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་མམ་འབྲེལ་ཤས་བདག་ཚོགས་མྱི་མ་གཏོགས་གཞན་ནས་དངུལ་
བཅོལ་ཆོག་མྱིན་གྱིས་ལས་དོན་ཁྱིམས་མཐུན་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་" གསལ་བར་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར།
ཀ༽

ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་ཙམ་མྱིན་པར་ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་བཅོལ་བ་རྒྱུ་དེ་སུའྱི་

ཁ༽

ཤས་བདག་མྱིན་པའྱི་དངུལ་བཅོལ་བ་རྒྱུ་དེ་མམ་འབྲེལ་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཚེ།

༧༽

ཐག་གཅོད་ཡྱིན་ནམ།

བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཡང་འགལ་སྟབས་གོང་རྱིམ་ནས་ཕག་ལེན་ཇྱི་གནང་གསལ་བཤད་ཡོང་
བ།

ཀ༽ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༡ ཁ༽ ༩ ནང་ཀོ་ལེ་གྷལ་ལ་སྟོན་ེས་ཕོག་
པར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་བ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་འདུག་ན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ད་ལྟ་

ཁ༽

གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང།

ཤོག་གངས་ ༩༦ ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་གྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་དོན་ཚན་ ༢༽ ཁ ནང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་
བབས་པའྱི་རེན་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྟོན་ེས་བྱུང་བས་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་སུ་ཡྱིག་

ངག་གྱིས་ཐོག་ཞུས་ཀང་གུན་སོབ་རོགས་སོར་དོན་འབྲས་སོན་མྱི་འདུག འཛིན་སོང་གྱི་མཛད་གཙོ་
རྣམས་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་དོན་གྱིང་སྟོན་ེས་སྐོར་བདེ་སྡུག་ཞུས་ཡོད་ཤག་ལ་བཀའ་བཞེས་ཇྱི་
ཐོབ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༨༽

ཤོག་གངས་ ༡༦༨ བསྟན་སང་ས་འགོ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་དོན་ཚན་ ག༽ ཀ༽ ནང་དབུས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ལམ་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱིའྱི་ཐྱིག་ཚད་འོག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་དང་ཞྱིང་ས་ཁག་གཅྱིག་

ཚུད་པར་མ་འོངས་པར་གུན་གསབ་མྱི་དམན་ཙམ་ཐོབ་ཐབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་
༩༽

ཞུ་སོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཚུལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་ཐོན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ཤོག་གངས་ ༢༦༥ སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་ས་བཅད་ ༡༌ཀ༽ ༡ ནང་རྒས་གསོ་
ཁང་ནང་རྒས་འཁོགས་ ༣༩ དང། ས་མྱིག་སྟོང་པ་གངས་ ༤ ཡོད་གནས་གསལ་འདུག་པ་ས་མྱིག་ཡོད་ཀང་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་མེད་པས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༡༠༽ ས་གནས་སོ་སོར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་བརེན་གཞྱིར་དམྱིགས་པའྱི་ལག་ཤེས་དང་འཕྲུལ་རྱིགས། ཚོང་ལས་
གང་འཚམས་ཤྱིག་ལས་མྱི་མེད་རེན་གོང་གུན་ནས་སོ་རྒྱག་པའྱི་མཚམས་སུ་སེབས་པ་ལས་བསོམས་ནས་ཤེས་

ཐུབ་ན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཐུབ་ཆེད་ Techno Serve ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ད་ཡོད་དང་
༡༡༽

མྱི་འད་བའྱི་ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

ཤོག་གངས་ ༢༩༨ ཅ་པ་ནང་གསལ་ས་གནས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༡༢ ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་མཇུག་
གནོན་དང་ལན་འདེབས་ཕུལ་ཟྱིན་ཞེས་བཀོད་འདུག་ན་དེ་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་ལན་གསལ་ཡོང་བ།

༡༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༠༥ ས་བཅད་བཞྱི་པ། སྔ་ལོའ ་ི མ་འོངས་བེད་འཆར་ལག་བསྟར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
ཅེས་པའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་། དོན་ཚན་གྱིས་པ་བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱི་རྣམས་

ཀྱི་སོད་ཁང་མས་གསོའ ་ི ལས་གཞྱིར་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པར་བརེན་ལག་བསྟར་ཐུབ་མེད་ཅེས་
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གསལ་འདུག་ཀང་།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་

༣༠༦

ནང་དུ་བཟོ་གྲྭའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་གཙང་ཁེ་

༡༣,༢༨༡,༠༨༩།༡༥ ཞེས་གསལ་འདུག་ ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞན་བརེན་མྱི་དགོས་པ་དང་།

རང་ཁ་རང་

གསོའ ་ི དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཆགས།

༡༣༽ ཡང་།

ལས་བསོམས་ས་བཅད་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་བཟོ་གྲྭའྱི་རང་ཁོངས་ལས་བེད་

རྣམས་ཀྱི་ག་ཕོགས་གནས་རྱིམ་ལྟར་ར་ཕོགས་སར་ཆ་དང། དེ་བཞྱིན་ལས་མྱི་རྣམས་ལའང་ལས་ག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠
སར་ཆ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། ད་ཆ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་ལ་ག་ཆ་ཇྱི་ཙམ་འཐོབ་
ཀྱི་ཡོད་དམ།

༡༤༽ ར་བའྱི་གོང་རྱིམ་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལས་བསོམས་ཁག་ཏུ་ངོ་སོད་དང་། ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་ཐོན་
ལས་དོན་བས་ཀང་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྔ་ལོའ ་ི མ་འོངས་བེད་འཆར་ལག་བསྟར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པ་
ཁག མ་འོངས་བེད་འཆར། བཟོ་གྲྭའྱི་མ་ར་ཁུངས་སེལ་རྱིས་ཤོག་དང།

ལག་ཤེས་ཐོན་སེད་གནས་སྟངས་

འགེངས་ཤོག་སོགས་ལེ་ཚན་མང་དུ་བགོས་ཏེ་ལས་བསོམས་ཞྱིབ་ཕྲ་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་འདུག་ཀང། བདེ་སྱིད་
གྱིང་བོད་མྱིའྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་བསོམས་སུ་ངོ་སོད་དང། ལས་བེད་དང་ལས་མྱིའྱི་གནས་སྟངས། བཟོ་
གྲྭའྱི་ཐོན་སེད་སྐོར་རགས་བསྡུས་ཙམ་ལས་བཀོད་མྱི་འདུག་ན་ས་བཅོས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་བས་ཞྱིབ་
ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་འབུལ་དགོས་གལ།

༡༥༽ ཀ་སྦུག་ས་འགོ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣༥ མ་ཎྱི་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐབ་ཚང་བཟོ་བཅོས་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་མ་འོངས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་ལྔ་པའྱི་ནང་ཚུད་ཐབས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་
འདུག་ཀང། དེ་ལས་ཛ་དག་ཆེ་བ་ས་གནས་སུ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་མས་ཆག་འགོ་ེན་
དང།

གཞོན་སེས་ཚོ་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་དོ་སང་མེད་པ་བཅས་སྐོར་དོ་སང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཙམ་

ལས་མ་འོངས་བེད་འཆར་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག་ན་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བཤད་ཡོང་བ།

༡༦༽ ཤེས་ལོངས་ས་གནས་རང་ཚོགས་ནས་འགན་བཞེས་ཏེ་མྱི་གངས་ ༢༢༥ ལ་ྱིན་རེ་སོར་ ༡ རེ་རྱིས་ངེས་མེད་
ཞལ་འདེབས་སུ་ཁྱོན་སོར་ ༡༠༦,༦༦༠།༠༠ ཐམ་པ་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང།

༡༧༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༥༧ རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་སྐོར་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༡༢ ལོའ ་ི རྱིས་ཞྱིབ་
སྙན་ཐོའ ་ི ནང་མཇུག་གནོན་ཞུ་དགོས་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་ཞུས་ཟྱིན་ཞེས་གསལ་འདུག་ན། ལས་བསོམས་འདྱི་
བཞྱིན་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསོམས་ཡྱིན་སྟབས་
༡༨༽

གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ།

སོག་ར་བཀྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མམ་བསེད་མཚོན་ཆེད་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེ་མང་སེལ་གནས་འདུག་པ་བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང།

༡༩༽ བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་དང།

བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་

གནས་སྟངས་འབྲེལ་ཡོད་ཨ་རྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་དང། བལ་ཡུལ་དཔོན་རྱིགས་སོགས་ལ་འགེལ་བརོད། འབྲེལ་
ཡོད་པེ་ཅྱིང་ནས་ཡོང་བའྱི་རྒྱ་མྱིར་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སོད་སོགས་གང་ལེགས་གནང་ཡོད་
གནས་གསལ་འདུག་ན་བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང།
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༢༠༽ ཝ་ལུང་བསམ་འཕེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ STM Telephone line གསར་འཛུགས་ཞུས་གནང་སྟེ་གཞྱིས་
མྱི་རྣམས་གུན་སར་ཁ་པར་གཏོང་དུ་འགོ་མྱི་དགོས་པར་བོད་དང། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ཁ་པར་ཐོག་འབྲེལ་བ་ཞུ་

ཐུབ་པའྱི་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་པ་དང། ལྷག་པར་བོད་ནང་སྤུན་མཆེད་སོགས་དང། རྒྱ་གར་ནང་སོབ་གྲྭར་ཡོད་
པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་རེས་གཟའ་ྱི་མར་ཕར་ཚུར་ཁ་པར་ཐོག་འབྲེལ་བ་བེད་རྒྱུའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་པར་

བསྔགས་བརོད་དང། གཞན་མྱི་ཚང་ ༢༢ ཙམ་ལ་དོད་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱིས་དགུན་དུས་སྔོ་ཚལ་འད་མྱིན་ཐོན་
སེད་ཡོད་པར་བརེན་མྱི་ཕྱུགས་གྱིས་ཀར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་དང།

ཡང་མྱི་ཚང་གཞན་ ༢༢ ལ་མྱི་

ཚང་སེར་སོ་སོས་བེད་སོད་ཆོག་པའྱི་གསང་སོད་རེ་གསར་རྒྱག་ཐུབ་པར་བརེན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་བྱུང་ལུགས་བརོད་འདུག་ན། མྱི་ཚང་ ༢༢ ལ་ཐོབ་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང། མ་འོངས་པར་མྱི་ཚང་
གཞན་དག་ཚོ་ལའང་དེ་ལྟ་བུའྱི་མཐུན་རེན་མུ་མཐུད་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ་བཅས།
༡༽

གསུམ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ དོན་ཚན་ ༡༌༣ ནང་ལས་བེད་ས་མྱིག་གངས་ ༣༤ ཡོད་ཀང་། ལས་བེད་ངོ་ཡོད་

གངས་ ༢༨ ལས་མེད་སྐོར་གསལ་འདུག་ན། ས་མྱིག་ཆ་ཚང་མ་བསྐང་བར་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
མེད་དང་། ཅྱི་སྟེ་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མེད་ཚེ་ལས་བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་གངས་འབོར་ལ་ཉུང་འཕྲྱི་གཏོང་
དགོས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

༢༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ དོན་ཚན་ ༢༌༣ ཀ༽ ༡ ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཁྱོན་བསོམས་ཨ་སོར་

༢,༣༢༥,༠༠༠།༠༠ བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བ་ནས་ཨ་སོར་ ༢,༡༤༠,༩༦༢།༠༠ ཆ་བགོས་གནང་བ་ཁ་གསལ་འདུག་
པ་དང་། གཤམ་དུ་ཨ་སོར་ ༡༤༡,༠༣༨།༠༠ འབབ་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་གོང་

འཕེལ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཐོབ་སོན་བྱུང་གནས་གསལ་བའང། གོང་གསལ་ཁོངས་ནས་ཡྱིན་མྱིན་དང་། གཞན་
འཕྲོས་ལྷག་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།
༣༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤ དོན་ཚན་ ༢༌༣ ཁ༽ ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ལ་རོག་ཞྱིབ་ཅེས་པའྱི་ནང་། ནོར་ཝེ་
རོགས་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལས་པ་དང། ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འབྲེལ་མཐུད་པ་སོ་སོའ ་ི ལྷན་དེ་

གའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འབྲེལ་མཐུད་པ་གྱིས་ཆེད་བསོད་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ནང་རོག་ཞྱིབ་བས་སྐོར་གསལ་
བ་ལྟར། ལོ་ཤས་གོང་ནས་བཟུང་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱིས་ལས་གཞྱིར་རོག་ཞྱིབ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་བ་
༤༽

༥༽

བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཆེད་ལས་གཞྱི་གསར་པའྱི་རྱིགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་དམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤ དོན་ཚན་ ༢༌༣ ག༽ ༥ ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༡༢ ལོར་ནོར་ཝེ་རོགས་ཚོགས་

ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ནོར་སོར་ས་ཡ་ ༢,༧༠༧,༢༣༩།༠༠ ཡོང་ཐབས་བ་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ། ཅེས་
གསལ་ཡང་། གོང་གྱི་ས་ཡ་ཞེས་པ་འགོད་ནོར་ཤོར་བར་མངོན་པས་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ དོན་ཚན་ ༢༌༡༠ ཀ༽ ནང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ཏུ་གནས་འཁོད་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང། ཟས་བཅད། ཕོགས་འབབ། ཚོང་ཁེའྱི་བོས་བཅད་

ཞལ་འདེབས། བཟོ་མམ་ཁག་གྱི་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་
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༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༩༩༌༠༨ བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་ཡོད་སྐོར་གསལ་བའྱི་ཟུར་འཛར་

༼ཀ༽ནང་། སུད་ཚོང་ཁག་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་སོར་ ༢༣,༦༢༠།༠༠ ཕུལ་ཡོད་གནས་གསལ་བ་ལས་
གཞན་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ཟྱིན་རེས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་མཁན་བྱུང་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་མྱི་

འདུག་པས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་ཚད་སྐོར་བས་པ་དང་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་གྱིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་ཇྱི་ཙམ་
༦༽

བྱུང་ཡོད་དམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ དོན་ཚན་ ༢༌༡༡ ནང་། གདུང་སེམས་མམ་བསེད་ཀྱི་ལག་དེབ་སྔོན་པོ་ཆྱིག་ཁྱི་
པར་བསྐྲུན་གྱིས་འགེམས་སེལ་བས་གནས་གསལ་འདུག་ན། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་
སོའ ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ནས་གདུང་སེམས་མམ་བསེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཇྱི་ཙམ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་ཡོད་དམ།

༧༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ དོན་ཚན་ ༢༌༡༣ ཁ༽ ནང་། དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནོར་བཅོས་ཞུ་དགོས་སྔ་

ལོའ ་ི ལྷག་བསད་གངས་ ༢༡༡ ཡོད་ཐོག་འདྱི་ལོའ ་ི ནང་གངས་ ༣༣༩༡ འབོར་ཡོད་པ་ནས་ནོར་བཅོས་ཁུངས་

སོད་ཟྱིན་པ་ ༢༥༧༨ དང་། འགེངས་ཤོག་ ༡༡༨ ལ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་ནོར་བཅོས་ཡོང་ཐབས་མེད་སྐོར། ནོར་
བཅོས་བ་བསད་གངས་ ༩༠༦ ཡོད་གནས་བཅས་གསལ་འདུག་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་གྱི་

དཔྱ་དེབ་གསར་བཟོ་ཟྱིན་པའྱི་ཁོངས་ནས་ནོར་བཅོས་ཞུས་པས་བརྒྱ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་ཟྱིན་ཡོད་མེད་དང་། ལར་ནས་
ནོར་བཅོས་བ་དགོས་ད་དུང་མུ་མཐུད་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་རེན་ར་གང་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་
དམ།
༨༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ དོན་ཚན་ ༢༌༡༣ ང༽ ནང་། སྱིར་ཚན་པ་འདྱི་ཡྱི་ལས་འབོར་ནྱི་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་

དཔེར་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ནང་ཡྱི་གེ་བརྒྱ་འབོར་བའྱི་ཁོངས་ནས་ཡྱི་གེ་བདུན་ཅུ་ནས་བརྒྱད་ཅུ་

གངས་ཐོ་ཚན་པའྱི་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཧ་ཅང་རྙོག་ཟྱིང་ཅན་དང་ཕྱི་ནང་གྱིས་ནས་ཁ་རྡུང་གཏོང་རང་བེད་པ་བཅས་
ཀྱིས་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ལུས་སེམས་གྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། གོང་རྱིམ་གྱི་ཅྱི་གསུང་བཀའ་

སྒྲུབ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ལས་དོན་གང་ཅྱིར་ཁྱིམས་སྱིག་ལམ་སྟོན་དང་མ་འགལ་བར་ཞྱིབ་
ཚགས་ཀྱིས་དུས་འགོར་བྱུང་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་མ་ཤོར་བ་གཙོ་བཟུང་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཅེས་གསལ་བ།
གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྲེལ་ཆགས་གོང་འོག་ཚང་མས་མཁྱེན་རོགས་ཆེད་འདྱིར་ཟུར་བཏོན་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང།

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ལས་འབོར་ལ་ལྟོས་པའྱི་ལས་བེད་གངས་ཚད་སར་འཆར་མེད་ཚེ་དཀའ་ངལ་
སོགས་གསལ་སྟོན་བས་པ་ཙམ་གྱིས་ལས་དོན་ཁག་དུས་འགོར་མེད་པར་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་དགེ་མཚན་མ་མཐོང་
བས་དེ་ལུགས་དགོངས་བཞེས་དགོས་གལ།

བཞྱི་པ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།

ཀ༽
༡༽

སམ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་མ་ལག་དང་བཅས་པ།

སམ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༤ དོན་ཚན་ ༽ བྷུན་ཏར་གཏན་སོབ་ཀྱི་ལས་

བསོམས་དོན་ཚན་ ༤ པའྱི་ནང་སོབ་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་རྱིམ་གནང་མུས་ཡོད་ ཅེས་འཁོད་འདུག་ན། སོབ་
མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགེ་མཚན་ཇྱི་ཡོད་གསལ་བཤད་གནང་གལ།
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༢༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༨ དོན་ཚན་ ད༽ མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ "སོབ་མ་རྒན་པས་
ཆུང་བ་ཚོར་བལྟ་རོག " ཅེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་ལོ་འཁོར་གུང་གསེང་ཕ་མའྱི་སར་བསོད་དེ་སོབ་གྲྭར་ཕྱིར་

འཁོར་རེས་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བ་སོད་ལ་ཧ་ཅང་ཞན་ཆ་སོང་བ་མཐོང་། སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་ནས་ཞུས་ན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་
ཏུ་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་མུས་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཚུན་ཆད་ནས་ཧ་ལམ་མེད་པ་དང་ཇེ་སྡུག་ཏུ་
སོང་བ་འདྱི་ལ་བལྟས་ཚེ། དགེ་རྒན་ངན་པའྱི་དགེ་ཕྲུག ཕ་མ་ངན་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ཞེས་པ་འདྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་སོབ་
གསོའ ་ི ཞན་ཆ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་གསོའ ་ི ཞན་ཆ་གྱིས་བསྟན་གྱི་ཡོད་པས་ང་ཚོ་ཚང་མས་དེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་བའྱི་

ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས་པར་མངོན། ཞེས་འཁོད་འདུག་ན། འདྱིའྱི་ཐད་སམ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁྱབ་
ཡྱིག་ཚང་ནས་ག་རེ་གནང་འཆར་ཡོད་དམ།
༣༽

སམ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ལས་བསོམས་དང་། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གྱིས་ཀའྱི་ལས་
བསོམས་ནང་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ཚོ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་

ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་འཁོད་མྱི་འདུག་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མ་འོངས་བེད་འཆར་ཇྱི་
༤༽

ཡོད་ལན་གསལ་དགོས་གལ།

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་འབོར་དང་། འཛིན་རྱིམ་མཐོ་རུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། སོབ་ཕྲུག་ཚོར་རེད་མོ་རེད་སའྱི་རེད་ཐང་སོགས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་འབྲེལ་ལགས་ན། གནས་
སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་མ་འོངས་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་མེད་ལན་གསལ་དགོས་གལ།

༥༽

སམ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཚིག་འགོད་ནོར་དང་དག་ཆ་ནོར་འཁྲུལ་གང་མང་འདུག་ན།
མ་འོངས་པར་དེ་དག་ཐད་ཡྱིད་གཟབ་དགོས་གལ།
ཁ༽

༡༽

༢༽

ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ།

ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༣ ནང་སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭར་སན་
པ་མེད་ཅེས་འཁོད་འདུག་ན། གཏན་སོད་སན་པ་མེད་ཀང་སོབ་གྲྭར་སྐོར་བསོད་སན་པ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་
དགོས་གལ།

བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢༧ ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ "ཤྱིང་ས་
འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འཆཪ་" ཞེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་རྒྱུན་ལྡན་བཞྱིན་འདྱི་ལོའང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ྱིན་
༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གངས་ ༧༢ ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ྱིན་མོར་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁུལ་ནང་དགེ་རྒན་

དང་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མས་ཤྱིང་ས་འདེབས་འཛུགས་གནང་ཡོད། ཅེས་འཁོད་འདུག་ན། ལོ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦
ྱིན་བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགུང་གངས་ ༧༢ ལ་
ཕེབས་ཞེས་བྲྱིས་པའྱི་ཐད་གསལ་བཤད་དགོས་གལ།
༣༽

བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢༨ ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ "མཁས་དབང་

ཁག་གྱི་གསུང་བཤད་གོ་སྱིག་" ཞེས་པའྱི་འགོ་བརོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ལྷག་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཞེས་འཁོད་འདུག་ན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་སྱི་འཐུས་
ལྷག་ཚེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་མེད་པས། སྱི་འཐུས་ལྷག་ཚེ་ཞུ་བ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་དགོས་གལ།
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༤༽

༡༽

བོད་ཁྱྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཚིག་འགོད་ནོར་དང་དག་ཆ་ནོར་འཁྲུལ་གང་མང་འདུག་ན།
མ་འོངས་པར་དེ་དག་ལ་ཡྱིད་གཟབ་དགོས་གལ།
ག༽

ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་མ་ལག་དང་བཅས་པ།

ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩ "སྱི་སན་རེ་འདུན་ " ཞེས་པའྱི་འགོ་བརོད་ཀྱི་དོན་ཚན་
༡ ནང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་གཞུང་འཛིན་སེ་ཁག་གྱིས་པར་བསྐྲུན་ཞུ་སོ་མཐའ་དག་སར་

ཐང་པར་ཁང་ནས་བ་དགོས་པ་དང་། སར་ཐང་པར་ཁང་ནས་མ་ལོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་སྐབས་སར་ཐང་
པར་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་པར་བསྐྲུན་ཐུབ་མྱིན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ངོས་སྦྱོར་ལེན་ཏེ་ཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་ཕྱི་ཁག་ལ་
གོང་ཚད་འགན་བསྡུར་ལམ་ནས་སོད་འཐུས་ཆོག་པ་ཞེས་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་སྩལ་འདུག་པས།

ཐོག་མར་

པར་བསྐྲུན་ཁག་སར་ཐང་པར་ཁང་དང་། དེ་ནས་མ་ལོགས་ཚེ་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་སབས་འཇུག་
༢༽

ཅྱི་ནས་ཡོང་བར་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་འཁོད་འདུག་ན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་དགོས་གལ།
ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱིས་རེ་འདུན་ཞུས་དོན་ལྟར།

ཕྱི་དྱིལ་སར་ཁང་པར་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུ་མ་

ལོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་པར་བསྐྲུན་དགོས་རྱིགས་ཆ་ཚང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ལ་ངེས་གནང་དགོས་
རྒྱུར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་གལ།
༣༽

ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཚིག་འགོད་ནོར་དང་དག་ཆ་ནོར་འཁྲུལ་འགའ་རེ་འདུག་ན། མ་འོངས་
དེ་དོན་ཡྱིད་གཟབ་དགོས་གལ།

ལྔ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།
༡༽

ཀ༽ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ དོན་ཚན་ ༡༌༤ ནང་། གཙུག་ལག་ཁང་ེ་འཁོར་ེན་སྲུང་སྔར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་
ཡོང་ཆེད་སྔ་འཕྲོས་རྒྱ་གར་སྐོར་སྲུང་བ་མ་འབོར་བར་བོད་རྱིགས་དང་ཟུར་ཕོ་མོ་བསོམས་གངས་ ༡༥ ནས་མུ་

མཐུད་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག་པ་སྔ་ལོ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་འདུག་ན། རྒྱ་གར་སྐོར་
སྲུང་བ་གཏོང་འཆར་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདས་པའྱི་ལོ་གྱིས་ནང་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའམ། ཡང་ན་རེ་སྐུལ་ཞུ་འཆར་
བཅས་ཇྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།
༢༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤ ཚིག་ཐོ་དང། ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ཀྱིས་བོད་ནས་བོད་མྱི་གསར་དུ་འབོར་

རྱིམ་བཞྱིན་ཚིག་ཐོ་ལེན་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་ལ་བསར་ཞྱིབ། མཐར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སོལ་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར། བལ་
ཡུལ་ནས་ཚིག་ཐོ་སད་མ་ཕོད་པའམ། སད་མ་ཤེས་པ་མཐར་རྒྱ་གར་ནས་ཚིག་ཐོ་སད་དགོས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་
བསར་ཞྱིབ་གནང་ཕོགས་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། སྱིར་ཚིག་ཐོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཆགས་སོགས་ར་
འཕྲོད་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

༣༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ བདེ་སྲུང་བོད་གནས་མས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་བཀའ་

དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་སྟབས་ལས་བསོམས་འདྱི་མམ་
མེད། ཅེས་བཀོད་འདུག་པས་སྔོན་མའྱི་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང།

ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་

མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསོམས་ཚོགས་དྲུང་
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ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ལམ་མེད་པ་ཆགས་འདུག་ཀང་མ་འོངས་པའྱི་གནང་ཕོགས་ལ་དགོངས་བཞེས་དགོས་
འདུག
༡༽

ཁ༽

སེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་མ་ལག་དང་བཅས་པ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤ དེ་སྔ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དོན་རེན་བྱུང་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་
བོད་མྱིའྱི་སྟེང་ལྷག་པར་དམ་བསགས་དང་། ས་མཚམས་ཁག་བཀག་སོམ་ཆེ་བར་བརེན་བོད་ནས་བྲོས་བོལ་དུ་

ཡོང་མཁན་གངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས། དེའྱི་བར་ལ་གསར་འབོར་ཐེངས་གྱིས་པ་དང་། ས་
མཚམས་ཡུལ་མྱི་རྣམས་སེ་ལེན་བརྒྱུད་ལམ་བེད་སོད་ལོག་པ་མྱི་བ་བའྱི་ཆེད་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ནས་དེའྱི་ཐད་
དམྱིགས་བསལ་སྱིག་གཞྱི་དམ་སྲུང་བས་པའྱི་རེན་འདྱི་ལོའ ་ི ནང་གསར་འབོར་རྫུན་མ་བཅུ་སེ་ལེན་ནས་ཕྱིར་

འབུད་བས་ཡོད། ཅེས་བཀོད་འདུག་པས་མྱི་བཅུ་དེའྱི་ནང་གསར་འབོར་ཐེངས་གྱིས་པ་དང་། མཐའ་མཚམས་
༢༽

གྱི་ཡུལ་མྱི། ཡང་ན་གཞྱིས་མྱི་སོགས་ཀྱི་གངས་འབོར་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་། དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལག་འཁྱེར་ཞུ་རྒྱུ་
དེ་ཡང་ཡུན་རྱིང་ནས་རང་རྱིགས་བོད་ནས་གསར་འབོར་བ་ལོ་ན་རྒན་གས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་

གྱིས་བསྩལ་བའྱི་ལག་འཁྱེར་དཀར་པོའ ་ི སྟེང་གནས་སྐོར་ཞེས་འཁོད་པས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་སབས་བཅོལ་
ལག་འཁྱེར་བཟོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརེན། དབུས་ནས་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཡོད་

རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་དམ། ལག་འཁྱེར་དཀར་པོ་སོད་མཁན་སྐུ་ཞབས་ A.K Roy མཆོག་ལ་
སྙན་སེང་རབས་རྱིམ་ཞུས་དོན་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་བོད་ནས་གསར་འབོར་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལག་

འཁྱེར་སྟེང། སོབ་སྦྱོང་དང་། སབས་བཅོལ། གཞན་མ་གཏོགས་པའྱི་གནས་སྐོར་ཞེས་འཁོད་མེད། ཅེས་གསལ་
འདུག་པ་ཡུན་རྱིང་འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ལེགས་ཆར་མངོན།
༣༽

༤༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ པ་ནས་བཟུང་གསར་འབོར་གྱི་ལོ་ཚད་ལ་དབེ་བ་མེད་པར་
བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་གནང་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལག་འཁྱེར་ཐོག་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སོད་ཆོག་
པའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟེ་མུ་མཐུད་བཞྱིན་འདུག་པ་ནྱི་བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང་།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནས་བོད་མྱི་གངས་ ༦༣༣ འབོར་བ་རྣམས་སོབ་གྲྭ་
དང་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང། གཞན་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་བཏང་བའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་། མྱི་གངས་ ༨༣ གཞྱིས་ཆགས་ཁག་

ལ་གཏན་སོད། ཅེས་བཀོད་འདུག་པས་དེ་དག་གཞྱིས་ཆགས་གང་དང་གང་དུ་བཏང་ཡོད་མེད་དང་། གཏན་སོད་
བེད་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ།
དྲུག

༡༽

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ།
ཀ༽

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་རྒྱ་གར་བ། བོད་མྱི་སོགས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་གསུང་

བཤད་སོགས་ཐེངས་མང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ནང་། མང་ཆེ་བ་ཁོར་ཡུག་གྱི་སྐོར་ཡྱིན་པ་ལས། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་
བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཅྱིག་མཇུག་གྱིས་མཐུད་བས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐད་ལ་གསུང་བཤད་
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དང་གེང་སོང་ཧ་ལམ་མེད་ཚོད་འདུག་པས། གནད་དོན་དེ་དག་ཆེས་ཛ་དག་ཅན་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མེད་གསལ་བཤད་གནང་གལ།
༡༽

ཁ༽

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལོའ ་ི ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཐོངས་མཆན་ཞུས་པ་ཁག་གྱི་རེའུ་མྱིག་ཟུར་འཛར་༼ག་པ༽ནང།
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་དང་ལས་བེད་ཡྱིན་མཁན་དང་མ་ཡྱིན་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག་

པར་བརེན། གཞུང་འབྲེལ་ཟེར་བའྱི་ས་མཚམས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་འགེལ་བཤད་ཁ་
གསལ་གནང་དགོས།

ག༽

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

༡༽

ལས་ཐམ་ཐོག་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རང་འཇགས་བཞག་འདུག་པར་བརེ་བསྒྱུར་

༢༽

ནྱིའུ་ཡོག་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་གངས་བདུན་ཅན་ཕྱི་ལོ་

བེད་དགོས་འདུག

༢༠༠༥ ནས་བཟུང་གསར་བཟོ་ཟྱིན་ཀང་། རྱིས་ལེན་བེད་མཁན་མ་བྱུང་བ་གངས་ ༣༠༠ འདྱི་ནས་དབུས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་སོག་ཞུས་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདུག་པར། དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་གངས་བདུན་ཅན་

ཞེས་པའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་དང་། ལག་དེབ་གངས་འབོར་ ༣༠༠ རྱིས་ལེན་བེད་མཁན་མ་བྱུང་བ་དེ། གངས་འབོར་
གྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་ཡྱིན་པ་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརེན་ནས་དོ་བདག་ནས་རྱིས་ལེན་མ་བས་པ་རེད་
གསལ་བཤད་གནང་གལ་ཆེ།
༡༽

ང༽

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་། ལས་ཐམ་ཡོད་པའྱི་ཁ་ཤོག་གྱིས་དང་མཇུག་ཤོག་གཅྱིག་ཡོད་
པ་ལས། གྱིས་ཀྱི་ཐོག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རང་འཇགས་བཞག་འདུག་པ་བརེ་བསྒྱུར་བེད་
དགོས་འདུག

༢༽

དོན་ཁང་དེ་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བྱུང་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཚོགས་སོགས་སུ་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་

༣༽

ལས་བསོམས་མཇུག་གྱི་སྱི་སན་བསམ་འཆར་ནང་། དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སྟེ། བོད་མྱི་

དོན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་འདུག་པར་བསྔགས་བརོད་ཡོད།

ཚོས་ལོ་རྒྱུས་བརེས་ནས་ལག་དེབ་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རེན་མེད་པ། ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་སྔོན་མ་ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་
ཡོད་ཀང་སབས་བཅོལ་ཞུ་འཁོལ་རེས་དེ་སྔ་དང་ལྡོག་ཕོགས་སུ་སོང་བས།
ཡྱིག་ཆ་གཞྱིར་བཟུང་སོད་གནང་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས་འདུག་པར།
དགོངས་པ་བཞེས་གལ་ཆེ་བ་མཐོང་།

༡༽

ཅ༽

གནས་ཡུལ་གཞུང་ནས་སད་པའྱི་

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་

ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ པར། བོད་ཀྱི་གཅེས་ནོར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཁྱབ་སེལ། ༡༽ འདྱི་ཁུལ་བོད་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་དང་དགོན་སེ་ཆེ་ཆུང་ཁག་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་འདུག་པར་འབྲེལ་ལམ་གང་ཐུབ་
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དང་། ཞེས་གསུངས་འདུག་ན། གངས་ཀ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་དེའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ ་ི གངས་ག་ཚོད་
རེ་ཡོད་དམ།
༢༽

༣༽

ཤོག་གངས་ ༡༠ པར། ཅ༽ ས་གནས་བོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་འབྲེལ་མཐུད། ཅེས་པའྱི་ནང་། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་བསྡུ་འབུལ་གྱི་འབོད་སྐུལ་དང་། ཞེས་གསལ་འདུག་ན། རུ་སུའྱི་དོན་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་པ་ག་
ཚོད་ཡོད་པ་དང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་ཀྱི་གངས་འབོར་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ།

ཤོག་གངས་ ༢༣ མ་འོངས་བེད་འཆར་ནང་། ཀ༽ ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་། རྒྱ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ། ཁ༽ དམྱིགས་བསལ་ན་གཞོན་ཚོར་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའ ་ི
ནང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྲེལ་བ་གོང་འཕེལ་ཆེད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་རྒྱ་ཡྱིག་ནས་དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ།

ཞེས་གསལ་འདུག་ན། བེད་འཆར་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༡༽

ཆ༽

བྷར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་ཡན་ལག་པེ་རྱི་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་།

ཤོག་གངས་ ༨ ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཇྱི་བས་དོན་ཚན་ ༢༣ ནང་ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་
ནས་བོད་དོན་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་འཛུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་གོས་ཆོད་སྔ་རེས་བཞག་གནང་ཡོད་པ་
དེ་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་ཐབས་ཆེད།

ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་མྱིའྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་

བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐོར་གེང་སོང་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་ནས་བོད་དོན་ཆེད་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་འཛུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཞུ་སྐུལ་ཤོག་གངས་ ༧ ཅན་གྱི་ཞུ་སྙན་དང་བཅས་ཡུ་རོབ་སྱི་
མཐུན་དང། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་འཛིན་སོང་སེ་ཚན།

ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཅས་གནད་ཡོད་མྱི་ས་

༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་ཕག་བྲྱིས་ཕུལ་འདུག་པ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ྱིན་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
མཆོག་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་བགེས་པ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། དེ་བཞྱིན་གེང་སོང་
གནང་ལུགས་འཁོད་འདུག་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་
ཆེད་འཛུགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༢༽

ཤོག་གངས་ ༡༦ བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་དང། འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་དོན་
རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་ ༡༠༨ ཙམ་ཡོད། འདྱི་ལས་དང་པེ་རྱི་སེ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་སོབ་སྟོན་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་

གསལ་འདུག་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཆེ་བ་ལ་མྱི་གངས་ག་ཚོད་དང་ཆུང་བ་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ། རྒྱབ་
༣༽

སོར་ཇྱི་བས་དང་ལམ་སྟོན་གང་གནང་ཁ་གསལ་འགེལ་བརོད་ཡོང་བ།

ཤོག་གངས་ ༡༧ བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན། ས་གནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་མ་དེབ་

ལྟར་ད་ཆ་བྷེལ་ཇེམ་ནང་བོད་མྱི་ ༡༥༠༠ ཙམ་ཡོད་འདུག་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་འདྱི་ག་དོན་
ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་ནས་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༧༡༧ ནས་དཔྱ་ཁལ་བསོམས་ཡུ་སོར་ ༤༤༧༡༣་༠༠
བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། མྱི་གངས་ ༡༥༠༠ ལས་ལྷག་མ་ ༧༨༣ ནས་དཔྱ་དངུལ་
བསྡུ་བཞེས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།
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༤༽

ཤོག་གངས་ ༢༥ སྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་དོན་ཚན་ ༥ པར། བར་ལམ་ལོ་ཤས་ནས་འདྱི་ག་ཕ་རན་སྱི་

ཁུལ་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བའྱི་གངས་འབོར་ཇེ་མཐོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང། བོད་མྱི་བསམ་མེད་ཁག་ཅྱིག་ནས་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་དང། ས་གནས་མང་ཚོགས་དབར་འགལ་ཟླ་དཀོག་གཏམ་སོགས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སང་

ཡོང་མུས་ལྟར་འདྱི་ནས་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གང་འགབ་སེལ་ཐབས་དང། འབྲེལ་ལམ་བཟང་
དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་སྔར་ལྷག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། བོད་མྱི་བསམ་མེད་ཁག་ཅྱིག་དེ་ཚོ་སུ་
དང་གང་ཡྱིན་པ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་མང་ཚོགས་དབར་འགལ་ཟླ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གང་དང་
༥༽

གང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ཤོག་གངས་ ༢༨ སྱི་སན་རེ་འདུན་དོན་ཚན་ ༡ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཏུ་དོན་གཅོད་དང་གཤམ་འོག་ལས་བེད་
གསར་བསྐོ་དངོས་སུ་ལས་བཅར་མ་ཞུས་གོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོ་དང་ཕྱི་འབྲེལ་

ཞབས་ཞུ་བེད་ཕོགས་དུས་ཐུང་ཟབ་སྦྱོང་སོད་གལ། ༢ དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པའྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་འཛིན་སོང་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཆར་ཅན་ཟབ་སྦྱོང་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱུན་གཏན་འབྲེལ་
ཡོད་སོ་སོའ ་ི འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་།

འཛམ་གྱིང་ནང་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་བེད་ཕོགས་ཐོག་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་མྱིག་དཔེར་

ལེན་འོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རང་རེའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་རྒྱུན་འཇགས་ཐུབ་སད་དམྱིགས་བསལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་མས་

གསོག་ཞུ་རྒྱུ་གོ་སྐབས་སྐྲུན་ཐབས་ཞུ་གལ། ཞེས་གསུངས་འདུག་ན། ཟབ་སྦྱོང་དང་མས་གསོག་དེ་དག་སོད་
འཆར་ཡོད་མེད་དང་དགེ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
༡༽
༢༽

ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང།

ཇ༽

ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་།

ནྱིའུ་ཛི་ཡ་ལེནཉ་གྱིས་སུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་ས་གནས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཇྱི་ཡྱིན་བཅས་ཀྱི་གངས་ཐོ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ས་བཅད་ ༢།༤ ཤོག་གངས་ ༣ པར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་དྲུང་ཆེ་ཟུང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གོ་སྱིག་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་བཅར་གནས་འཁོད་འདུག་ན། ཚོགས་ཆུང་དེ་དག་སྐུ་
ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་བཀོད་སྱིག་འོག་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིན་ན་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༣༽

༤༽

༥༽

༸རྒྱལ་བའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱིའྱི་མཛད་སོ་ས་གནས་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ནས་གོ་སྱིག་གནང་བར་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་མམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་གཏོགས་དོན་ཁང་རང་ནས་སྲུང་བརྱི་གནང་གྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་
འདུག་ན་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ས་བཅད་ ༣།༣༣ ནང་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་གྱི་སྐུ་སེར་ད་རྒྱའྱི་ནང་༸གོང་ས་

མཆོག་དང། བོད་དོན་སྐོར་འཁྱོག་བཤད་བས་ཡོད་གནས་ཤྱིག་བཀོད་འདུག་ན་གནད་དོན་གང་གྱི་སྐོར་འཁྱོག་
བཤད་བས་ཡོད་པའྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ས་བཅད་ ༥།༡ ནང་གོང་ཁྱེར་སྱིཉ་ནྱིར་བོད་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་སྐོར་བཀོད་འདུག་ན་འདྱི་དག་སྱི་སེར་
ཇྱི་ཡྱིན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།
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༦༽

ལས་བསོམས་ ༥།༢ ནང་མང་གཙོའྱི་དུས་དན་གྱི་མཛད་སོར་སྱིཉ་ནྱི་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ནས་མགོན་

༧༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༧ ས་བཅད་ ༥།༥ པར་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང། ནྱིའུ་ཛི་ཡ་ལེནཉ་ནང་བོད་རྱིགས་ཀྱི་

འབོད་ལྟར་ཕེབས་པ་ལས་དོན་ཁང་ནས་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་གནང་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག་ན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

མྱི་འབོར་གངས་ཐོ་ཁ་གསལ་བཟོ་མུས་ལ་གངས་ཐོ་འབོར་ཟྱིན་པ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ ༩༩༨ དང། ནྱིའུ་ཛི་ཡ་
ལནཉ་ནང་ ༤༨ བཅས་བསོམས་ ༡༠༤༦ ཡྱིན་པ་བཀོད་འདུག་ན་གངས་ཐོ་ཁ་གསལ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ད་ཆ་
མཇུག་བསྱིལ་ཡོད་མེད་གནས་སྟངས་ཐོག་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༡༽

༽

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ དང་ ༤ ས་བཅད་ ཁ༽ ༤ པ་དང། ༥ པར་ ༢༠༡༡།༡༡།༠༤ དང་
༢༠༡༡།༡༡།༣༡ འཁོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་དང། སྱིད་འཛིན་གྱི་མཚན་ཐོག་ཕུལ་བའྱི་སྙན་ཞུ་སོ་སོའ ་ི
ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་བཀོད་ཡོད་འདུག་ན་སྔོན་ནས་མཁྱེན་རོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།
ཏ༽

༡༽

ཐའེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

ལས་བསོམས་ཀྱི་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༧ པར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ྱིན་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་དོན་

གེར་བ་སྐུ་ཞབས་ཝང་ཏན་ལགས་ནས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུར་དོན་གཅོད་གདན་འབོད་ཀྱིས་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནས་ཐའེ་ཝན་ནང་སོབ་སྦྱོང་བེད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་གནས་

བཀོད་འདུག་ན་ཐའེ་ཝན་ནང་དེ་འདའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་དེ་ཚོའྱི་མམ་དོན་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
༢༽

མེད་ཐད་བཀའ་ལན་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩ པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་ཐའེ་ཝན་སྱིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུར་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་དོན་

ཚན་ཁག་ཁོངས་ ‚ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གཞུང་མཇུག་སྱིལ་ནས་ད་བར་གྱི་གནས་སྟངས་ ‛ ཅེས་བཀོད་
འདུག་ན་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གཞུང་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཀང་འདྱི་ཐོག་སྟངས་འཛིན་གང་ཡང་གནང་མེད་སྟབས་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས་མུ་མཐུད་དེ་གསུང་རོགས་གནང་།
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སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ་མུ་མཐུད་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༣༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ པར། ས་གནས་བོད་མྱི་སེར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་སོགས་བཀོད་སྟངས་

ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གྱི་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གནང་ཡོད་དམ་མེད་ཐད་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༤༽

ལས་བསོམས་ནང། ‚དམངས་གཙོ‛ དང་ ‚མང་གཙོ་‛ གྱིས་ཀ་བཀོད་འདུག་པར་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་

ཐ༽

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

༡༽

གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ལས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཚུངས་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།
གནད་དོན་འདྱི་དག་གསར་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་ཀང་།

དགོས་དབང་གྱིས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ས་བཅད་ ཀ༽

ལས་ཀའྱི་ངོ་བོའ ་ི ནང་གསལ་ལྟར་ན་དོན་ཁང་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་པ་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་བོད་མྱི་སྱིའྱི་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ཡང་གཅྱིག་ལོགས་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་འདུག་ན་དེ་ལྟའྱི་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གནང་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་གཞྱིས་
ཆགས་སོ་སོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐོ་བཏོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་
༢༽
༣༽

གང་ཡྱིན་པ་དང། དེ་ལྟར་མྱིན་ན་ལས་བསོམས་ནང་འགོད་སྟངས་བཅས་ལ་བཀའ་ལན་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པ་དང་། ༡༠།༡༡།༡༣ བཅས་ནང་དོན་ཚན་སོ་སོའ ་ི ཨང་གངས་འགོད་སྟངས་ལ་
གང་བྱུང་ནོར་འཁྲུལ་འདུག་ན་གཟབ་གལ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པར་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་སབས་བཅོལ་ཚན་པའྱི་འབྲེལ་
མཐུད་པ་གསར་པ་ལམ་སྐུ་ Amanda Jacobson ལ་གསར་མཇལ་ཞུས་སྐབས་བལ་ཡུལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་

ན་གཞོན་གཙོ་བོར་དམྱིགས་ཏེ་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་བརྒྱུད་སོབ་ཕྲུག་གང་མང་ལེན་ཐབས་ཆེད
“US Corner” ཞེས་པ་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་གནས་ཤྱིག་བཀོད་འདུག་ན་དེ་དག་གང་ཡྱིན་པའྱི་

༤༽

གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༦ དོན་ཚན་ ༢༣ ནང་འཁོད་བལ་དོན་འབྲེལ་མཐུད་པས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་བོད་
མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་ཐབས་སྐོར་སྙན་ཞུ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་དེབ་གཟུགས་སུ་ཕུལ་བ་དེས་ད་བར་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་
བྱུང་དང། དེར་དབུས་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་ཡོད་དམ།

༥༽

༧༽

༨༽

ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༡ པར་ལོ་གཅྱིག་ནང་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་དུ་བོད་ནས་གསར་འབོར་དང། རྒྱ་
གར་དུ་བཏང་བའྱི་ཟླ་རེའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་བོད་ནས་འབོར་བ་བསོམས་ ༦༤༣ དང་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་བ་ ༦༦༥
གྱིས་དབར་ཁྱད་པར་འགོ་སྟངས་ལ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

བོད་ནས་གསར་འབོར་བ་བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་ཁང་དུ་སེབས་འབོར་ཐུབ་པ་རྣམས་ཕུད། བལ་བོད་ས་མཚམས་ནས་
འཛིན་བཟུང་གྱིས་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བཏང་བ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་རྒྱུར་སོང་འདྱི་ཐད་འབྲེལ་ཡོད་
ནས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།

ཤོག་གངས་ ༢༩ པའྱི་དོན་ཚན་ ༢ པར་ Himalaya Social Welfare Association (HSWA) ཞེས་
པའྱི་ཚོགས་པ་དེའྱི་ངོ་བོ་དང། བལ་དོན་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ།
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བདུན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།
༡།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༨ "གྲུབ་འབྲས་" ཞེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་དོན་ཚན་
༡ ནང་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༣ སན་བཅོས་མ་གཙང་གོང་རང་ཁྱྱིམ་དུ་ལོག་པ་དང་། ཞེས་འཁོད་

འདུག་ན། མྱི་གངས་གསུམ་སན་བཅོས་མ་གཙང་གོང་རང་ཁྱྱིམ་དུ་ལོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། རང་
ཁྱྱིམ་ནས་ཚུར་སན་ཁང་དུ་འཁྱིད་ཐབས་བས་ཡོད་མེད། མྱི་གངས་གསུམ་པོ་འདྱིའྱི་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཇྱི་འད་
༢།

ཡོད་མེད་བཅས་གསལ་བཤད་དགོས་གལ།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༡ དོན་ཚན་ ༽ བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གྱི་ལས་
བསོམས་ ནང་"རྒྱུན་ལྡན་བེད་སོ་ " ཞེས་པའྱི་འགོ་བརོད་ཀྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༡༡ སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་
བལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་རང་རེའྱི་བཟོ་གཞྱིས་གསུམ་ནང་ཉྱི་སྱི་གཙོས་མང་

ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བལྟ་སོང་གྱི་ལམ་བུ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བས་ཡོད། ཅེས་འཁོད་འདུག་ན། དེ་
༣།

ལྟར་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་བཤད་དགོས་གལ།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཚིག་འགོད་ནོར་དང་དག་ཆ་ནོར་འཁྲུལ་འགའ་རེ་ཡོད་པ་མ་ཟད།
ཚག་ ༼་༽ མྱི་དགོས་སར་ལྷག་མ་ ༤༩ དང་། དགོས་སར་ཆད་པ་ ༢༠ ཙམ་འདུག་ན་མ་འོངས་དེ་རྱིགས་ལ་

ཡྱིད་གཟབ་དགོས་གལ་བཅས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ ལ།།
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ལ་གཟྱིགས་ཞིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་
བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་
འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར།

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ ལོའ ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ ལོའ ་ི
ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཟྱིན་པའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་
དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བགོ་གེང་གྱི་གོ་སྐབས་དེ་རེས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།
རྣམ་པ་ཚོས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དེར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་

སྐབས་ཕྲན་བུ་འབུལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དེ་རྱིང་དུས་ཚོད་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རིང་དུས་
ཚོད་མ་ཐོན་པ་ཡིན་ན། རེས་སུ་ལས་རྱིམ་ནང་བང་སྱིག་ཆོག་པ་ཞུ།

དེ་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་སམ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཇྱི་

ཡོད་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།

སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
༄༅། །བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་སམ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཇྱི་ཡོད་ཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་བཙུགས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུར།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤
འཁོད་པ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའྱི་ནང་དོན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་

དགོངས་དོན་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཐབས་སམ། ཐབས་ལམ་གཞན་ཇྱི་ཡོད་ཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་དགོས་གསལ་དོན་ལྟར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ འཁོད་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པར་ངེས་འབུལ་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་བཅས་སྱི་

འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་དང་། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་ལ་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་མྱི་འགོར་དམྱིགས་འཛུགས་བསྐོ་གཞག་གནང་བྱུང་བ་ལྟར་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ྱིན་ལྷན་འཛོམས་
དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་དང་།

ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལ་

ངེས་པ་བས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་དེ་སྔ་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཁྱིམས་
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ཡྱིག་གྱི་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་བཟོ་འགོད་གནང་འདུག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་དོན་སྙྱིང་བསྡུས་འགེལ་བརོད་གནང་བ་བརྒྱུད་ལས་

དོན་བ་ཕོགས་ཐད་གོ་བསྡུར་སྐབས། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའང་གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་བསོད་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་མེད་
པ་དང། གཞན་ཟློག་མེད་གནས་ཚུལ་འགའ་བཅས་ལ་བརེན་རེ་ཞྱིག་ཕར་འགངས་བ་རྒྱུ་བས་ཤྱིང། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་
དོན་འགོ་འཛུགས་སྐབས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ ་ི ལམ་སྟོན་ཞུ་ལམ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པས།

རེས་སུ་དེ་བསྟུན་ཞུ་

དགོས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་དང་བཅས་དེ་ྱིན་ནས་གནས་སྐབས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་མཚམས་

བཞག ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་སྔ་དོའ ་ི ཚོུད་ ༩།༣༠ ཐོག་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ ་ི ཡྱིག་ཚང་དུ་ཚོགས་མྱི་ཚང་འཛོམས་
བཅར་ཏེ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཕེབས་སུ་

"ཚར་ཁ་ཤས་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ཆེད་ཚོགས་པ་བྱུང་ཡང་ཐག་ཆོད་པ་

གང་ཡང་མ་བྱུང། ད་བར་གནས་ཚུལ་ལྷག་བསད་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ཡང་གེང་སོང་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་འདུག བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསེས་བཞྱི་པའྱི་དགོངས་དོན། ཡང་ན། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས། ཡང་ན། དང་བང་
དཔྱ་དངུལ་གསར་དུ་སོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོ་རྒྱུ། གང་ལྟར་ཡང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་འདུག
འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསད་འདུག''

བཅའ་ཁྱིམས་དང་

ཅེས་སོགས་དོན་སྙྱིང་ལམ་སྟོན་དེ་འད་ཞྱིག་ཕེབས་བྱུང་བ་

གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག དེ་སྔ་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་གོས་བསྡུར་སྔ་
རེས་རྱིམ་པར་བྱུང་བའྱི་གྲུབ་དོན་གྱིས་ཁ་བསྐང་པའྱི་ཐོག ཚོགས་ཆུང་ནང་ཞྱིབ་བསྡུར་མང་ཙམ་བགྱིས་པའྱི་མཐར་སྐབས་
བབ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་དང།

རྒྱལ་སྱིས་ངོས་འཛིན་བེད་ཕོགས་སོགས་པའྱི་གནས་

སྟངས་གང་ལ་གཞྱིགས་ཀང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་བཟོ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་མ་བབས་གཤྱིས།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་

གེན་སྱིག་བས་པ་དག་ཀང་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་བར་ལམ་ནས་བསྡུ་ལེན་མྱི་བེད་པ་དེས་རེན་པས་གནས་
ཚུལ་ཆགས་པ་ལས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་བཟོ་དགོས་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་བཏོན་མཁན་དམྱིགས་བསལ་མེད་པ་བཅས་ལ་བརེན།

ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་མ་དགོས་པར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ལུགས་མཐུན་གེན་སྱིག་

ད་

བས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བང་དཔྱ་ཁལ་སྒྲུབ་འབུལ་ཞུ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་ལ་འབུལ་

ཆོག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏོད་ན་ཞེས་དང་། དེ་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་འབྲུ་དོན་
ལ་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བཞྱིན་དུ་ལོ་ལྟར་འཕར་ཙམ་རེ་བེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་།

དང་བང་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དེ་

ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་དང་མྱི་འགལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་གོང་གསལ་དོན་ཚན་དེ་ལ་བསར་བཅོས་ཤྱིག་སྔོན་དུ་
སོང་སྟེ་དེ་འོག་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་ན་ལེགས་པར་ཚོགས་ཆུང་དུ་སྱི་མོས་བྱུང་ཞྱིང།

དེའྱི་

ཆེད་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་བཅས་འབུལ་རྒྱུ་བས། དཔལ་ལྡན་སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ལེན་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་རེས་སོར་ཕེབས་དོན་ལྟར་
ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་བཀའ་དྲུང་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པར་དུས་ཚོད་ཞུས་ཤྱིང།

ཚེས་ ༡༦ ཕེད་ཡོལ་

ཚོུད་ ༢ པའྱི་དུས་ཚོད་གནང་བྱུང་རུང་། ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ཚོུད་ཕེད་ཀའྱི་འགྱུར་བ་སོང་སྟེ་ཚོུད་ ༢།༣༠ ཐོག་དུས་ཚོད་
གནང་བྱུང་བ་བཞྱིན་བཅར་སྐབས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་དང་།
གྱིས་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་པ་མེད་ཅྱིང།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་རྣམ་

དེར་སྱིར་བཏང་ཙམ་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་ཚུལ་

ཐག་ཆོད་པ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐའ་གསལ་མ་བྱུང།

བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་རེས་བཀའ་ལན་

གནང་རྒྱུ་གནང་བས་གནས་སྐབས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་མ་བྱུང་བར་ཚོགས་ཆུང་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་
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བྱུང།

དུས་ཚོད་གང་ཙམ་སོང་རུང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ལན་གང་ཡང་མ་ཕེབས་སྟབས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ཚོགས་ཆུང་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ྱིན་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཅར་དགོས་བྱུང་བ་དང་སྟབས་
བསྟུན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་མཇུག་བསོམས་དགོས་པས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་གསལ་ཡོད་པ་ཞུས་

ཕེབས་སུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བེད་ལོག་མྱི་སོད་པའྱི་ངེས་པ་མེད་ཚུལ་སྔོན་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ལྟར་ལས་དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ལ་ཕན་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་སྟབས།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀང་

ཚོགས་རན་པས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བསོམས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ལུགས་ཞུས་པར་འཐུས་རྒྱུ་ཕེབས་པ་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ྱིན་གྱི་སྔ་དོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ ཐོག་ལས་དོན་འཕྲོ་སོང་ཆེད་ཚོགས་ཏེ་གོང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་གོས་
ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུའྱི་གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དང་དེའྱི་ཆེད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་

གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབེབས་དང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་མཇུག་བསོམས་ཞུས་པ་ཆབས་ཅྱིག་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཐུན་མོང་ནས།
༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ྱིན་ཕུལ་བ་ལགས།
༡༽

ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།

༣༽

ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས།

༢༽

ཕྱི་ལོ་

ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་སན་སོན་ཞུ་དགོས་སམ། ( ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སན་སོན་ཞུས་གནང་ན་སན་
ཐོའ ་ི ཆ་ཤས་ཆགས་པ་སོང་ཙང་། ) ལགས་སོ།

གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ།

དོན་ཚན་

གོང་གསལ་དོན་ཚན་

དོན་ཚན།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གསར་པ།

ཁག་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་

དོན་ཚན་

བརྒྱད་པ།

གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ལག་ལེན་དུ་

ནང་

ཆེད་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ནང་གསེས་

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་

༤

མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་

བརྒྱད་པ།
གསེས་

ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་

བསྟར་ཆེད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

༤

གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།། འོན་ཀང་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་

གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

དབང་གྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་

འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་མ་བབ་པའྱི་རྱིང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དུས་བསྟུན་
ལམ་སྟོན་བ་དགོས།
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ཟུར་

བརོད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ ་ི ཆ་ཤས་ལ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བེད་རྒྱུ་མམ་དུ་སྦྱར་ཡོད། ད་ལྟ་བགོ་གེང་སོ་ཕེ་བས་རེས་
སུ་ཡྱིག་ཆ་གྱིས་ཀ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་

ཆུང་གི་སན་ཐོ་ལ་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་
སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཁོང་རྣམ་པས་དང་པོ་འདྱིའྱི་ཆ་ལ་ཡང་བསར་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྦྱར་

གནང་བ་དེ་དང་པོ་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་གསུང་བཞྱིན་འདུག འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་འགའ་བྲྱིས་གནང་
འདུག དེ་དག་བཀླགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་གཅྱིག་དང། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅྱིག་བསམས་ནས་ཕེབས་
ཡོད། འདྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ཆ་ཤས་རང་བས་ནས་བསྣམ་ཕེབས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་འདོན་དགོས་པ་མྱི་
འདུག ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་སྙན་སོན་གནང་ན་འགྱིག གོས་ཚོགས་ནས་དེ་ལ་མོས་
མཐུན་གནང་བ་ཡྱིན་ན།

རེས་སུ་ཡིག་ཆ་ལ་ཨང་ཀི་གསར་པ་སད་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

རེད། ད་ལྟ་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གེང།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དོན་ཚན་
བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བ་
ཕོགས་སྐོར་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་བསམ་ཞྱིབ་དང་གོས་བསྡུར་སྔ་རེས་རབས་དང་རྱིམ་པར་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་དུས་སུ་སྱི་འཐུས་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་བཟོ་འགོད་ཞུས་ཡོད་ཀང། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་
བགོ་གེང་གང་མང་བྱུང་སྟེ་དགོས་གལ་མ་གཟྱིགས་པས་སྐབས་དེའྱི་གོས་ཚོགས་སུ་སེབས་ཐུབ་མེད།

སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ནང་སར་ཡང་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤
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པའྱི་དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཐབས་སམ། ཐབས་ལམ་གཞན་ཇྱི་ཡོད་ཞྱིབ་

འཇུག་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་དགོས་པའྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་བཞྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་
བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་སོགས་ལ་བརེན།

ད་ཆ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་དང། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཕོགས། གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་
སོལ་སོགས་གང་ལ་གཞྱིག་ཀང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་གཏན་

འབེབས་བ་རྒྱུ་དུས་ལ་མ་བབ་པས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་མམ་དུ་ལུགས་མཐུན་གེན་སྱིག་
བས་ནས་རང་མོས་ཀྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་སྒྲུབ་འབུལ་བ་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་གོས་ཆོད་
ཅྱིག་འཇོག་དགོས་པ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་མཐོང།

གོས་ཆོད།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་

ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དུས་ལ་མ་བབ་པས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་བོད་ཀྱི་
ཡུལ་མྱི་དང་ལུགས་མཐུན་གེན་སྱིག་བས་པ་གང་ཞྱིག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་སྒྲུབ་འབུལ་ཞུ་
འདོད་ཡོད་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས།

དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་གནང་དགོས་པའྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་

གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྙན་ཐོ་འདྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར།

༄༅། །བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་སམ། ཐབས་ལམ་གཞན་ཇྱི་ཡོད་སྐོར་ཞྱིབ་འཇུག་སད་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ཁུལ་རེས་མོས་ཀྱིས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་

ཙང་། ང་འཁེལ་བ་བཞྱིན་ངས་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་
མཁན་ཡོད་ན་ཕག་རོང་རོགས་གནང་།
ཕེབས་ཡོད་ལ།

ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཤིག་བསམས་

དེ་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་

ཡྱིག་གྱི་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་དུ་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ངེས་ཅན་
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཁོ་ནར་ཡོད།

དེ་བསར་བཅོས་བསམ་ཕེབས་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་ས་རེད། དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན། དགོངས་

ཚུལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་འད། འདྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་མེད་དམ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡྱིག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད།
བཅོས་བསམས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

བཅའ་ཁྱིམས་བསར་

བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་རེས་འབྲེལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་

འཆར་གཅྱིག་ཡང་བསམས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་

དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་ ‘ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་’ ཟེར་
བ་ཞིག་ཡོད་རེད།

དེ་ལ་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ནས་ཡོད།

སྱིག་གཞྱི་ནང་དེ་འད་ཞྱིག་གསལ་ནས་ཡོད་དུས། སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་དོན་ཚན་ལ་བསར་བཅོས་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆ་རེན་ག་
རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསལ་ཡོད་དུས་སྱིག་གཞྱི་དང་གོས་ཆོད་གྱིས་ནས་སྱིག་གཞྱི་

གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།

སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སྔོན་ལ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་དེ་བཞག་དགོས་པས་

གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་འདུག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་རགས་ཟྱིན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་

གཅྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་འོག་ཏུ་གསར་པ་སོན་མཚམས་ ‘འོན་ཀང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་མ་བབས་

པའྱི་རྱིང’ (སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་) ཟེར་བ་དེ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནས་ཞེས་བརོད་ན་ཁ་གསལ་བ་མེད་དམ། གང་

ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་འདྱི་མཚམས་མཚམས་ལ་གོས་ཚོགས་རང་ཆགས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དཔེར་ན་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་གསེས་བཞྱི་པ་དང་འབྲེལ་བ་
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ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་གེང་སོང་སྔོན་མ་ཡང་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད།
འདུག

གལ་ཏེ་གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།

བས་ཙང་ཁ་གསལ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་འདི་ལ་གོས་ཚོགས་

ནས་ཞེས་བཅོས་ན། ཁ་གསལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོད་དོ་སམ་བཅས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་འདི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་འདིར་འཚོགས་བཞྱིན་པ་འདྱི་རང་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
གང་ཡང་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།

དེ་ལ་ཁྱད་པར་

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

གཙོ་བོ་ང་ཚོའྱི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོངས་བཞེས་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་

ཆོད་ནང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ལུགས་མཐུན་གེན་སྱིག་བས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་
ནང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་བཟོ་རྒྱུ་དང་དེ་ལས་གཞན་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས་གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་གོ་དོན་
གཙོ་བོ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་དང་གེན་སྱིག་བས་ནས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་སྱི་འཐུས་སྐབས་
བཅུ་བཞྱི་པ་ནས་བཟུང་དུས་ནས་དུས་སུ་རྱིམ་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་ཀང་།

དེ་འགྲུབ་ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་

ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་མེད་ཀང། ང་ཚོས་རོག་རོག་འད་བས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང་དུས་ལ་བབས་མེད་ཟེར་བཞྱིན་ཡོད།

རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་གང་གྱིས་ཀང་ང་ཚོ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་མ་རེད། ངོས་འཛིན་མེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་
གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་མྱིར་བཟོ་སར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།

དེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་བས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱིས་དུས་ལ་བབ་ཀྱི་མེད་པ་དེ་གཅྱིག་རེད། གྱིས་པ་དེར་སྔོན་གོས་ཚོགས་རང་
གྱིས་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དེའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རགས་ཟྱིན་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་འད་བྱུང་

ཡོད་པ། ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་འཁོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དེ་སྐབས་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ནང་
བཀའ་མོལ་གནང་ནས་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནང་བསམས་མྱི་ཕེབས་པ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་

གནས་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་བཟོ་རྒྱུ་མེད་པ་ར་འཕྲོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་གོས་
ཆོད་བཞག་པའྱི་དགོངས་དོན་དེའྱི་ནང་ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་ཞྱིག་ག་རེ་འདུག

གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མམ་དུ་

གེན་སྱིག་བས་པ་གང་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་དེ་དཔྱ་ཁལ་མ་བཟོས་པའྱི་སྔོན་ལ་འབུལ་མཁན་གང་ཙམ་
ཞྱིག་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་བཟོས་རེས་ཕུལ་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཙང།

ཁོང་ཚོས་དེའྱི་སྔོན་ཕུལ་བཞྱིན་ཡོད་ཙང་ད་དུང་མུ་མཐུད་

ནས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའྱི་བདེ་སྡུག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེབས་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ལ་ཐབས་ལམ་
གཞན་དག་ཅིག་འཚོལ་གྱི་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོའི་བསམ་པར་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་འདྱི་ལས་བཟང་བ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དཔྱ་
ཁལ་ལག་དེབ་ལེན་ནས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འདོད་ཡོད་མཁན་དེ་འད་ཡོད་ན།
ཁུངས་ལ་ཞུས་ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་དགོས།

སོ་སོའ ་ི འདོད་པ་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་

ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་པ་དང་སྱི་འཐུས་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ལམ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཤྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད།
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གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེའྱི་ནང་ཐབས་ཤེས་གཙོ་བོ།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ནང་ལུགས་མཐུན་གྱི་གེན་སྱིག་བས་ནས་དཔྱ་

ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འདོད་ཡོད་ན་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད་མ་གཏོགས།

དེ་ཕུལ་བ་ལ་བརེན་

ནས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་རོད་པ་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་དེའྱི་ནང་གསལ་ཁ་གཏོད་ཡོད་མ་

རེད། དེ་མེད་པ་རང་བས་ནས་བཞག་ཡོད། དེ་གསལ་ཁ་མྱི་ཕེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་མྱི་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ལུགས་མཐུན་གྱི་གེན་སྱིག་བས་ཡོད་ཀང། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་

མྱི་བཟོ་རྒྱུ་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས་དུས་ལ་བབས་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་ཡུལ་
མྱི་བོད་པའྱི་ཡུལ་མྱི་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་མམ་དུ་གེན་སྱིག་ནས་གདུང་སེམས་མམ་སེད་
དང་སེམས་ཤུགས་སོགས་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་ན་མ་གཏོགས་

ཁོང་ཚོའི་འདོད་པ་དེ་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་རེས་ཕོགས་གདམ་བ་འདེམས་
བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན།

ཐོབ་ཐང་རོད་ས་ལག་དེབ་དེ་ཕུལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཡོང་གྱི་མ་རེད་

ཅེས་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དེ་གཅྱིག་པུ་འཁུར་ནས་དེའྱི་
ནང་ལ་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་བཟོ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབས་མེད་ན་ཡང། དཔྱ་ཁལ་
འབུལ་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་ཟེར་ནས་ལན་མང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཙང།

དེ་དག་ལ་ལམ་ཞྱིག་སྟོན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གོས་

ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ལ་མ་བབས་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་བསྟུན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཞིག་བ་རྒྱུ་ལབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གཙོ་བོ་ཡང་དེ་ཡྱིན།

གོ་དོན་དེ་ཡང་བསར་ངས་ཞུས་ན་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དེ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་པ་

རེད་ཀང་། དེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འདོད་པ་སྐོང་ཆེད་སྔོན་མ་ཡང་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ལག་དེབ་སྔོན་
པོས་ཀང་མ་འགྱིག་ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་རང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ས་ཞིག་དགོས་ཟེར་བ་དེ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དངུལ་
རང་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་བཟོས་པ་རེད་མ་གཏོགས།

རེས་མ་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བ་དང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་

ནས་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཐོབ་ཐང་སོགས་རོད་ས་ཡོད་པ་མ་རེད།

ངེས་ཅན་གྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་དེའྱི་ནང་སེབས་ཀྱི་མེད་པ་དེ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

བས་ཙང་
ཕག་

རོགས་གཞན་དག་ཚོ་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡང་བསར་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཞུ། ང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་མོལ་ཡོང་ངེས་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་ཨུ་ཚུགས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཀང། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་
བཅོས་རགས་ཟྱིན་དེའྱི་ནང་ལ་སྱི་ལྷན་ཟེར་བ་འདྱི་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་གཅྱིག་པུ་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན།
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ག་ཚོད་ཅྱིག་ཏག་ཏག་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་སྔོན་འདྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་དང་བསམ་ཚུལ་བྱུང་མ་མོང་བ་དེ་འད་ཞྱིག་
མྱིན་སམ་པ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཡྱིན།

དཔེར་ན་‚བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པའྱི་ནང་གསེས་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་བོད་

རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནང་གསེས་བཞྱི་པའི་ནང་ལ་གོང་

གསལ་ནང་གསེས་དང་པོ་ནང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྱིང་ལ་ད་མུར་སྱིག་
འཛུགས་ཇྱི་ཡོད་གནས་འཐུས་སྱི་ལྷན་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཆོག་ཆན་གནང་འཐུས‛

འདྱི་སྱི་ལྷན་འདྱི་རྒྱུན་ལས་རང་ལ་

ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་སྔོན་ནས་ཐག་བཅད་གནང་མོང་ཡོད་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ངས་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་

འོངས་པ་ལ་གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ཞེས་ཞུས་ན་
གསལ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་སམ། སྱི་ལྷན་ཞེས་བརོད་ན་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་སྔོན་སྱི་ལྷན་ཞེས་རྒྱུན་
ལས་དང་འབྲེལ་བ་ཐག་གཅོད་གནང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱིག་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ཟེར་བ་དེ་འད་འཁོད་ཡོད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་དུས་ང་ཚོ་འདྱིར་འཛོམས་པའི་ལྷན་ཚོགས་དེ་རང་ལ་གོ་དགོས་པ་དང་དོན་ཚན་དྲུག་
བཅུའྱི་ནང་གསེས་བཞྱི་པ་དེ་གལ་སྱིད་དེ་ལྟར་ཕྱིན་མེད་པ་ཡྱིན་ན།

ང་ཚོའྱི་དེ་ལྟར་བེད་རྒྱུ་ལ་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་

འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མར་གནང་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་སྐོར་དེ་
ལ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ས་མཚམས་ལ་སེབས་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བས་ནས་བགོ་གེང་གནང་བཞྱིན་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་

དུས་འདྱིར་ཡང་བསར་ཡྱིག་ཆ་ལ་ཨང་གངས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་དུས། དོགས་འདྱི་དང་བགོ་གེང་དེ་ཚོ་དེ་དུས་བེད་ན་

མྱི་འགྱིག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག ལན་འདེབས་ཤྱིག་གནང་ཚར་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཁོ་རང་རྣམ་པ་ཚོས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད།

རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། དེ་འད་ཞྱིག་མ་

གཏོགས་ད་ལྟ་བགོ་གེང་འདྱི་སང་ལ་བས་ནས་བསད་ན། སང་ྱིན་བགོ་གེང་བ་རྒྱུ་རག་ས་མ་རེད་བསམ་པ་ཚོར་བྱུང།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚོགས་གཙོའྱི་གོས་འཆར་ལྔ་པ་བགོ་གེང་གྱི་གོས་འཆར་དེ་ཚུད་ཟྱིན་པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་རེ་བ་དེ་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་

རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་
ཐག་ཆོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ངོས་ལེན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཇྱི་བཞྱིན་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀི་སང་ལ་བགོ་གེང་
ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད།

ཡྱིན་ནའང་ཚིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་

ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་བགོ་གེང་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད། ད་ལྟ་ཚིག་
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གཞྱི་དང་དེ་ཚོ་ཤོད་མྱི་དགོས་པ་གནང་། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དང་པོ་གྱིས་པ་གསུམ་པ་ཟེར་ནས་འགྱུར་བ་དེ་འད་

བས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་དུས་ད་ལྟ་སྙན་ཐོ་རང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ག་རང་ལ་
འདོད་པ་ཡོད་དམ་མེད་བཅས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།
བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

དེ་ནས་ང་ཚོས་ཐག་ཆོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དན་བཞྱིན་ཡོད།

སྱི་འཐུས་

སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་
བ་དེའྱི་རེན་པས་དྱི་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང། འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་རེད་དམ་ཟེར་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་པ་ཚོ་
མམ་གེན་སྱིག་བ་དུས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དེབ་ལྗང་ཁུ་དེ་ག་རང་བེད་སོད་པ་ཡྱིན་ན།
བོད་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་དེར་སྔོན་ངས་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསལ་

བཤད་གནང་སྐབས་ཐོབ་ཐང་མེད་པའྱི་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐོང་། བེད་དུས་དེ་ལ་ཁག་གྱིས་འད་
པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་སོང། དེ་འད་བས་ནས་ཁག་གྱིས་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་བར་དུ་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དེབ་དེའྱི་བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཐག་ཆོད་བེད་རྒྱུའྱི་མཐའ་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་

འད་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེབ་ལྗང་ཁུ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་མཁན་གྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་དང། དེབ་ལྗང་ཁུ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་མཁན་གྱི་

ཚན་པ་གཅྱིག་བཅས་ཚན་པ་ཁག་གྱིས་བཟོ་དགོས་དུས། དེ་གྱིས་བར་གྱི་འགལ་ཟླ་དེ་གང་འད་བས་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་

རེད་དམ། གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ལག་ཁྱེར་དང་ཡྱིག་ཆ་སོགས་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལམ་
ཁ་ཞྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་རེད་དམ། གང་བེད་ཀྱི་རེད། དྱི་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་སེམས་ནང་སེབས་ཙང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། གོ་སྐབས་རེས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་། དེའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།

ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་
ལ། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་ན་དེར་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞེ་ན། བཅའ་ཁྱིམས་
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིར་ཞུགས་ཆོག་རེད།
འགན་རེད།

བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་

དེར་བརེན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་ནང་ནས་ནང་གསེས་བཞྱི་པ་དཔྱ་ཁལ་སྒྲུབ་འབུལ་བ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་

བོད་མྱིའྱི་ལས་འགན་ལས་དེ་ཟུར་དུ་བཏོན་ན།

དེ་རྱིང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་དང་།

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་

གཞག་རྒྱུ་དེས་ཕན་ཐོགས་པ་རེད། དེ་ལས་ཟུར་དུ་མ་བཏོན་པར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་དེ་རང་འཇགས་བཞག་པའྱི་
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ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རེད།

དེར་བརེན་ངའྱི་ངོས་ནས་སྔོན་མ་གང་ཡོད་པ་ལས་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན་ནའང། དེར་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅྱིག་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་སང་ལ་བོད་པ་གཙང་མ་དང་མམ་དུ་གེན་སྱིག་
བས་པར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ངས་གང་མཐོང་གྱི་མིན་འདུག། ད་སྐབས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སེ་
དམན་དེ་བོད་པ་ཡྱིན་མཁན་དང་།

ཁྱོ་ག་དེ་བོད་པ་མྱིན་མཁན་གྱི་བུ་ཕྲུག་དེ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཅུག་མ་ཐུབ་པའྱི་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕ་མ་གྱིས་ཀ་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་མྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། པྱོགས་གཞན་དག་ཅྱིག་ནས་ཕ་མ་གྱིས་ཀ་བོད་པ་མྱིན་པའྱི་བུ་ཕྲུག་དེ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཚུད་ཡོད་རེད། དེའྱི་དཀའ་

ངལ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་བསལ་འགོ་རྒྱུ་དེར་ངས་དགོས་པ་ཞྱིག་

མཐོང་གྱི་ཡོད། དེ་གཅྱིག་རེད། གྱིས་པ་དེ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འགེལ་བརོད་བསོན་པའྱི་སྐབས་སུ་གདམ་བ་
འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡོད་མ་རེད། ཅེས་གསུངས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྱིར་བཏང་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་

པ་དང་། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དེས་གོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ས་མཚམས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་
རེད་དམ། གལ་ཏེ་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་མྱིན་པ་དེ་ལམ་ཁ་གཞན་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད།
དེའྱི་ས་མཚམས་དེ་དབེ་འབེད་གསལ་པོ་བཟོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕ་མ་གང་རུང་གཅྱིག་བོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཕ་མ་
གྱིས་ཀའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཞུས་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་འགོ་གྱི་ཡོད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་དང་
འགལ་འགོ་བས། གལ་ཏེ་དེ་འདའྱི་ལམ་སྟོན་འཛིན་སོང་གྱིས་གནང་བ་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད་པས། དེ་མ་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་གནང་ན་མ་གཏོགས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་གནང་རྒྱུའྱི་གོས་འཆར་གནང་བའྱི་ཐད་སྙན་གསེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་རེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་
མཁས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མྱིན།

རྣམ་རོག་ཅྱིག་ཤར་སོང་བས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་
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མེད་དམ་སམ།

བཅའ་ཁྱིམས་ཞེས་པ་དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པའྱི་ར་འཛིན་ཞུ་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ཁ་གསལ་པོ་མ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དོན་ལ་
འགྱུར་གཏོང་དགོས་ནའང་འགྱུར་བ་གཏོང་སྟངས་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་དང་། སྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་གཏན་

འབེབས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལམ་སྟོན་འདྱི་གཏན་འབེབས་
བེད་སྟངས་འདྱི་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་སྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་
མཁས་མོང་ཡོད་མཁན་ཚོས་དགོངས་འཆར་གནང་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མེད་དམ་སམ།

འདྱིས་མ་འོངས་པར་

མཛད་དཀའ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དེའྱི་དབང་གྱི་རྐང་བཙུགས་ནས་གོས་ཆོད་འདྱི་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད། ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གོས་
ཆོད་འདྱི་བསམས་ནས་ཕེབས་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཕ་མ་གང་རུང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་མཁན་ཚོར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་མེད་པར་

བརེན་བུ་ཕྲུག་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭར་འཇུག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར་ནས་ཚོགས་ཐེངས་སྔོན་མའྱི་

སྐབས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལམ་དྱི་བ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམ་དག་

ཤུགས་ཆེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱིས་བོད་པ་ཡྱིན་
ཟེར་བ་དང་། སབས་བཅོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་བངས་པ། ལག་འཁྱེར་རྫུན་མ་བཟོས་པ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་དམ་དག་བེད་དགོས་

བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། བོད་པ་དང་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཆང་ས་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཚོར་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དེབ་ལྗང་ཁུ་སོད་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞིག་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན། ཆང་ས་རྫུན་མ་དང་ལག་འཁྱེར་རྫུན་མ་བཟོ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
སྱིད་པ་རེད། སོན་ཕོགས་ནས་ལམ་ཁ་དེ་བཀག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གང་འདར་དགོངས་བཞེད་གནང་ཡོད་དམ་ཟེར་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དྭོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། མ་གཞྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། ངས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཁྱིམས་བཟོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་ལམ་སྟོན་

འབུལ་མཁན་འདྱི་ལ་འཛིན་སོང་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཁྱིམས་བཟོ་མཁན་
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ཞྱིག་ལས། གོས་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་དག་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་གནང་རོགས། (གཞྱི་རྱིམ་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ།) དེ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་དང་འགལ་
བ་འགོ་བཞིན་ཡོད་འདུག དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་།
གྱིས་པ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིར་སད་རྒྱུ་དེ་དུས་ཚོད་ཟྱིན་མྱིན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་

མྱི་སེར་སད་རྒྱུ་ལས་ས་བ་དང་།

དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་གྱིས་ལས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་དཀའ་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

རྣམ་པ་ཚོའྱི་བསམ་བོར་དཔྱ་ཁལ་བསྔུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།
གནས་ཚུལ་ལོགས་ཀ་རེད་མ་གཏོགས།

མྱི་སེར་ལག་ཁྱེར་སད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་མྱིན་

དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པར་གསུངས་ཀང་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་

བསད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་དམ། ཡང་ལྱི་ཞིག་བཀགས་ན་དཀའ་ངལ་དེ་གཞན་གི་ངོས་འཛིན་གང་གནང་མྱིན་ཐད་ལོགས་ཀ་རེད། ང་
རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཟྱིན་མྱིན་གནས་ཚུལ་ལོགས་ཀ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་གྱིས་ལས།
ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་མྱི་སེར་བཟོ་རྒྱུ་ལས་ས་བ་དང་།

དུས་རྒྱུན་ནས་ངའྱི་ངོས་

དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་དཀའ་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས།

དེར་གཅྱིག་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ཐོག་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ནས་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་

དེ་ཏོག་ཙམ་ེན་ཁ་འད་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེབ་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་བོ་དེ་རང་དབང་གཅེས་པའི་དང་བངས་དཔྱ་
ཁལ་བསྡུ་དེབ་ཡྱིན་པ་རེད།

བས་ཙང་རང་དབང་གཅེས་འཛིན་གྱི་ལག་དེབ་དེ་ཡུལ་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སད་ཚར་རེས་

བོད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་བརྱི་འཇོག་དགོས་པ་དེ་འགན་འཁྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ཚོགས་
ཆུང་ནས་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་དུས་ལ་བབས་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཚིག་དེ་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་བཞྱིན་དེ་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ཆགས་འདུག ང་ཚོར་དེ་འདའྱི་ེན་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ེན་ཁའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་དགོས་དོན་མྱི་འདུག་བསམ་
གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འབུལ་ཚར་རེས་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཚང་མ་སད་དགོས་ཀྱི་

རེད་ལ། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་རང་དབང་ལག་དེབ་དེ་གང་དུ་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་ན། དེས་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་

ཚང་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་རེད་ལ། གཏོང་ཆོག་གྱིའང་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མྱི་
རྱིགས་དང་ལྷན་དུ་ཆང་ས་རྒྱབ་མཁན་ཆེས་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་བ་དེས་དཔལ་

འབོར་ལ་ཕན་གནོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཙམ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེ་ལས་ེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡོད་དུས་མྱི་དགོས་པ་བཟོས་ན་ཡག་ཤོས་
རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་ཚོར་གསུང་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ཡོད། ཁྱེད་རང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་

དུས། ང་ཚོའྱི་མྱི་སེར་གྱི་གལ་དུ་འགན་ཁུར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱེད་རང་གྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ང་ཚོར་
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རྒྱབ་སོར་བེད་འདོད་ཡོད་ན། ལམ་ཁ་གཞན་པ་ཡོད་དུས་བཀ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་
ནས་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་ནས་བཞག་ན་ལེགས་སམ་སྙམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚོགས་ཆུང་འཚོགས་རྒྱུ་དེ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་ནས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐབས་
ལམ་སྟོན་པ་དེ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད།།སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ལ།

རང་དབང་གཅེས་འཛིན་གྱི་ལག་དེབ་འདྱི་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མྱི་རྱིགས་གཞན་དག་གྱིས་
བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ལྷན་གེན་སྱིག་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དང་བངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཔྱ་དངུལ་དེ་ཕུལ་འདོད་ཡོད་པ་གང་
ཞྱིག་ལ་ཕུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་དེ་འདའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཟེར།

ཡྱིན་ནའང་དཔྱ་

དངུལ་ལག་དེབ་འདྱིར་དང་བངས་གཅེས་འཛིན་གྱི་ཐ་སྙད་སོགས་གོ་དོན་ཁ་ཤས་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་
ར་དོན་དང་བདེན་མཐའ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་དོན་དག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགན་འཁུར་ཡོད་མཁན་དང་། དེ་ལ་བསམ་ཞྱིབ་
དང་འགན་ལེན། རྱིགས་ཞེན་སོགས་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དཔྱ་དངུལ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་

ལྗོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་མྱི་རྱིགས་གཞན་དག་ཚོར་བོད་མྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་
ཀྱི་ལག་དེབ་སོད་པ་ནྱི་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བ་ལས་ཐོབ་ཐང་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག

ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ལ་དཔོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འད་བ་དང་མྱི་རྱིགས་མྱི་འད་བ་མང་པོ་

ཞྱིག་ལ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་འདྱི་སད་དེ། བོད་པ་རང་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱི་
མྱིག་ཅྱིག་བལྟ་དུས། བདག་པོའ ་ི ཁྱྱིམ་གཞྱི་མགོན་པོས་འཕྲོག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོར་འཕྲད་མོང་ཡོད། དེ་དང་འད་
བར་མ་འོངས་པ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ཚོས་བོད་པ་ཞྱིག་དང་

ལྷན་གེན་སྱིག་བས་ནས་བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བས་ནས་དཔྱ་དངུལ་འདྱི་

འབུལ་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལག་དེབ་སྔོན་པོ་འདྱིའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཕེ་ཡོད་དུས། དེས་མ་འཐུས་པ་ཞྱིག་ལོགས་སུ་དགོས་
ཀྱིན་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་འདྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོད་པ་དེ་བོད་མྱི་ཚང་མར་གཅྱིག་

མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།

འདྱིའྱི་ནང་ནས་དངུལ་སད་པ་ལས་གཞན་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་མེད་པའྱི་དབེ་བ་ཞྱིག་དགར་

དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་དགར་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་སྔོན་པོ་དེས་མ་འཐུས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

དེ་རྱིང་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་དཔྱ་ཁལ་སྐོར།

དེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་འབྲེལ་ཡོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་མམ་དུ་འཁོད་ཡོད། དེའྱི་སྐབས་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་
མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལ་གཅྱིག་ལོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་མམ་དུ་ཆང་ས་
རྒྱག་མཁན་དེ་ཚོས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དེ་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་

འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། དེའྱི་སྐབས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་
རེད། དེབ་སྔོན་པོའ ་ི སྟེང་ནས་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་ཀང་རང་དབང་དཔྱ་དངུལ་རང་ལ་འབུལ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ཁོང་རྣམ་

པའྱི་དགོངས་དོན་རེད། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེད་དུས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་དགོས་ཟེར་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
བཞྱིན་ཡོད། དེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་སྐབས་ནས་ངས་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཡོང་བ་མཐོང་བའི་ཐོག་ནས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་
དང་སྐབས་སྔོན་མའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚང་མ་ལ་དགག་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་དེ་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་

དགོངས་དོན་དངོས་དེ་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་དེ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དང་ཆ་རེན་སོགས་
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་སྟེ་བཟོས་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག
བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་ལ་ཚན་པ་གྱིས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ནས་དང་

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་དང་མེད་

མཁན་དེ་སྔོན་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་དགོས་ཤོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡུལ་མྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཟེར་མཁན་ཆགས་
ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གུས་པས་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་ཐབས་ལམ་སྟོན་པ་དེ་ལ་

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐབས་ལམ་གསུངས་བཞག་པའྱི་ནང་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་
མྱི་དང་མམ་དུ་གེན་སྱིག་བས་བཞག་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་རྱིགས་དག་ལ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཕུལ་དགོས་རེད།

ཕུལ་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་སོ་སོ་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ག་རེ་
ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན།
དངོས་འབྲེལ་རེད།
ཡོད་རེད།

ར་བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ལྷག་བསམ་ཅན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་རང་ཚོར་རོགས་པ་བེད་འདོད་ཡོད་པ་དེ་

དེ་འད་བའྱི་ལྷག་བསམ་ཅན་ཚོར་རོགས་པ་བེད་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་དེབ་སྔོན་པོ་གཅྱིག་བཏོན་

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་དང་གེན་སྱིག་བས་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བར་ཕུལ་བའྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དེ་

དང་། ང་རང་ཚོའྱི་དེབ་སྔོན་པོ་དེ་གྱིས་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཁྱད་པར་ག་རེ་གཟྱིགས་ཀྱིན་ཡོད་དམ་ཟེར་བའྱི་དྱི་བ་
འདྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་རང་བཞྱིན་ཡོང་བ་གཅྱིག་དང་།

ར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཤྱིག་གྱིས་

རྱིག་པའྱི་འགོ་སྟངས་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།
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རང་ངོས་ནས་ཀང་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་དམ་

སྙམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་རང་
གྱི་ཐོག་ལ་དགག་པ་ཞུ་མཁན་གྱི་གས་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་མྱི་འདུག་ལ། གོས་
ཆོད་དེའང་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེབ་

སྔོན་པོ་དེས་མ་འཐུས་པ་ཞྱིག་མེད་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་རང་དབང་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་
མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་གང་ཡང་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་ལ།

ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ལམ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་བརྱིས་ནས། དེ་ངེས་པར་དུ་གཙང་མ་ཞྱིག་ར་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་སྔོན་
མའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ།
པར།

ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་མྱི་དགོས་

གོས་ཆོད་དེའང་འཇོག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྔར་རྒྱུན་བཞྱིན་དེབ་སྔོན་པོ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་བསམ་ཅན་རྣམས་

ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་མྱིན་དེ་དང་དོན་གཅྱིག་པའྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཅྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་ཁྱད་མེད་ཅྱིག་ཆགས་པའྱི་

དཀའ་ངལ་དེའང་རང་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ཏུ་བབས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། དེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཚོགས་
ཆུང་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། དུས་ཚོད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆུ་ཚོད་གྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་འགངས་
པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དུ་བཀོད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་དགོངས་

ཚུལ་གསུངས་མ་སོང་། ཞེས་གསལ་ཡོང་དུས་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་བྱུང་། མ་འོངས་པར་དུས་ཚོད་ཞུས་ན་ཡང་རེད། ཡྱི་

གེ་བརྒྱུད་ནས་དོན་དག་གང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་། དེར་ཡྱིག་ལན་ཞྱིག་ཕར་འབུལ་ཐུབ་
ན་ལས་དོན་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་མ་གཏོགས་པའྱི་གཞན་པ་ཚོས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་
ལྷག་ཙམ་གྱི་རྱིང་དུ་དུས་ཚོད་བཏང་ནས། བགོ་གེང་བས། དེ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་ནས་བསད། ངའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཁོང་ཚོས་འདྱི་བརོད་བྱུང་། དེ་བཤད་བྱུང་ཟེར་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན།
དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ལ་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་ He Said He Said ཟེར་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག ཚུར་ཟེར་གྱི་

འདུག བདེན་པ་སུ་ཡྱིན་ཆ་གཞག་ས་མེད་པ་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འགོ་སྟངས་
འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་དག་ཡྱིད་འཇོག་གནང་ནས། ཡྱིག་ལན་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་དེར་ཚུར་ག་རེ་ཞུས་
པ་དེ་དག་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། གཞྱི་རའྱི་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་
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དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རོགས་ཀྱི་འདུག དེ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སད་ཐབས་ལམ་བཙལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་གོས་ཆོད་

དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་དེ་དག་ཐབས་ལམ་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་
པ་ཚོའྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གནང་ནས། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་རྒྱུ་གནང་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་ཡོང་
ངམ་ཞེས་ང་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་དག་གོ་བུར་དུ་དན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

གཅྱིག ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཅེ་ན། ཆང་ས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཆ་རེན་ཞྱིག་བཞག་ཡོད། ཆང་ས་བརྒྱབ་དུས་ལག་
འཁྱེར་སུས་བལྟ་དགོས་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་སུས་བེད་ཀྱི་རེད།

གྱིས་པ། ཆང་ས་བརྒྱབ་ཚར་རེས་སུ་དོ་བདག་དེར་ཐོབ་ཐང་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཅེས་གེང་སོང་
བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་དེང་སང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དར་སོལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཆང་ས་རྒྱག་མཁན་ཚོས་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དེབ་འཁྱེར་ནས། ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དང་། ཡུ་རོབ་དོན་གཅོད་ཁང་སོགས་སུ་ཕྱིན་ནས། ང་བོད་པ་ཡྱིན།
དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འདྱིར་ཡོད། འདྱི་དག་དངུལ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད་སྨྲ་མཁན་དེ་དག་ Amanda།དང་ George མགོ་
སེར་ཡྱིན་ན་དབེ་བ་ཕེ་ཐུབ་པ་རེད་དེ།

དེ་མྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་དང་།

གདོང་བོད་རྱིགས་འད་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱིས་ངའྱི་མྱིང་ལ་དོན་གྲུབ་ཟེར་གྱི་ཡོད།

ལ་དྭགས་གཙོས་པའྱི་མྱིང་དང་

ཁོང་གྱི་མྱིང་ལ་རོ་རེ་ཟེར་གྱི་རེད།

Bonafide ཡྱི་གེ་ཞྱིག་སད་རོགས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་སད་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་དག་ཞྱིབ་འཇུག་

སུས་བེད་ཀྱི་རེད། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་འོས་ཤོས་ཤྱིག་བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཆང་ས་རྒྱག་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་
ནས་ལག་དེབ་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན།
ཕྱི་རྒྱལ་མགོ་སེར་ཚོ་ཡྱིན་ན་མྱིག་དང་གདོང་དབེ་བ་ཕེ་ཐུབ་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་བལ་
ཡུལ་དང་། ལ་དྭགས་གཙོས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་དག་གདོང་དང་སྐྲ་སོགས་བོད་པ་འད་བོ་ཡོད་དུས། ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་དེས་དབེ་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཕེ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་དག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སུས་བེད་ཀྱི་རེད། ཏན་ཏན་དེ་དག་ལ་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་སྱིད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག ར་བའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་བགོ་
གེང་ཡོང་གྱི་རེད། སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ང་ཚོས་ཞུས་པ་འདྱི་དག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མེད་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྐབས་ཐོག་དགོངས་འཆར་དང་
ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེས་སུ་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་བར་བཅར་ཆོག་གྱི་རེད་སྙམ། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་གནད་དོན་གཅྱིག་ག་
རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཆང་ས་བརྒྱབས་ནས་ཁ་བྲལ་ཕྱིན་པའྱི་བཟའ་ཟླ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་
གཞྱིར་བཞག་ནས། དེའྱི་སྔོན་ལ་བུ་ཕྲུག་གྱིས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་ཁྱོ་ག་གཞན་དང་ཆང་ས་བརྒྱབས་ནས་ཕྲུ་གུ་
གསུམ་པ་དེ་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་དག་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་འཇུག་རོགས་ཟེར་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་

གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ། ཁྱེད་རང་གྱི་ཨ་མ་ནྱི''བསྟན་འཛིན་སོལ་མ''རེད་འདུག ངོ་གདོང་ནྱི་བོད་རྱིགས་རེད་འདུག བོད་

སྐད་ཀང་ཕྲན་བུ་ཤེས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་དེའྱི་པཱ་ལགས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་''ལྷག་པ་རོ་རེ་''ཡྱིན་ན་
85

སུས་དབེ་བ་ཕེ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་དག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སུས་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཅྱི་འད་སེལ་དགོས་ཀྱི་

རེད། ཏན་ཏན་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་སྱིད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་དག་རྱིམ་པས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བགོ་གེང་ནང་དུ་
ཞུ་ཆོག་པ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བཤད་མཁན་ཆུང་དག་པའྱི་དབང་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་པ་དེ་དག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མེད་པ་

དང་། ཕན་ཐོགས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་མྱི་འདུག་ན་འཇོག་རོགས་གནང། མ་འོངས་པར་ཡང་དཀའ་ངལ་གང་ཞྱིག་འཕྲད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ལག་བསྟར་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རེས་

སུ་ཟུར་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་། གལ་ཏེ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ལྟ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡྱིན་ན། ཨང་གངས་མ་འད་བ་ཞྱིག་
བཟོས་ནས་ཐྱིག་གཅྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན།

དབེ་བ་ཕེ་བདེ་པོ་མྱིན་འགོ་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

གཞྱི་རའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་

རྱིགས་ཁག་གྱི་མྱིང་སོ་སོ་ཡྱིན་མཁན་ྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྱིམ་པས་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་
ཕྲག་ཅིག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཆགས་སྱིད་པ་རེད།

དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་རང་སོར་

བཞག་པའྱི་ཐོག་ཏུ་ཨང་གངས་མ་འད་བ་དང་། རགས་ཐྱིག་མ་འད་བ་བརྒྱབས་ན་དགེ་མཚན་མྱིན་འགོ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།
དེ་དག་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞྱི་རའྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ཏུ་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད།
དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་སད་དུ་ཐབས་ལམ་མ་འད་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ན་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག
ཐུགས་ཕན་མ་གསོས་པ་དང་།

དགེ་མཚན་མྱི་འདུག་ན་རང་སོར་འཇོག་རོགས་གནང།

དེ་དག་

ཡྱིན་ནའང་བགོ་གེང་གྱི་ཚིག་

འགོས་དེ་དག་ན་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུས་པ་དེ་དག་གནད་དོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཕག་བཀག་མཁན་གྱིས་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ནས་ལན་འདེབས་གནང་མཁན་ཡོད་ན་དེ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཕག་བཀག་མཁན་གསུམ་བྱུང་སོང་། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། ལས་རྱིམ་གྱི་འགོ་སྟངས་

སྐོར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ཏུ་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་བདམས་
པ་རེད། གོས་འཆར་རང་ལས་གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ཟུར་འདོན་དེ་དག་

གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྱེར་ཡོང་བ་རེད། འཁྱེར་ཡོང་བ་དེ་དག་འགོ་དང་མ་འགོ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཏོན་པའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་བསྡུ་རུབ་བེད་རྒྱུ་ལས་མེད་པར་སོང་།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ལས་རྱིམ་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

བཏང་དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ས་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང།
འཆར་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་མྱི་བདེ་བ་འདུག

སྱིར་

ཡར་ལངས་ནས་བསམ་

གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱིར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སེབས་མེད་དུས། བསམ་
86

པའྱི་ཁྱེར་གསོ་ཁོ་རང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག
འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན།

བས་ཙང་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཞུ་རྒྱུའྱི་

ད་ལྟ་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སྙན་ཐོ་ཕེབས་བསད་ཡོད།

སྙན་ཐོ་ཕེབས་པའྱི་འབྲུ་དོན་དེ་དག་ནང་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སད་རྒྱུའྱི་

ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་བཙལ་རྒྱུ་དེ་དག་ཐོག་ལ་
འབད་རོལ་གནང་བ་མ་གཏོགས།
ཡྱིན།

དེ་ལག་ལེན་ལ་འཁེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་

གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་དབེ་བ་མང་དག་གི་འདུག དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འབུལ་མཁན་ལ་དབེ་བ། བོད་
པའྱི་ནང་ནས་དབེ་བ་ཨ་མྱི་རྱི་ཁའྱི་བོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་བོད་པ། བལ་ཡུལ་གྱི་བོད་པ། ད་ལྟའི་བར་དུ་ I.C ཁྱེར་ནས་
སོད་མཁན་གྱི་བོད་པ། དེ་ནང་བཞྱིན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས། དེའྱི་དབེ་བ་འདྱི་མང་དག་པའྱི་རེན་གྱིས། གང་
ལྟར་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་ཡྱིན་པས་བོད་པའྱི་ལས་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་རྒྱུར་

གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་ཕེབས་ན་མ་གཏོགས། བོད་པའྱི་ངོ་བོ་དེར་དབེ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེ་ན་ཆྱིག་སྱིལ་ཞེས་པར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དགོས་འདུག་གསུང་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་ལྷག་བསམ་མྱི་ལྡན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་
ནའང་མང་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེར་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་

རེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བསོད་བདེ་སེ་ཁོག་ཅིག་ཡོད་རེད། ཁོའ ་ི གནས་བབ་ལ་བརེན་ནས་ཁེ་ཕན་
བངས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁེ་ཕན་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད། དེ་ནྱི་
ང་ཚོས་ས་གསང་བ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

བས་ཙང་དེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག

དཔེར་ན་ཨ་མྱི་རི་ཀར་

ཕེབས་ནའང་རེད། ཁེ་ཎ་ཌ་ལ་ཕེབས་ནའང་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་ཆ་རེན་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གྱིས་དེ་ཚོའྱི་ནང་བོད་པ་སབས་
བཅོལ་བ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་མཁན་ཞེས་འཁོད་ཡོང་གྱི་འདུག
གམ།

ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ཡི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་འཚང་ཁ་འདུག་

མ་འོངས་པ་ལ་བོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འོས་ལངས་རྒྱུ་དང་།

གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེ་འདའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པར་ཤ་

ཞེན་དང་ཞེན་ཁོག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཐབས་ལམ་གང་ནས་ཡྱིན་རུང་ཡོད་པ་རེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེབ་
སྔོན་པོ་ཡོད་རེད།

དེ་ལས་གལ་ཆེ་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོ་སོབ་གྲྭར་ཚུད་པ་ལ་ཕ་མ་གྱིས་ཀ་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བུ་ཕྲུག་སོབ་གྲྭར་མ་ཚུད་པ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་སུས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། མ་

ཚུད་པ་ག་ཚོད་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ག་ཚོད་གནང་ཡོད། ཕ་མ་གཅྱིག་རྒྱ་གར།

ཨ་མ་རྒྱ་གར། ཕ་བོད་པ། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་ཚུད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མང་པོ་ཡོད། དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པར་བོད་པ་

མམ་དུ་བསད་ན། དེ་འདའྱི་བོ་ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ངས་ད་ལྟའྱི་དེ་ལས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཕར་བཞག སྔོན་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསད་

རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་རེད། དེར་དགོངས་བཞེས་གང་གནང་གྱི་རེད། དེ་མྱིན་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
མང་པོ་འཕྲོས་སོང། དེ་དག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བཀ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་སྐོར་གོས་ཚོགས་
སྔོན་མའྱི་ནང་ཚོགས་ཆུང་དེ་འད་འཛུགས་རྒྱུ་བས་ཏེ་མོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་བཞག་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་རྱིང་

བསམས་ཕེབས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ལ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཡོད། ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ག་རེ་འདུག་ཅེ་
ན།

དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོས་ང་བོད་པ་གཅྱིག་མམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་བཞག་

ཡོད། ཐོབ་ཐང་རག་གི་མྱི་འདུག དེར་བརེན་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་སད་རོགས་ཞུ་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

ངའྱི་བསམ་ཚུལ་བས་ན་ཁྱིམས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་གྱིས་བོད་པ་གཅྱིག་མམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་པའྱི་བཟའ་ཚང་བུ་བརྒྱུད་
དང་བཅས་པར་ཡག་ེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་མམ་སོད་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་དེ་

མམ་དུ་ཆང་ས་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་མམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་ན་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཞྱིག་མ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་བས་ན་སྱིག་གཞྱི་

དང་། ལམ་ལུགས་སོལ་གསར་པ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། སྔོན་མའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་གནས་ལུགས་དེ་དག་
དགོངས་པ་ལ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་ནས་གསར་དུ་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྱིག་ཡྱིག་ཏག་ཏག་རན་པ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་སྱིག་ཡྱིག་གསར་བཟོའ ་ི སྐབས་དེ་ལ་བོད་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མྱི་གཞན་དག་མམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་བཞག་པ་དེ་འད་

ཡོད་པ་མ་མཁྱེན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད། བས་ཙང་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སད་
པ་སོད་མཁན་ལ། གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་བས། མུ་མཐུད་སད་རྒྱུ་མེད་པ་མ་རེད་ལབ་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་བོ་ཕམ་
ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག མྱི་དེ་ཚོ་ཡང་བོད་པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རེད། བོ་ཕམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གོས་འཆར་
གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན།

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཞེས་དེ་འད་ཞྱིག་ཆོག་པ་

ཞྱིག་རེད་སྙམ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་དེ་འད་མང་པོ་གནང་བསད་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་

གནང་། འཛིན་སོང་གྱིས་ཕག་ལེན་བསྟན་གནང་བ། དེ་དག་གཞྱི་རའྱི་གནས་སྟངས་སོམ་གཞྱི་དེའྱི་འོག་ཏུ་གང་ཡོད་མེད་
གསལ་པོ་རོགས་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་
བྱུང་བ་དང། གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཆོག་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ལ་

དཔག་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་དེར་རྒྱབ་
སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་སམ་ཐབས་ལམ་གཞན་བརྒྱུད་ཞྱིབ་

འཇུག་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། སྱིར་བཏང་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མ་མཁྱེན་མཁན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་
ནའང་འགྱུར་བ་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཐེབས་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོངས་བཞེད་གནང་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེ་
ནང་བཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་།

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེད་མང་པོ་གནང་

ཡོད་རྒྱུ་རེད་དན་གྱི་འདུག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། དེ་དུས་

བྲྱིས་བཞག་པ་དེ་ག་རང་རེད། དེ་ནས་ ༢༠༠༥ བར་དུ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་དུ་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་རེད། མེད་

ནའང་འད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་དེབ་འདྱི་དང་དོན་ཚན་འདྱི་གྱིས་འབྲེལ་བ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། འབྲེལ་བ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་འད། དོན་དག་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་འགག་པ་རེད། དེ་འགག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་དུས་རྱིང་བར་
དུ་ཚང་མས་གནད་དོན་དེ་དང་དོན་ཚན་འདྱི་གྱིས་འབྲེལ་བ་འདྱི་མམ་དུ་བཏགས་བསད་པ་རེད།

དེ་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་

གྱིས་ཀང་འབྲེལ་བ་མམ་དུ་བཏགས་བཞག་པ་རེད། དེ་བཏགས་དུས་ངས་དོན་དག་སིང་པོ་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། དོན་
ཚན་འདྱི་དང་དེ་གྱིས་འབྲེལ་བ་བཏགས་ཀི་ཡོད་ན།

དེ་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དེས་ཕན་གང་ཡང་

ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་འདྱི་དང་འབྲེལ་བ་མ་བཏགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་འདུག དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་

རེད་མྱི་འདུག ཡང་ན་དོན་ཚན་འདྱི་ཡྱི་འགོ་བརོད་དེ་རང་བརེ་བསྒྱུར་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆབ་འབངས་བེད་རྒྱུ་
དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་མ་བཟོས་བར་དུ་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་བས་ནས་དང་

བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་སད་དགོས་རེད་གསུངས་ཡོད་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་
བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོན་ཚན་འདྱི་ཡྱི་ཆ་རེན་གཞན་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བལྟས་པ་

ཡྱིན་ན། གསལ་པོ་གསལ་རང་ཆགས་འགོ་བཞྱིན་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་གྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱིན་ནའང་འད།

ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཞེ་དག་མཐོང་མ་སོང་། འོན་ཀང་གནས་སྟངས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
དུས། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་མ་ཐག་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོས་
དགོངས་བཞེད་གནང་དགོས་རེད་དན་གྱི་འདུག

བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་ཡོད་མཁན་དང་

སེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་དེའྱི་ཐོག་ཕུལ་བ་དང། ད་

ལྟ་ཕུལ་གནང་མཁན་མེད་ཚེ་ལག་དེབ་སྔོན་པོའ ་ི ཐོག་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་ཡོད་
མཁན་དང་སེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ཁག་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་དཀྱི་འདོག་ཁག་པོ་མ་རེད་དན་གྱི་

འདུག འོན་ཀང་ཚིག་དེ་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ག་ཚད་ཡོད། སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་
ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རང་བཟོ་དགོས་རེད་གསུངས་ནས་དང་པོ་གོས་འཆར་གནང་བ་རེད།

རེས་ལ་ཚིག་

སྦྱོར་ལ་འགྱུར་བ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་བཏང་ནས། མཐའ་མ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་སེབས་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་
རང་བཟོ་དགོས་རེད་དམ། ཡང་ན་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་འདུག་གསུངས་དུས། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་དེ་ཚོ་ལ་མྱི་ག་
ཚད་ཡོད་པ་དེ་ཧ་གོ་དགོས་ཀྱི་འདུག

སང་ྱིན་བསར་དུ་ཁུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ག་རེ་བས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་ ༢༠༠༥ མ་ཟྱིན་སྔོན་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའི་

རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ནས་རྙོག་ད་ག་ཚད་ལྷག་པ་རེད། མྱི་ག་ཚོད་གཅྱིག་ཕྱིར་ལོག་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། ངས་བས་ན་འདྱི་ནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལས་མེད་པ་ཡག་གྱི་འདུག དེ་ལས་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ད་ལྟ་ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་སོད་པའྱི་བོད་མྱི་དངོས་གནས་ཡྱིན་མཁན་བྷེལ་ཇམ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུད་སྱི་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། དཔེར་ན་ཧོ་ལན་ཌྱིར། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོ་ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ལ་མྱི་ག་ཚད་ཡོད་པ། དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་ག་ཚད་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་མེད།

དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དངོས་གནས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན།

དགོངས་བཞེད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སྔོན་མ་ལ་གསུངས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས།

གཞན་པ་མ་རེད་ཅེས་

གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཆ་རེན་འདྱི་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བལྟས་ན་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་བོད་ཀྱི་
ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རགས་གཅྱིག་པུ་དེ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་ཐུགས་ཕམ་ཡོད་
མཁན་ཡོད་ན། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་འདོན་
ཐུབ་ས་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་དག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དུས་བསྟུན་གྱི་ལམ་སྟོན་བེད་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་སོང་བས། ངས་དེས་འཐུས་པ་རེད་སམ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོས་ཕུལ་སྟངས་ནྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་
བཅོས་དེའྱི་སྔོན་ལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དུ་འགོ་དགོས་པ་དེ་རེད།
ཐོག་འགོ་བ་ཡྱིན་ན།

ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ཀི་ཐབས་ལམ་གཞྱིར་བཞག་

སྔོན་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བེད་དགོས་པ་

དང་། གང་ལྟར་གོས་ཆོད་ལ་མ་བརེན་པར་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་རེད། དེར་བརེན་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་

གསལ་པོ་བེད་དགོས་དོན་དེ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་དུས་གོས་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པར། གཞན་ཞྱིག་ནས་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་དོགས་ཡོད་ན་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།

སྱིར་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བེད་སྟངས་

དང་ལག་བསྟར་བེད་སྟངས་ཀྱི་སྔོན་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་པས། དེ་དག་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་རང་གྱིས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

གལ་སིད་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་དགོས་པའྱི་ལམ་ལུགས་དེ་བཟོས་པ་

ཡྱིན་ན། དེ་དག་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་བ་དེ་གཅྱིག་པུས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་
ག་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་སེམས་ཐག་ཆོད་པའྱི་སང་ནས་གསུངས་པ་དེ་ལ་དྱི་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང། དེབ་ལྗང་ཁུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་དེ་གཅྱིག་པུས་མཚོན་ནུས་སམ། བཅའ་ཁྱིམས་
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དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དེ་ལ་ནང་གསེས་དང་པོ་ནས་བཞྱི་པའྱི་བར་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་མྱི་གཞན་གྱིས་
བོད་པ་དང་མམ་དུ་གེན་སྱིག་བེད་པའྱི་སྐོར་དེ་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་ཡྱིན་པ་དང་། ད་དུང་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་གྱིས་

པ་གསུམ་པ་ལྷག་ཡོད་པས། འདྱིའྱི་སྔོན་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་དོན་ལ་ཡུལ་མྱི་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་དང་ཁལ་
བསྡུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་ཚུལ་གསུངས་སོང་། ཁལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་མྱི་ནམ་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ད་དུང་

ཡང་ཁལ་ཕུལ་བཞྱིན་པ་དེ་རེད། ཟ་མ་ཞྱིག་ཟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟ་མའྱི་དངུལ་འཛིན་དང་མམ་དུ་ཁལ་རྒྱག་བཞྱིན་པ། ཡོང་
འབབ་ཀྱི་ཁལ་ Income Tax དང་། རླངས་འཁོར་ཡོད་ན་རླངས་འཁོར་གྱི་ཁལ། སག་སག་གྱི་ཁལ། ཁང་པའྱི་ཁལ། ད་

དུང་ོ་བཅའ་ཞྱིག་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ Sales Tax ཁལ་སད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརེན་ཁལ་སད་པ་ཙམ་གྱིས་ཡུལ་མྱི་ར་བ་

ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་དག་གྱི་དབེ་བ་ངེས་པར་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་
ངོ་བོ་དེ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་སད་པ་ག་གཅྱིག་གྱིས་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་གང་ན་གསལ་པོ་ཡོད་མེད་ངེས་པར་

དུ་སྟོན་ཐུབ་པ་བེད་དགོས། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་གྱི་དཔྱ་ཁལ་ཞེས་པ་ནྱི་དཔྱ་ཁལ་གང་བཀལ་བ་
དེ་ཕུལ་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་ལས། གལ་སྱིད་དཔྱ་ཁལ་དེ་ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་གཅྱིག་པུ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁལ་

ད་དུང་ང་ཚོས་མང་པོ་བསྡུ་སྱིད་པས། དཔེར་ན་སྔོན་མ་དང་བངས་ཀྱིས་ཕུལ་བའྱི་རང་བཙན་མ་དངུལ་ཟེར་བ་དེ་རེས་ནས་
དཔྱ་ཁལ་གྱི་ངོ་བོ་བསྒྱུར་བ་རེད། དེར་བརེན་ཁལ་ཕུལ་ཟེར་བ་ཡང་དེ་གཅྱིག་པུ་ལས་གཞན་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པས། དེར་

བསམ་བོ་བཏང་ནས་འདྱིའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ཐབས་ལམ་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་

རེད། དེའྱི་སྔོན་བུ་ཕྲུག་གྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པས། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས་དེའྱི་དགོངས་དོན་ལ་ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པོས་ང་ཚོ་མྱི་གསུམ་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་ནས་བཀོད་ཁྱབ་

གནང་བ་རེད། སྐབས་དེའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ནང་དུ་བུ་ཕྲུག་གྱི་འགོ་སྟངས་བཟོ་དགོས་ཞེས་ནམ་ཡང་གསུངས་མེད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་
མྱི་མམ་དུ་ལུགས་མཐུན་གྱི་གེན་སྱིག་བས་ནས་ལོ་གསུམ་ཕྱིན་པ་དེ་དག་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་

མྱི་བཟོ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ཡང་ན་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་འདུག་མྱིན་ལ་ལྟོས་གསུངས་ཡོད། དེར་བརེན་ངས་གོང་

ནས་བཤད་པ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པོ་རེད། གལ་སྱིད་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཁ་མཆུ་གཙུགས་ཏེ་ཁོ་
ཚོ་སབས་བཅོལ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་གཞན་པའྱི་མྱི་ཁོ་ཚོས་ཡུལ་མྱི་བཟོ་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་ལབ་ཡོང་དུས།

ང་ཚོར་གང་ཡང་

བེད་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ལེན་མེད་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའི་ཁྱིམས་གང་ལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་

བརེན་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དང་མམ་པོ་རགས་བཀོད་ནས་བསར་བཅོས་བེད་པ་དེ་ཡང་དེ་རེད། བས་ཙང་བུ་ཕྲུག་སྐོར་གྱི་

གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ནང་དུ་མེད། ང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་མམ་དུ་ལུགས་མཐུན་གྱི་
གེན་སྱིག་བེད་མཁན་དེ་དག་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྟོན་པ་དེ་ལས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་

བཟོ་བ་དེ་ལ་སྟབས་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ཆང་ས་རྫུན་མ་བརྒྱབས་ནས་དེབ་དེ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
འགོ་མཁན་དེ་དག་ལའང་བལྟ་སྟངས་གྱིས་ཡོད་རེད། སྡུག་པའྱི་ཕོགས་ནས་བལྟ་སྟངས་ཤྱིག་དང་བཟང་བའྱི་ཕོགས་ནས་

བལྟ་སྟངས་གྱིས་ཡོད་ཙང་། བཟང་པོའ ་ི ཕོགས་ཀྱི་བལྟ་སྟངས་ལ་བསམས་ན། ང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་གྱི་ལག་དེབ་དེ་འད་

ཞྱིག་ལ་སོར་མོ་ཁྱི་ཕྲག་འབུམ་ཕྲག་སད་པ་དང། དེ་མ་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གཟྱི་
བརྱིད་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་སྟོན་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་བཞྱིན། ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་

དེ་བཏོན་པ་ཡྱིན། གོང་ནས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་གསལ་བཤད་བས་པ་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུའང་ཇྱི་
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ལྟར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་དག་ཚང་མ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན། ཡང་འཛིན་སོང་ཟེར་བ་བཀའ་ཤག་
ཁོ་ན་ལ་ཟེར་གྱི་མེད། གལ་སྱིད་ལས་དོན་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་ཇྱི་ལྟར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན། དཔེར་ན་ཆང་
ས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཆང་ས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ཚད་མཐུན་གྱི་སོ་ནས་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་།

དེབ་སྔོན་པོ་ཡོད་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དེའྱི་སྔོན་གོས་ཆོད་འཇོག་པའྱི་སྐབས་ནས། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་དང་མམ་
དུ་ཡོད་པས་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡོད་པ་དང་།

གང་ལྟར་དེབ་ལྗང་ཁུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་དག་གྱིས་སྔོན་ནས་དེབ་

སྔོན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པར། ངེས་པར་དུ་ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་། ཐོབ་ཐང་དགོས་ཟེར་གྱི་མེད་
ལ། དཔེར་ན་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་གཡུགས་ནས་བོད་པའྱི་ཡུལ་མྱི་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར་བ་དེ་མ་རེད།

གང་ལྟར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མཐོང་བདེ་པོ་ཞྱིག་དང་བོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་བེད་ལུགས་

བེད་སྟངས་ཡོད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་བཞིན་པ་དེ་རེད།
གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་།

དེར་བརེན་དེབ་སྔོན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་

དེས་ཕན་ཐོགས་མེད་ཙང་དེའྱི་སྔོན་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་མྱི་གསུམ་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་

འཛུགས་དགོས་པ་དང། ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་མྱིན་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། སྐབས་དེ་
དུས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དེབ་སྔོན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད།

སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སོ་

སོའ ་ི དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཆོག་ན་ཡང། དངོས་གནས་བོད་པ་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོད་ན།

གསུངས་སྟངས་དེ་འད་ཨེ་ཡོད་ན་

བསམ་བྱུང་། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སྟངས་གཅིག་ལ་གལ་སྱིད་བོད་པ་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོད་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
ལག་དེབ་ལྗང་ཁུ་མེད་ནའང་དེབ་སྔོན་པོས་མྱི་འགྱིག་གམ་ཟེར་ན། སྐད་ཆ་དེས་ལུགས་མཐུན་གྱི་གེན་སྱིག་བས་ནས་བོད་
པར་དགའ་མཁན་དེ་ཚོར་ཡང་སེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀྱི་རེད་སམ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་རྒྱས་གསུངས་ཚར་སོང་བས། ང་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཚིག་ཁ་ཤས་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་པར་མཐོང་བའྱི་རེན་གྱིས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་

གྱིན་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་ཟྱིན་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དུས་བསྟུན་ལམ་སྟོན་གནང་
དགོས་ཞེས་འཁོད་པ་དེ་དང་།

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་དམ།

དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་ཟེར་ནས་འཛིན་སོང་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གནང་སོང་།

དེར་གོས་ཚོགས་ཟེར་

གོས་ཚོགས་ཟེར་དུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་མྱིང་ལ་གོས་ཚོགས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་ཚོགས་དུས་དང་པོ། ཚོགས་དུས་གྱིས་པ།
ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

བས་ཙང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་བེད་

མཁན་དང་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་དེ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་གསུངས་

དགོས་ཀྱི་རེད་སྙམ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
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གཙོས་ཀང་དེ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའྱི་རྒྱུན་ལས་ཞེས་འབོད་
པ་ལྟར། ཁོང་གྱིས་ཀྱི་དབེ་བ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་རེད་དན་གྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་

ནང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ནའང། མཐའ་མའྱི་ཚད་འཛིན་དེ་འོག་གྱི་ཡྱིག་ཆུང་བྲྱིས་པའྱི་
ནང་དུ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་འདྱིར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས། མཐའ་

མའྱི་བསོམས་དེ་བརྒྱབས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་ནས་གསུངས་བཞག་པ་དེ་ཏག་ཏག་སོད་
ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་གཞྱི་དེའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་

བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་གངས་འབོར་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང། གསལ་པོ་ཡོད་

རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་ཚིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུས་ལ་བབས་མྱི་འདུག་ཅེས་དང། སྐབས་བསྟུན་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ཞེས་གསལ་པོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བསར་བཅོས་གནང་བའྱི་སྐབས་གངས་འབོར་དགོས་
ཞེས་གསུངས་པ་དེར་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་གང་དང་ལེའུ་གང་ཞྱིག་བསར་བཅོས་བེད་པར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གངས་འབོར་

ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༡༡ པའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཡོད། ལེའུ་འདྱི་དང་དོན་ཚན་འདྱིར་བསར་
བཅོས་བེད་སྐབས་གསུམ་ཆ་གྱིས་དང་། གསུམ་ཆ་བཞྱི། བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་སོགས་ཚང་དགོས་པ་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད།

བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་སོ་སོའ ་ི ནང་དུ་གངས་འབོར་དེ་འཁོད་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་འཁོད་པ་ཡང་ཡོད་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་པར་འཕྲོས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་ནས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དེ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་མ་
རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བར་ལམ་ཁ་ཁ་ཤས་ཡོད། ཁྱིམས་བཟོས་ནས་

ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། གོས་ཆོད་བཞག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཁག་མྱི་
འད་བ་ཡོད།

སྱིར་ལམ་སྟོན་གནང་ཟེར་བ་དེ་བེད་སྟངས་བེད་ལུགས་དེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གོས་ཆོད་སོགས་གཞྱིར་

བཞག་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཅེས་པར་ཟེར་བཞྱིན་ཡོད་དུས། ཁྱིམས་དེ་ལམ་སྟོན་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། དེ་ལས་
གཞན་ལམ་སྟོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་འདོན་ཡོང་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ་འད་མ་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དེར་འགྱུར་བར་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ།

གཏོང་དང་མ་

བཏང་གྱི་ཐད་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་།

དེ་དང་ཆ་འད་བར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

གཅྱིག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་གྱིས་མམ་དུ་སྦྱར་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། འབུལ་

འབབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བས་མོད་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། བསམ་བོའ ་ི ནང་དུ་ཡུལ་མྱི་
ཡྱིན་ན་འབུལ་འབབ་དེ་སད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ལས་འགན་ཞྱིག་སད་པ་མ་གཏོགས། འབུལ་འབབ་སོད་མཁན་དེ་ཡུལ་
མྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཡུལ་མྱི་ཆགས་པའྱི་ཆ་རེན་དུ་བཟོས་མྱི་འདུག

ཡུལ་མྱི་ཆགས་པར་འབུལ་འབབ་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

པར་ཡུལ་མྱིའྱི་ཆ་རེན་ནང་དུ་བཏོན་མྱི་འདུག ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ན་དེ་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་ཡོད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་
༨ པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད། དེའྱི་ནང་གང་གསུངས་ཡོད་ཅེ་ན། བོད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་

སེས་པའྱི་བོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སེས་པའྱི་བོད་པ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད། བོད་རྱིགས་ཕ་
མ་གང་རུང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སེས་པའྱི་མི་རྱིགས་རྣམས་ཀང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིར་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅེས་པ་
འདྱིས་ཡུལ་མྱི་ཆགས་སྟངས་དང་ཡུལ་མྱི་ཟེར་བ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་གསལ་ཡོད།
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བཙན་བོལ་བོད་མྱི་སུ་ཞྱིག་

འཕྲལ་རེན་དབང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་མ་བས་ཐབས་མེད་བྱུང་རྱིགས་རྣམས་ཀང། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་

ཚན་ ༡༣ པའྱི་ནང་གསལ་འཁུར་འགན་ཁག་འགལ་མེད་སྒྲུབས་ཕྱིར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་འདོར་མྱི་དགོས་ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ལས་འགན་ཚུལ་བཞྱིན་གྲུབ་ཡོད་ན། ཡུལ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་འདོར་མྱི་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ལས། དཔྱ་

དངུལ་འབུལ་དགོས་པ་དོན་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་གང་ཡང་མེད། གལ་སྱིད་ལས་འགན་སྒྲུབས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིར་
ཆགས་དགོས་ན།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་དེའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བོ་གཏད་ཅེས་པ་ལྟར་ན།

འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བོ་གཏད་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་དགོས་

ཐུག་རྒྱུ་དང་། གྱིས་པ་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ལྟར་ན། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་
ཐོག་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་བེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད།
དེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ཚོ་ཡང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་དགོས་ཐུག་གི་

ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་བེད་པའྱི་སྐབས། འདྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཆགས་པའྱི་ཆ་རེན་དེ་རེད་

མྱི་འདུག བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཟེར་བ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསལ་པོ་འདུག དེའྱི་ནང་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་མཁན་
དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཚིག་གསལ་པོ་ཞྱིག་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས། ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་བསར་བཅོས་མ་བས་ནའང་

འགྱིག་གྱི་འདུག་སྙམ་ནས། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བསར་བཅོས་དེ་ཡྱིན་
དགོས་ཀྱི་མེད་མོད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་གསུམ་གྱི་བསམ་བོའ ་ི འཁོར་རྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་རེད། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་
པ་མཆོག་གྱིས་འགོ་སྟངས་ལྟར་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མོད། ཡྱིག་ཐོག་ལ་མ་སད་པའྱི་
དབང་གྱིས་འགྱིག་མེད་ལུགས་དང་། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དེ་འད་སད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གྱིས་ཀས་
མོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།

ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡར་མར་གཏོང་ས་དེ་

དུས་ཚོད་འགོར་རོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ང་རང་ཚོ་དངོས་སུ་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དེ་

ཐག་ཆོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག ཚང་མ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་
ཐག་ཆོད་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་མོས་མཐུན་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོ་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་

ཚོ་བཅར་ནའང་ཟླ་བ་ཕེད་ཀ་འགོར་ཟྱིན་པ་རེད། ཚོགས་གཙོ་བཅར་ཞོར་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་འདྱི་མ་ཞུས་ཀྱི་བར་དུ་ང་ཚོར་
ལན་རག་མེད། ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་ན་དེ་བས་མང་བ་འགོར་གྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་

སྐོར་ཞྱིག་ཀང་གསུངས་སོང་། ཕ་མའྱི་མྱིང་གསུངས་ཀང་གསལ་པོར་ངེས་མ་སོང་། གང་ལྟར་དེའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བོད་
སྐད་ཤེས་པ་དང་།

ངོ་གདོང་འདྱི་འད་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་དབེ་བ་གང་འད་ཕེ་ཡི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།

འོས་བསྡུའྱི་

གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་ལ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གཅྱིག་པུར་ཟེར་གི་མེད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༡

པའྱི་ནང་དང་། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༢ དེའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་རང་ཁོངས་མྱི་མང་ཡྱིན་པ་ཟེར་ནས་འཁོད་ཡོད།
དེ་འད་སོང་ཙང་དང་པོ་ས་གནས་རང་ཁོངས་མྱི་མང་གྱི་ཐོ་ལེན་དགོས། དེ་རེས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་རད་གཅོད་བས་ནས་
དེའྱི་ཨང་གངས་དེ་འབྲྱི་དགོས་པ་མ་གཏོགས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཕུལ་བ་ཙམ་གྱིས་ལམ་སེང་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་

ཐོབ་ཐང་རག་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཞྱིག་མ་རེད། ས་གནས་རང་ཁོངས་ཀྱི་མྱི་ཡྱིན་པར་ཆ་རེན་གང་ཚང་དགོས་ཅེ་ན་ས་གནས་དེའྱི་
ནང་དུ་ལོ་ག་ཚོད་བསད་པ། གེན་སྱིག་གང་འད་བས་ཡོད་པ། ས་གནས་གཞན་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་གང་འད་
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ཞྱིག་ལ་རང་ཁོངས་ཀྱི་མྱི་མང་དུ་བརྱི་དགོས་པ་སོགས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པས།

དེའྱི་ཐོག་མང་པོ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་

དོན་མྱི་འདུག་སྙམ་གྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ཁལ་དུ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཆེ་བ་ཞྱིག་དང་། མྱི་སེར་བཟོ་

རྒྱུ་ལས་ས་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གསུངས་པ་དེ་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ལན་ཕུལ་ཟྱིན་སོང་ཡང་། ཁལ་ཟེར་བ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་དང་
བངས་ཟེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་མམ་དུ་ཡོད་རེད།

སྱིར་བཏང་རང་དབང་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁལ་བསྡུ་བ་ནང་

བཞྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་དོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འདྱིའྱི་ནང་ལའང་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འདོད་ཡོད་ན་ཟེར་ནས་འཁོད་ཡོད་པ་ལས། གེན་སྱིག་
བེད་མཁན་ཚང་མས་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དགོས་ཞེས་འཁོད་མེད།
ཡོད་མཁན་ཚོས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

བས་ཙང་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འདོད་

ཡང་དགོངས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་དངུལ་ཕུལ་

འདོད་ཡོད་ན་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཞྱིག་དང་དེབ་སྔོན་པོའ ་ི ཐོག་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དེབ་སྔོན་པོ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་

མམ་དུ་ཆང་ས་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཕུལ་ནའང་འགྱིག་
གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དང་མམ་དུ་གེན་སྱིག་བ་མཁན་དེ་ཚོས་དེ་སྱིར་བཏང་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ང་ཚོར་

དེས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་དང་གེན་སྱིག་བས་ཡོད་དུས། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་དངུལ་འབབ་འབུལ་

སྟངས་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐོག་བོ་འཚབ་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ལ་དེའྱི་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་ཤོག་ཅེས་བསྐུར་བ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཀླད་པ་དཀྲུག་དཀྲུག་ག་ཚོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་

བཏང་ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་གསལ་བཤད་
ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྐོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཡང་བསར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱེར་ཡོང་བ་སོང་ཙང་།

དེའྱི་སྐོར་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འཕྲོས་ལྷག་དེ་བདུན་རེས་མའི་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནང་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་གཞན་
ཁག་གཅྱིག་བང་སྱིག་ཡོད་ཙང་།

ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

བདུན་རེས་མའྱི་ལམ་རྱིམ་

རགས་ཟྱིན་ཁག་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།

ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས། ཡོ་
རོབ་ཁུལ་བདེན་པའི་མེ་ལེ་སོར་བསོད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་བཞིན་པའི་སྣེ་འཁིད་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ།
ཚོགས་ཆ་ཚང་རིང་ལ་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་།

སི་འཐུས་ཀིརྟི་སོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས།

བརྟེན་ནས་ད་རེས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་རིང་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་།

ད་རེས་ཀི་གྲོས་

སྐུ་གཟུགས་བདེ་མིན་ལ་

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

ལས་དོན་

གལ་ཆེ་སོན་ནས་གཏན་ཁེལ་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། ཕོགས་ཕེབས་གནང་རྒྱུའི་དོན་དུ་འདི་ཚེས་ ༡༤ ནས་ིན་བཞིའི་རིང་ལ་

དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་། འདི་ནས་སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། ཕི་ཚེས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ིན་གིས་
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རིང་ལ་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་།

སི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། ད་ལམ་གྲོས་ཚོགས་སབས་སུ་རྒྱ་གར་གི་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཕག་ལས་ཆེད་དུ། ཕི་ཚེས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ིན་གིས་རིང་ལ་དགོངས་ཤོག་

གནང་སོང་། སི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། འདི་ཚེས་ ༡༥ ིན་རྒྱབ་ཀི་ཚོགས་འདུའི་རིང་དགོངས་ཤོག་
གནང་སོང་།

དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན་ཟིན་པ་ཡིན།

རགས་ཟིན་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

དཔལ་ལན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

བདུན་རེས་མའི་ལས་རིམ་

བདུན་རེས་མའྱི་ལས་འཆར་རགས་ཟྱིན།

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༤ པ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་བསར་བཅོས་ལས་རྱིམ་གཤམ་གསལ།

ཕྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས་དང།

ཚོུད།

ཨང།

ལས་རྱིམ།

རེས་གཟའ།
༢༠༡༢།༩།༡༧
ཟླ་བ།

སྔ་དོ།

༩།༣༠

༡

༢

དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན།

ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད།
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་
འཆར།

ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པ་དང།
༡༡།༠༠
༡༡།༡༥
ཕྱི་དོ།

༣
༤
༥

༡༢།༣༠ ༦

མྱིག་དམར།

ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོའི་ཐོག་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ།།
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

གོང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ།

༧

གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང།

༣།༡༥

༩

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

༥།༠༠

༢༠༡༢།༩།༡༨

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་

༡།༣༠

༣།༠༠

སྔ་དོ།

༨

༡༠
༡

གོང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ།
གོང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་བགོ་གེང།
སང་སྔ་དོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང།

༩༌༣༠

༢

དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད།

༡༡༌༠༠

༤

བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང།

༡༠༌༣༠ ༣

སྱི་

ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།
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༡༡༌༡༥ ༥

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

ཕྱི་དོ།

བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་མུ་མཐུད་བགོ་གེང།

༡༢༌༣༠ ༦
༡༌༣༠

༣༌༠༠

༨

༣༌༡༥

༩

༥༌༠༠

༢༠༡༢།༩།༡༩
ལྷག་པ།

སྔ་དོ།

༩༌༣༠

མཇུག་གནོན་ཇྱི་གནང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན།
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ།
སང་སྔ་དོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང།

༡༡༌༠༠

༡༣

བརོད་པ་གྱིས་པ།

༡༡༌༡༥

༡༤

༡༢༌༣༠

༡༥

༡༦

ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་མུ་མཐུད།
གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང། དེ་རེས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདུ།

སྔ་དོ།

༡

༡༠༌༣༠

༣

དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད།

༡༡༌༡༥

༥

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

༩༌༣༠
༡༡༌༠༠

ཕྱི་དོ།

༢
༤

སང་སྔ་དོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང།

ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ཏུ་བགོ་གེང་ཟྱིན་པར་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་སྱི་

༡༢༌༣༠

༦

༡༌༣༠

༧

གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང།

༩

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

༣༌༠༠

༣༌༡༥

༢༠༡༢།༩།༢༡

༡༡

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༤ པའྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱི་

དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད།

༥༌༠༠
ཕུར་བུ།

༡༠

གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང།

༡༠༌༣༠ ༡༢

ཕྱི་དོ།

༢༠༡༢།༩།༢༠

༧

༥༌༠༠
སྔ་དོ།

༨

༡༠
༡

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ།

ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས།
གོང་བཞྱིན་བགོ་གེང་མུ་མཐུད།

སང་སྔ་དོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང།
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པ་སངས།

༩༌༣༠
༡༡༌༠༠

༢

དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད།

༣

ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།

༤

༡༡༌༡༥ ༥

སེན་པ།

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

༡༢༌༣༠ ༦
༡༌༣༠

༧

སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་མུ་མཐུད།

༣༌༠༠

༨

ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས།

༥༌༠༠

༡༠

གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག

༩༌༣༠

༡

༡༡༌༠༠

༣

༣༌༡༥
༢༠༡༢།༩།༢༢

སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག

སྔ་དོ།

༩

གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང།
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

སང་སྔ་དོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང།

༡༠༌༣༠ ༢

དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད།

༡༡༌༡༥ ༤

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

ཕྱི་དོ།

༡༢༌༣༠ ༥

ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་བོ་ངེས་བྱུང་བའྱི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད།

༡༌༣༠

༦

གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང།

༣༌༠༠

༧

ལས་དོན་འཕྲོ་སོང་དགོས་རྱིགས།

༥༌༠༠

༩

ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད།

༣༌༡༥

༨

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

ཚོགས་འདུ་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་བར་ཚོགས་གསེང་གནང་རྒྱུ།
གོང་གསལ་ལས་རྱིམ་ཁག་རགས་ཟྱིན་སོང་ཙང་། ྱིན་སོ་སོར་བསར་བཅོས་གནང་དགོས་རྱིགས་རྣམས་ྱིན་སོ་སོར་
རྱིམ་པས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གནངས་སྔ་དོ་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན། འདྱི་གོལ་རེས་སྐུ་ཞབས་ ( Yashwant Sinha ) མཆོག་གིས་
བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཡོད་པས་དེར་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ཕེབས་རོགས་གནང།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་ལས་
ྱིན་གསུམ་པ་འདྱི་ཆགས་ཡོད།

དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ལས་རྱིམ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་

དགོས་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག ད་ལྟ་སྐུ་ཞབས་ Yashwant Sinha མཆོག་
ལྷན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་དགོས་པ་བྱུང་པར་བརེན།

དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དེ་སྔོན་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་། བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་
སྙན་ཐོ་སྙྱིང་བསྡུས་དང། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ ཐམ་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་
མཁན་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རེས་གཟའ་སེན་པའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཡོད།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་། བེད་སོད་བ་

ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སོག་གཞྱིའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠
པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང།བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་
སྙན་ཐོ་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༢༠༡༢།༡༥།༣།༨ དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པའྱི་དགོངས་དོན། ‚བོད་ནང་དཀའ་སྡུག་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལས་
གོལ་ཏེ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་རྣམས་འཕྲལ་ནས་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་ཐབས་སུ་གལ་ཆེའྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་སེལ་རྒྱུར་

མྱི་རྒྱུ་གྱིས་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་དགོས་གལ་ཆེ་བར་བརེན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཞྱིག་ཟུར་
འཛུགས་བ་གལ་ལ།

མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང།

བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་ཞྱིག་དགོས་པ་སྱི་འཐུས་

གསུམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་འཕྲལ་དུ་བསྐོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྱིག་ཟྱིན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའྱི་ཐོག་ཕུལ་ཏེ་གཏན་འབེབས་ཐུབ་པ་བྱུ་རྒྱུ་‛ཞེས་གསལ་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་དང་། སྱི་

འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས། སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་
སྟེ། གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དང་། སྱིག་ཟྱིན་བཅས་རྱིང་མྱིན་སྱི་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའྱི་ཐོག་འབུལ་
ཐུབ་པ་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་དོན་ལྟར། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ཕྱི་ཟླ ༧ ཚེས་ ༡༦ ྱིན་ལྷན་

འཛོམས་ཀྱིས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་
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གགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་ལ་སྱི་མོས་བྱུང་སྟེ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ ་ི སར་བཅར་བར་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དོན། ར་བའྱི་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོར་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་མཆོག་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཞྱིང་། སྱིག་ཟྱིན་བཟོ་རྒྱུར་མས་
མོང་ཆེ་བས་དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་མྱི་དགོས་པར། འབྲེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་སོགས་དང་གོ་བསྡུར་དགོས་
རྱིགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་བབ་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་ལས་དོན་གྲུབ་ཐུབ་པ་དགོས་ཞེས་

ཕེབས་དགོངས་བཞྱིན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ྱིན་སར་ཡང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་སུ་འགོད་དགོས་དོན་གནད་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཏེ།
ཐོག་མར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་བཟོ་འགོད་བ་རྒྱུ་དང་།
ཚོགས་མྱི་གསུམ་སར་ཡང་མམ་འཛོམས་ཐོག་སོན་འཕྲྱི་ཇྱི་དགོས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་གནང་།

དེ་གྲུབ་མཚམས་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་རགས་ཟྱིན་བཟོ་འགོད་གྲུབ་མཚམས། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤

ྱིན་སོན་འཕྲྱི་གང་འོས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཚོགས་མྱི་གྱིས་ལ་གནང་བ་དང་། ཚོགས་མྱི་གྱིས་ནས་རགས་
ཟྱིན་ལ་ཞྱིབ་བལྟས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་ཚོགས་མྱི་གསུམ་སར་ཡང་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བཟོ་བཅོས་དང་སོན་འཕྲྱི་
གནང་འོས་ཁག་གནང་།

ཕྱི་ཟླ ༨ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་སར་ཡང་ཚང་འཛོམས་ཐོག དེ་སྔོན་བཟོ་བཅོས་བས་
པ་ཁག་ལ་བསར་དུ་གོས་བསྡུར་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ཚོགས་གཙོ་དང་
མམ་དུ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་ཏུ་ྱིན་ཤས་རྱིང་བསོད་དགོས་པས།
གྱིས་ནས་དེའྱི་བར་ལས་དོན་བ་ཆོག་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཞུས།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཞན་

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཡང་བསར་འཛོམས་ཏེ་རགས་ཟྱིན་མཐའ་མ་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་དང་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་རྣམ་གྱིས་སར་
བཅར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ཞུ་རྒྱུ་གནང་།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་ཚོགས་མྱི་གསུམ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་ཡྱིག་ཚང་དུ་
དུས་ཚོད་གནང་བ་བཞྱིན་བཅར་ཏེ་ངག་ཐོག་འགེལ་བརོད་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞུས་པར།

བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གྱིས་ནས་ཚོགས་

ཆུང་གྱི་ཞུས་དོན་ཁག་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བདེའྱི་ཆེད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་དགོས་གནས་ཕེབས་པར་

ཚོགས་ཆུང་ནས་དེ་འཕྲལ་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་སྟེ་ཕུལ་བ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ྱིན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་བཀའ་
ཤག་ནས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་བཅས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་དུ་ཕུལ་ཡོད་ན།
ཚོགས་ལ་ཆ་ཚང་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

100

གནད་དོན་གལ་ཆེར་སོང་གོས་

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ལས་བསོམས་བཟོ་འགོད་དང་།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པའྱི་དོན་གནད་གསུམ་སྐོར་གོ་བསྡུར་ཞུས་པར། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ལན་
དུ་‛གོང་གསལ་ཕག་བྲྱིས་ནང་གསལ་དོན་ཚན་གསུམ་ལ་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་གནང་བདེ་མེད་ནའང་‛ཞེས་མདོ་དོན་ཚོགས་

ཆུང་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་ལན་གནང་མེད། འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་ཕེབས་པར་ཚོགས་
ཆུང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར།
༡༽

‚མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་གཞྱི་ཡོད་ངེས་‛ཞེས་པའྱི་ཐད། ར་
བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་གསལ་རོགས་མ་ཐུབ་ཀང་། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་བེད་
ཕོགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་གཞྱི་ཡོད་ངེས་ཞེས་པ་དེ་ནྱི་གནད་དོན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས།

དེའྱི་ཐོག་

བཀའ་ཤག་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་ངེས་པར་གསལ་བཤད་དགོས་པ་དང་། ཅྱི་སྟེ་དེ་ལྟའྱི་དོ་ཕོག་འགོ་གཞྱི་ཡོད་ངེས་

ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་སྐབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་དགོས་ངེས་ཡྱིན་ཀང་
དེ་ལྟར་གང་ཡང་བྱུང་མེད།
༢༽

‚ད་བར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་སེལ་བར་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་མ་འདེང་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་

མེད་པ་ཞེས་‛ཕེབས་ཐད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་གང་སེལ་བར་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་
རེན་མ་འདང་བའྱི་རེན་གྱིས་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཟུར་འཛུགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིག་ངག་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཞུས་

མེད་ལ། མ་དངུལ་གང་ཡྱིན་རུང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་འཚོལ་གནང་དགོས་པར་ཡྱིན་ཤག་བེད་ཀྱི་
ཡོད།

འོན་ཀང་ད་ཐེངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཟུར་བཙུགས་དགོས་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་གཙོ་བོ་དེ།

གཞྱིས་བཞུགས་བོད་ནང་གྱི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ཆེད་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་དང་སེལ་

བཞྱིན་པར། གུས་བརྱི་དང་སྱིད་སྡུག་མམ་མོང་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་ཆེད་དུ། ལས་འགུལ་གྱི་རྣམ་གངས་སམ་ངོ་བོ་
ཞྱིག་ཏུ་བརྱིས་ཏེ་མ་དངུལ་ཟུར་འཛུགས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་།

དེ་ཡང་འདས་པའྱི་མས་མོང་ལས་

ཆབ་སྱིད་རང་གྱི་ལས་འགུལ་ས་མང་ནང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་མམ་ཞུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་

བཞྱིན་ཡོད་པས། མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་སྟབས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཛ་དག་མ་དངུལ་
ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱིའང་དེ་ལྟར་རེད།
༣༽

‚རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་དངུལ་སོད་ལེན་དང་།

མ་དངུལ་བེད་སོད་གནང་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

གཞྱིའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་‛ཞེས་གསལ་ཐད། སྱིག་ཟྱིན་འདྱིའྱི་ནང་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བ་ཕོགས་ད་ཡོད་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ཕོགས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོས་ཡོད་པར་བརེན།

༤༽

དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་མ་མཐོང་།

ཚོགས་ཆུང་ནས་དེ་ལྟ་བུའྱི་

ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆུང་ནང་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བ་ཕོགས་གསུམ་དུ་དབེ་ཡོད་
པ་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཛ་དག་མ་དངུལ་འགོ་འཛུགས་ཆེད་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་སུམ་
ཅུ་ཐམ་པ་ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་ཞལ་འདེབས་སུ་གསོལ་སྩལ་གནང་དགོས་པ་གསལ་ཡོད་ཀང་།
བཀའ་ལན་དུ་དེའྱི་སྐོར་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག
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བཀའ་ཤག་གྱི་

འོན་ཀང་དེ་ནྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་

གཞྱི་རེན་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན་པས་སྱིག་ཟྱིན་ནང་རང་འཇགས་སུ་བཀོད་ཡོད་ན།
གཅོད་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།
༥༽

གོས་ཚོགས་ནས་མཐའ་མའྱི་ཐག་

མ་དངུལ་གྱི་རྱིས་ཁུངས་ར་ཕོགས་སྐོར་ཚོགས་ཆུང་ནས་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་‛སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཛ་

དག་མ་དངུལ་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་བ་གལ་‛ཞེས་གསལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་། མ་དངུལ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་གསར་པའྱི་ནང་སོར་བཅུག་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད་ཀང་། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་
དེར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན།

༦༽

གོས་ཚོགས་ནས་སྔོན་གྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་ལ་འགྱུར་བ་

གཏོང་དགོས་པ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་མཐོང་གྱི་ཡོད།

ཛ་དག་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བཞྱིན་གསལ་པོ་བཟོ་ཆེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་
དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པར།
‚ཛ་དག་མ་དངུལ་‛ཞེས་གསར་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་འདྱི་མམ་ཟུར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།

མདོར་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ཀ་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་སེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་མམ་དུ་
ལས་ཀ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས།

ལྷན་འཛོམས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་

དང་། སྦྱང་བཤད་ཞུས་ཏེ་མཐའ་མཇུག་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་འདྱི་བཞྱིན་དུས་
ཐོག་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཐུབ་པ་བཅས། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་། བེད་
སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ལ་ཕུལ།། དེ་དང་

མམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་རྱིགས་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

ཟུར་འཛར་ཀ་པ་འདྱི་དཔལ་

ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཡར་དང་པོ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་མམ་དུ་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་ཏེ།

འདྱི་

ནས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཡར་ཕུལ་བ་འདྱི་རེད།
༄༅། །དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ།

ཆེད་ཞུ།

ད་ཞོགས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་དང།

དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་རྣམ་གྱིས་ལ་ངོ་བཅར་གྱིས་བགེལ་བརོད་ཞུས་པ་བཞྱིན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་

༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པའྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་སྱི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་
བསྐོ་འཛུགས་གནང་བའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང། བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་
ཚོགས་ཆུང་ནས་གཤམ་གསལ་འཛིན་སོང་དང་འབྲེལ་ཆགས་དོན་ཚན་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་
བཞེས་ཀྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུར།
༡༽

སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ནང་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བ་ཕོགས་གསུམ་དུ་དབེ་ཡོད་པ་ནས།

དང་པོར་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཛ་དག་མ་དངུལ་འགོ་འཛུགས་ཆེད་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཐེངས་
གཅྱིག་རྱིང་ཞལ་འདེབས་སུ་གསོལ་སྩལ་གནང་འཆར་བཞག་ཡོད་ན་དེ་ཐོག་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་
གནང་སོང་ཡོང་བ།
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༢༽

ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བ་ཕོགས་གྱིས་པར། བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་

༢༠༡༤ བར་ལོ་གསུམ་རྱིང་ལོ་རེར་མྱི་རེ་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠།༠༠ རེ་དང། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི
ཛ་ཐང་ཐོག་ངེས་ཅན་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྡུ་རྒྱུ། དེ་དག་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་སྟངས་བཞྱིན་ས་གནས་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བསྡུས་
ཏེ་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་རྒྱུ། འབུལ་འབབ་ཕུལ་བའྱི་དག་མཆན་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ནང་འགོད་རྒྱུ་དང། ལག་དེབ་
མེད་རྱིགས་ལ་བྱུང་འཛིན་ཟུར་དུ་སོད་རྒྱུ།

༣༽

གསུམ་པར། བོད་མྱི་དང། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མྱི་སྱི་སེར་སུ་རུང་ནས་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཐོག་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སོང་ཞུ་
རྒྱུར་དངུལ་འབོར་དེ་དག་ཀང་བསྡུ་སྟངས་གོང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་བཅས།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་

བསྡུ་ལེན་དང། བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ལ་
ཕུལ།། འདྱི་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་འདྱི་རེད།
ཡྱིག་ཨང་། བཀའ། ༡༡༢༦ (༡༢) ༢༠༡༢༌༌༌༡༣

༄༅།

།མཚུངས་མེད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ།

ཆེད་ཞུ།

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ འཁོད་པའྱི་ཕག་བྲྱིས་

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སྙན་གསན་ཞུས་པར། དེ་ག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་
དང། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་རྣམ་གྱིས་ཆེད་བཅར་གྱིས་ངག་ཐོག་འགེལ་བརོད་གནང་བ་དང། གོང་གསལ་ཕག་
བྲྱིས་ནང་གསལ་དོན་ཚན་གསུམ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་གནང་བདེ་མེད་ནའང།
༡༽

༢༽
༣༽

མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་གཞྱི་ཡོད་ངེས་དང།

ད་བར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་སེལ་བར་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་མ་ལྡེང་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་མེད་
པ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་དངུལ་སོད་ལེན་དང་མ་དངུལ་བེད་སོད་གནང་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

གཞྱིའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་སོང་བར་དེ་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ཕོགས་ཡོང་བ་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བཀའ་དྲུང་
ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ལ་ཕུལ།།
ཡིན།

འདྱི་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་འདྱི་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་

༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་། བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
ལེའུ་དང་པོ།

དོན་ཚན་དང་པོ།

སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་།

སྔོན་འགོ།

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་། བེད་སོད་བ་པྱོགས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཞེས་འབོད་རྒྱུ།
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དོན་ཚན་གྱིས་པ།

ཆ་རེན།

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣
དང་ ༥ དང། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
༣ པའྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༢།༡༥།༣།༨

དོན་ཚན་གསུམ་པ།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ་

བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འོག་བཀོད་སྱིག་བས་པ་ཡྱིན།
ཁྱབ་ཚད།

སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསལ་
བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་

གསེས་ ༡ ནང་གསལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་མྱི་སྱི་སེར་ཁག་ནས་
དོན་ཚན་བཞྱི་པ།

ཀང་མ་དངུལ་འདྱི་ནང་དང་བངས་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་འབུལ་བེད་ཆོག
འགོ་འཛུགས།

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་བཀའ་བོན་ཁྱི་
པས་མཚན་རགས་བཀོད་པའྱི་ྱིན་མོ་ནས་འགོ་འཛུགས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།
ལེའུ་གྱིས་པ།
དོན་ཚན་ལྔ་པ།

ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བ་ཕོགས།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཞལ་འདེབས།

ཛ་དག་མ་དངུལ་འགོ་འཛུགས་སད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་
འཁོར་སྔོན་རྱིས།

དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ནང་གསལ་

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནས་ཧྱིན་སོར་འབུམ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ (༣,༠༠༠,༠༠༠།༠༠) མ་
དོན་ཚན་དྲུག་པ།
༡

༢

༣

འཛུགས་ཆེད་ཐེངས་གཅྱིག་ཞལ་འདེབས་སུ་བསྡུ་འབུལ་བ་རྒྱུ།
བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ནས་ངེས་ཅན་འབུལ་འབབ།

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ནས་མ་དངུལ་འདྱིའྱི་ཆེད་འདྱི་ལོ་ནས་བརྱིས་ཏེ་ལོ་གསུམ་

རྱིང་མུ་མཐུད་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠།༠༠ རེ་ངེས་ཅན་དུ་བསྡུ་འབུལ་དགོས་ཤྱིང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གནས་
འཁོད་རྣམས་ནས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི ཛ་ཐང་འབབ་ལྟར་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

འབུལ་འབབ་འདྱི་དག་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་སྟངས་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོའ ་ི རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་

དང་། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་ནས་བསྡུས་
ཏེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་ཡྱིན།

འབུལ་འབབ་འདྱི་དག་ལོ་གྱིས་སམ་གསུམ་མམ་དུ་སེབ་འབུལ་ཆོག་ཀང་ལོ་རང་བཀག་སོ་སོའ ་ི
འབུལ་འབབ་ཆད་ན་མྱི་འགྱིག

འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་དག་མཆན་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་སོ་
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སོའ ་ི ནང་གསལ་འགོད་དགོས་པ་དང་། ལག་དེབ་གསར་བཟོ་མ་རན་པ་དང་། གསར་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་
རྣམས་ལ་བྱུང་འཛིན་ཟུར་དུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༤
དོན་ཚན་བདུན་པ།
༡

འབུལ་འབབ་འདྱི་དག་ལོ་གསུམ་རེས་མུ་མཐུད་དེ་བསྡུ་དགོས་མྱིན་མ་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་དང་། ཛ་
དག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་སྱི་ལྷན་ནས་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།
དང་བངས་ཞལ་འདེབས།

བོད་མྱི་དང་། བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་སྱི་སེར་སུ་རུང་
ནས་མ་དངུལ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་། གཞན་དུས་ཚོད་ནམ་ཡྱིན་ལ་རང་མོས་བོས་
བཅད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཡྱིན།

༢

ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་གངས་ལྗོངས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ས་ཁྱོན་

ཡོངས་སུ་ཞྱི་བའྱི་སེར་ལངས་ཆེན་མོ་བས་པར་བརེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་
མྱིའྱི་ཐོག་ཡ་ང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའྱི་དག་གནོན་བས་པའྱི་ྱིན་མོ་དེ་ "ཛ་དག་མ་དངུལ་གྱི་ྱིན་མོ་" ལ་

སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ྱིན་འཛམ་གྱིང་གང་སར་བོད་མྱི་སྱི་སེར་ཡོངས་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་བ་རྣམས་ནས་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཐོག་རང་མོས་བོས་བཅད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སོང་དང་།

བོད་

ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སེལ་རྒྱུར་བཀའ་སྱི་གྱིས་ནས་
སྔོན་ཚུད་གསལ་བསགས་དང་།
༣

༤

ག་སྱིག་འཐུས་གཙང་གྱིས་ལོ་ལྟར་ལས་འགུལ་འདྱི་དག་ལམ་ལྷོང་

ཡོང་བར་འབྲེལ་ཡོད་གཤམ་འོག་ཁག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ངེས་འདོངས་བ་དགོས་པ་ཡྱིན།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཛ་དག་མ་དངུལ་འདྱི་དག་གལ་ཆེར་བརྱིས་ཏེ་དུས་
རྒྱུན་དུ་རང་རྱིགས་མང་ཚོགས་དང་།

ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཁྱབ་བསགས་

དང་། གསལ་བཤད། འབོད་བསྐུལ་བཅས་རྒྱ་གང་ཆེར་བ་རྒྱུ།

ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་ཅྱིང། སྱི་ལྷན་ནས་ལས་འཆར་འཕར་མ་སོགས་ཇྱི་དགོས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་
འཐུས་ཚང་བ་རྒྱུ།

༥

ཛ་དག་མ་དངུལ་ཐོག་ཕྱི་ནང་གང་ས་ནས་ཞལ་འདེབས་བྱུང་རྱིགས་ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་གྱི་

འདོད་མོས་མེད་ན་ལས་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཐོག་དུས་ནས་དུས་སུ་འདོན་སེལ་གྱིས་ཁྱབ་
བསགས་བ་རྒྱུ།
ལེའུ་གསུམ་པ།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།
༡

ཛ་དག་མ་དངུལ་བེད་སོད་བ་ཕོགས།

ལོ་ལྟར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གྱིས་དང་། དེ་དག་སྐབས་ཀྱི་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ། དེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཕར་མ་དང་། ཡང་ན་ཛ་
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དག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བཅས་ཀྱི་སྐབས་ངོ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ལས་འགུལ་ཁག་ཛ་དག་མ་དངུལ་ནས་འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཛ་དག་
༢

ལས་འགུལ་ལ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

གོང་གསལ་ཚོགས་འདུ་ཁག་མེད་སྐབས་ཛ་དག་ལས་འགུལ་སེལ་གལ་འབྱུང་རྱིགས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་སྱི་མོས་སམ།
བསྟར་བ་རྒྱུ།

༣

ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཡན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ལག་

སྱི་ལྷན་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རག་ཏུ་ལས་འགུལ་འདྱི་རྱིགས་སྐོར་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་བ་
དགོས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་ལས་འགུལ་ཁག་དང་། ལས་འགུལ་འཕར་མའྱི་ཐོག་དགོངས་འཆར་
དང་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

ལེའུ་བཞྱི་པ།

དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བ་ཕོགས།
དོན་ཚན་དགུ་པ།
༡

ཛ་དག་མ་དངུལ་ཆེད་དམྱིགས་པའྱི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་དང་།
ཡོང་འབབ་ཀྱི་ངོ་བོར་ཐོག་མར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབོར་དགོས་པ་དང་།

ཕོགས་

བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་ཟྱིན་རེས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་
༢

༣

གསར་པའྱི་ནང་སོར་བཅུག་རྒྱག་དགོས།

མ་དངུལ་འདྱིར་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན།
ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཞྱིག་གནས་སྐབས་མེད་པར་གྱུར་ནའང་།

ཡང་བསར་ནམ་འོང་ཆ་མ་

འཚལ་བར་བརེན་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་ཛ་དག་མ་དངུལ་གྱི་རྱིས་འགོ་རང་འཇགས་ར་
གནས་དགོས་པ་ཡྱིན།

ལེའུ་ལྔ་པ།

སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས།
༡

དོན་ཚན་བཅུ་པ།

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་
འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་བསར་བཅོས་བ་འཐུས་བཅས།།

འདྱི་ལ་

བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གེར་ཞུ་དགོས་པ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབྲེལ་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཅྱིག་མམ་དུ་ཕུལ་ཡོད་རེད། འདྱི་སྙན་གསེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།
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༄༅། །གཞུང་འབྲེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

༄༅། །བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང།ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ཟུར་བརོད།

༥ པ། ནང་ གོང་གསལ་ནང་གསེས་དང་པོ་ནས་

གོང་གསལ་ནང་གསེས་དང་པོ་ནས་

གསར་འཇུག

གསེས་ ༤ གསུམ་པའྱི་བར་གང་རུང་དང་འགལ་

གསུམ་པའྱི་བར་གང་རུང་དང་འགལ་

བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དཔལ་འབོར་

བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དཔལ་འབོར་

གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་
དེ་ཡྱིན་པས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་
དང།

ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་དབང་ལྡན་འགན་

འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བེད་ངོས་ འཛིན་དང། འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བེད་

བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐོག་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་ ངོས་བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐོག་སྱིག་གཞྱི་
བཟུང་ེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་
གཏོང་དགོས།

གཞྱིར་བཟུང་ེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་

སྱིག་གཞྱི་གཏན་ སོང་བ་གཏོང་དགོས།

སྱིག་གཞྱི་

འབེབས་ཀྱིས་གཙུགས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ གཏན་འབེབས་ཀྱིས་གཙུགས་པའྱི་
དང། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ བཀའ་ཤག་དང།

སྱི་འཐུས་ལྷན་

གཙོའྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རའྱི་མ་དངུལ་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ངལ་སེལ་

ཅན་མྱིན་པའྱི་མཆོད་འབུལ་དང།

དངུལ།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཚན་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་མ་དགོས་པ་ཡྱིན།

དང།

ཞབས་བརན་འཕར་དངུལ་

དང། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་ ཐེབས་རའྱི་མ་དངུལ་དང། ཛ་དག་མ་
ཞབས་བརན་འཕར་དངུལ་བཅས་དོན་

འཆར་ཅན་མྱིན་པའྱི་མཆོད་འབུལ་

བཅས་དོན་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་མ་
དགོས་པ་ཡྱིན།

བཅས་འདྱི་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།

ད་ལྟ་སྙན་ཐོ་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།
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གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར།

༄༅།།།བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང།

བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་གོས་ཚོགས་

ཀྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༢།ཟླ་།༩།ཚེས་།༡༥།ལ།།

བོད་མྱི་མང་

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟའི་དེ་ཚེས་ ༡༧ ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ།

མེད་པ་སོང་ཙང་།

ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་

བཤད་དགོས་པ་ཞྱིག་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་སྔོན་ལ་བསམས་

ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་ཡར་ཕེབས་དགོས་ཆགས་ཡོད་དུས། སྔོན་ལ་གསུང་རོགས།
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མ་དངུལ་དེའྱི་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་བཀའ་ཤག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
འདྱི་གཅྱིག་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་གཙོས་པའྱི་གོས་ཚོགས་གཞན་དག་ལ་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཟེར་
ནའང་རེད། དངུལ་གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་ར་བཞག་པའྱི་ལམ་ལུགས་དེ་འད་འདུག་གམ་ཞེས་འདྱི་དུས། ཁོ་ཚོས་མཁྱེན་
རོགས་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སོང་། མང་གཙོ་ཀ་བ་

གསུམ་དབེ་བ་གཅོད་སྟངས་དང། གཞྱི་གཞག་ས་དེ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་བཟོས། གཅྱིག་གྱིས་དངུལ་ར། ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་བཟོ་བའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་འགོ་སོང་གཏོང་སྟངས་དེ་གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཁྱིམས་བཟོས་

པ་དེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་ནས་དངུལ་དེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དངུལ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་
དེ་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་དབེ་བ་ཕེ་སྟངས་དེ། རྱིགས་མྱི་འད་བ་རེད། ང་

ཚོས་གཞྱི་གཞག་ས་དེ་རེད། གཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་བཟོ་བ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་དངུལ་ར་རྒྱུ། དངུལ་འགོ་སོང་གཏོང་མཁན་
དེ་འཛིན་སོང་གྱིས་གཏོང་། དེ་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་དེ་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་། ད་རེས་ཛ་དག་མ་
དངུལ་བསྡུ་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད།
དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྡུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད།
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དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ།

ར་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ར་

བཞྱིན་ཡོད་རེད།

འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དེའང་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་རེད།

མ་འོངས་པ་ལ་

སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནས་དབེ་བ་ཕེ་
དགོས་པ་འདྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་སྐུ་དབང་དང་འཛིན་སོང་གྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་བཞག་པ་དེ་གཅྱིག་ར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་བཟོ་མཁན་དེས་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་བཟོ་
བ་དང་བསྡུ་བ། བེད་སོད་གཏོང་བ། སྟངས་འཛིན་ཡང་སོ་སོས་གནང་གྱི་ཡྱིན་བརོད་པ་ཡྱིན་ན། མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་
Separation of power check and balance ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དང་མཐུན་གྱི་ཨེ་ཡོད་དམ་སམ། རྒྱ་གར་

གཙོས་པའྱི་གོས་ཚོགས་གཞན་དག་ལ་དངུལ་ཁག་ཁག་ར་བཞག་པ་འདུག་གམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་གང་རེད་

ཟེར་ན། སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་གཅྱིག་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འགོ་
འཛུགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་ལ་དངུལ་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་

ཡྱིན། ང་ཚོས་དངུལ་ར་གྱི་ཡྱིན། སྟངས་འཛིན་ང་ཚོས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ནས་རྱིམ་པས་མ་འོངས་པ་དེ་ལྟར་ཡོངས་
སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརེན་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་རང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་ནམ་ཞེས་ཞུ་

དགོས་དོན་དེ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཏན་ཏན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བགོ་གེང་ཡོང་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ལ་

དེ་འད་ཞྱིག་འདུག་ཟེར། འགོ་སོང་དེ་འད་ཞྱིག་གཏོང་བཞྱིན་འདུག ར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་དེ་འད་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག
མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གཞྱིར་བཞག་ས་ཞྱིག་ཡོད་ན། ང་ཚོས་
མྱིག་དཔེ་བལྟ་ས་ཞྱིག་ཡོད་རེད།
བཞྱིན་ཡོད་དམ་སྙམ།

དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན།

ད་ལྟ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པས་ག་པར་ཞྱིག་ལ་འགོ་

མ་ཟད་ད་ལན་འདྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་།

མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཐོག་ནས་

འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་སྙམ་པ་ཞུ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་གསལ་འདུག་སམ།
དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསམ་ཚུལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་
གསལ་བཤད་གཅྱིག་པུ་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ( ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདྱི་སྙན་ཐོ་

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རེད། ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་
སྟངས་སྱིར་བཏང་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག

ཡྱིན་ནའང་རང་ྱིད་ལ་བོ་དོགས་སེ་དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་ཁ་

ཤས་ཡོད། དེ་མར་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་བལྟས་ཡོང་དུས། བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཅེས་དོན་ཚན་ ༥ པ་དེ། བཀའ་ཤག་ནས་འབུམ་ ༣༠ ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་
གསུངས་ཡོད་རེད།

དེ་མ་དངུལ་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ཨ་མ་ལྟ་བུ་དེ་རེད།
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ངས་དེ་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་ན་དན་གྱི་འདུག

ཐེངས་གཅྱིག་གྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུས་པ་དེ་མ་དངུལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་དེ་རྒྱུན་དུ་གནས་དགོས་

པ་ཡྱིན་དུས་དེ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མྱི་མང་རང་ནས་ཐད་ཀར་བསྡུས་ནས་དེའྱི་ཐོག་
ལ་ཡོང་སོད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག གྱིས་པ། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་ངས་ཐོག་མའྱི་བསམ་བོའ ་ི
ནང་ལ་ཛ་དག་མ་དངུལ་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་གནས་དགོས་པ་ཞྱིག་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་

འདྱིར་བལྟས་ཡོང་དུས་གནས་ཀྱི་མེད་པ་གསུངས་མ་སོང་ཡང་། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་དང་པོའ ་ི ནང་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གསུམ་རྱིང་གཅྱིག་པུ་ལ་མྱི་རེ་ནས་སོར་བརྒྱ་རེ་ཕུལ་དགོས་པ་བས་འདུག དེར་བརེན་ལོ་གསུམ་གྱི་
དུས་བཀག་བཟོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། ལོ་གསུམ་མྱིན་པ་གཏན་འཇགས་རང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་
ལ་མ་ལོག་བར་དུ་དེ་འདའྱི་མ་དངུལ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག

དེ་མྱིན་ན་ལོ་གསུམ་གྱི་ཛ་

དག་མ་དངུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དོན་ཚན་
དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་བཞྱི་པའྱི་དེ་རང་ལ་གལ་སྱིད་ལོ་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་མུ་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གོས་ཚོགས་ནས་
བསར་ཞྱིབ་བེད་ཆོག་པ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་སང་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ།

དེ་ཡང་མམ་དུ་གེང་བཞག་ན་དན་

སོང་། དེ་ནས་ཛ་དག་མ་དངུལ་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག དཔེ་མྱི་སྱིད་ཡག་པོ་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
ཛ་དག་མ་དངུལ་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་གནད་འགག་མང་པོ་ཞྱིག་བྲྱིས་གནང་འདུག

དུས་ཚོད་དེ་གཏན་

འབེབས་བས་ནས་ྱིན་མོ་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་ཁ་ཐོག་ཛ་དག་མ་དངུལ་ྱིན་མོ་ཡྱིན་གསུངས་བཞག་ན་མ་གཏོགས།
ཛ་དག་མ་དངུལ་ྱིན་མོ་དེར་ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་དགོས་མྱིན་ཚང་མ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བྲྱིས་བཞག་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཨེ་

ཡོད་ན་དན་གྱི་འདུག ཤོག་གངས་བཞྱི་པ། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། དེ་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་ས་རེད། དེ་དང་འཕྲོས་ནས་དཔལ་ལྡན་

བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་ཛ་དག་མ་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་
དོ་ཕོག་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་ཅུང་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་མང་གཙོ་

ཀ་བ་གསུམ་གྱི་དབང་ཚད་འད་མམ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་
ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གྱིས་ཏོག་ཙམ་འད་མཚུངས་མ་རེད། དེ་

དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོར་ལུང་པ་མེད་པ་མྱིའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་
བེད་དགོས་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་འགན་གཅྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་འགན་དང་། ལུང་པ་ཡོད་

པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་འགན་གྱིས་ཁག་ཁག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་ལར་ནས་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཚང་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་
དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དངུལ་བསྡུས་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཡོང་བའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། S.P.R.A ཐོག་

ནས་བརྒྱུད་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བས་པ་དེ་ངས་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་འདུག་དན་གྱི་འདུག དེ་

ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་ཐུགས་དོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་ན་དན་གྱི་ཡོད། གོགས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་སྔ་དང་
མ་འད་བའྱི་ཕྱིས་སུ་ྱིས་སྟོང་བརྒྱད་ནས་བཟུང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་སེལ་བའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་
ཡོད་རེད།
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ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ལྡྱི་ལྱི་རུ་ནང་ཁུལ་ལྷན་ཚོགས་ཞྱིག་འཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་

སུ་ཛ་དག་མ་དངུལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད།
སྐོར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད།

དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཛ་དག་མ་དངུལ་

དེ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཆོད་དེ་སེབས་པ་རེད།

གོས་ཆོད་དེ་གཏན་འབེབས་ཆགས་པ་རེད།

ཆགས་པ་བཞྱིན་ལས་འགུལ་དེ་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལ་བལྟས་ནས་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་ནང་འགོ་དུས་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་དེའྱི་ཐད་སྟངས་འཛིན་བེད་སའི་ལམ་ཁ་མེད་པ་ར་བ་ྱིད་ནས་མ་རེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་ནང་དངུལ་རྱིས་དེ་ཁུར་ཡོང་དུས།

ཟུར་བཀོལ་གྱི་དངུལ་རྱིས་དེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་

བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་ཁོལ་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་
ཡང་བསར་སར་ཡང་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་གཏན་
འབེབས་བེད་ཡོང་དུས།

བཀའ་ཤག་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་པའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་

དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་གལ་སྱིད་རྱིས་འགོ་དེ་ཁུར་ཡོང་གྱི་

ཡོད་ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་
བའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཡོད་དུས།

དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་དོགས་ར་བ་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརེན་ངའྱི་

བསམ་བོ་བས་པ་ཡྱིན་ན་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་ལ་དོ་ཕོག་ར་བ་ནས་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཛ་དག་མ་དངུལ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་གེང་བའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཛ་དག་མ་དངུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་ལ་རྒྱབ་

སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལོ་གསུམ་རང་བཀག་མྱིན་པར་གཏན་འཇགས་རང་བེད་རྒྱུ་དེ། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་རེད་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ད་ལྟ་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བེད་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་ལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་དོན་ཚན་གསུམ་གནང་བ་དེ་དང་པོ་
ཐག་གཙང་མ་སྔོན་ལ་གཅོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་ནས་དོན་ཚན་དང་པོ་

དེ་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། དེ་དངོས་གནས་ Technically དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡྱིན་པ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག །སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་དེ་ཡང་བཟོས། བེད་སོད་གཏོང་བ། སྟངས་འཛིན་བེད་པ་སོགས་ཚང་
མ་བེད་པ་དེ་ལམ་དང་ཆ་ཚང་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། གྱིས་པ། ད་བར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་

ལས་འགུལ་སེལ་བར་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་མ་འདང་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་མེད་གསུང་གི་ཡོད་རེད། སྱི་འཐུས་
ཀྱི་བོ་འཚབ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ཛ་དག་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་དགོས་འདུག ད་
111

ལྟ་གཏོང་ཟེར་བའྱི་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ལས་འཆར་འདྱི་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན།

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཟུར་དུ་ཛ་དག་མ་དངུལ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་དཔལ་འབོར་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེ་ཟུར་དུ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག གྱིས་པ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་
ནས་དངུལ་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད་གསུངས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་གང་འད་ཡྱིན་ན་དན་གྱི་
འདུག སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྱིས་ཁང་ནང་བསེབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆགས་པ་ཞྱིག་དང་། གཞན་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། མདོ་དོན་ངས་ག་
རེ་བསམ་གྱི་འདུག་ཟེར་ན།

ད་ལྟ་ཛ་དག་མ་དངུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ར་བ་ནས་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་

ཞྱིག་འདུག བས་ཙང་དེ་གསལ་པོ་བཟོ་རོགས་གནང་། དེ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོས་
པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟའྱི་དངུལ་གཏོང་སྟངས་དེ་འགྱིགས་ཀྱི་མེད་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་

མྱིན་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་ནང་ལ་ར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དངུལ་དེ་དཔལ་འབོར་ལྷན་ཁང་གྱིས་ར་ནས་

སྐབས་མཚམས་སུ་གཏོང་ཆོག་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་འཆར་དེ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་དགོས་ཀྱི་མ་
རེད། དེ་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་ལ་དངུལ་ག་དུས་དགོས་ནའང་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་
ན། ཟུར་དུ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་རྱིང་བཀའ་གསལ་པོ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་
འཆར་དེ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རེད།
ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་།

ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུས་པ་འདི་ལ་འདས་པའི་ཆབ་

སིད་ཀི་ལས་འགུལ་གི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་མི་མང་འགོ་ཁིད་ནས་བཙན་བོལ་ནང་དུ་གནང་རྒྱུ་དེ་རིགས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་
གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་དང་སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་ལ།

མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀི་

རེད་བསམ་གི་ཡོད། ངས་ཁ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ང་རང་ཚོས་མི་མང་འགོ་ཁིད་དེ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཆབ་སིད་
ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐོག་ངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རེད་བསམ་གི་འདུག

ནང་དུ་གསལ་པོ་འདུག

དེའི་སོན་ལ་ཕག་འབེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་།

བཀའ་ཤག་གི་ཕག་བིས་

ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་ཆོག་པའི་གོ་སབས་ཡོད་རེད།

དེའི་སབས་སུ་མ་

གསུངས་པ་འདི་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་གསལ་གི་འདུག འདི་ཏན་ཏན་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་སབས་སུ་འདི་འདའི་

དོགས་འདི་ཞིག་སེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འདི་ལ་སེབས་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚར་བ་རེད། སོན་
མ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་མི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་དུས་སབས་ལ།
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ང་

ཚོར་དགོས་པ་འདི་གང་རེད་ཟེར་ན། ལས་འགུལ་བརམས་པར་བེད་རྒྱུར། རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་ཞིག་

དགོས་པ་རེད། དངུལ་ཞིག་དགོས་ཡོད་རེད། འདི་ནི་བཀའ་ཤག་གིས་ས་མ་ནས་གནང་གི་འདུག ད་དུང་ཡིན་ནའང་
གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་འདུག གིས་པ་དེར་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ལ་དོགས་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་འདི་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་དེ་ཡུལ་ཁིམས་ཐོག་ལ་

དཀའ་ངལ་ཅིག་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གནང་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་བདེན་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། བདེན་པ་ཡིན་ན་
བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་འདི་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སན་ཐོ་ནང་དཀའ་ངལ་འདི་ཡོང་གི་མ་རེད་

བརོད་པའི་སབས་སུ་དེའི་རྒྱབ་ལོངས་ཞིག་གསུངས་རོགས་གནང་། དེ་ཡོང་གི་མེད་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་གཅིག་གི་
ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཅེས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་

ན། དེའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་དམ་པོ་རེད། གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀི་རེད་
བསམ་གི་འདུག

གལ་ཆེ་ཤོས་འདི་ད་ལྟ་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་འདི་ལ་

དབེ་བ་ཕེ་བ་འདི། ང་ཚོ་ལ་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་པའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རང་
ིད་ཡིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་འདི་རང་བསམ་གི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། དམིགས་བསལ་གྲོས་ཚོགས་
སབས་བཅུ་གཅིག་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཕིན་ཐུབ་ཡོད་རེད།

ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་

ཀ་མང་པོ་ཞིག་ཡུལ་ཁིམས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུར། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་མ་ཡོང་བ་འདི་

གཅིག་བས་ན། སབས་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་བསམ་བཞིན་ཡོད། དེ་སྲུང་སོབ་བེད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སིར་བཏང་ཀ་བ་གསུམ་ཡོད་རེད། འོན་ཏང་ད་ལྟ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་འདི་ཀ་བ་གིས་
རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། ཀ་བ་གསུམ་པ་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མིན་འདུག་

ཀང་། དངུལ་དེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཕུལ་གི་ཡིན་ཟེར་དུས་ཏན་ཏན་རང་དཀའ་ངལ་ར་བ་ིད་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད། བཀའ་ཤག་
གི་མར་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་ཏན་ཏན་རང་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་རེད།

རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཛ་དག་གི་ལས་འགུལ་ལ་དངུལ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་བོ་ཐོན་གི་འདུག ཛ་དག་
གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དུས།

འདིའི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་སར་བས་ལྷག་པའི་བསྡུ་དངུལ་ཐབས་

ཤེས་གནང་རྒྱུའི་ཐོག་འགན་ཁྱེར་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

སིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།

ཐོག་མར་

འདི་ལ་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སྐུ་ལས་གནང་སྟངས་དང་། ནང་དོན་
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ཁག་ཏུ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་འདུག དེ་དག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ནང་དོན་ཁག་
ཚང་མ་ལ་ཁས་ལེན་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དོན་ཚན་དང་པོ། ད་གིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁི་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་
ང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། འདི་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་འདུག་དན་གི་ཡོད།
ཡིན་ན།

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་

དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་བེད་སྟངས་འདི་ཡང་ང་ཚོས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། འགོ་སོང་དེ་ཡང་ང་ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་

གསུངས། འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་མཇུག་མ་སོན་གནད་ཅྱིག་ཐོན་པའི་སབས་ལ། རིས་ཞིབ་ཀི་སོན་གནད་བཏོན་པ་ཡིན་ན།
སོན་གནད་དེ་དག་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་དེར།

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཟོ་དུས་སབས་ལ།

སོན་གནད་བཟོ་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་དེ་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སེབས་མྱི་སྱིད་པའྱི་ངེས་པ་མེད།

དེའི་ནང་ལ་

དེར་བརེན་ཆ་ཚང་ལ་སོ་སོ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡིན་ན། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་ལ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནས་ཨེ་ཡོད་
སྙམ་པ་ཚོར་བཞིན་འདུག་ལ། ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ནས་ས་མཚམས་ཀྱི་དབེ་བ་ཕེ་དགོས་
ཀྱི་འདུག

ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆེད་དུ་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུ་དགོས་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་དེ་

གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་ཡོད།

དེའི་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རེན་དེ་ཡང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་རྒྱུའི་ལས་འགན་རེད་
བསམ་པ་དན་གི་འདུག མཁོ་སྒྲུབ་གནང་གྱི་མྱིན་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། དེའྱི་ཐོག་གནང་གི་ཡིན་
མིན་དེ་རིང་གསལ་བཤད་གནང་གི་རེད་དན་གི་ཡོད།
ཚོས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་བསྟན་ནས།

དེ་མྱིན་གི་འདི་དག་འགན་ཁུར་བཞྱིན་དུ་ཁྱེད་ཚོ་ལས་ལྷག་ཙམ་ང་

ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ས་མཚམས་ཐོག་ཏུ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་

མྱི་འདུག་སྙམ་པའྱི་ང་རང་ལ་ཚོར་སང་འདི་བྱུང་། དེ་དག་ལ་མོས་མཐུན་གནང་མཁན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གང་འད་

ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ ་ི རང་དབང་རེད་ལ། མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ལ་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
དོན་ཚན་གྱིས་པ།

བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ལག་ནས་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་སོར་མོ་

བརྒྱ་རེ་བསྡུ་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན། ཛ་དག་གྱི་སད་དུ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་འགན་ཁུར་རྒྱུ་དེ་ཡང་

ལས་འགན་རེད་ལ། འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ལག་ནས་
སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་འཁྱེར་ཤོག་ཅེས་བརོད་ན། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་དབུལ་ཕྱུག་གྱི་ཁྱད་

པར་དང་། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་མཚུངས་མེད་དུས། ཚང་མའྱི་ལག་ནས་སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་བསྡུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་
རེད།

ཡྱིན་ནའང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྱིངས་ཆ་

ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་
ཞེས་བརོད་ན།

ངའི་ངོས་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མིན་འདུག་བསམ་པ་སམ།

གང་ལྟར་བོད་པ་ཚང་མས་བསམ་བོ་

ཡག་པོ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ན། འབུམ་སུམ་ཅུ་ལོངས་བར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་མྱིན་ང་རང་
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གྱི་ཚོར་སང་ལ་བོད་མྱི་རེ་རེའྱི་ལག་ནས་སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་མ་སོང་སམ་
པའི་འཚོར་སྣང་དེ་ཡང་འདི་གར་ཞུས་ན་བསམ་པ་དན་སོང་།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དོན་ཚན་བདུན་པ། དང་བངས་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་
ནང་གསེས་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་བསྡུ་ལེན་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་རེད། གོང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
ཏེ།

ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་འདྱི་དག་གྱི་ཐོག་ཏུ་འདོད་པ་དང་རྒྱབ་སོར་མེད་ཅེས་གསལ་པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་། བེད་སོད་བ་ཕོགས་སྐོར་གྱི་སྱིག་
གཞྱི་འདྱིའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་སོགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀོད་འདུག་པས། ལས་ཀ་

འདྱི་དག་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་སྙམ་ནས། ང་རང་ངོས་ནས་འདོད་བོ་ཁེངས་སོང་། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་།

བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་

གསུམ་ཅན་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག འདྱི་དག་གྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་གཞྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་
དག་ཐོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི།

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་བ་ཕོགས་འདི་ཡང་རང་

དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་སོམ་གཞྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཙུགས་བཞག་པ་རེད།
ཕོགས་གྱིས་ནས་ང་ཚོ་འཐབ་རོད་བེད་མཁན་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།
ཐོག་ཏུ་བསད་ཡོད་རེད།

གཞྱི་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འཚོལ་མཁན་གྱི་རྨང་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་

འདྱི་འདའྱི་ལས་དོན་བ་ཕོགས་མ་འད་བ་གྱིས་འཐབ་ཡོང་དུས་རྨང་གཞྱི་མ་འད་བ་གྱིས་ཡྱིན་

པར་སོང་། སྐུ་ངལ་འདྱི་དག་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་དུས་སྔོན་མའྱི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། གོས་

ཆོད་དེ་དག་གྱི་དགོངས་དོན་ནང་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཆ་ཚང་གྲུབ་པ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་གནང་བ་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་བ་འདི་རང་རེད།

ཛ་དག་

མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག བསྡུ་ལེན་བ་ཐབས་འདི་ཡང་ཁོ་རང་གི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། མ་དངུལ་
བསྡུ་ལེན་གྲུབ་ནས་གསོག་འཇོག་བ་ས་དེ།

བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་རེད།

ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་མ་འགལ་བ་དང་།
གཏོགས།

དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་

ལས་དོན་བེད་བདེ་བོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་

མ་འོངས་པར་ལས་དོན་ཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པར་

སོང་། ངེས་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་ནང་དུ་འཇོག་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དངུལ་བསྡུ་ལེན་གནང་། འཇོག་

ས་འདི་ཡང་སྱིར་བཏང་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་
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འཕྲད་ཨེ་ཡོང་བསམ་གྱི་འདུག དངུལ་འབབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་དེ་དག་རེད། བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་
སུ་རོགས་པ། མྱི་རེའྱི་ལག་ནས་སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འགྱིག་ཨེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག

གང་ཡྱིན་

ཞེ་ན་བོད་པ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་འདྱི་དག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་མཁན། དགའ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དང་ལེན་བེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་དག་ང་ཚོའྱི་

ལས་འགུལ་ཞྱིག་དང་། མ་འོངས་པར་ཕུགས་བརན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལེན་འདོད་ཡོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་པར་ས་ཁུལ་འགའ་ཞྱིག་རེད། སོབ་མ་ཁ་ཤས་རེད། ཁྱྱིམ་ཚང་སོ་བོའ ་ི རྱིགས་ཚང་མས་
ཆ་ཤས་ལེན་མྱི་ཐུབ་པ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད། བཀུར་འོས་རྣམ་པས་མཁྱེན་པ་ལྟར། གོང་དུ་ཕག་
སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དངུལ་འབོར་དེ་དག་རང་སོར་བཞག་ན་འགྱིག་ཨེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག

ར་བའྱི་ཆ་

ནས་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བ་དགོས་པ་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། དེ་དག་གྱི་འཇོག་ས་དང་བེད་སོད་གནང་ཕོགས་
ཀྱི་སྐོར་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་འདྱི་དག་དོ་ཕོག་ཏུ་འགོ་མ་དགོས་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འཚོལ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་
སྙམ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞེ་དག་མ་ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་
འགོ་སྟངས་དེ་ཚོ་ཤེས་ཀི་མེད།

ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ཕེབས་ནས་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས་དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ།

ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོང་གི་འདུག

དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་

སྙན་གསེང་ཞུ་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་དོན་ཚན་གསུམ་གནང་བཞག
ཡྱིན་ན།

དེའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་བལྟས་པ་

ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཟོས་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོའམ་ཟྱིན་བྲྱིས་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཐུན་འགྱུར་

གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་མཐོང་སོང་། དེར་བརེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཡི་གེ་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཏང་བའྱི་སྐབས་

སུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་འདྱི་ཕུལ་ཡོད་དམ་མེད། དོན་དག་གྱིས་པ་དེ། ད་ལྟ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་སྟངས་རེད། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཡྱིག་གནང་སྟངས་གང་ལ་བལྟས་ཀང་། ད་ལྟ་འདྱི་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཕག་རགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་མཁྱེན་བཞྱིན་དུ། དེའྱི་འོག་ལ་རྒྱབ་གེར་དེ་ག་རེ་བས་ནས་གནང་བ་རེད། བཀའ་

ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གེར་གནང་ཟྱིན་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སེབས་ཚར་བ་རེད། སེབས་ཚར་དུས་དེ་འད་བས་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་སྟངས་འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ག་རེ་བས་ནའང་གཅྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག དེའྱི་དབང་ཆ་

འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་འགན་དབང་བསྐུར་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རེད།
བཀའ་ཤག་གྱིས་བོ་ཁོག་མ་འདང་བ་རེད་དམ།

ཡང་ན་གནས་སྟངས་ག་རེ་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་འདོད་མེད་

བཞྱིན་དུ་བཏང་བ་རེད་ཅེས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་ཀྱི་འདུག

116

དེར་བཏང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ད་འགོ་ས་རེད་བསམ་པ་

བཤད་སྟངས་འགའ་ཤས་ལ་བལྟས་ན། ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དོན་དག་དང་པོ་དེ། ང་ཚོ་བོད་ནང་གྱི་

ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད། མྱི་སོ་སོའ ་ི ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་
ལ་བརེན་ནས་རྣམ་དཔྱོད་འད་མྱི་འད་སྟོན་གྱི་ཡོད་རེད།

འགུལ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད།

དེ་རྱིང་གྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་འདྱི་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཛ་དག་གྱི་ལས་

སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དགོངས་གཞྱིར་དེ་འད་གཅྱིག་ཡོད་རེད།

གནད་འགག་དང་པོ་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡང་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་གྱི་དཀའ་
ངལ་དེ་སྔ་ཡང་འཕྲད་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་ཡང་འཕྲད་སྱིད་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག

བཀའ་ཤག་སྔ་ཕྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་

འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་བྱུང་དུས། སྐབས་འདྱིེར་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༦ ྱིན་མོར་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་ནའང་

དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་སྦྱར་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་རེད། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ང་ཚོ་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་
ཚོགས་དུས་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་ཀང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་
ནས་ལས་འགུལ་གང་སེལ་བ་དང་།

དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་

སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང། དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་སྦྱར་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་པ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱིར་བཏང་ཁ་སང་སྔོན་མ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་

བཞག་ཡོད་རེད། དེ་དུས་དེའྱི་ཐོག་བསམ་སྟངས་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་གསུངས་སྐབས། དེར་ཟྱིན་བྲྱིས་ཤྱིག་ཕབ་
ནས་མར་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། མདོག་འདོན་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་བཞིན་དེ་རྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རེད། འདྱི་

ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་རེད། སེམས་བསམ་པས་བར་སང་ལ་ར་རྒྱུགས་ཀང། དོན་དངོས་པོ་ལག་

མཐྱིལ་ལ་སོ་མི་ཐེབས་ཞེས་པའྱི་དཔེ་ལྟར་མང་པོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་བཏང་འདུག་ཀང་། དོན་དངོས་པོ་ལ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་

ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་དན། ལས་འགུལ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ལས་འགུལ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སེལ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད།

ལས་འགུལ་སེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་དེ་ཚོས་

བསྡུ་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་དེ་ཚོས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཡང་བསྡུ་
དཀའ་བར་བས་ནས་ས་གནས་དེ་ཚོར་བསད་བཞག་ཡོད་རེད།
བཞག་ཡོད་རེད།

ས་གནས་མང་ཆེ་བར་རང་ཁ་རང་གསོ་བས་ནས་བསད་

དབར་ཚོང་དགུན་ཚོང་བས་ནས་འད་མྱི་འད་ལ་ཕྱིན་ནས་མྱི་འཇོན་མཁན་དེ་ཚོས་ཚོང་ཡང་འཇོན་གྱི་

ཡོད་རེད། ལས་ཀ་ཡང་དེ་ཚོས་འཇོན་གྱི་ཡོད་རེད། མྱིང་ཡང་དེ་ཚོ་ལ་ཡོད་རེད། དུས་དུས་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་ཁ་ཤས་ཟླ་དྲུག་རེ་ཙམ་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ཡོད་བསད་
པའྱི་ལས་འགན་འདྱི་ཚགས་ཚུད་ལ་མ་ཚུད་ལ་བས་ཚར་དུས། ཡང་བསར་འགན་ཞྱིག་འཁྱེར་ནས་སང་ྱིན་གནས་སྟངས་
དེ་གང་འད་ཆགས་ཡོང་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་དངུལ་དེ་བཞག་སྟངས་

དང་། འགོ་སོང་གཏོང་སྟངས་ཐད་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་རེད། དང་པོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཞུས་
པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་དེ་མར་གསུངས་པ་རེད། གསུངས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དགོངས་བཞེས་
གནང་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་ལ་མར་སད་བཞག་ཡོད་རེད། དེར་བརེན་རྣམ་པ་
ཚོས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ལེན་ཆོག་པའྱི་ས་ཆ་གསུམ་ཡོད་རེད།

དེའྱི་ནང་ནས་ག་རེའྱི་ནང་ལ་གཞག་རྒྱུ་

ཡྱིན་ནམ། དེ་ཚོས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དེབ་སེལ་བས་བཞག་པའྱི་སེ་ཚན་གསུམ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་དང་གང་
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རེད། གལ་ཏེ་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཚུར་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ཕར་གཏོང་ས་དེ་ག་པར་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་འཐུས་ཀི་རེད་
དམ་མ་རེད།

དེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་བཤད་ནན་པོ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་

རེད་དན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ཚང་མས་ཁ་ནས་བརོད་ཐུབ་པ་དང་།

ཁ་སང་དེ་རིང་ཚང་

མས་རྨྱི་ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་སྨོན་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་དེའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་གཅིག་བེད་ཀི་ཡིན་བརོད་
པ་ཙམ་གིས་དེའི་མཇུག་ལ་ཤར་ཤར་རྒྱུགས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མ་རེད། ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
ཚང་མས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག

བཀའ་ཤག་གྱིས་དེར་རྒྱབ་གེར་གནང་ཚར་བ་རེད།

འབུམ་སུམ་ཅུའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་གསུངས་

མོང་མེད། གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་མ་རེད། གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་གསུངས་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་

ཁོང་རང་ཚོས་ཡྱི་གེའྱི་ནང་གསལ་པོ་བས་ནས་བྲྱིས་ཡོད་རེད། དེ་དག་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། ཟྱིན་བྲྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
སྱིར་བཏང་ཡྱི་གེ་ལ་ཕྱི་ནང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ངས་ད་ལྟ་སེམས་བསམ་པའི་བར་སང་ལ་ར་རྒྱུགས་ཀང། དོན་དངོས་པོ་
ལག་མཐྱིལ་ལ་སོ་མི་ཐེབས་ཞེས་བརོད་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཏང་བའྱི་ཡྱི་གེ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་

ཡོངས་ནས་སོར་བརྒྱ་རེ་ལེན་དགོས་ལབ་ཡོད་རེད། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་དང་། ལྔ། བདུན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་ཚོ་ཚང་
མའྱི་སྱི་བོ་གནམ་ལ་ཡར་བསྟན་བསད་ཡོད་རེད། ཨ་ཕོ་རག་སྱིས་ར་ནས་ལེན་ཐུབ་པ་རེད་དམ། ཨ་ཅག་ཚེ་བརན་སོལ་མའྱི་
ར་ནས་ལེན་ཐུབ་པ་རེད་དམ། དེ་བཞྱིན་དུ་མང་པོ་རེད། དེ་ཡང་སྱིར་བཏང་ཚིག་གྱི་དོན་རེད་དེ། འོན་ཏེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་

གཞྱི་བཟོ་དུས། འོག་དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་རེད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཟེར་དུས་ཤུགས་ཆུང་དུ་སོང་བའྱི་
བཟོ་འད་རེད་དམ། ང་ཚོ་འདྱིར་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ལས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། དཔེ་ཧ་པས་ཤུགས་ཆེན་པོ་མར་

བབས་ཚར་བ་རེད། བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ལས་དེར་བརེན་གནས་སྟངས་ཚང་མར་དགོངས་པ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་བཞེས་
དགོས་པ་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་ཚང་མས་རྒྱུགས་ཆོག་ཆོག་དང་། མཆོང་ཆོག་

ཆོག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་དུང་ཡང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་མར་བྲྱིས་ཡོང་དུས། ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བར་བལྟས་དུས་དངོས་གནས་
དེ་བསྡུས་ནས་སྔར་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་ལས་འགུལ་དེ་འད་ཞྱིག་སེལ་ས་རེད་དང་། ཡང་མྱིན་ན་
བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་སྡུག་འཕྲད་དེ་སན་ཁང་ནང་ལ་ལུས་བསད་པ། སན་བཅོས་ཐེབས་ཆག་དང་། ནང་
མྱི་ཁ་ཤས་དཔེར་ན་ཨ་མ་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་ནས་ད་ཕྲུག་ཏུ་ལུས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་

དེའྱི་རྱིགས་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ན་གཏོང་རྒྱུ་རེད། སེལ་མ་དགོས་ན་
གཞག་རྒྱུ་རེད་ཅེས་འོག་ལ་བྲྱིས་འདུག

མར་གཞག་བཞག་གྱི་རེད་ཅེས་བྲྱིས་འདུག

དེར་བརེན་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་

གནང་བཞྱིན་པའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རེན་འདྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་པའི་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་རང་རེད་
འདུག་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ལྷག་མ་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐོག་མར་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་ཧུར་བརོན་གནང་བ་འདྱི་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ཏུ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། ར་བའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་
དེ་ཁྱིམས་བཟོ་སེ་ཚན་དང་།

ཁྱིམས་རོད་སེ་ཚན། འཛིན་སོང་སེ་ཚན་བཅས་སེ་ཚན་གསུམ་དུ་དབེ་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་

ཕག་ལས་ཚགས་སུ་ཚུད་པ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད།
འདུག

ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་ན་ཡག་པ་མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་

དེ་མྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐེངས་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་པ་གཏོང་རན་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དག་གྱི་ཐོག་ཏུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ་བཞྱིན་ཡོད།
ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ཛ་དག་གྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་

ཤག་གྱིས་དངུལ་མེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་མོང་མེད་པ་རེད། དཔེར་ན། སྔ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དུ་ས་བྱི་ཞྱི་རྒོལ་ཆེན་
མོའ ་ི སྐབས་སུ། ང་ཚོ་འདྱིར་བོད་གཞུང་མང་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་
དེ་དག་གྱི་འགོ་གོན་སད་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཧྱིན་སོར་འབུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཟུར་བཅད་གནང་ནས་བཞག་པ་རེད།

སྐབས་དེ་དུས་འགོ་གོན་བཏང་ཆོག་ཆོག་བྱུང་ནས། ལས་འགུལ་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་མེད་པ་རེད། སྐབས་
དེར་འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་སོང་མེད་པ་དང། དེའྱི་འཕྲོས་ཚང་མ་ལྷག་བསད་ཡོད། དེར་བརེན་ལས་
འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་ཀང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་དངུལ་གྱི་ཐོག་ཏུ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་མེད་ལ།

མ་འོངས་པ་ཡང་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་
རེ་བཀའ་དྱིན་དང་།
ནས།

བོད་གཞུང་མང་གྱིས་ཀྱིས་མམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་འཛིན་སོང་ཚགས་སུ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་

ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་མེད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་དག་ཐོག་ཏུ་དགོངས་གཞྱིར་བཞག་དགོས་པ་གལ་

ཆེར་མངོན་པ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་དན་སོང་།

གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་དགོས་ཡོད་ན། ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སེལ་རྒྱུ་འདྱི་དུས་ལ་གནས་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་ནང་ལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༥༡ གྱིས་

རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ནས། དེའྱི་ནང་ནས་ ༤༡ གྱི་ཚེ་སོག་ཤོར་ནས། སྐུ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཟྱིན་པ་

རེད། ཛ་དག་འདྱི་ལས་ཆེ་བ་དང་། ཛ་དག་འདྱི་ལས་འཇྱིགས་དངངས་ཆེ་བ་ཞྱིག་མེད་དུས། དང་པོ་ཛ་དག་གྱི་ཕག་ལས་
གཏན་འབེབས་གནང་ནས། དེ་དག་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་གོན་གྱི་དགོས་དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དགོས་དངུལ་

དེ་དག་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ང་ཚོས་ཐབས་
ཤེས་གང་འད་ཞྱིག་བགྱི་ན་དགེ་མཚན་འདུག་བལྟ་དགོས་པ་ལས།

ལས་འགུལ་གྱི་རྣམ་གངས་གཏན་འབེབས་གང་ཡང་

མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་འདྱི་དག་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྣ་རུ་འགོ་དང་མྱི་འགོ་ཐེ་ཚོམ་ཡྱིན་དུས། དང་
པོ་ནས་དགོངས་པ་གཟབ་གཟབ་བཞེས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་མྱིན་འགོ་སྙམ་བྱུང་། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་ཡོད་རྒྱུ་རེད།
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སྱི་

ཚོགས་ནང་དུ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
ཞྱིག་ཡོད།

ལས་འགུལ་གྱི་རྐུབ་ཡར་བཀགས་དུས་དངུལ་བསྡུས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་སོལ་

གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཛ་དག་གྱི་མཚམས་འདྱིར་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་གཏན་འབེབས་བགྱིས་ནས། ཛ་དག་གྱི་
མ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། གལ་སྱིད་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་
ན། དགོས་དངུལ་ར་ཆོག་པ་དེ་དག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱིས་ར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་མ་སོང་། དཔལ་

འབོར་ལས་ཁུངས་ཞེས་ཆེད་མངགས་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ནས། དེའྱི་ནང་དུ་རྱིས་ཁ་ར་མཁན་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་བེད་
མཁན། དངུལ་ར་མཁན་བཅས་བོད་གཞུང་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་སེ་ཚན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཛ་དག་གྱི་
དགོས་དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་བཞག་སྟེ།

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱིས་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་དུ་ལས་འགུལ་

སེལ་ཕོགས་ལ་གཏན་འབེབས་གནང་། དེ་དག་གྱི་འགོ་གོན་གྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་
གང་ཡང་མེད། དེ་ལས་ལྷག་ཙམ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཟུར་དུ་དངུལ་ར་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ན། འཛིན་སོང་
སེ་ཚན་གྱིས་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་དེ་ལ་འོས་འཚམས་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་།

ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ལག་ནས་སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དགོས་དངུལ་བསྡུ་

ཞེས་པ་དེ་ཞལ་

འདེབས་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་དག་ཛ་དག་གྱི་ཁལ་བསྡུའྱི་ལམ་ལུགས་རང་རེད། དེ་དག་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པ་ཡག་པོ་རེད་
དེ། ལག་ལེན་དུ་བསྟར་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དཔེར་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་ཐག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་
ལྔ་དྲུག་ཅན་གྱི་ཕ་མ་དང་།

ཕ་མ་ནད་པ་ཅན་གྱི་ཕྲུ་གུ་སོགས་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་དུས། དེ་དག་གྱི་ལག་

ནས་སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་འཁྱེར་ཤོག་ལབ་ན་སད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།

དེ་ཚོའྱི་གས་ད་ལྟའྱི་དཔྱ་ཁལ་དེའང་ཆ་ཚང་བསྡུ་

འབུལ་ཞུས་མ་ཐུབ་ནས་བསད་ཡོད་སྟབས། དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།

སྱིག་གཞྱི་གང་དང་གང་བཟོས་ནའང་ལག་

ལེན་དུ་འགེལ་ཐུབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཡག་པོ་འདུག ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་ཞྱིག་དགོས་འདུག་ན། དཔེར་ན། ང་
ཚོར་''ཆེ་འབོར་ཆུང་འབོར་''ཟེར་བའྱི་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད།
དང་།

''ཆེ་འབོར་ཆུང་འབོར''་ཟེར་དུས་ཆེ་བའྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབོར་བ་

ཆུང་བའྱི་ཇྱི་ཙམ་འབོར་བ་དེ་དག་སྡུད་ན་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག

ར་བའྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་

བཞྱིན་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་དགོས་མྱིན་དེ་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་གཏན་འབེབས་བགྱིས་ནས།
དེ་དག་ལ་དཔག་པའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོ་དགོས་པ་དང་གཅྱིག

གྱིས་པ། དགོས་དངུལ་ར་ཕོགས་དེ་དག་དཔལ་འབོར་

ལས་ཁང་གིས་རང་འཇགས་ར་དགོས་པ་ལས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཟུར་དུ་དངུལ་ར་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་སྱིག་
གཞྱི་དེ་ལ་ངས་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྟེང་གཞུང་འབྲེལ་སྱི་མོས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་བེད་སོད་བ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་རེད།

བས་ཙང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་

དགོངས་དོན་གནང་བ་རེད། ལག་ལེན་འགེལ་སྟངས་འདྱི་ཚོགས་ཆུང་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ་འཐུབ་རྒྱུར་གཟྱིགས་ཏེ་གནང་བ་
ཡྱིན་པས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་དང་། དེའྱི་
ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་རེད། དེར་བརེན་བསམ་བོ་ཁ་ཤས་འཁོར་སོང་།

ཡྱིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ནང་གསུངས་བསྒྲུབས་སོང་།
འོན་ཏེ་དེའྱི་ཐད་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་་ཚིག་ཁ་ཤས་ཁ་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་དག་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་བངས་ཆོག་རྒྱུའི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དེ་མེད་དུས། དེའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཏན་ཏན་འཕྲད་
ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དེའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དེ་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་བངས་ཆོག་མྱི་ཆོག་གྱི་སྐུ་ངལ་འདྱི་
ཏན་ཏན་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞལ་འདེབས་དེ་དག་དང་། མ་དངུལ་དེ་དག་མམ་རུབ་བས། གང་ལྟར་དཔལ་

འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་བསད་རྒྱུ་རེད་འདུག ཡྱིན་དུས་དེ་ཟུར་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་གཞག་དགོས་རྒྱུ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག དེ་ནས་ཛ་དག་ལས་འགུལ་ཆེད་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལོ་རེའྱི་སྔོན་རྱིས་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་ལ། ཛ་
དག་ལས་འགུལ་ཆེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།

དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད།

འཕྲལ་དུ་ཛ་དག་གྱིས་གནང་དགོས་བྱུང་ན་གཏོང་རྒྱུ་རེད། གནང་མྱི་དགོས་ན་ལྷག་བསད་ཀྱི་རེད། གལ་ཏེ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་པའྱི་དངུལ་འབོར་གྱིས་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན།

ཞུ་ཆོག་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བཀའ་འཁོལ་སད་ཡོད་རེད།

སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་བཀའ་ཁོལ་སད་བཞག་པ་འདྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁྱབ་ཀྱི་མེད་ན། ཛ་དག་མ་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ་མཆན་
བཀོད་དེ་མ་འདང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་སོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།

དེ་ནས་སྱིག་གཞྱི་རགས་ཟྱིན་དུ་གསུངས་པ་

བཞྱིན་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་སོར་བརྒྱ་རེ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་སྱི་སྙོམས་རང་བས་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་དཀའ་ཞྱིང་། དེ་ལ་ཕོགས་ཡོད་མེད་
ཀྱི་ཕེ་འབེད་ཅྱིག་བེད་དགོས།
ཁུངས་ནང་བཞག།
ཡྱིན་ན།

གལ་ཏེ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན།

རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བས་ན་དངུལ་དེ་དག་དཔལ་འབོར་ལས་

ལོ་རེའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཕེབས་པ་

གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པར་ཕེབས་པ་རེད།

ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་

དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཞག་པ་རེད། ད་ཆ་དེ་འདའྱི་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས། དང་བངས་དཔྱ་

དངུལ་རྱིགས་དེ་ཏོག་ཙམ་ཡར་སར་བཞག་ན། དངུལ་སར་བའྱི་ནང་ཕོགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཕུལ་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་རེད།

དེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་འདྱི་བསང་མྱི་

ཡོང་ངམ། ཐོག་མར་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་སྐབས། དང་པོ་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་
འགུལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་རེད།

དེ་ཁ་

ཐུག་ལོ་རེར་བསྟར་ཆགས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མེད་དུས། འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་གོན་ནང་ཕར་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས་རང་དབང་ལྡན་
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པའྱི་ལས་འགུལ་ཞེས་ལབ་པ་རེད། རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱི་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བདེན་པ་བརར་བའྱི་ལས་འགུལ་བེད་
མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་དངུལ་དེ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དངུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།
གསུངས་པ་བཞྱིན་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད།
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་བསྡུ་ར་བས་པ་ཡྱིན་ན།

གང་འད་བས་ནས་འཇོག་དགོས་རེད་

ད་ལྟ་འདྱིའྱི་བཟོ་འད་པོའ ་ི དངུལ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་སེལ་དགོས་རེད།

གང་

ལགས་ཞེ་ན། ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་དངུལ་བརྒྱ་རེ་བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བསྡུས་ཚར་དུས་ལས་འགུལ་སེལ་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ནང་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་ལུང་པ་གང་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་བསྡུས། ཛ་དག་གྱི་
ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡྱིན་ལབ།
ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད།

སྱི་འཐུས་ཚོས་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག

བས་པ་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ལུང་པ་གང་ཏན་ཏན་

དེར་བརེན་ཟུར་དུ་དེ་འད་ཞྱིག་མྱི་དགོས་པར།

ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་དངུལ་དེ་དག་

བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བས། དངུལ་དེ་དག་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དངུལ་མ་འདང་བ་ཡོང་གྱི་མ་རེད།

དངུལ་ག་ཚོད་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་

གནང་གྱི་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་འཐབ་འཚོལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། བཀའ་ཡང་ཕེབས་བསད་ཡོད། དེ་འད་

གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་རགས་ཟྱིན་ནང་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུ་དང་།
དེའྱི་ལས་དོན་དེ་གང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཞྱིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས་བོད་ནང་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ཆེད་དུ་ཛ་དག་གྱི་
ལས་འགུལ་སེལ་བཞྱིན་པར་གུས་བརི་དང་།

སྱིད་སྡུག་མམ་མོང་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད།

དེའྱི་ཟུར་དངུལ་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་

གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་ཏེ་ཡོང་གྱི་མེད་ན། ཟུར་དུ་ཡང་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་ཞེས་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་གཞག་དགོས་མྱིན་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དང་མ་རེད།

དེ་ནས་འདས་པའྱི་མས་མོང་ལས་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ས་མང་འཛིན་སོང་

བཀའ་ཤག་མམ་ཞུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་གནས་སྟངས་འབྱུང་བཞྱིན་ཡོད་པས།
སྟབས།

མ་འོངས་པར་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་

ཛ་དག་མ་དངུལ་གཞག་རྒྱུ་དེས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལས་འགུལ་ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་མྱིན་གྱི་འབྲེལ་བ་གང་

ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་བརེན་དེ་དག་ཀང་འབྲེལ་མེད་ཆགས་བསད་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཟུར་དུ་དེ་འད་
ཞྱིག་མྱི་དགོས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་རེད།
ནང་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ཕེབས་བསད་ཀྱི་འདུག

གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡང་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་

དེ་བས་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་རུབ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་

འད། གང་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་བཞག དེའྱི་ནང་དངུལ་
སོམ་ཚོད་ཅྱིག་མར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས།

གནང་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

དེའྱི་ཐོག་ནས་མར་གོ་བུར་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་བྱུང་ན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།
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དེ་འད་ཞྱིག་

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངའི་མཐོང་སང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་
ཕག་བྲྱིས་གནང་བཞག་པ་དེ་དང་། ད་ལྟའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་གེར་གནང་བཞག་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དྭོགས་པ་ཞྱིག་སེས་ཡོང་

གྱི་འདུག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་གནང་བཞག་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མོས་
མཐུན་མྱི་འདུག མོས་མཐུན་མེད་པ་དེ་ཐག་བཅད་སྔོན་ལ་བས་ནས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ཡོང་

དུས། དོན་ཚན་གསུམ་དེ་བཤད་བཞག་པ་འད་བོ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་འོག་གྱི་གོས་འཆར་དེ་ལ་གཅྱིག་བལྟས་ཡོང་དུས་རྒྱབ་
སོར་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག

དེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ད་དུང་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་།

མོས་མཐུན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་འདྱི་ད་ལྟ་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།
འབུལ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བཞག་པ་དེ་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག

དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་

དེ་ཡྱིན་དུས་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་བ་ལ་

མཛད་དཀའ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ལ་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་རེད། དེ་ལ་མ་འཕྲད་ན་འདྱི་ལ་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་དངུལ་བསྡུ་བ་དཔེར་ན་ད་ལྟ་འདྱིར་སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟིན་གཅྱིག་འདུག

བཙན་

བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་བསྡུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་
གསལ་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་མ་དངུལ་ཐེབས་ར་ཡོད་རེད། དེ་སྱི་འཐུས་རང་གྱི་ཐད་ཀར་བསྡུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད་
ལ། ཐད་ཀར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད།
ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་དེ་གནང་།

དོན་དམ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པའྱི་

སིག་འཆར་དེ་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གེར་གནང་བཞག་པ་རེད་

དམ། དེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་སིག་འཆར་བཏོན་བཞག་པ་དེ་དེ་རྱིང་
འདྱི་འད་བས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་དན་གྱི་འདུག

ང་རང་གྱིས་བསམ་ན་

རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བཅུ་བཞྱི་པ། དོན་ཚན་ང་དགུ་པ་ནང་བཞྱིན། ཡང་བསར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་བེད་དགོས་བསམ་གྱི་
འདུག

དེ་སྙན་གསེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་

བེད་ཕོགས་ཀི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བཞྱི་པ།
གསུམ་ཡོད་རེད།

ལེའུ་བཞྱི་པ་དེ་ཁྱིམས་བཟོའ ་ི སྐོར་རེད།

ནང་གསེས་གསུམ་དེའྱི་ནང་ནས་གསུམ་པ་དེ་རེད།

དོན་ཚན་ང་དགུ་པ་དེ་ལ་ནང་གསེས་

ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་གང་ཞྱིག་གོས་གཞྱིར་

འཇུག་འོས་མྱིན་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་རོག་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་གཏོང་དགོས་ཀི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་བྱུང་ན་གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་དང་།

ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སོ་སོས་དོན་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རེ་བས་རེས་

བགོ་གེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུ་བས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་དང་།

ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཚེ་དེ་འཕྲལ་

ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོ་མྱིང་འདོན་བས་པར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཇི་བྱུང་ལྟར་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་
ཆུང་ལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་གམ།

སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་གོ་བསྡུར་བེད་དགོས་མྱིན་རོག་ཞྱིབ་ཆེད་བཏང་སྟེ་དུས་

ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་སྙན་ཤོག་དུ་རྒྱབ་གེར་ཇྱི་བྱུང་ལྟར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

ངས་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་

ཞུས་ན། དེ་གཏོང་དགོས་མྱི་དགོས་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མྱིན། ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སམ། དཔེར་ན་དོན་ཚན་གྱིས་པ་རེད། དོན་ཚན་གསུམ་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཆ་རེན་གཞག་སྟངས་འདྱི་
123

དོན་ཚན་གྱིས་པ་དེའི་ཆ་རེན་དེ་རེད། ཆ་རེན་དེ་ཡང་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་དེ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་
འགན་ནང་གསེས་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ་རེད། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་བསལ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་
བ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ཏག་ཏག་འགབ་ཀྱི་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེ་ཛ་དག་དང་རེན་ངན་
དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དངུལ་དེ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་རེན་ནང་བཞག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཛ་དག་གྱི་གནས་

ཚུལ་དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་རྱིང་རང་ཐག་གཅོད་བས་ནས་གནང་ན་གནང་བའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་ཡོད་
པ་རེད། གལ་སྱིད་སྱིག་གཞྱི་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རེན་དེ་ཚོ་གཞག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དན་

གྱི་འདུག ཆ་རེན་བཞག་པ་དེ་ཁོ་ཁོ་རང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་ཅེས་གོས་ཆོད་འདྱི་གཞྱི་
རར་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས།

སྱིག་གཞྱི་དེ་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་ཅྱིག་

རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཁྱབ་ཚད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་འདྱི་ལ་བལྟས་ནས་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ལོ་གསུམ།

སྱིག་གཞྱི་ལ་ལོའ ་ི ཚད་བཀག་བཞག་པ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་

འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།
དཔེར་ན་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ཡྱིན་ན་བསྡུ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་གཏོང་བའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་རེད།

ཆག་ཡང་སོད་

པའྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་མྱི་འདུག སོར་བརྒྱ་སོད་རྒྱུ་མེད་མཁན་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་སྱི་བོ་གནམ་
བསྟན་ད་ལྟ་གསུངས་སོང་བས། སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་
ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ཞུས་པའྱི་དོན་ངོ་མ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་ལྡྱི་

ལྱི་ལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་འཛོམས་གནང་ནས་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ། ལས་འགུལ་སེལ་རིང་དངུལ་གྱི་
མ་ཕོངས་པ་ཞྱིག་དང་། དངུལ་ལ་བརེན་ནས་ལས་འགུལ་རོམ་མ་ཐུབ་པ་ཟེར་བ་དེ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་

ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དངུལ་གྱིས་མ་འདང་བ་མེད་གསུངས་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏན་འབེབས་ཤིག་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་སམ། མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་མེད་ན། ང་ཚོས་རྱི་བོང་གནམ་བརྱིབ་ཀྱི་སེམས་ཁེལ་ག་རེ་བེད་དགོས་

རེད། གང་ལྟར་ལས་འགུལ་ང་ཚོས་རོམ་རྒྱུ་རེད། དངུལ་ནྱི་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་གྱི་རེད། དཀའ་ངལ་ནྱི་ཡོད་མ་རེད།
དེར་བརེན་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་སམ་བྱུང། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་

དགུ་དེའི་ནང་དུ་ལུང་དངས་པ་དེ་ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་བཀག་འགོག་བེད་པ་དེ་རེད། དེའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ལ་དགག་
བ་དང་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཡོད་ན་དེར་བསམ་འཆར་ཐུང་ངུ་རེ་བེད་རྒྱུ་དང་། གྱིས་པ་དེ་ནྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བས། དེའྱི་ཁྱབ་ཚད་ནང་དུ་ཚུད་མྱིན་དང་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་འདུག་མྱིན། གསུམ་པ་དེ་གོང་
དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལུང་དངས་པ་དེ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྙན་ཐོའི་ཐོག་ཏུ་ལས་རྱིམ་འགོད་བཞྱིན་པ་སོང་ཙང།

སྙན་སོན་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེར་རོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་
ནས།

དེས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་གེར་གང་དག་བཅོས་དགོས་མྱིན་གསུངས་པ་དེ་

རེད།

ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་སེབས་ཡོང་དུས་དོན་ཚན་དྲུག་བཅུ་ཆགས་པ་རེད། དོན་ཚན་དྲུག་བཅུ་པའྱི་ནང་གསེས་
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གསུམ་པ་དེའྱི་སྐབས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་རེས་ཁྱིམས་འཆར་ངོ་སོད་བེད་མཁན་དེས་རྒྱབ་སོར་རམ་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་
སུ་ལའང་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་ག་པ་ཞེས་གོས་འཆར་འདོན་ཆོག་པ་དང་།

དེའྱི་ནང་དུ་ཁ་པ་ནྱི་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་ཆེད་

འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཟེར་བའྱི་སྐབས་དེར། བསར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་བ་དགོས་ན། སྐབས་
དེར་གོ་སྐབས་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

དེའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཞུ་ན།

གྱིས་ཕག་ལས་དང་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་བཟོས་འདུག

ངས་བསམ་བོར་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་

ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ག་ལེར་བེད་

སོད་བེད་ཆོག་པས། ད་ལྟ་ཅུང་ཙམ་ངང་སྒུག་བས་ནས་སྱིག་གཞྱི་རེ་ཞྱིག་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཞག་ན་སམ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་
ཕག་སེལ་རྣམ་པས་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོང་དུས།

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་སེལ་ཀང་བཀའ་ཤག་ནས་དཔལ་འབོར་

གྱིས་མྱི་འདང་བའྱི་གནད་དོན་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། གལ་སྱིད་དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་
གཞྱི་དེ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག ཁྱེད་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་

གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་དགག་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་
ཆོད་ཅྱིག་བཞག་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་དེར་བར་དུ་སྱིག་གཞྱི་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་ན་ལོ་
ན་སོན་པ་རེད། སང་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཤྱིག་བཞེས་ན་སམ་བྱུང་།
མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དེ།

དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་དུ་

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དེ་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་།

སྱིར་བཏང་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྔོན་ཐོན་ཅན་དེ་དག་ལ་དཔེ་ལེན་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་།

ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྱིག་

གཞྱི་ཁག་ལ་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས། སྔོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ལུགས་བཞྱིན་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
སྱིད་འཛིན་རྱིང་ལུགས་དང་གོས་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡང་ཡོད་རེད།

ང་ཚོ་བཅའ་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་

ཕལ་ཆེར་དེ་གྱིས་ཀ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་
ཤྱིག་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཆོག་སྙམ། སྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་དཔེ་བངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རེད། གནའ་བོའ ་ི གཏམ་དཔེ་ལ། ཕག་མྱིག་
ཐུར་བལྟས་མ་བེད།

བ་མྱིག་གེན་བལྟས་གྱིས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་རེད་དེ།

སྔོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁྱབ་དེ་ཚོ་ལ་དཔེ་རང་རང་

བངས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཅྱི་འད་ཞྱིག་འགྱུར་གྱི་རེད། དཔེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཞག་ན། ཕྱི་རྒྱལ་

གྱི་མྱི་དེ་ཚོར་སྐུ་ཚད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནྱི། དེ་ཚོའི་གོན་ཆས་ང་རང་གོན་པ་ཡྱིན་ན། ཕེད་ཀ་གོན་དང་ཕེད་ཀ་གོན་མྱི་དགོས་
པའྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད།

ཕྱི་ཕོགས་ལ་དཔེ་ལེན་དགོས་པ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ནའང། ང་རང་ཚོའྱི་

གནས་བབས་ལ་བལྟ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་བེད་སོད་བེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་
སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོས་བསྡུར་སྙྱིང་བསྡུས་བས་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཡོད་ནའང་མང་ཆེ་

བ་དེ་བཤད་ཚར་སོང་བས། ར་བའྱི་ཆ་ནས་བསམ་འཆར་མེད་ན་ཡང་དོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱུ་

མཚན་གཅྱིག་ནྱི། དེ་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ནང་དུ་བཞག་ཡོང་དུས་མ་སད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང། ལྷག་པར་
དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།
དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས།

ཡྱིག་ཆ་དང་རྒྱབ་གེར་སོགས་རག་དང་མ་རག་ལ་སོགས་པའྱི་སྟེང་ནས་

འདྱི་དག་གྱི་སང་ནས་སད་མ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་གནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

གལ་སྱིད་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དེའྱི་ཡོང་འབབ་དེ་ཅུང་ཙམ་སར་དགོས་ཞེས་གོས་ཚོགས་ནང་
དུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

འོན་ཀང་བཀའ་བོན་ཚོས་གནས་སྟངས་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་

ནས་སར་མྱི་དགོས་ཚུལ་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག

ཡྱིན་ནའང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ནང་དུ་

བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཕག་རོགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
དེ་བཞྱིན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དག་ནྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཞལ་འདེབས་སང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་དག་ཡོང་གྱི་རེད་སམ།
དེ་ནས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་འགན་ཆ་ཚང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡོད་པ་དང་།
དེ་བཞྱིན་དེའྱི་འོག་དེར་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཤྱིག་འདུག

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང།

ལོ་

འཁོར་སྔོན་རྱིས།

དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བ་དེ་ནྱི་གནད་འགག་

ཅྱིག་ཆགས་འདུག

གཙོ་བོ་དེ་འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་ཟེར་བ་འདྱི་དག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་ནང་

དུ་མ་ཚུད་པ་དེ་ལ་དོགས་པ་ཅུང་ཙམ་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས།

དེའྱི་ཚོར་སང་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་འདྱིར་ཞུ་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་མེད་པས། སྐབས་དེར་འགོ་སོང་མང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་
པ་དེ་ནྱི་གཙོ་བོ་སྱི་འཐུས་ཚོ་ཡར་མར་སོང་བ་དེའྱི་རེན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
སེལ་བའྱི་སྐབས་དེར་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱང་རྱིང་པོ་ལ་ཕེབས་མྱི་དགོས་པར།

དེའྱི་རེན་གྱིས་མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་

རྒྱུན་རྱིང་ཐུང་གྱི་ངོས་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་

འདུག་སམ། དེར་བརེན་མ་འོངས་པར་ཡང་འདྱིའྱི་སྟངས་འཛིན་འདྱི་ཚང་མ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡོད་པ་དང་།
སྔོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་དེའྱི་འོག་ལ་ཡང་མེད་པ།
དགོས་པ་ཆེར་མེད་སྙམ།

གལ་སྱིད་དེར་བཞག་ན་དངུལ་འབོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེར་

འདྱི་དག་གྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མ་ཤེས་པ་མེད་ནའང་། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་འགོ་

དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཞེས་ཞལ་འདེབས་བྲྱིས་ཡོད་པ་དང་།
འཛུགས་སད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་།
འཛུགས་ཆེད་ཞེས་བྲྱིས་ཡོད་པ་རེད།

འོག་ནས་ཛ་དག་མ་དངུལ་འགོ་

ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་

དོན་ཚན་ལྔ་པ་ནང་གསལ་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནས་ཧྱིན་སོར་འབུམ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་
ལེན་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་རེད།

དེ་ནས་འགོ་སོང་

(༣.༠༠༠.༠༠༠.།༠༠)

མ་

སྱིར་དཔལ་འབོར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚིག་གྱི་ནང་དུ་མ་འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་ལ་གོ་བ་

དཔལ་འབོར་གྱི་སང་ནས་ཚུར་ལེན་དང་ཕར་སེལ་བེད་པའྱི་ཁེ་བཟང་སོགས་ལ་གོ་བ་ཞྱིག་

ཚང་མ་ལ་ཆགས་ཡོད་དུས། དེའྱི་དོན་དག་རོགས་ན་ཡང་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པས། འདྱི་དག་སྱིག་གཞྱི་
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ཡྱིན་པར་བརེན་གལ་ཆེན་མཐོང་གྱི་འདུག
ཀྱི་མྱི་འདུག

དེ་བས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བྲྱིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་བེད་ཐུབ་

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ།
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།

ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་

བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟིན་བིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ལ་བགོ་གེང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད།
འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་

སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཆེ་བ་གོང་དུ་གསུངས་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་འད་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱི་
ནས་སྱིག་གཞྱི་རགས་ཟྱིན་ལེའུ་གྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས་དང་པོའི་ནང་བོད་མྱི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་

ཀྱི་མ་དངུལ་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་སོད་དགོས་རེད་ཟེར་བ་འདྱི། སི་བོ་གནམ་བསྟན་བོད་མྱི་ཚང་མ་ལ་གོ་ཡང་རུང་མ་གོ་ཡང་རུང་།
གང་ལྟར་སབས་བཅོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་གོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་།

སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་སོད་དགོས་པ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་

ཡྱིན་ན་སམ། གུས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ཡོད་སྐབས་མཚམས་རེ་ཡྱི་གེ་འབོར་ནས་ཨ་མ་ནད་པ་ཡྱིན། ཨ་ཕ་ཡང་མྱི་
བདེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་དངས་ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་ལོ་གསུམ་ལ་སོད་ཐུབ་མ་སོང་བས།
གཏོང་རོགས་ཟེར་མཁན་དེ་འད་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པས།

དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཆག་ཡང་

ཕྲུ་གུ་སེས་

ནས་ལོ་མ་འཁོར་ཡང་ཕ་མ་བོད་པ་ཡྱིན་ཕྱིར་ཚང་མ་ལ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ནང་ནང་མྱི་དྲུག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་སོར་དྲུག་བརྒྱ་སོད་དགོས་པ་མམ་དུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་ཡང་སོད་དགོས་ཙང་། མྱི་
ཚང་དེའྱི་ནང་འགོ་སོང་གང་ལ་གང་འཚམས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་
བའི་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་ཛ་དག་མ་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་དང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ནས་བསར་ཞྱིབ་
ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཞེས་པའྱི་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་གངས་འབོར་དེའྱི་ཚད་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཛིན་གྱི་རེད་དམ།

གངས་འབོར་དེ་ག་ཚོད་སེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་འདུག།དང་བངས་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་དོན་ཚན་གྱིས་
པའྱི་ནང་ཛ་དག་མ་དངུལ་གྱི་ལོ་བརྱི་སྟངས་དེ་ཟླ་བ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༤ ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལ་གསུམ་གཅིག་བཞྱིའྱི་དོན་

རེན་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་རང་སོད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ཞྱི་རྒོལ་ལངས་སྐབས་རྒྱ་མྱི་ཚོས་ཤོད་
བཞྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་རེད། ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༠ གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྐབས་འབྲས་སྤུངས་ནས་ཞྱི་རྒོལ་འགོ་
བཙུགས་པ་དེ། ང་ཚོས་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་གསུམ་གཅིག་བཞྱིའྱི་དོན་
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རེན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲྱིན་ཁང་ནས་ཁྱབ་བསགས་བེད་བཞྱིན་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་ཏག་ཏག་སོད་

ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་འདུག དང་བངས་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་ ‚ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ཕྱི་
ནང་གང་ས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཡོང་མཁན་དོ་བདག་ལ་འདོད་པ་ཡོད་མེད་རྣམས་རང་དབང་གསར་ཤོག་སྟེང་ཁྱབ་བསགས་

བེད་དགོས།‛ ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ན་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་དེ་ཕྱི་ནང་གང་སར་ཟེར་དུས། ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀྱི་དབེ་བ་གང་འད་བས་
ནས་ཕེ་དགོས་རེད་དམ།

ནང་དེ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དང་ཕྱི་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་རྱི་སོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་རྱིས་ཀྱི་

ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་ཕྱི་དེ་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་པ་ཚོར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ནང་སུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བརོད་པ་

ཡྱིན་ན། བོད་པ་ཡྱིན་པ་དང་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་ཡོད་ས་རེད། ཕྱི་ནང་གང་ས་ནས་ཟེར་དུས་ས་ལ་ས་མཚམས་
གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་ཏག་ཏག་རང་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་བཞྱིན་རང་དབང་གསར་ཤོག་སང་ལ་འདོན་སེལ་

ཁྱབ་བསགས་བེད་རྒྱུ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། རང་དབང་གསར་ཤོག་སང་ལ་སོད་མཁན་གྱིས་སོད་སོང་ཟེར་བ་དང་མྱི་
སད་མཁན་གྱིས་སད་མ་སོང་ཞེས་ཟུར་ཟ་བས་པ་ཡྱིན་ན།

མྱི་མང་གྱིས་དེ་ལ་བལྟ་སྟངས་གང་འད་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ།

ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་དེ་ལ་བསམ་ཤེས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་གཏན་

ལ་ཕབ་པའྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་ཀང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་དང།

དེ་བཞྱིན་གྱིས་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཁྱིམས་འཆར་བསམས་ཕེབས་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་

ཡང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད།

ཕག་ལས་ཀང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་

ལས་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་ཐག་གཅོད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་འདྱི། དེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དུས་བཀག་དང།

ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་འདྱིར་

བསམས་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ལ་ལེགས་གསོ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཆབས་ཅྱིག་འདས་པའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་
གཅྱིག་ནང་ལ་ང་ཚོས་མཚམས་རེ་ཆེས་མཐོའ ་ི ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་གྱི་ལས་དོན་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་དང་པོ་གོམས་

པའྱི་ནང་ལ་ཚོར་སང་ཆེན་པོ་སང་ནས་ཐག་གཅོད་ཞུས། Emotion གྱི་སང་ལ་ཡང་ཕྱིན་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡང་འཐུས་ཚང་

ཞུས། གོས་བསྡུར་ཡང་འཐུས་ཚང་ཞུས། ཆ་ཤས་ཡང་འཐུས་ཚང་ཞུས། དེ་ཚོ་ཞུས་པའྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་
འདྱིར་སེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གྱིས་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག སྔར་ཚོགས་ཆུང་དགོས་གལ་ཡོད་པ། ཛ་
དག་མ་དངུལ་དགོས་གལ་ཡོད་པ། ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་འཐུས་ཚང་ཞུས་པ་དང་གཅྱིག ད་ལྟ་
འདྱིར་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ་གྱིས་པ་འགྱུར་ེན་བཟོ་འད་ཆགས་ཡོང་དུས།
བའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ།

ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་འདྱི་དང་འདྱི་འད་

གོས་ཆོད་ཀྱི་ལྗྱིད་ཚད་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ།
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སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ལྗྱིད་ཚད་དེ།

དེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་དོན་ཁང་ནང་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་བསམས་ནས་ཕེབས་པ་དེ་ལ་ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་པ་དེ་བགོ་གེང་གནང་ཆོག་གྱི་རེད།

བགོ་གེང་

གནང་རྒྱུ་ཡང་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལས་ལྷག་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་སེབས་ཡོང་དུས། སྔོན་མའྱི་སྱི་མོས་
ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེའྱི་ངོ་བོ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དོན་ཚན་གྱིས་པ་དེ་ལ་དེ་

རྱིང་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་དགོས་གལ་གྱི་རྣམ་པ་ཡང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དགོས་གལ་རྣམ་པ་འདྱི་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མར་བསམས་པ་དེ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ལ་གནད་དོན་གསུམ་གནང་བ་རེད་ལ། སོག་བང་

ཡང་ཞུས་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀང་དེ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་གསུངས་བོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་

བས་ན་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བརར་ཤ་བྱུང་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཡོང་ཐབས་བྲལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་རེད།

ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་གནད་དོན་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་དང་འབྲེལ་

ཐབས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

ད་བར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རེན་མ་འདང་བ་བྱུང་མེད་གསུངས་ཡོད། ང་
ཚོའྱི་གཙོ་བོ་དེའྱི་དོན་དག་རེད། དཔལ་འབོར་འདང་མ་འདང་བཀའ་མོལ་གནང་གྱིས་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་
ནས་དཔལ་འབོར་མྱི་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ད་ལྟའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་བགོ་གེང་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་རེད།
ལས་དོན་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་གཙོ་བོ་ར་དོན་གྱི་དོན་དག་རེད།

དེའྱི་དོན་དག་ལ་དངུལ་མ་འདང་བ་དང་འདང་མ་

འདང་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཛ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འདང་
མ་འདང་ཟེར་བ་དེ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་དོན་དག་ལ་ང་ཚོ་འདྱིར་འཛོམས་ནས་ཡོད་རེད། དེའྱི་

དོན་དག་ལ་ང་ཚོ་བཙུགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་གོས་ཆོད་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་
མང་པོ་ཞྱིག་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་བརར་ཤ་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་
དང་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་རེད། འཛིན་སོང་ལ་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱིའི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་དགོངས་ཚུལ་དང་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་
གནད་དོན་སང་ལ་ངས་ད་ལྟ་སེབས་མ་སོང་སམ།
བཀའ་ཤག་ནས་གལ་སྱིད་འདང་ངེས་མེད་པས།

ངའི་བསམ་པ་ལ་ད་ལྟ་ཛ་དག་མ་དངུལ་རང་གྱི་ད་ལྟ་འདྱིར་འཛིན་སོང་

གདེང་ཚོད་ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད།

གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་

དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཀང་དགོས་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྔར་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་རང་གནས་སུ་བཞག་ནས་གོས་ཆོད་
བཞག་པ་དེ་ཁོ་རང་ནུས་མེད་གཅྱིག་དང། གོས་ཆོད་གང་བཞག་པ་དེ་བཞག་པ་རེད། སྔར་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་གྱི་གོམ་སྟབས་

གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཛ་དག་མ་དངུལ་ཟེར་བ་དེ་འད་ཞྱིག་ཟུར་དུ་སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོ་ཚོར་སང་ཆེན་པོའ ་ི ངང་ནས་
དགོས་གལ་གྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གཞྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐོག་ནས། འཛིན་

སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདང་ངེས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཕེབས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་གྱིས་གལ་སྱིད་དེ་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཟུར་དུ་ཛ་དག་
གྱི་མ་དངུལ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དགོས་གལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དང།
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།
དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ།

དེ་མྱི་དགོས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་

སྱིག་གཞྱིའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ལ་

སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ལ་བར་ལན་གནང་རྒྱུ་སོགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མ་ཆགས་པ་
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ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་དོན་དག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པ་ཡྱིན་ཞེས་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

འདྱི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ང་རང་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་མ་

ཟད་ཚང་མས་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་རེས་སྱི་མོས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད།

ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་རང་ནས་ཚོགས་ཆུང་

བཙུགས་པ་དེས། ཁོ་རང་ཚོས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་འདུག་པས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ངོས་

ལ་བལྟས་ཚེ། ང་ཚོས་ཕག་ལས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་མཐུན་རེན་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པར་བརེན། འདྱི་མྱི་དགོས་པ་འད་པོ་མཐོང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡྱིན་ཞུས་ན། མྱི་མང་ལའང་བརབ་གསྱིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་དངུལ་བསྡུ་རུབ་གང་གནང་རྒྱུ་དེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་
ལས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ང་ཚོ་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་དེ་མེད་དུས། བཀའ་ཤག་དེ་དམྱིགས་བསལ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་
བེད་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་མཐོང་སོང་བས། དེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

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

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

བསར་དུ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ལེན་དགོས་བྱུང་བར་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་བགོ་གེང་གནང་བའྱི་སྐབས་དངོས་གནས་བས་ན། དང་པོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གནད་དོན་ཁ་ཤས་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་མོད། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་།
རེས་སུ་གསུང་འཆར་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད།

སྱིར་བཏང་སོ་སོས་ཞུ་དགོས་པ་རྣམས་གོང་ནས་ཞུས་ཟྱིན་མོད།

བགོ་གེང་ལས་

འཕྲོས་ཏེ་ཁ་ཤས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་འད་སེབས་ཀྱི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་རང་ལ་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ཁ་ཐུག་ཞུ་དགོས་སྙམ་པ་ལས།

ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་པ་དང་དེའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་

སོགས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པར་བརེན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ཕབ་
སྟངས་ཐད་རྱིག་པོ་དང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

སྱི་མོས་གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་ཡང་

མང་པོས་གསུངས་ཀྱི་འདུག སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིན་པ་བདེན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྱི་
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མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་འཇོག་པའྱི་སྐབས་རྒྱབ་སོར་དང།

བགོ་གེང་ཡང་བེད་མོང་ཡོད་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་ཚིག་

གཅྱིག་ཀང་བས་ཡོད་མ་རེད་ལ་དགག་བ་ཡང་བས་མེད། དགག་བ་མ་བས་ན་སྱི་མོས་སུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་
གསལ་རེད། རེས་སུ་ཁོང་རྣམ་པས་བཏོན་ཡོང་བའྱི་སྔོན་མའྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དེས། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་

ན་ཤར་རྒྱག་གཏོང་རྒྱུ་ལས། བགོ་གེང་གང་ཡང་བེད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་གྱི་ཡོད། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་དུས་སུ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་དགག་བ་ར་བ་ྱིད་ནས་མེད་པར།
དགག་བ་ཡོད་པར་དེ་འད་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།

གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱི་རང་གྱིས་

གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ནང་དུ་ཡར་ཁུར་མཁན་གྱིས་མར་

དགག་བ་གནང་མཁན་དེ་འད་ཡང་བྱུང་ཡོད། ཡང་འདྱིར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་སོགས་འད་མྱིན་ས་ཚོགས་ཡོད་དུས། ཁ་སང་
སྱི་མོས་བྱུང་མོད། དེ་རྱིང་ཡང་དགག་བ་བས་འདུག་སྙམ་སྱིད། དེའྱི་སྐོར་སོ་སོའ ་ི རང་དབང་དང་། རྣམ་དཔྱོད་དང་ཐོབ་ཐང་

སོགས་མྱི་འད་བ་ཡོད་དུས་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། དོན་གནད་གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་རེད།
ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་
མང་པོ་ཞྱིག་ནས་གསུངས་ཚར་དུས། ངས་ཞུས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མེད་སྙམ་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ནྱི། དངུལ་
དེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་གཞག་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དང་།

རྱིས་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཀང་

གསུངས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དེ་སོ་བརྒྱབ་མ་ཤེས་ནས་ལྷག་ཡོད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས། བདེ་

སྲུང་ལས་ཁུངས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང། འདེམས་བསྐོ་ལས་ཁང། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཚང་མ་ད་ལྟ་

སོ་བརྒྱབས་ཚར་བ་རེད། དེའང་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་གསུམ་གྱིས་གསལ་
པོ་གསལ་རང་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་དུས་ད་དུང་ཕར་ཕོགས་ནང་གསར་པ་ཞྱིག་སོས་པ་ཡྱིན་ན། ས་

མཚམས་དེ་གང་འད་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་རེད་དམ། རྱིས་ཞྱིབ་བེད་སྟངས་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་བཞྱི་པར་

བཞག་ཡོད་རེད། བཞྱི་པའྱི་ནང་གོང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ངས་ངོས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་མོད།

ང་རང་གྱི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་མྱིན། འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་བེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་ལེན་
བེད་ཀྱི་མེད།

ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་འོག་ཏུ་སྱི་ཡོངས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བེད་མྱི་དགོས་པར་རྱིས་ཞྱིབ་གཞན་བེད་པ་ནང་བཞྱིན།

དཔེར་ན་སྔོན་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོས་ཕོགས་ལ་འགོ་སོང་བཏང་ནས་མཆོད་འབུལ་ཞལ་འདེབས་བས་ཏེ། དགེ་
འདུན་པ་རྣམས་ལ་སྐུ་འགེད་བརྒྱབས་རེས་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ཡོང་ནས་དགེ་འདུན་པ་རེ་རེའྱི་མདུན་ནས་བྱུང་འཛིན་རེ་ཁུར་ཤོག་

གསུངས་མོང་ཡོད་རེད། དེ་འད་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་ཅན་གྱི་མཆོད་འབུལ་དང་། དེ་བཞྱིན་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངེས་མེད་ཡོད་ས་དེའྱི་ཐོག་མར་བཞག་འདུག

རྱིས་ཞྱིབ་བེད་དུས་གྲུབ་འབྲས་གང་འད་ཐོན་གྱི་ཡོད་ཀང་བྱུང་

འཛིན་ཡོད་ཤག་ཡྱིན་མོད། མེད་ནའང་འགྱིག་ས་དེར་བཞག་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེར་སྟངས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ་ཏག་
ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག གོང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་གྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུས་ནས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཆགས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་ཡོད།
བཏང་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུས་ཏེ་སད་ཚར་བའྱི་རེས།
ཡང་མེད་པ་དེ་འད་ཡང་ཡོད།

བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་

ད་ལྟ་གང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཤེས་པ་དང་མཐའ་མཇུག་གང་

ད་ལྟ་འདྱི་ཡང་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་ཆགས་པའྱི་ངེས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད་དུས།

དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འཕྲད་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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འདྱི་ནས་

གསུངས་པ་བཞྱིན་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་ན་ཚང་མས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཆ་
རེན་གང་གྱི་འོག་ནས་བཏོན་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ པའྱི་ནང་
གསེས་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཏོན་པ་དེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད།
བཞག་པ་རེད་ཅེས་པ་དེར་ངས་ཚོར་སང་ལྟར་ན་ཡ་མཚན་པོ་འདུག

གོས་ཆོད་ཀྱི་ཆ་རེན་འོག་ནས་

ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པའྱི་ནང་

ལ། གོས་ཆོད་ཀྱི་ཆ་རེན་འོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབེབས་བས་པ་རེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་འད་གང་ཡང་མཇལ་

མ་སོང་བས། དེའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས། མཐའ་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་ཐད་
གོང་ཞུས་ལྟར་བསར་དུ་ཡང་ཁ་ཤས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༢༠༠༨

ལོའ ་ི གནས་སྟངས་དེ་གོང་ནས་སོང་ཟྱིན་པ་རེད།

༢༠༡༠ ལོར་ང་ཚོས་ལྡྱི་ལྱིར་ལས་འགུལ་སེལ་བ་རེད། དང་པོ་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་བཏྱིང་ནས་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་

མང་པོ་ཞུས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་སོམ་དངུལ་གང་ཡོད་པ་དེ་བཏང་ནས། དེའྱི་ཐོག་ཁ་སོན་བས་པ་
མ་ཟད་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཞུས་པ་རེད། ལྡྱི་ལྱིར་སེབས་ཚར་དུས་དཔེར་ན་ས་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་མྱིང་བོས་ན། མོན་
གྷོ་ནས་མྱི་ག་ཚོད་སེབས་ཡོད་པ་ཁོ་ཚོ་རང་ངོས་ནས་འགོ་སོང་དང་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཡོད།

ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་ན་ང་

ཚོའྱི་འཆར་གཞྱིར་བསྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐུན་རེན་སོར་གི་ཡོད་པ་ལྟར། མྱི་མང་རང་ངོས་ནས་
ཀང་སྦྱར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་སྐབས་དེ་དུས་བྱུང་སོང་།

ད་ལྟ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

དབུ་ཁྱིད་དེ་བདེན་པའྱི་མེ་ལེའྱི་སྐོར་བསོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་

འབུམ་དྲུག་བཅུ་རེ་བརྒྱད་ཙམ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་འད་མྱིན་ནའང་འབུམ་ ༢༥ བཀའ་འཁོལ་

ཞུས་པ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡང་དེ་ག་རང་ལ་གནང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མྱི་མང་ངོས་ནས་འགོ་སོང་

བཏང་བ་ལས་དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་འགོ་སོང་མང་པོ་གཏོང་གྱི་མེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མེད་པ་མྱི་མང་ནས་
རང་བཞྱིན་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་རྙོག་ག་གང་ཡང་མེད། ངས་སྔོན་མ་ནས་སད་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་སུས་ར་ཡོད་མེད་དང་

གང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པས། དེའྱི་ཐོག་འགོ་དགོས་དོན་མྱི་འདུག་སྙམ་གྱི་ཡོད།
དོན་དག་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཙམ་ལས།

ཁ་སང་

སྔོན་མ་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་སྐབས་ཁ་མ་གགས་བསད་ནས། དེ་རྱིང་འདྱིར་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་དེ་འད་བེད་ཀྱི་མེད། དཔེ་
བཞག་ན་སྔོན་མ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་

བསར་བཅོས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དང་འཆར་ཟྱིན་གཅྱིག་སེབས་ཡོད་རེད། དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་
རེས་འཆར་ཟྱིན་དེ། ཡང་བསར་གོས་ཚོགས་སུ་སེབས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པར་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མེད། དེ་རྱིང་
ཡང་བསར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆའྱི་ཨང་གངས་སད་ནས་བརོད་པ་རེ་རེ་བཞྱིན་བགོ་གེང་བེད་དགོས་པའྱི་ས་

མཚམས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་མ་སེབས་པའྱི་སྔོན་དུ་བགོ་གེང་བེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་
གསལ་བཤད་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་དང་པོ་འཆར་ཟྱིན་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོང་དགོས་མྱིན་ཐད་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས།
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཤར་རྒྱག་ཡོང་རང་བས་ན་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡི་མྱི་
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོང་དུ་གསལ་བཤད་སོང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཡིག་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་བཀག་འགོག་བེད་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དེ་དོན་

ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ནང་ལ་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་ཚུད་དང་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་ཤོད་བཞྱིན་ཡོད་
རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་ཡྱིག་རང་གྱི་ལས་
རྱིམ་དེ་རེས་སུ་ཁྱིམས་རོད་ལས་དོན་ནང་ལ་བཅུག་ནས་འཁྱེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཞུས་པ་དེ་

རེད། ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་སྐབས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ལྔ་བཅུ་ང་
དགུའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་ཁོ་རང་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གྱི་ཆ་རེན་གསུམ་

བསྟན་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་ལ་
གཏོང་དགོས་མྱིན་དང་ག་རེ་བེད་དགོས་མྱིན་གྱི་ནང་གསེས་དབེ་བ་གསུམ་ཕེས་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།

འཁུར་ཡོང་གྱི་

ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་སྙན་ཐོའ ་ི ཆ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སེབས་ནས་ར་བའྱི་བགོ་གེང་དེ་ཚོ་བརོད་པ་དང་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་

བཞྱིན་འདུག དེ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་དན་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་བགོ་གེང་ཟྱིན་པ་དེ་ཚོ་བསར་དུ་གོས་ཚོགས་
ནང་སེབས་དུས། བསར་བརབ་མྱི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག།

ཕག་བརང་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་འདུག

གསན་ཡོད་ས་མ་རེད།། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

ངས་གོང་དུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུས་ཟྱིན་ཀང་

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཛ་དག་མ་དངུལ་འཛུགས་ཕོགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དོན་ཚན་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ནྱི་ལས་དོན་གསར་

པ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་གནང་བ་ཡྱིན་ཡང་། དང་པོ། སོམ་གཞྱི་དང་མཐུན་དགོས་པ་སོང་ཙང་དེ་དང་མཐུན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་

འདུག གྱིས་པ། དགོས་དབང་ཡོད་དམ་མེད། གསུམ་པ། ང་ཚོ་ཕྱི་ལུང་པ་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་དྲུག་
པའྱི་དགོངས་དོན་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་ཚོ་གཟྱིགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། བཀའ་

ཤག་གྱིས་འདྱི་ཚོ་གཟྱིགས་པའི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པོ་འདྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་
དོན་ཚན་དང་པོ་ལ་དོགས་མ་ཆོད་པའྱི་ཐོག་ནས།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་བཀའ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཟྱིན་པ་གཅྱིག་རེད།

ད་ལྟ་ཚོགས་

ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཞུ་

དགོས་ཆགས་པ་རེད། ངས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་བཀའ་གནང་བར་དངུལ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་།

འཛིན་སོང་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་

ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འགན་དབང་ལིད་མམ་ཡོད་པའྱི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་ཞྱིག་
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ཡྱིན་ཞེས་ང་ཚོས་ཤོད་བཞྱིན་ཡོད།

དེ་དང་མམ་དེང་རབས་ཅན་གྱི་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད།

དེང་རབས་ཅན་གྱི་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་ནང་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སོལ་འད་མྱི་འད་ཡོད་ཀང་། ལས་དོན་བེད་སྐབས་མང་གཙོ་
ཀ་བ་གསུམ་སོ་སོར་འགན་དབང་ཡང་སོ་སོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རེད།

དབྱིན་སྐད་ནང་

ཡྱིན་ན། Check And Balance ཟེར་བ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་འགན་
དབང་ཆ་ཚང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་དོགས་པ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ད་སྱིག་

གཞྱིའི་ཟྱིན་བྲྱིས་ནང་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱིའི་ཟྱིན་བྲྱིས་ནང་དུ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དང་སྟངས་འཛིན་དང་བདག་ར་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་འོག་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། བེད་སོད་
གཏོང་ཕོགས་ཐད་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྔོན་རྱིས་འབུལ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ནང་བཅུག་ནས་
དཔེར་ན།

འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་ལྟ་བ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་ཚེ་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་

ཟེར་བ་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་མཁྱེན་གསལ་རེད།

དངུལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྡུས་ནས་

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་རེས་དངུལ་དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

དངུལ་དེ་

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ར་གྱི་ཡྱིན་གསུང་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་འགོ་སོང་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་སྱིག་གཞྱིའི་འཆར་ཟྱིན་

ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད། དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཅེས་
ངས་གསལ་བཤད་ཙམ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དངུལ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་ནས་བསྡུས་ན་འད། རང་བཙན་
ཚོགས་ཆུང་ནས་བསྡུས་ནའང་འད། དེ་བསྡུས་པ་ཙམ་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་འཛིན་སོང་ལ་ཡོད་པས།

དགོངས་ཚུལ་མཁྱེན་མཁན་ཡོད་ན་དགོངས་ཚུལ་དེ་ཏག་ཏག་མ་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
དེ་ག་རང་གྱིས་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁ་ནང་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་ཡང་ངས་འགེལ་
བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རམ་དངུལ་ལེན་རྒྱུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ལེན་པ་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པ་དང་།

གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་

དངུལ་ལེན་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་དེ་ཚུར་སེབས་པའྱི་རེས་སུ་གཞན་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།

གོང་དུ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཡོད་
པའྱི་སེ་ཚན་གསུམ་ཡོད་རེད། སེ་ཚན་གསུམ་གྱི་དངུལ་རྱིས་འགོ་སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་སྱིག་གཞྱི་དང་

མཐུན་པ་བས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དངུལ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྡུས་ནས་འབུམ་བརྒྱ་འབོར་གྱི་ཡོད་
ནའང་རེད།

ས་ཡ་གཅྱིག་གམ་ས་ཡ་གྱིས་གང་ཚོད་འབོར་བ་དེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་སོ་བེད་དགོས་པ་རེད།

དེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད།

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་རང་ལ་དངུལ་གཞག་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད།

བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ལ་

དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད།
དེའྱི་རྱིགས་དེ་འདྱིར་རྒྱས་བཤད་ཞུས་ན་རན་པོ་འཚམ་པོ་མ་རེད་དན་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་

ནང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་དངུལ་ལེན་རྒྱུ་ལས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་ར་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཡོད་རེད། ང་
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ཚོའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ས་ཡ་གསུམ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་རྒྱུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་གསུང་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་ཡང་མ་ཞུས་པ་རེད།
ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བདག་པོ་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཞྱིག་གཞན་ལ་སོ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གྱི་

དགོངས་ཚུལ་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་མ་ཞུས་པ་རེད།
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གོས་འཆར་ཕེབས་ནས་སྱི་མོས་གཏོང་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའི་སྐོར་
ལ་དགག་པ་གནང་མ་སོང་།

ད་ཆ་དགག་པ་གནང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཡོད་མ་རེད།

བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་དུས་གསུང་དགོས།

སྐབས་དེ་དུས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་
དེ་འད་མ་རེད།

བཀའ་ཤག་ལ་གོས་འཆར་དེ་རྒྱབ་གེར་ཆེད་འབོར་བ་རེད།

གོས་འཆར་གང་ཡྱིན་ལས་དོན་བརམས་

སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྣལ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གེར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གོས་

ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་སྔོན་ནས་ཡོད་རེད། དེ་འདའྱི་ཆེད་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འགོ་

གོན་གཏོང་མྱིག་ཟུར་བཅད་ཡོད་མུས་རེད། བས་ཙང་མ་དངུལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུར་འགོ་སོང་འཕར་མ་ཞྱིག་དགོས་
པ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྱི་འདུག

དེའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་

ཤག་གྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་དང་མེད་སྐོར་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་གོས་འཆར་གོས་ཚོགས་ནང་

སེབས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་

གནང་བ་བཞྱིན་བགོ་གེང་མ་དགོས་པར་འཕྲལ་དུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཕྱིན་པ་རེད། འདྱི་གསལ་བཤད་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་ཤག་དང་ཚོགས་ཆུང་མཇལ་སྐབས་སུ་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་

བྲྱིས་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་གནང་སོང་། དེ་གནད་འགག་རེད། ཚོགས་ཆུང་མཇལ་བའྱི་
སྐབས་སུ་ཟྱིན་བྲྱིས་སྱིག་གཞྱི་དེ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དགོངས་ཚུལ་གནང་འཆར་གང་ཡོད་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་
གནང་བ་རེད།

དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་རེ་ཞུས་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུས་ནའང་ཧོལ་རྒྱུག་ཆེ་དགས་མེད་འགོ་མ་གཏོགས།

དེ་དུས་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱི་དགོངས་པར་གང་ཡོད་པ་རང་འཇགས་འཁོད་འདུག
དགོངས་ཚུལ་དེ་སྐབས་དེར་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུས་པ་རེད།

བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་

བས་ཙང་ཚོགས་ཆུང་དང་མཇལ་སྐབས་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་

བྲྱིས་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་གནང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་དང་འབྲེལ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཐུགས་དོགས་

བྱུང་། གལ་ཏེ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཕུལ་ཡོད་ན། དེ་དུས་དགག་པ་མ་གནང་བ་གང་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལ་བོ་ཁོག་གྱིས་
མ་འདང་བ་རེད་དམ་འད་པོ་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་བོ་ཁོག་མ་འདང་
བའྱི་སྐུ་ངལ་ར་བ་ནས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པ་ལའང་དེ་འད་ར་བ་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དེ་བཀའ་ཤག་
གྱི་ཡྱི་གེའྱི་འགོ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་གེར་གང་ཡང་མྱི་འདུག

བཀའ་ཤག་དགོངས་མཐུན་བྱུང་མྱི་འདུག་སྟེ།

རྒྱབ་གེར་གནང་བ་གང་རེད་གསུངས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྱི་བཀུར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གེར་གནང་བ་རེད། གོས་

ཚོགས་ནང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམས་ནས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་པ་རེད། ནང་དོན་ལ་རྒྱབ་གེར་ཡོད་མེད་
ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྙན་ཐོར་བརྱི་འཇོག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རང་གྱིས་
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རྒྱབ་གེར་ཞུས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་པ་རེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀག་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཡོད་ཀང་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་དང་གཟྱིགས་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གེར་ཕུལ་བ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་
ཤག་གྱི་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་དེ་ལ་ཐུགས་དོགས་ཡོང་དགོས་དོན་མེད་པ་རང་དབང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བེད་སྟངས་དང་

གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དེ་ར་བའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཛ་
དག་མ་དངུལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་བ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།
ཚོགས་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་གོས་

གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་རེས་གོས་ཚོགས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གང་རུང་ནས་

བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ར་གནང་གྱི་རེད། བཀའ་ཤག་མམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་
ཀང་། ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།

དངུལ་དེ་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་ན་འགྱིག་པ། གྱིས་པ་གོས་ཚོགས་

ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་དུ་ངེས་པར་མྱི་དགོས་པ་དེ་བཞྱིན་དངུལ་ར་རྒྱུའང་ཚོགས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ར་རྒྱུ་བཅས། དོན་ཚན་དེ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་བཟོས་གནང་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་

ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་བཞྱིན་ཡོད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལྟ་བུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་དང་དངུལ་
རྱིས། སོན་རིས་སྱིག་གཞི་གང་ཡོད་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཡྱིན། བསོམས་བརྒྱབས་ནས་ཞུས་ན། སྱིར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོས་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་སྱིག་གཞི་རེས་སུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་ཀང་། ད་ལྟའྱི་འཆར་ཟྱིན་འདྱི་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན།

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་འཛིན་སོང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ཞུ་ཁག་པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་སྙན་གསེང་

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་འགའ་
ཤས་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་།

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་རྣམ་པའྱི་གསུང་བབ་འདི་དོན་ཚན་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔེ་འད་བའྱི་ཧང་སངས་སོང་། ཡ་མཚན་ཡང་སེས་བྱུང་། དོན་
ཚན་གཅྱིག་འདི་གང་རེད་ཟེར་ན།

ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ནང་མྱི་ཐེབས་ཆག་གསུམ་པོས་ལས་ཀ་བས་པ་དེ་དག་དེ་སྔོན་གོས་

ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་བཞག་པའྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་དབྱིན་སྐད་ནང་བཤད་

སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། Letter And Spirit ཞེས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ཀུན་སོང་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བསྒྲུབ་
རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཆེད་དུ་དེའྱི་རྒྱ་ལས་ནམ་ཡང་བརྒལ་མེད། དེའྱི་ནང་སི་མོས་གྲོས་ཆོད་འདི་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད།
136

སྱི་

མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་བྱུང་བའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མེད་ཀི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གསུངས་དུས།

དེ་ལ་

བསམ་ཚུལ་ཡོད་མེད་དང་གཞན་ཡང་སོན་འཕྲྱི་སོར་གཅོག་དེ་འད་ངེས་པར་དུ་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའམ་
དེའི་སོམ་གཞི་ཁོ་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་མེད་གསུངས་དུས་ཐོག་མའྱི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་རེད། ང་ཚོས་དམ་བཅའ་བཞག་
ཚར་བ་རེད། ཁ་སང་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་བཀོད་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག
འདུག་ཅེས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་བརྟེན་ནས་ཡིན་པ་འད།

འདི་ཆ་ཚང་དགོས་ཀི་མི་

འདི་ཡྱིན་ན་ཁ་སྔོན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་

བཞག་པའི་གོས་ཆོད་དེར་ཕིར་སོག་བཏང་བ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་གྲོས་ཆོད་འདི་ནུས་མེད་བཟོ་དགོས་རེད། དུས་
ཚོད་འདྱི་འད་གཏོང་དགོས་པ་མ་རེད།

དེའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནུས་མེད་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་གཏོགས་

གོས་ཆོད་དེའི་ནང་སི་མོས་ཀི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་།

བེད་སོད་བ་ཕོགས་མ་གཏོགས་ལས་འགུལ་གང་སེལ་

དགོས་མྱིན་གྱི་འགན་དེ་མེད། དེ་བསྡུ་ལེན་དང་། བེད་སོད་བ་ཕོགས་དེ་ཡོད་པ་དེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་བཙུགས་དགོས་
པ་ལས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་། གཞན་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཛུགས་དགོས་པའི་སོར་གོས་ཆོད་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད་
དོ།

སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་བཙུགས་དགོས་རེད་ཅེས་བཀོད་ཡོད། དངོས་གནས་བས་ན་གཞུང་གི་འགྲོ་སྟངས་བས་ན།

ང་ཚོ་དེའི་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་ནང་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་བ་ལྟར་དཔལ་འབོར་བདག་ར་བེད་མཁན་དེ་གཞུང་རེད། བསྡུ་སྒྲུབ་བ་

རྒྱུར་རོགས་སོར་གང་ཡང་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་སྔོན་ཡང་བེད་ཡོད། དཔེར་ན། ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་ཚོགས་ཁང་རྒྱབ་བཞིན་
པའི་རིགས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་བྱུང་བ་ད་ལྟ་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ར་མཁན་དེ་བོད་

གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ཡིན་དགོས་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་སད་ཆ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གོས་ཆོད་ནང་
ལ་ཛ་དག་མ་དངུལ་དེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་འཛུགས་དགོས་རེད་ཅེས་པའྱི་དུ་ས་དེ་གང་ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་
འཛུགས་དགོས་རེད་ཟེར་དུས་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་གཞག་དགོས་རེད་དམ།

གལ་སིད་བཞག་ན་ཡང་རྣམ་པ་

ཚོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་འཛུགས་དགོས་པ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་གང་གི་སད་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནམ་གསུངས་

ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་དེའྱི་རྒྱ་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད། བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་དང་
བཞེས་ཀྱི་གནང་སྟངས་ཞིག་ཡོད་རེད་དེ། གཅིག་འདི་ཡིན།

གྱིས་པ་འདི་ལ་ཡ་མཚན་པ་ཞྱིག་ལ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རེན་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་པ་དེ་ཏག་ཏག་མ་བསད་
པ་དང་། མ་འགྱིག་པ་རེད་ཅེས་པ་ནྱི་དཔེ་སྱིད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་ཁྱིམས་བཟོ་མཁན་རེད། དེའྱི་འོག་ནས་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་བཟོས་ཀང་།

དེའྱི་རྒྱལ་པོ་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་དགོས་པ་ནྱི་ཆུ་འགོ་གངས་ལ་

གཏུགས་དགོས་པ་བཞྱིན། གངས་ལས་མ་བྱུང་བའྱི་ཆུ་དེ་ཆུར་རྱིས་ཀི་མ་རེད།

ཁྱིམས་དང་། སྱིག་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་

བཟོས་ཀང་དེའྱི་ཁུངས་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གཏུགས་དགོས། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡༣ ལ་ཆ་བཞག་པ་འདི་
འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན་དཔེ་སིད་ཀི་མ་རེད་དམ།

དེ་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་གསུང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་རེད་

དམ། དེ་བཞིན་འདི་གྲོས་ཆོད་ལ་གཏུགས་པ་འདི་ཡང་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་

ཆོད་བཞག་ན་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། འདི་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དང་འདི་ལ་ཁུངས་གཏུགས་སའི་གཞི་ཞིག་རེད། ང་
ཚོས་བཅའ་ཁིམས་དང་གྲོས་ཆོད་གིས་ཀ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཡོད་དུས། ད་དུང་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་ཅེ་ན་ཡ་མཚན་

ཞིག་སེས་བྱུང་། བས་ཙང་འདི་ཡང་རེད་དང་མ་རེད་རྣམ་པ་ཚོ་མཁྱེན་པ་ད་དུང་རྒྱས་པོ་ཡོད་རེད། ད་གིན་གཅིག་གྱིས་
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གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཟེར་ནའང་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་ནར་སོན་
པ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ། ངས་བས་ན་དེ་འཆོལ་འགོ་ཡྱི་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་མཐོང་གི་འདུག བས་ཙང་དེའི་ཐོག་
དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཡོད་རེད།

གསལ་བཤད་འདི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

གང་ཡང་མེད། གསལ་བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཕྱིས་དགས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐོའ ་ི ནང་ལའང་བཀོད་ཡོད་རེད། དེ་སྔོན་གོས་ཆོད་དེ་བཞག་པའྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཞེས་པ་
དེ་དཔལ་འབོར་ལྷན་ཁང་དུ་ཞེས་ཕར་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

དེ་མ་གསུངས་དུས་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་

གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་བཞྱིན་བེད་དགོས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་འདི་རང་རེད།
ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནས་སམ་བོད་མྱིའྱི་སིག་འཛུགས་ཀི་བང་མཛོད་ནས་མ་བཙུགས་ཀི་ཆེད་དུ་འབུམ་
སུམ་ཅུ་གཅྱིག་གནང་རྒྱུ་བཟོས་བཞག་ཡོད་རེད།

ང་ཚོས་བཟོ་རྒྱུ་ཐོག་མར་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་གང་འད་བེད་ཀྱི་

ཡྱིན་ཞེས་བརོད་དུས། དེ་ལ་ང་ཚོས་ལམ་ཁ་གསུམ་བཞག་ཡོད། དང་པོ་དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀིས་བང་མཛོད་ནང་
ནས་གསོལ་རས་ཅིག་གནང་དགོས་རེད།

དེ་མ་འཛུགས་སམ་ར་བ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དབྱིན་སྐད་དུ་

Capital ཞེས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ནང་གང་ཡིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཅིང་།

Working

མ་འཛུགས་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་ས་བོན་ལྟ་བུ་རེད། རེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་འགོ་འཛུགས་སུ་གཞག་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། འབུམ་

སུམ་ཅུ་དེ་མ་འཛུགས་སུ་བཞག་པ་དེ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡྱིན་མྱིན་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་བཀའ་
ཤག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ར་བའྱི་ཐག་ཆོད་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་རྒྱུ་རེད་དེ།
ཡྱིན་མྱིན་ཞུས་ཡོད།

གཏོང་སའྱི་གཏོང་ཁུངས་གང་འད་

མཚོན་རགས་དང་མ་འཛུགས་གཞག་རྒྱུ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་གཅྱིག་

ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་གཅྱིག་དེས་བཞག་པ་རེད།

གྱིས་པ་དེ་བོད་ནང་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་བེད་དགོས་མྱིན་གྱི་ལས་འགན་དེ་ང་ཚོ་བོད་
མྱི་ཀུན་ལ་ཡོད་རེད། དེར་བརེན་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སོ་སོའ ་ི དངུལ་ཁུག་ནང་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བོད་མྱི་

སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་འདོན་དགོས་ཤྱིང་། སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་གྱི་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིག་གཞྱིའྱི་
མྱིང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་། བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བིས་ཞེས་བཙན་བོལ་
བོད་མྱི་རེད། བས་ཙང་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་སོར་མོ་བརྒྱ་བརྒྱ་བསྡུས་ན་རན་འཚམས་རེད།

དེང་སང་སོར་བརྒྱ་ལ་གནས་བབ་ག་རེ་ཡོད་རེད། ཟ་ཁང་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་བཟའ་བཏུང་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ན་སོར་བརྒྱས་
ག་རེ་རག་གི་འདུག སོར་མོ་བརྒྱ་གཏོང་རྒྱུར་ང་ཚོར་ཕངས་སེམས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད། དེང་སང་སོར་མོ་བརྒྱ་གཏོང་རྒྱུར་

ག་རེ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད། དངོས་གནས་བས་ན་སོར་མོ་བརྒྱ་གཏོང་རྒྱུར་གང་ཡང་མེད། བཟའ་བཏུང་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་སོར་མོ་
བརྒྱ་མྱི་གཅྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ངེས་པ་རེད། ཇ་ཕོར་པ་གང་མ་གཏོགས་མ་བཏུང་ནའང་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། མམ་དུ་
བཟའ་བཏུང་འད་པོ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ན། དེ་ཡང་ཁ་ལག་རྒྱས་པོ་མ་བཟས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་། ཆབ་མངར་མོ་དང་། དེ་མམ་དུ་
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Snack འད་པོ་ཞྱིག་མཆོད་ཀྱི་ཡྱིན་ན། སོར་མོ་བརྒྱ་ཙམ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་མྱིན་པ་དེ་འད་མཆོད་ན་དེ་ལས་

ལྷག་པ་འགོ་ཡྱི་རེད། སོར་བརྒྱ་ལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། མྱི་རེ་ལ་སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་དང་། དེ་ཡང་བསེབས་ལ་འཁྱེར་ཤོག་
ལབ་ཡོད་མ་རེད། སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་གནང་བར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དོན་དག་དེ་ག་རེད། དངུལ་འདི་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞེས་

ནས་དོན་དངོས་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་མིན་ཐོག་དཔྱད་དགོས། ད་ལྟ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏང་རྒྱུས་
མཚོན་པའྱི་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ལས་བསབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཞྱིང་།

སོབ་ཐུབ་མྱིན་མ་བལྟོས་པའྱི་དེའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་

པས་ཆུང་ཆུང་རེད། ྱིན་མ་གཅྱིག་དང་། གྱིས་ལ་ཁ་ལག་མ་བཟས་པར་བསད་ན་ཡང་གཟྱི་བརྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེས་
སོར་མོ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ་ཐོན་གྱི་རེད་པས།

ཡོངས་ནས་སད་དགོས་རེད་ཅེས་བཟོས་པ་ལས།

ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སོར་མོ་བརྒྱ་དེ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་
དེའྱི་ནང་ནས་དབུལ་ཕྱུག་གྱི་དབེ་བ་དེ་དག་གང་འད་བས་ནས་འབེད་

དགོས་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་དེ་གང་འད་བས་ནས་དབེ་འབེད་དགོས་རེད། དབེ་བ་ཕེས་དང་། Income Tax ཞེས་ཡོང་

འབབ་ཀྱི་ཁལ་བསྡུ་ཡི་མེད་པས། ཚང་མས་ལས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བསྡུ་བ་ཡྱིན་པས་ངེས་ཅན་གྱི་བསྡུ་དངུལ་ཡྱིན།

དེ་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་གྱི་གསུམ་པ་དང་། ལྔ་པ་གྱིས་ལ་སྦྱར་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཁལ་གྱི་
རྣམ་པར་རྱིས་ཀྱི་མེད། ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ངེས་ཅན་གྱི་བསྡུ་དངུལ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རེ་
བའམ་ཡྱིད་ཆེས་རེད། བོད་གཞུང་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་ One Time Contribution ཟེར་བ་དེ་རེད། ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་

འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞལ་འདེབས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ཅྱིང་། དེ་ཡང་བ་ཆེན་དང་མྱི་ཆེན་སོས་
མྱི་དགོས་པར་བོད་མྱི་དཀྱུས་མ་ཚོས་ཀང་རང་གྱི་འགོ་སོང་ལས་དེར་ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེར་བཟུང་སྟེ་འབུལ་

གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པ་ལས། མ་འོངས་པར་མྱི་མང་ནས་དངུལ་བསྡུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། དེར་བརེན་
གཞུང་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། མྱི་མང་ནས་ངེས་ཅན་གི་བསྡུ་དངུལ་དགོས་ཀི་མ་རེད།
རྣམ་གྲངས་གསུམ་བཟོས་པ་རེད།

དེར་བརྟེན་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སྟངས་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་བཅར་སྐབས་སྱིག་ཟྱིན་འདྱི་ཕུལ་ཡོད་དམ་གསུངས་སོང་། དེ་
ཕུལ་མེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དེའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གོས་ཚོགས་སུ་མ་
ཕུལ་བར་གང་བྱུང་དུ་བསྟན་ཆོག་གྱི་མེད། དེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞུ་དགོས་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགོ་
སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་གེར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ལས་ཀ་དེ་དག་ཚར་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལ་ཕུལ་སྐབས།

དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གེར་ཞུ་དགོས་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་

ཕུལ་བ་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བིས་འདྱི་ཕུལ་ཡོད་མ་རེད་ལ། ཕུལ་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་
རེད།

ཡྱིན་ནའང་དེ་དུས་བཀའ་ཤག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པས་དཀའ་གནད་འཕྲད་པ་དེ་ཞུས་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་

རྒྱབ་གེར་གནང་སྟངས་ཐད་ལ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་།
དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གེར་གནང་བ་དེར་འབུམ་སུམ་ཅུ་འབུལ་རྒྱུ་

དང་། སྡུད་སྟངས། ར་སྟངས། དེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་གནང་བ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་
སྟངས་ནང་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་གང་འད་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཡང། དེ་ལ་གཞུང་གོན་འཆར་གཞྱི་དེ་འད་ཡོད་
ན། བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་གེར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གཅྱིག་པུའྱི་སྟེང་ནས་ཞུས་པ་ལས། དེའྱི་འབྲུ་དོན་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་
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མཚོན་གྱི་མེད།

སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བིས་འདྱིའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་དུ་ཛ་དག་མ་དངུལ་སོར་བརྒྱ་རེ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཞལ་

འདེབས་བསྡུ་རྒྱུ། སྱིར་བཏང་ཞལ་འདེབས་དེ་དག་ལོ་རེ་བཞྱིན་བསྡུ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་ཞལ་འདེབས་འབུལ་བའྱི་ྱིན་མོ་
ཞྱིག་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཏེ་དེར་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། ཞལ་འདེབས་དེ་དག་སྡུད་མཁན་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་
གཅོད་ཁག དེའྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་བརྒྱུད་ནས་བསྡུས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་

འཐོལ་པ་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་པས། གཞུང་གོན་འཕར་མ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པས་དེ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་གེར་ཞུས་པ་
མ་གཏོགས་གཞན་དག་གང་ཡང་མ་རེད།

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། བོས་བཅད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་
རྒྱུ། རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་གཞག་རྒྱུ་དེ་འགྱིག་ཡོད་མ་རེད་
ཅེས་དང་།

དེའྱི་ཞོར་ལ་ད་ལྟ་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱིས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་དཔྱ་ཁལ་དེ་ཡང་བསྡུ་ཐུབ་ལ་མ་ཐུབ་བས་ནས་

བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀུར་འོས་་ཅྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་དབྱིན་སྐད་དུ་ཡང་ Sweeping Statement རྒྱུགས་པ་ལེབ་

རྡུང་བས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རེད། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་དག་བཅའ་
ཁྱིམས་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རེད། དབྱིན་ཇྱིའི་ནང་ཞུས་ན་ Constitutional Body

བཅའ་ཁྱིམས་དུ་གསལ་བའི་སྱིག་གཞི་ཞིག་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཐད་ཀའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ཡོད་རེད། དེའྱི་

ནང་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་དག་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་གནང་བར་བསྔགས་བརོད་ཡོད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་བས།

བོད་གཞུང་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རེན་ལ་

ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལོ་སྟར་གྱི་དངུལ་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་རལ་དུ་བཏོན་ནས་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་མཁན་དེ་དག་ཏག་ཏག་གཞག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ཁོང་ཚོས་
དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་ཡང་བསྡུ་ཐུབ་ལ་མ་ཐུབ་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་རྒྱུགས་པ་ལེབ་རྡུང་གིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ཁོང་
ཚོའྱི་སེམས་ཤུགས་ཆག་པའི་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད།

དེ་ནས་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་དེ་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའི་མྱིང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་། བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞེས་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཞེས་ཡོད་རེད། རག་རྡི་བཙན་
བོལ་བོད་མྱི་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ར་ནས་བསྡུ་དགོས་བེད་ཀྱི་རེད་པས། རག་རྡི་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་བོ་

གནམ་བསྟན་དེའྱི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་དེ་དག་ཚུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགོ་བརོད་དུ་བཙན་བོལ་

བོད་མྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། འོག་ལ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་མེད། བརྒྱབས་ན་ཡང་འགལ་བ་མེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་བོ་ཞེས་
སྔོན་མ་ང་ཚོར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་བཀའ་ཁི་ཟུར་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་

སྐབས་སུ། ཕོ་ཕོ་ལབ་དུས་ཕོའ ་ི ནང་ལ་མོ་ཡང་ཚུད་ཡོད་རེད་དང་ཞེས་གོ་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་རེད། བཙན་བོལ་ནང་ལ་ང་
ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བསད་དུས།

བོད་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། ཡྱིན་

ནའང་ཚིག་ཙམ་གྱི་རེད་མོ་ཡྱིན་གྱི་རེད།
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ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེའྱི་ནང་ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ལས་

འགུལ་གྱི་སྐོར་ལབ་རྒྱུའྱི་འགན་སད་ཡོད་མ་རེད། མ་དངུལ་དེ་གང་འད་བས་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། བེད་སོད་བ་ཕོགས་དེ་

གྱིས་མ་གཏོགས་འཁོད་མེད། ཡྱིན་ནའང་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་དོན་ཚན་ནང་ཁ་གསལ་པོ་བཤད་ཡོད། ལས་འགུལ་

ཡྱིན་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན་པས་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་གང་འད་ཞྱིག་
ལ་གཞག་དགོས་སམ་ཞེ་ན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དང་། གོས་ཚོགས་སྐབས་ཀྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ། སྱི་

འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཕར་མའྱི་སྐབས། ཛ་དག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་བཅས་རེད། གང་ལྟར་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་མང་མོས་དང་། སྱི་མོས། ལུགས་མཐུན་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འདྱི་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་གནང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་གཏོང་ཆོག་རྒྱུ་དང་། དེ་མེད་

པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད། ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞེས་པ་དེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
མྱིན་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་རེད། བདེན་པའི་མེ་ལེ་དེ་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ངོས་འཛིན་བས་ན། དེའྱི་ཐོག་
ལ་གཏོང་ཆོག་རྒྱུ་དེ་གསལ་པོ་ཡོད་རེད།

དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་པའྱི་ནང་དུ་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་བསྡུ་རྒྱུའི་དག་མཆན་དེ་འདིའི་ནང་ཐོ་
འགོད་བ་རྒྱུ་དང་། ལོ་དྲུག་ཏུ་སོན་ན་མ་གཏོགས་ལག་དེབ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་མེད་པས། བཟོ་མ་རན་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། སྱི་བོ་

གནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱིས་བཟོ་དགོས་དུས། ལག་དེབ་མེད་པའི་མདང་སེས་ཀྱི་བྱིས་པ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་སད་དགོས་ཀྱི་རེད།
ལག་དེབ་མེད་མཁན་དེ་དག་དང་། བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ད་ལྟ་མང་པོ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལ་བྱུང་འཛིན་ཟུར་དུ་སད་
དགོས་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དེ་རེད།

དེ་ནས་མ་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ།

ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རེ་བའྱི་ནང་བཙན་བོལ་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསོལ་རས་ཤྱིག་གནང་། ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ང་ཚོའྱི་དངུལ་ཁུག་ནང་
ནས་སོར་མོ་བརྒྱ་རེ་བཏོན།
པས།

གཙོ་བོ་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་འབབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་

བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཐོག་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། བོད་མྱི་མང་ལ་སོ་ཁལ་བརྒྱབ་མྱི་དགོས་

པའི་ཆེད་རེད། གཙོ་བོ་འདི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་དེ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཡྱིད་ཆེས་བས་པ་རེད། ཡྱིན་

ནའང་དེས་མ་འདང་བ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། མ་འདང་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་བསར་གཞུང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མྱི་མང་ནས་བསྡུ་
དགོས་པ་མ་གཏོགས།

དེ་ང་ཚོ་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན་ཙང་།

ཞེས་བཏོན་པ་དེ་ཡང་བརན་བརླྱིང་གྱི་ཆེད་དུ་རེད།

དེའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་མ་དངུལ་གྲངས་འབོར་ལ་གཞིགས་པའི་

གསུམ་པའྱི་བཅུ་བཞྱི་ལ་ཛ་དག་མ་དངུལ་གྱི་ྱིན་མོར་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་

ན། ང་ཚོས་རྒྱ་མྱིས་ངོས་འཛིན་བས་པ་དེ་འདའྱི་ནང་ལ། ང་ཚོས་ ༢༠༠༨ ལོར། མ་གཞྱི་བོད་ནང་ལ་ ༢༠༠༨ ཀིས་ལས་
འགུལ་དེའྱི་སྔོན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསུམ་པའྱི་བཅུ་བཞྱི་ིན་མོ་འདི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་མྱིས་དམྱིགས་
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བསལ་གྱིས་བོད་མིའི་ཐོག་ལ་དག་གནོན་ཤུགས་ཆེན་བས་པའི་ིན་མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

འདིའི་ཐོག་ནས་ཛ་དག་མ་

དངུལ་ིན་མོ་ཞེས་བཞག་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་ད་དུང་ཡང་འདོན་ཆོག་གྱི་རེད།
ཕྱི་ནང་གང་ས་ནས་ཞེས་པའྱི་ཕྱི་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་བོད་མྱི་མྱིན་པ་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དང་།
ཤུགས་ཡོད་མཁན་དེ་དག་ལ་གོ་ཞྱིང་། ནང་དེ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོ་རེད།

སེམས་

ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ས་དེ་དག་བོད་པ་འཛམ་བུ་གྱིང་

གང་སར་ཡོད་ལ། བས་ཙང་ཕྱི་ནང་གང་ས་ཞེས་བརོད་པ་རེད། རང་དབང་གསར་ཤོག་ནང་དུ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་ཞེས་
པ་དེའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་འདྱི་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་ཤོག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པས། གསལ་བསགས་
གཏོང་ས་ཡག་ཤོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་དེ་དག་ལ་ངོ་གསོ་ཞྱིག་དང་། ཐུགས་རེ་
ལེགས་འབུལ་ཞྱིག་དགོས་རེད། ངས་ཞལ་འདེབས་གནང་བར་ཁྱབ་བསགས་ཤྱིག་དགོས་རེད་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད། ཁ་
ཤས་ཀྱིས་ཁུ་སྱིམ་སྱིམ་དུ་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ཁྱབ་བསགས་མྱི་དགོས་ལབ་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད།

སོ་སོའ ་ི འདོད་མོས་མེད་ན་

ཡང་རང་དབང་གསར་ཤོག་ནང་ལ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་རྱིས་ཁ་ར་ཕོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད། ངས་སད་པའྱི་
དངུལ་དེ་ག་པར་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་ན། དུས་ནས་དུས་སུ་རང་དབང་གསར་ཤོག་ནང་ཁྱབ་བསགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཁ་
ནང་ལ་བཤེར་བདེ་པོ་དང་ཏག་ཏག་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད།

ཟུར་བཀོལ་ཐོག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དེ་བས་ནས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཞེས་ར་དགོས་པ་
ཡྱིན་དུས། ར་དགོས་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ར་དགོས་དུས། དེ་ར་དགོས་དུས་ཟུར་བཀོལ་མ་གཏོགས་གཞག་ས་

ཡོད་མ་རེད། རྒྱུན་གོན་དང་། དམྱིགས་བསལ་ནང་གཞག་རྒྱུ་མེད་སྟབས། རྱིས་འགོ་དེ་གཏན་དུ་ར་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། བོད་
དོན་བདེན་མཐའ་མ་བསལ་བའྱི་བར་དུ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སིད་ཀི་རེད།

རྱིས་འགོ་འདི་ག་

དུས་ཡིན་ནའང་ར་དགོས་དུས། ཟུར་བཀོལ་གི་རིས་འགོ་ཁོངས་སུ་བཞག་དགོས་པ་རེད།
ཟུར་བཀོལ་ནང་རྱིས་འགོ་བརྒྱབས་མ་ཐུབ་པར་བསད་པ་ག་རེ་རེད་གསུངས་སོང་། ང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རེད་

དེ། དེ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་སོ་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་སོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་

གྱི་རོགས་དངུལ་དེ་ག་པར་ནས་ལེན་གྱི་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཡོད་ན། ལས་

ཁུངས་གཞན་ཚོ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ན་ཡང་འགྱིག་གྱི་རེད་དེ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། སྱི་འཐུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་པོ་ཡོད་རེད། བས་ཙང་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་མ་གཏོགས་གཞག་ས་མྱི་འདུག
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དེ་ཁྱེར་བསད་ཡོད་རེད།

དེ་གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་

གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དེའྱི་ནང་ཚོགས་གཙོའྱི་ངལ་སེལ་
མ་དངུལ་ཐེབས་ར་དང་། ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་བཅུག་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་བསམ་པར། གཅྱིག་ནས་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་དེའྱི་ངོ་བོ་
དེ་ཏག་ཏག་གནས་ཐུབ་པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་དེ་དག་ཆ་ཚང་འགོ་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་སོན་རིས་ཀི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་སར་ཆ་དང་།

གཅོག་ཆ་ཞྱིབ་ཕྲ་འགོ་མྱི་དགོས་པར་ཛ་དག་མ་དངུལ་དེ་ཚོགས་གཙོའྱི་ངལ་སེལ་ཐེབས་ར་བཞྱིན་
142

གཅིག་བས་ནས།

རྱིས་ཞྱིབ་རྒྱུན་ལྡན་འགོ་གི་རེད།

དེ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས་འགོ་སོང་སོན་

བཏང་དང་། བཀའ་ཁོལ་ཞུ་ཕོགས་སོགས་རྱིས་ཀྱི་ཁྱིམས་དེ་དག་ལ་བརྱི་དགོས་པ་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་
ཀང་མེད་པ་དང་། སར་ཆ་དང་། གཅོག་ཆའྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་འགོ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཀྱི་རེད་སམ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།

ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞིབ་རྒྱས་གནང་

སོང་བས། ངས་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་རྱིང་ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་

གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་དུ་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཛ་དག་མ་དངུལ་དེ་དགོས་ངེས་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསོམས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་སོང་། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་
གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་། ལི་ལི་ནས་མ་འོངས་བོད་ཀི་ཐབས་བྱུས་སྐོར་གྱི་ནང་ཁུལ་ཚོགས་འདུ།

དེ་བཞྱིན་ན་

ནྱིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གོས་ཆོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་འཛུགས་དགོས་

དོན་ནྱི། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོ་ལས་འགུལ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོའ ་ི སྟེང་ནས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་
ཞྱིག་དང་མམ་དུ་ཡོང་ཐུབ་པ་དེར་དམྱིགས་ཡོད་པས།

དེ་འཛུགས་དགོས་དོན་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་དངུལ་གྱི་འདང་རྒྱུ་

གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཚང་མར་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པས།

དེ་མཚོན་བེད་དུ་ལོ་རེ་

རེར་མྱི་རེར་ཧིན་སོར་བརྒྱ་རེ་བས་ནས་འགན་སྒྲུབ་པ་མཚོན་པའྱི་ལམ་ཁ་དེ་བཟོ་དགོས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་
དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གིས་པ། ཛ་དག་མ་དངུལ་དེ་བསྡུས་ཚར་བའྱི་རེས་ཀྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་

སྐོར་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའི་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པས།
དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།

གལ་སྱིད་ཛ་དག་མ་དངུལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་གཞྱི་ཡོད་ཚེ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་

ཐོའི་ནང་དུ་ཞུས་པ་རེད། དེར་བརེན་གོས་ཆོད་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། དཔལ་འབོར་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁུངས་ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཡང་ན། ཇྱི་ལྟར་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གནང་མྱི་ཆོག་པ་
ར་བ་ནས་མ་ཡྱིན་པས། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཁོ་ནར་བཞག་ནས་མགོ་རྔ་ཚང་མར། ང་ཚོས་བེད་ཆོག་
ཅེས་པའྱི་དགོངས་པ་དེ་ར་བ་ནས་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་འཁོད་པ་དེའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་དཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
གནང་བ་དེའྱི་སང་བགོ་གེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་ངོ་བོ་དེའྱི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་གཅྱིག་
པུ་མ་ཡྱིན་པར་མ་འོངས་པ་ཡང་། ད་ལྟ་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཞུས་ན་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་མོད། འོན་ཀང་། དེའྱི་
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རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་།

དེའྱི་ནང་དུ་ཐག་བཅད་ཆོག་པ་དེ་ཡང་སྐབས་སྐབས་སུ་ལས་འགུལ་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་

པར་རོགས་པ་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཚུད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གནད་དོན་ཁག་གཅིག་

གྲོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་མ་ཞུས་ན་ཡག་གི་རེད། དེ་ནས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་སེ་ཚན་རེ་རེ་ཕེ་མ་དགོས་པར་མཚམས་
མཚམས་སུ་གོང་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་ག་གེ་མོ་ཞྱིག་ལ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེས།
རང་གྱི་ནང་དུ་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གྱིས་བཞག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་།

ད་དུང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཛ་དག་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཁོ་

ན་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱིས་ཛ་དག་གྱི་ངོ་བོར་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཛ་དག་ཡྱིན་པ་དེ་
ཚོ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོན་གནད་ཁ་ཤས་ལ་དགོངས་ནས་བཞག་པ་རེད། དེར་བརེན་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་

བསམས་ཕེབས་པ་དེའང་མ་འོངས་པར་སྔོན་རྱིས་སུ་ཚོད་དཔག་མ་ཐུབ་པར། སྐབས་མཚམས་ངས་སོ་སོར་གཏན་
འབེབས་དགོས་གལ་རྱིགས་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་ཡོད་གཞྱིར་བཟུང་འཁྱེར་བ་ལས།

སྔོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བེད་ཕོགས་ལས་

གཡོལ་ཆེད་མྱིན་པ་དེའྱི་ཚོགས་ཆུང་རང་ནང་ལ་བགོ་གེང་བྱུང་སོང་། དེ་བས་དེར་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་མཐའ་མཇུག་དེ་ལ་ང་ཚོས་འཁོད་པ་དེ་དེ་རང་ལ་འཁོད་པ་ཡྱིན།

དེར་བརེན་སྔོན་རྱིས་དང་རྱིས་ཁུངས་བཅས་སྐོར་

དཀའ་ངལ་ཁ་ཤས་འཕྲད་བསད་པ་དེ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས། གོང་དུ་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་པར་བརེན། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཛ་དག་གྱི་མ་དངུལ་དེ་འཇོག་
ས་དང་བསྡུ་ལེན་བེད་སའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ལ་བགོ་གེང་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཆོག་ནའང་། དེ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང། ང་ཚོས་

ལས་འགུལ་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་རུང་གནས་པ་ཡྱིན་པ། དེ་ཡང་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དག་གྱི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད་
ཙང་། དེ་ཡང་བགོ་གེང་བེད་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། དྱིལ་བསགས་བེད་ས་ཡོད་པ། དེའྱི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལས་

འགུལ་སེལ་ས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་ཁ་ཚང་མ་བཟོ་ཡོང་དུས། ཚང་མས་འདྱིའྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་དབུས་དང་། མ་ལག་དང་བཅས་པ་
ཚང་མ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་ཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐུབ་སད་དུ།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རིས་ཡྱིན་

ནའང་རྒྱུན་གོན་དང་། དམྱིགས་བསལ་དེ་དག་བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་ནང་ནས་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དེ་མྱིན་ཟུར་
བཀོད་དེ་དག་ཀང་(དཔལ་འབོར་)ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་བསྒྱུར་ཐབས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཟླ་སྱིལ་བེད་

རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རིས་འགོ་འགའ་ཤས་འགག་ནས་འགོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་པ་རེད།
དེ་དང་འབྲེལ་ནས་དངུལ་ར་འཇོག་བ་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་འདུག དེ་ཡན་ཆད་ཀིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
ཛ་དག་མ་དངུལ་བསྡུ་ཐབས་དང་། བེད་སོད་བ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་

སོན་ཞུས་ནས་བགོ་གེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཀྱི་རེན་པས་ལས་རིམ་སྐར་མ་ལྔ། དྲུག་ཅྱིག་ལྷག་འདུག ལས་རྱིམ་མུ་
མཐུད་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག ཕག་ཚོད་ ༡།༢༥ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།
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