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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡ དྱི་བ་དྱིས་ལན།  ༡༌༌༌༢ 
༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡ པོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༢༌༌༌༡༧ 
༣ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། ༡༨༌༌༌༢༠ 
༤ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ་གཉྱིས་པ། ༢༠༌༌༌༢༦ 
༥ གཞུང་འབྲེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། ༢༦༌༌༌༢༧ 
༦ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ།  ༢༧༌༌༌༣༠ 
༧ ཆྲེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྲེ་བའྱི་འདྲེམས་བསྐོའ་ིལས་རྱིམ། ༣༡༌༌༌༣༥ 
༨ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཁྱབ་ཁོངས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་

གཉྱིས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་
བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། 

 
 

༣༦༌༌༌༣༩ 
༩ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གཉྱིས་

ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ་སན་སོན།  
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། 

 
 

༤༠༌༌༌༤༡ 
༡༠ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། ༤༡༌༌༌༤༤ 
༡༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པའྱི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང།  ༤༥༌༌༌༡༠༢ 
༡༢ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་

བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། 
 

༡༠༣༌༌༌༡༠༦ 
༡༣ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་

གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སན་ཐོ་སན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། 
 

༡༠༦༌༌༌༡༠༨ 
༡༤ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ། ༡༠༩༌༌༌༡༠༩ 
༡༥ ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སན་སོན། ༡༠༩༌༌༌༡༡༡ 
༡༦ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༡༡༡༌༌༌༡༡༣ 



༡༧ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༡༡༣༌༌༌༡༢༦ 
༡༨ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ། དྱི་བ་དྱིས་ལན། ༡༢༦༌༌༌༡༢༧ 
༡༩ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༡༢༧༌༌༌༡༤༢ 
༢༠ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་

ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་ལོགས་འོས་འདྲེམས་ཀྱི་ལས་རྱིམ། 
 

༡༤༣༌༌༌༡༤༩ 
༢༡ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་

ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ་ནང་གསལ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱི་ལན་འདྲེབས། 

 
 

༡༤༩༌༌༌༡༥༢ 
༢༢ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གྲེང་བཅས།། ༡༥༢༌༌༌༡༦༣ 

 



1 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༣ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བརྒྱད་པའྱི་ལས་ྱིན་གྱིས་པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྤེ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན།  
དྱི་བ་ཨང་དང་པོ་དྤེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོ།  གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་གྱི་དྱི་བ་
ཨང་དང་པོ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།**** 
དྱི་ཤོག     དྱི་བ་ཨང་༡ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༤ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་
དོན་ཚན་ ༢༡ དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅྱིས་ནས་བོད་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྤེ་ལྡན་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཕག་བསྟར་གནང་སྟྤེ་
ད་ཆ་ལོ་ངོ་བཅ་གསུམ་ཙམ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་དྤེ་འབྤེལ། 
ཀ སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཐོག་ལོ་ངོ་བཅ་གསུམ་ནང་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་དམ། 
ཁ དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་སམ་ཕན་རླབས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད། 
ག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་བཞྱི་པ་ནས་ཀང་མུ་མཐུད་དྤེ་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ཐོག་ཕྤེབས་བཞྱིན་ཡོད་གསུངས་དོན་ལྟར།  ད་

ཆ་དྤེའྱི་གནས་བབ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
ང བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ལས་དོན་ལྷག་དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱིའྱི་ལམ་སྟོན་གང་དང་གང་ཞྱིག་གནང་ཡོད། 
ཅ སྱིད་བྱུས་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ཕྤེབས་ཐུབ་བམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་ 
དྱི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ིལན། 

ཀ སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྤེ་
ལྡན་ལུད་སོར་དང་སྨན་སོར།  སྤེ་ལྡན་སོན་བཟང་མཁོ་སྒྲུབ་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་སོར་འབུམ་  ༦༥༦ ཙམ་འགོ་གོན་
བཏང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 

ཁ ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་ཐད་ཀར་ཕན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཆྤེན་པོ་ཐོན་མྤེད་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སྤེ་ལྡན་
སོ་ནམ་གྱི་ཤྤེས་བའྱི་གནད་ལ་གོ་རྟོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ཡང་ཆྤེ་ས་ནས་ཞུ་ན་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ས་
བཅད་མས་པ་གསོ་བ་དང༌།  ས་འོག་གྱི་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཆགས་པ།  མཁའ་རླུང་གྱི་འབག་གཙོག་སྤེལ་བ་
སོགས་འཕོད་བསྟྤེན་དང་ཁོར་ཡུག་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་རླབས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད། བོད་མྱིས་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདྤེབས་
ལས་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན་ཕྱི་ནང་གྱི་བསམ་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོས་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་
གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་ནྱི་གྲུབ་འབས་མྱི་དམན་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ། 

ག ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ཁག་ ༡༡ ནང་ཁྱིམ་ཚང་ ༨༡༡ ནས་ཞྱིང་ས་ཁོན་བསྡོམས་ཨྤེ་ཀར་གངས་ ༢༩༦༠ སྤེ་ལྡན་
སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་བྤེད་མུས་ཡྱིན། 

ང བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཁག་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཐོག  ས་སྟོང་བྤེད་མྤེད་དང་
ཕྱི་མྱིར་ས་ཞྱིང་བོགས་མ་གཏོང་མཁན་ཇྤེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་འགོག་ཐབས་དང་རང་མྱི་རང་ལས་ཐུབ་
ཐབས་ཆྤེད་དུ་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་དང༌།  སོ་ནམ་འཕྲུལ་ལས་ཡར་རྒྱས།  སྤེ་ལྡན་ཞྱིང་པ་རང་འཚོ་རུ་
ཁག་གསར་བསྐྲུན་བཅས་ཀྱི་ལས་འཆར་གསར་གཏོད་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཅ སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་པས་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཡང་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཙམ་ཐུབ་མྱིན་མྱི་མང་གྱི་མམ་རོགས་ལ་རག་ལས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་གྱིས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེར། ཀ་པའྱི་ནང་དོན་ལ་འགོ་
གོན་སོར་འབུམ་ ༦༥༦ ཙམ་བཏང་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱི་
དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་  ༦༥༦ ཙམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཉུང་རྱིས་ཤྱིག་ལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་དྱི་བ་དྱིས་འདོད་
བྱུང། 
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གྱིས་པ་དྤེར་ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བར་ཐད་ཀར་གྲུབ་འབས་ཆྤེན་པོ་ཐོན་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་ཐོན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྤེན་གང་ཞྱིག་འཕད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 

གསུམ་པ་དྤེར་གནད་དོན་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལུང་དངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་བཅད་དང་ཁ་
རླུང་སོགས་ཡང་དག་ཆགས་པའྱི་སོ་བ་བྱུང་བའྱི་ཕྱི་མྱིས་བསགས་བརོད་བས་པ་གཞྱི་བཟུང་། སོབ་གསོ་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་
ནས་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་དག་གོ་རྟོགས་འཕྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་མཇུག་སོང་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཇྱི་ཙམ་མང་དུ་
ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ག་པའྱི་ནང་དུ་ད་ཆ་ས་གནས་ ཁག་བཅ་གཅྱིག་ནང་དུ་ཡོད་གསུངས་གནང་འདུག  ས་གནས་ཁག་བཅ་
གཅྱིག་དྤེ་དག་གང་དང་གང་དུ་ཡོད་པ་དང་།  ཁྱིམ་ཚང་ ༨༡༨ ཟྤེར་དུས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེན་པོ་དྤེའྱི་ནང་དུ་
འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་གངས་ཚད་འདྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་རང་གནས་སུ་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འཕྤེལ་རྱིམ་ཕྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ང་པའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་མྱིར་ས་ཞྱིང་བོག ས་ལྤེན་གཏོང་རྒྱུར་འགོག་ཐབས་དང་ས་ སྒྲོང ་པ་མྱི་གཞན་ལ་གཞག་
པའྱི་ཆྤེད་དུ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཁོངས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སོལ་རྒྱུན་དང་པོའ་ིསྱིད་བྱུས་གཞྱིར་
བཟུང་ཐོག་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསར་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་མ་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ལུང་དངས་ཡོད་སྟབས་ཐབས་ལམ་གྱི་ཆྤེད་དུ་ད་ལྟ་དྤེར་ས་བོན་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་
སོ་ནམ་འཕྲུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྤེ་ལྡན་དྤེ་འད་གཏོང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས ། དྤེའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་འགོ་ འཛུགས་
བས་ཟྱིན་པ་རྤེད་དམ།  འགོ་འཛུགས་བྤེད་ལ་ྤེ་བ་རྤེད་དམ།  འགོ་འཛུགས་བས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་འཛུགས་ག་དུས་
བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དྤེའྱི་འབས་བུ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གསོན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ལར་ནས་ད་ལྟ་དྤེར་
སྤེ་ལྡན་གྱི་རང་འཚོ་རང་ཁ་གསར་བསྐྲུན་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གསར་གཏོད་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་
འདུག གསར་གཏོད་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་མགོ་སྱི་བོ་ནས་རྐང་པའྱི་མཐྱིལ་བར་དུ་གང་ས་གང་དུ་འགར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་
གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བང་སྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་རོགས་གནང་། 

དྤེ་ནས་ཅ་པ་དྤེར་མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་མྱི་མང་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་གནང་འདུག  ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་མང་གྱིས་ས་གནས་ ཁག་བཅ་གཅྱིག་ནང་དུ་གོང་སྡྤེ་  ༨༡༨ མ་གཏོགས་མྤེད་
སྟབས། ལོ་མང་པོ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་གྱིས་མམ་རུབ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ།  མྱི་མང་གྱིས་མམ་རུབ་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོང་སྡྤེ་མ་རྤེད་ཁྱིམ་ཚང། ) ཁྱིམ་ཚང་ ༨༡༡ མ་གཏོགས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་གལ་སྱིད་མྱི་མང་གྱིས་མམ་རུབ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་ཞྱིང་ལས་
དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཁོངས་གནས་རྒྱུར་ངྤེས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ་ ཞེས་དྤེ་དག་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་ནང་དུ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས།  གལ་ཏྤེ་རྤེ་བཟུང་ལྷག་པ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་ནང་ནས་དང་པོ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འབུམ་  ༦༥༦ 
ཙམ་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་ཉུང་རྱིས་རྤེད་དམ་གང་འད་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང།  ང་ཚོ་ཙམ་ཞྤེས་བྱིས་པ་དྤེ་སྱིར་བཏང་
ནམ་རྒྱུན་ནས་བྤེད་སོད་འདྱི་བཏང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ན་  approximately ཟྤེར་བ་
དྤེ་ཡྱིན་པས་ཚོད་དཔག་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས།  དངོས་སུ་དྤེར་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་  
༦༥,༦༣༡,༦༨༤ རྤེད་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཙམ་བྱིས་པ་དྤེ་གངས་ཀ་དྤེ་ཆ་ཚང་མ་བྱིས་པར་ང་ཚོས་འབུམ་  ༦༥༦ 
ཙམ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་བྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན་མ་གཏོགས།  སྱིན་བདག་དང་རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི་དངུལ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདྱིར་ར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་རྱིན་ཐང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ ལ་ངྒྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡྒྲོད།  
ལས་འཆར་གང་གྱི་ཆྤེད་དུ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ཏུ་དམྱིགས་ནས་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་
ནས་ལས་འགན་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དངུལ་རག་རྒྱུ་དྤེ་དག་ལ་དཀའ་ལས་ཀང་མང་པོ་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་ལ་སྣང་ཆུང་བས་ནས་བྱིས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལན་
དྤེས་འཐུས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ པར་དེར་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཚིག་དྤེ་
གང་འད་བས་ནས་རྒྱག་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཐྒྲོག་གོས་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ག་
རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་ཞྱིང་པ་དྤེ་དག་ལ་རྫས་ལུད་ནང་དུ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་
ཞྱིང་པ་ལས་གོང་རག་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཐོག་མར་ང་རང་ཚོས་རྤེ་བ་བས་པ་བཞྱིན་
སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་དྤེང་དུས་ཀྱི་ཚིག་ ཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན ། organic product ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཁོམ་རའྱི་
ནང་དུ་གོང་རག་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོར་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་རག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འདྱི་དངོས་འབྤེལ་ཆགས་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གནས་ཚུལ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་པ་དང་པོ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་
འདུག ང་ཚོས་གདོང་ལྤེན་བྤེད་རྒྱུ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྤེ་བ་བས་པ་བཞྱིན་ཆྤེན་པོ་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅེས་དངོས་འབྤེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལུང་འདྤེན་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཕན་རླབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཕན་གནོད་དྤེ་འད་བྱུང་
སོང་ཞྤེས་བཀའ་གནང་འདུག ཕན་གནོད་འདྱིར་བལྟས་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ལ་འགོ་མཁན་མང་ དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང།  སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ལན་འདྤེབས་བས་པའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང། ང་ཚོའྱི་ལན་འདྤེབས་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་ན།  མུ་མཐུད་ནས་སོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ང་ཚོས་
ལུང་འདྤེན་ཞུས་པ་རྤེད།  དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཕྱི་ནང་མང་པོ་ ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡང་དག་པའྱི་
སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡར་བསྡུ་གསོག་རྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བརྡ་གང་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་མྱི་འགོ་བ་བས་པ་རྤེད་དམ་ ཞེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ནུས་དྤེ་འད་འདུག ཕྱི་ནང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་ནས་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་ནང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་པ་མཇལ་འཕད་
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གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་དྤེ་དག་སྤེ་ལྡན་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྤེད་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དགའ་བསུ་ཆྤེན་པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ལ་བསགས་བརོད་ ཡང་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
ལུང་འདྤེན་བས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  རྒྱུ་མཚན་དྤེར་བརྟྤེན་ནས་མང་དུ་
ཕྱིན་སོང་ཞྤེས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ངས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་འད་ཞྱིག་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལུང་འདྤེན་བས་བཞག་པ་དྤེ་གང་དང་གང་དུ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། སྱིར་བཏང་དྤེ་དག་ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྟར་གསལ་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཕྤེབས་སྟབས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར།  ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་འདུག  
ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང། མན་སར་ཕན་བདྤེ་གྱིང། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང།  མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང།  
བསྟན་འཛིན་སང། ཧ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང། སྤེལ་ཀོབ་ཞྱིང་འབོག  བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་བཅས་བཅ་གཅྱིག་
ཆགས་སྟངས་དྤེ་འད་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཐོལ་པ་བས་བཞག་པ་ འདྱི་དང་
འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་བརད་ཅྱིག་ཕྤེབས་སོང།  བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་གསུངས་འདུག  འདྱི་
ག་དུས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་འད་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སོ་ནམ་ལས་གཞྱིའྱི་དངུལ་བུན་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞྤེས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ 
༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང། བཀའ་འཁོལ་
གཏན་འབྤེབས་བྱུང་མ་ཐག་ད་ལོ་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་འདྱི་གསར་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གསར་པ་ག་རྤེ་ཡོད་
གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་གསར་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས ༡༣ 
ྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་འཁོལ་ཐོ ག་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའྱི ་ད་ལན་སོན་རྱིས་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་འདྱི་ང་ཚོས་སོ་ནམ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་གསར་པ་
བཏོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང།  གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་
གནོད་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ཐབས་དང་། ལྷག་པར་དུ་དངུལ་འབོར་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་བཏང་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏྤེ། ང་
རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུའང་ན་གཞོན་གྱིས་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་མམ་རུབ་བས་ནས་  Co-operative farming 
དྤེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོས་བུ་ལོན་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་བར་དུ་བུ་
ལོན་བཏང་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་ཁོན་པའྱི་བུན་གཏོང་ལ་སོར་  ༥,༤༡༠,༠༠༠ བཏང་ཡོད།  སྤེ་ལྡན་ཞྱིང་བུན་དྤེ་སོར་  
༤,༢༢༥,༠༠༠ ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་དུ་ཕུལ་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་སྤེད་ཆུང་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་དྤེ་སོར་  ༦༡༠,༠༠༠ བཅས་
བསྡོམས་པའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོར་  ༡༢,༤༥༠,༠༠༠ ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད།  ལས་འཆར་འདྱི་འགོ་དང་འགོ་མུས་
ཆགས་བསྡད་ཡོད།  ཞྱིང་པ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་དང་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལས་འཆར་དྤེའྱི་རྱིགས་ད་ལན་དྤེར་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།  བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མཐོང་བ་རྤེད།  དངུལ་དྤེ་གང་འད་བས་
ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་དགོས་སམ།  གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་ཡོད་པའྱི་  The 
Charitable Foundation ཞྤེས་ནང་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཚོགས་པ་ Steve killzelea ཞྤེས་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་
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ལོ་མང་གྱི་རྱིང་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད། སོ་ནམ་སྡྤེ་ཚན་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་བྤེད། དྲུང་འཕར་འཆྱི་མྤེད་ལགས་ཁོ་རང་ཚོ ས་གཙོས་པའྱི་དུས་རྒྱུན་ནས་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ པར་
བརེན་བུན་གཏོང་གྱི་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་ནས་ལམ་སྟོན་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་དྤེ་འད་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན།  ལོ་གཅྱིག་གཅྱིག་པུར་ལས་ཀ་རྒྱུན་
འཁོངས་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་སོང་ཐབས་གང་འད་བྤེད་རྒྱུ་འདུག དྤེ་དག་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ང་ཚོས་མར་འཆར་གཞྱི་སྱིག་སྟངས་ལྟ་བུ་བས་པ་ཡྱིན་ན།  མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་
འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་དང་། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་འདྱི་ཡང་མམ་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུ་འདོད་བྱུང། 

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྤེ་ལྡན་ཞྱིང་པ་རང་འཚོ་རུ་ཁག་ཟྤེར་བ་འདྱི་གསར་གཏོད་ཡྱིན་ལབ་འདུག 
གསར་གཏོད་ཡྱིན་དང་མྱིན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། གསར་གཏོད་ཡྱིན་དང་མྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་
པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་ཡྱིན་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་སོན་ལ་འདྱི་མྱི་འདུག  འདྱི་
ཕལ་ཆྤེར་ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་སྐབས་སུའང་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སྤེང་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག་མོན་གྷོར་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་
ལན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ལྟར་བས་ན ། ཨོ་རྱི་ས་དང་མན་ སྤ་ཌྱི ་ལ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག་
གསར་པ་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མར་བསྱིགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།  གོ་སྐབས་འདྱི་བངས་ནས་
སར་ཡར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མོན་གྷོ་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁག་  ༡༦ ཡོད། ༡༦ ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་
མཚན་དྤེ་སར་ཡང་འདྱིར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཁོ་རང་ཚོར་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་
རྤེད་སྙམ། ང་ཚོའྱི་མྱིང་དྤེ་དག་གོས་ཚོགས་སུ་གཅྱིག་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད།  ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བས་ན་ཞྤེས་ཕན་གྱི་མྤེད་
དམ། དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་གཅྱིག་དྤེ་ཕུན་གསུམ་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག  མམ་རུབ་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག  དང་བངས་
སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག ཐུན་མོང་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག  ཤམ་བྷ་ལ་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག  སྤེ་ལྡན་ཡར་ཐོན་སྤེ་ལྡན་
རང་འཚོ་རུ་ཁག བཀ་ཤྱིས་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག གསྤེབ་སྱིད་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག  གསར་གཏོད་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་
རུ་ཁག མཐུན་པ་སྤུན་བཞྱི་གསར་གཏོད་རུ་ཁག  བསམ་དོན་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག  གངས་ལོངས་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་
ཁག སོ་སྱིད་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག  མྤེ་ཏོག་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག  རུ་ཁག་བརྒྱད་པ་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག  སོལ་
རྒྱུན་སྤེ་ལྡན་རང་འཚོ་རུ་ཁག་བཅས་ད་ལྟ་གསར་པ་བཙུགས་ཐུབ་པའྱི་རུ་ཁག་ཁག་བཅ་དྲུག་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། མཐའ་མ་དྤེ་འདྱི་རྤེད་འདུག སྱིད་བྱུས་འདྱི་མ་འོངས་པར་
མུ་མཐུད་སོང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ།  འདྱི་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  འདྱི་མྱི་མང་གྱི་མམ་རུབ་ལ་རག་ལུས་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད།  འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཕྤེབས་སོང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག  མྱི་མང་
གྱི་མམ་རུབ་གནང་རྒྱུར་འགལ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་མྱི་འདོད་པ་ གཅྱིག་པུ ་མ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  གང་ལྟར་ཡོང་འབབ་དྤེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་པ་ང་
ཚོས་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་སྱིད་བྱུས་
དྤེ་ལག་བསྟར་ཁབ་ཆྤེ་ཆུང་ཇྱི་ཙམ་ཕྱིན་དང་མ་ཕྱིན་དྤེ་མྱི་མང་ལ་ཐུག་འདུག་ཞུས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  སྱིད་བྱུས་གཏན་
འབྤེབས་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་སོང་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རྤེད།  སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་མཐའ་
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མའྱི་གཏན་འབྤེབས་དྤེའང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་རང་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་མར་ལག་བསྟར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ནུས་པ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཐོན་དང་མྱི་ཐོན་དྤེ་ཞྱིང་པའྱི་མམ་རུབ་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་མཐོང་སྟངས་འདྱི་དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐབས་གོང་མ་དང་ད་ལྟའྱི་བར་ལ་མང་དུ་འགོ་ཡོད་དང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡོད་པའྱི་སྒྲོར་ལན་བྱུང་སོང་ངམ། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གངས་ཀ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་མྤེད་པ་འདྱི་མྱི་རང་འཇགས་དྤེ་ག་རང་
ལྷག་བསྡད་འདུག་གམ་ཟྤེར་ན་མྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ནས་མྱི་གཅྱིག་མར་ཐོན་ཡོད་ན། ཨོ་རྱི་ས་ནས་མྱི་གཅྱིག་ཡར་
ཁ་བསྣོན་སྤེབས་པ་ལྟ་བུ་བས་ནས་དྤེ་འད་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་ཐོ་གཞུང་དྤེ་འདྱིར་ཁྤེར་ནས་བསྡད་ཡོད།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམས་ནས་ག་སྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཡྱིག་ཆུང་དྤེ་ད་ལྟ་
རག་མ་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྙྱིང་བསྡུས་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཀ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་མྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གངས་ཐོ་ཏག་ཏག་འདྱི་ྱིན་གུང་གྱི་བར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཕུལ་དགོས་བྱུང་ནའང་འདྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་ཏུ་འབུལ་རོགས་གནང། འཕོས་དོན་དྱི་བ་གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་
པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དང་པོ་དྤེ་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་འདྤེབས་གནང་བའྱི་དོན་ཚན་ཀ་པའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་ཀྱི་འགོ་སོང་དྤེ་འབུམ་  
༦༥༦ ཙམ་ཞྱིག་རྤེད་གསུངས་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅ་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་སོན་རྱིས་དང་
ལས་བསྡོམས་སྒྲོགས་མང་པོའ་ིནང་དུ་ང་ཚོ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་མ་ཡྱིན་པར་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་མྱིན་ཞྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་
ལོ་རྤེའྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་འབུམ་  ༣༠༠།༢༠༠།༢༥༠  དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད།  སོན་
རྱིས་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་འགོ་སོང་མ་བཏང་བ་རྤེད་དམ།  ཡང་ན་སྐབས་དྤེ་དུས་སོང་བ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དོན་
དངོས་ཐོག་རྫས་སོར་གྱི་སོ་ནམ་དྤེ་ལའང་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་འགྤེལ་བཤད་འདྱི་
དྤེ་འད་རང་བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན། དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང།  
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ལོ་སོན་མ་ཞྱིག་ལ་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལན་
འདྤེབས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་ཁ་པའྱི་ནང་དུ་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་ཙམ་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་མྤེད་ནའང་སྤེ་ལྡན་སོ་
ནམ་གྱི་ཤྤེས་བའྱི་གནད་ལ་གོ་རྟོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་འད་གསུངས་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་བའྱི་གནད་ལ་གོ་
རྟོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ནས། སོང་ན་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་གོ་རྟོགས་འདྱི་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ངྤེས་པར་དུ་འགོ་དགོས་
འདུག གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དམ་ཞེས་འདྱིའྱི་གོ་རྟོགས་འདྱི་བྱུང་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་ཡྱི་གྤེ་འདྱིར་ས་མཐའ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཕན་བུའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཐོག་ནས་བལྟས་ན ། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལོ་གངས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་གྱི་གོ་རྟོགས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་དང་པོ་དཔྤེ་སྟོན་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་
ཀོ་ལྱི་གྷལ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དང་ང་ཚོས་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ཡོང་ན། གོ་རྟོགས་བྱུང་བ་དྤེས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་
མྱི་འདུག དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག  ཡོང་འབབ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་གོ་རྟོགས་འདྱི་མང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། ཡང་ན་དངོས་གནས་དྤེས་འཚོ་ཐབས་རང་ལ་ཕན་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་དྤེ་འདའྱི་གོ་རྟོགས་མང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ལན་ད་ག་རང་ནང་ལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ན།  སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་བརྟྤེན་ནས་ས་བཅད་མས་
པ་གསོ་བ་དང་ས་འོག་གྱི་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཆགས་པ།  མཁའ་རླུང་གྱི་འབག་ བཙོག་གསལ་བ་དྤེ་འད་གསུངས་འདུག།  
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ས་ཆ་ཆུང་
ཆུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་འད་གཅྱིག་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས་མཁའ་རླུང་གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། མཁའ་རླུང་གཙང་མ་ཆགས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་ཙམ་ཞྱིག་རྤེད་དམ ། ཡང་ན་མཁས་པ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནམ།  དྤེར་དོགས་པ་གཅྱིག་བྱུང།  ག་རྤེ་བས་ནས་ལབ་ན་གཡས་གཡོན་ཚང་མ་རྫས་
སོར་སོ་ནམ་གྱི་སང་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོས་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  རྒྱུ་
མཚན་གང་ལ་བརྟྤེན་ནས་མཁའ་རླུང་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་བྱུང་ཡོད་
དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཅ་པ་དྤེའྱི་མཐའ་མ་དྤེ་ལ་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐྒྲོག་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཙམ་
ཐུབ་མྱིན་མྱི་མང་གྱི་མམ་རུབ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་གསུངས་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་སོང་།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་མུ་མཐུད་ ཏུ་སྱིད་བྱུས་དྤེ་འགོ་ཡྱི་
ཡྱིན་གསུངས་འདུག  སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་པ་དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཡང་དག་པ་
ཚང་མ་ཡག་པོ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་
པར་ལོ་ཇྱི་ཙམ་གནས་ཐུབ་པའྱི་གདྤེང་ཚོད་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་ཞེས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་དྱི་བ་དང་འད་པོ་ཆགས་
སོང་། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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 དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལན་ནང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་ལན་ཀ་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་བར་དུ་ ལ་སྤེ་ལྡན་ལུད་སོར་དང་སྨན་སོར།  སྤེ་
ལྡན་སོན་བཟང་མཁོ་སྒྲུབ་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་སོར་འབུམ་  ༦༥༦ ཙམ་འགོ་གོན་བཏང་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་དྱི་བ་ཕྤེབས་
ཡོང་དུས་ད་བར་དུ་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད།  དྤེ་ལ་བསྡོམས་
པའྱི་ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༤ བར་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ ༡,༦༥,༡༡༩,༣༥༡ དང་པད་ ༢༢ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་བཀའ་ལན་ཁ་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་ནང་ལ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཤྤེས་བའྱི་གན ད་ལ་གོ་རྟོགས་
ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་ལབ་པ་དྤེར་བསར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་མྱིན་འདུག་སྙམ།  དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་བྤེད་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ལབ་ན།  སྤེ་
ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་མ་གནང་གོང་ལ་དང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྐོར་ལ་གྤེང་སོང་དང་དོ་སྣང་དང་ཤྤེས་རྟོགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་
མཁྤེན་གྱི་རྤེད་སྙམ། ང་ཚོས་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཤྤེས་བའྱི་གནད་ལ་གོ་རྟོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགྤེལ་བརོ ད་དྤེ་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དྤེ་བྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་བསམ་བོ་འཁྤེར་སྟངས་དྤེ་གང་རྤེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན།  སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་ཕྤེབས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཤྤེས་བའྱི་གནད་ལ་གོ་རྟོགས་
ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཕན་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཀྱི་སྒྲོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེན་པོ་དྤེའྱི་ནང་
ལ་ང་རང་ཚོ་གཅྱིག་པུས་ཕན་གནོད་ཇྱི་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ།  ད་ལྟའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྟངས་བས་
པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་ཐྱིག་ཙམ་རྤེད་ལབ་པ་ནང་བཞྱིན། གཅྱིག་གྱིས་མ་བས་གྱིས་ཀྱིས་མ་བས་ན།  བྤེད་མཁན་གཅྱིག་
གྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྤེད་སྟངས་
དྤེ་དྤེ་ཡྱིན་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡང་དག་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ལ་དྤེ་སོན་གྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལའང་ལན་འདྤེབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡོད་པ་དང་ལམ་ལུགས་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
དང་གནས་བབ་མྤེད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡར་ལངས་ནས་
ཞུ་མཁན་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།  དྤེ་ར་བ་ྱིད་ནས་
འགོ་རྒྱུ་མྱིན་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོ་དྤེ་ག་རང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་
མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ད་བར་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕག་དངུལ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་
ཚར་འདུག། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འགྱུར་བ་གཅྱིག་གང་བཏང་ཡོད་དམ་ལབ་ན།  སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་
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ཞྱིང་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྤེད་རྒྱུ། སོན་མའྱི་ལམ་ལུགས་དང་ལམ་སྟོན་ཁག་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་
མཇུག་སོང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྫས་ལུད་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་སོ་ནམ་པ་དྤེ་ཚོ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་སོ་ནམ་པ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་རྟོག་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་ནས། 
ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་ཕོགས་དང་དྤེ་ཚོ་གཅྱིག་མཚུངས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་ལ་ངས་དྱི་བ་བཞྱི་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་བཀའ་ལན་ཀ་པའྱི་ནང་ལ་ ༢༠༠༥ ནས་ད་བར་དུ་སོར་འབུམ་ ༦༥༦ བཏང་
བ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོར་ ༦༥༦༠༠༠༠༠ དྤེ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་གྱིས་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སོ་སོས་ག་
ཚོད་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་དང་ ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ག་ཚོད་བཏང་
ཡོད་པ་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་དྤེ་ག་རང་ལ་ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་བཅ་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།  སོར་ 
༦༥,༦༠༠,༠༠༠ དྤེ་ས་གནས་རྤེ་རྤེར་སོར་ག་ཚོད་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་གཅྱིག་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  
དཔྤེར་ན་ས་གནས་ཁག་བཅ་གཅྱིག་ལ། ས་གནས་རྤེ་རྤེ་ལ་འབུམ་འདྱི་ཙམ་འདྱི་ཙམ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་གསལ་པོ་
བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡང་གནས་སྟངས་མཁྤེན་དགོས་པ་གཅྱིག་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག 

དྤེ་ནས་དྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ་གོང་དུ་དྱི་བ་བཏང་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་།  
ཡྱིན་ནའང་བར་དྤེར་བཀའ་ལན་ཕྤེད་ཀ་ཐྤེབས་མཁན་དང་ཕྤེད་ཀ་མ་ཐྤེབས་པ་འད་པོ་ཆགས་སོང་།  ངས་དྱི་བ་གསལ་པོ་
བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁག་བཅ་གཅྱིག་ཁྱིམ་ཚང་ ༨༡༡ གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཁག་རྤེ་རྤེ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ག་
ཚོད་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་དུས་ཁྱིམ་ཚང་ག་
ཚོད་ཡོད་དམ།  དྤེའྱི་ཁྱིམ་ཚང་དྤེ་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ།  ཁྱིམ་ཚང་ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་
པའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ།  བས་ཙང་ས་གནས་གཞན་གྱི་གནས་བབ་ཡག་ཏུ་
ཕྱིན་པ་དྤེ་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དྱི་བ་མཐའ་མ་དྤེ་བཀའ་ལན་མཐའ་མའྱི་ནང་ལ་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་དྤེ་ཡག་པོ་ཆགས་དང་མ་ཆགས་མྱི་མང་
གྱི་མམ་ཞུགས་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་རྤེད་གསུང་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མྤེད་པའྱི་དོགས་པ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་མམ་ཞུགས་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ལས་འཆར་གང་སྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་དམ། མམ་ཞུགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་གསུངས་པ་



11 

 

རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་རྤེད། སོལ་རྒྱུན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བས།  མྱི་མང་གྱི་མམ་ཞུགས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རྤེད་ ཅེས་དེ་གཅྱིག་པུ་མ་བཞག་པར་མྱི་མང་མམ་
ཞུགས་ཡག་པོ་དང་ཆྤེ་རུ་ ཐྒྲོབ་རྒྱུ་ལ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ།  དྤེའྱི་ཐོག་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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  ད་ལྟ་དངུལ་འབོར་དྤེའྱི་ནང་ནས་ས་གནས་ཁག་བཅ་གཅྱིག་ནང་དུ་བགོ་འགྤེམས་གནང་
ཕོགས་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་གནས་རྤེ་རྤེར་ཇྱི་ཙམ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་དང་།  
བཀའ་ཤག་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་འགོ་གོན་ཇྱི་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཇྱི་ཙམ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་གངས་
ཀ་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ལ་རྤེས་སུ་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་འདྱིར་ལམ་སྤེང་དངུལ་གྱི་གངས་
ཀ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང་། དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གངས་ཀ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཀ་པ་དང་ཁ་པ། ག་པའྱི་
ནང་དུ་འབྤེལ་བའྱི་རྱིགས་དྤེ་དག་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་མྱི་མང་གྱི་མམ་རུབ་ཡོང་ཐབས་ལ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ ཞེས་བཀའ་གནང་བ་
རྤེད། མྱི་མང་མམ་རུབ་ཡོང་རྒྱུར་སོན་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བུན་གཏོང་གྱི་
ལས་གཞྱི་སོ་ནམ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་བུན་གཏོང་།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་འཕྲུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྱིགས།  དྤེ་བཞྱིན་གཅྱིག་
གོགས་གྱིས་ཕན་གྱི་རོགས་ཚོགས་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་དག་གསར་གཏོད་བས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་རང་ཕན་
བུའྱི་ཁད་པར་འགོ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་དྤེ་དག་ཚང་མ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་དྤེ་ན་ནྱིང་སོན་
རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་འགོ་ཐུབ་ པ་བྱུང་ཡོད། ཕལ་ཆྤེ་བ་འདྱི་ད་ལན་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་གཞྱི་ནས་ལས་ཀ་འགོ་
བཙུགས་ཡོད་སྟབས། འདྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཕན་བུའྱི་འགོར་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  འཕལ་མར་ྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་གྲུབ་
ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།  ལས་གཞྱི་དྤེ་ལྤེགས་གྲུབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཏག་ཏག་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་དག་ལ་དཔྤེ་བལྟས་ནས་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ་ནས་འཛུལ་མཁན་དང་།  དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་
གནས་རང་ལ་བབས་ནས་སོ་ནམ་པས་གཞན་སོ་ནམ་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན།  མ་ཡོང་ཞྤེས་ལབ་པ་
ཡྱིན་ནའང་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། ང་ཚོའང་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྤེབས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་
གསར་གཏོད་ཀྱི་ཕོགས་ནས་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག  གང་ལྟར་དྤེའྱི་ཕོགས་ལ་འབད་བརོན་བས་ནས་ང་ཚོས་ལས་འཆར་
བསྱིགས་པ་དྤེ་དག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཕར་མ་གཅྱིག་དྤེ་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ཆྤེ་ཤོས་ནྱི།  འདྱིའྱི་གོང་དུ་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ཕན་བུའྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁབ་བསགས་ཆྤེ་ཤོས་ལྟ་བུར་
ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཡུལ་གྱི་ ཁྱད་ལས་ལྟ་བུ་དྤེ་ཨྱི་ཛི་རལ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག  འདྱིའྱི་ཁྱད་ལས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་  
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technology གནང་ཕོགས་འདྱི་ང་ཚོས་ཚུར་ལྤེན་རྒྱུ་དང།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པ་བས་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་འབྤེལ་བ་བས་ནས ། ང་ཚོར་ད་ལྟ་གྱིས་མོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ ཅྱིག་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་དཔལ་འབོར་མཁོ་སྒྲུབ་བྤེད་རྒྱུར་དུས་ཡུན་རྱིང་ཙམ་ཞྱིག་འགོར་སོང།  ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་
སོན་དུ་ང་རང་ཚོར་ཡུན་རྱིང་གྱི་གོགས་པོའ་ིསྡྤེ་ཚན་ཨྱི་ཉ་ལྱིའྱི་ནང་ནས་རང་སྱིད་རང་སོང་གྱི་གནས་བབ་ འྒྲོག་ཡོད་པའྱི་ 
South Tyrol གྱི་ Bolzano ཐོག་ནས་དངུལ་འབོར་ཁག་ཅྱིག་རོགས་པ་གནང་རྒྱུ་དང་ ། འདྱིའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་
ན་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་རང་པའྱི་ཆྤེད་དུ་མ་རྤེད། སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་དྤེ་བཞྱིན་རྫས་ལུད་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེའྱི་ནང་དུ་ཁོ་ཚོས་ལས་ཀ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོ་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན།  སོ་ནམ་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་ལག་པ་གཅྱིག་འདྱི་ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་དུ་འཇོག་དགོས་པ་དང་ལག་པ་གཅྱིག་འདྱི་ཁོམ་རའྱི་ནང་དུ་འཇོག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་དྤེ་འད་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་མཁྤེན་གྱི་འདུག་ལ་ཕན་ཐོགས་ ཀང་
ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བང་ཞྱིག་བསྱིག་ནས་མགོགས་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་  Pilot 
Project དཔྤེ་སྟོན་ཆྤེད་དུ་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  སྤེ་ལྡན་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་
སྙམ་ནས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་དང་བང་རྱིམ་སྱིག་སྟངས་འདྱི་དྤེ་འད་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་འདྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དོན་ཚན་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་འད། འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་དྤེར་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་བཟུང་དགོས་
པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  དྤེ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་དྤེ་གང་འད་གནང་གྱི་
ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཨྤེ་ཀར་ ༢༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།  འདྱི་བརྒྱ་ཆར་ཕབ་པ་ཡྱིན་ན ། ང་
ཚོར་ས་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ།  ད་དུང་དྤེར་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ག་རྤེ་
གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་འཁྲུག་འགོ་ཡྱི་འདུག གལ་ཆྤེ་ཤོས་འདྱི་ད་ལྟ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྤེ་ལྡན་སོ་
ནམ་གྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་སྡོད་མཁན་གྱི་སོ་ནམ་པ་ཚོས་འདོད་པ་ཁྤེངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཁོ་རང་ཚོ་འདོད་པ་ཁྤེངས་ཀྱི་
ཡོད་ན། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འགྱིག་སྡོད་ཀྱི་འདུག  ཁོ་རང་ཚོ་འདོད་པ་ཁྤེངས་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ ཅྱིག་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་དྱི་བ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ལ་བལྟས་
ནས་ཕྤེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་
བཙན་དབང་བྤེད་མཁན་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས་གཏོར་གཤྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དྤེ་དག་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་
ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྤེད་ལ་ཞུས་ཀང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོར་དཔག་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་བས་པ་ཞྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན།  ཏན་ཏན་འོས་ཤྱིང་འཚམས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  དྤེའྱི་ཐོག་འགོ་སྡོད་མཁན་གྱི་དྤེ་ཚོ་དགའ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་མཐའ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། ཕག་བརང་མཁན་གྱིས་མཐོང་མྱི་འདུག ཡང་བསར་ཕག་བརང་མཁན་གཅྱིག་
བྱུང་སོང་། དྤེ་གསུམ་གྱི་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  ངས་ད་ལྟ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པོར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྱིས་
ལན་ལས་འཕོས་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལས་འཕོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཅྱིག་
གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་མ་ཞུས་གོང་ལ་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་རྟོགས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་དྱི་བ་མ་ཞུས་གོང་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  རྒྱ་མྱི་དམར་པོས་བོད་ས་མ་བཟུང་
གོང་ལ་བོད་མྱི་ཚང་མ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་སང་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་མང་ཚང་མ་ཡག་ཐག་ཆོད་དང་
ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་གོང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཚོ་བ་བསལ་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ངོས་ལྤེན་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གོ་
རྟོགས་དང་ཤྤེས་བ་འཕྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག 

དྤེ་ནས་ངས་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་འདྱི་ཡྱིན། ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་ཐད་ཀར་ཕན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཆྤེན་པོ་ཐོན་མྤེད་
ནའང་ཞྤེས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན།  ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་དམ།  དྤེ་མྱིན་
པའྱི་ཁོར་ཡུག མཁའ་རླུང་། ཆུ་གཙང་མ། དྤེ་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་གྱིས་ལ་ལྱིད་ཡང་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་ཞར་ལ་བཀའ་ག་རེ་གནང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གོས་ཚོགས་
ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསྟར་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་
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ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་བརྡ་ལན་གང་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ།  གང་ལྟར་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་གོ་བ་ཞྱིག་ག་རྤེ་སྤེབས་ཀྱི་
འདུག་ཟྤེར་ན། དྤེ་ཙམ་གྱིས་འཚོ་བ་ལ་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་བསྡུས་ན་ང་ཚོ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་
བཀའ་གནང་བ་ངས་གོ་སོང་། ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་།  འདྱི་གོ་དུས་ང་ལ་གོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་
སྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན།  སྱིད་བྱུས་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་
གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།  སྱིད་བྱུས་འདྱི་  Compromise Solution ཡྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  མྱིས་ག་རྤེ་
བསམ་གྱི་རྤེད།  ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕར་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གོ་བརྡ་
ཞྱིག་སོད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ངས་བསམ་བོ་ཁུར་ཕོགས་དྤེ་ཚང་མ་འགྱིག་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་
ཡོང་བར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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 ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཕྤེབས་པའྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཁ་
གསལ་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་སོང་།  དུས་རྒྱུན་དུ་ཚང་མས་སོ་ནམ་པ་ལ་ག་
རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་བཤད་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ལན་འདྤེབས་ནང་ལ་དངོས་འབྤེལ་ཡྱིན་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆྤེན་
པོ་ཕན་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག གོས་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དབུ་སྐོར་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་འགྱིག་
གྱི་ཡང་མ་རྤེད། ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་དུས། མདུན་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་རྒྱུའྱི་བཟོ་འད་པྒྲོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་མྤེད་འགོ། གཙོ་བོ་དྤེ་དྤེའྱི་འོག་ལ་ཕན་རླབས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ར་བའྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིང་ས་ཁོ་རང་གྱི་
ཚད་བབ་དྤེ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ། ས་བཅད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྤུས་དག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ། གཙོ་བོ་དམྱིགས་ཡུལ་འད་པོ་
དྤེ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ང་ཚོ་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་སྱིད་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གནང་རྒྱུ་རྤེད། ཡང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཐོང་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་
པ་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་ན། འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཅྱིག་ལ་བལྟས་ཏྤེ་ཐོག་མར་སྱིད་བྱུས་
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཁག དྤེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་སྐབས་འདྱི་ལ་དྤེ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བས་
ན་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་སྤེབས་ཡོང་དུས།  ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཡོང་ས་རྤེད།  དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ས་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ལས། གཙོ་བོ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འདོད་པ་མྤེད་བཞྱིན་དུ་མཐོང་སྣང་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་
ས་མ་རྤེད་ཙམ་བསམས་ནས་འགོ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ངས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། བཀའ་ལན་ཁ་པའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་འདྤེབས་ལས་བས་པའྱི་
ཕན་ཡོན་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ས་ཁག་བཅ་གཅྱིག་དྤེ་ལ་སྤེ་ལྡན་
སོ་ནམ་གྱི་ཁད་ཆོས་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ལག་པ་ལ་སྨྱིན་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དང་མྱིན་བསམ་པའྱི་སོ་སོ་རང་ྱིད་ལ་བོ་
དོགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཡོད་ཟྤེར་དུས་ཚད་འཛིན་ས་དང་དན་རྟགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་གྲུབ་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ས་འོག་གྱི་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཆགས་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆགས་ཚར་བ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ས་ཁག་བཅ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འཐུང་ཆུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཙང་མ་ཆགས་པ་རྤེད།  གཙང་མ་ཆགས་པ་
དྤེས་ཚན་རྱིག་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་བས་པའྱི་རྒྱབ་རྟྤེན་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞེས་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་ཅ་པའྱི་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཙམ་ཐུབ་མྱིན་མྱི་མང་གྱིས་མམ་རོགས་ལ་
རག་ལས་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདྱི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་།  དངོས་གནས་ལག་ལྤེན་དོན་
འཁོལ་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་དྤེ་མྱི་མང་གཅྱིག་པུའྱི་མམ་རུབ་ལ་རག་ལས་པ་ཞྱིག་རང་རྤེད་དམ།  སོ་སོ་རང་ྱིད་འད་པོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་མམ་རོགས་གཅྱིག་པུ་ལ་རག་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོན་དང་ས་ཆ་
དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆུའྱི་མཐུན་རྤེན་ཡོད་དང་མྤེད།  གསུམ་པ་དྤེ་ཁོམ་ར་ཡོད་མྤེད།  དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  མོན་གྷོ་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ལ་གོང་སྡྤེ་གཅྱིག་ཆ་ཚང་སོལ་རྒྱུན་ལ་འགོ་བཞྱིན་འདུག བཏབ་རྒྱུ་དྤེ་འབས་འདྤེབས་ཀྱི་འདུག  གོང་སྡྤེ་དྤེ་ཚོར་
ཁྤེད་རང་ཚོས་སོལ་རྒྱུན་བཏབ་ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་རྤེད།  གང་དུ་འཚོང་གྱི་ཡོད། སོལ་རྒྱུན་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་
ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་དུས།  སོལ་རྒྱུན་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ ཀང་བ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག  ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་བཏབ་པའྱི་
འབས་དྤེ་བརྟག་དཔྱད་ག་རྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འབས་རྡོལ་རྒྱལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་བཏབ་
བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། སོན་མ་ང་རང་ཚོའྱི་རྒན་པ་ཚོས་ཟ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེང་སང་མྱི་གཞན་པ་བཞག་ནས་གཞོན་སྤེས་
ཚོས་ཀང་ཟ་རོགས་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཁོམ་རའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  མྱི་མང་
གཅྱིག་པུས་མམ་རོགས་ལ་རག་ལས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག དྤེ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་གྱིས་ཡོད་མཁན་གྱི་
ཐོན་འབབ་ཅྱིག་གྱིས་སོལ་རྒྱུན་བཏབ་ནས་ཞྱིང་ཆུ་འདྤེན་གཏོང་མྱི་མས་པ་ཞྱིག་གྱི་འཚོ་བ་འཁོལ་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་འོག་གྱི་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་ཐྤེངས་མ་དང་པོ་མ་རྤེད།  དུས་
རྒྱུན་དུ་ནས་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཆོག་
ནས་ཀང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ས་འོག་གྱི་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ང་རང་ཚོ་མང་ཆྤེ་བས་དན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོས་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྤེ་ལྡན་སང་
ལ་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ས་འོག་ལ་ཆུ་ཡོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡོངས་རྫོགས་
གཙང་མ་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་ཡོང་ཐབས་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱིར་སོ་ནམ་པ་ཞྱིག་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་ཕྱིན་པ་
རྤེད། ཁོ་སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཆུ་ཡོངས་རྫོགས་གཙང་མ་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་ཡྱིས་ཆུ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཡོད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་རྤེད།  ཕན་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ scientific ཚན་རྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་བསྟྤེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གང་འད་རྤེད་འདུག  རྱིམ་པ་བས་ནས་
བལྟས་ཏྤེ་ཐབས་ལམ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རང་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེར་ལན་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཁོང་
སྤེ་ལྡན་སང་ལ་འགོ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕན་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་མྱི་མང་གཅྱིག་པུ་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ཡང་དག་པ་
ཡྱིན་པས་མཇུག་སོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པར། མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་མྱི་མང་གྱི་མམ་རོགས་ལ་རག་ལས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱི་མམ་རུབ་བ་རྒྱུ་ལ་མྱི་མང་
ལ་ཡང་མཛད་དཀའ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ང་ཚོས་སངས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་དྤེའྱི་སོན་གྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་ཞྱིང་པ་རང་ལ་ཐད་
ཀར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོམ་ར་བཟང་པོ། ཞྱིང་ཁ་བཏབ་པའྱི་སྐབས་ལ་སོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལས་ས་ པྒྲོ་རག་ཐུབ་པ།  ཞྱིང་ཁ་
ནང་ལ་ལུད་ཡྱིན་ནའང་ལས་ས་པོ་བས་ཏྤེ་རག་ཐུབ་པར་བ་རྒྱུ། དྤེ་དག་གྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་གོང་དུ་འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བ འྱི་ནང་
ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ཚོ་བསྐྲུན་ཐབས་བ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད། འོན་ཀང་མཐའ་མ་དྤེ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་
སར་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་མ་ཡོང་ བ་ཡྱིན་ན། མཐུན་འགྱུར་ཡོད་ནའང་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
དྤེར་བརྟྤེན་ང་ཚོའྱི་གོ་བ་དྤེ་མྱི་མང་གྱི་མམ་རོགས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཕོགས་དྤེ་གསལ་པོ་ཡྱིན་
ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་མཐའ་མའྱི་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  གོང་དུ་ངས་དྱི་བ་བཞྱི་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  དྱི་བ་
དང་པོ་དྤེ་བཀའ་ལན་ཀ་པ་ནས་འཕོས་པའྱི་དྱི་བ་གྱིས་ཡོད། དྤེ་རྤེས་སུ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་།  དྤེ་ནས་བཀའ་ལན་
ག་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེར་ལན་གནང་མ་སོང་།  དྤེ་ནས་ཤར་རྒྱག་བཀའ་ལན་ཅ་པར་མར་
མཆོངས་སོང་།  ག་པའྱི་དྱི་བ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།  ས་ཁག་བཅ་གཅྱིག་ནང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་  ༨༡༡ ཡོད་གསུང ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཁྱིམ་ཚང་ ༨༡༡ དྤེ་ས་ཁག་གང་དང་གང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ཞོར་ལ་
སར་ཡང་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། ས་ཁག་ ༡༡ ཡོད་གསུངས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་
ནམ། ཡང་ན་དྤེའྱི་སོན་ལ་སོལ་རྒྱུན་ལག་བསྟར་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་ས་ཁག་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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 གོང་དུ་དགོངས་སྤེལ་དང་སྦྲགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གངས་ཀ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་དྤེ་
རྤེས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེར་བརྟྤེན་ག་པ་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ས་ཁག་  ༡༡ ནང་ལ་ཁྱིམ་ཚང་  ༨༡༡ དྤེ་གང་དང་
གང་དུ་རྤེད་གསུངས་དུས། དྤེ་གངས་ཀ་དང་འབྤེལ་བ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་མཇུག་ལ་ཞུ་ཆོག་པའྱི་སྙན་
སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཞན་དྤེ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ སོན་ལ་སོལ་རྒྱུན་ནང་དུ་འགོ་མཁན་གྱི་ས་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སྤེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་སོན་ལ་ས་ཁག་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ས་ཁག་ ༡༡ དྤེའྱི་ནང་ཚུད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དྤེར་ངོས་འཛིན་བྤེད་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཆགས་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཞྤེས་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ Natural farming དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ནས་བཤད་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རྤེད།  ལྷག་པར་དུ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ན།  རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད།  Organic ལབ་ནས་ང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་སྤེ་ལྡན་གྱི་ད་ལྟའྱི་ལུད་བཟོ་སྟངས་དྤེ་འད་ནང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་ཐུབ་ ཀང་། རང་བཞྱིན་གྱི་སྤེ་འདྤེབས་སང་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གངས་ཀ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལན་དྤེ་དག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕུལ་རོགས་གནང་།  རྤེས་སུ་འབྤེལ་ཡོད་སྱི་
འཐུས་ལའང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་དཔྱད་ཡོང་རྒྱུར། དྱི་བ་དྤེ་དག་ཚང་
མ་གོས་ཚོགས་ནང་ཐད་ཀར་བཏང་བ་ཡྱིན།  བཀའ་ལན་དྤེ་དག་ཡང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ལས་བསྡོམས་
བཀླགས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་གནང་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་སྙམ།  གོས་ཚོགས་ནང་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  གོས་
ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་གང་ལ་གནང་ན་ང་ལ་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འོན་ཀང་གསོལ་ཅོག་སང་དྤེ་གསོལ་ཅོག་སང་
ལ་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་རྤེད།  མྱི་མང་གྱི་བསམ་པར་བཀའ་ལན་ཐྤེབས་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ྤེན་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ཐྤེངས་
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དྱི་བ་གང་དྱིས་པ་དྤེ་དག་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་རྤེས་སུ་གནང་བཞག་ན ། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན།  དགོངས་དཔྱད་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁད་པར་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་དུ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་།  ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་
དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་དྤེ་རྱིང་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། 

དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱིས་པ་དྤེ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་བརོད་པ་དང་པོ། གྱིས་པ། གསུམ་པ་གསུམ་ཀ་འགོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༩ པ་ཁྱིམས་འཆར་
འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་སྙན་སོན་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། 
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བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

རྤེ་གསུམ་པ། 

ནང་གསྤེས་ ༢ ག 

ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། 

ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་ནང་ལོ་
ལྔའྱི་རྱིང་མུ་མཐུད་ཁྱིམས་
དཔོན་གྱི་ལས་འཁུར་བས་
མོང་བའམ།  ཡང་ན་ཉུང་
མཐར་ལོ་བཅའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་
རོད་མཁས་པའྱི་གས་སུ་
ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་
གཏོགས་འོས་བབ་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་བཅའ་
ཁྱིམས་འདྱི་ྱིད་ལག་ལྤེན་
འགོ་འཛུགས་བས་པ་ནས་
བཟུང་ལོ་སུམ་ཅའྱི་རྱིང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་།  
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་
བཅས་བསྐོ་གཞག་དགོས་
རྱིགས་དོན་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་
གསྤེས་དགོས་དོན་ཁག་ལ་
བསྟུན་གནང་མྱི་དགོས། 

ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། 

ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་ནང་ལོ་
ལྔའྱི་རྱིང་མུ་མཐུད་ཁྱིམས་
དཔོན་གྱི་ལས་འཁུར་བས་
མོང་བའམ།  ཡང་ན་ཉུང་
མཐར་ལོ་བཅའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་
རོད་མཁས་པའྱི་གས་སུ་
ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་
གཏོགས་འོས་བབ་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་བཅའ་
ཁྱིམས་འདྱི་ྱིད་ལག་ལྤེན་
འགོ་འཛུགས་བས་པ་ནས་
བཟུང་ལོ་སུམ་ཅའྱི་རྱིང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་།  
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་
བཅས་བསྐོ་གཞག་དགོས་
རྱིགས་ནང་གསྤེས་འདྱིའྱི་ཆ་
རྤེན་ ཁག་ལ་བསྟུན་གནང་
མྱི་དགོས། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་པར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་སྤེབས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་སྐབས་ ༡༤ 
པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་སོན་མའྱི་ཚིག་བརོད་དྤེ་ལ་དོན་
ཚན་ ༦༣ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པའྱི་ག་པ་ཞྤེས་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ ༢ པའྱི་ག་པ་དྤེ་ག་རང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
དུས། ད་ལྟའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དྤེའྱི་ནང་སྤེབས་བསྡད་པ་དོན་ཚན་དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་དགོས་དོན་ཁག་ལ་བསྟུན་མྱི་དགོས་
ཟྤེར་དུས། དོན་ཚན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་ཆ་ཚང་ཆགས་དུས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་།  
ལོ་ ༥༠ སོན་དགོས་པ། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གང་ལྟར་ཁྱིམས་དཔོན་ཞྱིག་བསྐོ་དགོས་ན ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་
བསྐོ་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དྤེར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་དོན་ཚན་ ༦༣ ནང་གསྤེས་ ༢ པའྱི་ག་པ་
དྤེ་རང་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག དོན་ཚན་དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་ཟྤེར་དུས་དྤེ་རང་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཏོགས།  གཞན་རྣམས་རང་སོར་
གནས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༩ པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་
སྱིར་བཏང་གྱི་ཐད་ཀར་འདྱིའྱི་ཆ་རྤེན་ཟྤེར་བ་འདྱི་གཅྱིག་པུར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་སྤེབས་ཚར་དུས་བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།  དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན ། དྤེའྱི་ཚིག་གྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་པ་
གཞན་གྱིས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་འདྱི་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ་མྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་ཡྱིན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ པ་དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིནང་ཚིག་གྱི་མཐའ་མ་དྤེར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་
ཞྤེ་ན། སྱིད་སོང་བས་ནས་སྐབས་དྤེའྱི་མྱི་སྣ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་བསྐོ་འཛུགས་བས་པའྱི་མྱི་འགོ་གསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་
པའྱི་ནང་ནས་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་ལྡབ་ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་ཚད་ཕུལ་ལྟར། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་
ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དྤེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།  དྤེ་ལྟར་
བཅའ་ཁྱིམས་ཁོ་རང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  ཡོད་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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གཞན་དོན་ཚན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་གཞན་ཞྱིག་འཁོར་སོང་།  དྤེ་ཡང་དྤེ་དང་ཆབས་
གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོར་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཟག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་གཞྱི་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གང་འད་ཞྱིག་སྤེབས་ཀང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་
བའྱི་ས་མྱིག་གང་ཡོད་ཀྱི་སྟོང་པ་དྤེ་ཐོན་ཡོང་དུས། མྱི་སུ་འདེམས་ཀང་ཐད་ཀར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བར་འགོ་རྒྱུ་ཆགས་སྱིད་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་
འད་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ།  སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལོའ་ིབབ་ཀྱིས་ར་བའྱི་གཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།  ང་ཚོའྱི་རྡ་སའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མཁྤེན་རྒྱ་དང་ ། དྤེའྱི་ཐག་ཆོད་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྤེ་ཚོ་ཡང་
ག་ཚོད་ཀྱི་མས་མོང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་གང་དུ་སྟོང་པ་ཆགས་ཀང་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་སྤེབས་ཡོང་དུས།  
སྤེབས་སྟངས་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་།  སོན་མའྱི་འགོ་སྟངས་
དྤེ་འད་རང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་ ། དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་ལ་
བསར་ཞྱིབ་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྤེར་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད།  
བསྐོ་གཞག་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ཙམ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་
སྡྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཚང་མར་ཚིག་འདྱི་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་
གཏོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ང་ཚོས་འཁྤེར་ཡོང་སྐབས་གཙོ་བོ་དྤེ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་
རྱིང་འདྱིར་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འཁྤེར་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དང་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐབས་ལ་ཁྤེར་ཡོང་རྒྱུ་བས་པ་
རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྤེར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་འོས་
བསྡུ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་དྤེ་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སྤེབས།  གཅྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆྤེ་བ་ཆགས་ན་གཞན་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས།  དྤེ་ལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚོགས་དུས་རྤེས་མར་འོས་བསྡུ་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན་ད་ལྟ་འདྱིར་
འཁྤེར་ཡོང་བ་རྤེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་བསྐོ་གཞག་དགོས་རྱིགས་ཟྤེར་བ་འདྱི། འོས་བསྡུ་བ་དགོས་རྱིགས་
ཞྤེས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་གཞན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཚང་
མ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་འདྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན ། 
འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད།  རྤེས་ལ་མམ་དུ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  ཚང་མ་མམ་དུ་བཏང་ན་མ་འགྱིག་པ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དོགས་འདྱི་གྱིས་པ་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཐད་ཀར་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་
ལྟའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  དྤེར་བསམ་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱི་འཐུས་བྤེ་བག་པའྱི་
བསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་དྤེ་བཏང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་དུ་གོ་



22 

 

བསྡུར་བས་ཏྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་ཁྤེར་དགོས་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་འགོ་སྟངས་ལ་མང་གཙོའྱི་
ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚོགས་ཆུང་དྤེས་འོས་གཞྱི་བཏོན་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འོས་གཞྱི་དྤེ་ྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟྤེར་དུས་ཉུང་མཐར་གྱིས་དགོས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་གཏོང་གྱི་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཁོ་རང་
ཚོའྱི་རང་དབང་རྤེད། ང་ཚོ་འདྱིར་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆྤེ་བའྱི་
འོས་བསྡུ་རྤེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་ཕག་ལས་གང་ཡང་གནང་མ་མོང་བ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ད་ལྟ་
ཡོད་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དངོས་གནས་བས་
ན་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་སོན་ལ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད་ན།  ངའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད།  དྤེ་ལ་
དགོངས་བཞྤེད་གནང་རོགས་ཞྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  རྒྱུན་ལས་ནང་དུའང་གོ་བསྡུར་བས་ནས་སོ་སོའ་ིརྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཚོ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྤེར་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད།  བསྐོ་
གཞག་ཅྤེས་པ་རང་འཇགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ལག་པ་བརངས་བསྡད་པ་དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་དུས་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་བཞག་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས་ལག་པ་བརངས་དགོས་པའྱི་དོན་དག་དྤེ་ཡྱིན།  ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། ལས་ཀ་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། གོ་སྐབས་ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ་འབུལ་གྱི་རྤེད། ཁྤེད་རང་ཕག་བརངས་གནང་བ་
དྤེར་གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་ཕུལ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད།  ད་ལྟ་བསྐོ་གཞག་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེའྱི་ཐོག་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ) 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངའྱི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་བསྐོ་གཞག་རང་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་དྤེ་ལས་ས་པོའ་ིངང་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ལ་ཕྱིན་ན་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོ་རང་ལ་གཟྱིགས་ན་བསྐོ་གཞག་རང་གྱི་ཚིག་དྤེ་གནས་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་
མ་གཏོགས། འོས་བསྡུ་བས་ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོ་རང་ལའང་འཚམ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དཀའ་ངལ་གང་དུ་ཡོད་དམ་
ཞྤེ་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དྤེ་རྤེད།  འོས་བསྡུའྱི་ཚིག་དྤེར་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁོ་རང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དོན་དུ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་གསུངས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དོན་དག་གཅྱིག་དྤེ་བསྐོ་གཞག་
ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། བསྐོ་གཞག་དྤེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།  ཕོགས་གཅྱིག་
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ནས་བལྟས་ན་དྤེ་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོས་འོས་འདྤེམས་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེར་བསྐོ་གཞག་ཟྤེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་  ༦༣ ནང་གསྤེས་ ༡ 
འདྱིའྱི་ཚིག་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིའབྲུ་དོན་ནང་འོས་ཐོན་བྱུང་ཞྤེས་གསལ་པོར་འཁོད་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་འགྱུར་དགོས་
པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དོན་དག་གྱིས་པ་དྤེ་གལ་སྱིད་བསྐོ་གཞག་ཅྤེས་པའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སུས་བསྐོ་
གཞག་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ།  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྤེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དགོས་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཡྱི་གྤེའྱི་ནང་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། བསྐོ་གཞག་ཅྤེས་མུ་མཐུད་ནས་
གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེའྱི་བསྐོ་གཞག་དྤེ་སུས་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་བསར་དུ་དོགས་འདྱི་ཆྤེན་པོ་མ་ཞུ་ཐབས་མྤེད་བྱུང་
སོང་། 

དྤེ་ནས་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་སྤེབས་
སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུགས་རྤེའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ནྱི།  ཁྱིམས་ཁང་གང་
ཞྱིག་ན་ལོ་གྱིས་རྱིང་ཁྱིམས་དཔོན་གྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མོང་བའམ་ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ཁྱིམས་རོད་པ་མཁས་པའྱི་
གས་སུ་ཚུད་པ་མ་གཏོགས་འོས་འབབ་ཡོད་པ་མྱིན་ཞྤེས། སོན་མ་ང་ཚོས་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་གོས་ཚོགས་ནང་སྤེབས་
ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཐྤེངས་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཕར་འགངས་གནང་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེར་རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དྤེ། གོང་གྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་ལོ་སུམ་ཅའྱི་རྱིང་ལ་ཕར་འགངས་ཟྱིན་པ་
རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མས་མོང་མྤེད་པ་ཞྱིག་སྤེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་བཞག་ན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་།  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་དྤེར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ།  བགོ་
གྤེང་གྱི་འགོས་ལ་བལྟས་ན།  དྤེའྱི་འོག་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་བསྡུ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  
གནས་བབ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་མྱིན་ན་ཚིག་གཞྱི་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་མྱིན་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་འོས་བསྡུ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད་དུས། ལས་རྱིམ་དྤེ་བརྤེ་པོ་རྒྱབ་རོགས་གནང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་། རྤེས་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཁད་པར་མྱི་འདུག  ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དྤེ་རྱིང་དྤེ་སོན་ལ་ཁྤེར་ཡོང་བ་རྤེད།  
སྱིར་བཏང་དྤེ་ཁྱིམས་ཆགས་དང་མ་ཆགས་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱིས་མཚན་རྟགས་མ་སོན་བར་དུ་ཁྱིམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
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རྤེད། འགྱུར་བ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་།  ད་ལྟ་དྤེའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  བགོ་གྤེང་དྤེ་སྱིར་
བཏང་གྱི་གནང་མྱི་ཆོག་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད་སྟྤེ།  ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བགོ་གྤེང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  འགོ་
སྟངས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སོན་མའྱི་ཚིག་བརོད་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།  ད་
ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་རང་ལོ་ལྔ་བཅ་མ་སྤེབས་པ་ཞྱིག་གྱིས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་དཔོན་ཆགས་ཆོག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད།  ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འགོ་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དྤེར་བརྟྤེན་ད་ལྟ་གཟྱིགས་དགོས་པ་དྤེ་ནང་གསྤེས་དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྤེས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད།  གལ་སྱིད་
བསྐོ་གཞག་ཅྤེས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་གྱིས་ཡོང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ཐྤེངས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དྤེ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆྤེད་དུ་བགོ་གྤེང་ཟུར་དུ་བྤེད་དགོས་པ་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུའང་གོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བས་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་པུ་
མྱིན་པར། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཐོག་ལའང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་ན་མམ་དུ་བཏང་ནས་ཁྤེར་
ཡོང་ན་སྱི་མཚུངས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་རྱིང་དྤེ་ཁྤེར་དགོས་པའྱི་དགོས་དམྱིགས་གཙོ་བོ་དྤེ་ཕར་བཞག་
ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་རྱིང་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་སྤེབས་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྤེས་པ་ནག་པོ་བཟོས་པ་དྤེ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པའྱི་ཐོག་བགོ་
གྤེང་གནང་བའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བ་རྤེད།  སྱིར་བཏང་རྤེའུ་མྱིག་དྤེའྱི་ནང་སྤེབས་ཚར་དུས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཐད་ཀར་མས་མོང་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡར་སྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་
རྤེད། གོང་གྱི་ལོ་གྱིས་རྱིང་ཟྤེར་བ་དང་།  ཁྱིམས་རོད་མཁས་པའྱི་མས་མོང་ལོ་བཅ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ཁོན་ནས་མྤེད་པ་ཐད་
ཀར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བར་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
ཐད་ཀར་འགོ་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལས་རྱིམ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེ་མ་གནང་རོགས་གནང་།  གལ་སྱིད་གོས་བསྡུར་གནང་བ་ཡྱིན་
ན་ལས་རྱིམ་ནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༩ པ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་དྤེ་རང་གྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་བགོ་གྤེང་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་སྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ལས་རྱིམ་ནང་ཕྤེབས་པ་ལྟར་ན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༩ པ་རང་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཚིག་བརྒྲོད་དྤེ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྤེས་པ་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་འགོ་
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དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས།  དྤེ་མྱིན་འོས་བསྡུ་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཞྱིག་འགོ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་གོང་ལའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཕུལ་བ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་།  ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལ་ཐག་
གཅོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ག་རྤེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གནད་དོན་
གཞན་རྣམས་གོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།  དྤེར་བརྟྤེན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྤེས་པའྱི་
ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག རྤེས་སུ་ག་རྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ནའང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསྤེབ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  བས་ཙང་དྤེ་ངོ་ཤྤེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་གོང་དུ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་
ནའང་དྤེའྱི་འཕོས་སུ་ཡོང་བསྡད་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་བསྡུ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ད་ལྟ་ཕལ་ཆྤེར་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་ན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་མཁྤེན་གྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་
པ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་ཤྤེས་རྟོགས་མྤེད་དོ། གང་ཟག་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེར་བརྟྤེན། གོང་གྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐད་ཀར་འགོ་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་གལ་ཏྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་བཏང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་འོས་གཞྱི་འདྱི་གོས་ཚོགས་
ལ་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་རྤེས་སུ་སྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཐད་ཀར་འགོ་མཁན་ཡོད་དང་མྤེད་ཅེས་པ་དྤེ་རྤེས་ལ་
ཧ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བགོ་གྤེང་མྱི་དགོས་
པ་བྱུང་ན་ལྤེགས་པ་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 གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་ལྷག་ན་འོས་པ་ཡོད་
མྤེད་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མཁན་གྱི་བཀའ་ལན་གྱིས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བཤད་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་རྣམས་ཚོད་དཔག་ཡྱིན་དུས ། ང་
ཚོས་ཤྤེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཀ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཀ་ཡང་ཡོད་པ་
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མ་རྤེད། དྤེ་ཤྤེས་དང་མ་ཤྤེས། འོས་མྱི་སུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད།  ཚོད་དཔག་བས་དང་མ་བྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་དུ་ལྷག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་
པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟའྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཕྤེབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐད་བྱུས་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འཕོ་བརླག་གཏོང་འདོད་ཡོད་མཁན་གཞན་དྤེ་འད་ཡོད་དམ།  བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་
འཛིན་བས། བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི ས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པར་དགག་བ།  མྤེད་པར་བརྟྤེན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་འདྱི་ཚོགས་གཙོས་ཐྤེངས་གཅྱིག་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆྤེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། ནང་གསྤེས་གྱིས་པའྱི་ག་པ་དྤེ་རྤེད། ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་ལ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་དཔོན་གྱི་
ལས་འཁུར་བྤེད་མོང་བའམ་ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་རོད་མཁས་པའྱི་གས་སུ་ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་གཏོགས་
འོས་འབབ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། འོན་ཀང་བཅའ་ཁྱིམས་དྤེ་ྱིད་ལག་ལྤེན་འགོ་བཙུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་ལོ་སུམ་བཅའྱི་རྱིང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་བསྐོ་གཞག་དགོས་རྱིགས་ནང་གསྤེས་དྤེས་ཆ་རྤེན་ཁག་ལ་
བསྟུན་གནང་མྱི་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༡༠ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་
འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། 
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བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 

ག་གཅྱིག་པ། 

ནང་གསྤེས་ ༤ 

ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་
སྐབས་སྲུང་བརྱི་དགོས་པའྱི་
སྱིག་ལམ། 

བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་
པའྱི་སྱི་འཐུས་དང་།  
ཚོགས་གཙོས་བཞུགས་
ཁྱིའྱི་བར་བཅད་དྤེ་འགོ་
བསོད་མྱི་ཆོག 

ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་
སྐབས་སྲུང་བརྱི་དགོས་པའྱི་
སྱིག་ལམ། 

ཚོགས་གཙོའྱི་སྐབས་དོན་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
འཁོལ་གནང་ན་ལས་བཀའ་
མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་
ཚོགས་མྱི་ དང་། ཚོགས་
གཙོའྱི་བཞུགས་ཁྱིའྱི་བར་
བཅད་དྤེ་འགོ་བསོད་མྱི་ཆོག  

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༡༠ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོའྱི་ཞྤེས་པ་དྤེར་འབྤེལ་ས་འདུག་པ་དྤེར་བྤེད་ས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
སྙམ། ཚོགས་གཙོས་སྐབས་དོན་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ན་ལས་  < གཙོས་ >ཞྤེས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་
སྙམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་བསར་བཅོས་བཟོ་དགོས་པའྱི་དགོས་དམྱིགས་
རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག  ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་དང་ཚོགས་གཙོའྱི་དབར་ལ་བར་བཅད་དྤེ་འགོ་
མྱི་ཆོག་པ་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་ལས་ ཞྤེས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ངལ་གང་འད་
ཞྱིག་འཕད་ནས་བསར་བཅོས་འཁུར་དགོས་པ་གསུང་རོགས་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སོན་མ་ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ཚོགས་གཙོ་དང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཞུགས་ཁྱིའྱི་རྒྱབ་ལ་
འགོ་སའྱི་ལམ་ཀ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མྤེད་པ་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེ་མྤེད་པ་ཆགས་དུས་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། དཔྤེར་ན། བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་སྱིད་སོང་དྤེ་ནས་ཡར་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་མ་རྫོགས་བར་དུ་ཕྱི་ལོག་ཏུ་སྒུག་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མྱི་དགོས་པ་ཆ་
ཚང་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བྤེད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  དྤེ་ཡོད་པ་དང་ཡར་
ཕྤེབས་ཡོང་དུས་གང་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྟོན་པ་ཡྱིན་ན།  ཚོགས་གཙོས་ཡར་
ཤོག་ཅྤེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་ཆོག་པ་ཞྱིག དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཁྤེར་ཡོང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེར་བྤེད་ས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་ཚོགས་གཙོས་ཞྤེས་ཏྤེ།  དྤེ་ནས་ཚེག་གྱིས་ཆགས་བསྡད་འདུག  ཚེག་
གཅྱིག་བསུབ་རྒྱུ་བས།  བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། དགག་བ་རྤེད་དམ། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
ལགས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་ནང་ལ་མམ་ཞུགས་ནང་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བསྡད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་འཁུར་དགོས་པའྱི་ལས་
འགན་ཞྱིག་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་རྤེན་པའྱི་ཕྱི་ལོག་ཏུ་ཕྤེབས་དགོས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གནས་སྟངས་ཐ་དད་གཅྱིག་རྤེད།  
དྤེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་སྐར་མ་བཅ་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་ཕྱི་ལོག་ཏུ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཙམ་ཁད་པར་ཨྤེ་ཡོད་སྙམ། དྤེ་འདའྱི་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེའང་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཡོད་པ་དྤེ་སོན་མ་བཟོ་མཁན་གྱིས་བཟོས་ནས་གལ་ཆྤེན་
པོ་བས་ནས་བཞག་པ་དྤེ།  དྤེ་རྱིང་དྤེར་དྤེ་འད་བས་ནས་ལས་ས་པོ་བས་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན།  སང་ྱིན་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་དུས། ངས་དྤེ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་རང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། འགོ་མྱི་ཆོག་པ་དྤེ་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་ཀྱི་
ཡོད་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་བསར་བཅོས་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཚོགས་མྱི་
ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  དགག་པ་རྒྱག་མཁན་གྱི་མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་དྤེ་མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན།  བཀའ་བོན་ཞྱིག་དང་སྱིད་
སོང་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བསྡད་ཡོད་ན། དྤེའྱི་བར་ཐག་ནས་འགོ་ཆོག་རྒྱུའྱི་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་འགོ་མྱི་
ཆོག་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་འདྱི་ལ་ཚོགས་མྱི་བྱིས་པ་དྤེ་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་
བོན་རྣམ་པ་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཚོགས་མྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་དང་ཞྤེས་ཏྤེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གྱིས་ཀ་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཕྤེད་ཀ་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་དག་གྱིས་ཀ་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགག་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐོག་མའྱི་ཆ་ལ་ལས་རྱིམ་
ནང་ཚུད་རྒྱུ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་བསམ ས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཁུར་ཡོང་བར་བརྟྤེན།  རྒྱུན་ལས་དྤེ་སོ་
སོའ་ིསྐུ་ཚབ་ཡྱིན་དུས་ཚུད་བཅག་པ་ཡྱིན་ན་བགོ་གྤེང་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན། ངས་སོན་མ་གང་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་གོ་བ་ལྤེན་གྱི་ཡོད།  དོན་དག་གྱིས་ཀར་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སོན་མ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་རང་འཇགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་གནད་དོན་གཙང་མ་མྱི་ཆགས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེའྱི་སང་ལ་བཤད་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག འོས་བསྡུས་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ།  དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་ལ་ངོ་ཡོད་སུམ་ཆ་གྱིས་ཚང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བརྱིས་པའྱི་སུམ་ཅ་སོ་
ལྔ་འདུག སྱི་འཐུས་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག དགག་བ་གནང་མཁན་དྤེ་དག་གྱིས་སོན་ལ་ཕག་བརང་
རོགས་གནང་། དང་པོ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་འགྱིག་ས་རྤེད།  
སོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརང་རོགས་གནང།  གཅྱིག གྱིས།༌༌༌༌༌ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི།  ངོ་ཡོད་སུམ་ཆ་གྱིས་



30 

 

ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཡྱིན།  གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཟྱིན་སོང་།  དྤེའྱི་སང་ལ་འཐོལ་པ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།  སྱི་འཐུས་
འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ང་ཚོ་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་གྱི་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་ཐོག་ལ་བསར་བཅོས་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་དང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཞུགས་ཁྱིའྱི་
བར་ལ་བཅད་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྲུང་བརྱི་དགོས་པའྱི་ཁྱིམས་
སྱིག་གང་ཡོད་གཅྱིག་མཚུངས་སྲུང་བརྱི་དགོས་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་ལྟར་ཚིག་དོན་རྤེ་
རྤེ་བཞྱིན་འགྱུར་བ་གཏོང་སྟྤེ་འགོ་བ་དང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན། མཐའ་མར་ལས་བྤེད་ཡན་
ཆད་ཚུད་དགོས་པ་ནང་བཞྱིན་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསར་
བཅོས་སུམ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཚིག་དོན་
ལ་རྤེད་མོ་འད་ཞྱིག་རྤེད་ནས་རྟག་པར་དྤེ་འད་བའྱི་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁུར་བསྡད་པ་དྤེ་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལོག་ལ་མས་མོང་བསགས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལས་མང་བ་ཞྱིག་གྱི་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་འདྱི་
གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ད་ལྟ་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁུར་ཡོང་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་ཁོ་འདོད་པ་ཡོད་དང་མྤེད་ཕག་བརང་རྒྱུ་དྤེ་
བརངས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་བྤེད་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་བགོ་གྤེང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་བཞྤེས་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་པ་བས།  བརོད་པ་གསུམ་པ།  སྱི་
འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཁྱིམས་འགལ་སྱིག་འགལ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀ་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། གོང་དུ་འོས་བསྡུ་མ་བས་གོང་ལ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོས་འོས་བསྡུ་བས་བཞག་ན་འགྱིག་
ས་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་གཙོ་ལ་བརྱི་འཇོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ཏྤེ་ལག་པ་མ་བརངས་པ་ཡྱིན།  ནམ་
རྒྱུན་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ཏྤེ་ལག་པ་བརང་མ་དགོས་པ་ཞུ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོང་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མྱི་ཞུ་ཐབས་མྤེད་ཆགས་སོང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྤེས་སུ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་སྐབས་ཁ་ལ་ན་རོགས་གནང། བརོད་པ་གསུམ་པ།  བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་སྙན་
སོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སྲུང་བརྱི་དགོས་པའྱི་སྱིག་ལམ་དོན་ཚན་ག་གཅྱིག་པའྱི་ནང་གསྤེས་
བཞྱི་པ་དྤེ་རྤེད།  ཚོགས་གཙོས་ཞྤེས་བྤེད་ས་སོར་རྒྱུ་དང་།  སྐབས་དོན་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ན་ལས་དྤེའྱི་
ཚེག་གཅྱིག་དྤེ་མར་བསུབ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཞུགས་ཁྱིའྱི་བར་བཅད་
དྤེ་འགོ་བསོད་མྱི་ཆོག་པ་དྤེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་ལོགས་ལ་སྱི་འཐུས་ཡོད་ན་ཡར་ཕྤེབས་རོགས་གནང་གསུང་དང།  ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་
ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དྤེ་མཇུག་བསྱིལ་བ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ ། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་འདྤེམས་བསྐོའ་ིལས་རྱིམ་དྤེ་ཡྱིན། 

བཅའ་ཁྱིམས། དོན་ཚན་རྤེ་གསུམ་པ། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། 
ནང་གསྤེས་དང་པོ།  ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་སོ་སོའ་ིགོ་ཡུལ་སྟོང་པ་
ནམ་ཐོན་ལ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌།  སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན།  སྱིད་སོང་བཅས་ནས་སྐབས་
དྤེའྱི་འོས་མྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་བསྐོ་འཛུགས་བས་པའྱི་མྱི་འགོ་གསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འཆར་ཕུལ་ལྟར ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དྤེར་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

དྤེ་རྱིང་འདྱིར་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་  ༦༣ པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཞྱི་འཛོམས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རྤེད།  ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་
གནང་ནས་གསང་བའྱི་ཐོག་ར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལའང་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་རྤེད།  བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་
དོན། ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་ཕུལ་ནས། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འོས་གཞྱི་བཏོན་གནང་བ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡར་ཕུལ། སྱིད་སོང་གྱིས་ད་ལྟ་ཚུར་གནང་ནས།།འོས་གཞྱིར་སུ་དང་སུ་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་
པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འོས་གཞྱི།  མཚན། འཁྲུངས་ཚེས། བཞུགས་གནས།  ལོ་
རྒྱུས། དང་པོ་དྤེ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་པདྨ་འབྱུང་གནས། འཁྲུངས་ཚེས་ ༡༩༥༩།༧།༡ བཞུགས་གནས་རྡ་ས་གངས་སྱིད། 
ལོ་རྒྱུས་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད། གྱིས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ། ད་ཆ་ཟུར་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོང་ཚོས་འོས་གཞྱི་
ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་རྤེད།  རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་ཟུར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ།  འཁྲུངས་ཚེས་  
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༡༩༥༧།༡༡།༡༥ བཞུགས་གནས་རྡ་ས་གངས་སྱིད། ལོ་རྒྱུས་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད། འོས་གཞྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་མྱིའྱི་མཚན་རྟགས་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་བཀོད་གནང་འདུག 

སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་རམ་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 
ཕན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཕ་བོ་བཟང་བསྟན་པ་དང་མ་དབང ས་ཅན་ལྷ་མོ་གྱིས་ལས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩།༧།༡ ྱིན་སྤེས། ཆུང་
དུས་ཀ་སྦུག་དང་། སྱིམ་ལ་གཏན་སོབ་ཏུ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་བསྱིམས། དྤེ་ནས་ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཨ་ཅཱརྱ་ལོ་རྱིམ་གྱིས་པ་
ཐོན། མཐོ་སོབ་ཏུ་སོབ་སོང་བྤེད་སྐབས་ས་སའྱི་སོབ་གྤེར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཐྤེངས་གྱིས་དང་།  དངུལ་གྤེར། རྒན་
བདག ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་བཅས་བས།  ཞར་ཞོར་དུ་དཔལ་ས་སའྱི་སོབ་གྤེར་ཁང་གྱི་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་
འགྤེལ་པ་དང་། སོད་འཇུག་ལ་སོགས་པར་བསྐྲུན་སྐབས་ཞུ་དག་གྱི་གཙོ་འགན་ཁུར། ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ཐོན་འཕལ་དཔལ་ས་
སའྱི་༸སབས་མགོན་བདག་ཁྱི་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འབྤེལ་ས་སའྱི་ཆོས་སར་གྱི་དགྤེ་ རྒན་ལོ་གསུམ་མ་ཟྱིན་ཙམ་
བས་པའྱི་རྤེས་ཝར་ཎཱ་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་ཐྤེངས་དང་པོའ་ིནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་འོས་སོང་བས།  དྤེ་རྤེས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འབྤེལ་སྱིར་གསར་འབོར་སོབ་གྲྭ་དག་ལ་རྤེ་བཅོལ་གྱིས་བསྐོ་གཞག་གྱིས་ལོ་གྱིས་མ་ཟྱིན་ཙམ་དགྤེ་རྒན་
བས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྱི་འཐུས་སུ་ས་སའྱི་ཁོངས་ནས་བདམས་ཐོན་བྱུང་།  སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྱི་
འཐུས་འཁྱུར་རྤེས། བར་བརྒལ་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་སར་ཡང་ས་ས་ཆོས་སར་དུ་དགྤེ་རྒན་བས། དྤེ་ནས་སྐབས་ ༡༡ 
པའྱི་སྱི་འཐུས་སུ་ས་སའྱི་ཁོངས་ནས་བདམས་ཐོན་བྱུང་།  དྤེའྱི་སྐབས་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག་ཐོག་མ་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་སྐབས་གཙོ་འགན་ལོ་ཤས་བས་པ་དང་། འབྲུག་ཏུ་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཁོངས་སུ་བཅར་བ་དང་།  ཕྱི་རྒྱལ་པོར་ཅུ་
གྷལ་དུ་ཆབ་སྱིད་དང་གུ་ཡངས་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་དང་ཚོགས་བཅར་ཞུས།  ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་མྱི་ཐྤེངས་གྱིས་བསྐོས་བསྩལ་ལྟར་ཞུས།  དྤེ་ནས་སར་ཡང་སྐབས་  ༡༢ པའྱི་སྱི་འཐུས་སུ་ས་སའྱི་ཁོངས་ནས་
བདམས་ཐོན་བྱུང་། སོན་རྱིས་ནམ་ཡྱིན་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་བསྐོས་བསྩལ་བྱུང་དོན་ལྟར་
ཐྤེངས་གཅྱིག་ཙམ་ཚོགས་དྲུང་དུ་སྱི་མོས་བྱུང་བ་ལས་གཞན་ཚང་མར་ཚོགས་གཙོར་སྱི་མོས་བྱུང་། 

གཞན་ཡང་དམྱིགས་བཀར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལས་བྤེད་གཟྤེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་
བཅས་སུ་བསྐོ་གཞག་བསྩལ། སར་ཡང་སྐབས་ ༡༣ པའྱི་སྱི་འཐུས་སུ་ས་སའྱི་ཁོངས་ནས་བདམས་ཐོན་བྱུང་། སྐབས་དྤེའྱི་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཞྱིང་། དྤེའྱི་སྐབས་ར་དོན་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཅྤེག་རྒྱལ་ཁབ་དང་སྤེལ་ཇྱིཡམ། ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་སུ་ཐྤེངས་གྱིས། སུད་སྱི་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་མགོན་འབོད་ལྟར་ཐྤེངས་གཅྱིག་དང་གཞན་གཅྱིག་བཅས་ཐྤེངས་གྱིས་དང་།  གཞན་ཡང་ཨྱི་ཉ་ལྱི།  ཨྱི་
ཌན་སག ཧོ་ལྤེནྚ་བཅས་སུ་བཅར།  དྤེའྱི་རྤེས་སར་ཡང་སྐབས་  ༡༤ པའྱི་སྱི་འཐུས་སུ་ས་སའྱི་ཁོངས་ནས་བདམས་ཐོན་
བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་གྱི་ས་བྱི་ཞྱི་རྒོལ་ཆྤེན་མོའ་ིསྐབས་འདྱི་ག་བཙན་བོལ་དུ་བཀའ་སྱི་གྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་
དབུས་ཀྱི་ཛ་དག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་འཛུགས་གནང་བ་ལྟར་དྤེའྱི་ཚོགས་མྱིར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་།  སྱི་སྐབས་དྤེའྱི་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཚུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ།  མང་གཙོའྱི་
འཕྤེལ་རྱིམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕོགས་སྱིག་བྤེད་པོའ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ།  དབྱྱིན་ལེན་ལ ་ཐྤེངས་གཅྱིག་བཅས་བཅར།  དྤེ་
བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐྤེངས་  ༢༥ སྐབས་བསར་བཅོས་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་བསྐོ་གཞག་
བྱུང་། དྤེ་ནས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སུ་དབུས་གཙང་ཁོངས་ནས་བདམས་ཐོན་བྱུང་།  དྤེའྱི་སྐབས་བཅའ་
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ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པའྱི་རྤེས་འབྤེལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་
ྱི་ཤུ་ར་གངས་ཡོད་པ་བསར་བཅོས་དགོས་པར་སོང་ ། ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་
བསྐོས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་སྱི་མོས་བདམས་ཐོན་བྱུང་། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་
བསྟུན་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་གནང་བ་བདྤེན་པའྱི་མྤེ་ལྤེའྱི་སྐོར་བསོད་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོར་བདམས་ཐོན་བྱུང་།  ད་བར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་བསྐོ་གཞག་གནང་དོན་ལྟར ། དྤེའྱི་
ཚོགས་གཙོར་སྱི་མོས་བདམས་ཐོན་བྱུང་།  སྱི་ལྷན་ཚོགས་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་གྱི་ཚོགས་མྱིར་བསྐོ་གཞག་
བྱུང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གཞུང་
འབྤེལ་ཚོགས་པ་སྱི་མཚུངས་ལྟར་འཇོག་དགོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་དོན་ལྟར་དྤེའྱི་ཚོགས་
གཙོར་སྱི་མོས་བདམས་ཐོན་བྱུང་།  གཞན་ཡང་གཞུང་འབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཟབ་སོང་མང་དག་ལ་གཏམ་
བཤད་དང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་སོབ་དྤེབ་ཟྱིན་
བྱིས་དང་། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་བསྐོ་ལས་ཁང་གྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རོམ་བས་པ་བཅས་ལོ་
རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ།། 

དྤེ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ད་ལྟའྱི་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་
བསྡུས་དྤེ་རྤེད། 
དྤེ་ནས་འོས་གཞྱི་གྱིས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་ཟུར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་རྤེད།  
གུས་པ་ ༡༩༥༧ ལོར་སྟོད་མངའ་རྱིས་རོང་ཆུང་སྱིབ་སྱིད་ཁྱིམ་འོག་མའྱི་གོང་ཁྱིམ་དུ་ཕ་ཚེ་བརྟན་དོན་གྲུབ་དང་མ་བསོད་
ནམས་མཚོ་མོ་གྱིས་ཀྱི་བུར་སྤེས། ༡༩༥༩ ལོར་ཕ་མ་སྤུན་མཆྤེད་དང་ལྷན་དུ་བཙན་བོལ་དུ་འབོར།  ༡༩༦༥ ལོར་སྱིམ་
ལ་གཏན་སོབ་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭ་ ༦ བར་དང་། རྱིམ་བཞྱིན་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་སོབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་  ༩ པ་
བར། མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་ཏུ་འཛིན་གྲྭ་  ༡༠ པ། རྱིམ་བཞྱིན་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་སོབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་  ༡༡ ཐོན་པ་དང་། 
༡༩༧༦ ནས་ ༡༩༧༩ བར་རྱིས་རྱིག་ཐོག་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཕྱིན་ཏྤེ་མཐར་སོན་བྱུང་བ་དང་།  བོད་གཞུང་གྱི་ལས་བྤེད་གསར་
འདྤེམས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་ཏྤེ་ལས་བྤེད་དུ་བདམས་ཐོན་གྱིས་  ༡༩༨༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་ལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཐྤེག་པ་རྱིམ་འཛེགས་ཞུས། 

ཨང་། གནས་རྱིམ་དང་ལས་འགན། 
དུས་ཡུན། 

ནས། བར། 

༡ སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་གཞོན་དྲུང་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས། ༡༩༨༠།༥།༡༥ ༡༩༨༡།༦ 

༢ ལོ་གསུམ་རྱིང་སོབ་སོང་ཆྤེད་དགོངས་པ་ཞུས་ཏྤེ་སྤེང་ལོར་  K.V. 

Hariharan & Co. Chartered Accountants འོག་
ཆྤེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་མས་གསོག་སོང་བརྡར་  

༡༩༨༡།༧ ༡༨༨༤།༡༠ 
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(Articleship) ལྤེགས་པར་ཟྱིན། 

༣ རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒན་དྲུང་དང་།  དྲུང་གཞོན། ཟུང་དྲུང་། དྲུང་
འཕར།  དྲུང་ཆྤེ་བཅས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་གནས་སར་དང་།  
༡༩༩༣།༣།༡༥  ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་འགན་ཁུར་
ཞུས། 

༡༩༨༤།༡༡།༡ ༢༠༠༡།༧།༣༡ 

༤ Fulbright སོབ་ཡོན་ཐོག་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་  Rochester 
Institute of Technology མཐོ་སོབ་ནང་རྱིས་དང་དཔལ་
འབོར་རྱིག་པའྱི་སྐོར་སོབ་སོང་བས། 

༢༠༠༡།༨།༡ ༢༠༠༢།༧།༣༡ 

༥ དུས་བཀག་ནང་ཨ་རྱི་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཞུས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་སྱི་ཁབ་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་འགན་ཁུར་ཞུས། 

༢༠༠༢།༡༠།༡ ༢༠༠༤།༩།༣ 

༦ འཆར་ཕུལ་ཕག་རྟགས་དགོངས་དོན་རྱིས་སྱི་ཁབ་པའྱི་ལས་ཁུར་
ཞུས། 

༢༠༠༤།༩།༤ ༢༠༡༤།༩།༣ 

གོང་གསལ་ལས་འཁུར་ཁག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་བོད་གཞུང་རྱིས་པའྱི་ཟབ་སོང་ས་རྤེས་སུ་སོབ་ཁྱིད་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་རྱིས་རྱིག་ཐོག་དྱི་ཤོག་བཟོ་ འགོད། དམྱིགས་བསལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་
ཞུས། སྤེས་ཚེས། ༡༩༥༧།༡༡།༡༥ 

ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་གྱིས་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁྤེན་པ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། གྱིས་ཀ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་མང་པོ་ཞུས་མོང་མཁན་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་འགྤེལ་བཤད་འཕར་མ་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཚོགས་དྲུང་དང་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་འོས་ཤོག་དྤེ་འགྤེམས་སྤེལ་གནང་རོགས་གནང།  སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་མཚན་བྱིས་གནང་རོགས་གནང། བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཞྤེས་སོ་སོས་
གང་འདྤེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དང་། ང་ཚོས་གངས་གཤྤེར་དྤེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་ཤོག་བླུག་ཡུལ་དྤེར་བླུག་རྒྱུ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་སུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་གཅྱིག་
ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་བརྟྤེན་རྣམ་པ་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་དྤེ་སུ་བསྐོས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་གསུམ་དྤེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཟུར་པ་བོ་དར་ལགས་དང་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལགས།  
བཀའ་བོན་ཟུར་པ་རྱིན་ཆྤེན་མཁའ་འགོ་ལགས།  ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ ནྱི་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཅྱིག 
གྱིས། གསུམ་་་སུམ་ཅ་སོ་གསུམ།  འདང་སོང་ངམ། ཁོང་ཚོར་དྤེ་ནས་ཁ་ཤས་ལོན་དང་།  སྱི་འཐུས་ཚང་མར་བྱུང་སོང་
ངམ། འོས་སམ་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་དྤེ་སྟོན་དང་། ད་ཁ་རྒྱོབས། 

ད་ལྟ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་གངས་ཀ་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་བརྱིས་པའྱི་  ༣༣ འདུག གངས་
གཤྤེར་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཚོགས་དྲུང་གྱིས་ཐོ་སོན་རོགས་གནང།  ཚོགས་གཙོས་འདྱི་ནས་སྙན་སོན་ཞུས།  དྤེ་ནས་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པར་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་འད་བས་ནས་བསྡོམས་དྤེ་འདྱི་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་
ལགས། པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས། བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས། བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་
ལགས། པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས། བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་
ལགས། པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  
བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས། བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས། པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  
བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས། པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  
པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས།  པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  དྤེ་
ག་རང་རྤེད་འདུག དྤེ་མར་ཕོབས། 

མཐའ་མའྱི་བསྡོམས་དྤེ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཚོགས་ཟུར་དང་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས་ལ་འོས་གངས་  ༡༤ དང་། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས་ལ་འོས་གངས་  
༡༩ ཡྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས་ལ་འྒྲོས་ཐོབ་པ་ཡྱིན། 
 འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་འདྤེམས་བསྐོའ་ིལས་རྱིམ་དྤེ་ཟྱིན་པ་དང་།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་
རྱིམ་བཞྱི་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར་ལས་དོན།  དང་པོ་ཀ་པ་དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་འཆར་
འགོད་ལས་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས།  ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༡༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང་།  བོད་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་
འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
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༄༅། །འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་
འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས། 

སྡྤེ་ཚན་དང་པོ། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས། 
ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན། 
༡༽ གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་བཞྱི་པའྱི་གནས་སྟངས་སྙན་ཐོ། གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་སྱི་དང༌། 

ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་བཞྱི་པ་  ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ པའྱི་གནས་སྟངས་སྙན་ཐོ་ཞྱིབ་ཕ་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་བཞྱིའྱི་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ ཐེངས་གྱིས་པའྱི་ཐོག་སྙན་སྤེང་ཞུས་འབས་སུ་ཕྤེབས་
དོན་ལྟར་ལས་འཆར་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རོགས་དངུལ་མ་ཐོབ་པ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅ་ལྷག་ཙམ་ཡོད།  དྤེ་
དག་ཕལ་ཆྤེ་བ་ས་གནས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཡྱིན་སྟབས་ས་གནས་ཁག་ནས་ལས་འཆར་འབོར་རྱིམ་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུ་
མུས་སུ་ཡོད། 

༢༽ ལས་འཆར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བཀའ་འཁོལ།  ལས་འཆར་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ནྱི་འདྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་
ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན།  རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཁོན་ཡོངས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འཆར་  ༤༠ བཏང་འབྱྒྲོར་བྱུང་བར་འདྱི་
ལས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་སོ་སོས་ས་གནས་ཀྱི་བབ་དང༌། དམྱིགས་ཡུལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་མམ་ཞུགས། གསར་
གཏོད། འགོ་གོན་དང་ཁྤེ་ཕན་གྱི་བསྡུར་ཚད།  རོགས་ཚོགས།  སྱིད་བྱུས། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚབས་དང་རྒྱུན་
གནས་ཐུབ་མྱིན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ གྱིས་ལས་འཆར་  ༢༨ མ་གནས་ཧྱིན་སོར་  
༡༣༣,༦༡༣,༩༨༦ ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་འབོར་བ་བཞྱིན།  འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་
བསྩལ། 

༣༽ དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ཞྱིབ་འཇུག་ཁག 
ཀ༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྤེབས་དོན་ལྟར་ཨྱི་ཛི་རལ་སྐམ་ཞྱིང་འདྤེབས་བྤེད་ཁད་ལས་པའྱི་སྙན་ཐོར་བསར་

ཞྱིབ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་འབྤེལ་ཡོད་ཚོགས་སྡྤེ་ NETAFIM INDIA དང་ JAIN IRRIGATIONS གྱིས་
ཀྱི་མམ་ཟུང་འབྤེལ་ཐོག་ལུགས་བསམ་ཞྱིང་འབོག་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ལག་བསྟར་ཞུས་ན་འོས་མྱིན་གྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་འཐུས་གཙང་ཞུས། 

ཁ༽ གཞུང་ཞབས་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་རྤེ་བསྐུལ་ལྟར་འདྱི་གའྱི་ལས་བྤེད་ཡོངས་ནས་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ 
༡༥ བར་ྱིན་གངས་  ༧ རྱིང་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཏུ་ལས་བྤེད་གསར་འདྤེམས་འོས་སོང་སྐབས་འཛུགས་སྐྲུན་
ལས་འཆར་འཁོར་ལམ་འཛིན་སོང་དང་ལས་འཆར་བཟོ་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་འཁྱིད་གནང༌། 

ག༽ འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཇུས་དང༌།  ས་རྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞུས་འབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཚན་རྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོབ་ཚན་རྣམས་བསབ་
པ་སོབ་གྤེར་བ་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་སར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་  Smart Class ཞྤེས་སྙན་སགས་ཅན་གྱི་
འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་བ་རྒྱུ་གསར་གཏོད་ཞུས་པ་དང༌།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱིའྱི་
ནང་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
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ང༽ འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྤེབས་དོན་ལྟར་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་འདྱི་ལས་ནས་ཧྱི་མ་
ཅལ་མངའ་སྡྤེའྱི་ནང་ཡོད་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ད་ཡོད་འཐུང་ཆུ་ ལེང་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞུས།  དྤེ་བཞྱིན་འདྱི་ལས་ནས་མྤེའོ་ཆོས་འཕྤེལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཐུང་ཆུའྱི་
ལས་གཞྱི་གང་ལྤེགས་ལག་བསྟར་ཟྱིན་ནའང་དབུས་ས་གྱིས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་བདག་གཅྤེས།  འཛིན་སོང་
སོགས་ཞན་པས། ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོས་ཆུ་ལམ་ཨ་མར་གཏོར་སོན་བཏང་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཛ་དག་དཀའ་བསལ་
སད་འདྱི་ལས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་དཀའ་སེལ་ཐུབ་ཡོད། 

སྡྤེ་ཚན་གྱིས་པ། བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ། 
ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན། 
༡༽ ཞབས་ཞུའྱི་ངོ་བོ་དང༌།  རྨང་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན།  བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དང་བངས་བ་བ་རྒྱུར་ཞབས་ཞུའྱི་གོ་

སྐབས་མྱི་འད་བ་གསུམ་ཡོད་པ་ནྱི། ཐོག་མར་མཐོ་སོབ་ཐོན་པའྱི་སོབ་མའྱི་ཞབས་ཞུ་དང༌།  གྱིས་པ་མཁས་ཁད་
མྱི་སྣའྱི་ཞབས་ཞུ། གསུམ་པ་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིམྱི་སྣའྱི་ཞབས་ཞུ་བ་བཅས་ཡྱིན།  ཞབས་ཞུ་བ་
སོ་སོར་དགོས་དམྱིགས་དང་ཆ་རྤེན།  མཐུན་རྤེན་མྱི་འད་བ་ཡྱིན།  ཞབས་ཞུ་བ་རྣམ་པར་དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྤེན་
བསྐྲུན་ཆྤེད་ཐོག་མ་རྡ་སར་བཞུགས་གནས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ནང་སྱིད་མགོན་ཁང་མས་གསོ་དང༌།  ཡང་ཐོག་ཚོགས་
ཁང་ཞྱིག་ཀང་གསར་བསྐྲུན་གནང་ཡོད། དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཞབས་ཞུའྱི་གོ་སྐབས་གསལ་བསགས་དང་
ཞུ་སྙན་ཐད་འབུལ་གནང་རྒྱུར་ད་རྒྱ་ཞྱིག་ཀང་གསར་བཟོ་གནང་ཡོད།  ད་ཆར་ད་རྒྱའྱི་ངོ་དྤེབ་ནང་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་
བོད་མྱི་མང་པོའ་ིདགའ་མོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌།  དྤེའྱི་ནང་ཤྤེས་ཡོན་གྱིས་ལྡན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱི ས་དང་བངས་
ཐོག་ཚོགས་མྱིར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  དྤེའྱི་ནང་སྤེར་གྱི་ཤྤེས་ཚད་དང་མས་མོང༌།  མངོན་འདོད་སོགས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་བཀོད་ཀྱིས་རང་རྤེའྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་སད་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་སྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་
རྒྱུར་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དགོས་གལ་གནས་ཚུལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལས་གཞྱིར་སྨན་པའྱི་དབུས་ལས་
ཁུངས་ཁག་དང་ཐད་འཛིན་ལས་ཁང་ཁག  སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཡོངས།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་ལ་ས་རྤེས་
འབྤེལ་གཏུགས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་མཚུངས་བོད་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་ངོ་
སོད་སད་སྙན་འཕྱིན་དང༌། གསར་འགོད་གསལ་བསགས།  ཚོགས་བསྐོང་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་རྒྱ་གང་ཆྤེ་གནང་འབས་
སུ་གོ་སྐབས་གསར་གཏོད་ཐུབ་པ་དང་ཞབས་ཞུ་བའྱི་གངས་འབོར་ཡང་ཇྤེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 

༢༽ ཞབས་ཞུའྱི་གོ་སྐབས་དང༌། ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་དྭང་ཞབས་པ། འཆར་ལོའ་ིནང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་
འབོད་བསྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་ད་ཆ་དང་བངས་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རྣམ་གངས་  ༥༨ དང་ས་དམྱིགས་  ༩༠ ཙམ་
གསལ་བསགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  ད་བར་དགའ་མོས་གནང་མཁན་  ༧༠༠༠ ཡོད་ཁོངས་ཚོགས་མྱིར་ཞུགས་
མཁན་ ༥༠༠ བྱུང་ཁོངས་བོད་མྱི་དྭང་ཞབས་པ་དངོས་སུ་གནང་འདོད་ཡོད་མཁན་དོ་བདག་ཆྤེད་མངགས་བཅར་
བ་དང༌། ཁ་པར། གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་འབྤེལ་ལམ་གཏྱིང་ཟབ་བྱུང་བ་གངས་  ༡༥༠ བྱུང་ཡོད། དྤེའྱི་ཁོངས་ཞུ་སྙན་
འབུལ་མཁན་མྱི་གངས་  ༧༠ བྱུང་ཡོད་པ་ནས་དངོས་སུ་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ལས་དོན་འཐུས་གཙང་བསྒྲུབས་ནས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལྤེགས་སྤེས་དྭང་བང་ཕག་འཁྤེར་བསྩལ་སོན་བྱུང་བ་  ༢༠ དང༌། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་པ་ ༦ བཅས་བསྡོམས་ ༢༦ ཡོད། དྭང་ཞབས་པ་ཚང་མས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་དམྱིགས་དཔྤེ་འོས་
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པའྱི་ཞབས་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ལས་དོན་འཕར་མ་བྤེད་རྒྱུར་ཡང་ཨང་གསར་དང༌།  
བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ལ་དོ་དབྱིངས་ཡོད་པ་འབའ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད།  ལྷག་དོན་དྭང་ཞབས་པ་དོ་བདག་སོ་སོར་ཡང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དངོས་སུ་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་པ་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་
སར་ལྷག་འབད་འབུངས་བ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་དང༌།  སོ་སོའ་ིྤེ་འབྤེལ་གྱི་བོད་མྱི་གཞན་ཚོར་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་སོད་རྒྱ་ཆྤེ་བྱུང་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ་འཆར་འགོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ 
ལས་དོན་ཇྱི་བསྒྲུབས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་སྙྱིང་བསྡུས། 

ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན། 
མས་ཞྱིབ་ཇྤེ་ལྤེགས་སུ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་བ་བ། 
༡༽ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགནའཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང།  ལོ་འཁོར་ནང་མས་

ཞྱིབ་ལས་བྤེད་རྣམས་ནས་རྤེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཐྤེངས་ ༤༤ འདུ་ཚོགས་བགྱིས་ཏྤེ་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་ངོ་སོད་
གཏམ་བཤད་དང་དགྤེ་སོན་གྱི་བསམ་ཚུལ་བརོད་རྤེས་བྱུང་ཡོད། 

༢༽ མས་ཞྱིབ་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཤྤེས་བ་གོང་འཕྤེལ་དང་།  ཐོས་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཕྱིར་རྡརྨ་ཤཱ་ལ་ཁུལ་དུ་ཕྤེབས་
བཞུགས་རྒྱུས་མོང་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ་ཆྤེད་དུ་འབོད་དྤེ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ དང་། ༢༠༡༣།༧།༨ 
༢༠༡༣།༧།༡༡  ༢༠༡༣།༩།༤ བཅས་ཚེས་ཆ་སོ་སོར་བརྡ་འཕྱིན་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་དང་།  མས་ཞྱིབ་བྤེད་
སྟངས་བྤེད་ལུགས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

༣༽ མས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་གཏམ་བཤད་གནང་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་།  མས་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་སོང་བརྡར་
སོད་རྒྱུའྱི་ཕྱིར།  ལམ་ Sue Greenwood རོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་  Gabriel Lafitte རྣམ་གྱིས་ཆྤེད་འབོད་
ཀྱིས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ པའྱི་ནང་སོང་བརྡར་གོ་སྱིག་ཞུས་ཐུབ་ཡོད། 

བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་དང། ཚོགས་ཞུགས། 
༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ དང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ སོ་སོར་ྱིན་གཅྱིག་གྱི་བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུ་གོ་

སྱིག་ཞུས་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ། ཞྤེས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༤ བོད་ཤྱིང་སྟག་
སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག  ཞྤེས་བརོད་གཞྱི་སོ་སོའ་ིསྐོར་བོད་མྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་།  
གཙུག་ལག་སོབ་དཔོན། འབུམ་རམས་སོབ་གྤེར་བ་བཅས་ཆྤེད་འབོད་ཀྱིས་སྱིད་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་འདུ་འཛོམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

༢༽ རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཚོགས་པའམ་མས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་སོགས་ཇྱི་སྙྤེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལ་མགོན་བརྡ་
བྱུང་བ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་བཅ་གཅྱིག་ལ་བསོད་དྤེ།  བོད་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡ།  བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ།  བོད་ནང་རང་
ལུས་མྤེར་སྤེག བོད་མྤེ་ལ་སྤེག་དོན་ཅྱི། རྒྱ་བོད་འབྤེལ་ལམ། བཅས་ཀྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད། 
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༣༽ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བའྱི་ཤྤེས་བ་གོང་འཕྤེལ་འབྱུང་རྒྱུའྱི་ཕྱིར།  ༢༠༡༣།༥།༤  དང་ 
༢༠༡༣།༧།༥ ༢༠༡༣།༨།༢༣ ༢༠༡༣།༡༠།༤ ༢༠༡༣།༡༡།༢  ༢༠༡༣།༡༢།༧  ༢༠༡༤།༡།༤ ༢༠༡༤།༢།༡ བཅས་
ཚེས་སོ་སོར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྱི་མཁས་པ་དང་།  སྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་མྱི་སྣ་ཆྤེད་དུ་འབོད་དྤེ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་
རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

མས་ཞྱིབ་པའྱི་དཔྱད་རོམ་བརྒྱུད་ལམ་དུ་འདོན་སྤེལ། 
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་།།མས་ཞྱིབ་རྣམ་པའྱི་དཔྱད་རོམ་རྣམས་། www.tibet.net།དང་།
www.phayul.con, AsiatimesOnline, Huffington Post།བཅས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་།
༢༠༡༣།༤།༢༩།༢༠༡༣།༦།༢༠།༢༠༡༣།༦།༢༣།༢༠༡༣།༡༡།༡༩།༢༠༡༣།༡༢།༡༦།༢༠༡༤།༡།༤།༢༠༡༤།༡།༣༠།
༢༠༡༤།༢།༢༦།སོ་སོར་བཀོད་ཐོན་བྱུང་ཡོད། 
མས་ཞྱིབ་བརོད་གཞྱི་འགྤེལ་བཤད། 
མས་ཞྱིབ་ལས་བྤེད་བཞྱི་ཡྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༣།ཟླ་།༨།ཚེས་།༢༧།ནས་ཟླ་།༩།ཚེས་།༨།བར་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་སུ་ཡོད་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་དུ་བསོད་དྤེ་མས་ཞྱིབ་པ་སོ་སོས་མས་ཞྱིབ་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་བརོད་གཞྱི་སྐོར་ངོ་སོད་འགྤེལ་
བཤད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
བརན་འཕྱིན་ཕབ་ལྤེན། གནས་ཚུལ་འཚོལ་སྒྲུབ། གསུང་བཤད་ཕབ་སྒྱུར། ཡྱིག་སྒྱུར། ཕག་དྤེབ་པར་འགྤེམས། 
ྱིན་ལྟར་ལྷ་ས་དང་མཚོ་སོན་བརན་འཕྱིན་བལྟ་ཞྱིབ་བགྱིས་ཏྤེ་གལ་ཆྤེའྱི་རྱིགས་གསོག་ར་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད།།བོད་དང་བོད་
མྱིར་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ཡྱིག་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་ཇྱི་བྱུང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙོས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལ་འབུལ་མུས།། བོད་མྤེ་ལ་སྤེག་དོན་ཅྱི། །ཞྤེས་པའྱི་ཕག་དྤེབ་གངས་།༥༤༠།བསར་དུ་པར་སྐྲུན་བགྱིས་ཏྤེ་དྤེབ་གངས་།
༢༤༣།འགྤེམས་སྤེལ་ཟྱིན་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།།བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས།།ཕྱི་ལོ་།
༢༠༡༤།ཟླ་།༩།ཚེས་།༡༣།ལ་ཕུལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁ་པ།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཆར་འགོད་ལས་
ཁང་དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་སྙན་སོན་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། 
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༄༅། །བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཤོག་གངས་ ༡༧ ཡོད་པར་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་སྡྤེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་

དང་འབྤེལ་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
འཆར་འགོད་ལས་ཁང། 
༡༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་  ༢ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༦ པའྱི་ནང། “རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཁོན་ཡོངས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་

འཆར་ ༤༠ བཏང་འབོར་བྱུང་བར་འདྱི་ལས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་སོ་སོས་ས་གནས་ཀྱི་བབ་དང།  དམྱིགས་
ཡུལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་མམ་ཞུགས། གསར་གཏོད། འགོ་གོན་དང་ཁྤེ་ཕན་གྱི་བསྡུར་ཚད།  རོགས་ཚོགས།  སྱིད་
བྱུས། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚབས་དང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་མྱིན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ལས་
འཆར་ ༢༨ མ་གནས་ཧྱིན་སོར་ ༡༣༣,༦༡༣,༩༨༦ ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་འབོར་བ་བཞྱིན། འཆར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ།  དྤེ་ལྷག་ལས་འཆར་  ༡༢ ཡོད་པའྱི་ནང་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ལས་འཆར་ཆྤེ་
བའྱི་ནང་ཟླ་བསྱིལ་བའྱི་རྱིགས་དང།  ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་
བྱུང་བའམ་རོགས་དངུལ་མ་སོན་པ་ཁག་རང་མོས་ནས་ཕྱི་བཤོལ་བས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟྤེན་
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་མ་ཐོབ་པའམ་ཡང་ན་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད།” ཅྤེས་གསལ་འདུག་པ། 
ཀ༽ བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་པའམ་ཞུ་མ་དགོས་པ་ ༡༢ དྤེ་དག་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 
ཁ༽ དྤེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ལས་འཆར་ཆྤེ་བའྱི་ནང་ཟླ་བསྱིལ་བའྱི་རྱིགས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 
ག༽ ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་བྱུང་བའམ་རོགས་དངུལ་མ་སོན་པ་

ཁག གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 
ང༽ རང་མོས་ནས་ཕྱི་བཤོལ་བས་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ། 

༢༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༣ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༥ པའྱི་ནང། “འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འཆར་འཁོར་ལམ་འཛིན་སོང་དང་
ལས་འཆར་བཟོ་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་འཁྱིད་གནང། ”ཞྤེས་གསལ་འདུག་པ་འཁོར་ལམ་འཛིན་སོང་ཞྤེས་པའྱི་གོ་དོན་
གང་ཡྱིན་ནམ། 

༣༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་  ༤ ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༠ པའྱི་ནང། “འདྱི་ལས་ནས་མུ་མཐུད་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་
བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སོབ་ཚན་རྣམས་བོད་སྒྱུར་ཞུས་ཏྤེ་གོང་གསལ་འཕྲུལ་འཁོར་བརྒྱུད་བསབ་པ་སོབ་
གྤེར་བ་རྒྱུའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ”ཅྤེས་གསལ་བ་ད་ཆ་ཞྱིབ་འཇུག་ཟྱིན་ཏྤེ་ཕག་བསྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
དམ། མྤེད་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྱིག་ལ་བརྟྤེན་དྤེ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ། 

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང། 
༡༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་ཨང་  ༢ པའྱི་ཨང་ ༦ པར། མས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་གཏམ་བཤད་གནང་སྟངས་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་རྒྱུའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ནས་ཚེས་ ༦ བར་ ༼མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་
སྟངས།༽ ཞྤེས་པའྱི་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མས་ཞྱིབ་ལས་བྤེད་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར་གོ་སྱིག་ཞུས་ཐུབ་ཡོད།  
སོང་བརྡར་སོད་མཁན་ནྱི་ དབྱྱིན་ཡུལ་ནས་ལམ་སྐུ་  Sue Greenwood ཡྱིན་པ་དང། དྱིལྱི་བོད་ཀྱི་གོས་
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ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཐུན་མོང་གྱིས་གོ་སྱིག་བས། ཟབ་
སོང་འདྱིའྱི་ནང་མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མས་ཞྱིབ་པ་ལས་བྤེད་གངས་  ༡༡ ལ་ཕན་ཐོགས་ཅྱི་ཆྤེ་བྱུང་བར་
བརྟྤེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༡༩ བར་མས་ཞྱིབ་ལས་བྤེད་རྣམས་ལ་གོང་གསལ་སོབ་ཚན་
བསར་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  གོང་ཚེས་བཀོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན་ནམ།  ཡང་ན་དྤེ་ལས་གཞན་ཇྱི་
ཡྱིན། གོང་ཚེས་བཀོད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཚེ་དྤེ་ལྟར་ཡོང་ཤྤེས་ཐབས་ཡོད་དམ། 

༢༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་ཨང་  ༧ པ་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཨང་  ༢ པར། ལོ་འདྱིར་མས་ཞྱིབ་པ་དང།  
གདན་ཞུ་མས་ཞྱིབ་པ་གསར་བསྡུ་བ་རྒྱུར་གཞུང་འབྤེལ་གསར་ཤོག་ཁག་ཏུ་གསལ་བསགས་ཐྤེངས་གྱིས་
བགྱིས་ནའང། འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྤེ་གྱིས་ལས་བྱུང་མྤེད་པ་མ་ཟད།  ཡྱིག་རྒྱུགས་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ྱིན་མོར་
འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་སུའང་ཕྤེབས་མྤེད། ཅྤེས་གསལ་འདུག་པ་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྤེ་གྱིས་ལས་མྤེད་
པ་དང། ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བར་གཅྱིག་ཀང་མ་སྤེབས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

༣༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་ཨང་ ༨ པ་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་ནང། མས་ཞྱིབ་པ་དང། གདན་ཞུ་མས་ཞྱིབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་
གཞུང་འབྤེལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གསལ་བསགས་འགྤེམས་སྤེལ་བགྱིས་ཏྤེ་གསར་བསྡུ་བ་རྒྱུ།  ཞྤེས་གསལ་
འདུག་པ། གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་ནང། མས་ཞྱིབ་པ་དང།  གདན་ཞུ་མས་ཞྱིབ་པ་གསར་བསྡུ་བ་རྒྱུར་གཞུང་
འབྤེལ་གསར་ཤོག་ཁག་ཏུ་གསལ་བསགས་ཐྤེངས་གྱིས་བགྱིས་ནའང། འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྤེ་གྱིས་ལས་
བྱུང་མྤེད་པ་མ་ཟད། ཡྱིག་རྒྱུགས་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ྱིན་མོར་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་སུའང་ཕྤེབས་མྤེད། ཅྤེས་ཡོང་གྱི་
མྤེད་པ་ཤྤེས་བཞྱིན་དུ་ཐབས་ལམ་གཞན་མ་བཙལ་བར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༤ པའྱི་ག་པ། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་
གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༡༣ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  གོས་འཆར་འདོན་མཁན ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་
རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང།  བོད་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣༌༌༌༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་
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སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།  སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༡༣ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་འཆར་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ།  མྤེད་པར་བརྟྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་འགོ་མ་འཛུགས་གོང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དྱི་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལན་འདྤེབས་གནང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དྱི་བ་བྱུང་བའྱི་ལན་ཐད་ཀར་རང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  དང་པོ། ལས་
བསྡོམས་ཤོག་གངས་གྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་ ༡༦ པའྱི་ནང་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འཆར་ ༤༠ 
བཏང་འབོར་བྱུང་བ་འདྱི་ལས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་བབ་དང་གནས་ཡུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མམ་
ཞུགས། ས་རྡོའ་ིའགོ་གོན་དང་ཁྤེ་ཕན་བསྡུར་ཚེ། རོགས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚབ། རྒྱུན་གནས་ཐུབ་
མྱིན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ལས་འཆར་  ༢༨ མ་གནས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་སོ་གསུམ།  འབུམ་
དྲུག ཆྱིག་ཁྱི་གསུམ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅ་ག་དྲུག་ལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་བྱུང་བ་བཞྱིན་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ། དྤེའྱི་ལྷག་ལས་འཆར་ ༡༢ ཡོད་པའྱི་ནང་ཁོངས་སོ་སོ་ནས་ལས་འཆར་ཆྤེ་བའྱི་ནང་ཟླ་སྱིལ་བའྱི་
རྱིགས་དང་། ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་བྱུང་བའམ་རོགས་དངུལ་མ་སོན་པ་
ཁག་རང་ངོས་ནས་ཕྱི་བཤོལ་བས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟྤེན། བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་མ་ཐོབ་པའམ་ཡང་ན་ཞུ་
མ་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད་བཅས་གསལ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་བཞྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 
ཀ བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་པའམ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ལས་འཆར་ ༡༢ ཀྱི་རྤེའུ་མྱིག་ཟུར་འབུལ་ལྟར་ཡྱིན།  རྤེས་སུ་ངས་རྤེའུ་

མྱིག་དྤེར་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
ཁ དྤེའྱི་ཁོངས་ལས་འཆར་ཆྤེ་བའྱི་ནང་ཟླ་སྱིལ་ཁག་རྤེའུ་མྱིག་གཅྱིག་དང་པོའ་ིལས་འཆར་ ༣ དང་ ༡༠ ཡྱིན། 
ག ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་བྱུང་བ་ཟུར་འབུལ་རྤེའུ་མྱིག་དང་པོའ་ི  ༡༢ དང་། 

རོག་དངུལ་མ་སོན་པ་ ༧ དང་ ༨། ༡༡ ཡྱིན། 
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ང རང་ངོས་ནས་ཕྱིར་བཤོལ་བས་པ་ཟུར་འབུལ་རྤེའུ་མྱིག་དང་པོའ་ིགྱིས་པ་ཡྱིན།  ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  རྤེའུ་མྱིག་ནང་དུ་
ལས་གཞྱི་གསུམ་དྤེ་ནང་སྱིད་ནས་རྤེད་འདུག  ལས་གཞྱི་བརྒྱད་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྤེད་འདུག  ལས་
གཞྱི་གཅྱིག་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྤེད་འདུག 

ལས་གཞྱི་དང་པོ་དྤེ། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མགོན་ཁང་མས་གསོ་བ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་འགོད་
ལས་ཁུངས་ནས་མས་གསོ་བ་རྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་འདུག  དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
ལ་དྭགས་སོ་ནམ་གྱིང་ལ་ཆུ་ཡུར་གསར་བཟོའ་ིཐད་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་འདུག  ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གསུམ་པ།  རྡ་སར་
མདུན་ལམ་བསྟྱི་གནས་དྤེ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་འདུག བཞྱི་པ། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་འདོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་མོན་གྷོ་
ཌ་རྤེད། དྤེར་རྱིག་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་མས་གསོ་བ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ལྔ་པ་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་འདོད་རྒུ་གྱིང་དུ་  TB 
ཡྱི་སྨན་ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྲུག་པ་དྤེ་ཡང་འདོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྨན་ཁང་གྱི་ཆ་ཤས་དང་། དྤེ་དག་ཚང་
མ་མས་གསོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་འཁོལ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་གསུངས་འདུག 

བདུན་པ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་།  བརྒྱད་པ་དྤེ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་ནང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་
གྱི་ལས་གཞྱི། དྤེ་བཞྱིན་དགུ་པ་དྤེ་ཡང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས། དྤེ་དག་གྱི་དངུལ་འབབ་ད་
ལྟ་མ་བྱུང་བས་དྤེ་དག་ད་ལྟ་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག 
 དྤེ་ནས་བཅ་པ་དྤེ་སོག་ར་བཀ་ཤྱིས་འཕྤེལ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་གསང་སོད་དྤེ་བཟོ་བཅོས་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་དགོས་
པ་ཆགས་འདུག དྤེ་བཞྱིན་རྡ་སར་ཡོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་འདུག 

མཐའ་མ་བཅ་གྱིས་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བང་ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་ཡུ་རོབ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་
བོད་མྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སྟངས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཞྤེས་པ་དྤེ།  ད་ལྟ་དངུལ་འབོར་ཆྤེ་དགས་ནས་ལག་
བསྟར་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དང་པོའ་ིལན་དྤེ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ཡང་འདྱི་ནས་ཐད་ཀར་ལན་འདྤེབས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་འཆར་འཁོར་ལམ་
འཛིན་སོང་ཞྤེས་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེར་”འཁོར་ལམ་འཛིན་སོང་ཞྤེས་པའྱི་གོ་
དོན་གང་ཡྱིན་”ཞྤེས་ཕྤེབས་ཐད། འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་འཆར་ཡྱིན་ནོ་ཅོག་ལ་འཁོར་ལམ་འཛིན་སོང་མྱི་ཉུང་བ་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་
ནྱི། ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་དགོས་གལ་གཟྱིགས་མཚམས་ནས་ཐོག་མར་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོར་བཀོད་སྱིག་བས་པ།  དྤེའྱི་
མཚམས་འོས་མྱིན་དང་ཐུབ་མྱིན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག དྤེ་ནས་སྱིད་བྱུས་དང་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ། འགོ་གོན་དང་རོགས་
དངུལ་ཡོད་མྤེད་དངོས་གཞྱིའྱི་ལག་བསྟར་བ་རྱིམ།  མཐའ་མ་མཇུག་འབས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་མྱིན་ལ་
སོགས་ཀྱི་གཅྱིག་མཚམས་གྱིས་མཐུད་ཀྱིས་བ་དགོས་པའྱི་ལས་རྱིམ་སོ་སོའ་ིམཐུད་མཚམས་བ་སྟངས་དང་།  བྤེད་
མཁན་གྱི་ཤྤེས་ཚད་དང་མས་མོང་སོགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་ལ་ལས་འཆར་འཁོར་ལམ་འཛིན་སོང་ཞྤེས་གོ་དགོས་པ་ཡྱིན།  
དྤེ་ཡང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱིའྱི་འཁོར་ལམ་འཛིན་སོང་བ་སྟངས་ནྱི་ རྱིའུ་
མྱིག་ཏུ་བཀྒྲོད་པ་ཟུར་འབུལ་ལྟར་ཡྱིན་ཞྤེས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ Project cycle management དྤེ་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་འད། 

གསུམ་པ། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་བཞྱི་ པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་བཅ་པར་འདྱི་བ་བཀོད་པ་དྤེར ། ངས་ལན་ཐད་ཀར་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། གོང་གསལ་ལས་འཆར་འོས་མྱིན་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྤེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་ནས་བ་འོས་པ་དང་བ་ཐུབ་ཚེ་
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གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གཙོས་སྱི་ཚན། ཚན་རྱིག ཨང་རྱིས་སོགས་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་བ་རྒྱུར་ཕན་རླབས་
རྒྱ་ཆྤེ་ཡོང་ངྤེས་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་མྱི་འདུག་པས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་དོན་ལྟར་ད་ཆ་ལས་འཆར་ཕག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཡང་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས།  ༢༠༡༤།༩།༡༣  ྱིན་
བཟང་པོ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་གནང་བར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༣།༡༧ འཁོད་པའྱི་ཚབ་
ཏུ་ཕྱི་ལོ་ ༣༠༡༣ ཞྤེས་ལགས་པར་རྒྱག་ནོར་གྱུར་འདུག་པ་བཟོད་གསོལ་དང་། གྱིས་པ་དྤེར་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་  
༧ པའྱི་ཨང་ ༢ པའྱི་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྤེ་གྱིས་ལས་མྤེད་པ་དང་།  ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བར་གཅྱིག་ཀང་མ་སྤེབས་
པས་རྒྱབ་ལོངས་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཕྤེབས་པས། 
ཀ སྱིར་བཏང་འཚང་སྙན་འབུལ་རྒྱུར་ཟླ་གངས་གཅྱིག་འཇོག་པ་གནང་ཡོད་ནའང་འཚང་སྙན་འབུལ་བོ་མཆྱིས་པ་

འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསལ་བསགས་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་ཤྤེས་པ་བྱུང་ཡོད་སྱིད། 
ཁ ཤྤེས་མཁན་ཚོས་མས་ཞྱིབ་པ་དང་གདན་ཞུའྱི་མས་ཞྱིབ་པ་ ས་མྱིག་བཅས་ལ་ལས་ཀའྱི་དུས་ཡུན་ལོ་གངས་

གཅྱིག་གམ་གྱིས་གསལ་བ་ལས་གཏན་འཇགས་མྱིན་པ་དང་ཕོགས་འབབ་ཐད་མས་ཞྱིབ་པ་ལ་སོར་  ༡༥༠༠༠ 
དང་། གདན་ཞུའྱི་མས་ཞྱིབ་ཅན་ལ་སོར་  ༡༠༠༠༠ M. Phil ཅན་ལ་སོར་ ༨༠༠༠ བཅས་གསལ་བ་ཆུང་ཆུང་
མཐོང་བ་སྱིད། 

ག འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྤེ་ཟུང་གྱིས་གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བ་ཡུལ་གཞན་དུ་རྒྱུགས་འབུལ་བ་རྒྱུར་འདྤེམས་ཀ་
བྤེད་སྱིད། 
གསུམ་པ། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ ༨ པར་མ་འོངས་བྤེད་འཆར་དུ་མས་ཞྱིབ་པ་དང་གདན་ཞུའྱི་མས་ཞྱིབ་པ།  
བསྡུ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཤྤེས་བཞྱིན་དུ་ཐབས་ལམ་གཞན་མ་བཙལ་བར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྱི་བ་
བཀོད་པ་དང་། 

ཀ ཐབས་ལམ་འཚོལ་བ་ནྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕོགས་
འབབ་སར་ཆ་བས་ཏྤེ་  ༢༠༡༤༌་་༡༥ རྱིས་ལོ་ཡྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཁོངས་སུ་བཀའ་འཁོལ་
སོན་ཡོད། 

ཁ ༢༠༡༤།༥།༡ དང་། ༢༠༡༤།༧།༡༡  སོ་སོར་མས་ཞྱིབ་པ་དང་།  གདན་ཞུའྱི་མས་ཞྱིབ་པ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་གསལ་
བསགས་གཞུང་འབྤེལ་བརྒྱུད་ལམ་ཐད་འགྤེམས་སྤེལ་བགྱིས་པའྱི་ཁར་བོད་མྱི་  Ph. D དང་ M. Phil སོབ་སོང་
གནང་མུས་རྣམས་ཀྱི་གོག་འཕྱིན་ཞལ་བང་གང་ཡོད་རྣམས་ལ་ཐད་ཀར་འགྤེམས་འབུལ་བགྱིས་པ་ཡྱིན། 

ག Ph.D དང་ M. Phil ཤྤེས་ཚད་ལྡན་ལ་མས་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་བྤེད་ལུགས་ལྡན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་
ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཅྱི་ཆྤེ་ཡོད་པས།  དྤེའྱི་ཕྱིར་ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་འབད་བརོན་བགྱིས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༤ པའྱི་ཅ་པ། དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད།  དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེ་
ནས་དྱི་བ་གནང་བ་དང་འཛིན་སོང་ནས་ལན་རྒྱབ་རྒྱུ།  དྤེའྱི་ནང་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོད་དམ།  མམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དང་པོ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱིར་བཏང་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ལས་འཆར་བསྱིགས་པ་དང་ལས་འཆར་ཐོན་ནས་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་གནང་བ་དང་མ་གནང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་
གོས་ཚོགས་ནང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་འོག་ནས་དྤེང་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཁག་དྤེ་ཚོར་
ལས་འཆར་འདྱི་ཞྤེས་པ་ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་མྤེད། 

ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ནམ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་འཆར་འགོད་བྤེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ཕར་ཕོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་འདུག་སྟངས་ལ་བསྟུན་པའྱི་ང་ཚོས་ལན་འདྤེབས་བརྒྱབ་ན་འདྱི་
འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་དགོས་པ་རྤེད། ལོ་ལྔ་ཡྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འདྱི་འད་བས་ན། དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་བསྤེབ་ཀྱི་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་གྲུབ་འབས་གང་ཐོན་ཡོད་
པ་རྤེད། བཞྤེས་ཀྱི་མྤེད་ན་བཞྤེས་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་དམ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་སྐོར་དྤེ་འཁོད་འདུག  སྱིར་
བཏང་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ནས་ཡག་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གངས་ཐོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཏོན་འདུག ད་ཆ་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་གོ་སྐབས་རྣམ་གངས་ ༥༨ དང་ས་མྱིག་ ༩༠ ཙམ་གསལ་
བསགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་གསུངས་འདུག དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཡྱིན་དུས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། དྤེར་
བརྟྤེན་མཐའ་མ་བྱུང་བ་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱིས་ཕག་རྟགས་གནང་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཕྱིན་པ་དྤེ་མྱི་  ༢༠ བྱུང་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ 
༥༨ དང་ས་མྱིག་ ༩༠ ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་
དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་རྤེ་བ་བརྒྱབས་པ་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  ད་དུང་འདྱིའྱི་ནང་
དོ་བདག་ཆྤེད་མངགས་བཅར་བ་དང་ཁ་པར། གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་འབྤེལ་ལམ་གཏྱིང་ཟབ་བྱུང་བ་ ༡༥༠ དྤེའྱི་ཁོངས་ནས་སྙན་
ཞུ་འབུལ་མཁན་ ༧༠ ཕྤེད་ཀ། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཚར་མཁན་  ༢༠ ད་དུང་ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་པ་  ༦ ཡོད་
དུས། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་  ༧༠ བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་  ༢༦ ལ་མ་གཏོགས་ཆ་རྤེན་མ་ཚང་བ་རྤེད་དམ།  ཡང་ན་ལས་དོན་
བྤེད་བཞྱིན་དུ་བར་མཚམས་བཅད་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ། དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ཚོ་ལས་ཁུངས་སོ་
སོ་ལ་ཡོང་དུས།  ལས་ཁུངས་སོ་སོས་སོན་མ་ནས་ང་ ཚོ་ལ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ས་མྱིག་བསགས་པ་བཞྱིན་ལས་
ཁུངས་ཚང་མས་དང་ལྤེན་ཏག་ཏག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ཡང་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་གནང་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ།  དང་པོ། བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་དང་ཚོགས་
ཞུགས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཐ་སྙད་གཅྱིག་ལ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ།  རྒྱ་བོད་འབྤེལ་ལམ།  ཟྤེར་ནས་ཐ་
སྙད་མ་འད་བ་གྱིས་འདུག  བོད་སོན་ལ་བྱིས་པ་ཞྱིག་དང་རྒྱ་སོན་ལ་བྱིས་པ་ཞྱིག་འདུག  ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་དྤེ་འདྱི་འད་
བྱིས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་ལམ་ཞྤེས་བོད་དྤེ་སོན་
ལ་འབྱི་ཡྱི་ཡོད།  དྤེ་རྱིང་འདྱིར་རྒྱ་སོན་ལ་འབྱི་དགོས་པ་དྤེ་རྒྱ་ཡྱི་གནད་དོན་དྤེ་གཙོ་བོ་བཟུང་ནས་བྱིས་པ་རྤེད་དམ།  རྒྱུ་
མཚན་གང་འད་ལ་བརྟྤེན་ནས་བྱིས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེའྱི་འོག་ལ་  ༣ པ་དྤེའྱི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བའྱི་ཤྤེས་བ་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ། འདྱི་འད་འདྱི་འད་ཞྤེས་ཟླ་གངས་ཚེས་གངས་འདྱི་འད་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྐད་བཏང་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག གསུང་བཤད་གནང་བ་དྤེའྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་སོས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  སྱིད་བྱུས་
མས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན། ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དང་དགོངས་འཆར་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་མཐོང་སྐབས་གསུང་བཤད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས ། སྱི་ཞུ་བ་དྤེ་ཚོ་ག་ཚོད་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་
ན་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡང་སྱི་ཐབ་ཐོག་ཁར་གཅྱིག་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འད་པོ་ཞྱིག་གོ་ཡྱི་
འདུག དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  གསུང་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ང་རང་ཚོ་ལ་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་མཁན་བོད་པའྱི་མཁས་དབང་ག་ཚོད་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་
ཞུ་བ་དྤེ་ཚོར་དགོས་རྒྱུའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་ལུགས་ག་ཚོད་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ག་
ཚོད་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་ལོགས་རང་རང་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  མྱི་སྣ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་སུ་སུ་ ཕེབས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བརན་འཕྱིན་ཕབ་ལྤེན། གནས་ཚུལ་འཚོལ་སྒྲུབ།  ཕག་དྤེབ་པར་འགྤེམས།  ྱིན་ལྟར་
ལྷ་ས་དང་མཚོ་སོན་བརན་འཕྱིན་ལྟ་ཞྱིབ་བརྒྱུད་གལ་ཆྤེའྱི་རྱིགས་གསོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀོད་འདུག ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་ལྷ་ས་
དང་མཚོ་སོན་གྱིས་ལ་བོད་སྐད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་རྒྱ་མྱིས་མྱིང་བཏགས་པའྱི་དཀར་མཛེས་བོད་
རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་ལ་ཁམས་པའྱི་བརན་འཕྱིན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་མས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། གནང་གྱི་མྤེད་ན། གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད། ད་ལྟ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟྤེར་
བ་དང་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆྤེན་གྱི་བརན་འཕྱིན་དྤེ་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་ན།  དྤེ་གྱིས་ལ་གཟྱིགས་ནས་དྤེ་གྱིས་ནང་ལ་ཁོ་ཚོའྱི་ཆབ་
སྱིད་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སོམ་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ཁད་པར་ག་ཚོད་དང་། ད་ལྟ་བར་དུ་དབྤེ་བ་ག་ཚོད་བར་དུ་ཕྤེ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
དྤེ་གྱིས་ནང་ནས་སུ་ལ་ལྤེགས་ཆ་ཡག་པ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་མཆོག ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ནས་ར་དོན་དང་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། གཞྱི་རའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འཆར་འགོད་
ལྷན་ཁང་གྱི་ངོ་བོ་མ་འད་བ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན།  ང་ཚོས་མྱིག་དཔྤེ་གཟྱིགས་ས་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལོ་ལྔའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་དཔལ་འབོར་དང་གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརྟན། ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐྒྲོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད།  
དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་གཙོ་བོ་དྤེའྱི་ཐོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ར་དོན་དང་ཆབ་སྱིད་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་འོས་པ་ཡོད་ན།  ང་ཚོས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་
དཔལ་འབོར་སོགས་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་བར་དུ་ ༢༠ བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ༦ གནང་བཞྱིན་པ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ ༧༠ བྱུང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཆ་རྤེན་མ་ཚང་བ་ལ་བརྟྤེན་ཁོ་རང་ཚོ་གནས་
སྐབས་རྱིང་། ང་ཚོའྱི་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་གནང་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་རྤེན་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་
རྤེད། གཞྱི་རའྱི་ས་མྱིག་  ༩༠ ཡོད་བཞག་པ་བཞྱིན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་མ་ཡོང་བ་དྤེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན།  གོ་
རྟོགས་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་རྒྱ་སོགས་བརྒྱུད་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  གལ་
ཏྤེ་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ལ་དྭང་ཞབས་པ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དུས། ལྷན་ཁང་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་རང་ནས་ཐད་བསྐོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དྭང་ཞབས་པའྱི་
འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དྤེ་ས་མྱིག་  ༩༠ ཐོན་པ་དྤེ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཁྤེད་རང་ཚོར་ལས་གཞྱི་གང་དང་གང་ གྱི་ཐྒྲོག ་ལ་དྭང་
ཞབས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་མར་དང་པོ་དྱི་བ་ཞུས་པ་རྤེད། ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་ས་མྱིག་འདྱི་འད་འདྱི་འད་
ལ་ང་ཚོར་དྭང་ཞབས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དག་ཕོགས་བསྱིགས་བས་པའྱི་ཐོག་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གསལ་བསགས་བས། ས་མྱིག་འདྱི་ཚོ་སྟོང་པ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་ཚུར་
དྭང་ཞབས་པ་ཕྤེབས་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་དགོས་འདུན་ལྟར་ཕྤེབས་པར་བརྟྤེན ། ལྷན་ཁང་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གོ་ཐོས་བས་ན། དྭང་ཞབས་པ་མང་ཆྤེ་བ་ལ་ལྷན་ཁང་ཁག་
ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རྤེན་གནང་གྱི་འདུག་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་མས་མོང་ཡག་པོ་གསོག་གྱི་འདུག  མང་ཆྤེ་བའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཞྱི་རའྱི་ཐོག་མར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྭང་ཞབས་པ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་གསར་པ་ཡྱིན་པ ར་བརྟྤེན་འཕལ་
དུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་མྤེད།  ལོ་རྤེ་རྤེར་ཆ་བཞག་ནའང་ཧ་ལས་ན་སྱི་ཞུ་བའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག  གྱིས། 
གསུམ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ག་རང་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དྤེར་བརྟྤེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༢༠ 
དང་ ༦ ཟྤེར་སྐབས། སྱི་ཞུ་བ་ ༦༠༠ བརྱིས་ན་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་རྤེད།  བརྒྱ་ཆ་བཞྱི། ལྔ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་
ཞྱིག་སྤེབས་པ་ལ་བརྟྤེན་རྱིམ་པས་དོ་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་དྭང་ཞབས་པ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  དྭང་
ཞབས་པ་ཕྤེབས་མཁན་ནང་ནས་ྤེ་བའྱི་ཆར་སུད་སྱིའྱི་གཞོན་ནུའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན།  རོམ་པ་པོ་སྙན་གགས་ཆྤེ་
བ་རོ་སྱི་ཀོ་ལར་དྤེ་འད་གཞོན་སྤེས་ནང་ལ་སྱི་སྤེམས་དང་ར་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན། དོ་དབྱིངས་ཡོད་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ་
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འདྱིར་ཕྤེབས་ནས་ཞབས་ཞུ་གནང་། ཁོ་རང་ཚོ་འདྱིར་ཕྤེབས་པ་དང་པོ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གང་འད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་
མཁྤེན་སོང་ཞྤེས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་གསུང་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་འགན་འཛིན་ཕྤེབས་སྐབས་ཐ་སྙད་བཀོད་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་དང་རྒྱ་བོད་འབྤེལ་ལམ་སྐོར་ལ་དྤེ་འད་བཀོད་འདུག་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ།  གཅྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་
སོན་དང་གཅྱིག་ལ་བོད་སོན་ལ་འདུག་ཟྤེར་དུས།  ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་མྱིན་ནམ་སྤེམས།  བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཟྤེར་དུས་བོད་དང་
རྒྱ་ནག་དབར་འབྤེལ་མོལ་ Dialogue ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། རྒྱ་བོད་འབྤེལ་ལམ་ཟྤེར་དུས་  China-Tibet Relationship 
དྤེ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཚོགས་འདུ་སྐོང་མཁན་དྤེས་བརོད་གཞྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་དུས། བརོད་བ་བཀོད་མཁན་དྤེ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་མཁན་དྤེ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་ཕར་ཕྤེབས།  བརོད་གཞྱི་ལ་དཔག་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འབྤེལ་ལམ་སྐོར་རང་ལ་
གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་ན། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ཞྤེས་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུ་ཆྤེན་པོ་བྤེད།  རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར།  བོད་སྱི་ཡོངས་སང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་
འབྤེལ་ལམ་དྤེ་འད་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གདན་
ཞུ་བས་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་གར་མཁས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་མཁས་པ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་ནང་གྱི་མཁས་པ། དོན་གཅོད་ཁག  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན།  དགའ་ལྡན་ཕོ་
བང་གྱི་དྲུང་ཆྤེས་གཙོས་པའྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཨ་མདོ་
དང་བོད་རང་སོང་ལོངས་དྤེ་ཚོ་ལ་གནས་ཚུལ་ཕོགས་སྱིག་གནང་གྱི་འདུག དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཡོད་བཞག་པའྱི་ནང་ཕོགས་
སྱིག་གནང་གྱི་མྱི་འདུག  མྱི་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གསུངས་པ་ལྟར།  དྤེར་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་
ཁང་ནས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རད་གཅོད་བྤེད་ཆོག་པ་ཞུ། 
 གཞྱི་རའྱི་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། ཏན་ཏན་གསོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརན་འཕྱིན་ནང་གང་འཁོད་
པ་དྤེ་ཚོ་ཕོགས་བསྱིགས་ཐོག་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བདྤེ་སྲུང་དང་ཕྱི་དྱིལ་གཙོས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་དྤེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་ནང་ྤེ་བའྱི་ཆར་གང་དང་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་
ཕོགས་བསྱིགས་བས་པ་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡང་འབུལ་གྱི་ཡོད། རྒྱུན་ལས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དྤེ་གཟྱིགས་སོང། གཟྱིགས་ནས་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་མྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོ་
ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་དྤེབ་པར་སྐྲུན་བས་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་སྱི་ཡོངས་དང་
དམྱིགས་བསལ་བོད་རང་སོང་ལོངས། དྤེ་བཞྱིན་རང་སོང་ཁུལ། རྫོངས་བཅས་ནང་ལ་བོད་མྱི་དང་རྒྱ་རྱིགས་འགོ་ཁྱིད་ཁག་
གྱིས་འགན་ཁུར་གང་དང་གང་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བས་པ་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱི་འགྤེམས་སྤེལ་
ཞུས་པ་དྤེས། རྒྱ་གར་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་དབུས་སམ་རང་སོང་ལོངས་གཅྱིག་
པུ་མྱིན་པར་ཁུལ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་ཁྱིད་ཁག་གྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཏོན་པ་དྤེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དབྱིན་ཇྱི་ལ་བསྒྱུར་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཅྱིག་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟྤེ་གནས་
ཁང་ནས་དབྱིན་ཇྱི་ལ་བསྒྱུར་ནས། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་མམ་འབྤེལ་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་
གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ན་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འགྤེམས་སྤེལ་
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པར་སྐྲུན་བས་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས། ལས་བྤེད་ག་ཚོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཁང་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་རྤེས་ལ་གསུང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད་དམ། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྤེད་ནང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་
བ་རྤེ་རྤེར། ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱིར་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཟྤེར་བ་རྤེད།  དྤེ་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་ཁོམ་དང་མ་ཁོམ་སོགས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བལྟ་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་འདྱིར་
ཚེས་གངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་དྤེ་དག་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་ལྟར།  སྱི་ཡོངས་ནས་གཟྱིགས་ན་སྱི་ཞུ་བ་ཚོར་ཏན་ཏན་ཐུགས་
ཕན་གསོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག  ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིདོ་དབྱིངས་དང་གོམས་གཤྱིས་ཐོག་ནས་མཚམས་
མཚམས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཕྤེབས་སྐབས་མྱི་ཉུང་ཉུང་ཡོང་བ་དང་། མཚམས་རྤེ་མཚམས་རྤེ་མ་ཤོང་བ་དྤེ་འད་འད་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཞུ་བས་གཙོས་པའྱི་གཞན་ཟུར་ན་པ་སུ་ཕྤེབས་ཀང་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་
མང་བ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་དྤེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  ད་ལྟ་འཆར་འགོད་
ལས་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་  ༢ པ་ལས་འཆར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བཀའ་འཁོལ་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ།  ད་ལྟ་བར་དུ་
འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དྤེ་ལས་ཁུངས་སྡྤེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་བཟོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་འཆར་
འགོད་ལ་ཡར་ཕུལ་རྤེས།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྣོན་འཕྱི་སོར་གཅོག་སོགས་ལམ་སྟོན་གནང་བ།  ད་ལྟ་བར་ཕག་
ལས་གནང་སྟངས་དྤེ་ལྟར་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་བས་ན་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་ཡྱིན་ན། Planning Commission ཞྤེས་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱིས་ཕར་ཕྤེབས་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་སོགས་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང། ཁྤེད་རང་ཚོ་འཆར་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག འདྱི་འད་བས་ན་ཡག་པོ་
འདུག་ཅྤེས་ཕར་ལམ་སྟོན་གྱིས་འཆར་གཞྱི་འདོན་དགོས་པ། འཆར་འགོད་ཀྱི་དངོས་གནས་ཕག་ལས་དྤེ་དྤེ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་
ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནང་ལམ་དྤེ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་བ་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་
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འགོད་ལས་ཁང་གྱིས་དཔྤེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་དྤེ་ནས་མར་ཆུ་གཅྱིག་རྒྱུག་གྱི་འདུག་པ་དྤེ་
འཕོག་བརླག་རྤེད་འདུག  དྤེར་ཆུ་རགས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ན་ཞྱིང་ཆུ་འདྤེན་གཏོང་དང་རལ་བརྒྱབ་ས་ཡོང་པ་འདུག་ཟྤེར་བ་
སོགས་ཕར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་འད་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དངོས་
གནས་བས་ན་དྤེ་འད་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ།  དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།  ད་ལྟའྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལའང་
ལས་འཆར་ ༤༠ ཐམ་པ་བཏང་འབོར་བྱུང་ཞྤེས་ཕ་གྱི་ཚུར་བཏང་ནས་འབོར་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་མ་གཏོགས།  འཆར་
འགོད་ལས་ཁང་རང་གྱིས་བཟོས་པ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དྤེ་འད་མྤེད་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་གཅྱིག་
ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སྡྤེ་ཚན་ ༢ པ་དྤེ་ལ་བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དང་བངས་ཞབས་
ཞུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་དང་ཡང་གོས་འདྱི་བ་ཞྤེས་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད།  དྤེ་གྱིས་གཅྱིག་པ་རྤེད་དམ་ཁག་ཁག་རྤེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏྤེ་དྤེའྱི་བཀའ་ལན་དྤེ་བྱུང་ན། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དོན་ཚན་  ༣ པ་དྤེ་ལ་མས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པའྱི་གཏམ་བཤད་གནང་སྟངས་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དྤེ།  ངས་རྣ་བ་ལ་ཁོན་ནས་འགོ་མ་སོང།  ངའྱི་བསམ་
བོར་མས་ཞྱིབ་པ་  researcher མས་ཞྱིབ་བྤེད་མཁན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྦད་དྤེ་ཁང་པའྱི་ནང་འཛུལ་ནས་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་
བལྟས། མས་ཞྱིབ་བས། ཁུ་སྱིམ་མྤེར་ཕྱི་ལོགས་ཀང་མ་ཐོན་པར་མཚམས་པ་ནང་བཞྱིན་བསྡད་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་
རྤེད་མ་གཏོགས།  གཏམ་བཤད། བཀའ་བོན་དང་སྱི་འཐུས།  ས་འཐུས་ལྟ་བུས་མང་ཚོགས་ནང་ཕྱིན་ནས་བཤད་དགོས་
མཁན་དྤེ་འདའྱི་ཆབ་སྱིད་པ།  སྱིད་དོན་པ་ཡྱིན་ན་གཏམ་བཤད་བྤེད་སྟངས་སང་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེས་མ་གཏོགས་མས་
ཞྱིབ་པའྱི་གཏམ་བཤད་བྤེད་སྟངས་སང་དགོས་པ་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ན་སྙམ།།དྤེའྱི་སོང་བརྡར་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
འད་པོ་གང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གནད་དྒྲོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་དོན་ཚན་ ༢ པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་"རྡརྨ་ཤཱ་ལ།"ཞྤེས་ཤཱ་བསོན་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་རྡ་རམ་ས་ལ།  རྡ་ས། རྡ་ས། བཞུགས་སར་རྡ་ས་ཞྤེས་ང་ཚོས་ ས་རང་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཐུག་ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ནང་དྷ་རམ་ཤཱ་ལ་རྤེད། ཤཱ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་
ས་རང་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། Dharamsala, s.a མ་གཏོགས་ s.h བྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་དྤེ་འད་འབྱི་ཡྱི་འདུག ངའྱི་བསམ་བོར་ད་ཆ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་
བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་རྡ་ས་རང་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཤཱ་བཟོས་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་སྙམ། བོད་པ་ལ་ཤ་དྤེ་རོག་དྲ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། ཤ་སར་ན་བོད་པ་ལ་ཆོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཤ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོར་བོད་པ་ལ་རོག་ད་ཞྱིག་དོན་མྤེད་དུ་ཡོང་གྱི་
འདུག དྤེ་མྱིན་ད་ལྟ་གཞས་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལའང་རྡ་ས། ལྷ་ས་ཞྤེས་འཇུག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ན་རྡ་ཤཱ། ལྷ་ཤཱ་བཟོ་དགོས་པ་
རྤེད་དམ། ཤཱ་དྤེ་སར་མ་གནང་རོགས་གནང། མ་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག  ཡང་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོས་པ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་
འད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ནས་གཞྱི་རའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་དབུས་ལས་ཁང་ཁག་ནས་
འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཡར་འབོར་ བ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་མས་ཞྱིབ་གནང་ རྒྱུར་དཔལ་འབོར། སྱི་ཚོགས། ཁོར་ཡུག 
རྱིག་གཞུང་དྤེ་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་གཟྱིགས།  གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་ཁོང་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་
རང་ལ་ཕྤེབས་ནས ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  དཔྤེར་ན ་ལ་དྭགས་ཀྱི་སུམ་མདོ་ཁག་ནང་ལ་ཆུ་རགས་རྒྱབ་སྟངས་དྤེ་གང་འད་
བརྒྱབ་དགོས་མྱིན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བ་ཡང་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་ཕག་ལས་རྐང་འགན་འཁྤེར་རྒྱུ་
དྤེ་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ནས། ད་རྤེས་ལས་གཞྱི་གསར་པའམ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བ་འདོད་ཡོད་ཟྤེར། དཔྤེར་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད།  དྤེའྱི་ནང་ Israel གྱི་ Drip irrigation ཟྤེར་གྱི་རྤེད།  ཆུ་ཐྱིགས་པ་
བརྒྱབས་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བ་དགོས་པ་དྤེ་ལ་འོས་པ་འདུག་དང་མྱི་འདུག  རྱིན་གོང་ཆྤེ་ཆུང་གང་
འདུག Israel།རང་ནས་གདན་འདྤེན་ཞུས་ན་ རྱིན་གོང་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ།  རྒྱ་གར་ནང་ལ་  Israel།ལས་ཁུངས་དྤེ་ག་རང་གྱི་
ལས་ཁུངས་ཡན་ལག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  རྱིན་གོང་ཆུང་བ་ཡོད་པ།  དྤེ་ཡང་འོས་པ་འདུག་དང་མྱི་འདུག  དྤེ་ཚོ་གསར་གཏོད་
རྱིམ་པ་དང་གསར་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན།  ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་རྤེད།  སྱི་ཡོངས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་
འདུག་ཟྤེར་ནས། ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱིས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གོས་འདྱི་བ་དང་དྭང་ཞབས་པ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁག་ཁག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྭང་ཞབས་པ་
ཁོ་རང་ཚོ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་ཟླ་བ་གསུམ། ཟླ་བ་དྲུག ལོ་གཅྱིག་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་འདྱི་བ་ང་ཚོར་དངོས་གནས་
རང་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་བརྟྤེན་ཡུན་རྱིང་ཙམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མས་ཞྱིབ་པ་ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་
སོང་བརྡར་གནང་དགོས་དོན་དྤེ་གཞན་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། མས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
སྟབས། རབ་བྱུང་ན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ནང་འཛུལ་ཏྤེ་དྤེབ་རང་ཀློག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་གསུང་བཤད་གནང་བར་ཕྤེབས་
ཤོག་ཅྤེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདར་ཕྤེབས་དགོས་པར་བརྟྤེན།  གསུང་པའྱི་སྐབས་ཀང་
གདྤེངས་སོབས་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས།  ང་ཚོ་བོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཤྱིས་ཀ་དྤེ་ཡ་རབས་
མས་ཆུང་གྱི་རྤེན་གྱིས།  མཚམས་མཚམས་མྱི་མང་མདུན་ལ་བཞྤེངས་ཏྤེ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ།།བཀའ་བོན་དང་
དམྱིགས་བསལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སོང་བརྡར་དང་གདྤེངས་སོབས་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མས་ཞྱིབ་པ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་བོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ཏྤེ་ཕྤེབས་དགོས་པར་བརྟྤེན། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སོང་བརྡར་
ཕ་ལ་ཕན་བུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་པ་རྤེད།  གདན་འདྤེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཐུགས་ཕན་
གསོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྡ་རམ་ས་ལ་དང་རྡ་རམ་ཤཱ་ལ་དྤེ་ལ་ང་རང་ཐོག་ནས་མོས་མཐུན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཐོ་ག་རྒྱས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན་མས་ཞྱིབ་བས་ཏྤེ་སོལ་རྒྱུན་ལྟར། སཾ་སྱི་ཏ་ནང་རྡ་རམ་ཤཱ་ལ་ཟྤེར་གྱི་འདུག་ཅྤེས་
རྡ་རམ་ཤཱ་ལ་བཀོད་པར་བརྟྤེན་ངས་ལགས་ཀློག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གཞན་རྡ་ས་ནས་ལྷ་ས་དྤེ་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་འདུག  མ་འོངས་
པར་དྤེ་ག་རང་འབྱུང་བའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་
འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།  སྱི་
འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་དང་དྱི་བ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་འཆར་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་རྤེས་སུ་བས་བཞག་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཟྱིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ བར་དུ་དྤེའྱི་ནང་དུ་གསལ་
བསྡད་འདུག ངའྱི་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ།  (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། གསུངས་བཞག་ན།) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་གནད་དོན་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ ཡྱིན། 
གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་དྱི་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།  གནད་དོན་དང་པོ་དྤེ་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་
བཞག་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ལྡྱི་ལྱིར་གོ་སྱིག་བས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་
ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  ཚོགས་འདུ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  ད་ལྟ་ video 
ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ tibet.net ནང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་གོ་སྱིག་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  ངས་ཐོག་མ་དྤེར་འདྱི་གོ་སྱིག་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ སེ། དྤེའྱི་ནང་དུ་མས་ཞྱིབ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གདན་
དངས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚོས་ཡྱིག་འཇོག་ཞུས་དགོས་པ་རྤེད་དམ ། Paper Presentation འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
བྱུང་འདུག དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚུར་དྤེབ་ཆུང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་བྱུང་སོང་།  འདྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་གནང་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་དྤེ་འད་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པར་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་སྟབས། དྤེས་ཐུགས་ཕན་ཡག་པོ་གསོ ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དམྱིགས་བསལ་སོ་སོར་མཚོན་ན ། དྤེའྱི་ནང་དུ་དོ་
སྣང་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞུས་ན།  ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གོགས་པོ་རྱིང་པ་མས་ཞྱིབ་པ་  Michael Van Walt།ཐོག་ནས་  
paper ཞྱིག་ཁོ་རང་གྱིས་ག་སྱིག་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  དྤེས་ཐུགས་ཕན་ཡག་པོ་གསོས་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་གཟྱིགས་དགོས་པ་དྤེ་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་ནང་དུའང་དྱི་བ་
ཡག་པོ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ངས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་སྐབས་སུ་སྐུ་
མགོན་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་སོང་གདན་འདྤེན་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་གཞྱི་ད་ལྟ་  ༡༩༡༤ ཡྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་འདྱི་གནད་
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འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་ཕྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ན། དུས་རྒྱུན་དུ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་གཞུང་གྱི་ལངས་
ཕོགས་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གསལ་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། ང་ཚོས་ལྔ་བཅ་ང་དགུ་ལོར་༸གོང་
ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས།  དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བོད་གཞུང་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་རྤེད་མ་
གཏོགས། བོད་གཞུང་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཆྱིངས་ཡྱིག་གང་འད་ཞྱིག་སོན་ལ་བཞག་ཡོད་ནའང་དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་ང་ཚོས་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད།  དྤེའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་མྱི་དགོས་པ་བས།  
རྱིགས་གཅྱིག་ངོས་ལྤེན་བས་བསྡད་པ་དྤེ་དག་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་དྤེ་ཆྱིངས་ཡྱིག་གང་འད་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ ཞྱིག་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དོགས་འདྱི་དང་དྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་
ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་ྱིན་མོར་བཀའ་སོབ་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཚོགས་མྱི་ཕྤེབས་
མཁན་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དབྱིན་ཇྱི་ཡྱིན་སྟབས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབྱིན་སྐད་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དྤེ་ྱིན་ live 
བལྟས་པ་དྤེ་འད་ཡང་མ་རྤེད། རྤེས་སུ་སར་ཡང་བལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་ audio དྤེ་འཁྲུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་མ་
གཏོགས། དྤེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ས་  accede བས་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་བྤེད་སོད་བཏང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་
འད་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་སོན་ལ་ས་མཚམས་ཁོ་རང་མྤེད་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། ས་མཚམས་གཞྱི་ནས་ཐག་
ཆོད་པ་དྤེ་ ༡༩༡༤ ལྒྲོར་ཐག་ཆོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  དྤེའྱི་སོན་ལ་ང་ཚོས་ས་མཚམས་དབྤེ་བ་ཕྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་དྤེ་ཕར་སད་ཚུར་ལྤེན་བྤེད་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་གང་ཡང་སད་བཞག་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་ཅེས་ངས་དོན་སྙྱིང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡང་གནད་འགག་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ན་ ༡༩༡༤ ལྒྲོའ་ིཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེར་དོ་སྣང་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ།།ད་ལྟ་
ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྤེ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་འོག་ལ་བཙན་གནོན་གྱིས་ལྷག་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱིས་ས་མཚམས་ཐོག་
བཀའ་མོལ་གནང་ས་དྤེ་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིར་ཐག་མ་ཆོད་ནས་ཁོ་གྱིས་རོག་ད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་མཁྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
དྤེ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ། གཅྱིག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་དག་ཅྱིག་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  ཡྱིན་རྒྱུ་ས་ཆ་དྤེ་བོད་ཀྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་ནག་གྱིས་ད་ལྟ་ས་མཚམས་ཐོག་ལ་
རོག་ད་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོང་ཚོས་ས་མཚམས་དྤེ་བོད་འདྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་རོད་གཞྱི་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་དགའ་པོ་
མྤེད་པ་བས། ངའྱི་ཚིག་དྤེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས་ཏྤེ། རྒྱ་ནག་ལའང་ཐུགས་ཕན་གང་ཡང་གསོ་རྒྱུ་མྤེད་པ། རྒྱ་
གར་ལའང་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་འདྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཚོད་
དཔག་བྤེད་ཐུབ་མ་སོང་། ཡང་འདྱིར་གནད་འགག་ཆྤེན་པོའ་ིའགྤེལ་བཤད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ན་འདོད་ཡོད།  དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་གནང་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ།  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཐག་གཅོད་ བྱ་རྒྱུའྱི་མ་འོངས་
པའྱི་ལས་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས ། ང་ཚོས་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རང་
བཙན་ཐོག་ལ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད་བསྡད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེར་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
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གསུངས་བཞག་པ་དྤེ་ད་ལྟ་རང་བཙན་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གསུངས་སྡོད་མཁན་དྤེ་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངོས་ལྤེན་གང་འད་
ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ།  ས་ཆ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རྤེད།  བོད་ཀྱི་ས་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་འགམ་དུ་ཕྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོང་དགོས་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སོ་སོར་མཚོན་ན་
འདྱིར་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད།  
འདྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་ཐོག་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པ་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་ནས་སྙན་གགས་
ཆྤེ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟྤེ་གནས་ཁང་ IIC ཡྱིས་གཙོ་འགན་འཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོངས་གནང་བ་རྤེད།  དྤེའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་ འཕར་གྲུ་མམ་འདྤེགས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད།  གསུང་བཤད་གང་གནང་པ་
དྤེ་དག་ཚང་མ་ཚིག་ཐོ་མར་ཕབ་རྒྱུ་དང་དམྱིགས་བསལ་གསུང་བཤད་ཡོད་བསྡད་པ་ཚང་མ་ཕོགས་བསྱིགས་བས་པའྱི་
ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་བླུགས་རྒྱུ་དང། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་དྤེབ་དཔར་བསྐྲུན་བྤེད་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་
ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  ད་ལྟ་བར་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཚོགས་
འདུ་ཁག་ཚུགས་བཞག་པ་དྤེ་དག་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་ཡྱིག་ཐོག་རང་ལ་མར་ཕབ་ནས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བླུགས་རྒྱུ་དྤེ་
ཁོ་རང་ཚོས་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་རྤེད། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བོད་ཡྱིག་དང་དབྱིན་ཇྱི་དང་རྒྱ་ཡྱིག་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་
ལ་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་བཞག་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་
པ་དྤེ་དག་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཡྱིན་སྟབས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་
ཡྱིག་ཐོག་ལྡྱི་ལྱིར་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པ་དྤེར་སྱིད་སོང་བཅར་བ་དང་ ། སྱིད་སོང་གྱིས་བཤད་བཞག་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད།  གཞྱི་རའྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོས་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཕྤེབས་པ་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་སྱིད་སོང་ནས་
ག་རྤེ་བཤད་བཞག་པ་དྤེ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་མར་ཕབ་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་བཞག་ཡོད་ལ། དྤེ་བཞྱིན་ IIC ཡྱིན་
ནའང་སྱིད་སོང་གྱིས་བཤད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་དཔར་བསྐྲུན་བྤེད་ནས་འདྒྲོན་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་སྟབས། 
མར་བཏང་བཞག་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན ། ཁོ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྤེད་ལ་ཡོང་རོགས་ཞྤེས་མགོན་ཤོག་འབོར་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཚིག་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་བཤད་ནས་སྱིམ་
ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེ་ ༡༩༡༤ ལ་བཞག་པ་འདྱི་དྤེའྱི་སོན་བོད་གཞུང་གྱིས་བཞག་པ་རྤེད།  འདྱི་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དྤེ་ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་སྟབས་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན།  དྤེ་ལས་ལྷག་པ་གསུང་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་མར་བསྡད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
འཚམས་པོ་རང་ཨྤེ་ཡོད་དན་གྱི་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་བྱུང་སྟངས་དང་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་
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ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གནད་དོན་འདྱི་ས་མཚམས་སྐོར་ལ་གསུང་རྒྱུའྱི་ཐོག་
ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རྤེད།  ང་ཚོས་གཅྱིག་བས་ན་གོ་ནོར་ཐྤེབས་ཀྱི་མྤེད་དམ།  སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་པ་དང་
མམ་དུ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ཟུར་དུ་ས་མཚམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོང་འབྤེལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེ་ས་མཚམས་ དང་འབྤེལ་བ་མ་རྤེད།  སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེ་
ཁག་ཁག་རྤེད།  དང་པོ་འདྱི་ཤྤེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེ་ཨ་མ་
རྤེད། བུ་གྱིས་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། བུ་མོ་གྱིས་འདྱི་རྤེད། གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ལ་ Mcmahon line ཟྤེར་བའྱི་ས་མཚམས་འདྱི་
བྱུང་བ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་ཚོང་འབྤེལ་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཟུར་དུ་བོད་དང་རྒྱ་གར་བར་དུ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དབྱིན་
ཇྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་གཏན་འབྤེབས་བས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་མཚམས་
ཀྱི་ཐྱིག་འཐྤེན་སྐབས་སུ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ Sir McMahon ཡྱིན་སྟབས་ McMahon line ཞྤེས་ཐྱིག་འཐྤེན་བཞག་
ཡོད་པ་རྤེད།  གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  བོད་དང་རྒྱ་གར་བར་དུ་ས་མཚམས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན་ཡོད་པ་རྤེད།  
ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་  
McMahon line བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དང་།  བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་ས་
མཚམས་ཐྱིག་འཐྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ McMahon line།ཐྱིག་འཐྤེན་ཡོད་སྟབས་  accede ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོས་
ཁས་ལྤེན་བས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་  accede དྤེ་ག་རང་རྤེད།  འདྱི་ཁས་ལྤེན་བས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་རྤེད།  ཐ་སྙད་དྤེ་ག་
རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དག་ཞུས་པའྱི་ཞོར་དུ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་  Panchsheel  
ཟྤེར་བའྱི་ད་ལྟ་ཆྱིངས་ཡྱིག་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ང་ཚོས་གསལ་པོ་མཁྤེན་དགོས་པ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  ༡༩༡༤ ལོར་ཟུར་དུ་རྒྱ་གར་དང་བོད་དབར་ལ་ཚོང་འབྤེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་ 
Trade agreement ཟྤེར་བ་རྤེད། འདྱི་ལོ་བཅ་བཅའྱི་མཚམས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་བསར་གསོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ནའང་རྤེད། བསར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་མཚན་རྟགས་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ༡༩༡༤ ལོར་བོད་པ་དང་དབྱིན་ཇྱིའྱི་
ཁབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ ༢༤།༣༤།༤༤  དྤེ་དག་ཚང་མ་བོད་དང་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་གྱི་དབར་ལ་ཡྱིག་ཆ་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  ལྔ་བཅ་ང་བཞྱིའྱི་ལོར་  Pandit Nehru ཁོ་རང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་པྤེ་ཅྱིང་ལ་བཏང་གནང་ནས ། 
དྤེའྱི་དུས་སུ་ཚོང་འབྤེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ག་རང་གྱི་སོན་གྤེང་ནང་དུ་དོན་ཚན་ལྔ་བླུགས་པ་དྤེར་  Panchsheel ཞྤེས་གོ་རྒྱུ་
དྤེ། ང་ཚོ་བོད་དང་དབྱིན་ཇྱིའྱི་དབར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་འབྤེལ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་རྤེས་སུ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་དབར་ལ་  
Panchsheel ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་པ་རྤེད། འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དགོས་དོན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ 
Panchsheel དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད། Panchsheel དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ཐྤེངས་ལོ་དྲུག་ཅ་ཟྱིན་པ་དྤེའྱི་དུས་ཆྤེན་སྲུང་བརྱི་
བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཞྤེས་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛིན་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་རྤེད། སྱིད་འཛིན་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིད་འཛིན་
གཞོན་པ་ Ansari ཕྤེབས་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་ཚགས་པར་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཤོག་ལྷྤེ་བཞྱི་ོས་ནས་  
Panchsheel དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མང་པོ་གསུང ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  Panchsheel དྤེ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  
སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཟྤེར་བསྡད་པ་དྤེ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སྱིམ་
ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེ་ཨ་མ་རྤེད།  McMahon line གྱི་ས་མཚམས་དྤེ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  སྱིམ་ལ་
ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་མཁན་དྤེ་བོད་པ་དང་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་ཁུལ་དུ་བཞག་པ་རྤེད།  དྤེ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་
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དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་མ་གྱིར་
བཅར་ནས་སྙྱིང་དོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་ཞུས་བཞག་ཡོད་ པ་མ་གཏོགས། མ་
གཞྱི་འདྱི་ཡྱིག་ཐྒྲོག་ནས་མར་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བསྡོམས་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དང་པོ་དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་
སྐོར་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་བཅ་ཕག་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་གནས་བབ་ལྟ་བུ་འདྱི་ཚད་མཐོ་པོར་སྤེབས་པ་དྤེ་
འད་བྱུང་མོང་བ་རྤེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོས་དཔྤེ་བཞག་ན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་རོགས་དངུལ་  
dollar ས་ཡ་བརྒྱད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ནའང་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ།  དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་བཞྱི་པའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་
ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་ཚད་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་སྐབས་སོན་མ་ཞྱིག་ལ་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་།  ད་ལྟའང་དན་པར་གསལ་པོ་ཞྱིག་བསྡད་འདུག།  དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཚད་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེར་ང་ཚོ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ད་ལྟ་
ཡན་ཆོད་ལ་བཞྱི་པ་བར་དུ་འདོན་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ལས་བསྡོམས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་བར་དུ་རྤེད།  
དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ལྔ་པ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་སྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟ་
གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་གྱིས་ཡོད།  བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད།  བསམ་
ཚུལ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། བརན་འཕྱིན་གྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་གསན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་ཁ་ཤས་
སྟོན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་སོང། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞུས་ན། བོད་ནས་སྤེབས་པ་དྤེ་འདར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་
གནས་བབ། བོད་པའྱི་གནས་བབ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་སྤེབས་པ་དྤེ་ཚོར་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འདའྱི་
སྐོར་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བས་ནས ། ཁམས་པའྱི་བརན་འཕྱིན་ནང་དུ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་གཞུང་དང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ངོས་ནས་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་བྤེད་དགོས་པའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་འད་སྟོན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་མོང།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ང་ཚོས་
ཤྤེས་རྟོགས་དགོས་པ་གནད་འགག་རྤེད་འདུག ཁམས་པའྱི་བརན་འཕྱིན་གྱི་སྐོར་དྤེ་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་བཀོད་མ་བཀོད་
ཙམ་མ་གཏོགས་གསལ་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། འདྱི་འགོ་འཛུགས་བས་ནས་ལོ་གང་ལ་གང་མཚམས་ ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད།  དྤེ་
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འད་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ནང་དུའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཕོགས་ལྷུང་མྤེད་པ་བས་ནས་མཐོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་
འདུག་ཅྤེས་འདྱི་གཞྤེན་བསྐུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སྱིམ་ལའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་བྤེད་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ང་རང་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདའྱི་ཁ་ཕོགས་དྤེ་ང་ཚོར་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དམ་ཡང་ན་གཞན་དག་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
དྤེ་དང་དྤེའྱི་འབབ་ས་འདྱི་མཐའ་མར་བབས་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ།  དྤེས་གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་དོགས་པ་ཕན་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང།  དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་
ནས་དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་འདྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཡང་དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་གཞན་ཞྱིག་ཡོད།  ལས་བྤེད་མས་ཞྱིབ་པ་རག་དང་མྱི་རག་དང་།  གསལ་
བསགས་གནང་དང་མྱི་གནང་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་གནང་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མས་ཞྱིབ་བྤེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་གངས་དྤེ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཆགས་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།  ཁབ་བསགས་བྤེད་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དྤེ་འདང་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་དམ་
ཞྤེས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་འཛིན་སོང་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་ཁབ་བསགས་གནང་སྟངས་དྤེ་མ་གོ་མ་ཐོས་མྤེད་པ་ཟྤེར་དུས།  
གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་གཅྱིག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་
ལོགས་ཀྱི་ནག་པང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་སར་བཞག་པ་དྤེས་ཕ ལ་ཆྤེར་མ་གོ་མ་ཐོས་མྤེད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མས་ཞྱིབ་པ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མ་གོ་མ་ཐོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་
སྟངས་གང་འད་ཡོད་དམ།།སྱིར་བཏང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་།  སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
སྐབས་རྤེ་ལས་མྤེད་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། སྐབས་རྤེ་ལས་ཀའྱི་ས་མྱིག་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་
གྱི་མྱི་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཧྤེ་བག་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སྟོང་ཆ་ལྷག་ཡོད་
མྤེད་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་ནམ་རྒྱུན་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད་དྤེ། ད་ལྟའྱི་དྤེ་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཡུན་རྱིང་པོར་བཙན་བོལ་ནང་དུ་སོབ་སོང་གྱི་
གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅ་ཙམ་ཞྱིག་འདས་པའྱི་དྤེ་རྱིང་གྱི་
དུས་ཚོད་ལ་མས་ཞྱིབ་བྤེད་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ཁ་ཤས་རག་དང་མྱི་རག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་སྤེབས་ན།  ཕོགས་གཅྱིག་
ནས་བོ་ཕམ་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དན་བྱུང། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དང་བངས་ཞྤེས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་བསྡད་མཁན་ཞྱིག འདས་པའྱི་ལོའ་ིནང་དུ་མྱི་ྱི་ཤུ་ཙམ་
ཞྱིག་རག་འདུག མྱི་ྱི་ཤུ་རག་པ་དྤེའྱི་མས་མོང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཐྒྲོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་གང་འད་ཞྱིག་
བྱུང་ཡོད་དམ། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་དགྤེ་ཕན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་རྣམ་པས་མས་མོང་གསྒྲོག་གྱི་འདུག་ལ། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྱིར་
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བཏང་གྱིས་རོབ་ཙམ་གསུངས་སོང། ངས་ངོས་འཛིན་བྤེད་སྟངས་དྤེ་ཁོང་རྣམ་པར་ཏན་ཏན་མས་མོང་བསགས་པ་དྤེའང་
འགྱིག་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་མས་མོང་བསགས་ན་ཡག་པོ་རྤེད་དྤེ།  ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་མྤེད་པའྱི་ཁྤེ་ལས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་
ལ་ནུས་པ་ཐོན་པ་དྤེ་འད་གང་འད་བྱུང་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་པའྱི་འདོད་པ་ཐོག་མ་ནས་དན་
བསྡད་ཡོད་དྤེ་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྷག་སོང་།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བཅས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕག་ལས་ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེའྱི་
ནང་ལ་ང་ཚོས་དཔྤེ་མཚོན་ཁག་གསུམ་བཞྱི་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།།དཔྤེར་ན་ཕག་རོགས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་ཀང་གསུངས་སོང་།།དཔྤེར་ན།། Netafin India ཟྤེར་བ་དང་།  Jain Irrigation གྱིས། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཨྱི་ཛི་རལ་དྤེ་འཛམ་གྱིང་ནང་སྐད་གགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ས་ཆ་བང་ཐང་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཆུ་དཀོན་པོ་
ཡོད་ནའང་སྟོན་ཐོག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སྤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ཤྱིང་ཏོག་ ཀང་སྤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཇྱི་ལྟར་བས་
ནས་སྤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཆུ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆུ་དྤེ་བྤེད་སོད་བྤེད་སྟངས་དྤེ་སོན་གང་ཞྱིག་
བཏབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ཐྱིགས་པ་ཐྱིགས་པ་བླུགས་ནས་འདྤེབས་སྟངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དྤེས་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ནང་ལ་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། དང་པོ་འཆར་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད ། གོང་ཚད་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་གནས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད ། 
དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་བས་ནས་ཞུས་ཡོང་དུས ། འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་ནས་  Israel རང་གྱི་སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་
བཞྱིན། སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ཚོགས་པ་ཚན་རྱིག་མཁས་པ་ཚོ་དྤེ་གར་ཕྤེབས་ཏྤེ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས ། མཐའ་མ་ལག་
བསྟར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ Israel ནང་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ལ་མཁས་པ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་ལག་བསྟར་བས་པ་དང་། ཁོ་
རང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡན་ལག་ཡོད་བཞག་པའྱི་མཁས་པ་དྤེ་དག་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་ཚད་ཐོག་ནས ་
ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅ་བདུན་ཅ་བརྒྱད་ཅ་ཁད་པར་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འད་སོང་ཙང་ ། གཞྱི་རའྱི་ལས་
ཁུངས་ཨ་མ་དང་འབྤེལ་བ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བས་པའྱི་སྐབས་ལ། གང་མང་མང་རྒྱ་གར་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡན་
ལག་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་དང་།།གྱིས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གང་དུ་ལག་
བསྟར་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། སྤེལ་ཀོབ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། སྟོན་ཐོག་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད ། འབས་
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བུ་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དག་ཐོག་ནས་གཞྱི་རའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཁོ་རང་ཚོར་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་མང་པོ་མས་མོང་ཡོད་ པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ ལ་གཟྱིགས་
པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་འདུག་ཅྤེས་དང་། Pilot Project ལྟ་བུ་ཚོད་ལྟ་གནང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཚོད་ལྟ་དྤེ་
ལམ་ལྷོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ལག་བསྟར་བྤེད་ཡོང་དུས་ཕུགས་བརྟན་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད།།དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་  smart class དཔྤེ་དངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།། smart class གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། 
གལ་ཏྤེ་དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། computer ནང་དུ་སོབ་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་བླུགས་ནས་སང་ྱིན་འཛིན་
གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཤར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།།ཤར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་བ སྣན་རྒྱུ་དྤེ་བསྣན་ནས་དྤེ་འད་བས་ནས་འགོ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། computer འཕྲུལ་ཆས་རང་གྱིས་འཛིན་གྲྭར་སོབ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་བསབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
དགྤེ་རྒན་དང་སོབ་ཁྱིད་བ་རྒྱུ་གྱིས་ཀ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ལྟ་བུ་ད་ལན་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་
དུ་བླུགས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་འད་ཡོད་ པ་ཡྱིན་ན་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ གྱིས་གཟྱིགས་ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་
བླུགས་ནས་འཛིན་གྲྭ་རྤེའྱི་ནང་དུ་ཚན་རྱིག་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ རྤེད། ཨང་རྱིས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ རྤེད། བསབ་སྟངས་
བདྤེ་པོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བླུགས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ང་ཚོ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ ། མ་འོངས་པར་བོད་ཡྱིག་ཐོག་
བསྒྱུར་ནས་བོད་ཡྱིག་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ smart  class ཐོག་ནས་འཁྱིད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད།།དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ནས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་ ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ བརྟྤེན་
ད་ལྟ་བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་པ་དང།།མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་གནས་ ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ལོ་རྤེས་མའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ ཀྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འདོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན།།ད་ལྟའྱི་ཆར་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་བཞྱི་པ་དྤེ་གྲུབ་པ་རྤེད།།ལྔ་པ་དྤེ་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་ཐད་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་
ནང་དུ་བགོ་གྤེང་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་ལྔ་པ་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་ལ་མ་ བལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས།  འཆར་
གཞྱི་བཏྱིང་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་དྤེ་དག་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་ར་བ་ནས་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གོང་དུ་དྱི་བ་དྤེ་བྱུང་སོང་།  དཀར་མཛེས་བོད་རྱིགས་ཀྱི་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་བརན་འཕྱིན་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྡ་
རམ་ས་ལ་ཁུལ་ལ་ Cable མྤེད་དུས། དྤེ་ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།གཅྱིག་བས་ན་
ང་ཚོ་ཁ་སང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས ། དྤེ་དག་ང་ཚོ་འདྱིར་ངྤེས་པར་དུ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ལྷ་སར་
ཡོད་པའྱི་བརན་འཕྱིན་དང་མཚོ་སོན་ལ་ཡོད་པའྱི་བརན་འཕྱིན་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་མར་ས་ཕབ་པ་ལས།།ད་ལྟ་  
Agency དང་ Company ཚོང་རྒྱག་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཆ་ཚང་ཕབ་ནས་བདུན་ཕག་བདུན་ཕག་
ཟླ་བ་ཟླ་བ་ཚུར་བཏང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་དཀར་མཛེས་དང་མཚོ་སོན།  །ལྷ་ས་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  
བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ག་པར་འདོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ ། དྤེ་དག་
ང་ཚོས་ཚུར་ོས་ནས་ཡང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་རྤེད།  དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཕོགས་བསྱིགས་བས་ནས་
མས་ཞྱིབ་པ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།།དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་སོན་
རྱིས་ནང་ལ་ཐོན་ནས་ལག་བསྟར་བས་པ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན།།འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་ནས་
གསར་འགྱུར་གང་འད་ཞྱིག་ཐོན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་དབྱིན་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཆ་ཚང་ང་ཚོ་ྱིན་མ་རྤེ་རྤེ་ལ་དྱིལ་བསགས་
ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཁོ་རང་ཚོས་གཟྱིགས་ནས་སྱིད་བྱུས་
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མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ང་ཚོས་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་རྤེད།།དྤེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དང་བརན་འཕྱིན་ཁག་
ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕོགས་བསྱིགས་བས་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བསར་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད།།དཔྤེར་ན་ སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་ དྤེ་ད་
ལོའ་ིལོ་དྤེ་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན།།དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་མ་བསྐོངས་ན། བགོ་གྤེང་ཞྱིག་མ་བས་
ན། མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་བ་ལ་བརྟྤེན་ནས།  རྒྱ་
གར་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་མཇལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེའྱི་སོན་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད།  Michael Van Walt གཙོས་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་།  གཙོ་ཆྤེ་
ཤོས་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་གང་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བགོ་གྤེང་ གནང་དགོས་པའྱི་འགན་དྤེ་བོད་
པ་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད། འཛུལ་ཞུགས་གནང་དགོས་པ འྱི་འགན་དྤེའང་བོད་པ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གང་
ཡོད་ནའང་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ནས་གསུང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་ལོ་བརྒྱ་
འཁོར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་གྤེང་སོང་ཅྱི་ཡང་མ་བྱུང་། ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཀང་མ་བསྐོངས་ན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཕན་གནོད་བརྱིས་ན་
ང་ཚོར་གནོད་རྒྱུ་དྤེ་ཆྤེ་བ་ཡོད། དྱི་བ་གཙོ་བོ་འདྱི་རྤེད།  གཞན་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ་ང་ཚོར་ཕན་གྱི་ཡོད།  ཏན་ཏན་སྱིམ་ལ་
ཆྱིངས་ཡྱིག་ལ་བརྟྤེན་ནས་ཆྱིངས་ཡྱིག་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས ་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
རང་ཚོ་ལ་དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གྤེང་སོང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།  རྒྱལ་ས་ལྡྱི་
ལྱིར་བྱུང་བ་རྤེད། སྱིམ་ལ་ལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་
སྐོར་ལ་བསར་དུ་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བརན་འཕྱིན་ཁག་ལ་གཟྱིགས་ན།  
དྱི་བ་སྐུལ་མཁན་ནང་ལ་དྱི་བ་གང་འདྒྲོན་གྱི་འདུག ཚོགས་འདུ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་སུ་སུ་རྤེད་འདུག  རྒྱ་གར་ནས་མས་ཞྱིབ་
བྤེད་མཁན་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་འདུག  དྱི་བ་འདྒྲོན ་མཁན་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང།  ང་རྒྱ་ནག་ལ་སོང་བའྱི་
སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་མས་ཞྱིབ་པ་མམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས ་སུ། དྱི་བ་འདྱི་འད་འདྱི་འད་
འདྒྲོན་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  གང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཚོགས་འདུ་རང་ལ་དྱི ས་མཁན་བྱུང་སོང་ལ་
ཟུར་ལ་ཡང་དྱིས་མཁན་བྱུང་སོང།  དྤེར་བརྟྤེན་དྱི་བ་དྤེ་ལ་ལན་འདྱི་འད་འདྱི་འད་རྤེད་ཅྤེས ། དཔྤེར་ན་ཚོགས་འདུ་རང་གྱི་
བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཤད་སྟངས་བས་ན། ཁྱིམས་མཐུན་མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་
འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེ་ལ་ལན་གང་བརྒྱབ་དགོས་ པ་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་
རྤེད། སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེ་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིན་པ་དང་བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ཟྤེར་ གྱི་ཡོད་ན། ཁོ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་  
Panchsheel གང་བས་ནས་བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ། Panchsheel།ཕྲུ་གུ་གྱིས་དྤེའྱི་ཨ་མ་དྤེ་སྱིམ་ལ་
ཆྱིངས་ཡྱིག་རྤེད།  Panchsheel།བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་ཀང་བདག་པོ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་
རྤེད། གང་རྤེད་ཅྤེ་ན།  ཆྱིངས་ཡྱིག་དང་  Panchsheel།བཞག་མཁན་ཚང་མ་མྱི་གཅྱིག་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་གོང་དུ་འདྱིར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། ཁྱིམས་ཀྱི་མཁས་པ་ Michael Van Walt ཀྱིས་དྤེ་དུས་ཁ་གསལ་
པོ་གང་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།  ཆྱིངས་ཡྱིག་གང་བཞག་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཤད་རྒྱུར ། སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་
དྤེའྱི་ནང་ལ་ཟྱིན་བྱིས་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་མཚན་རྟགས་བསོན་ནའང་།  མཐའ་མ་ཆྱིངས་ཡྱིག་དྤེར་ཁས་ལྤེན་བས་མྤེད ། མཚན་
རྟགས་བསོན་མྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆྱིངས་ཡྱིག་གང་འད་ཞྱིག་བཞག་ཀང་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དྤེ་
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གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། དང་པོ། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་དགོས་པ་རྤེད། ཕྤེབས་ནས་ང་རྒྱལ་ཁབ་དྤེའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཁོ་རང་ལ་ལག་ཁྤེར་གང་ཡོད་ པ་དྤེ་ཆ་ཚང་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཕན་ཚུན་ཚོགས་འདུ་ཕ་གྱིར་ཆྱིངས་ཡྱིག་བཞག་
པར་ཕྤེབས་མཁན་སྐུ་ཚབ་གསུམ་ཀས་མོས་མཐུན་བ་དགོས་པ་རྤེད། བོད་པས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཁྤེད་རང་རྤེད་འདུག རྒྱ་
ནག་གྱིས་བོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཁྤེད་རང་ཚད་དང་ལྡན་པ་རྤེད་ འདུག སྐུ་ཚབ་བཏང་བ་དྤེར་མོས་མཐུན་ཡོད།  རྒྱ་གར་དབྱིན་
ཇྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡོད་པ་ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་ འདུག ཁྤེད་རང་ཚོ་ཆྱིངས་ཡྱིག་
འཇོག་ཆོག་གྱི་འདུག ཆོག་པའྱི་ནུས་པ་འདུག  ཐོབ་ཐང་འདུག  སྐལ་བ་འདུག དྤེ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་པ་ཙམ་གྱིས་ངོས་ལྤེན་བས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་གནང་ནས་བོད་པ་
ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་གཞག་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་དང་ཐོབ་ཐང་།  བདག་དབང་ཡོད་པ་དྤེ་ཁས་ལྤེན་བས་ཚར་ བ་རྤེད། ཟྱིན་བྱིས་གཏན་
ཁྤེལ་བ་རྤེད།  ཟྱིན་བྱིས་གཏན་ཁྤེལ་ཚར་ དུས། གཞྱི་རའྱི་ཟྱིན་བྱིས་དྤེར་མོས་མཐུན་ཡོད།  མཐའ་མ་དྤེར་ཕྱིར་འཐྤེན་
བརྒྱབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ས་མཚམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད ་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་
དྤེར་ཁོ་ཚོས་མཚན་རྟགས་བརྒྱབས་ཚར་བ་རྤེད། འདྱི་ཚོ་རྱིམ་པས་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུར་བཤད་སྐབས།  རྒྱ་གར་གཙོས་
པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་སྱི་ཡོངས་ལ་གོ་རྟོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་རྒྱ་ནག་ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཆྱིངས་
ཡྱིག་འཇོག་ཐུབ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ། སྐུ་ཚབ་དྤེ་ལའང་ནུས་པ་དང་བདག་དབང་ཆ་ཚང་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བོན་
ཆྤེན་བཤད་ས་ཕྤེབས་འདུག་ཅྤེས་ཁ་གསལ་པོ་ཆག ས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཆག ས་པ་ལ་བརྟྤེན།  རང་
བཞྱིན་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནས་བབ། བདག་དབང་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་ཆག ས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་མཚམས་ཁ་
གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ Panchsheel ཡྱི་གནས་བབ་གང་ཡྱིན་པ་སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོ་ལ་ཡང་ཁྤེ་ཕན་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མས་ཞྱིབ་པ་མ་ ཐོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ་ གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་
བཞྱིན་པའྱི་མས་པ་དྤེ་ཚོ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་
གམ་གྱིས་རྱིང་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་ན་ཞྤེས་དྤེ་ཁབ་བསགས་བས་པའྱི་སྐབས ་སུ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་
དང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་བས་ན་ཕོགས་ཡྱིན་འགོ།  གཅྱིག་བས་ན།  དུས་
ཚོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་འགོ། ྤེ་བའྱི་ཆར་གོ་ཐོས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལའང་རྤེད། རྒྱ་ནག་དང་འབྤེལ་བའྱི་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་
བའྱི་མས་ཞྱིབ་ལྟྤེ་གནས་ཁང་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་བོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁྤེར་ཡོད་ན། རྒྱ་
ཡྱིག་དང་བོད་ཡྱིག་ གནས་ཚད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་གྱི་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་ལས་ཀ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བོད་པ་གཅྱིག་ལ་གནང་དུས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དྤེ་མས་ཞྱིབ་པ་
དྤེ་འད་ཡོད་ན། ཕྤེབས་རོགས་ཞུ་བ་དྤེ་དུས་རྒྱུན་ལྟར་ད་རྒྱ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཤོག་བུ་སར་བ་ཙམ་
མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ང་ཚོས་ M.Phil,Ph.D བྤེད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ཕལ་ཆྤེར་ཆ་ཚང་གྱི་  email ཡར་བསྡུ་རུབ་བས་
ཡོད་པ་རྤེད། མ་ཟད་ TPPRC ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཡོད་ པ་རྤེད། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་
བསྐོངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་མ་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྤེབས་ཡོད་ པ་རྤེད། ལྡྱི་ལྱི་ལའང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་
འདུ་བསྐོངས་ཏྤེ་གོ་སྐབས་འདྱི་འད་འདྱི་འད་ཡོད་ པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཁྤེད་རང་ཚོ་འཛུལ་ཞུགས་བ་དགོས་ པ་རྤེད་ཅྤེས་
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འཆར་གཞྱི་རྱིམ་པས་བཏྱིང་ནས་ཁབ་བསགས་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་མཁྤེན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ ༢༠ བྱུང་འདུག དྤེས་ཁོ་རང་ཚོ་སྤེར་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་སྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་
སོང། འོན་ཀང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད།  ཏན་ཏན་རང་ཕན་
ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ྤེ་ཆར་སུད་སྱི་ནས་གཞོན་ནུའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་
རྱིང་འདྱིར་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ རྒྱུ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ད་རྒྱ་སྟོན་པའྱི་
དུས་ཚོད་ཁྤེལ་བར་བརྟྤེན། ཁོ་རང་གྱིས་ཀས་ཧ་ཅང་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་འཇར་མན་སྐད་ནང་བསྒྱུར་རྒྱུ ། གཙང་ཞུ་བཏང་
རྒྱུ། དྤེ་ཕ་གྱིའྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་བླུགས་རྒྱུ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་སྐུ་ལས་བསོན་གནང་སོང། ཁོ་རང་ཚོ་གཞྱི་རའྱི་ས་གནས་
གཞོན་ནུའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་རྤེད།  འོན་ཀང་དབུ་མའྱི་ལམ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཆ་ཚང་བ་ ཤྤེས་རྟོགས་བྱུང་སོང་ཟྤེར་
ནས་ཕར་ཕྤེབས་སོང།  དྤེ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་མ་ཟད ། ཁོ་རང་གྱིས་ཕར་
ཕྱིན་ཏྤེ་སུད་སྱི་གཞོན་ནུའྱི་འཐུས་མྱི་ཡོངས་རྫོགས་བསྐོངས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་ཡང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
གསུངས་པར བརྟྤེན། ཏན་ཏན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་ བྱུས་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་།  
སུད་སྱིའྱི་གཞོན་ནུ་ཚོ་ལ་གོ་རྟོགས་ཡག་ཏུ་འགོ་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་ནང་ནས་གཞན་དག་ཡོད་པ་
རྤེད། རོམ་པ་པོ་མཁས་པ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། མས་ཞྱིབ་པ་མཁས་པ་ཕྤེབས་ཡོད་ པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཕྤེབས་ནས་བཀའ་
ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞོན་སྤེས་ཚོ་ལ་གང་འད་བས་ནས་འབྤེལ་བ་བ་དགོས་ཡོད་མྤེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དྱིལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་དྤེ་ཡར་རྒྱས་ག ཏོང་རྒྱུར་གང་བ་དགོས་མྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན།  B.Sc 
Nursing དྤེ་འད་ཁོ་རང་ཚོ་ལོ་གཅྱིག་ལ་དྤེ་འད་ཕྤེབས་བཞག་པ།  ཨོ་རྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་སྐབས ་
སུ། ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་ B.Sc Nursing དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གཞག་རོགས་གནང་ཞྤེས་ངག་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་
འདུག་ལ། མྱི་རྒན་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ ལོག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ང་ལ་གང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཡྱིག་ ལོག་
འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུག  ཁ་ཕྤེ་བའྱི་སྐབས ་སུ་དྭང་ཞབས་པ་ B.Sc Nursing ཡོད་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གཞག་
རོགས་གནང་ཞྤེས་མྱི་མང་ནས་འབོད་སྐུལ་དྤེ་འད་ཞུས་པར་བརྟྤེན། དྭང་ཞབས་པ་འདྱིར་ཕྤེབས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་སྐུ་སྤེར་ལ་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དང་ ། ཆབས་ཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞྱིས་ཆགས ་མྱི་མང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་
གྱིས་ཤྱིག་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ནང་ལ་  Smart Class 
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འཕྲུལ་ཆས་ཤྱིག་མར་གནང་འདུག དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་གསུངས་འདུག སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་
གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་མར་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡྱིན་ནམ།  སོབ་གྲྭ་
ཆ་ཚང་ལ་ཁབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དྤེའྱི་སྐོར་གསལ་བསགས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་པའྱི་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  སོ་སོ་ཡྱིན་ན།  ཁོ་
རང་ཚོ་དངོས་གནས་སོ་སོས་དུས་ཚོད་བཏོན།  དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འདྱི་གར་ཕྤེབས་པ་
ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སོབ་གྲྭ་ཁག དན་པ་བས་ན།  སོན་ཉ་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ།  རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བོད་ཁྱིམ།  
ཕལ་ཆྤེར་སྤེ་ལྱི་ཀུའྱི་ཡྱིན་པ་ཡོད།  དྤེ་ནས་བཞྱི་པ་དྤེ་དན་གྱི་རང་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་བཞྱི་དྤེ་ཚོད་ལྟ་རྤེད།  ཚོད་ལྟ་བས་
པའྱི་ཐོག་ནས།  གཞྱི་རའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དྤེ་གོང་ཡང་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན།  
དགྤེ་རྒན་ཚོ་འཕོ་འགྱུར་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སྟྤེ་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་  Smart Class ཡོད་ན། དགྤེ་
རྒན་མྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་འཁྱིད་ཐུབ་པ་དང་དགྤེ་རྒན་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཔྤེར་ན།  འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་
རྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་ཀྱི་ཡོད་ན། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའྱི་དགྤེ་རྒན་མྤེད་པ་ཆགས་ཀང་ Smart 
Class དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ན།  གཞྱི་རའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས།  སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གང་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོར་སོང་
བརྡར་ཡོད་ན། སོབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འཕྲུལ་ཆས་སྟོན་གྱིན་སྟོན་གྱིན་བྤེད་ཀྱི་རྤེད།  ཁོ་རང་གྱི་འཛིན་གྲྭ་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཁྱིད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད།  ད་ལྟ་ Pilot 
project སོབ་གྲྭ་བཞྱི་དང་། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མོས་མཐུན་བས་ནས་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག  ཡང་དྤེར་བརན་འཕྱིན་  
TV དྤེ་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲུལ་ཆས་དྤེའྱི་རྱིན་གོང་ཡང་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དང་པོ་ཚོད་ལྟ་བས། དྤེ་ནས་ང་ཚོར་
གཙོ་བོར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་ལ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་སྐལ་བ་ཐོབ་ཟྱིན་པ་བས།  རྡ་རམ་ས་བོད་ཁྱིམ་
ལའང་སྐལ་བ་ཐོབ་ཟྱིན་པ་བས། དྤེ་ནས་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོངས་ལའང་སྐལ་བ་ཐོབ་ཡོད་པ་བས། སམ་བྷོ་ཉ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་བཞྱི་ལ་ང་ཚོས་དྤེ་ལྟར་བགོས་ཡོད། དྤེར་བརྟྤེན་ཕལ་ཆྤེར་དགོས་རྒྱུ་རྱིགས་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བགོ་བཤའ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རང་
ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་སྐོར་ལ་ལན་འདྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ།  
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ས་བརྟན་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་འཆར་གཞྱི་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  དྤེར་བརྟྤེན་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་དྤེ་ཚོ་ས་བརྟན་གནས་རྒྱུར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་གྲུབ་འབས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དྤེར་འཆར་གཞྱི་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་
བྱུང་ཡོད་དམ། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་སྙན་ཐོ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཆྤེད་འབད་བརོན་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལོའ་ིསྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁ་
གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་པོ་གྱིས་པ་གསུམ་པ་
ཡོད་པའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད། ལག་བསྟར་ག་ཚོད་བྤེད་ཐུབ་ཡོད་མྤེད། དྤེའྱི་སོན་གོས་ཚོགས་ནང་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་
བ་ཞུས་ཡོད།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བགོས་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་
རངས་ཞོགས་པས་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་སྐབས།  སྱི་ཡོངས་འཆར་
འགོད་ལས་ཁང་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ནང་སྱིད་དང་འཕོད་བསྟྤེན་སོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀའ་ཤག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་གྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ཁག་གཅྱིག་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་ཟླ་  ༣ པའྱི་ལས་འཆར་
ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་ལས་དོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན།  གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་
ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དང་པོ་དྤེར་ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་གནད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕག་སྦྲྤེལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཞུས་ཚར་
བར་བརྟྤེན།  དྤེ་བསར་ལྡབ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་གནད་གཅྱིག་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འགན་འཛིན་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་རྤེ་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་
རྤེད། འཆར་འགོད་ཀྱི་གཙོ་མགོན་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལས་གཞྱི་ལས་འཆར་བཏྱིང་མཁན་ཚོ་མམ་དུ་ལྷན་འཛོམས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་  ༤ པའྱི་ནང་ལ་ཚུད་མ་སོང།  ས་
གནས་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་སྟྤེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ནས་མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ནམ་འཆར་
འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ནམ།  གང་ལྟར་ས་གནས་སུ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོས་འདྱིར་ལས་བསྡོམས་ནང་ལའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་མཐའ་མའྱི་ལས་བསྡོམས་དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས།  འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས།  ས་གནས་གསུམ་
མམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་བང་སྱིག་སྟངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཟམ་པ་དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལའང་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པར་བརྟྤེན། དྤེ་ཚོ་
ལྷན་འཛོམས་དང་འབྤེལ་ཆགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཡོངས་རྫོགས་དཔལ་འབོར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འཆར་འགོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན།  དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ལས་འབོར་དྤེ་དག་གྱི་མམ་དུ་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་བའྱི་སྐབས་སུ། འབྤེལ་ལམ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
ལྷག་པར་དུ་ཕན་ཚུན་བརྡར་ཤས་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་ བ་རྤེད། ལོ་དུས་སོན་མའྱི་ནང་ལའང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྤེ་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་རྤེས་ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆྒྲོག་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསུངས་གནང་སོང།  ད་རངས་ཞོགས་པ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་
ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་འཆར་འགོད་ཀྱི་ལུང་ཡང་དངས་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅ་ལྷག་ཙམ་གྱི་
འཆར་འགོད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚང་གཞུང་གྱི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་ང་ཚོའྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྣམ་པ་དྤེ་ཡང་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི ས་སྣྤེ་
ཁྱིད་པའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་དྤེ་ག་རང་སང་ཕྤེབས་ན། གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་འདུག  སར་ཡང་དྤེའྱི་སང་ལ་གསར་
གཏོད་དང་ཚགས་ཚུད་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ ཐྒྲོག་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་དུས།  དྤེའྱི་ངོ་བོ་ཅང་ཟད་ཅྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་གཞན་གང་ཡོད་དམ་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དང་དྭང་ཞབས་གྱིས་ཀྱི་དབར་འབྤེལ་བ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  
དཔྤེར་ན་དྭང་ཞབས་དྤེ་འཆར་འགོད་ཀྱི་ལས་འཆར་ལས་གཞྱིའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིབ་འཇུག་གང་ཡང་མ་རྤེད་འདུག  དྭང་ཞབས་དྤེ་
སྱིར་བཏང་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཐད་ཀར་མ་ཡྱིན་པར་རང་གྱིས་དང་བངས་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བ་ཡོང་མཁན་དྤེ་
ཚོ། ཕལ་ཆྤེར་མྱི་སྣ་དྤེ་ཚོ་མཁོ་སྒྲུབ་བས་ནས་ཕར་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བགོ་འགྤེམས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན།  ཡང་མྱིན་
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ན་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག ཡང་མྱིན་ན་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་བཟོ་འད་ཆགས་
ཀྱི་འདུག སོ་སོའ་ིངོས་ནས། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ལ། དྭང་ཞབས་ལ་ཞུགས་འདོད་ཡོད་མཁན་ཁག་གྱིས་འབྤེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་དྤེ། འོན་ཀང་སྐབས་རྤེ་དུས་ཐོག་ལ་ལན་འབོར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་ཡང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཐུག་མོང།  དྤེར་བརྟྤེན་
འབྤེལ་ལམ་ཏག་ཏག་མ་བྱུང་ན་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་འབྤེལ་ལམ་གནང་མཁན་ཚོར་ཡང་ཐུགས་ཕོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། 

དྤེ་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་གནད་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་འབྱུང་འགྱུར་
ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ན་བསམས་ནས་ཞུ་འདོད་ཡོད། ར་བའྱི་བདྤེ་སྲུང་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་དྤེ་སྐབས་དྤེ་དུས་
ཆ་བཞག་ན། ངོ་བོ་ཁག་ཁག་རྤེད། རྣམ་པ་ཁག་ཁག་རྤེད། ཡོངས་གགས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་བསགས་འབོད་
བསགས་ཀང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་
མས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་གནས་ཡ་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་
གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་བདྤེ་སྲུང་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་ལས་གཞན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ངོ་བོའ་ིརྣམ་པར་སྱིད་བྱུས་མས་
ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་ངའྱི་བསམ་པར་སོ་སོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་ལ་ལས་བྤེད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིརྣམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས།  ཚད་མཐོ་པོའ་ི
ཐོག་ནས། ལོགས་སུ་ཐད་ཀར་བཀའ་ཤག་གྱི་འོག་ལ་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།  ལས་བྤེད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིརྣམ་པའྱི་ཐོག་མ་
ཡྱིན་པར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་མས་ཞྱིབ་ལ།  རང་གཞན་གྱིས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་ན།  
ཁད་པར་མྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང།  སྒྱུར་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན།  མ་འོངས་པར་དྤེ་འདའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། དཔྤེར་ན་དྤེང་སང་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཁབ་ནང་ཀླད་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད།  མཁས་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆྤེར་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ལ་རྱིག་གཞུང་མས་
ཞྱིབ་ལྟྤེ་གནས་ཁང་ ༡༥༠ འདུག ༡༥༠ ནང་ལ་ཚུད་ཐབས་བྤེད་དགོས་རྒྱུ། མཁས་པ་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཚད་ཚུད་ཐབས་བ་
རྒྱུ། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་མཁས་པའྱི་གྤེང་སྟྤེགས་  ༡༥༠ ཆ་ཚང་ལ་སྙོབ་མ་ཐུབ་ཀང་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་སྙོབ་ཐུབ་པ་ཆགས་ན། དྤེའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་འཛིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་བསམ་གྱི་
ཡོད་ལ་ལས་ཀ་རླབས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་གནང་བ་བཞྱིན་ད་དུང་རླབས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ།  དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ལྟྤེ་
གནས་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ ༡༥༠ ནང་ཚུད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་འདྱི་དྤེ་མ་ཐག་ལ་  ༡༥༠ ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་
ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ།  ཚུད་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་ན།  ང་ཚོ་བོད་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཡོངས་
ཁབ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་འདའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྱུང་འགྱུར་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཆར་འགོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་དང་
བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་འཆར་ཐོག་ནས་ཕག་
ལས་གནང་ན་དུས་རྟག་ཏུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འཛོམས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་ཚུད་མ་སོང་ཅྤེས་གསུངས་
སོང་ཟྤེར་གྱི་འདུག ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་ཡོང་དུས་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག།།ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་
པ་ཙམ་གྱིས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་ལ་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་
དང་པོ་གྱིས་པ་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་རང་གྱིས་དན་གསོ་བས་པ་ཡྱིན་ན།  འཆར་གཞྱི་གྱིས་པའྱི་
ནང་ལ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་འཆར་གཞྱི་ཕལ་ཆྤེར་སྟོང་ཕག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅ་བཞྱི་ཅ་མ་གཏོགས་ལག་བསྟར་བྤེད་མ་ཐུབ་པ།།དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅ་དང་ལྔ་བཅ་མ་
གཏོགས་ལག་བསྟར་བྤེད་མ་ཐུབ་པ།  གསུམ་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བཅའྱི་གཡས་གཡོན་ལག་བསྟར་བྤེད་ཐུབ་པ།  
སུམ་ཅ་བཞྱི་བཅ་ལག་བསྟར་བྤེད་མ་ཐུབ་པ།  བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ནང་ལའང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འདུག  བདུན་ཅ་ཙམ་ལག་བསྟར་
བྤེད་ཐུབ་པ་དང་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅ་ཙམ་ལག་བསྟར་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་གཞན་དབང་
སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས། གཞན་ནས་དངུལ་དྤེ་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་བསྒྲུབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་
མ་བསྒྲུབ་པའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།འཆར་གཞྱི་འགའ་ཤས་ང་ཚོ་ལ་དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕ ར་ཕོགས་རོགས་
དངུལ་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དང་གཞུང་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ན།  རོགས་
དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འཆར་
གཞྱི་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅ་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་ས་གནས་ནས་ཡྱིན་པ་མ་ཚད།  ས་གནས་དྤེའྱི་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་
འཆར་གཞྱི་བཞྱི་པ་དྤེ་མང་ཆྤེ་བ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།།དྤེ་རྤེས་སུ་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ བ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན།  དབུས་ནས་གཅྱིག་འདྱིང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ལྷན་ཁང་ནས་གཅྱིག་འདྱིང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ནས་གཅྱིག་འདྱིང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ནས་འཆར་
གཞྱི་གང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་།  ལྷན་ཁང་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ལ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  འགོ་སྟངས་
འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ཐོག་ནས ། དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་མཐུན་པ་འདུག་
དང་མྱི་འདུག།།འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་བསྟར་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་འདུག་དང་མྱི་འདུག།གོང་དུ་ཞུས་
པ་བཞྱིན་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་མ་གནོད་པ།  དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
གཟྱིགས་རྒྱུ་དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འད་སོང་ཙང་ས་གནས་ནས་ཚུད་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་
འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚུད་པའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་གཅྱིག་འཆར་གཞྱི་
ནང་ཚུད་པ་དང་ལག་བསྟར་བས་ནས་འགོ་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྭང་ཞབས་པ་དང་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཏང་
བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག  ཡང་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེར་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། མས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འཚམས་པོ་འད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་ཚོ་དྭང་
ཞབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ནང་སྱིད་གཅྱིག་པུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྭང་ཞབས་པ་ཚོ་ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་
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ལ་ཁབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ ། ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁབ་པ་བྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ ། བཀའ་ཤག་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་པ་སྱིད་བྱུས་
མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དྤེ་ལྷན་ཁང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་གཅྱིག་འདུག་ཅྤེས་དང་།  ཁོ་རང་ཚོ་ལ་  FCI 
ཡྱི་དངུལ་རགས་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོར་མཐུན་རྤེན་ཡོད་དུས། ཕ་གྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་གཞག་ན་བས་ནས་དགོངས་པ་དྤེ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དྤེ་བཞྱིན་དྭང་ཞབས་པ་ཡོད་པ་ དང་སྙན་ཞུ་ཕུལ། དོ་བདག་ཚོར་ལན་མ་འབོར་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དོ་བདག་དྤེ་འད་ཡོད་ན་དྤེ་དང་དྤེ་རྤེད་བས་ནས་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་
གང་ལ་བལྟས་ནས་ལན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ལ་བལྟས་ནས་གཅྱིག་བས་ན ། ཁྤེད་རང་ཚོ་དྭང་ཞབས་པ་
བྤེད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ ཅྤེས་ལབ་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་རྤེད། སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་བདུན་ཅ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ྱི་ཤུ་གནང་ཚར་བ་དང་དྲུག་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན ་
སྟབས། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་ལོ་གྱིས་མ་འཁོར་ཙམ་རྤེད ། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དྤེའྱི་ སོན་ལ་བདྤེ་སྲུང་
མས་ཞྱིབ་ཁང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོ ས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དྤེ་ཕ་ལ་
ཕན་བུའྱི་མྱི་འད་བ་ཡོད་ པ་རྤེད།།ཁོ་རང་ཚོ་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་གནས་ཚུལ་ཕོགས་སྱིག་བྤེད་རྒྱུ་དང་ཕོགས་སྱིག་བས་པ་ ལས་
གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རྤེད།།ད་ལན་གནས་
ཚུལ་གང་རྟོགས་པ་དྤེ་ནས་མས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་རོམ་བྱིས་གནང་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སོང་ཙང་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་འགྱུར་བ་འགོ་བའྱི་ཐོག་ནས། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཡོད་བཞག་པའྱི་ལས་བྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་མས་
ཞྱིབ་པར་འགྱུར་རྒྱུར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་རྤེད ། མས་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་རྤེད ། སོང་བརྡར་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོས་སོད་
དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད།།དྤེ་འད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད ། M.PHIL བྤེད་མཁན། 
PH.D བྤེད་མཁན། འབུམ་རམས་པ་བྤེད་མཁན། དྤེ་བཞྱིན་རོམ་པ་པོ་དང་མས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སུ་ཕྤེབས་
པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ས་མྱིག་སྟོང་པ་གསར་བཙུགས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ལ་གསལ་བསགས་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། སྐབས་
དྤེར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་
མས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་འད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ན། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་ཁྤེད་རང་ཚོ་ལྟ་བུ་འཚོལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 

དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ པ་མཁས་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ཚུད་ཐུབ་པ་
དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད ། ད་ལྟ་ལོ་ཆུང་ལོ་གྱིས་ ཙམ་ལས་སོན་མྤེད་ དུས་རྱིམ་བཞྱིན་དམྱིགས་ཡུལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད ། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ལོ་གྱིས་ལས་སྒྲོན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གཞན་དང་འབྤེལ་བ་གནང་དང་
གནང་མུས་རྤེད།།དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས ། IIC དྤེ་སྙན་
གགས་ཆྤེན་པོ་ག་ཚོད་ ཅམ་ཡྱིན་མྱིན་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད།།ྤེ་ཆར་སྱིམ་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་། IIC དང་
མམ་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་དུས། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་མཐོང་གཅྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་རྱི་ལ་།
Foreign Policy Initiative དང་མམ་དུ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད།།དྤེ་བཞྱིན་།South Tyrol ལ་།
European Academy དང་ Eurac ཡོད་པ་ལ་ང་ཚོས་མམ་འབྤེལ་གནང་ནས། ཁོ་རང་ཚོ་རང་གྱིས་ང་ཚོ འྱི་མས་
ཞྱིབ་པ་ཕར་འཁྱིད་དྤེ་དབར་ ཁ་དང་དགུན་ཁ་ལ་མས་ཞྱིབ་པ་གྱིས་གྱིས་འཁྱིད་ནས་བདུན་ཕག་གསུམ་གསུམ་རྱིང་
མས་ཞྱིབ་པ་གཞན་དང་ལྷན་བསྡད་དྤེ་སོང་བརྡར་སད་ནས་ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆྤེར་མས་
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ཞྱིབ་པ་བཅ་ཙམ་ལ་གཟབ་སོང་ཆ་ཚང་རགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།།དྤེ་བཞྱིན་ Chennai མཐོ་སོབ་རྤེད ། Delhi མཐོ་སོབ་རྤེད ། 
Jawaharlal Nehru མཐོ་སོབ་རྤེད ། དྤེ་དག་ཚང་མ་མམ་དུ་ཕག་ལས་མམ་དུ་གནང་རྒྱུ་དང་དམྱིགས་བསལ་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བསམ་འཕྤེལ་ལགས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཚོགས་འདུ་ཁག་བཅ་གཅྱིག་
ཙམ་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་བསྟྱི་གནས་ཁག་ དང་མས་ཞྱིབ་བསྟྱི་གནས་སྙན་གགས་ཆྤེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ཚོ་ལ་
གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བ་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་
དྤེ་གང་ཙམ་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ནང་དོན་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་འཆར་འགོད་དང་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ངས་ཐོག་མ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་འཆར་འགོད་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཕྤེབས་པ་ལ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་བསྡོམས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་དམ་ཞེས་ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་།།མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ངས་མ་བཤད་པའྱི་ཐོག་ནས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། 

དྤེ་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་དྤེ་ལོ་གསུམ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་
ལམ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་འཚོགས་པ་རྤེད།།ལོ་དང་པོ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།།གྱིས་པ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།།དྤེའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་མར་ཕོགས་
བསྡོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་པའྱི་སྐབས་དྤེར། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་དྤེ་ལ་ནུས་ཤུགས་ཕོགས་དྱིལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཁག་འཚུགས་པ་དྤེ་དག་ནུས་པ་ཕོགས་སྱིག་བ་རྒྱུ ར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།།
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།།དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟྤེ་གནས་
རྡ་རམ་ས་ལ་རང་ལ་ཚུགས་ཏྤེ ། ང་ཚོས་ནུས་ཤུགས་ཕོགས་ དྲྱིལ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་རྤེད། དྤེ་དུས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་ལ་བོད་མྱིའྱི་བདྤེན་མཐའ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་ཁག་སྤེལ་རྒྱུ་རྤེད།  ལས་
འཆར་ཁག་ལ་དཔྤེ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ནྤེའུ་ཡོག།ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་  Brussel ལ་སོགས་པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་
བའྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་གང་ཆྤེ་ཞྱིག་དང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡང་ང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མམ་ཞུགས་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་མང་
པོ་ཞྱིག་འདྱི་འད་བས་ནས་སྤེལ་ཕྱིན་པ་རྤེད།།དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་དྤེ་གནད་དོན་གསུམ་པ་དྤེ་མར་
གསུངས་པའྱི་སྐབས་ལ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་དྤེ་དྤེ་རྤེས་ལ་ཕྤེབས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་མཐོང་སྣང་ལ་
འདུག།ནོར་བ་ཡོད་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་དྤེ་ཁ་སང་ང་ཚོ་གདུང་སྤེམས་
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མམ་སྤེད་ཀྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་དྤེ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བོད་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཚང་མའྱི་ཞལ་གཅྱིག་གགས་རྤེད།།ང་རང་ཚོ་འདྱི་ནས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བོད་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ཁོ་རང་ཚོའྱི་དགོས་འདུན་དྤེ་འགྲུབ་
པ་ལ་ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་
འདྱི་ནས་གང་ཡང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཤད་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག།སོན་མ་ བཀའ་ཁྱི་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ ། 
ཁྤེད་ཚོས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་ཧ་ཅང་སྤེམས་ཚབ་འཁོལ་པོའ་ིངང་ནས་གསུང་གྱི་འདུག།ད་ཆ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་
འབྤེལ་མོལ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ལ་ཁོན་ནས་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག  ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་འད་འདུག   
སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་ཡོད་དམ།།ད་ལྟ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་བ་བཏང་མཁན་མང་པོ་
ཞྱིག་དོ་སྣང་བས་ནས་བཞུགས་ཡོད་དུས།།ཁོང་ཚོ་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་ཀྱིས་སྒུག་བསྡད་པ་དྤེ་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ལྤེགས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད།།བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  ལས་འབོར་
མས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དྤེ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་
ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་སྐད་བརྒྱབས་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་
བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དྤེ་གནང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད།།དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལྤེགས་གསོ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག།ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ན་སྱིག་གཞྱི་ནས་མར་བཏོན་ན་ཡག་པོ་འདུག།།ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་
བཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོས་བརྡལ་གཤྱིག་འད་པོ་ཞྱིག་བཏང་གྱི་བསྡད་ན།  ང་ཚོ་མར་ཁ་ལོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་སྲུང་སོབ་གནང་
དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་དག་ལ་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ངས་ལམ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བྤེལ་བ་འད་མ་གནང་ནས།།༢༠༡༤།༧།༢༩།ལ་
གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།།ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བབ་ལྷྱིང་བརྟན་གསུམ་གྱི་ངང་ནས་དྤེ་ལ་
ནོར་བཅོས་ཡང་ཡང་གནང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དྤེའྱི་རྤེས་དྤེ་ལ་།༢༠༡༤།༨།༡༢།ལ་
དྤེ་ག་རང་ལ་ནོར་བཅོས་ཤྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕན་བུ་ནོར་
གྱི་རྤེད་དྤེ།།བརྟན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ངང་ནས་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཟྤེར་དུས་ཡང་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་འད་པོ་
བཏང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་འགོད་ཀྱི་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིགྱིས་པ་དྤེ་ལ་ལས་འཆར་
ཞྱིབ་འཇུག་དང་བཀའ་འཁོལ།  ལས་འཆར་འོས་མྱིན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག།འོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་དྤེ་གང་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམས་སོང་།།ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་འཚོ་གནས་ཆྤེད་དུ་ཤ་མོ་བཏབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འོས་བབ་མཐོང་བ་རྤེད།།དྤེ་ལ་སར་ཡང་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འོས་
ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ ཐྒྲོག ་གང་འད་བས་ནས་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།།དྤེ་ང་རང་གྱི་སྤེམས་ནང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་
སྤེབས་སོང་། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་དཔྤེར་ན་འཐུང་ཆུ་མྤེད་ན། ཁོ་རང་ཚོ་འཐུང་ཆུ་མྤེད་པའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་ལས་
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གཞྱི་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་གྱི་རྤེད།།ས་གནས་གཅྱིག་ལ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་ལ་དཔགས་པའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོང་དུས། དྤེ་འོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱིས་ས་གནས་ལ་མ་ཕྤེབས་པའྱི་
ཐོག་ནས་གང་འད་ཞྱིག མས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་འདུག།དྤེ་ནས་དྤེའྱི་ནང་ལ་རོགས་ཚོགས་ཞྤེས་གསུངས་འདུག   
ས་མོ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་དགོས་མཁོ་ག་རྤེ་ཡོད་ནའང་སོ་སོས་འཆར་གཞྱི་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་ཚོགས་ལ་
ཐད་ཀར་ཕུལ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད།།ད་ལྟའྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ལ་བརྒྱུད་དྤེ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེའྱི་
ཐོག་ནས་དྤེ་འད་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།།གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལས་འཆར་དབུས་ལ་
ཕུལ་ནས་དྤེ་དཔལ་འབོར་གྱི་རོགས་རམ་མ་ཐོན་པ་དང་འོས་བབ་མ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་མྤེད་
པའྱི་གནས་སྐབས་ཤྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།།དྤེ་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོབ་ཚན་དང་བསབ་པ་སོབ་
གྤེར་བ་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་ smart class ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག།ང་
འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཧ་གོ་མ་སོང་།།སོབ་སོང་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་
འཆར་འགོད་ཀྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།།ང་རང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཟྤེར་མཁན་གྱི་མྱིང་ཆྤེན་པོ་དྤེས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།།ཡང་ན་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཕ་ཚུགས་རྒྱུ་རྤེད་དམ།།
ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་དམ་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།smart class ཞྤེས་པའྱི་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་
འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དྤེ་དག་གོང་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་།།རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་  UGC འོག་ལ་རྒྱ་
གར་གྱི་བརན་འཕྱིན་  Doordarshan།ནང་ལ་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་ཀྱི་ྱིན་རྤེ་ྱིན་རྤེ་ལ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ།།བཅ་པ།།
བཅ་གཅྱིག།བཅ་གྱིས་བར་དུ་བསབ་རྒྱུ་རྒྱུན་དུ་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད།།སོ་སོ་ས་གནས་ལ་ས་ཁུལ་སོབ་གྲྭ་ག་ པར་
སྤེབས་ས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།།མཚམས་མཚམས་ང་ཚོས་  tuition ཐོག་སོར་སྟོང་ཕག་མང་པོ་སད་པ་
ལས་དགྤེ་རྒན་ཚོས་སོན་ལ་བརན་འཕྱིན་དྤེ་དག་ས་འཇུག་གནང་ནས་བྱིས་པ་ཚོར་བསྟན་ནས་སོ་སོས་སང་ཐུབ་རྒྱུ།  ཕ་
གྱིར་དགྤེ་རྒན་རང་གྱིས་བསབ་ཡོང་དུས་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མང་པོ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་དག་བྤེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག།གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དཔྤེར་ན་ང་རང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་ཐད་ཀར་ཡོད་པའྱི་སོན་ཉ་སོབ་གྲྭར་ཡྱིན་ནའང་
བཤད་མོང་།།སོབ་གྲྭ་ག་པར་ཡོད་ས་ལ་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་བཏང་མ་དགོས་པའྱི་མཐུན་རྤེན་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བྤེད་སོད་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། 

དྤེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ནང་དུ་རྱིམ་པ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག།རྱིམ་པ་གསུམ་དྤེའྱི་ནང་
དུ་ཞབས་ཞུ་སོ་སོའ་ིདགོས་དམྱིགས་དང་ཆ་རྤེན་མཐུན་རྤེན་མྱི་འད་བ་ཡོད་གསུངས་འདུག།འདྱི་མཐུན་རྤེན་མྱི་འད་བ་དྤེ་
གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། རྒྱ་གར་ནང་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཞྱིག་ལ་མཐུན་རྤེན་མྱི་
འད་བ་དྤེ་རྤེད་དམ།།ཡང་ན་ཤྤེས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་མཐུན་རྤེན་མྱི་འད་བ་ཟྤེར་བ་
དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་རོམ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་སང་སོན་མའྱི་བཀའ་ལན་འཕོས་པའྱི་
ནང་དུ་གཅྱིག་ཕྤེབས་སོང།།འདྱི་འད་ཡྱིན་སྟབས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གཟའ་ལྷག་པ་ཐྤེངས་།༤༢།འདུ་འཛོམས་
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བས་པའྱི་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་གང་དང་གང་གྱི་ཐོག་ལ་གཏམ་བཤད་དང་དགྤེ་སོན་གྱི་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་རྤེས་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ།།སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་རྣམ་དཔྒྲོད་ཀྱི་བང་མཛོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་དགོས་ཀྱི་རྤེད།།ང་ཚོའྱི་ཡོད་
ན་མྤེད་ན་རྣམ་དཔྱོད་རལ་དུ་བཏོན་ཐུབ་མཁན་དྤེ་དག་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད།།ཕག་
ཁྤེར་ཡྱིན་ནའང་མཐོ་ཐག་ཆོད་  M.Phil PhD འབུམ་རམས་པ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕྤེབས་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་
སྟབས། ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་སོང་དྤེ་དག་བས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་མས་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་དྤེ་སོང་བརྡར་སྤེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་
འདུག ཁོང་ཚོ་སོ་སོས་མས་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་ཤྤེས་ནས་ཕར་འཛུལ་གྱི་ཡོད་སྟབས ། མས་ཞྱིབ་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་
ཚད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཞུ་བའྱི་ཤྤེས་བ་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ངས་
འཚམས་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མམ་བསྤེས་བས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སོན་མའང་ངས་
སྐད་རྒྱག་མོང།།སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐྤེ་
བྱུས་མྤེད་ན་ཡག་པ་མྱི་འདུག་གམ།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།  སྱི་ཞུ་བའྱི་སོང་བརྡར་རྤེད།  སྱི་ཞུ་བའྱི་ག་རྤེ་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་ཚོ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་ནང་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ།  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་ནང་ལ་འདྤེམས་སྒྲུག  བསྐོ་གཞག གནས་སར། ལས་དོན་སོང་བརྡར་
བཅས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་མྤེད་དམ།  འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་
འདྱིར་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་བཞྱིན་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དྤེའྱི་རྱིས་
བཞྤེས་པ་ནས་བཟུང།  ལས་བྤེད་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་སྣ་མང་གྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་གྱིས་དབར་ལ་བཟང་ཕོགས་དང་ངན་ཕོགས་ཀྱི་ཁད་པར་གང་ཡོད་མྤེད།  ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་པ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དངོས་གནས་རང་མས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགྤེ་སོན་ནམ་ཁད་པར་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  སོ་སོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  རང་དབང་ཅན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རང་དབང་ཅན་རང་བཞག་ན་ཡག་པ་རྱིས་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  གང་ས་གང་དུ་ཐྤེ་ཇུས་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་དགྤེ་སོན་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། 
 དྤེ་ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཞལ་པར་འབོར་རྒྱུ་ལ།  གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོ་སྡྱིངས་ཆ་
ཆྤེན་པོའ་ིསང་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས།  བཀའ་མོལ་བརོད་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ནའང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་མཁན་གྱི་དབུ་
ཁྱིད་དྤེ་ཚོ་ལ་འོག་ནས་བརོད་གཞྱི་དྤེ་ལ་དམྱིགས་ཏྤེ་བཟོས་ནས་ཕུལ་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་ང་རང་ཚོ་ལ་དྤེ་འད་
ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མྤེད་ན། དྤེ་འདའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཆྤེན་པོར་ཕྤེབས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ བའྱི་སྐབས།  extempore 
ངག་ཐོག་ནས་ཐུགས་དན་གང་གསོས་གསོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།  སོན་ནས་རང་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་ན་
དགྤེ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེང་སང་ད་རྒྱའྱི་དུས་ཚོད་རྤེད།  ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཡོངས་
རྫོགས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གསན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་ལྟ་བུ་ད་རྒྱ་མང་པོ་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་གཟྱིགས།  གསན་ནས་ཐུགས་བོ་མ་ཁྤེངས་པའྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འདུག  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་འད་ཞྱིག་
གནང་ན། དགྤེ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དཔོན་རྱིགས་ཚོ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་དུས་ཚོད་ལ་དམ་
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འཛིན་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག  མཚམས་མཚམས་དུས་ཚོད་ལ་ཏག་ཏག་མ་ཕྤེབས་པ་ཙམ་མ་ཟད།  མྱི་
རྱིགས་ཚང་མ་དྲུད་འགོ་བའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འད་གནང་གྱི་འདུག  དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག  ངས་དྤེ་རྱིང་གཅྱིག་དང་
གྱིས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དྤེར་བརྟྤེན་ང་ཚོས་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལས་དོན་དྤེ་སྙྱིང་ལ་བཅངས་ཏྤེ། 
གྱིད་ཤོར་རྒྱུ་དྤེ་འད་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
ཡག་པོ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལན་དྤེ་འཁོལ་བར་བ་རོགས་ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ལན་
འཁོལ་བ་ཙམ་ལས་ང་ལ་ལན་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གཟབ་བཞྤེས་གནང་རོགས་
གནང། དྤེ་ལན་བསྐུར་མཁན་ཚོ་གཞོན་གཞོན་རང་རང་ཡྱིན།  ང་འད་པོ་རྒས་འཁོགས་དྤེ་འད་མྱིན།  དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ཁོ་རང་
ཚོས་ད་རྒྱའྱི་ད་ཚིགས་དྤེ་འད་བསྐུར་ནས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཅྤེས་སོན་ལ་བཏང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་བལྟས་པ་ཡྱིན།  གང་
བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་དུས།།སྙན་ལོག་ལ་འཁོལ་བར་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་རྱིང་གོ་སྐབས་
ཡོད་པར་བརྟྤེན། སྙན་ལ་ཕུལ་བའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གཟབ་ནན་ཡོང་བ་ཞུ་བཅས་དྤེ་
རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཕག་བརངས་པ་དྲུག་ཙམ་ཡོད།།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྐང་འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་མཇུག་ནས་ཡར་འགོ་ཆོག་པར་ཞུ།།རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཡྱིན་ན་བཀའ་
མོལ་གནང་སར་བཀའ་མོལ་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་ཡང་བརོད་གཞྱི་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་སོན་ཚུད་ནས་ག་སྱིག་གནང་ནས་ཕྤེབས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།།ཏན་ཏན་རང་ཡོད་པ་རྤེད།།རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ལ་སོགས་པ་སུ་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད།།ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་མམ་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གངས་བརྒྱ་ྱིས་བརྒྱ་
གསུམ་བརྒྱ་དང་།།ལྔ་བཅ་དྲུག་ཅ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།།ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོ་བསྱི་ཚགས་ཤྱིག་ཀང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད།།གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཞྱིག་ཀང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།མཐུན་རྤེན་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་
བསྟར་གནང་དགོས་དུས།  ཚོགས་འདུར་གཟྱིགས་ནས་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ཤྱིང་ལ་མཛེར་པ་ཡོད་པ་
བཞྱིན་མྱི་ལའང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་དུས།།མ་འདང་བ་ཡྱིན་དུས་མ་འདང་བ་རང་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེར་བྤེད་རྒྱུ་གང་
ཡང་མྤེད་པ་རྤེད།།རང་ྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་འཇོན་ཐང་གང་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།མྱི་མང་གྱིས་ཀང་རྤེ་བ་
བྤེད་ས་མྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་བྤེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད།།འོན་ཀང་མ་འོངས་པར་ང་ལས་ལྷག་
པ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ཤོག་ཅྤེས་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་ད་བར་ཚོགས་འདུ་ཁག་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་ཕྱིན་ཡོད།།དྤེ་དག་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཕ་གྱིར་ཚོགས་འདུ་དངོས་
སུ་བཅར་མཁན་རྤེད།།བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་གཟྱིགས་མཁན་རྤེད།།བརྒྱ་ཆ་  ༩༠།གོ་གངས་ཀྱིས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་
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བཤད་མཁན་ཡོད་བསམ་པའྱི་གདྤེང་ཚོད་དྤེ་ཡོད།།རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་འཇུས་ནས་ཡར་འཐྤེན་ཕར་འཐྤེན་ནས་དྱིལ་བསགས་
དང་འབོད་བསགས་ཧ་ཅང་བས་ན་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།།གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད།།བརྒྱ་ཆ་  ༩༠།གོ་གངས་
འགྱིག་བསྡད་དུས། ཨོ་ཙམ་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ་སྙམ་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།།དྤེ་བཞྱིན་གང་དུ་བཅར་ཡང་གསུང་བཤད་ཆ་
ཚང་བྱིས་མཁན་ཡོད་ན།།ང་ཡང་འགོ་ཁྱིད་དྤེ་འདའྱི་དྤེབ་འགའ་བཀླགས་མོང་ཡོད།  ཁོང་ཚོའྱི་གསུང་བཤད་གཙང་བཤུས་
རྒྱག་མཁན་གཅྱིག་པུ་མྱི་ྱི་ཤུ་སུམ་ཅ་འཛོམས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ང་ཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་འདའྱི་མཐུན་རྤེན་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ང་རང་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་མྱི་གྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།།ཁོ་རང་ཚོར་མངགས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་
གཞྱི་ནས་སོང་བརྡར་སད་ནས་འགོ་མུས་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་འཐུས་ཤོར་ཤུགས་ཆྤེ་ཕྱིན་བཞག་པ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མོང་མྤེད།།དྤེ་ཡང་ལམ་ལ་སྣུམ་
འཁོར་འགག་ནས་ལུས་པ་རྤེད།།དྤེ་བ་ཐབས་གང་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད།།ང་ཁ་ཆྤེའྱི་ Alladin ནང་བཞྱིན་འཕུར་རྒྱུ་འད་ཡོད་ན་
ཕུར་ནས་འགོ་དགོས་བསམས་བྱུང་།།ལམ་ལ་ཆུ་ཚོད་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་འགག་ནས་བསྡད་འདོད་སུ་ལའང་མྤེད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཡང་
ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་རང་རྤེད།།ཡྱིན་ཡང་ཚོགས་འདུ་བརྒྱ་ཕག་ནང་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཡང་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་དྤེ་འད་ཡྱིན།།
གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་ལན་འཕོད་པར་བྤེད་དགོས་པ་ལས་ལན་འདྤེབས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་ཡང་། ཕར་ཡང་ལན་འཕོད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། 
 སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གཟའ་ལྷག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་།༤༤།ཚོགས་པ་རྤེད།།དྤེའྱི་ནང་གོས་བསྡུར་ཅྱི་
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད།།སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་བཙུགས་ནས་ལོ་གྱིས་མ་ཟྱིན་ཙམ་
ཞྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།གཟའ་ལྷག་པ་འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་།༤༤  ལོ་གཅྱིག་ནང་འཚོགས་སྐབས།  སྱིད་བྱུས་
མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བརོད་གཞྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་གནས་བས་ན་མཁྤེན་དགོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད།།ཐག་ྤེ་པོ་ཡོད་དུས་གཟའ་ལྷག་པར་མཚམས་རྤེ་དངོས་སུ་ཕྤེབས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།སྱིད་བྱུས་
མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་ཚོགས་འདུ་གང་ཡྱིན་ཡང་ཕྱིའྱི་མྱི་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དྤེ་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་འགོ་སྟངས་རང་རྤེད།།གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད།།གནད་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནངའ་དཔྤེར་ན།།ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག།རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག།ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐོར།།བོད་རང་
སོང་ལོངས་སོགས་གནད་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ཁོ་རང་ཚོས་བང་བསྱིགས་ནས་སོ་སོས་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་པ་དྤེའྱི་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།མས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ཚོས་དྱི་བ་བཏང་ནས་དྤེའྱི་ནང་འདང་
བ་དྤེ་དང་མྱི་འདང་བ་དྤེ་འདུག་ཅྤེས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་རྤེད།།རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བདུན་རྤེར་ཚོགས་འདུ་རྤེ་འཚོག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ནང་བསམ་ཚུལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ ། སོ་སོ་ཡར་རྒྱས་འགོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ད་ལན་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གང་བྱུང་དང་ཡྱིག་ཆ་གསར་པ་གང་རག་གྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་
ལྤེན་བས་ནས་གཟའ་ལྷག་པ་རྟག་པར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་།MPhil དང་ PhD བདམས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་སོང་བརྡར་སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་།།གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་གསན་ནོར་ཐྤེབས་པ་འད།  ང་ཚོར་ MPhil དང་ PhD གཏོང་
མཁན་དྤེ་འད་རག་ན་བསམ་ནས་འབད་བརོན་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་  MPhil ཡོད་པ་
གྱིས་ཡོད་ན་མྤེད་ན།།ཡྱིན་ཡང་མ་འོངས་པར་མས་ཞྱིབ་གནང་མོང་མཁན་།MPhil དང་།PhD ཐོན་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ཡར་
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འདྤེམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་མས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་འད་ བདམས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།།ད་ལྟ་ཡོད་
བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་ལས་བྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་མས་ཞྱིབ་པར་བསྒྱུར་དགོས་དུས་ཁོང་ཚོར་ཡང་སོང་བརྡར་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ ། མ་འོངས་པར་།MPhil དང་།PhD སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་སོབ་གྲྭ་གང་འད་ཞྱིག་ནས་
འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྤེར་ཡོད་ཀང་།།མས་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་དྤེ་ལོ་དུས་དང་འཕྲུལ་ཆ་སོགས་གང་ཅྱིར་འགྱུར་བ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་དུས།  མས་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་ལ་སོང་བརྡར་རྱིམ་པས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས།།ཐྤེངས་གཅྱིག་གནང་
བཞག་པ་དྤེས་ར་བ་ྱིད་ནས་ཁུངས་འཁོལ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།།དྤེ་ཡང་ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཞུ་རྒྱུར།།
ང་རང་ཡང་མཐོ་སོབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལོ་བཅ་དྲུག་ཙམ་མས་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མས་མོང་ཕན་བུ་ཡོད་པས་
མས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚད་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།།མས་ཞྱིབ་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།།དྤེ་
དག་ཆ་ཚང་ཞུས་ན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས།།ཡྱིན་ཡང་སོང་བརྡར་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་
རྤེད།།ད་ལྟ་གནང་བཞག་པ་དྤེས་ལས་བྤེད་གང་འཚམ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་མས་ཞྱིབ་པར་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད།།དྤེའྱི་ནང་ནས་ལས་བྤེད་པ་འགའ་ཤས་དངོས་གནས་རང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་བང་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིགས་འདུག།དྤེ་ཡང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དྤེ་ྱིད་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཡྱིན་པས་རང་
འཇགས་དྤེ་ལྟར་བཞག་ན་ཡག་ས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།།དྤེའྱི་ས་མཚམས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཟབ་སོང་གནང་ཡང་རྤེད།།གསུང་བཤད་གནང་ཡང་རྤེད།།ལས་བྤེད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་
ཤྤེས་འཇོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་མཁས་པ་དྤེ་འད་གདན་
འདྤེན་ཞུ་དུས།  རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཛམ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་རྤེད།།དཔྤེར་ན།།
Dr. Michael Van Walt ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།  རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཁས་པ་རྤེད།། Prof. John Dinne 
མཚོན་ན་ནང་པའྱི་ཆོས་དང་བོད་དོན་ཐོག་ནས་མཁས་པ་རྤེད།།ཨ་རྱི་ནས་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྤེ་ལགས་  Professor ཆགས་
ནས་ Communication དང་དགྤེ་རྒན་གྱི་སོང་བརྡར་གནང་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་རྤེད།།ཁོ་རང་ཡྱིན་ཡང་མཐོ་
སོབ་ལ་སོབ་དཔོན་དངོས་སུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།འདྱིར་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཕྤེབས་པ་རྤེད།།དྤེ་ནས་ས་རཱ་མཐོ་
སོབ་ལ་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་བ་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གང་སར་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་
ཁོ་རང་བོད་སྐད་དང་ཨྱིན་སྐད་གང་ཅྱིར་ཡག་པོ་ཡོད་དུས།  ཁོ་རང་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག།དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
མྱིན་སྐོར།།ཐའྤེ་ཝན་གྱི་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།།ཀུན་དགའ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།།བོ་བཟང་ྱི་མ་ལགས།།ཟླ་སོན་
ལགས་བཅས་ཁོ་རང་ཚོ་ཕྤེབས་ནས་ལས་བྤེད་ཚོ་ལའང་མ་འོངས་པར་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་དུ་སྤེབས་སྱིད་པས།།
རྒྱ་རྱིགས་དང་མམ་དུ་ང་ཚོ་དུས་རྟག་ཏུ་འབྤེལ་བ་གནང་དགོས་དུས།  ཁོང་ཚོར་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་གསུང་བཤད་
གནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་བཞྱིན་།Professor Siddiq Wahid, Jammu & Kashmir གྱི་མཐོ་སོབ་གཅྱིག་གྱི་།
Vice Chancellor གནང་མོང་མཁན།།།བོད་དོན་དང་ཧྱི་མ་ལཱ་ཡའྱི་བརྒྱུད་སྐོར་མཁས་པ། ཀ་ཤྱི་མྱིར་གྱི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་པ་ཁོ་རང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་བཞྱིན་། Claude Arpi ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་
བཞྱིན་བོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་།།དྤེའྱི་སྟྤེང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་འབྤེལ་ལམ་ལ་མཁས་པ་རྤེད།།ཁོ་རང་གྱི ས་རོམ་མང་པོ་
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བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད།། Sue Greenwood ལྟ་བུ་མཚོན་ན ། སྱིང་གྷ་པུར་གྱི་སྱིད་བོན་བཅས་ཀྱིས་སོབ་སྟོན་ཞུ་ས་རྤེད།།
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕྤེལ་རྒྱས་ལྟྤེ་གནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཚེ་རྱིང་མཚོ་མོ་ལགས་ཚང་མས་མཁྤེན་
གསལ་རྤེད།།དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་གཙོས་པའྱི་མཁས་པ་མང་པོ་ཕྤེབས་ནས་ལས་བྤེད་པ་རྣམས་ལ་
བཀའ་སོབ་གནང་བ་དྤེ།།གནད་དོན་དང་བརོད་གཞྱི་མྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་སྟབས ། ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ལ་ཕོག་ཐུག་གང་ཡང་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་ smart class དྤེ་ཇྱི་ལྟར་སྤེབས་པ་རྤེད་དམ་གསུངས་སོང་།།གོང་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  འཆར་འགོད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཇྱི་ལྟར་སྤེབས་པ་རྤེད་དམ་གསུངས་སོང་།།དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག།དྤེ་སོབ་ཚན་འཁྱིད་སྟངས་དྤེ་རྤེད།།CBSE ཡྱི་སོང་བརྡར་འཛིན་གྲྭ་འཁྱིད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།
འཁྱིད་ཡོང་དུས་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་སོགས་སོབ་ཚན་འད་མྱིན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་གྱི་འདུག།དགྤེ་རྒན་ཡང་
སྐབས་རྤེ་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག། smart class དྤེ་འཛིན་གྲྭ་བཅ་པ་ཡྱིན་ན་། CBSE འཛིན་གྲྭ་བཅ་པའྱི་སོབ་ཚན་ཆ་
ཚང་བླུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགྤེ་རྒན་དྤེས་ཁྱིད་ཡོང་དུས་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་ཁྱིད་ཡོང་གྱི་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཚོང་རྒྱག་
མཁན་ཚོང་ལས་སྡྤེ་ཚན་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད།།འཕྲུལ་ཆས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད།།གོང་ཆྤེ་ཆུང་འད་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱིས་གཟྱིགས་ནས།།སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གང་འོས་ཤྱིང་
འཚམ་པ་འདུག་ཅྤེས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱིས་གཟྱིགས་ནས།།དྤེ་ཐུགས་ཕན་ གསོས་པ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ལྟར་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱི་ལ།།མོན་གྷོ།།སོན་ཌ།།སྤེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ།།མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་བཅས་བཞྱི་
ལ་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། Doordarshan བརན་འཕྱིན་གཙོས་པའྱི་
ད་རྒྱ་ཁག་ནང་དུ་ཨང་རྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཚན་འཁྱིད་རྒྱུ་ཟུར་ལ་རྤེད།། CBSE སོབ་ཚན་དྤེ་། CBSE 
གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་བཞྱིན་།Khan Academic ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་དག་རང་སོང་བྤེད་རྒྱུ་དང་།།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ན། 
དྤེ་དག་ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་དག་ང་ཚོའྱི་སོབ་སྱི་ཁག་དང་དགྤེ་རྒན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་ལམ་སྟོན་
དང་མཐུན་རྤེན་གནང་ནས་ད་རྒྱ་དྤེ་འད་དང་དྤེ་འད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།།སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་དགྤེ་རྒན་ཁག་གྱིས་
འགན་འཁུར་གནང་ནས་བྤེད་སོད་གནང་མཁན་དྤེ་འད་ཡང་འདུག 

དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་དྭང་ཞབས་པའྱི་ནང་མཐུན་རྤེན་མྱི་འད་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་རྤེད་དམ་ཞྤེས་
གསུངས་སོང་།།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དྭང་ཞབས་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་རྤེར་འགོ་སོང་གཏོང་ཆྤེད་སྟོང་ཕག་བདུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་
ལས་མཐོ་བ་ཡོད་ན་  ༧༥༠༠།དང་ཁད་ལས་པ་ཚད་མཐོ་པོ་ཡྱིན་ན་།༨༥༠༠།བཅས་ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོར་ཟུར་དུ་འགོ་སོང་
གཏོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ས་གནས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་དྤེ་དག་ཐད་ཀར་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་
པ་རྤེད།།འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་
ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་དྤེ་རོགས་ཚོགས་ལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་མ་རྤེད།།ཨྱིན་སྐད་དུ་། Technical and 
financial viability དྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།།དཔྤེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་ཤ་མོ་འདྤེབས་ན་
ཁྤེ་བཟང་མང་པོ་རག་ས་རྤེད།  ཤ་མོ་འདྤེབས་ཆོག་པའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བཅག་རོགས་གནང་།།ང་ཚོར་དངུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
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དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ན། འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་དྤེའྱི་ནང་གྱི་ས་དྤེ་ཤ་མོ་འདྤེབས་རྒྱུའྱི་ས་བཅད་
དང་ཆུ་འདྤེང་ངྤེས་ཡོད་མྱིན་དང་།།ྱི་མ་དགོས་སར་ྱི་མ་ཡོད་མྱིན་སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས ། ཁྤེད་རང་ཚོས་ཐུབ་ས་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་འགན་རྤེད།།ས་གནས་ནས་རོགས་ཚོགས་ཐད་ཀར་གནང་ན་འཆར་འགོད་
ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་པ་དྤེ་དྤེ་སོན་བཀའ་ཤག་ནས་རྤེད།།གཞྱི་རའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་དྤེ་
ས་གནས་རང་ནས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་མང་དགས་ན་།duplication and corruption ཟྤེར་
བ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།།མྱི་དགོས་སར་བྤེད་སོད་མང་པོ་བཏང་།།དངུལ་བྤེད་སོད་བཏང་བ་དྤེ་དག་ལ་རྱིས་ཁ་ཆ་ཚང་དང་མྱི་ཚང་
གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དུས། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱུད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་རྤེད།།དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 

བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་།།བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལོ་དང་པོ་དྤེ་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་
རྒྱུ།།ལོ་གྱིས་པ་དྤེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ།།ལོ་གསུམ་པ་དྤེ་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་།།
དྤེ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ྤེ་ཆར་འཇར་མན་ཧྤེམ་བྷཀ་ལ་རྒྱ་རྱིགས་དང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རྤེད།།འབྤེལ་མོལ་ལ་རྱིགས་
གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།།གཞུང་དང་གཞུང་དང་མྱི་དང་མྱི་ཡྱིན་ཡང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ྤེ་ཆར་ ནྱིའུ་ཡོག་
དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་རྱིགས་མཁས་པ་དང་རོམ་པ་པོ་གདན་
འདྤེན་ཞུས་ནས་བོད་མྱིའྱི་དབར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།།ཧྤེམ་བྷཀ་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་རྱིམ་པས་གཞན་ལའང་ཚོགས་འདུ་འཚོག་རྒྱུ།།དྤེ་བཞྱིན་མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་
བྤེད་རྒྱུ།།དྤེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ད་རྒྱ་གཏན་འབྤེབས་ཐོག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ལ་གོ་རྟོགས་ སྤེལ ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་བསྐྲུན་
ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།།དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་རོམ་པ་པོ་དང་གསར་འགོད་པ་དྤེ་འད་འདྱིར་རྡ་སར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།སྐབས་
དྤེར་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ཕྤེབས་རོགས་ གནང་ཞུས་ནས་གསལ་བསགས་མ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུག  དྤེ་འད་ཚོགས་
ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད།།དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་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 འཆར་འགོད་ལས་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཐད་ཀར་
དྱི་བ་དྱིས་ལན་གང་ཡང་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལས་ཁུངས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་
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འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དང་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་དང་གསལ་བཤད་དགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཐོག་མ་དྤེ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་ལ། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་པའྱི་
དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།།སྱིད་བྱུས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་རྤེས་ལ་གོས་ཚོགས་
ནང་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དང་ལྷན་དུ་
ཕ་གྱིའྱི་ཟུར་ཞྱིག་ལ་སྐུ་པར་བསོན། ཧ་ཅང་མྤེས་པོ་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོར་བལྟས་ན་མཐོང་གྱི་འདུག  ང་ཚོས་དྤེ་
ཚོ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལོ་ངོ་ཇྱི་ཙམ་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐད་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་
བཀའ་བོན་བུད་མྤེད་གྱིས་ཡོད་པར་བརྟྤེན། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་དོན་ཚན་བརྒྱད་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་ཕག་བསྟར་ག་ཚོད་ཙམ་འཁྤེལ་ཡོད་མྤེད་ཐད་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནད་
དོན་གཅྱིག་བུད་མྤེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་བསྐོ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་སོགས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
རྤེས་བུད་མྤེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ ༥ ཙམ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ཕག་བསྟར་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐད་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་སབས་འཇུག་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱིད་བྱུས་གྱིས་པ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༢༨ བར་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་དམྱིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ་ིནང་གྱི་གྲུབ་དོན་གཅྱིག་ལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ལ་འཕལ་ཕུགས་
གང་གྱི་ཐད་ནས། མྱི་འབོར་ཉུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟྤེན།  ཕྲུ་གུ་མང་པོ་སྤེ་གསོ་བྤེད་དགོས་པ་དང་།  ཕྲུ་གུ་གསུམ་
ཡན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཞུང་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྤེས་པའྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ།  
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་འདུག  སྱིད་བྱུས་དྤེ་དོན་ཚན་  ༥ བས་པ་ཞྱིག་
འདུག དྤེའྱི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཁག་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་འགོ་དུས། བཀའ་བོན་མ་རྤེད་ཀང་བཀའ་ཤག་ཚབ་བས་ནས་མྱི་མང་ལ་སྱིད་བྱུས་
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ ་གསྤེད་བཀོལ་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཁག་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་ཡང་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་མ་ཐུབ་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོར་འགྤེལ་བཤད་ལོག་པ་ཕྱིན་ན།  
ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
ཆགས་སོང་ཞྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 

གནད་དོན་དང་པོ་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དྤེའྱི་འོག་ལ་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར ། ད་ལྟའྱི་
གཟྱིགས་སོང་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་བས་པའྱི་རྒྱབ་
གྤེར་སྙན་ཐོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྣོན་འཕྱི་གནང་འོས་གནང་སྟྤེ ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་ར་འཛིན་ལག་བསྟར་དགོས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༡ ྱིན་ནས་འོག་དྤེ་ཚོར་ལག་བསྟར་བ་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་གནད་དོན་དང་པོ་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་
ན། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་སྤེས་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་ཡན་ཚང་མར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་
བསལ་སོབ་ཡོན་རོགས་སོར་དགོས་རྒྱུ།  འོན་ཀང་སོབ་ཡོན་སྤེར་གྱི་ཁོངས་ནས་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ནས་
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དམྱིགས་བསལ་རོགས་སོར་འདྱི་ཞུ་ལྤེན་མྱི་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུ་ཞྤེས་འཁོད་འདུག  དང་པོ་དྤེ། ངའྱི་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་
གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ྱིན་གྱི་མཇུག་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཆགས་པ་དྤེ་ཚོར་གོ་དགོས་པ་རྤེད་དམ།  
ཕྲུ་གུ་གསུམ་སོན་ནས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཐོབ་ཐང་དྤེ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ནས་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  
དྤེ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ། གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་མ་ཤྤེས་ན་ང་ལ་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་། སོན་མ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་
ལས་མང་བ་ཡོད་མཁན་ལ་སོབ་ཡོན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ནང་ཤྤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་གསུམ་ཡན་ལ་
འདྱི་འད་གནང་རྒྱུ་ཟྤེར། དྤེ་ཡང་ལྤེན་མ་དགོས་ན་མ་ཞུ་རོགས་གནང་ཟྤེར་བ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡོད་
ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་འདྱི་ལྟར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་མ་བདྤེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
འདུག སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་སོ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་
དྤེ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ་ཞྤེས་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན། 

གནད་དོན་གྱིས་པ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་མཐུན་རྤེན་ཐོག་འཕོད་བསྟྤེན་
ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་རོགས་སོར་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་དགོས་སྤེལ་རྒྱུ་ཞྤེས་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་འཕོད་
བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་  ༢༠༠༨ ལོའ་ིབུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ནང་ལའང།  དྤེ་དུས་ནས་དྤེ་ག་
རང་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་མངགས་དང་བཀོད་ཁབ་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་དང་མྱི་འད་བ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེར་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སྤེས་མ་རྣམས་དང་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་ཡན་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་སྨན་བཅོས་རྱིན་མྤེད་བ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞྤེས་དྤེ་འད་འཁོད་འདུག 
མ་ཐག་རྱིགས་ལ་གཅྱིག་ཡོད་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ནྱི་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་དངུལ་འབབ་ཅྱིག་བསྡུས་ཏྤེ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན། ཡང་དྤེའྱི་ནང་ལའང་ནང་གསྤེས་དབྤེ་
བ་དྤེ་འད་ཕྤེ་དགོས་ན།  ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་སྟབས་བདྤེ་ཡོད་མྱིན་ཐད་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་།  
འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། 

དྤེ་ནས་གནད་དོན་བཞྱི་པ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་མངལ་འཁོར་བྱུང་བའྱི་སྤེས་མ་རྣམས་ལ་སྦྲུམ་མའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་
དང་ཕྲུ་གུ་བཙས་སྐབས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཟྤེར།  གང་མྱིན་ཚད་ཀྱིས་
བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འོན་ཀང་དྤེར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འདུག  གཞུང་ལ་
དྤེང་སང་སྨན་ཁང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་བརྟྤེན ་སྨན་ཁང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ལ་གོང་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་རྤེད།  དྤེ་
བསྐྲུན་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་བརྟྤེན།  Fortis Hospital, Max Hospital, Apollo Hospital དྤེ་ཚོ་ལ་སྱིར་བཏང་བདྤེ་ཐང་
གྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་སྤེས་ན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཆོག་པ་ཞྱིག  Normal 
delivery དྤེ་འད་སྤེས་པ་ལ་  Fortis སྨན་ཁང་ནང་ལ་སྟོང་ཕག་ལྔ་བཅ།  དྲུག་ཅ་རྤེད།  གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་  
Gynaecologist ཡག་པོ་ཡོད་པ། ང་ཚོ་ད་རྡ་ཤོད་ཀྱི་  Zonal hospital སྨན་ཁང་ལ་ཆ་བཞག་ན།  སྟོང་ཕག་གསུམ་
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བཞྱིའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་ཁོན་ནས་མྤེད་པར་ལྟ་རྟོག་བྤེད་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་རྤེན་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་མྱིན་པའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་པ་ནས་སྤེ ས་ཐུབ་ན། སོར་ལྔ་བརྒྱ། དྲུག་བརྒྱ་ནང་
དྤེའྱི་གཡོག་པོ་རྒྱུགས་པའྱི་གོང་དྤེའྱི་ཐོག་སྤེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་དབྤེ་མཚམས་དྤེ་གཞུང་གྱི་
ཕག་གོན་ཐོག་དང་།  དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་ཐོག  ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་ཚོ་ལ་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྟྤེན།  Fortis Hospital།ལ་འགོ་མྱི་དགོས་ཟྤེར་ན་མ་འགྱིག  Apollo Hospital ལ་འགོ་མྱི་དགོས་
ལབ་ན་མ་འགྱིག མཐུན་རྤེན་དྤེ་ལྟར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྨན་ཁང་རང་ལ་ྱིན་མ་གྱིས་གསུམ་མ་གཏོགས་སྡོད་དགོས་པ་
མ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་འགོ་སོང་ཐོག་ལ་ཁད་པར་དྤེ་འད་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དྤེ།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་ཁག་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་རང་སོང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་བཅས་ཀྱི་བུད་མྤེད་ལས་བྤེད་རྣམས་ལའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བུད་མྤེད་ལས་བྤེད་
རྣམས་ལ་ཇྱི་ཡོད་ལྟར།  ཕྲུ་གུ་བཙས་ཤོར་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་ཡོད་གུང་སྤེང་ཐོབ་ཐང་གཏན་འབྤེབས་དགོས་
པའྱི་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུ་བཅས་འདུག  ཟུར་སོང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ན།  ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཚོགས་མྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་གཞུང་གྱི་ལས་བྤེད་དང་འད་མཚུངས་ཀྱིས་
ཚང་མས་དྤེ་འདའྱི་ཐོབ་ཐང་བསྐྲུན་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་དྤེ་འད་ཕྤེབས་ན།  ག་ལྤེར་ག་ལྤེར།  ད་ལྟ་སྱི་ཞུ་བ་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཟུར་སོང་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་དགོས་ཡོད་གསུངས་ན།  དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད།  ཆ་
རྤེན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆ་ཚང་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། སྱིད་བྱུས་དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཆ་ཤས་སམ་དོགས་འདྱི་གཙང་མ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དང་འཕོས་པའྱི་ཐོག  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག ངས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལྤེན་འདོད་བྱུང་སོང།  རྡ་རམ་ས་ལ།  རྡ་
རམ་ཤཱ་ལ་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེའྱི་ཐོག་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་ཚིག་དྤེ་གྱིས་ཐོག་ལ་རོད་པ་བྱུང་བ་རྤེད།  ངས་
ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕལ་ཆྤེར་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བཅ་དགུ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་བོན་ཆྤེན་ཟུར་པ་ 
Kishan Kapoor མཆོག་གྱིས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཟྤེར་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་དྤེ།  རྡ་རམ་ཤཱ་ལ་  
(Dharamshala) ཞྤེས་པ་དྤེ་བརྒྱབ་དགོས་འདུག་ཅྤེས་  sha བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་མངའ་སྡྤེ་རང་དང།  གཞུང་གྱིས་ཡྱིག་ཆར་
ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་མངའ་སྡྤེ་འདྱིའྱི་ནང་བསྡད་
པར་བརྟྤེན་མངའ་སྡྤེ་རང་གྱི་ཁྱིམས་དང་ཡྱིག་ཆར་གཏན་འབྤེབས་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་མཁྤེན་པ་དང་གང་ཐུབ་
གུ་ཡངས་ཀྱིས་ཐོག་བསོད་རྒྱུར་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ལམ་གོ་ཐོས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་པར་བརྟྤེན་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འདྱི་འད་གཅྱིག་འདུག དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་མྱིན་ཞུ་ཚོད་
མ་ཐྱིག འབྤེལ་བ་མ་ཆགས་པ་རང་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད་སྙམ། དྤེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ཏྤེ་ས་མྱིག་
བཟོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ལས་ཀ་བསྐོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་སྱི་ཚོགས་གང་ས་གང་དུ་འདུག དགོས་གལ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་མྤེད་པར་གང་
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ཟག་ལ་བལྟས་ནས་ས་མྱི་འདོན་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་གསན་པ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་དང་ ། ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་
ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་དན་བྱུང། དྤེ་འདྱིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱི་འད་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས། གནད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་ངས་ཁད་མཚར་པྒྲོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཐོང་བ་དྤེ་གཅྱིག་བས་
ན་ངས་ནོར་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ ལ་སོགས་པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ལ།  མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སུ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཀང་ཕྤེབས་རྒྱུར་ཐྤེ་ཚོམ་ཨྤེ་ཡོད།  ཕྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་དྤེ་ཚོར་ཕྤེབས་ཀྱི་
མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་།  ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་གསལ་བཤད་གཅྱིག་འདུག  དྤེ་ཚོ་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་ན་ཏག་ཏག་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་གར་ནང་ཕྤེབས་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་
མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་དབྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་བོ་ཕམ། ཁག་
གཅྱིག་ལ་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་འད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན།  བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ་པའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང། 

དྤེ་ནས་ངས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མར་ལགས་ཀློག་ཞུ་ྱིད་འདོད་བྱུང།  བཅའ་ཁྱིམས་ལྤེའུ་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་
དང་པོ།།ལྤེའུ་དང་པོ།།གཞྱི་རའྱི་ལམ་སྟོན། དོན་ཚན་དང་པོ།  བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་མགོན་སབས་དང་མཚོན་རྟགས།  བོད་ཀྱི་
ལྷ་སྐལ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་མྱིའྱི་གཟུགས་སུ་བོན་པའྱི་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་སྐུ་
ཕྤེང་བཅ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནྱི་འཇྱིག་རྟྤེན་ཞྱི་བདྤེའྱི་དྤེད་དཔོན་དང་། ས་སྟྤེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག  
བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སབས། བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད།  བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་གམ།  བང་དོར་
ལམ་སྟོན་པ་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་དང་།  དྤེའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་མཚོན་རྟགས།  བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་
བཅས་ཡྱིན། གནས་བབ་འདྱི་དག་ནྱི་ལོ་གངས་བརྒྱ་ཕག་མང་པོའ་ིབྱུང་རབས་དང་།  རྱིག་གཞུང་། མངའ་དབང་ལྡན་པའྱི་
བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་བཅས་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཕྱིར་གཤམ་གསལ་གྱི་མཛད་འགན་དང་སྐུ་དབང་རྣམས་རང་ཆས་སུ་
ཡོད་ཅྤེས་གསུམ་དྤེ་ལྟར་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གང་དུ་
ཕྤེབས་ཀང། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་དང་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ནས་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་ཡག་པོ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་ནའང་
རྤེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་གཞུང་རྤེད།  དྤེའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་མཛད་སོ་དང་པོ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན་ལོ་གསར་གྱི་ཚེ ས་གཏོར་
གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕྤེབས་མོང་ངམ། ཕྤེབས་མོང་མྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་ངའྱི་དྱི་
བ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྤེད། འདྱིར་བཞུགས་ཀང་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་
ཆྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་མཛད་སོ་དང་པོར་འགོ་སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པར་འདྱི་ག་རང་དུ་ཡོད་པ་དང་།  
བྱིན་རླབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེར་ང་ཚོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  མ་རྤེད་ཅྤེས་ངའྱི་དྱི་བ་ཡྱིན།  
བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཟག་སུ་ལ་ཡང་གང་ཡང་མྱིན། དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་
དགོངས་པ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས།  ལོ་ནས་ལོར་དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྟབས་བདྤེ་པོ་རང་མྱི་
འདུག ང་རང་ནྱི་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཡར་ལངས་ན ས་བཤད་དགོས་མཁན་དྤེ་ཡྱིན།  བཤད་
མཁན་ལའང་བསྐོས་བྱུང་བས་དྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
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དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཕག་ལས་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཛད་གཙོ་ཟྤེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག  
ལས་བྤེད་ནང་དུ་རྤེད།  བཀའ་བོན་ནང་དུ་རྤེད།  སུ་ཡྱིན་ཡང་ཕྤེབས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་
ཕྤེབས་ས་དྤེར་ཏག་ཏག་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་ནས། སྱིད་སོང་གྱི་གནས་བབ་ད་གྱིན་འགྤེལ་བཤད་བསོན་ཚར་སོང་།  དྤེ་ངས་སྱིད་
སོང་ལ་ལྡྱིར་ནས་གང་ཡང་ཞུ་གྱི་མྤེད།  ཁག་གཅྱིག་གྱིད་ཤོར་ནས་བསྡད་པ་དང་དྤེ་ཡང་གྱིད་ཤོར་སོང་ཞྤེས་ཡར་ཞུས་
ནས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཞུས་ན་ཞྤེད་སྣང་མྤེད་ནའང་འཚེར་སྣང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཡང་ནས་བསར་དུ་
ཡོང་གྱི་འདུག  གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སོ་ལའང་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་ཀྱི་འདུག་གཱ  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་
གནང་རོགས་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལས། དྤེང་སང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་
ངས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

ང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས།  གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནང་
ལ་བསྡད་ནས་བལྟ་དུས ། ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་འཐུས་ཤོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འདུག  ལོག་ཟ་རུལ་
སུངས་ཀྱི་རོག་ག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་པ་དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐའ་མ་དྤེར་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་
བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་དང་།  ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར།  གཙོ་བོ་དྤེ་དྲུང་ཆྤེ་མན་ཆད་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ བ་རྣམས་ཀྱིས་ཧྲ་ཐག་ཐག་འཛིན་ནས་
བསྡད་ཡོད་པར་ད་བར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བོན་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་རྤེད།  ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་མ་གཏོགས།  གང་ཟག་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན།  
ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་དག་ཐྤེ་ཚོམས་སྤེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
གང་ཟག་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་ལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་མཚོན་རྟགས་བཤད་ཤོག་ཅྤེས་མར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་སྐབས་སུ་
བཀའ་གནང་གྱི་རྤེད་ལ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཞུ་གྱི་ཡོད། བས་ཙང་གནད་དོན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་།  ཞྱིབ་ཕ་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་རྤེས་སུ་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་རྱིམ་པས་ཕྤེབས་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༨ ལོར་སོན་མ་ནས་བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་། ཡྱིག་ཆ་བཞག་པ། ཚོགས་ཁང་གྱི་ཟུར་དྤེ་རང་དུ་སྐུ་པར་བསོན་པ་གསུངས་སོང་། 
ཕལ་ཆྤེར་སྟྤེང་འོག་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ནོར་མྤེད་དམ་སྙམ། ཚོགས་ཁང་སོན་མ་དྤེ་འོག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། འོག་གྱི་ཟུར་དྤེ་འདར་མྱིན་
ནམ། སྐུ་པར་རང་མཇལ་མ་བྱུང་། གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམས་བྱུང་། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་སོན་གྱི་
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བཀའ་ཤག་རྤེད།  ད་ལྟ་ཡང་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་
དུས། ཕྱི་གདོང་ཡྱིན་ཡང་བུད་མྤེད་བས། ནང་གྱི་ཨ་མ་ཡྱིན་ཡང་བུད་མྤེད་ཡྱིན་བས་པ་ཞྱིག་བཀའ་བོན་ལ་བསྐོ་རྒྱུའྱི་སྱིད་
དབང་དྤེ་སྱིད་སོང་ལ་ཡོད་དུས། དྤེ་བས་པ་དྤེར་ཕག་ལས་ཡྱིན་ཡང་རྤེ་བ་བས་པ་བཞྱིན་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་དང་ནུས་པ་
དང་འཇོན་ཐང་གང་ཕྱིར་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། དྤེ་སོན་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་གྱི་ལས་འགན་འཁུར་བའྱི་ནང་ནས་ཁག་ཤོས་ཤྱིག་དྤེ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུང ས་
ལ་སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོ་ལས་བྤེད་བཀོད་སྱིག་ཚན་པ་ལའང་ཤོག་བུ་སྤེར་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་མྱིང་རྟགས་རྤེ་རྤེ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ལས་བྤེད་ཅྱིག་གནས་སོས་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་དུས།  མྱིང་རྟགས་
རྒྱག་མཁན་དྤེ་སྱིད་སོང་ཆགས་དུས། སྡུག་སྐད་དང་ཞུ་གཏུགས་བརྒྱབ་ས་དྤེ་སྱིད་སོང་ཡྱིན་དུས ། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཚོར་
བ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་སྱི་ཡོངས་ནས་ས་གནས་ལ་ལས་བྤེད་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་གང་འཚམ་གྱི་དཀའ་
ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་མ་རྤེད།  དྤེའྱི་སོན་མ་ནས་འགོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་བུད་མྤེད་ལ་གནས་
སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་དང་བྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོ་གནས་སོས་ཞུས་ཡོང་དུས ། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ཡང་གནས་སོས་བཏང་ནས་དབུས་ལ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་འད་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ས་གནས་ལ་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་
བབ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་བ་གསར་པ་འཛུལ་གནང་མཁན་ནང་དུ་བུད་མྤེད་མང་དུ་འགོ་གྱི་
ཡོད་པ་དང་།  ད་ལྟའྱི་ཆར་དྲུང་འཕར་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྲུང་ཆྤེ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་རྒན་ཡོལ་ཕྤེབས་ཀང་རྒན་ཡོལ་ཕར་
འགངས་བས་ནས། ང་ཚོའྱི་ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་གནང་བ་དང་། དྲུང་འཕར་གྱིས་ཡྱིན་ཡང་ཕག་ལས་གང་
ལྤེགས་གནང་བཞྱིན་པ།  ཟུང་དྲུང་རྱིམ་པ་ལ་ཏོག་ཙམ་མང་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  གངས་ཀ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་དྲུང་
གཞོན་དང་དྲུང་ལས་རྱིམ་པ་ལ་སྡོད་མཁན་ཐོག་ནས་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེ་འད་སོང་
ཙང་བུད་མྤེད་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་བར་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དྤེ་ཡང་འཕར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  སྱི་ཞུ་བས་ག་ཚོད་
ཡུན་རྱིང་པོ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་གནས་རྱིམ་འཕར་གྱིན་འཕར་གྱིན་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  
དྤེ་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སར་བྤེད་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་མྤེད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་
སར་དྤེ་ལྟར་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་ཞུ་བ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་ནང་དུ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལྤེགས་པའྱི་རྣམ་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གོས་ཆོད་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་སོན་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  ཕྲུ་གུ་གསུམ་བྱུང་བའྱི་ནང་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ ས་བྱུང་བ་བཞྱིན།  དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་མཁན་
ལ་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་རྤེན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀོད་ཁབ་དྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དོན་ཚན་ལྔ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ཕྲུ་གུ་གསུམ་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་གོང་ལ་སྤེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ ར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  ཡང་ན་དྤེའྱི་རྤེས་
སུ་སྤེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་སྐོར་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་བྱུང་བ་རྤེད། མྱི་འབོར་
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འཕྤེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ན ། རྤེས་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་བ་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ད་ཐྤེངས་ནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་དང་
བཞྱི་པ་བྱུང་ན། བཀའ་ཤག་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་དང་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་གྱི་རྤེད་ཅྤེ་
ན། མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེ་བ་ཡོང་བའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ཕ་མར་ཕྲུ་གུ་གསུམ་དང་བཞྱི་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཁོ་རང་ཚོས་དང་དུ་
བངས་ནས་མྱི་འབོར་དྤེ་འཕྤེལ་རྒྱས་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ན ། བཀའ་ཤག་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བགོ་གྤེང་རྱིམ་པ་བྱུང་ནས ་མཐའ་མ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པ་གང་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན།  བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ རྤེས་སུ་བྱུང་བའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་དགོས་ངྤེས་དང་། དྤེའྱི་
སོན་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་ཡང་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གངས་འབོར་དངོས་ལ་བབ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གངས་འབོར་དྤེ་ག་ཚོད་འདུག་གམ་བལྟས་ནས།  བཀའ་ཤག་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་དང་ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས་གྱིས་ཀར་བལྟས་ནས་བྤེད་ཐུབ་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟས་ནས་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཚང་མར་རྒྱུག་པ་ལྤེབ་བརྡུང་བས་ན། དྤེའྱི་སོན་ཕ་མ་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་པའྱི་ཚོད་དཔག་དྤེ་མ་
ཐྱིག་གོང་ལག་བསྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་དུས་མར་གསལ་བསགས་བྤེད་དུས་སྙྱིང་རྤེ་པོ་དང་རྫྱིག་པོ་ཡོད་ཀང་ ། 
མཐའ་མ་དྤེར་དངོས་སུ་བབས་ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་དུས་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ལ་ཐུག་དུས ། དྤེ་དག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དོན་ཚན་ལྔ་ཡྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་འགོ་མུས་རྤེད།  དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེར།  ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་པ་མ་འོངས་པ ར་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་བྱུང་བ་དྤེ་དག་སོབ་གྲྭར་རྱིན་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཇུག་རྒྱུ།  
དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་།  དྤེ་སོན་ནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་
ཡོད་པ་དཀའ་ངལ་ཅན་དྤེ་འད་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གནང་བ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་། འདྱིར་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་དྤེར་ཐོབ་ཐང་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་དུས་རྤེ་ཞུ་བྤེད་མྱི་དགོས་
པར་ཐོབ་ཐང་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་མ་དང་བྱིས་པའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བཞྱིན་པ་རྤེད། གྲུབ་འབས་གང་འཚམ་སྨྱིན་ཡོང་མུས་རྤེད།  དྤེ་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཐོབ་ཐང་རང་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་མམ་དུ་དམྱིགས་བསལ་
མཐུན་རྤེན་སར་དགོས་པ་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འཕོད་བསྟྤེན་མཁས་པ་མང་པོས་ཅྱི་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་
དམ་ཞྤེ་ན། འཛམ་གྱིང་ནང་ནད་དམ་འཕོད་བསྟྤེན་ལ་གནོད་སོན་ཡོང་བ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་སྤེས་ནས་ྱི་མ་ ༩༠ ཡྱི་ནང་ལ་མ་དང་ནང་
མྱིས་ལྟ་རྟོག་གང་འད་བས་མྱིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རྤེད།  ྱིན་ ༩༠ དྤེའྱི་ནང་ཕྲུ་གུར་འོ་མ་དང་བརྤེ་བ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལྟ་
རྟོག་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚེའྱི་ནང་གྱི་ན་ཚ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཧ་ལམ་མྤེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་མཁས་པ་
མང་པོས་གསུངས་བཞག་པ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་ གསོས་པ་
ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། 

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ ༣ དྤེ་རྤེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་མྱི་ལྔས་སོར་  ༣༦༠༠ ཡན་གནང་བ་ཡྱིན་ན ། 
ཁོ་རང་འདྱིར་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྱིས་དྤེ་གང་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན ། ཕ་མ་གྱིས་ལ་ཕྲུ་
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གུ་གསུམ་དང་ཁོང་གྱིས་བསྡོམས་པའྱི་ནང་མྱི་ལྔ་ཆགས་དུས།  ནང་མྱི་ལྔ་པོ་དྤེར་རྱིན་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་ཐུབ་པ་
འདུག་གམ་ཞྤེས་པའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་རྤེད། ནང་མྱི་ལྔ་དང་ཕྲུ་གུ་གྱིས་ལའང་དཔལ་འབོར་གྱི་དགོས་ངྤེས་དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཏན་ཏན་འཕད་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཆགས་པ་དང་ནང་མྱི་མྱི་ལྔ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཆགས་པ་དྤེར་སྨན་བཅོས་
ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་རྱིན་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ།  ཡང་ན་དངུལ་ཉུང་བའྱི་ཐོག་ནས་འདུག་གམ་
མྱི་འདུག་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  དྤེ་ཡང་
ཕྲུ་གུ་སྤེས་ས་དྤེ་སྨན་ཁང་དྤེ་ཡང་ Fortis དང་ Max ནས་བས་ཏྤེ་ག་ཚོད་ཀྱི་འགོ་སོང་ཆྤེ་བ་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་
གོང་ཆུང་བ་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་དུས་འགོ་སོང་དྤེ་བསྱི་ཚགས་གནང་
དགོས་དུས། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་རང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་རང་གཏོང་གྱི་ཡོད།  ད་
ལྟའྱི་ཆར་བསམ་བོ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ར་བ་ནས་མྤེད་ས་དང་ ། བར་
ཐག་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཀར་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྱིད་
པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  གཞྱི་རའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་ས་གཅྱིག་དྤེ་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་པ་དྤེ་འཐུས་ཤོར་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ལ་
བལྟས་ནས་འགོ་སོང་ཡང་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ལག་བསྟར་ཡང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ག་རང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ངས་དོན་ཚན་  ༤ པ་ཞུས་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། ལྔ་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྱི་ཡོངས་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྱི་ཞུ་བ་ཚོར་ཕྲུ་གུ་སྤེས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ཀྱི་ཟླ་  ༣ རྱིང་ཕོགས་ཐོབ་ཡོད་པའྱི་གུང་གསྤེང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས ། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཡྱིན་ཡང་དྤེར་འབད་བརོན་
གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་བཀོད་ཁབ་གནང་
ཡོང་དུས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གང་ལྟར་མ་དང་བྱིས་པའྱི་དབར་གྱི་གོང་དུ་ཞུས་
པའྱི་གནད་དོན་བཞྱིན་ྱིན་གངས་ ༩༠ དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དྤེར་བལྟ་རྟོག་ག་ཚོད་ལྤེགས་པ་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཡང་ཕུགས་ཀྱི་
མྱི་ཚེའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་ྱིན་
གངས་ ༩༠ དྤེའྱི་རྱིང་མ་དང་བྱིས་པའྱི་བར་གྱི་བརྤེ་བ་དང་གང་ཅྱིར་ལྟ་རྟོག་བྤེད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་པས ། 
གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཡྱིན་ཡང་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀོད་ཁབ་གནང་བཞག་པ་དྤེ་
ཁབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་
ྤེས་པ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་འད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འོན་ཀང་ལམ་སྟོན་དྤེ་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྡ་རམ་ས་ལ་དང་རྡ་རམ་ཤཱ་ལ་གྱིས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐྒྲོག་སྤེབས་ཡོང་དུས།  དམྱིགས་བསལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་བོད་ཡྱིག་མཁས་པ་རང་རང་ཡྱིན་དུས། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཤུགས་ཆྤེན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྡ་རམ་ས་
ལ་དང་རྡ་རམ་ཤ་ལ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ད་ལྟ་གསུངས་ཡོང་དུས ། དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་གནས་
ཆགས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དམྱིགས་བསལ་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་དང་བསྟུན་མཁས་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་རྡ་རམ་ས་ལ་དྤེ་ྱིད་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
དང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ Dharamshala ཞྤེས་བྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གྱིས་སྨན་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་
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པ་ཞྱིག་འདུག རྡ་ས་ནས་ལྷ་ས་ཞྤེས་བོད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་དྤེ་ཚོ་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་རྡ་ཤ་ནས་ལྷ་ཤ་ཞྤེས་བཤད་
བཞག་ན་གོ་གྱི་མྤེད་དམ། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ནྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་རོད་གཞྱི་རང་རྤེད། 

གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག  དཔྤེར་ན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཚོགས་ཆྤེན་ཚོགས་པའྱི་
སྐབས་སུ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  སྱིད་སོང་ཡྱིན་ཡང་འགན་ཞྱིག་
ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་ལན་ཡུ་རོབ་ལ་ཡྱིན་ཡང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རྤེད།  དྤེར་
བཅར་མྤེད། བང་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དྤེར་བཅར་བ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཐྤེངས་གཅྱིག་འགོ་དགོས་
པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་འགན་འཁུར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྟ་བུར་
འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ང་ཚོས་བཀོད་ཁབ་གནང་དུས་དོན་གཅོད་ཁག་བརྒྱུད་ཁོ་རང་ཚོས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པས་དྤེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས།  ང་ཚོ་འདྱིར་
བཞུགས་སར་རྡ་སར་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་བར་ལ་དབྤེ་བ་ཕྤེས་པ་དང་།  སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་གྱིས་དབྤེ་བ་ཕྤེས་པ་དྤེ། ཕན་བུ་ཁག་ཁག་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་ང་ཚོས་བཅར་དགོས་དོན་དྤེ་ཡྱིན་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྡ་སར་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་བར་ལ་འབྤེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་
གང་འད་ཞྱིག་དགོས་མྱིན་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འགོ་
རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་  ༡ ནང་ལ་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྤེས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཐ་སྙད་བྤེད་སོད་བཏང་བ་བཞྱིན། ངས་ཀང་དུས་རྟག་ཏུ་དྤེ་རང་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད།  དྤེ་རང་
ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐུ་དབང་རང་འཇགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་གུས་བཀུར་དང་བརྱི་བཀུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས། ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ཐོག་ནས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ དྤེ་བཀའ་ཤག་
སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ཐོག་ནས་༸སྐུ་ཕྤེང་བཅ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལོར་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་གནང་
དགོས་དོན་ཡང་། ད་གྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་དུ་ལགས་ཀློག་གནང་བ་བཞྱིན།  ༸སྐུ་ཕྤེང་བཅ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་
པོ་མཆོག་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  ང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གསར་གྱི་ཚེས་གཅྱིག་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། ཚེས་གཏོར་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་གྱི་ཡྱིན་
ནའང་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་མཛད་སོ་ཡྱིན་ན་ང་རང་འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་གང་དུ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་བཅར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་ན་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ལ་ Washington DC ལ་ཡོད། དྤེའྱི་དགོང་
མོ་དྤེ་རང་དུ་ཐོན་ནས་ཚེས་ ༡ ྱིན་དགུང་འདྱིར་འབོར་དགོས་དོན་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ྱིན་མོར་མང་གཙོ་དུས་དན་ཡྱིན་
སྟབས་བཅར་བ་ཡྱིན།  ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་སོན་གྱི་གསུམ་བཅའྱི་དུས་དན་ཡང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་།  གང་ལྟར་གང་དུ་ཡོད་
ཀང་བཅར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལན་ལོ་གསར་ཚེས་  ༡ དྤེ་བང་ཨ་རྱིར་བཏང་བ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་བཙན་
བོལ་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཕྱི་ལ་ལོ་གསར་བཏང་གནང་བ་ཐྤེངས་དང་པོ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་རང་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་སོང་གྱི་
འགན་ཡོད་དུས་རྟྤེན་འབྤེལ་དང་སྦྲགས་བཅར་བ་དང་ལྷན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་བཞྱིན་རྤེད།  སྱིད་
སོང་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཡོང་རོགས་ཞྤེས་སོན་མ་ནས་ཞུས་ཡོད་སྟབས།  San Jose ལ་ཤྤེས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཡོད། དྤེའྱི་སང་ྱིན་དྤེར་ VANCOUVER ལ་བཅར། དྤེའྱི་གནངས་ྱིན་  CALGARY ལ་བཅར། དྤེའྱི་རྤེས་
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ལ་ Denver དང་། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ Minnesota བཅར། དྤེ་ནས་ Boston ང་རང་གྱི་ནང་མྱི་ཡོད་པ་དང་།  དྤེ་ནས་ DC 
དང་། དྤེ་ནས་ཚུར་སྤེབས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།  དྤེ་དག་ཚང་མ་ྱིན་གཅྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་སྡོད་ལོང་མྤེད་སྟབས།  རྟྤེན་
འབྤེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཅར་དགོས་རྒྱུ་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཤོག་ཅྤེས་འབོད་དུས་བཅར་
དགོས་པ་བཅས་དྤེ་ལྟར་བཅར་བ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་ཚང་མས་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  
དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་ཚོགས་འདུར་ཕྤེབས་དགོས་པ་དང་གྱིད་མ་ཤོར་བ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  ཡྱིན་
ནའང་སྐབས་རྤེ་གོས་ཚོགས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཆགས་དུས་སོ་སོ་གཙོས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་ཆྤེ་བ།  བཀའ་བོན་
གཙོས་པས་གྱིད་ལོག་ཕན་བུ་རྒྱག་མཁན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  མཚམས་རྤེ་མཚམས་རྤེ་ཨོ་ཙམ་མྤེད་འགོ  དུས་རྒྱུན་དུ་
མ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་སྟངས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་
གསུངས་སོང་།  དྤེའྱི་སྐོར་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་།  མང་པོ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དྱི་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བརྡ་
གསལ་པོ་བཏང་གནང་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་ང་ཚོས་ར་བ་ནས་ཁས་ལྤེན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་པ་དང་།  དྤེའྱི་
ཐོག་ང་ཚོས་རྟོག་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་པས། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་འགོར་ཡང་མཐའ་མར་བདྤེན་
པ་དྤེ་གསལ་དགོས་དུས།  དུས་ཚོད་དང་ཚོགས་ཆུང་སོགས་གང་ཡྱིན་ཡང་བཀོ ད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་ རྒྱུ་ཡྱིན ། དྤེ་བཞྱིན་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དྲུང་ཆྤེ ས་དབུས་པའྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཚོ་ལྷན་ཁང་ཁག་
ཚགས་ཚུད་ངང་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འགན་ཁུར་གནང་བར་དུས་རྟག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ།  ཕྱི་ནང་
གང་དུ་བཅར་ཡང་དྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བསར་དུ་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་པ་དང་བཀའ་
བོན་རྤེ་རྤེར་འགན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་འཁུར་དང་།  གཞན་ཡང་བཀའ་བོན་དོ་བདག་ནས་ཀང་
འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་འཆར་འགོད་ལས་
ཁུང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང་། དང་པོ་དྤེ་ཐ་སྙད་ལ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག  སོན་མ་
འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནམ་ལས་ཁང་ཡྱིན་ནམ་དྤེའྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་ལྷྤེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕྤེབས་
པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཕར་ཞལ་པར་ཞྱིག་ཕུལ་མོང་། དྤེ་འད་བས་དུས་ལས་ཁུངས་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཀའ་བོན་དབུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ལ་
ལས་ཁུངས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ལ་ལྷན་ཁང་ཞྤེས་གསུང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དུས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་སོང་།  ད་ལྟ་
ཡྱིག་ཐོག་ལ་ལས་ཁུངས་ཞྤེས་གསུངས་འདུག  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་པར་གང་
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ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ།  དོན་དག་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད།  དང་པོ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དྤེའྱི་འོག་ལ་འཆར་
འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད།  གྱིས་པ་ལས་འཆར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་
བཀའ་འཁོལ་ཞྤེས་གསུངས་འདུག  དྤེར་བརྟྤེན་ཞྱིབ་འཇུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་རང་གྱི་བོ་ལ་ཧ་ཅང་བབ ས་པོ་བྱུང་སོང་།  འཆར་
འགོད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ ་ཁྱད་ལས་པ་དང་མཁས་པ་འགའ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས།  དྤེ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་མཐོ་དགས་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེ་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཟྤེར་ན་ལས་ཁུངས་གོང་རྱིམ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་གནས་བབ་ཚང་མ་དང་འགྱིག་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་གཏོགས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཞུས་ན་
དྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་དྤེ་ལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་ཟྤེར་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ།  བཀའ་འཁོལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འོག་དྤེར་ལས་འཆར་ྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཙམ་ལ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་
གནང་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག  དྤེའྱི་སོན་ལ་ལས་འཆར་མང་པོར་སྱིར་བཏང་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་འད་བས་ནས་འབོར་སོང་།  
རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་དྤེ་ལ་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང ས་ཁབ་བསྩལ་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་
འདུག དྤེ་འད་བས་དུས་ས་གནས་ཁག་གྱི་ ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་དྤེ་ག་རང་ནས་ཡར་ཞུས།  དྤེའྱི་རྤེས་
སུ་དབུས་ནས་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་གནང།  དྤེའྱི་སྐབས་ལ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡར་བསར་བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་གྱི་ཡོད་ན།  ལག་མཐྱིལ་སང་ལ་སག་མཐྱིལ་ཞྤེས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དབུས་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་ཚར་དུས། ཞུ་ས་གཅྱིག་ནས་ཞུས་ཟྱིན།  
བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ས་ཞྱིག་ནས་ཐོབ་ཚར་དུས ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་ཟྤེར་བ་
གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་དྤེ་འད་ཞྱིག་འཆར་སོང་།  ཡྱི་གྤེ་དྤེ་ག་རང་ལ་འཆར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བའྱི་དོན་དག་གང་ཡྱིན་ཤྤེས་མ་སོང་སྟྤེ།  ཡྱིན་ནའང་དབུས་
ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ལས་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་འཆར་འགོད་པ་དང་། དྤེ་ཚོ་ཚུར་འདུས་ཡོང་དུས་འཆར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་མཁན་དང་། ཡང་མྱིན་ན་ས་གནས་ནས་འཆར་གཞྱི་འཇོག་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། དབུས་ནས་འཆར་
གཞྱི་འཇོག་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་ས་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་ཐ་སྙད་གོ་བདྤེ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོའྱི་དབུས་མྤེད་ས་ལ་
དབུས་སར་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་ པྒྲོ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་དབུས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཆར་འགོད་
ལས་ཁུངས་ཟྤེར་ནས་ཕྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཐ་སྙད་དྤེ་ལ་གོ་བརྡ་འཕོད་ཆྤེ་བ་མྱི་འདུག་གམ།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ལ་
གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  དྤེ་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྤེས་མྱིང་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཏགས་ཡོང་དུས།  སྱིར་བཏང་བོད་
གངས་ཅན་ལོངས་འདྱི་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་རྤེད། དྤེ་ལ་སྱིད་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་
དང་མ་འབྤེལ་བའྱི་ལས་ཀ་ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་ས་མ་རྤེད་བསམ་བསམ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དབྤེ་གཞྱི་གསུམ་དུ་འབྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཆོས་དང་མ་འབྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་དང་།  ཆོས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག ཆོས་དང་རྦད་དྤེ་ཟུང་དུ་འབྤེལ་བསྡད་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཏྤེ་སྱིད་བྱུས་གསུམ།  སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་
པ་ནས་བཟུང་སྟྤེ་རང་ཆས་སུ་གནས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་མ་རྤེད།  མདོར་ན་སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལག་བསྟར་བྤེད་
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ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པ་དྤེ་ལ་སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་དྤེ་ལ་མས་ཞྱིབ་བྤེད་མཁན་དྤེ་རབ་འབམས་པའྱི་ཕག་འཁྤེར་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་།  དྤེར་བརྟྤེན་ང་རང་ཚོ་ཆོས་ཕོགས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ཡོང་ན།  སགས་རང་པ་མཁྤེན་མཁན་ལ་སགས་
རམས་པ་དང་།  མདོ་རང་པ་མཁྤེན་མཁན་ལ་མདོ་རམས་པ།  མདོ་སགས་གྱིས་ཀ་མཁྤེན་མཁན་ལ་མདོ་སགས་ར བ་
འབམས་པ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་བཀའ་རམས་པ་ཟྤེར་བ་འད་པོ་ར བ་འབམས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེར་བརྟྤེན་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་རབ་འབམས་པའྱི་མཚན་གནས་ཡོད་མཁན་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་
ལ་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཆོས་དང་མ་འབྤེལ་བའྱི་སྱིད་རང་པ་དྤེ་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་། ཆོས་དང་མ་འབྤེལ་བའྱི་སྱིད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མྱི་གནང་བའྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེ་འདྱི་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབྤེལ་ཡྱིན་ལ།  ཕག་ལས་ཚང་མ་དྤེ་དྤེའྱི་འོག་ནས་
གནང་དགོས་དུས།  ཆོས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མ་གནང་བར་སྱིད་རང་པ་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཞྤེས་ཐ་སྙད་བྤེད་སོད་
གཏོང་སྟངས་རང་རྤེད།  ཨྱིན་ཇྱི་སྐད་གཞྱི་བཟུང་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་ལ་དྤེ་སོན་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  སྱི་ཚོགས་
ཀྱི་དགོས་མཁོ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཁོར་ཡུག་ལ་མ་གནོད་པ།  དྤེ་དག་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་
འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། བཀའ་འཁོལ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། རྒྱབ་གྤེར་ཟྤེར་ནའང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། 

དྤེ་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་དུས།།སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ་ཆོས་མྤེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས།  ཆོས་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཟུར་དུ་བཞག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས།  ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགྤེ་བཤྤེས་ཡྱིན་
དུས་ཆོས་མ་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོང་དུས།  ལན་གང་འད་ཞྱིག་འདྤེབས་དགོས་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་
འདུག་སྟྤེ།  ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཆོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་བཏང་བའྱི་རྤེན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་བཏོན་གནང་ཡོད་
པ་རྤེད། སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དམ་དག དཔལ་འབོར་གྱི་དབྤེ་འབྤེད།  ཆོས་དད་རང་དབང་མྤེད་པ་ཞྤེས་བོད་ནང་
ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་རྤེན་ཆ་ཚང་བཀོད་ཡོད་ པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་
ཁང་ནས་ྤེ་བའྱི་ཆ་ལ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་མས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།  མ་
འདས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་སང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་རོམ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་ཆོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་
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ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབྤེལ་བྱིས་ཡོད་
པར་བརྟྤེན་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཆོས་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་
དགོངས་པར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  མས་
ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་རོམ་འབྱི་རྒྱུ་དང་སྙན་ཐོ་ འབུལ ་རྒྱུ་དྤེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་གནང་གྱི་ཡོད།  དྤེ་དག་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་ཡོད།  དྤེ་སྱི་
འཐུས་ས་བགོས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན།  དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་
དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་གྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་ཡོང་
བར་སར་ལྷག་འབད་བརོན་ཡོང་བ་ཞྤེས་མྱི་མང་གྱིས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་དྤེ་ཡར་སྙན་ སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན།  
དྤེའྱི་བཀའ་ལན་དུ་གཞྱི་རའྱི་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཡོང་མྱིན་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་སྤེལ་རྒྱུའྱི་གདྤེང་
སོབས་ཡོད་མྱིན་ལ་ཐུག་ཡོད།  གལ་ཏྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གདྤེང་སོབས་སྤེབས་མཚམས་རང་ཕོགས་ནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་བོད་རྒྱའྱི་དབར་བོད་དོན་གོས་མོལ་འགོ་འཛུགས་སད་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་ཅྤེས་གོས་
ཚོགས་ས་རྤེས་ནང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ དགོངས་ཆུབ་ཡོད་ངྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེ་ཟྤེར་དུས་དྤེའྱི་ལན་དྤེ་ང་ལ་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།དྤེའྱི་སྐོར་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། བཀའ་འདྱི་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ང་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གང་ལྟར་ང་ཚོ་རང་ཕོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་
སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་པ་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་མཐའ་མར་ཡང་བསར་དུ་སར་ལྷག་འབད་བརོན་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་
ཡྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལན་མང་པོ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་དུས ། ང་ཚོའྱི་ལན་སད་ས་དྤེ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེའྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་ གདངས་ལ་བལྟས་ན་ལན་དྤེ་འད་འཁྤེར་ཡོང་ན ས་ག་རྤེ་ཡྱིན་
ནམ་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་རྒྱ་བོད་ཞྱི་མོལ་ཐོག་གང་གསུངས་པ་
དྤེ་ལན་ར་བ་ནས་འཕོད་མྱིན་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་ན ། དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ བར་སྤེས་པའྱི་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་འོས་བསྡུའྱི་ནང་འཛུལ་ཆོག་གྱི་
རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་ས་གནས་ཁག་བརྒྱ་ཤོག་བཅ་གྱིས་དང་།  ལ་དྭགས་
བང་ཐང་ས་ཁག་བརྒྱད་ཡོངས་རྫོགས་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཁྲུག་ཐྤེབས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་བཞྱིན་འོས་
བསྡུའྱི་ཆ་ཤས་བངས་ནས་འོས་བསྡུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སབས་བཅོལ་གྱི་ལག་འཁྤེར་དྤེ་ཕུལ་དགོས་པ་རྤེད།  ཕྱི་བསོད་ལག་
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འཁྤེར་ཕུལ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ལའང་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་འདུག མྱི་ཆྤེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དང་།  
རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་དང་ཁུག་ཀོག་ལ་སྡོད་མཁན་བར་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པ་ལྟ་བུ་དྤེ་འད་མང་པོ་
འདུག དྤེ་མྱིན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གསལ་བཤད་བས་པ་དང་།  ལྷག་པར་ RC དང IC ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་
གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཆད་ལྷག་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་རྤེད། གང་ལྟར་མཐའ་མ་མྱི་མང་ནས་
མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་སོང།  དྤེའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན།  ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་
འཇུག་དང་སོབ་ཡོན་དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཁང་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྤེར་བ་རྒྱུར་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་ཤས་ལྤེན་ནས་འོས་
བསྡུ་བས་པ་ཡྱིན་ན ། འདྱི་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཐོབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ང་གྱིས་ཀྱིས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་
རྤེད་ཞུས་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་མང་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཇྱི་གནང་
སྐོར་ལ་ཕན་སྱི་འཐུས་གྱིས་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་ནའང་།  འདྱི་ལོ་རྒྱ་གར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
འོས་བསྡུའྱི་རྒྱས་བཅད་ནང་སྤེས་པའྱི་སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་རྣམས་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་ཤས་ལྤེན་འཐུས་ཀྱི་གསལ་བསགས་
གནང་བར་བརྟྤེན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐད་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་གསལ་བསགས་གནང་བའྱི་ནང་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་ཤས་
བངས་ཚེ་སབས་བཅོལ་བར་ཐོབ་བཞྱིན་པའྱི་ སོབ་ཡོན་སོབ་འཇུག་དང་ ། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་ཐོབ་ཐང་
བཅས་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་གསལ་ཁ་མྤེད་སྟབས། ཕན་གྱིས་ནས་འདྱི་བ་འདྱི་མྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་བ་བདྤེ་མ་
བྱུང་ན་དྤེ་ལུགས་བཀའ་ཤག་ནས་འདྱི་བྱ་འདྱི་མྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཡོང་བ་ཞུ་ཞྤེས་ང་གྱིས་ཀྱི་ལན་ཁྤེར་ཡོང་བ་འདྱི་དྤེ་རྤེད།  
བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ལན་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཞྱིག་གལ་ཏྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་ཤས་བངས་ཚེ་སབས་བཅོལ་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བ་བལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྤེར་ཆགས་ཟྱིན་པར་བརྟྤེན་རྒྱ་གར་གྱི་
ཁྱིམས་དོན་གཞྱི་བཟུང་སབས་བཅོལ་  RC ལག་དྤེབ་དང་ཕྱི་བསོད་ལག་དྤེབ་  IC གྱིས་ཕྱིར་སོག་བྤེད་དགོས་ཞྤེས་
གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ ། ང་གྱིས་ལ་གོང་གྱི་ལན་དྤེ་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ལ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  འདྱི་གོང་གྱི་ལན་དྤེ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་མྱི་ཤྤེས་མ་གཏོགས་ང་གྱིས་ཀྱིས་ལན་དྤེ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ང་གྱིས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་སབས་བཅོལ་གྱི་ལག་ཁྤེར་ཕུལ་དགོས་པ་གང་རྤེད།  དྤེའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  གསལ་བཤད་
བས་ན་འགྱིག་པ་རྤེད། ང་གྱིས་ཀྱིས་རབ་རྱིབ་ཅྱིག་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་གྱིས་ཀྱི་བལྟ་ཕོགས་དྤེའྱི་ནང་དུ་འདྱི་
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བ་རྤེད། ༡༩༥༩ ནས་ ༨༧ བར་དུ་ལོ་ ༢༨ ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ ༢༨ ནང་དུ་
སྤེས་པའྱི་བོད་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྤེར་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་ཆགས་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད་ཕ་མ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྤེར་ཆགས་ན། དྤེའྱི་རྤེས་ལའང་སྤེས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སབས་བཅོལ་བ་མ་ཡྱིན་པ་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེའྱི་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས། ཁ་ྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་དོན་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྤེར་བྤེད་ཆོག་གྱི་མ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།  གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  
མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གལ་སྱིད་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་གྱིས་དོ་ཕོག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  སྤེར་ལའང་ག་རྤེ་ག་རྤེ་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  དྤེ་དག་གསལ་ཁ་འབྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གསལ་ཁ་དྤེ་དྤེ་འད་ལས་ས་པོ་
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གཅྱིག་འབྤེད་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་ཙང་གསུང་བདྤེ་པོ་མྤེད་པས་ང་གྱིས་ཀྱིས་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ ས་
པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་གོ་ཐོས་ལ་སྱིད་སོང་མཆོག་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ཕྤེབས་སྐབས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ལ་བཀའ་
ལན་གནང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ལན་གང་གནང་པ་དྤེ་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དྤེ་འདའྱི་གནད་འགག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་དྤེ་རྱིང་རང་དྤེ་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ར་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ང་རང་གྱིས་
ཀྱི་བལྟ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གྤེང་ཞྱིབ་
འཇུག་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐྒྲོག་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  
བས་ཙང་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།གོ་སྐབས་
གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་སྐོར་ནས་གཞྱི་རའྱི་ཞུ་ཆོག་པ་དང་མ་ཆོག་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་
རྒྱལ་ཁབ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།  སྱི་ཡོངས་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་གཅྱིག་ དང་མཐའ་མ་འབྤེལ་
བ་མཐུད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་རྒྱུ་ལ་བརྒྱུད་ལམ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།  ཞུས་པ་དང་མ་ཞུས་པའྱི་
ཕན་གནོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་མཚམས་རྤེ་མ་ཞུས་ན་ལྤེགས། ཕན་དང་གནོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་གནོད་པའྱི་
ྤེན་ཁ་ཡོད་ཙང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། འདྱིའྱི་གོང་རང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་རྤེད།  
བཀའ་ཤག་གྱི་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སར་
ལྷག་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་མྱི་མང་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་སར་ལྷག་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་སྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཨང་གསར་ཡོད་ཅྤེས་
དང་། ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་ལས་ནང་གྱི་དོན་སྙྱིང་གལ་ཆྤེ་བ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དབར་འབྤེལ་མོལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྤེས་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་གང་ཞུ་ཐུབ་པ་དྤེ་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་སའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་སྐོར་
ནས་གཞྱི་རའྱི་ལན་ཞུས་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་བསར་དུ་དྱི་བ་གནང་སོང་།  ད་ལྟ་གལ་ཏྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྤེར་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་ལ་  
RC དང་ IC ར་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། མྱི་སྤེར་རགས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་རྒྱ་གར་ལ་བསྡད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བསྡད་
ཆོག་གྱི་ཡོད་ཙང་  RC དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  མྱི་སྤེར་རགས་སོང་ན་  Passport ཐོབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
Passport ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ IC དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་མྱི་ལ་དབྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན་མྱི་ལ་དབྤེ་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡང་ཡྱིག་ཆ་གྱིས་ཀ་ར་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་ན་
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ཁྱིམས་འགལ་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་
གྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁྱིམས་འགལ་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་གྱིས་ཁྱིམས་
འགལ་བས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་བས་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ནམ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ ཀྱི་དགོངས་དོན་ཡང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།  དམྱིགས་བསལ་སྱི་
འཐུས་འོས་བསྡུར་བཞྤེངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་བོན་གནང་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་དག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཕྱིའྱི་མྱི་སྤེར་གྱི་ལག་འཁྤེར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཆོག་པ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་བཀོད་བཞག་ཡོད་དུས།  དྤེ་བཞྱིན་བང་
ཨ་རྱི་དང་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་མྱི་སྤེར་ལག་འཁྤེར་བསྣམས་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ འྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཕྱིའྱི་མྱི་སྤེར་གནང་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འོས་ཤོག་བཞྤེངས་ཆོག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་རང་གནང་ཡོད་
ཙང་། འགོ་སྟངས་དྤེ་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་བཞྱིན་ ཡྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་སོན་ནས་མྱི་སྤེར་བཞྤེས་མཁན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྤེད། བཀའ་བོན་སོན་ནས་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་བོན་ཁྱི་པའང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་འོངས་
པར་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། གསུང་
དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་སོབ་འཇུག་དང་སོབ་ཡོན།  ས་ཞྱིང་དང་ས་ཁང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  འགྱུར་བ་
འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་དྭགས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་ནས་ཕལ་ཆྤེར་དྱི་བ་དྤེ་ག་རང་མྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་དྱི་བ་དྤེ་དང་འད་བ་ཞྱིག་བཏང་སོང་།  ཀོ་ལྱི་གྷལ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དབྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ MBBS ལྟ་བུ་འད་པོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་ལ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་བོད་མྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་ཞབས་བཀག་གསུམ་གནང་བཞག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོ་སོ་ཕྤེ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་སུ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུད་རྒྱུར་
བཀག་འདོམས་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་འད་གཅྱིག་ཡོད། 
བོད་པ་སབས་བཅོལ་པ་རང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་  RC ཐོག་ལ་དོ་ནན་པོ་བས་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་
སོབ་གྲྭ་རང་འདྱིར་ཕྤེབས་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་འདྤེམས་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ནས་ RC སྐོར་གང་ཡང་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ན། སོབ་གྲྭ་རང་ལ་ཐད་ཀར་ཕྤེབས་ནས་བདམས་བཞག་པ་དང་། ཐད་ཀར་སོབ་གྲྭར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་ཚུད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཁང་དང་ས་ཞྱིང་དྤེ་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་རང་ལ་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས། སབས་བཅོལ་བ་
རང་ལ་ཁབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁྱིམས་དང་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྒྱ་གར་ནས་ཐོག་
མར་གནང་དགོས་དོན་དྤེ་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ས་ཞྱིང་གནང་བཞག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་
བཙུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་
རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སབས་བཅོལ་བའྱི་ལག་
འཁྤེར་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བཏང་བ་དྤེ་བཏང་བ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་རྤེད། ལག་བསྟར་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ལག་
བསྟར་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།  གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་དག་
ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་སོང་། མཐའ་མ་དྤེར་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
གསུམ་པོ་དྤེ་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་དུ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཞྱིག་
དང་འབྤེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་།  འདྱིར་དྱི་བ་ཕུལ་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ཙམ་མྱིན་
པར་བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྱི་བ་དྤེ་གསན་གྱི་ཡོད་པ་དང་།  གསན་པ་ནང་བཞྱིན་དྱི་བ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
རྟོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ལན་གནང་དུས་ཀང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཙམ་འགྱིག་པ་མྱིན་པར། ཕྱི་ལོགས་ལ་
བརན་འཕྱིན་གཟྱིགས་བཞྱིན་ཡོད་པས་དྤེ་དག་ལའང་བཀའ་ལན་དྤེ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བསམས། ངའྱི་
མཐོང་སྟངས་དྤེ་ནོར་གྱི་ཡོད་ན་དགོངས་དག་མ་གཏོགས། བཀའ་ལན་ཁ་ཤས་བསྟན་ཤྱིག་བསངས་པའྱི་བཟོ་འད་ པྒྲོའྱི་ཐོག་
ནས་ལན་ཞྱིག་གནང་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དཔྤེར་ན་ངས་
ད་གྱིན་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་སྙམ་བྱུང་།  སྱི་ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་འགོ་བསྡད་འདུག  སྱི་ཚོགས་ཙམ་མྱིན་པར་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལའང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་འདུག  ཞོགས་པ་
ཚོགས་འདུར་གྱིད་ཤོར་ནས་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་པ་དྤེ་ཐྤེབས་པ་རྤེད།  ཐྤེབས་པ་ཙམ་མྱིན་པར་༸སྐུ་མདུན་གྱི་འགམ་དུ་
བཅར་ནས་ངག་ཐོག་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ ཏེ། རྣམ་འགྱུར་གྱིས་ལག་པ་རྣ་འགམ་དུ་སར་ནས་གྱིད་
ཤོར་བའྱི་བརྡ་སྟོན་བས་པ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཧ་ཅང་ཁབ་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
དྱི་བ་གནང་དུས། མྱིན་ན་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ ཡྱི་ཡོད་པ་
དང་། དྤེས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ་བྱུང་།  དྤེ་མྱིན་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཚོགས་དུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
ཡང་འདྱིར་གྱིད་ཤོར་གྱི་འདུག་གཱ ཞྤེས་གསུངས་བཞག་ན། འདྱིར་ཡོད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ།  སྱི་
འཐུས་ཚོར་ཁྤེད་རང་ཚོ་གྱིད་ལ་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་བརྡ་ཞྱིག་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ལན་ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ལྟར།  དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་རྤེ་བཟུང་རྤེ་བཟུང་ནས་སོ་སོ་
སྤེར་གྱིས་མྱི་སྤེར་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུས་པ་རྤེད། འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྤེས་པའྱི་ཕྲུ་གུར་མྱི་སྤེར་
ལྤེན་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ང་ཚོས་བཀག་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནད་
འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གྱིས་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་
བས་ནས་བོད་མྱི་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྡྤེབ་ལ་གནས་སྟངས་དྤེ་འདའྱི་ནང་དུ་སྤེབས་ཡོང་དུས ། དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཛ་དག་
ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཐོག་ཁ་སང་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་རྤེད།  ཛ་དག་ཡྱིན་ན་རྤེད་དང་ ། མྱིན་ན་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ན་ཡྱིན་པའྱི་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས།  འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་
འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་མྤེད།།འདྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དོ་ཕོག་དྤེ་འད་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་ཞུ་ས་མྤེད་དམ་
ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འདའྱི་གསལ་བསགས་གནང་དགོས་
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པའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།  ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྤེས་
པའྱི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་བཟོ་བའྱི་ཆ་རྤེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་བསགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན ། ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རྤེ་བས་ནས་མ་གནང་བ་རྤེད་དམ།  ང་ཚོ་འདྱིར་ལོ་ལྔ་བཅ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེའྱི་བར་དུ་ག་རྤེ་བས་ནས་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ད་ལྟའྱི་སྐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
དྤེར་བརྟྤེན་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་དུས་ཆ་རྤེན་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་རྤེན་ཡོད་
པ་དྤེ་ང་ཚོས་བཀག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སྱི་མ་སོམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བཞག་གནང་དུས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། འདྱི་ང་ཚོ་
སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཛ་དག་ཅྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཛ་དག་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཛ་དག་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མ་རྤེད་
ཅྤེས་གསལ་པོ་གསུང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་རྤེད། བས་ཙང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དྤེས་མཚོན་པའྱི་ང་ཚོ་འདྱིར་ཚང་
མས་གོས་ཚོགས་ནང་གཟྱིགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཁ་ཐུག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 
ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་འོ ད་སྡྤེར་ནང་དུ་བཅག་ནས་ས་གནས་ག་ས་ག་ལ་འགྤེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འོད་སྡྤེར་དྤེ་མྤེད་པ་མ་
ཆགས་བར་དུ་དང་གནས་ཚུལ་དྤེ་མྤེད་པ་མ་ཆགས་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བལྟས་ནས་སྡོད་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  དྱི་བ་ག་རྤེ་དྱི་
ཡྱི་འདུག ལན་ག་རྤེ་རྒྱག་གྱི་འདུག ་ཚང་མས་མཐོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས།  དྱི་བ་དྱིས་གནང་མཁན་གྱིས་གནད་འགག་ལ་
གཟྱིགས་ནས་དྱི་བ་དྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།  ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་དྤེ་བཞྱིན་གཟྱིགས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  
གཙང་མ་ཞྱིག་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་དུ་འཛིན་སོང་དང་ཚང་མར་
ཐུགས་ཕན་གསོས་གནང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ངས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ ། དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དྤེ་
འད་ཞུ་ཤོར་གྱི་འདུག ད་རངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤེད། སྱི་འཐུས་དྤེ་སྐད་རྒྱག་མཁན་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་དང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྐད་མ་རྒྱག་པར་བསྡད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་འགན་མ་གྲུབ་མཁན་ལྟ་
བུ་ཞྱིག སྐད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་སྤེར་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དངོས་གནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  འདྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་
གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་འདྱི་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། 

འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཆུང་ཆུང་གསུམ་ཡོད། ང་རང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད།  ར་བའྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་ཆུང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག  ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་དང་པོ་དྤེའྱི་དོན་
ཚན་གྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་མ་དྤེར། ཡར་ཙམ་ནས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། “ལས་འཆར་ ༤༠ བཏང་འབྱྒྲོར་
བྱུང་བར་འདྱི་ལས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་སོ་སོས་ས་གནས་ཀྱི་བབ་དང་།  དམྱིགས་ཡུལ།  མང་ཚོགས་ཀྱི་མམ་ཞུགས།  
གསར་གཏོད། འགོ་གོན་དང་ཁྤེ་ཕན་གྱི་བསྡུར་ཚད།  ”ཞྤེས་དྤེ་ནས་མར་གསུངས་འདུག  བས་ཙང་དྤེའྱི་ནང་གསར་གཏོད་
གསུངས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་འགོད་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་  ༢ པའྱི་གོང་གྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་  ༤ པ་དྤེ་ནས་“སར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་  smart class ཞྤེས་སྙན་
གགས་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་བསབ་པ་སོབ་གྤེར་བ་རྒྱུ་གསར་གཏོད་ཞུས་པ་དང་།” ཞྤེས་པའྱི་གསར་གཏོད་དྤེ་ག་རྤེ་
ཡྱིན་པ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད། 

ཡང་ཤོག་གངས་  ༣ དབུའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་  ༥ པ་དྤེ་ནས་ཚོགས་བསྐོང་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་རྒྱ་གང་ཆྤེ་གནང་འབས་སུ་གོ་
སྐབས་གསར་གཏོད་ཐུབ་པ་དང་ཞབས་ཞུ་བའྱི་གངས་འབོར་ཡང་ཇྤེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་གསུངས་པའྱི་གསར་གཏོད་
གང་ལ་གསུང ་གྱི་ཡོད་མྱིན་གསལ་པོ་ཤྤེས་འདོད་བྱུང་།  སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད།  དྤེའྱི་དོན་དག་ཅྱིག་
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ཡྱིན་བསམས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་གསར་གཏོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་
རྒྱུ་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་ཅྤེས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་བསོན་ནས་བཞུགས་སོང་།  ཕལ་ཆྤེར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དྤེའྱི་
ཐོག་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཨེ་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྟྤེ།  ཕལ་ཆྤེར་དྤེའྱི་ཐོག་ལྷང་ཙམ་མ་གཏོགས་གྤེང་མཁན་བྱུང་
མྤེད། གསར་ཟྤེར་ན་གང་རྤེད།  གཏོད་ཟྤེར་ན་གང་རྤེད།  དྤེའྱི་ཚིག་དོན་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ ས་པ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ཚགས་ཚུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཚུར་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  ང་ཚོ་བོད་སྐད་དྤེ་བོད་སྐད་རང་གྱི་ནང་དུ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ནང་དོན་
དངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་ཡྱིན་པ་གསུང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གང་ལྟར་ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྱི་གསུམ་ཞུས་
པ་དྤེ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་གནས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།  ཡང་ན་གཞན་ཞྱིག་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཁ་
གསལ་དུ་བཏང་ན་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བསར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་མཛད་གཙོ་བ་
ཞྱིག་གྱིད་ཁུག་ནས་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང།  ང་རང་གྱི་བསམ་པར་གཞྱི་རའྱི་འགོ་ལུགས་
འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་བཀའ་བོན་རྤེ་རྤེས་ལྷན་ཁང་རྤེ་རྤེའྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དོ་བདག་བཀའ་བོན་རང་ལ་
བཀའ་འདྱི་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འཚམས་པོ་མྤེད་དམ་བསམ ས་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དོ་བདག་བཀའ་བོན་གྱིས་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ཚང་བ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་སྟབས།  ཁོ་རང་གྱི་ཚབ་བས་ནས་སྱིད་སོང་ངོས་ནས་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ནོར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  དོ་བདག་བཀའ་བོན་ལ་འགྤེལ་བཤད་གསར་པ་རྒྱག་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གནང་མྱི་ཆོག་པ་མ་རྤེད།  
དྤེ་འད་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱིང་འབོད་མ་གནང་བ་དྤེ་ལྷན་ཁང་གྱི་
སྐབས་སུ་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་རྤེད། གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དོ་བདག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཏན་ཏན་རང་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་
རྤེད་དན་གྱི་འདུག  དྤེ་འད་སོང་ཙང་དོ་བདག་བཀའ་བོན་རང་ལ་བཞག་ན་འཚམས་པ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གཞྱི་
རའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། jiff nap ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད།  ས་ཆ་གཅྱིག་
ནས་གཅྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གྱིད་ཅོག་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཁ་ཤས་
ྱིན་དགུང་རྒྱབ་ལ་གྱིད་ཁུག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡང་ཞོགས་པ་ས་པོ་གྱིད་ཅོག་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ཡོངས་གགས་རང་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་འདྱི་ན་ཚ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད།  ང་ཚོ་ལུས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་རང་ནས་ཁོ་རང་བཞྱིན་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱིར་གསར་གཏོད་བྤེད་སོད་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཨྤེ་ཡོད།  དོ་བདག་དྤེས་གསར་གཏོད་
བཟོས་བཞག་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འད་སོང་ཙང་དོ་བདག་བཀའ་བོན་རང་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་
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ཡྱིན་ན་དོ་བདག་བཀའ་བོན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་བསོན་གྱི་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་སྦུག་སྦུག་ཅྱིག་གསུངས་ཡོང་དུས། སྱིད་
སོང་ལ་སྱི་ཡོངས་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་འཚམས་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་
གྱིད་ཅོག་བརྒྱབས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་ ། དྤེ་ཚོ་མྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།  འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་དོ་བདག་
རང་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འཚམས་པ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལན་རྒྱ་གར་སྱིད་གཞུང་ཐོག་ནས་དམྱིགས་
བསལ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་གསལ་བསགས་བས་བཞག་པ་དྤེ། ཁ་སང་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་
དྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་སྟབས་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་མྱིན་པ་དང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞུས་བཞག་
པ་དྤེ་ཡྱིན། ཛ་དག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཛ་དག་གྱི་རྣམ་པ་མཐོང་མ་སོང་ ཞེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  
བཀའ་ཤག་ནས་ཛ་དག་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་འདྱི་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འབྤེལ་
ཡོད་ལྷན་ཁང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་གནང་བཞག་ཡོད།  འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་རྤེད།  སྱིད་སོང་གྱི་འགན་རྤེད།  བཀའ་
བསྡུར་ཚང་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེའྱི་སོན་མ་རང་ནས་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་བཅ་ལ་ལན་བཅ་
ཞྱིག་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་དུའང་རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་གསལ་རང་
བཀོད་བཞག་ཡོད། དྤེར་གཟྱིགས་མྤེད་ན་བ་ཐབས་མྤེད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་ཡྱིག་དང་དབྱིན་ཇྱི་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་
ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཆྤེ་བའྱི་དྱི་བ་བཅར་ལན་བཅ་བརྒྱབས་ནས་
བཀོད་བཞག་ཡོད། འདྱི་ཛ་དག་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་བས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བྱུང་སྟངས་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ལྔ་བཅ་ལ་
མ་བྱུང་བར་ད་ལན་བྱུང་དགོས་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད།  ད་ལན་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  འོས་བསྡུ་ག་
དུས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་དྤེའྱི་སོན་དུ་བྱུང་བཞག་པ་ཡོད་པ་རྤེད།  འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་བས་བཞག་པ་
ཡོད་པ་རྤེད། གསལ་བསགས་བས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། འདྱིའྱི་སྐོར་མྱི་མང་མཁྤེན་མཁན་ཚོས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་ཉུང་
ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྤེར་བྤེད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡོད་དགོས་དོན་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་མཁྤེན་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ལན་དྤེ་ཡོང་སྟངས་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུས་ན། འདྱི་འོས་བསྡུའྱི་གསལ་བསགས་གཅྱིག་པུ་
མ་རྤེད། ལྡྱི་ལྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཁ་མཆུ་རྒྱབ་སྟབས་ཁ་མཆུ་ཐོབ་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་ལ་ཁ་མཆུ་བརྒྱབས་ནས་ཁ་མཆུ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་པ་མྱི་སྤེར་བྤེད་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཐོབ་ཐང་འདྱི་ཁབ་བསགས་ཤྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྷོ་
ཕོགས་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུད་ཆོག་གྱི་
རྤེད་ཅྤེས་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དངས་ནས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གནང་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གསལ་བསགས་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གསལ་བསགས་
མང་པོ་གནང་ནས་ད་ལན་འདྱི་འབུར་དུ་ཐོན་པ་དྤེས་སྱི་ཚོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རྤེད།  Social network ཞྤེས་སྱི་
ཚོགས་ད་རྒྱ་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ད་ལན་ཁབ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་ངོས་འཛིན་བྤེད་
ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཛ་དག་ལ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། 
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་གསལ་པོ་གནང་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  ད་ལྟ་འདྱིར་གསར་གཏོད་ཐོག་ནས་དྱི་བ་གནང་སོང་།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་
བཞག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག གསར་གཏོད་འདྱི་དྤེའྱི་སོན་ནས་ཞུས་བཞག་ཡོད། གསར་གཏོད་ཟྤེར་དུས་གསར་པ་ཡྱིན་པའྱི་
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ཁབ་ཀྱི་མ་རྤེད། གསར་པ་ཡྱིན་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འཕྲུལ་ཆས་དང་མྱི་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  
མཐོ་རུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།  ཚགས་ཚུད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  འཕྤེལ་བ་བྱུང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་མྱི་ཆ་དང་
འཕྲུལ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་དག་ལ་གསར་གཏོད་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ད་ལྟ་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་མྱི་འདུག  ལས་ཁུངས་འབྤེལ་ཡོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དྱི་བ་བསར་དུ་
གཏོང་མྱི་དགོས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐད་ཆ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་ལས་
ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལན་འདྤེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་མམ་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་
ནས་མཐའ་མའྱི་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་གྱིན་མཐའ་མ་མ་གསུངས་པའྱི་སོན་དུ་ངས་ཕག་བརངས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ང་ལ་དོན་གནད་གྱིས་ཤྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།  དོན་གནད་གྱིས་དྤེ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་བ་ཡྱིན་ན།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཡང་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་ཆོག་པ་ཞུ།  དོན་གནད་དང་པོ་དྤེ་  Lighter 
note ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན། དོན་གནད་གྱིས་པ་དྤེ་ serious note ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན། དོན་གནད་དང་པོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག smart class དང་འབྤེལ་བ་ཡོད། དྤེ་ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ Lighter note ཐོག་ལ་ཡྱིན།  ད་
གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ཚིག་འདྱི་ངས་གོ་རྒྱུ་ནོར་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་དཀོན་པོ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དགྤེ་རྒན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ཤྤེས་པའྱི་ smart class འདྱི་དང་ད་ལྟ་སྱིད་སོང་གྱིས་
གསུངས་བསྡད་པ་དྤེ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  བྤེད་དུས་དགྤེ་རྒན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ངས་  smart class 
ཟྤེར་བ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཡོད་པ་བས།  དྤེར་དྤེང་དུས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུར་
སོབ་སོང་སོད་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུ་དྤེར་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ངས་ lighter note ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། serious དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ཛ་དག་དང་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱི་ད་ལྟ་ཡུལ་མྱི་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་འཛིན་སོང་དང་སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུར་མྱིན།  འདྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གྤེང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བགོ་གྤེང་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བྤེད་དུས་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་དང་སོ་སོའ་ིགཅྱིག་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུང་གྱི་
འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཐག་ཆོད་
པོ་ཞྱིག་སོ་སོས་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  མ་གཞྱི་
ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  འདྱི་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ ར་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ཁོ་ལ་དབྤེ་བ་ཕན་བུ་
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ཕན་བུ་མ་གཏོགས་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་དྤེ་ཙམ་གྱི ས་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ང་རང་
སྡོད་ཡུལ་དྤེ་རྒྱ་གར་རྤེད།  རྒྱ་གར་གྱི་དྤེ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཀྱི་སོ་སོས་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ཐོག་མར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་ཡུལ་མྱིའྱི་
ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཐོག་མར་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  ང་རང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
ས་ཐོག་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་ནུབ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་རླུང་དྤེ་ཐོག་མར་ཕ་གྱི་ནས་བརྒྱབས་སོང་བསམ་གྱི་
འདུག ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད།  ཐོབ་ཐང་རག་གྱི་རྤེད།  དྤེ་དག་
ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་རླུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གཅྱིག་བས་ན་ངས་ནོར་བསྡད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།  ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་པ་
དྤེ་ང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་
གནས་ས་ཐོག་ང་ཚོ་བགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ངས་གསལ་པོ་དན་གྱི་འདུག ང་རང་ཚར་གཅྱིག་བཅར་བའྱི་སྐབས་
སུ་འདྱི་སྐབས་བཅ་བཞྱིའྱི་ཐོག་མར་དྤེའྱི་བར་ལ་རྤེད།  མྱི་མང་ནང་དུ་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན།  རག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འདུག  ངས་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅ་གྱིས་ནས་ཞུས་མོང་།  ང་
རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བཅ་དགུ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ལྤེན་བཞག་པ་དྤེ་འད་ཆགས་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ངས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཡུལ་མྱི་ལྤེན་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་གང་དུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  གཞོན་པའྱི་
ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ནང་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྤེབས་རྒྱུར་དྤེས་ཐུགས་ཕན་གསོ ་ཡྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོར་
དགོངས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་བསམ་བོ་དྤེ་ལས་ཀ་རག་རྒྱུར་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་དྤེར་ཁྤེ་
ཕན་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོར་དྤེ་འདའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་འདུག  ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཚོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་འདའྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ངས་མས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དུས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དུས་ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་གསོ ་ཡྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ང་རང་གྱི་མས་མོང་ཐོག་ནས།  རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྱིགས་ལ་
བལྟས་ནས་ཡུལ་མྱི་ལྤེན་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  ངས་འབོད་སྐུལ་དང་ངས་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ།  
ལམ་སྟོན་ཞྤེས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། ངས་ཡུལ་མྱི་མ་ལྤེན་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་གཅྱིག་དྤེ་ང་
ཚོས་སེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་དྤེ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གནང་བ་ཡྱིན་ན།  སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་དྤེ་ སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སོན་མ་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་ལ་ད་ལྟའང་ཡྱིད་
ཆྤེད་ཡོད། གྒྲོང་དུ ་གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་གསུངས་སོང་ཟྤེར་ན།  སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐག་ཆོད་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་
གསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གཅྱིག་གསུང་གྱི་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགན་འཁྤེར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་
རྤེས་སུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་མཚམས་མཚམས་དན་གསོ་ལྟ་བུ་འདྱི་ང་ཚོ་དྤེ་དག་ལ་ཆགས་
ཡོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་གར་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡོང་བའྱི་བོད་རྱིགས་གཅྱིག་པུ་
མ་རྤེད། མྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པ་གཅྱིག་པུར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ས་ཆ་སད་བཞག་པ་དྤེ་འདའང་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་ས་ཆ་ ༡༩༦༠ ནས་སད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡུལ་ཁྱིམས་དྤེ་སོན་མ་ནས་
ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས ། འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  འདྱིར་ང་རང་ཚོས་བཀའ་
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མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགག་འགོ་རྒྱུར་ྤེན་ཁ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ང་
རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།  དྤེ་ཚོར་ཏན་ཏན་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་དང་།  གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གྱི་
ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཡུལ་མྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སྡོད་ཀྱི་འདུག་སྙམ། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བསམ་བོ་གསར་པ་ཞྱིག་དྤེ་དུས་རྤེད་ཀྱི་མ་
རྤེད་དམ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་ཕུལ་བཞག་པ་རྒྱ་གར་མྱིན་པ་ང་ཚོ་གཅྱིག་པུ་རྤེད་དམ།  ས་ཆ་རག་ཚར་བའྱི་
རྤེས་སུ་ཁོ་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། འདྱི་ཙམ་མཁྤེན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་མ་
གཞྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དབུ་མའྱི་ལམ་ཐད་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་འདུག  ཕར་ལོག་ཅྤེས་ལོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་
ཤྤེས་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ནང་དུ་ཕར་ལོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་བརྟན་པོ་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་།  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཅང་ཙམ་
མྱི་འད་བ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟྤེན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  smart class ཟྤེར་བ་དྤེ་སོན་ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  CBSE རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སོབ་
ཁྱིད་བྤེད་དགོས་པའྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་དག་དྤེབ་ནང་ག་རྤེ་ཡོད་བཞག་པ་དྤེ་དག་ད་རྒྱ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། འཕྲུལ་ཆ་ནང་བླུགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལྤེའུ་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་བསབ་དགོས་དུས་ལྤེའུ་རྤེ་རྤེ་བསབ་རྒྱུར་  smart class དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་བསབ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དགྤེ་རྒན་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ smart class དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭར་
སོབ་ཕྲུག་ལ་གོ་བརྡ་འཕོད་པ། དགྤེ་རྒན་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྟབས་བདྤེ་བ།  ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ།  
དགྤེ་རྒན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱིས་བྤེད་སོད་བཏང་ནས། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་འཕྲུལ་ཆ་ནས་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས་འཛིན་གྲྭ་དྤེ་མར་ཁྱིད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་དགྤེ་རྒན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟྤེར་སྐབས་ངས་དྤེ་སོན་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཆོས་དགྤེ་ཞྱིག་གྱིས་ཚན་རྱིག་བསབ་ཟྤེར་ན་ཁག་པོ་འད་པོ་ཡྱིན་འགོ ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་ཁྱིད་ཟྤེར་ན་
ཁག་པོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།  ཡྱིན་ནའང་ངས་དཔྤེ་ཞྱིག་དང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་
གྱིས་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའྱི་སོབ་ཚན་བསབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  smart class དྤེ་ཡོད་ན་རྨང་གཞྱི་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་
དགྤེ་རྒན་དྤེས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའྱི་སོབ་ཚན་བསབ་རྒྱུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཚན་གྱི་ལྤེའུ་དྤེ་ཕ་གྱིའྱི་
འཕྲུལ་ཆས་ནས་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན། མར་ཁྱིད་འགོ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དགྤེ་རྒན་
ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་དང་གསོས། དགྤེ་རྒན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་ གསོས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཆ་བགོ་རྒྱུ་དྤེའྱི་སྐོར་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་
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ན། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་སོགས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ས་ཞྱིང་དང་ས་ཁང་དྤེ་དག་ཐོག་མ་རང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་
ཁྱིམས་དང་ ༡༩༥༠ ནས་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་།  བོད་མྱི་ཐོག་མ་འདྱིར་  ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༠ ལོར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་
སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་པ་དང་སབས་བཅོལ་བ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་གནང་བ་ཡྱིན་པ་ལ་བརྟྤེན་ནས།  སྱིད་བྱུས་དང་ལག་བསྟར་དྤེ་
གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ག་རང་གནས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  མ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་བཏང་
གནང་གྱི་ཡོད་ན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན། རྣམ་པ་ཚོས་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  ང་
ཚོ་ལག་བསྟར་བཏང་གནང་མཁན་རྤེད།  དྤེར་རག་ལས་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་ཡོད་འདུག  ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཞྱིང་དང་ས་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་སབས་
བཅོལ་བ་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་སྟབས།  སབས་བཅོལ་བ་རང་ལ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ན་ནྱིང་ལས་བསྡོམས་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་
བསྡོམས་དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ།  ད་ལོ་སྐུལ་ལག་ཅྱིག་བས་པའྱི་སྐབས་སུའང་མར་ཕྤེབས་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བྱིས་པའྱི་སྐབས་སུའང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་ཁབ་ཁོངས་
སང་ལ་བགོ་གྤེང་བ་རྒྱུ་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་རྒྱ་གར་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་བསགས་གནང་བ་དང་འབྤེལ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་
བྱུང་བ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་སུའང་དྤེའྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་བྱུང་བ་རྤེད།  དྤེ་དུས་ང་ཚོས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་འབྤེལ་
བ་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་དྤེ་འད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཅང་ཙམ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་དང་
ཅང་ཙམ་མགོགས་པོ་ཞྱིག་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་བསམ་འད་པོ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་།  གང་རྤེད་ཅྤེ་ན་ཡྱི་གྤེ་
དང་པོ་མར་གཏྒྲོང་རྒྱུ་དྤེར་ཁྤེད་རང་ཚོ་མྱི་སྤེར་བོས་ཞྤེས་ལབ་ཀྱི་མྤེད་ལ་མ་བྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་ཡང་མྤེད།  ནང་དོན་ལ་ང་
ཚོས་འགལ་ཟླ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འགྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  རྤེས་ལ་ལམ་སྟོན་མར་ཕྤེབས་ཡོང་སྐབས་ཁྤེད་རང་
ཚོའྱི་ RC དང་ IC ཚང་མ་ཡར་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  དྤེའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྤེར་བཟོ་རྒྱུའྱི་དུས་
མཚམས་ྤེ་པྒྲོ་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་།  ལམ་སྟོན་སྱི་
ཡོངས་གཅྱིག་མྱི་མང་ལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་མྤེད་པ།  དཔྤེར་ན་དྤེ་བོད་མྱི་ཚང་མ་རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་བས་པ་ཡྱིན་ན ། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ངོ་བོ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གནས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  
བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སྤེམས་ལ་ཚོར་བ་གང་འད་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡན་ཆད་ནས་བས་ཏྤེ་ད་
ལྟ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་པ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་མྱི་སྤེར་
བས་པ་ཡྱིན་ན།  སབས་བཅོལ་ལ་སད་བཞག་པའྱི་ས་ཁང་དྤེ་དག་ཕྱིར་ལོག་བྤེད་དགོས་ཐུག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  སོ་སོ་
སྤེར་གྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད།  དྤེ་ལམ་སྟོན་གྱིས་ཕྤེབས་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཅང་ཙམ་ཞྱིབ་ཚགས་ཙམ་
ཞྱིག་དང་། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཛ་དག་པོ་མ་ཆགས་གོང་ནས་མྱི་མང་ནང་ལ་ཐྤེ་ཚོམ་དྤེ་འད་མ་བྱུང་སོན་ནས་ཅང་ཙམ་ལམ་སྟོན་



102 

 

ཟབ་མོ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ནས་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་ཞོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམ ས་སོང་། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚེས་གངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དྱི་བ་བཅའྱི་ནང་ལ་མྱི་སྤེར་སྐོར་ནས་གསལ་བསགས་
བས་པ་དྤེ། རྒྱ་གར་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་མ་བས་གོང་རང་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་  ༢༠༡༣ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༨ ནང་ལ་ལོ་གྱིས་རྱིང་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ནས་སྟབས་བསྟུན་ཏྤེ་གསལ་བསགས་བས་པའྱི་
སྐབས་ལ་དྱི་བ་བཅ་ལ་ལན་བཅ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པ་མྱིན་ནའང་ ༩ དང་ ༡༠ པ་ཞྱིག་ལ་ཐོན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་བརྒྱུད་དྤེ་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་མྤེད་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་ལྷན་
ཁང་གྱིས་གསལ་བསགས་བྤེད་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་ནང་མོལ་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་ RC/I C ཟྤེར་བ་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
གསལ་བསགས་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་རང་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁ་སང་ངས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། མྱི་ ༡༤ དང་ ༢༤ ཞྱིག་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  རྡ་རམ་ས་ལར་མྱི་  ༢༤༠ ཡྱིས་འོས་བསྡུ་བྤེད་ཆོག་པའྱི་ལག་
འཁྤེར་བངས་འདུག གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཤོས་གང་དུ་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ ༡༢༠༠ ལྷག་
ཙམ་གྱི་འོས་བསྡུ་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྤེར་ལྤེན་རྒྱུ་ལ་སྙན་ཞུ་བཏང་འདུག དྤེ་ལ་ལྡྤེ་ར་ལྡུན་བདྤེ་སྱིད་
གྱིང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དྤེ། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་སྟྤེ་སོན་མ་བཤད་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་ བ་རྤེད། དྤེ་དང་མམ་དུ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ DC/SDM གྱིས་ཁྤེད་རང་ཚོ་  ༡༢༠༠ མན་ཙམ་གྱི་སྙན་ཞུ་དྤེ་འདྱིར་
འབོར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་ IC/RC ཡར་རྱིས་སད་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་ནས་བཀོད་ཁབ་ཕྤེབས་པ་དྤེ།  དྤེའྱི་སོན་ནས་བཀའ་
ཤག་ནས་བཀོད་ཁབ་དང་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་བས་ནས་བལྟས་ནས་བསྡད་པ་རྤེད།  
དྤེའྱི་ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དོགས་མ་ཆོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་སྟབས། མ་འོངས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ལྟར་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས།  བཀོད་ཁབ་གནང་བ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་
མགོགས་ཙམ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་བྱུང་བཞག་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སོན་ནས་གནང་ཡོད་གསུང ་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེར་ཚོགས་གཙོས་དོ་སྣང་བྱུང་མྱི་འདུག  ཁ་གསལ་པོ་དྤེ་འད་ཡོད་མྱིན་ཚོགས་གཙོས་ཤྤེས་མ་སོང་།  གལ་སྱིད་དྤེ་
འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོས་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོས་མ་ཤྤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་
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ཆགས་པ་རྤེད། འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས།  འཆར་འགོད་ལས་ཁང་
དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་དང་།  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ། ལན་འདྤེབས་དང་གསལ་བཤད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༥ པའྱི་ཀ་པ། ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར་ལས་དོན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣་་་༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པར་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ། 
ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན། 

༡་༠༽ ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་དོན། 
༡་༡༽ ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ། 
བོད་ཀྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང། རྒྱ་གར་ནང་
ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སྡོད་གཞྱིས་སར་དང་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་༸སྐུའྱི་གསང་བ་གསུམ་ལ་འགལ་རྤེན་ཕ་
མོ་ཙམ་ཡང་མྤེད་པར་མཛད་འཕྱིན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡོང་ཆྤེད།  གཞུང་བསྟྤེན་དག་ལྷའྱི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་
ཆྤེན་པོ་དང། དགའ་གདོང་། སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་ྱིན་ལྟར་དཀར་ཕོགས་སོང་བའྱི་ཆོས་
སོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་འཕྱིན་སྐུལ་བསྐང་གསོལ་ཆད་མྤེད་ཐོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ྱིན་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་
ཕོ་བང་གྱི་དགུང་གསར་གཟབ་གསོལ་སན་འདྤེན་དང།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་ཟབ་གསོལ་སན་འདྤེན་
བཅས་ཀྱི་ཐོག་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆྤེན་པོའ་ིབཀའ་ལུང་ཕྤེབས་དགོངས་བཞྱིན། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང། བོད་བསྟན་སྱིད་
མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་སོ་ཁག་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་སྨྱིན་བསྒྲུབས་ཞུས། 
༡་༢༽ བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་འཆར་ཅན་ཁག 
རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང།  གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་།  དགའ་གདོང་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་དགུ་གཏོར་དང་
སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ལ་མཆོད་བསྙྤེན་ཞལ་འདྤེབས་ཕུལ་བ་དང།  ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་སྨོན་ལམ་སྒྲུབ་ཚོགས་
སུ་ཞལ་འདྤེབས། བོད་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་ ༡ ྱིན་གཞུང་འབྤེལ་ཚེས་གཏོར་དང་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་ཀྱི་རྟྤེན་འབྱུང་མཛད་
སོའ་ིག་སྱིག  དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆྤེན་མོར་བསྙྤེན་བཀུར།  གསུམ་
བརྒྱད་དུས་དན་གྱི་མཆོད་འབུལ། ས་ག་ཟླ་བར་སྤེམས་ཅན་སོག་བླུ་དང་ཚེ་ཐར།  བོད་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་མཧཱ་གུ་རུའྱི་འབུམ་
ཚོགས་བཅས་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་སོ་ཁག་སྨྱིན་བསྒྲུབས་ཞུས། 
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༡་༣༽ དམྱིགས་བསལ་ཞབས་རྱིམ་ཁག 
བ་ཆྤེན་ཁག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གུས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཆྤེད་
བཅར་གྱིས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་མངའ་བདག་འབྲུག་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་དང་།  སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་གསལ་བྤེད་
སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ཆོས་བརྒྱུད་བ་ཆྤེན་རྣམ་གྱིས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་དང་འདུས་ཚོགས་
སུ་བསྙྤེན་བཀུར། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་བཀའ་ཡྱིག་ཕྤེབས་དགོངས་བཞྱིན། བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་སོ་
ཁག་གནད་སྨྱིན་འབད་སྒྲུབ་ཞུས་པའྱི་ཐོག  དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས།  ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ནང་བདུན་ཕག་གསུམ་རྱིང་ལ་དྭགས་ཞྱི་བའྱི་ཚལ་རྒྱལ་བའྱི་ཕོ་བང་དུ་བོད་ཀྱི་བདྤེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་
སད་བཅད་རྒྱ་ལ་བཞུགས་རྒྱུན་རྱིང་བོད་མྱི་སྤེར་ས་མང་ཚོགས་ནས་ྱིན་རྤེར་མ་ཎྱི་སྟོང་ཚར་རྤེ་དང།  ཤྤེས་རབ་སྙྱིང་པོ་
ཚར་གྱིས་རྤེ།  འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྟོད་པ་ཚར་གཅྱིག་རྤེ་བཅས་འདོན་ཐུབ་ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེ་སྐོར་བཀའ་
ཡྱིག་ཕྤེབས་དོན་ལྟར།  འདྱི་ནས་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་དང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཅས་སུ་ཞབས་རྱིམ་ཁག་གནད་སྨྱིན་
འབད་བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ཁུངས་ཁབ་དང། ཕོགས་མཚུངས་བོད་བསྟན་སྱིད་དང་། མྱི་རྱིགས། རང་དབང་བཅས་ཀྱི་དོན་དུ་
རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅྤེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༡༨ བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གདུང་སྤེམས་མམ་སྤེད་དང་
འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་མཆོད་འབུལ་བསོ་སྨོན་སྒྲུབ་གསོག་ཞུས་པ་དང་།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བོད་
མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཛད་ཁུར་དམ་འབུལ་གནང་ནས་དུས་ཡུན་ལོ་གྱིས་ཧྲྱིལ་པོ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་སུ་མཆོད་འབུལ་
སྨོན་ལམ་རྒྱས་པ་གོ་སྱིག་ཞུས།  བོད་མྱི་གནས་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཅྱིག་དང་བཞུགས་སར་གཙོས་ཁ་འཐོར་ས་
གནས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ས་དང་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་དཀའ་རོག་ལབ་གྤེང་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཁག་སྤེལ་འགྱིག་
ལས་དོན་ལམ་ལྷོང་འབྱུང་སད།  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆྤེན་པོ་སྐུ་གསོལ་སན་འདྤེན་ཞུས་པའྱི་
བཀའ་ལུང་དུ་བབས་པའྱི་ཞབས་རྱིམ་ཁག་སྐབས་མཚམས་སྨྱིན་བསྒྲུབས་དང།  བརྟན་མའྱི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་
༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང།  བོད་བསྟན་སྱིད་ཆྤེད་དུ་དགུ་པ་ལྷ་བབས་དུས་ཆྤེན་ྱིན་གངས་སྱིད་ཐང་དཀྱིལ་བཞུགས་པའྱི་སྱི་
བཟློག་མཆོད་རྟྤེན་ལ་མཆོད་འབུལ་དང། ཙཀ་བཅ་གསུམ་གྱི་གཟུངས་སགས་བཅས་འདོན་གསོག་ཞུས་། 
༡་༤༽ དང་བངས་ཞབས་རྱིམ། 
བོད་མྱི་འདུས་སྡོད་ས་གནས་ཁག་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐོག་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་གསོག་
ཞུས་ཁོངས་སུ།  སབས་འགོ་དང།  སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གཟུངས་སགས།  སོལ་མ། རྟ་མགྱིན་གཟུངས་སགས།  གུ་རུའྱི་
ཚིག་བདུན་གསོལ་འདྤེབས། བདྤེན་ཚིག་སྨོན་ལམ།  ཚེ་དཔག་མྤེད་གཟུངས་སགས་སོགས་ཞབས་རྱིམ་རྣམ་གངས་  ༦༩ 
ཙམ་སྒྲུབ་གསོག་ཞུས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང། 
༢་༠༽ འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན། 
༢་༡༽ བོད་ནས་གསར་ཕྤེབས་གྲྭ་བཙུན་ཞལ་གངས་ ༤༦༦༢ ལ་སོབ་ཡོན་ཞུ་སོད་དང་། ཁབ་ཁོངས་ཆོས་སྡྤེ་ཆུང་གས་  
༢༦ གྱི་དཔྤེ་ཁྱིད་དགྤེ་རྒན་ ༤༠ ལ་གསོལ་ཕོགས། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ ༨ ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དགྤེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ 
༡༠ ལ་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས།  རྡ་ས་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གྱིང་དུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བའྱི་བཙུན་མའྱི་
འཇང་དགུན་ཆོས་སུ་བསྙྤེན་བཀུར།  ཁ་འཐོར་མཚམས་བསྙྤེན་པ་  ༡༨༠ ལ་འཚོ་སྣོན་མཐུན་སོར།  ག་བཙུན་རང་ལོ་  ༦༠ 
ཡན་ལོན་པ་གངས་  ༤༣༤ ལ་འཚོ་སྣོན་མཐུན་སོར།  དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་  ༡༣ ལ་དཀོན་གྤེར་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཞུ་
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སོད། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་ཟུང་སྦྲྤེལ་ཐོག་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་བཞུགས་སར་དུ་སྨན་བཅོས་ལ་ཕྤེབས་མཁན་གྲྭ་
བཙུན་གངས་ ༤༧ ལ་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་མཐུན་རྤེན་མཁོ་སོར། སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་  ༦ ལ་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་
རོགས་སོར། གདན་ས་གསུམ་གྱི་གྲྭ་གངས ༡༡༥༠ ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་
དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་འཇུག་ཞུས་ཐུབ་པ་སོགས་བྱུང་ཡོད། 
༢་༢༽ བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆྤེན་རྣམ་པ་དང། ཤར་བང་ཆོས་རྤེ་
རྣམ་གྱིས། མཁན་པོ་ལས་ཐོག་  ༢༨ དང་ལས་ཟུར་ ༣༢། སྐུ་རྟྤེན་རྣམ་པར་མཚན་དོད་འབུལ་བ་དང།  དགོན་སྡྤེ་དང་ལྷ་
ཁང་ ༡༢ ལ་མས་གསོའ་ིརོགས་སོར། ས་གནས་ནང་ཆོས་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་  ༣༩ ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་
སྤེལ་སྤེད་ཐོག་དབུས་ནས་མཇུག་གནོན་དང་རོགས་སོར་ཞུ་སོ།  ཅན་རྱི་གྷར ་དང་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་སོ་སོར་གནས་འཁོད་མཐོ་
སོབ་སོབ་གྤེར་བ་རྣམས་ལ་ྱིན་གྱིས་རྱིང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གོ་སྱིག   རུ་སོག་སོབ་གྤེར་བ་  ༥༡ ལ་སོབ་ཡོན་མཐུན་
སོར། ནོར་བུ་གྱིང་ཀའྱི་ྤེ་འཁྱིས་རྟྤེན་གཞྱི་སྱི་ཏྱི་རམ་འདྤེགས་ཚོགས་པར་རྒྱུན་གོན་ལག་སྣྤེར་སོར་  ༦༠༠༠༠།༠༠ རོགས་
སོར་ཞུས། 
༢་༣༽ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་།  སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་
ཕྤེང་བཅ་བདུན་ཨོན་འཕྱིན་ལས་རྡོ་རྤེ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ལ་ཆྤེ་མཐོང་མཚོན་ཆྤེད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྣྤེ་ཤན་
པ་འགན་འཛིན་གནས་རྱིམ་གྱི་ལས་བྤེད་གཅྱིག་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་བཅར་གྤེར་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
༢་༤༽ གཞན་ཡང་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནས་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་ཞུས་པ། 
ཀ༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ བར་དགྤེ་བཤྤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་ཐྤེངས་དང་པོའ་ི

ཁོངས་སུ་བཙུན་དགོན་ཁག་ ༥ ནས་བཙུན་མ་ ༢༧ གྱིས་རྒྱུགས་སོད་ཡོད་པ་རྒྱུགས་སོད་ཀྱི་གོ་སྱིག་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་ཏྤེ་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ྱིན་ད་ལམ་སོགས་སུ་རྒྱུགས་འབས་གསལ་བསགས་ཞུས། 

ཁ༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕྤེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་བསྐོང་འཚོགས་ཞུས་ཤྱིང་།  དྤེའྱི་ནང་བྤེས་འཁོད་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་
དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་ཁག་ ༤༧ གྱིས་འཐུས་མྱི་ཕྤེབས་བཅར་དང་བཅས་མམ་ཞུགས་ཆ་བཞྤེས་གནང་
ཡོད། 

ག༽ གོང་སྒྲོས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་གཞུང་ཆྤེན་རྱིག ས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སོབ་གྤེར་ལས་རྱིམ་དང།  ཆོས་རྱིག་སོབ་
ཡོན་ཞུ་སོད་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་དང་འབྤེལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ནས་ལག་
བསྟར་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཏྤེ་སྐབས་དང་པོའ་ིལས་རྱིམ་འགོ་མུས་ཁོངས་སུ་སོབ་གྤེར་བ་  ༢༢ བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་
དག་ལ་ྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྤེར་ཁང་དུ་མས་ཞྱིབ་རྱིག་པའྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་
དང་བཅས་ལོ་རྤེར་སོབ་ཡོན་སོར་ ༡༨,༠༠༠།༠༠ རྤེ་འབུལ་རྒྱུ་གཏན་འབྤེབབས་དང་འབྤེལ་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་
ཡྱིན། 

༣་༠༽ ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པའྱི་ལས་དོན། 
 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་གལ་ཆྤེའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་བདག་ཚགས་ཞུ་ཆྤེད་བཙུགས་
 པའྱི་ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པ་ནས།  བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རོམ་ཚན་པ་ནས་དབྤེ་གསྤེས་
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ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་རྱིས་ལྤེན་གྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༢༠༠༡ བར་དང། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ནས་ ༢༠༠༡ བར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༥༩ ནས་ ༢༠༠༠ བར། ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་  ༡༢ བར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདཀར་ཆག་དང་བཅས་གོག་ཀླད་ནང་
བཅག་ཟྱིན་ལགས་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།  ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་  ༢༡༤༡ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ལ་ཕུལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚེས་ ༡༣ ལ་བཟོ་རོགས་གནང། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་
སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། 
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཤོག་གངས་ ༡༩༤ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
རྒྱུན་འབྤེལ་སྡྤེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་པར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་གཏན་

འབྤེབས་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
མཐོང་ཚུལ། 
དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ཁབ་ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་བཀོད་སྱིག་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ས་བཅད་གཅྱིག་
མཚུངས་མྱི་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ངོ་སོད་དང་། ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན།  
ལས་དོན་དོན་འབས་མ་སོན་པ། མ་འོངས་བ་འཆར། མཇུག་བསྡོམས་བཅས་ས་བཅད་ལྔ་དང་།  ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསྡོམས་ནང་ངོ་སོད་དང་།  ལས་དོན་ཇྱི་བསྒྲུབས།  རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་འཆར་གཞྱི།  སྱི་སྨན་རྤེ་འདུན་བཅས་ས་བཅད་
བཞྱི་ལས་མྤེད་པ། དྤེ་བཞྱིན་ཁབ་ཁོངས་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ས་བཅད་མྱི་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་འདུག་པ་
འབྱུང་འགྱུར་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་གནང་ཚེ་དགྤེ་མཚན་དུ་མཐོང་། 
༡༽ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ལས་བསྡོམས་ནང་ཡྱིག་ནོར་གང་འཚམས་འདུག་པས་མ་འོངས་པར་དག་

ཆའྱི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ། ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༥༨ ཡྱིག་མཛོད་སྡྤེ་ཚན་ནས་ལས་དོན་ཇྱི་སྒྲུབ་
ཅྤེས་པའྱི་ནང་ཡྱིག་ཕྤེལ་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་ཐྤེངས་  ༨ དང་། ཀམ་པུ་ཉ་ཅྤེས་པ་ཐྤེངས་  ༤ བྤེད་སོད་བཏང་འདུག་པ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཨྱིན་བོད་གཏན་འབྤེབས་བརྡ་ཆད་ཇྱི་བཞྱིན་རྒྱུན་གཏན་
བྤེད་སོད་དགོས་གལ་མཐོང་། 
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༢༽ བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ཚིག་ཆད་ལུས་དང་། བར་སྟོང་ལྷག་པ། གཞན་རྟགས་
ནོར་འགའ་ཐོན་འདུག་པས་མ་འོངས་ཡྱིད་གཟབ་དགོས་གལ་མཐོང་བ་མ་ཟད།  ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་མཚན་རྣམས་འབྱི་ཐུབ་ཚེ་མ་འོངས་བསར་ཞྱིབ་སྐབས་དགྤེ་མཚན་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་། 

༣༽ ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ཡྱི་གྤེ་ཆད་པ་རྤེ་གྱིས་ཙམ་
དང་། བཟོ་སྐྲུན་རྣམ་གངས་སོགས་ཀྱི་རྤེའུ་མྱིག་དྤེ་དག་བོད་ཡྱིག་ནང་བཀོད་ཐུབ་ན་ཨྱིན་བོད་མམ་བསྤེས་མྤེད་
པའྱི་དགྤེ་མཚན་མཐོང་།  ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་མཐའ་མར་ཟླ་ཚེས་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩༢༠ ཞྤེས་
འགོད་ནོར་འདུག་པར་མ་འོངས་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ། 

༤༽ བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གྱི་སྱི་ཡོངས་ལས་བསྡོམས་ནང་ཡྱི་གྤེ་ཆད་ལུས་དང་བར་ཐག་ལྷག་པ་འགའ་འདུག་པར་ཐུགས་
སྣང་དགོས་པ་མཐོང་། 

༥༽ ཝ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྤེར་ཁང་གྱི་སྱིའྱི་ལས་བསྡོམས་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ནང་དོ་ནན་མ་
བྱུང་བའྱི་སོན་གྱིས་ཀམ་པུ་ཉར་དུ་འཇུག་སྐབས་སོན་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་ལ་དབངས་ཡོད་པའྱི་ནོར་འཛོལ་
ཤོར་བ་སོགས་མང་དག་ཅྱིག་འདུག་ན་སད་ཕྱིན་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཐུགས་སྣང་གང་གཟབ་གནང་གལ། 

དྱི་བ་ཁག 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས། 
༡༽ ཤོག་གངས་ ༥༡ ནང་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ལས་འགུལ། ཅ་༢༽ མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྤེས་

པའྱི་ནང་ལྡྱི་ལྱིར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡྤེའྱི་ལ་ཁང་དུ་ྱིན་གྱིས་རྱིང་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་འདུག་སྐབས་ཁྱིམ་སྡྤེའྱི་
ལ་ཁང་དུ་མྤེད་པའྱི་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཁ་ཐོར་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་ལ་མམ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་རག་ཡོད་
མྤེད། མྤེད་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

༢༽ ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་མཐའ་མའྱི་ནང་རྱིམ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ཆྤེ་ཁག་གཞན་དུ་བསོད་
བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཞུ་འཆར་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་འདུག་ཀང་།  མ་འོངས་བ་
འཆར་ནང་གསལ་མྱི་འདུག་པས་བ་འཆར་དྤེ་ཡྱིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་གནང་འཆར་མྤེད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་མ་འོངས་བ་འཆར་ནང་བཀོད་རྒྱུར་འཚེམས་ལུས་ཤོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ། 

༣༽ ཤོག་གངས་ ༥༣ ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྤེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་
འཕྤེལ་ལྷན་ཚོགས་ཅྤེས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་ནང་བཤད་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ས་བོ་མྱི་མང་དང་།  ལྷག་པར་དྤེང་དུས་བསབ་པ་མཐར་སོན་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
དམྱིགས་ཏྤེ་ཚད་མས་གཙོས་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོབ་འཁྱིད་གནང་ཕོགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་གོས་ཆོད་བཞག་པ་
བཞྱིན་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ལས་གཞན་པའྱི་ཕག་
བསྟར་གནང་འཆར་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

༤༽ ཤོག་གངས་ ༥༩ ཀ༽༦ ནང་ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཞས་ཚིག་གསར་རོམ་
འགན་བསྡུར་གནང་སྟྤེ་འོད་སྡྤེར་འདོན་སྤེལ་བ་རྒྱུ་ཞྤེས་མ་འོངས་བ་འཆར་ནང་བཀོད་འདུག  ལས་དོན་དྤེ་བོད་ཀྱི་
ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ལས་དོན་ལྟ་བུར་མཐོང་ནའང་། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་མ་འོངས་
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བ་འཆར་སོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས་ལས་དོན་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་འཆར་ཡྱིན་དང་ཡང་ན་
སུས་གནང་གྱི་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་། 
༡༽ ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་གསུང་བསྒྱུར་དང་ཟབ་སོང་སྐོར་འབྤེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་མཁས་པ་མང་པོ་གདན་

འདྤེན་ཞུས་པ་དྤེ་དག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
༢༽ ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ལས་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཅྤེས་པའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་པའྱི་ནང་

ཚོགས་པ་མང་པོར་ངག་སྒྱུར་གྱི་སྱི་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད་ཅྤེས་དང་།  དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གཞུང་དང་གཞུང་
འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་རོགས་ཞུས་ཡོད་
འདུག་པ་ལྟར་ཚོགས་པ་དྤེ་རྣམས་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་། 
༡༽ ནོར་གྱིང་གསོལ་མགོན་ཁང་དང་ཆོས་ནོར་མགོན་ཁང་དུ་ཞབས་ཞུ་བསྡུ་སྟངས་སྐོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་

ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
བོད་ཀྱི་ཟློས་གར། 
༡༽ ཤོག་གངས་ ༡༡། ང་༢༨༽ ནང་ཐའྤེ་ཝན་རོལ་དབངས་སྒྱུ་རལ་བ་གགས་ཅན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ལྷན་དུ་འཁབ་སྟོན་

ཞུས་ཅྤེས་པའྱི་ནང་སྒྱུ་རལ་བ་གགས་ཅན་ཁག་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་།  ཤོག་གངས་ ༡༡། ང་༢༩༽ ནང་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་བྤེད་མམ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཀང་ཐོབ་ཅྤེས་གསལ་བ་དྤེ་དག་སུ་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་
བ། 

བོད་ཀྱི་ཁང་པ། 
༡༽ བོད་ཀྱི་ཁང་པའྱི་སྱིའྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་  ༡༠ པའྱི་ནང་ཐོན་མྱི་སཾ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་ཡོན་ལོ་གསུམ་རྤེའྱི་

མཚམས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་མཁས་དབང་ལྤེགས་སོན་གས་འདྤེམས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
དང་འབྤེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་མས་ཞྱིབ་དཔྱད་རོམ་འབྱི་རྒྱུའྱི་སོབ་ཡོན་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་
བཀོད་འདུག་པར་འདྤེམས་སྒྲུག་གྱི་ཆ་རྤེན་དང་། གསལ་བསགས་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་ཡོང་
བ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ནང་གྱིས་པ་མྤེད་པའྱི་དང་པོ་གསུམ་འདུག་པར་འདྱི་ལྷག་བསྡད་འདུག  གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༡༦ 
པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་བཅས་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ།  སྱི་འཐུས་
དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ། 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་།  སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣་་་༡༤  ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།  སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མྤེད་པར་བརྟྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དྤེ་གནངས་ྱིན་མོར་གོ་སྐབས་འབུལ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གནངས་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ། དགོངས་དག་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག  ད་ལྟ་དྤེའྱི་དབར་ལ་
དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དང་པོ་དྤེར་སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་
མཆོག་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཕག་ལས་གལ་ཆྤེའྱི་ཆྤེད་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འ ཛིན་ཟླ་
སོན་མཆོག་ཨ་རྱིར་སོབ་སོང་ཆྤེད་ཕྤེབས་རྒྱུར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ།  སྱི་འཐུས་སོལ་
དཀར་སབས་མཆོག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གནས་བབ་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་ཐུབ་མྱིན་ལ་བརྟྤེན་ཚོགས་དུས་
བརྒྱད་པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ། སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་སྤེར་དོན་ཞྱིག་རྤེན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་  ༡༢ དང་ ༡༣ བར་
ྱིན་གྱིས་རྱིང་དགོངས་ཞུ།  སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་མཆོག་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་ཞྱིག་གྱི་ཆྤེད་ཕྱི་ཚེས་  ༡༢ ནས་ ༡༦ 
བར་ྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་དགོངས་ཞུ།  སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་བདྤེ་མྱིན་གྱིས་སྨན་པ་
བསྟྤེན་གཏུག་གནང་སད་ཕྱི་ཚེས་  ༡༢ དང་ ༡༣ ྱིན་གྱིས་རྱིང་དགོངས་ཞུ།  སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ལས་དོན་
ཞྱིག་གྱི་རྤེན་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ྱིན་ལས་བཅར་ཐུབ་མྱིན་ལ་དགོངས་ཞུ་གནང་སོང་བ་བཅས།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  བདུན་ཕག་རྤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་ཁག་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང་། 
 
ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བདུན་རྤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ྱིན་ཐོག་མར་དྱི་བ་
དྱིས་ལན་གནང་རྒྱུ།  ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།  ལས་རྱིམ་གསུམ་པ།  རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་འོས་བསྡུ།  དྤེ་ནས་
ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར་ལས་དོན་ནང། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་དང་།  ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་དང།  དྤེ་མྱིན་ཞྱིབ་བཤྤེར་གྱི་ལས་རྱིམ་ཀ་ནས་ཅ་
བར་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུ། 

དྤེ་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ རྤེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ྱིན་ཐོག་མར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང་། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་གོས་
འཆར། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་ལོགས་འོས་བསྡུ།  དྤེ་
ནས་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་རྤེས་ལས་བསྡོམས་ཞྱིབ་བཤྤེར་ནང་དུ། མུ་མཐུད་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་
དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ།  ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།  
ཚེས་ ༡༦ གྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཞྱི་ ཅྱིང་ཕྱིན་རྒྱ་གར་དུ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་བགོ་
གྤེང་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན།  ) ྱིན་རྒྱབ་ཕག་ཚོད་  ༡༢།༣༠ གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་དང་།  དྤེ་ནས་ལས་བསྡོམས་ཞྱིབ་
བཤྤེར་གྱི་ལས་དོན་ནང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཞྱིབ་བཤྤེར་ལས་རྱིམ་ཀ་ནས་ཅ་
བར་དུ་ཆ་ཚང་ཕྤེབས་རྒྱུ། 

ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ྱིན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང།  ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།  ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་གྱི་ལྷན་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་འདྤེམས་བསྐོ་གནང་རྒྱུ།  དྤེ་ནས་ཕག་ཚོད་  ༡༡ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང།  ཕག་
ཚོད་ ༡༡།༡༥ ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞུགས་མོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་གནང་རྒྱུ། 

ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ྱིན་ཐོག་མར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང།  དྤེ་ནས་ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ།  གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར། ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ།  གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ།  དྤེ་རྤེས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཞྱིབ་བཤྤེར་གནང་རྒྱུ་གོང་དུ་ལས་ཁུངས་གཞན་ལ་གནང་བ་ལྟར་ཀ་ནས་
ཅ་བར་དུ་ཕྤེབས་ཏྤེ། དྤེ་ྱིན་ཚོགས་འདུ་མ་གོལ་བར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ། 

ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ རྤེས་གཟའ་པ་སངས་ྱིན་ཐོག་མར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ། གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསྤེང། སྱི་འཐུས་སྤེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། དྤེ་ནས་མར་ྱིན་དགུང་རྒྱབ་ཏུ་ལས་བསྡོམས་ཞྱིབ་བཤྤེར་གྱི་ལས་དོན་
ནང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཀ་ནས་ཅ་བར་དུ་ཕྤེབས་སྟངས་ཐད་ལས་ཁུངས་གཞན་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཕྱི་ཚེས་  ༢༠ ྱིན་ཐོག་མར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང།  ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ།  གོས་ཆོད་གོས་འཆར།  ལས་
བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར་ནང་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་ཀ་ནས་ཅ་བར་དུ་ཕྤེབས་རྒྱུ། 
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ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ྱིན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ། དྤེ་ནས་ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤྤེར་
ཐད་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་ཀ་ནས་ཅ་བར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཕྤེབས་རྒྱུ། དྤེ་ནས་ྱིན་དགུང་གསོལ་
ཚིགས་བར་གསྤེང་རྤེས་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་ནས་ྱིན་རྒྱབ་ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ ཐོག་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཁག་གྱི་བརོད་
པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཏོང་གནང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག 

དྤེ་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ྱིན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།  ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།  བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་
སོགས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབར་འབྤེལ་ལམ་དམ་ཟབ་གནས་ཐབས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་
ཞུ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་ྱིན་རྒྱབ་ཏུ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག 

ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ྱིན་མཐའ་མར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་དང། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།  ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་
ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སྡྤེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་
གནང་འཕོ་ཡོད་ཚེ་གནང་རྒྱུ། 

དྤེ་ནས་ྱིན་དགུང་ཕག་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཐོག་ལ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང།  ཕག་ཚོད་ ༡༌༣༠ ལ་ལས་དོན་འཕོ་
སོང་དགོས་རྱིགས།  ཕག་ཚོད་ ༣།༠༠ པར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང།  ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་
བསྡོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ།  དྤེ་ནས་ཕག་ཚོད་  ༥།༠༠ པར་དུས་ཚོད་ངྤེས་མྤེད་བར་ཚོགས་སྤེང་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདུན་རྤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གནངས་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་བརྒྱད་པའྱི་ལས་ྱིན་གསུམ་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ།  དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན།  དྱི་
བ་ཨང་ ༢ པ། དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།**** 
དྱི་ཤོག     དྱི་བ་ཨང་༢ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༤ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་
དོན་ཚན་ ༢༡ དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
ལ་དྭགས་སྤེ་བང་གྱིས་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་དངོས་ཡོད་དགོས་ངྤེས་ཁག་གཅྱིག་འཛིན་སོང་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་
དང་བདུན་པའྱི་ནང་དང་།  དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་བཅར་བའྱི་འབྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་བཅས་ཡྱིག་ངག་
གྱིས་ཐོག་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་དག 
ཀ ལས་དོན་གང་དང་གང་ཞྱིག་ཕག་བསྟར་གནང་ཡོད་དམ། 
ཁ གལ་སྱིད་ད་བར་ཕག་བསྟར་གནང་ཐུབ་མྤེད་ཚེ་ད་དུའང་ལོ་ངོ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འགོར་རམ། 
ག ཡང་ན་ཞུས་དོན་དྤེ་དག་དངོས་འབྤེལ་ཞྱིག་དུ་མ་གཟྱིགས་སམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་

བ་ཨང་ ༢ པའྱི་ལན། 
ཀ༽ ༡། ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་སྨད་དང་གསུམ་མདོར་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་གྱིས་རྤེ།  བཀག་གཞུང། རྒོད་ཡུལ་

 དང། ཅ་མུར་ལ་རྤེ་བཅས་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་ ༧ དང། 
 ༢། ལ་སྤེ་ལོག་ལམ་ས་རུ་ཐོག་དགོན་པར་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་གཅྱིག་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༣། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་ཡང་ཡང་སོན་ཤོར་འགོ་བཞྱིན་པར་
རྒྱ་གར་ཆྤེད་ལས་ནས་གཞྱིས་མྱི་ ༡༢ ཙམ་ལ་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་
ཞུས་པར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། 

༤། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༡༢།༡༡ ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་རང་རྱིགས་ཙམ་མ་ཟད། བཙན་བོལ་
བོད་མྱི་རང་ལོ་ ༦༥ ཡན་སོན་པར་སྨན་སྱིན་གནང་མུས་སུ་ཡོད། 
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༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མོས་རྫས་ངན་གོམས་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་
བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཆྤེད་
འབོད་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག་ཁོད་མོས་རྫས་ངན་གོམས་སོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 

ཁ༽ ཧན་ལྤེ་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་ཞུས་མྤེད་ཀང།  ལ་བང་གསུམ་མདོའ་ིསྨན་ཁང་ལ་སྨན་
ཞབས་གྱིས་དང་ཁ་ལོ་བ་གཅྱིག་གསར་བསྐོ་ཞུས་ཐོག་ལ་བང་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སྐོར་བསོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

ག༽ ཞུས་དོན་དྤེ་དག་དངོས་འབྤེལ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་བཅས།  འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ་ཕུལ།། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས། གལ་སྱིད་ལན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ཆད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་ན། འཕོས་དོན་དྱི་
བ་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ལན་ནང་ལ།  དོན་དངོས་ཀྱི་ད་ལྟ་འདྱིར་བང་ཐང་ནས་ལོ་
མང་རྱིང་གསུང་སྐད་བསོན་པ་དྤེ་བར་ལམ་ལས་དོན་གྲུབ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་འདུག  ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ཚོར་
ཞལ་པར་བརྒྱུད་ཡང་ཡང་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ།  ད་ལྟ་གང་ཡང་ས་ཐོག་ལ་བབས་མ་བྱུང་གསུང་གནང་གྱི་འདུག  
དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ས་ཐོག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ག་དུས་བབས་ཡོད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་བུའྱི་ནང་ལ་
ལན་གནང་བ་དང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལན་གྱིས་དྤེ་དོན་དངོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ལ་དྭགས་ཀྤེམ་ཁག་  ༡༢ ལ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ།  ད་རྤེས་སྐར་རྟགས་ཅན་དྤེ་འུ་ཐུག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ལས་
བསྡོམས་གྱིས་ཕུལ་བ་རྤེད། ངག་ཐོག་ལའང་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཀྤེམ་ཁག་ ༡༢ ཀྱི་ཆབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ།  དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་ཀྤེམ་ཁག་ ༤ པ་དང་ ༥ པ་ལུང་དངས་ཡོད་པ་རྤེད།  རྒྱ་གར་གྱི་ཆྤེད་ལས་པ་གཅྱིག་སྐད་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་
པར་བརྟྤེན། དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
 སྨན་རྱིས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་ཚན་  ༤ པ་དྤེའྱི་ནང་།  ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞལ་
གསང་པོའ་ིསང་ནས་སྨན་སྱིན་དྤེ་འོ་ན་མྱི་གོངས་ཁར་གནང་གྱི་རྤེད་དམ། སར་དགུང་ལོ་ ༦༠ ལ་ཡོད་པ་དང་  ༦༠ བར་དུ་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་ཡོད་ཀང།  ད་ལྟ་འདྱིར་ང་ལ་ཤོག་ཐོག་འབོར་བ་དྤེར་  ༦༥ བྱིས་གནང་
འདུག ད་ལྟ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་དགུང་ལོ་  ༦༠ གསུངས་གནང་སོང།  ལན་དྤེ་ག་རང་ད་ལྟ་ལགས་
ཀློག་གནང་བ་དང་འདྱི་གྱིས་དབར་གབ་མ་མཚུངས་པར་བརྟྤེན། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ལྔ་པ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཙམ་མ་རྤེད། ཁོན་ཡོངས་ཀྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་
ཡོད་ལ། ལར་ནས་ལ་དྭགས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་ནང་འགོ་མཁན་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཕག་སྦྲྤེལ་ང་གྱིས་ལ་ཡང་ཡང་གསུངས་
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པར་བརྟྤེན། སོང་བརྡར་ཕུལ་གནང་བ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག  སོན་མ་གངས་ཚད་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་གྲུབ་
འབས་ཕུད་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ཆ་གངས་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཉུང་དུ་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ང་ཚོས་གཅྱིག་
ཕུལ་ཡོད་གྱིས་གནང་ཡོད། གསུམ། བཞྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་ས་པོ་འདུག་ཀང་། དོན་དངོས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་གང་སོན་ཡོད་
དམ། ཁ་སོན་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཁོ་རང་ནང་ལའང་ཡོངས་རྫོགས་མ་དྱིས་པར་དོན་གནད་རྤེ་རྤེའྱི་སང་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན།  ཡང་
ཁྤེད་རང་གྱིས་དྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་ལ་དྤེ་གསུམ་མ་གཏོགས་དྱིས་མྱི་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ངས་ལབ་ཀྱི་མྱིན་ཞྤེས་ལབ་མྱི་སྱིད་པ་མ་
རྤེད། ང་ཚོས་དྤེང་སང་འདུམ་བདྤེ་པོའ་ིངང་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན།  དྤེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་གསལ་བའྱི་
ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་གསུམ་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུར། གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དག་ནང་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཏྤེ་
གསང་སོད་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རྤེད།  ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཙོས་པའྱི་དྤེ་ཁུལ་ལ།  ད་དུང་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚང་གྱི་སྱིད་
བོན་སྙན་གགས་ཅན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན།  སྐུ་གསང་གནང་བར་ཕྤེབས་རྒྱུར་ད་དུང་མྱི་མང་ཚོས་ཐང་སྟྤེང་ལ་ཕྤེབས་
དགོས་པ་དང་།  ཡང་མྱིན་ན་ས་གཡོག་དགོས་པ་དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ལ་དྭགས་ལ་ད་དུང་གནས་ཡོད་པ་རྤེད།  གཞྱིས་
ཆགས་གཞན་དག་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་གཞྱིར་བཟུང་དྤེའྱི་མཐུན་རྤེན་ཐོག་དགོངས་བཞྤེས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གནང་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་དམ། ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་ལ་མཐོང་ཆུང་རྤེད་དམ། ཡང་ན་མྱི་མང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཅྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པར་གཟྱིགས་པ་རྤེད་དམ། 

དྤེ་ནས་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་སྨན་གྱི་རྱིན་གོང་དྤེ་ཚོ། བཀའ་ཤག་གོང་མས་འཕོད་བསྟྤེན་སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པའྱི་སྨན་
གྱི་རྱིན་གྒྲོང་འབུལ་སྟངས་དྤེ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་འདུག  བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་སྨན་གྱི་རྱིན་གོང་དྤེ་ཅང་ཟད་ཡོང་
འབབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་སོང་།  དྤེ་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་རྤེད་འདུག་ལ ། ང་ཚོ་ལས་བྤེད་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་རྤེད་འདུག་
གསུངས་གནང་སོང།།དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ལས་བསྡོམས་ནང་ཕུལ་བ་དང་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་།  ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་
ལན་གསལ་ཁ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་ཡང་བསར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ང་ཚོ་གནས་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་
བསྡད་ཡོད་པར་བརྟྤེན།  གནས་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོན་མ་སྨན་རྱིན་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པ་གཞུང་གྱི་བཀའ་ཁབ་ཡོད་པ་  ༡༨ མ་
གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  འདས་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་སྨན་  ༤༡༨ ཐམ་པ་
དགོས་ངྤེས་ཅན་དང་མ་ཐག་མ་ཆུང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ།  སྨན་ ༤༡༨ དྤེ་རྱིན་གོང་ཆུང་ཆུང་ནང་ལ་
གཞུང་གྱིས་མཐུན་རྤེན་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོངས་ཁབ་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ཡོངས་ཁབ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  དངོས་སུ་འཛུགས་
སྐྲུན་ཕར་བཞག་ནས་དྤེ་ཡང་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གོས་ཚོགས་ནང་དྱི་བ་འདྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལན་
འདྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ངག་ཐོག་ནས་ཀང་ལན་འདྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་
གནང་བཞག་པ་དང་ངག་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་དབུ་སྐོར་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་
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སྤེམས་ཀྱི་ཡོད།  དྱི་བ་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་རྤེས་ལ་གནང་བའྱི་སྐབས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེ་རྱིང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་གཙོ་བོ་ལ་སྤེ་གྱིས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན། ང་ཚོའྱི་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཡང་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་སྤེས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་བང་ཐང་
གྱིས་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདྤེབས་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱི་ཡོངས་ནས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཁག་  ༦ ཙམ་ཕྤེབས་སོང།  དྤེར་ལན་འདྤེབས་མ་ཞུས་སོན་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་དྲུང་འཕར་རྣམ་པ།  དྤེ་བཞྱིན་འཆར་ལས་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྤེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ཁག་གྱི་དཀའ་ངལ་བདྤེ་སྡུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་སྙན་
སྤེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྙན་སྤེང་ཞུས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་འད་པོ་ཆ་བཞག་ན།  ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དྤེ་དག་ལ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ། ང་རང་འད་པོར་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ལ་དྭགས་ས་གནས་ལ་ཐྤེངས་གྱིས་ཙམ་བཅར་བ་ཡྱིན།  བང་ཐང་དང་སྤེ་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་གྱིས་ཀ་ལ། དྤེ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པ་ཤྤེས་ནས། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་བསྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོ་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིམ་པས་ང་
ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་རྤེས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་ལག་འཐྤེན་ཆུ་འདྤེན་གྱི་ཁོན་ཆུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས་རྤེད། རུ་ཐོག་དགོན་པ་ལ་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ན་ནྱིང་ལོ་  ༢༠༡༣ ནང་ལ་
ཚར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེར་བརྟྤེན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་མར་ལས་གཞྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་བ་
བཞྱིན་ས་གནས་ལ་བབས་ཡོད།  བབས་པ་མ་ཟད་དངོས་སུ་ད་རྤེས་ཕྱི་ཟླ་  ༢ པའྱི་ནང་ང་རང་ཡར་ས་གནས་ས་ཐོག་བང་
ཐང་ས་ཁུལ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང།  དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་ཕ་གྱིར་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་དྤེ་
ཚོ་བྤེད་སོད་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་དང་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལོག་ལམ་ས་རྤེད།  ཨག་ལྱིང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཀྤེམ་ཁག་  ༡༢ 
དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆུ་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་དངོས་འབྤེལ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ན་ནྱིང་ལོ་ལ་ལོག་ལམ་ས་དང་ཨག་ལྱིང་ལ་ཆུ་དཀའ་ངལ།  ལོག་ལམ་ས།  ཨག་ལྱིང་། དྤེ་
དག་ལ་ཆུ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད། ང་ཚོས་སྤེང་ལོར་ནས་ད་ལྟ་  Space Geo Tech ལབ་པའྱི་ཆྤེད་ལས་པ་གདན་
འདྤེན་ཞུས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་དངོས་འབྤེལ་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོས་སྙན་
ཐོའ་ིནང་གསལ་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ལུང་པ་ཁོ་རང་ནང་ཆུ་ཡོང་ས་འབྱུང་ཁུངས་དྤེ་གཙོ་བོ་ཁག་
གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  གཅྱིག་གཙང་པོ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  གྱིས་པ་དྤེ་སའྱི་འོག་ཆུ་ཡོད་པ་དྤེ།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་གྱིས་
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ཐོག་ཁོང་རང་ཚོས་ང་ཚོར་སོབ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།།ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མ་གྱིར་ འཛུགས ་
དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ།  ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཨག་
ལྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྤེམ་  ༦ པ་ནས་ ༩ པ་ཆགས་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་རྱིམ་པས་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་ཚར་བ་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་བསྱིགས་ནས་མ་འོངས་པར་རོགས་དངུལ་ཐབས་
འཚོལ་བས་ནས་རྱིམ་པས་ལོག་ལམ་ས།  ཨག་ལྱིང། དྤེ་ཚོ་ལ་ལས་གཞྱི་དྤེ་ དག་དུས་གཅྱིག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་
སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་ Zone wise ཀྤེམ་བཞྱི་ལྔ་རྤེ་བས་ཏྤེ་མམ་དུ་མམ་དུ་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག དྤེར་བརྟྤེན་རྱིམ་པས་མ་འོངས་པར་དྤེ་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེ།  བོད་སྨན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སོན་ང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཤྤེས་གསལ་ལ་སྨན་སྱིན་དྤེ་ཚོ་དགུང་ལོ་ ༦༥ ལ་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དྤེ་ནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་
ནས་ ༧༥ བཟོས་གནང་སྟྤེ།  མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།  སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན།  ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་བཅར་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
དྤེ་དུས་ས་གནས་ཀྱིས་བདྤེ་སྡུག་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་དྤེ་ཚོ་ཡར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཞུས་ནས་ལོ་ ༧༥ ནས་ལ་དྭགས་
བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། གཞྱིས་ཆགས་སྱི་ཡོངས་ལ་ལོ་ ༦༥ ལ་དྤེའྱི་སོན་ལ་མཐུན་རྤེན་ཡོད་
པ་དྤེ་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཞྱི་པ་དྤེ་སོས་རྫས་ངན་གོམས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ལ་དྭགས་གཅྱིག་པུ་
ཙམ་མ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་རྤེད།  གཞོན་སྤེས་ནང།  དྤེར་བརྟྤེན་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཙོ་
བོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་ སྒྲོབ་སྟོན་པ་རྤེད།  སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་རྤེད།  འཕོད་བསྟྤེན་ལས་བྤེད་རྤེད།  དྤེ་ཚོ་ལ་ང་
ཚོས་ཟབ་སོང་སད་ནས་གོ་རྟོགས་གང་འད་སྤེལ་དགོས་འདུག  དྤེ་ཚོ་ལ་སོབ་སྟོན་གང་འད་བ་དགོས་འདུག  དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་
སྤེལ་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་རྱིམ་པས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལ་རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་
འཕྲལ་དུ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་རྤེས་མ་ཞྱིག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

དྤེ་ནས་ལྔ་པ་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ས་གནས་ཁག་ལ་ང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་རྤེད།  ཚང་མ་བཅར་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བང་ཐང་ཁག་ལ་གསང་
སོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཕ་
གྱིར་ལག་བསྟར་ཞུ་བར་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་བསྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རོགས་དངུལ་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
རྱིམ་པས་ང་ཚོས་ཐབས་འཚོལ་བ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད། 

དྲུག་པ་དྤེ་སྨན་དང་གོང་ཚད་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད།།དྤེ་ལ་དྭགས་གཅྱིག་པུར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ང་རང་ཚོ་འཕོད་བསྟྤེན་སྨན་ཁང་ཚང་མ་ལ་སྨན་གྱི་གོང་ཚད་དྤེ་དྤེའྱི་སོན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  གོང་ཚད་དྤེ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ནང་ MRP གོང་ཚད་སང་ལ་མར་བཀོད་ཁབ་གཅྱིག་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལ་དང་པོ་ MRP སང་ལ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཡས་མས་ནས་
དྤེ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས།།Generic།སྨན་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དང་། ཆག་ཡང་དྤེ་ང་ཚོས་ཁག་གྱིས་ལ་དབྤེ་བ་འབྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།  སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་ལ་  Generic སྨན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཆག་ཡང་དང་སྨན་བཅོས་ལྟ་
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སོང་ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༢༠ ཆག་ཡང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་  Branded སྨན་ཡྱིན་ན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་
ཚོགས་མྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༢༠ ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༡༠ དྤེ་འད་བས་ཏྤེ་ལག་བསྟར་ཞུས་བསྡད་པ་
ཆགས་ཡོད།།གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕལ་ཆྤེར་  
Essential Drug།ཅྤེས་པ་འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་འདུག  འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་སྱིར་བཏང་ནས་  List of Essential 
Drug ཅྤེས་དགོས་ངྤེས་ཅན་གྱི་སྨན།  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་སོན་མ་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གོང་ཚད་ས་གནས ་ལ་ 
Wholesale distributor ནས་མར་བཙོང་བའྱི་སྐབས་སུ།  MRP Rate ནས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་རང་མ་
གཏོགས་འཚོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  གོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དྤེའྱི་སོན་ལ་ཐོ་དྤེའྱི་
ནང་སྨན་ ༧༨ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་སྨན་དྤེ་  
༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཞུ་ཡྱི་འདུག  Drug Price Control Order ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡོད།  DPCO 
ལབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་ཕོགས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག སྨན་འཚོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་རང་ལ་  Margin གཅྱིག་
རག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་རག་ན་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་
ལ་འགོ་དང་འགོ་མུས་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དགོས་ངྤེས་སྨན་དྤེ་ཚོ་མ་ཐག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོ་ལ་ཆག་ཡང་ཡོད་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པའྱི་ལན་ ༤ པར། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་རང་རྱིགས་ཙམ་མ་ཟད།  བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རང་ལོ་  ༦༥ ཡན་སོན་པར་སྨན་སྱིན་
གནང་མུས་སུ་ཡོད་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ངས་དྱི་བ་གང་འདོན་འདོད་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན།  འདྱིར་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཞྤེས་པ་འདྱི་
ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་དྤེ་ལ་གོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  འདྱི་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་ན།  དྤེའྱི་སང་གྱི་རང་རྱིགས་ཞྤེས་པ་དྤེ་གང་
འད་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་རྤེད་དམ། དྱི་བ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱི་སོན་གྱི་དྱི་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  ད་ལྟ་ MRP དྤེའྱི་གོང་
ཚད་དྤེ་སྨན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟྤེན ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བར་ལམ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱིས་
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ཡོད་དུས། M.R.P ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ Market Retail Price ཁོམ་རང་ལ་སྨན་དྤེ་ལས་གོང་ཆྤེ་བ་བཙོང་ཆོག་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྨན་  Branded དང་ Generic ཞྤེས་པ་ནས་ Branded ཡྱིན་ན།  
Company རང་ངོས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་  Research དང་ཁབ་བསགས་བས་པ་ལ་འགོ་སོང་མང་པོ་བཏང་ཙང་སྨན ་དྤེ་
ཏོག་ཙམ་གོང་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད།  ནམ་རྒྱུན་གོང་ཚད་དང་  whole sale ོས་པའྱི་སྐབས་སུ།  Generic ོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུར་འགོ་སོང་དྤེ་ཙམ་བཏང་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དུས།  Cost price དྤེ་གོང་ཧ་ཅང་
གྱིས་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་དན་བྱུང་། 

དྤེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་བསལ་དང་
སྤེལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུངས་པ་དྤེ་དྱི་བ་ཀ་པའྱི་ལན་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་
གང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ལ་དྭགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་ལ་བསྡད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚང་མར་ལོ་ 
༦༥ ཡན་ཆད་ལ་འགྱུར་བ་དྤེ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་སྱིན་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དང་པོའ་ིལན་འདྤེབས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་
ལ་བབས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་།།ས་གནས་རང་ནས་གསུང ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྱི་བ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བཀའ་ལན་དྤེ་ལ་
བསར་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྨན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་ལན་འདྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ལྟར་ང་ཚོ་ན་བསྡད་
མཁན་ཚོས་གང་ཞྱིག་བདྤེན་པ་ཡྱིན་པར་ཆ་འཇོག་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་གོང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ཚིག་སོར་ཐོག་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་ལོ་ཚིགས་ཅྱིག་བཟུང་ནས་སྨན་སྱིན་གཏྒྲོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ཞྱིག་བཀོད་འདུག  སྨན་རྱིས་
ཁང་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཙམ་ནས་འགོ་བཙུགས་གནང་བའྱི་གཞུང་གྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རྤེད། གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་
བཙུགས་གནང་བ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེའང་
རྱིག་གཞུང་དྤེ་བརྒྱུད་འཛིན་བྤེད་རྒྱུ་དང་ ། རང་གྱི་སྱི་ཚོགས་གཙོས་པའྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཞབས་འདྤེགས་གཅྱིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་དགོངས་ནས་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་གཏོང་ཕོགས་
ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་ནང་ལ་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་དོན་ལ་དམྱིགས་ནས་སྨན་སྱིན་དང་ཕྤེད་བཅག་དྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་དོན་དྤེ་སྨན་རྱིས་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་འགོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། སྨན་སྱིན་དང་ཕྤེད་བཅག་དྤེ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་
གསལ་པོ་རྤེད། འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་ནང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་རོབ་ཙམ་གསལ་ངྤེས་འད་བྱུང་
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སོང་། ངོ་གདོང་ལ་ང་ཡར་ལངས་ནས་ཕྤེད་བཅག་དང་སྨན་སྱིན་གྱི་རྱིགས་དེ་མང་པོ་ཞྱིག་འདས་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅ་ལྷག་ཙམ་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆད་མྤེད་ཐོག་ནས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་
ཞུ་འདོད་བྱུང། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་གནང་རོགས།  གསལ་བཤད་དྤེ་བཀའ་བོན་
གྱིས་གནང་གྱི་རྤེད། འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བ་གནང་རོགས་གནང་། ) ངས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། དྤེའྱི་ཚིག་སོར་འདྱི་ཚིག་ཕྤེང་
གྱིས་ཀྱི་ནང་གྱི་གནས་དོན་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་མྤེད་པར་བརྟྤེན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་
ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབོར་བ་ནས་བཟུང་དྤེ་རྤེས་འཕལ་
དུ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་པ་ནང་ནས་ཐོག་མ་དྤེ་སྨན་རྱིས་ཁང་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།  སྨན་རྱིས་
ཁང་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་གསོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་རྱིང་ངས་ལན་
འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དྤེ་སོན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱི ས་གསུངས་སོང།  འཕོས་དོན་གྱི་དྱི་བའྱི་ལན་ནང་ལ་
གསལ་པོ་ཆགས་སོང།  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་ང་ཚོའྱི་ལན་ནང་དུ་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན།  
སྨན་སྱིན་དྤེ་སོན་མ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། སོན་མ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་
བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་འགྱུར་བ་ཅྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། ལོ་རྒན་པ་ ༧༥ ཡན་ཆད་ལ་སྨན་སྱིན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས། དྤེའྱི་སོན་དུ་ལོ་ 
༦༥ རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཁག་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་དུས་དང་། གཞན་ཡང་མྱི་མང་གྱི་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནས ། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་བསར་དུ་སོན་མ་
བཞྱིན་རང་ལོ་ ༦༥ ཡན་ཆད་ལ་རང་འཇགས་གནང་ཆོག་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཀ་པའྱི་དང་པོ་དྤེར་ལན་བྱུང་སོང་ངམ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་ལ་ཆ་འཇོག་བྤེད་དགོས་སམ་ཞེས་པར། དཔལ་ལྡན་
འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སོ་སོ་རང་ྱིད་ལ་དྭགས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་
ས་གནས་ལ་བབས་མ་སོང་ཞྤེས་གསུང་མཁན་སུ་གང་མྱིན་འདུག།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་རང་གྱིས་དངོས་སུ་ཕ་གྱིར་
ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་གསར་པ་བརྒྱབས་པ་དྤེ་དག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་ཁུལ་སོ་སོ་ངོས་ནས་བཅར་ས་དྤེ་དག་
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ལ་དངོས་སུ་རང་མཐོང་སོང། དངོས་སུ་མཐོང་བ་མ་ཟད་མར་ལག་པས་འབུད་ནས་ཆུ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་ལ་ཆུ་
དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ནང་ལ་ས་གནས་ལ་བབས་པ་དང་མ་བབས་པ་དང་།  བར་ནམ་མཁའ་
ལ་ལྷག་ཡོད་ནའང་འད། ག་པར་ལྷག་ཡོད་ནའང་གནད་དོན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་
བཀའ་བོན་ལ་བདྤེན་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང། ཡང་མྱིན་ན་གོས་ཚོགས།  ཡང་མྱིན་ན་
དོ་བདག་རང་ྱིད་ཀྱིས་ས་ཆ་དྤེ་དང་དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་བགང་འདུག།དྤེའྱི་ནང་ནས་ས་ཆ་དྤེ་ལ་བབས་འདུག དྤེ་ལ་བབས་
མྱི་འདུག འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀང་ང་ཕྱིན་ནས་མཐོང་སོང་ཟྤེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་འཆར་དྤེ་དང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དྤེ་འད་ལ་ལག་བསྟར་བས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ད་ལྟ་མ་བྱུང་
ཡང་རྤེས་ལ་གསལ་པོ་མ་བཟོས་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁད་མཚར་པོ་འད་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཁད་མཚར་པོ་ཆགས་པ་སོང་ཙང་ ། དྱི་བ་དྤེར་ལན་འདྤེབས་མ་རག་པའྱི་རྤེན་གྱི ས་ཚོགས་གཙོས་དྱི་བ་དྤེ་ཡང་བསར་
དྱིས་པ་རྤེད། དྤེ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་མཁན་གྱིས་དྱིས་ནས་བསར་ཟློས་བས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། དྱི་བ་དྱིས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་དྱི་བ་དྤེ་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
ཞུས་ཡོད། དྱི་བ་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་སྤེབས་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཡྱིག་
ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ངག་ཐོག་ནས་ལན་བསོན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པ་གཅྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཆ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་
སྟངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འད་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དྱི་བ་གཏྒྲོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལན་བསོན་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་པོ་
དྤེར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ཕག་རོང་མཁན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དཔྤེར་ན་ལག་
འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་བདུན་ས་གནས་དྤེ་འད་དྤེ་འད་གཅྱིག་ནས་ཞལ་པར་འབོར་གྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཞལ་པར་འབོར་
གྱི་ཡོད་ན།  ས་གནས་དྤེ་འད་གཅྱིག་དང་གང་ཟག་དྤེ་འད་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་མྱིན་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།  འཕོད་བསྟྤེན་
བཀའ་བོན་གྱིས་དྤེ་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།  དང་པོ་ནས་དྱི་བ་དྤེ་ལྟར་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་
ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཡོད།  དྤེ་ལ་ཚོགས་གཙོས་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བ་དང་ལམ་སྟོན་མ་བས་པ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྱིན་བསམ་གྱི་
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ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་གཅྱིག་བསར་དུ་སྤེབས་པ་སོང་ཙང་།  དྤེ་ལ་ཚོགས་གཙོས་ལན་ཡང་བསར་ བསོན་རོགས་གནང་
ཞུས་པ་རྤེད། འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་གྱིས་པའྱི་ལན་
གྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ལག་འཐྤེན་ཆུ་ཁོ ན་ཡང་ཡང་སོན་ཤོར་
འགོ་བཞྱིན་པར་རྒྱ་གར་ཆྤེད་ལས་ནས་གཞྱིས་མྱི་བཅ་གྱིས་ཙམ་ལ་ལག་འཐྤེན་ཆུ་ཁོ ན་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་
ཞུས་པར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་འདུག།དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཟབ་སོང་དྤེ་ྱིན་གངས་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། ཕན་ཐོགས་དྤེ་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  ཟབ་སོང་གཅྱིག་སད་ནས་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ས་གནས་ལ་གོང་དུ་འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་ལན་གྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་མ་ཞུ་ཐབས་མྤེད་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཆགས་སོང།།དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ས་གནས་སུ་དངོས་སུ་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལག་ལྤེན་བསྟར་
བཞག་པ་ཞྱིག་དང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ བ་ཞྱིག་དངོས་སུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།།གོང་དུ་དྱི་བ་གནང་མཁན་གྱིས་ཀང་ས་
གནས་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་གསུངས་མ་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དངོས་སུ་སོ་སོ་རང་མ་གྱིར་ས་གནས་སུ་བཅར་བའྱི་
སྐབས་སུ་ས་གནས་ལ་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ད་ལྟ་བང་ཐང་ས་ཁང་བཀག་གཞུང་ལ་སོ་སོ་རང་བཅར་བ་ཡྱིན།།
དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསལ་པོ་མཐོང་བྱུང།།འདྱི་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཚར་
བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་། report ཆ་ཚང་ཞྱིག་འབོར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ནས་ང་ཚོར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་སུ་དངོས་སུ་ལག་
ལྤེན་འཁྤེལ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་འཐྤེན་ཆུ་
ཁོན་བཟོ་བཅོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང།།འདྱི་བཟོ་བཅོས་ཆུང་ཚགས་དྤེ་འད་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ལ་
ང་ཚོ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ྱིན་གངས་བདུན་ཅན་གྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།།ཟབ་སོང་དྤེའྱི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་
དྤེ་།water hand pump དྤེ་དག་ཡང་ཡང་འཕོ་བརླག་འ གྒྲོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་ལ་དྭགས་ལ་དགུན་ཁ་ཟླ་བ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་
དགུན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། འཁགས་པ་དང་ས་འོག་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྤེན་གྱིས་འཕོ་བརླག་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཡང་ཡང་ཆྤེད་ལས་པ་དྤེ་དག་སྐད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
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སྡོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ང་ཚོས་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་ནས ། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་དྤེ་
བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།  Hand pump tool kit ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕུལ་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལག་བསྟར་
ཞུས་པ་རྤེད།།དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་བཟོ་བཅོས་དྤེ་ཆུང་ཙག་གྱི་རྱིགས་དྤེ་དག་རྤེད།།བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན། 
ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཆྤེད་ལས་པ་རང་སྐད་བཏང་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་བཏང་ནས་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལོགས་རྤེད།།ལྷག་པར་དུ་
འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བོད་སྐད་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།།བོད་སྐད་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སྐད་ཡྱིག་གཞན་ཞྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟྤེར་བའྱི་འགོ་
སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དྤེ་མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིན་ན།  ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཁད་
པར་ཞྱིག་དང་མྱི་མང་བལྟ་མཁན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ལ།  སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་སྲུང་
སོབ་དྤེ་ལའང་གལ་ཆྤེན་པོ་མ་བརྱིས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་རྤེད།།ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང།།འཕོས་དོན་དྱི་བ་
ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ནང་དོན་དང་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་
དུས། ཚོགས་གཙོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་བཤད་ཕྤེབས་སོང་། བས་ཙང་ངས་འདྱི་ཐོག་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྲུག་པ།།སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།གོང་དུ་ངས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ་དྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་དང་ཟླ་ཚེས་དང་དྤེ་དག་
ཡོངས་རྫོགས་མར་གསུང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ ཀྱིན་སྡོད་དགོས་
བྱུང་ན། ྱིན་མ་ྱིན་གང་ཕལ་ཆྤེར་ལངས་དགོས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།བས་ཙང་དྱི་བ་ས་
ས་ནས་འབོར་ཡོད་པ་རྤེད།།ལན་ས་ས་ནས་མར་གནང་བ་རྤེད།།དྤེར་དཔགས་པའྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།ངས་དང་པོ་ནས་ཞུས་ཡོད།  འུ་ཐུག་ནས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་གཏོང་དགོས་ པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།
ལས་དོན་དངོས་སུ་ས་གདྱིང་ཐོག་ལ་མ་བབས་པ་ཡྱིན་སྟབས།།དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་དུས་བཀག།དུས་ཚོད།།ཟླ་ཚེས་ག་དུས་
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ཡྱིན་པ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་རྤེ་རྤེར་སྙོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།སྙོབ་དགོས་པ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གྱི་ལས་འགན་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་སྙོབ་མྤེད་པ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚོས་ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་རྤེད།།འབྤེལ་ཡོད་ཚོར་ཡང་ཡང་བསྒྲུབས་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ཁ་པར་ཕར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།གནང་སོང་ངམ།  བྱུང་
སོང་ངམ་ཞྤེས་དྱིས་དུས། ད་ལྟ་གང་ཡང་བབས་མ་སོང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ྤེ་བའྱི་ཆར་བབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་ཚེས་
དུས་ཚོད་ག་དུས་བབས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གནང་རོགས་གནང།།ཡང་གཅྱིག་བས་ན་སོན་མ་རྱིང་པ་དྤེ་འད་བཙུགས་བཞག་པ་
དྤེ་ཚོ་བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུར་ཕྤེབས་ཡོད་ན། འདྱི་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཁ་པར་བཏང་ཡོད།།ཁ་པར་འབོར་སོང་གསུངས་པ་རྤེད།།ཁ་
པར་སུ་ལ་བཏང་གནང་བ་དང་། ས་གནས་གང་ནས་འབོར་བ་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོས་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག།གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་
སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་ྤེ་བའྱི་ཆར་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་སྐབས་སུ་ཡ་གྱིར་བཅར་བ་ཡྱིན།།བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་པ་ཡྱིན།  བང་ཐང་དང་བསོད་ནམ་གྱིང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགོ་པ ས་གཙོས་པའྱི་ཚང་མ་ཐུག་པ་ཡྱིན།། Hand pump 
བདུན་དྤེ་འབོར་སོང་ངམ་ཞྤེས་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན།།ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་འབོར་སོང་ཟྤེར་གྱི་འདུག།དྤེའྱི་ནང་ནས་། Hand 
pump གསར་པ་དགོས་ཟྤེར་མཁན་ས་གནས་གྱིས་བྱུང་སོང་།  དྤེ་སོན་མ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན།།
སོན་མ་ཞུས་མྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེ་འད་སོང་ཙང་།Hand pump བདུན་འབོར་ཡོད་ཅྤེས་སྱིད་སོང་ལ་ཞུས་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་སུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཁ་པར་སུས་བཏང་བ་དང་ས་གནས་གང་ནས་བཏང་བ་འདྱི་གསལ་པོ་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བཙུགས་ནས་འདྱི་དབུ་སྐོར་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་བཟོས་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་
གྱི་འདུག།གཞན་མ་གཏོགས་ས་ལ་བབས་མ་སོང་། ས་ལ་བབས་མ་སོང་། ས་གནས་གང་ནས་ཁ་པར་འབོར་ཡྒྲོད་མྤེད་མ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག།འདྱི་ཡང་སྱིད་སོང་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་
ནང་དུ་བཀོད་བཞག་པ་དྤེ་སྙན་ཐོ་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གསལ་པོ་བཟོ་
རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག།ད་ལྟ་ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་བདུན་འདྱི་ག་དུས་ག་དུས་བཙུགས་གནང་བ་འདྱི་
གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ད་ལྟ་གསུང་རོགས་གནང།།གསུང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་འགྱིག་གྱི་འདུག།ཡང་ན་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།  དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་
བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།འདྱི་དུས་ཚོད་ཏན་ཏན་ཚེས་གངས་འདྱི་དང་འདྱི་ད་ལྟ་རང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་གོང་དུ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་ཆ་ས་སྨད་དང་གསུམ་མདོ་དྤེ་གྱིས་ལ་
ལག་འཐྤེན་ཁོན་ཆུ་གྱིས་རྤེ་བཙུགས་ཡོད།།དྤེ་བཞྱིན་བཀག་གཞུང་།།རྒོད་ཡུལ།།ཅ་མོར་ལ་རྤེ་རྤེ་ཁོན་བསྡོམས་བདུན།  དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དྤེ་དག་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།།ས་གནས་རང་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་
ཡོད།།དྤེ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།  དྤེ་དག་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་ཚེས་གངས་དང་བཅས་པ་རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བདུན་པ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀའ་ལན་མ་གནང་བའྱི་སོན་ནས་མར་སྐད་ཆ་ག་རྤེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ ། སོན་ལ་ཡག་པོ་
གསན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།ངས་འབྤེལ་ཡོད་ལ་ཡང་ཡང་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་གང་ཟག་རྤེ་རྤེར་ཁ་པར་
ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་ལ་
ད་ལྟ་གནས་བབ་གང་འད་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ངས་ཁ་པར་ཕར་ཡང་ཡང་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་འབྤེལ་ཡོད་ཚོར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་
གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།བས་ཙང་དྤེ་དག་བབ ས་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དྤེ་དག་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་
འདུག་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།བས་ཙང་སོན་ལ་དང་པོ་ཡག་པོ་གསན་ནས་དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་ལན་དང་གསལ་
བཤད་སོན་ལ་མ་དགོངས་པར། ངས་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཡག་པོ་གསན་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ།།བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ནང་དུ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་གསལ་པོ་བས་ནས་བཀོད་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་
ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་ནན་པོ་བས་དང་མ་བྤེད་འདྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་རྤེད།།འདས་པའྱི་ྱིན་མ་གྱིས་
ཀྱི་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཧ་ཅང་དམ་པོ་ཞྱིག་བྤེད་མྤེད།།ཚོགས་གཙོས་ཡང་ཡང་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་བསུན་པོ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག་བསམ་ནས་བཞག་པ་རྤེད།།དཔྤེར་ན་གདུང་སྤེམས་མམ་སྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  ད་
ལན་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་གདུང་སྤེམས་མམ་སྤེད་དྤེ་དངོས་གནས་གདུང་སྤེམས་མམ་སྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཆགས་སོང་ངམ་མ་སོང་ཟྤེར་བའྱི་ཐྤེ་ཚོམ་ ཞྱིག་ཚོགས་གཙོར་བྱུང།།གདུང་སྤེམས་མམ་སྤེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ལ་གོ་སྐབས་ལྤེན་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོག་ལ་གསུངས་གནང་སོང།།དྤེའྱི་རྤེས་སུའང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
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གྱིས་ཀང་གསལ་བཤད་མ་བས་ཐབས་མྤེད་ལྟ་བུ་ཆགས་ནས ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལས་རྱིམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལའང་
ཕྱིན་སོང།།གདུང་སྤེམས་མམ་སྤེད་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་།༢༠༠༨།ནས་བཏང་བསྡད་པ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་ན་བསམ་ནས་མ་ཞུས་པར་བསྡད་པ་ཡྱིན།།ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་མང་
དུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅྱིག་བཅད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུའང་ཕག་རོང་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།
གོས་ཚོགས་ནས་བྱུང་སོང་། འཛིན་སོང་ནས་བྱུང་སོང།།ཚོགས་གཙོས་མཇུག་བསྡུས་པའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། 
དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མྤེད་པ་དྤེ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད།  དྤེ་ནས་གོ་སྐབས་ལྤེན་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
འདུག།དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད།།དྤེ་རྱིང་ཡང་གནད་དོན་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག འཕོས་དོན་
དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུའང་གནད་དོན་དྤེ་འད་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་
རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་འོངས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
ཡོད།།སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བར་དྤེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན།  ལས་དོན་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེར་ཕན་
བུའྱི་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམས་བྱུང།།ད་ལྟ་སར་ཡང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།  དྤེ་དུས་
ཐུགས་ཕན་གསོས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང།།འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྐར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཕུལ་ནས་དྤེར་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་དྤེས་ལགས་ལན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ།།དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།།ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་རྱིམ་པ་དྤེ་སོན་ལ་དཔལ་
ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལགས་ལན་དྤེ་གནང་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསལ་
བཟོ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་དང།།འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལགས་ལན་
དྤེ་གནང་རྒྱུར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་ས་མ་རྤེད།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གནང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གོ་བསྡུར་བས་ནས་དྤེ་
འད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས།  གཞན་མ་གཏོགས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་
དྱི་བ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ནའང་འད།།འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། ལན་གནང་ལོང་མྤེད་པར་འཕལ་དུ་ཕག་བརང་ནས་
གོ་སྐབས་བཞྤེས་རྒྱུ་དྤེ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དང་འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ ཅྱིག་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་རྤེས་སུ་མར་ལས་རྱིམ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་བར་
དྤེར་དུས་ཚོད་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འད་བས་ནས་ཡྱིན།།ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་
ལན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གྱི་ལུང་པ་ནང་བཞྱིན་ཧ་ཅང་
གྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད།།དྤེ་ཚོར་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་བོན་བྤེ་བག་པ་རང་གྱིས་ལན་
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གནང་ཐུབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་
གཏོང་མཁན་དྤེར་འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་གོ་སྐབས་དང་པོ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།འདྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་གཙོས་ཀང་དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་ནམ་རྒྱུན་
ཡྱིན་ན། དྱི་བ་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས་ཕག་རོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་བཏོན་གབས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་ཕག་བརང་གནང་བ་རྤེད།།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག  སྱིད་སོང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་
ཡོངས་རྫོགས་ཡོད་པ་རྤེད། འགན་ཡོངས་རྫོགས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ལན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད།།ཡྱིན་
ནའང་འགོ་སྟངས་ལྟ་བུ་དྤེ་དང་པོ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་གནང།།དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གལ་སྱིད་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཕག་བརང་ པ་ཡྱིན་ནའང་དང་པོ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་ལ་ཕུལ། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དྱི་བ་གྱིས་པའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།།དྱི་བ་གསུམ་པ།།དྱི་
བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་གསུམ་པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར། 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།**** 
དྱི་ཤོག     དྱི་བ་ཨང་༣ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༤ བར། 
དྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྤེའུ་བདུན་པའྱི་
དོན་ཚན་ ༢༡ དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་དང་དྤེའྱི་འཛིན་སོང་བཅས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་ངྤེས་ཡོད་བཅས་ཡང་ཡང་
གསུང་བའྱི་དོན་འབས་དང་འབྤེལ། 
ཀ འདྱི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ཚུན་ལ་ཡོངས་རྫོགས་རྱིས་སོད་ཡོང་རྤེ་གསུངས་དོན་བཞྱིན་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། 
ཁ གལ་སྱིད་དྤེ་ལྟར་བྱུང་མྤེད་ཚེ་ད་ལྟ་གནས་བབ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། ད་དུའང་ལོ་ངོ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འགོར་རམ། 
ག དྤེའྱི་རྤེན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚགས་ཚུད་ཐོག་དོན་དངོས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་གཟྱིགས་ཞྱིབ་

གང་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སོང་གཅྱིག་ལོག་གྱི་ཐོག་ནས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་
གསུམ་པའྱི་ལན། 
༄༅།།།སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་།༨།པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་

བ་ཨང་།༣།པའྱི་ལན། 
ཀ༽ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་རྱིས་སོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བའྱི་

ནང་དོན་བཞྱིན་ལོ་གསུམ་ནང་རྱིས་སོད་གནང་རྒྱུ་གསུངས་ཡོད་སྐོར་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཡོད།  འདྱི་
ལོའ་ིཟླ་ ༣ ནང་ཚུད་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རྫོགས་རྱིས་སོད་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་མྤེད། 

ཁ༽ ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་སོབ་ ༣༣ དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་  ༤ རྱིས་ལྤེན་ཟྱིན་ཡོད།  འདྱི་ལོར་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་
གྲྭ་ཁག་རྱིས་སོད་ཡོང་བའྱི་ཞུ་བསྐུལ་བྤེད་མུས་ཡྱིན། 

ག༽ གོས་ཚོགས་ནང་ལན་མང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལྟར་སོབ་གྲྭ་གྱི་རྱིས་སོད་བརྒྱུད་རྱིམ་རྱིང་འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་ཡོང་གཞྱིའྱི་
ཐོག་འདྱི་ག་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ལ་གཟྱིགས་རྟོག་དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ལ་ཕུལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལན་འདྤེབས་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་སྱིད་སོང་གཅྱིག་ལོག་མྱི་འདུག་གམ།།ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ པུ་རྤེད་
འདུག།འཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ལན་འདྤེབས་ནང་དུ་ལོ་གསུམ་གྱི་ལུང་དངས་ཡོད་པ་རྤེད།།ཡྱིན་
ནའང་ཚོགས་ཁང་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གྱིས་པ།།བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཚོགས་དུས་དང་པོ།།བཀའ་ཤག་
གྱི་ཡང་ཐོག་ཚོགས་ཁང་ཚོགས་དུས་གྱིས་པ་ནས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་བར་གྱི་ང་ལ་ཡང་ཡང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་ལན་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།འདྱི་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་རྤེད།།
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའྱི་སྐབས་སུ་གལ་སྱིད་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དྤེ་།༢༠༡༤།ཟླ་།༣།པའྱི་ནང་
ཚུད་ལ་འཆར་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ལག་ལྤེན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  འོས་བསྡུ་ཆྤེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་གཞུང་འཕོ་ འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་
སྱིད་བྱུས་འགྱུར་བ་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བོ་འཚབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང།།ཚོགས་ཁང་ཆྤེན་པོའ་ིནང་དུ་སྱི་འཐུས་
ཚང་མ་ཡོད་པ་རྤེད།།བས་ཙང་འདྱི་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལུང་དངས་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་གལ་སྱིད་དྤེ་ལུང་དངས་ནས་
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ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་།༢༠༡༣།གྱི་འདྱི་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།  སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་བོ་དོགས་འདྱི་ག་རྤེ་བས་ནས་བོ་དོགས་ཆགས་པ་
རྤེད་དམ།།འོས་བསྡུ་ཆྤེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་འགྱུར་བ་འགོ་སྱིད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གཅྱིག་རྤེད།།གྱིས་པ་དྤེར་སྐབས་དྤེ་དུས་བོ་
དོགས་འདྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་དུང་ཡང་ལོ་གྱིས་ལྷག་ཙམ་འགོར་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས་བོ་དོགས་དྤེ་བལ་བ་རྤེད་དམ། 

དྤེ་ནས་དྱི་བ་ཁ་པའྱི་ནང་དུ་།༣༣།དང་།༤།བས་ནས་སོབ་ཁག་དྤེ་དག་རྱིས་སོད་ཞུས་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད།།རྒྱ་
གར་ལས་བྤེད་ཚོ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་རྤེན་གྱིས་སོབ་ཁག་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལས་བྤེད་བསྐོ་འཇུག་བྤེད་རྒྱུའྱི་
ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་གནང་བ་རྤེད།།དགྤེ་རྒན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བའྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་ཚོར་ཕག་ལས་
ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།།མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུ་དྤེའང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་
སར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།།ང་རང་ཚོའྱི་མཐུན་འགྱུར་སོར་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

ག་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།།འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་
གསུང་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད།།སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སོང་གྱི་སོབ་ཚན་འཁྱིད་ཕོགས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་སོད་ལ་ྤེ་བར་འགུག་བསྡད་ནས ། 
བསབ་པ་དང་མ་བསབས་པ་དྤེ་འད་མང་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་ཕན་བུ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་གྱི་
ཡོད་དམ།།ལར་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ལྟ་ཕག་ལ་མ་རག་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་ལ་དགྤེ་རྒན་བཏང་བཞག་
པ་དྤེ་དག་ལ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་སོད་བངས་པའྱི་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་མཐུན་འགྱུར་དང།།རྱིས་སོད་མ་ཟྱིན་པའྱི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་
ཚོར་མཐུན་འགྱུར་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་དམ།།ཕ་གྱིར་དགྤེ་རྒན་
ཕྤེབས་པ་དང་སྣྤེ་ལྤེན་མྤེད་པ།།བཞུགས་ས་ག་སྱིག་མྤེད་པ།།དྤེ་བཞྱིན་རྒན་ལགས་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་པ་དང་ཁྤེད་རང་ཚོ་
འཕལ་སྤེལ་རྤེད།།ནད་པ་ཆགས་ནའང་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་ག་ཆ་གཅོག་གྱི་རྤེད།།དགུང་སྤེང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལའང་ཁྤེད་རང་ཚོར་ག་
ཆ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཁྤེད་རང་ཚོ་འཕལ་སྤེལ་ཡྱིན་སྟབས།  ྱིན་གའྱི་བཟོ་བལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་
དགུང་སྤེང་ལ་སོགས་པ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོང་དུས།  ལོ་གསུམ་དུའང་འགོར་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས་ད་ལྟ་
བཏང་བཞག་པའྱི་རྒན་ལགས་དྤེ་དག་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།།བས་ཙང་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་
བཤད་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ལྤེན་ཐུབ་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་དུས་ང་ཚོའྱི་རྤེ་འདུན་འཆར་གཞྱི་
དྤེ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་གཞུང་འཕོ་འགྱུར་འགོ་ཡྱི་རྤེད།།འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན ། དགྤེ་སོན་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག་
ཅྤེས་གསལ་བཤད་ཞུས་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།།དྤེའྱི་སོན་གྱི་གཞུང་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༣།ཟླ་།༡།ཚེས་།༡༨།ཀྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་བཀོད་ཁབ་ནང་དུ་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།།ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ཁུལ་དུ་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
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གནང་ཡོད་སྟབས།  ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་གསུམ་ནང་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ བཏྱིང་ནས་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།།ཡྱིན་
ནའང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་འདྱི་
རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རྤེད།།རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་
པར་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དམྱིགས་བསལ་གྱི ས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལའང་གཟྱིགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་རྱིས་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ན།  རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་གནས་སོས་
འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ།  གནས་སོས་ཕྱིན་ན་འདྱིར་གསབ་རྒྱུ་འདྱི་བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཡང་ན་དགྤེ་རྒན་ཚབ་དྤེ་འཚོལ་ཐུབ་པ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱི་བཟུང་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་རྱིས་ལྤེན་པར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
རྐུབ་སྟྤེགས།།ལོག་རྤེ།།ལོ་ྱི་ཤུ་སུམ་ཅའྱི་སོན་དུ་རྐུབ་སྟྤེགས་ཤྱིག་ོས་ནས་རྐུབ་སྟྤེགས་ཆགས་ཡོད་ནའང་།  རྐུབ་སྟྤེགས་
ཤྱིག་གྱི་རྐང་པ་ཞྱིག་ལས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ ཐྒྲོ་རྱིས་སོད་དགོས་པའྱི་འགོ་སྟངས་འདུག།དྤེ་བཞྱིན་དངུལ་བབ ས་སྟངས་དྤེ་
སོན་མ་ཡྱིན་ན་རྐུབ་སྟྤེགས་ཤྱིག་ོས་ཡོད་པ་དྤེར་སོར་མོ་བརྒྱ་སད་ཡོད་ན།  ད་ལྟའྱི་ཆར་རྐང་པ་ཞྱིག་ལས་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ནའང་རྐང་པ་དྤེའྱི་རྱིན་པ་ལ་སོར་མོ་བརྒྱ་སོད་དགོས་པ་རྤེད།  སུས་སོད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་འད་འདུག།དྤེ་
དག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་འབབ་ས་དྤེ་ང་ཚོས་དབྱིན་སྐད་ཞྱིག་བྤེད་
སོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། Pilot project ཚོད་བལྟ་བྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག འདྱི་སོབ་གྲྭ་སུམ་ཅ་སོ་གསུམ་དང་བཞྱི་བས་ནས་ཚོད་བལྟ་
བས།།འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འཕད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཚང་མ་རྟོག་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས ། རྱིམ་པས་རྱིམ་
པས་རྱིས་ལྤེན་ན་ཞྤེས་བབས་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོ་སྟོབས་ཆྤེན་པོའ་ིངོས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་བས་པ་ཡྱིན།།བོ་སྟོབས་ཆྤེན་པོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་བཞྱི་པའྱི་ངོས་ནས་
འགན་ཁུར་བས་པ་ཡྱིན།།མ་ཟད་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་བསྡད་ཡོད།  བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་
མོལ་གནང་ནས་ལོ་སུམ་ཅ་ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད།།གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དང་བཀའ་ཤག་རྱིམ་
པའྱི་ནང་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་དགོས་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་གནང།།འབད་བརོན་
རྱིམ་པས་གནང་བཞག་པ་བྱུང་འདུག  ད་ལན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་བཞྱི་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས ། དྤེའྱི་སོན་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་
གཞུང་ནས་བཀོད་ཁབ་རང་འབོར་བཞག་པ་དྤེ་ལོ་སུམ་ཅའྱི་ནང་དུ་འབད་བརོན་བས་བཞག་པ།།དགོངས་པ་བཞྤེས་བཞག་
པ་དྤེ་གྲུབ་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་བོ་སྟོབས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་འབད་བརོན་བས་བཞག་པ་རྤེད། བོ་སྟོབས་ཆྤེན་པོའ་ིངོས་
ནས་འབད་བརོན་བས་བཞག་པའྱི་གྲུབ་འབས་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་
བོ་སྟོབས་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རྤེད།།དྤེའྱི་སོན་
དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  བོན་ཆྤེན་རྱིམ་པ་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད།།དང་པོ་  Kapil Sibal ji རྤེད།།དྤེ་
ནས་ Pallam Raju ji རྤེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་ Smriti Irani ji རྤེད།།གནས་ཚུལ་འདྱི་ལོ་གྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་
བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡང་བརྤེ་པོ་ བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་བཞྱིན་འགན་འཛིན་ཡང་བརྤེ་པོ་
བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད།  མྱི་རྤེ་རྤེ་བརྤེས་པོ་རྒྱབ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ལ་དཔགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་དང་གདོང་
ལྤེན་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སོན་ནས་འབད་བརོན་བས་པ་
ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་བས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།།ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བོན་ཆྤེན་  Pallam 
Raju ji ཐྤེངས་གྱིས་མཇལ་བ་རྤེད།།Shashi Tharoor ཐྤེངས་གཅྱིག་མཇལ་བ་ཡྱིན། དྲུང་ཆྤེ་ཐྤེངས་གསུམ་མཇལ་བ་
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ཡྱིན། འབྤེལ་ཡོད་ཐད་ཀར་ཡོད་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཐྤེངས་གསུམ་མཇལ་བ་ཡྱིན།།ཡང་གཞན་ཤྤེས་རྱིག་ནང་ནས་དྲུང་ཆྤེ་ཐྤེངས་
གྱིས་མཇལ་བ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པ་ཐྤེངས་གསུམ་མཇལ་
བ་ཡྱིན།།འདྱི་ག་རང་གྱིས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ཐྤེངས་དྲུག་མཇལ་བ་ཡྱིན།།བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་
པས་གནང་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བས་ནས་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་དགྤེ་རྒན་གསར་པ་ཚོར་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད།།དང་པོ་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚུར་ཡོང་མཁན་ཚང་མར་ྱིན་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཕུལ་ཡོད།།དྤེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱིའྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་ཁག་ཁག་
ཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོར་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྤེ་རྤེར་ང་ཚོ་ཁྱི་ལྔ་ལྔ་བས་
པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དམྱིགས་བསལ་ཨང་རྱིས་དང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སོབ་ཚན་ཁྱིད་རྒྱུའྱི་ཆ་ཚང་ཕུལ་ནས་བཞག་ཡོད།།དྤེ་
བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྤེད་དང་།།སམ་བྷོ་ཉའྱི་ལས་བྤེད།  སོབ་གྲྭ་ཁག་ཤར་ནུབ་ལྷོ་ཕོགས་ཕལ་ཆྤེར་
ཡོངས་རྫོགས་ལ་བཅར་ནས་གནས་སྟངས་གང་འད་འདུག་གམ།།རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཚབ་
བསྒྲོས་བཞག་པ།།ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བྤེད་དགོས་པ་ཡོངས་རྫོགས་བས་བསྡད་ཡོད།།དྤེ་དག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་
སུས་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག  སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་མ་ལྤེན་
པའྱི་སོན་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ཚུར་རྱིས་རག་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐྤེར་འབུམ་།༤༣།དང་ལོ་རྤེ་རྤེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལྔ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་
རྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གྲྭ་།༣༣།དང་།༤།ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་དག་ལ་ཕོགས་དང་མཐུན་འགྱུར་གང་ནས་སོད་
དགོས་པ་རྤེད་དམ།།དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལའང་ང་རང་ཚོར་རྱིས་ཞྱིབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན ། རྒྱ་གར་ཁོ་རང་ཚོར་རྱིས་ཞྱིབ་འགོ་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག།མཐའ་མ་དྤེར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རང་ནས་དངུལ་འབོར་དྤེ་ཚུར་གནང།།ཁོ་རང་ཚོའྱི་
མཐུན་འགྱུར་དང་ཕོགས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།དགྤེ་རྒན་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་པའྱི་གནས་སོས་བས་བཞག་པ་རྤེད།།ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ལག་ཁྤེར་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་བསྒྲོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེར་བཀའ་ལན་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ག་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་རང་དང་ཐད་ཀར་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དྤེར་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་མ་
སོང་།།སོན་རྱིས་འདྱི་ཁ་སོན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སོམ་དངུལ་བས་ནས་ཞུས་གནང་བ་རྤེད།།ད་ལྟ་རྱིས་
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སོད་ཟྱིན་པའྱི་དངུལ་གཏོང་སྟངས་དང་རྱིས་སོད་མ་ཟྱིན་པའྱི་དངུལ་དྤེ་གཏོང་སྟངས་གཏོང་ལུགས་དྤེ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་དམ།།ས་ཡ་།༤༣།དྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཧ་ལམ་མ་འོངས་པར་ཆ་ཚང་ཕག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞུས་
གནང་སོང་།། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།།ས་ཡ་ཨྤེ་ཡྱིན།  ) དྤེ་མཚམས་ནས་གོག་ཤྱི་ ཕྱིན་པས་མུ་མཐུད་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་གསུང་འཕོ་གསུངས་མ་སོང་།) 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་ཆ་ཚང་དྱིས་ཟྱིན་སོང་ངམ།། ( བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས།།ལགས་འོང་ལགས།། )དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་དྱི་བ་ག་པ་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་དགོས་དོན་ནྱི།།སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་
ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་སོབ་།༣༣།གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་།༤།བངས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཟབ་སོང་སོད་
སྟངས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་རང་འགོ་ཡྱི་མྤེད་པས་ཕན་བུ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།
ཡྱིན་ནའང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་སྱི་ཡོངས་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ན།  འཐུས་ཤོར་འགོ་གྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་བཀའ་འདྱི་གནང་བྱུང་།།དྤེའྱི་སྐབས་སུ་འཐུས་ཤོར་འགོ་གྱི་རྤེད་ ཅེས་ཐག་ཆོད་
པོའ་ིངོས་ནས་ཞུས་བཞག་ཡོད།།གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དཔྤེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན།།ཨང་རྱིས་དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན།།ཨང་རྱིས་དགྤེ་རྒན་དྤེས་ལོ་གསུམ་རྱིང་ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭ་།༨།དང་།༩།དང་།༡༠།ལ་ཁྱིད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན།།ཨང་རྱིས་དགྤེ་
རྒན་གསར་པ་ཡག་པོ་གང་འད་ཞྱིག་སྤེབས་ཀང་།།སོབ་ཕྲུག་དང་དགྤེ་རྒན་གྱི་དབར་ལའང་འབྤེལ་བ་དྤེ་གསར་པ་ཡོང་དུས།  
བསབས་སྟངས་དྤེ་ཡང་གསར་པ་ཡྱིན་དུས།  དྤེ་དག་ཡན་ཆད་འཐུས་ཤོར་དུ་འགོ་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་
དགྤེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  རང་བཞྱིན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།།
ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས།།གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེའྱི་སོན་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ཚུར་ལྤེན་ཐུབ་ན། ཕུགས་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཕན་ས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།།
དྤེར་བརྟྤེན་འཕལ་སྤེལ་རྱིང་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་ཤོར་གྱི་ཡོད་ཀང་།  ཕུགས་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚོས་རྱིས་ལྤེན་གྱི་ཡོད།།
འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་བླངས་དང་ལེན་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་སྐོར་ནས་གསུངས་པ་རྤེད།།ས་ཡ་།༤༣།མ་རྤེད།།ས་ཡ་།༤༣༠།རྤེད།།དྤེ་ད་ལན་སོན་རྱིས་
ནང་བླུགས་དགོས་དོན་དྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད།།དྤེ་
དུས་གདྤེང་སོབས་ཆྤེན་པོའ་ིངོས་ནས་ད་ལན་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དོ་ཞྤེས་ཞུས་མྤེད།།ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་རྱིས་ལྤེན་སྱིད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་སོན་རྱིས་ནང་བླུགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བརྟན་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་པ་རྤེད།།མ་འོངས་པར་དངུལ་ཕོན་
ཆྤེན་ཞྱིག་སྤེབས།།སོན་རྱིས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་མྤེད་ན་གང་དུ་བཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད།།དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཐོག་མ་རང་ནས་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་སོན་རྱིས་ནས་ལྤེན་དགོས་དོན་དྤེ་ཡྱིན་



132 

 

མ་གཏོགས། དྤེ་དུས་སྐབས་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ད་ལོ་རྱིས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།།དྤེར་བརྟྤེན་ནས་ས་ཡ་།༤༣༠།
དྤེ་ད་ལན་བླུགས་ཡོད་དོ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོངས་སུ་དགྤེ་རྒན་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཕར་
ཕྤེབས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོར་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་བཀའ་ལན་ར་བ་ནས་གནང་མ་སོང་།།དཔྤེར་ན།།སྣྤེ་ལྤེན་
མྤེད་པ།།ལས་ཤག་མྤེད་པ།།གུང་གསྤེང་མྤེད་པ།།སྙུང་གཞྱི་བཞྤེས་སོང་ན ། ྱིན་གཅྱིག་གྱི་དགོང ས་པ་དྤེ་ལའང་གསོལ་
ཕོགས་མྤེད་པ།།དྤེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཇལ་འཕད་མང་
པོ་ཞྱིག་གནང་བ་བཞྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་མཁྤེན་རྟོག་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཕག་ཚོད་།༩།༣༠།ནས་།༡༠།༣༠།བར་དུ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་
བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དགྤེ་རྒན་ཚོ་གསར་བསྐོ་མ་གནང་སོན་དུ་ཆ་རྤེན་ཚང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ད་ལན་ཁྤེད་
རང་ཚོ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཕྤེབས་དུས་མཐུན་རྤེན་དྤེ་དང་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།།དགྤེ་རྒན་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཞྤེས་དྱིས་ནས་
ཁོ་རང་ཚོར་གདམ་ཀ་ཡོད་དུས།།ང་ཚོས་ཆ་རྤེན་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོར་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེའྱི་
གདམ་ཀ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་སོ་སོར་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དང་པོ་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཁས་བངས་ཡར་འཛུལ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་གཅྱིག་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ན་འཕལ་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་ཁག་གྱི་ནང་
དུའང་ས་གནས་ཁག་གྱི་ལས་བྤེད།།དབུས་ནང་གྱི་ལས་བྤེད།།གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཁད་པར་མང་པོ་
ཞྱིག་དབྤེ་བ་ཕྤེ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ཆ་རྤེན་ཚང་མ་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་འགན་འཁུར་ནས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས།།འཛུལ་ བ་དང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་
བྤེད་ནང་བཞྱིན་ཆ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན།།དང་པོ་རང་ནས་ཆ་རྤེན་ཚང་མ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
མ་རྤེད།།ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཕྤེབས་མཁན་ཕྤེབས།།ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་བཞྱིན་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་ཡོད།།དམྱིགས་བསལ་
སམ་བྷོ་ཉའྱི་འགན་འཛིན་ཁོང་དངོས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་དགྤེ་རྒན་བདམས་རྒྱུ་དང་དྤེ་དག་ཚང་མ་བས།།
སམ་བྷོ་ཉའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།།མཐུན་རྤེན་འདོད་པ་མ་ཁྤེངས་ན་དགྤེ་རྒན་ཚོ་
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བཞུགས་འདོད་ཡོད་ན་བཞུགས་དགོས་པ་རྤེད།།བཞུགས་འདོད་མྤེད་ན་ཐོག་མ་ནས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཨང་།༣།པའྱི་ག་པ་དྤེར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།དྤེར་དྤེ་འད་ཞྱིག་
གསུངས་འདུག།རྱིས་སད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཤོར་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་འདུག།སོབ་ཕྲུག་
གཅྱིག་གྱི་སོབ་སོང་གྱི་དུས་ཚོད་ལོ་གཅྱིག་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཡག་པོ་མ་བསབས་པ་བས།།ང་ཚོ་སང་གནངས་འགོ་མཁན་
རྤེད། ཁྤེད་ཚོ་བོད་གཞུང་གྱིས་རྱིས་ལྤེན་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ནས་ཐག་བཅད་ནས་མ་བསབས་པར་བཞག་ན།།ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་གྱི་
ལོ་གཅྱིག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་གང་ཡྱིན་ཡང་འཐུས་ཤོར་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།།གལ་སྱིད་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན།  ངས་ཞུ་
ཚོད་གང་ཡང་ཐྤེགས་མ་སོང་།།གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཚེ འྱི་ནང་ལོ་གཅྱིག་དང་གྱིས་ཀྱི་སོབ་སོང་གྱི་འཐུས་ཤོར་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།།ལྷག་དོན་དུ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱི་དམྱིགས་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆྤེར་བཞྤེད་གནང་གྱི་ཡོད་པས།།དྤེའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་འཐུས་
ཤོར་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོར་མ་བརྱིས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་པ་རྤེད་དམ།།གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་འདའྱི་དཔྤེ་མཚོན་ང་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།མོན་གྷོ་ལ་འཛིན་རྱིམ་ ༧/༨།པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས།།ང་སོབ་གྲྭ་སྡོད་ཐུབ་ས་མ་རྤེད།།ང་སོབ་
གྲྭ་སོས་ན་མ་གཏོགས་དགྤེ་རྒན་གྱིས་ང་ཚོ་སང་གནངས་འགོ་མཁན་ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག།ང་
ཚོ་སྒྲོབ་ཀྱི་མྱིན་ཞྤེས་ཕལ་ཆྤེར་རྤེས་སུ་ཕ་མས་སོབ་གྲྭ་བརྤེ་དགོས་ཐུག་ཡོད་ས་ཡོད།།ཕལ་ཆྤེར་རྡ་སར་བོད་ཁྱིམ་དུ་སྤེབས་
པ་ཡོད།།དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ལྷག་པ་དྤེ་འད་གསལ་པོ་རྤེད།།དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་ཡང་ན་ཆུང་ཆུང་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་དམ།།དྤེ་གསལ་པོ་གསུང་རོགས་གནང་།།གལ་སྱིད་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ན་དྤེ་ལ་དཔག་
པའྱི་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།།དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

གྱིས་པ་དྤེར་འཕོས་དོན་ལས་འཕོས་པའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ལ་གང་ཞྱིག་གསུངས་སོང་ཞྤེ་ན།  སོབ་གྲྭ་སོན་འགོ་།
༣༣།དང་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་།༤།བངས་པ་དྤེ་ཚོད་ལྟའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད།།དྤེ་ནས་རྱིམ་པས་རྱིས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ ཡྱིན་
གསུངས་སོང་།།གལ་སྱིད་ཚོད་ལྟ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་པ་བྱུང་ན་འགོ་རྒྱུ་དང་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཕར་ལོག་རྒྱུ་རྤེད།།ད་ལྟའྱི་ཚོད་
ལྟ་གནང་བསྡད་པ་དྤེ་མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན།།གོང་དུ་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་སོང་།།འཐུས་ཤོར་ཤོར་གྱི་རྤེད།།
ཤོར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཏན་ཏན་རྤེད་ལ་བརྒྱ་ཆ་།༡༠༠།ཐམ་པ་རྤེད།།དྤེ་རྱིམ་པས་ཕུགས་རྱིང་པོར་མ་གཏོགས་འཐུས་ཤོར་ཡོང་རྒྱུ་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།།དྤེ་འདའྱི་འཐུས་ཤོར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཤྤེས་བཞྱིན་དུ ། །ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་
ཡོན་ལ་ལོ་མང་པོ་འཐུས་ཤོར་ཤོར་གྱི་ཡོད་ཙང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ང་ཚོས་རྱིས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།འཐུས་ཤོར་འགོ་
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ཡྱི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་བ་དང་གཅྱིག།ད་ལྟ་ཚོད་ལྟ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་གྱིས།།དྤེ་འད་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོས་གོམ་
པ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ན། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་ལ་རྤེད་མོ་རྤེད་ཀྱི་མྤེད་དམ།།དྤེ་གང་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།།གང་ལྟར་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་རོགས།།དྤེ་འཕོས་དོན་ལས་འཕོས་པའྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་ཚོད་ལྟའྱི་
ཐོག་ནས་བངས་ཡོད་ན། ཚོད་ལྟ་དྤེ་ཡར་འགོ་རྒྱུའྱི་ཚོད་ལྟ་རྤེད་དམ་མར་འགོ་རྒྱུའྱི་ཚོད་ལྟ་རྤེད།།གལ་སྱིད་ཡག་པོ་མ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་ཕར་ལོག་རྒྱུ་རྤེད་དམ།།( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།།སྐད་ཆ་ལྡབ་སོར་མང་པོ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ།།ཐྤེངས་
གཅྱིག་གསུངས་ན་གོ་བརྡ་འཕོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག )།ནན་པོ་བས་ནས་ཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ ས་བྱུང་།།
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
ལགས་རྤེད།།དྱི་བ་ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་བསྐུལ་བ་རྤེད།།དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དྤེ་སོན་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན།།བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེར་དྱི་བ་བསྐུལ་མཁན་བྱུང་སོང་།།འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་དྱིས་བྱུང་།།སྐབས་དྤེ་དུས་སྱིད་སོང་གྱིས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིསོ་ནས་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རྤེད་
ཞྤེས།།གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཨང་རྱིས་དགྤེ་རྒན་དང་ཚན་རྱིག་དགྤེ་རྒན་རྤེད།།དགྤེ་རྒན་བརྤེས་པ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་ཤོར་
འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངོས་ནས་ཞུས་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ལྟར།།བཀའ་ཤག་རྱིམ་
པའྱི་དགོངས་པ་དང་འབད་བརོན་ལྟར།།ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་ད་བར་གྱི་དགོངས་པ་ལྟར།།གོས་ཚོགས་
རྱིམ་པའྱི་ནང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་བྱུང་ནས་རྱིས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཐུགས་ཐག་ནན་པོ་བཅད་པར་བརྟྤེན།།ང་ཚོ་
ཡྱིན་ཡང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ནན་པོ་བས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན།།འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཡང་དྤེར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད།།འཐུས་ཤོར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང ་ཕུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེ་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་
རྱིས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་འཐུས་ཤོར་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེར་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད།།དཔྤེར་ན་དགྤེ་རྒན་སོབ་ཁྱིད་མ་བྤེད་མཁན་ཡང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད།།བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྱིས་
ལྤེན་དགོས་དོན་དྤེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགྤེ་རྒན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག།སུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་བཤད་
ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།སོབ་སྱིས་འགན་འཁུར་བྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག།དགྤེ་རྒན་གྱིས་བསབ་སྟངས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེར་བརྟྤེན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ལའང་རབ་དང་རྱིམ་པས ་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་
ནས་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དགྤེ་རྒན་དྤེ་དང་སོབ་སྱི་དྤེས་འཐུས་ཤོར་གཏོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་
པ་ཡྱིན།།ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ཟུར་ལ་ཐུག་དགོས་ཡོད་ལབ་ཀྱི་འདུག།འཛོམས་ནས་ཁོང་
ཚོར་ནན་ཏན་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ང་ཚོ་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
དགོངས་འགལ་མྤེད་པར་ཞུ།།རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་ཨྱིན་སྐད་རང་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ཤྤེས་ཡོན་ནང་དུ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་
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ཡོད་པ་རྤེད།།"Good teachers are costly, but bad teachers cost more" དྤེས་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དམ་
ཟྤེར་ན། དགྤེ་རྒན་ཡག་པོ་དྤེ་ཚོ་གོང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་རྒན་སྡུག་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དྤེས་ཕྲུ་
གུ་དང་སྱི་ཚོགས།།ཤྤེས་ཡོན་བཅས་ལ་གནོད་སོན་ཆྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད།  སྐད་ཆ་དྤེ་དགྤེ་རྒན་ཁོ་རང་ཚོར་དུས་རྒྱུན་དུ་ཐད་
ཀར་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།།དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ འང་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དམྱིགས་བསལ་འཛིན་གྲྭ་བཅ་གཅྱིག་དང་བཅ་
གྱིས་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ན་དཔྤེ་བསག་གྱི་རྤེད།།དྤེར་བརྟྤེན་དམྱིགས་བསལ་ཁོ་རང་ཚོར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་
དམྱིགས་བསལ་སོང་བརྡར་ག་རྤེ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག།འཛིན་གྲྭ་བཅ་གཅྱིག་ལ་གང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།བཅ་པ་ལ་གང་
བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།སོབ་གྲྭ་ཁག་།༣༢།ནས་སོབ་ཕྲུག་།༡༠།རྤེ ་རྡ་སར་བསྐོངས་ཐབས་བས་ནས་།༣༡༡།སྤེབས་པ་རྤེད།།
ྱིན་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིང་ཟབ་སོང་སད་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་ཁྤེད་རང་ཚོ་སོབ་སོང་ཡག་པོ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད།།སོ་སོས་འགན་ཡག་
པོ་ཁུར་དགོས་པ་རྤེད་ཅེས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཡོད་པ་རྤེད།།ད་ལན་ཡྱིན་ཡང་བསྐོང་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད།།དྤེ་དག་ཚང་མ་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུའྱི ་ྤེན་ཁ་ཡོད་ཙང་ ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ལ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་མ་འགོ་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན།།དྤེ་སོན་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན།།སོབ་གྲྭ་
ཁག་།༣༣།དང་།༤།ཡྱི་ཚོད་ལྟ་ཡྱིན་ཟྤེར་དགོས་དོན་དྤེ་རྒྱ་གར ་ནང་སྱིད་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག  
ཡོངས་སུ་སྡྤེབས་གཅྱིག་ལ་ལྤེན ་ན་དཀའ་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད ་འདུག སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་
ཡོང་དུས། རྱིས་སོད་སྟངས་དང ་དགྤེ་རྒན་གནས་སོས་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོད་བལྟ་བ་རྒྱུ་རྤེད།།རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་ཁབ་ཕྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད། བཀོད་ཁབ་དྤེ་ཁོང་ཚོས་  Sacred ཧ་ཅང་ར་ཆྤེན་པོ་རྤེད ་ཅྤེས་བརོད་ཀྱི་
འདུག དྤེར་བཀའ་ཤག་རང་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ན་མ་གཏོགས་ལས་བྤེད་ནས་འགྱུར་བ་གཏྒྲོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།དྤེ་ཧ་ཅང་
གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ཚོད་ལྟ་དྤེ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་ལ་ཇྱི་ལྟར་ལྤེན་གྱི་
ཡྱིན་མྱིན་དང་། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་དག་ཆྤེད་དུ་རྤེད་མ་གཏོགས།  ཚུར་རྱིས་ལྤེན་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད ་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རང་རྤེད།  མཐའ་
མའྱི་ཐག་ཆོད་དྤེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་རྱིས་སོད་གནང་རྒྱུ་
ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་རྤེད།།ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལ་ཕག་བརངས་མཁན་སྱི་འཐུས་ལྔ་ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། ད་དུང་བཀའ་ལན་
གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་བོ་མ་ཁྤེངས་པ་དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྐབས་ལ་བཀའ་འདྱི་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་གསུམ་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་
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མང་པོ་བཤད་མཁན་གྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ད་རྤེས་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། འདྱི་སོན་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་
ཚོགས་སྐབས་སུ་རང་ྱིད་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དུས་འབྤེལ་ཡོད་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལས་
བྤེད་སྐད་བཏང་དུས། སྐབས་དྤེ་དུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་།  ཡང་ན་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་
དབར་ལ་སོན་མའྱི་ཆོད་གན་དྤེ་ས་ཡྱིག་བརྒྱབས་མྱི་འདུག  ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ།  ས་ཡྱིག་
བརྒྱབས་ཚར་ཡོད་དམ་མྤེད། ཆོད་གན་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་གོས་ཚོགས་ས་མ་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
བར་ལ་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 

དྤེ་ནས་དྱི་བ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་འཐུས་ཤོར་འགོ་བ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སོ་སོས་
བཤད་པ་ཡྱིན།  སོན་མ་དཔལ་འབོར་སྤེར་བདག་ཅན་ལ་བསྒྱུར་སྐབས་དཔྤེ་བཞག་ནས་བཤད་མཁན་དྤེ་ང་རང་ཡྱིན།  ཟ་
ཁང་གྱིས་དཔྤེ་བཞག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཏན་ཏན་རྤེད།  དྤེ་དུས་འཐུས་ཤོར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
ཧ་གོ་བཞྱིན་ཡོད།  ག་སྱིག་མང་པོ་ཡོད་གསུངས་སོང་།  དྤེར་བརྟྤེན་འཐུས་མ་ཤོར་བའྱི་ག་སྱིག་མང་པོ་གསུངས་སོང་།།ད་
དུང་འཐུས་ཤོར་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་སོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ ཁག་ ༣༣ དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་གཞྱི་རྱིམ་
འོག་མའྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་རྱིས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་དང་མས་མོང་བསགས་ནས།  མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་
སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སོན་ལ་ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཁོང་རྣམ་པ་རྱིམ་པས་མཇལ་ཏྤེ་ང་
ཚོའྱི་གན་རྒྱ་དྤེ་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ།  དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་རྤེད།  ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བསམ་
བོ་གཏྒྲོང་སྟངས་བས་ཏྤེ་གན་རྒྱ་དྤེ་ཁ་སང་ནང་བཞྱིན་ག་རྒྱས་པོ་མྱི་དགོས་པར་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཞྤེས་དགོངས་
ཚུལ་བཏོན་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ག་རྒྱས་དགས་ན་ཚང་མ་བཀོད་མ་ཐུབ་པར་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་
འཕད་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་རྱིམ་པས་འགོ་ན་ ཞེས་བཀའ་
བསྡུར་གྱིས་ཀ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གྱིས་ཀ་འགོ་ཡོང་དུས་མཐའ་མ་ལ་ MOU ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།  mortality ཟྤེར་
ནའང་རྤེད། གན་རྒྱ་དྤེ་ང་ཚོས་གཞག་དང་མ་གཞག་གྱི་སང་ལ་འགོ་བསྡད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཆ་རྤེན་
འགའ་ཤས་ཚུར་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་རྤེན་དྤེ་ངས་འདྱིར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། ཆ་རྤེན་དྤེ་དག་དྤེར་ཞུས་ན་རན་པོ་དྤེ་ཙམ་
མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཆ་རྤེན་བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་ཆ་རྤེན་དྤེ་དག་ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚོས་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་བས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་དང་པོ་སོབ་གྲྭ་འབྱིང་རྱིམ་བར་དུ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་འགོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  
ཚུར་རྱིས་བངས་ཡོང་དུས་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་འཕད་ཀྱི་འདུག  གདོང་ལྤེན་བས་ཏྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ང་ཚོས་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།  དྤེ་བཞྱིན་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
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བཞྱིན་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ར་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཚང་མ་སོབ་ཕྲུག་བས་མོང་དུས་དགྤེ་རྒན་སོ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
ན། དགྤེ་རྒན་དྤེའྱི་རྤེན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ལ་ཨང་རྱིས་སོ་བ་ཡོང་རྒྱུ།  ཚན་རྱིག་སོ་བ་ཡོང་རྒྱུ།  སོབ་ཚན་གཅྱིག་སོ་
པོ་ཡོང་རྒྱུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  མཚམས་རྤེས་ངས་ཀང་བསམ་གྱི་འདུག  ཚང་མས་བསམ་གྱི་
ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། སོབ་ཚན་ཞྱིག་སོ་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས།  ང་དངོས་གནས་རང་རྱིག་པ་སྱིམ་མཁན་དང་བརོན་འགྲུས་
བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྤེ། དགྤེ་རྒན་འདྱི་སོ་དགས་པའྱི་དབང་གྱིས་དངོས་གནས་རང་རྤེས་ལུས་ཐྤེབས་སོང་བསམ་བསམ་
ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ཡྱིན་དུས་དགྤེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  སོབ་ཕྲུག་དྤེའྱི་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཡོང་དུས།།མ་འོངས་སོན་ར་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན།  ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་དྤེ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ངོས་ཟྱིན་
པའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་དྤེ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་གསུམ་པའྱི་སྐབས་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞྱིག་འབུལ་
འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་སོང་ཞུས་ན། 
བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དྤེ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ལོ་སུམ་ཅ་ལྷག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ།  དྤེ་
རྱིང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་བཞྱི་པའྱི་ངོས་ནས་བོ་སྟོབས་ཆྤེན་པོའ་ིངང་ནས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཞྤེས་
གསུངས་སོང་།  ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་བཞྱི་པས་རུ་ངར་པོའ་ིཐོག་ནས་སྐུ་ལས་
བསོན་ནས་ལས་དོན་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་མྱིན་འགོ་བསམ་པའྱི་ངས་ཡྱིད་ཆྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་ལོ་
སུམ་ཅའྱི་ལས་གཞྱི་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་
བརྒྱབས་པའྱི་བོ་སྟོབས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་རྤེད་དམ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་བོ་སྟོབས་ཆྤེན་པོ་ཟྤེར་
བ་དྤེ་ཡྱིན། ཚིག་དྤེ་ཡར་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ལ་གྤེང་བ་ལ་བོ་ཁོག་གྱིས་མ་འདང་བ་དང་
བོ་སྟོབས་མྤེད་ནས་མ་བྱུང་བ་རྤེད་དམ།  དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་སར་སྐབས་གོ་བ་ཁད་མཚར་དྤེ་འད་སྤེབས་ཡོང་གྱི་
འདུག ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་དྤེ་བོ་སྟོབས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ནས་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་།  སོན་མ་བཀའ་ཤག་ཚོ་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་དྤེ། བོ་སྟོབས་མྤེད་ནས་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་བརྡ་ལན་དྤེ་འད་ཞྱིག་མྱི་འདུག་གམ།  དོགས་པ་མྱི་འདུག  དྤེ་འདའྱི་ཐོག་
ནས་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་གཙང་མ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟྤེན། བཀའ་ལན་གསལ་བཤད་ཡོང་བར་ཞུ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སོན་གྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་བཀོད་གནང་མཁན་གྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལ་བོ་སྟོབས་
ཆྤེན་པོ་དང་བོ་སྟོབས་ཆྤེ་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཐ་སྙད་དྤེ་འཕོས་དོན་དྱི་བའྱི་ནང་སྤེབས་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཀང་བོ་སྟོབས་ཆྤེན་པོའ་ིསང་ནས། བོ་སྟོབས་དྤེ་མ་ཆད་པའྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ལན་དྤེ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཨང་བདུན་པ། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མང་ཆྤེ་བ་ལ་ལན་རག་སོང་བས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདྤེབས་ནང་ལ་
གཅྱིག་སྤེབས་སོང།  དྤེར་ཕན་བུ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཕག་ སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་སང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་ལན་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཐྤེབས་སོང་སེ། ད་དུང་གཅྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་།  དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན་ཚོད་ལྟ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད།  སྱིར་
བཏང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་འོག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་སུམ་ཅ་ཙམ་ཞྱིག་སྐུ་ལས་བསོན། གནད་འགག་རྱིས།  
གལ་ཆྤེན་པོ་བས་ཏྤེ་ཚུར་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ད་ལོ་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོད་ལྟ་གསུང་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་རང་ལའང་སྤེམས་འཚབ་དྤེ་ག་རང་སྤེབས་སོང་། ཚོད་ལྟ་
དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་འཐུས་ཤོར་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  འགོ་བ་དྤེ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་དག་གཟྱིགས་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་ཚོད་ལྟ་བས་ནས ། ཚོད་ལྟ་དྤེ་ནས་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  ག་རྤེ་
གནང་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་དོགས་པ་འད་ཞྱིག་སྤེབས་སོང་།  ཡྱིན་ནའང་འཕོས་དོན་དྱི་བ་འདྱིའྱི་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་
རྱིས་སད་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་སྐུ་ངལ་འདུག  
དྤེར་ཚོད་ལྟ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང།  རྱིས་ལྤེན་ཕོགས་ཐྒྲོག་ནས་ཚོད་ལྟ་མ་གཏོགས་གཞན་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཆོད་
སྤེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་།  དྤེར་བརྟྤེན་དྤེའྱི་སང་ལ་ཡང་བསར་གསལ་ཁ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཚོད་ལྟ་དྤེ་གང་རྤེད། སོབ་གྲྭ་རྱིས་བངས་པ་ད་ལྟ་ ༣༣ དང་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༤ དྤེ་དག་ལྤེན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཚོད་
ལྟའྱི་གྲུབ་འབས་དྤེ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལྷག་མ་དྤེ་དག་རྱིས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་དྤེར་དགོངས་བཞྤེས་
རྒྱུ་རྤེད་དམ། རྱིས་ལྤེན་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ལམ་དྤེ་ཚོད་ལྟ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།  ཡང་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་
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བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་བསྟན་གནང་རྒྱུ་དང་།  གོ་བསྡུར་བསར་དུ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  
གང་འད་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དྤེའྱི་སོན་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམ ས་སོང་སེ། ཡྱིན་ནའང་ཚོད་ལྟ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་
སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཆ་ཚང་ཚུར་སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་བངས་པ་ཡྱིན་ན།  བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་རྤེད། སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་སད་པ་ལ། འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་
འདུག དྤེར་བརྟྤེན་སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་ཚུར་རྱིས་བངས་པ་ཡྱིན་ན ། རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་འོངས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་མང་པོ་སྤེབས་ཡོང་དུས། དང་པོ་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོད་ལྟ་བ་རྒྱུར་སོབ་གྲྭ་སུམ་ཅ་སོ་
གསུམ་དང་བཞྱི་དྤེ་བལྟ་ན་ཞྤེས་ཚོད་ལྟ་དྤེ་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོད་ལྟ་བས་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་
བངས་མྱིན་གྱི་ཚོད་བལྟ་མ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་མང་པོ་ཞྱིག་བྤེད་ཟྱིན་པའྱི་
མཇུག་ལ་ཆོད་སྤེམས་བརྟན་པོའ་ིངང་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ལ།  རྤེ་བ་
ཡང་བྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེར་བརྟྤེན་ད་ལྟའྱི་ཚོད་ལྟ་དྤེ་ལ་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་རྤེད།  ག་རྤེ་སོན་ཡོང་གྱི་འདུག  
དགྤེ་རྒན་གནས་སོས་གཏོང་རྒྱུ། སོབ་ཚན་ཁྱིད་རྒྱུ་ལ་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་བཞྱིན་དུ་འཐུས་ཤོར་
མ་འགོ་བ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ག་རྤེ་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་ཚོད་ལྟ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས། སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུར་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་མང་པོ་བས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ཆོད་སྤེམས་བརྟན་པོ་རང་རྤེད་ཅྤེས་ནན་ཏན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དྱི་བ་བརྒྱད་པ། སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསྤེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་  ༣ པར་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  སྱིར་བཏང་ལས་
བསྡོམས་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་སྟྤེ། དྤེང་སང་ལས་བསྡོམས་དང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་པ་
ལྟ་བུ་ཆགས་པར་བརྟྤེན།  ད་ལྟ་འདྱི་ནས་དྤེ་མམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྱི་བ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་
འཛིན་ཚོགས་པ་མྱི་འད་བ་སྤེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། སྱིད་བྱུས་དང་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
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དྤེ་འད་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་སྐབས་སོན་མའྱི་རྒྱ་གར་
དབུས་ཀྱི་འཛིན་སོང་དང་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་དྤེ་ཧ་ལམ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པར་བརྟྤེན།  མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་རྱིས་
ལྤེན་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་འགལ་རྤེན་འཕད་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དྤེའྱི་
སང་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དུས། དགོངས་ཚུལ་གང་འད་བྱུང་སོང་ངམ་དྤེ་གསལ་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད།  གཞུང་བརྤེ་པོ་རྒྱག་ཡོང་
སྐབས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་བརྤེ་པོ་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་སོན་གྱི་གཞུང་གྱི་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དྤེ་དག་ལ་གཞུང་གསར་པ་སྤེབས་པའྱི་སྐབས།  བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གོང་མས་ཕག་ལས་གང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་མཇུག་སོང་དགོས་པའྱི་
འགན་དྤེ་བཀའ་ཤག་འདྱི་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་།  ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་སམ་ལས་འཆར་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཡོད་ན།  
བཀའ་ཤག་འདྱི་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེར་བརྟྤེན་རྒྱ་གར་གཞུང་གསར་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་
གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་
པས་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་ཏྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་ལ་བལྟས་ན།  དྤེའྱི་སོན་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་དང་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་
ཡོད་པར་བརྟྤེན།  དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བྤེད་ཚོར་བཅར་བའྱི་སྐབས།  ཁོ་རང་ཚོས་གང་ཟྤེར་གྱི་འདུག་ཞྤེ་ན།  བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ར་
ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་བཀའ་ཤག་རང་ལ་ཕྱིན་ཏྤེ་དྤེའྱི་སོན་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་
སྱིད་བོན་དབུ་བཞུགས་ཐོག བཀའ་བོན་མང་ཆྤེ་བ་འཛོམས་པའྱི་ཐོག སྱི་མོས་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་བཞག་པའྱི་ཐག་
ཆོད་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན། འགྱུར་བ་བཏང་བར་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་བཞྱིན་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམས་བསམས་ཤྱིག་རྤེད།  
དྤེར་བརྟྤེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྤེ་བ་ལ་ཚུར་རྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་བཞག་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ཚུར་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འབད་
བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་བསྡོམས་དང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལ་ཁད་པར་གཅྱིག་གང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན།  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་ལ་མྱི་
གཅྱིག་གྱིས་དཀའ་ལས་ཤྱིག་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྱི་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིག་ཐོག་ནས་བྱིས།  
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འཛིན་སོང་ནས་ལན་འདྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་བསྡོམས་སྐབས་ལ་སོ་སོས་གོ་སྐབས་གང་ལྤེན་ལྤེན་བཟོ་འད་
པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པའྱི་འཕོས་དོན་དྱི་བ་མཐའ་མ་དང་དགུ་པ།།སྱི་འཐུས་ཟླ་
བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དྱི་བ་བསྐུལ་བ་དྤེ་ལ་ལན་ཏག་ཏག་གཅྱིག་རགས་མ་སོང་།  གོང་དུ་ངས་བཀའ་ཤག་
སྐབས་ ༡༤ པས་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་བརྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བརྱིས་ཡོང་དུས་ད་ལྟ་ག་པའྱི་ནང་
དུ་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་ ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་གསུངས་འདུག  བས་ཙང་ང་ཚོས་གོ་བསྡད་པ་དང་ངས་
གོང་དུ་དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཕྲུ་གུ་བཅ་
ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་གྱིས་འཕལ་སྤེལ་གྱི་བསམ་བོ་བཏང་ནས་མ་བསབ་པས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བསྡད་པ་དྤེ་
འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་དམ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག དགོངས་དག དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ལ། འདྱིའྱི་ནང་འཐུས་ཤོར་ཕན་བུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་གསུངས་འདུག  
ད་ལྟ་ཡང་དྱི་བ་གནང་བ་འདྱིའྱི་ནང་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་གསུངས་འདུག་ཅྤེས་ཐ་སྙད་དྤེ་ག་རང་བྤེད་སོད་བཏང་
གནང་སོང། ངས་དྤེའྱི་སྐོར་ཡང་བསར་ལྟ་སྐབས་ཕན་བུ་ཞྤེས་བཀོད་འདུག  གོང་དུ་དྱི་བའྱི་ནང་གང་གསུངས་སོང་ཞྤེ་ན།  
ཕན་བུ་བཀོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་
དམ་གསུངས་སོང་། སོབ་ཕྲུག་དོ་བདག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་འཐུས་ཤོར་གང་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་ནའང་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ངོས་ལྤེན་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ངས་མང་པོ་ཞུས་ན་ རན་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ སྙམ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འབུར་དུ་
བཏོན་ནས་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་གྱིས་འགན་མ་ཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཚན་སོབ་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་གྱི་འདུག  དྤེར་བརྟྤེན་ཕྲུ་
གུ་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས། ངས་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་དང་སོབ་སྱིས་གནང་སྟངས་དྤེ་དག་འདྱིར་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་
ཞུས་ན། འཚམས་པོ་ཨྤེ་ཡོད། དྤེར་བརྟྤེན་དྱི་བ་གནང་སྐབས་གཟབ་གཟབ་ནན་ནན་གནང་ན་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་
འབུར་དུ་བཏོན་ན། དྤེའྱི་སོན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཡོད་པ་རྤེད།  གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་འཐུས་ཤོར་གཏོང་གྱི་འདུག དྤེས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུར་གནོད་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། ལན་
དྤེ་ངས་གང་འད་བརྒྱབ་དགོས་པ་རྤེད་དམ། བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  བོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དྱི་བ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་གཟྱིགས་
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ན་མ་གཏོགས། བོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཀང་འགན་མ་འཁྤེར་བར་འཐུས་ཤོར་གཏོང་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་དགྤེ་རྒན་སུས་འཐུས་ཤོར་བཏང་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དགྤེ་རྒན་དོ་བདག་མ་འགྱིག་པ་
རྤེད། སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་རྱིས་སོད་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁ་ལ་ཁྤེར་ནས་ལས་ཀ་མ་བས་ན།  སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལྤེན་རྱིས་སོད་བྤེད་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད་མྤེད་ནའང་རྤེད། ཁོ་རང་ཕོགས་ཟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་པ།  དྤེར་བརྟྤེན་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྤེས་ན་མ་གཏོགས།  དྤེ་གྤེང་སོང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཡང་དྱི་བ་འདྱི་སྟངས་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མ་གཞྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྱི་བ་དྱིས་མཁན་གྱིས་དྱིས་གནང་བ་རྤེད། བཀའ་ལན་བསོན་མཁན་གྱིས་བསོན་གནང་བ་རྤེད། ད་དུང་འདོད་པ་ཁྤེངས་མྤེད་
ན། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསྡོམས་སྐབས་སུ་གསུང་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་
ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་གོང་དུའང་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ལན་སྐབས་ལའང་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ནས་དྱི་བ་གཏྒྲོང་གནང་རྒྱུ་དང་། འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ནས་ལན་
གསལ་པོ་གནང་རྒྱུ་དང་།  ཡང་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཕན་བུ་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  འཛིན་སོང་གྱི་
ངོས་ནས་དྤེར་ལན་གནང་རྒྱུར་སྟབས་བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེའྱི་བར་ལ་
ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་འད་པོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེར་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ག ྱིས་པ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དྤེ་ཡྱིན།  སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཟུར་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་།  བཀའ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་ཟུར་རམ་ཟུང་དྲུང་བཀྱིས་ཕུན་ཚོགས་རྤེད།  དྤེ་ག་རང་རྤེད་དམ།  བ་འདུར་བཟང་པོ་ལགས་
ཡོད་པ་ཁོང་ཚོ་མ་རྤེད་དམ། འདྱི་འགྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་པས། 
 དཔལ་ལྡན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ྱིན་ཡྱིག་ཨང་ ཀ 
༦༤༡ ནས་ ༦༤༣ ཟུར་ ༢༢༠།༢༠༡༢/༡༤ འཁོད་པའྱི་བཀའ་ཡྱིག་དང་།  ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག་དང་སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིད་སོང་མཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་བཅས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའྱི་ལམ་སྟོན་བསྩལ་
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ཕྤེབས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འདྱི་རྤེད་མྱིན་འདུག  འདྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་དྤེ་རྤེད་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་དྤེ་གང་དུ་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་མྱིན་འདུག 
ལས་རྱིམ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ལ་དབུས་སྱི་ཁབ་ཀྱི་འོས་བསྡུ་རྤེད།  གཞན་པ་དྤེ་
བསྣམས་མྤེད་དམ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བདུན་གྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ས་རྟྱིང་བས་ནས་དྤེ་བྱིས་ཡོད་དུས།  ད་རྤེས་གྱིས་ཀ་
མམ་དུ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཕར་བརྤེ་པོ་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག  གྱིས་ཀ་མམ་དུ་བཏང་ན་འགྱིག་
ས་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞན་གནད་འགག་གང་ཡང་མྱིན་འདུག ང་ཚོ་ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག་དྤེ་གོ་རྱིམ་གྱི་
ཐོག་ནས་མཐོ་ཤོས་ཡྱིན་པས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་བརྱིས་པ་རྤེད།  གྱིས་པ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དྤེ་བཞག་པ་
རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་ལས་ཡུན་གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་བཅ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད།  དྤེ་ནས་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་ལོག་དྤེ་བང་བསྱིགས་པ་དང་།  དྤེ་ནས་འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་མྱི་
གཅྱིག་བཅས་བང་སྱིག་སྟངས་དྤེ་ལྟར་བསྱིགས་པ་རྤེད། གཞན་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་
བའྱི་འོས་བསྡུ་དྤེ་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་གང་ཡང་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་
ཆུང་མྱི་འད་བ་ཁག་བཞྱི་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་མྱི་འད་བ་ཁག་བཞྱི་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཉུང་མཐར་ཚོགས་
མྱི་བཅ་གྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཚོགས་མྱི་བཅ་གྱིས་དྤེ་སྡྤེ་ཚན་ཁ ག་ཁག་གཅྱིག་ཏུ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་མྱི་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་ཚབ་ལ་དྤེའྱི་སོན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་མྱི་གྱིས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་རྤེ་ནང་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འོས་གཞྱི་
འདོན་པའྱི་སྐབས་ལ་གྱིས་ལྡབ་ལས་མྱི་ཉུང་བས་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཉུང་མཐར་མྱི་གྱིས་ཀྱིས་མྱིང་གཞུང་
འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་ལའང་ཡོད་པ་དང་།  ཡང་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་དང་ལས་
བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་ཡང་དྤེའང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།  ཆ་རྤེན་དྤེ་མ་ཚང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས།  
ད་རྤེས་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་ལོག་གཅྱིག་
བསྐོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་རྤེས་མ་བར་སྒུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་ཆོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། གལ་ཆྤེ་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཁབ་རྱིས་
ཞྱིབ་འགན་འཛིན་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་འད་པོ་གཅྱིག་དང་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  གལ་ཆྤེ་བར་བརྱིས་པ་དྤེ་ལས་ཡུན་ལོ་བཅ་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་གལ་ཆྤེ་བར་དྤེ་ལྟར་བརྱིས་པ་རྤེད།  ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཤོག་བུ་དྤེ་ཁ་ཕྤེ་ཚར་བ་རྤེད།  ད་ལྟ་བར་དུ་
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གསང་བ་རང་ལ་བཞག་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  
འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་ལོག་གྱི་གོ་རྱིམ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་
བའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་
ལོག་དྤེ་འོས་འདྤེམས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གཞན་པ་དྤེ་ཁ་ཕྤེ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་།  སང་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྤེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁད་པར་མྤེད་དུས། དྤེ་རྱིང་ངྤེས་པར་དུ་གྱིས་ཀ་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་
ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བསར་དུ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གཅྱིག། དཔལ་ལྡན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༧ ྱིན་ཡྱིག་ཨང་༼ཀ༽༦༤༡ནས་ ༦༤༣ ཟུར་ ༢༢༠། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༢༠༡༤ འཁོད་པའྱི་བཀའ་ཡྱིག 
 ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་མཆོག་དང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིད་སོང་མཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
བཅས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའྱི་ལམ་སྟོན་ར་ཕྤེབས་དགོངས་དོན།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་
དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་ལོག་ཅྱིག་འོས་འདྤེམས་གནང་དགོས་ལ།  འོས་གཞྱི་འདྤེམས་
སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར། དང་པོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་ཟུར་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་དང་། གྱིས་པ་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་
ཕུན་ཚོགས། གསུམ་པ་འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་ཆུང་ངམ་དྲུང་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་བཅས་བསྐོ་བཙུགས་གནང་བ་དང་། འོས་
གཞྱི་མྱི་འགོ་གྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་མྱིང་ཐོ་འབུལ་དགོས་ཞྤེས་གསལ་བ་བཞྱིན་ཕན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་པོའ་ི
སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འོས་གཞྱིར། དང་པོ་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་རྫོང་དཀར་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་།  གྱིས་པ་འཕོད་
བསྟྤེན་དྲུང་ཆྤེ་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཅས་འབུལ་ཞུས་
ལགས་པར་རྣམ་མངའ་མཁྤེན། འོས་གཞྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ལ། 
 འོས་གཞྱི་དང་པོ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་རྫོང་དཀར་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་།  གྱིས་པ་དྤེ།  འཕོད་
བསྟྤེན་དྲུང་ཆྤེ་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་རྫོང་དཀར་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
སྤེས་ལོ་སྤེས་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ དཔྱ་ཁལ་ལག་དྤེབ་ཨང་  IN ༡༥༩༠༡༣༡ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་མ་སུ་
རྱི་གཏན་སོབ་ནས་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་མཐའ་མའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལྤེགས་འཕོད་ཐོན་མ་ཐག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བདྤེ་ལྤེགས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ྱིན་སོབ་ཀྱི་དགྤེ་ཆྤེ་ལས་ཚབ་ཏུ་
བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་ལྟར།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོ་མགོ་བར་ལས་འཁུར་ཞུས།  ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༧ ཟླ་ ༡༠ ནས་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སུ་འབྱིར་བོད་ཚོགས་བཟོ་གཞྱིས་ཀྱི་རྱིས་དྲུང་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་ཐོག།  ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ལས་བྤེད་བདག་གྤེར་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་གནས་དགུ་པའྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྤེད་པའྱི་གས་སུ་
གཞུང་བསྐོས་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༤ ནས་གནས་སོས་ཀྱིས་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་མམ ་སྦྲྤེལ་དང་གཞྱིས་ལས་
སྨན་ཁང་བཅས་ཀྱི་དངུལ་གྤེར་ལས་འཁུར་ཞུས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོ་མཇུག་ལ་རྡ་ས་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆྤེར་
བསྐོ་གཞག་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་མམ་སྦྲྤེལ་དྲུང་ཆྤེར་གནས་སོས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ 
ནས་ལ་དྭགས་ལྷོ་བང་གྱིས་ཀྱི་གཞྱིས་སྱི།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོ་མཇུག་ནས་སོན་ཉ་དང་མན་ཉྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་།  
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ་དཀྱིལ་ནས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་སུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༧ ནས་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སོས་ཀྱིས་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ནས་ཟུང་དྲུང་བར་གྱི་ལས་འགན་དང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ 
ལོ་མཇུག་ལ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་དུ་གནས་སོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་དྲུང་འཕར་དུ་གནས་སར་
ཐོག་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་ལས་ཚབ་དང་། དྲུང་འཕར་གྱི་ལས་འགན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ནས་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ནས་དྲུང་ཆྤེར་གནས་སར་གྱིས་ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་
སོང་དྲུང་ཆྤེའྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས། གཞན་ཡང་གོང་གསལ་རྒྱུན་གཏན་ལས་འགན་ཐོག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་རྤེ་
ལྟར་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕོགས་རྱིམ་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཚོགས་མྱི།  དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བོད་མྱིའྱི་བདྤེ་དོན་ཚོགས་པ་དང་།  འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས།  བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་།  རྡ་ས་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་
གྱིས། སམ་བྷོ་ཉ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་བཅས།  
མདོར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༧ ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ཧྲྱིལ་པོ་  ༤༠ ལྷག་བཙན་བོལ་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞབས་
འདྤེགས་ཞུ་མུས་རྤེད་འདུག། མཐའ་མའྱི་མཐའ་མ་ཚིག་སྒྲུབ་དྤེ་ཡང་བསར་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ།  མདོར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ 
༧ ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ཧྲྱིལ་པོ་ ༤༠ ལྷག་བཙན་བོལ་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་མུས་རྤེད་འདུག 

ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 
མྱིང་། སྤེས་ཚེས། དཔྱ་དྤེབ་ཨང་། ད་ལྟའྱི་ལས་འགན།  མྱིང་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ།  སྤེས་ཚེས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༥༨ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ དཔྱ་དྤེབ་ཨང་ IN ༢༦༣༣༢༣༤ ད་ལྟའྱི་ལས་འགན་འཕོད་བསྟྤེན་དྲུང་ཆྤེ།  ཕན་རང་ཕྱི་ལོ་།༡༩༥༨།ཟླ་།༧།
ཚེས་།༦།ྱིན་བོད་དབུས་གཙང་ས་སའྱི་ས་ཁུལ་དུ་སྤེས།།བཙན་བོལ་དུ་འབོར་རྤེས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ཁོ་ནའྱི་འོག་ཐོག་མར་རྡོར་གྱིང་གཏན་སོབ་ནས་ཕྱི་ལོ་།༡༩༧༦།ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་
གཞྱི་རྱིམ་སོབ་སོང་མཐར་ཕྱིན་རྤེས་ཕྱི་ལོ་།༡༩༧༩།བར་ཅན་རྡྱི་སར་མཐོ་སོབ་ནང་དབྱིན་ཡྱིག་དང་།།རྒྱལ་རབས།།དཔལ་
འབོར་རྱིག་གནས་བཅས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གཙུག་ལག་སོབ་སོང་བས།།ཕྱི་ལོ་།༡༩༨༠།ནས་།༡༩༨༡།བར་རྡོར་གྱིང་ཁུལ་ས་
གནས་གཞོན་ནུའྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་རྒྱུན་ལས།།རྡོར་གྱིང་སོ་ན་མདའ་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ་ནང་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་དང་
བངས་དང་དགྤེ་རྒན་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་སོགས་གཞུང་འབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྡྤེ་ཁག་ནང་
ཞབས་ཞུ་གང་ཐུབ་ཞུས་རྤེས། 
༡༽ ཕྱི་ལོ་།༡༩༨༢།ཟླ་།༢།ཚེས་།༢༠།ནས་བོད་གཞུང་གྱི་སྱི་ཞུ་བ་གཞོན་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་བཞུགས་སར་བདྤེ་

དོན་དང་བདྤེ་སྲུང་ཡན་ལག་གཅྱིག་ལོག་ཁང་གྱི་ལག་འཁྤེར་ལས་བྤེད་ཀྱི་ལས་འགན་ཞུས། 
༢༽ ཕྱི་ལོ་།༡༩༨༥།ཟླ་།༡༡།ཚེས་།༡༢།ནས་ལྡྱི་ལྱི་བདྤེ་དོན་དང་སྣྤེ་ལྤེན་གཅྱིག་ལོག་གྱི་ལས་འགན་ཞུས། 
༣༽ ཕྱི་ལོ་།༡༩༨༨།ཟླ་།༥།ཚེས་།༥།ནས་ལྡྱི་ལྱི་བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་པའྱི་ལས་འགན་ཞུས་རྤེས་འབྲུག་

ནས་བོད་མྱི་གང་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་སོ་བཤུག་ཟླ་བསྱིལ་བསང་གཏན་འཁྤེལ་བར་བརྟྤེན།།ཕྱི་ལོ་།༡༩༨༩།ཟླ་།༥།
ཚེས་།༡།ནས་རྒན་དྲུང་གནས་རྱིམ་དུ་གནས་སར་དང་སྦྲགས་ལྡྤེ་ར་ལྡུན་དོན་གྲུབ་གྱིང་ྤེ་འཁྱིས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་
གསར་འཛུགས་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་འབྲུག་ནས་འབོར་ྤེའྱི་བོད་མྱིའྱི་འགོ་འཛིན་གྱིས་འགན་འཁུར་ཞུས། 

༤༽ ཕྱི་ལོ་།༡༩༩༠།ཟླ་།༥།ཚེས་།༡༥།ནས་སར་ཡང་ལྡྱི་ལྱི་བདྤེ་དོན་དང་སྣྤེ་ལྤེན་གཅྱིག་ལོགས་ཀྱི་ལས་འགན་དུ་བསྐོ་
གཞག་གནང་། 
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༥༽ ཕྱི་ལོ་།༡༩༩༢།ཟླ་།༨།ཚེས་།༡།ནས་གཞུང་ཞབས་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་བསྐོ་གཞག་གྱིས་ལས་
འགན་རང་འཇགས། 

༦༽ ཕྱི་ལོ་།༡༩༩༣།ཟླ་།༦།ཚེས་།༣།ནས་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དུ་གནས་སར་དང་ལྷན་ལས་འགན་
རང་འཇགས་ཐོག་བསྐོ་གཞག་གནང་། 

༧༽ ཕྱི་ལོ་།༡༩༩༦།ཟླ་།༦།ཚེས་།༡༢།ནས་ལས་འགན་རང་འཇགས་ཐོག་དྲུང་ཆྤེ་གཞོན་པའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་གནས་
སར་གནང་། 

༨༽ ཕྱི་ལོ་།༡༩༩༩།ཟླ་།༢།ཚེས་།༢༣།ནས་ཟུང་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་གནས་སར་དང་སྦྲགས་ཧོན་སུར་རབ་
རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་གནས་སོ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་ཀང་།།ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་
གོས་ཚོགས་དང་མྱི་མང་བཅས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བོད་སར་དྤེ་བཞྱིན་གང་ཅྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཆ་ནས་
རང་གནས་ཡོང་བའྱི་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་བབ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞྤེས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༡༩༩༩།ཟླ་།༥།ཚེས་།
༡༡།ནས་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་རང་འཇགས་བསྐོ་གཞག་གནང་། 

༩༽ ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་རྒྱུན་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་།།ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་གཅྱིག་ལོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡང་ཞུས་ཡོད། 

༡༠༽ ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༠།ཟླ་།༩།ཚེས་།༡།ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་དུ་གནས་སོས་བསྐོ་གཞག་གནང་། 
༡༡༽ ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༡།ཟླ་།༧།ཚེས་།༢།ནས་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་གནས་སོས་བསྐོ་གཞག་གནང་། 
༡༢༽ ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༧།ཟླ་།༦།ཚེས་།༡༤།དྲུང་ཆྤེ་ལས་འཕར་དུ་གནས་སར་གྱིས་ལས་འཁུར་རང་འཇགས།།རྡ་ས་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་རྒྱུན་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་།།ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན།།
འཕགས་བོད་མཛའ་འབྤེལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཞོན་བཅས་གཅྱིག་ལོག་གྱི་ལས་འགན་ཡང་ཞུས་ཡོད། 

༡༣༽ ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༧།ཟླ་།༡༢།ཚེས་།༡༤།ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་གྱི་ལས་འགན་ཐོག་གནས་སོས་བསྐོ་
གཞག་བསྩལ། 

༡༤༽ ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༨།ཟླ་།༥།ཚེས་།༢༡།ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་ལས་འཕར་གྱི་ལས་འགན་བསྐོ་གཞག་
དང་འབྤེལ་ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༨།ཟླ་།༥།ཚེས་།༢༣།ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་ལས་ཚབ་ཀྱི་ལས་འགན་
བསྐོ་གཞག་གནང་། 

༡༥༽ ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༠།ཟླ་།༡།ཚེས་།༢༠།ནས་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་དུ་གནས་སོ་བསྐོ་གཞག་
བསྩལ། 

༡༦༽ ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས།།ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༢།ཟླ་།༢།ཚེས་།༦།ནས་དྲུང་ཡྱིག་ཆྤེན་མོའ་ིགནས་རྱིམ་དུ་
གནས་སར་རྤེས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེར་བསྐོ་གཞག་གནང་བར་ཕྱི་ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༣།ྱིན་ནས་
འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ལགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། 

རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་འོས་བླུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་།།ཡང་ན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་གང་རུང་བྱིས་གནང་
ན་འགྱིག་གྱི་འདུག།།སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་།།ཡང་ན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ།།འོས་ཤོག་འགྤེམས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག།།ད་ལྟ་ང་ཚོ་དྤེར་འོས་བླུགས་དུས་མང་མོས་ཀྱི་འོས་སུ་ཐོབ་ པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འོས་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་གལ་སྱིད་འོས་གངས་
དྤེ་གཅྱིག་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།།གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིན་ནའང་འད།།དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཡྱིན་
ནའང་འད།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འོས་གང་བླུགས་པ་དྤེ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ང་ཚོས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་ལོག་གྱི་འོས་དྤེ་གཅྱིག་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།།བསར་དུ་འོས་
བླུགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གང་བླུགས་པ་དྤེར་ཐོབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་གསང་བའྱི་འོས་དྤེ་གསང་བ་ཤོར་གྱི་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འོས་
མ་བླུགས་གོང་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། (།དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།།དྤེར་གསང་བ་ཤོར་བ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།།གསང་བའྱི་འོས་དྤེ། ) གཅྱིག་པ་ཆགས་ན།།དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སུ་ལ་འོས་བླུགས་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐོབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསང་བའྱི་འོས་ཀྱི་སྐབས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་གང་ཡང་བྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།།
འོན་ཀང་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་གཞན་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་བས་ནས།།གལ་སྱིད་འོས་འད་མམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།།
ཚོགས་གཙོས་གང་དུ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
ཚོགས་གཙོ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།།དྤེ་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་སྟབས་ལྤེགས་པ་གཅྱིག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་འོས་ཤོག་རྱིས་མྤེད་དུ་མ་བཏང་ བ་ཡྱིན་ན།།ཁ་སང་
འོས་བསྡུ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལའང་སྱི་འཐུས་ཁོན་མྱི་གངས་།༣༣  རྤེད།།དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་སྱི་འཐུས་
ཁོན་མྱི་གངས་།༣༩ འདུག།།ཡང་རྱིས་མྤེད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།འད་མམ་དྤེ་འད་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད།།གལ་སྱིད་འད་
མམ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།།ཚོགས་གཙོས་འོས་གང་དུ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།།སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།།
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་རྤེད།།དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲྤེལ་པོ་ཞྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ཚོགས་གཞོན་གྱིས་འོས་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།བས་ཙང་མམ་མཐུན་གྱི་བཀའ་
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མོལ་གནང་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།བས་ཙང་ཐག་ཆོད་དྤེ་བླུགས་ཚར་ བ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་དམ།།ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་ཟྤེར་དུས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གྱིས་སུ་དབྤེ་བ་འབྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན།།ད་ལྟ་བར་དུ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས།།ཚོགས་གཙོ་གྱིས་
ཀྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་སྐབས་ལ་མམ་མཐུན་གྱི་འགན་རང་བས་ནས་འོས་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།
ཡྱིན་ནའང་མྱི་འགོ་འདྤེམས་སྒྲུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ།།ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའྱི་འོས་བླུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ད་རྤེས་
ཐྤེངས་དང་པོ་མ་རྤེད།།ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་སོན་མ་ནས་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།།ཁ་སང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བའྱི་ལས་
རྱིམ་ལའང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་འོས་བླུགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།།འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ད་ལྟ་འདྱིར་གསང་བའྱི་འོས་
བསྡུའྱི་ཐོག་ནས་བསྡུས་ཏྤེ་ཐག་གཅོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས།།ར་བའྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་
མམ་བསྡུས་ཀྱི་འགན་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་བྤེ་བག་བྤེ་བག་བས་པ་ཡྱིན་ན།།འོས་བླུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་
ཡང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།།བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་བསར་བཅོས་གཏོང་བའྱི་
སྐབས་ལ།།སྱིག་གཞྱི་གཞན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁད་པར་དྤེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་མང་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་ངོ་ཡོད་
གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུས་ནས་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།།ཚོགས་
གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་ཀྱི་འོས་བླུགས་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས།།བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་གལ་ཆྤེ་བ་ཁག་
གཅྱིག་ལ་བཞྱི་ཆ་གསུམ་གྱི་འོས་བླུགས་ནས་ཐོབ་དགོས་རྒྱུ་དང་།།དོན་ཚན་གཞན་རྣམས་ར་འབོར་གྱི་བཞྱི་ཆ་གསུམ་དང་།།
དོན་གནད་གལ་ཆྤེ་བ་ཁག་དྤེ་དག་ལ་ར་འབོར་གྱི་བཞྱི་ཆ་གསུམ་གྱིས་འདོད་མོས་དགོས་རྒྱུ་དང་།།དོན་ཚན་གཞན་དྤེ་དག་
ལ་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཟྤེར་དུས།།ར་འབོར་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ཡང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་།༤༤།མ་གཏོགས་མྤེད་དུས།།འཐུས་མྱི་།༤༤།ནང་ནས་མྱི་གྱིས་དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་
ག་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་གང་ལྟར་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་དོན་གནད་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་དག་བརྒྱ་ཆའྱི་བཞྱི་ཆ་གསུམ་གྱི ས་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས།།
བཞྱི་ཆ་གསུམ་ལས་ལྷག་པའྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་
བཞྱིན་དོན་ཚན་གཞན་དྤེ་ཚོར་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་ཆ་གྱིས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་བླུགས་རྒྱུ་མྤེད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྤེན་ནས།།ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གྱིས་ལྷག་གྱིས་མོས་མཐུན་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁ་ྱིན་འགོ་ཟྱིན་པ་གཞྱིར་བཟུང་དྤེ་རྱིང་གྱི་འོས་བསྡུ་དང་།།དྤེ་
བཞྱིན་སང་ྱིན་གནངས་ྱིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆ་ཚང་ལ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་འོས་བསྡུ་ཟུར་དུ་བླུགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།དྤེ་ས་ཡྱིན་ནའང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལུགས་སོལ་དྤེ་ག་རང་མུ་མཐུད་དྤེ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།།འོས་ཤོག་འགྤེམས་སྤེལ་གནང་རོགས་གནང་། 
 གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་།༣༩།འདུག།།ཚང་མར་འོས་ཤོག་རགས་སོང་ངམ།།ཆད་པ་བྱུང་མ་
སོང་ངམ།།འོས་སམ་དྤེ་ཁ་ཕྤེ་སྟྤེ་སྟོང་པ་ཡྱིན་མྱིན་སྟོན་དང་།།བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་།༩༧།དང་དྤེའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་བྤེད་སྟངས།།ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་བྤེད་སྟངས།།འོས་ཆོས་ཚང་དང་མ་
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ཚང་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་རྤེད།།བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་།༡༠༧།ནང་གསལ་གྱི་འོས་གཞྱི་ འདྒྲོན་སྟངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་
དང་།།དོན་ཚན་།༡༠༡།འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོས་གཞྱི་འདོན་སྟངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེ་དག་དང་།།འོས་
ཆོས་ཚང་དང་མ་ཚང་དྤེ་དག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚང་མར་གཟྱིགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།།དྤེ་འགྱིག་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འོས་ཤོག་གྱི་གངས་བརྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།།སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  
བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་
ལགས། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  སྟོབས་རྒྱལ་
ཚེ་རྱིང་ལགས། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  
སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕྤེལ་ལགས།  བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས། བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།།སྟོང་པ་གཅྱིག་འདུག།སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།།ཡང་བསར་སྟོང་པ་གཅྱིག་འདུག།སྟོང་པ་གསུམ་བྱུང་སོང་།།བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས།  
སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས།།གཅྱིག་སྟོང་པ་སྟོང་རང་རྤེད་འདུག།གཞན་གྱིས་དྤེར་ཀླད་སོར་
རྤེ་རྤེ་བྱིས་འདུག 
 འོས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སྱི་འཐུས་།༣༩།ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་འོས་ཤོག་།༣།རྱིས་མྤེད་
དུ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་།༣༦།གྱིས་འོས་འཕྤེན་པའྱི་གྲུབ་འབས།།སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ལ་འོས་གངས་།༡༦།
དང་།།བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ལ་འོས་གངས་།༢༠།ཡྱི་ཐོག་ནས།།བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་འོས་ཐོབ་པ་
ཡྱིན། 
 དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ།།ལས་བསྡོམས་སྙན་སོན་དང་དྤེའྱི་ཞྱིབ་གཤྤེར་ལས་དོན་དྤེ་རྤེད།།འདྱིའྱི་ང་པ་དྤེ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་
སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་དྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་འདྤེབས།  དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁོངས་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༣་
་་༢༠༡༤།ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་དྱི་བ་ཕྤེབས་པ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁྱིམ་སྡོད་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ག་སྱིག་ཞུས་
སྐབས་ཁ་ཐོར་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་གཞན་ལ་མམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོད་མྤེད་སྐོར་རྤེད་འདུག  
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ལན། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ག་སྱིག་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་དུ་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་སོགས་
བས་ཏྤེ་རྱིགས་ལམ་སོབ་གྤེར་ཁང་གྱི་དགྤེ་བཤྤེས་བོ་བཟང་ཟླ་བ་ལགས་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་
ནས་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡྤེའྱི་སྡོད་ཁང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྱིག་གནང་ཡོད།  གཙོ་བོ་ནྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་ཕྤེབས་མཁན་
སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྡོད་ཁང་གྱི་ྤེ་འགམ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་རྒན་གཞོན་ཚང་མར་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོད། འོན་
ཀང་མང་པོ་ཞྤེ་དག་ཕྤེབས་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ལྷོ་ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ལྷོ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ཀང་།  དུས་ཚོད་ལྡྤེང་མྱིན་དང་  Call Centre ལྟ་
བུར་ཕག་ལས་གནང་ནས་བཞུགས་མཁན་ཁ་ཐོར་བོད་མྱི་རྣམས་འདུ་འཛོམས་ཐུབ་མྱིན་སོགས་ཀྱི་རྤེན་པས་ག་སྱིག་ཐུབ་
པ་བྱུང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་། མཱན་ཇུ་ཉྱི་ལར་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུས་ནས་ྱིན་རྒྱབ་ཅྱིག་ཏུ་དགོན་པའྱི་མདུན་
ཐང་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅྱིག་སྤེལ་ཡོད།  སྐབས་དྤེར་དྤེའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ག་ལ་གང་ འཚམ་ཞྱིག་
ཕྤེབས་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ཅཱན་དྷྱི ་གྷར་མཐོ་སོབ་བསོད་མཁན་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་ཡོད།  སྐབས་དྤེ་དུས་ཀང་
གཙོ་བོ་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པའྱི་འབྲུག་པ་
སོགས་ག་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྤེབས་འདུག  ལྡྱི་ལྱི་དང་ཅཱན་དྷྱི ་གྷར་གྱིས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་སྤེལ་སྐབས་གསུང་བཤད་
དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་བ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་འོད་སྡྤེར་  CD བཟོས་པ་ཡྱིན།།དྤེ་རྤེས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སྤེང་ལོར།  ཅྤེ་ནཱཡྱི། 
མའེ་སྒྲོར། མྤེངྒ་ལྒྲོར། དྷར་ལྦཌ་བཅས་ལ་འོད་སྡྤེར་ཆ་ཚང་བཏང་ཡོད། བཏང་བ་ལྟར་དུ་ས་གནས་དྤེ་ཚོར་ཡོད་པའྱི་གཞོན་
སྤེས་རྣམས་ཀྱིས་དོ་སྣང་བ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད།།འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ངས་རྱིག ས་ལམ་སོབ་གྤེར་ཁང་གྱི་དགྤེ་བཤྤེས་བོ་བཟང་
ཟླ་བ་ལགས་ལ་བསགས་བརོད་དང་སྦྲགས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།།ཁོང་ལ་ང་ཚོས་ག་
དུས་ཞུས་ཀང་ཁོང་གྱིས་ཞྤེ་དག་ཡག་པོ་ཆ་ཤས་ལྤེན་གནང་གྱི་འདུག།།ཁོ་རང་གྱིས་གསུངས་པ་རྣམས་གོ་བདྤེ་ པྒྲོ་དང་། 
རྒན་གཞོན་ཚང་མས་གོ་བ་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག།།དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཁོང་ལ་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ནྱི། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་མཚན་དོད་དང་ལས་དོད་རྱིགས་ར་བ་ནས་བཞྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཚང་ད་རྤེས་
ངས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚང་མའྱི་མདུན་དུ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 
དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ།  རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ཆྤེ་ཁག་གཞན་དུ་བསོད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཞུ་
འཆར་ཡོད་པ་དྤེ་ྱིད་མ་འོངས་བ་འཆར་ནང་གསལ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་སྐོར་རྤེད། 
ལན། དྤེ་ནྱི་རྒྱུན་གཏན་ལག་བསྟར་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་།  
མ་འོངས་བ་འཆར་ནང་བཀོད་མྤེད་པ་མ་གཏོགས། ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྱིས་མྤེད་པ་དང་།  ཡང་ལག་
ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་ལུས་སོང་བ་དྤེ་འད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
 
དྱི་བ་གསུམ་པ་དྤེ།  ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་འཁྱིད་
གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྱིས་ཡོད་མྤེད་སྐོར་རྤེད།  
ལན། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ནས་མམ་རུབ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དགོན་པ་གཞན་ནས་མམ་རུབ་གནང་མཁན་
བྱུང་ན་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དྱི་བ་བཞྱི་པ་དྤེ། འོད་སྡྤེར་བཟོ་རྒྱུ་སྐོར་རྤེད་འདུག 
ལན། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལ་ལས་འཆར་དྤེ་ྱིད་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ལས་འཆར་ནང་ཡོད་དགོས་པ་
ལས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་ནང་ཡོང་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ལྟ་བུ་བྱུང་འདུག སྱིར་བཏང་འོད་སྡྤེར་བཟོ་ཕོགས་
དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་དགོངས་འཆར་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་བསྟར་དགོས་
པ་གསུངས་ཡོད།  གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས།  བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་སོགས་བྱུང་ཡོད།  འོན་ཀང་
དངོས་སུ་ལག་བསྟར་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་ཟུང་འབྤེལ་གནང་གྱི་ཡོད། ཟློས་གར་འགན་འཛིན་དང་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་གཞས་ཚིག་གསར་པ་བཟོ་དགོས་པ་དང་།  དྤེ་དག་འབྤེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་འདོན་དགོས་པ་སོགས་
བཀའ་མོལ་བྱུང་། བཀའ་མོལ་བྱུང་རྤེས་གསལ་བསགས་གནང་བ་རྤེད།།སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་།  ས་གནས་གཞྱི་འགོ་
ཁག།།དྤེ་བཞྱིན་ད་རྒྱ་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གསལ་བསགས་བཏང་ཡོད།  ད་བར་གཞས་ཚིག་གནང་མཁན་ཕལ་
ཆྤེར་བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་འདུག།འོན་ཀང་ཕྱི་ཟླ་  ༡༠ བར་དུ་ཕྱིར་འཐྤེན་བ་རྱིས་ཡོད།  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།  འོད་སྡྤེར་གཅྱིག་གྱི་
ནང་དུ་གཞས་ཚིག་བདུན་ནས་བརྒྱད་བར་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་འད།།ང་ཚོས་འགན་བསྡུར་བས་ནས་བསྡོམས་དགོས་སྟབས།  
ཕན་བུའྱི་མང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ས་རྤེད། དྤེར་བརྟྤེན་ཕྱི་ཟླ་།༡༠།བར་དུ་བཞག་ནས་འདྤེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེའང་
སྒྱུ་སྩལ་ལ་མཁས་པ་དང།།རོལ་དབངས་ལ་མཁས་པ།།དྤེ་ འདའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་དང་མས་མོང་ཡོད་
མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་ནས་བདམས་དགོས་པ་རྤེད།།འདྱི་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད།  མཐའ་མར་ང་
ཚོ་མམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ཟློས་གར་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་ཡོད་པ། ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་གསུང་བསྒྱུར་དང་ཟབ་སོང་འབྤེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་
ཐོག་མཁས་པ་མང་པོ་གདན་འདྤེན་ཞུས་པ་དྤེ་དག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་སྐོར་རྤེད་འདུག 
མཁས་པ་རྣམས་ནྱི།  དཔལ་ལྡན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་།  སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕྤེལ་
ལགས།།ཆུང་ཚེ་རྱིང་ལགས།།དྲུང་འཕར་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ལགས།།སོབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྤེ་ལགས།།གཙང་ཕྲུག་
སྟོབས་ལགས།།སྨན་རམས་པ་བསོད་ནམས་སོལ་དཀར་ལགས།།བུ་ཆུང་ཌྱི་བསོད་ནམས་ལགས།།སྐར་མ་གགས་པ་
ལགས།།དགྤེ་བཤྤེས་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་ལགས་བཅས་རྤེད་འདུག 
དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེར་ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུར། འདྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་ལ་རྤེད། དོན་ཚན་གྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་པ་མང་པོར་
ངག་སྒྱུར་གྱི་སྱི་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད་ཅྤེས་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་སྐོར་རྤེད། 
དྤེ་དག་ནྱི།  སྨན་རྱིས་ཁང་དང།།རྫོང་གསར་པཤད་གྲྭ  Cross Culture India ས་རཱ་མཐོ་སོབ།། Street School 

Development Journeys, South Africa།སོགས་རྤེད། 
ཡང་དོན་ཚན་བདུན་པར་གཞུང་འབྤེལ་དང་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་ཁག་ལ་
ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་རོགས་ཞུ་མཁན་ཚོགས་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་འདུག  
ཚོགས་པ་ཁག་ནྱི་  Earlham College, USA དང།།Cross Culture, India ས་རཱ་མཐོ་སོབ།  Street School 
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ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་ལ་དྱི་བ་དྤེ། ནོར་གྱིང་གསོལ་མགོན་ཁང་དང་ཆོས་ནོར་མགོན་ཁང་དུ་ལས་
བྤེད་གསར་པསྐོའ་ིསྱིག་གཞྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་རྤེད། 
སྱིག་གཞྱི་ཡོད་འདུག་ལ།  ནོར་གྱིང་ཁོབ་ཁོངས་ཟ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་གསར་ བསྡུ་ནམ་དགོས་སྐབས་ཡྱིག་
རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འདྤེམས་སྒྲུག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་འབྤེལ་བར།  ཐའྤེ་ཝན་རོལ་དབངས་སྒྱུ་རལ་བ་གགས་ཅན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ལྷན་དུ་
འཁབ་སྟོན་ཞུས་ཅྤེས་པའྱི་ནང་སྒྱུ་རལ་བ་གགས་ཅན་ཁག་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་མམ་དུ་དྱི་བ་དྱིས་
ལན་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཀང་ཐོབ་ཅྤེས་གསལ་བ་དྤེ་དག་སུ་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་གསུངས་འདུག  
སྒྱུ་རལ་བ་གགས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཐའྤེ་ཝན་རྒྱལ་ས་ཐའྤེ་པྤེར་གཏན་གཞྱི་བས་པའྱི་རྒྱའྱི་རྱིག་གཞུང་མཐོ་སོབ་། (Chinese 

Culture University) ཀྱི་སོབ་དཔོན་གྤེ་རྱི་འུ་  (Prof. Gary Wu) དང་། ཐའྤེ་ཝན་གྱི་རོལ་ཆ་བ་ཨྤེ་ལྤེན་ཝང་། (Alan 

Wang)། སྨྱི་སྨྱི་ (Mei Mei)། ཤུ་ཕྤེན་ལྱི་ (Shufeen Lee)།བཅས་རྤེད་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཆོགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་  
Mr.  Dominik Bartsch, Chief of Mission, United Nations High Commissioner for Refugees, 
India རྤེད་འདུག་བཅས་ཞུ་རྒྱུ། 
ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་དང་འབྤེལ་བར།  བོད་ཁང་ནས་སཾ་བྷོ་ཉའྱི་སོབ་ཡོན་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེའྱི་འདྤེམས་སྒྲུག་གྱི་ཆ་རྤེན་དང་
གསལ་བསགས་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་དྱིས་འདུག 
འདྤེམས་སྒྲུག་ཆ་རྤེན་ནྱི། འཚན་སྙན་འབུལ་མཁན་ནས་རང་ྱིད་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་དང་རོམ་རྱིག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱབ་ལོངས་ལོ་
རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་དང་།།མས་ཞྱིབ་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་གང་ཡྱིན་ངོས་འཛིན།  མས་ཞྱིབ་བྤེད་འདོད་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།  
དྤེའྱི་ཐོག་རང་ྱིད་ཀྱི་བ་འཆར་བཅས་འཁོད་པའྱི་སྙྱིང་དོན་རོམ་ཤོག་ (Synopsis) ཤོག་གངས་གསུམ་ལས་མྱི་ཉུང་བ་དང་
ལྔ་ལས་མྱི་མང་བ་ཞྱིག་དང་།  དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་  (List of References) བཅས་དགོས་འདུག  
གསལ་བསགས་ནྱི་ཕ་ཡུལ་ད་རྒྱ་དང་། བོད་ཀྱི་དུས་བབ། བོད་ཀྱི་བང་ཆྤེན། བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་གསར་ཤོག་བཅས་སུ་
གནང་གྱི་ཡོད་འདུག།ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཅ་པ།  ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་བགོ་
གྤེང་དང་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ནས་མམ་ཞུགས། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་
དང་། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དོན་ཚན་ཁག་གཅྱིག ད་གྱིན་གོང་དུ་གོས་ཚོགས་
ནང་ནས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཕུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་ཞུས་བསྡད་པ་རྤེད།  
བཀའ་ལན་གྱི་ནང་དུའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུའང་ས་གནས་ལ་སྐུལ་ལག་ཞུས་ཡོད།  ས་གནས་
ལ་སྐུལ་ལག་ཞུས་ནས་སྐུལ་ལག་ཞུས་པའྱི་རྤེས་སུ་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། 
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ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ལྷན་ཁང་མས་གསོ་དང་དྤེ་འད་ཡོད་པའྱི་ནང་དུ། ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་གནས་སྤེ་དྤེ། ས་གནས་
ལ་སྐུལ་ལག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཐོག་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ།  ཡང་ན་དངོས་སུ་སྐུལ་ལག་གནང་
ནས་ད་ལྟ་ལས་འཆར་འདྱི་འབོར་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་འདྱི་གཅྱིག་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ ཅྱིག་བཏོན་གནང་བ་རྤེད།  ད་རྤེས་འདྱིར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སར་ཡང་བཏོན་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་རྤེ་རྤེར་ལན་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་གནས་འང་ལྤེའྱི་དགོན་པའྱི་སྐོར་དྤེ་ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུའང་
བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད།  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དགོན་པ་མས་གསོའ་ིརོགས་རམ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད། བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སོ་སོ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་རང་ྱིད་ལ་དྭགས་སུ་བསོད་སྐབས།  ྱིན་
ལྔ་དྲུག་ཙམ་བསྡད་ནས་དགོན་པ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཆོས་མཇལ་ཕྱིན།  བསྙྤེན་བཀུར་ཞུས།  མྱི་མང་དང་ཐུག  བོད་ཁྱིམ་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་སོགས་བས་ཡྱིན། ཐུག་དགོས་ཚད་ཐུག་པ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། འོན་ཀང་སྐབས་དྤེ་དུས་
འང་ལྤེའྱི་དགོན་པའྱི་སྐོར་དྤེ་གསུང་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་།  འོན་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ལ་དྭགས་ལ་སྱིར་འབྤེལ་བ་བས་ཏྤེ་དགོན་པ་འདྱིའྱི་སྐོར་རད་གཅོད་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
དྤེ་རྤེས་འབྤེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་ཞལ་པར་གནང་ནས།  ལ་སྱི་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལ་སྱི་བརྒྱུད་
ནས་མས་གསོའ་ིའཆར་གཞྱི་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ལ་སྱི་ཁོང་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཏུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་
སྟབས། འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཁྤེར་ཡོང་རོགས་ཞུས་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་བསྣམས་ཕྤེབས་མ་སོང།།སྱིར་བཏང་འགོ་ལུགས་བས་པ་
ཡྱིན་ན། རོགས་རམ་སུ་ལ་དགོས་པ་དང་། དཀའ་ངལ་གང་དུ་ཡོད་པ་དང་། མས་གསོ་གང་དུ་དགོས་པ་རྣམས་ཁུངས་སོ་
སོས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་འབུལ་དགོས། སྙན་ཞུ་དྤེར་རྒྱབ་གྤེར་ས་གནས་གཞྱིས་འགོའམ་ལ་དྭགས་ལ་
སྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་དགོས། དྤེ་ཡང་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས།  མས་གསོ་གང་འད་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ།  དགོས་པ་ངྤེས་
ཅན་གང་ཡྱིན་པ།  འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ཡོད་མྤེད་སོགས་བཀོད་ནས་ཞུ་དགོས།  དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་སྟྤེ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་ཡོད།  དྤེ་འད་མྤེད་པ་སོང་ཙང་བྤེད་སྟངས་མ་
ཤྤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལུས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ནང་ཆོས་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་།༣༩།ཞྱིག་འདྱིར་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།།ར་བའྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གནང་སོང་ཡང་།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་
ནང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་།༣༩།ཡྱིས་ཚད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ལྔ་བཅ་ང་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད།།དྤེ་དག་ལ་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་བས་ནས་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱིར་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པར་ཞུ་གྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ས་གནས་ཁག་ ༣༩ འདུག ས་གནས་
ཁག་ ༣༩ ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོར་མོ་ཁྱི་གྱིས་རྤེ་གནང་ནས་  Corpus Fund ལྟ་བུར་གནང་ནས།  མ་གྱིར་
ར་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་བཞྱིན་འདུག  དྤེའྱི་ཐད་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པར་ངས་ལས་ཁུངས་སུ་རད་གཅོད་བས་པར།  ས་
གནས་ ༩ མ་གཏོགས་གཞན་ས་གནས་  ༣༠ ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་འདུག  དགུ་མ་འབོར་བའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དྤེ་
འབྲུག་ཡུལ་ཆགས་ཡོད།  འབྲུག་ཡུལ་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  གཞན་རྣམས་ནས་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བསྡོམས་འབོར་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ། ལགས་སོ།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་མཛོད་ཀྱི་ལས་
དོན་ར་གསོག་ གྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་ ནང་གསུངས་གནང་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡྱིག་མཛོད་དྤེ་ར་
གསོག་གནང་རྒྱུའྱི་སོང་བརྡར་སོན་མ་བཏང་བཞག་པའྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ཕལ་ཆྤེར་གནས་སོས་ཕྱིན་ནས ། འདྱིར་ཕལ་ཆྤེར་ད་
ལྟ་ཡོད་བཟོ་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།ད་ལྟ་ཡྱིག་མཛོད་བདག་གྤེར་བྤེད་མཁན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
གྱི་ལས་བྤེད་མས་གསོག་དང་སོང་བརྡར་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ།།ཡང་ན་སོན་མ་སོང་
བརྡར་དམྱིགས་སུ་བས་ནས་དྤེ་འདའྱི་ཡྱིག་མཛོད་ར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ ། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་བཏང་བའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་
དོན་དུ་མངགས་པ་དྤེར་བཞག་པ་ཡྱིན་སྟབས།  དྤེ་གནས་སོས་མ་གཏོང་རོགས་ཅྤེས་ཆོས་རྱིག་ནས་ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འདྱི་བདྤེན་པ་རྤེད།  སོན་མ་ལས་བྤེད་གཅྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རྤེད།  དྤེའྱི་རྤེས་སུ་
དམྱིགས་བསལ་ཡྱིག་ཚགས་ར་སྟངས་སྐོར་ཟབ་སོང་ཆྤེད་དུ་ལྡྱི་ལྱིར་བཏང་བ་རྤེད།།མོ་རང་ཟབ་སོང་ལ་ཕྱིན།  ཟབ་སོང་
ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཡར་ལོག་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་མར་བཏང་གནང་བ་རྤེད།།སྐབས་
དྤེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།མོ་རང་ལྡྱི་ལྱིར་ཆྤེད་མངགས་ཡྱིག་མཛོད་སྐོར་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱིས་རྱིང་ཟབ་སོང་ཕྱིན་པ་དང་།  
ད་ལྟ་ལོག་ཙམ་ཡྱིན་པ་སོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།འོན་ཀང་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཚར་དུས།  ཁོང་འགོ་ན་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་
གཏྒྲོང་ས་མྤེད་སྟབས། མོ་རང་ལས་ཁུངས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་རྤེད།།ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྤེད་ཀང་ཟབ་སོང་ཆྤེད་
དུ་གཏོང་འདོད་ཡོད། དྤེའྱི་སྐོར་ྤེ་ཆར་ཡང་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་ཡྱིག་མཛོད་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་
བས་པ་ཡྱིན། ཟབ་སོང་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ། Technicality མང་པོ་ཞྱིག་འདུག  འོན་ཀང་གཏོང་བ་ལ་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག།གང་ལྟར་ང་ཚོས་མུ་
མཐུད་དྤེ་ལས་བྤེད་དྤེ་ྱིད་ཟབ་སོང་ཆྤེད་དུ་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དྤེ་ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གྤེར་ཁང་གྱི་ནང་དུ་མས་
ཞྱིབ་པ་།༢༢།ཡོད།།ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སོབ་ཡོན་  ༡༨༠༠༠།ཕུལ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་འདུག།འདྱིའྱི་ནང་དུ་
མས་ཞྱིབ་པར་སྱིར་བཏང་ཚད་འཛིན་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་པ།།མས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུར་མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ལོ་བཞྱི།།ལོ་ལྔ་
དྤེ་འདའྱི་མས་ཞྱིབ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མས་ཞྱིབ་པ་ཚོའྱི་
ལོ་ཚད་དུ་བཀག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ལྷག་པར་དུ་མས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚོའྱི་སོར་མོ་།༡༨༠༠༠།འདྱིའྱི་ནང་
དུ་འཛིན་ཆས་ཡོ་ཆས་མས་ཞྱིབ་པར་མཐུན་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ།།དྤེ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཐོན་པའྱི་རྤེས་སུ་ཕག་ཁྤེར་མཐོ་སོབ་གང་ནས་ཕུལ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ།།མས་ཞྱིབ་པ་ཐོན་
པའྱི་རྤེས་སུ་ཕག་ཁྤེར་ཕུལ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།བས་ཙང་འདྱི་ཝཱ་ རཱ་ཎ་སྱིའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་བརྒྱུད་ནས་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཕལ་ཆྤེར་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སྐོར་དྤེ་གསུངས་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད།།རྱིགས་གཅྱིག་
རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་གྤེར་བ་སོན་མ་།༢༢།དང་། ད་ལྟ་།༢༡།ཡོད། གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་གནང་སོང།།དྤེ་དག་ལ་ཁ་སོན་ཕྱི་
ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ཏུ་མས་ཞྱིབ་རྱིག་པའྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ྱིན་མ་ལྔ་རྱིང་སད་པ་མ་གཏོགས།  ཝཱ་རཱ་ཎ་
སྱིར་མས་ཞྱིབ་བས་ནས་གཏན་འཇགས་སྡོད་མཁན་སུ་ཡང་མྤེད། ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མས་ཞྱིབ་རྱིག་པའྱི་ཟབ་སོང་
སད་པའྱི་རྤེས་སུ་ཁོ་རང་ཚོ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདགོན་པར་ལོག་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  ཁོང་ཚོས་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་
འཛིན་གྱིས་མས་ཞྱིབ་གནང་དགོས།  ལོ་རྤེའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད།  ལག་འཁྤེར་སོད་ཕོགས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་
འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་དྤེར་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་གཏན་འབྤེབས་
བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན།  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་སོན་ ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་ཟབ་སོང་བཅར་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ལག་འཁྤེར་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་རང་གྱིས་གནང་རོགས་ཞྤེས་བསམ་འཆར་གནང་འདུག  ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ།  སོ་སོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་བའྱི་
མཚན་རྟགས་ཕོགས་གཅྱིག་དང་། ཕོགས་གཞན་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་ཡོད་པའྱི་ལག་འཁྤེར་ཞྱིག་སོད་
ཐབས་ཡོད་མྤེད་གོ་བསྡུར་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད།  ལས་གཞྱི་འདྱི་ྱིད་གསར་གཏོད་ ཅྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་།  མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
ཐག་གཅོད་ནས་འགོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཡྱིན་དུས། ཡར་རྒྱས་དང་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་གང་དང་གང་ཡོད་
མྤེད་བལྟས་ནས་འགོ་དགོས་པ་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་མས་མོང་ཅན་ཞྱིག་རྤེད།།དྤེ་འདའྱི་དགོངས་འཆར་
ཡོད་ན་ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། ལས་གཞྱི་དྤེ་ྱིད་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་མྱིང་གངས་རྒྱུའྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།།རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་དྤེ་དག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།  ད་རྤེས་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་སྟྤེ་ལམ་སྟོན་དང་། ལྷག་པར་དུ་འདྱི་བརད་དང་།།ནོར་བཅོས་
མང་པོ་ཞྱིག་འདས་པའྱི་གོས་ཚོགས་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་དག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ཕག་ལ་མ་ཕྤེབས་སོན་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ།།གལ་སྱིད་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མས་ཞྱིབ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་ནས་དག་ནོར་འདྱི་འད་
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ཞྱིག་བྱུང་འདུག།དྤེ་དག་བཟོ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག།དྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་བལ་བ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  མ་
རྤེད།།རྟོག་ཞྱིབ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དྤེ་དག་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ལ་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
ལ་ཆོས་རྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་ག་ཚོད་ཙམ་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།།ལམ་སྟོན་ག་ཚོད་ཙམ་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།
མྱིང་ཙམ་གྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་དྤེ་དག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་གནས་བསྣམས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེ་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དམ།  མྤེད་བསམ་པའྱི་རྤེས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྱིད་ཁོག་དྤེ་ཡང་ཕར་ཕོགས་རྱིག་
གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་དྤེ་ཙམ་གྱི་ཆྤེས་མཐོང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།།ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
གནས་བབ་དང་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁོངས་ཚན་པ་བཅས་ཀྱི་ཕྱི་ལྒྲོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤།ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་གོས་ཚོགས་
ལ་འབུལ་ཡོད། རྒྱུན་ལས་ནས་དྤེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟྤེ་ནོར་སོན་ཤོར་བ་དང་། ཐ་སྙད་བྤེད་སོད་གནང་སྟངས།།ཚིག་
བཅད་བཅོས་སྟངས་སོགས་ལ་མྱི་འགྱིག་པའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་འདུག།དྤེ་དག་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཡན་ལག་
ཁག་ལ་ཡང་དྤེ་འད་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན།།གྱིས་ནས་ད་ལྟ་
བར་དུ་ཚན་པ་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་དྤེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་བསྡད་པ་རྣམས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁད་དུ་འཕགས་པ་
སོབ་སོང་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་ཅྱིག་གྱིས་བྱིས་གནང་དུས། ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེའྱི་སང་ལ་བཟོ་
བཅོས་རྒྱག་གྱིན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཨ་ཡོང། བསྡད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་གང་ཕུལ་བ་ཇྱི་མ་
ཇྱི་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།།དྤེ་གཅྱིག་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ནོར་འཁྲུལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  
དྤེ་འད་མ་ཡོང་བ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཚན་པ་སོ་སོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཆོག  ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད།  ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད།  མ་
འོངས་པར་ནོར་འཁྲུལ་མྱི་ཡོང་བའྱི་འགན་ང་ཚོ་ཚང་མས་འཁུར་དགོས།།དྤེ་ནང་བཞྱིན་འཁུར་གྱི་ཡྱིན། གྱིས་ནས། ང་རང་
གྱིས་རྟག་པར་འདྱི་ལྟར་བསམ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།།ལས་ཁུངས་སུའང་གོས་བསྡུར་བྱུང་།།སྱིག་གཞྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོ་ནས་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཕོགས་སུ་ཐྤེ་བྱུས་བ་ས་ག་
ཚོད་ཡོད་དམ།  ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག།འབྤེལ་བ་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ན།  སྱིག་གཞྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་ པྒྲོ་བཟོས་ཡོད།  འོན་ཀང་དྤེ་ལྟར་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཐྤེ་ཇུས་བ་ས་མྱི་
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འདུག་ཅྤེས་ངས་འདྱིར་གསལ་པྒྲོ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།།དྤེར་བརྟྤེན་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད།།འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་
སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད།  གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་ཡང་།།ལས་བསྡོམས་སོར་བ་རྣམས་ལ་ན་
བསྡད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཐྤེ་ཇུས་བ་ས་མྤེད་པ་སོ་སོ་རང་ྱིད་ལ་ཚོར་བ་བྱུང་།།གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་
ཏུ་ད་ལྟ་བསྡད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འདྱི་བརད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཕལ་ཆྤེར་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།།མ་འོངས་བ་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དང་པོ་དྤེ་ད་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བཀ་ཤྱིས་
ལོངས་ནས་བས་ཏྤེ་ཀུ་ལུ་མ་ན་ ལྱིའྱི་བར་གྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དྲུག་དང་།  ཁ་ཐོར་བཅས་དྤེ་དག་ལ་
སྐོར་བསོད་བས་པའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ཏུའང་ཕུལ་ཡོད་པ་
རྤེད།།ད་ལྟ་ངག་ཐོག་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུར་མཚོ་པདྨའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ས་གནས་ལ་
འབྤེལ་བ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་གནང་འདུག།དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཀོད་ཁབ་གནང་སོང་ཡོང་
བའྱི་སར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར།།ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་ནང་ཆོས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ། ངས་ནམ་རྒྱུན་
ངོ་སོད་ཞུས་ཀྱི་མྤེད།།ནང་ཆོས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་
མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག།དྤེ་རྱིང་སོ་སོའ་ིམས་མོང་ཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན ། དཔྤེར་ན་ཡྤེ་ཤུའྱི་ལྷ་ཁང་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་གྱི་འདུག།ཧྱིན་དྷུའྱི་ནང་ལ་སྤེལ་གྱི་འདུག།ཁ་ཆྤེའྱི་ནང་ལ་སྤེལ་གྱི་འདུག།སོ་སོ་ས་ཆ་མང་པོའ་ིནང་
ལ་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་།།ྤེ་བའྱི་ཆར་དཔྤེར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ཡྤེ་ཤུའྱི་ནམ་རྒྱུན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་
ཞབས་སོར་འཁོད་སའྱི་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར། ཁོ་རང་གྱི་ཁོ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཟའ་ྱི་མ་ལ་ཞོགས་པ་དང་།  གཟའ་ྱི་མའྱི་ཕྱི་དོ་ཤོ་
ལོ་ཀ་རྤེ་རྤེ་ཡར་ལུང་དངས་ཏྤེ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་ནས་དྤེ་འདའྱི་གནང་སོལ་ཡོད་པ།།ཡང་ང་ཚོ་མར་ཙོག་པུར་བཞུགས་
ནས་ཆོས་འགྤེལ་རང་གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན ། གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།དྤེར་བརྟྤེན་ང་
ཚོས་ལྤེགས་པའྱི་ཆ་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ཡྤེ་ཤུ་ཚོའྱི་གནང་སྟངས་ ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དྤེ་
འད་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགྤེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ།  ཆོས་པའྱི་ངོས་ནས་ཀང་འགྤེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ།།དྤེར་
བརྟྤེན་ད་ལྟའྱི་སུམ་ཅ་སོ་དགུ་མ་ཡྱིན་པར། དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགོན་པ་ཁག་ནང་ལ་མཆོད་མཇལ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཟའ་སྤེན་པ་དང་གཟའ་ྱི་མའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་རྟག་པར་ཡོང་གྱི་
མ་རྤེད་ཀང་།།དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་དགྤེ་འདུན་པ་ཆོས་པ།།དགྤེ་བཤྤེས།།དྤེ་བཞྱིན་དུ་སོབ་དཔོན།  མཁན་པོ།།ཡོངས་
རྫོགས་ཡོད་པར་བརྟྤེན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་འབྤེལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་གྱིར་ཆོས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུར་
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རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། དྱི་བ་འདྱི་མཁན་རང་བཞྱིན་གྱི་མང་པོ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  དཔྤེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ང་
ཚོ་སྡོད་སའྱི་འགམ་ལ་འཇའ་པན་གྱི་དགོན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་ཡོང་གྱི་འདུག།བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ཡོང་གྱི་
འདུག།བོད་པ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག།ཕ་གྱིར་སྐད་ཆ་འདྱི་གནང་གྱི་འདུག།སོ་སོར་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་དང་གུང་སྤེང་ཡོད་པར་
བརྟྤེན། མྱི་གཅྱིག་ལས་མྤེད་ཀང་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས། ངྤེས་པར་དུ་མྱི་འདུ་འཛོམས་ དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད།།དྤེར་བརྟྤེན་
རྟག་ཏུ་གཟའ་སྤེན་པ་ྱི་མར་དྤེ་འདའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཡོད་ས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ནས་
ལམ་ལུགས་གསར་པའྱི་ནང་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡང་གསར་གཏོད་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།།དྤེར་
བརྟྤེན་ལམ་ལུགས་ཡང་གོང་འཕྤེལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག།ན་ མཁན་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ ་དང་། ཚེས་
བཟང་དུས་བཟང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་རྟག་ཏུ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།
སོན་མ་ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༦།ལ་སོ་སོ་སྱི་འཐུས་ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐབས་དྤེ་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་༸སབས་རྤེ་ཟམ་
གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་ནས་ Jay Krishnamurthy ཡྱིས་ང་ཚོ་དང་མམ་དུ་བསྡད་དྤེ ། ས་སྟྤེང་སང་
མམ་དུ་བཞུགས་ཏྤེ་ཚིག་གཅྱིག་མར་ཕུལ་ཏྤེ་སྟོང་ྱིད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་མར་འགྤེལ་བཤད་བསོན།།མར་དྱི་བ་དྱིས་
ལན་བས་པ་མ་གཏོགས།།མར་བསྡད་དྤེ་སྟོང་ྱིད་སྟོང་ྱིད་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གོ་རྟོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ ། 
ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཏག་ཏག་འད་ཞྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག།དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་མ་འོངས་
པར་ཡང་གོམ་སྟབས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ནང་ཆོས་གོ་རྟོག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་ རྱིས་
མྤེད་ཀྱིས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་འདྱིར་སྱིར་བཏང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ ཀང་མ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།།ཡང་ཆོས་ བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ས་སའྱི་
ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ང་ཚོའྱི ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྤེད་ཀྱི་གང་དུ་སྙོབ་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་ནམ་
བསམ་གྱི་འདུག།འདྱི་ངས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཞྤེན་ཁོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད།།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཁབ་ཆྤེ་བ་ལྟར་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན།།ཡང་སྙོབ་དང་མ་སྙོབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་རྤེད།།ད་
ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་ང་ཚོ་གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིལ་བའྱི་ཆོས་ བརྒྱུད་ཡོངས་རྫོགས་ཡོད་
པ་རྤེད།།འཛིན་སོང་གྱི་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དལ་བུར་བས་ཏྤེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།ྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་རྒྱང་རྱིང་དུ་
འགོ་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད།།དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་ཚོ་ཡང་ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།དཔྤེར་ན་རྱིག་
གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན འང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ག་དུས་ཡྱིན་ན འང་། བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་ནས་མ་
གཏོགས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་ནས་ཡོང་ཐབས་བལ་བའྱི་བཟོ་འད་པྒྲོ་དྤེ་འད་ཡང་མང་པོ་མཇལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག།དྤེར་བརྟྤེན་
དྤེ་ཚོའྱི་ཆ་ ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན འང་གཟྱིགས་པ ་གང་ནས་གཟྱིགས་ཏྤེ་ ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།དྤེ་
དག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དུས་ཚོད་གནང་བ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཕག་རོང་མཁན་བཅ་ཡོད།  དྤེ་དག་གྱི་མཚན་གཞུང་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཕག་བརངས་ནས་ཚོགས་
གཙོས་མ་མཐོང་བ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་ན།  ཡང་བསར་ཕག་རོང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་
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ལགས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་
རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།  སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་
རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས།  སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།  སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་
སོན་ལགས་བཅས་ཡོད། དྤེ་ཡང་ཕག་བརངས་ཟྱིན་ནས་ཚོགས་གཙོས་མ་མཐོང་བ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་ན།  ཕག་རོང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རྣམས་དངོས་གནས་རྤེད།།དྤེ་ཡྱི་ཤུ་ལྷ་ཁང་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།  ལོ་ཤས་
སོན་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ལྷོ་ཕོགས་ལ་བཀའ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་།  ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བྤེད་མཁན་དྤེ་བ་མ་
ཞྱིག་དང་དགྤེ་བཤྤེས་ཤྱིག་ཡར་བཞུགས་ཁྱིའྱི་སང་ལ་བཞུགས་ནས་མར་གསུང་མཁན་གྱིས་གསུངས།།ན་མཁན་གྱིས་
ན་ནས་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་པར།།རུབ་རུབ་བས་ནས་བསྡད་ནས་གོ་བསྡུར་དང་གོས་བསྡུར་བྤེད་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་
སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།  ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དགོངས་པ་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་
གཟྱིགས་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ད་ཆ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་སྤེལ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་མར་གསུངས་པ་གཅྱིག་པུ་
མ་ཡྱིན་པར། ཡར་དྱི་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད། དྱི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རྒྱག་གྱི་ཡོད།  དྤེར་བརྟྤེན་དྱི་བ་དྱིས་
ལན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་སང་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་།  གོ་རྟོགས་ཆྤེ་རུ་
འགོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད།།དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཞུ་ཐབས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།།དྤེ་
བཞྱིན་དུ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ས་གནས་གང་དུ་ཡྱིན་པ་དང་། དགོན་སྡྤེ་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ས་གནས་སོ་སོས་
ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད།  ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཔག་པ་དང་།  དགོན་སྡྤེ་གྲྭ་ཚང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་བས་ནས་
འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  ང་ཚོའྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་།  ཚོར་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྤེད་དགོས་པ་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད།།མ་འོངས་པར་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ ཐྒྲོག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མྤེད།།བཀའ་འདྱི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།།ངས་འབོད་སྐུལ་དོན་ཚན་གྱིས་ཤྱིག་ཡྒྲོད། ང་བཀའ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།འབོད་སྐུལ་དྤེ་ཡང་ད་ལྟ་ཆོས་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པར་བརྟྤེན ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལ་
ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འབོད་སྐུལ་ཞུ་ས་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།ཡྱིན་ན འང་ད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞུགས་མྱི་འདུག་སྟྤེ་ཆོས་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པར་བརྟྤེན། གཙོ་
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བོ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་སྙན་སྤེང་ དང་།།བཀའ་
ཤག་ནང་ལ་དྤེའྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རྒྱུའྱི་ངས་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དྤེའྱི་དོན་དག་དྤེ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་
རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ར་བའྱི་མཁྤེན་མཁྤེན་པ་རྤེད།།༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་
ནས་ལོ་ངོ་།༡༥།ལ་ཁ་གཏད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་ཐོག་མའྱི་ཕྤེབས་སྟངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་ ། གནས་ཚུལ་
གཞན་དག་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྤེན་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡང་ཀང་ར་རྫོང་ཁོངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོག་ལ་ཕྤེབས་
པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་དང་ཕྤེབས་བདྤེ་ པྒྲོ་མྤེད་པས་སྐུ་ངལ་ཞྱིག  གདན་ས་རུམ་
བཏེགས་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།དྤེ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད།།ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ ནའང་གཞན་
དག་དཔྤེར་ན ། བོད་མྱིའྱི་འདུ་སྡོད་ཁག་རྤེད།།ཕྱི་རྒྱལ་ ལ་ཆོས་ཚོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད།།དྤེ་ཚོ་ལ་གདན་
འདྤེན་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།།གདན་འདྤེན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བ་མའྱི་ལས་འགན་དྤེ་གདུལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་
ནས་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ་དང་དབང་ལུང་ཁྱིད་གསུམ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་བ་མའྱི་ལས་འགན་རྤེད།།དྤེ་ཚོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད།།ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ལ་ཐྤེངས་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།བང་ཤར་ཁུལ་ལ་ག་
ལ་ཕྤེབས་ཐུབ།།དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཨོ་རྱི་ས་དང་མན་ས ཊ།།སྦན་ར་ར་དྤེ་ཚོ་ལའང་ཕྤེབས་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད།།དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག།རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐུགས་དོགས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀག་འགོག་ཅྱིག་
ཡོད་པར་བརྟྤེན།།དྤེ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད ། དྤེ་ད་ལྟ་ངས་བཀའ་ཤག་གྱི ་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་རྤེད་ཅྤེ་ན།།བར་སྐབས་གནས་སྟངས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་གྱིས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་གྱིས་
ཀང་སྤེམས་ཀྱི་ཡོད།།དྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གྲུབ་འབས་
ཐོན་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག།དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཏཱ་ཡྱི་སྱི་ཏུ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ལ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྐུ་
ངལ་ཞྱིག་འཕད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཐུགས་དོགས་ཤྱིག་ཡོད་ པ་རྤེད།།དྤེ་ཡང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྤེང་།
༡༧།པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྱིན་ལས་རྡོ་རྤེ་མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་འཁྲུལ་བལ་ད་ལྟ་ཕྤེབས་བསྡད་པ་དྤེ། ཐོག་མར་རད་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་
ཆྤེད་དུ་བོད་ལ་ཐྤེངས་མ་མང་པོ་ཕྤེབས་དགོས་པ་བྱུང་བ་དང་།།དྤེའྱི་སྐབས་ཡང་སྱིད་འཁྲུལ་བལ་དྤེ་འཁྲུལ་བལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་
འཚོལ་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ ། བོད་ལ་ཕྤེབས་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན ། བཀག་འགོག་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྟྤེན།།རྒྱ་ནག་པྤེ་ཅྱིང་རང་ལ་ཡང་ཐྤེངས་མ་ཁ་ཤས་ཕྤེབས་དགོས་པ ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་
ཐུགས་དོགས་ཆགས་ཏྤེ་སྱི་ཏུ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ལ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཡོད་པ་རྤེད།།བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ལ་
དྤེའྱི་སོན་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་ པ་རྤེད།།ངོ་བཤུས་དྤེ་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལ་འབོར་ཏྤེ་དྤེ་ཚོ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེར་བརྟྤེན་དྤེ་གྱིས་ཀའྱི་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བར་སྐབས་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་གྱིས་ཕྱིན་པ་དྤེའྱི་གཅྱིག་ག་
རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན།། ༸སབས་རྤེ་ཞྭ་དམར་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་རྤེད།།དྤེའྱི་སྐོར་ངས་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།།གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན་དྤེ་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད།།ད་ལྟ་ལོ་གཅྱིག་ཀང་འཁོར་ཡོད་ པ་མ་རྤེད། མ་ངན་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་ཡྱིན་
དུས་དྤེར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།།འགྱུར་བ་གྱིས་པ་དྤེ་དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གསར་པ་ཞྱིག་
ཕྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད།།ར་བའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གང་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན འང་ཚང་མ་ང་ཚོ་བོད་
པ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད།།ཚང་མ་གཅྱིག་པ་དབྤེ་བ་མྤེད་ ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད།།ཡྱིན་ན འང་ད་ལྟའྱི་གཞུང་འདྱི་།BJP ཡྱི་སྱིད་
དོན་ཚོགས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ྤེ་ བ་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་
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ཡོད་པ་རྤེད།།མ་གཞྱི་ནས་གཞུང་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་དུས ། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་གསར་པ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གྱི་
གཞུང་གསར་པ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོད་པར་བརྟྤེན།།དབུ་ཁྱིད་གསར་ པ་དང་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ བཅས་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པར་བརྟྤེན།།དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་གསར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གསར་པ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་སྟངས་དྤེ་ཡང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག  སོན་མ་དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གྱི་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་རང་ྱིད་ཡྱིན་ན་རྤེ་བ་ཞྱིག་
འདུག དྤེར་བརྟྤེན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་འགན་ཆྤེན་པོ ར་བརྱིས་གནང་ནས་༧རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རུམ་
བཏེགས་གདན་ས་རང་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཁ་མཆུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་
རྤེད་དྤེ།།འབས་ལོངས་མངའ་སྡྤེའྱི་ནང་ལ་ ༸རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་པོ་ཆྤེ ས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་བ་ཆྤེན་གཞན་དག་གྱི་
དགོན་པ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཆོས་ཚོགས་མང་པོ་ཡོད་ པ་རྤེད།།རྒྱ་གར་ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དྤེ་ཚོ་
ལ་རུམ་བཏེགས་མྱིན་པའྱི་གཞན་དག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ལ་བཀག་འགོག་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས ། ང་ཚོ་བོད་པ་
སྱི་འགྤེ་སྱི་མཚུངས་བ་ཆྤེན་ སྱི་འགྤེ་སྱི་མཚུངས་ཀྱིས་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ།།ད་ལྟའྱི་གཞུང་གསར་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་
ཞུས་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན།།ཐུག་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་ཁུངས་བས་ན་ནང་སྱིད་ལ་ཐུག་
ཡོད་པ་རྤེད།།ནང་སྱིད་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་མཁྤེན་པ་རྤེད ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཞོན་པ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པ་ དང་
འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།།གང་ལྟར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེ་བ་བརྒྱབ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྟྤེན།།དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་
ཤྤེས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་བར་གསྤེང་མ་བཏང་གོང་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང་།།ར་བའྱི་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་།།སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁྤེན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ང་ཚོ་འདྱིར་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གྱི་གོས་
ཚོགས་གཞན་པ་དང་མྱི་འད་བར། རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཐྤེངས་
མང་པོ་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ།།འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀང་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།།ང་ཚོ་འདྱིར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་
ནང་ལ་ཐྤེངས་གྱིས་མ་གཏོགས་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།དྤེ་ཡང་ལས་ྱིན་བཅ།  བཅ་གྱིས་ལས་དོན་འབོར་ཆྤེ་ཆུང་
ལ་དཔག་པའྱི་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེར་ལས་ྱིན་བཅ།  བཅ་གྱིས་དྤེའྱི་རྱིང་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞུགས་དགོས་
པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།།བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བཞུགས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།།སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བཞུགས་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།།ཛ་དག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་བྱུང་ བ་ཡྱིན་ན་
ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།།ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཅང་ཙམ་ལྷོད་གཡྤེང་འགོ་བཞྱིན་མྤེད་དམ་བསམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག  
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་ནས་སུ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་།  ག་རྤེའྱི་
ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོ་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་
མ་ཐོན་པའྱི་སོན་ལ་འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་འད་པོ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད།།ཚོགས་དྲུང་གྱིས་བརྒྱུད་ནས་དང་། གལ་སྱིད་གོས་
ཚོགས་ནང་དྱི་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེར་ཚོགས་གཙོས་ལན་འདྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་
ཡྱིད་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།སོ་སོའ་ིལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་
རུང་མྤེད་རུང་།།བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་མམ་མཐུན་གྱི་འགན་ཡྱིན་དུས།  དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིཕག་
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ལས་གནང་ནས་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།བཀའ་བོན་བྤེ་བག་པས་ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གནད་དོན་གཞན་པ་རྤེད།།བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བསྡད་དྤེ་བཀའ་བོན་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་ལས་དོན་
ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས།།ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བོན་རྤེ་རྤེ་ལ་དྱི་བ་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ལན་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས།།བཀའ་ཤག་མམ་མཐུན་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་
ཞྱིག་རྤེད།།ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས།  ཡར་མར་མང་པོ་
ཞྱིག་ཕྤེབས་མྱི་དགོས་པ་དང་།།ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསན་གནང་ བ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྒྲོ་ཡྱི ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠།བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

 


