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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༡༡ 
༢ སོང་པའི་དུས་ཚོད། ༡༢༌༌༌༡༤ 
༣ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། ༡༤༌༌༌༡༥ 
༤ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། ༡༥༌༌༌༡༦ 
༥ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ།  ༡༦༌༌༌༡༨ 
༦ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ༡༨༌༌༌༢༥ 
༧ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པའི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ། ༢༥༌༌༌༢༦ 
༨ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོ། དི་བ་དིས་ལན། ༢༦༌༌༌༢༨ 
༩ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་ལན་ཁག  ༢༨༌༌༌༥༤ 
༡༠ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་གཉིས་པ། དི་བ་དིས་ལན། ༥༥༌༌༌༥༦ 
༡༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་ལན་ཁག ༥༦༌༌༌༦༡ 
༡༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་གསུམ་པ། དི་བ་དིས་ལན། ༦༡༌༌༌༦༢ 
༡༣ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་གསུམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་ལན་ཁག ༦༣༌༌༌༦༦ 
༡༤ སོན་རིས་ཀི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགྲོ་གྲེང་གནང་བའི་དོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་

འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང། སོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལན་
འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

 
 

༦༦༌༌༌༨༢ 
༡༥ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་རིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་གཏན་འབྲེབས།  ༨༣༌༌༌༨༤ 
༡༦ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིསོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྤར་ཆའི་

རྲེའུ་མིག 
༨༤༌༌༌༨༦ 

༡༧ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་རིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་གཏན་འབྲེབས་མུ་མཐུད། ༨༧༌༌༌༡༣༦ 
༡༨ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་བཅུ་པ། དི་བ་དིས་ལན། ༡༣༧༌༌༌༡༣༨ 
༡༩ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་བཅུ་གཉིས་པ། དི་བ་དིས་ལན། ༡༣༩༌༌༌༡༣༩ 
༢༠ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་བཅུ་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དི་བ་དིས་ལན་ཁག ༡༤༠༌༌༌༡༤༡ 
༢༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་བཅུ་གསུམ་པ། དི་བ་དིས་ལན།  ༡༤༢༌༌༌༡༤༣ 
༢༢ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོན་རིས་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་དང་གཏན་འབྲེབས་མུ་མཐུད་བཅས། ༡༤༣༌༌༌༡༦༦ 

 



1 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ་ིདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལོ་འཁོར་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་དང་
དོན་རྒྱས་པོའ་ིཐོག་ནས་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་སོན་ལོ་དང་། དྤེའྱི་སོན་གྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༣ ཆ་ཚང་གྱི་བྱུང་སོང་སོན་
རྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཁ་གསལ་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིབོས་མ་རོགས་པར་དོགས་འཆར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་ཞུ་
ཐབས་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧོབ་སྟྤེ་མར་བལྟ་དུས། ལོ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ གྱིས་ཀྱི་བར་ཐག་ལ་ས་ཡ་ ༡༠༠༠ 
ཙམ་འགོ་བའྱི་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ངས་རོབ་ཙམ་བལྟ་དུས་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་འདུག་ཅྤེས་རོབ་ཙམ་ཞུས་ན། ༢༠༡༢ ལོའ་ི
དང་པོ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཡ་ ༡༠༤༠ ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ག་ཚོད་ཞུས་ཡོད་
པ་རེད་ཅྤེ་ན། ས་ཡ་ ༡༢༨༠ བས་ནས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་
ག་ཚོད་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ས་ཡ་ ༣༣༡ ཞུས་འདུག དྤེ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་
ཁོན་བསྡོམས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༥༧༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ས་ཡ་ ༥༧༠ ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
སོང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༣༣༡ དྤེ་བར་བརྒལ་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་དོན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དོགས་
འདྲྱི་གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༥༧༠ དྤེ་འདྲ་བས་ནས་འཕར་ཆ་སོང་ཡོད་
ན། ད་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིནང་ལ་ས་ཡ་ ༥༠༠ ལྷག་མྱི་འགོ་བའྱི་ངྤེས་པ་མྱི་འདུག ག་རྤེ་བས་ནས་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་ལྟའྱི་ལོ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་སོན་རྱིས་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་ས་ཡ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་ ༢༠༡༤ ཡིས་སོན་རིས་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ཞུས་པ་བས། དྤེའྱི་བར་བརྒལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞུས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ལོ་འདྱིའྱི་ལོ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་འཆར་རྱིས་འགོ་རྒྱུའི་ྤེན་ཁ་འདུག དྤེ་འདྲ་བས་ནས་
དངུལ་འབོར་དྤེ་ཆ་ངྤེ་ཆུང་ངྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། སོན་རྱིས་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། སོན་རྱིས་དྤེ་མང་པོ་ཡྱིན་
དུས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དངུལ་འབོར་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་ག་པར་འཁོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་མཆོག་
གིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ། དྤེ་མ་གཏོགས་ཡར་བཙལ་མར་བཙལ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག) 
ལགས་སོ། ལགས་སོ། ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་འདུག ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིསོན་རྱིས་
གནས་སྟངས། ༣་༠ ནང་ལ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་འགོ་གོན་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ས་ཡ་ ༡༢༨༠ དང་། དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་བར་བརྒལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བཞག་པ་དྤེ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ས་ཡ་ ༣༣༡ ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་
གྱིས་བསྡོམས་པས་ལོ་འཁོར་ ༢༠༡༣ གྱི་ནང་ལ་ས་ཡ་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེ་ན། ས་ཡ་ ༡༦༡༢ དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
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ཕྱིན་འདུག དྤེ་གྱིས་བསྡོམས་པས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོན་ལོར་མ་བརྱིས་པར་འཕར་ཆ་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ས་
ཡ་ ༥༧༠ ཕྱིན་འདུག བར་བརྒལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་དྤེའྱི་སོན་ལོར་ཞུས་པ་གྱིས་བསྡོམས་ནས་ ༢༠༡༣ གྱི་
ནང་ལ་ ༥༧༠ ཙམ་བྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཞུ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༤ ཡྱི་ཡོང་འཆར་གྱི་ནང་ལ་ཞུས་བཞག་
པ་དྤེ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་ཡ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཆགས་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བར་བརྒལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཞྱིག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
ལོ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་གི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལྡབ་བསྒྱུར་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་མ་འོངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྤེད་དམ་སྙམ་པ་
ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ན་ནྱིང་ཡང་གསུངས་པ་རྤེད། ས་ྱིན་གནངས་ྱིན་ཡང་ཡོང་སིད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་བསྱི་ཚགས་བྤེད་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བསྱི་ཚགས་བྤེད་དང་མྱི་བྤེད་དྤེ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་དངུལ་འབོར་དྤེར་གཟྱིགས་
ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་མྱི་ཡོང་བ་མྱི་འདུག་སྙམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་
དྤེའྱི་དངུལ་འབོར་དྤེ་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཇྱི་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེར་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟའྱི་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ ༣༣༡ ཕྱིན་པ་དྤེ་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
གྱིས་དྤེ་ཞུ་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་ལ་ཤོག་གངས་ ༢ པ་དྤེ་རང་ལ་རྤེད། མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ཅྤེས་པའྱི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་
འབབ་དྤེ་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ས་ཡ་ ༨༣༠ ཡོད་པ་རྤེད། ༨༣༠ དྤེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་སོན་རྱིས་མ་
དངུལ་གྱིས་བསྡོམས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ལ་ས་ཡ་ ༨༨༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཡ་ ༨༨༠ དྤེའྱི་སྤེད་
འབབ་ཟྤེར་ནའང་འདྲ། ཤོག་གངས་ ༡༣ གྱི་ནང་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་རྤེའུ་མྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཏན་འཇགས་དང་སོན་
རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་སྤེད་འབབ་ཅྤེས་༼དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ༡༣ མྱི་འདུག༽ ལགས། ༡༣ མྤེད་འདུག་ཀང་
དྤེ་ ༡༣ འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་དྲ་མྱིག་དྤེའྱི་ཨང་གངས་ ༦ པ་དྤེར། གཏན་འཇགས་དང་མ་དངུལ་གྱི་སེད་འབབ་
ཅྤེས་ཁ་གསལ་འདུག དྤེ་བྤེད་དུས་སོན་ལོ་དྤེ་ལ་ས་ཡ་ ༨༠༠ ཙམ་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཡ་ ༣༧ སྤེད་འབབ་བྱུང་
འདུག འདྱི་ལོ་ཡང་ས་ཡ་ ༨༣༠ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་དྤེ་ལ་སྤེད་འབབ་ག་ཚོད་བྱུང་འདུག་ཅྤེ་ན་ས་ཡ་ ༤༥ བྱུང་འདུག ས་
ཡའྱི་སྤེད་འབབ་དྤེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་སོན་རྱིས་གྱིས་ཀ་བསྡོམས་པའྱི་སྤེད་འབབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྤེད་འབབ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ལ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། སྤེད་འབབ་དྤེ་དངུལ་ཁང་གྱི་སྤེད་འབབ་རྤེད་
དམ། མྱི་སྒྤེར་ལ་སྤེད་གཡར་དང་བུན་བཏང་བ་ལ་སོགས་པ། ཚོགས་སྡྤེ་ཁག་ལ་བུན་བཏང་བ། དྤེ་འདྲའྱི་སྤེད་འབབ་རྤེད་
དམ་གང་འདྲ་རྤེད་དམ། དྤེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སྤེད་འབབ་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ། དངུལ་ཁང་གྱི་སྤེད་འབབ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཁང་གྱི་སྤེད་འབབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
དབྱིན་སྐད་ལྟར་ན་ Saving ནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། F.D ནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། Saving ནང་བཞག་པའྱི་
དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྤེད་འབབ་དྤེ་རང་འཇགས་འབབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག དྤེང་སང་གོང་གྱི་དངུལ་
འབོར་དྤེ་ས་ཡ་ ༨༣༠ ཡྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། F.D བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༩ དང་ལྷག་ཙམ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དྤེའྱི་ས་ཡ་ ༤༥ ལ་ས་ཡ་ ༧༤ ལྷག་ཙམ་འབབ་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་གནས་བབ་ཇྱི་
ཆགས་གང་འདྲ་ཡིན་པ་དེ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་བདྤེ་པོ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སོན་རྱིས་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ཡྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་
གྤེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་མང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་
ཐོག་ལ་སོན་རྱིས་ཨ་མའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་མཚམས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་ད་རྤེས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༡། ༢༠༡༡་་༢༠༡༢། ༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ བཅས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་བྱུང་
སོང་དང་དངུལ་རྱིས་ཁ་འཐབ་མྱིན་སོགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བྱིས་གནང་འདུག དྤེ་དག་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། གཟྱིགས་བདྤེ་པོ་བཟོས་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ར་བའྱི་སྐབས་མཚམས་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་སོ་སོར་
སྙན་གསང་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རྤེས་འདྱིར་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ར་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་ས་རྤེད། 
གཟྱིགས་བདྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྒོར་འབུམ་ ༤ དང་སྟོང་ཕྲག་ ༡༢ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སར་ཆ་
གནང་འདུག སར་ཆ་དྤེ་གཞྱི་ར་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྟྤེང་ལ་བཞག་ནས་སར་ཆ་གནང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག དཔྤེར་
ན། ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་ལ། རླུང་རྡུབ་ཐལ་
འཆག་གསར་ོའ་ིཆྤེད། ཅྤེས་པ་དྤེ་ལ་ ༡༠,༩༡༤ ཞེས་བཀོད་འདུག དྤེ་ནས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ་ཞྤེས་པ་དྤེ་གཞི་ར་གང་
དུ་འཇོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ཁོང་རྣམ་པས་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀག་པ་རྤེད་དམ། ཡང་
ན་ཞྤེ་ས་མ་བས་པར་ཞུས་ན་སོན་མཁྤེན་འདྲ་པོ་བས་ནས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཁྤེན་ནས་སར་ཆ་གནང་བ་རྤེད་དམ། དཔྤེ་
དྤེ་འདྲ་པོ་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། སྦྲག་ག་དྤེའྱི་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༡༥༠,༠༠༠ བཀའ་
འཁོལ་གནང་འདུག དྤེ་ལ་ ༦༠,༠༠༠ ཅྱིག་ཡར་སར་ནས་ ༢༡༠,༠༠༠ བཟོས་འདུག དྤེ་ལ་ཐོག་མར་ཚོགས་དྲུང་གྱི་འཆར་
འབུལ་གྱི་ནང་ལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མར་བཅག་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དགོས་ངྤེས་རྤེད་འདུག དྤེ་
ཡར་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྒྲུབ་བྤེད་ཅིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དགོས་ངྤེས། དགོས་ངྤེས་ཞྤེས་བྱིས་
འདུག ང་འདྲ་པོ་ཞིག་རོངས་པས་དྤེའྱི་དོན་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གཞི་ར་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་དགོས་ངྤེས་ཆགས་
པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་བཤད་འདྲ་པོ་མྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསལ་
བཤད་གནང་འོས་ཡོད་ན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་འདྱིས་སྱི་འཐུས་ཕག་རོགས་
ཚང་མར་ཐུགས་དོགས་འདྲ་པོས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་ས་མ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཐོག་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་ཚན་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་ཡོད། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་དྤེ་ཤོག་གངས་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། སོན་རྱིས་
མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ གྱི་ྱིན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་དྤེའྱི་
ནང་དུ་འཕར་ཆ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༣ བསྣན་པས་ ༢༠༡༣།༣།༣༡ ྱིན་ལ་ཁོན་ས་ཡ་ ༣༤༥༌༢༥ བཅས་ཡོད་ཞྤེས་ཁ་གསལ་
པོའ་ིཐོག་ནས་བཀོད་གནང་འདུག དྤེ་ནས་ཟུར་བཀོལ་གི་ཐོག་ལ་ ༢༠༡༣།༣།༣༡ ྱིན་གྱི་མ་དངུལ་དང་ལས་འཆར་མ་
དངུལ་ཁོན་བསྡོམས་དངུལ་འབོར་ས་ཡ་ ༡,༩༢༤༌༢༨ རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིཟུར་བཀོལ་དངུལ་ལྷག་སྒོར་ས་ཡ་ 
༡༨༩༩༌༨༣ ཞྤེས་བཀོད་གནང་འདུག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ལ་འཕར་ཆག་གང་
བྱུང་བ་དྤེ་གསལ་པོ་འདུག ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་དྤེའྱི་ཁད་པར་དྤེ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གསལ་གི་མྱི་འདུག་
ཟྤེར་དུས་དྤེ་ནས་མར་རྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་རྤེད་རྒྱུ་ཡོད་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་
སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནང་ལ་བཀོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁའྱི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་དྤེ་ག་
རྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀོད་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་དྤེ་སྱི་འཐུས་ཚོར་རང་སོང་གི་
ཚུལ་དུ་རྱིས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་གཏོང་འཆར་དང་ཡོང་འཆར་དྤེ་གྱིས་ཀ་ཁ་གསལ་ཐག་ཆོད་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་གཏོང་འཆར་དང་ཡོང་འཆར་གྱིས་ཀྱི་བར་ཁད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག 
བས་ཙང་དྤེར་བར་ཁད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སོ་སོས་རྱིས་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེར་བར་ཁད་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་
ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་བར་ཁད་དྤེར་མྱིང་འདོགས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་བར་ཁད་དྤེར་མྱིང་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་
རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དྤེ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་
ཐོ་ནས་འཕྲོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སྙན་ཐོ་འདྱི་དྤེ་ནས་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
སྐབས་དྤེའྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མ་དངུལ་དྤེ་ལོ་རྤེ་
ནས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་སོན་རྱིས་ནས་གཏོང་དགོས་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་
མཚོན་པས་འགོ་གོན་མང་པོ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་ནས་མ་བཏང་ནས་དྤེ་ས་ནས་གཏོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་དྤེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་ནས་བཏང་བཞག་པའྱི་ྤེར་ལྤེན་ཡྱིན་ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཐག་ཆོད་པོའ་ི
ཐོག་ནས་ཤོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་འདོན་དགོས་འདུག་ཅྤེས་གསལ་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བསར་ཞྱིབ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། 
བས་ཙང་དྤེའི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཁྲུག་པོ་ཆགས་པ་རྤེད། བགོ་
གྤེང་ཆྤེན་པོ་བས་ནས་བཀའ་ཤག་ཕྤེད་ཀ་ཙམ་སྐུ་བཞྤེངས་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རྤེད། མཐའ་མའྱི་དུས་
སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སོན་ལ་བཀའ་ཤག་རང་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་འདོན་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཏོན་
རྤེས་མ་འགྱིག་ན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་བས་ཆོག་གི་རྤེད་ཅྤེས་རྤེ་འདུན་དྤེ་བཏོན་པར་བརྤེན་ནས་གོས་ཆོད་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་པ་
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ཞྱིག་རྤེད། རང་ངོས་ནས་སྐབས་དྤེའྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་གྱི་གྲུབ་
འབས་ཞིག་ཐོན་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་གང་ཡང་མྤེད། ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་གང་ཡང་ཐོན་མྱི་འདུག མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེའང་སྐབས་དྤེའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་ནག་ཁུང་ནང་དུ་མྤེ་མདའ་བརྒྱབས་པར་
བརྤེན། འབྤེན་ལ་མ་ཕོག་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འབྤེན་ལ་ཕོག་ནས་མདྤེའུ་མ་ཟུག་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་བསམ་པ་ལྟར་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མདྤེལ་རག་ཅིག་ཕོག་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་ད་རྤེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ ༢༠༡༡་་་
༢༠༡༢ ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ས་ཡ་ ༣༦ ཞྱིག་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་རྤེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཐོན་པ་དང་པོ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེར་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ཁའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྤེད། གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཆ་ཚང་
ཡོད་པ་རྤེད། གཏོང་འཆར་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོང་འཆར་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ལོ་དང་ད་ལོའ་ིམ་
དངུལ་ལྷག་བསྡད་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་རྒྱབ་ན་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོའ་ིསྙན་ཐོའ་ི
ནང་དུ་གསལ་པོ་ཐོན་ཐུབ་པ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ང་ཚོས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ཆུ་ལྤེན་
དུ་ཕྱིན་ནས་ཆུ་གཟོམ་སྟོང་པར་འགོ་མྱི་དགོས་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་འདུག 

དྤེ་ནས་དྤེའྱི་འོག་ཏུ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ ལོར་མ་དངུལ་ཉུང་བ་ས་ཡ་ 
༣༦ བྤེད་ཀྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ས་སོན་རྱིས་ནང་དུ་གསོག་བཞག་པའྱི་ས་ཡ་ ༦༦ ཡོད་པ་དྤེ་ནས་འཐྤེན་པ་ཡྱིན་ན། 
དྤེ་ཙམ་ྤེན་ཁ་མྱི་འདུག ལས་ཁུངས་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོར་དང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། བསམ་ཞྱིབ་
བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་འདུག འཛིན་སོང་གྱི་ཚིག་བསམ་ཞྱིབ་ཅེས་པ་དྤེ་གང་དུ་འཐྤེན་འཐྤེན་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད། བསམ་ཞྱིབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བཞྱིན་པར་གསུང་གི་ཡོད་དམ། འཆར་གཞྱི་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་གསུང་
གི་ཡོད་དམ། དྤེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་དུ་གསལ་བཤད་དྤེས་ལ་དག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག རྤེས་ལོའ ་ིགསུམ་པའི་སྐབས་སུ་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཟྤེར་རྒྱུ་གཅྱིག་བས་ན་ལ་དག་འགོ་མྱི་སྱིད་པ་མ་
རྤེད། ༢༠༡༦ གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཚར་སོང་། དྤེ་མཇུག་བསྡོམས་ཐུབ་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་མྱི་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ན་གང་ལྟར་ལོ་རྤེ་ལོ་རྤེར་མ་དངུལ་ཇྤེ་ཉུང་ཇྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་དྤེ། ངོ་འཕྲོད་ཐུབ་པ་དང་ངོས་བཞྤེས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོ་སོས་ལྷོད་གཡྤེང་ཤོར་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཐུག་སོང། ད་ལྟ་དྤེར་
རྱིས་འགོ་ ༤༌༡ འགོ་གོན་གཏོང་འཆར་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ད་པར་ག་རྤེ་ལབ་འདུག་ཅྤེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་
ཡོད་ལས་བྤེད་པའྱི་ལས་དོན་ལ་མཁོ་བའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱལ་སྱི་དང་བོད་དོན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་སོང་བརྡར་ལས་དོན་ཆྤེད་སྒོར་ས་ཡ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ལས་
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བྤེད་པའྱི་ལས་དོན་ལ་མཁོ་བའྱི་སྐད་ཡྱིག་དྤེ། སྐད་ཡྱིག་གྱི་རྱིགས་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་སོང་བརྡར་ག་རྤེ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འདྱི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནང་དུ་བསྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་སོ་སོ་བས་ནས་བསྤེབས་
ཡོང་གྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ངས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའྱི་ག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་གཙོ་བོ་དྤེ་འདྱི་ཡྱིན་པ་འདྲ། ཆབ་སྱིད་
དྲྱིལ་བསགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་ལམ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུ་ལ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༦༡ གསལ་
འདུག དྤེ་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་འདྱི་གཅྱིག་གསལ་འདུག བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཐབས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་གསལ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་ནང་
ལོགས་ལ་གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་
རྒྱས་བྱུང་ཐབས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གསལ་དགོས་རྒྱུ་འདུག་གམ་ཞྤེས་འདྱི་ངས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
སོ་སོར་མཚོན་ན་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་བཅུག་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། 

གྱིས་པ་དྤེར་ཤོག་གངས་ཨང་ ༥ པའྱི་ནང་གྱི་ཏ་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད། དྤེ་ཁད་ལས་པ་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་འདུག སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྒྱུན་གོན་དངུལ་དྤེ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༨༣ ཞྱིག་གནང་འདུག འདྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཤྤེས་འདོད་
ཡོད། འདྱི་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་བས་ནས་འགོ་སོང་བཏང་སྟྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཅྱི་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གྱིས་པ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཅྤེས་ལབ་
ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ྤེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། ྤེ་ཆར་ངོ་སོད་བྱུང་བར་བལྟས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སྤེར་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་བོད་པས་མམ་ཞུགས་
མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་གཞུང་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ང་ཚོ་ངྤེས་
པར་དུ་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་དྤེ་ང་ཚོར་ RC དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་དང་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སྐབས་ལ་གསུང་
རོགས་གནང།) ལགས་སོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཆྤེ་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། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ཡྱིག་ཆའི་ཤོག་གྲངས་ ༦ པའྱི་པ་
པའྱི་ནང་དུ་མ་ཐག་ལྟ་སོང་བ་ཕོགས་ཀི་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་དྤེ་སོན་མའྱི་གཏན་འབྤེབས་ཡོད་པ་དྤེ་
དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དྤེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དྤེ་
མས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་ཐེངས་མང་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དྤེར་འགྱུར་བ་ཞིག་དགོས་འདུག་ཅེས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་མྤེད་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་དྤེ་ལ་ང་རང་ཚོ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབབ་དྤེ་
ཡོང་རྒྱུ་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ད་ལྟའྱི་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༦༌༦༢ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་
རྒྱུན་གོན་ཁོ་རང་གྱི་ནང་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་པུར་ས་ཡ་ ༡༨༥༌༥༩ འགོ་ཡྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་གཅྱིག་པུར་ཕན་གྱི་མྤེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྤེད། གང་དུ་
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཡར་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་མྱི་མང་གི་ནང་དུ་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་སར་ཆ་ཡོད་དམ་
མྤེད། དྤེ་སར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སྱིད་སར་བ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོས་དངོས་གནས་ཀྱི་ཡོང་
འབབ་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་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་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་སོན་རྱིས་ཐྤེངས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་
ཤས་ལྤེན་པའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་དང་། ལྷག་པར་དུ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་
དོགས་འདྲྱི་གསལ་པོ་ཞུས་གནང་འདུག།དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དོགས་འདྲྱི་
གང་གནང་བ་དྤེར་ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་བསར་དྤེའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པའྱི་གཙོ་འདོན་བ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ར་བའྱི་སོན་རྱིས་རྤེ་རྤེ་ནས་
ད་ལྟ་ཕུལ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་
སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཅྱིག་སྙན་སོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱིབ་ཕྲའྱི་སོན་རྱིས་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་། འདས་
པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་རྣམ་པ་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་
ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕྤེབས་ནས་སྙན་ཐོའང་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ལས་འཆར་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ཕུལ་བ་ཙམ་མ་ཟད་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་དང་ལྷན་དུ་སོན་རྱིས་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་མ་གནང་སོན་ལ་རྤེ་སྐུལ་
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མམ་དུ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད། ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ས་གནས་
ནས་ལས་འཆར་བསྤེབས་མ་སོང་ཟྤེར་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ། སོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་
གཅྱིག་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རྱིང་པའྱི་སྐབས་སུ་ནས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཞྱིག་སྙན་ཐོ་ཟུར་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་
མ་ཡྱིས་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཁུར་བདྤེ་པོ་དང་སྟབས་བདྤེ་པོ་མ་ཡྱིན་པར། དཔལ་འབོར་བསར་ཞྱིབ་ཅིག་ལོགས་སུ་བཏོན་
རོགས་ཞྤེས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་སྙན་སྤེང་
ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཕག་བསྟར་ཁྤེལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕག་བསྟར་མ་ཁྤེལ་བ་ཡྱིན་ཙང་། བཀའ་ཤག་འདྱི་ཕྤེབས་མ་
ཐག་ལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་རྤེད། ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་འདྱིར་སྱིར་བཏང་གྱི་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ཅིག་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་གནང་འདུག ས་ལོའ་ིདཔལ་འབོར་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ནང་ལ་སོན་རྱིས་གྱིས་ཀའྱི་དཔལ་འབོར་བསར་
ཞྱིབ་ཅྱིག་ཕྤེབས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མིའི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ཡོངས་རོགས་གཅིག དྤེ་རྱིང་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དངུལ་རང་རང་གཅྱིག་པུར་གང་འདྲ་གཞྱི་ལ་བཞག་པ་མ་གཏོགས། གཞན་དག་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་
སོན་རྱིས་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆྤེན་པོར་མ་བརྱིས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་པ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཁོན་
ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དཔལ་འབོར་
གྱི་གནས་བབ་དྤེ་བོ་འཚབ་ཀྱི་གནས་བབ་ཅིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏམ་
བཤད་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་ཐུགས་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། འདི་གནང་བའྱི་དོན་དུ་ང་ཚོ་དྤེར་ཡོང་བསྡད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་གོང་དུ་སོན་རྱིས་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ དྤེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་ད་ལྟ་མར་འོག་ལ་
ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་གཙོ་འདོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཕར་ཆ་
བྱུང་གནང་འདུག སྡྤེ་ཚན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ཡྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ལ། དྤེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞུས་བསྡད་པའྱི་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དྤེ་ཚོ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ཆ་ཚང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གསལ་
བཤད་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ། ལས་གཞྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་
ལས་དོན་དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་དོན་འབས་ལག་སོན་བྱུང་ནས་གནང་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ། གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཉུང་དུ་དང་། ཁག་ཅྱིག་མང་དུ་སོང་བའྱི་འགྤེལ་བརོད་གསལ་པོ་འདུག བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་
པ་དྤེ་ཚོ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་་པ་དྤེ་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོན་མ་ས་ཡ་ལྔ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་རྤེས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་རོགས་གནང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་གནང་སོལ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཀང་མོང་མྤེད། ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་གི་སོ་སོ་ལ་ག་རྤེ་དོ་སྣང་བྱུང་
སོང་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབོར་བོན་ཆྤེན་གྱིས་སོན་རྱིས་སྙན་ཐོ་མར་སྙན་
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སོན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། སོན་གྱི་སོན་རིས་ཀི་ལས་འཆར་གྱི་གྲུབ་འབས་རགས་ཙམ་རགས་ཙམ་མར་བཀོད་གནང་སོལ་
ཞྱིག་འདུག ལས་དོན་གྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྲུབ་འབས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སོན་བྱུང་། སོན་ཡོད་ཙང་ད་ལོའ་ིའཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
དངུལ་འབོར་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་བར་དུ་
ལས་བསྡོམས་སྒུག་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུའང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འཁོད་ཐབས་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང་
ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ང་ཚོའྱི་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་ཁག་གྱིས་
གསུམ་ཞྱིག་རྤེད། ཞལ་འདྤེབས་དང་། གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱལ་གཅྤེས་མ་དངུལ་མྱི་མང་རང་ནས་ཡོང་འབབ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་
དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ། ཨ་རྱི། ཡོ་རོབ། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཚང་མ་ནས་ཡོང་ཁུངས་གསལ་པོ་བཀོད་
གནང་འདུག བཀོད་པའྱི་ནང་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་པའྱི་ནང་གྱི་ཁ་པ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་རྤེད། ཁྤེ་ན་ཉ་རྤེད། ཨོ་སྱི་ཀོ་
ལྱི་ཡ་རྤེད། ཕྱི་ལོག་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཕུལ་གནང་བ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག འདས་པའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་གཙོས་པའི་ཚང་མས་བགོ་གྤེང་ཡག་པོ་བྱུང་བ་དང་། ཕ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་ཀང་སྐུ་ངལ་བསོན་ནས་བསྡུ་མཁན་
ཚོས་བསྡོམས་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྡོམས་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཆགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་
དཔལ་འབོར་སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་
མངོན་གསལ་དོད་པོ་རྤེད། ས་བརན། གཞྱི་རེན་བཅས་རྒྱུན་གནས་ཡོང་བའྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕོགས་
མཐའ་ཁག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་བརན་གཞྱི་རྤེན་ཡོང་རྒྱུར། ཕྱི་ལོགས་ནས་རྒྱལ་གཅེས་མ་དངུལ་ལས་རོལ་
གནང་ནས་ཕུལ་བསྡད་མཁན་ཚོ་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བཞྱིན་གི་ས་བརན་གཞྱི་རེན་སྐོར་ལ་གྤེང་སོང་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། ཡོང་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཅྱིག་ལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཕར་ཕོགས་ལ་དངུལ་བསྡུ་འབོར་ཆྤེན་པོ་གནང་
མཁན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཕར་ཕོགས་སུ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ལ་ས་བརན་གཞྱི་རྤེན་ཡོང་རྒྱུའི་ང་ཚོར་ལས་གཞྱི་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། སྐུ་ངལ་དྤེ་ཚོ་སྤེལ་བའྱི་འབས་བུ་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སར་
བ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རྤེད། དོན་གཅོད་རྤེད། གང་ལྟར་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སྐུ་ངལ་སྤེལ་བའྱི་
མཐུན་འགྱུར་སར་ནས། ཚུར་ལའང་བོ་ྤེ་པོ་བས་ནས་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཕར་ཕྤེབས་ཚར་བ་རྤེད། འབོར་ཚར་བ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་འགྱིག་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་
ཁེད་རང་ཚོ་དྤེབ་ལྗང་ཁུ་བསྡུ་དགོས་པ་རྤེད། མ་བསྡུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། བོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་མ་ཡྱིན་པར། 
དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་ཕ་གྱིར་འབོར་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་། དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་དངུལ་ཡོང་
རྒྱུ་དྤེ་མང་ནས་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་
དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ ༢༠༢༠ ནང་ལ་ ༢༠།༢༠ ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་
ྱི་ཤུ་ྱི་ཤུའམ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། དངུལ་མང་བ་ཞྱིག་ཕར་ཕོགས་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་བས་ཀང་འཛིན་སོང་ས་བརན་གཞྱི་རྤེན་ཡོང་བ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་ཕྤེབས་
ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་
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ན་ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་པ་འདྱི་དྤེའྱི་འབས་བུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག། ཡྱིག་ཆ་ཆ་
པའྱི་ཁ་པ་དེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་མམ་དུ་ཚོང་ཕུད་ཅིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། རྒྱལ་གཅེས་མ་དངུལ་དང་མམ་དུ་ང་ཚོ་འདྱིར་ཚོང་ཕུད་ཅིག་ཡོང་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཞལ་འདྤེབས་
ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལའང་མཐུན་འགྱུར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདས་པའི་ང་ཚོ་ཚང་མས་སྐད་མང་པོ་བརྒྱབས་
པའྱི་རྤེན་གྱིས་འབས་བུ་ཞྱིག་ལ་བོད་མྱི་དབར་ཚོང་དང་དགུན་ཚོང་བསོན་མཁན་ཚོས་ཀང་སོ་སོའ་ིབརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་འདྱིར་
རག་པས་རྒྱུ་རེན་གི་ད་རེས་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཅིག་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཕར་བ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་
སྐུ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཞུ་གཏུགས་ཀང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འདས་
པའྱི་ཞུ་གཏུགས་མང་པོ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ལྤེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཅིག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལོའ་ིདཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་དང་འཛིན་སོང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། རྒྱ་གར་མངའ་སྡྤེ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་
ཞྱིག་གི་ནང་ལ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་གནང་ནས། བོད་མྱི་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་གནང་དགོས་
པའྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕྤེབས་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་ལྤེགས་གསོལ་དང་བསགས་བརོད་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཁོང་རྣམ་པ་
ཚོར་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་བས་ཀང་ཚོང་ཕུད་དང་། བརྒྱ་ཆ་དང་། རྒྱལ་གཅྤེས་མ་དངུལ་ཡོང་བ་ལ་རྤེ་
བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་ངས་དྤེ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འདས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ ༢༠༡༡།༢༠༡༢།༢༠༡༣ གྱི་དངུལ་གི་སྐོར་ལ་
ངས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གང་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཅོག་ཙེའྱི་མདུན་ལ་རྤེད། གང་ཡོད་པ་དྤེ་སོང་ཚར་བ་རྤེད། 
འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ ༢༠༡༤།༢༠༡༥ ཡྱི་བང་མཛོད་ནང་ལ་གང་འདྲ་བྱུང་འདུག འབྱུང་འགྱུར་བོ་འཚབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྒང་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 

མཐའ་མ་དེར་ཞུ་རྒྱུར། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་
ནང་དོན་ནང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར། སོན་རྱིས་ཞུས། མཐའ་མ་ལན་མ་འཁོལ་བའི་ཐོག་ནས་དངུལ་བང་མཛོད་ནང་ལ་ཡོད་
ཟྤེར་བའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞིག་འབྱུང་འགྱུར་ ༢༠༡༤།༢༠༡༥ ནང་ལ་མེད་པ་གནང་རོགས་གནང་། ལས་འཆར་གང་
ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་འགོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། སྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་གི་སྒང་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆེ་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 གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུའི་
གནས་བབ་གང་ཡང་མྤེད། དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་གི་ཁ་པའྱི་ནང་དུ། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་དང་ཞྤེས་ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། ངྤེས་མྤེད་ཞལ་འདྤེབས་བཅས་ལ་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༦ ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་
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འདུག དྤེའྱི་ནང་དུ་དྤེབ་སོན་པོའ་ིཞལ་འདྤེབས་དེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་ན་དྤེ་གང་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཇྱི་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་། 

ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཁ་ཤས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་དོགས་འདྲྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན། ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་དུ། མཐོང་ཚུལ་དང་རྒྱབ་གྤེར་ཞུ་ཁག་ནང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ནང་
དུ། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་གངས་ཀ་ ༡༨༨ ལས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་བར་དུ་ཡར་མར་རྤེའུ་མྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་པ་འདྱི་གང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
གནང་རོགས། དྤེ་བཞྱིན་ཤོག་ངོས་ ༦ པའྱི་ཨང་ ༡༡ དྤེའྱི་ནང་དུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་
གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་ཡང་གནང་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཡང་དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག་སྟྤེ།  ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ལ་གོ་
བསྡུར་ཞུས་དུས་སོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་བས། འདྱི་ཕུལ་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀི་ཐོག་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དྲི་བ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བཞྤེས་མཁན་མཐའ་མ་དང་བསར་དུ་གོ་སྐབས་བཞྤེས་མཁན། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སོན་རྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིསྐོར་ལ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོའི་སྐོར་
དྤེ་ལ། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ས་ཕྱི་རྱིམ་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡོང་འཆར་ཚོད་དཔག་འཆར་
རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་འདྱི་ལོ་ཡང་འབུལ་ལམ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསལ་འདུག་པས། 
སོན་རྱིས་བཏང་འཛིན་བ་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེར་བརེན་ཚ་པོ་རླངས་པ་ཕྱུར་
ཕྱུར་དང་། གང་མོ་ཟྱིལ་པ་ཁོམ་ཁོམ་ཕུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཕུལ་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
གལ་སྱིད་འབུལ་གྱི་མྤེད་ན་འབུལ་དུ་བཅུག་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ན་ནྱིང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་སོང་། འདྱི་ལོ་འབུལ་ཐུབ་མ་སོང་བས་མ་འོངས་པར་ཡང་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཞྤེས་
གསུངས་ནས། ལོ་རྤེས་མའྱི་སོན་བརྡ་དྤེ་སྐབས་དེ་དུས་ནས་བཏང་གནང་སོང་། ད་ལོ་འབུལ་རྒྱུ་མྤེད་པ་གསལ་པོར་ཤྤེས་
སོང་ལ་ད་ལོའང་ཕུལ་མྱི་འདུག འདི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབུལ་འདོད་ཡོད་ན་འབུལ་རྒྱུ་དང་
འབུལ་འདོད་མྤེད་ན་འཇོག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གྱིས་ལ། སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་ཐྤེངས་གསུམ་པ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཡོང་
འཆར་མ་ཤྤེས་པའྱི་གཏོང་འཆར་ལ་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པས། ངས་བསམ་ན་མྱིག་ཡ་གཅྱིག་བཙུམས་ནས་བཀའ་
འཁོལ་བཏང་བ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་དྤེ་འདྲ་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་དང་གལ་སིད་ཕུལ་བ་
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ཡིན་ན་གནོད་སོན་ཡོད་ཚེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་པོ་བཟོས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་
ངལ་མ་འཕྲད་པ་བཟོ་དགོས་པ་དྤེ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་འཆར་མ་ཤྤེས་པའྱི་གཏོང་འཆར་གཏོང་
རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་ལས་འགན་ཏག་ཏག་ཅིག་གང་འདྲ་བས་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ། བཀའ་ཤག་ལ་ཡོང་འཆར་འབུལ་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནད་འགག་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡོང་འཆར་དེ་ད་ལྟ་ཕུལ་ནའང་དེ་རྤེད། སོན་ལ་ཕུལ་ནའང་དེ་
རྤེད། ཡོང་འཆར་ད་ལྟ་གང་གསལ་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་
ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། དྤེ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་
རོགས་གནང་། འབུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་པ། མྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་སྟྤེང་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཐག་
གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་གྱིས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱིས་པ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་དང་། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སྱི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གྤེང་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བཞྤེས་
པའི་སྐབས་ལ་དྲྱི་བ་ཕྤེབས་པ་ཁག་ལ་ལན་དང་། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐོང་
ཚུལ་དང་ནང་དོན་དྤེ་དག སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་སོན་མ་དྤེ་དག་གྱི་སྙན་ཐོའི་ནང་ལ་འཁོད་པ་མཇུག་
གནོན་མ་བྱུང་བ་ཁག་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ལན་འདྤེབས་ག་སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་རྱིང་ྱིན་རྒྱབ་ནས་རགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། བས་ཙང་སང་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་གྲ་སྱིག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ད་ལྟ་སོན་བརྡ་འབུལ་གྱི་
ཡོད། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་འགོ་མ་བཙུགས་གོང་ལ་ད་ལྟ་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་མཁན་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཡོད། སྱི་འཐུས་
ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་དུས་ཚོད་རན་འཚམས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་བཞྱིན་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་གནས་དོན་ཞུ་
རྒྱུ་དྤེ། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསེན་ལ་
ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡིན་ནའང་རང་ྱིད་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་
དུས་སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མྱི་དགོས་པར་གཙོ་འདོན་རང་བ་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ཆྤེད་མངགས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་མྱི་
ཞུ་ཐབས་མྤེད་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་གཅྱིག་དྤེ་ད་གནངས་ཞོགས་པ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གིས་
ཡོད་པ་རེད། དྲི་བ་ཨང་ ༧ དང་ ༨ གྱིས་ཡོད་པ་ལ་རང་ྱིད་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་འགའ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སྱིར་བཏང་
གན་ནད་རྤེག་དུག སོས་རས་ངན་གོམས་དང་ཆང་རག་དྤེ་དག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དམ་མྤེད་
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ཟྤེར་ན། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་ཁག་གྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། བསམ་བོའ་ིའཕྲོད་བསྟྤེན་དང་ལུས་པོའ་ིའཕྲོད་བསྟྤེན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
སོན་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ། འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་སོ་བའྱི་སྐབས་སུ། དྤེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ཆང་རག་བཏུང་མཁན་དྤེ་སྐབས་དེ་དུས་མང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་ལོ་གཞོན་པའྱི་ནང་
ཆང་རག་བཏུང་མཁན་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ངོས་ལྤེན་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་སོས་རས་ངན་གོམ་དང་གན་ནད་རྤེག་དུག་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ལ་བསམ་བོའ་ིསོབ་གསོ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་རྤེད། བསམ་བོའ་ི
འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་འཆར་ག་རྤེ་བསྱིགས་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གྲུབ་འབས་ཐོན་རྒྱུ་དེ་
ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཟྱིན་ནས་མྱི་བཤད་ཐབས་མྤེད་ཆགས་
སོང་ཞྤེས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གཙསོ་པའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས། མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཡག་པོ་ཡོང་ཆྤེད་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 
དྤེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་པུ་སྒང་ལ་འགན་སྤུངས་ནས་ཡག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་
འདུག སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་འགན་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་བཀའ་ཤག ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་
པ་ཚོ། དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་གང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་དྤེ་ཡག་པོ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའི་མྱི་
འབོར་དེ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་རྤེད། གོང་དུ་དྲྱིས་ལན་དྤེའྱི་ནང་ལ་གན་ནད་རྤེག་དུག་མྱི་གྲངས་ ༦༠ ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། 
གངས་ཀ་དྤེ་འདྱིར་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མི་ཤྤེས། གངས་ཀ་གསང་བ་ལ་བཞག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་
རྤེད་དྤེ་འདྱིར་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། ང་ཡང་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་འབྤེལ་བ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པས་གངས་ཀ་དྤེ་ཙམ་ཚད་ཀྱི་མ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་གངས་ཀ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་མང་པོ་རྤེད། མ་འོངས་པར་
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་ལས་ཀ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་པས། ངྤེས་པར་དུ་འདྱི་ལ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་མྱིན་སོན་རྱིས་ལ་དངུལ་མང་བ་བཏང་ན་ཡག་ཏུ་
འགོ་རྒྱུ་དང་ཉུང་ན་སྡུག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གལ་ཆྤེ་ཤོས་བསམ་བོའ་ིསོབ་གསོ་དྤེ་རྤེད། 
ལྷག་པར་དུ་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རྱིམ་བོན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལྷན་ཚོགས་
བཙུགས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བྤེད་སོད་བྤེད་དགོས་པ་རེད་སྙམ། དྤེ་བཙུགས་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བས། གན་
ནད་རྤེག་དུག་ྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་བས་པ་ཙམ་དུ་མྱི་འཇོག་པར། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འཕྲོད་བསྟྤེན་ལ་འགན་གང་འདྲ་ཁུར་དགོས་
ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན། སོབ་གྲྭའྱི་དབུ་འཛིན་དང་དགྤེ་ཆྤེ། ས་གནས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་
སྐུ་ཚབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཚོར་རྒྱུན་དུ་ནས་འགན་བསྐུར་ནས་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་བས་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
བསམ་བོ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སོན་རྱིས་གཅྱིག་པུས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དྤེ་ངས་ཁས་ལྤེན་ར་བ་ིད་ནས་བྤེད་ཐུབ་
ས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་འདྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་ཐད་ནས། སོས་རས་ངན་གོམ་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་སོན་མ་དངུལ་ཉུང་དུས་ཉུང་བ་དང་། དྤེང་སང་དངུལ་མང་
དུས་མང་པོ་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས། སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་
བཞུགས་པའྱི་སྤུན་མཆྤེད་ཚོས་དངུལ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་མང་དྲག་པས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་
རྤེད། སུས་སོས་རས་སོད་ཀྱི་འདུག་གམ། ཕ་མ་སུའྱི་ཕྲུ་གུ་རྤེད་འདུག་གམ། མྱི་སོ་པོའྱི་ཕྲུ་གུ་རྤེད་འདུག་གམ་ཕྱུག་པོའྱི་ཕྲུ་
གུ་རྤེད་འདུག་གམ། ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ངས་མཚམས་རྤེ་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་དངུལ་མང་དྲགས་པས་
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རེན་གིས་མྱིན་འགོ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཁ་ཤས་དང་ང་འབྤེལ་བ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དྤེང་སང་སོས་རས་སོད་
མཁན་དྤེ་འདྲ་བཟུང་ནས་ནང་ལ་བསོགས་དུས། ངའྱི་ལྷམ་ཕ་གིར་འདུག ངའྱི་པར་ཆས་ཕ་གིར་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་མཚན་ཤས་ཆགས་རྒྱུ་དང་། དྤེར་བརེན་སྱི་ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསེན་སྱི་
ཡོངས་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་སབས་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་བའྱི་སྒང་ལ་ཉུང་
དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ེན་ཁ་འདུག གོང་དུ་མྱི་ངན་པ་ལངས་ཤོར་ལ་སོང་བ་དྤེ་དག་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
གསུངས་སོང་ཡང་། ང་ཚོའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་སོག་བསབ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
གནད་དོན་འདྱིའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་བཞྤེས་རོགས་གནང་། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུར་འཇོག་ན་
འགྱིག་ཐབས་ར་བ་ིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༣ པ་གཞུང་འབྤེལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་ཡྱིན། ཁ་སང་བཀམ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་ལ་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
 

སོན་གྤེང་། 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་ ༡༢༠ པའྱི་དགོངས་དོན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༡ སོགས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོ་མཇུག་སོང་ཞུ་ཕོགས་
སྐོར་ས་ལོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའྱི་ཐོག་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༣ འཁོད་པ་བཞག་པའྱི་ནང་
གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་ྱིན་ནས་ཟླ་གངས་ ༤ ནང་ཚུད་མཇུག་སོང་གྱིས་ཕག་བསྟར་ཇྱི་གནང་
དང་། དྤེ་མྱིན་ལན་འདྤེབས་དང་གསལ་བཤད་བཅས་ཞྱིབ་གསལ་འཁོད་པའྱི་སྙན་ཐོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་དགོས།  
བཀའ་ཤག་གྱི་སྙན་ཐོ་དྤེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ 
༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པར་འབུལ་དགོས་བཅས་གསལ་ཡོད་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཤོག་
གངས་ ༡༡༦ དང་།   དྤེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡྱིག་ཆ་ཁོན་ཆྤེ་བཅས་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་དང་། 
ད་ལམ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ་ཕྲན་བུ་ས་བསྣུར་གྱིས་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བས་དྤེའྱི་བར་ན་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་
ལས་མྤེད་སྟབས་སྙན་ཐོ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་བཅས་ཡྱིག་ཆ་ཁོན་ཆྤེ་ཡོད་པ་བསར་ཞྱིབ་ནན་ཏན་དང་། འབྤེལ་ཡོད་ཁུངས་སོ་
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སོར་འདྲྱི་ཞྱིབ་དགོས་པ་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་པར་དུས་ཚོད་འདང་ངྤེས་མྤེད་སྟབས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འབུལ་དུས་ཐད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ 
༨ པའྱི་བར་ཕར་འགངས་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་གལ་མཐོང་། 

གོས་ཆོད། 
གོང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་འདང་ངྤེས་མྤེད་པ་དང་། བསར་ཞྱིབ་གཟབ་ནན་དགོས་པ་བཅས་ལ་བརྤེན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་གནང་སྟྤེ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འབུལ་དུས་སྱི་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ་བར་ཕར་
འགངས་ཆོག་འཐུས་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༣ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། ནང་དོན་དྤེའྱི་ནང་གསལ་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བགོ་གྤེང་མ་དགོས་པ་ཡིན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་
འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། 

 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 

སོན་གྤེང། 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དུམ་བུ་
གྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ གྱི་དགོངས་དོན་དང། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་མཇུག་སོང་དུས་
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ཐོག་ཞྱིབ་ཚགས་ཡོང་ཆྤེད་དུ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་འཛུགས་དགོས་པ་བཞྱིན། གོས་ཆོད་ཅྱིག་
འཇོག་དགོས་གལ་ཆྤེར་མཐོང། 

གོས་ཆོད། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དུམ་བུ་གྱིས་པའྱི་
དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་གོལ་རྤེས་སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པ་བསྐོ་འཛུགས་དང་འབྤེལ་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༢༌༌༌༡༣ གཙོས་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུས་མཚོན་ལས་དོན་མཇུག་སོང་བ་དགོས་རྱིགས་ལམ་སྟོན་
ཟུར་དུ་གནང་དགོས་པའྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ།  བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་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 གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་བཏོན་པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་བརྤེན་དྤེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ན། སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་ཡང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། གཞུང་འབྤེལ་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་། གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་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 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་
བརོད། 

ྤེར་གྱིས་ བཀའ་བོན་གཞན་གྱི་འོས་འདྤེམས།  བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདྤེམས།  
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པ།   འདྤེམས་ཐོན་ཐོག་དམ་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་སྱིད་སོང་དྤེས་རང་
གྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བོན་ཇྱི་དགོས་མང་
མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་མྱི་འགོའ་ིམྱིང་དང་ལོ་
རྒྱུས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་གསལ་བའྱི་འོས་
ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་
བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། དྤེའྱི་ཐོག་སྱི་མོས་བྱུང་
ན་སོས་མྤེད། མ་བྱུང་ཚེ་སྱི་མོས་མ་བྱུང་བའྱི་འོས་གཞྱི་
སོ་སོའ་ིཐོག་ངོ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་གསང་
བའྱི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏྤེ་འོས་འདྤེམས་བྤེད་དགོས། ངོ་
ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་
ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བོན་དུ་འོས་ཐོན་གསལ་བསགས་བ་
རྒྱུ། གོས་ཚོགས་སུ་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཐོན་པའྱི་
རྱིགས་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་བོན་དུ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 
སྱིད་སོང་གྱིས་བཏོན་པའྱི་འོས་གཞྱི་ཡོངས་རོགས་སམ་
གང་རུང་ལ་མང་མོས་མ་ཐོབ་ཚེ་འོས་གཞྱི་གསར་པ་སྱིད་
སོང་གྱིས་གོང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ།།

རང་འཇགས། 

ྤེར་གསུམ་
པ།   

བཀའ་བོན་གཞན་གྱི་འོས་འདྤེམས་བྤེད་ཕོགས། 
བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ྤེར་གྱིས་པའྱི་ནང་གསལ་བཀའ་
བོན་འོས་འདྤེམས་བྤེད་དགོས་བྱུང་རྱིགས་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་རྱིམ་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བ་རྒྱུ།།

བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདྤེམས་
བྤེད་ཕོགས། 
རང་འཇགས། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པར་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ཞྤེས་དམྱིགས་བསལ་བྱིས་གནང་མྱི་འདུག དྤེ་བརོད་པ་དང་པོར་
བཅོས་གནང་རོགས་གནང་། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་བརོད་
པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་གྱིས་རྤེས་སུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྤེས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་
ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མམ་དུ་བརོད་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་
འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིར་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 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
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། 

བཅུ་དགུ་པ།། སོན་བརྡའྱི་དུས་ཡུན། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
བཀོད་ཡོད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་ྱིན་གངས་ ༧ 
ལས་མྱི་ཉུང་ཞྱིང་ ༣༠ ལས་མྱི་མང་བའྱི་
ནང་ཚུན་དྲྱི་བ་བ་རྒྱུའྱི་དོན་གནད་སོན་བརྡ་
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་སོད་དགོས། 

སོན་བརྡའྱི་དུས་ཡུན། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
བཀོད་ཡོད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་ྱིན་གངས་ ༧ 
ལས་མྱི་ཉུང་ཞྱིང་ ༣༠ ལས་མྱི་མང་བའྱི་
ནང་ཚུན་དྲྱི་བ་བ་རྒྱུའྱི་དོན་གནད་སོན་བརྡ་
སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་
སོད་དགོས། 

 

ྱི་ཤུ་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 

སོན་བརྡ་སོད་སྟངས། 
དྲྱི་བའྱི་དོན་གནད་རྣམས་ཚོགས་དྲུང་
བརྒྱུད་ཡྱིག་ཐོག་སོན་བརྡ་སོད་དགོས་པ་
དང༌།  སོན་བརྡའྱི་ནང་གསལ་འཁོད་
དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་གཤམ་གསལ། 
ཀ  དྲྱི་བའྱི་དོན་གནད་ཆ་ཚང༌། 

སོན་བརྡ་སོད་སྟངས། 
རང་འཇགས། 

 
ཀ རང་འཇགས། 
ཁ དྲྱི་བ་དྲྱི་ཡུལ་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་
བོན་སུ་ཡྱིན། 
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ཁ དྲྱི་བ་དྲྱི་ཡུལ་གྱི་བཀའ་བོན་སུ་
ཡྱིན། 

ག དྲྱི་བ་དྤེར་ལན་གསལ་དུས་ཚེས་
ཇྱི་ཙམ་ལ་དགོས་མྱིན། 

ང སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་རྣམ་
གངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚེ་དྲྱི་བ་དྤེ་
དག་གལ་གནད་ཆྤེ་ཆུང་ས་རྱིང་གོ་
རྱིམ་གསལ་འགོད་དགོས་པ་ཡྱིན།།

ག རང་འཇགས། 
ང རང་འཇགས། 

ྤེར་གཅྱིག་
པ།།

བཀའ་བོན་ཚོར་དྲྱི་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང༌། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
བཀོད་ཡོད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་ཚོགས་དྲུང་
གྱིས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གང་ཡྱིན་དྤེར་
དྲྱི་བའྱི་སོན་བརྡ་བཏང་སྟྤེ་ྱིན་ལྔ་མ་སོང་
བའྱི་སོན་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ཐོ་གཞུང་
ཁོངས་འགོད་མྱི་ཆོག 

སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་ཚོར་དྲྱི་བ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང༌། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
བཀོད་ཡོད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་ཚོགས་དྲུང་
གྱིས་སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
གང་ཡྱིན་དྤེར་དྲྱི་བའྱི་སོན་བརྡ་བཏང་སྟྤེ་ྱིན་
ལྔ་མ་སོང་བའྱི་སོན་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ཐོ་
གཞུང་ཁོངས་འགོད་མྱི་ཆོག 

 

ྤེར་གསུམ་
པ། 

དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ྱིན་གངས་ཆ་བགོས། 
དྲྱི་བ་ཁག་ལ་དྲྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚོད་ཐད་བཀའ་བོན་དང༌། བཀའ་བོན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་བབས་ཆ་ནས་ྱིན་སོ་སོར་
སྐབས་བསྟུན་ཚོགས་གཙོའྱི་དགོངས་དཔྱད་
ལྟར་རྤེས་མོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཆ་
བགོས་གནང་དགོས་པ་དང༌། དྤེ་མྱིན་འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་གྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་ལས་
སོན་དུ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགོས་བས་
པའྱི་དྲྱི་བའྱི་ཐོ་གཞུང་ལྟར་ལས་གཏོང་མྱི་
ཆོག 

དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ྱིན་གངས་ཆ་བགོས། 
དྲྱི་བ་ཁག་ལ་དྲྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚོད་ཐད་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན། བཀའ་
བོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་བབས་ཆ་ནས་
ྱིན་སོ་སོར་སྐབས་བསྟུན་ཚོགས་གཙོའྱི་
དགོངས་དཔྱད་ལྟར་རྤེས་མོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་
ཟུར་བཅད་ཆ་བགོས་གནང་དགོས་པ་དང༌། 
དྤེ་མྱིན་སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་གྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་ལས་སོན་དུ་
དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགོས་བས་པའྱི་དྲྱི་
བའྱི་ཐོ་གཞུང་ལྟར་ལས་གཏོང་མྱི་ཆོག།

 

ྤེར་བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 

སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་ལན་དང༌། དྲྱི་བ་
གཏོང་མཁན་དོ་བདག་མྤེད་པ། 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་ངག་ཐོག་
དགོས་པའྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ཁོངས་སུ་དུས་ཚོད་

སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་ལན་དང༌། དྲྱི་བ་
གཏོང་མཁན་དོ་བདག་མྤེད་པ། 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་ངག་ཐོག་
དགོས་པའྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ཁོངས་སུ་དུས་ཚོད་

 



20 

 

ཟུར་བཅད་ཡོད་ནའང་ྱིན་དྤེར་དྲྱིས་ལན་
འདྤེབས་མཁན་མྤེད་པ་དང༌། ཡང་ན་དྲྱི་བ་
གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་འདུར་མྤེད་
ཚེ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མཐའ་
བསྡོམས་མ་བས་གོང་དྲྱི་བ་བ་ཡུལ་བཀའ་
བོན་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་དྲྱིས་ལན་ཚོགས་དྲུང་
བརྒྱུད་སོད་དགོས། 

ཟུར་བཅད་ཡོད་ནའང་ྱིན་དྤེར་དྲྱིས་ལན་
འདྤེབས་མཁན་མྤེད་པ་དང༌། ཡང་ན་དྲྱི་བ་
གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་འདུར་མྤེད་
ཚེ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མཐའ་
བསྡོམས་མ་བས་གོང་དྲྱི་བ་བ་ཡུལ་སྱིད་
སོང་ངམ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་དྲྱིས་
ལན་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་སོད་དགོས། 

ྤེར་དྲུག་པ། དྲྱི་བ་ཆོག་མྱིན་གྱི་ཚད་གཞྱི། 
མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་ཆྤེད་གཤམ་
གསལ་ཆ་རྤེན་ཁག་གྱི་འོག་བཀའ་བོན་སུ་
རུང་ལ་དྲྱི་བ་གཏོང་ཆོག 

དྲྱི་བ་ཆོག་མྱིན་གྱི་ཚད་གཞྱི། 
མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་ཆྤེད་གཤམ་གསལ་
ཆ་རྤེན་ཁག་གྱི་འོག་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་
བོན་སུ་རུང་ལ་དྲྱི་བ་གཏོང་ཆོག།

 

སོ་གྱིས་པ། དྲྱིས་ལན་ཁག་སོན་ཚུད་ཁབ་བསགས་མྱི་
ཆོག་པ། 
དྲྱི་བ་གང་ཞྱིག་ལ་བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དྲྱིས་ལན་མ་བརྒྱབ་
སོན་དང༌། ཡང་ན་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་དྲྱིས་ལན་
ཚོགས་དྲུང་ལ་མ་སད་གོང་དྲྱིས་ལན་དྤེ་དག་
གསལ་བསགས་འགྤེམས་སྤེལ་མྱི་ཆོག 

དྲྱིས་ལན་ཁག་སོན་ཚུད་ཁབ་བསགས་མྱི་
ཆོག་པ། 
དྲྱི་བ་གང་ཞྱིག་ལ་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་
ཞྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དྲྱིས་
ལན་མ་བརྒྱབ་སོན་དང༌། ཡང་ན་ཡྱིག་ཐོག་
གྱི་དྲྱིས་ལན་ཚོགས་དྲུང་ལ་མ་སད་གོང་
དྲྱིས་ལན་དྤེ་དག་གསལ་བསགས་འགྤེམས་
སྤེལ་མྱི་ཆོག 

 

སོ་གསུམ་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༢ 

དུས་ཐུང་སོན་བརྡ་ཕུལ་བའྱི་དྲྱི་བ། 
དྲྱི་བ་གང་ཞྱིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཛ་དྲག་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་ཚེ། 
ཚོགས་གཙོས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་སྱིག་གསལ་གཏན་
འབྤེབས་དུས་ཚོད་གོང་དྲྱིས་ལན་འདྤེབས་
དགོས་པའྱི་བཀའ་ཁབ་གནང་འཐུས། 
 
 
བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གྱིས་དུས་ཐུང་གྱི་སོན་
བརྡ་ནང་ཚུན་དྲྱིས་ལན་ཐུབ་ཐབས་མྤེད་ཚེ། 

དུས་ཐུང་སོན་བརྡ་ཕུལ་བའྱི་དྲྱི་བ། 
དྲྱི་བ་གང་ཞྱིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཛ་དྲག་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་ཚེ། 
ཚོགས་གཙོས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་སྱིད་
སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་སྱིག་
གསལ་གཏན་འབྤེབས་དུས་ཚོད་གོང་དྲྱིས་
ལན་འདྤེབས་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཁབ་གནང་
འཐུས། 
 
སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གྱིས་
དུས་ཐུང་གྱི་སོན་བརྡ་ནང་ཚུན་དྲྱིས་ལན་
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ནང་
གསྤེས།༣ 

 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༥ 

མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གལ་གནད་ཆྤེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་སྱིག་
གཞྱི་ནང་གསལ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཚུན་དྲྱིས་
ལན་བ་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ཐོག་མར་བཞག་
སྟྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ངག་ཐོག་ནས་
དྲྱིས་ལན་བྤེད་དགོས། 
 
གལ་ཏྤེ་དོན་གནད་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་
འདྲྱི་མཁན་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཚེ་དྤེའྱི་
ཁོངས་ནས་འདྲྱི་མཁན་གཅྱིག་ལ་ར་འཛིན་
བ་རྒྱུ་དང༌། དྤེ་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་རྣམས་ལ་འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་གཅྱིག་སྡུད་ཀྱིས་དྲྱིས་
ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བརྡ་ཁབ་བ་འཐུས། 
 
 
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་གོ་
རྱིམ་སྤེབས་སྐབས་སྱི་འཐུས་དྤེས་རང་
གནས་སུ་ལངས་ཏྤེ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དགོས་པ་དང༌། 
དྤེར་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ནས་ལམ་སྤེང་
དྲྱིས་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཞྱིག་
ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལས་མང་བས་མྱིང་
རགས་བཀོད་ཡོད་ཚེ་མྱིང་རགས་དང་པོ་
འགོད་མཁན་དྤེར་ཚོགས་གཙོས་མྱིང་
འབོད་གནང་རྒྱུ་དང༌། གལ་ཏྤེ་དང་པོ་དྤེ་
མྤེད་ཚེ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་མྱིང་འབོད་
གནང་འཐུས། 

ཐུབ་ཐབས་མྤེད་ཚེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གལ་གནད་ཆྤེ་ཆུང་ལ་
གཞྱིགས་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་གྱི་དུས་
ཡུན་ནང་ཚུན་དྲྱིས་ལན་བ་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་
ཐོག་མར་བཞག་སྟྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནང་ངག་ཐོག་ནས་དྲྱིས་ལན་བྤེད་དགོས། 
 
གལ་ཏྤེ་དོན་གནད་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་
འདྲྱི་མཁན་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཚེ་དྤེའྱི་
ཁོངས་ནས་འདྲྱི་མཁན་གཅྱིག་ལ་ར་འཛིན་
བ་རྒྱུ་དང༌། དྤེ་ལྟའྱི་དྲྱི་བ་རྣམས་ལ་སྱིད་སོང་
ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་གཅྱིག་
སྡུད་ཀྱིས་དྲྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བརྡ་ཁབ་བ་
འཐུས། 
 
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་གོ་
རྱིམ་སྤེབས་སྐབས་སྱི་འཐུས་དྤེས་རང་
གནས་སུ་ལངས་ཏྤེ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དགོས་པ་དང༌། 
དྤེར་སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
ནས་ལམ་སྤེང་དྲྱིས་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་
ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལས་
མང་བས་མྱིང་རགས་བཀོད་ཡོད་ཚེ་མྱིང་
རགས་དང་པོ་འགོད་མཁན་དྤེར་ཚོགས་
གཙོས་མྱིང་འབོད་གནང་རྒྱུ་དང༌། གལ་ཏྤེ་
དང་པོ་དྤེ་མྤེད་ཚེ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་མྱིང་
འབོད་གནང་འཐུས། 

སོ་བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༥ 

ཆུ་ཚོད་ཕྤེད་རྱིང་གྱི་གོས་བསྡུར། 
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་སྱི་འཐུས་དྤེས་ཚོགས་
གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་དྲྱི་བར་
གསལ་ཆ་འདོན་ཆྤེད་བསར་དུ་དོན་གནད་
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་དང་བགོ་གྤེང་བྤེད་

ཆུ་ཚོད་ཕྤེད་རྱིང་གྱི་གོས་བསྡུར། 
ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་སྱི་འཐུས་དྤེས་ཚོགས་
གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་དྲྱི་བར་
གསལ་ཆ་འདོན་ཆྤེད་བསར་དུ་དོན་གནད་
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་དང་བགོ་གྤེང་བྤེད་
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ཆོག་པ་དང༌། དྤེར་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
གྱིས་དྲྱིས་ལན་འདྤེབས་དགོས། འོན་ཀང་ཐོ་
གཞུང་ནང་གསལ་གྱི་དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་སྱི་
འཐུས་སུ་རུང་ཞྱིག་གྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་
གྱིས་དྲྱི་བ་འཕར་མ་འདྲྱི་མྱི་ཆོག 

ཆོག་པ་དང༌། དྤེར་སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་དྲྱིས་ལན་འདྤེབས་
དགོས། འོན་ཀང་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་གྱི་དྲྱི་
བ་གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ཞྱིག་གྱིས་
མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་དྲྱི་བ་འཕར་མ་འདྲྱི་
མྱི་ཆོག 

བཞྱི་བཅུ་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡། 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༢།

ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གོས་འཆར། 
སོན་ཚུད་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་
སྦྲགས་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་མང་ཚོགས་
ཀྱི་གལ་ཆྤེའྱི་དོན་གནད་སྐོར་བཀའ་བོན་
ཞྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའྱི་གཞྤེན་
བསྐུལ་བྤེད་ཆོག་པ་དང༌། བཀའ་བོན་དྤེས་
སྐབས་དྤེར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའམ། ཡང་
ན་རྤེས་སུ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ཚེས་
གངས་དང༌། དུས་ཚོད་ཞུ་དགོས། 
 
 
གསལ་བཤད་དྤེ་རྱིགས་ལ་བགོ་གྤེང་མྱི་
དགོས། འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་
འཁོལ་དང་སྦྲགས་དོན་གནད་དྤེ་སྐོར་འཕྲོས་
དོན་དྲྱི་བ་འདོན་ཆོག་པ་དང༌། སྐབས་སོ་
སོར་བཀའ་བོན་དྤེས་ལན་འདྤེབས་དགོས་
པ་ཡྱིན།།

ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གོས་འཆར། 
སོན་ཚུད་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་
སྦྲགས་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་མང་ཚོགས་
ཀྱི་གལ་ཆྤེའྱི་དོན་གནད་སྐོར་སྱིད་སོང་ངམ་
བཀའ་བོན་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའྱི་
གཞྤེན་བསྐུལ་བྤེད་ཆོག་པ་དང༌། སྱིད་སོང་
ངམ་བཀའ་བོན་དྤེས་སྐབས་དྤེར་གསལ་
བཤད་བ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་རྤེས་སུ་གསལ་
བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ཚེས་གངས་དང༌། དུས་ཚོད་
ཞུ་དགོས། 
 
གསལ་བཤད་དྤེ་རྱིགས་ལ་བགོ་གྤེང་མྱི་
དགོས། འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་
འཁོལ་དང་སྦྲགས་དོན་གནད་དྤེ་སྐོར་འཕྲོས་
དོན་དྲྱི་བ་འདོན་ཆོག་པ་དང༌། སྐབས་སོ་
སོར་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་དྤེས་ལན་
འདྤེབས་དགོས་པ་ཡྱིན།།

 

ཞྤེ་གསུམ་པ།། 
ནང་གསྤེས། 
༡། 
 

གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལྤེན་དང་གོས་བསྡུར། 
ཁ གསལ་བཤད་འགྤེལ་བརོད་ནང་གསལ་

པོ་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་གནད་དམྱིགས་
བཀར་གང་རུང་ཐོག་བསར་དུ་འགྤེལ་
བརོད་དམ། ཡྱིག་ཆ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་
སམ་བཀའ་བོན་གཞན་གྱིས་གསལ་
བཤད་བྤེད་དགོས། 

གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལྤེན་དང་གོས་བསྡུར། 
ཁ གསལ་བཤད་འགྤེལ་བརོད་ནང་གསལ་

པོ་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་གནད་དམྱིགས་
བཀར་གང་རུང་ཐོག་བསར་དུ་འགྤེལ་
བརོད་དམ། ཡྱིག་ཆ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་
སམ་སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་
གསལ་བཤད་བྤེད་དགོས། 

 

ཞྤེ་དྲུག་པ། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་པའྱི་ཐོབ་ཐང༌། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་པའྱི་ཐོབ་ཐང༌།  
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སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆ་རྤེན་འོག་སྱི་འཐུས་
སམ། ཡང་ན་བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་དོན་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆ་རྤེན་འོག་སྱི་འཐུས་
སམ། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་སུ་རུང་གྱིས་
མང་ཚོགས་ཀྱི་དོན་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་ཆོག་པ་ཡྱིན། 

ཞྤེ་དགུ་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡། 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༢།

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕྱིར་འཐྤེན་དང༌། 
གཞན་ལ་དབང་ཆ་སད་པ། 
སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གྱིས་
མྱིང་གསལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕྱིར་
འཐྤེན་བས་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་མྱིང་འབོད་བྱུང་
སྐབས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་དོན་གནད་
རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཐོག་ནས་འདོན་
དགོས་པ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་
གསལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྱིགས་རང་
ྱིད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བོན་
གཞན་ཞྱིག་ལ་སྙན་སོན་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་
ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་བསྟུན་སད་
ཆོག།

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕྱིར་འཐྤེན་དང༌། 
གཞན་ལ་དབང་ཆ་སད་པ། 
སྱི་འཐུས་སམ། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་གང་
ཞྱིག་གྱིས་མྱིང་གསལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་མྱིང་
འབོད་བྱུང་སྐབས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་
དོན་གནད་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཐོག་ནས་
འདོན་དགོས་པ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་སམ། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་
ཞྱིག་གྱི་མྱིང་གསལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
རྱིགས་རང་ྱིད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་སྱི་འཐུས་སམ། 
སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་གཞན་་སུ་རུང་ལ་
སྙན་སོན་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཚོགས་གཙོའྱི་
བཀའ་འཁོལ་དང་བསྟུན་སད་ཆོག།

 

ང་བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡༢། 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༡༤ 

གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན། 
ལས་དོན་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་བོན་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་
བ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་སར་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
 
བཀའ་བོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་དང༌། 
བཅའ་ཁྱིམས། ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གསལ་
གྱི་གསང་རྒྱའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གནད་
དོན་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་པའྱི་གོས་
འཆར་མ་ཡྱིན་པ།།

གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན། 
ལས་དོན་གང་ཞྱིག་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་
ནས་སྱིད་སོང་ངམ། བཀའ་བོན་བྤེ་བག་པ་
ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པར་འབྤེལ་བ་སར་
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
 
བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་དང༌། 
བཅའ་ཁྱིམས། ཁྱིམས་ལུགས་ནང་གསལ་
གྱི་གསང་རྒྱའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གནད་
དོན་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་པའྱི་གོས་
འཆར་མ་ཡྱིན་པ།།

 

དོན་གྱིས་ ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་ ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་  
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པ།། 
ནང་གསྤེས། 
༡།

ལྤེན། 
ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༠ ནང་ཚུན་
རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་གཏན་
འབྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
བའམ། ཡོང་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་
ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱིའྱི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་
གྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་
བསྡུས་ཏྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཆོག།

ལྤེན། 
ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུན་
རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་གཏན་
འབྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
བའམ། ཡོང་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་
ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱིའྱི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་
གྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་
བསྡུས་ཏྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་ཆོག།

བརྒྱད་ཅུ་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 
༢ 
 

སོན་བརྡ་དང་གོས་འཆར་འགྤེམས་སྤེལ། 
སོན་བརྡ་དང་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་
རོགས་སྱི་འཐུས་དང༌། བཀའ་བོན་རྣམ་
པར་དུས་ཐོག་འགྤེམས་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་
འབད་བརོན་བྤེད་དགོས། 
 
ཡྱིག་ཆ་གང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བོན་
སོ་སོའ་ིམཚན་འཁོད་ཤྱིང་སོམ་དུ་ལས་
དུས་ནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་སོ་
སོར་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འགྤེམས་སྤེལ་ཟྱིན་པར་ཆ་
འཇོག་བ་རྒྱུ། 

སོན་བརྡ་དང་གོས་འཆར་འགྤེམས་སྤེལ། 
སོན་བརྡ་དང་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་
རོགས་སྱི་འཐུས་དང༌། སྱིད་སོང་། བཀའ་
བོན་རྣམ་པར་དུས་ཐོག་འགྤེམས་སྤེལ་ཐུབ་
པའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་དགོས། 
 
ཡྱིག་ཆ་གང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་དང་། སྱིད་
སོང་། བཀའ་བོན་སོ་སོའ་ིམཚན་འཁོད་ཤྱིང་
སོམ་དུ་ལས་དུས་ནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དོ་
བདག་སོ་སོར་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འགྤེམས་སྤེལ་ཟྱིན་
པར་ཆ་འཇོག་བ་རྒྱུ། 

 

ག་གཅྱིག་པ།། 
ནང་གསྤེས། 
༢༤།

ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སྲུང་བརྱི་
དགོས་པའྱི་སྱིག་ལམ། 
ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
འཁོལ་ཡོད་ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱི་དང༌། ལས་བྤེད། ཟུར་ན་པ་རྣམས་ཀྱི་
མྱིང་འབོད་དང༌། གྤེང་སོང་མྱི་ཆོག།

ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སྲུང་བརྱི་
དགོས་པའྱི་སྱིག་ལམ། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
འཁོལ་ཡོད་ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱི་དང༌། ལས་བྤེད། ཟུར་ན་པ་རྣམས་ཀྱི་
མྱིང་འབོད་དང༌། གྤེང་སོང་མྱི་ཆོག།

 

ག་ལྔ་པ། 
ནང་གསྤེས། ༢ 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 

ཟུར་ན་པ།  
མཐོ་རྱིམ་ལས་བྤེད་གཞུང་འབྤེལ་ཟུར་ན་
ཕྤེབས་དགོས་རྱིགས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་
བོན་གྱི་ངོས་སོར་ཐོག་ཕག་འཁྤེར་འབུལ་
འཐུས། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ། 

ཟུར་ན་པ།  
མཐོ་རྱིམ་ལས་བྤེད་གཞུང་འབྤེལ་ཟུར་ན་
ཕྤེབས་དགོས་རྱིགས་སྱིད་སོང་ངམ། འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་ངོས་སོར་ཐོག་ཕག་
འཁྤེར་འབུལ་འཐུས། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་སྱིད་སོང་། བཀའ་

 



25 

 

༣ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ལས་
གཞན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་སུ་ཡང་ཟུར་ན་གྱི་ཕག་
འཁྤེར་མྤེད་པར་ཚོགས་ཁང་དུ་ནམ་ཡང་
ཕྤེབས་བཞུགས་མྱི་ཆོག།

བོན་རྣམ་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྤེད་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་སུ་ཡང་
ཟུར་ན་གྱི་ཕག་འཁྤེར་མྤེད་པར་ཚོགས་
ཁང་དུ་ནམ་ཡང་ཕྤེབས་བཞུགས་མྱི་ཆོག 

བརྒྱ་ཐམ་པ། 
 

ཚོགས་ཆུང་སུ་ཞྱིག་ནས་སྤེ་བོ་དང༌། ཡྱིག་
ཆ། ལོ་རྒྱུས་ཟྱིན་ཐོ་བཅས་ཇྱི་དགོས་བཀའ་
འགུག་དང་སན་ཞུར་བཀའ་ཁབ་དང་དངོས་
ཆས་གཟུགས་བཤྤེར་གནང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་
ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་ལ་
གནོད་གཞྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཚེ་གཞུང་ནས་
ཡྱིག་ཆ་སན་ཞུར་འབུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་སྙན་
སྤེང་ཞུ་ཆོག།

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞྱིག་ནས་སྤེ་བོ་དང༌། ཡྱིག་
ཆ། ལོ་རྒྱུས་ཟྱིན་ཐོ་བཅས་ཇྱི་དགོས་བཀའ་
འགུག་དང་སན་ཞུར་བཀའ་ཁབ་དང་དངོས་
ཆས་གཟུགས་བཤྤེར་གནང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་
ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་ལ་
གནོད་གཞྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཚེ་གཞུང་ནས་
ཡྱིག་ཆ་སན་ཞུར་འབུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་སྙན་
སྤེང་ཞུ་ཆོག།

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པར་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་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དོན་ཚན་ ༨༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་ 
༣ པའྱི་ཟུར་ན་པ་ཞྤེས་པ་དྤེས། མཐོ་རྱིམ་ལས་བྤེད་གཞུང་འབྤེལ་ཟུར་ན་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་རྱིགས་སྱིད་སོང་ངམ་
འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཞྤེས་པ་དེ་སོན་མ་འབྤེལ་ས་ཞྱིག་བྤེད་ས་བཟོས་འདུག བྤེད་ས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། 
ཤོག་གངས་ཨང་ ༦ པའྱི་དོན་ཚན་ ༨༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པར་བཀའ་བོན་གྱིས་ངོ་སོར་ཐོག་ཕག་ཁྤེར་འབུལ་འཐུས་
ཟྤེར་བའྱི་བྤེད་ས་རང་འཇགས་འཇོག་གམ་འབྤེལ་ས་བཟོ་དགོས་སམ། མྤེད་ན་འགྱིག་པས་རྱིང་པ་དྤེ་རང་འཇགས་སུ་འཇོག་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ས་དྤེ་མར་བཏོན་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་གསུང་མཁན་སྱི་
འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་དེའི་ནང་དུ་དོན་ཚན་ ༧༢ པའི་ནང་
གསྤེས་ ༡ པོའ་ིནང་དུ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་གསར་པ་གྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་འདུག ཡོང་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ཟླ་
བ་དང་པོ་བཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱི་ཟེར་བ་དྤེ་གོ་བ་ལྤེན་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་གང་དུ་གསུང་གི་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱི་ཟྤེར་དུས། ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། ཟླ་བ་བཞྱི་དྤེར་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་རྱིས་ལོ་སྒོ་བརྒྱབ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  རྱིས་ལོ་རྤེས་མ་ཟྤེར་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བརྱི་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་དྤེ་ཟླ་བ་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྔ་པ་གྱིས་པ་དང་། དྲུག་པ་གསུམ་པ། བདུན་
པ་བཞྱི་པ་བཅས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་ཐུང་ཙམ་མ་གཏོགས་མྤེད། འདྱིར་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་དོན་ཚན་ ༤༩ པའྱི་ནང་
གསྤེས་ ༢ པའྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བཅོས་ཀི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཕྲྤེང་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་བཀའ་བོན་གཞན་སུ་རུང་
ཞྤེས་པའྱི་བར་དུ་ཚེག་གྱིས་བྱིས་འདུག་པས་ཚེག་གཅྱིག་མྤེད་པ་བཟོས་ན་འགྱིག་ས་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་ཆགས་པ་ཡྱིན་
ན་བདྤེ་བ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དོན་ཚན་ ༤༩ ནང་གསྤེས་ ༢ པ་བསར་བཅོས་ཚིག་བཅོས། ཡྱིག་ཕྲྤེང་གྱིས་པ་དྤེར་སྱིད་སོང་
བཀའ་བོན་གཞན་སུ་རུང་ཞྤེས་པའྱི། གཞན་དང་སུ་རུང་གྱི་བར་ལ་ཚེག་གྱིས་འདུག་པས་གཅྱིག་མྤེད་པ་བཟོ་རོགས་
གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདི་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་
གསྤེང་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་ལ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུར་ཕྤེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རེས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ 
པའྱི་ལས་ྱིན ༤ པ་ཆགས་ཡོད། ལས་རྱིམ་དང་པོ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། དྲྱི་བ་ཨང་ ༡ པོར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་
ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ལྤེའུ་ ༧ པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ གི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༡ པོ་
སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།    *** 
དྲྱི་ཤོག    དྲྱི་བ་ཨང་་་་་་༡ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧  པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༢ བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།  ཨཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་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་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ངན་པའྱི་རྤེན་གྱིས་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དང་། བཙན་
བོལ་ནང་ཡོད་བོད་མྱི་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ཡང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་གཙོས་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུར་ཕྤེབས་མཁན་མང་དུ་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དགོངས་མངའ་བཞྱིན། 
ཀ༽ ད་ཡོད་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ་དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ས་བརན་ཚགས་ཚུད་རྒྱུན་

གནས་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
ཁ༽ མ་འོངས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་གང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། 
ག༽ གལ་སྱིད་གནང་མྤེད་ཚེ་དགོས་གལ་མ་གཟྱིགས་སམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་

བ་ཨང་ ༡ པོའ་ིལན། 
༡༽ ད་ཡོད་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང། སོབ་གྲྭ། དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་ས་བརན་ཚགས་

ཚུད་དང་རྒྱུན་གནས་ཐབས་སུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་རྱིམ་ཕྤེབས་
ཡོད་པ་རྣམས་གཞྱི་རར་བཟུང་སྟྤེ། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་མཛད་རྣམས་རྒྱུན་སོང་ཞུ་
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མུས་ཡྱིན་ཐོག སྐབས་འབྤེལ་གསར་གཏོད་དང། ཡར་རྒྱས། ཤུགས་གནོན་བཅས་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། 

༢༽ མ་འོངས་དུས་རྱིང་བར་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ནས་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ལྟར་དཔྱད་
ཞྱིབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅུའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་དང། སོབ་གྲྭ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་
བཅས་པ་རྣམས་རྒྱུན་གནས་ཚུགས་ཚུད་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སུ་དཔྱད་ཞྱིབ་སྣ་མང་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་པར་མ་ཟད། དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཀང་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས། སྱིད་
སོང་བོ་བཟང་སྤེངྤེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་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 འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་དོན་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་དོན་ཚན་
བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དང་པོ་དྤེར་ར་བའྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཕྤེབས་
དང་དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་རྒྱུན་གནས་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པས། རྒྱུན་འཁོངས་རྒྱུན་གནས་
ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ལས་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་གང་དང་གང་གནང་མུས་ཡྱིན་ནམ། དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ། རྒྱུན་
འཁོངས་རྒྱུན་གནས་སད་གསར་གཏོད་དང་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་སྣོན་བཅས་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཅིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་
བཞྱིན་ཡོད་པས། རྒྱུན་འཁོངས་རྒྱུན་གནས་སད་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གང་དང་གང་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དམ། དྲྱི་
བ་གསུམ་པ། རྒྱུན་གནས་དང་ཚགས་ཚུད་འབྤེལ་ཡར་རྒྱས་ལ་སྱིན་པ་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
དོན་འབས་སྱིན་པ་གང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་བཞྱི་པ། གསར་གཏོད་དང་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཤུགས་སྣོན་ཞྤེས་
གསུངས་ཡོད་དུས། ཤུགས་སྣོན་བཅས་ཞུ་སྒོ་ཁག་གནང་ཡོད་པས་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་དོན་འབས་སྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་
གང་ཞྱིག་ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་ལྔ་པ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྱིད་བྱུས་ཁག་ལ་ཞྤེས་གསུངས་གནང་འདུག བཀའ་
ཤག་གོང་མའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་དམ། གཞན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གང་དང་གང་ཞིག་གནང་གྱི་ཡོད་
དམ། དྲྱི་བ་དྲུག་པ། ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་གཞྱི་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ། ས་གནས་ཚགས་
ཚུད། ས་བརན། རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་མ་འོངས་པའྱི་ལུང་བསྟན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལོ་
བཅུའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུའྱི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པ་བཞྱིན། ལོ་བཅུའི་ནང་ལ་རྒྱུན་གནས་རྒྱུན་འཁོངས་ཀྱི་
དཔྱད་ཞྱིབ་གང་དང་གང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་བདུན་པ་དྤེར། ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཀང་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡྱིན་
ཞྤེས་གསུངས་འདུག་པས། ཞུ་མུས་དྤེ་དག་དྤེ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། དྲྱི་བ་བརྒྱད་པ། དཔྱད་ཞྱིབ་དྤེ་དག་གནང་རྤེས་
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གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་ཆྤེད་ཀྱི་རྤེ་བ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་གྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་
ཚང་མ་དལ་པོར་ཞུས་ཡོད་པས་ཚང་མར་ལན་འདྤེབས་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
 
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་དྲྱི་བ་དལ་པོའ་ིངང་གསུངས་ཡོང་དུས། ངའྱི་ལན་ཡང་དལ་པོའ་ི
ངང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་དྲྱི་བར་ནང་གསྤེས་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་ཆགས་ཀང་། ཕོགས་བསྡོམས་ཞུས་ན་
གཞྱི་རའྱི་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་དྤེའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས། སོབ་གྲྭ སྱིག་འཛུགས་གསུམ་འདུག་ཀང་། འབབ་ས་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརན་ཡོང་ཆྤེད་ཞྤེས་པར་བབས་སོང་། འོན་ཀང་གོ་བར་གནད་དོན་གསུམ་ཀ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་གཞྱི་
དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད་པ། ཤུགས་སྣོན་ལྡན་པ། དོན་ལྡན་ཡོང་བ། 
དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྱིད་བྱུས་བསར་ཞྱིབ་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་པ། གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་
ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་ལུང་བསྟན་
དྲོངས་ཤོག་ཅྤེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དུས། ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་བསར་ཞྱིབ་དང་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་ཚིག་ལ་འབབ་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་རའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་རྤེད། 
སྱིག་འཛུགས་ས་བརན་དང་ཚགས་ཚུད། རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ། བཀའ་ཤག་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རྤེད། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་རྤེད། དཔྤེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་བར་ཆ་བཞག་ན་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་དང་། ལས་བྤེད་རྣམ་པས་ཕག་ལས་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད། དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། ད་རྤེས་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་ཤག་གོང་
མ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ནས། མས་ཞྱིབ་བས་ཡོང་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ Lease དྤེ་བརན་
པོ་མྤེད་པ་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ནས་ཐོས་པ་རྤེད། ས་ཆ་ཁག་འགའ་ཤས་ནང་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཕྤེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ད་ལྟའང་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཁར་འཁོད་པའི་ལས་གཞྱི་ཆགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ 
Tehsildar ས་ཁའྱི་ནང་འཁོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གནས་
པར་ཐོག་མར་ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་དྤེ་དག་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། འབས་བུ་ཡྱིན་ནའང་ཐོན་དང་ཐོན་མུས་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ས་གནས་སོ་སོར་བཅར་ནས་ Tehsildar།ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ས་ཁའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟྤེ།  
དཔྤེ་མཚོན་ཞུས་ན་ཨོ་རྱི་སར་མཚོན་ན་ས་ཆ་རྤེ་རྤེའྱི་པ་ཏྲ་རག་བཞག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། སྦན་རྡ་ར་ཡྱིན་ན་ Tehsildar།གྱི་
ནང་དུ་ས་ཁའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཁ་རག་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིགས་ཀྱི་མྤེད་པ་དང་། པ་ཏྲ་རག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཁྱིམས་མཐུན་ཐོག་ནས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
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པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཕོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་སྱི་ཡོངས་ལ་འབད་བརོན་དང་། སྒང་ཏོག་བཅས་ལ་འབད་བརོན་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། རིམ་པས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོང་དུས་གཞྱིས་ཆགས་བརན་པོ་ཡོང་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་དང་མམ་འབྤེལ། རོགས་སོར་བཅས་གནང་བ་ལས་ལྷག་པ་གནང་མཁན་མྤེད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ཕུགས་བརན་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གྱིས་ཀའྱི་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་གཏྱིང་ཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས། ད་རྤེས་ཐྤེངས་དང་པོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ North Block ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏྤེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་སའྱི་མངའ་སྡྤེ་བཅུའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་དང་པོ་དབུས་རང་ལ་ཚོགས་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་ལ། ཚུར་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཕུགས་
བརན་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཆ་
མཚོན་ན། ཀར་ན་ཉ་ཀའྱི་མངའ་སྡྤེ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཤོས་དང་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་ཡོད་དུས། ཀར་ན་ཉ་ཀའྱི་
མངའ་སྡྤེའྱི་དམྱིགས་བསལ་དྲུང་ཆྤེ་ Special Secretary དབུས་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་། ཀར་ན་ཉ་ཀའྱི་
མངའ་སྡྤེའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དབུས་པའྱི་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་
ལྷན་དུ་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཡོད་སྐོར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་གཏོགས་དང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་
ཡང་བྱུང་བ་རྤེད། ད་དུང་ྤེ་ཆར་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་གྱིས་མ་འོངས་པར་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་
མངའ་སྡྤེའི་གཞུང་དང་ལྷན་ལོ་རྤེར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ག་རྤེ་བཟོ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཕུགས་
བརན་ཡོང་བར་དང་པོ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག གྱིས་ནས་ས་གནས་གཞུང་དང་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་
གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ལམ་ལུགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འབད་བརོན་གནང་བ་དྤེ་དག་
གྲུབ་འབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 

ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་
ཁག་སོ་སོར་སོ་ནམ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཡོད་པ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་སོལ་རྒྱུན་ཞྱིང་ལས་བས་ནས་འབད་བརོན་ཧ་ཅང་
གནང་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམ་མྱི་ ༦༠༠།ལྷག་ཙམ་དང་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་  ༣༠༠༠ ཙམ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཁུངས་སུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་བ་རྤེད། འོན་ཀང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རས་རྱིགས་བྤེད་སོད་གནང་མཁན་ཡོད་ཀང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དོ་བདག་སོ་སོས་དང་བངས་ཀྱིས་
བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ན་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོར་སྤེད་ཆུང་བུན་གཡར་གྱིས་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་
ཀྱི་ཐད་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མོན་གྷོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཤྱིང་འབས་ཨམ་སྡོང་འདྤེབས་འཛུགས་ཀྱི་
འཚོ་ཐབས་འགོ་དང་འགོ་མུས་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་རྤེད། ད་དུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཨྱི་ཛི་རལ་ཕྤེབས་པ་
རྤེད། ཡུལ་དྤེ་གའྱི་གཞུང་ཚབ་དང་ལྷན་འབྤེལ་བ་གནང་སྟྤེ་གན་རྒྱ་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་གཞོན་སྤེས་ཁག་ཕར་ཕྱིན་ནས་
དྤེ་གའྱི་ཡོང་འབབ་དྤེ་ཚུར་འཁྤེར་ཡོང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གནས་ཐུབ་པ། དམྱིགས་བསལ་ཡུལ་དྤེ་གའྱི་སོ་ནམ་ཞྱིང་
ལས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡྱིན་པས། ཁོང་ཚོ་ཕར་བཏང་ནས་སོང་བརྡར་སྤྲད་པའི་ཐོག་ནས་ཚུར་སྤེབས་རྤེས་གཞྱི་
རའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱིམ་རྤེར་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་རྤེ་ཙམ་ལས་མྤེད་ཀང་དྤེ་དག་མང་དུ་འགོ་རྒྱུར། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བ་འབད་
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བརོན་གནང་བ་བཞྱིན་འབས་བུ་སྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱིས་ཕུགས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཚགས་
ཚུད་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་རྤེད། ཡར་རྒྱས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཤུགས་
སྣོན་དང་དོན་འབས་ལྡན་པའང་ཡོང་མུས་རྤེད་ཅྤེས་དཔྤེ་མཚོན་འགའ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་ང་རང་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་འགན་ཡོད་པས་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་སོན་ལས་བསྡོམས་མང་པོ་ཞུས་ཚར་
བས་བསར་ཟློས་མང་པོ་ཞུས་ན་རན་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གཙོ་བོ་དྤེ་སོ་སོའ་ིསོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་སོ་སོས་འཛིན་སོང་བྤེད་ཐུབ་ན་ཚུགས་ཚུད་པོ་དང་ཕུགས་བརན་པོ་ཡོང་རྒྱུ། སྦུན་ཐར་ལ་
དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དྤེ་སོ་སོའ་ིསོབ་གྲྭར་དགོས་རྒྱུའྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེ་དག་སོ་སོ་རང་གྱིས་
སོང་བརྡར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སོང་བརྡར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། སོབ་ཁྱིད་དང་
མདུན་ལམ་ཚང་མ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཕན་རླབས་ཆྤེ་བ་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཐོག་ཤྤེས་
འཇོན་གྱིས་ལྡན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ང་ཚོས་མ་འོངས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ནམ་སྱི་ཚོགས་
དྤེ་ྱིད་ནུས་སྟོབས་ལྡན་པ་ཡོང་བར་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་མ་ར་བཏྱིང་ནས་ཤྤེས་ཡོན་ལ་འབད་བརོན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་
ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ། 
དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཀང་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། སོབ་ཡོན་སར་རྒྱུ་དང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
སོང་བརྡར་སོད་རྒྱུ་རྤེད། ང་རང་ལ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འགན་ཡོད་དུས། འདྱི་ལ་ལས་བསྡོམས་ཚང་མ་ཞུས་བསྡད་ན་འཚམ་པོ་མྱི་
འདུག 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་ད་རྤེས་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་སྟངས་
ཐད་དམྱིགས་བསལ་ཟླ་བ་དྲུག་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ། ཟླ་བ་དྲུག་སོང་བརྡར་སད་པའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་འགན་འཁུར་འཁྤེར་
སྟངས་སམ་མགོ་འཚོས་པ་བཅས་དྤེ་སོན་ལས་ཕྲན་བུའྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་སྱི་ཡོངས་ནས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག འགའ་ཤས་ཤྱིག་གཤྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད་དྤེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
བསྡད་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རྤེད། 

དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཐོག་ནས་ཞུས་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་མས་
རྒུད་ཕྱིན་ཡོད་ཀང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ 
༢༠༡༢-༢༠༡༣-༢༠༡༤-༢༠༡༥ བཅས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་གྱིས་གསུངས་
ཡོང་དུས། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ད་དུང་ལས་
ཁུངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་གོག་ཀླད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་
མཁྤེན་གྱི་ཡོད་དུས་བསར་བཤད་མང་པོ་ཞུས་ན་འཚམ་པོ་མྱི་འདུག སྙྱིང་བསྡུས་ཞུས་ན་གཞྱི་རའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་ས་བརན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་
བུ་བས་བཞག་པ་དང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གྱིས་པ་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 ར་བའྱི་ལས་གཞྱི་དང་ལས་འཆར་གང་གསུངས་པ་དྤེ་དག་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ལས་གཞྱི་
དང་ལས་འཆར་གཞྱིར་བཞག་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་བ་རྤེད། དྲྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་དྤེ་སྱིར་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་སར་
རྒྱུན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཁོངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་པའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་དག་གསལ་བཤད་
གནང་སོང་། ལས་འཆར་དྤེ་དག་བང་བསྱིགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གཞྱིས་མྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གདྤེང་ཚོད་
དང་། ཤྤེས་ཡོན་ཅན་ལ་ཤྤེས་ཡོན་བསྐྲུན་པའྱི་ཆྤེད་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གདྤེང་ཚོད། དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་གཞན་
གྱིས་དྤེ་དག་གནས་ཐུབ་པར་བ་རྒྱུའྱི་གདྤེང་ཚོད་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ར་
བའྱི་སོལ་རྒྱུན་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ནས་སྱིད་བྱུས་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཀང་། 
དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གི་མྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༦༠༠ མ་གཏོགས་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་དུས། 
འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ཧ་ལམ་གྱིས་བང་མཛོད་ནང་ནས་འགོ་སོང་ཆྤེ་ཤོས་དང་ནུས་པ་མང་ཤོས་
བཏང་སྟྤེ། ཐ་ན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྱིས་དངོས་སུ་ཚོགས་འདུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐོངས་ཏྤེ་བཅར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་མུ་མཐུད་
རྒྱུན་གནས་ཡོང་རྒྱུ་གང་འདྲ་བས་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུང་རྒྱུ་དང་གནས་བབ་
གྱིས་དྤེ་མཚུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག 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་དྲྱི་བའྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་མྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པའྱི་གདྤེང་ཚོད་ག་ཚོད་ཡོད་ཅྤེས་
དྲྱི་བ་སྐུལ་གནང་བ་རྤེད། གདྤེང་ཚོད་དྤེ་ྤེ་བའྱི་ཆར་ཕ་མ་སོ་སོར་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ནང་མྱི་དང་མམ་དུ་སྡོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
གདྤེང་ཚོད་ཡོད་མྤེད་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་དུས། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི་མང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྡོད་ཐུབ་པའྱི་
གདྤེང་ཚོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་ཕོད་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧམ་བཤད་རང་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་
བ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་སྤེམས་སྱིད་པ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་གནང་
གྱིན་གནང་གྱིན་དང་བཀའ་སོན་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་སོ་སོའ་ིནང་མྱི་སྤུན་མཆྤེད་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་མཁན་ཡོད་དུས། སྱིག་
འཛུགས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ག་རྤེ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
བཞུགས་མཁན་དང་བཞུགས་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོར་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འགན་དྤེ་ཡོད་དུས། དྤེར་འབད་བརོན་བྤེད་རྒྱུ་
དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགན་རྤེད། ས་ཆ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་བརན་པོ་བྤེད་རྒྱུ། ཁོང་ཚོར་འཚོ་བ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྤེད་རྒྱུ། དམྱིགས་བསལ་གཞོན་སྤེས་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་ཚད་དང་ལྡན་པ་གནང་ནས་མ་
འོངས་པར་འཚོ་བ་བསལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་བཟོ་ཐུབ་པ་དྤེ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
བཞུགས་དང་མ་བཞུགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྒྤེར་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རྤེད། གདམ་ཀ་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་གོང་གསྤེབ་ནས་གོང་ཁྤེར་ལ་
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གནས་སོ་འགོ་བ་དང། གོང་ཁྤེར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གནས་སོ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་རྤེད་མ་གཏོགས་
བོད་པ་གཅྱིག་པུར་མ་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནང་དུ་ IC ཞུ་མཁན་ ༧༥,༡༧༣ བྱུང་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་མར་
གནང་བཞག་པ་དྤེ་སྟོང་ཕྲག་ ༦༢ བྱུང་འདུག རྒྱ་གར་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་སྟོང་ཕྲག་ ༩༠ ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
སྟོང་ཕྲག་ ༩༠ ནས་སྟོང་ཕྲག་ ༧༥ IC ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། IC ཀྱི་དགོས་མཁོ་གཅྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་
བཞྱིན་དུ་ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་དུ་སྡོད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཕོད་པ་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 

བཀའ་ཤག་གོང་མས་སོལ་རྒྱུན་ཞྱིང་ལས་འབད་བརོན་གནང་བ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་བཏྱིངས་པ་རྤེད། དྤེར་ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་མཐའ་
མ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་གདམ་ཀ་གཞི་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་
བཙན་དབང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་བཙན་དབང་བས་ནའང་ཆོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གདམ་ཀ་
གཞྱིར་བཟུང་སོལ་རྒྱུན་ཐོག་ནས་འགོ་མཁན་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགན་རྤེད། དྤེ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སུར་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རྤེན་སར་དང་སར་མུས་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རས་ལུས་བྤེད་སོད་
བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ས་ཞྱིང་འདེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ནས་དྤེར་མཐུན་རྤེན་མ་སར་བ་ཡྱིན་ན་འཚམ་པོ་མྤེད་པ་རྤེད། ཁོ་
རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འཚོ་བ་བསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་ཕོགས་དྤེ་གཞྱི་རའྱི་སོལ་རྒྱུན་ཞྱིང་ལས་དྤེ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་ཐོག་
ནས་གནང་ཕོགས་དྤེར་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་དང་པོ་དྤེར་ད་ལྟ་གསུངས་མ་ཐག་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་དུ་མྱི་དྤེ་ཚོ་གོང་གསྤེབ་ནས་གོང་ཁྤེར། གོང་ཁྤེར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གང་དུ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་རྒྱུར་ ༢༠༢༠ ལོར་ཕལ་ཆྤེར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ས་
བརན་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ས་བརན་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྤེས་དྤེ་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཅུག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་རྒྱུ་དང་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དགོངས་བཞྤེས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
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དྤེ་ནས་ལན་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ལུང་འདྲྤེན་བས་ཡོད་པ་རྤེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ནུས་པ་
ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ན་ནིང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་སོན་ནས་གསུངས་ཚར་བ་རྤེད། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་གྱིས་ལན་ཞྱིག་བསོན་དུས་གངས་ཀ་དང་གངས་ཚད་ཀྱི་ཐོ་དྤེ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོར་གཞྱིར་བཞག་པ་ཡྱིན་
གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་གངས་ཚད་དྤེ་སོན་མའྱི་གངས་ཚད་རྤེད། ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ལ་བབས་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་དུས། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའི་
འཛུགས་བསྐྲུན་དྤེ་ཚོར་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། སོན་མ་ཡང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་པ་འཐྤེན། གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་དང་པོ་དང་གྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ་ཡྱིན་ནའང་
དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་གོ་མ་སོང། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེར་ལུང་འདྲྤེན་
ཞྱིག་གནང་ཡོད་དུས་ནུས་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐོན་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ང་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་མཐོང་བསྡད་པ་འདྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་
གསུངས་མ་ཐག་པ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་མྱི་སྡོད་མཁན་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་ཞུས་ཞུས་ནས་ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ས་ཆ་དྤེ་ཆ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སོན་མ་
ང་ཚོར་ ༡༩༦༠ རྤེ་གངས་ནང་དུ་གང་སད་པ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་ན། སང་ྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་གང་འདྲ་
ཟྤེར་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ནང་དུ་དཔྤེར་ན་སོ་ནམ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་འདྱི་ཚང་མ་སོ་ནམ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་
རྤེད། འདྱི་སོ་ནམ་གི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལབ་ན། སང་ྱིན་འདེབས་མཁན་མྤེད་པ་ཆགས་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་
རྤེད་དམ། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འཚབ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། གནས་སྟངས་
གང་འདྲ་རྤེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་འཕྲོས་དོན་གྱི་ལན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ྤེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་
ཞྱིག་ཚོགས་པ་རྤེད། ཐྤེངས་དང་པོ་རྤེད་གསུངས་སོང། ངས་ཤྤེས་ཚོད་བས་ན་ ༡༩༨༦།༡༠།༢༠ ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་རྒྱ་
གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོན་ཆྤེན་གཞོན་པ་ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབོར་བོན་ཆྤེན་ལྷན་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང་མམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཚོགས་པའྱི་གོས་ཆོད་དྤེ་བསྣམས་ནས་
ཁ་སང་གསུངས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གོ་སོང། དྤེ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་གོགས་པོ་ Mrs Shumei Chung དང་། ཐའེ་ལེན་ཌྱི་ནས་ཡྱིན་
པའྱི་ Mr. Thanalertlap Takon དང་ Mrs. Thanalertlap Arunr.AK བཟའ་ཚང་གྱིས་འདྱིར་ཕྤེབས་ཡོད། 
ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་སུ་ཕྤེབས་པ་དྤེར་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག། 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག། བོད་ ༢༠༢༠ ཞྤེས་པ་དྤེ་གཞྱི་རའྱི་གྤེང་སོང་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱབ་
ལོངས་དྤེ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དྤེ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ ༢༠༠༤ ལོར་ཡྱིན། བོད་ ༢༠༢༠ ཞྤེས་ང་རང་སྡོད་
ཚུགས་མྤེད་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མར་ ༢༠༠༤ ལོར་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་ཕུལ་ནས་ངའྱི་སྤེམས་འཚབ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། བསམ་
ཚུལ་དོན་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེ་དུས་ངས་གཙོ་བོ་ག་རྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ༢༠༢༠ 
ནང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་
གངས་ཀ་འདྲ་མམ་སྤེབས་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། འཛིན་སོང་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། དྤེར་དཔག་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དྤེའྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་བཀོད་ཡོད། དྤེ་
དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ངས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའང་བོད་ ༢༠༢༠ ལོ་ཞྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་དུས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ནམ། མྱི་མང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ངས་
སོན་མ་རང་ནས་ཞུས་བཞག་པ་བས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དྤེ་ ༢༠༢༠ ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་
དྤེ་དག་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་གཅྱིག་པ་ཆགས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་ཁ་སང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ནང་དུའང་ངས་ཆགས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་མ་གཏོགས། ཆགས་དགོས་
ཀྱི་རྤེད་དང་འགོ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ཆགས་སྱིད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེར་ཕལ་ཆྤེར་སྱི་ཡོངས་ནས་
མོས་མཐུན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་དཔག་པའྱི་འཛིན་སོང་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་དང་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་རྤེས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་ངས་
སྤེམས་འཚབ་ཆྤེ་བ་དྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའི་དོན་དག་གྱིས་
པ་དྤེ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་རྒྱ་གར་ནས་བོད་པ་ནིའུ་ཡོག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ནིའུ་ཡོག་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་དང་། སྤེལ་
ཀོབ་ནས་རྡ་སར་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྦེང་ལོར་ནས་ཡར་མེ་འཁོར་ཕྤེབས་པ་དང་ནྱིའུ་ཡོག་ནས་གནམ་གྲུར་ཕྤེབས་པ་གྱིས་
ཕལ་ཆྤེར་དུས་ཚོད་གཅྱིག་པར་འབོར་གྱི་རྤེད། འདྱིར་ང་སྤེམས་འཚབ་འདུག་ཀང་དྤེ་ངའྱི་སྤེམས་འཚབ་གྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིན། 
སྤེམས་འཚབ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་རྤེས་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་བཀོད་པ་ནང་བཞྱིན་ ༢༠༢༠ ལོར་ང་ཚོའྱི་
རང་དབང་ཡྱིན་པའྱི་བོད་དྤེ་དངོས་སུ་མཇལ་མོང་མཁན་གྱི་མྱི་ཐོག་དྤེ་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ ༧༠ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱི་བོད་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད། བོད་ནང་དུ་འགོ་འཁྱིད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁོང་ཚོས་བོད་
རང་དབང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་ ༧༠ ཟྤེར་དུས་བགྤེས་ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བོལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། བོད་ལ་རང་དབང་ཡོད་པ་མཇལ་མ་མོང་
མཁན་དང་མས་མོང་མྤེད་མཁན་བོད་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀར་ཡོད་པའྱི་འགོ་འཁྱིད་གཞོན་སྤེས་ཚོས་འགན་ཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་
འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་དགུང་ལོ་ ༨༥ ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
བས་ནས་མྱི་རབས་གསར་པའྱི་འགན་དྤེ་སར་ལས་ལྷག་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་ད་ལྟ་ནས་མྱི་
མང་དང་ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་དང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའྱི་ནང་དུ་དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོས་དགོངས་
པ་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་བགོ་གྤེང་གྱི་ཆྤེད་དུ་གྤེང་སོང་
བས་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕིན་པ་ཡྱིན་ན་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ད་རྤེས་བཀའ་ཤག་
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འདིའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་འཇོན་གྱིས་ལྡན་ནམ་འཇོན་ཐང་མྤེད་དུས། མང་པོ་ཞིག་བས་ཡོད་བསམ་བསམ་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་
དྭང་ཞབས་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སྤུན་སྱིང་སྱིག་རྒྱུ་དང། དྤེ་བཞྱིན་སིད་སོང་གྱིས་གཙོས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་མང་ཙམ་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཕར་ཕོགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡང་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་
ཚང་མ་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ག་ཚོད་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐག་ྤེ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོར་གོ་
སྐབས་བསྐྲུན་ཐབས་དང། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་སོ་སོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་བཟོ་རྒྱུ་བཅས། དྤེ་
དག་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་འབད་བརོན་བས་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ ༢༠༢༠ ལོའི་བོད་ཅེས་པར་ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་
ཀྱིས་གྤེང་སོང་ཡོང་བསྡད་པ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་འདྲ་མམ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་འདྱི་རྤེད་དྤེ། གནད་དོན་དྤེ་གྱིས་པ་ཡྱིན། གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་གཞན་དག་དྤེ་རྤེད། གོང་དུ་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལོ་ ༧༠ ཟྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའྱི་ནང་དུ་བོད་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་
མཇལ་མོང་མཁན་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ལས་ལྷག་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འགན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོར་ངས་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་དང་དྲན་གསོ་རང་
ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། བཞྤེས་པ་དྤེར་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ངྤེས་པར་དུ་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་མྱི་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གྤེང་སོང་
བྱུང་བ་རྤེད། ངའྱི་གོགས་པོ་ (Boston) ལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཆ་གནང་གྱི་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་
ཅྤེས་ཁོང་གྱིས་དྤེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་ཕུལ་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མྱི་མང་པོ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཁ་སང་སོན་མའང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་དྤེ་བོད་ནང་དུ་ས་ཡ་ ༦ རྤེད། བཙན་བོལ་ལ་འབུམ་ ༡༌༥ རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ ༩༧༌༥ བོད་ནང་
དུ་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ ༢.༥ རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། འབུམ་ ༡༌༥ ཟྤེར་དུས་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནས་
པར་ཉུང་མཐར་མྱི་ཁྱི་གསུམ་བཞྱི་ཡོད་པའི་དྤེ་འདྲའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཚགས་ཚུད་དང་ཡག་པོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གཞྱི་རའྱི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འབོར་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཨ་རྱིར་བཤད་ཡོང་དུས། ཨ་
རྱིར་བོད་མྱི་ཁྱི་གཅྱིག་གྱིས་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རིའི་ནང་དུ་མངའ་སྡྤེ་ྱི་ཤུ་ར་གངས་བཀམ་ཡོང་
དུས་མངའ་སྡྤེ་གཅྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་པ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཆོག་མཆན་
མང་པོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲར་སོང་ལག་ལྤེན་བྤེད་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་མ་
འོངས་པར་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མྱི་རྱིགས་གཞན་དག་གྱིས་སོ་སོའ་ིསོབ་གྲྭ་
བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རྤེད། ྱི་ཧོང་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་འདྲ་བཙུགས་བཞག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་མྱི་འབོར་དང་མཐུན་རྤེན།།གནས་སངས་ལ་དཔག་ནས་གོམ་པ་བསོན་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་གངས་འབོར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་དག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་དྤེ་དག་ལོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
རྱིང་པ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་བ་རྤེད། ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ཆྤེ་སའྱི་གངས་འབོར་དང་གནས་སྟངས་
མཁྤེན་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆྤེ་སའྱི་གངས་འབོར་དང་གནས་སྟངས་སྱི་ཡོངས་མ་མཁྤེན་པ་ཡྱིན་
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ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གངས་འབོར་གནས་སྟངས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་སྟབས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་གཞྱི་
སྤེལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྤེལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆྤེ་ས་དང་ཆུང་ས་གྱིས་ཀ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་བརན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་
ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ནས་གཞྱི་རའྱི་གངས་འབོར་དྤེ་ལོ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་མ་དཔྤེ་འདྱི་
གཞྱི་ལ་བཞག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་རང་ལ་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དྤེའྱི་དགོས་མཁོ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་
ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་
གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་སོན་མ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་བའྱི་
སྐབས་ཁོང་ཚོས་ལས་གཞྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གི་འདུག གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་དྤེར་བསར་ཞྱིབ་
བས་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་
གནས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་
འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ང་ཚོར་ས་ཆ་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ནས་གནང་བ་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་མྱི་འབོར་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྤེ་རྤེར་ཨྤེ་ཀར་རྤེ་རྤེ་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་མྱི་འབོར་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་གྱིས་
ལ་དྤེའྱི་དུས་སུ་ཕྲུ་གུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཨྤེ་ཀར་གྱིས་རག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་མ་གྱིས་དྤེར་ཕྲུ་གུ་བདུན་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ས་ཆ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆར་དཔག་པའྱི་མྱི་འབོར་ཁོན་ནས་མྤེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་
གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་གཞུང་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ས་ཆ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་
གཙོ་བོ་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་གསུང་གི་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་ང་ཚོས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ད་རྤེས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དྤེ་ངས་ཁྱིམས་སོབ་སོང་ཏོག་ཙམ་བྤེད་མོང་དུས། 
ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཚོགས་འདུ་དྤེ་ North block ལ་གཞུང་འབྤེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་
དང་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོན་མ་བོད་མྱིར་ཤ་ཞྤེན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོན་ཆྤེན་ Buta Singh ཚང་མས་མཁྤེན་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ Chidambaram དྤེ་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དྤེའྱི་དུས་སུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དུས་སུ་
བཀའ་བོན་འཇུ་ཆྤེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། 
གཞུང་འབྤེལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་ North Block ལ་ཕར་དངོས་སུ་བཅར་ནས་ལམ་ལུགས་དྤེ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཞུ་
དུས། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ North Block རང་ལ་བཅར་ནས་ལོ་རྤེར་ལམ་ལུགས་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་གསར་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དང་པོའ་ིབཀའ་ལན་གྱིས་པ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་
གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། མ་འོངས་ཡུན་རྱིང་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ནས་
སྱིད་བྱུས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་གཅྱིག་བསྡུས་
ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱི་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ བར་གྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་དྤེ་དག་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ནང་དུའང་ཡང་ཡང་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་གཞོན་ཚོས་འགོ་འཁྱིད་མུ་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་དྤེ་དག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒན་གཞོན་བརྤེ་སྒྱུར་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱུན་དུ་ཡོང་བསྡད་
པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དྤེར་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཐུགས་ཕམ་ཡོད་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས། འདྱི་སྱི་ཚོགས་རང་དབང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
རང་དབང་མྤེད་པ་ཚང་མའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྱི་ཚོགས་བརྤེ་འགྱུར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་དུས། དྤེ་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་གཟབ་དགོས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་
དྤེའྱི་ནང་དུ་གལ་ཆྤེའྱི་ངང་བཀོད་པ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་རྤེད། སོབ་གྲྭ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་
དང་བཅས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཚགས་ཚུད་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་འཁོད་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅེས་ཞུས་ན། གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཞོན་སྤེས་ལ་སྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་
ཞྱིག་བཟོས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་
འོག་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ན་གཞོན་ནུས་སྟོབས་འཕྤེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་དང་། པད་
མའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་ཐུགས་འཚབ་ཅིག་གྱི་
འོག་ནས་སྱིད་བྱུས་དྤེ་བཟོས་གྲུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སྱིད་བྱུས་དྤེ་བཟོས་པ་དང་མཚུངས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
བཅུའྱི་ནང་དུ་ན་གཞོན་ལྟྤེ་གནས་ཁང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཙུགས་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་
ར་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
ཐོག་ནས་ ༢༠༡༣ བར་དུ་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་བར་དུ་ལག་ལྤེན་འཁོལ་རྒྱུ་འཆར་འགོད་
ལྷན་ཁང་གྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ད་ལྟ་གང་དུ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པའྱི་ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའི་ར་བའྱི་ལས་འཆར་ཐོག་ལ་རྤེས་སུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྤེ། སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞྱིའྱི་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ བར་དུ་མཐོ་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཀང་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོན་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐུགས་གཏན་
ཁྤེལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ། འདྱི་དྤེ་ག་རང་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ། འགྱུར་བ་རབས་དང་
རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕབ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕབ་འཆར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་ཀྱི་བར་དུ་ཕབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དྤེ་བཞྱིན་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་དུ་ཕྤེབས་སོང། ར་བའྱི་བཀའ་སོབ་ནང་
ལ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་དག་བརྒྱ་ཆ་ནུབ་ཕོགས་དང་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ཕྤེད་ཀ་ཕྤེད་ཀ་ཆགས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཐུགས་འཚབ་ཅིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འཚབ་དྤེ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ད་ལྟ་
གོགས་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཞྱིག་རླབས་ཆྤེན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ག་རྤེ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། ག་རྤེ་བྤེད་འཆར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཐུགས་འཚབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཀོད་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ་ཞེས་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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ 
གསུངས་སོང། གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་རྤེ་རྤེ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་གི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འབད་བརོན་ཀང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་བསྡུས་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཚིག་དྤེ་གང་ཉུང་ཉུང་བྤེད་
སོད་གཏོང་གི་ཡོད་དྤེ། དྤེ་རྱིང་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་དྤེ་དག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ནས་མས་ཞྱིབ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་དགོས་ངྤེས་ཅན་རྤེད་འདུག་
ཅྤེས་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གཞན་
དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མ་དྤེར་དངུལ་ག་ཚོད་རག་པ་དྤེ་བྤེད་སོད་བ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། དངུལ་མ་རག་པ་
ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་ག་ཚོད་ཀྱིས་ཡག་པོ་ཡོད་ནའང་། དྤེ་དང་དྤེ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བྤེད་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་ནས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་ཡོད་
པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་གྱི་གནས་སྟངས་རྤེད། ང་ཚོར་ལམ་སྤེང་དངུལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་མྱི་མང་ནས་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཏྤེར་ཁ་བཙོངས་ནས་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཤྱིང་
ནགས་བཙོངས་ནས་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་ཡོད་
པ་དྤེ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
གཞྱིས་ཆགས་དང་སྱི་མཚུངས་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལག་བསྟར་
བ་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ལག་བསྟར་བས་ཡོང་དུས། ལག་བསྟར་བྤེད་ཐུབ་
དང་མ་ཐུབ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞོན་སྤེས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རྤེད། 
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བསི་གནས་ཁང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སོན་མ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་གྱུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་རྤེད། གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ན། མཐུན་གྱུར་དྤེ་དག་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་འབད་བརོན་མ་བས་པ་དྤེ་འདྲ་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་དྤེའྱི་སོན་དུ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཕལ་ཆྤེར་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་དྲྱི་བ་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་མཁན་དྤེས་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་རྤེན་
གིས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པོ་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་འདྲ། བསར་དུ་ནན་ཏན་ངང་ཞུ་རྒྱུར་ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་རང་འཇགས་གནས་པ་མ་ཚད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུས་དང་
ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པ་མ་ཟད་གོང་འཕྤེལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔྤེ་མཚོན་
ཡང་དྲངས་པ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརོན་བས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དབུས་པའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྤེད་ཁག་ཕྤེབས་
ནས་དགྤེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་གནང་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དུ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། 
དྤེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དགྤེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་
སོང་གནང་རྒྱུ། དྤེ་དག་གྱིས་ག་རྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུས་ན། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་སོན་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་བསྟར་བས་པའྱི་ཐོག་འབད་བརོན་གསར་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ། དྤེ་ནས་
དམྱིགས་བསལ་སྦུན་ཐར་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་བརྒྱབས་པ་དྤེ་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འགོ་སོང་ཧ་ལས་པའྱི་
ཆྤེན་པོ་འདུག་ཀང་སོབ་གྲྭ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ཚང་མ་རྱིས་པས་འབུམ་ ༤༠༠ ཙམ་གྱི་འགོ་སོང་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐོག་ནས་བོ་ཁོག་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱུང་བར། ང་ཚོ་
རང་གྱི་དགྤེ་རྒན་སོང་བརྡར་བ་རྒྱུའྱི་ལྟྤེ་གནས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དྤེའྱི་སོན་དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགྤེ་རྒན་ཡོད་པ་དྤེ་དག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་སངས་འདུག དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ལ་
ཕྱིན་ཡོད་དུས། ལོ་གསུམ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་བོད་ཡྱིག་སོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྤེད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གྱིས་བོད་ཡྱིག་སངས་བཞག་པའྱི་
དགྤེ་རྒན་དྤེས་སང་ྱིན་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་ཀྱི་ཡྱིན། ཨང་རྱིས་སོབ་ཀྱི་ཡྱིན། འཛམ་
གྱིང་རྒྱལ་རབས་སོབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བསབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དགྤེ་རྒན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གསུང་གི་
འདུག དྤེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྦུན་ཐར་ལ་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ང་ཚོའྱི་ལྟྤེ་གནས་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གྱིས་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་སངས་པའྱི་ཐོག་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་དུ་བོད་ཡྱིག་བསབས། བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན། དྤེ་
བཞྱིན་དུ་ནང་ཆོས་དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད། བོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལའང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན། ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཁོང་ཚོར་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བསབ་ཐུབ་པ་བས། དྤེ་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགྤེ་རྒན་
བས་ཏྤེ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དངོས་གནས་བསྟར་ཐུབ་པ་འདུག་ཅྤེས། འགོ་སོང་
ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེ་གཏོང་དགོས་དོན་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཁ་སང་སོན་མའང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་ར་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་སོང་



41 

 

དྤེ་གང་དུ་གཏོང་གྱི་འདུག གང་འདྲ་བས་ནས་གཏོང་གྱི་འདུག་གཟྱིགས་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་
ཡོད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ང་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ལྟ་གྲུབ་དང་སྱིད་
བྱུས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་མཐོ་པོ་དྤེ་འདྲ་དྤེ་ཙམ་བྤེད་སོད་གཏོང་མྱི་ཤྤེས་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། མྱི་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་སྟབས་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་དགོས་པ་ག་རྤེ་འདུག དྤེ་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག མཐོ་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ན། ཁ་སང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་མང་པོ་སར་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་བཅུའྱི་སོན་དང་ད་ལྟ་བསྡུར་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་ལྡབ་ལོགས་གྱིས་གསུམ་ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབུམ་ ༦༠ རྤེ་གངས་ནས་དེང་སང་འབུམ་ ༣༨༠ 
ནས་ ༤༠༠ མན་ཙམ་ལོ་བཅུའྱི་ནང་དུ་དེ་ཙམ་སར་ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་དྤེ་ཙམ་སར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མཐོ་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་
སོབ་ཡོན་སར་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་བཞིན་ན་གཞོན་བོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་མང་བ་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རག་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེས་མ་ཟད་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་འབྤེལ་བ་བས་ནས་དཔྤེར་ན་ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་ལ་ཡྱིན་ན། གཙོ་བོ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་
གཅོད་རྤེད། བོད་ཁྱིམ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ Foreign Student Quota  རག་ནས། ད་རྤེས་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ནང་སོབ་གྲྭ་
ལེགས་གས་སུ་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་འཛུལ་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དེ་བཞིན་ཁ་སང་སོན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱིར་ཕྲུ་
གུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ SAT དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པའྱི་ཨང་ཀྱི་དྤེ་དམའ་དྲག་ནས་གཏོང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་གི་ལོར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་བཏང་བ་རྤེད། ད་རྤེས་སོབ་
ཕྲུག་གསུམ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ Toefl གྱི་ཡྱིག་ཚད་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མ་རྤེད། བརྒྱ་དང་ྱི་ཤུ་ནས་
བརྒྱ་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་རྤེ་
རྤེར་ཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ལ་འཛུལ་བར་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་
རྱིན་མྤེད་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། ྤེ་ཆར་རང་ San Jose ལ་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བཞེས་ཀིས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་མཐོ་སོབ་ཁག་སོབ་ཡོན་བསྐྲུན་མཁན་
དྤེ་དག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་ཙམ་ཨ་རྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལྤེན་རོགས་བོས་ཟྤེར་དུས། ཁོང་ཚོས་
སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མ་ཚད། ད་དུང་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་དུ་དམྱིགས་བསལ་སོར་བརྡར་སདོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དྤེ་དག་གྱི་འགོ་སོང་ཡྱིན་ནའང་ཁྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་དག་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤྤེས་
བས་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་གསུམ་བཞྱིའི་རྱིང་དུ་ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་གྱིས་ནས་ལྔའྱི་བར་དུ་ལོ་རྤེར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དག་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ང་རང་ལ་སྱིད་བྱུས་དང་ལྟ་གྲུབ་
དྤེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་ནས་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་འདྲ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེར་འབད་བརོན་བས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཐབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་
གནང་འཆར་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་བགོ་གྤེང་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འབྱུང་
བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ལོ་བཅོ་ལྔ་ྱི་ཤུའྱི་སོན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
བཙུགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བགོ་གྤེང་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་རང་ལ་གཅྱིག་བཙུགས་པ་
ཡྱིན་ན་ལྷོ་ཕོགས་ལ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་འདིར་བཏང་ན་ཞྤེས་དྤེའང་བགོ་གྤེང་
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བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལག་ལྤེན་བ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཟྤེར་ནའང་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལག་ལྤེན་
བསྟར་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དྤེ་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་རྤེད། མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོ་སྐབས་འཚོལ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུར་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་གནང། 
 
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་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་ལ། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་སྱིད་བྱུས་
གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་མཛད་རྣམས་རྒྱུན་སོང་ཞུ་མུས་ཐོག སྐབས་འབྤེལ་གསར་གཏོད་དང་། ཡར་རྒྱས། ཤུགས་གནོན་བཅས་
ཞུ་སྒོ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་འདུག དྤེར་བརྤེན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ས་ཞྱིང་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་
དང་ལག་ཤྤེས་རུམ་གདན་ཐག་ལས། སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སོང་སོགས་ཀྱི་ཐད་གསར་གཏོད་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ། ཞྱིང་
ལས་ལས་འཁོད་པས་འཕྲུལ་བཟོ་ཁང་དང་འཕྲུལ་རོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསར་གཏོད་གང་གནང་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་དག་ལ་དྤེ་ས་མྤེད་པའྱི་ལས་འཚོལ་གསར་པ་རྱིགས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ། 
གསར་གཏོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ང་རང་གི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ། དྤེ་ས་ཁང་པ་ཞིག་བརྒྱབ་སྒོ་དང་སྒྤེའུ་ཁུང་གྱིས་ཀ་དྤེང་དུས་ཀྱི་བཟོ་
དབྱིབས་ཡྱིན་པའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་དྤེ་ད་ཆ་སྒོ་དང་སྒྤེའུ་ཁུང་གིས་བོད་ལུགས་སུ་སྒྱུར་བ་ལ་གསར་གཏོད་རེད་
བསམ་གི་མྤེད། གསར་གཏོད་ཅྤེས་པ་གསར་པ་དང་སོན་མ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དེར་བརེན་གསར་གཏོད་
གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དྤེ་ནས་བཀའ་ལན་ནང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རྒྱུན་གནས་ཚགས་ཚུད་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སུ་དཔྱད་ཞྱིབ་སྣ་
མང་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔྱད་ཞྱིབ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཚར་ལུགས་གསུངས་པ་ཚང་མ་བཀའ་
གནང་རོགས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དུས་ཚོད་ཀི་འདང་གྱི་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་རྣམ་གངས་ལྔ་རང་བགང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དག་ལ་
དཔྱད་ཞྱིབ་གང་འདྲ་བས་པ་དང་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་གང་ཡྱིན་པ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། 

གིས་པ་དེར་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕིན་ནང་གནད་དོན་གལ་ཆྤེའྱི་ནང་གྱི་
གལ་ཆྤེ་དྤེ་ཚོ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྤེ་ལྟར་བཀོད་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ ༢༠༢༠ 
ལོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ནས་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་ཀི་རྤེད་ཅེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཁ་སང་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་གྱིས་བོད་མྱི་ ༩༠% ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་འདོད་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་རྱིང་ IC ག་ཚོད་བཟོས་
མྱིན་དྲྱི་བ་འདོན་མཁན་སུ་གཅྱིག་མྤེད་ཀང་། བོད་མྱི་སྟོང་ཕྲག་ ༧༥ ཡྱིས་བཟོས་པ་རྤེད་ཅེས་པའི་གསུངས་རྒྱུའི་གཞི་རར་
བལྟས་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའི་ཐུགས་རྤེ་བལ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་བལ་བར་
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གཟྱིགས་པ་དྤེ་གང་མྱིན་ཚད་རྤེད་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་འཆར་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
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 གསར་གཏོད་ཅྤེས་པའྱི་ཚིག་དེ་ལ་གཞི་རའི་གཏམ་བརོད་དང་བསམ་བོའ་ིརང་དབང་ཡོད་
པར་བརྤེན་འགྤེལ་བཤད་གང་བརྒྱབས་ཀང་ཆོག་གྱི་རྤེད། འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གསར་གཏོད་གང་ཡྱིན་མིན་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། གསར་གཏོད་ཟྤེར་དུས་གསར་པ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པས་ཁབ་ཀྱི་མྤེད། 
བྤེད་ཕོགས་དང་འཕྲུལ་ཆ་བྤེད་སོད་གཏོང་སངས། འབད་བརོན་དང་རྱིག་པ་སྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་དུ་བཏང་བ་དྤེ་
ཡང་གསར་གཏོད་ཆགས་ཀི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ལ་ Innovation ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཀམ་པུའྱི་
ཉར་བཟོས་པ་ཙམ་གིས་གསར་གཏོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལ་ Calculator ཡོད་པ་རྤེད། Calculator ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་
གསར་གཏོད་མ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལ་རྡོ་ལ་བརྤེན་ནས་རྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཁོ་རང་གསར་པ་སུ་གཅྱིག་
གྱིས་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྤེད་ཕོགས་དེ་གསར་པ་ཙམ་རྤེད། སོན་མ་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འབད་བརོན་བས་ནས་
ཚགས་ཚུད་དུ་བཏང་བ་དྤེ་གསར་གཏོད་རྤེད། 

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའྱི་ཐད་གསར་གཏོད་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་གང་
གནང་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་གཞོན་
སྤེས་ལས་མྤེད་མང་པོ་ཡོད་པར་ལས་ཀ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བརོད་ཀྱི་འདུག ངས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ། ང་ྤེ་ཆར་རང་ལྷོ་
ཕོགས་ Neelamangala ལ་ཕྱིན་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་སྱིར་བཏང་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཙམ་མན་ལ་སོང་བརྡར་བ་
སའྱི་མཐུན་རྤེན་སར་ཡོད་ཀང་། དངོས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ཡོང་མཁན་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ལས་མྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཤྱིང་བཟོའི་
དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་ལས་མྤེད་པ། ཚེམ་བུའི་དགྤེ་རྒན་ལ་སོབ་ཕྲུག་ ༣ དང་ ༤ ལས་མྱི་འདུག ཁྤེད་རང་
ཚོས་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་ལ་ལས་ཀ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པར་ཞུས་པ་བཞྱིན་མཐུན་རྤེན་འདྱི་ཚོ་མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེས་གཙོས་པས་གོ་རོགས་སྤེལ་བའི་ཐོག་
ནས། ེ་བའི་ཆར་ Neelamangala ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱིས་ཁྤེངས་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་གསར་གཏོད་གང་བས་ཡོད་དམ་ཅྤེ་ན། 
སོབ་ཕྲུག་ལ་དགོས་ངྤེས་ཅན་ག་རྤེ་འདུག་བལྟས་ནས་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་སོང་བརྡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་ནང་ཡོང་མཁན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ལས་མྤེད་པ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརྤེན། ཁོ་རང་ཚོ་སོན་མ་དྤེའྱི་ནང་སོབ་སོང་བས། རྤེས་སུ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྤེན་ནས་མར་ཐོན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཡང་བསར་དུ་འཛུལ་ཆོག་པའྱི་གོ་སྐབས་གྱིས་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་རང་གཞྱིའྱི་སོབ་
ཁྱིད་དུས་ཡུན་དྤེ་ལོ་ལྔ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ཆ་ལོ་བརྒྱད་བར་དུ་བཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཤྤེས་རབ་
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དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ཕྱིན་ནས་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས། ལྷ་བྱིས་སྡྤེ་ཚན་ནང་ལོ་གྱིས་གསུམ་གྱི་
སོང་བརྡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གི་འདུག ལོ་གསུམ་རྤེས་ལ་ཁྤེད་རང་ལྷ་བྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞུ་སྐབས། ཆགས་ཀྱི་
མ་རྤེད་བརོད་ཀྱི་འདུག ཆགས་ཀི་མྤེད་ན་ལོ་ལྔ་ཆགས་པའྱི་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ལོ་གསུམ་
སངས་ནས་ Mcleod Ganj།ཐོན་ན། ཁོ་རང་ལས་མྤེད་ཆགས་ཀི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ལོ་གསུམ་རང་གཞྱིའྱི་སོབ་སོང་ཐོག་
ལོ་ལྔ་ལྷ་བྱིས་སོབ་སོང་བྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྤེ་བཞྱིན་དམའ་རྱིམ་སོབ་སོང་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་
དང་བཅུ་པ། བཅུ་གྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ལ། མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་ཐུབ་ན་ཡང་སོབ་ཡོན་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་
ས་མྱིག་ལྔ་བསྐྲུན་ཡོད། ན་ནྱིང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་ ༡༧ བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་། འདྱི་ལོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གྱིས་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་ ༧ ཡོད། ཁོ་ཚོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ན་ཕྲུ་གུ་ལྔ་ལ་མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་རྒྱུའི་སོབ་ཡོན་ང་
ཚོས་བསྐྲུན་ཡོད། མདོར་ན། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ནས་ཐོན་པའྱི་སྐབས། ཡང་ན་སོབ་སོང་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་
ཡང་ན་འཚོ་བ་སྤེལ་བའྱི་ལག་ཤྤེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་མ་ཆགས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོ་ལའང་ལས་མྤེད་མ་ཆགས་པའྱི་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། མྤེག་ལོར་གྷན་ཇིར་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་གཞུང་གྱིས་བདག་པོ་རྒྱག་
གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོ་སྐབས་གྱིས་པ་བསྐྲུན་ཡོད། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་རྱིང་པར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐྲ་བྤེག་རྒྱུ་དང་མཛེས་བཟོའ་ིསོང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཡོད། ད་ལྟ་སྙན་གགས་ཆྤེ་བ་ Habib 
hair centre ཡྱི་སོང་བརྡར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་ལས་ཀ་ཡང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྡ་རམ་ས་
ལར་དབུ་མ་གྱིང་ Call Centre  བཙུགས་ཡོད། ང་རང་གྱི་མཐོང་སྣང་ལ་ལྡྱི་ལྱི་དང་སྤེང་ལོར་སོགས་སུ་ Call Centre 
ནང་ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་གཞོན་སྤེས་དྤེ་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་དང་འདྲ་པོ་རྤེད་འདུག གང་ཡྱིན་
ཞྤེ་ན། མཚན་གང་ལས་ཀ་བས། ྱིན་མོ་གྱིད་ལ་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ཐག་རྱིང་
པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་བོད་པའྱི་བསྟྱི་གནས་སུ་ Call Centre།བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་བྤེད་ས་གཞྱིས་
ཆགས། ནང་དང་ཕ་མ་ལ་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ལྷོ་ཕོགས་སོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་
འབད་བརོན་བས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་གོག་དང་ལམ་ Internet མགོགས་ཚད་སོགས་མཐུན་རྤེན་མང་པོ་ཡག་པོ་ཡོད་
དགོས་པར་བརྤེན། མཐར་དབུ་མ་གྱིང་ Call Centre ཞྤེས་རྡ་རམ་ས་ལར་བཙུགས་པ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་བརྤེན། གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། Company ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་དང་མམ་འབྤེལ་ཐོག་
བཀའ་བསྡུར་གནང། ཁོ་རང་གྱི་ Call Centre དྤེ་ནས་ལས་ཀ་ག་ཚོད་ཐོན་པ་དྤེ་ོས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལྤེན་འདུག འདྱི་
ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་སར་ཡོད། དྤེ་ནས་ཕ་གྱིར་མ་ར་བླུགས་ནས་ཚོང་རྒྱག་མཁན་དང་ཕོགས་སད་མཁན་དྤེ་ཚོང་པ་གྱིས་
མམ་དུ་སྐད་ཆ་བས་ནས་དངུལ་འགོ་སོང་ཚང་མ་ཁོང་ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིན་མྤེད་
ཐོག་ནས་བཙུགས་པ་དང་། ང་ཚོས་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་ཡོད་ན་སོང་བརྡར་དང་ལས་ཀ་སོད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་
ང་ཚོའྱི་ལྟ་ཕོགས་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་གཞྱིར་བཟུང་མཐུན་གྱི་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དཔྤེ་མཚོན་མང་པོ་ཡོད། དཔྤེར་ན། མོན་གྷོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་ནས་
དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ད་ལྟ་ Wadi System ཤྱིང་སྡོང་བཏབ་པ་མམ་དུ་འབྲུ་དང་ཚལ་གཞན་པ་འདྤེབས་པའྱི་
ལས་གཞྱི་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན། 
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དྤེ་ནས་ IC སྐོར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་མཁན་བྱུང་མ་སོང་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཐོག་རང་བཀོད་འདུག ཨ་རྱི་དང་
ཡུ་རོབ་གཙོས་ཕྱིའྱི་ཡུལ་གྲུར་ཕྤེབས་མཁན་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཞྤེས་གསུང་དུས། ག་ཚོད་ཀྱིས་མང་དུ་འགོ་མྱིན་
རང་བཞྱིན་གྱིས་དྲྱི་བ་སྤེབས་ཡོང་དུས། ག་ཚོད་ཀྱིས་མང་དུ་འགོ་བའྱི་སོམ་དྤེ་བསྟན་པ་རྤེད། ངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཡུན་
རྱིང་པོ་བསྡད་པའྱི་རྤེན་གི་མྱིན་ནམ། དྲྱི་བ་བཏོན་པ་ལ་སོན་ལ་སོམ་གཞི་ཞྱིག་བཏྱིང་ནས་དེ་ནས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ལན་ཞུ་བའྱི་
གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ཡོད་སབས། འོན་ཀང་གོམས་གཤིས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་མཐུན་གྱི་མྤེད་ན་དགོངས་སྤེལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བདུན་པ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་སི་འཐུས་གསུམ་ཡོད། དྤེའྱི་
རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་དྲྱི་བ་གྱིས་ལྷག་ཡོད་པར་བརྤེན། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ངས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་དང་པོའ་ིབཀའ་ལན་དང་འབྤེལ་ནས་དྲྱི་བ་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ད་ཡོད་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བཙན་
བོལ་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ནས་ལོ་བཅུའི་ནང་ལ་མས་མོང་དང་དྤེ་ཚོའྱི་
སྐོར་ལ་ཕོགས་བསྡོམས་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ཐུགས་འཚབ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གསར་པས་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་རྤེན་གཙོ་བོ་དྤེ་ལ་
ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། དྤེར་ཐུགས་འཚབ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་གྱི་དྲྱི་བའི་ངོ་གདོང་གྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཉུང་
དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀིས་རེན་པས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་
མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྤེད་དུས། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྐབས་ལ་ངས་
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་ལན་དྤེ་འདྲ་གནང་མ་སོང་། བོད་ནས་ཕྤེབས་
མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེར་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རྤེ་གསུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
དམ་དྲག་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རང་རང་གསུང་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་
གཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་པུ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ངས་དྲྱི་བ་བཏང་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ལ་དོགས་པ་ག་རྤེ་ཤར་
གི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་སྤེབས་བསྡད་མཁན་གྱི་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་
ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག རྒྱ་མྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་དམ་དྲག་བས་བཞག་པ་དྤེ་ྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་གུ་
ཡངས་བཏང་བཞག་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གི་འདུག ༡༩༥༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་པ་རྒྱ་གར་ལ་འགོ་
མཁན་མཐོང་ན་མྤེ་མདའ་བརྒྱབས་ནས་གསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཙོན་ཁང་ནང་ལ་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་རྒྱ་ནག་
གྱིས་ྱིན་མ་གཅྱིག་ཀང་གུ་ཡངས་བཏང་མྤེད་པ། ལོ་ཁ་ཤས་ནང་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། སོན་
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མ་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ། དྤེ་འདྲ་ར་བ་ྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་འགོ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སར་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀི་ཐོག་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ། ལྷག་པར་དུ་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་ཧ་ལས་པའྱི་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཆགས་
ཚར་བ་རྤེད། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ཧ་ལམ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ཁ་ཤས་རྤེ་རྤེ་གྱིས་རྤེ་
བསྤེབས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་གནས་མཇལ་བས་ནས་མར་ལོག་འགོ་མཁན། ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་མཁན་དྤེ་འདྲ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
རྤེད།།སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་མཁན་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་
གཏོང་གནང་རོགས་གནང་། ) འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།དྤེ་ལ་ཐུགས་འཚབ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།  རྒྱ་
ནག་གྱིས་དམ་དྲག་བས་པ་རང་གི་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སོབ་གྲྭའི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང། སྱིར་བཏང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་གྱི་
ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སྐོར་དྤེ་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་
དུ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་ཟབ་སོང་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་
ཞྱིག་གྱི་ནང་འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་འདུག དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་དྤེ་ཚོ་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་
དགོས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་བསྐྲུན་ཡོང་དུས། དགྤེ་རྒན་དྤེ་ལ་ཤྤེས་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་ལོ་ཡར་བསྤེབས་ཚར་དུས་དགྤེ་
རྒན་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཅྱིག་ར་བ་ིད་ནས་མྤེད་བསྡད་པ་གཅྱིག། དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་སུའྱི་འགོ་སྟངས་ཡྱིན་མིན་ངས་དྤེ་ཧ་གོ་མ་
སོང་། དགྤེ་རྒན་སོབ་སོང་ཡོད་མཁན་དྤེ་ལོ་ཡར་ཡར་བསྤེབས་སོང་དུས། སོབ་སོང་དང་མས་མོང་གང་ལས་ཡག་པ་
ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཕག་ལས་དྤེ་ཕྲུ་གུའྱི་རྤེད་མོ་རྤེད་རྒྱུ་འདྲ་པོ་མ་རྤེད། ཕྲུ་གུའྱི་རྤེད་མོ་རྤེད་རྒྱུ་
ཡྱིན་ན་ལོ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་མམ་དུ་འགོ་ན་རན་པོ་མྱི་འདུག ལོ་ཆུང་བ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་གང་
འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་འགོ་རྒྱུར་ལོ་ཆུང་ཆུང་
དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ཆ་རྤེན་གཅྱིག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྐྲུན་འདུག འོ་དེ་རང་ཡིན། 
 
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་པའི་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་ཐད་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དང་ཡོད། གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། བགོ་གྤེང་འདྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་ནས་ལོ་མང་པརོ་འགོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡང་གསར་པ་མ་རྤེད་ལ། ངའྱི་ལན་དེ་ཡང་གསར་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གི་མྱི་འདུག 
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འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་ཕ་མ་ཚོ་ལ་ཡང་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་
རྤེད། འདྱིའྱི་ཐད་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་སྐབས་མྱི་འབོར་མང་དུ་གཏོང་ཆྤེད་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་
དགོས་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྤེན་གྱིས་གོས་ཆོད་མང་པོ་བཞག་པའྱི་ནང་། བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་པ་དག་ཕོགས་སྱིག་གྱིས་ས་ཕྱི་མ་གཏོགས་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ལ། ད་ཆ་ཕོགས་སྱིག་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་གྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭར་
རྱིན་མྤེད་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། 
བོད་ནས་བཙན་བོལ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་རྤེན་དམ་དྲག་དྤེ་གཅིག་པུ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་
རེད། དེ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མ་དེར་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། དམ་དྲག་དེ་གཙོ་བོ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་
གནོན་ཤུགས་སོད་པ་དང་བལ་བོད་ས་མཚམས་ལ་དམ་དྲག་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པར་བརྤེན། ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་ཀང་ཕྤེབས་མ་
ཐུབ་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོན་སྡྤེ་ཁག་དང་གདན་ས་ཁག་ལ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ ༡༩༨༠ ག་གངས་ནས་
ལོ་གསུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། བཙན་བོལ་ནང་དགྤེ་བཤྤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་ལ་
ཕྤེབས་ནས་དགོན་སྡྤེ་ཁག་ཏུ་དགྤེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རྤེན་ཡོད་ནའང་དགེ་རྒན་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་རེད། གཞན་ཡང་བོད་
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་གྤེར་བ་རྒྱུར་འགོ་མཁན་ཡོད་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་བརྒྱུད་ནས་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད།  འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་སྱིར་བཀའ་ཤག་ནས་མ་མཁྤེན་པ་ཅྱི་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་ནས་ལན་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་དྲགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་བཟུང་ནས་བྤེད་སོད་ལོག་པ་ཡང་འགོ་སྱིད་པ་ཞིག་
རེད།  དྤེར་བརྤེན་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་དང་ལན་འདྤེབས་མཁན་གྱིས་ཀ་ལ་འགན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའི་ཆ་ནས། 
མཚམས་རེ་གང་ཙམ་ཐོག་བཞག་ན་ཡག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་
ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཚོར་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུན་རྤེན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སར་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་མ་
གནང་བ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་གདྤེང་ཚོད་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ཐོག་ནས་
དམ་དྲག་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་འདི་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་དང་། ཆོས་
བཤད་ན་རན་པོ་ཡོད་དམ། འདོད་ཆགས། ཞྤེ་སྡང་གཏྱི་མུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མྱིའྱི་འདོད་པ་དང་དགོས་མཁསོ་རྤེན་
པས། མ་འདང་བ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ངས་འདྱི་ལྟར་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ནས་གསར་
དུ་འབོར་མཁན་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་དང་ལག་ཤྤེས་སོང་བརྡར་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་རེད། མཐུན་འགྱུར་སྤྲོད་ས་ Tibet 
Charity དང་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་རྱིང་པར་ཀམ་པུ་ཉར་སོང་བརྡར་ཁང་དེར་ང་རང་རང་ིད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ཐོག་
མར་སོབ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་ཡོད་ས་ལ་ཟླ་བ་གྱིས་ཀྱི་རྤེས་ལ་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱད། དགུ། བཅུ་ལས་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲ་འདུག ཁྤེད་རང་
ཚོ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་བས་ནས་སྡོད་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཞུ་བའྱི་སྐབས། དགྤེ་རྒན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། ཁྤེད་རང་ལ་སོབ་
སོང་དང་ལག་ཤྤེས་མྤེད་པར་དགྤེ་རྒན་གདམ་ཀ་གང་ཡང་མྤེད་པར་གང་བསབས་པ་དྤེ་སོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཁ་སོན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། སོབ་སོང་བྤེད་མཁན་ཚོར་ད་དུང་ཟླ་བ་རྤེར་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག གྱིས། གསུམ་
ཕར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་ཡོད་པ་རྤེད། མཐུན་རྤེན་སྐྲུན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་དགོས་པ་
ཞྱིག་ལ་ཟླ་བ་གྱིས་རྤེས་ལ་བཅུ་གངས་ལས་མྤེད་པ་ལ་བྤེད་ཐབས་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སེམས་
ཤུགས་ཆགས་རྒྱུའི་འགོད་པ་སྤུ་ཙམ་མྤེད། མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའི་འགན་རྤེད། བསྐྲུན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་
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མཚམས་གོ་རོགས་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་རྤེད་འདུག དཔྤེར་ན། Neelamangala ལ་སོང་བརྡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་བཞྱིན་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་མ་མཁྤེན་པའི་དབང་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་མ་བཏང་བ་ཡོང་གྱི་འདུག 

སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་འདེམས་རྒྱུའྱི་ཐད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་ལྤེན་ཐུབ་ན། དགྤེ་རྒན་
མང་པོ་ཞྱིག་དགོས་པར་བརྤེན་ལོ་འགའ་ཤས་རྱིང་ལོ་ཚད་བལྟ་རྒྱུ་ཡོང་བ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་
པོ་བཞུགས་ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད། མཐོ་སོབ་ཐོན་པ་གཞོན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དགོངས་ནས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་སྱིག་
གཞྱི་དྤེ་འདྲ་བཟོས་པ་མྱིན་ནམ་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བརྒྱད་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 དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་བཟོ་རྒྱུར་ས་ཆ་ས་བརན་བཟོ་
ཆྤེད་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བའྱི་ངོ་གདོང་གཙོ་བོ་དྤེ་ས་ས་བརན་བྱུང་ཡང་མྱི་
ས་བརན་མ་བྱུང་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་མྱི་ས་བརན་ཡོང་
བར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་དང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཕྤེད་ཀ་ཕྤེད་ཀར་འགྱུར་བའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། གནས་
ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་དྤེ་ཕྤེད་ཀ་ལ་དཔག་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སིད་བྱུས་མྱི་
སར་བའྱི་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་གསུམ་པ་དྤེར་སྦུན་ཐར་ལ་ཡོད་པའྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་ཕག་ཁྤེར་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངསོ་འཛིན་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཐོབ་རྒྱུར་ྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ཙམ་མ་
རྤེད། ང་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་ནང་ཡོད་པར་བརྤེན། སྱིག་འཛུགས་དྤེའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ནང་གོ་བ་ལ་འདྱི་ད་ལྟ་ངོས་འཛིན་
ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་སྒང་གནས་ཡོད་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ནས་ཐོན་པ་དང་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ནས་དགྤེ་རྒན་ནང་བཞུགས་ཆོག་
ཆོག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞེས་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 ས་ས་བརན་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་མྤེད། མྱི་ས་བརན་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ཞྤེས་གསུངས་སོང་། ངས་མཚན་ྱིད་རོད་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ག་པར་བཞུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་
ཞྤེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག སང་ྱིན་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ lease དྤེ་རོགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་
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པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནས་སྟོན་ཐོག་ག་ཚོད་སྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསྡུ་གསོག་བརྒྱབས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་
གཏོགས། ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ lease དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དང་པོ་
དེ་ས་ས་བརན་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྤེད། གཞྱིས་
ཆགས་ལ་འགོ་དུས་སྐབས་ལ། ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་རྤེད་མྱི་འདུག ཤྱིང་ནགས་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་
བཤད་ཡོང་དུས། དཔྤེར་ན་ Tehsildar ཞིག་སྤེབས་ནས་དྤེ་ཤྱིང་ནགས་རང་ལ་གནས་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
གཞྱིས་ཆགས་མྤེད་པར་བཟོ་ཤོག་ཅྤེས་བཤད་ཡོང་ན། མགོ་རོག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡུལ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རོག་
ག་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཡུལ་མྱི་དྤེ་ཚོ་ཤྱིང་ནགས་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་དུས། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་བས་ཏྤེ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག གོ་སྐབས་སྐྲུན་མཁན་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག རང་
བཞྱིན་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་པ་རྤེད། ས་ཆ་དྤེ་ཁྤེད་ཚོའྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས། ང་ཚོའི་རྤེད་ཟྤེར་བ་ལ་ས་
བརན་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། མགོ་རོག་ཆྤེན་པོ་བཟོས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ས་ས་བརན་དྤེ་གཙོ་བོ་རྤེད། 
དྤེའྱི་སྒང་ལ་མྱི་ས་བརན་རྤེད། མྱི་ས་བརན་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། གདྤེང་ཚོད་ཡོད་ཟྤེར་དུས། ང་རང་གྱི་སྤུན་
མཆྤེད་ལའང་གདྤེང་ཚོད་མྤེད། སོང་ཙང་མྱི་མང་སྒང་ལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ནང་མྱི་ཚང་
མ་གདྤེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེ་ག་རང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ང་རང་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ནས་སྤེས་པའྱི་བུ་
ཕྲུག་གཅྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ངའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེ་རང་བཞིན་གི་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། བསྡུ་གསོག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
སྤེམས་པ་སོ་པོ་ཡང་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ང་རྤེས་མ་གཞྱིས་ཆགས་དྤེར་འགོ་ས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོང་དུས། ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་གཞྱིས་
ཆགས་དྤེར་བསྤེབས་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཕ་གྱིར་བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་དུས། བ་ཐབས་མྤེད་པ་
ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་
ནས། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཤོས་གས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་མ་གནས་པའྱི་གས་ཡྱིན། ངས་
དྤེ་སྒྤེར་གྱི་མས་མོང་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་དུ་ཚོར་ཡོང་གྱི་འདུག 

སྦུན་ཐར་གྱི་རོད་གཞྱི་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསན་པ་རྤེད། ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོས་གསན་བྱུང་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། སྱིག་འཛུགས་སོ་སོ་ལ་སྱིག་
གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་བྤེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས། 
བགོ་གྤེང་དྤེ་ཡང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ྱི་ཤུ་ཕྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་འབད་བརོན་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཆོག་མཆན་རྱིམ་པས་ཐོབ་དང་འཐོབ་བཞྱིན་པ་རྤེད། མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ Conditional 
(N.O.C) No Objection Certificate གནང་ཡོད་པ་རྤེད། Condition ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའང་ང་ཚོས་བསྐྲུན་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྡྱི་ལྱི་དབུས་གཞུང་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་སོད་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཏྤེ། ང་ཚོས་སོབ་
ཚན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་དྤེ་ལ་ཁས་ལྤེན་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡར་ཞུས་ནས་ཁས་ལྤེན་གནང། 
ལས་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་སྤེལ་ཡོང་དུས་ཆོག་མཆན་ཞུ་གྱིན་ཞུ་གྱིན། འབད་བརོན་བྤེད་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
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ལས་གཞྱི་དྤེ་འདྲའི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕལ་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། རྒྱ་གར་
གཞུང་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་
འགོར་གྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས། ལས་གཞྱི་དྤེ་བཙུགས། ཆོག་མཆན་དྤེ་ཡྱིན་ནའང་
ཞུས་ནས་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན། ཆོག་མཆན་ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པ་བས་ནས་རག་དང་རག་མུས་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རྤེ་
བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དགུ་པ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་གནས་མཁན་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྤེར་ཞུ་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་རྤེད། གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོ་དང་། གངས་ཀ་དྤེ་ཚོ་ཐོབ་པ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དྤེ་ཚོ་ལ་འགོད་
རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་དུས། བདུན་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་ཐོབ་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཕ་གྱིར་སྡོད་མཁན་རང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་
ན་ཕར་འགོ་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་མྱི་ག་ཚོད་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་སུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་
རྤེད། འགོ་ས་མ་རག་པ་མ་རྤེད་དྤེ། བསྡད་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལའང་ལག་འཁྤེར་ཡོད་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་ཡོད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོ་བརྡ་ལོག་པར་མ་འགོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་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 དྲྱི་བ་དྤེ་གནང་བར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། IC ཞུ་
མཁན་གྱི་གངས་འབོར་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད། འདྱི་ནས་ཕར་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཚུར་ལོག་མཁན། གཏན་འཇགས་ལོག་མཁན། ཕག་ལས་
གནང་རྒྱུའྱི་སད་དུ་ལོག་མཁན། སྤུན་མཆྤེད་ཆྤེད་དུ་ལོག་མཁན་སོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡང་
ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་སྒྤེར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཕར་སོབ་སོང་བས་ཏྤེ་ཚུར་ལོག་ཡོང་མཁན། ངའྱི་ཕག་རོགས་
བཀའ་བོན་ནང་ལའང་ཕར་ཕྤེབས་ཚུར་ལོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
འདྲ་སོང་ཙང་། དང་ཞབས་པ་ཞྤེས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་དགོས་དོན་དྤེ་ཡང། ཁོ་ཚོར་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ། ཕར་
ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བར་ཕྤེབས་ཤོག་ཅྤེས་འབོད་ནས། མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དྤེའང་ཁོང་ཚོ་ཚུར་
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ལོག་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་བས་ཏྤེ། ཁོ་རང་ཚོར་མཐུན་རྤེན་དྤེ་བསྐྲུན་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཕར་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་
གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་པའྱི་ཀུན་སོང་ཡོད་པ་དྤེ་ཡང་
མཁྤེན་ན་བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕར་ཕྤེབས་ནས་ཚུར་གང་མང་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་
ན་ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ལྟྤེ་གནས་རྤེད། དྤེ་མྤེད་
དུ་མྱི་རུང་བ་རྤེད། དྤེ་གནས་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་གནས་པ་ལ་མཐའ་མར་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་མྱི་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྤེད། ཚང་མས་བདག་པོ་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་རྤེད། རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཚང་མས་ཕར་བ་གྲུ་འདྤེགས་དང་། རྒྱུན་མ་ཆད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་བདག་པོ་རྒྱག་
རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས། མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་པ་ནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་རང་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཕྤེབས་ཀང་དགོས་
ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བཅུ་པ་སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་དུ་ཅུང་ཟད་སྤེམས་
འཚབ་བྱུང་བས། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཁག་གྱིས་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མར་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་
བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཆྤེད། སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་ ༥ པ་དང་ ༦ པའྱི་
ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ར་བ་འདྱི་ག་རང་ནང་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་རྒྱུ་ལ། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་སོབ་གྲྭ་
འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་དྲག་པའི་རེན་གིས་ཅུང་ཙམ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་ལན་
གནང་སོང་། དྤེ་གཞྱིར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན། ཇིའུ་ཡིན་ནའང་རེད། ྱི་ཧོང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་ནག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
ས་ཆ་ཚང་མ་ལ་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འདྲ་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༢༠ ལ་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་དྤེ་ལྟ་བུ་འཕྤེལ་
རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་མཐོང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། Feasibility study ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། ཡང་མྱིན་
ན་ Feasibility Analysis ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། དྲྱི་བ་གྱིས་པ། དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ནང་དུ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
དམ། མྤེད་ན་མྤེད་པའི་ཐག་གཅོད་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱིའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ། ྱིན་གསུམ་གྱི་གོང་
ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་འདྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས། བཀའ་སོབ་གསུངས་པ་བཞྱིན། མ་
འོངས་པར་བོད་གནས་དང་མ་གནས་ཀྱི་སོག་ཤྱིང་འདྲ་པོ་དྤེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
གསལ་པོར་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའི་ལོ་ཤས་ནང་བ་མའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའྱི་མས་མོང་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བས་ཏྤེ་འཆར་གཞྱི་
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གཅྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། 
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་ནང་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་
ལ། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཡར་སྱིག་བསྡད་མྱི་དགོས་པར་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་གནང་མཁན་ཞྱིག་དགོས་གསུང་གི་ཡོད་
པ་རྤེད། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གནང་རོགས། )དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་
དང་པོ། ད་བར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འཛུགས་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་དམ་
མྤེད་ཅྤེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། གྱིས་པ་དེ་ལ། དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་དང་། མྱིན་ན་མྱིན་ཟྤེར་བའྱི་གཏན་ཁྤེལ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་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 ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མིའྱི་ཆྤེད་དུ་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་དང། 
གནད་དོན་འདྱི། བགོ་གྤེང་བས་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་ྱི་ཤུ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཙམ་
མ་རྤེད། བོད་ཁྱིམ་གཙོས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་སྒྤེར་པ་ཁག་ནས་འབད་བརོན་གནང་བ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ཕྲ་ལ་
ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཨ་རྱི་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་གཞུང་མ་རྤེད། 
མངའ་སྡྤེ་གཞུང་མ་རྤེད། District རོང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་དུས། རང་
བཞྱིན་གྱིས་མྱི་འབོར་དང་མཐུན་རྤེན་ཡོད་དམ་མྤེད། དགྤེ་རྒན་ཡོད་དམ་མྤེད་སོགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་འཛུགས་ཐུབ་ན་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་ཚང་མས་མོས་མཐུན་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། འཛུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་དགོས་དོན་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་མ་
ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་འདྱི་ག་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ྱི་ཤུའྱི་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་
ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་འདྱིའི་ཐོག་ནས་ལོ་གྱིས་ནང་ལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་
ཞྱིག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན། New York གོང་ཁྤེར་ནང་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་
ཆྤེར་ Charter school ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ཐག་ྤེ་ཤོས་སེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། Charter school ཟྤེར་བ་དྤེ་སྒྤེར་རང་
གྱིས་ཚོགས་པ་བཙུགས། དགྤེ་རྒན་བཙལ་ནས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་པ་
ལ་རང་དབང་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། New York Mayor གྱིས་ Charter School དྤེ་ཚོ་སྒོ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་
ཞྤེས་ཐག་ཆོད་ཡོང་དུས། ཡང་ Charter School ཁ་ཤས་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པས། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོང་
ཁྤེར་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ཆོག་པ་དྤེ་རྤེས་སུ་མ་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གདྤེང་ཚོད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་མགོ་རོག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཙང་། མངའ་སྡྤེ་དང་རོང་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགྲོ་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཟའ་སྤེན་པ་ྱི་མ་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་གཞས་སྣ་སོབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མ་མཁྤེན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། སོ་སོའ་ིརོང་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་འདང་ངེས་ཞིག་ཡོད་ན། བོད་ཡྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་སོབ་གྲྭ་རང་ལ་སོབ་ཁྱིད་བྤེད་རོགས་བོས། ཡྱིག་ཚད་གཏོང་དུ་འཇུག་རོགས་བོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་འདྲའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་
ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་འདྲ་བས་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་ཉུང་མཐའ་ལ་གཟའ་སྤེན་པ་ྱི་མ་ལ་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག་སངས་པའྱི་ཐོག སོབ་གྲྭ་རང་ནས་བོད་ཡྱིག་དྤེ་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡང་བོད་ཡྱིག་དགོས་པའྱི་གོམ་པ་
དང་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་འཚམས་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་སོབ་ཚན་དང་སོབ་གྲྭ་སོགས་
གོམ་པ་སོ་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། རྤེ་འདུན་ཡྱིན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་
བར་དུ་འདི་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་རྒྱུ་
དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་དྲྱིས་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། བཀའ་ལན་མ་རག་པ་དྤེ་བསར་དུ་
གསུང་རོགས་གནང། གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་ཚར་བ་ཡྱིན། དྤེ་རང་སོར་གནས་པར་བས་ནས། འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་
ཁང་མང་པོ་རྱིམ་པས་སེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས། མ་འོངས་དུས་རྱིང་གྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱུན་གནས་དང་ཡར་
རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆྤེད་དཔྱད་ཞྱིབ་སྣ་མང་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྱད་ཞྱིབ་མང་པོ་
གནང་བའྱི་ནང་ནས་རྣམ་གངས་ལྔ་ཞྱིག་ངོ་སོད་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། དྤེའྱི་བཀའ་ལན་རགས་མ་སོང་། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བསར་
དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས་གོང་དུ་ཕག་བརངས་འདུག་ཀང་ཚོགས་གཙོས་འདྱི་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་བརྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།།དྲྱི་བ་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ིནང་གསྤེས་ ༢ པའྱི་ཐོག་ལ་
ཡྱིན། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༡༠ ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དང་སོབ་གྲྭ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམས་
རྒྱུན་གནས་ཚགས་ཚུད་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་འདུག ལོ་བཅུའྱི་ནང་གྱི་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ཟྤེར་བ་འདྱི་
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་འདྱི་ལས་ལྷག་པའི་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད་
ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་དང་པོ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གྱིས་པ། ལོ་གྱིས་ཀྱི་རྤེས་ལ་སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་ཤག་
གང་ཡྱིན་ནའང་འཁོལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཁོལ་འགོ་དུས་འཛིན་སོང་དང་ཁྱིམས་བཟོ་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གསར་པ་
ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས། ལོ་བཅུའི་ནང་དཔྱད་ཞྱིབ་སྣ་མང་གྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་བྤེད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་མ་
འོངས་པའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་གདྤེང་ཚོད་དང་ཐུགས་རྤེ་འདྲ་པོ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ཡང་ན་མ་
འོངས་པའྱི་ལུང་བསྟན་འདྲ་པོ་རྤེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་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 གཞྱིས་ཆགས་རྤེད། སོབ་གྲྭ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་
གཞྱི་འདིང་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དྤེ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་འདིང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་
རྤེད། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ལས་ལྷག་གཞྱིར་བཞག་ནས་འཆར་གཞྱི་འདིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྤེ་བ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ལས་ལྷག་པ་ཆགས། 
ལྷག་པ་དྤེ་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་འབད་བརོན་ཡང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་རང་འགྲུབ་ཀྱི་རྤེད་
ཅྤེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཁས་ལྤེན་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ག་རྤེ་གནང་
བ་རྤེད་ཅེ་ན། མ་འོངས་པར་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་ནས་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ལྟར་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་དཔྤེ་
མཚོན་འགའ་ཤས་ཞྱིག་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་
བཤད་ནང་ལ་གསལ་པོར་བྱུང་སོང་། མ་གཞྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་འདྱིའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོས་
ཕལ་ཆྤེར་ལས་གཞྱི་ཁག་ ༩༤ འམ་ ༩༨ ཅྱིག་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེའྱི་ནང་དུ་རྱིམ་པར་
བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་དཔྤེར་ན། community bank དང་ entrepreneurship རྤེད། ང་ཚོ་རང་གྱི་
དངུལ་ཁང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཚོང་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་ལ་ཡར་རྒྱས་མཐུན་འགྱུར་གང་འདྲ་
བས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། དང་ཞབས་པ། ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་མ་འོངས་པ་གཞྱི་
བཞག་ནས། སྱི་ཚོགས་འགྱུར་བ་ལ་དཔག་པའྱི་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་
མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ཡན་ཆད་ཀིས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་དང་པོའ་ིལས་རིམ་དེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༧ བར་དུ་གསོལ་
ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གིས་པ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། དྲྱི་བ་ཨང་ ༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 

 
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། *** 

དྲྱི་ཤོག    དྲྱི་བ་ཨང་་་་༢ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༢ བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།  ཨཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་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་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ལས་འཆར་ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྡོད་སྒར་ཁག་དང་ནུབ་
ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་དབར་གཅྱིག་ཕན་
གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་དངུལ་རྱིས་ཞུས་དོན་ལྟར། 
ཀ༽ ལས་འཆར་གྱི་གྲུབ་འབས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ། 
ཁ༽ ལས་འཆར་ལྟར་གྲུབ་འབས་མྤེད་ཚེ་ལས་འཆར་གྱི་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རམ། 
ག༽ འབྱུང་འགྱུར་ལས་འཆར་དྤེ་ྱིད་གྲུབ་འབས་སྱིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་སམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང ༢ པའི་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་

བ་ཨང་ ༢ པའྱི་ལན། 
ཀ༽ ཕྲན་སྱིད་སོང་དང། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་བཅས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ཁུལ་དུ་བསོད་སྐབས་ས་

གནས་སོ་སོའ་ིབོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་ལ་སྤུན་སྱིང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་གལ་ཆྤེ་
ཡྱིན་སྐོར་འགྤེལ་བརོད་ཞུས་པར་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་གནང་སོང། 

ཁ༽ སྤེལ་ལྗམ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ནས་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་དང། ཕ་རན་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
ནས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གྱིས་ལ་རོགས་སོར་ཞུ་རྒྱུར་ཁས་ལྤེན་བྱུང་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ནྱིའུ་ཡོག་དང་
ནྱིའུ་ཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་དང། མན་སར་ཕན་བདྤེ་གྱིང། སན་
རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་བཅས་གཞྱིས་ཆགས་གསུམ་ནས་གང་རུང་གཅྱིག་ལ་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུ་ཁས་ལྤེན་བྱུང་
ཡོད། 

ག༽ མང་ཚོགས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ་དོན་འབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད་
པ་བཅས། སྱིད་སོང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ།། 

 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
ལན་གཅྱིག་ནང་ཁུལ་ལ་མོས་མཐུན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གནང་བ་དྤེའྱི་ལས་འཆར་འཛིན་
སོང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ག་རྤེ་ཕུལ་གནང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་འཆར་དྤེ་དུས་བཀག་དང་ལོ་དུས་གང་ཙམ་ཞྱིག་
ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་དྤེ་བཀའ་ལན་གྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་འདུག་ཅྤེས་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 ག་དུས་གནང་གྱི་རྤེད་དམ། ག་རྤེ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ། དུས་ཡུན་ག་ཚོད་འགོར་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སྤུན་སྱིང་ལས་གཞྱི་དྤེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ་



57 

 

ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ཆ་ཚང་ལ་རོགས་རམ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེ་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་
སུ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེ་ན། རྒྱབ་རྤེན་གྱི་བསམ་བོ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་དང་། རྒྱ་གར་ལ་
བཞུགས་མཁན་ཞྤེས་པར་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས། གཅྱིག་བ་དགོས་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གང་དང་སྤུན་སྱིང་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་
དྤེའྱི་ནང་ལ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེ་ཆུང་ཙག་ནས་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། རྤེད་ཐང་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་དགོས་པ། སོབ་ཕྲུག་ཁག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འགན་བསྡུར་འདྲ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་འགོ་གོན་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒན་གསོ་ཁང་ནང་དུ་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལ་ཞལ་ལག་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའྱི་ཆུང་ཙག་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆྤེ་ས་ནས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གནང་ཆོག་པ་ཞྱིག་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དང་པོ་འབྤེལ་བ་མཐུད་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གནང་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་འདྲྱི་རྒྱུའྱི་
བསམ་བོ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཆྤེ་ས་ནས་གནང་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། ཨྱི་ཉ་ལྱི་ནས་ཆོས་འགྲུབ་ལགས་
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སན་རྡ་རའྱི་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་གཙོ་བོ་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་ཕལ་ཆྤེར་མོན་གྷོ་གོང་སྡྤེ་
གྱིས་པ་ཡྱིན་པ་ཡོད། གོང་སྡྤེ་གྱིས་པའྱི་ལམ་ཁ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། གོག་དྤེ་ཚོའང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མོན་གྷོ་གོང་སྡྤེའི་
གཞོན་སྤེས་སོགས་མྱི་སྣ་ཁོ་རང་ཚོ་མམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་ལམ་ཁ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། གོག་བཟོ་རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་ཁོ་
རང་ཚོས་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྱིམ་པས་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འབྱུང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སན་ཁང་དྤེ་ཆ་
ཚང་ང་ཚོས་ལྟ་རོག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་མཁན་ཡང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆུང་ཙག་ནས་སན་ཁང་དྤེ་ལ་ 
Nurse གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་སན་ཁང་དྤེ་ལ་ Computer དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཆྤེ་ས་དང་ཆུང་ས་ག་རྤེ་
ཡྱིན་ནའང་འབྱུང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་འབྤེལ་བ་མཐུད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ཟམ་པ་ལྟར་
མཐུད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་གནང་དང་མྱི་གནང་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་། ནུས་པ་དང་། དྤེ་ཚོར་
གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་འདྱི་ཚོར་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་ནའང་ལྤེན་
པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གི་ལས་གཞྱི་དྤེ་གཞྱི་ནས་འགོ་འཛུགས་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོའྱི་ཞལ་བཞྤེས་གང་གནང་
ཡོང་བ་དྤེ་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སོན་རྱིས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ལས་
གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཙག་ཙིག་འགོ་སོང་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་ནས་སོན་རྱིས་ལ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སོན་རྱིས་ནང་ལ་འགོ་གོན་འབུམ་གསུམ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་རྱིས་
འགོ་བཏོན་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་དྤེའྱི་ནང་ནས་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གྱིས་པ། 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 དྤེ་སྤུན་སྱིང་དང་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འགོ་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་རྒྱ་ནག་གྱི་གོང་ཁེར་ཆྤེ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གསོ་སོང་བ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིམྱི་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་པ་
ཚོས་རོགས་སོར་གནང་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་
ལས་འཆར་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལས་འཆར་ཆུང་ཙག་རྱིགས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་སྤུན་སྱིང་གྱིས་ཀྱི་
སོན་མའྱི་ངོ་བོ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ངོ་བོར་གང་འདྲ་བས་ནས་འགྱུར་བ་རྤེད་དམ་ཞེས་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 སོན་མའྱི་ངོ་བོ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ར་བ་ནས་འགྱུར་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་སྤུན་སྱིང་
ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་ Sister city ནས་བཏོན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་འདྱི་གང་
འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོམ་འདྱི་
ལ་འགྱུར་བ་འགོ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་གསུམ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ནས། དྲྱི་བ་ཕུལ་དགོས་པའྱི་སོན་གྤེང་ངམ་རྒྱབ་ལྗོངས་དྤེའྱི་ནང་
ལ། སྱིར་བཏང་དྤེ་ཙམ་མ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟྤེར་
ནས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མིའི་གཞྱིས་སྒར་ཁག་གྱི་གནས་བབ་
གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་། ལས་འཆར་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་པོ་དྤེ་ཚོ། འབྲུག་དང་བལ་
ཡུལ་ལ་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕག་བསར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ལ་ཆབ་སྱིད་
དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྟབས་བདྤེ་པོ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཁད་མྱི་འདུག སྟབས་བདྤེ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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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 གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་བྱུང་སོང་། གཙོ་བོ་ནང་སྱིད་ནས་
ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཡོད་དུས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སྱི་ཡོངས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
རྤེད། སོ་སོས་དང་དུ་བངས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ག་པར་རོགས་པ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ག་རང་ལ་གདམ་ཀ་འབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། འགོ་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་དང་པོ་གཅྱིག་བས་ན་བལ་ཡུལ་གྱི་
ས་མཚམས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྤེ་དག་ལ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་དགོས་མཁོ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་
སིད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མྱིན་འགོ་ཞྤེས། ཕ་གྱིར་
ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ Passport ཁུར་ནས་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་
མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། འབྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོར་གཞྱི་རའྱི་གདམ་ཀ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ག་པར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་པར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དུས་
རྒྱུན་དུ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ལ་དྭགས་རྤེད། ར་ཝང་ལ་རྤེད། སན་རྡ་ར། མན་སར་ཉ། ཨོ་རྱི་ས། དྤེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
རོགས་རམ་དགོས་པ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་དང་བསྟུན་
པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་མུས་རྤེད། མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ། ལས་གཞྱི་དྤེ་ཏན་ཏན་གསར་གཏོད་ཀྱི་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
བོད་གཞུང་གྱིས་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལ་འགན་ཁུར་རྒྱུའྱི་ས་མཚམས་དྤེ་ག་ཚོད་བར་དུ། ཐོག་མར་ཁོང་ཚོའྱི་བསྱིག་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་
མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་ནས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། ནུབ་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་གོང་ཁྤེར་ཆྤེ་ས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚོགས་པ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་གྱིས་ཀྱི་
བར་ལ་མཐུད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད་དམ། ཡང་ན་མུ་མཐུད་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཛིན་



60 

 

སོང་གི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་མྤེད་དམ་སྙམ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 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 ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་འགྤེལ་བཤད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་
བྱུང་སོང་། སྤུན་སྱིང་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ། དཔྤེར་ན་ས་གནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་
ལ་བྤེད་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་དོན་གཅོད་ལ་ཞུས། དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཕྱི་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནས་ནང་སྱིད། 
ནང་སྱིད་ནས་ལྷོ་སྱི། ལྷོ་སྱི་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གཏོང་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་འགོ་སྟངས་
འགོ་ལུགས་ཚ་ཚང་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མཐུད་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཐོག་མ་འབྤེལ་མཐུད་གནང་མཁན་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་རྤེད། འབྤེལ་བ་མཐུད་ཚར་བའྱི་མཇུག་
ལ་རྤེ་བ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུ་རྤེད། ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་གང་ཡྱིན་
ཞྤེ་ན། སྤུན་སྱིང་ Sister city ཞྤེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དྤེ་བངས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ལག་ལེན་བསར་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་
ལ་དཔག་པའྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ལག་ལྤེན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། 
དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། མ་འོངས་པར་ New York ནྱིའུ་ཡོག་ནས་གཞོན་སྤེས་ྱི་ཤུ་ཞྱིག་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བཏང་
ནས་ཟླ་བ་གྱིས་བསྡད། གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ལ་དང་བངས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་དགོང་དུ་ནང་ཆོས་ལྟ་བ་དང་། བོད་
ཡྱིག་སོང་བ་སོགས་དྤེ་འདྲ་བ་དགོས་ཡོད་ན། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁང་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། བཀའ་ཤག་ནས་བཅས་བསྐོར་
མྱི་དགོས་པར། ང་ཚོས་སྤུན་སྱིང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་བ་མཁན་ཁྤེད་རང་ཚོ་སན་རྡ་ར་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྤེལ་ཀོབ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། གཞོན་སྤེས་ྱི་ཤུ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད། སྤེང་ལོར་ནས་ཁྤེད་རང་ཚོས་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་ཟླ་བ་གྱིས་
ཀྱི་རྱིང་ལ་བདག་པོ་བརྒྱབ་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་ཚུར་གཏོང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་འགོ་
སྟངས་དང་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བསམ་བོ་དྤེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞྤེས་
པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་གཞན་ལ་བརྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བོལ་ལ་གནས་པའྱི་རྱིང་བརྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཕུགས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་ཆགས་དགོས་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོས་བདག་པོ་
བརྒྱབ་ན་བསམ་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག དཔྤེར་ན་ྤེ་ཆར་ཨོ་རྱི་སར་སྟོན་ྤེས་བྱུང་
སྐབས། ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་རྤེད། ད་རྤེས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཨོ་རྱི་སར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་པ་རྤེད། འབད་བརོན་གནང་བ་རྤེད། རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བོད་མྱི་རང་ནས་གནང་རྒྱུ་
དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། ཕལ་ཆྤེར་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་འབུམ་ྱིས་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག 



61 

 

བོད་པ་རང་ནས་འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཕལ་ཆྤེར་སྟོན་ྤེས་བྱུང་སྐབས་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དུས། བོད་མྱི་རང་
ནས་དང་དུ་བངས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་དྤེ། སོ་སོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་སོ་སོས་བདག་པོ་
བརྒྱབ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་ལྟར། ད་གྱིན་ངས་མོན་གྷོ་དཔྤེ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སོ་སོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གོང་
སྡྤེ་ camp གྱིས་པའྱི་ལམ་ཁ་དང་གོག་དྤེ་ཚོ་མོན་གྷོ་ནས་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་བ་
རྒྱུའྱི་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་དུས། མྱི་མང་ནས་དོ་སྣང་བས་པ་དང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ནའང་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་འགའ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་བཤད་དྤེ། འགའ་ཤས་ཀྱིས་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་འབུལ་གྱི་
འདུག དྤེ་འདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕུགས་ནས་སོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཐུབ་རྒྱུར་གཞྱིས་
ཆགས་སྤུན་སྱིང་བ་རྒྱུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། སོབ་ཡོན་ཐོག་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ལ་ཚང་མས་འགན་ཁུར་གནང་གྱི་འདུག རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་དང་
སྦྲགས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་གསུམ་པ། དྲྱི་བ་གནང་མཁན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།*** 
དྲྱི་ཤོག    དྲྱི་བ་ཨང་་་་་༣ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧  པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༢ བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།  ཨཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་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་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
ཀ༽ བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྤེལ་སད་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་དང་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་

གྱི་སོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་དོན་ལྟར་དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་། 
ཁ༽ ད་ཆ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཙམ་སྤེལ་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། 
ག༽ གལ་སྱིད་དཀའ་ངལ་སྤེལ་གནང་ཐུབ་མྤེད་ཚེ་མུ་མཐུད་དྤེ་ལས་འཆར་ཇྱི་འདྲ་སྤེལ་འཆར་ཡོད་དམ། 



62 

 

བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལྤེའུ་
བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གསུམ་པའྱི་ལན་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་
པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྲྱི་བའྱི་ཨང་ཀྱི་༼ཀ་པ།༽ལ་བལ་ཡུལ་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་
དཀའ་སྤེལ་སད། འབྤེལ་ཡོད་ཁག་དང་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གྱི་སོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་དོན་
ལྟར། དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་། ༼ཁ་པ།༽ད་ཆ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྤེལ་
གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། ༼ག་པ།༽གལ་སྱིད་དཀའ་ངལ་སྤེལ་གནང་ཐུབ་མྤེད་ཚེ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འཆར་ཇྱི་འདྲ་
སྤེལ་ཕོགས་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་

བ་ཨང་ ༣ པའྱི་ལན། 
ཀ༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ དང་ ༤ ྱིན་གྱིས་རྱིང་གངས་སྱིད་སྱི་ཐབ་ཚོགས་ཁང་དུ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་

བོན་རྣམ་པ། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ། བལ་ཡུལ་དུ་གནས་འཁོད་སྱི་ཟུར་དང། ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ས་གནས་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ། རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་
པ། ཤྤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟྤེན་སྡྤེ་ཁག་གྱི་འཐུས་མྱི་བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༥༥ ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་
ནང་གནས་འཁོད་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་གང་དགའ་ཅྱི་ལྤེགས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་དང་མཇུག་ཏུ་སྱིད་སོང་
ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་བཅས་ཀྱིས་ཚིག་ཐོ་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་གསལ་གནད་དོན་ཁག་གྱི་ཐོག་དབུས་ས་གྱིས་ངོས་
ནས་ལས་དོན་འགན་འཁུར་གནང་ཕོགས་ཁ་གསལ་སྟབས་བདྤེ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ༽ ད་ཆ་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་འཁོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་དང། ཤྤེས་ཡོན། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཅས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་ས་ལས་ཅུང་ཟད་ལྤེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། དྤེ་ཡང། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ནང་བལ་ཡུལ་
གངས་ཅན་བདྤེ་ར་བརྒྱུད་ཨ་སྒོར ༡༥༣,༤༤༧།༠༠ བལ་ཡུལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་རོགས་སོར་གནང་
ཡོད་པ་དང། ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོར་ནྱིའུ་ཡོག་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་ར་དང་གངས་ཅན་བདྤེ་ར་བརྒྱུད་རོགས་དངུལ་ཨ་
སྒོར་ ༣༠༣,༠༩༤།༠༠ གནང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་མྱི་ཚོར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་
པ་བཅས། སྱིད་སོང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཁག་ཁ་ཤས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་ལ། ར་བའྱི་འདུ་འཛོམས་གནང་བ་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཚིག་ཐོ་སྙྱིང་བསྡུས་ཁ་གསལ་དོན་ལྡན་
ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་འདུག དྤེ་ནས་དབུས་ས་གྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་སྟབས་
བདྤེའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་ཚོ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ལ། འཚོ་ཐབས་དང་། ཤྤེས་
ཡོན། འཕྲོད་བསྟྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་མཐུན་རྤེན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཨ་རྱིས་ཕག་དངུལ་ཕུལ་བའྱི་འགྤེལ་བརོད་གནང་འདུག འཚོ་ཐབས་སད་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་གང་ཞྱིག་ཕན་རླབས་ཆྤེ་བ་གནང་ཡོད་དམ། ཤྤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟྤེན། དྤེ་བཞྱིན་རྒས་གསོ་བཅས་
ཀྱི་རོགས་སོར་སོན་མ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་དྤེ་འཚོ་ཐབས་དང་། ཤྤེས་
ཡོན། འཕྲོད་བསྟྤེན་བཅས་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ལ་གཙོ་བོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྤེན་པས་ཕ་གྱིར་གནས་ཐུབ་མྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་དོན་རྤེན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་ལ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་སྱིན་པ་ག་
རྤེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ན་གཞོན་རྣམས་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་གནས་སྡོད་ཆོག་པའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྤེར་
མྤེད་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་དོན་ཕན་སོན་པའྱི་ཕག་བསྟར་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
བཞྱིན་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་རང་རྤེའྱི་སྤུན་ཟླ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དྤེ་བས་
ཀང་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དཀའ་སྡུག་སྤེལ་སད་ལ་དོན་གནད་གང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་དོན་འཁུར་ཆྤེ་བ། ཕན་རླབས་ཆྤེ་བའྱི་ཕག་ལས་གང་ཞྱིག་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག གསུངས་སྟབས་བདྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་གསུང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གནང་བར་ལན་ཞུ་རྒྱུར། གཞྱི་རའྱི་དངུལ་
འབོར་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཕག་ལས་གང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སར་ལས་ལྷག་
པར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་གསུམ་ནས་ད་ལོའ་ིལོ་ལ་ཡང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་
སར་དགོས་བྱུང་ན་སར་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་འཚོ་ཐབས་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་འཆར་ག་རྤེ་
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སྤེལ་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་རོགས་དངུལ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གསུང་དུས། ྱིན་མ་གྱིས་རྱིང་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གང་ཐུབ་བྤེད་རྒྱུ་ང་ཚོས་འབད་
བརོན་བས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཨ་རྱི་སོགས་མྱིང་འབོད་དགོས་དོན་དྤེ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་
རྤེད། ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་བཏོན་པ་དྤེར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ངོས་ནས་ཨ་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་དང་། འབུམ་གྱིས་
ཐད་ཀར་སར་བར་བརྤེན་ནས་ལས་འཆར་དང་འཚོ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་རྤེད། ཆབ་
སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་དྤེ་གསར་པ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིར་དམ་དྲག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རྤེད། འཚོ་ཐབས་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཤོག་བུ་དང་ RC མྤེད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་ལ་འཇུག་
རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལས་ཀ་བྤེད་པ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་གཞོན་སྤེས་དྤེ་ཚོར་
ཚོང་རྒྱབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་སོར་བརྡར་དང་། རྤེ་བར་མ་འོངས་པར་བུ་ལོན་འདྲ་པོ་གཡར་ནས་སྒྤེར་ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་
བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་བོད་ལ་ཕར་ལོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ལ་ལྷག་ནས་ཡུན་རྱིང་
ཕྱིན་ཚར་བ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཕྲུ་གུ་ཚོ་སོབ་གྲྭར་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཚུར་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཡོན་ཕུལ་
རྒྱུ། དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་དྤེ་དག་གྱི་ལས་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་སྙམ། 
དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐོར་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ལན་མ་ཞུས་ན་མ་བདྤེ་བའྱི་བཟོ་
འདྲ་པོ་རྤེད། ཞུས་ན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆྤེ་དྲག་ན་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས། དགོངས་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་། གསུང་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་མ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། 
གོང་དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གསུང་སྟབས་བདྤེ་བ་དྤེ་ཚོར་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།) ལགས་རྤེད། དྤེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ྤེ་བའྱི་ཆར་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་རྤེད། ནོ་སྤེལ་གཟྤེངས་རགས་དུས་ཆྤེན་རྤེད། ལོ་གསར་གཙོས་པའྱི་
བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་མཐུན་འབྤེལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གྱིས་པ་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་ཆེར་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཡང་། ཡིན་ནའང་ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་བསར་དུ་བཀའ་
འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ཨྤེ་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་བྱུང་། ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་གྱི་
དཀའ་ངལ་དྤེ་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མྱིན་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་པའྱི་སབས་
བཅོལ་བ་ས་གནས་གཞན་ལ་བསྡད་པ་བཞྱིན། ཕ་གྱིར་རང་དབང་མྤེད་པ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་
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འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་རིགས་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་ནང་འཚོ་
ཐབས་དང་འཕྲོད་བསྟྤེན་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གནང་འདུག དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཅྤེས་དམྱིགས་བསལ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་
ཀང་། དངོས་འབྤེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གོ་བ་ནྱི་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ཚོགས་འཛོམས་བ་མྱི་ཐུབ་པ། ཚོགས་འདུ་འཚོག་མྱི་ཐུབ་པ། 
ལས་འགུལ་སྤེལ་མྱི་ཐུབ་པ། གང་ལྟར་མམ་འཛོམས་བྤེད་མྱི་ཆོག་པ། ལྷག་དོན་དུ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་གཟྱིགས་སྐོར་ཕྤེབས་
མཁན་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྤེད་མྱི་ཆོག་པ། དྤེ་འདྲའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་ཐོས་
བྱུང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གལ་སྱིད་གསུངས་བདྤེ་པོ་ཡོད་ན། གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཚོ་སྤེལ་
ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག བཀའ་ལན་དྤེ་ལ་ཡང་གསུང་སབས་བདྤེ་བ་དྤེ་ཚོ་གསུངས་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཞུ་བདྤེ་བ་དྤེ་ད་གྱིན་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན། RC ཡིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། ཡྱིག་ཆའི་དཀའ་
ངལ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མྱི་འཛོམས་ཆོག་གྱི་
མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྤེན་དང་། ནོ་སྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་གཟྤེངས་རགས་
དུས་ཆྤེན་རེད། དྤེ་བཞྱིན་ལོ་གསར་ལྟ་བུར་ཕ་ལ་ཕྲན་བུའི་འཛོམས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
དྤེ་དག་ཕྲན་བུ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་བལ་ཡུལ་གཞུང་རང་དང་མམ་དུ་
ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་
འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ་ཕྲན་བུ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་འདུག གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཆབ་སྱིད་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀང་རུང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཡྱིན་དུས། བལ་ཡུལ་གཞུང་རང་གྱིས་གནང་འདོད་ཡོད་ཀང་གནོན་ཤུགས་ཆྤེ་དྲག་ནས་གནང་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་གནོན་ཤུགས་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་གང་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེ་
ན། དྤེ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་སྒང་ལ་ཁབ་ཡོང་སྐབས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནོན་ཤུགས་ཉུང་དུ་གཏོང་
ཆྤེད་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན། བལ་ཡུལ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ Fulbright ཨ་རྱི་ལ་
སོབ་ཕྲུག་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་སོབ་ཕྲུག་ས་མྱིག་ ༨ ཡོད་ཀང་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་
མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་སྟབས། ས་མྱིག་གཅྱིག་དམྱིགས་བསལ་བལ་ཡུལ་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གནང་བ། དྤེ་འདྲ་སོང་
ཙང་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་འཚོ་བ་བསྤེལ་རྒྱུ་དང་། ཤྤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟྤེན་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་འབད་
བརོན་གནང་བ་ལྟར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའི་གྲུབ་འབས་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་དངུལ་འབོར་
དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་གྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་
གནང་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་སྐོར་རྤེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག སོན་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
( འོད་སྡྤེར་འཁོར་ཚད་སྐར་མ་ ༢༩ ནས་ ༣༡:༢༥ བར་སྐད་སྦུག་གྱི་གོག་སྒོ་ཕྤེ་མ་གནང་བས་གསུངས་ས་མྱི་གསལ། ) 
དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་ལམ་གོན་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་རྤེས་ལ་དྤེ་ས་
དང་མྱི་འདྲ་བར་ལོ་ཤས་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་
གྱི་སྱི་བསྡོམས་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབྤེབས་སྐབས་ལ་ཕན་ཚུན་ར་འཕོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། 
དྤེ་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་འདྲ། དྤེ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་གྱིས་ཀྱི་
བར་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག་པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་འབད་
བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་བཞྱི་པ། བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་མྤེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་བསྒྱུར་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་སྱིག་
གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཁ་བསྒྱུར་ཐྤེངས་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་ཁ་བསྒྱུར་གྱི་ཞུ་ཤོག་དྤེ་མང་དུ་འགྲོ་གྱི་ཡོད། འདྱིར་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དོན་ཚན་ལྔ་པ། སོན་རྱིས་གང་ཞུས་པའྱི་ལས་འཆར་རྱིགས་རྱིས་ལོའ་ིནང་དུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ངྤེས་རྒྱབ་གྤེར་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་རྤེད། དོན་དངོས་ཐོག་དྤེ་འདྲ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དོན་འཁོལ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གཟྱིགས་ཚུལ་གསལ་འདུག གཟྱིགས་ཚུལ་དྤེ་གནད་འགག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། བགོ་གྤེང་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཀང་གསལ་བཤད་གནང་
སོང་། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལས་འཆར་རྱིགས་དགོས་དབང་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་འབད་
བརོན་གནང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་དང་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་སོན་རྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་
ལག་བསྟར་བྤེད་དུས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱིས་བསྒྲུབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག མ་
འོངས་པར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། 

དྲུག་པ། ས་གནས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་འདུ་ནས་ས་གནས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གནང་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པའྱི་གཟྱིགས་
ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་གནང་ཕོགས་དྤེ་གོས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་
འོག་ཡོད་ཙང་། གཤམ་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གནང་ཕོགས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གོས་ཚོགས་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སོ་
སོར་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་འདྤེབས་གྱིས་ཡོད། གོས་འདྤེབས་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་
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དྤེར་བསར་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་སྤེབས་པར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་གཟྱིགས་འདུག 
མ་འོངས་པར་མཇུག་སོང་ཡོང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྱིས་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་ལ་ག་སྱིག་མྤེད་པ་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་འདུག བཟོད་གསོལ་དང་
སྦྲགས་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་པས། ལས་བྤེད་ཚོར་གོ་བཀོན་ལམ་སྟོན་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཆད་མྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཡྱིག་ནོར་གྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ས་ལས་ལྤེགས་སུ་ཕྱིན་འདུག་མོད། སད་ཕྱིན་
སྣང་ཆུང་མ་གནང་རོགས་ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་བཞྱིན་ཏན་ཏན་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱུན་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དམ་དོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀོད་ཁབ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་གསར་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་འདྱི་ལོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྐོང་འབོད་ཞུས་པའྱི་རྱིས་པ་ཁག་ལ་དཔལ་འབོར་སོན་རྱིས་སྡྤེ་ཚན་བརྒྱུད་དྲྱི་བརད་ཇྱི་ཕྤེབས་དང་ལན་འདྤེབས་ཇྱི་
ཞུའྱི་སྐོར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་འདུག་པ་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་བཀའ་ལན་གནང་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གནང་
འབོར་བྱུང་བས། མ་འོངས་པར་དྤེ་ལྟའྱི་གནང་ལམ་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་ཚེ་དཔལ་འབོར་སྡྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ནམ། 
ཡང་ན་འབྤེལ་ཡོད་འགན་འཁུར་བ་ཞྱིག་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་མམ་རྒྱུན་སྡོད་བ་དགོས་པ་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་
མཐོང་བས། དྤེ་ལུགས་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་དགོས་ཞྤེས་གསལ་བ་དྤེ་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་སྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་དང་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། བ་ཕོགས་དྤེ་དྤེ་ས་
ནས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསོན་
རྱིས་འཆར་འབུལ་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་དང་
དྲུང་ཆྤེ། ལས་བྤེད་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་གང་ཕུལ་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
སའྱི་མོང་ཚོར་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མདུན་ལ་འགྤེལ་བཤད་འགྱུར་མཁན་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་དྤེ་
འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའཤག་
གྱིས་ཤྤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོན་རྱིས་འགོད་ཕོགས་མ་འོངས་པར་ལྤེགས་
ལམ་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཆྤེད་ཤྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་པ་སོ་སོར་སྐད་ཆ་འདྲྱི་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་ང་ཚོ་ཚང་མ་སོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་ས་བསྣུར་གནང་བའྱི་ཆ་ནས་བྤེལ་ཟྱིང་ཆགས་དུས་སྤེམས་ལ་
ངྤེས་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་བསམས་ནས་ཚིག་ཐོ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
བཀའ་གནང་རྒྱུར། རྱིས་པ་གསར་པ་ཡྱིན་པས་དྤེའྱི་གནད་འགག་དྤེ་མ་ཤྤེས་པར་སོང་། གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེ་བས་ཏྤེ་ཡྱིག་ཆུང་
ངོ་བཤུས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་བརྱི་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྱིས་པ་ཚོ་ལ་ཡང་ཞུ་ཡི་
ཡོད། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ལ་ལམ་སོལ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་མྱིན་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། གོས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ལ་སོན་
རྱིས་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་གྱི་འགན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཕུལ་
གི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་འོག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་དྲྱི་བ་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཚོས་ཤྤེས་དགོས་པ་
ཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
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དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་པ་དྤེ། སར་ཆ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་འདྱིར་
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་ལས་རྱིམ་ནང་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་
རྤེད། 
བཅུ་གཅྱིག་པ་དྤེ། བཅུ་པ་དང་འདྲ་པོ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་བའྱི་ནང་མྱི་གསལ་བ་ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སར་ཆ་
གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད། སར་ཆ་གནང་དགོས་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་མ་འོངས་པར་བཀའ་བསྡུར་
ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་གོ་བསྡུར་བས་ཏྤེ་མོས་མཐུན་བས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡན་གིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 

ས་བཅད་གྱིས་པ་དྤེ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་མཇུག་སྣོན་མ་བྱུང་བ་དྤེའྱི་སྐོར་ཡྱིན། 
དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ས་ཕྱི་རྱིམ་པས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡོང་འཆར་དྤེ་ཚདོ་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་འདུག དྤེ་ད་རྤེས་ཀང་ཕུལ་མ་བྱུང་གསུངས་འདུག དྤེ་དྤེ་
ག་རང་རྤེད། ཁ་ྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད། གསལ་བཤད་གཅྱིག་གྱིས་འཐུས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཕུལ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་
དྤེ་ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་རག་པར་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་བཞྱིན་པ་རྤེད་མོད། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དྤེ་དྤེབ་ཐྤེར་ནང་དུ་ཚུད་འགོ་དུས། ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་
དྤེ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལོར་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་འདྱི་
ལྟར་ཞུས་པ་རྤེད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་མཇུག་སྣོན་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་གནད་བཞྱི་
བཀོད་ཡོད་པའྱི་དང་པོ། གཅྱིག་བས་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་སྣང་ཆུང་
དྲགས་པ་དང་། དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་ནྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྱི་བཀུར་མ་བས་
པ་དྤེ་འདྲ་དགོངས་ཕོགས་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། དངོས་སུ་དྤེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡོངས་འཆར་མ་ཕུལ་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ས་ལོར་དྤེ་བཞྱིན་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། འཁོད་པའྱི་སྐབས་སུའང་ད་
ལྟ་ལངས་མཁན་འདྱིས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་དང་། དཀའ་
ངལ་རྣམས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡང་ཕུལ་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་གྱིས་ཀ་ཡོང་སྱིད་པས། དྤེ་དོན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་། དྤེ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་
བཀོད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སོན་ལ་ལས་དོན་བྤེད་དགོས་པ་གང་འདུག 
དྤེ་དག་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་འཆར་གང་ཡོད་པ་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་རྤེས་འགོ་འཆར་དྤེ་དག་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་དགོས་དངུལ་འདང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག མ་འདང་ན་ཐབས་ཤྤེས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་པ་བཀའ་བསྡུར་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་མཚམས་རྤེ་དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྤེན་པས་ནར་འགངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དུས་སྐབས་སོ་སོར་ཡོང་འཆར་རྣམས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ས་ལོ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་
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དྤེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་བཟུང་
ནས་ས་ལོ་ཡང་སྙན་ཐོའ་ིནང་དྤེ་རང་བཀོད་འདུག དྤེའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དྤེ་སུས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དྤེ། འཛིན་སོང་གྱིས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ད་
ལྟའྱི་ཆར་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་ཁ་བཟོ་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེ་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་སྐོར་དེ་རྤེད། དྤེ་འདྱིར་ཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀོད་གནང་
འདུག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་བཀའ་བརད་གནང་། གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་འདྱིར་འཁོད་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཀང་དྤེ་ག་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད། རྱིམ་པས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་བསྟར་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཡན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་སྙན་ཐོར་
མཇུག་སྣོན་མ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་
སྐབས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དོགས་འདྲྱི་ཕྤེབས་པ་དང་། དོགས་འདྲྱི་དང་ལྷན་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་
ཡང་བྱུང་སོང་། དགོངས་འཆར་གནང་བའྱི་རྱིགས་དྤེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུབ་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ལ་མྱི་ཐུབ་པ་ཡང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་རྱིམ་པས་གསལ་ཆ་
ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོགས་འདྲྱི་གནང་བ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་གང་འཁོད་པ་དྤེ་ལུང་འདྲྤེན་གནང་ནས། འགྤེལ་བཤད་གནང་ཟྱིན་པ་
རྤེད། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། ལུང་འདྲྤེན་བས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལན་ཐྤེངས་
དང་པོར་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་པ་དང་། སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ཐྤེངས་དང་པོར་གསལ་པོར་བཀོད་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་
རྤེད། དྤེ་ན་ནྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལའང་གསལ་བསྡད་ཡོད། དྤེབ་སྤེལ་ཅན་ཟུར་བཀོལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་
ཁག་གྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ལ་ཕྲན་བུ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ཡང་འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་དཔལ་འབོར་
གནས་སྟངས་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་
རོགས་རམ་གནང་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་རོགས་རམ་ཡོང་
རྒྱུར་སྐུ་ལས་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ག་རང་གྱིས་ལས་བྤེད་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་རྒྱག་ཚུལ་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ད་
ག་རང་རྤེད། དགོས་དབང་གྱི་ཆ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་
ཐོག་ནས་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་དྤེབ་སྤེལ་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེབ་སྤེལ་
ཟྱིན་པ་བཞྱིན་འགོ་གོན་ཡང་དྤེབ་སྤེལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་འཚམ་པ། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ངོ་བོ་དང་འཚམ་པའྱི་སྒོ་ནས་གཏོང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གོ་བ་དྤེ་དག་སོར་གནས་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུའི་ཆྤེད་དུ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་འགོ་
གོན་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འགོ་གོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཡོང་འབབ་མ་འདང་བའྱི་
ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བསམ་གཞྱིགས་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཛ་དྲག་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། 
ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་གཞྱིགས་བྤེད་རྒྱུ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་མུས་རྤེད། དྤེ་དག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་
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ནས་དགོངས་ཚུལ་གྤེང་གནང་བར་སོང་། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གོས་ཚོགས་ལ་རགས་པ་
ཙམ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ག་རང་གྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུར། དྤེབ་སྤེལ་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་
ཚོའྱི་འོག་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་སྱིག་འཛུགས་འོག་གྱི་ལས་བྤེད་རྤེད་དམ། ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་གསུངས་
སོང་། མ་འོངས་པར་ཕོགས་གོན་གྱི་ཆ་ནས་འདང་མྱི་འདང་གྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བང་མཛོད་ནས་གཏོང་གྱི་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་གདའ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བང་མཛོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་ཞྱིག་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ར་བ་ཞྱིག་རྤེད། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཟྤེར་བ་ཐ་སྙད་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་
གཏོང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གནས་
སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་ཤར་བའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འགན་རྤེད་ལ། འབད་བརོན་ཞུ་ཡི་ཡོད། གལ་ཏྤེ་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་
བྱུང་ན། ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་དྤེ་དག་ཚང་མ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་རྤེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ངྤེས་རྤེད། དྤེར་ཐུགས་དོགས་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ལ། ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་དོན་ཚན་་པ་དང་འབྤེལ་ཏྤེ་དཔལ་འབོར་གྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཡོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་གསལ་འདུག་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཤམ་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་དངུལ་ལ་བརྤེན་གྱི་ཡོད། དྤེ་
བརྤེན་པ་ཙམ་གྱིས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་
རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་རྒྱུ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དྤེ་ས་ནས་
ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་གོན་དྤེ་དག་རྱིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཡོང་ཐབས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རམ་ལ་བརྤེན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
ལ། ཕུགས་ལའང་གནད་འགག་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པས་འབད་བརོན་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ད་
ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་ལྟར་ས་ཡ་སྟོང་ཕྲག་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱིས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུར་ཚོད་དཔག་བྤེད་
ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་དྤེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ད་ལྟའི་ཆར་ཞུ་ཚོད་དཀའ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་དགོངས་འཆར་གནང་བའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་
བསམ་གཞྱིགས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྤེལ་ནས་གནས་བབ་ཉུང་
དུ་འགོ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་ཞལ་འདྤེབས་བསྡུ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ས་ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག་ཅྤེས་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡོང་སྟངས་ཀྱི་རྒྱུ་རྤེན་ཕྱིའྱི་ཆ་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་དམ། ང་ཚོས་འབད་བརོན་མ་གནང་བར་བྱུང་བ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་སོང་། ཕྱིའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་གྱི་ངོས་ནས་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་
མཁྤེན་གསལ་ལྟར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་དྤེ་ས་བཞྱིན་ཞལ་འདྤེབས་བསྡུ་སོང་གྱི་གནས་བབ་མང་པོ་
མྤེད་པ་དང་། ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་བསྡུ་སོང་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡོད། དྤེའྱི་འོག་གྱི་དོན་ཚན་ག་
པ་དང་སྦྲགས་ནས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ་མང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ། སྱིར་བཏང་ཞལ་འདྤེབས་གནང་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས་
འཕྲུལ་ཆས་གསར་ོ་དང་། ལས་ཁུངས་བཟོ་བཅོས། དྤེ་བཞྱིན་སྐབས་འཕྲལ་བྤེད་དགོས་པའྱི་ལས་འཆར་གལ་ཆྤེན་དྤེ་འདྲ་
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རོགས་རམ་མ་རག་པར་མ་དངུལ་གང་ཡོད་པ་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་ཀང་མ་དངུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསར་པ་ོ་བའྱི་སྐབས་སྟངས་འཛིན་དང་། 
རྤེས་ལ་སར་ོའ་ིསྐབས་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕོགས་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། ཐུབ་སའྱི་
རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་གྱི་ལམ་སྟོན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་དཀའ་བའི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད། ཕྤེབས་ཉོ་ོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་དཔར་སོག་རྒྱག་ཆྤེད་ཀྱི་རྱིགས་དང་
དྤེ་བཞྱིན་འཕྲུལ་ཆས་གོང་ཆྤེན་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལ་སྟངས་འཛིན་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། སོན་རྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་འདུག ཞུ་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ཇྤེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཕལ་ཆྤེར་བཀའ་འདྲྱི་
དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། ནམ་རྒྱུན་སྱིར་བཏང་གྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་
སྟངས་དྤེ། འགོ་སོང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་མམ་དུ་ཡོང་འཆར་ཡང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་སྱི་ཡོངས་གནས་བབ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་དྤེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ལུང་
དྲངས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྱིས་ལོའ་ིནང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གེར་ཧིན་སྒོར་ ༣༣༡,༧༨༠,༩༤༢ 
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ཡོང་འཆར་ཡང་ཧིན་སྒོར་ ༣༨༡,༥༢༢,༡༥༩ ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་ནས་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་ཕིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་ཁོངས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་
དང་པོའ་ིབྱུང་སོང་ཚོད་དཔག་བས་པ་ལས་འགོ་གོན་མང་བའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་རང་
གྱིས་གཏན་འཇགས་དང་དངུལ་རྱིས་མ་དངུལ་སྤེད་འབབ་དྤེ་དངུལ་ཁང་གྱི་སྤེད་འབབ་ཡྱིན་ནམ་བུན་གཏོང་གྱི་སྤེད་འབབ་
ཡྱིན། ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དྤེ་དངུལ་ཁང་གྱི་སྤེད་འབབ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བུན་
གཡར་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་ཤས་སོན་ནས་གཙང་མ་ཆགས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་མཁྤེན་རོགས་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངུལ་ཁང་གྱི་
སྤེད་འབབ་ཡྱིན་ན། གསོག་བཅོལ་གྱི་སྤེད་འབབ་རྤེད་དམ་དུས་བཀག་དངུལ་བཅོལ་གྱི་སྤེད་འབབ་རྤེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། དྤེ་དུས་བཀག་དངུལ་བཅོལ་གྱི་སྤེད་འབབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཏན་འཇགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆྤེ་བ་
དུས་བཀག་སྤེད་བཅོལ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དུས་བཀག་སྤེད་བཅོལ་ཡྱིན་ན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་དང་སོན་རྱིས་ཡོང་འཆར་ནང་ཡོད་པའྱི་
སྤེད་འབབ་ཀྱི་གངས་འབོར་གྱིས་དབར་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུར་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དྤེ་ས་
ཡ་ ༨༣༠ རྤེད། ས་ཡ་ ༨༣༠ ནང་ནས་ས་ཡ་ ༢༨༡ ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ལ་ར་བའྱི་མ་དངུལ་དྤེ་ ༥༤༩ ཙམ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱིར་གསལ་བའྱི་སྤེད་འབབ་དྤེ་ས་ཡ་ ༥༤༩ དྤེ་གསལ་བ་
རྤེད། ས་ཡ་ ༥༤༩ ཆ་ཚང་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གྱི་བསྐོར་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ཁད་པར་ཆྤེན་པོ་འགོ་གཞྱི་མྤེད་དམ་ཞུ་ཡི་ཡོད། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་འཕར་འབབ་དྤེ་གསལ་འདུག ཟུར་བཀོལ་གྱི་ལྷག་
དང་འབྤེལ་བའྱི་འཕར་ཆག་སྐོར་དྤེ་གསལ་མྱི་འདུག དྤེ་མ་གསལ་བར་གནད་འགག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་ན་སྱིད་བྱུས་
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ཤྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་ཚོར་ནང་སོང་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་བཞག་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་བས་ན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་དུས་ནང་སོང་ཏོག་ཙམ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གནང་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚོད་མ་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུར་སྱིད་བྱུས་གང་ཡང་མྤེད། སོན་མའྱི་ལམ་སོལ་བཞྱིན་གསལ་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ས་ཡང་དྤེའྱི་བར་ཁད་སྐོར་གསལ་གྱི་མྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་
སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ ལོའ་ིནང་གྱི་ཡོང་འཆར་དང་
འགོ་འཆར་གྱི་བར་ཁད་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གཟྱིགས་ན་ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་འདུག 
དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ནང་སོང་གནང་བའྱི་རགས་ཡྱིན་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེར་མྱིང་གང་འདོགས་དགོས་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། 
དྤེའྱི་མྱིང་དྤེ་ང་ཚོས་འདོགས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་མྱིང་ཞྱིག་འདོགས་རོགས་གནང་། མྱིང་
དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་མྱིན་ང་ཚོས་རྤེས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྤེར་མྱིང་འདོགས་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། ཟུར་བཀོལ་གྱི་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་རྱིམ་པ་མང་པོར་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བང་མཛོད་དུ་ཡོད་པའྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གཏོང་ཡོང་ཁ་འདུམ་དང་མྱི་འདུམ་གྱི་གནས་
འབབ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་གྱི་སོན་རྱིས་ཐད་དྤེ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་
ཡོད་པ་ང་ལ་གདྤེང་ཚོད་ཡོད། དྤེའྱི་ཁད་པར་གསལ་དགོས་གསུངས་པ་དྤེ་མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ནང་
སོང་གནང་གྱི་མྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཕུལ་ཆོག བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་རང་གྱིས་ས་ལོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་བྱུང་བ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱི་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ནས་ལུང་འདྲྤེན་
བས་ནས་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་
བརྱིས་ནས་དངོས་ཡོད་གང་ཡྱིན་མྱིན་རོབ་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ད་རྤེས་ཀྱི་སྙན་
ཐོ་ཕུལ་བ་དྤེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐུགས་རྤེ་གནང་བ་བཞྱིན་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐུགས་རྤེ་བཞྱིན་ཞུ་དགོས་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་མྱི་
འདུག་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཡོང་ཤྤེས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་བབ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་སྟོན་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྤེ་བ་བསྐོང་རྒྱུ་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་རྤེ་བ་བསྐོང་རྒྱུ་གྱིས་ཀ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་བཏོན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་
ཞུས་པ་བཞྱིན་བཏོན་ཡོད། 

དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་གསུང་བབ་ཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ལས་ཁུངས་
ཁག་འགའ་ཤས་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། གསུང་བབ་ལ་གཞྱིགས་ན་འདྱིའི་སྐོར་ད་རྤེས་
སྙན་ཐོར་གསལ་བ་ཐྤེངས་དང་པོ་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་མ་གསལ་ན་འཛིན་སོང་ལ་ཐུགས་
ཚོར་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་སོང་ལ་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དུས་
རྒྱུན་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ཐུགས་འཁུར་བཞྤེས་བཞྱིན་པ་རྤེད། འདྱི་སྐོར་ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་
དུ་གསལ་ཡོད་ལ། བགོ་གྤེང་ཡང་བྱུང་བ་རྤེད། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་འགན་འཁུར་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་
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ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གཡོལ་ཐབས་མྤེད་པའྱི་འགན་ཞྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བཀའ་ཤག་ལ་དྤེའྱི་སྐོར་ཚོར་སྣང་དང་
ཐུགས་སྣང་མྤེད་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྱུང་མོང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེ་ནས་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་དྤེ། ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ལྤེགས་ལམ་དུ་འགོ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཐུགས་ལ་མ་བབས་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཞུས་པ་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་དང་
གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུ་ཆྤེད་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་གཞྱིགས་བྤེད་
མུས་ཡྱིན་ལ། བྤེད་ཀྱི་ཡང་ཡོད། གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་འདྱིར་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཚོས་
མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིད་ངག་གྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡.༣.༣༡ ྱིན་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ གྱི་སོན་རྱིས་ནས་འགོ་གོན་ཚང་མ་
བང་མཛོད་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་གསུངས་སོང་། 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ རྤེད། ༢༠༡༣༌༌༌༢༠༡༤ འདས་ཟྱིན་པ་རྤེད། 
༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ཡང་འདས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ལས་ཁུངས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་དྤེའྱི་གནས་བབ་ལ་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་མ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་བཞྱིའྱི་རྤེས་ལ་འགོ་གོན་ཚང་མ་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་སོན་དཔག་
གནང་བ་རྤེད། ད་ལོ་ནས་ལོ་བཞྱི་འདས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། དྤེ་གང་གྱིས་རྤེད་ཅྤེ་ན། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའགན་འཁུར་མཁན་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་
ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རགས་རྤེད། གསུང་བབ་ལ་ལོ་དང་པོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་
རྤེད། ལོ་གྱིས་པ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མུས་ཡྱིན་གསུང་གྱི་རྤེད། ལོ་གསུམ་པར་མཇུག་བསྡོམས་ཐུབ་མ་སོང་གསུང་གྱི་
རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེ་དུས་ཚོད་ཡོལ་འགོ་གྱི་རྤེད། 
ང་ཚོས་གོ་བ་ནོར་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གོ་བ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་མྱི་འཁུར་བར་
འགན་དྤེ་མར་འབུད་རྒྱག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྤེ་འདྲ་ར་བ་
ནས་གསུང་གི་མྤེད་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནང་གསུང་བབ་ལ་ཞྱིབ་དུས་ཚིག་འགོས་
ཀྱི་ཆ་ནས་གོ་བ་ལོག་པ་དྤེ་འདྲར་འགོ་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ངས་འདྱིར་གནས་བབ་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚང་མས་
མཁྤེན་རོགས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གང་ཞྱིག་གནང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་བར་བཀའ་ཤག་
རྱིམ་བོན་གྱིས་དུས་ཚོད་འབུད་རྒྱག་རྒྱག་ཐབས་གནང་མོང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་ལ་བཞུགས་
མཁན་ཚོས་ཀང་དྤེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོས་དྤེ་འདྲ་གནང་གྱི་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་རང་གྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོང་འབབ་གནས་སྟངས་མ་ཕུལ་བའྱི་
སྐོར་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགྤེལ་བརོད་ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་གསུང་དགོས་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་བ་
ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་འདོད་ཡོད་ན་གནང་བ་དང་གནང་འདོད་མྤེད་ན་མྱི་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་ག་རྤེ་རྤེད་དམ་གསུངས་པ་
རྤེད། འདྱིའྱི་ཐད་ང་རང་གྱིས་ཤྤེས་ཚོད་དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་གྱིས་ཤྤེས་ཚོད། དྤེ་བཞྱིན་
བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྤེན་ཚོད་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོང་འབབ་གནས་སྟངས་འབུལ་དགོས་པ་སྱིག་
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གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་གང་རྤེད་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀི་
ངོས་ནས་ཡོང་འཆར་ཧ་མྱི་གོ་བར་གཏོང་འཆར་གཏན་འབྤེབས་ཇྱི་ལྟར་བྤེད་དགོས་སམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། གོས་ཚོགས་ལ་ཚ་པོ་རླངས་པ་འཚུབ་འཚུབ་དང་གང་མོ་ཟྱིལ་པ་
ཁྲུམ་ཁྲུམ་གསོལ་ཅོག་སྟྤེང་དུ་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་མང་
ཚོགས་ནང་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་འགོ་ྤེན་འདུག་པས། ངས་དྤེ་ལྟར་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་མ་འོངས་པར་གང་
ཡོང་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས་ཞྤེས་
པའྱི་ཚིག་གཞྱི་འདྱི་བཀོད་ཡོད་པས་དྤེ་མ་བཀོད་ན་ལྤེགས་ཚུལ་བཀའ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་
ནང་ཕྱིན་ཟྱིན་པས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགྱུར་བ་གཏོང་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་མ་སོང་། དྤེའྱི་གནད་འགག་ང་ཚོས་ཀང་ཤྤེས་
སོང་། མ་འོངས་པར་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། མ་ཐག་ལྟ་སོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། གཞྱི་རའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མྤེད་ཀང་མཐུན་རྤེན་འབུལ་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་
ཕྲན་བུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་གོས་ཚོགས་ནས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་རང་གྱིས་ཐུགས་ཚོར་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་ཀང་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་པས། ཕོགས་གང་ས་ནས་
དཔྱ་དངུལ་སར་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་ནས་སར་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་
འདྲྱི་གནང་སོང་། ཐུགས་ཚོར་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཡྱིན་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔྱ་དངུལ་
སར་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་མྤེད་པ་གོས་ཚོགས་ནང་དྤེ་ས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སར་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་གང་
ཡང་མྤེད་ཀང་མ་འོངས་པར་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕུལ་མཁན་ལ་སར་རྒྱུ་ལས་མ་ཕུལ་མཁན་དྤེ་དག་
ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། སྱིར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དྤེ་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་
འཕར་མུས་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་འབོར་བསར་ཞྱིབ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ཐྤེངས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་
གནང་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ས་ལོ་ལྔ་དྲུག་སོན་ལ་དཔལ་འབོར་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ཕུལ་བ་རྤེད། 
རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔལ་འབོར་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་བབ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་ཐག་གཅོད་གནང་བར་
གོས་ཚོགས་ནང་གྤེང་སོང་བྱུང་ཡང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས། ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསལ་པོ་བཟོས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་
རྤེད། ད་ཐྤེངས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་གོས་ཚོགས་སུ་སྤེབས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མ་རྤེད། ས་ལོ་གོས་ཚོགས་སུ་དཔལ་
འབོར་གནས་སྟངས་ལ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྤེབས་ཀང་། མཐའ་མར་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་
ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ཆ་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་
པར་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ལམ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་ནང་བསར་དུ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་
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ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་ཐུབ་མྱིན་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཡོང་འཆར་ནང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་གསལ་འདུག་ཀང་
ལག་དྤེབ་སོན་པོའ་ིཡོང་འབབ་གསལ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་རང་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབུར་དུ་ཐོན་ནས་
གསལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་དོན་ཚན་ ༡ པོའ་ི ༡ ནང་ལ་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ས་ཡ་ ༦,༡༣ བྱུང་བ་དྤེ་ལག་དྤེབ་སོན་པོའ་ིཡོང་འབབ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་དྤེ་ས་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྲྱི་བྱུང་བ་དྤེ་དག་ཚང་མར་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། ངས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་དྤེ་
དག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཚིག་ལ་ཚིག་ལན་དང་མ་གུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་འདྲ་མྱིན། ཚིག་ལ་ཚིག་ལན་
བརྒྱབ་བསྡད་ན་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་གནད་འགག་ཆགས་ས་དྤེ་དག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་བཤད་
རགས་ཙམ་སྙན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གི་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་འདྱིར་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ལ་ཐུགས་ཚོར་ཆྤེན་པོས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་དྲྱི་བ་གནང་བ་དྤེ་དག་
ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཅོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།ཞུ་ཤོག་འབོར། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལན་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིསྐོར་
ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཁག་འགའ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་རྤེ་ཟུང་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པར་ལན་འདྤེབས་དང་། དྤེ་རྤེས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གང་ཐུབ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
དང་པོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༤ ལྷག་སར་ཆ་གནང་བ་ཁག་གཞྱི་ར་
གང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། མངོན་ཤྤེས་ཀྱིས་སར་བ་རྤེད་དམ། དགོས་ངྤེས་ཟྤེར་བ་ཙམ་ལས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས་
གང་འདྲ་བས་ནས་སར་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་སོགས་དྤེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ལས་ཁུངས་རྱིམ་
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པ་བཞྱིན་དུ་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད། རྒྱབ་ལྗོངས་ཉུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སར་ཆ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་གཅྱིག་
དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྱིས་གཞུང་ནང་ལ་མྤེད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་གསལ་རང་བས་ནས་འདྱིར་བྱིས་
ཡོད། གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཞུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བའྱི་གནས་སྐབས་
སུ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁོད་རང་ཚོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག་པ། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་མྱི་འདུག་པ། དྤེ་རང་ལ་བསྡད་བཞག་
ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། ཡང་ན་དྤེ་ཁོད་ཚོ་ལ་དགོས་ངྤེས་ག་ཚོད་རྤེད་ཅྤེས་རྒྱབ་ལྗོངས་དྤེ་ཆ་ཚང་བ་ཞུས་ཚར་བའྱི་མཇུག་
ལ་ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་བཤད་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བས་ཏྤེ། དྤེ་འདྲ་བས་ནས་ཡོང་བ་
རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཐོང་ཚུལ་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ལ་གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་སྟངས་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་བཅས་པ་ཚང་
མ་གསལ་པོ་གསལ་རང་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་དྲྱིས་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་སུ། གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཟླ་མཇུག་ལ་ངོ་སོང་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཆགས་འདུག དྤེ་ལ་བསྟུན་པའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གསུངས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་སོན་རྱིས་
ཡར་འཆར་འབུལ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྟབས་ཅྱིག་ཏུ་རྱིས་འགོ་དྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་འདྲ་མར་བཅག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
གསུངས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་སོང་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་
གྱི་ལག་དྤེབ་ནང་ལ་རྱིས་འགོ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་འགྤེལ་བརོད་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། འགྤེལ་བརོད་བྱིས་པ་མ་ཚད་རྱིས་འགོ་རྤེ་
རྤེའྱི་ནང་གསྤེས་ལ་སྡྤེ་ཚན་དབྤེ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེ་ཡོད་དུས། དྤེར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་སྟབས་
ཅྱིག་ལ་གཅོག་ལབ་དུས། ཁ་ཤས་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སོན་རྱིས་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཞ་སྙུག་གྱིས་མར་བྱིས་གནང་བ་རྤེད་
ཟྤེར་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ལ་མར་བསྤེབས་ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ་སྡྤེ་ཚན་རྤེ་རྤེ་ནས་མར་གང་ནས་འབྱི་ན་དྲག་
ས་རྤེད་ཟྤེར་ནས་རྤེ་རྤེ་ལ་ནང་གསྤེས་སྡྤེ་ཚན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡང་རྤེད་འདུག དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་
རོགས་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རང་ཡྱིན། ད་གྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་དུས། མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག དྤེ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་གནས་སྟངས་
གཞན་པ་དྤེ་མཇུག་ལ་བསྤེབ་རྒྱུ་རྤེད་གསུངས་སོང་། མཇུག་ལ་བསྤེབས་ཡོང་སྐབས་ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བར་བརྒལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་ཚིག་གཅྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ག་ཚོད་ཞུས་དང་མ་ཞུས་ཀྱི་བསྡོམས་
ཐོ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལ་གནང་སོང་ཟྤེར། དྤེའྱི་བསྡོམས་ཐོ་གྱིས་དྤེ་ཁ་ཐུག་མ་སོང་། རྤེས་མ་ནས་དྤེ་གྱིས་ཁ་ཐུག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ཁོང་རྣམ་པ་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོས་ད་ལོ་གསར་པ་རྤེད། དྤེ་སོན་གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ད་ལོ་བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་མྤེད་པ་གནང་བ་རྤེད། གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བས་ནས་
གནང་འདུག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་བས་ན་ཐོག་མར་བཀོད་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བས་ན། སོང་
རང་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག མཐའ་མའྱི་བསྡོམས་དྤེ་དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚུར་
གནང་ཡོང་བའྱི་མཐའ་མའྱི་བསྡོམས་དྤེ་གྱིས་ཁ་མ་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་བསར་དུ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་དུ་བཅུག་དུས། ང་ཚོའྱི་
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ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སད་པ། དྤེའྱི་ནང་ལ་བྱུང་དང་སོང་མམ་དུ་བཀོད་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བའྱི་རྱིས་ཀྱི་རྤེའུ་མྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གོག་ཀླད་ནང་ལ་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་སྡྤེ་
ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། Excel དྤེའྱི་ནང་ལ་གཏོང་ཡོང་དུས་ཤོག་བུ་རྱིང་པོ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་སྐབས། ཨང་ཀྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
ནང་ལ་འཛུལ་སོང་སྟབས། ཀ་ཁ་ག་ང་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་ནས་ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་
ཐྤེབས་ཏྤེ། རྱིས་པ་མང་པོ་སྐད་བཏང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲའང་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་དྤེ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། ཡང་ཁ་སང་འདྱི་ནས་གཅྱིག་འཕྲོས་བསྡད་འདུག དྤེ་དང་མམ་དུ་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཟུར་བཀོལ་དྤེ་ཚོ་ལས་འཆར་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་མ་རྤེད་ཟྤེར་ས་ཞྱིག་མྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ད་ལོའ་ིབར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོང་ས་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ནས་གནད་དོན་ཆྤེ་ཤོས་
གྱིས་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་ཁང་པ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཐུག་
འདུག གཅྱིག་དྤེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འདྲ་སྤེབས་
འདུག དྤེ་ཚོ་མྤེད་ཐབས་མྤེད་པ་འདྲ་བྱུང་ནས་དྤེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་དང་
པོ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་སོང་། ད་གྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རྤེད། དྤེ་ལ་མྱིང་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདོགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཞན་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། སོན་མའྱི་རྤེའུ་མྱིག་དྤེ་བསར་བཅོས་ལབ་ནས་
བྱིས་བཞག་པ་དེ་བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་ལབ་ནས་ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ལ་སོན་རྱིས་ལ་ཡང་བསར་བསར་
བཅོས་བས་པ་དྤེ་ྱིད་ལ་གཞྱི་བཞག་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཡར་བསྣན་ནས་དྤེ་ལ་ཡང་
བསར་བཅོས་ཞྤེས་ཟྤེར་ནས་མྱིང་འདོགས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྤེའུ་མྱིག་དྤེའང་འགྱིག་འདུག དྤེ་ནས་དོན་ཚན་དགུ་པ་དྤེ་རྤེད། ནང་
གསྤེས་དགུ་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བརྡ་འཕྲོད་དང་མ་འཕྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རྤེད་ཅེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོས་མང་པོ་ཧ་གོ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོ་
གྱིས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དོན་དང་། མཐའ་མའྱི་འགན་ཁུར་ལན་འདྤེབས་བྤེད་དགོས་
ས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས། གཞན་པ་སུ་ཞྱིག་ལའང་འགན་ཁུར་ལན་འདྤེབས་བྤེད་དགོས་
པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བྤེད་དགོས་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་པོ་
གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྤེད་ནས་སོན་རྱིས་དྤེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་དུས། ང་ལ་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མ་འོངས་པར་དྤེའྱི་
ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་འགོ་བའྱི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་འདུག མ་འོངས་པར་རྱིས་པ་དྤེ་སྐད་གཏོང་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
ཡང་ན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུ་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ། 
གོང་དུ་གསུང་སྟངས་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འདྲ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། ང་ཚོས་འདྱི་
འབྱི་དགོས་ས་དྤེ་གོས་ཚོགས་རྤེད་འདུག ང་ཚོས་བཤད་དགོས་ས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་བར་ཐག་དྤེ་ན་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་
ག་རྤེ་བཤད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་བས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སོན་ནས་རྱིས་པ་དྤེ་ཚོར་
ཐོག་མར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་རད་གཅྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་མཇུག་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་
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ཡ་གིའི་ཐོག་ལ་འཚོགས་ནས་རྦད་དྤེ་གོག་བརན་བརྒྱུད་ནས་གཟྱིགས་ནས། རྱིས་པ་དང་དྲུང་ཆྤེ་ཚང་མ་ལ་བཀའ་རད་
གཅྱིག་བཏང་སྐབས། ཡང་བསར་ག་རྤེ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོ་གཅྱིག་འདྤེད་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་ལའང་ཏོག་ཙམ་བདྤེ་པོ་
མ་བྱུང་བ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོ་ལའང་ཡྱི་གྤེའྱི་ངོ་བཤུས་ཤྱིག་འབོར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་
བས་ན། ཕ་གྱིར་ལས་ཀ་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་རོགས་ཆྤེད་དུ་འདྱིར་ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན། མཇུག་ལ་
གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འདྲ་རྤེད་མ་གཏོགས། གཞན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་རིགས་གང་ཡང་མྤེད། 

ད་དུང་རྱིས་ཞྱིབ་སྐོར་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། 
རྱིས་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ། ཁོད་རང་ཚོས་གང་ཞུས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་བཞྱིན་དུ་གནང་འདུག ཡྱིན་
ནའང་གནད་དོན་འཕྲོས་ནས་དྤེ་བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྱིས་
པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཕ་གྱིར་ང་ཚོས་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་ཚར་བའྱི་རྤེས་
སུ་ང་ཚོས་མཐོང་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་འདྲྱི་དགོས་པ་ཆ་ཚང་དྲྱིས་ནས། དྤེའྱི་མཇུག་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་གནད་དོན་གང་
འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདྲྱི་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་གསུངས་སོང་། བྱུང་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ང་
ཚོས་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་ལ་བལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོའྱི་ཐོག་མའྱི་འཆར་འབུལ་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེ་
ཆུང་ཆྤེད་དུ་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པའྱི་འཆར་འབུལ་བས་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༡༢ ལྷག་ཙམ་གྱི་འཆར་འབུལ་ཆ་ཚང་འདུག དྤེའྱི་
མཇུག་ལ་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཡར་མར་འབྤེལ་བ་མང་པོ་བྤེད་སྐབས། དྤེ་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་
གྱིས་ཡྱི་གྤེ་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་འདྱི་རྱིས་གཞུང་ནང་ལ་མ་བཞག་ན་གསུངས་
ནས། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ཁོང་ཚོས་རྱིས་གཞུང་ནང་ལ་བཀོད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་འདུག དྤེ་མ་གཏོགས་
ལས་ཁུངས་གཞན་གྱི་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིའཆར་འབུལ་དྤེ་ཡར་ཕུལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་མ་
གནང་བ་དྤེ་མ་གནང་བ་རང་ལ་བཞག་ནས། སོན་མ་འབུམ་བཅུ་གྱིས་དྤེ་འབུམ་བཅུ་ལ་བཟོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་བཅུ་
གྱིས་དྤེ་ཚུར་ཕོགས་དྤེ་ལ་བྱིས། འབུམ་བཅུ་དྤེ་ཕར་ཕོགས་དྤེ་ལ་འབྱི་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འདྲ་མ་
བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ང་ཚོས་རྒྱབ་ལྗོངས་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་ལ་བལྟས། གནས་སྟངས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་
པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་འོངས་པ་ལ་ཁོད་རང་ཚོ་དྤེ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ལྟོས་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། 
མ་འོངས་པ་ལ་དྤེ་ཁུར་ཤོག་གང་ཡང་ཟྤེར་མྱི་འདུག མྱི་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ནས་མྱི་བཅོ་ལྔ་དྤེ་ལ་ཡང་བསར་རྱིས་ཆྤེ་ཆུང་ཆྤེད་དུ་
སོན་མ་ནང་བཞྱིན་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་འབུམ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་
པར་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ང་ཚོས་དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་བཤད་ནས་ཡོང་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཞྱིབ་ཕྲ་དྤེ་མཇུག་ལ་
སྤེབས་ཡོང་སྐབས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཞུ་རྤེས་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད། 

མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་དྤེ་གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། 
སོན་མའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་དྤེ་སོན་གྱི་སྐབས་གྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་
ཡོངས་ཁབ་ཏུ་གནང་མ་སོང་གསུངས་སོང་། དྤེ་མ་བྱུང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གྱི་འགོག་རྤེན་དྤེ་འདྲའང་བྱུང་
སོང་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ནས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྤེན་ནས་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཁོངས་
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ལ་བཞག་འདུག བཞག་ཡོད་སྐབས་ང་ཚོས་དྤེ་དག་སོང་ཟྤེར་ནས་གང་ཡང་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སད་མ་སོང་ལབ་ནས་
བྱིས་བཞག་ཡོད་མ་གཏོགས། སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། སྤྲོད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལབ་ནས་ང་ཚོས་
གང་ཡང་ཞུས་མྤེད། གོས་ཚོགས་དང་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གང་གནང་བ་དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས་རྒྱབ་ལྗོངས་ནྱི་ལོ་རག་
པར་དྤེ་འདྲ་གསུང་ཡོང་སྟབས། སྤྲོད་དགོས་པ་རྤེད་བཤད་ན་སྤྲོད་ཐུབ་མྱིན་ཡང་ཧ་མྱི་གོ དྤེ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ི
སྐོར་དྤེ་སུས་སུ་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། སོན་མ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། བཙན་བོལ་བོད་མིའྱི་གཞུང་
དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལན་
ཚད་ལྡན་མ་རྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྡྤེ་ཚན་དྤེའྱི་སོན་རྱིས་ཆ་ཤས་སམ་ཆ་ཚང་བཀག་སྱིལ་
བྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོད་སྐབས། ཆ་ཤས་དང་ཆ་ཚང་བཀག་སྱིལ་བྤེད་པ་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཧ་མ་གོ་ན་
བཀག་ས་མྤེད་སྟབས། གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལོ་འདྱིར་དཔྤེར་
ན། ང་ཚོས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༢༠༡༣ བྱིས་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༢༠༡༣ གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་ལྟ་འབོར་ཚར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཧ་གོ་གྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་
གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན་སྟབས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། 
མདོར་བསྡུས་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཡོང་སྐབས། དཀའ་ངལ་འདྱི་ལྟ་བུ་འཕྲད་པའྱི་ྤེན་ཁ་ཞྱིག་
འདུག་ན། དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྤེན་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་འདྲ། ཡང་མྱིན་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་སོན་བརྡ་སྤྲོད་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་དང་གོས་ཚོགས་ཚང་མས་མཁྤེན་དགོས་པ་དྤེ་གནད་
འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ད་ལྟ་བྱིས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་ནས། འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
ལན་གནང་བ་དང་། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚབ་བས་ནས་གསལ་
བཤད་གནང་བ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཟྱིན་པ་དང་། སྱི་འཐུས་བྤེ་བག་པ་རྤེ་རྤེས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། རྤེ་འདུན་བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་
ཞུ་དགོས་པ་རྤེ་གྱིས་འདུག གཅྱིག་དྤེ་ཡོང་འཆར་གྱི་སྐོར་དྤེ་རྤེད། ཡོང་འཆར་གྱི་སྐོར་དྤེ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཀང་། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོང་འཆར་དྤེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡོང་
འཆར་ཕུལ་ནས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐོག་མའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡོང་
འཆར་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད། ཁ་འདུམ་དང་མ་འདུམ་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་སོན་རྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རག་ལུས་ཡོང་སྐབས། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་
ལོགས་ལའང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལྟ་ཞྱིབ་བས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེར་གལ་སྱིད་
རྒྱབ་གྤེར་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་སྙན་ཐོ་ཐོན་རྒྱུ་དྤེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་ད་ལྟ་འདྱིར་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་ཡོང་འཆར་དང་འགོ་འཆར་གྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
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འགོ་སྟངས་དྤེར་རྒྱུན་གོན་དྤེ་བང་མཛོད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། རྒྱུན་གོན་དྤེ་བསྡོམས་ནང་ལ་ཁུར་ནས་བསྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་དྤེ་བལྟ་རྒྱུར་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཡོང་འཆར་དྤེ་གསལ་བ་ཡྱིན་ན་ཁྤེ་ཕན་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་འགོ་གོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་ཡི་འདུག རྒྱུན་གོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཟུར་བཀོལ་ནས་རྒྱུན་གོན་ག་
ཚོད་འགོ་གྱི་འདུག གཞན་ཡང་བང་མཛོད་ནས་རྒྱུན་གོན་ག་ཚོད་འགོ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ནས་ག་ཚོད་འགོ་གྱི་འདུག 
དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བང་མཛོད་ནས་འགོ་དགོས་པའི་གནས་སངས་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟ་ཤོག་བུ་འདྱི་ལ་ཧོབ་
སྟྤེ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་འདྲ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་གོན་དང་། དམྱིགས་བསལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཡོང་འབབ་དྤེ་ས་
ཡ་ ༤༠༠ མ་གཏོགས་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག ཕར་རྒྱུན་གོན་དང་། དམྱིགས་བསལ་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ས་ཡ་ ༧༦༦ 
འགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཁ་མ་འདུམ་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཧོབ་སྟྤེ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཟུར་བཀོལ་ནས་ཡོང་འབབ་དྤེ་མང་བ་ཡོད་པ་དང་། ཟུར་བཀོལ་གྱི་སོང་དྤེ་ཉུང་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་འདུམ་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཕྲན་བུའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་
པོར་བལྟ་རྒྱུ་དྤེ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་སོན་མ་ནས་ལམ་སྟོན་དྤེ་ག་རང་ཞུས་
པ་ཡྱིན་བསམས་སོང་། རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་དབང་གྱིས་ྱི་
མ་གཅྱིག་དང་། ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྤེ་
གོང་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་འདྱིར་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། ཁལ་རྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབྤེལ་བ་མྤེད་སྟབས། ཡོང་འཆར་དྤེ་སོན་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་
སོང་ལ་འགོག་རྤེན་བཟོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་རང་དྲན་བསྡད་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ཕུལ་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ལམ་ནས་མྤེད་པ་ཆགས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལའང་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོན་རྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལའང་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུར་ཕྲན་བུའྱི་ཁད་པར་དང་། གོས་ཚོགས་ལའང་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་བར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ལོ་རྤེས་མ་ནས་ཡོང་འཆར་དྤེ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བའི་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་
ཀྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ང་
ཚོས་འབད་བརོན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ང་ཚོ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་རྒྱུར་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་གང་འབོར་བ་དྤེ་དག་སོན་
རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་མ་འབོར་བ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཟྱིན་པ་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། འཆར་ལོའ་ིནང་ལ་གང་དང་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཡང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་འདྲྱི་བརད་
ཡང་བསར་གནང་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ངོས་ནས་དྤེ་རང་གནང་བཞག་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་
ནས་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སྟངས་ཁད་པར་འདྲ་པོ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྲྱི་བརད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་
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དྤེ་གནང་ཆོག་པ་ཞྱིག་དང་། གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐག་ཆོད་གནང་རྒྱུར་དོ་
ཕོག་འགོ་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པར་འདྱི་བ་འདྱི་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཚོགས་ཆུང་
རང་གྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་ནང་ལོགས་ལ་དྤེ་འདྲ་བས་ནས་
བསྣམས་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ངོས་ནས་སར་ཆའི་སྐོར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་སོང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་
བཞག་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་ག་རང་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོན་རིས་ཀི་གནས་
སངས་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དང་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག གཅིག་གསུང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པའྱི་དོན་གནད་གཅྱིག་དྤེ། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
ལ་ཡོང་འཆར་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་
ངལ་གང་ཡོད་པ་ས་ལོ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རྤེས་ཀང་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་ཕུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
བཀའ་ཤག་ལ་ཏན་ཏན་མཛད་དཀའ་བཟོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཚོད་དང་
གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་སྱིག་གཞྱི་ལ་དམིགས་བསལ་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕུལ་བ་ལ་གནད་འགག་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་ཀང་། བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རྤེ་ཕུལ་ཐུབ་པ་དང་མཚམས་རྤེ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་
འདྲའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱུང་ན་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་གཟྱིགས་
ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་སྙམ། ང་རང་གིས་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་སྙན་སྤེང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོས་གོ་སྟངས་ནོར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་
བ་གོ་སོང་། གོ་བ་ནང་བཞྱིན་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟའི་ཚོགས་གཙོས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོན་མ་བཀའ་
ཤག་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བསྡད་པ་
ཞིག་རྤེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དེ་མྤེད་པ་ཆགས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ཕུལ་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྤེན་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སོན་མ་ཕུལ་ཐུབ་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ཕུལ་མ་ཐུབ་
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པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ལམ་
སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མ་རྤེད་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད།།དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག  
གསུངས་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་འགག་དྤེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་སྟངས་ཀི་
འགྲོ་སངས་ཤིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོང་འཆར་ཕུལ་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བ་ལོག་
སྒྲུབ་ཕིན་ནས་ཕྱི་ལོགས་ལ་སྱིར་གགས་ངན་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་སོན་རིས་ཕུལ་སངས་དེ་ལ། སོན་ལ་སོན་རྱིས་ཀི་འགོ་འཆར་ག་ཚོད་འགོ་བཞྱིན་འདུག འགོ་འཆར་དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་
རྒྱུན་ལྡན་ཡོང་འཆར་དང་ཁ་ཐུག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟས་ནས། ཁ་མ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤྤེས་
གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མར་བསགས་བཞག་པའྱི་བང་
མཛོད་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལག་པ་འཆང་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མ་འོངས་པ་ལ་
དྤེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་མ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་མཁྤེགས་བཟུང་བས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན། མཚམས་རྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་
བཀའ་བསྡུར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ནང་ཏག་ཏག་བྱུང་དང་མ་བྱུང་དྤེ་འདྲའྱི་གནད་འགག་གྱི་ཆ་ནས་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་
གཞན་པའྱི་གཏྱིང་ཟབ་པོའ་ིསྱིད་བྱུས་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ད་རྤེས་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་ལྟར་ངེས་པར་
དུ་ཕུལ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འདྲ་མ་འོངས་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་དང་
འགལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བརན་པོ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། བྱུང་ན་ད་ལྟའྱི་འགོ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་འཇོག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
འགལ་བ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་རིམ་པའི་
ནང་ལ་སྙན་སྤེང་རྱིམ་པར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་གཞིར་བཟུང་ངས་
བསར་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་དེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ལམ་སྟོན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་དགོངས་དཔྱད་གནང་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་གང་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་འདྱི་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བསར་བཅོས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དྤེ་
གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་རྤེས་སུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཚིག་དྤེ་ག་རང་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་
མྱིན་འདུག བར་བརྒལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོད་ཀི་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ན་ནྱིང་ང་ཚོ་བསར་བཅོས་ག་རྤེ་བས་པ་རྤེད་ཟེར་ན། 
རྱིས་ལོ་སོན་མ་དྤེ་ལ་བསར་བཅོས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་བསར་བཅོས་དྤེ་བཞག་པ་རྤེད། ད་ལོའི་ལོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་ལོ་འདྱི་ལ་བསར་བཅོས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དྤེ་རྤེས་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་
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ཁུངས་རང་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འགྤེངས་ཤོག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
གཏོང་རྒྱུ་དང་། གཏོང་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ག་རང་རང་སོར་གནས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་སྙན་སྤེང་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་
ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་ངྤེས་ཅན་འགོ་གོན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངྤེས་ཅན་འགོ་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངྤེས་ཅན་འགོ་གོན་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ས་ཡ་ 
༡༥༢༡༡༦༤ ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་ག་རང་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དངུལ་རྱིས་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གངས་གྱིས་པ་དྤེར་གཟྱིགས་གནང་རོགས་གནང། དངུལ་རྱིས་དྤེབ་ཀྱི་ཤོག་གངས་གྱིས་པ། 
རོ་མན་ཨང་ཀྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཕོགས་བསྡོམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དཀར་ཆག་གྱི་རྒྱབ་དྤེར་ཤོག་གངས་གྱིས་པ་དྤེར་
གཟྱིགས་གནང་རོགས་གནང། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངྤེས་ཅན་གྱི་འགོ་གོན་དྤེ་སར་གཅོག་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། འདྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ག་རང་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལགས། ཅ་འགྤེང་པོ་ཅྤེན། ངྤེས་ཅེན་དྤེའྱི་འགྤེང་
པོ་དྤེ་མར་འཐྤེན་བཞག་རོགས། ངྤེས་ཅན་འགོ་གོན་དྤེ། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངྤེས་ཅན་འགོ་གོན་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། ཤོག་གངས་ཨང་དང་པོའ་ིནང་དུ་རྤེད་དམ། དགོངས་དག་དྤེ་གྱིས་
ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་བསྡད་འདུག། ཕྱི་གཤྱིག་ཅིག་བརྒྱབས་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངྤེས་ཅན་དྤེ་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། ཞུ་ཤོག་འབོར། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངྤེས་ཅན་འགོ་གོན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་
དྤེ་ ༦༦,༢༥༠་༢ ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རིས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གྤེར་དྤེ་ས་ཡ་ ༡༨,༩༢༥,༢༠༧ དྤེ་ག་རང་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་འདྱི་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེར་སར་ཆ་ཞྱིག་ཡོད། སར་ཆ་
སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ༼ལགས་སོ། སར་ཆ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང།༽ སྱི་
འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ། རྱིས་འགོའ་ིམྱིང་དྤེ་སྦྲག་ག། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠,༠༠༠ ང་ཚོའྱི་སར་ཆ་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༦༠,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་  
༢༡༠,༠༠༠ རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དགོས་ངྤེས། དྤེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ རྱིས་འགོའ་ིམྱིང་དྤེ་སྱིར་བཏང། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༣༥༠་༠༠༠ ང་ཚོའྱི་སར་ཆ་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༤༠༠༠༠  བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ 
༣༩༠,༠༠༠ རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དགོས་ངྤེས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ༼ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སར་ཆའྱི་རྤེའུ་མྱིག་དེ་སྙན་
སོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།༽ བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྙན་སོན་གནང་མྤེད་སྟབས་དང་པོ་འདྱི་སྙན་སོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྙན་སོན་གནང་། ཚུད་དང་མ་ཚུད་བལྟས་
ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་བས་ནས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་འདྱི་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལན་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
༄༅། །རིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིསོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སར་ཆའི་རེའུ་མིག  

ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་། (དམིགས་བསལ།) 
རིས་འགོ་ 

ཨང་། 
རིས་འགོའ་ིམིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

གེར། 
ཧིན་སྒོར། 

སར་ཆ། 
ཧིན་སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར་ཧིན་སྒོར། 

ཟུར་བརོད། 

༤ འཕྲུལ་ཆས་
གསར་ོ། 

མེད། ༡༠,༩༡༤ ༡༠,༩༡༤ རླུང་རྔུབ་ཐལ་
འཕག་གསར་ོའ་ི
ཆེད། 

 
སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། (རྒྱུན་གྲོན།) 
རིས་འགོ་ 

ཨང་། 
རིས་འགོའ་ིམིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

གེར། 
སར་ཆ། 
ཧིན་སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར་ཧིན་སྒོར། 

ཟུར་བརོད། 
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ཧིན་སྒོར། 
༤ སྦྲག་གླ། ༡༥༠,༠༠༠ ༦༠,༠༠༠ ༢༡༠,༠༠༠ དགོས་ངེས། 
༡༦ སིར་བཏང་། ༣༥༠,༠༠༠ ༤༠,༠༠༠ ༣༩༠,༠༠༠ དགོས་ངེས། 

 
སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་། (རྒྱུན་གྲོན།) 
རིས་འགོ་ 

ཨང་། 
རིས་འགོའ་ིམིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

གེར། 
ཧིན་སྒོར། 

སར་ཆ། 
ཧིན་སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར་ཧིན་སྒོར། 

ཟུར་བརོད། 

༢ ཡིག་ཆས། པར་
གྲོན། 

༥༠,༠༠༠ ༡༠,༠༠༠ ༦༠,༠༠༠ དགོས་ངེས། 

༤ སྦྲག་གླ། ༡༥,༠༠༠ ༤,༨༠༠ ༡༩,༨༠༠ དགོས་ངེས། 
༡༦ སིར་བཏང། ༧༥,༠༠༠ ༦,༦༠༠ ༨༡,༦༠༠ འཕལ་ལས་ཀི་ིན་

གླ་དང་།  ཕོགས་
མིན་པའི་དོད། 

 
སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་། (དམིགས་བསལ།) 
རིས་འགོ་ 

ཨང་། 
རིས་འགོའ་ིམིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

གེར། 
ཧིན་སྒོར། 

སར་ཆ། 
ཧིན་སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར་ཧིན་སྒོར། 

ཟུར་བརོད། 

༢ རིས་ཞིབ་ཆེད་
སོང་། 

༡,༠༣༥,༠༠༠ ༢༤༤,༠༠༠ ༡,༢༧༩,༠༠༠ དགོས་ངེས། 

 
ལྷོ་ཕོགས་རིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་། (རྒྱུན་གྲོན།) 
རིས་འགོ་ 

ཨང་། 
རིས་འགོའ་ིམིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

གེར། 
ཧིན་སྒོར། 

སར་ཆ། 
ཧིན་སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར་ཧིན་སྒོར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༦ སིར་བཏང་། ༡༧,༥༠༠ ༢,༠༠༠ ༡༩,༥༠༠ འཕལ་ལས་ཀི་ིན་
གླ་དང་། ཕོགས་
མིན་པའི་དོད། 
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བལ་ཡུལ་རིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་། (རྒྱུན་གྲོན།) 
རིས་འགོ་ 

ཨང་། 
རིས་འགོའ་ིམིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

གེར། 
བལ་སྒོར། 

སར་ཆ། 
བལ་སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར་བལ་སྒོར། 

ཟུར་བརོད། 

༣ ཁ་པར་ཏར་འཕིན། ༨,༠༠༠ ༧,༦༠༠ ༡༥,༦༠༠ དགོས་ངེས། (ཧིན་
སྒོར་ ༤,༧༥༠) 

༨ ཆུ་གློག ༥༠,༠༠༠ ༢༩,༢༠༠ ༧༩༢༠༠ དགོས་ངེས། (ཧིན་
སྒོར་ ༡༨༢༥༠) 

༡༦ སིར་བཏང་། ༣༠,༠༠༠ ༤,༨༠༠ ༣༤,༨༠༠ འཕལ་ལས་ཀི་ིན་
གླ་དང་།  ཕོགས་
མིན་པའི་དོད། 
(ཧིན་སྒོར་༣༠༠༠) 

 
བདེ་སིད་གླིང་རིབ་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་། (རྒྱུན་གྲོན།) 
རིས་འགོ་ 

ཨང་། 
རིས་འགོའ་ིམིང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

གེར། 
ཧིན་སྒོར། 

སར་ཆ། 
ཧིན་སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར་ཧིན་སྒོར། 

ཟུར་བརོད། 

      
༡༣ ལས་ཁུངས་ཀི་

འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་
བཅོས་དང་། 
བདག་གཅེས། 

༩,༠༠༠ ༦,༥༠༠ ༡༥,༥༠༠ དགོས་ངེས། 
 

༡༦ སིར་བཏང་། ༡༧,༥༠༠ ༡,༥༠༠ ༡༩,༠༠༠ འཕལ་ལས་ཀི་ིན་
གླ་དང་།  ཕོགས་
མིན་པའི་དོད། 

ཁོན་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༤༡༢,༣༡༤ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ་མྤེད་པར་བརྤེན་ཚུད་པ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་
སྐབས་དྤེར་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དངུལ་རྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་
བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡིན། སར་ཆ་གྱིས་ཡོད་པ་དྤེ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པ་
དང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་གོན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ས་ཡ་ ༡༨,༩༢༥,༢༠༧ དྤེ་ནས་མར་སར་ཆ་གྱིས་
བསྡོམས་ནས་སར་ཆ་ ༡༠༠,༠༠༠ བསྡོམས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དགག་བ་མྤེད་སྟབས་དྤེ་སར་ཆ་ཞུས་པ་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསྡོམས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཆ་ཞུས་པ་དྤེ་ཡར་བསྡོམས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༣,༢༧༡,༣༠༣ གནང་བ་དང། ང་ཚོས་དྤེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་གྤེར་
ཞུས་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧིན་སྒོར་ ༣,༢༧༡,༣༠༣ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་
མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་
རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གྤེར་ཧིན་སྒོར་ ༡༧༥,༢༢༧ གནང་འདུག དྤེར་ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧིན་སྒོར་ ༡༧༥,༢༢༧ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་མྤེད་པ་ཡྱིན་
སྟབས། དྤེ་སྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནང། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་འབོར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༢,༥༣༢,༥༩༨ 
དྤེར་ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧིན་སྒོར་ཧིན་སྒོར་ ༢,༥༣༢,༥༩༨ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་
དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༨༤༦,༢༦༥ དྤེ་ལ་ང་ཚོའྱི་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད། དམིགས་བསལ་དེར་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ འཕྲུལ་
ཆས་གསར་ོ། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་མྤེད། ང་ཚོའྱི་སར་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༡༠,༩༡༤ ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་
བཞག་ཡོད། ཟུར་བརོད་རླུང་རྔུབ་ཐལ་ཕག་གསར་ོའ་ིཆྤེད་དུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧིན་སྒོར་ ༨༤༦,༢༦༥ སྒང་ལ་སར་ཆ་ ༡༠,༩༡༤ དེ་ཡར་བསྣན་པའི་
ཐོག་ནས་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། དྤེ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་
མྤེད་པས། བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་
ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༡,༠༢༢,༢༢༧ དྤེ་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་
བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༡,༠༢༢,༢༢༧ སྱི་མོས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱུན་གྲོན་མྤེད་པ་བས། དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བང་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༡༢,༤༣༡ ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བང་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༡༢,༤༣༢ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༧༩༥,༧༡༤ ངས་ཚོས་དྤེ་ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་པར་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༧༩༥,༧༡༤ སྱི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་དངུལ་རྱིས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༡༤༥,༡༤༡ ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༡༤༥,༡༤༡ གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ཧིན་སྒོར་ ༩༤༡,༤༣༠ གནང་འདུག ང་ཚོས་དེ་ག་རང་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༩༤༡,༤༣༠ དེ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ལ་བཀའ་ཤག་
གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གེར་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༨༧,༩༢༠ ལ་ང་ཚོས་དེ་ག་རང་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧིན་སྒོར་ ༨༧,༩༢༠ སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་
སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་ཧིན་སྒོར་ ༨༧༦,༠༧༠ ཐམ་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད་པར་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༨༧༦,༠༧༠ ཐམ་པ་དེ་སི་མོས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཤར་ཕོགས་བོད་མིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤར་ཕོགས་བོད་མིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་
གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་ཧིན་སྒོར་ ༧༣,༩༧༥ ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཤར་ཕོགས་བོད་མིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧིན་སྒོར་ ༧༣,༩༧༥ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བ་མྤེད་པས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ས་གནས་འཐུས་མྱིའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་
སོན་རྱིས་ས་གནས་ཁག་ ༢༧ རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་བསྡོམས་འབོར་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སྱི་ཡོངས་ས་
གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ ༢༧ གྱི་འགོ་གོན་ཧིན་སྒོར་ ༩༡༠,༤༡༥ ལ་ང་ཚོས་དེ་ག་རང་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ ༢༧ གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཁོན་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༩༡༠,༥༡༤ གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་ཆ་ནས་སོན་རྱིས་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འཐུས་
མྱིའི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་གནད་འགག་གཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གནད་
འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་གནད་འགག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་ ༣༨ ནང་ནས་ ༢༧ གྱིས་
ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནས་མར་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་རྱིང་མྱིན་ས་གནས་ཁག་ ༡༡ མ་གཏོགས་
མང་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་དྤེ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཁག་ ༡༡ དྤེ་ཡང་དུས་ཚོད་ངྤེས་མྤེད་ལ་ཕལ་ཆྤེར་དཔལ་
འབོར་སོན་རྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་གལ་
ཆྤེན་པོར་བརྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར། ད་བར་ས་གནས་ལ་སྱི་འཐུས་འཚམས་
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གཟྱིགས་སུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་ཡྱིས། སྱི་ཚོགས་གཞན་དག་ལ་འགོ་ལུགས་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
ཆྤེན་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་མམ་དུ་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་རྤེད། ཚགས་ཚུད་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ད་གྱིན་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་གྱིན་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཡང་ཕྤེབས་
གནང་བ་རྤེད། འབྱུང་འགྱུར་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚགས་ཚུད་དང་ནུས་པ་བརན་པོ་ཡོང་རྒྱུར་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ས་གནས་འཐུས་མྱིའི་ཚོགས་འདུའྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་རྤེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་དྤེ་མ་གཏོགས་གཞན་པའྱི་
སོན་རྱིས་མྤེད་པས། མ་འོངས་པར་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་འཚོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སམ་བོད་ཀྱི་གོས་
ཚོགས་དང་སྱིད་ཇུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ངོས་ནས་འཁྤེར་ཡོང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ ༢༧ གྱི་ཁོན་
བསྡོམས་རྒྱུན་གོན་ཧིན་སྒོར་ ༩༡༠,༤༡༥ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་པ་བརྤེན་དེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་
ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ་ས་ཡ་ 
༤༥.༦༥༨,༩༦༦ རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། བར་ལམ་༸སྐུ་མདུན་ San Francisco ལ་
ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས། འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་ཤོར་འདུག གཙོ་བོ་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་དང་ཆོས་དོན་དྤེ་བཞྱིན་སྐབས་དྤེར་སྱིད་སོང་
མམ་དུ་མྤེད་དམ་སྙམ་པ་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལོ་གྱིས་ལྷག་གྱི་མཛད་འཁུར་གནང་བའི་ནང་ནས་ངས་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེ་
ཤོས་ཅིག་མཐོང་སོང་། དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཨ་ནྤེ་དྤེས་ྤེ་པོ་དྤེ་འདྲ་སྤེབས་ཐུབ་པ་དང་སྐད་འབོད་རྒྱག་ཐུབ་པ། མཚན་སྨད་ཞུ་ཐུབ་
རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་པར་རྒྱག་ཐུབ་པ་དྤེ་གནས་བབ་གང་འདྲའྱི་འོག་ཆགས་པ་རྤེད། འཐུས་ཤོར་གང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་པ་
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རེད་དམ། སྐབས་དྤེར་གཞུང་གྱི་ལས་བྤེད་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྐུ་སྲུང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་མྱིན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སོགས་
འབྤེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་ཡོད་མཁན་སུ་དང་སུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། སོན་མ་སྐུ་ངོ་བཀ་ཤྱིས་དབང་འདུས་ལགས་ཡོད་པའི་
སྐབས་དྤེར་འདྱི་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཐད་ཀར་བཀག་ནས་སྐུ་མདུན་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད། དྤེ་
ནང་བཞྱིན་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཨ་ནྤེ་དྤེ་ཕྱི་ལ་འབུད་པ་དང་འགོག་པ་སོགས་བྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་དམ། འཐུས་ཤོར་
ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་དགོངས་སྤེལ་གང་ཡང་མྤེད་པར། དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་རྤེད་མདོག་མདོག་གྱི་
བཀའ་སོབ་གནང་བསྡད་ན། ཏག་ཏག་ག་ཚོད་སྡོད་ཀྱི་རྤེད་དམ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་རྤེས་གནད་དོན་དྤེ་ལ་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེར་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དགོངས་སེལ་ཞུ་འཆར་མེད་ན། ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གསར་པ་གང་ཡང་མྱིན། དྤེའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་
ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་མ་ར་དྤེ་གཞྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་གྱིས་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཁ་སང་
གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་ལ་ངས་ཀང་དྤེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་གཙོ་
བོ་དྤེ་སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པ་རྤེད། ངའི་མཐོང་སྣང་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདིས་སྱི་ཞུ་བ་ཚོ་ལ་ཕོགས་ར་བ་ིད་ནས་སར་གནང་མ་
སོང་། ངས་དེ་མཐོང་བསྡད་ཀི་ཡོད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕོགས་
སར་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོའྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འདུག ༢༠༡༨ བར་ཕོགས་སར་རྒྱུ་མིན་པར། བར་
བརྒལ་ངལ་སྤེལ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསུངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་ཚོར་ ༣༢% དྤེ་ར་ཕོགས་ནས་བཟོས་གྲུབ་པ་རེད། བས་ཙང་སྱི་ཞུ་བ་ཚོ་ལ་ར་ཕོགས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ བཟོ་ཐུབ་
ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མ་ཐུབ་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད། བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕོགས་སར་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་
ན། ཞབས་ལོའ་ིཕོགས་སར་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ནང་རྱིས་ཀི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཟུར་དུ་རྱིས་ཁ་ཞྱིག་བསྡོམས་ནས་དྤེའྱི་
ཐོག་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་དེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་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 དྤེའྱི་སོན་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་མ་
གཏོགས་ར་ཕོགས་སྒང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢% བསྣན་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
གཙོ་བོ་དེ་དངུལ་འབབ་རང་ལ་རག་ལས་པ་རྤེད། གཞྱི་རའྱི་ལོ་རྤེར་ inflation གཞྱིར་བཟུང་སར་ཆ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཕོགས་སར་དང་མྱི་སར་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་འགོ་སྟངས་ལྟར་ན། ལོ་བཅུ་རྤེའྱི་མཚམས་སར་རྒྱུའི་
ལམ་ལུགས་ཐོག་ང་ཚོ་ཡང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལྟར། ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་དྤེ་ ༢༠༡༨ ལོར་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྲི་བ་དེའི་སོན་དེ་ San 
Francisco དང་འབེལ་བའི་སྐོར་དེར་གསུང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག གཞྱི་རའྱི་དྤེ་རྱིང་ྱིན་གུང་ཞལ་ལག་སྐབས། སན་ཧྥ་རན་སྱིས་སྱི་ཀོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་གཅྱིག་
གོས་ཚོགས་ནང་གཟའ་ཟླ་བ་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཚོགས་གཙོ་བགྤེས་གཞོན་གིས་ནས་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་སྐབས་བཀའ་
ཤག་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐོར་གྤེང་བར་བརྤེན་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན། ༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དྤེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་རྱིས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡང་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བདྤེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ལ་འཕྲུལ་ཆ་དང་མྱི་ཆ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ེ་བའི་ཆར་ San 
Francisco ལ་གནད་དོན་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ། དྤེ་དུས་ང་གཞྱི་རའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཡོད་ཀང་དེའི་ིན་མོར་སན་ཧྥ་རན་སྱིས་
སྱི་ཀོར་མྤེད། དབྱིན་ཇྱིའྱི་བཙུན་མ་གིས་དེ་ཕ་གིར་སྤེབས་དགོས་དོན་དྤེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་
མགོན་ཁང་ནང་ལ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག མགོན་ཁང་ནང་ལ་བསྡད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ lobby ནང་ལའང་
བསྡད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། བསྡད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པར་བརྤེན། མགོན་ཁང་ནང་གང་འདྲ་བས་ནས་བསྡད་པ་རྤེད་འདུག་
ཅེ་ན། ཐབས་ཤྤེས་བས་ཏེ་བུད་མྤེད་གསར་པ་སུ་གང་གྱིས་ཧ་མྱི་གོ་བ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཁང་པ་གས་ནས་བསྡད་པ་
ཞིག་རེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་མིང་ཐོ་གཞི་བཟུང་ཨ་རྱིའྱི་སྲུང་སོབ་པའྱི་ངོས་ནས་མགྲོན་ཁང་ནང་དུ་དོགས་པ་ཡོད་
པའྱི་མྱིང་བཙལ་ཀང་རྤེད་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་བུད་མེད་གསུམ་ཞིག་གི་མིང་ཐོག་ནས་མགྲོན་
ཁང་གླས་པ་ཞིག་རེད་འདུག གྱིས་ཐད་ནས་པར་དྤེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བཙུན་མ་གྱིས་དྤེས་ཕ་གིར་གཅྱིག་བཤད་
པའྱི་སྐབས་སུ་དེའི་རྒྱབ་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་སྲུང་བ་ལངས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིར་གཏམ་བརོད་རང་དབང་ཡོད་པར་བརྤེན་
བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་ལམ་སྤེང་དམ་དྲག་བ་རྒྱུའི་རིགས་ཡོང་གྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐུ་སོག་ལ་ྤེན་ཁ་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
རྒྱབ་རང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་སྲུང་བ་ལངས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡིན་ན་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིས་ད་
ལྟ་བར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་ཧ་ལས་པ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེའྱི་ྱིན་མོ་ཡང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་ཡོད་
པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཡིན་ནའང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ་ང་རང་ཚོར་གནས་ཚུལ་འབོར་བ་རེད། 
གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་སྲུང་སོབ་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་འབོར་བ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་
འབོར་བ་གཞི་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཚོས་ངོ་རྒོལ་གི་རྣམ་པ་སོན་ཡོང་སྐབས། དུས་
རག་ཏུ་ཁོ་ཚོས་བས་བསྡད་པ་དེ་ཕྱི་ལ་སྐད་འབོད་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་དོགས་པ་ཟ་ས་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
བཀའ་སོབ་གནང་སའྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོང་བསམ་པ་དྤེ་རྤེད། མགོན་ཁང་ནང་དྤེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་སྱིར་དོ་སྣང་བྤེད་
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དགོས་ཀང་ད་ལྟ་བར་དུ་དོ་སྣང་བྱུང་མྤེད་པར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་རྤེད། ད་ཐྤེངས་ཀང་ར་བའྱི་ཨ་རྱིའྱི་
དོན་གཅོད་དང་ཨ་རྱིའྱི་སྲུང་སོབ་གནང་མཁན་ཚོ། ས་གནས་ཀྱི་སྐུ་སྲུང་བ། ས་གནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སྱི་ཡོངས་ལ་
ལན་སད་འདུག། དུས་རྒྱུན་དུ་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནང་འདུག འོན་ཀང་ད་རྤེས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་མགོན་ཁང་ནང་དུ་
བསྡད་རྒྱུ་དང་བསྡད་པ་དྤེ་ཡང་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་བསྡད་པར་བརྤེན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བེད་ཀི་ཡོད། ད་རྤེས་བྱུང་སྟངས་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་བསར་དུ་ Washington DC ལ་ཕྤེབས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་སོགས་མཛད་འཕྲྱིན་རྒྱས་
པའྱི་སྐབས། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་མཁྤེགས་འཛིན་ལྟ་བ་འཁྤེར་མཁན་དང་དོལ་རྒྱལ་བསྟྤེན་མཁན་ཚོས་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་
བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། ད་ཐེངས་གོ་སྐབས་དྤེ་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེར་
བརྤེན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ང་ཡང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀང་བཅར་བ་རྤེད། ཡིན་དཱ་ཡིན། འཐུས་ཤོར་བྱུང་
བ་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་དང་ཞུ། འོན་ཀང་ནང་མོལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་མ་གནང་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའི་
ངོས་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་གནང་ཡོད། སན་ཧྥ་རན་སྱིས་སྱི་ཀོར་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཚར་བའྱི་རྤེས། Los Angeles ལ་ཁོ་རང་ཚོ་
སྐད་འབོད་རྒྱག་རྒྱུར་ཡོང་སྐབས། དགའ་བསུ་དང་ཕྤེབས་སྤེལ་ཞུ་མཁན་གྱི་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་དྤེ་མང་བ་ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་ 
Washington DC ལ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ནས་ཁོང་ཚོས་མཚན་སད་སྐད་འབོད་བས་པའྱི་སྐབས། 
དགའ་བསུའྱི་འབོད་ས་དང་གཞས་སྣ་གཏོང་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ག་སྱིག་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སད་ཕྱིན་ཆད་འདི་
འདྲ་མྱི་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགན་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡང་གོས་བསྡུར་བྱུང་སོང་། གཙོ་བོ་བདྤེ་སྲུང་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་ཨ་རྱི་ནས་སྲུང་སོབ་གནང་མཁན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སྱི་ཡོངས་དང་དྤེའྱི་སྒང་གོས་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རྤེད་ལ། ལམ་
སྟོན་དང་མ་འོངས་པར་དེའི་རིགས་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་དྤེ་འདྲ་མྱི་འོང་བ་བྤེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་བརི་ཡི་ཡོད་ལ། 
དེའི་རིགས་མ་འོངས་པར་མི་ཡོང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་
དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་། གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་
གནས་སྟངས་དྤེ། སྱིར་བཏང་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། སོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་སྐད་ཆ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕྤེབས་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནས་ཡྱིག་
ཚད་མང་པོ་བཏང་བ་དང་། དྤེ་ཚོ་ལ་མཐའ་མའྱི་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་གནས་སྟངས་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད། དགོངས་བཞྤེས་གནང་ནས་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་བས་ནས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་
ལས་བྤེད་དྤེ་བསྐོས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་དྤེ་དུས་ཚོགས་གཙོས་ཀང་ལམ་སྟོན་གནང་
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ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མས་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་བཞག་འདུག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གྱིས་ལས་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི་གལ་ཆྤེ་བ་རྤེད་ཅེས་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག མྱིང་འབོད་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཙང་
མྱིང་འབོད་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ལག་པར་མྱི་བརྒྱད་ཡོད། དྤེ་ལས་ཁུངས་ག་པ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། གནས་རྱིམ་ག་རྤེ་
ཡྱིན་པ། དུས་ཚོད་ག་དུས་ཡྱིན་པ་དྤེ་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དྲུང་ཆྤེ་གཅྱིག་འདུག ༢༠༡༤ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༢ ནས་ལོ་ ༢ རྱིང་། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་དྲུང་འཕར་གཅྱིག་འདུག ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་ ༢ རྱིང་། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་དྲུང་འཕར་གཅྱིག་འདུག ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་ ༢ རྱིང་། ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་ཟུང་དྲུང་གཅྱིག་འདུག ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ནས་ལོ་ ༢ རྱིང་། ཨྱིན་ལན་དོན་ཁང་ལ་ཟུང་དྲུང་གཅྱིག་
འདུག ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ནས་ལོ་ ༢ རྱིང་། རུ་སོག་དོན་ཁང་ལ་དྲུང་གཞོན་གཅྱིག་འདུག ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ 
ནས་ལོ་ ༡ རྱིང་། སུད་སྱི་དོན་ཁང་ལ་ལས་དྲུང་གཅྱིག་འདུག ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ནས་ལོ་ ༢ རྱིང་། ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་
དོན་ཁང་ལ་ལས་དྲུང་གཅྱིག་འདུག ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་དུས་ཚོད་ངྤེས་མྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་
བོ་དྤེ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། དྤེ་ཡང་
དགོས་ངྤེས་ཅན་ཞིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་དྤེའྱི་འོག་ནས་འཇོག་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་གོས་འདྲྱི་བ་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་
བཞག་དུས་སྐད་མང་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། གང་འཚམ་ཞྱིག་ལབ་ཤོར་སོང་བསམས་དུས། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ལས་མྤེད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་དུས་སྐད་
བརྒྱབས་པ་རྤེད་དྤེ། ཁོད་ཚོ་ལ་དགོས་ན་དྤེ་ཁེར་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་ཞྱིག་བས་ནས་མྱི་བརྒྱད་ཆགས་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེའི་འོག་ནས་རེད། ངས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དཱ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་ཟླ་གངས་
ཚེས་གངས་གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་བཏང་བའྱི་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ར་བ་ྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་སྱིད་སོང་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་མཁས་པ་རྤེད། ཁྱིམས་རོད་པ་རྤེད། སྙན་པོ་དཱ་གསུང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ག་རྤེའྱི་ཆ་རྤེན་གྱི་འོག་ནས་བསྐོས་པ་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། 

གྱིས་པ་དྤེ། ཁ་སང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལན་ར་བ་ྱིད་ནས་རག་མ་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་གསོལ་
ཕོགས་དྤེ་དག་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་འགོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་བཀག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
མ་རྤེད། བཀག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་གཏོང་འོས་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་
པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་འགོག་མ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་ཚང་མ་དང་། སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ཚང་མས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེའྱི་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ཡྱིན་པ་
དྤེ་གསལ་པོ་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་དུང་མྱིང་གྱིས་འདུག ཁ་
ཤས་ལ་གོས་འདྲྱི་བ་རྤེད་འདུག ཁ་ཤས་ལ་གོས་སྟོན་པ་རྤེད་འདུག ཁ་ཤས་ལ་ཕར་དྲྱིས་ན་ཚུར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཁ་
ཤས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མར་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ང་རང་གྱིས་གོ་བ་དྤེ་དྤེ་རྤེད། གོས་འདྲྱི་བ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕར་འདྲྱི་དགོས་པ་
རྤེད། གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དུས་མར་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་བརྤེན་
ནས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། 
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ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཚེས་ ༤ ཡྱིན་ནམ་ ༥ ྱིན་ལ་དགོས་གལ་བྱུང་ན་གཅྱིག་གཅྱིག་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་
དྤེ། དྤེ་ཙམ་གྱིས་ར་བ་ྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུ་མ་དགོས་པ་སྱིར་བཏང་ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོའི་ནང་དུ་བྱིས་བཞག་པ་དྤེ་ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་བཤད་པ་དྤེ་ང་
རང་སྒྤེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་འབོར་མས་ཞྱིབ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག 
སང་ྱིན་ནས་དྤེ་ཚར་བའྱི་འཇུག་ལ་ད་དུང་གཅྱིག་ཡོད། ད་དྤེ་གོས་སྟོན་པ་ཡིན་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་དྤེ་ལ་བལྟས་ནས་
ངས་བཤད་ཀྱི་མྤེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཞྱིག་བགྤེས་ཡོལ་བཏང་ནས་ད་ལྟ་བར་བརྒལ་བཀོད་སྱིག་ངལ་སེལ་ཚན་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བཏང་བཞག་པ་
རྤེད། ཁ་སང་སོན་མ་བཤད་དུས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་མྱི་དྤེ་ཚོས་དེ་ཡང་གོས་འདྲྱི་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག 
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་དོན་དག་མྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་དྤེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་དུས་མྱི་
མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་རྤེ་རྤེར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ལས་བྤེད་རྤེ་རྤེ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་སར་མྱི་
སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་མཐོ་སོབ་གཅྱིག་ནས་ཐོན་པ་ཡྱིན། BA ཐོན་པ་ཡྱིན། MA ཐོན་པ་ཡྱིན། Acharya ཐོན་པ་ཡྱིན། 
Shastri ཐོན་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡང་དུས་གཅྱིག་ལ་ཐུག་དུས་ང་ཚོ་མྱི་ཁ་ཤས་
ཤྱིག ཁོང་རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། མར་བལྟས་ཡོང་དུས། རིགས་གཅིག་མྤེད་ན་མྤེད་
ཐབས་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་ན། གསོལ་ཕོགས་དྤེ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་དང་བཅས་པས་དྤེ་ཁད་མཚར་འདྲ་པོ་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་བསམས་ནས་དོགས་
པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་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 དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དོན་ཚན་གཅྱིག སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ཟུར་འཛར་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ངྤེས་མྤེད་
དགོས་དངུལ་སོམ་དངུལ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ས་ཡ་ལྔ་ལྷག་ ༥,༠༠༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག་སྙམ། བས་ཙང་སོམ་དངུལ་དང་
སོམ་དངུལ་རྤེད་དྤེ། སོམ་དངུལ་ལས་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོས་ཀང་མཚམས་
རྤེར་སོམ་དངུལ་ཆྤེ་ཐག་ཆོད་ཞྱིག་ཕུལ། ཡང་སོམ་དངུལ་དྤེ་ལས་དོན་གང་གྱི་སེང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ། རྤེས་སུ་ཡང་
ཐང་སྡྤེར་དཀྱིལ་ལ་ལབ་རྒྱུ་གྤེང་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་རྒྱུ། བས་ཙང་དྤེ་གསལ་བཤད་ཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རྱིས་འགོ་གང་གྱི་རྤེད་གསུངས་པ་ཡིན་ནམ། )ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ིསྒང་
ལ་ཡིན། དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེར་ལས་བྤེད་གསར་བསྐོ་དང་། གནས་སར། གནས་སོ། ཆོད་གན་དང་། བར་བརྒལ།།རྒས་
ཡོལ་བཅས་དྤེ་དག་མྱིང་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མཚུངས་པའྱི་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལའང་གང་ལ་
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གང་འཚམ་ཞྱིག་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དྤེའྱི་ཆྤེད་
དུ་སོན་མ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བགྤེས་གཞོན་གྱིས་སོ་སོ་ལ་བསམ་འཆར་ཁུར་
ཡོང་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། སྱིག་གཞྱིར་མྤེད་པའྱི་གོས་དྲྱིས་པ་དང་ར་བ་ྱིད་ནས་མཚུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དྤེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེ་ནས་དྤེ་ལྟ་བུ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་བྱུང་བསྡད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ད་
དུང་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འཆད་ཀྱི་འཆད་ཀྱི་ལ་
ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ང་རང་ཚོས་ཏག་ཏག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་དོན་མྤེད་ཀྱི་ལབ་རྒྱུ་གྤེང་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེར་
ཏག་ཏག་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་ལས་བྤེད་
བསྐོ་གཞག་དང་ཆོད་གན་དྤེ་ཚོ་ཐད་ཀར་བཀའ་ཤག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡིན་ནའང་ལས་བྤེད་རྒས་
ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་རྤེས་ལ། རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་ནང་ལ་གནས་ཡོད་ལས་བྤེད་དྤེ་འདྲ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོས་མཁོ་
ཡོད་ན་ཕར་འགངས་གནང་ས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་བཞུགས་འདོད་ཡོད་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་སོ་སོའ་ིའདོད་བོའ་ི
ཐོག་ནས་ཁྤེད་རང་ལ་ཕར་འགངས་མྤེད་ཟྤེར་ནས་དྤེ་འདྲའྱི་གནད་དོན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ། དྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཚེ་གང་པོ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས། ད་དུང་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ལ་སོ་སོས་ཞུས་ན་བསམ་མཁན་གྱི་
འདོད་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཕར་འགངས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མྱི་རག་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་
ནས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཟྤེར་
ནས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཞན་དག་ཅིག་ལ་ན་ནྱིང་ནས་ཧ་ལམ་གོས་ཚོགས་མ་ཆད་པ་ལ་ཞུས་བསྡད་
པ་ཡྱིན། བར་ལམ་ནས་རང་ཁུངས་ལས་བྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དེ་ཕལ་ཆེར་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད། བཀའ་ཤག་རྱིང་པའྱི་
དགོངས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བས་ན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་ལ་རང་ཁུངས་ལས་བྤེད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་དམ། སོ་སོས་ཕྤེབས་ན་མ་གཏོགས། ལས་བྤེད་ནས་མྱི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་བཞྱི་བཅུ་རྱིང་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སྱི་ཞུ་བ་ཕལ་ཆྤེར་
གཅྱིག་མཚུངས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་སྡོད་མཁན་ཤ་སྟག་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནང་ལ་མང་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་
ཚོའྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་གི་དེར་བཞུགས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་བསྐོས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆྤེར་ལྷག་ཡོད་ས་མ་རྤེད། གངས་ཀ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་
ཕལ་ཆྤེར་མྱི་ྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས། རྒས་ཡོལ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་རྤེས་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་སྱི་ཞུ་བ་
གཅྱིག་མཚུངས་བཞུགས་པ་རྤེད་དྤེ། རྒས་ཕོགས། བགྤེས་ཤག གང་ཡང་ཕལ་ཆྤེར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་དགོངས་བཞྤེས་ངྤེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་དང་། གོས་ཚོགས་རྱིམ་པར་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཏྤེ་ད་ལྟའང་ཕལ་ཆྤེར་ཕག་བསྟར་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་བས་ནས་
གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཐ་ན་བཞུགས་སྒར་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའྱི། དྤེ་ག་རྤེ་ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད། རང་ཁུངས་ལས་བྤེད་ཚོ་
ལ་ང་ཚོ་ངོ་སོད་ལག་འཁྤེར་ཡང་སྱི་ཞུ་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་མ་བཀོད་པ་ཞྱིག་ངས་འཛིན་སོང་གཞན་དག་གྱི་ནང་ནས་
མཐོང་མ་མོང་། སྱི་ཞུ་བ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ངོ་སོད་ལག་འཁྤེར་དྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་
གས་དྤེ་ཚར་མང་པོ་ཞུས་ཞུས་ནས་ང་ཚོ་དྤེ་ནས་སྱི་པའྱི་དོན་དག་ལ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ངྤེས་
པར་དུ་དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་བས་ནས་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
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བཞྱིན་རྤེད། ཕོགས་སར་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ལུང་དྲངས་པ་དྤེ་གཅྱིག་བས་
ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚང་སྱིད་གཞུང་རང་གྱིས་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ཕོགས་སར་བསར་ཞྱིབ་
ཚོགས་ཆུང་ཚར་གྱིས་བཙུགས་གནང་སོང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕོགས་སར་ལམ་ལུགས་སོན་ནས་བཙུགས་གནང་
སོང་། བས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ལོ་བཅུ་ཟྤེར་དུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ། དྤེ་བེད་དུས་ཕོགས་སར་བསར་
ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་དྤེར། གང་ལྟར་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཏག་ཏག་བསྡད་མྱི་འདུག 
བས་ཙང་ངལ་སྤེལ་ཡྱིན་ན་ཞེས་མྱིང་གཅྱིག་བཏགས་པ་རྤེད། དྤེར་བརེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ངྤེས་པར་དུ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ས་ས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཞུ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་རག་གྱི་མ་རྤེད་དོ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་འདྲྱི་པ་དང་གོས་སྟོན་པ་བསྐོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་དང་ཁྱིམས་བརྤེ་
དགོས་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ར་བ་ྱིད་ནས་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། བསྐོས་པ་དྤེ་ཚོ་དམྱིགས་
བསལ་བས་ནས་བསྐོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མས་
ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྤེད་བགྤེས་པ་མས་མོང་ཡོད་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་དུ་
འཛུལ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག དྤེར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོ་སྱི་ཞུ་བ་བྤེད་འདོད་ཡོད་པ་དྤེ་ཡག་
རགས་ཤྱིག་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་བསྡད་ཀི་ཡོད། སྱི་ཞུ་བ་ཚོར་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་ཕ་མ་ཡྱིན་ནའང་ཡ་རབས་བཟང་
སོད་སྱི་སྤེམས་ཡོད་མཁན་ཞིག་དང་། ཁྤེད་རང་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་མའྱི་ཁ་ལ་ན་ནས་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་བསགས་བརོད་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞོན་པ་གསར་པ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་གྱི་འདུག་སྟྤེ། ཡང་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འགོ་དགོས་དུས། མས་མོང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོད་དུས། ད་རྤེས་གསར་པ་གཞོན་པ་
ཡོང་མཁན་དང་རྒན་པ་གྱིས་བར་ལ་བར་སྟོང་མ་ལུས་པ་མཐུད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། ང་ཚོས་
དགོས་ངྤེས་ཀྱི་གོས་འདྲྱི་པ་དང་གོས་སྟོན་པ་རྣམ་པ། ལས་བྤེད་དྲུག་བརྒྱ་མན་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བརྒྱད་ཟྤེར་དུས། 
བརྒྱ་ཆ་རྱིས་ན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རང་ཁོངས་
ལས་བྤེད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཕལ་ཆྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་
བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིལས་ཁུངས་སུ་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ཏུ་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིད་
སོང་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་ལ་བཅར་ནས་ལས་བྤེད་རང་ལ་ཐུག་ནས། ཁོ་ཚོ་ལ་གོས་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། 
རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞིག་ནས་གནས་འདུག་
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ཅྤེས་ཁོང་ཚོ་སྒྤེར་ངོས་ནས་ཀང་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཀང་ཡར་ཕུལ་སོང་། དེ་བཞིན་ནང་སྱིད་དང་འཕྲོད་བསེན་
ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་
གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་བསམ་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་
དྤེའྱི་གོང་གྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རྒས་ཕོགས་དང་བགྤེས་ཤག་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཚང་མ། གཞན་ཚང་མ་ཞུས་
ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོས་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། ལས་བྤེད་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་འགན་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གསུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། སོམ་དངུལ་དྤེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་
དོན་གིས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་ལན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་དག་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྤེད་ན་རྤེད། མ་རྤེད་ན་མ་རྤེད། ཟེར་ནས་གསུངས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
དྤེས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་འདྱི་གཅྱིག་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་བཀག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ལན་ག་རྤེ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་དང་འགལ་འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེའྱི་དགོངས་དོན་གྱི་འོག་ནས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
གཅྱིག་ཀང་ལུང་འདྲྤེན་བྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ག་རྤེའྱི་དབང་བསྒྱུར་རྤེད། ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་རྤེད་དམ། གང་ཟག་གྱི་
དབང་བསྒྱུར་རྤེད། གལ་སྱིད་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་བརྒྱད་མྱི་དགོས། མྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མ་
བྱུང་ནའང་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། ཁྱིམས་ག་རྤེ་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད། འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་དབང་ཚད་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་བཀོད་པ་ཡྱིན། དྤེ་གསལ་པོ་དགོས་པ་རྤེད། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་གཙོ་
གཙོས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དྤེ་ཚོས་དགོངས་བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་འདྱི་ཞུས་ཡོད། འདྱིའི་ལན་དྤེ་
གསལ་པོ་མ་བྱུང་ན་འདྱི་བཏང་ན་འགྱིག་མ་སོང་ཞྤེས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག ད་ལྟ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཞིག་གིས་བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། 
སིག་གཞི་དགོངས་དོན་མཐོ་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ བཞག་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་
གསོལ་ཕོགས་དང་འབེལ་ཏེ་གསུངས་གནང་སོང་། སིར་བཏང་གནང་སངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་དང་
སིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་ལུགས་གཅིག ཡང་དེ་སའི་ལམ་སོལ་གི་ཐོག་ནས་འགྲོ་སངས་གཅིག འདི་གཞི་བཟུང་འགྲོ་ཡི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གྲོས་འདྲི་པ་ཟེར་བ་དེ་བསྐོས་པ་རེད། ཐད་ཀར་བཀའ་འདྲི་གནང་རྒྱུ་དེ། སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་
ནས་དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་དང་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་པ་དང་། བཀའ་ལན་ཕར་ཚུར་ཕུལ་རེས་གང་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། ཚུར་
བཀའ་འདྲི་གནང་བ་རེད། ང་ཚོས་ཕར་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རིས་ཞིབ་ཀིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ག་
རེ་ཡིན་མིན་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སྐོར་ལ་འབོར་བ་ཞིག་ངས་དྲན་གི་མིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་འདྲ་བཀག་བཞག་ཡོད་
དང་མྤེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་
བསར་དུ་གསུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལམ་ལུགས་ཞིག་རྤེད། ན་ནིང་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཏམ་དཔྤེ་ཞྱིག་དྲངས་པ་རྤེད། 
དྤེའང་གཅྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང། ར་ཡྱིས་ལྕང་མ་བཟའ་རྒྱུ་དྤེ་ར་ཡྱིས་བསབས་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ངས་བཀའ་ཤག་དྤེ་ར་དང་
ར་རྤེད་ཅྤེས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། སོན་མ་ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་བོང་བུར་དཔྤེ་འཇོག་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བསྐོས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བརྒྱད་
དགུ་ཙམ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་སུ་ག་ཚོད་བསྐོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ། གང་ཟག་བྤེ་བག་པ་དྤེ་ཚོར་ངས་སོན་འཛུགས་ར་བ་ིད་ནས་བྤེད་ཀྱི་མྤེད། ང་རང་གྱིས་ཕར་བལྟས་བསྡད་དུས། 
ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞིག་ཚོར་གྱི་འདུག བསྐུལ་ཡོང་དུས་མ་ཞུ་རང་ཞུ། བྤེད་རོགས་བེད་
ཟྤེར་དུས་མ་བྤེད་རང་བྤེད། ཁ་ཤས་ལ་ཐུགས་འདོད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་འདྱི་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་དུས། ད་ལྟ་སྙྱིང་དོན་དྤེ་དོན་དག་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པར་དག་མཆན་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད་། འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་དྤེའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའྱི་བར་དུ། དྤེའྱི་རྱིས་དྤེ་མར་མ་གཏོང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིང་པོ་མྤེད། གནས་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་གྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བསར་ཟློས་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ནན་བརོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར་ San Francisco ནང་དུ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་དྤེ་དག་ཚང་མ་དང། ཕ་གྱིར་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་དང་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་རྣམ་པ་གྱིས་ཡར་
བཅར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་གསུངས་པ་རྤེད། སོན་མ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་དྤེ་དང་དྤེ་འདྲ་བའྱི་སྐབས་
སུ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་དབྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ལ་སོགས་པ་ལ་ྤེས་པ་བཏང་བ་རྤེད། 
དྤེ་རྱིང་ྤེས་པ་གཏོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། 
ྤེས་པ་གཏོང་གྱི་མ་རྤེད། གོགས་པོ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་མྱིན་ནའང་ངས་
ད་ལྟ་མདུན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཛ་དྲག་པོ་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་
མདུན་དུ་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གསལ་པོ་མདུན་དུ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་གནད་དོན་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་
རྒྱུར་ཐྤེ་ཚོམ་གང་ཡང་མྤེད། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་གོས་འདྲྱི་དང་གོས་སོན་པའི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གང་ཟག་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གང་ཟག་རྤེ་གྱིས་དྤེ་སོན་མ་ནས་སོ་སོ་དགོངས་པ་ཞུས། 
དྤེ་ནས་ཚུར་ཡོང་རྒྱུར་ཁས་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་ཕྤེབས་ནས་ཞབས་ཕྱི་གནང་བ་རྤེད། ལྷག་བསམ་དང་སྤེམས་
ཤུགས་ལ་ཧང་སང་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ངས་ཞུ་མྱི་ཤྤེས་པར་བསྡད་ཡོད། ཐུགས་
ཕམ་གྱི་རྤེད་བསམས་ནས། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཕར་བཞག་ནས་དྤེ་འདྲ་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་དུས། སྱིག་
འཛུགས་བོ་ལུགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་དངངས་འཚབ་ཞྱིག་དང་སྤེམས་འཚབ་ཤྱིག་ཡོད་སྟབས་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་བ་
རྤེད་དྤེ། དྤེ་རྱིང་ལངས་ནས་གལ་པོ་ཆྤེར་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཁད་མཚར་པོ་འདུག ཁད་མཚར་པོ་ཡོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཟྱིན་པའྱི་གཞུང་ཞབས་
ཁག་ཅྱིག་དྤེ་ནས་ཕྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་མཇལ་བྱུང། ཡང་མྱི་རྱིང་པ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་འདྲ་དྤེ་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་
ནས་མཇལ་སྐབས། སྐུ་ངོ་ག་དུས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན། སྐུ་དོན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་དུས། ང་དྤེ་ནས་ཚུར་ཡོང་བ་ཡྱིན། གོས་འདྲྱི་བ་
བསྐོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ང་ཡང་བསྐོས་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་མཁན་འདུག 
བཀའ་མོལ་དྤེ་བཞད་མོ་ཤོར་སའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མྱིས་འཕ་སོད་བྤེད་ས་དང་
བཞད་མོ་ཤོར་ས་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་སྱིད་པོ་མྱི་འདུག ངས་དྤེ་ནན་ཏན་ཆྤེད་དུ་འདྱིར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ལན་གང་ཡོད་དམ། མྤེད་ན་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་པོ་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་བར་དུ་སོན་རྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དེ་བཀག་
གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་
གཙོས་ལམ་སྟོན་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཁོད་རང་ཚོས་དགོངས་དཔྱད་གནང་ནས་ག་རྤེའྱི་སྒང་ལ་ཐུགས་
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དཔྱད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་གནང་རོགས་གྱིས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསུང་མཁན་དྤེ་ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དངོས་གནས་བས་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
ནང་ཐུགས་ཞིབ་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས། ཡང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་
ལ་གསོལ་ཕོགས་བཞྤེས་མཁན་གྱི་མྱིང་དྤེ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ་དྤེ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་
མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་བཀག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་འདོན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨ་མ་ལ་བལྟ་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པས། སོན་ལ་ཐུགས་ཞིབ་
ཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་སོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས། ལས་བྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་དྤེ་འདྲ་ར་བ་ྱིད་ནས་བྱུང་མ་སོང་བསམ་
བསམ་འདྲ་པོ་རྤེད། ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་དྤེ་འདྲའི་གནས་སངས་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་མང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་དུས། 
རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེམས་འཚབ་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ས་མའྱི་ལུང་འདྲྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་དྲན་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ས་མའྱི་གོས་འདྲྱི་བ་བཀོད་རྒྱུའི་སྐབས་དྤེར་ལྷོ་སྱི་ལ་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་བསྐོས་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་ནས་ལྷོ་སྱི་གཅྱིག་ལོགས་ལ་ལས་འགན་
སད་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ལྷོ་སྱི་རང་ལ་གོས་འདྲྱི་བཀོད་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་བསྡད་
པའྱི་གནས་སངས་ཚོགས་གཙོས་གོ་བསྡད་པ་དྤེ་རེད། ད་ལྟ་བསྐོས་བསྡད་པ་དྤེ་ལས་བྤེད་ངོ་མ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་གོས་
འདྲྱི་བ་དང་གོས་སྟོན་པ་ཟྤེར་བ་དེ་དག་འགོ་ལུགས་གང་དང་ཡང་མ་མཐུན་པའི་གནས་སངས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
དུས། ཡང་ན་སྱིག་གཞྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་གང་འདྲ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལྤེན་གནང་དང་མ་
གནང་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁོ་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཁ་སང་སོན་མ་ཡང་
ལན་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ད་ལྟ་ཡང་ཚོགས་གཙོས་ནན་ཏན་བས་ནས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་པ་གཟྱིགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་དུང་དྤེ་ལས་བརྒལ་ནས་ག་ཚད་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
སེབས་བསྡད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཇྤེ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ཟུར་དུ་བཞག ལམ་ལུགས་ཡྱིན་ཞྤེས་ལབ་
ནས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་གང་འདྲ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ེན་ཚབས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་བར་དུ་རྒྱུན་གོན་དྤེ་བཀག་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་དྲུང་
ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དེ་ཧིན་
སྒོར་ ༧,༡༥༠,༠༦༥ ལ་ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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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 ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་བའྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་ཚིག་དྤེ་དྤེ་རྱིང་ཕྱིན་ཚར་
འདུག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁ་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་བོད་དོན་སྐོར་ཁད་ལས་མས་ཞྱིབ་པའྱི་མྱི་སྣ་གསོ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་ལབ་འདུག གསོ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ། ཐ་སྙད་ཀང་སྙན་པོ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ཞབས་ག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཐ་སྙད་ཁ་ཁ་ཞྱིག་བྤེད་སོད་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་
ནས་ར་བའི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་དུ་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག 
སྱིར་བཏང་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་དེའི་ནང་འགྤེལ་བརོད་ཀང་གནང་འདུག དྤེ་ལ་
ལྤེགས་གསོའི་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གི་ལས་གཞྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བོད་
མྱི་ནང་ཁུལ་རང་རང་ལ་བགོ་གྤེང་དང་ཚོགས་འདུ་གནང་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་བསྡད་ཀི་འདུག ར་བའྱི་ང་
ཚོས་མྱིག་དཔྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་ Observer Foundation དང་། དྤེ་བཞྱིན་ IDS སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟ་ཡི་ཡོད་པ་
རྤེད། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སོན་རྱིས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཞུས་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁྤེར་ཆྤེ་ཁག་གང་སར་བརོད་
གཞྱི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་
གཞན་དག་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཨང་ ༥ པ་དྤེ་
ཁོར་ཡུག་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ཟབ་སོང་དང་སོང་བརྡར། བགོ་གྤེང་། དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྱིས་འགོ་ནང་ལ་ཇྱི་
ལྟར་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད། ར་བའི་ང་ཚོས་ཤྤེས་རོགས་ར་འཕོད་པ་དྤེ་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འཛིན་སོང་འོག་ལ་ཡོད་ཀང་། ཟབ་སོང་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལྷན་དུ་མང་པོ་གནང་གྱི་
ཡོད་ཀང་། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨང་ ༨ པ་དྤེར་གསར་པ་ཞྱིག་
འཁོད་འདུག འབུམ་ ༥ ཡྱི་ཚོད་དཔག་གྱི་སོང་ཞུས་པ་བཞྱིན། རྒྱབ་གྤེར་ཐོབ་འདུག Sales force and social 
network ཚོང་ཤུགས་དང་སྱི་ཚོགས་འབྤེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཞྤེས། Sales force ཟྤེར་དུས་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུ་ཆོག་
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པར་ཞུ། དྤེ་རྱིགས་ technical service ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་དུས་ཚོང་འབྤེལ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཆྤེན་པོ་
དྤེ་འདྲ་བྤེད་སོད་བཏང་འདུག ྤེ་བའྱི་ཆར་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ Colorado མངའ་སྡྤེར་
མཚོན་ན་དྤེ་གའྱི་ཆབ་འབངས་མང་ཆྤེ་བ་ལ་ Sales force ཡྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེས་བེད་སོད་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་སྙོབ་ཐུབ་
རྒྱུ་དང་། འཛིན་སོང་ཡང་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཏན་ཏན་ངས་ནོར་མྤེད་ན་དགོངས་པ་དྤེ་རང་
བཞྤེས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཚོད་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ Sales 
force ལ་སོགས་པ་འཛིན་སོང་གྱི་ཆྤེད་དུ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཁབ་བསགས་དང་དྲྱིལ་བསགས་ཞུས་ནས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྟྤེང་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདྲ་བ་ཞིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་དང་འབངས་མྱི་སྤེར་
ལ་ཁབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འབད་བརོན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེར་གཞྱིགས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཙན་བོལ་ནང་
ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་མཐུན་རྤེན་དང་འགྲོ་སངས་ཡིན་ནའང་རེད། སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་བཏང་
ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འཆར་དྤེ་ད་ལོ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་ལས་འཆར་དྤེ་དགོངས་པ་
རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འོན་ཀང་དྤེའྱི་དམྱིགས་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
ལག་ལྤེན་དྤེ་གང་དང་རན་པ་ཞྱིག་ལ་འཁྤེལ་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ལྟར་ལས་འཆར་གསར་པ་བྤེད་སོད་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་གྲུབ་འབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག 
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 སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར་ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞི་རའི་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཙམ་མྱིན་པར། ཕྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟྤེ་གནས་ཁང་དང་
འབྤེལ་བ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་
གསུངས་པ་བཞྱིན། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཨྱི་ཉ་ལྱི་རེད། སྒང་ཏོག ལྡྱི་ལྱི་སོགས་ས་གནས་ཁག་མང་པོར་བཅར་
ནས་ཚོགས་འདུ་རིམ་པ་ལ་ཕེབས་དང་ཕྤེབས་མུས་རྤེད། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ནས་མཁས་དབང་གདན་འདྲྤེན་ཞུ་མཁན་ཚོས་ཀང་
རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཁས་དབང་གདན་དྲངས་ནས། ཕུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་
ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་དྤེ་རྒྱལ་སྱིའི་རྱིམ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་དུ་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་རྤེད། འབད་བརོན་བས་དང་བེད་
མུས་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གང་མཚམས་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོར་ཡུག་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་འདྱིར་ཡོང་དགོས་དོན་ནྱི། ྤེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པའྱི་ཁོར་
ཡུག་སྡྤེ་ཚན་ཡོད་པ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། བཏང་དགོས་དོན་དྤེ་དྲྱིལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ཅྤེས་འབོད་དུས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་དྲྱིལ་བསགས་བྤེད་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ཚོ་
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སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཚུར་སར་དགོས་དོན་དྤེ་ཁོར་ཡུག་སྡྤེ་ཚན་ནང་ཕག་ལས་ཡུན་རྱིང་པོ་གནང་མཁན་ལས་བྤེད་
རྱིང་པ་ཁོང་རྣམ་པ་གནས་སོས་སམ་ར་དགོངས་ཞུས་ནས་ཕྤེབས་དུས། གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲར་བལྟས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
དང་འབྤེལ་བ་དྤེ་དག་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གནང་ན་ཞྤེས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་བ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་བའྱི་རྤེ་བ་དང་འབད་བརོན་ཞུ་གྱི་ཡོད། Sale 
force དང་ social network ྤེ་བའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་ social network དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གོག་འཕྲྱིན་མང་པོ་ཞིག་བསྡུ་རུབ་གནང་ནས་ཟླ་རྤེར་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གནས་
ཚུལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གོག་འཕྲྱིན་དྤེ་ compile བས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ Sale force བརྒྱུད་ནས་ software 
མྤེན་ཆས་ཤྱིག་ོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ོས་ན་སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ནང་མྱི་སྟོང་ཕྲག་དང་ཁྱི་ཕྲག་ལ་གཏོང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨྱིན་སྐད་བཞྱིན་ Manually གོག་ཀླད་རྤེ་རྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་གོག་འཕྲྱིན་གཏོང་དགོས་ན་ྱིན་གང་མྱི་སྡོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གོག་ཆད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ 
facebook ངོ་དྤེབ་སོགས་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་གནས་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་དུས། བོད་ ༢༠།༢༠ 
ཞེས་བརོད་ནའང་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་ཡོད་ས་ལུང་པ་ཁག་ ༤༠ ཞྤེ་གངས་ཤྱིག་ལ་གནས་ཡོད་པ་དང་། ཚང་
མར་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུ། དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོས་སྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་བྤེད་སོད་ཁོན་ཆྤེན་བྤེད་
དུས། ཁོ་རང་ཚོར་བསྙབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་དག་གྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 

 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ིན་གི་ཐུན་བཞི་པ། 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱི་པ་དྤེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་དང་
གཏན་འབྤེབས་འགོ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལས་ཁུངས་དྤེ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ཏུ་སྤེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བགོ་གྤེང་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དྤེར་ཚིག་གཅྱིག་མྱི་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང། གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་སོན་རྱིས་
ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་རྤེད། རྒྱུས་ལོན་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་
གཙོ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ང་ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཐུང་ཐུང་གནང་བྱུང། གྱིས་ཐད་ནས་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་སོན་མ་ནས་
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ང་རང་སྒྤེར་གྱིས་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། མཇུག་དྤེའང་ངས་སོང་དགོས་དྲན་བསྡད་ཡོད། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མར་ཐུགས་འདོད་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེ་འདྲ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་ང་རང་
སྒྤེར་གྱིས་སྐད་ཆ་ཤོད་ས་ཡོད་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རིང་ཡང་ང་རང་ཡར་ལངས་རྒྱུ་འདིའང་ང་རང་སྒྤེར་གྱི་
ཐོག་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནང་བཟོ་བཅོས་
རྤེད། ད་ལྟ་དྤེར་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཡྱིག་ཚང་ནང་དུ་བཟོ་བཅོས་བྤེད་རྒྱུ་དང་འཆར་གཞྱི་དྤེ་དངོས་གནས་མཐོང་སོང། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་དུའང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་ང་རང་ལ་སྤེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཕྱི་ལོགས་དྤེ་ནས་སྱིད་སོང་བཞུགས་སའྱི་ཕྱི་ལོགས་དྤེར་བ་གཡབ་ཅྱིག་
འདུག དྤེ་ཚང་མ་མྱིག་བུད་ཚར་འདུག སྱིད་སོང་ཕྱི་ལོགས་ལ་འཆམ་འཆམ་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་མར་བབས་མྱི་འགོ་བའྱི་
ངྤེས་པ་ར་བ་ྱིད་ནས་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་དངོས་གནས་བཟོ་བཅོས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་འདུག ཁང་པ་བཟོས་ནས་ལོ་
གྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་གཅྱིག་གཟྱིགས་དང་། ན་ནིང་ངས་གོག་ལ་ལྟོས་
ཟྤེར་དུས་རྣམ་པ་ཚོ་འགས་བལྟས་པ་རྤེད། གོལ་ཚར་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཅྱིག་གཟྱིགས་དང་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཀྱི་རྤེད། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་ངོ་མ་འདྱི་དྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་ཁུངས་ནང་དུ་
རྱིག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་གནས་སྟངས་གཞན་པ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེར་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ཡྱིན། ཁ་སང་གདུང་སྤེམས་མམ་སྤེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཏོན་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྤེ་ཚོ་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་
ནས་དྤེ་ཚོ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་དྲག་གནོན་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་བས། ཡོད་རྒྱུ་ཚང་
མ་དྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་བྤེད་སོད་དཔྤེ་ཡག་པོ་བཏང་འདུག་གསུངས་པ་དྤེར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་
ངས་རྤེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་མ་དྤེབ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ལན་གནང་མ་སོང། 
སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཚད་ལྡན་བཟོ་རོགས་བོས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་
གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཏོན་པ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ལྕོག་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དྤེ་ནས་དྤེ་དང་མམ་དུ་གངས་ཀའྱི་གནས་
སྟངས་དྤེ་རྤེད། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེའང་སྱིད་བྱུས་
མས་ཞྱིབ་ཁང་རང་གྱིས་ཏག་ཏག་ཅིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྤེས་སུ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འཛིན་
སོང་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཚང་མར་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་
བཏང་བའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཏང་བའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་
ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཞན་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་རྤེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩ པ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་
སྐོར་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐད་ལ་ཕག་འབྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་ཚར་བར་སོང་། ངས་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཡར་
ལངས་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ་དང་ཨང་ ༤ 
པའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ཨང་ ༢ པ་དྤེ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་ཆྤེད་མཁས་མས་ཞྱིབ་མྱི་སྣ་
གསོ་སོང་བྤེད་རྒྱུའྱི་སྐོར་གྱི་སྒོར་འབུམ་ ༨ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡྱིག་ཆ་མྤེད་པ་ཡྱིན་
དུས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཆྤེད་མཁས་
མི་སྣ་གསོ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ལས་འཆར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། མྱི་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གསོ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། བྤེད་ས་དྤེ་སྱིད་
བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་རང་ནས་གསོ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་མཐོ་སོབ་གཞན་དག་དྤེ་ཚོའི་ཆྤེད་དུ་བཏང་ནས་གསོ་
སོང་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། དྤེ་བཞྱིན་སོན་མ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་ཤིག་སྤེལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ཆྤེད་ལས་མཁས་པ་དྤེ་ཚོ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་རྤེར་སྒོར་ ༨༠༠༠ ཙམ་
ཞྱིག་སོད་རྒྱུ་དྤེ་འདྲའྱི་གསལ་བསགས་ཤིག་སྤེལ་བ་མཐོང་སོང། དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་ལས་
དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེར་མྱི་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་དྤེ་འདྲ་རག་ཡོད་དམ་མྤེད་ཐོག་ལན་ཞྱིག་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ་དྤེ་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཕར་དབྤེ་གསྤེས་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང། གསུང་བཤད་དྤེ་ཚོ་ས་ཕབ་བ་རྒྱུ། སོང་བརྡར་སོད་མཁན་དྤེ་ཚོར་ག་སོད་རྒྱུ་བཅས་ ༢༩༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་སོན་རིས་
འདུག སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དབྤེ་གསྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་གསུང་
བཤད་ས་ཕབ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོར་ག་ཆ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་ལ་ག་ཆ་ཕུལ་ནས་ཕབ་བཅུག་རྒྱུ་དང་དབྤེ་གསྤེས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ལས་བྤེད་མ་འདང་བ་རྤེད་དམ། ལས་བྤེད་འདང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཚད་ཀྱིས་མ་
འདང་བ་རྤེད། དྤེ་ཟུར་དུ་སོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སོང་བརྡར་སོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ག་
ཡོན་ཞྱིག་སོད་དུས། དབྤེ་གསྤེས་བྤེད་མཁན་དང་གསུང་བཤད་ས་ཕབ་བྤེད་མཁན་ལ་སོང་བརྡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་གཞན་ཞྱིག་ལ་སོང་བརྡར་སོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད། དྤེར་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོགས་
དུས་སོན་མ་དང་ཚོགས་དུས་དྤེ་གྱིས་ཀ་ནས་ཧ་གོ་སོང། དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། དང་པོ་དྤེར་འདྱིར་བསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་མས་ཞྱིབ་བས། རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་བབ་རྤེད། བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་དག་མས་ཞྱིབ་བྤེད་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞིག་རྤེད། ང་རང་ཚོས་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། གནས་ཚུལ་ངོ་
མ་དྤེ་མས་ཞྱིབ་ཡག་པོ་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་བས། དཀའ་ངལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་དག་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
མས་ཞྱིབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་རྤེད་ལ། ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདིར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་འདིའི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༢ 
པ་བོད་མྱིའྱི་མཁས་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེའི་ལོ་དྤེའི་ནང་ལ་མངོན་གསལ་དུ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་
འདུག ལས་གཞྱི་དྤེ་ཞུ་གཏུགས་བས་བཞག་པ་རྤེད་དམ། ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཅྱི་ཞྱིག་
ཡིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྱིང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཟོ་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། གཞྱི་རའྱི་བ་གཡབ་མར་
འཛར་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སོག་ལ་ྤེན་ཁ་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་གཞྱི་རའྱི་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ cement ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་འོག་དྤེར་བལྟ་སྣང་མཛེས་པོའ་ིཆྤེད་
དུ་སར་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འདྱི་མར་གོག་ནས་འཛར་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཟོ་བཅོས་གཏོང་དགོས་
པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་མཁས་ཁད་མས་ཞྱིབ་མྱི་
སྣ་གསོ་སོང་གྱི་ལས་འཆར་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར་ཡག་པོ་བྱུང་སོང། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ན་ནྱིང་ལོར་གསལ་
བསགས་བས་པའྱི་སྐབས་གསལ་བསགས་དྤེ་ཁབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་མྱི་འདུག སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་
བཞྱིན་པའྱི་ནང་དུ་མང་ཆྤེ་བ་ལས་བྤེད་པས་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཕུགས་ལ་རྱིམ་པས་འབུམ་རམས་
པའྱི་ལག་འཁྤེར་ཡོད་མཁན་མས་ཞྱིབ་པ་རང་རྱིམ་པས་ཕྤེབས་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་རྤེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་ (M.phil) (PHD) མས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་འདྲ་རྤེ་རྤེ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོའྱི་ཆྤེད་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་རྤེན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་རམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ཕྤེབས་ནས་ལོ་གཅྱིག་
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གྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་རྡ་རམ་ས་ལར་གཏན་འཇགས་བཞུགས། ཟླ་བ་གཅྱིག་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། 
དྤེ་དང་མམ་དུ་མཐོ་སོབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་མས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་གང་འདྲ་
བས་ཏྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་མཐོ་སོབ་ནང་དུ་གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མས་ཞྱིབ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་གནང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འདིར་ཕྤེབས་ནས་འཛིན་སོང་དང་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མས་ཞྱིབ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ནས། ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཁོ་རང་གནད་དོན་དེ་དང་
འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འབུམ་རམས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ཟླ་བ་རྤེར་ ༡༠,༠༠༠ ཡྱིན་པ་ཡོད། ཁྱི་
གཅྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གྱིས་མས་ཞྱིབ་བས་ཏྤེ་རོམ་བྱིས་པ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་བཅུ་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་རྡ་རམ་ས་ལར་གཏན་འཇགས་བཞུགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ཁོ་རང་འདིར་ཕྤེབས། ཕྤེབས་ཀྱི་ཕྤེབས་ཀྱི་མར་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་འདྲའྱི་ཆྤེད་དུ་འབུམ་
རམས་པ་དང་ (M.phil) དྤེ་འདྲ་ད་ལྟ་རང་འདིར་ཕྤེབས། མས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དྤེའང་ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དྤེ་
འདྲ་མས་ཞྱིབ་གནང་། དྤེར་བཞུགས་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་དུ་འབུམ་རམས་པ་
ཁོ་ན་ཕྤེབས་ནས་ལས་བྤེད་གཏན་འཇགས་ཆགས་རྒྱུར་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་མས་ཞྱིབ་པ་ལོ་བཞྱི་ལས་
ལྷག་པའི་ལས་ཀའྱི་མས་མོང་ཡོད་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདིར་ཕྤེབས་ནས་ཁོང་ཚོར་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
མས་ཞྱིབ་བྤེད་དགོས་ཡོད། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱི་རིང་ལས་ཀ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁོང་ཚོར་ཡང་ཕྤེབས་པའྱི་ཕྤེབས་ལམ་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་
མས་ཞྱིབ་པ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་འབུམ་རམས་པ་དང་ཚད་ལྡན་གྱི་ལག་ཁྤེར་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཡང་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་པའི་ཐོག་
ནས། འབྤེལ་བ་བཞག་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ནང་དུ་མས་ཞྱིབ་པ་ཚད་ལྡན་དྤེ་ཚོ་ཕྤེབས་རྒྱུར་ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་
བསྐྲུན་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
སོབ་སོང་གནང་མཁན་འབུམ་རམས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། (M.phil) ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་རྤེན་དྤེ་
འདྲ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་དུས་ཚོད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་རྤེན་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་ཅྤེས་གང་
མང་གསུངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཕྤེབས་རྒྱུར་ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་དྤེའྱི་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་ནས་དབྤེ་གསྤེས་དང་གསུང་བཤད་བཅས་ས་ཕབ་དྤེ་དག་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ྱིན་མ་གཅྱིག་དང་། ྱིན་མ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འདྲ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཚོགས་འདུ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དོན་སའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་མར་ཕབ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ན་ཞྱིབ་པ་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚོས་
གནད་དོན་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དུས་རག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་ཡྱིག་
དང་འབྤེལ་བའྱི་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་དག་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་དབྤེ་གསྤེས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་
ཕན་གསོས་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ད་རྤེས་ལས་གཞྱི་དྤེ་རྱིས་འགོ་དྤེར་བཞག་དགོས་དོན་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་གསུངས་སོང། རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་བཏང་བའྱི་སྙན་ཐོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་དང་གངས་ཐོ་དྤེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་རྤེད། ཁོང་ཚོས་
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གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དྤེ་གནད་དོན་ཁག་ཁག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་ཀྱིས་ཁོང་ཚོས་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། ངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གྱིས་ཞིང་ཞུ་རྒྱུར། གཞྱི་རའྱི་
བོད་མྱིའྱི་སིག་འཛུགས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་བཙུགས་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་འགན་འཛིན་རྤེད། ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་འདུག དྤེར་བསགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
གཞན་གནས་ཚུལ་གྱིས་ཡོད། དྤེའྱི་སྐོར་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་སོང་། ད་ལྟ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཁང་པ་བཟོ་བཅོས་ཟྤེར་བ་འདྱིའི་སྐོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་དུ་བཟོ་
བཅོས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བསོན་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་བྱུང་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བྱུང་སོང་། ཡང་ངས་ཡག་པོ་
ཐོས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ་མྱི་ཤྤེས། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འཛིན་ཆས་གསར་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཡིན་བསྡད་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་
བཟོ་འདྲ་འདུག བཟོ་བཅོས་ཟྤེར་ཡོང་དུས། ཁང་པ་བརྒྱབས་ནས་ལོ་མང་པོ་དྤེ་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ནང་གྱི་
བཅད་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་བོད་མྱིའི་ཆྤེད་ལས་དང་དང་
བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་ཟྤེར་བ་དྤེར། ན་ནྱིང་སྒོར་མོ་འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་གནང་འདུག ད་ལོ་དྤེའྱི་ནང་
དུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག བས་ཙང་ལས་གཞྱི་དེ་ Tibet corps ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེར་བརྱིས་གནང་བ་ལྟར་སོ་
སོ་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག་དྲན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ལས་གཞྱི་དྤེ་མཚམས་ཆད་པ་རྤེད་དམ་གང་
རྤེད། དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་གང་ཡང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་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་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ལས་བྤེད་བཀོད་སྱིག་བྤེད་སྟངས། གནས་སོས་གཏོང་སྟངས། ཕར་
འགངས་དང་བསར་བསྐོ་སོང་བའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འདྲ་པོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བསྐོ་གཞག་བྤེད་རྒྱུའི་
སྐོར་ལ་ཐོག་མ་ྱིད་ནས་འཆར་བཀོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམ་པའྱི་བོ་དོགས་ཤིག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེ་
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མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  South Africa ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ ༢༠༡༣།༡།༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཚེས་ 
༡ བར་དུ་ལོ་ ༢ རྱིང་བགྤེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཟྤེར་དུས་ཕར་འགངས་གནང་རྒྱུའི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་དུ་མཐོ་ཚད་ལོ་བཞྱི་དང་། སྡྤེབ་གཅྱིག་ལ་གྱིས་གྱིས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད། ལོ་གཅྱིག་ཕར་འགངས་གནང་ཡོད་སྐབས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་ལྷག་བཞག་རྒྱུའི་དགོངས་པ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དོ་བདག་གྱི་མོས་མཐུན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
གང་ལྟར་ལོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གང་ལྟར་ ༢༠༡༤། 
༡།༡ ནས་འཕོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཟླ་བ་བཞྱི། ལྔ། དྲུག་གྱི་རྤེས་ལ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ལ་བཏང་། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་སུད་སྱིར་བཏང་བ་རྤེད། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། 
སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་བཟོ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ལོ་གྱིས་ཀང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ 
༢༠༡༤།༡།༡ ནས་དུས་ཚོད་དྤེ་ཐྱིམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་དྤེར་གནས་སོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་
རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། མ་མཐར་ལོ་བཞྱི། མཐོ་ཚད་ལོ་དྲུག་གྱི་དུས་ཚོད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡུ་རོབ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དྤེ་ལོ་
གྱིས་ཕར་འགངས་གནང་ནས་ཕར་འགངས་རྤེས་མ་ལོ་གྱིས་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ནས་རྒྱབ་གྤེར་མ་བྱུང་བ་བས་ནས་ལས་
བྤེད་བདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་གསལ་བསགས་གནང་བ་རྤེད། གསལ་བསགས་གནང་བ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཟླ་
བ་གསུམ་བཞྱིའྱི་རྤེས་སུ་བསར་དུ་རྒས་ཡོལ་ཕར་འགངས་རྒྱབ་གཤྱིག་རྒྱག་གནང་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། 
བགྤེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་རྒྱབ་གཤྱིག་རྒྱག་གནང་རྒྱུ་སྱིག་གཞྱིའི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་བཞྱི་
ལྔ་ཞྱིག་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་གང་ལྟར་ལས་བྤེད་ཟུར་པ་བས་ནས་བསྡད་པ་རྤེད། དུས་ཡུན་དྤེའྱི་རྱིང་ལ་ཕག་
ལས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཕོགས་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་རྤེན་ལྤེན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་སྟབས་ཡག་
པ་ཞྱིག་ལ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསར་བསྐོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། རྒྱབ་གཤྱིག་
བརྒྱབས་ནས་བསར་བསྐོ་གནང་བཞག་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་
གནད་དོན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། གྱིས་ཐད་ནས་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟྤེར་དུས། གལ་ཆྤེའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ལས་
བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐད་ཆའྱི་འགོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འབྤེལ་ཡོད་དང་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གྤེར་བྤེད་རྒྱུ་
དྤེ་ཚེམས་ལུས་སུ་གྱུར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འདྲ་ཟྤེར་དུས་མྱི་སྣ་གནད་ཡོད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཚེམས་ལུས་སུ་གྱུར་བའྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེས་གང་ཟག་དོ་བདག་དྤེར་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བས་ཙང་ཐུགས་ཕམ་འདྲ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ལ་སོན་གནད་འགོ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲ་ཟྤེར་དུས་དྤེ་རྱིང་ད་ལྟའྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྲན་བུའྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་ཚགས་ཅིག་མ་བྱུང་བར་ངོས་ལྤེན་གནང་གྱི་ཡོད་དང་མྤེད། མ་
འོངས་འཆར་བཀོད་ཏག་ཏག་ཅིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་དང་མྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཅིག་གནས་སོས་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན། འདྱི་ལས་འཆར་བ་རྒྱུར་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཚོར་དགོངས་བཞྤེས་གང་འདྲ་ཡོད་
དམ་ཞྤེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལས་བྤེད་རྒན་པ་མྤེད་པ་དང་རྒན་པ་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་
པའྱི་བཀའ་སོབ་མང་པོ་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྤེད་རྒན་གས་ཤྱིག་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༦༠ ཐམ་པ་ནས་རྒས་ཡོལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒས་ཡོལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་ ༦༥ བར་དུ་བཟོས་གནང་གྱི་
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རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ངའྱི་བསམ་བོར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ ༦༠ ནས་ ༦༥ བར་དུ་ལོ་ལྔ་སར་བ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ལས་བྤེད་
མས་མོང་ཡོད་པ། དགོས་ངྤེས་ཐུབ་ངྤེས་ཡོད་པ་དྤེས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་འདྲྱི་གྱིས་པ་དྤེ་ང་
ཚོ་ལས་བྤེད་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་ཚོར་ཕོགས་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག ངལ་སྤེལ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ ཞྱིག་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁབ་ཁོངས་ནང་སྱིད་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལའང་སྱི་མཚུངས་གནང་ཡོད་ས་
རྤེད། འཕྲོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ལ་ག་ཆ་སར་རྒྱུ་དྤེ་གང་ལྟར་དུས་འགངས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་
འདུག ཁ་སང་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མགོགས་པོ་སར་རོགས་གནང་ཞུས་ནས། མགོགས་
པོ་སར་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལན་སྤྲད་རོགས་གནང་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་གསལ་བསགས་དྤེ་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཡས་མས་ནང་དྤེ་
ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་དུས་འགོར་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ ལས་མྱི་
འདུག དྤེ་ནས་ག་ཆ་དྤེ་སར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱབ་གཤྱིག་བརྒྱབས་ནས། ཕི་ཟླ་ ༤།༡ ནས་ཡོད་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕི་
ཟླ་ ༤།༡ ནས་སྱི་ཟླ་ ༧ པ་ ༨ པ་བར་དུ་སྡོད་མཁན་ལས་བྤེད་བཞྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་ ༨ པའྱི་ནང་དུ་བགྤེས་ཡོལ་ལ་ཕྱིན་
འདུག དྤེ་ཚོར་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་གསལ་བསགས་བཏང་བའྱི་ྱིན་མོར་ཡདོ་པ་མ་རྤེད། 
དངོས་གནས་བས་ན་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་ཞྤེས་རྒྱབ་གཤྱིག་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ལས་བྤེད་པའྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་ལ་གཟྱིགས་པ་
ཞྱིག་ཞྤེས་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་མཁན་ཚོར་ཡང་བསྒུག་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་བསར་དུ་དགོངས་
བཞྤེས་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོས་འུ་ཐུག་ཆེན་པོས་ཞུ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཕོགས་ལ་ཞུས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། འུ་
ཐུག་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཡང་དྤེ་འདྲ་བ་མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གང་ལྟར་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ལས་ཀ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་བས་ནས་མཐའ་མ་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སྤེམས་པ་བསད་པ་ཡྱིན་
ན། དྤེ་ང་ཚོའྱི་བལྟ་སངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒས་ཡོལ་འགོ་མཁན་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཐོན་ཚར་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་པ་ཞིག་
རྤེད། གཟྱིགས་སོང་དྤེ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྤེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྱིར་
ཡོད་མཁན་ཚང་མའྱི་དབང་ཆ་དྤེ་དུས་ཚོད་ནམ་ཞིག་གི་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མ་གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོའ་ིནང་ནས་ཐོན་རྒྱུ་རྤེད། ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་བོ་ཕམ་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ༢༠༡༢ ལོ་གསར་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་སུ་དྤེ་ས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནང་དུ་དབང་ཚད་ཆྤེན་པོ་ཡོད་མཁན་ལས་
བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་དང་དྤེ་ཚོར་བལྟ་རོག་གཟྱིགས་སོང་བཀོད་ཁབ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་མཇལ་སོང། མཇལ་བའྱི་སྐབས་
སུ་ནམ་རྒྱུན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་འགལ་བསྡད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག ངས་སྐུ་ངོ་བཀ་ཤྱིས་བདྤེ་ལྤེགས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀ་ཤྱིས་བདྤེ་ལྤེགས་ཞྤེས་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་དྤེར་འཁྲུངས་སྐར་རྤེད། 
བརྡ་ཐོ་གཏོང་མཁན་ཡང་མྱི་འདུག མོ་ཉ་གཏོང་མཁན་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གི་འདུག ངའྱི་སྤེམས་ནང་དུ་དྤེ་ས་སྐུ་
དབང་དྤེ་ཙམ་ཡོད་མཁན་གྱིས་ང་ལ་གསུངས་ན་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་ངས་བགད་མོ་ཞྱིག་ཤོར་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་
སུ་ལན་ག་རྤེ་གནང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གནང་
རྒྱུ་རྤེད་འདུག ཐོན་ཚར་ན་ཡ་བྤེད་མཁན་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངོ་ཏོག་ཙམ་འདྲ་ཡྱི་མ་རྤེད། གྱིས་ཐད་ནས་གངས་ཅན་
སྱིད་གཤོངས་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དབང་ཆ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒས་ཡོལ་ལ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བལྟ་
རོག་དྤེ་འདྲ་དྤེ་འདྲ་བྤེད་རྒྱུའི་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཐུགས་དྲན་གསོས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་སྐུ་ངོ་ང་ལ་ལབ་ན་ཕན་
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ཐོགས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་བཞྤེས་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་ནང་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་གནང་སའྱི་ཁང་པ་དྤེ་ཆུང་
དྲགས་འདུག་གསུངས་ནས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཁང་ཡོད་ས་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་གནང་སར་བཟོ་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་གའ་ཁྱི་ཚོགས་ཁང་ངམ་སོན་གྱི་སྱི་ཐབ་ཚོགས་ཁང་དང་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ཚོགས་ཁང་གྱིས་ཀ་
ཆྤེན་པོ་ཡོད། ྤེ་སོན་གོས་ཚོགས་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་ལ་ཚོགས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་གནང་ས་ཁང་ཆུང་
ཞྱིག་ལས་མྤེད་པ་བརྤེན་གསོལ་ཇ་འགོག་པ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཆུང་དྲགས་པར་བརྤེན་ཕར་སོ་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་
བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་མགོན་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས། སྣྤེ་ལྤེན་ཞུ་ས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་གནང་སའྱི་ཁང་ཆུང་དྤེ་བས་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕོགས་ཚོགས་ཁང་ཆྤེ་བ་དྤེའྱི་ཕྤེད་ཀ་ཕྱི་ཕོགས་ནས་
སོབ་ཕྲུག་དང་རྒྱ་རྱིགས་སོགས་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས། སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་མཇལ་འཕྲད་བ་སའྱི་
ཚོགས་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རང་འཇགས་གཞག་རྒྱུ་རྤེད། མདོར་ན། དྤེ་ང་ཚོས་བཟོ་བཅོས་བཏང་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྭང་ཞབས་པའྱི་སྐོར་དྤེ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་བརྤེན། དྤེའྱི་ཁོངས་ནས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ལས་བྤེད་བཀོད་སྱིག་བྤེད་སྟངས་དྤེ་བཀོད་སྱིག་ཚན་པ་བསྐོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་བྤེད་དགོས་འདུག་
ཅྤེས་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན། སྐབས་རྤེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་ལས་བྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་གནས་སོ་
གཏོང་དགོས་པར་བརྤེན་མཚམས་མཚམས་འཐུས་ཤོར་ཡང་འགོ་ཡྱི་འདུག ལྷོ་ཨ་ཧྥྤེ་རྱི་ཀ་དང་སར་ཛིལ། སུད་སྱིའྱི་དོན་
གཅོད་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་སྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་བའྱི་ཐོག་གསར་པ་མ་ཕྤེབས་བར་དུ་རྒས་ཡོལ་དུས་ཚོད་ཟྱིན་ནའང་མུ་
མཐུད་བཞུགས་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད། དོན་གཅོད་ཕར་ཚུར་གནས་སོ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་གང་ལ་གང་
འཚམ་བཞྤེས་ནས། བཀོད་སྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ནང་དམྱིགས་བསལ་དོན་གཅོད་བསྐོ་གཞག་དྤེ་
ཡྱིག་ཆའི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་ནས་ལོ་གྱིས་རྒས་ཡོལ་ཕར་འགངས་ཡོད་ཀང་། དྤེ་དུས་འགངས་བྤེད་མ་
ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་བསར་བསྐོ་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྐུ་སྒྤེར་ལ་ཡང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་མཐའ་མ་དྤེར་
ཐུགས་ཕམ་ར་བ་ནས་མྤེད། ཆ་ཚང་མགོ་འཚོས་སོང་ཞྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ཁོང་སྒྤེར་ལ་དགོངས་ཚུལ་མྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བྤེད་རྣམ་པ་འཕར་འགངས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ལས་བྤེད་རྒན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལོ་ ༦༥ བར་
ཕར་འགངས་ན་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་པའྱི་ལོ་ཚད་དྤེ་ལོ་ ༦༠༦,༢༦༥ ག་རྤེ་བ་
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དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བགོ་གྤེང་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱི་གཟྱིགས་སྟངས་དྤེ་རྒས་ཡོལ་འཕར་
འགངས་ལོ་ཚད་ཟྱིན་པ་དྤེ་ག་རང་ཐོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དགོས་དང་མྱི་དགོས་རྱིམ་པས་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་
རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཕོགས་སར་རྒྱུའྱི་ཐད་ད་གྱིན་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་བསར་དུ་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། 
ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་རྤེད། ངས་རོབ་ཙམ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལྟར། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་
ནང་ ༢༠༠༨ ནས་དཔལ་འབོར་མས་རྒུད་ཕྱིན་ཡོད། ཨ་རྱིར་མཚོན་ན། འདོད་པ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལྷན་ཁང་རྤེ་
རྤེའི་འགོ་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བཅག་ཡོད། ྤེ་ཆར་གསར་འགྱུར་ནང་གོ་ཐོས་བས་ན། ལོ་གསུམ་ནང་ ༡% ལས་སར་ཡོད་མ་
རྤེད་ཟྤེར། ཡུ་རོབ་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ནང་ཕོགས་སར་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ལས་བྤེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ར་དགོངས་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འདྱི་ཚོ་ཐུགས་ལ་གཞག་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་དཔལ་འབོར་
མས་རྒུད་ཕྱིན། ལུང་པ་གཞན་རང་དབང་རང་བཙན་ཡོད་པ། ཁལ་བསྡུ་ཡོང་འབབ་ཡོད་སར་ཕོགས་བཅག།ལས་བྤེད་ར་
དགོངས་བཏང་བའྱི་སྐབས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ལོ་རྤེའྱི་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་མང་དུ་འགོ། ར་ཕོགས་སར་མ་
ཐུབ་ཀང་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་སར་ཐུབ་པ་དྤེས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ལས་བྤེད་ཚོར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་བྱུང་བསམ་གྱི་
ཡོད།  ཡྱིན་ནའང་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་གང་ཐུབ་པ་དྤེ་གནང་
བ་རྤེད་མ་གཏོགས། ར་ཕོགས་སར་འདོད་མྤེད་པ་ར་བ་ནས་མ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚམས་མཚམས་སན་དྤེ་དུག་ལ་
འགྱུར་གབས་བྤེད་སྐབས། མ་འོངས་པར་ག་རྤེ་བ་དགོས་བསམས་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་འཕྲོད་
བསྟྤེན་ལས་བྤེད་བཞྱི་ལ་བར་བརྒལ་ངལ་སྤེལ་ཐོབ་དང་མ་འཐོབ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག 

དྤེ་བཞྱིན་ལས་བྤེད་རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ཐུགས་ཕམ་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རྤེད། གསུངས་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་
ཡྱིན་གྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་འདྱིས་དུས་རག་ཏུ་མྱི་རབས་རྒན་པ་དང་ལས་བྤེད་རྒན་པ་
བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། དྤེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་བྤེད་རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་ཐུགས་མ་
ཕམ་པ་བཟོ་རྒྱུ་སྱི་ཚོགས་དང་འཛིན་སོང་ཚང་མའི་འགན་རྤེད་ལ། དྤེ་ངོས་བཟུང་ནས་འབད་བརོན་བས་དང་བྤེད་མུས་
ཡྱིན། འོན་ཀང་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་འདྱི་མགོ་རོག་པོ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་སྐབས་རྤེ་དྤེ་འདྲ་རྤེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མདོར་ན། མ་འོངས་པར་དྤེ་འདྲ་མྱི་ཡོང་བ་བ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འགན་རྤེད་ལ། འགན་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོར་
བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྱིས་འགོ་དང་པོའ་ིནང་ལ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་ཟབ་སོང་དང་སོང་བརྡར། བགོ་གྤེང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྤེས་པར་ཆ་བཞག་ན་འགོ་སོང་སྟོང་ཕྲག་གྱིས་གསུམ་མ་གཏོགས་
ས་ཡ་ ༤ རྤེད་འདུག འདྱི་འགོ་གོན་ཕོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་དང་བགོ་གྤེང་སོགས་འཚོག་གྱི་
ཡོད་པ་གང་འཚམ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་གཟའ་ལྷག་པར་ལྷག་དཀར་བགོ་གྤེང་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་རྤེས་སུ་
ཡྱི་རངས་ཡོད། འོན་ཀང་འགོ་གོན་ཕོན་ཆྤེན་པོ་འདྱི་འདྲ་བཏང་ནས་ཟབ་སོང་དང་བགོ་གྤེང་སོགས་གང་དུ་སྤེལ་གྱི་རྤེད། ག་
དུས་སྤེལ་གྱི་རྤེད། གང་འདྲ་སྤེལ་གྱི་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ལོ་སོན་མར་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཆྤེད་ལས་པའྱི་མཁས་དབང་མང་པོ་སྐད་བཏང་ནས་བགོ་གྤེང་ཚོགས་
འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རྤེད་ཅེས་གོ་ཐོས་བྱུང་། དྤེའྱི་སྐབས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཙམ་གནང་མྤེད་པ་
དང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དབུ་མ་དང་རང་བཙན་སྐོར་རོད་པ་བས་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་སྐབས་དྤེར་འགོ་གོན་ཕོན་ཆྤེན་
བཏང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་པ་འདྲ། དྤེར་བརྤེན་འགོ་གོན་ཕོན་ཆྤེ་བཏང་བའྱི་ཚོགས་འདུ་
དྤེའྱི་གྲུབ་དོན་གྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་འགོ་སོང་ཕོན་ཆྤེན་པོ་འདྱི་འདྲ་བཏང་
ནས་མཁས་དབང་སོགས་གདན་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་གང་འདྲ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ཁད་མཁས་མས་ཞྱིབ་མྱི་སྣ་གསོ་སོང་བ་རྒྱུ་
ཞྤེས་པ་འདྱི་རྤེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡང་གསར་པ་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་འདས་པའྱི་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་ཙམ་ནང་བོད་དོན་
ཁད་མཁས་མྱི་སྣ་ཐོན་ཟྱིན་པ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།  ག་དུས་ཐོན་གྱི་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༢ བོད་མྱི་ཆྤེད་ལས་བསྡུ་དངུལ་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྤེས་པ་དྤེ་འཁུར་མྱི་དགོས་པའྱི་གསལ་བཤད་བྱུང་མ་སོང་དྲན་པ་ཞྱིག་འདུག ཕལ་ཆྤེར་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཙམ་གྱིས་
གསུངས་སོང་ཡང་དྤེར་གསལ་བཤད་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱི་
དྤེ་གསུང་རྒྱུ་ལུས་འདུག དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྭང་ཞབས་པ་དྤེ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱི་སྐབས་ལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གོང་དུ་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགོ་སོང་ཟབ་སོང་དང་སོང་བརྡར། བགོ་གྤེང་ཚོགས་འདུར་འགོ་
སོང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ཐབས་ཤྤེས་གང་འཚམ་བས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་མས་
ཞྱིབ་ཁང་མཚོན་ན། སྱིར་མས་ཞྱིབ་པ་གསར་པ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་རང་བས་ནས་ལོ་རྤེར་
ཚོགས་འདུ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་དང་ཆུང་བ་གྱིས་ཏྤེ་ཚོགས་ཡུན་ྱིན་མ་གཅྱིག་གམ་གྱིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གྱིས་དང་ྱིན་
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གསུམ་བས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་འཚོག་འཆར་ཡོད། འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ནས་གདན་
འདྲྤེན་བ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གཟའ་ལྷག་པ་ལ་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ཡོད་པའྱི་མས་ཞྱིབ་པ་ནང་ཁུལ་བགོ་གྤེང་བྤེད་
ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། བགོ་གྤེང་ག་ཚོད་ཀྱིས་མང་བ་བས་ན་དྤེ་ཚོད་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད། ང་ཚོའི་རྤེ་བ་ལ་
ཁོ་རང་ཚོས་མས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་རོམ་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། རབ་བྱུང་ན་ཚགས་པར་སྙན་གགས་ཆྤེ་བ་དང་མཁས་དབང་གྱི་
དུས་དྤེབ་དྤེ་འདྲའྱི་ནང་ཐོན་དགོས། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་མས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་མས་ཞྱིབ་པར་འགྱུར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན། ཁོ་རང་ཚོས་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་བྤེད་ཀྱི་འདུག་པས། མྱི་རྱིང་བར་རོམ་ཐོན་གྱི་རྤེད་ལ། གོ་
ཐོས་བས་ན་མས་ཞྱིབ་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རོམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་མས་
ཞྱིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བར་ལན་འདྤེབས་སོགས་ཀྱི་ཐད། རྒྱ་གར་དང་ཨ་
རྱིའྱི་ཚགས་པར་སྙན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ནང་རོམ་སྤེལ་ཡོད། རྱིམ་པས་མས་ཞྱིབ་པ་མང་ཆྤེ་བས་དྤེ་ལྟར་བྤེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་
ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། 

ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ནང་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་མཁས་པ་དང་རོམ་པ་པོ་བསྐོང་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ལྟ་བ་
དང་ལངས་ཕོགས་མ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གདན་འདྲྤེན་ཞུས་པ་བྱུང་ཡོད། ྤེ་བའྱི་ཆར་གསར་འགོད་པའྱི་འགན་གང་
ཡྱིན་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། བསམ་ཚུལ་བརྤེ་ལྤེན་བས་པ་བྱུང་ཡོད། སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་
ལུགས་ཐོག་ནས་བརྤེ་ལྤེན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་གསར་འགོད་པའྱི་འགན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལྟ་བ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གྲུབ་པ་ཡྱིན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཧིན་སྒོར་ ༧,༡༥༠,༠༦༥ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་ན། དྤེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་
གངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་འགོ་གོན་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་དྤེ་ 
ཧིན་སྒོར་ ༥༥,༤༠༠,༠༠༠ རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༥༥,༤༠༠,༠༠༠ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་
བ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་རྱིས་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་སྐོར་གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཟུར་བཀོལ་ཡོད་ས་དྤེར་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ནང་དཔལ་འབོར་འཕོ་
འགྱུར་མང་པོ་ཕྱིན་པ་དྤེའྱི་དོ་ཕོག་དྤེ་ང་ཚོར་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དྤེ་
ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡ ལོར་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་སྐབས་
དྤེའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་དཔལ་འབོར་སྱི་ལ་གོང་གུན་འགོ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་དངུལ་དྤེ་རོགས་ཚོགས་མང་པོ་ལ་
བརྤེན་ནས་ཡོང་བར་བརྤེན། ང་ཚོར་དོ་ཕོག་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྲྱིས་དུས། སྐབས་དྤེའྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་ང་ཚོ་ཚོང་
རྒྱག་གྱི་མྤེད་པར་བརྤེན་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅེས་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་སོགས་གང་ཡང་མ་ཤྤེས་པར་
བརྤེན་ད་ལྟ་བར་དྤེ་རྤེད་དྲན་པ་རྤེད། འོན་ཀང་དྤེ་རྱིང་དོ་ཕོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་པར་བརྤེན་དྤེ་གྱིས་སུ་བདྤེན་པ་རྤེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་ངས་དོན་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ངའྱི་
དྲྱི་བ་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འདྲྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། འོན་ཀང་ངས་ལན་དྤེ་ད་ལྟ་རག་པའྱི་རྤེ་བ་གང་ཡང་བྤེད་ཀྱི་མྤེད། 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་འདོན་སྤེལ་བས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་
གསར་ཤོག་ནང་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་ལ་མཇུག་རྤེ་ནག་ཟྤེར་བའྱི་རོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས་འདུག དྤེ་གཙོ་བོ་འབྱི་གུང་སབས་མགོན་
ཆྤེ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བོད་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཐའ་བརོད་དུ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་བྱིས་ཞིང་
གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བཏང་བའྱི་རོམ་ཟྤེར་བྱིས་འདུག རོམ་དྤེའྱི་ནང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་སྱིད་དབང་བཟུང་
རྱིང་མ་འགྱིག་པའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་བཏོན་ནས་དྤེ་ནྱི་རྒྱ་ནག་དམར་པོ་ལས་སྡུག་པ་རྤེད། ངའྱི་མྱིང་འདོན་གྱི་མྱིན། ང་བོད་
ལ་ལོག་དགོས་ཡོད་གསུངས་འདུག དྤེ་ལ་གཞྱིགས་ན་ཡང་མྱི་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་འདུག ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་
གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ྱིན་རྤེ་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མཚན་སད་ག་ཚོད་ཞུས་ཀང་། 
དྤེ་ཚོར་རོམ་ཡྱིག་བྱིས་པ་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རོམ་འདྱི་བྱིས་པའྱི་ནུས་པ་གང་ནས་ཐོན་ཡོད་
པ་རྤེད། རོམ་དྤེ་འདྱིར་བཀོད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྱིད་བྱུས་གང་རྤེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད། དྤེའྱི་མཐའ་
མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་མྱི་བྤེ་བག་པའྱི་རོམ་དྤེ་ཚོ་ལས་ས་པོར་འདྱིར་འགོད་
ཀྱི་མྤེད་པ་རྤེད། རྒྱ་རྡུང་ཚེ་དབང་གྱིས་བྱིས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དྤེ་ནྱི་རྒྱ་རྡུང་ཞྤེས་མྱིང་ཁོ་རང་རྒྱ་རྡུང་བས་ཡྱིན་པ་བརྤེན་
འགོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་འདྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་ཐྤེབས་པའྱི་རྤེན་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ན་ནྱིང་འཁྲུག་མང་
པོ་ཐྤེབས་པ་རྤེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་བཀོད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་རོམ་སྱིག་པ་གཅྱིག་པུས་བཀོད་པ་
ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ངས་འདྱིར་མྱི་འདྱི་བོད་ནས་སྤེབས་པ་ངོ་མ་རྤེད་དམ། བོད་པས་བོད་པར་སོན་བརོད་བྤེད་
མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཕར་རྒྱ་མྱིའྱི་འགྲམ་དུ་ལོག་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་ལ་སོགས་གཞུང་འབྤེལ་
ཚགས་པར་ནང་རོམ་ཡྱིག་འགོད་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་གྱི་ས་མཚམས་དྤེ་གང་རྤེད། འདྱི་གསུམ་ལན་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བསགས་བརོད་གཅྱིག འབོད་སྐུལ་གཅྱིག དྤེ་ནས་དྲྱི་
བ་གཅྱིག་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ། ལོ་འདྱི་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྲན་རྤེས་དྲན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཡོད། སྱིར་བཏང་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དུས་རག་ཏུ་དྲན་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་དུས་
ཚིགས་ཤྱིག་བཟུང་ནས་འདྱི་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པས། དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསམ་ཚུལ་དྤེ་གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན། བར་ལམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་མཐོ་སོབ་ལ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་མང་གཙོའྱི་སྐོར་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་གཙོ་ཡོང་རྒྱུ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཞལ་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པ་
དྤེ་རྤེད། ཐུད་ཚོས་པ་མར་གྱི་དྲྱིན། སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཁོ་ནའྱི་དྲྱིན་གྱི་ཐུགས་རྤེ་ག་གཅྱིག་ལས་མང་གཙོ་ལོངས་སུ་
སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་གྱི་རྤེ་བ་ལ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་མང་གཙོ་དྤེ་མར་གསོལ་རས་གནང་
སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས་ཡང་ཡང་ན་པ་ཡྱིན། དྤེ་མང་པོ་མཇལ་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ལ་བཞྤེངས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནས། གཞན་དང་མམ་དུ་གཟྱིམས་ཁང་ལྷན་དུ་
བཞུགས་པ་དང་བསྱི་ཚགས་གནང་བ། དྤེ་དག་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་པ་ཚོ་ནས་བསབ་བ་ལྤེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་
བཀའ་གནང་སེ། དྤེ་ནས་ཕར་ལ་ཡ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་སྐུ་དབང་མར་རྱིས་སོད་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་པ་ང་རང་གྱིས་
མཇལ་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་སུ་དྲན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་དག་
འབུར་དུ་སྟོན་ནས། སྒྤེར་གྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ར་བ་ནས་ཞུ་གྱི་མྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཏན་ཏན་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ང་རང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀི་གོ་རོགས་གང་ཡང་མྤེད་པས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་གཅྱིག་
དྲན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རྤེས་སུ་དྲན་པའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་མཚོན་རགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
མྤེད་དམ་བསམ་པ་འདྱི། ང་རང་གྱི་རོངས་པའྱི་རོངས་འཆར་རྤེད། འདྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། ད་ལོ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་འདྱི་ཆྤེས་གནད་འགག་ཆྤེ་བའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་རྤེད། ས་མོ་ཡྱིན་ན་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆྤེ་གཞུང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གསུང་འཕྲྱིན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དང་དྤེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་མ་ཕྤེབས་
པའྱི་གོང་དྤེ་ག་རང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་བདོ་བ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ལ་སྤེམས་འཚབ་སྤེ་
དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་དྤེ་མྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པར་ཆྤེས་ཉུང་ཤས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་བདོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེ་ཡོངས་ཁབ་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་མྤེད་པར་ཞལ་ནས་གསུངས་
པ་དྤེ། རྒྱུ་མཚན་དང་གནད་འགག་གང་ལ་གཟྱིགས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་ན་ཁད་པར་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། 
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གཞན་དག་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ང་རང་གྱིས་མགོ་འཚོས་མ་སོང་བས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འབོད་སྐུལ་དྤེ་གང་
ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་དང་སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་མཐོན་པོ་དྤེ་ཚོ་ངས་
ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྟ་གྲུབ། ཆྱིག་བསྱིལ། རང་ཁ་རང་གསོ། གསར་གཏོད་གསུམ་
ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསར་གཏོད་དྤེ་ཚོ་མར་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་དུས། ང་ནྱི་ད་དུང་མགོ་སྦྲྱིད་དུ་འཁོར་ཕྱིན་སོང་བས། 
ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱི་
འཐུས་ཚོ་ཕོགས་ལ་ཕྤེབས་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་རང་བས་ནས། དབུ་འོག་དཔུང་འདྤེགས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་
བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་སྐབས་གང་འདྲ་བས་ནས་ཞུ་དགོས་ར་བ་ྱིད་ནས་ཤྤེས་མ་སོང་བས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་དྤེ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་འཁོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་དག་ཚོ་ལ་དགོས་
ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ཁོན་ནས་ཤྤེས་མ་སོང་བས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
འབོར་བསྡུ་རུབ་བྤེད་པར་དོ་ཕོག་འགོ་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། གོང་དུ་ངས་གཞྱི་རའྱི་འཛམ་གྱིང་
ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་མས་རྒུད་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའི་སྱིག་འཛུགས་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་ལ་འགན་ཡོད་པས། ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་དྤེ་མས་
མྤེད་པ་མ་ཟད་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱིའི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དྤེ་ལ། 
ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༤ ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིལོ་ཡྱིན་ཞྤེས་པའྱི་སྐོར། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་དོན་ཆྤེན་བས་ཏྤེ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། ཧྱི་མ་
ཅཱལ་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ཁོད་ཀྱི་མང་གཙོ་འགོ་སྟངས་སྐོར་སྱིད་སོང་གི་གཏམ་བཤད་དྤེའྱི་ནང་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་མཚན་བགངས་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་དུས། དྤེ་ངས་ཡང་བསར་ལྟ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་
དུས་རག་ཏུ་མང་གཙོའྱི་སྐོར་བཤད་རྒྱུའྱི་འགོ་འཛུགས་སྟངས་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མང་གཙོ་གསོལ་རས་གནང་པ་
ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་ྱིན་ཤས་སོན་རང་ལ། Washington DC ལ་ National Endowment for 
Democracy སྒང་ལ་ང་བཙན་བོལ་གྱི་མང་གཙོའྱི་སྐོར་བཤད་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་བཤད་པ་དྤེ། YouTube ནང་ལ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་བཙུགས་སྟངས་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་འཆར་སྣང་
ཡྱིན་པ་དང་བཀའ་དྲྱིན་ཡྱིན་པ་གསལ་པོར་ཞུས་ཡོད། ལོ་གྱིས་ཙམ་གྱི་སོན་ང་ Washington DC ལ་འགོ་སྐབས་
Washington Post ནང་ལ་རོམ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡང་བཙན་བོལ་གྱི་མང་གཙོ་ངོ་སོད་བྤེད་དུས། ༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱི་བཟུང་ཡྱིན་པ་དང་། དྤེའྱི་སོན་ལ་ Journal democracy རོམ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
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དྤེ་བཞྱིན་ Common wealth ཡྱི་གསར་འགོད་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དབུ་འབྤེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ང་ལ་བྤེད་རོགས་གྱིས་
ལབ་ནས། ང་ཚོའྱི་བཀའ་སྱི་གྱིས་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་ལྡྱི་ལྱིར་ལས་གཞྱི་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་ལ་རྤེད། 
མཐའ་བསྡོམས་ྱིན་དྤེ་ལ་ང་ཕ་གྱིར་བཅར་ནས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགོ་འཛུགས་
སྟངས་དྤེ་རང་བས་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཞག་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དོལ་རྒྱལ་རོད་གཞྱི་དྤེ་ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལངས་
ཕོགས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ། བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་རྤེད། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྤེད། གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་རྤེད། མྱི་མང་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གསུང་བཤད་རྱིམ་པས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་
སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ན་ནྱིང་༸གོང་ས་མཆོག་ New York ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་དོལ་རྒྱལ་
གྱི་མྱི་སྣ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ངོ་རྒོལ་བས་པ་དྤེ་ལ། New York ནྱིའུ་ཡོག་རང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ྤེ་ཆར་ཡང་ཨ་རྱིའི་
ནང་ལ་བྱུང་བ་དྤེ་ Minnesota ལ་དངོས་གནས་བས་ན་ལོ་གསར་གྱི་གཏམ་བཤད་ཡག་པོ་གཟྱིགས་དང་གཏམ་བཟང་
ཞྱིག་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐོར་ནས་གསལ་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ྤེ་ཆར་ཤྱིས་ལོངས་ལ་བཅར་སྐབས་ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་བཤད་དུ་འཁོད་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་དྤེ་གསལ་པོ་དང་བརན་པོ་ཡྱིན་པ་མ་ཚད། ད་བར་བརྒྱུད་ལམ་དང་ངག་ཐོག་ནས་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པས། ད་རྤེས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཟུར་དུ་ཞུ་དགོས་དོན་དྤེ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་
ཏུ་འཁོད་མྤེད་པར་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་ནའང་གལ་ཆྤེ་ཆུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་
གསུམ། གཅྱིག་སྱིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་དྤེ། དྤེང་སང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཚོ་ལ་
ཡང་། གཅྱིག་སྱིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་ཞྤེས་ངག་ཐོག་ནས་སོར་རྒྱུ་འདུག ད་དུང་ཡང་དོན་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཤྤེས་འཇོན་གྱིས་ལྡན་མྤེད་དུས་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་རགས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ནངས་ཞོགས་པ་གསར་གཏོད་ཅྤེས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། གསར་གཏོད་ཅྤེས་པ་གསར་པར་ཟྤེར་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཐ་སྙད་བྤེད་སོད་བཏང་
བ་ཡྱིན་ན། གསར་གཏོད་ལ་ Innovation དང་། གསར་པ་ལ་ Invention ཟྤེར་གི་རྤེད། Invention བས་པ་ཡྱིན་
ན་གསར་པ་གསར་རང་བས་པ་རྤེད། གསར་གཏོད་ལ་ Innovation ཟྤེར་གི་ཡོད་པས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐ་སྙད་ཁོ་རང་ལ་ 
innovation དང་ invention གྱིས་ཁ་ཁ་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན་པས། ྤེ་བའྱི་ཆར་འདྱི་ལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་
ཚིག་དྤེ་རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་དར་བ་ཞྱིག་རྤེད། གནམ་གྲུའྱི་ཐང་གང་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ Innovation དྤེ་ཧ་ཅང་
མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ Innovation དང་ Invention ཞྤེས་གསར་གཏོད་དང་གསར་པ་གྱིས་ལ་ཁད་པར་
གསལ་པོ་རང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་བཤད་མཁན་གྱིས་བཤད་ཐུབ་པ་མྤེད་པས། ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་
དགོས་གསུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྤེ། གསལ་པོ་རང་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཐྤེ་ཚོམ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་
གྱིས་སྤེས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཟུར་བཀོལ་གི་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་
བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་དང་བཞྱི་འབུམ་ ༥༥,༤༠༠,༠༠༠ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། 
དྤེ་མྤེད་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གི་བསྡོམས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀར་
ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་དྤེ། ས་ཡ་
གཅྱིག་དང་བརྒྱད་འབུམ་བདུན་ཁྱི་ྱིས་སྟོང་བརྒྱ་མྤེད་བཅུ་ ༡,༨༧༢,༠༡༠ ང་ཚོར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མྤེད། དྤེ་ག་རང་ལ་
རྒྱབ་གྤེར་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ( ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། བསྡོམས་
དྤེ་རྤེད་དམ། ཁོན་བསྡོམས་དྤེ་ ༡,༨༣༨,༠༠༠ རྤེད་འདུག སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། ) 
ཁོན་བསྡོམས་དྤེ་ ༡,༨༣༨,༠༠༠། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས། དྭང་ཞབས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལན་འདྤེབ་ཁ་ཤས་གསུང་དགོས་
བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དྤེའྱི་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་སོན་རྱིས་དྤེ་ག་པར་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་འདྱི་ལ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
སྱིར་བཏང་དྭང་ཞབས་པའི་སྐོར། ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་སྙམ་པ་ཞྱིག་
ལས། ཡང་བསར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འགྱིག་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དྤེ་ ༡,༨༣༨,༠༠༠ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་ན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སན་
པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ ༡༢,༡༦༡,༧༨༩ བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གྤེར་གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བགོ་གྤེང་གནང་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་རོངས་རོགས་གནང་། དྤེ་མྤེད་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༡༢,༡༦༡,༧༨༩ དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མྤེད་ན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་
སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་ལ་ ༩༤༢,༤༡༢ བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གྤེར་
གནང་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ཀྱི་བསྡོམས་དྤེ་དགུ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ྱིས་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་བཅུ་གྱིས་ 
༩༤༢,༤༡༢ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྱིས་འགོ་བདུན་པའྱི་ནང་ལ། མྤེག་གྷན་
ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ྤེན་སྲུང་པར་ཆས་ CCTV གསར་འཛུགས་བས་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དབུས་ལས་ཁུངས་
ཁག་གྱི་ནང་ལ་ Camera དྤེ་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་གོ་སོང། དྤེ་འདྲ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་
ཡྱིན་ན་ཡ་གྱིར་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྲུང་གྱིས་སོན་རྱིས་བཏང་བསྡད་པའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མྤེད། 
ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་བདྤེ་སྲུང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་
ཞྱིག་ནྱི། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་སྲུང་སོབ་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་ལ་་་་་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱིའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ང་ཚོར་ཟུར་དཔྱད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ཆྤེད་
མངགས་སུ་ང་ཚོར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་མདུན་མཆོང་ཆྤེན་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་
རྤེས་ལ་ཡང་ང་ཚོར་ཚོར་སྣང་ཞྤེས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ག་པར་བསྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་
བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རྤེད། བས་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལགས་སོ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྤེ་ཆར་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འདུ་ལ་ཡང་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་འདོད་ཡོན་ན་གསུང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཡང་སྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་ཟྱིན་པས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དྤེ་ངོས་
ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། ྤེ་ཆར་ཨ་རྱིར་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཨ་ནྤེ་གྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་དྤེར་བདྤེ་སྲུང་གྱི་མྱི་སྣ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྲྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་བདྤེ་སྲུང་གྱི་སྐུ་སྲུང་མྱི་སྣ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཡོད་ན་
དྤེ་ཚོའྱི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་སོང་བར་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག ལན་གསུང་འོས་པ་འདུག་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་དྤེ་མྤེག་ལོར་གྷན་ཇྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བདྤེ་སྲུང་གྱི་ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞྱིབ་
བརན་ཆས་ྤེན་སྲུང་གྱི་པར་ཆས་དྤེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རག་གི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་སོང་། དྤེ་ཅུང་ཙམ་འཁྲུག་མྤེད་དམ་བསམས་སོང་། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ས་ལོ་བཙུགས་པ་དྤེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་རང་གྱིས་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད། གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཕོ་བང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བརན་ཆས་དྤེ་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་བཙུགས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡ་གྱིར་དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་རྱིང་པའྱི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ས་སྣྤེ་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིག་འཛུགས་ཀང་དམ་པོ་བས་ནས། ཕྱི་པོ་ཕྱི་ལོག་ནས་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བྤེད་མཁན་དྤེ་
ཚོ་ལ་ཡང་བཏང་འཛིན་བྤེད་བདྤེ་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཁང་པ་དྤེ་ལས་ཤག་ལ་བསྒྱུར་ནས་སྒོ་དྤེ་ཆ་
ཚང་ཕྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁང་པ་ཁོ་རང་ཕྲན་བུ་མ་བཙན་པ་ཡང་ཆགས་འདུག དྤེའྱི་སྒང་ལ་བོད་ནས་
ཚུར་འབོར་བ་ཚང་མའྱི་ཚིག་ཐོ་དང་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲའྱི་ྤེན་སྲུང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་
ལ་གཟྱིགས་ནས་ཞུས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། ྤེ་ཆར་ཨ་རྱི་ལ་བྱུང་
བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྐུ་སྲུང་བའྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་
རྤེད། གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེ་གོང་དུ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སོན་རྱིས་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་
བཤད་གསལ་པོར་གནང་གྲུབ་སོང་། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱིའི་གཞུང་གྱི་ྤེན་སྲུང་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་
མཐོ་དང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ལྷན་བཅར་གྱི་སྐུ་སྲུང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མདུན་ལ་འགོ་མཁན་དང་རྒྱབ་ལ་བཅར་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ཆྱིབས་ཞབས་ལ་བཅར་མཁན་ལ་འདྲྱི་བརད་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ར་བའྱི་
ཆ་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཞུས་ན་མ་འཐུས་པ་མྱི་
འདུག་སྙམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། 
གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་མཛད་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་
གསུམ་གྱི་རྱིང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་སོན་ལ་
སུས་གནང་བ་དྤེ་རྤེས་མོས་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག  དྤེ་ལ་གནད་འགག་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གཞུང་གྱིས་
འགོ་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་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 གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་ལོ་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སུ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མཛད་དཀའ་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཀང་། དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ་སོང་། ང་ཚོར་དྭང་སོབ་
ཡོད་པ་ནྱི་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དྭང་སོབ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྤེད་མཁན་དྤེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་
ཆགས་བཞྱིན་འདུག་ཟྤེར་ནས་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཕག་
བྱིས་བསྐུར་ནས་ས་གནས་སྐོར་བསོད་སྐབས་སུ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་དྤེ་བས་ཀང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
མཁན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་དང་མམ་དུ་ན་ནྱིང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁ་སང་འཕྲོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ལ་དྲྱི་བ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་སོས་
རས་དང་། ཆང་རག་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་
མཆོག་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་ནས་སོབ་གསོ་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རྤེད་ཀང་། འབྤེལ་ཡོད་ཁག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་
ཡོད་སྟབས། སྐུལ་ལྕག་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ། འབྤེལ་ཡོད་ད་ཡོད་དྭང་སོབ་ནང་ཡོད་པའྱི་ལྤེགས་པའྱི་ཆ་དྤེ་ཚོས་ད་ཆ་
འདྱི་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་མཁན་དྤེ་འདྲ་འདུག དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ར་བ་ྱིད་ནས་ཐྤེ་བྱུས་མྤེད་པ་དང་གསུང་མྱི་ཆོག་
པ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་ལྤེགས་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོ་ཡང་གནད་
འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཡང་བསར་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དྤེ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་
ཕྤེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གལ་འགངས་ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ནས། 
འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདྤེའྱི་དྤེད་དཔོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ནོ་སྤེལ་ཞྱི་བདྤེའྱི་
གཟྤེངས་རགས་བཞྤེས་གནང་མཛད་ནས་ལོ་ངོ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་འཁོར་བའྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཡང་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་རྒྱ་ཁབ། ཡོངས་ཁབ། གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་སྲུང་བརྱི་ཡོང་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སུ་བཀའ་
ཤག་དང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་རྤེས་མོས་འདྲ་པོ་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་
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སྣང་བྱུང་འདུག་ལ། ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ངྤེས་ཤྱིག་ཀང་རྤེད་བསམ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ས་ཡྱིན་ན་གཞུང་གྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱིས་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་དྤེ་དང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་མཇུག་ཏུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལོ་གྱིས་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་དང་འཛིན་སོང་གྱི་ཐུགས་འགན་ཆ་ཚང་བཞག་ཚར་བ་ཡྱིན་སྟབས། དྤེ་ས་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གསུམ་
བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ཡོངས་ཁབ་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མྤེད་པ་དྤེ་ྤེ་བའྱི་ཆར་བརྒྱུད་ལམ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་འདྲྱི་
མཁན་ཡང་བྱུང་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་བསྐུར་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། ད་
ལྟ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་མ་རྤེད། སྱིད་སོང་གྱི་གསུང་བཤད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ན། གནད་
འགག་དྤེ་རང་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་འགག་དྤེ་ལ་
བརྤེན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟྤེ། བཞག་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་དྭང་སོབ་སྱིག་འཛུགས་སྐོར་ལ་ཐོག་མ་ནས་བཀའ་གནང་སྐབས་བདྤེ་པོ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གྤེང་སོང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། བར་
ལམ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཡང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐོར་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་
དྤེ་ཚོ་བོད་རྱིགས་བཀྲུས་ནས་མ་དག་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ལྤེགས་ྤེས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་བབ་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྟངས་
འཛིན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་ནང་
བཞྱིན་སྤེམས་འཚབ་ཡོད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མ་ལ་རྤེ་འདུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་ས་གནས་ལ་
མར་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་སོར་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཟྱི་སན་བྤེད་སོད་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ནས་མཚོན་པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་
དགོས་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོ་འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སོན་གྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་
གི་དྲག་ཏུ་སོང་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་གོ་རྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་འདྱི་དང་དྤེ་ཟྤེར་ནས་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཀང་། བར་ལམ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐུལ་ལྕག་མ་ཞུས་པ་དང་། སོབ་གསོ་དང་དྲན་སྐུལ་མ་ཞུས་པ་ར་བ་ྱིད་
ནས་མྱིན། ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། མཐའ་མར་མྱི་དྤེ་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མར་
ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངན་པ་ལང་ཤོར་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས། སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་སྱིག་ཁྱིམས་
ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གཅུན་རྒྱུ་དང་འབོད་སྐུལ་གསལ་འདྤེབས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུས་ན། ཕར་ཆྤེར་དྤེས་འཐུས་རྒྱུ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྐོར་ནས་གང་ཡང་མྱིན། 
ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་ཕོགས་ཤྱིག་དང་འབྤེལ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཟྱིན་སྟངས་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚང་མས་གཞྱི་འཛིན་ས་དྤེ་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་རྤེད། 
སོན་མ་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུང་འཕྲྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་
ཡོད་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་གཅིག་བརྱི་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་མྤེད་པ་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་གསུང་སྟངས་ལྟར་བས་པ་
ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེའང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུངས་སོང་། སྱིད་སོང་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་རྤེད་ཟྤེར། བཀའ་ཤག་
གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་ག་འདྲ་བས་ནས་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྲྱི་བ་རང་ཡྱིན། དྤེ་ལ་ཚང་མས་གནད་འགག་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྱི་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོ་སྣང་བྤེད་མཁན་ཚོ་དང་། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཚང་
མས་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས། བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་མྤེད་པ་ཆགས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་
མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་
ཤག་དང་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟར་སྱིད་སོང་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་རྤེད་མ་
གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་མ་རྤེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་དྲྱི་བ་རང་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེང་སང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ནང་དུ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་
ཚོགས་ག་ཚོད་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཚང་མས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཇི་ཙམ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ངས་
བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེང་སང་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མའྱི་ཕག་ལ་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་རྱིག་པའྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་བསྣམ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་པར་དྤེ་དག་ཕར་ལ་བཅོལ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། གང་ཟག་དྤེ་ནས་བལ་འདོད་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་རྤེན་ལ་
བརྤེན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་མཛད་སྒོ་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་
པའི་འཆར་སྣང་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕ་གིར་བཅོལ་ས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་
དུས་དྲན་ྱིན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མཛད་སྒོ་ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། སྐད་འབོད་སྐབས་སུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་
རྒྱལ་སྒོའ་ིའཁྱིས་སུ་བསྒུགས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཇི་ཙམ་དྤེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་
སྒོ་གོ་སྱིག་གནང་བ་བཞྱིན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆྤེད་དུ། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གསུང་ཆོས་ར་བའྱི་ནང་དུ་མྱིན་པར་ས་ཆ་གཞན་
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དག་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཁུར་ནས་འགོ་ཆོག་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་དྲན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བསམ་
འཆར་གྱི་ཚུལ་དང་། དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་མྤེད་པ་དྤེ་གང་འདྲ་བས་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག ད་གྱིན་ངས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀི་རྤེད། འགོ་བརོད་ཁོ་རང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ཅྤེས་འཁོད་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་དྤེ། སྱིད་སོང་སྐུ་སྒྤེར་གྱི་དགོངས་པ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་མ་གཏོགས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་དུ་དགོངས་འཆར་མམ་རུབ་དང་ནུས་པ་མམ་སྤུངས་མ་བས་པ་དྤེ་འདྲ་མ་རྤེད། འདོན་རྒྱུ་དྤེ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཐོན་པ་རྤེད། གསུང་བཤད་དྤེའྱི་ཟྱིན་བྱིས་ས་ཕྱི་བཀའ་ཤག་
ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཞྱིང་བགོ་གྤེང་རྱིམ་པ་བས། རྱིམ་པ་བཞྱིན་འཐྤེན་དགོས་པ་དང་བཅུག་དགོས་པ་དག་བས་ནས་
མཐའ་མའྱི་གཏན་འབྤེབས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གནང་བ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། སྱིད་སོང་གྱི་གསུང་བཤད་གཅྱིག་
དང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ཅྱིག་གྱིས་མྱི་དགོས་པར་བས་ནས། དོན་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་གསུང་འདོད་པ་དྤེ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་དག་ཡོད་
ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གནད་འགག་དྤེ་གཅྱིག་རང་གྱིས་འཐུས་པར་བས་ཏྤེ་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་
གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱིས་མ་འོངས་པར་མཛད་སྒོ་འཚོགས་ས་གཞན་དག་ཅྱིག་བྱུང་
ན་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། གཅྱིག་བས་ན་ཏན་ཏན་གནས་བབ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ྱིན་མོ་མཛད་སྒོ་གོལ་དུས་
ས་ཙམ་ལོག་ཡོང་བ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་ཕྱི་ལོག་གྱི་ཕྤེབས་ལམ་སྒང་ལ་མྱི་མང་བཞུགས་བསྡད་ཡོད་པ་མཇལ་བྱུང་། གནད་
འགག་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་ས་ཆ་འདྲ་པོ་གང་ལ་ཡག་ས་རྤེད། གོ་བསྡུར་གནང་ན་མ་འགྱིག་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་འཛོམས་འཛོམས་བྤེད་ས་དང་སྟབས་བདྤེ་ས་དྤེ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡྱིན་
པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་གནང་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཆ་གཞན་པ་སྟབས་བདྤེ་བ་དང་མང་ཚོགས་
ལ་བརྡབ་གསྱིག་མྱི་འགོ་བ་དྤེ་འདྲ་དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ལག་
ཐོག་ཁ་པར་དྤེ་ཚོ་ཕར་བཅོལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། མྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་བོ་
གཏོང་སྟངས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེས་མ་བདྤེ་བས་རེན་གི་ཡར་མ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་
མཐོང་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ང་རང་ལ་ཡང་བྱུང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོ་
བསྡུར་གནང་ནས་མཐའ་མ་སྱིད་སོང་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་མར་གནང་བཞག་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།   མ་འོངས་པ་ལ་དྤེ་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། སྱིད་སོང་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སོན་མ་སོབ་དཔོན་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་
ཆྤེའི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་ཚོ། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་
ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་སྒྤེར་གྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དྤེ་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་དམ་ཡང་ན་སྱིད་སོང་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་རྤེད། དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་རྱིམ་བཀམས་པའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་ཡོངས་ཁབ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཞྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་གྲུབ་པ་
ཡྱིན། སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ ༩༤༢,༤༡༢ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བ། མྤེད་ན། དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དྤེ་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༢༡,༡༩༩,༥༣༣ བཀའ་འཁོལ་གནང་
འདུག ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དྲྱི་བ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་
རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༡ སྣྤེ་ལྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་སྒོར་ལྔ་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ནས་སྐུ་མགོན་ཕྤེབས་སྐབས། སྣྤེ་ལྤེན་གནང་ཕོགས་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་
དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་རང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་བ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། 
ད་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྐབས། ཕྱིའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མྤེར་སྤེག་གཏོང་མཁན་ཚོར་མ་
ངན་རྤེས་དྲན་ཆྤེད། འགོ་སོང་མང་པོ་བཏང་སྟྤེ་སྐུ་བརན་བཟོས། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་དབོར་ཏྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
རང་གྱི་ནང་ལ་དབུ་འབྤེད་བས་པ་རྤེད། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྡ་རམ་ས་ལར་སྤེབས་སྐབས་ཁོ་ཚོར་ཞལ་ལག་ཅྱིག་བཏང་ན་
བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཀང་གནང་མྤེད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་།།དྤེར་བརྤེན་གནས་སྟངས་དྤེ་ཚོ་གང་འདྲ་རྤེད། རྱིས་
འགོ་དྤེའྱི་ནང་སུ་དང་སུ་ལ་སྣྤེ་ལྤེན་བ་འོས་མྱིན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འདྲ་ཡོད་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

གྱིས་པ་དྤེ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༧ དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༧ ནང་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་སད་དུ་དཔྤེ་
དྤེབ་མང་པོ་ཞྱིག་ོ་དགོས་ཞྤེས་པའྱི་འགོ་གོན་དྤེ་སྱིར་སོན་མ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་མས་
ཞྱིབ་ཁང་དུའང་དཔྤེ་མཛོད་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དཔྱད་གཞྱི་དང་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་དུས་སྡྤེ་ཚན་གྱིས་
ཀས་ོ་བ་དྤེ་ྱིས་ལྡབ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམས་སོང་། དྤེ་གང་འདྲ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་དྤེབ་སྤེར་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་པོའམ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་གྱིས། ཕྱི་བསོད་ལག་ཁྤེར་སྤེར་པོ་བཟོ་ཆྤེད་དངུལ་སད་ཟྱིན་པ་དང་། ཕྱིར་ Nori སྤེབས་ཟྱིན་པ་དྤེ་འདྲའྱི་
རྱིགས་ལ་རྤེས་སུ་དྤེབ་སྤེར་པོ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདྲ་ཞུ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་མ་ཤྤེས་པར་ལྷག་
འདུག ྤེ་བའྱི་ཆར་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱིར་དཀའ་ངལ་ཅྱི་བྱུང་མ་བཤད་པར་ཡང་བསར་འགོ་ནས་སྙན་
ཞུ་རྒྱག་དགོས་ཚུལ་གསུང་གི་འདུག གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དོན་དག་འགས་དྤེ་གང་ཡྱིན་ནམ་
ཞྤེས་ང་ལ་ཞུ་རོགས་ཞྤེས་གསུངས་བྱུང་། དྤེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དུས། 
ཁོང་ཚོས་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྐབས་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཚང་མར་རག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ཡང་བསར་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། སྱིའྱི་ཆ་ནས་ལས་རྱིམ་ཚང་མ་ཞྱིག་འགོ་
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ཟྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དངུལ་ཡང་བསར་སོད་དགོས་པ་དང་། ལས་རྱིམ་ཚང་མ་ཡང་བསར་འགོ་དགོས་དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནམ། དཀའ་ངལ་གྱིས་པ་དྤེ་གལ་སྱིད་དྤེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན། མྱི་མང་ལ་ལན་ཡང་གནང་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ལོ་
གསུམ་བཞྱིའྱི་རྤེས་ལ་ཡར་དྲྱིས་དུས། དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་ས་ནས་ལན་སྤྲོད་དགོས་དུས། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ལ་དྲྱིས་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། Re-
apply བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ལས་རྱིམ་དྤེའྱི་སྐོར་གསལ་པོ་ཞྱིག་
བཟོས་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གིས་གསུངས་པ་དེ་བདྤེན་པ་རྤེད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་
སྐབས་ལ་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་དང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་མགོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་གདུང་
སྤེམས་མམ་སྤེད་ཀྱི་འདྲ་སྐུ་ཞྱིག་ཀང་རྒྱ་མྱིའྱི་སྒྱུ་སྩལ་བ་ཞྱིག་ལ་མངགས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་བར་གནང་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་
འདྱིར་ཕྤེབས་པ་དང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་སྐབས་དང་ཁྤེལ་བས་བྤེལ་བ་དང་གཞན་སྐུ་མགོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པའྱི་
སྐབས་དང་འཁྤེལ་བས། གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་ཐུབ་མ་སོང་བས་ང་རང་ཧ་ཅང་བོ་ཕངས་པོ་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་རང་ཡང་རྒྱ་མྱིར་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ང་
ཚོ་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཟོས་ནས་ང་ཚོ་མམ་དུ་གསོལ་ཇ་ཞྱིག་ཞུས་པ་དང་ལྷན་བཀའ་མོལ་ལྷོད་པོར་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ད་ཐྤེངས་བྤེལ་བ་བྱུང་བ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་དང་འཁྤེལ་བས་ཞལ་ལག་ཞྱིག་ལྷོད་པོར་
འབུལ་ཐུབ་མ་སོང་བས་དགོངས་དག་ཅྤེས་ཁོང་ཚོར་བཟོད་གསོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དུས་དྤེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མས་ཞྱིབ་ལ་
གཅྱིག་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཁག་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་དྤེབ་
གཅྱིག་པ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ངས་ད་ལྟ་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་ཚགས་པར་གང་འཁྤེལ་མྱིན་གསལ་པོར་ཞུ་ཤྤེས་ས་མ་རྤེད། སྱིར་བཏང་
ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པ་མ་རྤེད། གྱིས་ཀ་གཅྱིག་མངགས་ནས་ཕན་ཚུན་བསྐོར་ནའང་མགོ་རོག་པོ་རྤེད། དྤེར་འགོ་སོང་
འཐོལ་པ་ཏོག་ཙམ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡང་བཏང་ན་སྟབས་བདྤེ་བ་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་ཁྤེལ་མྱིན་དྤེ་ངས་
འདྱིར་ཞུ་ཤྤེས་ས་མ་རྤེད། ད་ལྟ་རྤེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཞུས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་
གྱིས་གསུངས་པའྱི་དྤེབ་སྤེར་པོའ་ིསྐོར་དྤེ་ངར་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། དྤེབ་སྤེར་པོ་དྤེ་རྒྱ་ནག་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་གང་རྤེད། ངས་གོ་འཚོས་མ་སོང་། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་བསར་
དུ་དྲྱི་བ་གསལ་པོ་གནང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
ང་ཚོས་དྤེབ་སྤེར་པོ་ཟྤེར་དུས་ཕྱི་བསོད་ལག་ཁྤེར་ IC དྤེ་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༢༠༡༠ ལོར་ཕྱི་བསོད་ལག་ཁྤེར་ཞུས་པ་དྤེ་
དག་ད་དུང་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོ་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས་བསྒུག་ཀང་
སྤེབས་མྱི་འདུག ཕྱིས་སུ་ཡར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དུས། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གོག་ཀླད་ལ་འཇབ་རྒོལ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་མྤེད་པ་ཆགས་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་མཚོན་ན་དྤེབ་སྤེར་པོ་བཟོ་ཆྤེད་ཀྱི་དངུལ་སོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་
ལས་རྱིམ་ཚང་མ་བསྒྲུབས་ནས་དྤེབ་སྤེར་པོ་བསྒུག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མྤེད་ཀང་། སྐབས་དྤེར་གནས་ཚུལ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་མྱི་
བརྒྱའམ་ྱིས་བརྒྱ་ག་ཚོད་ཡོད་ཀང་། ཁོང་ཚོར་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག་ལ། ཕྱིས་སུ་ཡར་རད་གཅོད་བཏང་
དུས་གཞྱི་ནས་ཁྤེད་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་རང་ྱིད་ངོས་ནས་འདྲི་བརད་བྤེད་
མཁན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གཞན་དྤེ་དག་གྱིས་གནད་དོན་རོགས་མྤེད་པས། དྤེའྱི་སྐོར་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་
དགོས་མྱི་རྤེ་གྱིས་ཞིག་མྱིན་པས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་གྤེང་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ག་རྤེ་གནང་ན་ཡང་ཚོགས་གཙོར་ཁ་ཕོགས་ནས་འབོད་ཚིག་སོག་རྒྱུ་
དང་། གཏམ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
པུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྤེབ་སྤེར་པོའ་ིགནས་སྟངས་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ལ་རད་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། 
དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྱིས་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ། ཡང་ལས་
དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་
བཏང་བ་དང་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་གསུངས་ཏྤེ། ཧ་ལམ་ང་ཚོ་རྒྱབ་སོར་མ་བས་རང་བྤེད་འདྲ་པོའ་ིལམ་
ནས་རྒྱབ་སོར་བས་ཏྤེ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་བལྟ་དུས་དྤེ་སོན་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་
ཁང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་གྱིས་དང་། ཕྱི་ལོག་ནས་ྤེ་བའྱི་ཆར་མྱི་གཅྱིག དྤེ་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་མྱི་རག་གྱི་
མྤེད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གོ་གྱི་འདུག 

ཐོག་མར་བོད་ནས་སྤེབས་མཁན་རྒྱ་ཡྱིག་དང་དབྱིན་ཡྱིག་སྐད་ཡྱིག་ག་རྤེ་ཤྤེས་མཁན་ཡྱིན་ཡང་ཞྤེས་པའྱི་ཐོག་
ནས་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡོད་པ་འདྱི་གསུམ་པོ་དྤེ་རྒྱ་ཡྱིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་མྤེད་པ་རྤེད་
དམ། དྤེ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བས་ཏྤེ་ད་ལྟ་མྱི་གསུམ་ཙམ་བསྐོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་དགོས་མཁོ་དྤེ་འདང་སོང་
ངམ་མ་སོང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འདོད་དྤེ་ཁྤེངས་སོང་ངམ་མ་སོང་། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་བཀོལ་ཨང་ ༡ དྤེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༢ པ་
དྤེ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་ལོ་འཁོར་པར་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རྤེད།  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཡང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རང་ཡྱིན། འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཅྤེས་པའྱི་དྤེབ་དྤེ་ ༢༠༡༢ ལོར་རང་
ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་མཁན་མྱི་གངས་ ༥༢ ཡས་མས་ཤྱིག་གྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེབ་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་བང་དྤེ་
ནོར་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་དོན་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོ་ནས་ཐུགས་འདོད་
ཆྤེན་པོ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག་མོད། བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གྤེར་གནང་གྱི་མྤེད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གོ་བསྡད་
ཀྱི་འདུག དྤེ་ཐྤེངས་མང་པོ་གྤེང་ཡང་ལན་ངོ་མ་དྤེ་ར་བ་ནས་རག་མ་སོང་། འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་འདྱིས་ཁྤེད་
རྣམ་པ་ཞྤེད་པ་རྤེད་དམ་ཡང་ན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་གྱིས་དྤེབ་དྤེ་བཏོན་ཆོག་གྱི་མྤེད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གང་འདྲ་
བས་ནས་ལྷག་སོང་བ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ན་ནྱིང་ང་ཚོས་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཁག་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད་ཤྤེས་མཁན་གྱི་ལས་བྤེད་འདང་གྱི་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བགོ་གྤེང་ལྷུག་པོ་བས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་རྒྱབ་
སོར་གནང་སྟྤེ་ལས་བྤེད་དགོས་མཁོའ་ིཐོག་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་བྤེད་འདང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
གཞན་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཁག་ཙམ་མ་རྤེད། སྐབས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཚད་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་དྲྱིལ་བསགས་ཡག་པོ་མ་བས་པ་རྤེད་
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དམ། ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མཁན་དྤེར་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པའྱི་རྤེན་རྤེད་དམ། དྤེ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་རྒྱུའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྐོར་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་
རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ངས་འདྱིར་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཕུལ་བ་དྤེར། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་མཆོག་ནས་ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་བྱུང་ཞྤེས་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཁོང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཞལ་ལག་ཐྤེངས་གཅྱིག་
རག་ཨྤེ་ཡོང་བསམ་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཞལ་ལག་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་གོས་ཚོགས་དང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་བྤེལ་བས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། གསོལ་ཇ་ཞྱིག་མམ་དུ་མཆོད་
པ་ངས་གོ་སོང་། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་དུས། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོས་གཅྱིག་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་དང་། དྤེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་གོ་བསྡད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
དུས་ལས་བྤེད་ཚང་མ་ཡོད་སར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ་དབུ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ད་
ཐྤེངས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་སུ་ཡོང་བ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ཨ་རྱིའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། 
འབྤེལ་ཡོད་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ནས་ཡོང་མཁན་དྤེར་ཨ་རྱི་ནས་ཡོང་བའྱི་
རྒྱ་མྱི་དང་ཐྤེ་ཝན་ནས་ཡྱིན་པ་གྱིས་ཀ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་སྐུ་བརན་བཟོ་མཁན་གས་དྤེ་དག་ལ་སྣྤེ་ལྤེན་མང་པོ་ཞུས་ན་
ཡག་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་བ་གོ་སོང་། དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ནང་ལ་བཤད་ཡོང་དུས། ངས་
ཐད་ཀར་ཞུས་ན། རྒྱ་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་རོག་ག་ཚ་པོ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཤོག་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་རྒྱ་རྱིགས་
མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་དུས་དྤེ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྲན་གྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོ་སུ་སྤེབས་ཀང་ང་ཚོས་གཅྱིག་པའྱི་ངོས་
ནས་ཁོ་རང་ཚོར་དྲྱིལ་བསགས་བྤེད་རྒྱུ་དང་། སྣྤེ་ལྤེན་བྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་རྤེད། ང་ཚོ་ཁོ་ཚོའྱི་ཤོག་ཁག་ནང་
ལ་འཛུལ་ནས་ཤོག་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་དང་ཤོག་ཁག་གཞན་ལ་མ་ཞུས་པ། ཤོག་ཁག་གཅྱིག་ལ་སྣྤེ་ལྤེན་ཞུས་
པ་དང་གཞན་ལ་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས། ང་ཚོ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལྷུང་འགོ་བ་དང་གཅྱིག་པ་རྤེད། ངས་རྒྱ་རྱིགས་
འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཕོགས་ལ་ད་བར་བསམ་ཚུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ངས་བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ཏོག་
ཙམ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ན་ནྱིང་རྒྱ་ཡྱིག་སྡྤེ་ཚན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་དུས། 
ང་རང་ཡང་སྐད་བཏང་བྱུང་། སྐབས་དྤེར་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་གང་འཚམས་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་དྤེ་དག་
ལ་བརྤེན་ནས་ལས་འཆར་དང་ལས་དོན་དྤེ་འདྲ་བསྱིགས་ཡོད་དམ་མྤེད། རྒྱ་ཡྱིག་སྡྤེ་ཚན་རྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་རྤེད། 
དྤེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དྤེ་ཚོ་ཚིག་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བསར་དུ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་
འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ལན་འདྤེབས་དྤེས་ཚར་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཕྲན་ཙམ་ཕར་འགངས་བས་པ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བདྤེན་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་བར་ལ་མཐུན་སྱིལ་ཡོང་
མྱི་ཡོང་གྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་གནད་དོན་ལ་གཞྱིགས་ནས་ཁོང་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་གང་ལྤེགས་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་གཅྱིག ཁོང་ཚོའྱི་རོག་གྲ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འཁྤེར་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤྤེས་ཀང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ཐྤེངས་ང་ཚོའྱི་སྐུ་མགོན་ཚོར་གསོལ་ཚིགས་འབུལ་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་ཚུལ་
ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དོགས་པ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་བྤེལ་བ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོས། སྐུ་མགོན་ཚོའྱི་ནང་ནས་མྱི་གཅྱིག་ནྱི་ད་ཐྤེངས་ཐོག་མར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་
ཁོང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་རྒན་གས་གཅྱིག་ནྱི་བོད་པའྱི་སྐོར་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱིས་རོམ་འབྱི་མཁན་ཐོག་མའྱི་གས་སུ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་
རྤེད་འདུག དྤེ་དག་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་པས་ང་ལ་ཞུས་པ་ལས་ངས་ཧ་གོ་གྱི་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ལ་ནན་པོས་བཤད་རྒྱུ་
དྤེ་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་གསོལ་ཚིགས་ཤྱིག་གཏོང་མ་ཐུབ་
ཀང་འདྲ་སྐུ་དྤེ་ཨ་རྱི་ནས་འདྱི་བར་བཏང་བའྱི་མཐུན་རྤེན་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཚང་མས་
མཁྤེན་གསལ་བཞྱིན་མགོ་རོག་པོ་ཧ་ཅང་རྤེད། ལྡྱི་ལིར་འབོར་དྤེ་ནས་ Custom བས་ཏྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་དབོར་རྒྱུ་དྤེ་ཚང་
མ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྤེད་ཚོས་བས་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་བས་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་ང་ཚོས་སྣྤེ་ལྤེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཞུས་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རྤེད། སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་ངོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་
དགའ་བསུ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དགའ་བསུ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ཞལ་ལག་གཏོང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་སྒང་ནས་མཚོན་གྱི་མ་
རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་རྤེ་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་དང་། གཞན་ྤེ་བའྱི་ཆར་ང་
ཚོ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཚོགས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིང་བ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་བ་བཞྱིན་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་གྲུབ་འབས་
ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཡོད། སྱིའྱི་ཆ་ནས་ཕུགས་རྱིང་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་
ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། འཆར་གཞྱི་ཁ་ཤས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ན་བདྤེ་པོ་ཨེ་ཡོད་བསམ་གྱི་
འདུག གཞན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྱིམ་པས་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞྤེས་
ཟྱིན་པ་དང་བཞྤེས་བཞྱིན་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ཙམ་གྱི་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་
གོན་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་སྒོ་ཕྤེ་ནས་བཞག་ཡོད། སང་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་སྐབས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་ས་དྲོའ ་ི
ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད།།སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༡༠ པ།།དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་།༡༠།པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 

 
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། *** 

དྲྱི་ཤོག     དྲྱི་བ་ཨང༌༌༌༌༌༡༠ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་།༧།པ། ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༤།ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༡།ནས་ཚེས་།༢༢།བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།  ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན།  དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
༄༅། །ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ 《༤༌༢ ང་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པའྱི་ནང་གསལ་》”མཐོ་སོབ་ཀྱི་སྱིར་བཏང་
སོབ་ཡོན་དང་”“ལྷག་དོན་དུ་ཁྱིམ་འབོར་མཁོས་ཞན་ཅན་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཡན་སོན་རྱིགས་ལ་
མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་“ ཞེས་པའྱི་ཐད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། 
ཁྱིམ་ཚང་འབོར་འཁོས་ཞན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཡན་སོན་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ས་ལོ་སོན་ 
རྱིས་རྤེས་ནས་ད་ལྟ་བར་སོབ་ཡོན་ག་ཚོད་ལ་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། དྤེ་དག་ས་གནས་གང་དང་གང་ནས་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་བཅུ་པའྱི་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 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་

བ་ཨང་ ༡༠ པའྱི་ལན། 
ད་བར་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༤ ལ་སོབ་ཡོན་བགོ་སོད་བས་ཐུབ་ཡོད་པ་དང། ས་གནས་མོན་གྷོ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༣ དང། 
མྤེའོ་ནས་ ༢ སྱིམ་ལ་ནས་ ༢ ཌལ་ཧོར། འབུམ་སྡྤེ་ལ། ཀོ་ལི་གྷལ། སྱིར་ནང་ཆྤེན། སྱིར་བོད་ཚོགས། ར་ཝང་ལ། བལ་
ཡུལ་ར་སུ་ཝ་བཅས་ནས་སོབ་ཕྲུག་རྤེ་རྤེ་ཡྱིན། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ལ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ ཨང་།༼༤་༢།ང་པའྱི་
ནང་གསྤེས་།༢།པ༽ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག།ངའྱི་ འགྲམ་དུ་དྤེབ་སྤེར་པོ་ཞྱིག་འདུག།ད་ནངས་དྤེ་མཐོང་བ་དང་བསོགས་པ་ཡྱིན་
ཏྤེ།།ང་ལ་ཁོན་ནས་རག་མ་སོང་།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་མཁན་དང་དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན་གྱིས་ཀའྱི་ནང་ནས་སུས་ལན་
རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།ན་ནྱིང་རྱིས་ལོ་།༢༠༡༣་་་༡༤།ལོའ་ིཟུར་བཀོལ་རྤེད་དམ།།དམྱིགས་བསལ་རྤེད་དམ།།རྱིས་འགོ་དྤེ་ག་
རྤེ་ཡྱིན་ནམ།།དྤེ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག།གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་མཁྤེན་པ་ཡྱིན་ན།།དྤེའྱི་ལན་དྤེ་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།།
སྱིར་བཏང་མ་ཐག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་ཡོན་སོད་ཀྱི་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེབ་ཆུང་ཆུང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བྱིས་ནས། ང་ཚོའྱི་ཕོགས་བསོད་འགོ་ས་ཡོངས་ལ་ཁབ་བསགས་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་འདྱི་ཏག་ཏག་
ཡོད་པ་དྤེ་ག་པ་ལ་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན།།ཁད་མཚར་འདྲ་ པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་།།དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་
འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དྤེ་ན་ནྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་འགོ་གོན་གཏོང་འཆར་ཞྤེས་པའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་
འགོ་ཨང་།༼༤་༢།པའྱི་ནང་གསྤེས་།༢།པ༽ནང་ལ་ཡོད།།ཤོག་གངས་དྤེ་རོ་མན་གྱི་ཨང་ཀྱི་བདུན་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད།  ( 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་) གསུང་བཤད་ཀྱི་འགོ་
གོན་གཏོང་འཆར་གྱི་རོ་མན་ཨང་ཀྱི་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེའྱི་།༢།པ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨང་ཀྱི་དྤེ་།༤་༢།དྤེ་ག་རང་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།།དྤེ་ཡྱིན་དུས་"ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་"ཟྤེར་བ་དྤེ་མྤེད་པ་བས།།"ས་
ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ནང་"ཟྤེར་ནས་ལབ་བཞག་ན།།བཅོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།།འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ།། "ས་ལོའ་ི
སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་"ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་བསུབ་ནས་"གསུང་བཤད་ནང་"ཟྤེར་ནས་འགོད་རྒྱུ་ཡྱིན།།སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་
ཨང་ ༡༢ པ།།དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་།༡༢།པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། *** 
དྲྱི་ཤོག    དྲྱི་བ་ཨང༌༌༌༌༌༡༢ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་།༧།པ། ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༤།ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༡།ནས་ཚེས་།༢༢།བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།  ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན།  དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
༄༅། །ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་རྱིས་འགོ་《༤༌༢ ཇ་པའྱི་ནང་གསལ་》བོད་མྱིར་མཁོ་བའྱི་དངུལ་བུན་
གྱི་མཐུན་རྤེན་དང་ལྷག་པར་བཟོ་ཚོང་ཆུང་ངུ་རྱིགས་གྤེར་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་རྱིགས་ལ་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་གྱི་མཐུན་
རྤེན་བསྐྲུན་ཆྤེད་བོད་མྱིའྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་སུ་མས་ཞྱིབ་ལས་དོན་འགོ་མུས་མཇུག་སོང་ཆྤེད་
སྒོར་འབུམ་ ༥ རྒྱབ་གྤེར་ཞུ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཐད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ། 
ལས་གཞྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཟྱིན་ཡོད་དང་མྤེད། ཡོད་ན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་སྤེབས་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་

བ་ཨང་ ༡༢ པའྱི་ལན། 
བོད་མྱིའྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུར་ཡུལ་ཁྱིམས་འོག་ལམ་འཕྲལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡྱིན་འདུག་པའྱི་ས་འཕྲོས་
བུན་གཏོང་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་འཛུགས་ཐབས་ཆྤེད་མས་ཞྱིབ་དང་འོག་གབ་ལས་དོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
གྱིས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ལ་ 

ཕུལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་ལ།།དང་པོ་དྤེ་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྒྱུ་དཀའ་ བ་ཞྤེས་ད་
ལྟའང་ཐྤེ་ཚོམ་འདྲ་པོར་གནས་འདུག།ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོད་ཐྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ན།།དྤེའྱི་སོན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དྤེ་གང་འདྲ་འདྲ་ པོ་
བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་ནས་དྤེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དྤེ་བཞྱིན་དུ་དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ འཐོབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
མ་རྤེད།།ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་ས་རྤེད།།གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།།ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་
ནང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་དང་བྤེད་མུས་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་གསུངས་འདུག།བས་ཙང་ད་ལྟའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།ག་
ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འགོར་གྱི་རྤེད་དམ།།བཀའ་འཁོལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།།
དངུལ་ཁང་གསར་འཛུགས་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དོན་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་སར་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ལ་འཁོད་
འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།།དྤེ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྒྱུ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ག་རྤེ་བས་པ་རྤེད་དམ།།བས་
པའྱི་རྤེས་ལ་མ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།།ཞྱིབ་འཇུག་ག་རྤེ་བས་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།བུན་གཏོང་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཆྤེད།།མས་ཞྱིབ་དང་འོག་གབ ས་ལས་
དོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གསུངས་འདུག།ད་དུང་ལོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འགོར་རྒྱུ་རྤེད།།ས་ལོ་རྱིས་འགོ་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་འབུམ་ལྔ་ཙམ་
ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག།དྤེའྱི་འགོ་གོན་གང་འདྲ་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ།།ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ་ ཞེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ལས་གཞྱི་དྤེ་རྱིས་ལོ་།༢༠༡༢༌་་༢༠༡༣།ལོའ་ིམ་འོངས་བྤེད་འཆར་ནང་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་འཛུགས་
ཐབས་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་རྤེད།།བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ལ་སྱིར་བཏང་དངུལ་ཁང་རང་ཞྱིག་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།།སྱིར་བཏང་དངུལ་ཁང་ཟྤེར་དུས་བུ་ལོན་གཏོང་ཆོག་པ།།དངུལ་ཁང་ནང་མྱི་
མང་གྱི་དངུལ་ཡང་གསོག་འཇོག་བྤེད་ཆོག་པ་དྤེ་འདྲའྱི་ཆ་རྤེན་གྱིས་ལྡན་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད།།ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་
འཇུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དང་།།འབྤེལ་ཡོད་ཁག་དང་གོ་བསྡུར།།ལྷག་པར་དུ་། R.B.I ཡྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་དང་གོ་བསྡུར་
བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ།།ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྤེང་ཡོང་དཀའ་བ་ཞྱིག་རྤེད།།དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པ་གཅྱིག་ པུ་ལ་དམྱིགས་སུ་
བཀར་ནས་བས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད།།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལམ་སང་དངུལ་ཁང་གྱི་ཆོག་མཆན་དྤེ་གནང་གྱི་མ་རྤེད་གསུང ་གི་
འདུག།བས་ཙང་ས་འཕྲོས་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཁྤེད་རང་ཚོས་སོན་ལ་འགོ་འཛུགས་པ་ཡྱིན་ན།།ལོ་གྱིས་གསུམ་གྱི་
རྤེས་ལ་ལས་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས།།དངུལ་ཁང་གྱི་ཆོག་མཆན་དྤེ་གནང་དང་མ་གནང་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག།མས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་གྲུབ་དོན་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན།།འདྱི་སྐོར་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།།བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ས་
འཕྲོས་དངུལ་ཁང་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།།ཁྱིམས་མཐུན་དྤེབ་སྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བུན་གཏོང་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་འཛུགས་ཐབས་ལ་
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འབད་བརོན་བ་དགོས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་པ་རྤེད།།དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་མཐུན་
གྱི་བུན་གཏོང་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་གཟུག་རྒྱུ་ལ།།ང་ཚོས་ ཁད་ལས་པ་ཚོ་དང་གོ་བསྡུར་བས་ནས་འོག་གབས་ཤིག་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གྱིས་པ།།སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ལས་རྱིམ་རྣམ་ གཞག་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར།། "བོད་མྱིའྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་
འཛུགས་རྒྱུར་ཡུལ་ཁྱིམས་འོག་ལམ་འཕྲལ་་་་"ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག།འདྱིའྱི་གོ་བ་དྤེ་ལྤེན་ཁག་པོ་འདུག།གྱིས་པ་ནྱི།།འོག་
གབས་ལས་དོན་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག "འོག་གབས་"ཟྤེར་ན་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ།།ངས་དྤེ་བོད་སྐད་ཅྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཐ་སྙད་
གཞན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།།ག་རྤེ་ཡྱིན་ཤྤེས་མ་སོང་།།གཅྱིག་བས་ན་ང་རང་ཐ་སྙད་ལ་རོངས་དྲགས་པས་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།།དྤེར་
གསལ་བཤད་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།དྲྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང།  (ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་
མཆོག་ནས། ལམ་འཕྲལ།།འཕྲལ་དུ།།མགོགས་པོ། )།དྤེ་ང་ཚོ་ལ་ཚིག་གཞན་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་སོང་།།དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་ཞུ་
མཁན་ལའང་རྣམ་རོག་ཅྱིག་བྱུང་སོང་།།བོད་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་རྤེད་མ་སོང་།།ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ་ཡྱིན་ན་ Initially ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་
རྤེད།།དྤེར་དང་ཐོག་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། བས་ཙང་ལམ་འཕྲལ་དྤེ་བཀོད་བཞག་པ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསལ་ཁ་མ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན།།གོང་དུ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ལན་ཞུས་པ་དྤེའྱི་
ཐོག་ནས་འགྱིག་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། "འོག་གབས་"ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཆ་ནོར་ཡོད་ས་རྤེད་གསུངས་སོང་།།
དྤེར་"ས"ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ས་རྤེད་བསམས་སོང་།།མ་གཞྱི་ནས་ང་རང་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ དེ་ཙམ་མྤེད།།ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་
སྱིག་བྤེད་པའྱི་གོ་བ་དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་།༡༡།མྤེད་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན།།ཨང་།༡༡།དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་པ་རྤེད་
ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་།༡༣།ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།།དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་།༡༣།པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 
 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། *** 
དྲྱི་ཤོག    དྲྱི་བ་ཨང༌༌༌༌༌༡༣ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་།༧།པ། ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༤།ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༡།ནས་ཚེས་།༢༢།བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།  ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན།  དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
༄༅།།།ས་ལོའ་ིསོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་རྱིས་འགོ་། 《༤༌༢།པ་ཡྱི་ནང་གསལ་གཞོན་སྤེས་ཁོད་ལས་མྤེད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་སྤེལ་ཐབས་སྱི་དང་། ལྷག་པར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཚོང་ལས་ཆུང་ངུའྱི་རྱིགས་གྤེར་རྒྱུར་འདུན་པ་
ཡོད་རྱིགས་ལ་གང་ཅྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་སར་ཐབས་ཆྤེད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་འོག་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་རམ་འདྤེགས་
ཀྱི་ལས་འཆར་འོག་གབས་ཞུ་མུས་མཇུག་སོང་དང་ལས་དོན་དངོས་སུ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༥ རྒྱབ་གྤེར་ཞུ་ཐོབ་
བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཐད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། 
༡། ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་རམ་འདྤེགས་ཀྱི་ལས་འཆར་མཇུག་སོང་ཟྱིན་ཡོད་དང་མྤེད། 
༢། ཟྱིན་ཡོད་ན་ས་ལོ་སོན་རྱིས་རྤེས་ནས་ད་ལྟ་བར་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྤེས་ལས་མྤེད་ཇྱི་ཙམ་གྱི་དཀའ་སྤེལ་ཐུབ་

ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་ཚོང་ལས་ཆུང་ངུའྱི་རྱིགས་གྤེར་རྒྱུར་འདུན་པ་ཡོད་པ་ཇྱི་ཙམ་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

 



143 

 

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་
བ་ཨང་ ༡༣ པའྱི་ལན། 

༡། ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདྤེགས་ལས་འཆར་གྱི་འོག་གབས་ཀྱི་མཇུག་སོང་ལས་དོན་ཟྱིན་མྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་མས་ཞྱིབ་དང་འཆར་འགོད་ལས་དོན་འགོ་མུས་ཡྱིན། 

༢། མྤེད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ལ་ 
ཕུལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་མྤེད་སྟབས་དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གི་ལས་རྱིམ་གྱིས་པ། ལས་
ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གྤེང་དང་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ་རྤེད། ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བཀག་བཞག་པ་
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྤེང་གནང་བ་དང། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་བར་དུ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སོན་
རྱིས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་མ་གནང་རོགས་ཅྤེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་སྒོ་ཕྤེ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་
འབྤེལ་ཡོད་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆྤེན་མོ་ལས་ཁུངས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་
ཡྱིན། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕོགས་བཀག་བསིལ་བས་པ་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དག་མཆན་འཁོད་གནང་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བ་ཙམ་མ་ཟད་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་
ཕར་ཚུར་ཡྱིག་འབྤེལ་དང་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་སེ། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཐུགས་འདོད་ཁྤེངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་མྤེད་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡང་གནས་བསྡད་འདུག མ་འོངས་པར་མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལའང་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
སྐབས་སུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེ་བས་དྤེ་མྱིན་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་བསྡད་ཡོད་སྟབས། གོས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལོགས་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་སྟབས། གོས་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་དཔྱད་
གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། གལ་སྱིད་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་དྤེ་འདྲའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་
སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། གནད་དོན་དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁུངས་དང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བར་ལ་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོ་བ་དང། གནད་འགག་གཙོ་བོ་དྤེ་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་སྣང་མྤེད་བཏང་ནས་ལན་བསོན་མ་སོང། 
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དྤེ་གསལ་པོ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྤེད། རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ཚང་མས་མཁྤེན་རོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་མདང་དགོང་
དུས་ཚོད་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགངས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲན་བུའྱི་དོ་སྣང་མང་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དྲན་ཏྤེ་བསམ་བོ་འདྱི་བཏང་ནས་བཞག་
པ་ཡྱིན། ངས་ཁ་སང་ནས་ཞུས་ཡོད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དག་མཆན་བཀོད་ཡོད་ནའང་འདྲ། དག་མཆན་བཀོད་མྤེད་
ནའང་འདྲ། དོན་དག་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་གནང་དང་མྱི་གནང་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
དབུས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མས་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མཁྤེན་ཟིན་སྟབས་དྤེ་
ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ངས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་
བྤེད་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུའང་དྤེ་འདྲ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གང་དུ་འགོ་ས་རྤེད། དགོངས་
བཞྤེས་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད། ད་དུའང་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆྤེ་ཙམ་མ་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན་བཀག་མྱི་སྱིད་པའང་མ་རྤེད། 
དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ཅྤེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་དང། ཚོགས་གཙོས་
མཐོང་ཚུལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་དྤེའྱི་རྱིགས་མ་འོངས་པར་མྱི་
ཡོང་བ་ཞྱིག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞིག་དང། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་དག་ཀང་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་ཁྱིམས་མཐུན་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་གྱིས་དྤེ་རྱིང་དྤེར་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགག་ཆ་མྤེད་སྟབས་གཅོག་ཆ་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད། མ་འོངས་པར་འགོག་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནད་
དོན་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་
མཁྤེན་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་མྤེད་སྟབས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་དྤེ་ཁོན་
བསྡོམས་ ༤༥,༦༥༨,༩༦༦ དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ་མྤེད་སྟབས་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར་
འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དྤེར་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དབྱིན་ཡྱིག་གསར་འཕྲྱིན་ཟྤེར་
ནའང་རྤེད། དུས་དྤེབ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། བོད་གནས་བསར་ཞྱིབ་ Tibetan Review ཐོན་དང་ཤོས་ཀྱི་གས་དང་། འཛམ་
བུ་གྱིང་གྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་གྱི་གནད་དོན་བལྟ་སའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའྱི་ཚགས་པར་རམ་དུས་དྤེབ་ཧ་ཅང་
རྱིང་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་སོན་མ་སྡྤེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་ནས་ཕྱིས་སུ་
ལྡྱི་ལྱིར་གནས་སོས་བས། ག་ལྤེར་ག་ལྤེར་ཟུར་སོང་གྱི་རྣམ་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྡད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་
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ལ་ཚགས་པར་དྤེའྱི་གནས་བབ་དྤེ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་རྤེད། དྤེང་སང་ཟླ་བ་གྱིས་ལ་ཐྤེངས་མ་
གཅྱིག་དང། དྤེ་འགྤེམས་སྤེལ་བ་རྒྱུ་དྤེའང་སོན་མ་ལས་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གང་ལྟར་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་དང་། བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་མཁན་དང་མཐོ་སོབ་ཁག་དང་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་དགྤེ་
མཚན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྤེའྱི་གནས་བབ་
དྤེ་སོ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། འདྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་དང་དྤེའྱི་གནས་བབ་སོ་པོ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་གང་
ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གང་ལྟར་བོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ག་རྤེ་འདོན་གྱི་འདུག གནད་
དོན་ཁག་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་བོད་པར་ཕན་རྒྱུ་ག་རྤེ་འདུག གནོད་རྒྱུ་ག་རྤེ་འདུག དྤེ་དག་ཕོགས་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། 
བསྡུ་རུབ་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ལན་བསོན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་
མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ངས་གནད་དོན་གཅྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ཐོན་པའྱི་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཡོད་
མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ Asian Age ཟྤེར་བའྱི་ཚགས་པར་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱིའྱི་གསར་འགོད་པ། བོད་
གནས་དཔྱད་ཞྱིབ་པ་ Maura Moynihan ཟྤེར་བ་དྤེས་བྱིས་པའྱི་རོམ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཐོག་མ་དྤེར་ ༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་ 
Pandit  Jawaharlal Nehru ནས་བཟུང་དྤེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱིའྱི་རྱིང་དུ་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་བར་དུ་འབྤེལ་བ་གཏྱིང་
ཟབ་ཡོད་པ། བོད་པ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོལ་ལ་ལྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཆྤེ་མཐོང་གང་འདྲ་
ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་ཀྱིམ་རྤེད། ཨ་རུ་ན་ཅལ་
མངའ་སྡྤེ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཛད་འཕྲྱིན་རྱིས་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་རླབས་པོ་ཆྤེ་
གནང་ཡོད་པ། བོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲུང་སོབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལམ་ཁ་སྡུག་ཅག་དྤེ་དག་
བོད་པས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་བྷང་ལ་དྤེཤྱི་ཡྱི་དམག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛུལ་ཞུགས་
བས་ཡོད་པ། དྤེ་དག་ཚང་མ་དྤེ་རྱིང་འདིར་ངས་ག་རྤེ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། དྤེ་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས་དྤེའྱི་
ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་བོད་པས་གོ་སྙྱིང་བང་གསུམ་རྒྱ་གར་ལ་མ་ཆུང་བས་ནས་བསྡད་ཡོད་
པར་བརྤེན་བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་གྱིས་བར་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་པ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
གྱིས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་བུ་ཡྱིན་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ནས་གྷན་རྡི་ཇྱི་གསོན་པོར་བཞུགས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གྷན་རྡིའྱི་ལྟ་
གྲུབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཁབ་སྤེལ་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་སྐུ་དབང་རྱིས་སདོ་
མ་གནང་བའྱི་བར་དུ་དམ་ཟབ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང། སྐུ་དབང་རྱིས་སོད་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱ་གར་
དང་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་ཕོག་ཆྤེན་པོ་འགོ་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ Risk ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འཁོད་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
བས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཐོན་པ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོའྱི་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྤེད། བཀའ་མོལ་
འདྱི་འཕྲོས་ས་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་ Washington DC based ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ Think Tank གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གྱི་
ཐོག་ལ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་སོང་ཟྤེར་ན། དྤེ་
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འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་སྐབས་སུ་རྒྱ་མྱིས་བོད་ནས་ཚུར་བཙན་འཛུལ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞིག་གནང་
གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་དྤེར་འཁོད་བསྡད་འདུག དྤེ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དང། རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་དབང་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་འདུག དྤེ་ཚོ་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གསུངས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་
གསུངས་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་ལ་བརྤེན་ནས་སྱིད་སོང་དམ་འབུལ་མ་གནང་བའྱི་གོང་གྱི་ ༢༠༡༡།༧།༢༦ ྱིན་ལ་ཁང་
པའྱི་བུ་ལོན་གྱི་སྒྲུབ་འཇལ་དྤེ་དག་བསྒྲུབས་པ་རྤེད། Harvard མཐོ་སོབ་ཀྱི་ནང་དུ་སོབ་གྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་
ཞྱིག་གྱིས་ཌོ་ལར་ ༢༢,༧༠༠༠ སྡྤེབས་ཤྱིག་ལ་གང་འདྲ་བས་ནས་འཇལ་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཁ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་བཀོད་བསྡད་འདུག དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དག་ལ་ལན་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་ཡོད་པ་རྤེད་དྲན་གྱི་འདུག དྤེ་དག་
ལ་ལན་ཞྱིག་མ་བསོན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་མྤེད་པ་དང་སས་ནས་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམས་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཅིག་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ག་སྱིག་
ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་སྟབས། 
དོན་ཚན་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དང་པོ་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དྤེ་ Washington DC ལ་
མགོགས་པོ་སོ་བཞུགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སོ་བཞུགས་གནང་སའྱི་ས་ཁང་དྤེ་དག་ཚང་མ་སྤུས་གཟྱིགས་ཟྱིན་པ་
ཞྱིག་དང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ས་དྤེའང་ DC ས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་ལྟྤེ་གནས་རྱིན་གོང་ཆྤེ་ས་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ནས་བྱུང་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། དངུལ་འབབ་ཡྱིན་ནའང་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢།༣ ཞིག་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་
དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ས་ལོ་བཀའ་མོལ་རོབ་ཙམ་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལག་ལྤེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་སྟབས། ས་ཁང་སྤུས་ོ་
གནང་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབབ་དྤེ་དག་ངས་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། སོན་རྱིས་ནང་ལ་གསལ་ཁ་མྤེད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
འདུག བས་ཙང་ཁང་པ་ོ་རྒྱུའྱི་དངུལ་དྤེ་ཁོན་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་དྤེ་མྱིན་ན་ས་ཁང་
སྤུས་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབབ་དྤེ་གང་འདྲ་བས་ནས་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་གཅྱིག་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བྤེད་རྒྱུར་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོས་གནང་དགོས་ངྤེས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡྱིན་
ནའང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འཛམ་གྱིང་ཕོགས་གང་སར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་
གྱིས་རྒྱབ་སོར་དང་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སྐུ་ངལ་བསོན་གནང་བར་བརྤེན་
ནས་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ནས་ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་ཆབ་སྱིད་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་
བསྡད་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་བྤེད་སྟངས་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་
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རྒྱབ་སོར་འཚོལ་སྒྲུབ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེའང་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་གྱི་རྒྱབ་སོར་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་བར་
ལམ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་རྒྱབ་སོར་གྱི་ལས་འགུལ་དྤེ་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཐུགས་
འདོད་གང་ཡོད་ལྟ་བུ་གནང་དགོས་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་
རྒྱབ་སོར་གནང་ན་འགྲིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ན་འགྲིག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་ཟུར་དུ་བཞག་བཞག་པའྱི་བཟོ་འདྲ་བས་ནས། ང་
ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་ནུས་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་མ་ཐུབ་པས། ལྷག་བསྡད་མྤེད་འགོ་བསམས་ནས་ང་རང་ལ་བོ་
འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་གྱིས་སོན་ལ་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་
ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དྤེ་དུས་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་
ཡྱིན། དུས་ཚོད་རན་བསྡད་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དྤེར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་ཕོགས་
ཀྱི་སྐོར་ལ་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཕུལ་བཞག་པའྱི་
སྙན་ཞུ་ཆུའྱི་ནང་དུ་རྡོ་གཡུགས་པ་རང་ཆགས་སོང། ཡྱིན་ནའང་དྤེར་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དོན་དག་སྙྱིང་པོ་དྤེ་ད་ལྟ་
བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་གྱི་རྒྱབ་སོར་གྱི་ནུས་པ་དྤེ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞྤེས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
བཅང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ང་མཐོང་མྤེད་ན་མ་གཏོགས་གསལ་ཁ་ཡོད་བསྡད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
མ་སོང། ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་དྤེ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་བ་བྤེད་པ་
ལ་ང་ཚོས་ས་ཁུལ་སོ་སོ་དབྤེ་འབྤེད་མ་བས་པར་འཛམ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་ལས་འགུལ་གཅྱིག་བརམས་ནས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་ཟུར་
དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་ངམ་དྤེ་མྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ནས། ས་
ཁུལ་སོ་སོར་དཔག་པའྱི་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་དང་ལྟ་བ་ཞྱིག་རྤེད། ལངས་
ཕོགས་ཤྱིག་འཛིན་དགོས་སྙམ། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཐུབ་པར་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ས་ཁུལ་སོ་སོར་ནུས་ཤུགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
བསྱིམས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག 

དྤེ་བཞྱིན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
Washington DC ལྟ་བུར་སྱིར་བཏང་གྱི་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་དྤེ་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དྤེ་དག་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་ཕོགས་ལ་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱི་རང་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། ལས་འགུལ་དྤེ་
ནང་ཁོ་རང་ཚོས་མམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཨ་རྱིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་ཡང་
ཡང་ཕྤེབས་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
བས་ཙང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ལྟ་བུར་ཨ་རྱི་བང་དང་ལྷོ་གྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ལྷན་འཛོམས་གནང་
རྒྱུའམ། ཡང་ན་གཙོ་བོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་ཁྤེ་ན་ཌ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་
གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་གལ་ཆྤེ། གང་ལྟར་ད་ཆ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡུལ་ལུང་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་མང་པོ་བགམ་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། བགམ་བསྡད་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་དྤེའྱི་མྱི་སྤེར་ཆགས་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
གཞུང་དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་དྤེ་ཚོས་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། བོད་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེར་གཏོང་
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ཐབས་སུ་ས་ཁུལ་སོ་སོའ་ིགོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིར་བརྒྱུད་བསྐུལ་དང་ཁུངས་གཏུགས་བ་རྒྱུ་ང་ཚོར་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡོང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བས་ཙང་ཡུལ་ལུང་དྤེའྱི་མྱི་སྤེར་ཡྱིན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་དག་བྤེད་སད་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་དྤེ་
ནུས་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། 

གསུམ་པ་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་
གནང་འདུག ས་ལོ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༥ ཙམ་ཞྱིག་དང་ད་ལོ་ས་ཡ་ ༢ ཙམ་ཞྱིག་ལ་བཅག་གནང་འདུག ང་རང་གི་བསམ་པར་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུར་དོན་དག་སྙྱིང་པོ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་
པ་རྤེད་དམ། གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་དོན་འབས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་སོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཕྱིའྱི་མྱིས་
ང་ཚོར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ག་ཚོད་ཐོབ་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་རང་གྱི་ནང་ནས་དངོས་
གནས་དྲང་གནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་འགོ་མཇུག་ཚང་བ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་
ག་ཚོད་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གསུང་རྒྱུ་ལ་སྱིད་སོང་མཆོག་དང། བཀའ་བོན་རྣམ་པ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། ང་ཚོ་ཚང་
མས་གང་དུ་ཕྤེབས་ཀང་བོད་དོན་དཀའ་རོག་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་གཞྱི་རྤེན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཡྱིན་ཞྤེས་ང་
ཚོས་བཤད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ང་ཚོས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་མྱི་མང་གྱི་གོ་རོགས་
ཆྤེ་རུ་ཤྤེས་ཐུབ་པ་ལ་ང་ཚོས་ནུས་པ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་འདོན་ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གྲུབ་འབས་ལྟ་བུ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། དཔྤེར་ན་ངྤེས་པ་རྤེད་སོང་ཟྤེར་ནས། གངས་ཀ་འཇལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚད་སྐབས་དཔྤེར་ན། སོན་མ་མྱི་ཞྱིག་གྱི་
བསམ་བོའ་ིནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་མ་ཤྤེས་པ་བས་ནས། ད་ཆ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་བ་ལ་བརྤེན་
སོན་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་གནད་དོན་གསལ་པོ་གང་ཡང་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པ། ད་ཆ་གོ་རོགས་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། 
གོ་རོགས་གསལ་དུ་ཕྱིན་སོང་ཟྤེར་མཁན་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ། བས་ཙང་དྤེ་འདྲ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་། ཐ་ན་
མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤེལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། 

གཞན་དག་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དྤེ་དག་འགོ་སོང་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྤེད་དུས་ཁོང་རྣམ་
པར་ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁབ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག ས་གནས་གནས་སྟངས་ལ་
གཞྱིགས་པས་ལོ་དུས་དྤེ་གའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དྤེས་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་བལྟ་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་པས་ཁོད་རང་ཚོས་ལས་དོན་འདྱི་དང་འདྱི་འདྲ་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་ཤག་ཞུས་ནའང་མྱི་འདུག སྱིད་སོང་མཆོག་ཞུས་ནའང་མྱི་འདུག དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་
སྟོན་གང་འདྲ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། ང་རང་གྱི་སྱིར་བཏང་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་བཀའ་
མོལ་ནང་ལ་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད་ཟྤེར་བ་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོའྱི་ལོ་འཁོར་དྤེའྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་གནང་
དགོས་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་གནོན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདྲ་གསུངས་བཞག་པ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་
དམ་བསམ་བཞྱིན་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བང་ཨ་མྱི་རྱི་
ཀའྱི་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ཐད་ཀར་སྱིད་སོང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་སྱིད་སོང་གྱིས་ལན་གནང་གྱི་
ཡོད་ནའང་འདྲ། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་དཔྱད་གནང་ནས་གསུང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ Tibetan Review དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དོག་དྲྱི་
ཕྤེབས་པའྱི་སྐོར་ལ་ལན་འདྤེབས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Tibetan Review ཟྤེར་བ་དྤེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་དུས་དྤེབ་ཡྱིན་
དུས། ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་ཞུ་མྱི་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། ཁོང་ཚོའྱི་གནང་ཕོགས་ལ་
ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། 

དྲྱི་བ་གྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དང་བོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གསར་འགྱུར་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ནང་དུ་ག་རྤེ་འདོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། སྱིར་བཏང་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ Google news སོགས་པ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་
གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ནས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ Media Monitoring ཟྤེར་ནས་ Soft ware ཞྱིག་ོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། དྤེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐད་ཡྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཅྱི་ཞྱིག་འདོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་
གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གི་རྤེ་བ་ཡོད། 

ད་ལྟ་ Asian Age ྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་གྱིས་པའྱི་ནང་སྱིད་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོམ་བྱིས་པ་དྤེར་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་དྤེ་འབྱི་མཁན་གྱི་རོམ་པ་པོས་གནས་ཚུལ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་བྱིས་པ་ཐྤེངས་དང་པོ་མ་རྤེད། སོན་མའང་
མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་ཚར་བ་རྤེད། ྤེ་ཆར་དྤེ་བྱུང་ནས་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ལན་འདྤེབས་ཤིག་ཕུལ་བས་མ་ཚད་ 
Asian Age ནང་ནས་འདོན་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་འདོད་ཡོད་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རོམ་ཁག་དྤེ་ཚོ་འབྱི་མཁན་གྱི་རོམ་པ་པོའ་ིསྐོར་ལ་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རོམ་པ་པོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་ཆྤེད་ལས་པ་དྤེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རྤེད། 
སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཁ་རྱི་ཁར་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་པ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ཆབ་སྱིད་པ་དང་ཆྤེད་ལས་པ་དྤེ་འདྲ་དམྱིགས་བསལ་མྱིན་དུས། མོ་རང་གྱིས་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་ཚང་མར་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་
ལན་ཞྱིག་བཀོད་དགོས་བྱུང་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་གནད་འགག་དབྤེ་བ་ཕྤེ་ནས་ང་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་རྤེད། དྤེའང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཁྤེན་རོགས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་སྐོར་ལ་དོགས་དྲྱི་ཞྱིག་
ཕྤེབས་སོང། ཁོང་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་དྤེར་ང་རང་མོས་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་
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མཁྤེན་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་ང་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རང་དབང་ཅན་
ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཐྤེ་བྱུས་བྤེད་རྒྱུ་དང་དྤེ་འདྲ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབྤེལ་བ་ཡོད་པས་
མ་ཚད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་གྱུར་གང་
ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་མྱི་སྣ། གནད་ཡོད་མྱི་སྣ། ང་ཚོ་བོད་པ་
མང་པོ་ཡོད་སར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གང་དུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིད་སོང་གྱིས་ཀང་དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། བོད་མྱི་ཚོ་གང་
དུ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད་ནའང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་
ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པར་འབྤེལ་བ་ཟྱིན་དགོས་པ་དང་། གང་ཐུབ་ཐུབ་མམ་རུབ་ཀྱི་
ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་། གང་ཐུབ་ཐུབ་དོ་སྣང་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། 

དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
ཁོ་ན་མྱིན་པར་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུའང་སྱིད་བྱུས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་ནས་འབད་བརོན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་
ནས་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་ཚར་བ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཏོན་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ DVD དྤེ་
འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གོང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་པ་གཞྱི་བཞག་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་གྱི་རྱིས་ལོའ་ིནང་དུ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོའ་ིརྱིས་ལོའ་ིནང་དུའང་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་བྤེད་སྟངས་དྤེ་སོན་མ་དང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་མྱི་འདྲ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་བསར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅིག་བས་ནས་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོ་ད་ལྟ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོ་ནར་མྱིན་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་
སྤེལ་དགོས་བྱུང་ན། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་གཙོ་བོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་ཡོད་མྤེད་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ནང་ནས་དང་པོ་ Focus group རྤེ་བ་བཅོལ་བ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་བྤེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཙོ་བོ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་བོད་མྱི་གཞོན་
སྤེས་ཚོའྱི་ནང་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ལྟ་བར་དུ་གོ་རོགས་སྤེལ་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བསྡུས་པ་རྤེད། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་གོ་རོགས་སྤེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དང་དྤེའྱི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ལ་
བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ཅིག་ང་ཚོས་བསྡུ་རུབ་ཞྱིག་བས་ནས། མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་བསམ་
བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་འཆར་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མཐའ་མ་ད་ལྟ་ Advocacy བརྒྱུད་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཡོད་མྤེད་ལ་ད་ལྟ་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་དང་
སྤེལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་དྲྭ་རྒྱ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ Video སྐར་མ་ལྔ་བས་པ་དང་རྒྱས་པ་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་ཙམ་བས་པ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་ལས་འཐོལ་བ་ཞྱིག་གང་འདྲ་བས་ནས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ང་
ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་མཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ Middle 
Way Approach དབུ་མའྱི་ལམ་བོད་སྐད་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བས་ནས་ང་ཚོས་ཡང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔྤེ་བཞག་ན་ྤེ་
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ཆར་ང་ཚོ་ EU ཡྱི་ EESC ཀྱི་འགན་འཛིན་གཙོ་བོ་འདྱི་ཚུར་ཕྤེབས་དུས། ཁོ་རང་གྱིས་ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་
པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱབ་སོར་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨོ་བྷ་མ་སྱིད་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་སོན་ནས་ཡག་པོ་བས་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་
མཁན་གསལ་པོ་ཞྱིག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དང་། སྱིར་བཏང་མྱི་མང་ནང་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གནད་ཡོད་མྱི་
སྣའྱི་ནང་ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅྤེས་འདྱི་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གསལ་
བསགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཆོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་གང་འདྲ་
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཙོ་བོ་
ཡྱིན་པ་དྤེ་ཚང་མས་གསལ་པོ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གོང་མས་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ང་ཚོ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་ཚང་མས་རྤེ་བ་ཟྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ཁབ་བསགས་ཤིག་མ་བྱུང་ནའང་
ཚང་མས་མཁྤེན་མཁྤེན་པ་རྤེད། འབད་བརོན་ཡང་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྲྭ་རྒྱ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཕྲན་བུའྱི་བསྡུས་པ་ཞྱིག་ག་སྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ནང་དོན་དྤེ་སོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དོན་གཅོད་སོ་སོར་ལམ་སྟོན་གང་
འདྲ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེར་ལན་བྱུང་མ་སོང། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང། དོན་གཅོད་སོ་སོར་ལོ་རང་བཀག་
ནང་དུ་འདྱི་དང་འདྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་དང་འདྱི་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་དྤེ་འདྲ་གནང་
ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག) ད་ལྟ་གངས་ཀ་དང་ Measurable indicator དྤེ་
འདྲ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ནས་དོན་གཅོད་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་མ་འོངས་པར་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཤུགས་
རྒྱག་དགོས་ཡོད་མྤེད། ཤུགས་རྒྱབ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་རགས་དྤེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཟྱིན་དགོས་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་
ཡོང་རྒྱུ་རྤེད། 
 
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 དོན་གཅོད་ Washington DC ལ་སོས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ནང་དུ་སྤེབས་མྱི་
དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་པ་ོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དངུལ་གྱི་
བརྤེ་ལེན་དྤེ་ད་ལྟ་བྱུང་མྤེད། ཕལ་ཆྤེར་རྤེས་མའྱི་རྱིས་ནང་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ Tibet Fund ནས་ས་
ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁང་པ་ོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༣ 
ཁོན་བསྡོམས་ས་ཡ་ ༢ དང་འབུམ་ ༨ ཀྱི་དངུལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཁས་ལྤེན་བྱུང་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁང་པ་ོས་ཡོང་



152 

 

དུས་ Transactions བས་ནས་ཁང་པ་ཚུར་ལྤེན་ཕར་དངུལ་སོད་རྒྱུ་དྤེ་ཆ་ཚང་ད་ལྟ་སྒྲུབ་མྤེད་སྟབས། ད་རྤེས་སོན་རྱིས་
ནང་དུ་མ་ཐོན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ད་རྤེས་ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་
སོང། ཁང་པ་དྤེ་ོས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། ད་རྤེས་སོན་རྱིས་ནང་དུ་སྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཀའ་
མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ན་
ནྱིང་ལོའ་ིདོན་གཅོད་ཀྱི་འགོ་སོང་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དྤེ་ག་རང་བཀོད་འདུག བར་མཚམས་ཤིག་ལ་ལྷག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྤེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་བསྡུས་ཙམ་གསུངས་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་
འདུག ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་གྱིན་གཟྱིགས་གྱིན་གནང་དང། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྤེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གྱིས་ཡོད། གཅྱིག་ཧ་ལམ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། བཀའ་ལན་ཡང་ཡག་པོ་ཕྤེབས་གནང་སོང། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། འདྱི་
བསར་ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ལྤེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང། དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་སྲུང་སོབ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞུས་གནང་འདུག འདྱི་དགོས་ངྤེས་ཅན་རྤེད་འདུག དྤེ་གཞྱི་
བཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་དང་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་ཞྱིག་དྲྭ་རྒྱ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ཐོན་ཟྱིན་རྤེས། གཞྱི་ནས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཐོན་མཁན་གྱི་བཟོ་འདྲ་
བྤེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དངོས་གནས་ྱིན་རྤེ་ྱིན་རྤེ་དང་ྱིན་མ་ྱིན་མར་ཡང་ཡང་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་དུས་ཐོག་ལ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལྤེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཅྱིག་ད་ལྟ་དྤེར་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ལ་ཡར་རྒྱས་ག་རྤེ་བཏང་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། 
འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་དང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུར་གང་
ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚོ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ 
༢༠༡༤།༢༠༡༥ ལ་འཆར་གཞྱི་འདྲ་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནམ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་
གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མར་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་སྐར་མ་གཅྱིག་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་རྱིས་འགོ་ད་ལྟ་གང་དུ་བསྡད་ཡོད་དམ། དྤེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ངོས་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ངས་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་དྲྭ་རྒྱ་སྲུང་སོབ་དང་དྤེ་ཚོ་མ་གྱིར་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་དུས་གསུངས་ན་
རན་པོ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་མ་གཏོགས་ཁ་ཤས་ཡར་མར་འཁྲུགས་སྡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་
བཏང་འཛིན་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་འདྱི་རྒྱུན་གོན་སྐབས་སུ་བཤད་ཀྱི་ཡིན་ནའང་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་སྐབས་སུ་
བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཟུར་བཀོལ་སྐབས་སུ་གསུངས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་བྤེ་བག་པ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་གཏན་འབྤེབས་མ་གནང་སོན་དུ་གསུང་རྒྱུ་དང། ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཡོད་ན་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་གསུང་རྒྱུ། 
དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ནང་དུ་ཡོད་ན་རྒྱུན་གོན་སྐབས་སུ་གསུང་རྒྱུ། འདྱིའི་དོ་དམ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སོ་སོས་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་བཀག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་མ་བདེ་བ་འདྲ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་
མས་མ་མཁྤེན་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ལས་གཞྱི་གང་དུ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ནང་དུ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་གམ། 
དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་སྐབས་དོན་སོ་སོར་གསུང་
རོགས་གནང། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་
འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་མ་འོངས་པར་མྱི་ཆ་གསོ་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཕུགས་འགངས་རྱིང་པོའ་ིདགོས་མཁོར་གཟྱིགས་ནས་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་
ཡོད་དམ་མྤེད། ཡང་མྱིན་ན་དྭང་ཞབས་པ་དྤེ་འདྲ་ལྤེན་གནང་རྱིས་ཡོད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་སོབ་ཡོན་གནང་ནས་ལོ་གྱིས་
གསུམ་རྤེས་སུ་དྤེ་འདྲའྱི་ལས་དོན་ནང་དུ་སན་པའྱི་མྱི་ཆ་ཐོན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དང་འཆར་གཞྱི་དྤེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མྤེད་
ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་སྱིའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་མཐུད་བས་བསྡད་
སའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱ་བོད་འབྤེལ་གཏུགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁག་ར་ལྟ་བུ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་རྒྱ་མྱི་དང་འབྤེལ་གཏུགས་བྤེད་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་མྱིའྱི་ནང་དུའང་ལྟ་བ་མྱི་འདྲ་བ་དང་
ལངས་ཕོགས་མྱི་འདྲ་བ། བྤེད་ཕོགས་མྱི་འདྲ་བ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་བྤེད་དགོས་
པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དབྤེ་འབྤེད་འདྲ་བས་ན་འདྱི་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུའྱི་
དོན་དག་མ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་སུ་ལ་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། རྒྱ་
དང་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། ཁ་སང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཞལ་དྲོན་མོའ་ིནང་ནས་གསུངས་སོང། རྒྱ་མྱི་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུ་
དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་
འབྤེལ་མཐུད་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད། ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱ་མྱི་དྤེ་ཚོར་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ལམ་ཁ་
ཧ་ཅང་གྱི་ག་རྒྱས་པོ་དང་ཁབ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཕར་ཕྤེབས་ཏྤེ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་དྤེ་ཚོ་ཚང་
མས་འབད་བརོན་ཧུར་ཐད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚུར་ཕྤེབས་ཡོང་བ་དྤེ་ཚོར་སྣྤེ་ལྤེན་གྱི་གོ་རྱིམ་དྤེ་ཚོ་འཐུས་
ཚང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རང་བཙན་ཁོ་ནར་མ་གཏོགས་རྒྱབ་སོར་བྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཟྤེར་བ་
དང་། ཡང་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྤེད་ཀི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་དུས། ང་ཚོས་དངོས་གནས་སྱིད་བྱུས་ཡྱིག་
ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མདུན་ཅོག་ཏུ་གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན། ཁྤེད་རང་ཚོས་རང་བཙན་རོད་མཁན་ཚོར་
རྒྱབ་སོར་བྤེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་ལངས་ཕོགས་དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་གཏན་འབྤེབས་བཟོས་ནས་མྱི་མང་ལ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ག་ས་ག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དྤེ་དག་ཆྤེད་དུ་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་དགོས་ཀི་འདུག ངས་དྤེའྱི་ནང་དུ་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞུས་ན་རྒྱ་མྱི་དང་འབྤེལ་གཏུགས་
སྐབས་སུ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་མྱིའྱི་བྤེད་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་མྤེད། དཔྤེར་ན་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲྤེང་ལྔ་
པ་དང་རྒྱ་ནག་གོང་མ་གྱིས་མཇལ་དུས་བཞུགས་ཁྱི་མཐོ་དམན་གྱི་ཁོ་ཚོས་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་
ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་པའྱི་ཆྱིང་རྒྱལ་རབས་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་དང་འབྤེལ་མཐུད་ཡོད་
ཅྤེས་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་ཞེས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ཀང་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆོས་སྱིད་
གྱིས་ཀྱི་གསྤེར་ཁྱིའྱི་བདག་དབང་བཞྤེས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བསྡད་ལུགས་བསྡད་སྟངས་དྤེའང་དྤེ་འདྲ་འདྱི་འདྲ་ཡྱིན་ཞྤེས་
རོད་པ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ལ་སྡོད་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྡོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཟྤེར་ན། རྒྱ་མྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོའྱི་བྤེད་སྟངས་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་ང་ཚོའྱི་
ཕོགས་ནས་ངེས་པར་དུ་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ཚང་མས་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོང་ཆྤེད་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མཐུད་སྐོར་དབུ་མའྱི་
ལམ། བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མཐུད་བྤེད་དགོས། ལམ་ཁ་དྤེར་གུ་ཡངས་སད་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་བ་དགོས། རྒྱབ་སོར་
བྤེད་མཁན་མྤེད་ནའང་ང་ཚོས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཕར་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་དགོས། དྤེ་
མ་གཏོགས་རྒྱ་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ཕྤེད་ཀ་བས་ནས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཡོད། དྤེ་མྱིན་རྒྱབ་
སོར་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་དང་གཞན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅྤེས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད། མང་གཙོ་དོན་གྤེར་ཅན། འགོ་བ་མྱིའྱི་
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ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་དོན་གྤེར་ཅན། རྒྱ་མྱིའྱི་གའ་གནོན་གྱི་འོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྤེབས་པ་དྤེ་འདྲར་ཁོ་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་གང་
ཡང་མྤེད་པ་དྤེ་འདྲའྱི་རྱིགས་དང་ཚོང་ལས་བྤེད་མཁན་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་བྤེད་དུས་དྤེའྱི་སྐོར་སྱིད་བྱུས་
ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དགོས་འདུག ཟླ་འགངས། ལོ་འགངས་དྤེ་འདྲ་བྤེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་སྡོད་
ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྤེལ་མཐུད་སྐོར་ལ་སྱིད་བྱུས་གཙང་མ་ཞྱིག་དགོས་འདུག སྱིད་བྱུས་དྤེའང་མཁྤེགས་པོ་རྡོ་འདྲ་བ་ཞྱིག་མྱིན་
པ། ཕར་བརང་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཚུར་བསྐུམ་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག གོང་དུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མམ་དུ་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སྤེལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གོང་དུ་ Asian Age ལ་ང་ཚོས་
ལན་འདྤེབས་ཕར་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ Publish བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ངས་གོང་དུ་ཞུ་
རྒྱུ་ནོར་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕར་བཏང་བའྱི་ཡྱི་གྤེ་དྤེའྱི་ངོ་བཤུས་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་དག་གྱིས་པ་ཞྱིག་གོང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། ག་རྤེ་བས་ཡོད་
མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོགས་དྲྱི་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་དྤེ་ད་ལོ་ག་རྤེ་བས་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། 
ད་ལོ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཟྱིན་སྟངས་
དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཟབ་སོང་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་
བས། ང་ཚོ་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ EU ལ་ Lobby བྤེད་སྟངས་དང་དྤེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ། འབྤེལ་
མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུ་དང་དོན་གཅོད་ཁག་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ནས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ། 

མཐའ་མ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ IC དང་འབྤེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་
ཞྱིག་ཕྤེབས་ནས། ངས་དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཞྱིག་ཞུས་ནས་དྤེ་རྱིང་གནས་སྟངས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། ཁ་སང་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ IC དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་པ་དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། སོན་མ་
ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། IC ཞུ་སྟངས་དྤེ་ཕོམ་ཤོག་ཞྱིག་བརྒྱངས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་
ནས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ Outsource བས་ནས་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་སད་ནས་ཚོགས་པ་དྤེར་གོག་ཀླད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕྲད་ནས་ཕོམ་ཤོག་བརྒྱངས་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་བརླག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ནས་ 
༢༠༡༣།༤ པའྱི་ནང་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ System གསར་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རྤེད། System གསར་པ་དྤེ་
ད་ལྟ་ Passport Seva Project Online System དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ཕོམ་ཤོག་བརྒྱངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འགོ་སྟངས་ཤིག་
བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ Passport IC དྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཕུལ་དགོས་པ་དང་དྤེ་ཚང་མ་ཡར་
འཕར་ཡོད་པ་དང།  སོན་མ་ IC Application ཕུལ་བ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བསར་དུ་དངུལ་འཐོལ་པ་ཞྱིག་ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ་
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གསལ་བསགས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། གསལ་བསགས་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བསགས་བྱུང་བ་རྤེད། གྱིས་ནས་ང་ཚོ་ tibet.net དབྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་
ཐོག་ནས་ ༢༠༡༢།༡༠ པའྱི་ནང་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ IC ཞུ་
མཁན་ཁྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། ང་ཚོར་ལས་བྤེད་མ་འདང་བའྱི་རྤེན་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་རྱིང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་ལྷག་པ་དྤེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
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 སོ་སོས་ཤྤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་
འོག་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་སྱིད་སོང་འོག་ལ་ཡོད་
པ་རྤེད་ཟྤེར་སྐབས། ངའྱི་དྲྱི་བ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་འོག་ལ་ཡོད་པ་གང་དང་གང་རྤེད་དམ། དྤེ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིད་སོང་འོག་ལ་ཡོད་པ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ལན་འདྤེབས་ཐོག་ལ་སྐུ་
ལས་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱིན་འདུག དཔྤེར་ན་ལས་བྤེད་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འགན་ཁུར་ལན་འདྤེབས་དྤེ་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཡང་ན་སྱིད་སོང་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་གམ་
མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་མམ་རུབ་ཀི་འགན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་སྱིད་སོང་འོག་ལ་ཡོད་
པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱིས་གོ་བ་དང་པོ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་རྱིང་དྲྱི་བ་དྤེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་བཀའ་ལན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ཆ་ཚང་དང་། གཏོང་ལྤེན་འགན་འཛིན་ཆ་ཚང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གལ་ཆྤེ་ཆུང་ལ་གཟྱིགས་ནས་དྤེ་སོན་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་
རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་རྤེད། གཅྱིག་མཚུངས་བས་ནས་ཨ་རྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ཏྤེ། དྤེ་སོན་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་
ཀང་འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་ཀང་མུ་མཐུད་ནས་འགན་ཁུར་ཞུས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་
གཏོགས། འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་གསལ་པོ་
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ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། ཨ་རྱི། རྒྱ་བོད་འབྤེལ་ལམ། དྤེ་ཚོ་དྤེ་སོན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་ཐད་ཀར་འགན་ཁུར་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་ཀང་སྱིད་སོང་གྱིས་འགན་ཁུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་གནང་སྟངས་དྤེ་ཚོ་
འཛིན་སོང་དང་། གཏོང་ལྤེན་འགན་འཛིན་ཚང་མ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆྤེན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལན་འདྱིར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་
ན་བསམ་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་བདྤེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཅྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ང་རང་ཚོར་ལས་འགན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གོས་ཚོགས། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ལ་བརྤེན་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྤེ་ཁག་མང་པོའ་ིནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་ལས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་མཚམས་སུ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས་
དྤེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་སྙམ། 

རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྤེ་གྱིས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་གསལ་བ་དྤེ་ལ་ Washington DC ལས་ཁུངས་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་དང་། ོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་བསགས་བརོད་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ལུང་པ་གཞན་པ་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཚང་མས་ཁང་ག་གནང་བསྡད་པ་འདྲ་ཞྱིག་དང་། དྤེའང་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་རྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་འདྲ་པོ་
དང་། ལོ་བཅོ་ལྔ་ྱི་ཤུ་ལ་ཁང་ག་གནང་ནས་བསྡད་ནས་ད་དུང་ཡང་འདྱི་རང་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་མྤེད་པ་
ཡྱིན་སྟབས། དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རོབ་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་མྱི་
སྒྤེར་ཁང་པ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འདྲ་ོ་བསྡད་མཁན་དྤེ་འདྲའང་མང་ཐག་ཆོད་འདུག ང་རང་ཚོ་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདྲ་ོ་མ་ཐུབ་
ནས་ཁང་ག་རང་རང་བས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་བདྤེན་མཐའ་གསལ་བ་ཡྱིན་
ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་པ་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་དང་། བོད་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཅྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཁང་ག་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་ནས་ Washington DC ལ་ཁང་པ་གཟྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་ལུང་པ་གཞན་ལའང་གཟྱིགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
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སྙམ། ཁང་ག་རང་རང་སད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འཇུ་ས་འཆང་ས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། མ་འོངས་པར་
ལུང་པ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་ལ་རང་བདག འདྱི་བོད་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ཐྤེངས་དང་པོར། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་བོད་དོན་ལ་
དགའ་ཞྤེན་བྤེད་མཁན་དང་། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། Bharat Tibet Sahyog Manch རྤེད། India 
Tibet Friendship Association རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ Himalayan Pariwaar གཙོས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ན་ལ་ཕྤེབས་ཡོད། དྤེ་དག་གྱི་འབྤེལ་མཐུད་གནང་མཁན་འདྱི་ཚེ་མཆོག་གྱིང་
གྱི་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གགས་ལགས་ཀྱིས་གནང་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་ཚང་མ་དྤེར་ཕྤེབས་པ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ཁོང་ཚོའྱི་མཚན་རྤེ་རྤེར་སྙན་སོན་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་
དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། 
S.No Name Designation 
1 Sh. Ram Swaroop  Advisor 
2 Sh. Subash Nehria Advisor 
3 Sh. Ajay Singh President 
4 Sh. Ajit Nehria Sr. Vice President 
5 Sh. Onkar Singh Nehria Vice President 
6 Sh. Madan lalhal General Secretary 
7 Sh. Narendar Singh Pathania P.R.O 
8 Sh. Ashok Pathania Cultural Secretary 
9 Sh. Kul Prakash Pintu E.Member 
10 Sh. Suresh Gurung E.Member 
11 Sh. Pradeep Gurung E.Member 
12 Sh. Prem Sagar E.Member 
13 Sh.  Kartar Singh E.Member 
14 Sh. Daya Sagar E.Member 
15 Sh. Ashok Nehria  
16 Sh. Prem Sood  
17 Sh. Suresh  
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18 Sh. Jai Ram  
19 Sh. Vishal Nehria  
20 Sh. Vikas  
21 Sh. Randhir Singh Rana  
22 Sh. Ranbir Singh  
23 Sh. Nirmal  
24 Sh. Chajju  
25 Sh. Amni Amarjung Thapa  
26 Sh. Narayan  
27 Sh. Ramesh Jariyal President, Taxi Union 
28 Sh. Suresh President, Auto Union 
29 Sh. Rashpal Pathania President, TAMAM 
30 Sh. Sunil Manocha President, BTSM 
31 Sh. Ram lal BTSM 
32 Sh. Sunil Dhawan BTSM 
33 Smt. Asha Pun BTSM 
34 Sh. Rishi Walia Himalaya Parivaar 
35 Sh. Pema Lama P.R.O 
36 Sh. Dawa Rinchen Vice President 
37 Sh. Tenzin ITFA 
38 Sh. Yonten Gyatso Advisor, ITFA 
39 Sh. Sonam Dorjee Sr. Vice President 
40 Sh. Purang Dorjee ITFA 
41 Sh. Gelek Gyatso Gen. Secretary 
42 Sh. Kuran Chand  
43 Sh. Dinesh Kapoor  
44 Captain Hoshiyar Singh  
45 Rakesh Narayan  
46 Smt. Sudamani Joryal B.D.C Chairman 
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Sh. Ajay Singh Ji དྤེ་རྱིང་ལས་དོན་ཛ་དྲག་ཅྱིག་གྱི་རྤེན་པས་འདྱིར་ཕྤེབས་ཐུབ་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་མྱི་ཁ་ཤས་
ཕྤེབས་ཐུབ་མྱིན་འདུག དྤེའི་ནང་ནས་ཆད་ལྷག་སོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོ་འདྱི་འབྤེལ་མཐུད་པའྱི་
གནང་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྙན་སོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། སབས་བཅོལ་གནས་བབ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེ་འདྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང། དེའྱི་ནང་ནས་གཡས་གཡོན་གྱི་
ཡུལ་མྱི་འདྱི་དག་མམ་དུ་དུས་རྒྱུན་དུ་འཚོ་བ་སྤེལ་སྟངས་དང་སྱི་ཚོགས་ནས་བས་ནས་དཔལ་འབོར། ཆབ་སྱིད་དང་
གནས་སྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཙམ་
མ་གཏོགས། གཞན་འབྤེལ་བ་ཧ་ཅང་གྱི་དམ་ཟབ་དང་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོར་
དད་པ་ཆྤེན་པོ་དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ད་ལྟ་བར་
མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ལ་དྤེ་རྱིང་ངས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་ལ་ལན་འདྤེབས་ཕུལ་བ་ལུས་པ་འདྲ། རྒྱ་ཡྱིག་
ཚན་པའྱི་སྐོར་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་བཞྤེས་སྟངས་དྤེ་སོན་མ་དང་མ་འདྲ་བའྱི་རྣམ་པ་
ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགྱུར་བ་འགོ་བ་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་
འགྱུར་གྱི་འགན་བཞྤེས་པ་མ་ཚད་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་འགན་ཡང་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཚོ་
གཙོ་བོ་མས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡྱིན་སྟབས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གསར་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་བྤེད་
ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ལ་ད་ལོ་དབར་ཁ་དྭང་ཞབས་པ་ལྤེན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་བ་བྤེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལས་འཆར་སྐོར་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་
མཁྤེན་དགོས་པ་གཅྱིག ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་དང་། འབྤེལ་མཐུད་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ནྱི་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་ནང་ནས་ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་གསལ་མྤེད་ནའང་། གཅྱིག་ནྱི་རྱིས་ལོ་སྐབས་སུ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། གྱིས་ནས་
ད་ལྟ་ཐའྤེ་ཝན་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་མཐུད་པ་བརྒྱུད་ནས་ལས་འཆར་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱ་མྱི་དང་འབྤེལ་བ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་
གསལ་པོ་ཞྱིག་འཛིན་དགོས་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་
དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ལོ་རྤེར་ཁང་ག་སྤྲོད་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་སོ་སོས་ཁང་པ་ཞྱིག་ོ་བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་
དགོས་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དྤེ་ག་རང་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་
གཅོད་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཁང་ག་མྤེད་ནས་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། མྤེད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེ་འདྲའྱི་
འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁང་པ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། ངས་གོ་ཐོས་ལ་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ཟླ་མཇུག་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ Washington DC ལ་སོ་
བཞུགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་གོ་སོང་། དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གལ་ཏྤེ་དྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོང་ཚད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་བྱུང་མྤེད་ནས་ཁང་པ་སོ་བཤུད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཁང་
གའྱི་ཐོག་ལ་སོ་བཤུད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་འདྲའྱི་ལམ་སྤེང་སོ་བཤུད་གནང་དགོས་པའྱི་ཛ་དྲག་འདྲ་པོ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་
དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གྱིས་པ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལོའ་ིལོ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་སོ་སོར་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའྱི་ལས་དོན་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་
སྒྲུབ་དགོས་པ་བཀའ་མངགས་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། དྤེ་ལ་ལན་འབོར་མ་སོང། 
 
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། ད་ལྟ་ངས་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་མ་ཞུས་སོན་ལ་སྒྲུང་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ྤེ་ཆར་ལོ་གསར་པའྱི་ནང་ལ་ང་
རང་བང་ཨ་རྱི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ནིའུ་ཡོག་དང་། ནིའུ་ཇར་སྱིའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་ང་ལོ་གསར་སྐབས་སུ་ཤོག་
གསུངས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ང་ལོ་གསར་སྐབས་སུ་ཕར་བཅར་བ་ཡྱིན། ལོ་གསར་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སུ་ངའྱི་མྱིང་དྤེ་ཐོས་
ཡོད་ས་རྤེད། མྱི་མང་དྤེ་ཚོས་གསོལ་ཇའྱི་བར་སྤེང་དང་། གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་གྱི་སྐབས་སུ། ཁོད་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་
འཐུས་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་གསུང་གི་འདུག ལགས་ཡྱིན། ལགས་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཞྱིག་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་
སོང་། ལགས་སོ། ལགས་སོ་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོན་མའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡོད་ས་དྤེ་ནྤེའུ་ཡོག་རྤེད། དྤེར་བོད་
རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་པ་ག་འབྤེལ་བྤེད་ས་དྤེ་དང་མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གྱིས་ཐག་ྤེ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་ཟྤེར། 
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དྤེ་ཚོ་དང་ཐག་ྤེ་བོ་རྤེད། དྤེ་ནས་ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ཕར་སོ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་
ཡྱིན་ནམ། ས་ཆ་གཞན་དྤེར་བོད་རྱིགས་མང་པོ་མྤེད་པ་མ་ཟད། མམ་འབྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀང་དྤེའྱི་འགམ་དུ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀང་དྤེའྱི་འགམ་དུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་སྟབས། ཕར་སོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་མྱི་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྲྱི་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཕར་སོ་དགོས་པའྱི་
དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ངས་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། བཀའ་ལན་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྤེད་འོང་ཟྤེར་ནས་
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ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕར་སོ་
དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་དྤེ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་མ་གཏོགས། ཕ་ཕོགས་ནས་དོ་སྣང་
གནང་མཁན་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེ་ལ། ཕལ་ཆྤེར་ཕར་སོས་ཚར་ཡྱིན་ས་རྤེད། དོན་གཅོད་
ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ལ་ང་གཅྱིག་བསྤེབས་སོང་། ཕྱི་ལོགས་ལ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་ Office ཟྤེར་ནས་བྱིས་བཞག་འདུག ང་
མཇལ་དར་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ནང་ལ་བཅར་དགོས་བསམས་སོང་ཡང་། ཁོང་ཚོས་ཕལ་ཆྤེར་ཕར་སོས་ཚར་ཡོད་ས་ཡོད། ནང་
ལ་སུ་ཡང་ཡོད་ས་མྤེད་འདྲ་པོ་གསུང་གི་འདུག ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་སོང་། 

ད་དུང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ལ་སོན་མ་ནས་བོད་མྱི་སྱི་བོ་
གནམ་བསྟན་ཚང་མ་ལ་གོ་རོགས་ཡོད་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་
དང་ལངས་ཕོགས་འོས་བསྡུ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ། སོན་འགོའ་ིནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པོ་ཐོབ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་
ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མས་ཤྤེས་རོགས་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་ཞྱིག་རྤེད། ལོ་མང་པོ་
ཕྱིན་པ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་དྤེ་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ཡོད་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བོན་གྱིས་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ས་གནས་གཞན་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་མྱི་དགོས་པར་རྒྱ་གར་ལུང་པར་
སྤེལ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་བསམ་བསྡད་པ་དྤེ་ནྱི། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱིས་ང་རང་
ཚོའྱི་དཀའ་རོག་འདྱི་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དོ་བདག་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ནས། 
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་ལ་དགྤེ་མཚན་གང་འདྲ་ཡོད་
མྤེད་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཁྤེན་རོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་བའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་
བསམས་ནས་ང་རང་གྱིས་རྤེ་བ་རྒྱག་ས་འདྲ་པོ་དྤེ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་
རྤེད། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆྤེ་ས་ནས་དཔོན་རྱིགས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། ཆུང་ས་
ནས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཁད་ཆོས་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགྤེ་
མཚན་དྤེ་ཚོ་ཕར་གསལ་བཤད་གནང་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། མ་
འོངས་པར་སོན་མ་ལས་ལྷག་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཆྤེན་པོ་གསུམ་གྱི་
ནང་ནས་གསར་གཏོད་དྤེ་ར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་ལས་ག་དུས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གསར་གཏོད་དྤེ་
མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གནད་འགག་དྤེ་དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་དགོས་ན་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་ལ་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དྤེ་སོན་གསར་གཏོད་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་
ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་བསམ་ཚུལ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པོ་དྤེ་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་ར་དོན་རོད་མཁན་ཞྱིག་
དང་། དྤེའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་སོར་ཐབས་འཚོལ་དགོས་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུའང་བོད་ྱི་ཤུ་ྱི་ཤུའྱི་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེའང་དོན་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དྤེ་ག་རང་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། སྱི་འགོས་ཀྱི་བོད་ྱི་ཤུ་ྱི་
ཤུའྱི་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་འཆར་ཟྤེར་ནའང་འདྲ། དྤེ་དང་དགོས་མཁོ་འཚམ་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དྤེ་འདྲ་
ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྤེབས་ནས་
ཕག་ལས་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསྡད་པ་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་མཇལ་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་སོ་སོའ་ིམོང་ཚོར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ང་རང་ཚོ་
བོད་པའྱི་ར་དོན་དྤེ་དྲྱིལ་བསགས་གནང་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་མཐོ་སོབ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཕྲུག་ཡོད་
བསྡད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་དབང་སད་ནས། བོད་དོན་དར་སྤེལ་ཡོང་བ་དང་། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་མཁྤེན་
རོགས་ཡོང་དུ་བཅུག་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་སོབ་དྤེ་ཚོ་མ་
འོངས་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་ཙང་། ང་རང་ཚོས་ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་གནང་དགོས་ཡོད་སྟབས། དྤེ་གནད་འགག་
ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བདྤེ་སྱིད་ཆོས་དབངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ལས་ཀ་དྤེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལམ་
སྟོན་གསལ་པོ་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་ཆྤེ་
བ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། གཞུང་ཞབས་དགུང་ལོ་བགྤེས་པ། ལོ་མང་པོའ་ིམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་སྟབས། 
གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་ག་རྤེའི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་མྱིན་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དོན་གཅོད་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེ་རྣམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་དོན་བདྤེན་མཐའ་གསལ་
རྒྱུའྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་པ་དང་རྒྱབ་སོར་དགོས་པ་དྤེ་དམྱིགས་ཡུལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་དྤེ་དོན་གཅོད་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་བསྟུན་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཆགས་ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་དང་མྱི་གནང་དྤེ་ལ་
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ངར་སྤེམས་ཁེལ་མྱི་འདུག ཚང་མས་ཧུར་ཐག་དང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་འཇོན་པ་
དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཏོག་ཙམ་མ་འཇོན་པ་དྤེ་འདྲའང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད། མྱིའྱི་འཇོན་ཐང་ལ་ཁད་པར་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཧུར་ཐག་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་དཔྤེ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་མང་པོ་ཡོད་ས་ཞྱིག་ལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཆགས་ཆགས་པ་རྤེད། 
དོན་གཅོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་དང་འབྤེལ་བ་ྤེ་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཡོང་གྱི་མ་
རྤེད། དྤེར་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་
ལོའ་ིང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ཟྱིན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
ཞྱིག་ཡོང་ནས་ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟའང་གོས་ཚོགས་གསན་མཁན་དྤེ་འདྲ་ཡོད་ན་དོན་
གཅོད་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་མ་གནང་གྱི་ཐྤེ་ཚོམ་སྤེ་ེན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ལོ་གཅྱིག་ནང་དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་
གཅྱིག་འཚོགས་པ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛོམས་པའྱི་སྐབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཡྱིན་
པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་འབད་བརོན་བས་པ་དྤེའྱི་དཔང་རགས་ཤྱིག་ག་རྤེ་སྟོན་དགོས་པ་དྤེ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
རྤེད། ཁ་ཤས་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཟྱིན་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། ཁ་ཤས་གངས་ཀ་ཟྱིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དབྱིན་ཇིའྱི་ནང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་ Qualitative Data རྤེད། དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་ན་ཡག་པོ་འདུག  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱིས་ལས་འཆར་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐོར་
ནས་ཞུས་པ་དྤེ་ཞུ་སྟངས་དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་ཡོད་ས་མ་རྤེད། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་འདུག 
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྤེལ་དགོས་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ངས་ཞུས་མྤེད། ངས་གང་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། རོགས་དངུལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་བ་དྤེ་
རྒྱ་གར་ནང་ལ་བྤེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བྤེད་སོད་བཏང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་རྒྱ་
གར་གཙོ་བོར་ཟྱིན་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་རྤེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཀང་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་འཁྲུངས་ས་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་དང་། ཚར་ལོངས་ཀང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
བྱུང་། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་རྒྱུན་དུ་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་ཡྱིན་སྟབས། ཁོང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ནས་གོ་
རོགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུའི་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་
མང་ཆྤེ་བ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཡྱིག་ཀློག་གྱི་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཁོང་ཚོས་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་སྙོབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་འདུག་བལྟ་དགོས་
འདུག རྒྱ་མྱི་ལ་འབྤེལ་བ་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ནས་གཙོ་བོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་པ་
རྤེད། མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དགུང་ལོ་ཆུང་བའྱི་ནང་ནས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེ་
རུ་གཏོང་དགོས་པ་དང། བོད་དོན་སྐོར་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་ག་རང་
འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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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་ཁ་ཤས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཙང་། བསར་དུ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་
ལ། Washington DC ལ་དོན་གཅོད་སོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པར་དམྱིགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་ཚད་ཀང་འགྱིག་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་རྱིས་སྒང་ལ་འཁྤེར་དང་མ་འཁྤེར་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ས་ཙམ་ནས་གོས་ཚོགས་
ལ་ཡར་ཕུལ་དུས། ཁང་པ་ོ་རྒྱུ་དྤེ་ྱིན་མོ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གཏན་ཁྤེལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དངུལ་ཕར་སད་རྤེས་ཁང་པའྱི་ལྡྤེ་
མྱིག་ཚུར་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལ་བར་བརྒལ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྤེན་པའྱི་
དབང་གྱིས་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ལ་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་ོ་ཐུབ་པ་དང་། ཟླ་བ་རྤེས་མའྱི་ཟླ་འགོ་ལ་སོ་ཐུབ་
པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཚུན་གྱིས་ཀས་ཡྱིག་ཆར་བལྟ་དགོས་དུས་དྤེ་འདྲ་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེ་ལ། Washington DC ལ་སོ་དགོས་དོན་གང་རྤེད་ཅྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ལྟ་རང་ཨ་རྱི་
ནས་འབོར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕྤེབས་ས་རང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་། བསར་དུ་ཞུ་
རྒྱུར། དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཀ་དྤེ་ལུང་པ་དྤེའྱི་གཞུང་དང་མམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་
ཕལ་ཆྤེ་བ་ལུང་པ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་སར་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། དབྱིན་ལྤེན་ཡྱིན་ན་ London དང་། ཡུ་རོབ་ཡྱིན་ན་ 
Brussels དང་། France ཡྱིན་ན་ Paris ཐའྤེ་ཝན་ཡྱིན་ན་ Taipei དྤེ་བཞྱིན་ Canberra ཡང་དྤེ་ཡྱིན་དུས། ཨ་
རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་དྤེ་ Washington DC ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་དྤེ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ལ་སོས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སིད་གཞུང་
དང་འབྤེལ་བ་བཟོ་རྒྱུ་སྟབས་བདྤེ་བ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་སོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོན་ལ་ནིའུ་ཡོག་ལ་ཡོད་དགོས་དོན་དྤེ་མམ་འབྤེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ ༡༩༥༩ ནས་དྲུག་ཅུ་རྤེ་གངས་བར་དུ་འབད་བརོན་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་གོས་ཆོད་ཀང་བཞག་ཐུབ་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ནས་དོན་གཅོད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། Washington DC ལ་
སོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ལོ་རག་པར་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མྤེད་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རྤེད། ལམ་སྟོན་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ 5M ཡྱིན། M ལྔ་ཞུས་བསྡད་
པ་ཡྱིན། གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན་ Middle Way གྱིས་པ་དྤེ་ Mobilize བ་དགོས་པ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ནས་ Media དྤེ་ནས་མྱི་མང་ Mimang དྤེ་ནས་ Money དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་
བ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དང་། གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་
ཡོད། ད་ལོའ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་གབས་ཡོད་པ་རྤེད། འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་རྤེས་ང་ཚོའྱི་གལ་
ཆྤེ་བ་གང་ཡྱིན་པ། དྤེ་ཚོ་མར་བང་བསྱིགས་ནས་གལ་ཆྤེ་ཆུང་ལ་དཔག་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་ཡོད། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡུ་རོབ་
ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་བཅར་ནས་གོས་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
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རྤེད། མཐུན་འབྤེལ་དང་མཐུན་འགྱུར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་ས་འཐུས་ཤོར་འགོ་
བ་ར་བ་ནས་མྤེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་དོན་གཅོད་རང་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག གནང་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ལ་བརྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་ཐུབ་ན་དོན་གཅོད་རང་གྱིས་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འབྤེལ་བ་བྤེད་སྟངས་དང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་འགྱུར་བ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནས་དོན་དག་རོགས་སོང་། ང་ཚོས་
བོད་མྱིའྱི་ཚབ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་རྒྱབ་སོར་བྤེད་པ་ཙམ་ལས་བོད་མྱིའྱི་ཚབ་བྤེད་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་ཚབ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དོན་གཅོད་རང་གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཁས་ལྤེན་གནང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བཟང་ཕོགས་སུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་
དྤེ་རང་ཁ་རང་གསོ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ང་ཚོ་མྱིའྱི་ལུང་པར་གནས་པ་རྤེད། སོན་མའྱི་མྱི་རྒན་པ་ཚོར་
མཐོང་རྒྱ་དང་ཡོན་ཏན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ལས་མང་པོ་བསོན་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་མྱི་རབས་འདྱི་ལ་ཤྤེས་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་
མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་སོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལངས་ཐུབ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་
པོ་རྤེད། དོན་གཅོད་གཙོས་བོད་མྱི་ཚོས་སོ་སོའ་ིརྐང་པར་ལངས་ནས་འབྤེལ་བ་དང་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་
དུས། འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་བོད་མིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
འཁུར་མ་ཐུབ་པ་དང་དྤེ་ལས་ཀང་ལྷག་པ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ནས་ཚུར་རོགས་པ་ལྤེན་དགོས་
པ་རྤེད། འབྤེལ་བ་བཞག་སྟངས་དྤེ་འདྲ་ཞྱིག་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་སོང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྒྤེར་
ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད། མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་རིང་ལ་གཞན་རྤེན་བས་ནས་བསྡད་པ་རྤེད། ད་དུང་ག་ཚོད་བར་དུ་
བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། སོ་སོའ་ིརྐང་པ་སྒང་ལ་ལངས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
ལའང་འབྤེལ་བ་དྤེ་ག་རང་གཞྱིར་བཞག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་
ཤོར་ར་བ་རང་ནས་ཕྱིན་མྤེད། ཨ་རྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་
ཁྱིད་རྣམ་པ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་སོགས་ལ་འཐུས་ཤོར་ར་བ་ནས་ཕྱིན་མྤེད། སོན་ལས་ལྷག་པ་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡོད་ཅྤེས་
སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་གོགས་པོ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་དཔར་ཞྱིག་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོ་
མམ་དུ་ཏོག་ཙམ་གོ་བསྡུར་གནང་རོགས་གནང། བས་ཙང་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་དྤེ་ཕག་ཚོད་ཕྤེད་ཀའྱི་རྱིང་ལ་འཇོག་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༣༠ བར་དུ་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 


